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بنام خدا

 ایران، داشتن یدر آموزش عال یکی از نیازهای مهم و شاید کم اهمیت داده شده

در  یواقع یابیارزهای سیستماگر است.  ارزیابی و تضمین کیفیت  هایسیستم

 ،آموزشکیفیت  ، ممکن استوجود داشته باشد یملو همچنین هادانشگاه سطح 

ی، طور کلبه پژوهش و خدمات اجتماعی از جمله اشتغال با کیفیت نیز توسعه یابد.

آموزش عالی ها و دانشگاه شناخت از  ی وابیارز کم به یلیخما دانشگاهی  جوامع

نجام ا قابل توجهی یابی، ارزوجه می کنندریزی و ارتقای کیفیت تبرای برنامه کشور

به میزان اندکی اطالع رسانی ند ده یکه انجام مهم   یمقدار کم آن  و دهندینم

 .کنندمی

باهدف  های  ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهیکنفرانس

و تاکنون شروع 1380کار خود را  در دهه  یابیارز هایندیفرآکردن  نهادینه

 یابیارز یندهایو انجام فرا یطراحشناخت،  را برای  های خوبیتیموقعها و فرصت

کرده است. جادیا

در  به صورت حضوری هدر اردیبهشت ما چهاردهمین کنفرانس ابتدا قرار بود

حروم م را از میزبانییماری کرونا دانشگاه برگزار شود، اما شیوع ب دانشگاه خوارزمی 

ب تجربه ای خو -و ما را واداشت که کنفرانس را به صورت غیر حضوری برگزار کنیم

 المللی.های بینها، به ویژه کنفرانسو موفق برای برگزاری کنفرانس

مقاله برای چاپ و  26مقاله دریافت شدکه پس از داوری  56برای  این کنفرانس  

ارائه انتخاب شدند.

 با حضور ، ویشمندان و کارشناسان برجسته داخلی و خارجینفر از اند 20بیش از  

عالقه مند، ایده ها،  یلیتکم التیتحص انینفر از استادان و دانشجو 200از شیب

ارزیابی، تضمین کیفیت،  ارتباط کیفیت  با  درباره  های  خود را حلنظرات و راه



 ه

 یمختلف دانشگاه یهاها و عملکرد بخشروش یابیارز آموختگان واشتغال دانش

 .ی ارائه کردندآموزش عال تیفیبهبود ک هایروشو 

پشتیبانان و شرکت کنندگان  ،ز کلیه دست اندرکارانابر خود الزم می دانم 

اهلل حبیبی رئیس محترم دانشگاه خوارزمی انس به ویژه جناب آقای دکتر عزیزکنفر

ری واون پژوهشی و فنامع ،جناب آقای دکتر جمشید شنبه زاده و رئیس کنفرانس،

تر دک دکتر عباس بازرگان رئیس دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه خوارزمی، 

حسین عباسیان دبیر اجرایی کنفرانس، دکتر نسرین نورشاهی رئیس مؤسسه 

و همکاران گرانقدرشان خانم معصومه قارون،  ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه

 دکتر علی منیعی، و همچنین آقای دکتر مقصود فراستخواه و دکتر رضا

هیوا آقای  و دانشگاه خوارزمی های آزاد و مجازیمرکز آموزش رئیس عظیمی

 کنم.ن سامانه همایش سپاسگزاری سلکی کارشناس و پشتیبا

 آراسته  حمیدرضا   

کنفرانسدبیر علمی  

 دانشگاه خوارزمی   

1399آبان      



 و
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 دانشگاه خوارزمی

 دانشگاه خوازمی -زهرا عظیم پور دانشجوی دوره دکتری برنامه ریزی درسی

اهداف کنفرانس

  دانشگاهی هاینظام کیفیت حوزه در متخصصان پژوهشی هاییافتهی عرضه جهت محیطیایجاد

 پژوهشگران آرای تضارب و نظرانصاحب میان تعامل برای محیطی آوردن پدید 

 دانشگاهی هاینظام کیفیت حوزه در علمی فرهنگ و بینش دانش، سطح ارتقای 

 آنها حل برای افزاهم محیطی ایجاد و پژوهشی مسائل شناسایی 

 ملّی سطح در آفرینی کار اجرایی هایبرنامه و هاسیاست ارزیابی

به شرح زیر شکل گرفت: محورهای اصلی کنفرانسدر راستای اهم اهداف کنفرانس،   

 دانشجویان پذیری اشتغال هایمهارت و آموزشی هایگروه کیفیت 

 آموختگان دانش اشتغال برابر در هادانشگاه پاسخگویی و پذیریمسئولیت

 آموختگان دانش اشتغال وضعیت ردیابی هایروش 

 یانکارفرما با هادانشگاه ارتباط هایروش 

 آن هایشاخص و آموختگان دانش پذیریاشتغال 

 آفرینیکار و دانشگاه کیفیت 

 ایران در آموختگان دانش کار بازار 

 دانشجویان میان در فردی و ایحرفه هایمهارت توسعه چگونگی 

 فرمایانکار شغلی نیازهای با سازگار درسی هایبرنامه هایویژگی 

 اشتغال  و الکترونیکی کار و کسب عالی، آموزش



 

 ز
 

 گزیده سخنان 

 

دکترحمیدرضا آراسته )استاد مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی و دبیر علمی 

 کنفرانس(

کنند ما باید نهایت تالش را برای میهایی که ایجاد ها  و فرصتبا برگزاری این  نوع  همایش

های  فکری برای درک نقش حیاتی آموزش عالی در پیشبرد توسعه اقتصادی، ایجاد جریان

هایی برای آماده سازی نیروهای انسانی و شهروندان خوب به اشتغال و همچنین ارائه سیاست

دیگران را بهبود ببخشند.کار ببندیم. شهروندانی که نه تنها بتوانند زندگی خود بلکه زندگی   

 های دانشگاهی و اشتغال درباره  کیفیت در در نظامپیش فرض هایی    

 موریت محور بودن و نیازهای جامعه، مأبا محیط  سازگار ، چشم انداز روشن کی استحکام آموزش عالی در  داشتن

و کیفیت زندگی مردم و  در رفاه است. هریک از این مراکز باید سهمی تعریف شده علمی آن   سساتها و مؤدانشگاه

 پیشرفت کشور داشته باشند.

واقع اصالح  گذاری و ه سرمایهب پژوهش و ارائه خدمات علمی به جامعه  ، آموزش تیفیک بهبود یبرا یآموزش عال

قوانین و مقررات،  بروکراسی های   شیدارد. افزا ازینها ویب برنامهاصالح فرآیندهای تص ی ودرسهای برنامهبینانه  

 و تضمین کیفیت آموزش و یادگیری است. های درسیبر سر راه چابکی برنامهطوالنی و غیرضروری  مانعی 

 هایخود را در آیینه دیدن، خود را با دیگران محک زدن و تضمین کیفیت با ارتباط با مجامع علمی و دانشگاه 

 .   گیردشکل می  خارجی برتر

  های  های دانشگاهی غیر ممکن است. قدرتگذاری وسیع در پژوهشتضمین کیفیت در آموزش عالی بدون سرمایه

ها درصدی تولید ناخالص ملی در پژوهش  4تا 2گذاری اقتصادهای ایجاد شده از سی سال پیش تا کنون نتیجه سرمایه

 های بنیادی است. به ویژه پژوهش

و پرورش دانش  ری در تربیت معلم، آموزش و پرورشگذاها ارتباط مستقیمی با سرمایهتضمین کیفیت در دانشگاه

 ها است. های دانشگاهبه عنوان ورودیهای باال آموزان با  قابلیت

ما گسترش سیستم های  فعالیت های خود را  حضوری قرار دهند، ا اصلی باید محور همچنان هاهاگرچه دانشگا

 ایجاد کرده است. ی و اشتغالآموزش عالهای بسیاری را برای ارتقای کیفیت ظرفیتالکترونیکی 

 :که بتوانند می گیردتعلق  یجوامعبه   اما پیشرفت و  توسعه  و  اشتغال مفید

ارائه کنند.د نده یرا به جلو سوق م یرا که فناور یعیبد یها دهیا 

 کنند. در سایه های دانشگاهی را کاربردی که بتوانند آموزه  تحصیکرده  و کار آمدی را تربیت کنند نیروهای انسانی

ا برای پیشرفت خود، دیگران هدهیا ز کلمه ا یواقع یبه معنا های دانشگاهی است که ما می توانیم بهفناوری ها و آموزه

 و در نهایت کشور بهره برداری کنیم.

 افزایش حقوق و پرستیژ در بازار کاریک مقوله اقتصادی برای معامله از  شیب دیبا یاهمدرک دانشگ ارزش یک ،

آن را  ، ارزشمیبدان ی و پرستیژ اجتماعی اقتصاد ییدارا کیرا صرفاً به عنوان  یدانشگاه التیاگر تحصاجتماعی باشد. 

 گاهیدانش التیاست. تحص شغلی، بلکه فقط آموزش ستین یآموزش عال گرید نیا به جرأت می توان گفت .ایمکم کرده

 . برخوردار است شغلیهای آموزش ی نسبت بهترباالارزش بسیار  از



 

 ح
 

تربیت  ای به های حرفهو کیفیت آموزش عالی پرورش است. ما باید  در کنار آموزشت دانشگاهی هدف غایی تحصیال

 تو عالقه مند به پیشرف شیآزاد اند انسان دوست، متعهد به کشور و فرهنگ،  ،اطالعاتی سواددارای  شهروندانی با اخالق،

 افرازی کشور بپردازیم.و سر

 

  (و رئیس کنفرانس خوارزمی دانشگاه رئیس) حبیبی اهللعزیز دکتر 

 جهانی هاینزاع ،کنند استفاده صحیح طور به علم از الملل بین یصحنه در جهان اگر 

 .داد نخواهد رخ

 است پژوهش و آموزش یعرصه دانشگاه.  

 باشند چندگانه و متنوع هایمأموریت منبع باید مدار کیفیت های دانشگاه. 

 باید هادانشگاه کیفیت گسترش جهت در معنوی و مادی الزم های حمایت و لوازم 

 .گیرد قرار دسترس در

 شود حمایت دانشگاهها در نو های ایده و نوآوری مراکز از. 

 باید حد چه تا مجازی ابزارهای و ها آموزش که زمینه این در آینده هایپژوهش 

 خواهد قرار استقبال مورد و.... بود؟ خواهد چه زمینه این در هافرصت و هاچالش ؟گیرد قرار مدنظر آموزش در

 .گرفت

 

 صدیق خاکی علی دکتر

 فناوری )عتف( و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی معاون

 دانشگاه علمی هیئت عضوو 

 طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی

 اشتغال قبال در دانشگاهها پاسخگویی و اجتماعی پذیریمسئولیت 

 .بیرونی نفعان ذی با دانشگاه تعامل در پذیری

 پذیرترند مسئولیت جامعه نیازهای قبال در موفق هایدانشگاه. 

 زنگریبا مورد ...و -محتوا-یادگیری -تدریس های روش باشد، بنابراین باید کیفیت بر مبتنی ها دانشگاههای آموزش 

 .گیرد قرار

 (باشد عمل در دانش کارگیری به/ یابی شغل ساز زمینه دانشگاه،. )کار بازار برای توانا آموختگان دانش تربیت. 

 آنها آموزش و دانشجویان استعدادهای و ها مهارت شناسایی. 

 (.دولت نفعان، ذی کارفرمایان، دانشگاهها، میان تعامل در. )اشتغال به توجه و ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش 
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، 1397 ماه مهر در فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت کالن های برنامه و توسعه ششم برنامه استناد به

 راستای در. ه استشد ارسال دانشگاهها برای دانشجویان پذیری اشتغال توان ارتقای مدون ینامه آیین

 :شد ایجاد هایی برنامه دانشگاهها، بسیاری در کارشناسی دانشجویان برای برنامه این

 عالمه دانشگاه در( دانشجویان افزایی مهارت) ماد طرح -خوارزمی دانشگاه در 2020 طرح 

 جامع دانشگاه در( نوین های مهارت) من طرح ،اصفهان دانشگاه کارآفرینی طرح -طباطبایی

 ...و کاربردی علمی

 

 توفیقی جعفر دکتر

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سابق وزیر

 و استاد دانشگاه تربیت نفت صنعت پژوهشگاه رئیس و

 تحصیلی مدارک ملی چارچوب سند نقش: موضوع سخنرانی

 عالی آموزش نظام کیفیت ارتقای و تضمین در

 شکل کمّی منظر از مختلف های رشته و مناطق مقاطع، در ایران عالی آموزش نظام 

 .است کرده پیشروی و گرفته

 تیمهس ایران عالی درآموزش کیفیت ارتقای های سیاست گسترش شاهد امروزه ی،کمّ دوران گذاشتن سر پشت از پس. 

 است ارتباط در کار بازار با عالی آموزش در کیفیت. 

 در تحصیلی مدارک ملی چارچوب سند تنظیم و تدوین به اقدام حال در دنیا کشورهای از بسیاری حاضر حال در 

 .است کیفیت کلیدی بسیار محورهای دارای سند این. هستند عالی آموزش نظام کیفیت ارتقای و تضمین

 

  نورشاهی نسرین دکتر

 عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش مؤسسه رئیس

 دانشگاه ،تهران  دانشگاه: همچون دانشگاه 8 مابین عالی آموزش در کیفیت مشعل 

 دانشگاه در امروز و شیراز ، الزهرا)س( ،تبریز ،مدرس تربیت ،فرهنگیان دانشگاه ،شریف

 .است فروزشحال در خوارزمی ی صدساله

 بر باور و است شده شکوهمند نشست این ساز سبب امروز که است ای دغدغه کیفیت 

 .باشد جامعه اجزای تمام مشارکت با باید آن

 است شده برگزار ایران دانشگاههای در کیفیت ارزیابی همایش 14 امروز تا. 
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 این که است آن بهتر اما است، شده داده عالی آموزش مؤسسه به عالی آموزش کیفیت منشور تنظیم و تهیه 

 هر به راه این در جوایزی و شود تنظیم نفعان ذی و دانشجویان اساتید، مشارکت سودای و مشارکت با منشور

 .شود اهدا کند، می ایفا سهمی که فردی

 

 هرندی بازرگان عباس دکتر 

 تهران دانشگاه استاد

 ایران عالی آموزش در کیفیت ارتقاء و ارزیابی های پیشران مقاله: ارائه

 گذشته(. سال 25 های تجربه از هایی درس)

 30 طی مستمر ارزیابی اما است، بوده ایران در 1300 سال از قبل از ارزیابی 

 بیرونی و( دانشگاه خود توسط) درونی ارزیابی شکل به دانشگاهها در پیش سال 40 یا

 .است داده رخ( دیگر مرجعی توسط)

 نتایج. شد آغاز پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت از( درونی ارزیابی) کیفیت بحث: 1379 تا1374 سال از 

 .شدند مند عالقه پزشکی ی رشته به دانشجویان بسیاری و بود انگیز شگفت

 ارکتمش با»مشارکتی درونی ارزیابی نوع دو. )یافت ره غیرپزشکی های رشته به کیفیت بحث 1389 تا 1379 سال از 

 جواب آموزشی های گروه در درونی های ارزیابی و شد ایجاد «دانشکده مدیربا مسئولیت »مدیریتی و/ «علمی هیئت

 تهران دانشگاه همچنین. شکل گرفت 1385 سال در تهران دانشگاه در کیفیت ارزیابی مرکز اولین ، و کم کم.(داد

 .شد 1389 سال در اقیانوسیه و آسیا در عالی آموزش کیفیت شبکه در عضو اولین

 ینهزم این در باید نهادها برخی و بودیم آمادگی نیازمند هنوز ما کیفیت بر مبتنی ارزیابی در 1399 تا 1389 سال از 

 هر هک فناوری و پژوهش -آموزش-(ناتک) عالی آموزش کیفیت تضمین و ارزیابی نظارت، مرکز مثل گرفت، می شکل

. باشیم تهداش زمینه ی ارزیابی مبتنی بر کیفیت در انسانی نیروی باید ما. هستند جدا مؤسسه یک نیازمند خود کدام

 .دنکن پیدا توسعه زمینه این در سازمانها و شود ایجاد دانشگاهها در کیفیت ارزیابی نهادهای

 کیفیت ارزیابی گسترش ی بازدارنده موانع

یک انتقاد ) آموزشی های فعالیت بهبود و آموزشی های آل ایده کردن فراموش و پژوهش به حد از بیش توجه .1

 در کسی وقتی متأسفانه اما دارد، امتیاز و گیرد می قرار تشویق مورد پژوهشی های مقالهاساسی: چرا 

 دهبخشی بهبود خود کالس در را یادگیری و تدریس برد، می باال را آموزش کیفیت کند، می نوآوری آموزش

 ؟؟؟!!!(.گیرد نمی قرار تشویق مورد کند، می کمک کیفی ارتقای به و

 عواق در ولی آشنا نامی این اما کنند، می کیفیت از صحبت همه عالی آموزش در :غریب اما آشنا نامی کیفیت .2

 مینهز این در هستیم؟، چه دنبال به کیفیت ارتقای در دانیم نمی ما که است غریب آنقدر مفهوم این هنوز. است غریب

 .و این مفهوم را بشناسانند باشند داشته مدیریت متخصص افراد باید



 

 ك
 

 بر یشترب در دانشگاههای کشور، امروز به تا) کیفیت ارزیابی فرآیند با دانشگاهها و علمی هیأت ناآشنایی .3

بدیهی است هنوز پرداختن به ارزیابی مبتنی بر کیفیت برای  است، شده توجه روشن آماری نتایج با کمّی های ارزیابی

 .(دانشگاهها تازگی دارد

 دهایفرآین با علمی، های هیئت هنوز). علمی هیئت اعضای مابین و دانشگاهها در کیفیت مغفول ماندن فرهنگ .4

 .نیستند( آشنا کیفیت ارزیابی

اعتبار به منظور رفع این  و منابع اختصاص عدم و علمی هیئت ارتقای و ترفیع های نامه آیین ناکارآمدی .5

 .معضل

 

 کیفی ارزیابی گسترش هایران پیش

 هدف، ،رسالت به توجه با و غیرانتفاعی غیردولتی، دولتی، بخش در)باید شفاف شود.  عالی آموزش کیفیت الزامات .1

 .(دانشگاهها از انتظارات و امکانات

 .کنند ترغیب آنرا و باشند معتقد آن به قلباً و باشند آشنا کیفیت با عالی آموزش مدیران .2

  باشد. داشته علمی هیئت در کیفیت یاشاعه قراول پیش گروه دانشگاهی، هر .3

 ارتقای و ارزیابی افزایی دانش در که علمی هیئت اعضای و هادانشگاه برای مصوب امتیازهای دادن قرار نظر مد .4

 .نداداشته شرکت کیفیت

 منظور به ادواری آموزشی هایکارگاه برگزاری و ریزی برنامه به نسبت تربیتی علوم و شناسی روان های دانشکده .5

 آموزشی هایکارگاه علمی، های هیئت اعضای ای حرفه ی توسعه برای آن اجرای چگونگی و ارزیابی مفاهیم با آشنایی

 اههادانشگ برای برخط بطور را کیفیت ارزیابی در ای حرفه توسعه مستمر های دوره ناتک همچنین./ کند ایجاد برخط

 در کیفیت ارزیابی سند یک باید ناتک همکاری با عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش مؤسسه و نیز. کند ایجاد

 .کند عرضه( فرهنگی انقالب شورای و دولت جمله از) ربط ذی مراجع به و تهیه عالی آموزش

 درسی های برنامه در و علمی هیئت اعضای ای حرفه ی توسعه و استخدام ،دانشجو سنجش در کیفیت .6

 .شود داده قرار مدنظر

 مشکل). الکترونیک یادگیری کیفیت ویژه به عالی آموزش کیفیت ارتقای برای گرفت درس باید کرونا بحران از .7

 کیفیت بلکه است، همگان حق عالی آموزش بسا چه نیست، عالی آموزش در تحصیل درخواست ازدیاد ما

 است(. دانشگاهها در عالی آموزش واقعی رسالت به رسیدن و
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 فرجادی غالمعلی دکتر

 پژوهش و آموزش عالی مؤسسه استاد

 ریزی برنامه و مدیریت 

 آموختگان دانش بیکاری و کار بازار عالی، آموزش :مقاله ارائه

 (.1399 آبان فرجادی، غالمعلی)

تنگاتنگ  توضیح چرخه ی عرضه و تقاضا، ارتباطدر ابتدا با  فرجادی دکتر

 بیانی عرضه و تقاضا آموزش عالی و اشتغال را بررسی کردند. در زیر چرخه

 شده توسط دکتر فرجادی با زبانی شفاف عرضه می شود:

 نگاهی بر نحوه ی نرخ عرضه و تقاضا در آموزش عالی و بازار کار:

 :ندان آنها است که به دنبال تحصیل هستند.از جانب مردم و فرزتقاضای آموزش عالی 

 :را دولت و بخش خصوصی انجام می دهدعرضه آموزش عالی. 

 :از جانب کارفرمایان تقاضای بازار کار 

 :توسط فرزندان والدین است. همان پسران و دخترانی که از آموزش عالی فارغ التحصیل می شوند. عرضه بازار کار 

 رتباطا در عالی آموزش وضعیت و کار بازار وضعیت با آموختگان دانش بیکاری علل :گرفت نتیجه بنابراین می توان

 .است

 

 سن، حسب بر را نرخ این اگر اما است،  %7 حدود کلی طور به ایران، در بیکاری طبیعی نرخایشان در ادامه تصریح کردند: گرچه 

 .آید می دست به متفاوتی رقم بشکنیم، تحصیالت جنسیت،

 حصیلت اشتغال نرخ در :نکته!! )است آمده پایین اشتغال نرخ اما رفته، باال عالی آموزش در تحصیل نرخ کلی طور به 

 ردعملک با دانشجویان مقابل در همچنین داریم، را عالی آموزش در قوی عملکرد با کرده تحصیل دانشجویان کردگان،

 نیست(. آنها اشتغال نرخ در تأثیر بی امر این احتماالً که داریم نیز را عالی آموزش سیستم در ضعیف

 بیکاری تحصیلکرده زنان در و درصد 30 حدود تحصیلکرده مردان در بیکاری کردگان، تحصیل در بیکاری نرخ نظر از 

 زنان نرخ که است درحالی این. است ها استخدام در زنان های توانمندی به توجه عدم سبب به درصد، 38 حدود

  .است درصد 60 از بیش دانشگاهها، در تحصیلکرده

 است زنان دست در درصد 17 و مردان دست در کار بازار درصد 83: که بینیم می جنسیت اساس بر بیکاری نرخ در .

 است(. مردانه کار بازار آید می نظر به

 سن یرده این در کشور بیکاری نرخ باالترین که دارند بیکاری درصد 28 یا 27 حدود ما ی ساله 29 تا 15 جوانان 

 .است



 م

 میلیون نفر شاغل بودند، 20.475 :1385 سال در و بودند، شاغل نفر میلیون 14.600: 1375 سال در: شاغالن رشد 

. است یافته افزایش نفر میلیون 2 حدود تنها 1395 تا 1385 سال یفاصله از اما دهد، می نشان را خوبی رشد که

 مناسبی اقتصادی رشد اخیر، سال 15 تا 10 در آید می نظر به. است بودهمیلیون نفر  22.500: 1395 سال در یعنی

 .نداشتیم

این  در حال این با هستند، مهمی های نرخ کلی طور به تحصیالت و جنسیتی سنی، گروههای حسب بر بیکاری نرخ: نکته

 .دارد وجود روستا و شهر مناطق،میان  در یآمار تفاوت نیزگروه ها 

از نگاه دکتر فرجادی، برای حل مشکالت بیکاری، دو نوع راهکار را می توانیم مدنظر قرار دهیم: «راهکارها

 راهکارهای کالن

توسط دولت. اتخاذ راهکارهایی برای تولید، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی •

  :دیگر راهکارها

نیازهای بازار کارو نظام آموزشی برقراری ارتباط مناسب میان  •

: زمانی که ما بر طبل کمیت در دانشگاهها می کوبیم، این اجتناب ناپذیر است کیفیت آموزش عالیتوجه به  •

به نسبت و تعداد استاد نسبت به دانشجو در کشور توجه شود، تعداد ./ که کیفیت کاهش پیدا می کند

د.اساتید نسبت به دانشجویان بسیار کم است، و همچنین به کیفیت کار استادها توجه نمی شو

برای کیفیت و تجهیزات بهینه در آموزش عالی.اختصاص بودجه الزم  •

نگرش های اجتماعی و فرهنگی نسبت به زنان باید تغییر یابد و در بازار کار )دختران و بانوان مشارکت  •

(.بهتر شود

ه توسع -صادراتتولید محصوالت دانش بر)دارای ارزش افزوده( و  -حمایت از فعالیت های تخصصیدر بخش صنعت:  •

سترش گ -حمایت از فعالیت های کارآفرینی دانش بنیان  -توسعه صنایع کوچک -صنایع و حمایت از فعالیت بنگاهها

طرح های کارورزی.
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 مهرمحمدی محمود دکتر

 آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان شورای عضو

 فرهنگیان دانشگاه سابق رئیس

 مدرس تربیت دانشگاه استاد و

 تضمین و ارزیابی کنفرانس چهاردهمین بیانات دکتر مهرمحمدی دراهم 

 ، به شرح زیر است:دانشگاهی های نظام در کیفیت

 برای رسیدن . )است کیفیت مقوم رقابت و کیفیت مخل انحصار

باید  آموزشی و علمی صالح ذی نهادهای تمامبه کیفیت بهتر در آموزش، 

 در یژهو به کیفیت شاهد تکثر و تنوع این ی سایه در تا ،باشند داشته مساعی تشریک و مشارکت ملی امر این در

 (.بر عهده ی معلمان است جدید نسل تربیت و تعلیم باشیم، چرا که معلم تربیت

 یتمدیر و راهبری بانی، دیده باید نهاد این نقش و دانم می شده پذیرفته نهاد یک را فرهنگیان دانشگاه نهاد 

 به و یردگ قرار بازبینی مورد باید آن نامه اساس بنابراین. باشد کیفیت راستای در تربیت و تعلیم ی صحنه کالن

 فرهنگیان دانشگاه به مربوط منحصراً نباید معلم تربیت یگزاره سوی، دیگر در و. شود توجه بیشتر هازیرساخت

 متخصصان بر و گرفته قرار مهری بی مورد گذشته سال یکصد در معلم تربیت آموزش بحث متأسفانه. باشد

 .کنند توجه موضوع این به و شوند سهیم امر این در که است تربیتی علوم ی حوزه در دانشگاهی

 

 

 چین از جیانگسین ژانگ کترد

  (APQNاقیانوسیه ) و آسیا کیفیت المللی بین شبکه رئیس

 یادگیری پیامدهای به توجه با کیفیت برچسب ارائه مقاله: اکتشاف

 اقیانوسیه و آسیا در( دانشجویان)آموزان دانش

Exploration on Asia Pacific Quality Label Student 

Learning Outcome (APQL-SLO) 

 

ی به دلیل عدم حضور دکتر ژان جیانگسین دکتر بازرگان به توضیح مقاله ایشان پرداختند. دکتر بازرگان  در بدو امر از عالقه 

م بیانات و سپس به ارائه ی اه بیاناتی را داشتند. آسیا سطح در ایران رابطه با فعال تر بودن کشورجیانگسین در  وافر خانم دکتر

 پرداخته شد: جیانگسیندر مقاله ی ارائه شده توسط دکتر 

 عالی است. آموزش مطلوب در سطوح به رسیدن برای راهی کیفیت برچسب 
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 در که است سال 8 یا و 7 حدود) .است توسعه در حال جهاندر  یادگیری بر حسب پیامدهای روند ارزیابی 

 است(. کرده اعالم را نتایجی رابطه این در نیز OECDهمچنین است، شده توجه آن به نیز تهران دانشگاه

 ها،بر اساس این پیامد تا بسنجیم را یادگیری پیامدهای توانیم می در ادامه این پرسش پیش خواهد آمد که ما چگونه

 و دانشعبارت از  را یادگیری پیامدهای بازرگاندکتر ) بدهیم؟ ها دانشگاه به را خاص یرشته یک در کیفیت برچسب

 .(دانستند التحصیالن فارغ مهارت

 نیمک حرکت آن سوی به آن از بعد و کنیم تعریف را ها ارزش سپس نهیم، ارج را کیفیت فرهنگ ابتدا باید. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مد نظر قرار گیرد:سازمانها  و ها نهاد سطح در هم و ها برنامه سطح در هم باید کیفیت ارتقای 
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 هچگون علمی هیئت) برنامه سازماندهی و اجرا درسی، ی برنامه ریزی برنامه محتوا، نظر از: برنامه سطح در 

 یکیف تحول باید ها آموخته سنجش درسی، برنامه طراحی یادگیری، و تدریس روش ،...( و شود می تعیین

 و نیافته تحولی هنوز ما کشور های دانشگا در ها آموخته ارزشیابی و سنجش: بازرگان دکتر. )شود ایجاد

 (.هستیم 1960 و 1950 تفکرات در هنوز

 گیرد قرار نظر مد درونی کیفیت امکانات، کارمندان، دانشجویان، شرایط و نیازها پیش :شرایط. 

 هر های هزینه التحصیلی، فارغ زمان مدت طول کنندگان، تحصیل ترک نرخ آوردها، دست :برونداد 

 .دانشجو

 گردانندگان نظر چیست؟، التحصیالن فارغ نظر اند؟،راضی دانشجویان آیا: تحصیلی رضایت میزان 

 کارمندان و پرسنل نظر کار، بازار نظر ها، آزمایشگاه

 دارد وجود ها زمینه از بسیاری در جهان کشورهای در کیفیت های برچسب انواع.  

 ای گوشه یک در دانش از آنچه و شناسد نمی مرز علم کند، می کمک آموزش کردن المللی بین به کیفیت 

 .کند می رخنه جهان از دیگری های گوشه در ،شود می کشف جهان از

 یجادا اقیانوسیه و آسیا کشورهای دانشگاههای تمام برای دانشگاهی کیفیت تأیید قبول مورد برچسب یک 

 ینا در گفتن برای حرفی ما و شود محقق امر این تواند می ایران در: بازرگان دکتر. )باشد همگانی که شود

 باشیم(. داشته زمینه

 امر این تأیید در. )بخشیم تحقق دانشگاهها کیفیت برچسب برای را ها مالک دانشگاهها، بین ارتباط با 

 اروپا و آمریکا. نداریم عالی آموزش المللی بین و ملی استاندارد ما کشور در: کنند می عنوان بازرگاندکتر 

: این بود که بازرگان استاد تصریح به مهم ینکته . در ادامه،اند کرده تهیه را کیفیت استانداردهای مجموعه

 ایران در را کیفیت منشور این توانیم می خود ما بدهیم، کیفیت منشور برای دالر 6000 اینکه جای به

 .(بسازیم

 دهیم ارتقا کیفیت برچسب استانداردهای کمک با را کیفیت تضمین ظرفیت. 

 کیفیت، برچسب به توجه با و است مداوم ی یادگیرنده استاد. است مهم او انتظارات و دانشجو 

 .گیرد قرار مدنظر باید دانشجومحوری

 اقداماتی زمینه این در چین در. است مهم دانشگاهها کیفیت ساماندهی در یادگیری پیامدهای شناخت 

 است. گرفته شکل

 SLO   :چیست و چگونه رخ می دهد؟SLO  بداند ، بگیرد یاد باید آموز دانشیزی است که چ آن بیان ، 

 مهارت، دانش،. )دهد نشان را آن یادگیری، فرآیند اتمام از بعد بتواند یا/  و کند استفاده آن از و ،بفهمد

 (العمر مادام یادگیری دانشگاه، یک منحصربفرد ویژگی کار، انجام توانایی

 

SLO: the statements of what student should learn, know, understand, & apply and/ or be 

able to demonstrate after completion of a process of learning. 
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 دکتر غالمعلی منتظر 

وزارت علوم، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

 و استاد دانشگاه تربیت مدرس تحقیقات و فناوری

 پژوهشی های مؤسسه عملکرد ارزیابی مدل طراحی :مقاله ارائه

 (سنندج نامه دست)

 :پرداختند زیر موارد بیان به منتظر دکتر ارائه، این در

 فناوری و علم های فعالیت شرح و تعریف 

 پژوهش تعریف 

 پژوهش انواع 

 پژوهش ارزیابی تعریف 

 پژوهشی مؤسسات عملکرد ارزیابی 

 عملکرد ارزیابی محور شاخص نظام طراحی در مداخله منطق 

 پژوهشی عملکرد ارزیابی محور شاخص نظام طراحی مفهومی مدل 

 پژوهشی عملکرد فرآیندی ارزیابی برای محور شاخص نظام طراحی 
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مورد است،  5از یونسکو آمده است، این حیطه خود دربرگیرنده ی همانطور که در تعریف فعالیت های علم و فناوری 

 ما. در کشور اداری خدمات -علمی خدمات -نوآوری -پژوهش -آموزش که پژوهش تنها یکی از آن موارد است:

 های فعالیت نیز و فنی و علمی خدمات یعنی 5 و 4  مورد به ولی یی وجود دارد،آشنا ها فعالیت اول بخش سه با

نیم، پژوهش می ک مازمانی که به عنوان مثال:  .نیستیم آشنا زیاد فناوری و علم پشتیبان های فعالیت سایر و اداری

خدمات همچون یک کتابخانه ی غنی در محیط واقعی و مجازی داریم. و همچنین  خدمات علمینیاز به 

 در جهت تسهیل و مدیریت روند پژوهش.اداری 

 مدل سطوح ارزیابی فعالیت های علم و فناوری پرداختند:در ادامه دکتر منتظر به تشریح 
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 -نوآوری -پژوهش -آموزش گوناگون جهات از ارزیابی یا و پژوهش انجام برای مختلفی سطوحپیش تر، بیان شد که 

این سطوح، خود در چند سطح مورد ارزیابی قرار می گیرند: سطح مؤسسه . دارد وجود اداری خدمات -علمی خدمات

در سطح دستگاهی  -سطح منطقه ای )در سطح مناطق شمال، مرکز و جنوب شهر( -ای: مثالً در سطح یک دانشگاه

 هر ،و در سطح بین المللی یا جهانی. برای ارزیابی در این سطوح -در سطح ملی یا کشور -مانند سطح یک وزارتخانه

 یا و استاندارد یک باید کنیم، حرکت( ای مؤسسه و  ای منطقه سطح) خرد سمت به( المللی بین)کالن سطح از چقدر

 می عمل خبرگان جمعی توافق اساس بر کالن سطح در اما. کنیم تعریف شده تعیین پیش از دقیق های شاخص یک

 ...و شانگهای تایمز، ی شده بندی رتبه ارزیابی: همانند. شود

 

از دیدگاه دست نامه ی فراسکاتی و از منظر برخی کشورها که هر تعریف پژوهش در ادامه دکتر منتظر به 

 پرداختند:کدام از یک تعریف شناخته شده ی خاص استفاده می کنند 

 از درون تعریف زیر بیرون می آید:توسعه ای و کاربستی پژوهش و  کاربردی، پایه انواع پژوهش های
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توسط هانسن و سپس به انواع مدل های ارزیابی  پژوهش ارزیابیپس از تعریف پژوهش، به یک تعریف از 

 پرداخته شد: پژوهش مورد استفاده در سطح بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شد، که در ادامه ، خود در مدلی به شرح زیر مورد بررسی قرار داده منطق مداخله در ارزیابی عملکردو اما مفهوم 

 به شرح آن خواهیم پرداخت:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 در ابتدا باید چند کلیدواژه ی اساسی تعریف شود: ،در مدل فوق
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 نسبت برونداد به درونداد کارایی:/ .شود حل باید که مسائلی و اهداف میان اتصال ی حلقه :تناسب

 کشور های دغدغه و مسائل به آثار نسبت سودمندی:/ پیامد به اهداف نسبت اثربخشی:

 کنی، می شروع را خود تحقیقی فعالیت مسئله یک و نیاز احساس اساس بر شمادر شرح مدل مداخله باید اینگونه بیان کرد: 

 فگذاریهد آن برای که. باشد دیگر شکل و نوعی از نیاز یک یا و آینده به مربوط یا باشد، روز موضوع یک تواند می مسئله این

 انسانی، منابع بودجه،) دروندادهای آن از پس و .نفعان این قسمت سیاست گذاران پژوهش هستند()ذی .کنید می

 اولین) برونداد یک به تا کنید می عملیاتی مدیریتی نظام یک در را دروندادها سپس دهید، می قرار توجه مورد آنرا (امکانات

 تبدیل (کنیم می استفاده آن از مدت کوتاه در که هایی یافته و اطالعات مجموعه -مقاله تدوین مثل ها، خروجی

 ت؟اس داشته پیامدهایی چه ما بروندادهای که کنیم می نگاه سپس .هستند( پژوهشگران)ذی نفعان این قسمت  .شود

 جامعه از را مشکلی چه یا و دارد پیامدی چه که این اما نیست، مهم مقاالت تعداد که است مدت کوتاه خروجی یک مقاله

بهره برداران از نتایج پژوهش )ذی نفعان این قسمت  (.سال 10 تا5 از تر بلندمدت نگاه) است مهم کند، می حل

 .(، به عنوان مثال نهادها و سازمانهاهستند پژوهشگران

 حل را شهروندان از مشکلی چه. کند می حل عمومی طور به را کشور از دردی چه. است آن آثار ارزیابی بخش ترین مهم 

 .هستند(عموم مردم )ذی نفعان این قسمت  (باال به سال 20 یا 10 از تر بلندمدت نگاه) کند؟ می

 هشی را به طور خالصه می توان به صورت زیر تصویر کرد:وبنابراین گام های نظام ارزیابی عملکرد پژ
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 مدل زیر را متصور شد: بنابراین طبق توضیحات داده شده، می توان برای ارزیابی عملکردهای پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تموفقی میزان ارزیابی جهت در شناسنامه یا چارچوب یک زیر، ی به شکلگراف طبق برسرانجام، شما می توانید 

 نمیزا نظر ازآموزشی زیر  سازمان یا نهاد مثال عنوان به. کنید پیدا مختلف های بخش در مؤسسه یک کار نتایج

 انواع تشکیل ی زمینه در عوض در اما. است شده 1.8 نمره،10 از چون ،است ضعیف اطالعاتی نیازهای به پاسخگویی

 سنندج ی نامه دست در مدل این.. )است متوسط تقریباً ای نمره که ستا گرفته 10 از را 4 ی نمره اطالعاتی پایگاه

 (.آمده
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 :تخصصی میزگرد

 دانشجویان  پذیری اشتغال در آن تأثیر و کیفیت تضمین و ارزیابی 

 (آموزش و سنجش سازمان تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو) محمدی رضا دکتر

 (تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکده علمی هیئت عضو) زالی محمد دکتر

مجری: دکتر حسین عباسیان، دبیر اجایی همایش و هیئت علمی دانشگاه                                                                

 خوارزمی

 :(آموزش و سنجش سازمان تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو) اهم بیانات دکتر رضا محمدی

 اب امروز خوشبختانه اما نداشت، در کشور ما وجود کیفیت ارزیابی بحث پذیرش هنوز پیش، ی دهه دو در ها نشست اولین در

 داریم ورحض کیفیت ارزیابی ی زمینه در المللی بین تخصصی نشست دومین و ملی نشست در چهاردهمین ما مند، نظام تالش

 و فعالیت های ارزشیابیتاریخچه از هستیم. اگر بخواهیم یک  دارا را منطقه سطح در انتقال قابل ملی تجارب و دانش و

 ، می توانیم آنرا در سه دوره مورد توجه قرار دهیم: عالی ایران بدهیم آموزش در کیفیت  اعتبارسنجی

 اهداف واقعی آن اساس بر کیفیت ارزیابی بحث و) بازرسی بوده است و نظارت صورت به بیشتر که 1379 سال از قبل الف(

 .(شکل نگرفته بود

( لیعا آموزش مؤسسات و دانشگاهها علمی اعتبارسنجی و ارزیابی کردن کارآمد ی برنامه) توسعه سوم برنامه در 1379 سال ب(

 مند در این راستا شکل گرفت که نتایجی بدین شرح نظام های تالش بندرعباس اولین دانشگاه میزبانی به معاونین نشست و در

 اعتبارسنجی ارزشیابی، تحقیقات، مرکز - شد حمایت آموزشی های گروه سطح در درونی ارزیابی از: را در پی داشت

ا انجام ر های مبتنی بر کیفیت پردازی آن زمان، تئوری در بازرگان دکتر. شد تشکیل عالی آموزش کیفیت تضمین و

 نای در کاربردی کتابهایی و شد انجام نیز مالی های حمایت. شد تشکیل دانشگاهها در نیز هاییکارگاه و مراکز. دادند

 .شد طراحی امر این جهت افزاری نرم نیز فنی هایگروه برای و. شد چاپ انسانی علوم برای زمینه

نی کیفیت با میزبا ارزیابی نشست چهاردهمین امیدواریم ما و افتاد جا کیفیت ارزیابی به توجه فرهنگ نهایت در ج(

 در الیع آموزش کیفیت تضمین و اعتبارسنجی ارزشیابی، تحقیقات، ملی نهاد ایجاد ساز زمینه ،دانشگاه خوارزمی

 .ارزیابی کیفیت باشد گردهمایی پانزدهمین

 



 

 خ
 

  نرسیدیم؟ دانشگاهها در کیفیت هدف به هنوز ولی کردیم گذاری سرمایه چرا

نظام آموزش عالی هر کشور نقش اصلی را در تحقق سیاست های پایدار یک کشور دارد. دانشگاهها در زمینه ی  •

دادها و دروندر کیفیت با کیفیت ) نیروی متخصص ، خدمات تخصصی، آموزش با کیفیت، برنامه درسیتربیت 

ر در زمینه ی کیفیت دبا این حال، ما مؤثر هستند.  (پیامد توسعه ی پایداربه منظور دستیابی به بروندادهایی 

بیشتری داریم. به تدریج و در یک چرخه ی م و در برخی موارد نیاز به زمان اهداف خود رسیده ایبرخی موارد به 

 ارتباطی میان دانشگاه و امور جامعه، مسائل در این زمینه حل خواهد شد.

آموزش عالی  -استآموزش عالی یک نهاد اجتماعی در خدمت جامعه دو رویکرد به دانشگاهها وجود دارد:  •

دهای آموزش عالی چه توقعی داریم؟ آیا است. ما از دانشگاهها و نهایک صنعت در خدمت نیازهای بازار کار 

ا برای جذب افرادی ریا اینکه  افراد متخصص و باکفایتی را بپرورد که بتوانند نیاز کشور را پاسخگو باشنداینکه 

 در این مورد توافق نظر وجود ندارد.، کدام مورد کیفیت را برآورده می کند؟، ؟سریع در بازار کار بپرورد

ر دبرنامه درسی، فرآیند تدریس و یادگیری، هیئت علمی باکیفیت، امکانات و تجهیزات با کیفیت  •

مورد توجه قرار داده شود. سازمان اجرایی در نگاهی انتقادی باید با  پس ارزیابی درونی باکیفیت بسیار مهم است،

دفاتر نظارت در دانشگاهها کیفیت را به معنای دانشگاه خوارزمی و دیگر دانشگاهها باید شفاف شکل گیرد. 

نظرسنجی ارزیابی دانشجو از  :به عنوان مثالو فقط نظرسنجی دارند، دقیق و واقعی رصد نمی کنند 

د دانشگاهها بای در حالیکه .در پایان هر ترم تحصیلی که اجباری و مبتنی بر پرسشنامه است استاد

ل، برنامه درسی، فرآیند تدریس، کیفیت فارغ التحصیالن رصد مستمر در عناصر مختلف کار و اشتغا

 و... داشته باشند.

 

 : (تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکده علمی هیئت عضو)محمد زالی دکتر بیانات خالصه

 در و. کند جادای تمایز تواند می که است کیفیت تنها و نیست معنادار کاری هیچ کیفیت بدون هستند، ناب بسیار کیفی تجارب

 جویاندانش توانیم می ما و. است آموزشی های دوره کیفیت تضمین برای اساسی عامل کیفیت، ارزیابی نیز عالی آموزش ی حوزه

 داشت. خواهد پی در نیز را بیشتری اشتغال نرخ که داشت خواهیم ترباکیفیت آموزش با را تریباکیفیت

 تشکیل شد. آفریقا شمال و خاورمیانه در کارآفرینی یدانشکده عنوان اولین به تهران، دانشگاه کارآفرینی در این راستا، دانشکده

 ی جامعه نیاز بتواند ما آموزش باکیفیت ی آموخته دانشمهم ترین امری که در جهان امروز باید بدان توجه کنیم آن است که 

 و لمیع هیئت اعضای چرا که بسیار مهم است. باشند کیفیت به متعهدها باید دانشگاه علمی هیئت اعضای. کند برطرف را کار

 کیفیت تعبیه شوند. ی مبتنی برآموزش های برنامه

 با جامعه نیازهای و صنعت میان ارتباط به صرف، پژوهش و آموزش جای به هادانشگاه سوم نسلزین شاهد آن خواهیم بود که 

 در ما حاضر حال در. داشت خواهد نظر دانشجویانش کارآفرینی و پذیری اشتغال نرخ به و. داشت خواهد توجه آموختگان دانش

 امر به ایدب بیشتر بسیار آید می بنظر کنیم؟ می عمل چگونه به کیفیت در اما هستیم آمریکایی کشورهای ردیف هم کمیّت

 (.دارد وجود نیز نظراتی اختالف نگاه نوع این در. )کنیم توجه کیفیت
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 شفیعی مسعود دکتر

امیرکبیر دانشگاه استاد

دانشگاه و صنعت دولت، ی جانبه سه همکاریهای ی کنگره دائمی دبیر و

 آموزش به دوم نسل و پرداخته آموزش به دانشگاهها اول نسل که شد گفته سخنانی طی در

 .بپردازد دانشگاه و صنعت ارتباط به است قرار سوم نسل و پژوهش و

 نوعی به آموزش، یعنی اول نسل در کرد، اصالح را شده بندی تقسیم این در که اشتباهی است الزم

 نیاز دوم نسل در و بوده تر رنگ کم پژوهش بخش ولی است بوده نیز کتابها گیری و تألیف شکل طریق از پژوهش و علم تولید

 :از عبارتست علم محوریت با دانشگاهها وظایف بنابراین. است شده تر پررنگ آن به

 و محور مهارت دانشگاهها -دانشگاه و صنعت ارتباط) علم کاربرد ،(پژوهش)علم تولید ،(آموزش)علم اشاعه

 (.باشند کارآفرین

 التحصیلی فارغ از پس ماه 6 یا و دهد می رخ شغلی آموزش با همزمان تواند می صنعت در کارآموزی صنعت، بخش در 

 کارآفرین را خود دانشگاهها برخی گرچه. ندارد وجود موارد این از هیچیک ایران در اما. رسند می اشتغال و کارآموزی به

 .است نیافته تغییر چیزی و نیستند کارآفرین عمل در اما دانند، می

 در. است نداده رخ جامعه در آنها اساس بر پیشرفتی که است آمده در مقاالتی ها، رساله و ها نامه پایان از 

 هترب علم گویند می که این. رسد می ثروت به و شود می شروع علم از یعنی بنیان دانش اقتصاد حالیکه

 معل. باشد اینگونه باید و کند می سرمایه تولید خود علم که چرا است، عجیب سؤال یک ثروت، یا است

 .دهد می رخ صنعت و دانشگاهی عالی آموزش مابین ارتباط اینگونه و شود می فناوری ی پایه

 نداریم زیادی اختراعات و ابتکارات ما متأسفانه. 

 باید زنی دولت یعنی ببرند، پیش را کیفیت روند هم همکاری با و هم کنار در باید صنعت -دانشگاه -دولت 

 .دهد پیوند هم به را صنعت و دانشگاه ی میانه و باشد داشته دخالت

 رد مکانی و زمانی نظر از را ها فاصله و است مؤثر افکار و علم تبادل جهت در بسیار مجازی های کنفرانس 

 .شکند می هم

 زلسرمن به تواند می کرده تحصیل قشر کمک با که است واالیی تمدن و تاریخی ی سابقه دارای ما کشور 

 شورک و وطن به و برگردد پرداخته، تحصیل به کشور از خارج در کسی اگر که است خوب و کند نیل مقصود

 .کند خدمت خود
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 مهرعلیزاده یداهلل دکتر  

 اهواز چمران شهید دانشگاه استاد

 شورک توسعه ششم برنامه در عالی آموزش کیفیت تضمین کژراهه بر نقدی: مقاله ارائه

 

 به بیان موارد زیر پرداختند:هش خود به طور خالصه ومهرعلیزاده، در پژ دکتر

 ششم توسعه برنامه بر نقدی 

 بانقال از بعد راستا این در که ای برنامه شش در آیا و است؟ شده دنبال ایران عالی آموزش در آیا و چیست کیفیت 

 است؟ شده ریخته آن های پایه گرفته، صورت

 چیست؟ دارد، وجود توسعه ی برنامه در که هایی کژراهه 

 

  به شرح زیر اجرا شد: توسعه ی برنامه  6در ایران 

 توجه جامعه و دانشگاه بین به ارتباط مقداری دوم ی برنامه در .بود دولتی نگاهها ایران، ی توسعه اول ی برنامه در

 .شد

 .دش مطرح اشتغال و یابی مهارت موضوع. شد تقویت نیز خصوصی بخش و گرفت قدرت توجه این سوم، ی برنامه در

 .شد خصوصی های بخش به ای ویژه نگاه چهارم ی برنامه در

 .گرفت قرار نظر مد باال موارد از ترکیبی نیز پنجم ی برنامه در

 .شد توجه خصوصی های بخش به ششم، ی دوره در باز و

 

 

 .دارد فاصله افتد می اتفاق عمل در آنچه با ها برنامه و ها گفتمان این اما
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 :آن های مؤلفه و کیفیت تضمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات زیر می توان اقدام کشور توسعه ششم برنامه در عالی آموزش کیفیت تضمیندر رابطه با  ها کژراه تغییر و اصالحاتبه منظور 

 را در نظر داشت:

 خود اصلی جایگاه به علوم وزارت بازگشت 

 ریزی برنامه شورای دانشگاه، ریاست و امنا هیأت اختیارات در بازنگری 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ستادی اختیارات کاهش و استانی های دانشگاه به تااختیار واگذاری 

 جامعه با آن ارتباط و دانشگاه اجتماعی مسئولیت افزایش 

 دانشگاهها در تحقق برای کالن اهداف تعریف همراه به آن به اختیارات واگذاری و علوم وزارت ساختن پذیر مسئول 

 دانشگاهها رئیس به نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، شورای دبیری واگذاری 

در سخنان دکتر مهرعلیزاده مشاهده می شود که بیشتر مسئولیت باید به خود دانشگاهها داده شود، و همچنین دانشگاه ارتباط 

متخصصین در این نشست دیده  خود را با جامعه حفظ کند. اما خود این امر جای بحث دارد، چرا که در سخنان برخی دیگر از

 وزارت علوم و... باید در کنار همدیگر کیفیت را بسازند. -صنعت -دانشگاه -دولتمی شود که همه ی اجزای جامعه همچون 
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 تخصصی میزگرد

الکترونیکی، یادگیری های نظام ارزیابی 

 اندازها چشم و ها چالش

منتظر، غالمعلی دکتر

بازرگان عباس صفوی، دکتر اکبر علی دکتر

 این به یاربس کرونا، بیماری سبب به امروزه اما گذرد، می الکتروینک آموزش بحث از سال بیست قریب :منتظر غالمعلی دکتر

 ودهب متفاوت بسیار الکترونیک آموزش اساس بر مختلف دانشگاههای در آموزش کیف و کم دوران، این در. است شده توجه امر

 موزشآ در نظارت و طراحی باید ما بنابراین. بود خواهد الکترونیک صورت به نیز بعدی نیمسال در ما آموزش معلوم قرار از. است

 نتعیی را دانشگاهها در الکترونیک آموزش موفق اجرای برای مناسب های شاخص باید سپس. دهیم قرار مدنظر را الکترونیک

 .دریابیم را کیفیت تضمین معیارهای و. کنیم

 آموزش و بسترسازی باید. شود می ضبط ها کالس. است شفافیت ،IT های ویژگی بزرگترین از یکی :صفوی اکبر علی دکتر

 .بگیرد شکل راستا این در الزم های

 ارزیابی ارهایمعی. است رفته کار به کیفیت ارزیابی معیارهای الکترونیک، یادگیری نهادهای ارزیابی برای :بازرگان عباس دکتر

 گواهی را کیفیت که الگوهایی: دارد وجود ارزیابی الگوهای برای هدف 4. گیرد قرار نظر مد بیرونی و درونی باید در دو بعد کیفیت

که کیفیت را  و الگوهایی ،میکنند اعتبارسنجی الگوهایی که کیفیت را کنند، می گذاری نشانه الگوهایی که کیفیت را کنند، می

 .مورد توجه قرار گیرد ناتک توسط تواند میاین الگوها  که یاری می دهند،

 Prof.Dr Ulrich Teichler 

International Center  for  

Higher Education Research Kassel (Germany)

E-mail: teichler@incher.uni-Kassel.de 

پرفسور تایشلر

 شپژوه المللی بین مرکز رئیس نیز و آلمان کاسل دانشگاه استاد

(آلمان) کاسل عالی آموزش در

:مقاله ارائه

The relationship between higher education and World of Work as a Team of Quality 

Assessment
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 کیفیت ارزیابی ی کننده تضمین تیم عنوان به کار دنیای و عالی آموزش عنوان مقاله: رابطه

کاسل  دانشگاه از تایشلر دکتر به همراه معرفی خوارزمی ی ساله 100 دانشگاه از در بدو امر بیوگرافی و تاریخچه ی مختصری

دانشگاه کاسل و نهادهای آموزش و پژوهش در آلمان  دار ادامه و مستمر ارتباط خواهاندر بیانات خود،  تایشلر پروفسورداده شد. 

 خرسندی ابراز ایران در همکارانشان با همکاری از در ادامه ای ایران شدند.دانشگاهه در علمی هیئت اعضای و همکاراننهادها،  با

 .کرد برقرار ارتباط مجازی صورت به توان می تنها روزها این در اینکه از داشتند حسرت نیز و کردند،

 :خود مقاله ی در تایشلر اولریش دکتر اهداف اهم

 کیفیت تضمین تیم عنوان به کار دنیای و عالی آموزش رابطه پیچیدگی دادن نشان 

 کیفیت تضمین تیم عنوان به کار دنیای و عالی آموزش رابطه در ها تنوع و ها گوناگونی دادن نشان 

 کشورها اقتصادی های پیشرفت به توجه با کار دنیای با آن رابطه و عالی آموزش متفاوت های کیفیت. 

 خصوصی دانشگاههای میان عالی آموزش متفاوت های کیفیت. 

 التحصیالن؟ فارغ برای بلندمدت یا و مدت کوتاه آموزش 

 اشتغال و تحصیلی ی رشته مابین خوانی عدم یا و همخوانی 

 حرفه به یافتن دست خالل در سرمایه این بازگشت سپس و خود آموزش در مالی گذاری سرمایه به توجه 

 المللی بین اشتغال و ها پویایی

 التحصیالن فارغ کاریابی و اشتغال تضمین و عالی تحصیالت در تنوع تأثیر 

 برابری و ساالری شایسته حسب بر امتیازات 

 کار محیط به آموختگان دانش انتقال در عالی آموزش مشارکت 

 

 تدریس های مدل و درسی، برنامه چگونهاشاره داشتند و اینکه  تحصیلی ی رشته و کار مابین ماهوی پیونددر ادامه ایشان به 

 و خوب شغلی عملکرد در ها صالحیت ایندهند. و اینکه  می شکل را جویان دانش های شایستگی و ها صالحیت یادگیری، و

 تأثیر دارند. سودمند

 نآ پاسخگوی و برساند یاری ها درخواست این به تواند می عالی آموزش و اینکه کار دنیای های خواسته و تقاضاسپس در مورد 

 قشن یک و باشد کارفرمایان های خواسته از فراتر باید عالی آموزش اضافه کردند: همچنین، بیاناتی داشتند. باشد ها

 .کند ایفا کار دنیای در انتقادی و نوآورانه ابتکاری،

 نتایج پژوهش پرفسور تایشلر

 ویاندانشج برونداد به مربوط اطالعات و یادگیری و تدریس ی حیطه در تواند می درسی ی برنامه در کیفیت سنجش 

 .گیرد شکل التحصیلی فارغ هنگام دانشجویان شایستگی و ها صالحیت یا و



 

بب  
 

 رایطش با کنش در و باشد تحصیلی پیامدهای و ها برونداد با متناسب که شغلی در التحصیالن فارغ گماردن کار به 

 .باشد استخدام و کار بازار

 طشرای در تنوع. پیامدها معتبرترین از پیروی و کشور دانشگاههای ی همه برای شده گیری اندازه پیامدهای تجانس 

 .کند ایجاد را متنوع کاری های پوشه تواند می نیز

 رایب کیفی تحلیل و تجزیه و سنجش های روش یافته توسعه کشورهای از توانند می گوناگون کشورهای هایدانشگاه 

 کارگزینی و استخدام عالی، آموزش در نیز خودشان ملی اختصاصی راههای اما بیاموزند، را اقتصادی های پیشرفت

 .باشند داشته

 کنند حمایت عالی آموزش در ویژه طور به فرآیند این از و باشند داشته را کیفی سنجش انجام شجاعت دانشگاهها. 

 یونسکو اسبق معاون دانیل جان

 لندن Open Universityرؤسای اولین از و

 ناداکا ونکوور -آکسندا مدیریت دانشکده رئیس

 ارائه مقاله:

the Iron Triangle Model to Enhancing the 

Quality of Online Higher Education During 

the COVID 19 Pandemic. 

 آموزش کیفیت افزایش برای آهنی مثلث مدل

 .19 کوید گیر همه بیماری دوران در آنالین عالی

دسترسی گسترده تر، کیفیت باالتر  ایشان مباحث خود را با ذکر سه چالش اساسی در حوزه ی تعلیم و تربیت آغاز کردند:

یک ضلع مثلث آموزش را تشکیل می دهند که به شکل  دسترسی، کیفیت و هزینه. که هر کدام از ابعاد و هزینه ی کم تر

 زیر می توان آنها را مورد توجه قرار داد:

 

 

 

 

 



 

جج  
 

 

 

ی مزیت مطلق در اقتصاد و تولید کاال، ن عکسی از آدام اسمیت صاحب نظریهدر ادامه ایشان با قرار داد

 پرداختند که عبارتند از:( Principles of Technologyآوری ) فن اصولبه ذکر 

 Division of labor   کار تقسیم  

 Specialization تخصص  

 Economies of scale  اقتصادی مقیاس  

 Machines and IT  فناوری و آالت ماشین  

تضمین کیفیت یادگیری از راه دور برای دانشجو در قالب یک کرسی سه پا سپس ایشان نظر خود را در رابطه با 

 شرح دادند:

در  دارد. در وهله ی بعداجتماعی  -فرهنگی -اجرایی -حمایت علمی در وهله ی اول نیاز به دانشجو بدین صورت که 

دانشجویان شکل گیرد تا آنها بتوانند یادگیری خود را خطوط پاسخگو و یاری رسان آموزش آنالین الزم است که 

ار مد نظر قراز تمام ابعاد زیرساخت ها و مواد و منابع یادگیری  و در دیگر مرحله الزم استدر این محیط مدیریت کنند. 

 گیرد.

و دانشگاه آزاد کینگدان و با احترام به فرهنگ ایرانی، به در نهایت دکتر دنیل با ارائه تصویری زیبا از دانشگاه پیام نور ایران 

مقایسه ی آموزش از راه دور در دانشگاه آزاد و باز کشور کانادا و آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور ایران پرداختند و طی 

  Ideas -ها روش  methods -ها مکان  Places -افراد People ایده ای جالب بیان داشتند آموزش آزاد، دارای آزادی در

 است. ها ایده

 

 

 

 

 

 

 



 

دد  
 

 

 بهبود را اشتغال قابلیت تواند می آیا -درونی کیفیت تضمینخانم میشال مارتین از فرانسه نیز به ارائه ی مقاله ی 

 ، پرداختند، اهم نتایج پژوهش ایشان به شرح زیر بود:بخشد؟

 است. الیع تحصیالت ی مهم نتیجه عنوان به اشتغال گرفتن نظر در برای خوبی دلیل دانشجویان، تعداد افزایش اثرات 

 هستند مؤثر اشتغال بر آن تأثیر  و دانشگاهها نقش درک اهمیت بر ای زمینه عوامل. 

 است هیافت رسمیت ها دانشگاه اکثر توسط تحصیلی های برنامه بررسی در کارفرمایان و التحصیالن فارغ مشارکت. 

 برای یخوب استراتژی غیررسمی، یا رسمی طور به درسی، برنامه بررسی در بیرونی ذینفعان مشارکت رسد می نظر به 

 فراهم می کند. اشتغال قابلیت افزایش

 تاس ضروری تحصیلی های رشته و ها برنامه آکادمیک و علمی سطح و کار بازار های خواسته بین تعادل وجود، این با. 

 است باقی همچنان اشتغال قابلیت افزایش های استراتژی درباره گیری تصمیم هنگام ها تنش. 

 

                                           

 سبحانیان محمدهادی سید دکتر

 خوارزمی دانشگاهاستادیار 

 ایران در اشتغال بر آن اثرات و عالی آموزش توسعه: مقاله ارائه

 

 موارد زیر بودند:ی خود در صدد پرداختن به ایشان در ارائه ی مقاله

 است؟ شده ایران در بیکاری کاهش به منجر ایران در عالی آموزش گسترش اساساً آیا 

 ایران در آموزشی مخارج وضعیت از گزارشی 

 ایران در بیکاری و اشتغال وضعیت 

 اشتغال و عالی آموزش گسترش میان ارتباط نظری مبانی 

 اشتغال و عالی آموزش گسترش میان رابطه تجربی تحلیل و بررسی 

 

 



 

هه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منعتخه

 

 

 

 

 دکتر سبحانیان با قرار دادن نمودار باال افزودند:

 آموزش این. است مؤثر افراد نگرش مهارت، دانش، ارتقای در و است انسانی منابع در گذاری سرمایه عالی آموزش 

 .است رسان یاری اقتصادی ی توسعه و رشد به گیرد، قرار مدنظر خوبی به اگر

 4 حدود و. است تر کم پیشرو کشورهای بقیه با مقایسه در آموزش در ایران دولت مخارج نسبت% GDP  است. 

 قرار داده شده است  پژوهش و آموزش ی بودجه و هزینه سهم ،را نشان می دهد 1399 سالباال که آمار  جدول طبق

که از آن  است عالی آموزش به مربوط آن %26 که بیانگر آن است از کل بودجه ی مختص به آموزش و پرورش، تنها

 حرفه و فنی دانشگاه و تهران دانشگاه نور، پیام دانشگاه سههمچنین  -است اجرایی امور به مربوط آن %4 میزان هم

  !!!داراست را %14 پزشکی علوم دانشگاه البته و دندار %4 حدودهر کدام  را اجرایی منابع اعتبارات بیشترین ای



 

وو  
 

  عیتجم تحقیقاتی دیگر نشان می دهد، افزایش نرخ شاغالن بیشتر در بخش های خصوصی رخ داده است و بهنتایج 

  شدهاست. اضافه کمتر دولتی های بخش در شاغالن

 است کشور اقشار دیگر از بیشتر جوانان بیکاری نرخ. 

 بسیار ردگانک تحصیل بیکاری نرخ بنابراین. است بیشتر نیز مردان و زنان جوانان، از التحصیالن، فارغ بیکاری نرخ 

 .شوند می دانشگاهها وارد شوند، کار محیط وارد اینکه جای به جوانان بیشتر همچنین و. باالست

 ایم داشته را دانشجویان جمعیت در افزایشی روند نسبت همین به و است یافته افزایش خصوصی دانشگاههای تعداد. 

 هندسیم های رشته در التحصیالن فارغ بیشتر و. ندارد وجود ایران در ها رشته التحصیالن فارغ میان متناسبی توزیع 

 .هستند انسانی و

 اعثب معتقدند برخی و بیشتر اشتغال باعث عالی آموزش گسترش معتقدند ها پژوهش برخی: نظری مبانی منظر از 

 .شود می بیشتر بیکاری

 این به تواند می آن دالیل و .دارند جانبه دو ارتباط یک عالی آموزش گسترش و بیکاری ما، کشور در اما و

 ی رشته ارتباط عدم ،التحصیالن فارغ مهارت عدم ،دانشگاهی های آموزش بودن تئوری: باشد شرح

 ....و تحصیلکرده افراد کارگیری به ی هزینه رفتن باال ،کار بازار نیاز با تحصیلی

 

 چه راهکارهایی وجود دارد؟

  اقتصادی با سیاست های نوآورانه و تکنولوژی محورایجاد رشد 

 تعدیل دستمزد متناسب با بازار متعادل 

 باز طراحی برنامه درسی آموزش عالی 

 ایجاد فرصت های آموزش حرفه ای، فنی و مهارتی 

 اتخاذ سیاست ها و قوانین کار صحیح 

 در نظر گرفتن بازار کار در سیاست گذاری های وزارت علوم 

 دانشگاه و صنعت تقویت ارتباط 

 نباشد انحصاری اشتغال مجوزهایو  شود فراهم دولت توسط کار بازار به ورود امکان. 

 

 

 

 

 

 

 



 

زز  
 

 قارون خانم معصومه

 ریزی برنامه و پژوهش مؤسسه معاون

 عالی آموزش 

 :مقاله ارائه

 در آموختگان دانش کار بازار

 آنان ردیابی های روش و ایران 

 خود به ذکر موارد زیر پرداختند:ایشان در ارائه ی مقاله ی 

 و اقصن اشتغال ،کردگان تحصیل بیکاری: هستیم رو به رو موارد این با آموختگانمان دانش اشتغال وضعیت در ما 

 زدگی مدرک

 باشد ارتباط دانشگاهی آموزش و کار بازار نیاز میان باید. 

 باشد داشته وجود عالی آموزش خدمات بازار رقابتی شرایط. 

 شود می دانشجویان در تحصیلی ی رشته ی هوشمندانه انتخاب به منجر کار، بازار نیازهای از اطالع. 

 پیگیری مرمست طور به باید التحصیل فارغ دانشجویان در کیفیت ارزیابی نوع هر و اشتغال وضعیت و اقتصادی وضعیت 

 .شود

 کارایی) .شود می عالی آموزش نظام محصول کیفیت و درسی های برنامه بهبود موجب کارفرمایان با ارتباط 

 درونی(.

 وجهت -آن به مربوط اعتبارات و ها شاخص تعیین و عالی آموزش های سیاست توسعه و ریزی برنامه :بیرونی کارایی 

 دایته و آموزشی های برنامه تصحیح و بازنگری -تحصیلی ی دوره اتمام از پس التحصیالن فارغ اشتغال وضعیت به

 یم کار بازار در تعادل و تقاضا جریان اصالح به منجر که منابع از بهینه ی استفاده نیز و خاص استعدادهای صحیح

 .شود

 طرح شروع و رسمی ابالغ که 1396 سال تا گرفت، شکل آموختگان دانش پیمایشی های طرح اولین ،1375 سال از 

 ینتضم ی زمینه در اشتغال از بحث ملی آمایش سند و ششم ی توسعه سند در. داد رخ آموختگان دانش اشتغال رصد

 .است گرفته شکل عالی آموزش کیفیت

 تریس ایران نام با عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش مؤسسه پیمایش شبکه(Iran Trace) ،نرخ رصد به که است 

 https://irphe.ac.ir/scu باشد:  می شرح بدین سامانه این اینترنتی آدرس. پردازد می آموختگان دانش اشتغال

 

 

 



 

حح  
 

 

 میرزازاده عظیم دکتر

 تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشیار

 دست ها، چالش: عالی آموزش در کیفیت تضمین و ارزشیابی: مقاله ارائه

 رو پیش راه و آوردها

 

 موضع و تجارب اساس بر مقاله ی خود را ایشاناین بود که  میرزازاده عظیم دکتر نکته ی جالب توجه و عالی در پژوهش

حسن ختام چکیده ی مقاالت را بدست دادند که  یافته های ارزنده ایدادند و  شکل پزشکی علوم ی حوزه درشخصی 

 این نشست را با پژوهش ایشان به پایان می بریم.

 :پرداختند زیر موارد بیان بهدر مقاله ی خود  میرزازاده دکتر

 پزشکی علوم آموزش در کیفیت تضمین و ارزشیابی ی پیشینه بر مروری 

 کیفیت تضمین و ارزشیابی های چالش بر مروری 

 پزشکی علوم آموزش ی حوزه در شده انجام اقدامات اهم معرفی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اره شد.اش کیفیت تضمینپس از به تصویر کشیدن تاریخچه ای کوتاه، به نکته ای بسیار ظریف در باب 



 

طط  
 

 خاطر داشته باشیم: به

 جهت در که اقدامی هر عام به طور 

 اقدامی را پذیرد صورت کیفیت بهبود

 .گویند کیفیت تضمین جهت در

 

  تضمین و ارزشیابی نظامو اما در 

 ،کیفیت

( بیرونی و درونی) ارزیابی نظام به کیفیت

 . شود می محدود

 

 

 

 کیفیت چیست؟ 

 نرسیده یم!در تعریف کیفیت و دست یافت به مدل مناسب آن، هنوز به اتفاق نظر 

 به عنوان مثال:

 (:worth or meritمفهوم کیفیت به طور کلی ) .1

 تعریف دانشگاه باکیفیت چیست؟ 

 دو نوع نگاه متفاوت به تعیین کیفیت یک دانشگاه وجود دارد:

 آیا معیار کیفیت دانشگاه این است که تأمین کننده ی نیاز بازار کار باشد؟

 دانشجو بدهد تا او خود وارد بازار کار شود؟یا یک شخصیت و بینش آکادمیک به 

 

 مدل تعریف کیفیت )هنجار محور یا معیار محور( .2

 مدل تعریف کیفیت نیز خود دوگونه است، و ما هنوز به توافق نرسیده ایم که به کدام صورت عمل کنیم:

 هنجار محور: مقایسه ی دو دانشگاه با هم

 دانشگاهها با توجه به مجموعه ای از استانداردهامالک یا معیار محور: مقایسه ی همه ی 

 کجاست؟ کیفیت در عدد جایگاه .3

 خیر؟ یا و گیرد قرار کیفیت کنار عدد می تواند در آیا

 



 

يي  
 

 دشواری توافق در مورد کیفیت موضوع مورد ارزشیابی .4

 

 عدم تعریف کیفیت منسجم در سطح ملی و مؤسسه ای و برنامه ای .5

 تعریف می شود!؟!!!!سطح مؤسسه ای متفاوت از سطح ملی حتی کیفیت در 

برنامه ای در قالب استانداردهای اعتبار  -بنابراین باید تعریفی از کیفیت مشترک در دو سطح ملی و مؤسسه ای

 بخشی داده شود.

 

 چه مدلی را برای ارزیابی مبتنی بر کیفیت انتخاب کنیم؟ 

   (Positivism) اثبات گرایی های پارادایم همان ها، پارادایم از منظور ارزشیابی وجود دارد.در دنیا، پارادایم های مختلفی برای 

این دو پارادایم، خود مدل های مختلفی را بدست می دهند. اما ما در آموزش  است. (Post-positivism) پسااثبات گرایی  و

تالشی دگرگونه انواعی از مدل ها را با هم به طرزی هنوز نتوانسیم مدلی مناسب را با اطمینان برگزینم و در عالی، 

 که باز هم ما را از رسیدن به هدف بازداشتند. نامناسب ادغام کرده ایم

مد نظر قرار داده شده است که در آن به  اعتباربخشی در سطح برنامه ای و مؤسسه ایو اما در آموزش علوم پزشکی مدل 

 ستیم و نه سنجیدن اعتبار.ه مبتنی بر کیفیتدنبال بخشیدن اعتبار 

 

 ارزشیابی درونی و بیرونی 

 دو این هحالیک درهستند،  یکدیگر به اعتماد بی دو این و شوند می نگاه هم از جدا ما بیرونی و درونی ارزشیابی نظاممتأسفانه، 

 .کنند حرکت هم با راستا هم و  هم دل در باید

 

 

 

 

 

 

 

 تضمین های چالش به بازرگان دکتر نگاه از گرفته آموزش عالی )وامچالش های ارزشیابی و تضمین کیفیت در 

 (.تسری داد نیز پزشکی عالی می توان آنها را به آموزش که کیفیت

  عالی آموزش در پژوهشی های فعالیت با مقایسه در فعالیت های آموزشیبی توجهی به 

 دهیم؟ نمی اهمیت پژوهش ی اندازه به علمی هیئت اعضای و اساتید آموزش کیفیت به چرا 



 

كك  
 

 اساس بر دانشگاه استاد ترفیع چرا سنجند؟، می هایش پژوهش میزان به استناد با را نمونه استاد چرا 

 داده هاب نیز استاد آموزش کیفیت به و جوایز ارتقا ترفیع، در باید ؟او کیفیت با آموزش نه و است پژوهش

 . شود

 

 

 

 

 

 

 

 

لی صمفهوم امتأسفانه مشکلی که در حال حاضر گریبانگیر جامعه ی آموزش عالی ما شده است، آن است که ما 

هش را نیز به پژوهش های ,داده ایم. و مفهوم پژتقلیل  (Research)( را به پژوهش Scholarshipدانش پژوهی )

 تقلیل داده ایم. (  Original Researchسازماندهی شده ی اصیل )

 .این در حالی است که دانش پژوهی تنها نوشتن پژوهش و مقاله نیستو 

  ،کیفیت در آموزش عالی، نامی آشنا، اما غریب، به نحوی که تجارب کمی در این مورد در دانشگاههای ایران وجود دارد

ه کم ین زمینو محیط دانشگاهها هنوز برای عملی کردن کیفیت، نامناسب است. بدین سبب که تجارب دانشگاهها در ا

 است و نیز حتی اساتید و هیئت های علمی نیز شناخت کافی در باب فرآیند ارزیابی کیفیت ندارند.

  هنوز در دانشگاههای ایران بر کمیت تأکید می شود، و فرهنگ کیفیت در آموزش عالی جا نیفتاده است و دلیل این

 رامون و خروجی های مورد نیاز است.امر حساسیت های ناکافی نظام های دانشگاهی نسبت به محیط پی

 .آیین نامه های ترفیع و ارتقا بخصوص در هیئت علمی باید تغییر یافته و بر اساس کیفیت مورد بازنگری قرار گیرد 

  دانشگاه ها به علت شناخت ناکافی در مقابل ارزیابی مبتنی بر کیفیت مقاومت می کنن. همین طور منابع کافی مناسب

 فیت دانشگاهها اختصاص داده نشده است.برای ارزیابی کی

 .در زمینه ی اعتباربخشی تجارب کمی وجود دارد 

 

 

 

 



 

لل  
 

 

 اقدامات آموزش عالی رشته ی پزشکی در جهت تضمین کیفیت

 پیش بردن روند تدوین استانداردهای آموزشی به شکل مشارکتی

 توانمندسازی دست اندرکاران ارزشیابیبرگزاری دوره های آموزشی متعدد در سطح کشور به منظور آشناسازی و 

 تهیه ی مجموعه پادکست های آموزشی تبیین مفاهیم استانداردهای آموزشی

 انجام ارزشیابی های بیرونی پس از انجام خودارزیابی بر اساس استانداردهای مصوب

 آموزشی آغاز فعالیت های مربوط به اسقرار چارچوب های تضمین کیفیت در سطح مؤسسه ای و دوره های

 گردآوری تجربیات اعتباربخشی در سطح ملی و بین المللی

 طراحی، استقرار و فعال سازی مرحله به مرحله ی نظام اعتباربخشی در دوره ی پزشکی عمومی

 WFMEوارد شدن در روند بررسی و کسب صالحیت بین المللی نظام اعتباربخشی دوره ی پزشکی عمومی کشور توسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دکتر عظیم میرزازاده بیان این نکته ی تأمل برانگیز است که گرچه اقدامات بسیاری در حوزه ی رشته ی پزشکی آخرین 

و نیز به طور کلی در آموزش عالی در جهت اعتالی نظام کیفیت و ارزیابی مبتنی بر کیفیت صورت گرفته است، اما باید بدانیم 

و هنوز این عرصه، قلمرو و دریچه های بسیاری را برای  داشت خواهیم کیفیت بحث در را زیادی و متعدد های چالش هنوز که

عرضه به ما دارد. بنابراین ما نیز این گزیده را با سخن نغز این استاد گرانقدر به پایان خواهیم برد و امیدواریم تکاپوها در راستای 

 بیابد. نگاه توأم با کیفیت در جامعه و نهادهای آموزش عالی راه خود را
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کیفیت آموزش عالی تضمین  و  اشتغال پذیری دانش آموختگان

 2رضا محمدی  -1فاخته اسحاقی 

 چکیده

آموختگان از سوی دیگر،نظام و افزایش بیکاری دانش آموزش عالی از یک سوگسترش سریع 

در حال فشار به مؤسسات آموزش  ،چالش جدی مواجه کرده است. این وضعیتآموزش عالی را با 

ضمین ت رویه های منجر به توسعه و با نیازهای بازار کار است آموزش ها بیشترعالی برای هماهنگی 

دهد که سازوکارهای تضمین درونی تحقیقات نشان می. است درونی کیفیت در آموزش عالی شده

ا می توان موجبات آموختگان دارد و با بکارگیری آنهغیرمستقیم بر اشتغال دانشکیفیت تأثیر مستقیم یا 

های مهم یکی از شاخص در این راستا.ارتقای اشتغال پذیری در نظام آموزش عالی را فراهم نمود

 آموختگان آن است.برای ارزیابی کیفیت نظام آموزش عالی، وضعیت اشتغال دانش

کاربرد وسیییعی در نظام های آموزش عالی   کیفیت، ارزیابی درونی رویکرد پیرو این امر

نیز در نظام آموزش عالی ایران مورد اسیییتفاده ررار گرفته   1379جهان دارد و از سیییال 

ست.  ست  ا ساله ارزیابی درونی در و یکی از عوامل این ارزیابی، دانش آموختگان ا  تجربه ده 

شگ   گ شی دان ست که این روش روه های آموز سزایی  م اه های ایران حاکی از آن ا ی تواند نقش ب

تند برای و مبنایی مس  داشته باشد   دانش آموختگاناشتغال  وضعیت موجود   شناسایی  ارزیابی ودر 

دد است  این مقاله در ص  بنابراین.تصمیم گیری و ارائه راهکارهای موثر جهت بهبود کیفیت باشد  

پذیری در آموزش عالی و تبیین ارتباط آن با کیفیت  ضییمن مفهوم شییناسییی اشییتغال  تا 

ر د ارزیابی درونی عامل دانش آموختگان    نتایج  بررسیییی و فراتح یل  به   آموزش عالی، 

شی   شور   گروه های آموز شگاه های ک شنهادهایی را در جهت بهبود و   دان بپردازد و در نهایت ، پی

نییمییاییید. دانییش آمییوخییتییگییان  ارائییه   اشییییتییغییال پییذیییری  ارتییقییای کیییییفیییییت   

کلید واژه ها:اشتغال پذیری،ارزیابی درونی،کیفیت آموزش عالی.

.کارشناس ارشد ارزیابی مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش  1

.. f.eshaghi@yahoo.com .  88904154: ت فن  مسئولنویسنده آموزش کشور. 
.عضو هیات ع می و رئیس مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش  2

آموزش کشور

mailto:f.eshaghi@yahoo.com
mailto:f.eshaghi@yahoo.com
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 مقدمه

ی عال هایی برای توسعه ارتصادی ی اجتماعی نیاز دارد و آموزشهر کشوری به دانش و مهارت

ه منابع این است ک بطور عمدهبنابراین نقش آموزش عالی .شودمنبع اص ی آن در نظر گرفته می

غال بیشتر آموختگانی با راب یت اشتانسانی الزم برای توسعه را تأمین نماید و رادر به تولید دانش

و به دلیل افزایش عدم  1990در این راستا ارتباط آموزش عالی و اشتغال در دهه باشد. 

الن آموزش یالتحصتطابق بین تقاضا برای نیروی کار شایسته و رشد سریع تعداد فارغ

 (1،2014)اسی فیهای اص ی در این حوزه شدعالی ظاهر شد و منجر به بحث

 دارای مدرک دهد که نسبت افراد بیکاری کههای توسعه جهانی نشان میداده شاخص 

کشور جهان افزایش یافته  46در  2013تا  2007های ، در بین سالمی باشندآموزش عالی 

 (. 2017، 2است )بانک جهانی

های موردنیاز بازار کار مطالعات متعدد حاکی از عدم هماهنگی بین مهارتدر این راستا 

(. در تائید 2018a، 4/ مارتین2007، 3آموختگان است )آلن و ویرتهای دانشو ویژگی

-کشور اتحادیه اروپا و ژاپن نشان داد که از نظر دانش 12این امر نتیجه نظرسنجی از 

(2014)اسی فی،ها وجود نداردمشخصی بین حوزه تحصی ی و شغل آنآموختگان، ارتباط 

آموختگان مراکز با توسعه آموزش عالی به ویژه در دو دهه گذشته، جمعیت دانشدر ایران نیز 

 از سوی دیگر( و 1388رورچیان، )عباسی و ر یآموزش عالی با رشدی فزاینده افزایش یافته است

های ها و تواناییها با مهارتهای تحصی ی موجود در دانشگاهعدم تناسب بین مواد آموزشی رشته

در  اشد.بالتحصیالن در کاریابی و اشتغال میفق نبودن فارغوترین عامل مموردنیاز بازار کار، مهم

نرخ  1392پیوندند. در سال آموختگان به صف بیکاران کشور مینتیجه هر ساله بخشی از دانش

بوده است. فاص ه پنج درصدی  %5/10و نرخ بیکاری کل،  %6/15حدود  5آموختگانبیکاری دانش

1 .Esseilfie 
2- World Bank  
3- Allen & Weet 
4 .Martin 
5- http://isan.ir/fa/news/93071407555 
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یالت دهنده افزایش نامتوازن تحصآموختگان دانشگاهی با نرخ بیکاری کل، نشاننرخ بیکاری دانش

 . (1394)احمدی و همکاران،عالی و اشتغال در کشور است

آموختگان بخش اص ی موضوعات مورد بحث درباره تضمین کیفیت اشتغال دانشبر این اساس 

پذیری افزایش اشتغال از این رو (. 2018aدهد)مارتین،در مؤسسات آموزش عالی را تشکیل می

در اولویت دانشگاه است و برای هر کسی که در سیستم مدیریت کیفیت دخیل است، افزایش 

درسی است و تضمین این حقیقت است که برنامه پذیری به معنای ارزش افزوده برنامه اشتغال

 پذیری که در طی تحصیل کسبهای اشتغالها و مهارتدرسی به دانشجویان برای حفظ ویژگی

بخشی از مزایای گسترده یادگیری است )وام  ،اشتغالبه عبارت دیگر نماید. اند، کمک میکرده

مهم برای ارزیابی کیفیت نظام آموزش های بنابراین یکی از شاخص (.2015و همکاران،  1بوتنگ

بر آن تأکید  2هاالم  ی دانشگاهآموختگان آن است که اتحادیه بینعالی، وضعیت اشتغال دانش

 (.1394/راهداری و همکاران،2005)آهنچیان،کند می

ریزی آموزشی یونسکو الم  ی برنامهدر این راستا مطالعه موردی توسط مؤسسه بین

-درونی کیفیت و تأثیر آن بر اشتغال دانش های موجود تضمینرویهدرخصوص تح یل 

دهد سازوکارهای تضمین درونی کیفیت تأثیر آموختگان انجام شده است که نشان می

رایندهای تضمین درونی کیفیت به فآموختگان دارد. مستقیم یا غیرمستقیم بر اشتغال دانش

یان و تر بین دانشگاهجاد رابطه رویبه ایمدیریت)ارزیابی( درونی کیفیت مربوط است،

کند و بحث درباره محتوای برنامه درسی، تدریس و نمایندگان بازار کار کمک می

 (.2018a)مارتین،کندپیامدهای یادگیری و نیز نیازهای آینده کارفرمایان را تسهیل می

تأکید برنامه در راستای  1379کیفیت از سال  ارزیابی درونیدر نظام آموزش عالی ایران نیز 

ایر و س کردن نظام ارزشیابی و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی سوم توسعه دولت بر کارامد

مورد  با توجه به این که یکی از مهمترین نتایج. استفاده ررار گرفته استمورد اسناد باالدستی 

ته شآموختگی در نظام دانشگاهی، به دست آوردن شغل مناسب و مرتبط با رانتظار دانش

یکی از مهمترین عوامل بیروندادی دانش آموختیگان هسیتند ( ،2001تحصی ی است)ماس ن، 

 می گیرد. درونی گروه های آموزشی مورد توجه ررار که در ارزیابی

1 .Kwame Boateng 
2- International Association of University (IAU) 
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نابراین با توجه به اهمیت اشتغال پذیری دانش آموختگان آموزش عالی، این مقاله درصدد ب

فراتح یل  موزش عالی، بهآاست تا ضمن تبیین مفهوم اشتغال پذیری و ارتباط آن با کیفیت 

ه و )ع وم انسانی،ع وم پاینتایج حاصل از فرایند ارزیابی درونی کیفیت گروه های آموزشی

اشتغال پذیری دانش آموختگان  شاخصانشگاه های کشور در خصوص د ع وم مهندسی(

 بپردازد و ضمن ترسیم وضع موجود،راهکارهایی را برای بهبود کیفیت آن ارائه نماید.

 ادبیات موضوع

 مفهوم شناسی اشتغال پذیری در آموزش عالی -2-1

-اشتغال .اشدبپیچیده، متنوع میپذیری فراوان است و تعاریف این مفهوم ادبیات مربوط به اشتغال

های کیفیت آموزش عالی است و به عنوان سود و کاربردپذیری برنامه درسی پذیری یکی از جنبه

 (.2010، 1ای نیز تعریف شده است )استورن و آموتدر جهت وظایف شغ ی و حرفه

ها، ادراکات و صفات ای از دستاوردها، مهارتپذیری مجموعهاشتغال بنا به تعریف دیگری،

راب یت اشتغال و موفقیت در مشاغل انتخابی  دانش آموختگانشود باعث میفردی است که 

(.2006، 2)یورکباشد، داشته باشندخود را که به نفع خودشان، نیروی کار، جامعه و ارتصاد می

که  هستندکسانی ،دارای راب یت اشتغال دانش آموختگان نیز (2010از نظر بانک جهانی )

های ها و دانش رابل انتقال در موضوعی خاص و دانش و نگرشدارای دانش، مهارت

 (.2006، 3باشند)کاسیدی 21های ررن موردنیاز صنعت و سازمان

رویکرد  -1پذیری دو جنبه دارد:دارد که اشتغالعالوه بر این، ادبیات این حوزه بیان می

عالی در پاسخ به تقاضاهای بازار کار تمرکز تقاضا محور که بر نقش مؤسسات آموزش 

آموخته رابل استخدام تأکید ها در تولید دانشمحور که بر نقش آنرویکرد عرضه -2دارد

 (. 2014، 4دارد )کمیسیون اروپا

یک  آموزش عالی به عنوان»ر نهایت مفهوم چالش برانگیز اشتغال مرتبط با تغییر مفاهیم از د

( که توسط 2000، 5است )گامپورت« زش عالی به عنوان یک صنعتآمو»به « نهاد اجتماعی

1- Storen & Aamodt 
2- Yorke 
3- Cassidy 
4- European Commission 
5- Gum port 
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های آموزش عالی در جهان غرب با هدف تقویت ارتباط بین دانشگاه و بازار کار تعدادی از سیاست

های فرامرزی نظیر بیانیه بولونیا (. به ویژه سیاست2012، 1دنبال شده است )کویک و کرکیویک

ایر های آموزشی )همراه با سبه عنوان یک هدف اساسی برای سیستم                      ( که صریحا  بر اشتغال 2013)

های کارآفرینی آموزش عالی، هدف از ها( تأکید نموده و با در نظر گرفتن سیاستاهداف ک یدی آن

 (.2013، 2)والنزوالزایی بیان می کندکیفیت آن را ایجاد بهبود با هدف اشتغال

 آموزش عالی                                   ارتباط اشتغال پذیری و تضمین کیفیت 

های متعدد برای رفع در نظام آموزش عالی بر تربیت نیروی انسانی الزم و دارای تخصص

از این رو ( و 1372شود )سرمد، مدت( تأکید میمدت( و آیندة جامعه )ب ندنیازهای حال )کوتاه

رود که مؤسسات دانشگاهی باشد و انتظار میمی از اهمیت بسیاری برخوردارکیفیت آن 

تضمین  ایهکارکرد اص ی واحددر این راستا لحاظ نمایند.  وکارهایی را برای تضمین کیفیتساز

-هاست که یکی از مهمتضمین دستاوردها و خروجیو کنترل عم کرد  ها، کیفیت در دانشگاه

از این رو سازوکارهای (. 2015پذیری است)وام بوتنگ و همکاران، ها،اشتغالترین خروجی

-اء اشتغالکننده برای بهبود کیفیت و ارتقمؤسسات آموزش عالی نقش ترغیبتضمین کیفیت در 

 از جم ه این سازوکارها می توان به ارزیابی درونی اشاره کرد. (.2014)اسی فی،پذیری دارند

ارزیابی درونی، مرح ه آغازین و زیربنای الگوهای ممیزی و اعتبارسنجی است که هدف اص ی 

ناسب، مرتبط و به روز دربارة عوامل تشکیل دهنده نظام مورد آن فراهم آوردن اطالعات م

ارزیابی به منظور رضاوت درباره کیفیت،شناسایی روت ها،ضعف ها،فرصت ها و تهدیدها و 

در ارزیابی (. 2004)والسینو و همکاران،باشدریزی در جهت بهبود و توسعه آن میبرنامه

آموزش عالی با تشکیل کمیته ارزیابی و تضمین واحد موسسه/  درونی خود اعضای هیات ع می

کیفیت و بر اساس داده های جمع آوری شده از ک یه ذینفعان نظام مورد ارزیابی)مدیران،هیات 

ع می،دانشجویان،دانش آموختگان و کارفرمایان آنان(،روت ها،ضعف ها، فرصت ها و عوامل 

پیشنهادهای مستند و عم یاتی برای آشکار و  را بازدارنده توسعه واحد سازمانی آموزش عالی

 (.1383)بازرگان،می نمایند بهبود کیفیت مستمر عوامل تشکیل دهنده آموزش عالی عرضه 

1- Kwiek & Kurkiewicz 
2 .Valenzuela 
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در این یرا ؛ زالتحصیالن در ارتباط باشدتواند با اشتغال فارغارزیابی درونی کیفیت می

درک آنان  تواند برای گردآوری اطالعاتی ازهای کارفرمایان مینظرسنجی رویکرد،

-دانشها از این که تا چه اندازه و به ویژه تصور آنآموختگان دانشعم کرد درخصوص 

آموختگان نیز از طریق شود. دانشکنند، انجام الزامات بازار کار را برآورد می آموختگان

التحصی ی( سال بعد از فارغ 3یا  1ماه،  6مطالعات ردیابی در فواصل معین )به عنوان مثال 

ها به بازار کار و دیدگاهشان های مربوط به ورود آنگیرند تا دادهمورد بررسی ررار می

 (.2018b)مارتین، اند، گردآوری شودالتحصیل شدهای که از آن فارغنسبت به برنامه

آموختگان شپذیری دانها نقش ک ی تضمین درونی کیفیت در اشتغالاکثر دانشگاهبر این اساس 

ذیری از نظر پگیرند. همچنین ارتباط بین تضمین درونی کیفیت و اشتغالنظر میرا مثبت در 

برخی مستقیم و از نظر برخی غیرمستقیم است. در ارتباط غیرمستقیم بدیهی است که اردامات 

ر اشتغال شود و این غیرمستقیم بک ی تضمین درونی کیفیت باعث افزایش اعتبار دانشگاه می

یفیت به شود که تضمین درونی کگذارد. ارتباط مستقیم در جایی دیده مییالتحصیالن اثر مفارغ

ایجاد یک ارتباط روی بین دانشگاه و نمایندگان بازار کار کمک کرده است و از یک سو منجر 

ها و پیامدهای یادگیری و از سوی دیگر تر بین محتوای برنامه درسی، آموزشبه ارتباط نزدیک

شود.همچنین نقش تضمین درونی کیفیت ایجاد اطمینان از این امر است نیازهای آتی اشتغال می

های الزم از آموزش ارائه شده، توسط دانشگاه را به دست توانند صالحیتکه دانشجویان می

-سه بینتحقیقی توسط مؤس در این راستا.پذیری خود را بهبود بخشندآورند و بنابراین اشتغال

 از موسساتونسکو انجام شده است که از طریق نظرسنجی ریزی آموزشی یالم  ی برنامه

ارزیابی درونی کیفیت را برای تقویت این ابعاد استفاده  هایسؤال شد که کدام ابزارآموزش عالی 

التحصیالن و نظرسنجی از کارفرمایان به وسی ه دو سوم مؤسسات اند. مطالعات ردیابی فارغکرده

شامل:  پذیریابزارهای مورد استفاده برای تقویت اشتغالشود.سایر استفاده می هدنپاسخ ده

-فارغ ردیابیو  برنامه درسیتدوین بحث و گفتگو با کارفرمایان در طی  تح یل بازار کار،

هندگان ارائه دهای اداری سیستم تأمین اجتماعی نیز توسط برخی پاسخالتحصیالن از طریق داده

 )همان منبع(.شده است

 (:2018a)مارتین،به شرح زیر می باشندمذکور سازوکارهای 
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 آموختگانمطالعات ردیابی دانش

. از این آموختگان استپذیری دانشترین ابزار مورد استفاده برای تح یل اشتغالاین روش رایج

-تفاده میآموختگان اسها برای بررسی پیوستگی بازار کار و شرایط استخدامی دانشنظرسنجی

از لحاظ  آموختگانبراساس رشته تخصصی )و سطح آمادگی دانش شود و مقایسه سطح اشتغال

کند. فراوانی این مطالعات های موردنیاز محل کار( را فراهم میها و نگرشدانش، مهارت

تواند ساالنه یا چندساله باشد. این مطالعات یا توسط نهاد بیرونی به نمایندگی متفاوت است و می

دانشگاه )به عنوان مثال دفتر کاریابی یا خدمات درون واحد تخصصی توسط از دانشگاه یا 

 شود. ای( انجام میتوسعه شغ ی( یا در سطح غیرمتمرکز )دانشکده

  نظرسنجی از کارفرمایان

-های دانشها و مهارتنظرسنجی از رضایت کارفرمایان، نگرش آنان درباره صالحیت

ابزار رصد دارد از کارفرمایان درباره کند. این گیری میآموخته در محیط کار را اندازه

آموختگان بازخورد بگیرد و سپس کیفیت و تناسب آموزش در دانشگاه را عم کرد دانش

ن آموختگاهای فردی دانشها و ضعف                                       بهبود بخشد. معموال  نظرسنجی رضایت بر روت

-لیتای و ارتباط متقابل )مثل ارتباطات، کار گروهی، مسئوهای حرفهاز لحاظ مهارت

های دیگر آموختگان دانشگاه( متمرکز است و با دانشذیری اجتماعی، اخالق و ...پ

های عمیقی را با کارفرمایان ها ممکن است مصاحبهشود. عالوه بر این دانشگاهمقایسه می

 های آنان برگزار نمایند.برای دستیابی به درک عمیق از دیدگاه

 تجزیه و تحلیل بازار کار

مرکز تکار یا در طی طراحی برنامه درسی بر منعکس کردن نیازهای بازار کار تح یل بازار 

آموختگان. های شغ ی برای دانشهای موجود برای شناسایی فرصتیا در برنامه دارد

ا از های بازار کار یتواند به طور مستقیم از نظرسنجیها درباره دسترسی به شغل میداده

-نتایج از طریق گزارش و های کارآموزی( گردآوری شوددورهمنابع آنالین و آفالین )مثل 

ود. شآموختگان منتشر میهای شغ ی برای دانشهای ساالنه در مورد بازار کار و فرصت

 مشارکت کارفرمایان در طراحی و بازبینی برنامه درسی
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-نماینده سگیرد. بر این اسادر تدوین و بازبینی برنامه مورد توجه ررار می آنانپیشنهادات 

در این  های درسی وجود دارد.های تدوین / بازبینی برنامهای از کارفرمایان در کمیته

ها را های درسی آنراستا الزم به ذکر است که بازخورد کارفرمایان درخصوص برنامه

های درسی را مطابق با انتظارات بازار کار بازبینی های برنامهسازد که ویژگیرادر می

پذیری را بهبود دهند. مشارکت کارفرمایان در ارزیابی و از طریق آن اشتغالنمایند و 

(.2018b)مارتین،پذیری استاصالح برنامه درسی مفیدترین روش برای افزایش اشتغال

 ارزیابی شایستگی های دانشجویان

های ضروری برای دانشجویان برای عم کرد خوب هدف این روش شناسایی شایستگی

ها اشاره دارند که ها و نگرش                        ها عموما  به دانش، مهارتاست. این شایستگی در بازار کار

در تحقیقی که درخصوص شناسایی انتظارات ها کسب شوند. توانند از طریق برنامهمی

نماینده از  87آموختگان برای اشتغال، انجام شد، های دانشکارفرمایان از صالحیت

 (:1،2017)لیسشناسایی کردندهای زیر را کارفرمایان صالحیت

ریزی و های برنامهمهارت در ربال تصمیمات کاری،کار گروهی، سازگاری،پاسخگویی

های های ارائه،تولید ایدهمهارت های ارتباطات،های کامپیوتری،مهارتمهارت ساماندهی،

 هوشو  تجربه کار مناسب شغ ی، های حل مسئ ه،انگیزه کار،وضوح اهدافجدید،مهارت

 و ... . هیجانی

 ال پذیریاشتغ با تاکید برایران  ارزیابی درونی کیفیت در نظام آموزش عالیتجربه 

 دانش آموختگان

کردن نظام ارزشیابی  ارزیابی درونی در راستای تأکید برنامه سوم توسعه دولت بر کارامد

در ارزیابی آموزش عالی ایران مورد  1379و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، از سال 

 سازمان سنجش/ وزارت ع وم، تحقیقات و فناوریتوجه ررار گرفت و مسئولیت آن به 

واگذار گردید و پس از آن در سایر اسناد باالدستی نیز تسری یافته است.این  آموزش کشور

های کشور بر اساس عوامل دروندادی،فرایندی و ی در گروه های آموزشی دانشگاهارزیاب

 اهداف،مدیریت و سازماندهی،هیات ع می،دانشجویان،آموزشی یعنی بروندادی گروه 

1 .Lice 
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ه ز آنجا که گروآموختگان اجرا می شود. ا یادگیری و دانش -برنامه های درسی،فرایند یاددهی

ه آید و بهبود کیفیت دانشگاه بهای هر دانشگاه به حساب میآموزشی هسته اص ی فعالیت 

های آموزشی آن وابسته است، لذا بهترین و کارامدترین سطح انجام فرایند بهبود کیفیت گروه

بر این اساس تجارب  در سطح گروه های آموزشی دانشگاه ها می باشد. ارزیابی درونی،

ین یانگر اهای آموزشی، ب             ی درونی  گروهارزیاب حاصل از مطالعات صورت گرفته در حوزه

امر است که فرایند اجرای ارزیابی درونی در رالب یک چارچوب نظام دار و طی مراحل 

 (:1384و محمدی، 1386زیر به انجام می رسد)بازرگان و همکاران،

 تشکیل کمیته  ارزیابی درونی -

 بندی اجرای ارزیابی درونیتهیه برنامه زمان -

 مالک ها و نشانگرهای ارزیابی درونی  عوامل،تعیین  -

 مشخص کردن داده های مورد نیاز برای ارزیابی درونی   -

 انتخاب یا تدوین ابزار اندازه گیری برای گرد آوری داده ها -

 گردآوری داده ها -

 مورد ارزیابی تنظیم و تح یل داده ها و رضاوت درباره کیفیت عوامل -

و توزیع آن برای کسب نظر اعضای هیات ع می گروه آموزشی درباره تدوین گزارش مقدماتی  -

  پیشنهادها

 تدوین گزارش نهایی.  -

ای در این خصوص کمیته، درونی با فرایند ارزیابی ع می هیأت اعضای از آشنایی پس

با اعضای هیات ع می در گروه تشکیل می شود تا با استفاده از دیدگاه سیستمی،ک یه 

های تشکیل دهنده گروه آموزشی اعم از درونداد، فرایند و برونداد را به عنوان عامل مولفه

ارزیابی مورد توجه ررار دهند و مالک ها و نشانگرهای ارزیابی را تعریف نمایند. بر 

اساس تجربه های بدست آمده،الزم است حدارل شش عامل زیر را برای ارزیابی کیفیت 

 نمائیم تا تصویری از کیفیت گروه آموزشی حاصل شود: یک گروه آموزشی منظور
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(دانشجویان 3(هیات ع می؛ 2های گروه،جایگاه سازمانی،مدیریت و تشکیالت آن؛ هدف (1

یادگیری  -( فرایند تدریس5(دوره های آموزشی و برنامه های درسی مورد اجرای گروه؛4؛

 (دانش آموختگان. 6؛

متغیرهای الزم مشخص و  ک از عوامل ارزیابی،ی هر مالنشانگرهادر این مرح ه بر اساس 

های گردآوری داده ها)فرم مصاحبه،پرسشنامه ابزارمی گردد.سپس  سوال مربوط به آن طراحی

 -دانش  ع می،دانشجویان، رگروه،اعضای هیاتیه های آماری مدییبرای جامعو چک لیست(

ا ب  داده های گردآوری شدهآموختگان و کارفرمایان آنان تدوین و توزیع می شود.پس از آن 

های آماری مورد تجزیه و تح یل وتفسیر ررار می گیرند و نتیجه ارزیابی در استفاده از روش

خصوص هر نشانگر مشخص و سطح مط وبیت آن با توجه به معیارهای رضاوت مشخص 

 نقاط روت، ضعف، نویس گزارش ارزیابی درونی شامل نتایج ارزیابی،ادامه پیش شود.درمی

دد تا می گر فرصت و تهدیدهای گروه آموزشی و پیشنهادهای عم ی برای توسعه گروه تدوین

  برای بازبینی و اصالح در اختیار ک یه اعضای هیات ع می گروه آموزشی مورد ارزیابی ررار

می گیرد.در نهایت با جمع بندی نظرات اعضای هیات ع می پیرامون گزارش مقدماتی، گزارش 

 شود. ی درونی تدوین مینهایی ارزیاب

بنابراین ارزیابی درونی می تواند به واسطه استفاده از مالک ها و نشانگرهای مناسب و همچنین 

بررسی داده های جمع آوری شده از ک یه افراد مرتبط شامل هیات ع می، دانش آموختگان 

 راهم آورد.ان فوکارفرمایان آنان، مبنایی مستند جهت بازنگری و بهبود کیفیت دانش آموختگ

هایی که در ارزیابی درونی کیفیت گروه های آموزشی )شاخص(نشانگرعمده در این راستا 

عبارتند از:  ،برای ارزیابی وضعیت اشتغال پذیری دانش آموختگان مورد استفاده ررار می گیرد

متوسط مدت زمان انتظار برای اشتغال در نخستین شغل مرتبط با رشته -

آموختگان از شغل خوددانشمیزان رضایت  -

نسبت دانش آموختگان شاغل که شغل آن ها به رشته تحصی ی شان مرتبط است -

نسبت کل دانش آموختگان شاغل به بیکار -

میزان رضایت کارفرمایان درباره سطح دانش و توان تخصصی دانش آموختگان -

موختگانمیزان رضایت گیرندگان خدمت و سازمانهای ذینفع از سطح مهارت دانش آ -
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میزان رضایت کارفرمایان از عالره به کار،تعهد و وجدان کاری دانش آموختگان -

رضایت کارفرمایان از توانایی های ارتباطی دانش آموختگان و بررراری روابط در محیط کار -

میزان رضایت کارفرمایان از توان سازماندهی و نوآوری خالریت دانش آموختگان -

مهارت دانش آموختگان با نیازهای شغ ی. میزان تطابق دانش، بینش و -

روش شناسی -1

ای ه این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و با توجه به اینکه به تح یل نتایج گزارش

 اسبر این اس .می پردازد، از نوع فرا تح یل استدانشگاهی  ارزیابی درونی گروه های آموزشی

 88در گروه ع وم انسانی،مورد  186 گرفته اند کهمورد بررسی ررار  گزارش ارزیابی درونی 383

 در رشته مهندسی بوده اند. مورد 109در گروه ع وم پایه و مورد 

                                                                                      در فرایند انجام ارزیابی درونی ، برای هر یک از نشانگرها با استفاده از پرسشنامه های پنج

گزینه ای و بر اساس مقیاس لیکرت داده های الزم از افراد ذیربط)هیات ع می و دانش 

(و از طریق میانگین 5تا 1سپس وزن دهی شده ) از  آموختگان،کارفرمایان(جمع آوری می شود،

ارش های گز که این امتیازها نیز از امتیاز هر نشانگر تعیین می شود امتیاز پاسخ های داده شده،

درونی استخراج شده و میانگین آنها به عنوان امتیاز ک ی آن نشانگر در گروه های  ارزیابی

محاسبه و سپس در خصوص هر نشانگر، با معیار رضاوت تعریف شده  مورد بررسیآموزشی 

 ( ،سطح مط وبیت تعیین شده است:5تا  1زیر بر اساس حدارل و حداکثر امتیازها )

یافته های پژوهش

موختگان دانش آ اشتغال پذیری همانطور که بیان شد،هدف اص ی این پژوهش بررسی کیفیت

 کشور ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاه هاینشانگرهای بر اساس نتایج 

 ارائه می شود: که در زیر می باشد
گروه های آموزشی ع وم انسانینشانگرهای عامل دانش آموختگان در  ارزیابینتیجه : 1جدول 

سطح مطلوبیت 5میانگین از  عنوان نشانگر    ردیف

نسبتامط وب3.23 متوسط مدت زمان انتظار برای اشتغال در نخستین شغل مرتبط با رشته 1

 نامط وب  نسبتا  مط وب مط وب

566/333/21
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همانطور که نتایج جدول فوق نشان می دهد در گروه ع وم انسانی شاخص های مربوط 

 کارفرمایان از دانش آموختگان در به کسب شغل در سطح نسبتا مط وب و میزان رضایت

ابعاد مخت ف در سطح مط وب می باشد.ضمنا از نظر دانش آموختگان،میزان تطابق 

 دانش،بینش و مهارت آنان با نیازهای شغ ی در سطح مط وب ررار دارد.
 : نتیجه ارزیابی نشانگرهای عامل دانش آموختگان در گروه های آموزشی ع وم پایه2جدول 

نسبتامط وب3.25 آموختگان از شغل خودمیزان رضایت دانش 2

نسبتامط وب3.60 نسبت دانش آموختگان شاغل که شغل آن ها به رشته تحصی ی شان مرتبط است 3

نسبتامط وب2.98 نسبت کل دانش آموختگان شاغل به بیکار 4

مط وب3.90 میزان رضایت کارفرمایان درباره سطح دانش و توان تخصصی دانش آموختگان 5

مط وب3.77 سازمانهای ذینفع از سطح مهارت دانش آموختگانمیزان رضایت گیرندگان خدمت و  6

مط وب4.25 میزان رضایت کارفرمایان از عالره به کار،تعهد و وجدان کاری دانش آموختگان 7

رضیییایت کارفرمایان از توانایی های ارتباطی دانش آموختگان و بررراری 8

روابط حسنه در محیط کار

4.10



مط وب

مط وب3.95 کارفرمایان از توان سازماندهی و نوآوری دانش آموختگانمیزان رضایت  9

مط وب3.87 میزان تطابق دانش، بینش و مهارت دانش آموختگان با نیازهای شغ ی 10

سطح مطلوبیت 5میانگین از  نوان نشانگرع    ردیف

نسبتامط وب 3.4 متوسط مدت زمان انتظار برای اشتغال در نخستین شغل مرتبط با رشته 1

مط وب 4 آموختگان از شغل خودمیزان رضایت دانش 2

نسبتامط وب 2.87 نسبت دانش آموختگان شاغل که شغل آن ها به رشته تحصی ی شان مرتبط است 3

نسبتامط وب 2.96 نسبت کل دانش آموختگان شاغل به بیکار 4

مط وب 3.82 میزان رضایت کارفرمایان درباره سطح دانش و توان تخصصی دانش آموختگان 5

میزان رضایت گیرندگان خدمت و سازمانهای ذینفع از سطح مهارت دانش  6

آموختگان

نسبتامط وب 3.25

مط وب 4.4 عالره به کار،تعهد و وجدان کاری دانش آموختگانمیزان رضایت کارفرمایان از  7

رضایت کارفرمایان از توانایی های ارتباطی دانش آموختگان و بررراری روابط  8

حسنه در محیط کار

مط وب 3.74
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همانطور که نتایج جدول فوق نشان می دهد در گروه ع وم پایه نیز شاخص های مربوط به کسب 

میزان رضایت کارفرمایان از دانش و تعهد و عالره به کار  شغل در سطح نسبتا مط وب می باشد.

ارتباطی دانش آموختگان در سطح مط وب و از سطح مهارت و توان سازماندهی و توانایی های 

طابق میزان ت امور و نوآوری آنان در سطح نسبتا مط وب می باشد.ضمنا از نظر دانش آموختگان،

 بینش و مهارت آنان با نیازهای شغ ی در سطح  نسبتا مط وب ررار دارد. دانش،
 عامل دانش آموختگان در گروه های آموزشی مهندسی: نتیجه ارزیابی نشانگرهای 3جدول 

همانطور که نتایج جدول فوق نشان می دهد در گروه ع وم مهندسی شاخص های مربوط به 

مدت زمان انتظار برای اشتغال و میزان رضایت دانش آموختگان از شغل خود در سطح مط وب 

می باشد و از نظر نسبت دانش آموختگان شاغل به بیکار و ارتباط شغل با رشته تحصی ی در 

انش ددانش، مهارت و عالره به کار ر دارد. میزان رضایت کارفرمایان از سطح نسبتا مط وب ررا

و در خصوص توانایی ارتباطی و توان سازماندهی امور و نوآوری  طح مط وبس آموختگان در

یان از توان سیییازماندهی و نوآوری خالریت دانش 9 کارفرما میزان رضیییایت 

 آموختگان

نسبتامط وب 3.34

نسبتامط وب 3.32 تطابق دانش، بینش و مهارت دانش آموختگان با نیازهای شغ ی میزان 10

سطح مطلوبیت 5میانگین از  عنوان نشانگر    ردیف

مط وب 3.75 متوسط مدت زمان انتظار برای اشتغال در نخستین شغل مرتبط با رشته 1

مط وب 4.25 آموختگان از شغل خودمیزان رضایت دانش 2

نسبتامط وب 3.6 ها به رشته تحصی ی شان مرتبط استنسبت دانش آموختگان شاغل که شغل آن  3

سبتامط وبن 3.1 نسبت کل دانش آموختگان شاغل به بیکار 4

مط وب 3.9 میزان رضایت کارفرمایان درباره سطح دانش و توان تخصصی دانش آموختگان 5

مط وب 3.75 میزان رضایت گیرندگان خدمت و سازمانهای ذینفع از سطح مهارت دانش آموختگان 6

مط وب 3.78 میزان رضایت کارفرمایان از عالره به کار،تعهد و وجدان کاری دانش آموختگان 7

رضایت کارفرمایان از توانایی های ارتباطی دانش آموختگان و بررراری  8

روابط حسنه در محیط کار

نسبتامط وب 3.3

خالریت دانش میزان رضایت کارفرمایان از توان سازماندهی و نوآوری  9

 آموختگان

نسبتامط وب 3.3

مط وب 4 میزان تطابق دانش، بینش و مهارت دانش آموختگان با نیازهای شغ ی 10
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می باشد.ضمنا از نظر دانش آموختگان،میزان تطابق دانش،بینش و مهارت  در سطح نسبتا مط وب

 مط وب ررار دارد.آنان با نیازهای شغ ی در سطح 
: مقایسه نتیجه ارزیابی نشانگرهای عامل دانش آموختگان در گروه های آموزشی ع وم انسانی.پایه و مهندسی4جدول 

مقایسه نتایج ارزیابی درونی در سه رشته تحصی ی مورد بررسی نشان می دهد که در ع وم 

. باشد میدر سطح مط وب تری نسبت به سایر گروه کمتر و مهندسی،مدت زمان انتظار شغل 

میزان رضایت دانش آموختگان از شغل خود نیز در گروه مهندسی باالتر و در گروه ع وم انسانی 

سبت دانش آموختگان شاغل به بیکار نیز در ع وم مهندسی بیشتر و در ع وم پایه پائین تر است.ن

کمتر است. نسبت دانش آموختگان شاغ ی که شغل آنها به رشته تحصی ی شان مربوط است 

نیز در گروه های مهندسی بیشتر و در ع وم پایه ، پایین تر است . میزان رضایت کارفرمایان از 

ن در گروه ع وم مهندسی و انسانی بیشتر و در گروه ع وم پایه کمتر سطح دانش دانش آموختگا

تر و در ع وم پایه است. در خصوص میزان رضایت از سطح مهارت نیز در ع وم انسانی باال

تر و در بیش پایهو تعهد نیز رضایت کارفرمایان از گروه ع وم  به کار کمتر است. از نظر عالره

امتیاز نشانگرها در رشته عنوان نشانگر    ردیف

علوم مهندسی علوم پایه علوم انسانی

 3.233.4 3.75 همرتبط با رشتمتوسط مدت زمان انتظار برای اشتغال در نخستین شغل  1

3.2544.25آموختگان از شغل خودمیزان رضایت دانش 2

 2.87 3.66 3.60 نسبت دانش آموختگان شاغل که شغل آن ها به رشته تحصی ی شان مرتبط است 3

2.963.1 2.98نسبت کل دانش آموختگان شاغل به بیکار 4

 3.93.82 3.9 دانش و توان تخصصی دانش آموختگان میزان رضایت کارفرمایان درباره سطح 5

3.773.25 3.75 از سطح مهارت دانش آموختگان کارفرمایانمیزان رضایت  6

میزان رضایت کارفرمایان از عالره به کار،تعهد و وجدان کاری دانش  7

آموختگان
4.25



4.43.78

 آموختگان و بررراری روابطرضایت کارفرمایان از توانایی های ارتباطی دانش  8

حسنه در محیط کار
4.10



3.743.3

میزان رضایت کارفرمایان از توان سازماندهی و نوآوری خالریت دانش  9

 آموختگان

3.95



3.343.3

3.873.32  4 میزان تطابق دانش، بینش و مهارت دانش آموختگان با نیازهای شغ ی 10
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ر توانایی ارتباطی و توان سازمان دهی امور و نوآوری نیز گروه ع وم مهندسی کمتر است. د

میزان رضایت کارفرمایان از ع وم انسانی باالتر و در ع وم مهندسی کمتر است.اما از نظر خود 

دانش آموختگان میزان تطابق دانش،مهارت و نگرش آنان با نیازهای شغ ی در گروه مهندسی 

 بیشتر و در گروه ع وم پایه کمتر است.

 و پیشنهادهانتیجه گیری  

ذیری، پالتحصیالن، پژوهش درباره بهبود اشتغالبا وجود افزایش سطح بیکاری فارغ

و از این رو در این مقاله به آن پرداخته  های آموزش عالی استموضوع اص ی در سیاست

پذیری به معنی توانایی به دست آوردن شغل و پیشرفت در درون آن اشتغالشده است.

دنظر آموختگان مباشد و به عنوان شاخص عم کرد آموزش عالی و تعیین کیفیت دانشمی

تضمین کیفیت نقش اص ی را در کنترل کیفیت آموزش عالی  در این راستا گیرد.ررار می

در مطالعات پیشینه  است.آن های ک یدی پذیری یکی از حوزهکند که اشتغالبازی می

مستقیم و  پذیری از نظر برخیضمین درونی کیفیت و اشتغالپژوهش بیان شد که ارتباط بین ت

از نظر برخی غیرمستقیم است. در ارتباط غیرمستقیم بدیهی است که اردامات ک ی تضمین 

لتحصیالن اشود و این غیرمستقیم بر اشتغال فارغدرونی کیفیت باعث افزایش اعتبار دانشگاه می

شود که تضمین درونی کیفیت به ایجاد یک دیده میگذارد. ارتباط مستقیم در جایی اثر می

ارتباط روی بین دانشگاه و نمایندگان بازار کار کمک کرده است و از یک سو منجر به ارتباط 

ها و پیامدهای یادگیری و از سوی دیگر نیازهای تر بین محتوای برنامه درسی، آموزشنزدیک

فی از جم ه ردیابی دانش آموختگان، از این رو سازوکارهای مخت  شود.آتی اشتغال می

نظرسنجی از کارفرمایان و ...  برای ارزیابی اشتغال پذیری مورد استفاده ررار می گیرد.البته 

یان با اساتید و دانشجوآنها های که دادهدر استفاده از این ارزیابی ها بایستی توجه داشت 

 نگردد.گاه در سطح مدیریت دانشو فقط محدود  به اشتراک گذاشته شود

ای هرا برای مؤسسات آموزش عالی جهت تقویت فعالیت دیگر همچنین چندین راهبرد

 می توان پیشنهادکرد: پذیری ها درخصوص اشتغالتضمین درونی کیفیت آن

 نفعان افزایش مشارکت ذی
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ای در طراحی و ارزیابی برنامه درسی آموختگان به طور فزایندهکارفرمایان و دانش

ارزیابی به عنوان بخشی از تیم ارزیابی و  -ها هم در فرایند خودشوند. آنمشارکت داده 

 هم در تیم ارزیابان بیرونی شرکت داده شوند. 

 پذیری در داخل مؤسسات آموزش عالیترویج بحث اشتغال

ود؛ شری در موسسات استفاده پذیجهت تقویت این امر از بحث درباره مسائل اشتغال

 وهای متناسب برای بازار کار آموختگان با مهارتزیرا اساتید مسئول تولید دانش

 دانشجویان نیز نیازمند کسب اطالعات بیشتر در این حوزه هستند.

 های چندگانهسازی دیدگاهمتعادل

درخصوص تناسب  آموختگان و کارفرمایانهای دانشدهد که دیدگاهپژوهش مذکور نشان می

مند با استفاده از ابزارها و فرایندهای تضمین توان به طور نظامهای دانشگاهی را میبرنامه

های فتههای تفسیر یادرونی کیفیت گردآوری کرد. در این خصوص بایستی چالش محدودیت

 نظرسنجی را مدنظر ررار داد. نیازهای کارفرمایان ممکن است فردا همان چیزی نباشد که

ها بایستی بر ارائه دانشجویانی با پایه دانشی گسترده و نیازهای امروز آنهاست و دانشگاه

 آموخته، متمرکز شوند.های عمومی مفید در طول زندگی کاری دانشصالحیت

دانش  یریاشتغال پذ ارتقایهمچنین در راستای نقش ارزیابی و تضمین درونی کیفیت بر 

ن نیز در ارزیابی درونی کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه ، بیان شد که در ایراآموختگان

ستفاده ابررسی کیفیت اشتغال پذیری دانش آموختگان ها از نشانگر)شاخص( هایی برای 

.بررسی نتایج گزارش های ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه ها در می شود 

 10وختگان هر سه رشته در نشان داد که دانش آم سه رشته ع وم انسانی،پایه و مهندسی

وضعیت اشتغال  و دنشاخص مورد ارزیابی در سطح نسبتا مط وب و مط وب ررار دار

شاخص باالتر از رشته های ع وم انسانی و ع وم  6رشته مهندسی در دانش آموختگان 

 پایه است.

گان    دانش آموخت جهت ارتقا و افزایش کیفیت اشتغال پذیریبر این اساس بطور ک ی 

 :اشاره کردرا  زیرنج راهکار عم یاتی می توان پ
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 کارآموزی)تجربه کار(

دهند افرادی را استخدام کنند که تجربه کاری داشته باشند،                           کارفرمایان عموما  ترجیح می

اند، استفاده کنند. بنابراین یکی از توانند آنچه را که یاد گرفته                   خصوصا  افرادی که می

-یری دانشجویان در بازار کار، طراحی دوره کارآموزی در برنامهپذهای افزایش ررابتراه

 محور است.های مدرک

های کارآفرینی:پودمان -2 

اشتغال پذیری صرفا به معنای استخدام نیست و ایجاد شغل توسط دانش آموخته نیز 

های کارآفرینی نیز از اهمیت باالیی برخوردار مدنظر است و برای منفعت جامعه مهارت

9است که پودمان های کارآفرینی می تواند تقویت کننده این بعد از اشتغال پذیری باشد..

 مشاوره شغ ی: -3

تواند مرتبط با کیفیت خدمات شغ ی باشد. مشارکت مؤسسه در اشتغال دانشجویان می

ا هاست که اطالعاتی ردفاتر کاریابی سازوکار رایجی برای این موضوع در میان دانشگاه

کند، ضمن این که تغییر و تحول بازار کار و شرایط ورود به آن فراهم می درخصوص

 5نمایدآموختگان را حفظ میارتباط دانشگاه با دانش

ها و سوابق دستاوردهاپوشه -4 

آوری و ارائه شواهد ها باید باعث انعکاس دستاوردهای دانشجویان، جمعاین پوشه

 کننده شوند.پشتیبانی

 های درسیب کاربردی و شغ ی در برنامهافزایش مطال -5

های آموزش عالی تمرکز دارد. این امر دانستن این روش بر افزایش تناسب شغ ی برنامه

دهد، بدین معنی که نیاز به فرهنگ یادگیری داریم که دانشجویان را مورد توجه ررار می

ایی چگونه دستاورده گیرند وبه دانشجویان کمک کند که بدانند چه چیزی را و چرا یاد می

 نماید را توسعه دهند. پذیر میها را اشتغالکه آن
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یدانشگاه یدر نظام ها یفیتک ینو تضم یابیکنفرانس ارز ینچهاردهم 14دوره

QAUS2020 

qaus.khu.ac.ir 

 آموختگان دکتری رشتۀ آموزش عالیدانش بررسی وضعیت

 3یزدان ابراهیمی 2رضا منیعی 1زهرا چاووشی

:چکیده

یش افزابدلیل گسترش آموزش عالی و  دهۀ اخیر، تحوالت آموزش عالی و بازار کار دودر 

و  ان قرار گرفته استاریاستگذمورد توجه سبسیار  ،دانش آموختگان در ایران بیکاری

آموختگان پس از تحصیل و بررسی وضعیت دانشآموختگان آموزش عالی ردیابی دانش

 استگذاران قرار گرفته است. سیمورد توجه مسئولین و 

عالی آموزش آموختگان رشتۀدانش و بررسی وضعیت ردیابیاز انجام این تحقیق هدف 

روش تحقیق در این . پس از فراغت از تحصیل است عالیها و مؤسسات آموزشدانشگاه

متشکل  ،جامعه آماری .استپژوهش از نوع روش توصیفی و مبتنی بر رویکرد پیمایشی 

به صورت تمام بوده که  1394 الی 1381عالی از سال آموزشآموختگان رشته دانش از

جهت  23نسخه  SPSSافزار نرمو از ها آوری دادهپرسشنامه برای جمعشمار و از ابزار 

 .ها استفاده شده استدادهتجزیه و تحلیل 

 تگان پیش از تحصیل در مقطع دکتری،آموخاکثر دانش دهند کههای پژوهش نشان مییافته

اند آموزش عالی داشته مرتبط با رشته یشغلهای دولتی شاغل بوده و در ادارات و سازمان

ارزیابی ب مطلو ،با رشته تحصیلی آنها و ارتباط شغل فعلیشغلی آنها از  میزان رضایت و

هایفناوری اطالعات و ارتباطات، محتوای آموزشی و فرآیند آناناز نظر  .گردیده است

ریزی آموزش عالی، تهران، نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد، مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه 1

z.chavoshi@gmail.com -09192508388 ،ایران
ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران، استاد یار ، برنامه 2

r_maniee@irphe.ir 
عالی، تهران، ریزی آموزش استاد یار ، اقتصاد آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه 3

yebrahimi@irphe.irایران،
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و الگوهای تدریس و  کتابخانه ومحل اقامت درحد متوسط ،آموزشی در حد بسیار زیاد 

 .بوده است یادگیری در حد متوسط به باال

 .آموختگاندانش بازارکار،اشتغال، عالی، آموزشواژگان کلیدی: 

 مقدمه

 .تربیت افراد متخصص مورد نیاز جامعه یکی از وظایف اصلی نظام آموزش عالی است

-ن بالقوهتوا و اندگذارندهباالترین سطح تحصیالت را ، دانش آموختگان دکتری، آنجاکهاز 

اغلب، عاملین مهمی در  ؛ای برای مشارکت در پیشرفت و توزیع دانش و فناوری دارند

گر، هدف اصلی از سوی دی آیند.به شمار مینوآوری و رشد اقتصاد مبتنی بر دانش 

و همچنین تربیت نیروی انسانی مورد  ،عالی، توسعه دانش و فرهنگها و آموزشدانشگاه

یار ور اهمیت بسجامعه است. لذا تربیت نیروهای متخصص منطبق بر نیازهای کش نیاز

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور با توجه به تربیت نیروهای  زیادی دارد. توسعۀ

های شود. تعیین وضعیت دانش آموختگان دانشگاهی در رشتهمتخصص ممکن می

رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل مختلف از نظر کارایی، درآمد، اشتغال، جنسیت، 

ای دارد. بررسی این اند، اهمیت ویژهای که گذراندهبا توجه به اهداف برنامه آموزشی

موضوع موسوم به مطالعه پیگیرانه است که کمتر در خصوص آن پژوهش صورت گرفته 

(.1388است.)پورکاظمی، محمد حسین 

یش از عالی باید پآموزشریزی رنامهدهد که در بی ژاپن نشان میی تجربهمطالعه

                                                                     بینی نیروی انسانی، رویکرد تحلیل نیروی انسانی را مد نظر قرار داد و با های پیشروش

تأکید بر ضرورت تحلیل بازار کار و در نظر داشتن عوامل مؤثر بر رقابت در بازار کار به 

ی بازخورد آموزش عالی در بازار کار توجه کرد. رویکردهای اقتصادی و اجتماعی نحوه

ای های حرفهاهکارهای ایجاد هماهنگی میان نیازهای واقعی بازار کار و تواناییاشتغال و ر

های ها و برنامهآموختگان آموزش عالی را مورد توجه قرار داد و سیاستدانش

ای همتنوع، منعطف و همگانی ساخت. به عالوه، همراه با تأکید بر برنامهرا عالی آموزش
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ای نیروی پرورش حرفهآموزش حین کار برای های آموزشی رسمی به گسترش دوره

توجه نمود و با در  -که افزایش میزان ماندگاری در شغل را در پی دارد –انسانی شاغل

ی نظر داشتن تأثیر نظام استخدامی بر رقابت در بازار کار، بر دانش افراد به عنوان سرمایه

ی روابط ه عنوان سرمایههای کارگروهی و یادگیری مشارکتی بانسانی همراه با مهارت

 (.1380انسانی تأکید کرد )سرکارآرانی، 

توان به نقاط مشترکی در آموختگان اهداف متفاوتی وجود دارد، ولی میدر ردیابی دانش

آموختگان را به طور ساده ها، موقعیت شغلی دانشمیان آنها اشاره کرد. برخی از پژوهش

یل ارتباط میان شغل و آموزش کسب شده کنند؛ در حالیکه، برخی به تحلتحلیل می

به های مورد نیاز بازارکار ها در آموزش مهارتپردازند. امروزه، توانایی دانشگاهمی

است.  هکیفیت یادگیری از اهمیت خاصی برخوردار شدآموختگان در اولویت بوده و دانش

 آموزشی ازجملههای آموختگان تا حدی ناشی از دیگر فعالیتافزایش توانایی دانش

ت توانند به شدت تحمیهای شغلی است که ایجاد فرصتبا صنعت و دانشگاه  ارتباط

 (. 2015، 2، روسی1جیونا). تصادی ملی و محلی نیز  قرار گیردتأثیر شرایط اق

 پیشینۀ تحقیق

اند، در این آموختگان پرداختهمطالعات پژوهشی و نظامند فراوانی به بررسی ردیابی دانش

 ای از مطالعات پیشین به اختصار ارائه شده است.گزیده بخش

دهد که در مقایسه با کل ( در استان مازندران نشان می1381نتایج مطالعه طالعی فرد )

های مختلف اقتصادی کشور موفق کشور، این استان در جذب نیروی متخصص در بخش

 زایی آنان را فراهم آورد. بوده و توانسته زمینه اشتغال

های مختلف دانشگاهی ( که به طور جامع در زمینه رشته1372نتایج تحقیق میرکمالی ) 

نفر که پرسشنامه اولیه را پر کرده و ارسال  2939انجام گرفت، نشان داده است که از میان 

درصد( 4/3درصد بیکار بوده و بقیه ) 12درصد مشغول به کار هستند،  6/83اند، کرده

اند. این آمار نشان دهندۀ این امر است که اکثر دانش آموختگان دهدانشجو و یا سرباز بو

1 Aldo Geuna 
2  Federica Rossi 
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اند. یافته های ایران، )در سالهای مورد مطالعه این تحقیق( وارد بازار کار شدهدانشگاه

درصد از دانش آموختگان از  8/89دیگر در این تحقیق نشان دهندۀ این امر است، که 

اند. درصد آنها وارد بخش خصوصی شده 35/6های دولتی جذب و فقط طریق دستگاه

درصد از دانش  6/84داده که ارتباط شغلی دانش آموختگان با رشته تحصیلی آنها نشان 

های مناسب با رشته تحصیلی خود از مسؤوالن معتقدند که در شغل 1/91آموختگان و 

لی شان را مرتبط با رشته تحصیاند و درصد کمی از دانش آموختگان شغلجذب شده

دانند. در ارتباط با  توانمندیهای اجرایی دانش آموختگان، مسئوالن امتیازاتی بین خود نمی

اند که در مقایسه با امتیازاتی که دانش آموختگان را به آنها اختصاص داده 100تا  8/77

اند، بیشتر است.  همچنین مسئوالن توانمندی اجرایی دانش به خود اختصاص داده

ها سطح باالیی برآورد کردند، توانمندی اجرایی دانش آموختگان دانشگاه آموختگان را در

های مهم این پژوهش نشان درصد تخمین زده شد. یافته 100تا  5/71مورد مطالعه بین 

آموختگان در شش زمینه مورد پژوهش توانمند هستند و به ترتیب در دهد که، دانشمی

های تخصص، مومی، مسایل نظری، زمینههای تعهد و احساس مسؤولیت، درک عزمینه

کارگروهی وبرقراری روابط حسنه و مهارتهای عملی توانایی بیشتر از حد متوسط دارند. 

ها کمترین نمره را به خود لذا مهارتهای عملی دانش آموختگان نسبت به سایر زمینه

 امر اختصاص داده است. این مطلب بیانگر این واقعیت است که دانشگاهها باید در

 ها،ها از طریق شرکت دانشجویان در کارگاهآموزش علمی و کاربردی در همه رشته

 ها و نظایر آن اهتمام بیشتری بورزند.آزمایشگاه

بررسی بازار کار دانش آموختگان "نتایج تحقیق دکتر یداله مهر علی زاده و همکارش در 

که اوالً، مسأله اشتغال دانش  ندنشان داده ا "های دولتی ایرانمقطع کارشناسی در دانشگاه

درصد از دانش آموختگان که دارای شغل 45آموختگان در کشور بحرانی است، بطوریکه 

این مسأله اهمیت زیاد بخش دولتی در  واند اند در بخش دولتی مشغول به کار شدهبوده

ش خو دیگر اینکه عدم توانایی ب های اشتغال برای دانش آموختگان بودهایجاد فرصت

. دهدرا نشان میهای شغلی برای دانش آموختگان خصوص و تعاونی در ایجاد فرصت



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

25

های کارشناسی با نیازهای های آموزشی دورهثانیاً در زمینه مطابقت تجربیات و برنامه

نگرش و مهارتهای شغلی دانش  -موجود در بازار کار با توجه به سه بُعد: دانش، بینش

انشگاه، اول در بُعد بینشی و دوم، در بُعد دانشی بوده است. در آموختگان بیشترین تأثیر د

حالیکه دانش آموختگان عدم رضایت خود را در بُعد مهارتهای عملی و روز آمد بودن 

-های مورد بررسی اعالم داشتهمطالب درسی و مهارتهای کارآفرینی ارائه شده در دانشگاه

ی دولتی در تربیت دانشجویان برای مهارتهای هااند. نتایج مطالعه نشان داده که دانشگاه

را برای  2و اسکیس 1اند. ثالثاً، نتایج این مطالعه دیدگاه نظری براونفوق ناکارآمد بوده

دستیابی به اشتغال تأیید می کند. در بخش پیشنهادات ارائه شده توسط دانش آموختگان 

مهارتهای روش شناسی و ها باید در چهار زمینه اساسی، مشخص گردید که دانشگاه

کارآفرینی، مهارتهای علمی، مهارتهای ارتباط و مهارتهای اطالع رسانی فعالیتهای خود را 

اند که مؤسسات آموزش عالی ایران برای متمرکز سازند. در واقع، به این نتیجه رسیده

-های آموزشی و مهارتافزایش کارایی محصوالت خود نیازمند بازنگری اساسی در روش

ازی دانشگاهی هستند. با نگاهی به وجوه متمایز الگوهای اقتصادی نظام تولید سنتی و س

های کشور برای ریزی توسعه منابع انسانی در دانشگاهها در برنامهمتغیر بایستی اولویت

 انطباق برنامه مراکز آموزشی و کارآموزی با نیازهای الگوی تولید متغیر تعیین شوند.

ن بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگا"ق دکتر سیروس احمدی  درهمچنین نتایج تحقی

بیانگر چند نکته اساسی است: اول، حدود نیمی از  "جامعه شناسی و عوامل مرتبط آن

مشغول بکار ماه پس از دانش آموختگی،  36تا  12دانش آموختگان در دوره زمانی بین 

قابل توجه است. دوم، درصد  که با توجه به وضعیت بحرانی اشتغال در جامعه، شدند

یا خوداشتغال و  ( در بخش خصوص مشغول به کار شدند%7/51قابل توجهی از شاغالن )

دهد امکان اشتغال دانش اموختگان جامعه شناسی در بخش غیر دولتی اند که نشان میبوده

( دارای شغل پاره وقت %5/65رو به افزایش است. سوم، بخش قابل توجهی از شاغالن )

1 Brown

2 Skis 
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اند که در مقایسه با کار تمام وقت، دایمی نیستند. چهارم، بخش قابل توجهی از ودهب

ق شان مستقیماً مربوط و منطباند که با رشته تحصیلی( در مشاغلی وارد شده%38شاغالن )

دهد توجه به های خصوصی که نشان میگری و فعالیت در شرکتنیست؛ مانند منشی

کنار دروس اصلی جامعه شناسی، ضرورت دارد. دانش های جانبی در برخی آموزش

آموختگان زن و مرد به لحاظ اشتغال، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و نرخ اشتغال 

معنا  شبانه و وضعیت اشتغال، تفاوت-و بیکاری شبیه هم است. بین دوره تحصیلی روزانه

روزانه بیشتر از دانش  داری وجود دارد و طی آن میزان اشتغال دانش آموختگان دوره

های آموزشی )مانند آموختگان دوره شبانه است. بین شرکت و یا عدم شرکت در دوره

های آموزشی و غیره( پس از فراغت از تحصیل و وضعیت زبان انگلیسی، کامپیوتر، کارگاه

اشتغال، تفاوت معناداری وجود ندارد و دانش آموختگانی که پس از فراغت از تحصیل 

های آموزشی شرکت اند و کسانی که در دورههای آموزشی فوق شرکت کردههدر دور

به لحاظ اشتغال، وضعیت مشابهی دارند. دانش آموختگان شهری و روستایی  ؛اندنکرده

آموختگان شاغل و بیکار به لحاظ میزان شتغال، وضعیت مشابهی دارند. دانشبه لحاظ ا

طی آن میانگین دروس عملی دانش آموختگان معدل دروس عملی تفاوت معنادار دارند و 

شاغل بیشتر از دانش آموختگان بیکار است. دانش آموختگان شاغل و بیکار به لحاظ 

میزان معدل دروس نظری )دروس مربوط به رشته که واحد عملی ندارند( تفاوت 

معناداری ندارند و طی آن، معدل دروس نظری دانش آموختگان شاغل و بیکار تقریباً 

 مانند هم است.ه

وضعیت راهیابی دانش آموختگان "در پژوهشی با عنوان ( 1388)محمد حسین پورکاظمی 

های های دولتی به بازار کار )ورودی سالهای علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهرشته

ولتی های د( به بررسی وضعیت دانش آموختگان رشته علوم انسانی دانشگاه1375-1374

درصد دانش آموختگان علوم انسانی به کار  79تا  76قیق نشان داد که پرداخت. پیامد تح

ای هاند؛ این درصدها در رشتهاند و آنها حداکثر تا یک سال به دنبال کار بودهمشغول شده

درصد شاغالن، کار خود را با رشته تحصیلی در  69تا  71مختلف متفاوت بوده است. 
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اند. این میزان درصد از شاغالن از کار خود راضی بوده 75تا  68دانستند؛ و بین ارتباط می

د، بهتر انمستقل از جنسیت بوده و وضعیت آن دسته که دوره کارشناسی ارشد را گذرانده

های دولتی بوده است. در پایان تحقیق مشخص شده که وضعیت دانش آموختگان دانشگاه

است. از نظر اشتغال، عالقه به کار، ارتباط کار و رشته خوب 

ضعیت بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با و"نتایج تحقیق مژگان بیگدلی و همکارانش در 

دهد شان مین "شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهراناشتغال دانش آموختگان دانشکده روان

آموختگان در کلیه با افزایش دانشجو و ازدیاد تعداد دانش 1387تا  1380های که سال

های قبل تمایل جوانان برای ورود به دانشگاه بوده است و در مقایسه با سالها مواجه رشته

شناسی و علوم تربیتی بیش از گذشته است. این تحقیق های روانبه خصوص در رشته

است که  1380دهد که بیشترین تعداد شاغالن مربوط به دانش آموختگان سال نشان می

نتیجه این تحقیق به طور ضمنی نشان شود. درصد شاغالن را شامل می35در حدود 

ته در اند. البتری داشتههای قبل وضعیت اشتغال مناسبدهد که دانش آموختگان سالمی

داند؛ زیرا این فرد میرا منحصر به 1387آموختگان سال این تحقیق وضعیت اشتغال دانش

 اند. در اینتری داشتهآموختگان از سه دوره قبل از خود وضعیت اشتغال مناسبدانش

تحقیق، نتایج بدست آمده در ارتباط با رابطه بین رشته تحصیلی با اشتغال دانش 

هایی مثل روانشناسی بالینی، مشاوره و کودکان استثنایی آموختگان، نشان داده که در رشته

بیشترین تناسب شغلی با رشته تحصیلی وجود دارد. همچنین، در این تحقیق در پاسخ به 

رابطه یا نبود آن بین رشته تحصیلی و وضعیت اشتغال، نتایج پژوهش نشان  وجود داشتن

داده که رابطه مثبت و معنا داری بین این دو متغییر اسمی وجود دارد؛ به عبارتی، رشته 

(. 1391آموختگان به طور کامل مؤثر است )بیگدلی، تحصیلی در وضعیت اشتغال دانش

تغال تحلیل و پیش بینی اش"ر پژوهشی با عنوان سید حبیب اله میر غفوری و همکارش د

به بررسی  "رویکرد پویایی سیستم دانش آموختگان دانشگاهی در استان یزد با استفاده از

بازار کار استان میزان عرضه و تقاضای نیروی کار و عوامل مؤثر بر آن را با رویکرد 
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آموختگان بیکاری دانش راه حلی جهت حل معضلپویایی سیستم بررسی کردند تا بتوانند 

دانشگاهی استان ارائه دهند. نتایج حاصل از این پژوهش چنین مطرح شد: 

افزایش تسهیالت بانکی اثر قابل توجهی بر افزایش سرمایه گذاری دارد، در  -

دهد.نتیجه تقاضای نیروی کار متخصص را به شدت افزایش می

ر سرمایه گذاری دارد، د افزایش سهم آورده متقاضی، اثر متوسطی بر افزایش  -

دهد.نتیجه تقاضای نیروی کار متخصص را افزایش می

افزایش اعتبارات عمرانی اثر کمی بر افزایش سرمایه گذاری دارد، در نتیجه  -

تقاضای نیروی کار متخصص افزایش چندانی ندارد.

یروی کار افزایش ارزش ستانده اثر بسیار زیادی بر افزایش تقاضای ن -

ریزان اقتصادی بهتر است نسبت به افزایش تولید و لذا برنامه متخصص دارد.

در نتیجه ارزش ستانده توجه الزم را مبذول دارند.

وری و تقاضا رابطه عکس با یکدیگر دارند، با افزایش با توجه به اینکه بهره -

یابد.وری، تقاضا کاهش میبهره

واکاوی وضعیت "عنوان  ( در پژوهشی با1394نتایج تحقیق محمد شرفی و همکارش )

نشان داد که میزان   "های علوم تربیتی: یک مطالعه موردیاشتغال دانش آموختگان رشته

درصد  22.5اشتغال به کار دانش آموختگان در حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 

درصد  80بوده است که بعداز فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد این میزان به 

عالی های دولتی و در دو بخش آموزشافته است، بیشتر افراد شاغل، در بخشافزایش ی

و آموزش و پرورش مشغول به کار بودند و میزان اشتغال به کار افراد در بخش صنعت 

التحصیلی و در سالهای پیش روی تحقیق افزایش داشته است. فاصله زمانی بین فارغ

سال بوده است. همچنین میزان رضایت شغلی  1ماه الی  3شروع به کار شاغلین بیشتر بین 

  افراد و ارتباط شغل با رشته تحصیلی افراد مناسب ارزیابی شده است.
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( بر روی دانش آموختگان این دانشگاه 2010ایرلند) 1مریکنتایج پژوهشی در دانشگاه لی

در  %8/18شاغل،  %8/43نشان داد که از مجموع دانش آموختگان جامعه شناسی،

بیکار بودند.  %3/6در حال ادامه تحصیل در مقاطع باالتر و  %3/13کار،  جستجوی

 (1393)سیروس احمدی، 

( در پژوهشی جامع برای انجمن جامعه شناسی آمریکا، 2009روث و وان ورن ) اسپالتر

نفر از دانش آموختگان جامعه شناسی در دوره لیسانس  1777به بررسی وضعیت شغلی 

ماه  18درصد دانش آموختگان پس از گذشت  80نشان داد حدود  پرداختند. نتایج تحقیق

 (1393درصد بیکار بودند.)سیروس احمدی،  20از فارغ التحصیلی، شاغل و 

دهد، که در میان دانش آموختگان سال ی دیگری در کشور انگلستان نشان میمطالعه

کسب وکار  هایدرصد بیکار بوده و دانش آموختگان رشته20( 1992-3)ورودی  1997

درصد از آنان به کار مشغول  90مهندسی و علوم کامپیوتر کار تمام وقت داشتند و حدود 

 79های علوم انسانی و هنر درصد کمتری را؛ یعنی حدود اند. در صورتیکه رشتهبوده

 (1388)پورکاظمی،  .بودند درصد را به خود اختصاص داده

کشور  انجام  12ر مورد دانش آموختگان پژوهشی د 3شومبرگو  2، تیچلر 2006در سال 

فارغ  1995های پژوهش در سال دادند، اکثر کشورها به جزء ژاپن اروپایی بودند. نمونه

سال بعد از فارغ التحصیلی آنها صورت گرفته و گزارش آن  4التحصیل شدند، و تحقیق 

 40.000جام  پرسشنامه ارسال شده، و سران 117.000منتشر شد. تقریباً   2006در سال 

گزارش شده است. نرخ پاسخ   %39ها دهی به پرسشنامهنفر پاسخ دادند، در کل نرخ پاسخ

. نتایج (2006برگ،تیجلر،)شوم در اسپانیا متفاوت بوده است %15در نروژ تا  %50دهی از 

درصد شغل موقت و  11درصد به صورت شغل دائم، 61نشان داد که بدست آمده 

 یل مشغول هستند.درصد به ادامه تحص21

1 University of Limerick

2 Teichler 
3 Schomberg 
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درصد ثبت شده، البته باالترین نرخ بیکاری 4سال، به طور متوسط نرخ بیکاری  4در این 

درصد گزارش 13مربوط به مناطق جنوبی است. برای مثال نرخ بیکاری در کشور اسپانیا،  

سه بار شغل  %6دوبار و  %22دانش آموختگان یکبار ،  % 29  مدتشده است. در این 

که ن دارای قراردادهای موقتی بودند دانش آموختگا %22خود را تغییر دادند.  همچنین 

باالترین میزان مربوط به کشور اسپانیا گزارش شده است. درصد خود اشتغالی نسبتاً پایین 

( %9( و جمهوری چک )%9(، اسپانیا )%19یا )( بود، و سطح باال خود اشتغالی در ایتال6%)

 گزارش شده است.

التحصیالن و مسئلۀ گذر از نرخ بیکاری فارغ(، 1،2003گابوشاکا)مدر کشورهای آفریقایی 

گزارش شد. نرخ بیکاری از  1996-97آموزش عالی به کار در شش کشور، طی سالهای 

شاخص رشد به سمت بیکاری  در جوانان متفاوت بوده است. %10گروه بزرگسال تا  5%

 دانش آموختگان بیشتر بود.

انجام شده  2آموختگان دانشگاه نرمال فیلیپینپژوهشی در کشور فیلیپین در ارتباط با دانش

ار های کار، گذار به کاست. در این پژوهش، نتایج ردیابی را ابزار مهمی دانسته که ویژگی

برحسب سطح  2011تا  2009آموختگان این دانشگاه را از سال و سطح رضایت دانش

رضایت از خدمات دانشگاه، محیط یادگیری و تسهیالت ثبت کرده است. این پژوهش 

های مختلف کارشناسی را مورد بررسی قرار آموختگان رشتهی دانشها و تواناییهامهارت

های پیچیده و در حال داده است.  در این پژوهش گفته شده است که در پاسخ به چالش

عالی آید. آموزشعالی یکی از مراکز مهم اصالحات به شمار می، آموزش21ظهور قرن 

آید؛ از سوی دیگر بخش شمار می از یک سو عوامل مهم در آموزش، پژوهش و تولید به

آموختگان را این پژوهش، ردیابی دانش  دهد.مهم و استراتژیک توسعه را نیز شکل می

ابزار ارزیابی مهمی در نظر گرفته و معتقد است با پیگیری آنها به نقاط ضعف و یا قوت 

( بیان 0012) 3تونگبرنامه در طی تحصیل و ارائه آموزش پی خواهیم برد. همچنین، میلین

1 Mugabushaka 
2 Philippine Normal University 
3 Millington 
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های ساختاری و کم ی را در ارتباط با اشتغال، ویژگی کار و کرد: دانش آموختگان، داده

دهند. تواناییهای مرتبط به شغل، اطالعاتی مربوط به مهارتها و تجربیات خود ارائه می

روند. آوری شده، شاخص مهمی از کیفیت آموزش عالی به شمار میهای جمعبعالوه، داده

قرار  های پژوهشی خودآموختگان را یکی از اولویتنرمال فیلیپین، ردیابی دانشدانشگاه 

 های زیر را در بر دارد: داده است. این پژوهش عنوان

های آموختگان دانشگاه نرمال فیلیپین برحسب: الف( ویژگیبررسی دانش -

شغلی و ب( اشتغال به کار؛

محیط یادگیری و آموختگان از خدمات، ارزیابی سطح رضایت دانش -

تسهیالت دانشگاه؛

آموختگان های دانشهای درسی مختلف که موجب توسعۀ مهارتارائۀ برنامه -

های های فردی، ج( مهارتهای ارتباطی، ب( مهارتشود: الف( مهارتمی

 های پژوهشیهای حل مسئله، و ه( مهارتمدیریتی، د( مهارت

های درسی.ارزیابی کارایی، شایستگی و ارتباط برنامه -

دهد که زنان و دانشجویان گروه سنی بیست سال اکثر نتایج این پژوهش نشان می

دهند و دلیل ثبت نام آنان شهریه مقرون به صرفه شدگان این دانشگاه را تشکیل مینامثبت

 و منزلت اجتماعی بوده است. 

ط به موضوع مربو 36( با طرح سؤالی که مشتمل بر 2004یوشیموتو و همکارانش )

ها بود، سعی کردند تواناییهای متنوعی را که در توانایی، مهارت و فنّاوری الزم در شغل

های ژاپن و اروپا تبیین و نظر آنها را محل کار الزم است، برای دانش آموختگان دانشگاه

ها بررسی کنند. به عالوه، ارزشیابی های الزم برای شغلنسبت به دانش، توانایی و مهارت

التحصیلی دارند، جویا شوند. پس از را از دانش، توانایی و مهارتهایی که پس از فارغآنها 

موضوع شامل مهارتهای  21های ژاپن بر ها، دانش آموختگان دانشگاهآوری دادهجمع

ها از منظر شغلی و به کارگیری ماهرانه اندام و دست، سازگاری با شغل و درک پدیده

های ضروری شغل تأکید داشتند. در حالی که دانش ناییمنطق اقتصادی به عنوان توا



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

32

موضوع شامل اتکا به خود در کار، توانایی  15های اروپا بر آموختگان دانشگاه

های ای به عنوان تواناییگیری، مسئولیت پذیری فردی و دانش و مفاهیم بین رشتهتصمیم

 الزم شغل تأکید داشتند. 

 :پژوهشو سؤاالت ف اهدا

عالی آموختگان رشته آموزشدانشو بررسی وضعیت ردیابی هدف از این پژوهش،  

است و برای این منظور به سؤاالت زیر پاسخ بوده  عالیها و مؤسسات آموزشدانشگاه

  دادیم.

آموختگان رشتۀ دکتری آموزش عالی چقدر است؟میزان اشتغال دانش (1

 مرتبط است؟آموختگان با رشته تحصیلی آنان آیا شغل دانش (2

اند چقدر متناسب با شغلشان است ؟دروسی را که در مقطع دکتری گذرانده (3

 آیا برنامه درسی ارائه شده در مقطع دکتری با نیازهای جامعه متناسب بوده است ؟ (4

 جمعیت شناختی هایویژگی

وسهم آنها به ترتیب برابر با  هستندنفر زن  7نفر مرد و  42پاسخگو،  49از تعداد کل 

در نفر مجرد  2متأهل،  نفر 46 پاسخگوتعداد این همچنین از است.  14.3%و  85.7%

میانگین سنی  درصد مجرد هستند. 4.2 درصد از پاسخگویان متأهل و95.8 صورتاین

میزان تحصیالت پدر در سطح تحصیالت ابتدایی  سال است. 40این جامعۀ آماری حدود 

گیرد قرار می %24و میزان  12است، پس از آن دیپلم با فراونی  %36و میزان  18با فراوانی 

از پدران نمونۀ مورد بررسی دارای تحصیالت با مدرک دیپلم به پایین است. میزان  %86و 

ت مادر بیشترین فراوانی در سطح بدون تحصیالت رسمی و تحصیالت ابتدایی تحصیال

از مادران نمونۀ مورد بررسی دارای تحصیالت ابتدایی و بدون  %68گیرد و قرار می

 باشند. تحصیالت می

 آموختگانوضعیت شغلی دانش
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در اشتغال به کار افراد، تالش شده است تا  یبه منظور مقایسه بهتر نقش دوره دکتر

و پس از تحصیل در دوره دکتری مورد بررسی قرار  آموختگان قبلوضعیت اشتغال دانش

 گیرد:

  دکتری دورۀ در تحصیل از قبل آموختگاندانش اشتغال الف( وضعیت

نفر قبل از تحصیل در دورۀ  46، از مجموع کل پاسخگویان، 2براساس جدول شماره   

از  %4.2شوند و تنها از این جامعه را شامل می %95.8اند که در کل دکتری شاغل بوده

 این جدولاین افراد قبل از تحصیل در این دوره مشغول به کار نبودند. همانطور که در 

آموختگان این دوره از متوسط سن باالیی برخوردار هستند؛ از اینرو، یان شد، دانشب

آموختگی از دورۀ کارشناسی ارشد تا شرکت در دورۀ دکتری زمان       ً         احتماال  بین دانش

آموختگان این دوره قبل از ورود به عمده دانش علتی سپری شده است؛ به همین دزیا

                  ً                                           اند و باید احتماال  ارتباط شغل و تحصیل در دورۀ دکتری باال باشد.دکتری شاغل بوده

 دکتری دورۀ در تحصیل از بعد آموختگاندانش اشتغال وضعیتب(     

نفر شاغل هستند . در عمل، حدود  47 کل پاسخگویان به این پرسشاز مجموع 

. بنابراین، میزان باالی اشتغال انداند؛ شاغلپاسخ داده سؤال ایناز افرادی که به  درصد100

 تواند تحت تأثیر سن هم قرار گیرد. افراد می

 آموختگان قبل و بعد از تحصیل در دورۀ دکتریدانش: وضعیت اشتغال 2جدول شماره 

 اشتغال بعد از تحصیل اشتغال قبل از تحصیل

 درصد تعداد شرح درصد تعداد شرح

 %100 47 شاغل %95.8 46 شاغل

 0 0 بیکار %4.2 2 بیکار

 آموختگاندانش ارتباط رشته تحصیلی افراد با شغل 
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شان نتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ارتباط شغل کنونی و رشته تحصیلی دکتری 

 12.2درصد غیر مرتبط و  4.1، پاسخگویان شغل خود را مرتبط از درصد 83.7 دهدمی

 دانند. می با این رشته درصد تاحدودی مرتبط

 دکتریآموختگان با رشتۀ تحصیلی در دورۀ : ارتباط شغل دانش3جدول شماره 

 تان مرتبط است؟آیا رشتۀ تحصیلی شما با شغل کنونی

 درصد تعداد پاسخ

 83.7 41 بله

 4.1 2 خیر

 12.2 6 تاحدودی

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رضایت از شغل کنونی را نشان  4شمارۀ جدول 

 18.4و رضایت کامل دارند درصد از شغل خود  81.6، پاسخگو نفر 49د، از میان دهمی

اند.  این میزان رضایتمندی در مقایسه با سؤال قبل در درصد تا حدودی رضایت داشته

درصد از افراد که شغل 2دهد که  تنها مورد ارتباط شغل کنونی با رشته تحصیلی نشان می

 . اعالم رضایت نکردندشان است، از شغل خود آنها مرتبط با رشته تحصیلی

 فراوانی پاسخگویان برحسب رضایت از شغل: توزیع 4شماره  جدول
 درصد فراوانی

 81.6 40 بله

 - - خیر

 18.4 9 تاحدودی
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دهد  ان مینش گاه، مؤسسه و شرکت کنونی پاسخگویان برحسب نوع دانشتوزیع فروانی 

ی  درصد در بخش خصوص 22.4درصد در بخش دولتی،  77.6که از میان کل پاسخگویان، 

مشغول به کار هستند.   خوداشتغال درصد 2.0و 

 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مؤسسه شغل کنونی5شمارۀ  جدول
 درصد فراوانی

 77.6 38 دولتی

 20.4 10 خصوصی

 2.0 1 خود اشتغال

های شاخص تأثیر الگوی تدریس و یادگیری در برنامه درسی جدول زیر مربوط به گویه

میانگین در این شاخص مربوط  گویه ساخته شده است. باالترین 8است. این مقیاس از 

است و کمترین میانگین مربوط به گویۀ فرصت مطالعاتی با  3.29به سخنرانی با میانگین 

 باشد.می 1.50میانگین 

 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب الگوهای تدریس و یادگیری6شماره  جدول

خیلی  گویه

 کم

خیلی  زیاد تاحدودی

 زیاد

 میانگین

 3.29 20 22 6 0 راوانیف سخنرانی

 40.8.  44.9 12.2 0 درصد

 2.45 4 21 17 7 فراوانی
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شرکت در 

 جلسات علمی

 8.2 42.9 34.7 14.3 درصد

شرکت در 

های پروژه

 پژوهشی

 2.21 7 10 17 14 فراوانی

 14.3 20.4 34.7 28.6 درصد

 1.50 3 5 5 35 فراوانی فرصت مطالعاتی

 6.1 10.2 10.2 71.4 درصد

 2.02 2 10 23 13 فراوانی تمرین عملی

 4.1 20.4 46.9 26.5 درصد

شرکت در 

 های کالسیبحث

 3.22 22 18 7 2 فراوانی

 44.9 36.7 14.3 4.1 درصد

ارائه درس توسط 

 دانشجو

 3.13 22 14 6 5 فراوانی

 44.9 28.6 12.2 10.2 درصد

تدریس مشترک 

 )دانشجو و استاد(

 2.16 7 9 18 15 فراوانی

 14.3 18.4 36.7 30.6 درصد

ها در زمان برخورداری از صالحیت"های شاخص گویهمربوط به  7جدول شمارۀ  

گویه استفاده شده است. باالترین میانگین در این  19این مقیاس از  باشد. درمی "تحصیل

، 2.98ن با میانگی "کسب دانش در رشتۀ تحصیلی آموزش عالی"شاخص مربوطه به گویۀ 

 است.  2.29با میانگین  "توانایی کار تیمی"و کمترین میانگین مربوطه به گویۀ 

کسب صالحیت در دوران : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب 7شمارۀ  جدول

 تحصیل
خیلی  زیاد تاحدودی خیلی کم گویه

 زیاد

 میانگین

کسب دانش در رشته 

تحصیلی آموزش 

 عالی

 2.98 13 24 10 2 فراوانی

 26.5 49.0 20.4 4.1 درصد
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های استفاده مهارت

 از اینترنت

 2.47 9 14 14 10 فراوانی

 18.4 28.6 28.6 20.4 درصد

استفاده های مهارت

 از کامپیوتر

 2.40 8 14 15 11 فراوانی

 16.3 28.6 30.6 22.4 درصد

 2.47 7 16 19 7 فراوانی تسلط به زبان دوم

 14.3 32.7 38.8 14.3 درصد

 2.61 6 23 15 5 فراوانی تفکر انتقادی

 12.2 46.9 30.6 10.2 درصد

 2.61 8 18 19 4 فراوانی های ارتباطیمهارت

 16.3 36.7 38.8 8.2 درصد

 2.45 8 13 21 7 فراوانی مدیریت زمان

 16.3 26.5 42.9 14.3 درصد

کارکردن به طور 

 مستقل

 2.73 10 20 13 5 فراوانی

 20.4 40.8 26.5 10.2 درصد

 2.29 4 17 17 11 فراوانی توانایی کار تیمی

 8.2 34.7 34.7 22.4 درصد

 2.45 4 19 21 5 فراوانی توانایی حل مسئله

 8.2 38.8 42.9 10.2 درصد

 2.48 7 16 18 7 فراوانی مسئولیت پذیری

 14.3 32.7 36.7 14.3 درصد

 2.47 8 16 16 9 فراوانی نوآوری

 16.3 32.7 32.7 18.4 درصد

مدیریت برنامه 

 /پروژه

 2.63 11 17 13 8 فراوانی

 22.7 34.7 26.5 16.3 درصد

 2.67 11 17 13 7 فراوانی ائمدتوانایی یادگیری 

 22.4 34.7 26.5 14.3 درصد

 2.96 49 19 13 2 فراوانی شرکت در بحث

 30.6 38.8 26.5 4.1 درصد
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 2.84 12 20 14 3 فراوانی توانایی تحلیل

 24.5 40.8 28.6 6.1 درصد

 2.78 14 12 21 2 فراوانی سازگاری با محیط

 28.6 24.5 42.9 4.1 درصد

 2.59 11 13 19 6 فراوانی رهبری

 22.4 26.5 38.8 12.2 درصد

 برنامۀ درسی ارائه شده در دوره دکتری  4-4-4

برنامه درسی ارائه شده در  تا چه اندازهآموختگان سؤال شده است که همچنین از دانش

ول همانطور که در جدداشته است؟  های مربوط به کار کنونی تأثیرگویهدوره دکتری بر 

ترین میانگین در . باالتشکیل شده استگویه  4از   شاخصاین شاهد هستیم؛  8شمارۀ 

و کمترین  2.83با میانگین  "های فردیتوسعۀ توانایی"های به گویه این شاخص مربوط

 . است 2.04با میانگین  "های کارآفرینیتوسعۀ مهارت"میانگین مربوط به گویه 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تأثیر برنامه درسی :8شمارۀ  جدول
 میانگین خیلی زیاد زیاد تاحدودی خیلی کم گویه

 تسلط بیشتر بر کار

 کنونی

 2.82 15 14 16 4 فراوانی

 30.6 28.6 32.7 8.2 درصد

دستیابی به شغل 

 مطلوب

 2.48 16 6 11 15 فراوانی

 32.7 12.2 22.4 30.6 درصد

های تواناییتوسعه 

 فردی

 2.83 11 23 9 5 فراوانی

 22.4 46.9 18.4 10.2 درصد

های توسعۀ مهارت

 کار آفرینی

 2.04 5 10 16 18 فراوانی

 10.2 20.4 32.7 36.7 درصد
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 بحث و نتیجه گیری

درصد مرد هستند. با توجه به  85.7درصد زن و  14.3از کل نمونۀ مورد بررسی جامعه 

های کارشناسی ارشد احتماالً در آینده افزایش قابل توجه دانشجویان زن در دورهافزایش 

نکته قابل توجه در این پژوهش  حضور زنان را در دورۀ دکتری شاهد خواهیم بود.

 است.سال  40باشد؛ بطوریکه، میانگین سنی آنان آموختگان دکتری میمیانگین سنی دانش

ه دلیل اشتغال آنان قبل از تحصیل در رشتۀ دکتری و تواند باین میانگین سنی باال می

که ند وه شهمچنین تازه تأسیس بودن این رشته باعث شده است؛ کسانی وارد این رشت

احتماالً میانگین سنی این رشته در آینده کاهش  اند.شاغل بوده و نیاز به ارتقاء داشته

برخی از یافتۀ دیگر این پژوهش میزان تحصیالت والدین است. خواهد یافت. 

( 1396( و ابونوری و محمدی )1382های پیشین از جمله نتایج تحقیق دهنوی )پژوهش

دهند که میزان تحصیالت والدین بر پیشرفت تحصیل فرزندان تأثیرگذار است. نشان می

 هایدهد، ضرورتکته نشان می. این نهستنداکثر والدین کم سواد  پژوهشام ا، در این 

تحصیل در مقطع دکتری گردیده است. نتایج این  شغلی و عالقه شخصی منجر به ادامۀ

 ( همخوانی دارد.1382تحقیق با نتایج تحقیق روشن )

اینکه، این رشته تازه تأسیس بوده است و تنها کمتر از دو دهه از ایجاد آن با توجه به 

اند اند که نیاز واقعی در سطح دکتری داشتهدوره دکتر شدهگذرد؛ عمدتاً کسانی وارد می

 آموختگان جدید نرخ بیکاری آنان افزایش خواهد یافت.و احتماالً با افزایش دانش

درصد(، شغل آنها  95.8نکته مهم دیگر این است که به دلیل شاغل بودن افراد )عمدتاً 

درصد( بوده است و با هدف  71.4بیش از تحصیل در دورۀ دکتری مرتبط با همین رشته )

درصد هم از کسانیکه شغل  28.6اند و ارتقاء علمی به ادامه تحصیل در این رشته پرداخته

 اند.  آنها مرتبط نبوده است، احتماالً با اهداف دیگری به تحصیل در این رشته پرداخته

درصد از   83.7ارتباط بین شغل و رشته افزایش داشته است؛ بطوریکه،   ،بعد از تحصیل

آموختگان اعالم کردند شغل کنونی آنها با رشتۀ تحصیلی در دورۀ دکتری مرتبط و دانش

توان میدرصد بیان کردند که ارتباطی وجود ندارد؛  4.1درصد تاحدودی و تنها  12.2
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نتیجه گرفت که خوشبختانه، میزان ارتباط رشته تحصیلی دکتری با شغل کنونی 

های مرتبط ده است. البته، باید توجه داشت آن عده که در شغلآموختگان خوب بودانش

اند، دالیلی از جمله درآمد و عالقه بیشتر در شغل با رشته تحصیلی خود قرار نگرفته

 اند. کنونی را ذکر کرده

بخش  سههمچنین، وضعیت اشتغال دانش آموختگان برحسب اشتغال آنها به تفکیک  

یز مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج بیانگر این است که و خوداشتغالی ندولتی، خصوصی 

اند؛ بطوریکه، های دولتی شدهآموختگان این رشته وارد دستگاهاکثریت بسیار زیاد دانش

درصد در دستگاه خصوصی مشغول به کار  20.4های دولتی و در دستگاه درصد 77.6

خوداشتغالی یا کسب و کار مستقل  آموختگاناز دانشنفر یک تنها شدند؛ همچنین 

درصد  73که ( نیز در این مورد نشان داد 1394. نتایج تحقیق شرفی و مقدم )استداشته

مچنین، ه درصد در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند؛ 27در بخش دولتی و 

آموختگان وارد درصد از دانش 89.8دهد که ( نشان می1372نتایج تحقیق میرکمالی )

اند. درصد از آنها جذب بخش خصوصی گردیده 6.35اند و تنها های دولتی شدههدستگا

های دولتی و تسلط آن بر بخش خصوصی است و این امر حاکی از وسیع بودن دستگاه

 کنند. های دولتی احساس اطمینان و ثبات در شغل میاینکه افراد از ورود به دستگاه

باشد. ا اهمیت است؛ عنصر رضایت از شغل مییکی از عناصری که در اشتغال بسیار ب

فردی در پیداکردن شغل موفق شود، ولی از آن رضایت نداشته باشد؛ لذا الزم است  شاید

( . به 1394اشتغال و میزان رضایت از شغل مورد بررسی قرار گیرد )شرفی و مقدم ، 

 48همین منظور، میزان رضایت از شغل کنونی جامعۀ مورد بررسی سؤال شد و از تعداد 

درصد از   18.4ز شغل کنونی خود راضی هستند و ا درصد اعالم کردند 81نفر شاغل، 

دهد، خوشبختانه درصد اند. این نتیجه نشان میپاسخگویان نیز تا حدودی رضایت داشته

باالیی از افراد از شغل کنونی خود راضی بوده و این نتیجه میزان ارتباط رشتۀ تحصیلی 

تحقیق با نتایج تحقیق  کند. از این منظر، نتایجو شغل افراد را مطلوب ارزیابی می
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( همخوانی دارد و افراد از رضایت شغلی 1394(، شرفی و مقدم )1388پورکاظمی )

 مناسبی برخوردارند.

های دیگر این پژوهش، تعیین میزان الگوهای یادگیری در برنامه درسی ارائه شده از یافته

ی و رات اجتماعدر دوران تحصیل به پاسخگویان است. از آنجا که، سرعت فزایندۀ تغیی

های تخصصی های گوناگون دانش بشر و ظهور و بروز گرایشروند تحوالت در زمینه

ریزی های جدید برنامههای تلفیقی نیاز به استفاده از الگوها و روشدر علوم و گرایش

های ریزان درسی نوآور از یک طرف بایستی برنامهعالی دارد. برنامهدرسی در آموزش

لی را با اهداف تولید دانش و گسترش پیکرۀ علم همسو سازند و از عادرسی آموزش

نگر و کاربردی را در تربیت نیروهای متخصص و ماهر سوی دیگر آموزش عالی جامعه

(. از 1383و همکاران،  آموزش عالی توسعه دهند)یارمحمدیدانش آموخته از مراکز 

ها های تدریس، اهمیت برخی گویهاینرو، در این پژوهش از پاسخگویان در ارتباط با الگو

ها در دوران تحصیل در رشته دکتری سؤال شده است. نتایج تحقیق و کسب صالحیت

های کالسی و ارائه درس سخنرانی، شرکت در بحث بهنشان داد که اکثر پاسخگویان 

اند. از آنجا که، دورۀ دکتر یک توسط دانشجو را در حد بیشتر از متوسط استفاده کرده

ۀ پژوهشی است و در برنامه درسی دانشجویان باید بر پژوهش، تمرین عملی و دور

تدریس مشترک تأکید شود، این نتایج نشان داد که در رشتۀ آموزش عالی عمدتاً بر 

های کالسی تأکید شده و برنامۀ درسی بیشتر به صورت نظری است. سخنرانی و بحث

اند. دگیری کمتر به صورت عملی کار کردهاین امر حاکی از آن است که دانشجویان در یا

های عملی از ارزش فراوانی برخودار است و عدم کاربرد آن از طرف از آنجا که آموزش

تواند راهنمای خوبی صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است؛ توجه به این نیازها می

 ریزان باشد.برای برنامه

های پژوهشی در الگوهای تدریس و یادگیری شرکت در پروژهها، از دیگر یافته

رسد افزایش از اینرو، به نظر می؛ استدانشجویان دکتری است که در حد متوسط به باال 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

42

های پژوهشی دانشجویان های پژوهشی بتواند اثرات مطلوبی در مهارتشرکت در پروژه

 داشته باشد.

:منابع فارسی

و تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی.  (. بازبودن اقتصاد1389ابراهیمی، یزدان ) .1

دانشگاه شهید بهشتی.

 بر اقتصادی هایسیاست اثر بررسی"(.1396) محمدی علیرضا اسماعیل؛ ابونوری، .2

. 1396 تانزمس. تربیت و تعلیم:  تربیتی علوم. "ایران در آموزشی فرصتهای نابرابری

 .93 -112 صص  ISC).پژوهشی/ – علمی) 132 ش

( بررسی رابطه مهارت آموزی و اشتغال. اولین 1391؛ امیری، راضیه )احمدی، سیروس .3

ای.سمینار مهارت آموزی و اشتغال در ایران، تهران، سازمان فنی حرفه

ریزی زش. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه(. اقتصاد خرد آمو1394انتظاری، یعقوب ) .4

آموزش عالی.

بررسی رابطه بین رشته (.1391) بازرگان عباس کرامتی، ؛ محمد رضابیگدلی،مژگان .5

وختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آم

شماره  - 1391پاییز . ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه. مجله: دانشگاه تهران

(132تا  111از  -صفحه  22پژوهشی )-علمی 65

های علوم ابی دانش آموختگان رشته( وضعیت راهی1388پورکاظمی، محمد حسین) .6

(،علوم 1374-1375انسانی و اجتماعی دانشگاههای دولتی به بازار کار)ورودی سالهای 

تا 127، ص 52شماره -1388تربیتی: پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی: تابستان 

150.

(. تنوع گونه شناختی در آموزش و پژوهش میان 1388خورسندی طاسکوه، علی ) .7

. 1388. پاییز 4. ش 1ای در علوم انسانی. دوره ای. فصلنامه مطالعات میان رشتهتهرش

.57-83صص 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/260167/%d9%85%da%98%da%af%d8%a7%d9%86_%d8%a8%db%8c%da%af%d8%af%d9%84%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/21960/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/21960/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/181910/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/181910/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/977571/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87?q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%20-%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&score=1650.3754&rownumber=3
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/977571/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87?q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%20-%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&score=1650.3754&rownumber=3
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/977571/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87?q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%20-%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&score=1650.3754&rownumber=3
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/977571/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87?q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%20-%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&score=1650.3754&rownumber=3
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/92/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/52341
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/52341
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 الیع آموزش به ورود متقاضیان اجتماعی پیشینه بررسی"(. 1382) علی حسن دهنوی، .8

. 1383 زمستان. عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه تهران. 1382" سال در

 .93-124 صص .(ISC/ پژوهشی – علمی)  34  ش

 مؤسسه تهران ."(SES) اقتصادی – اجتماعی پایگاه تعیین"(. 1382) رضا احمد روشن، .9

 .عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش

(. ارتباط آموزش عالی و بازار کار در ژاپن. فصلنامه 1380سرکارآرانی، محمد رضا ) .10

. بهار و 38و  37. ش 11پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء)س( . س -علمی

. 80تابستان 

(. مدیریت منابع انسانی.تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 1396سعادت، اسفندیار ) .11

ا )سمت(.هعلوم انسانی دانشگاه

های (. واکاوی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته1394شرفی، محمد، مینا مقدم ) .12

های رهبری و مدیریت آموزشی. علوم تربیتی: یک مطالعه موردی. فصلنامه پژوهش

.93. زمستان 2. ش 1س 

(. بررسی اشتغال دانش آموختگان دانشگاه مازندران. به راهنمایی 1381طالعی فرد، م ) .13

جعفری )پایان نامه ارشد(.  احمد

در دایره المعارف آموزش عالی:  دانش آموختگان و « مقاله(. »1383فاضلی، عصمت ) .14

، چ ا، تهران: بنیاد دانشنامۀ 1اشتغال. به سرپرستی نادرقلی قورچیان و همکاران، ج 

بزرگ فارسی.

ۀ ارسالن (. آموزش عالی و توسعه پایدار. ترجم1389گاف، استیفن، ویلیام اسکات ) .15

قربانی شیخ نشین. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

-های شغلی دانش آموختگان دانشگاهارزیابی توانمندی(. 1372میرکمالی، سید محمد ) .16

ریزی آموزشی عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ها: تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه

.14-38سال اول ص: 4، شماره ریزی در آموزش عالی

(. 1383یارمحمدی، محمدحسین، محمدعلی نادی خوارسگانی، زهره سعادتمند) .17

. به سرپرستی نادرقلی اشتغال و آموزش عالیدر دایره المعارف آموزش عالی:  « مقاله»

، چ ا، تهران: بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی.1قورچیان و همکاران، ج 
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نشگاه. تهران پژوهشکده مطالعات (. از مدرسه تا دا1396یمنی دوزی سرخابی، محمد ) .18

فرهنگی و اجتماعی.
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آموختگان در بازنگری برنامه درسیارزشیابی پیامدهای یادگیری دانش

4، رضا محمدي 3، کورش فتحی واجارگاه2، محبوبه عارفی 1طاهره ظفري پور  

 چکیده

 است. جامعه موردنیاز متخصص نیروهای تربیت ها،دانشگاه مهم هایرسالت از يکي

 متخصص نیروهای تربیت به وجهت با کشور هر فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه

 داد،درون که بود خواهد کارآمد و ثمربخش وقتي آموزش عالي نظام شود.مي ممکن

 دريافت و باشد جامعه سازگار واقعیات و هاخواسته نیازها، با آن دادبرون و فرايند

. در حال رددگ تلقي مهم و موثر عالي آموزش نظام دادبرون به نسبت مناسب بازخورد

 برای مهم هایشاخص از يکي عالي آموزش مراکز آموختگاندانش اشتغالاضر ح

 که است مسائلي از يکي التحصیالنفارغ آنهاست، اشتغال اثربخشي ارزشیابي درجه

 توجه از اين است. بوده مختلف کشورهای در آموزش ريزانبرنامه توجه مورد همواره

 متقاضي که است عالي آموزش رهدو در تحصیل به مشغول جمعیت لحاظ به طرف يک

 اقتصادی توسعه ثقل مرکز عنوان به کار بازار اهمیت لحاظ ديگر به سوی از و بوده اشتغال

 اهداف به نیل برای التحصیالنبه فارغ که است اجتماعي هاینقش همچنین و اجتماعي و

یر آن تاث . در اين رابطه ارزشیابي فرايندی است که از طريقشودمي محول کشور توسعه

تواند شاملشود. اين فرايند ميگیری ميآموزش بر میزان يادگیری دانشجويان اندازه

کارشناس پژوهشي مرکز  -دانشجوی دکتری برنامه ريزی درسي در آموزش عالي دانشگاه شهیدبهشتي.  1

کشور موزش تحقیقات، ارزشیابي، اعتبارسنجي و تضمین کیفیت آموزش عالي سازمان سنجش آ

،zafaripour@yahoo.com

دانشیار دانشگاه شهید بهشتي 2
استاد دانشگاه شهیدبهشتي 3
مرکز تحقیقات، ارزشیابي، اعتبارسنجي و تضمین کیفیت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش و رئیس استاديار  .4

remohamadi@yahoo.ca  رکشو
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تدريس استاد، تفسیر و تعبیر اين آوری اطالعات مواردی مانند برنامه درسي، روش جمع 

هايي نیاز به بهبود باشد. ها و فعالیتاطالعات و در نهايت قضاوت در مورد بخش

ند تحلیلي است که يکي از ضروريات سیستم آموزش عالي تلقي ارزشیابي يک فراي

 فردی، هایمهارت و ارتباطي شناختي، مديريتي، هایشود بنابراين ارزشیابي مهارتمي

 يک عنوان به تواندکه مي شودمي محسوب شغلي هایمهارت برای مناسب ساختار يک

 در دانشجويان زيابيار و تربیت زمینه در مناسب راهنمای يک و کاری چهارچوب

 .دهند توسعه افراد را در هامهارت اين که کنند تالش بايستي هادانشگاه باشد و دانشگاه

 و هامولفه ها و زيرمولفه های دانشگاه ارزيابي برای منبع بهترين آموختگان دانش

 دخو هایآموخته توانند،مي آموختگان دانش که آن بويژه هستند، آموزش عالي مؤسسات

آموزش اين ضعف و قوت نقاط و تجربه بگذارند و آزمايش محک به کار محیط در را

بنابراين دراين مقاله با استفاده از روش مطالعه اسنادی سازوکارهای  . دريابند را ها

آموختگان بررسي و به نوعي عالوه بر آگاهي و ارزشیابي پیامدهای يادگیری دانش

برنامه درسي هم چنین به عنوان راهکاری برای ارزشیابي بازخورد برای بررسي و بازنگری 

مي ورود به بازار کار مورد توجه التحصیالن برایعملکرد دانشگاه و تايید صالحیت فارغ

 باشد. 

ارزشیابي، پیامدهای يادگیری، برنامه درسي، عملکرد، اشتغال دانش  :مات کلیديکل 

 آموختگان

 مقدمه

شگاه  سات آمو   دان س ستای تعالي وها و مؤ ستند که در را ساتي ه س زش عالي، مؤ

مل نموده و در سرررط  وسررریع         هداف خود ع يت و ا مرمور مدی در  تر، ترويج سررررآ

ند           ترين ارزشمطلوب هده دار به ع عه را  جام ته و   ,Singhها، رهبری قشرررر فرهیخ

سوب مي     20 :2006 شورها مح سعه و رفاه ک شوند. در  ( و به همین دلیل از ارکان تو



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

٤۷

شورها، اثربخشي و کارآمدی آموزشجوامع  سعه پايدار ک ضرورت توجه به تو کنوني، 

(. امروزه اين مراکز به لحاظ 26: 1385عالي را دستخوش دگرگوني کرده است بازرگان، 

دارابودن دانش و فن در باالترين سررط  تخصررصرري از اعتبارزيادی برخوردار بوده و از  

ند. از اين رو، حساسیت بیشتری نسبت شوعوامل عمده دگرگوني اجتماعي محسوب مي

های جامعه وجود به عملکرد، وضرررعیت و کیفیت اين نظام در مقايسررره با سررراير نظام 

شته محمدی و همکاران،   سازی ارتباط   ( و کشورهای جهان به دنبال شفاف  41: 1387دا

سط    بین آموزش عالي و برنامه سعه ملي و ارتقای دانش و فناوری در باالترين   های تو

 باشند.ممکن مي

ست رهبری نظام آموزش عالي ستي اولويت نخ شده که کیفیت باي شخص  اکنون م

شد  محمدی،   شگاهي از ابعاد گوناگوني مورد   1388با (.  به همین علت کیفیت نظام دان

صاحبنظران کیفیت نظام آموزشي را مترادف با توانايي       ست. برخي از  توجه قرار گرفته ا

( کیفیت را انجام تغییرات 1987  5دانند. از جمله سالمونوب ميبه دست دادن نتايج مطل

آمیز در فراگیران دانسررته، همچنین مورد نظر  از پیش تعیین شررده( به صررورت موفقیت

پارتینگ    به نقل از راولي   6تونگاردون و  ( کیفیت در آموزش عالي را اينگونه    1996، 7 

صیف مي  س     تو س ست که مؤ شرايطي را فراهم آورد که   کنند: کیفیت مطلوب زماني ا ه، 

ستانداردهای شامل ا شند به اهداف يادگیری که  صورت اثربخش قادر با شجويان به  دان

سي به عنوان يکي از ارکان ستا برنامه در ست يابند. در اين را ست، د سب ا تحصیلي منا

هیلدا تابا برنامهاسرراسرري و حیاتي نظام آموزش عالي به شررمار مي رود و بنابر تعريف  

 ريزی درسي مستلزم پیمودن مراحليای است برای يادگیری و فرآيند برنامهسي برنامهدر

نظیر سرررنجش نیازها ، تدوين هدفها ، انتخاب و سرررازماندهي محتوا و نیز تجربیات

يادگیری ، اجراء و ارزشیابي مي باشد .

Solmon 5 
Gordon & Partington 6

Rowley 7 
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-ديدگاه طبقهم چنین لوين ،تومبز، فايرودر، امي و چن بیان مي کنند عناصر برنامه درسي 

؛به نقل از مومني 1989های صاحب نظران از يک تا نه عنصر متغیر است آلکین،

( اما تقريبا اکثر صاحب نظران در مورد چهار عنصر هدف، محتوا، 1388مهموئي،

روش اجرا(، ارزشیابي اتفاق نظر دارند. يکي از عناصر مهم يک برنامه درسي ارزشیابي 

ريزی درسي است. های مهم و حساس فرايند برنامهفهمي باشد. ارزشیابي يکي از مول

ريزی درسي از آن روست که هیچ فعالیت انساني حساسیت و اهمیت ارزشیابي در برنامه

ارغ توانند فخصوصا آن دسته از اموری که دارای پیچیدگي و ظرافت خاصي هستند نمي

ريزی برنامه ز مراحل مختلفاز بررسي کیفي و بهبود مستقر باشند. تنها از طريق ارزشیابي ا

های درسي را افزايش داد و نظامي برای بهبود توان کارايي و اثربخشي برنامهدرسي مي

های درسي طراحي نمود ارزشیابي فرايندی است که قبل از تدوين، ضمن مستمر برنامه

پذيرد. بنابراين طراحي و اجرای برنامه، و نیز پس از اجرای برنامه درسي صورت مي

ل ها و مراحمولفه ارزشیابي دارای يک نقش محوری و در عین حال تعاملي با ساير مولفه

های نقش ارزشیابي در برنامه( . به طور کلي 1379ريزی درسي است   سیف،برنامه

مقاصدی را که برای آن طراحي  آيا برنامه درسي درسي است.درسي،تعیین اهداف برنامه

آيا مواد  انتخابهاست؟ روشهای انتخابي آموزش،بهترينآيا  ورده کرده است؟آشده بر

برخوردار است  شده از ويژگیهای الزم برای دستیابي به مقاصد آموزشي آموزشي توصیه

( به طور کلي 1387 شعباني، و آيا روشهای انتخابي ارزشیابي،بهترين انتخابها است؟

اين  گیرد که با تاکیدمي ارزشیابي و اعتبار سنجي در دو سط  موسسه و برنامه صورت

مبحث بر ارزشیابي برنامه، ارزشیابي برنامه درسي عبارتست از فرايند بررسي ارزش و 

-شايستگي برنامه درسي و بررسي و مطالعه ارزش و شايستگي هم شامل عناصر و جنبه

های خاص برنامه درسي و هم کل برنامه درسي مي شود. از اين در يک برداشت گسترده، 

درسي  ريزیابي برنامه درسي شامل تمام مراحل فرايند طراحي برنامه درسي و برنامهارزشی

مي شود. از اين رو ضروری است تا تمام ابعاد و عناصر برنامه های درسي، مورد بررسي 

دقیق و مطالعه قرار گیرد و بر پايه اين بررسي اصالحات الزم در برنامه درسي و يا اجزای 

ين راستا با توجه به اينکه الگو، موقعیتي معلوم برای توصیف، آن صورت پذيرد .در ا
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ختلف و الگوهای متبیین، پیش بیني و حتي تصور و تخیل يک موقعیت مجهول است 

ه آن های منطقي بهای مختلف يا تصورهای مختلفي از پاسختوانند پاسخ به پرسشمي

رنامه درسي، مالحظات اساسي (. الگوهای ب97: 1998و همکاران،  8ها باشند  بییرسئوال

های برنامه درسي را شناسايي و روابط بین آنها را گیریمربوط به داليل موجه تصمیم

ژه های درسي را به ويهای مفید و تفصیلي برنامهتوانند جنبهدهند و الگوها مينشان مي

ش مروری . در اين مقاله تالش گرديده است با استفاده از رودر میدان عمل فراهم کنند

ضمن بررسي مباحث کیفیت، ارزشیابي و اعتبارسنجي برنامه درسي، الگوهای ارزشیابي 

برنامه درسي بررسي و وجوه اشتراك و افتراق آنها به هدف دستیابي به رهنمودهايي برای 

یت ، تر ارزشیابي کیفبه منظور درك عمیق گردد.اجرا و ارائه فرايند پیشنهادی استخراج 

شود.معرفي مفاهیم مرتبط با آن پرداخته مي در ادامه به

ارزشیابی کیفیت-2

 کیفیت 

( ترجمه يوناني از اصطالحي است که توسط افالطون و ارسطو Qualitasاين واژه  

شد و کیفیت يک شيء شامل خواصي بود که برای تفکیک ماهیت اشیاء به کار برده مي

« کیف»زبان فارسي کلمه کیفیت از ريشه  ساخت. درآن را از انواع اشیاء ديگر متمايز مي

و  9(. ففر1386و به معني چگونگي صفت و حالت چیزی است  محمدی و همکاران، 

 اند. به ايندر بحث خويش از کیفیت، آن را در زمره مفاهیم لغزشي لحاظ نموده 10کوت

و گويند که دارای معاني مختلف بوده و تعاريف آن بر موارد خاطر آن را لغزشي مي

مصاديق گوناگوني داللت دارد. ضمن اينکه، مفاهیم انگیزشي و اخالقي کیفیت، سبب 

 (. 24: 1380 سالیس؛ ترجمه حقیقي،  قابل تعريف نباشد گردد تا به آسانيمي

8 yer Be - 
Naomi Pfeffer 9

Coote Anna 10 
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توان ، کیفیت را به عنوان میزان مطابقت وضعیت موجود با: استانداردها از اينرو مي

لت و اهداف و انتظارات در نظر گرفت. با عنايت به  معیارهای( از پیش تعیین شده، رسا

توان کیفیت نظام آموزشي را با استفاده از الگوی عناصر  عوامل تشکیل اين تعريف مي

دهنده نظام( سازماني ارزشیابي کرد؛ به عبارت بهتر، کیفیت را بر اساس دروندادها، 

-44: 1386و همکاران، فرايندها، محصول، بروندادها و پیامدها تعريف کرد  محمدی 

41.) 

توان درك آموزشي راهي است که بواسطه آن مي های نظامسیستم بررسي مطلوبیت زير

نگری غالب بر اين نگرش، در نهايت جامعي از کیفیت آموزشي به دست آورد؛ چرا که کل

 سازد. مبنای ارزشمندی را برای شناخت مفهوم کیفیت فراهم مي

  ارزشیابی

رت معمول و در طول زندگي با استفاده از عقل و تجارب خود در حال انسان به صو

انتخاب و گزينش است و بالطبع در پس هر انتخاب و گزينشي نوعي ارزشیابي نهفته 

است. اما آنچه در نظام آموزشي مورد نظر است ارزشیابي علمي و تخصصي و مبتني بر 

وجه ه اتکاء نتايج معتبر و قابل تشده و منطقي است که بمباني، اصول و فرايندی حساب

ريزی علمي برای بهبود امور و تحقق رسالت و اهداف محوله پرداخت توان به برنامهآن مي

د تواند به قص(. بنابراين، ارزشیابي فرايندی است که مي19: 1386 محمدی و همکاران، 

ا مد ر تصري  نقاط قوت و ضعف نظام مورد بررسي صورت گرفته و بهبود کیفیت آن

سازد.ها و لزوم انجام آن را نمايان ميگیرینظر قرار دهد. شناخت مفهومي اين واژه جهت

برای ارزشیابي تعاريف متعددی ارائه شده است و تقريباً به تعداد افراد صاحب نظر 

بار،  و متخصص در اين زمینه تعريف ارزشیابي وجود دارد. رالف تايلر برای نخستین

« ها و عملکردهای برنامهعمل مقايسه هدف»آموزشي را ارائه نمود:  تعريف ارزشیابي

(. در تعريفي ديگر، بیبای ارزشیابي را به اين صورت بیان کرده است.5: 1381 کیامنش، 

«آوری و تفسیر نظامدار شواهد که در نهايت به قضاوت ارزشي با فرايند جمع

: 1375؛ ترجمه کیامنش، 1984 ولف، « چشمداشت به اقدامي معین مي انجامد

10 .)
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گردد که عناصر مشخصي در فرايند ارزشیابي با مالحظه تعاريف فوق، مشخص مي

سازد. اين موارد عبارتند های بررسي کیفیت متمايز ميرا از ساير روش وجود دارد که آن

 از: 

رسد که مکمل های منظمي به انجام ميارزشیابي به صورت توالي گام فرايند: .1

يگر بوده و در نهايت تصويری از وضعیت موجود نظام مورد بررسي را نمايان يکد

سازند.مي

به هنگام انجام ارزشیابي، اطالعاتي در مورد نقاط قوت و  گردآوري اطالعات: .2

شود. ها و تهديدهای پديده/ نظام مورد بررسي گردآوری ميضعف، فرصت

ات اتمه ارزشیابي، بايستي اطالعنظر به قضاوت ارزشي در خ تفسیر نظامدار شواهد: .3

گردآوری شده با حساسیت و وسواس فکری بااليي تفسیر شود؛ چرا که کوتاهي در 

دار نمايد. تواند اعتبار نتايج ارزشیابي را خدشهانجام اين مرحله مي

قضاوت در مورد مطلوبیت کیفیت نظام مورد بررسي است که  قضاوت ارزشی: .4

سازد.مخاطبان نمايان ميمیزان کیفیت آن را از ديد 

ه نتايج ای انجام گیرد کفرايند ارزشیابي بايستي به گونه چشمداشت به اقدام معین: .5

آن به صورت بازخورد به برنامه منعکس شده و در جهت بهبود کیفیت، افزايش 

های آتي مد نظر قرار گیرد. ريزی برای اقدامپاسخگويي و برنامه

باشند. با اين حال، به مورد توجه در هر برنامه ارزشیابي مي موارد فوق، از جمله مالحظات

توان در فرايند تناسب وضعیت نظام/ برنامه آموزشي، عوامل متعدد ديگری را نیز مي

يافته توان به مفهوم جست و جوی نظمارزشیابي لحاظ نمود. با اين تفاسیر، ارزشیابي را مي

یت يک پديده آموزشي  برنامه، فعالیت و...( به برای قضاوت يا توافق درباره ارزش يا اهم

منظور بهبود آن در جهت کاهش فاصله میان نتايج جاری و مطلوب تعريف کرد  بازرگان، 

1387 :21.) 
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ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

ارزشیابي در آموزش عالي، فرايندی است که به منظور تصري  اهداف، پاسخگويي 

گیرد. سازوکارهای پايش و ارزشیابي ي عملکرد آن صورت ميدر قبال جامعه و بهبود کیف

های مختلف و در در آموزش عالي بايد به طور دقیق بیانگر وضعیت اين نظام در حوزه

 (. 264: 1383ارتباط با اجرای وظايف و مراحل گذار آن باشد  پازارگادی و همکاران، 

زی و همزمان با هر نوع فرايند با در نظر گرفتن اينکه ارزشیابي اساساً فرايندی موا

های جاری و در نهايت افزايش کارايي آموزشي است که هدف آن اصالح و بهبود فعالیت

های آموزشي در عرصه خدمات علمي و پژوهشي  تربیت متخصصان، و اثربخشي نظام

رشد علمي، رفع نیازهای پژوهشي، پااليش و گسترش فرهنگ اجتماعي، خدمات 

 توان تعريف زير را برای ارزيابي در آموزش عالي ارائه نمود:اشد، ميبای( ميمشاوره

های مربوط به عملکرد کلیه آوری و تجزيه و تحلیل دادهفرايند مستمر و منظم جمع

های عوامل دروني و بیروني مؤثر بر نظام آموزش عالي و مقايسه آن با اهداف و مالك

گاه، که هدف نهايي پیشرفت و بهبود ها و کارکردهای خاص دانشمتناسب با ويژگي

مستمر نظام آموزش عالي از طريق شناسايي و رفع به موقع نواقص و ايجاد تغییرات و 

 (. 180: 1383دهد  قهرماني، اصالحات الزم و ضروری را مد نظر قرار مي

های مختلف و متنوعي در حوزه آيد، ديدگاههمانگونه که از تعاريف مذکور برمي

های متخصصان و صاحبنظران گیریباشد که بیانگر نظرات و جهتمطرح ميارزشیابي 

گیری رويکردها و الگوهای باشد. همین تنوع ديدگاه و عقايد منجر به شکلاين حوزه مي

 ارزشیابي شده است. 

های مختلف مورد نظر قرار داد و دسته بندی الگوهای ارزشیابي را مي توان از جنبه

( پیشنهاد کرده است. وی الگوهای ارزيابي 1967ه بندی را اسکريون  ترين دستکرد. ساده

ارزشیابي  بندی مذکور ناظر بر کارکردهایکند. تقسیمبندی ميرا به تکويني و پاياني تقسیم

ها باشد. نظريات ديگری بوسیله ساير نويسندگان عرضه شده است که از جمله آنمي
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 طالعات ارزيابي  دانشگاه کالیفرنیا( اشاره کرد. اينبندی هفتگانه مرکز متوان به دستهمي

 بندی هفتگانه به شرح زير است:دسته

 ؛11الگوهای هدفگرا -1

 ؛12الگوهای تصمیم گرا -2 

 ؛13الگوهای پاسخگويانه -3 

  برای تبیین رابطه علي(؛14های تحقیق آزمايشيالگوهای مبتني بر طرح -4 

 ؛15آزاد -الگوهای هدف -5 

 ؛ 16مبتني بر مدافعهالگوهای  -6 

 (.88: 1380 بازرگان،  17الگوهای کاربردگرا -7

ه های آموزش عالي ببندی ديگری از الگوهای مورد استفاده در ارزيابي مؤسسهدسته

( عرضه شده است. از آنجا که در کشورهای اروپايي ارزيابي 1996  18وسیله هارمن

ها به بندی از آنشود، در اين دستهدروني و ارزيابي بیروني به صورت جداگانه انجام مي

 باشد:عنوان دو رويکرد جداگانه ياد شده است که به شرح زير مي

های آماری درباره نشانگرهای تحلیل داده -3ارزيابي بیروني؛  -2ارزيابي دروني؛  -1

آزمودن دانش،  -5نظرسنجي از دانشجويان، دانش آموختگان و کارفرمايان؛  -4عملکرد؛ 

 (. 72: 1381توانائي دانش آموختگان  بازرگان، نگرش و 

در میان اين رويکردها، ارزيابي دروني و ارزيابي بیروني از يک چارچوب نظری غني 

استوارند، به نحوی که با استفاده از  19باشند. اين دو رويکرد بر نظريه تغییربرخوردار مي

زش عالي را فراهم کرد. توان شرايط مناسب برای تحول در سطوح مختلف آموها ميآن

oriented-Goal 11 
Oriented-Decision 12 
Oriented-Responsive 13 
Oriented-Experimental 14

Free-Goal 15 
Oriented-Advocacy 16 
Oriented-Utilization 17 

Harman, G.(1996) 18 
Theory of Change 19 
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تفاوت اين دو رويکرد در اين است که چه کسي، چگونه و برچه اساسي درباره واحد 

(. با اين وجود، ارزشیابي در آموزش 96: 1383آموزش عالي قضاوت نمايد  بازرگان، 

 باشند:ها به اين شرح ميها و الزاماتي برخوردار است که اهم آنعالي از ويژگي

بي، بخشي از نظام آموزش عالي است که به عنوان يک خرده سیستم از نظام ارزشیا

يک سو، تحت ترثیر اصول و اهداف حاکم بر آموزش عالي قرار داشته و از سوی 

ز آموزش ها و مراکديگر ترثیرات مستقیمي بر کمیت و کیفیت بروندادهای دانشگاه

گذارد؛عالي بر جای مي

آوری، تجزيه و تحلیل الي براساس جمعهای نظام آموزش عارزيابي فعالیت

 هاگیرد. بنابراين، وجود شبکهها و اطالعات آموزشي و پژوهشي انجام ميداده

های اطالعاتي دقیق و به هنگام از الزامات نظام ارزيابي مؤثر به شمار و نظام

آيد؛مي

يدر ارزيابي نظام آموزش عالي به طور همزمان بر نظارت و کنترل عوامل درون 

ای هشود. ارزيابي عوامل دروني و بیروني، بخشي از دادهو بیروني ترکید مي

کارايي »و « کارايي داخلي»گیری و تجزيه و تحلیل مورد نیاز برای اندازه

سازند؛ها و مراکز آموزش عالي را فراهم ميدانشگاه« خارجي

با  در نظام ارزيابي، تجزيه و تحلیل نهايي براساس مقايسه وضع موجود

شود. هايي که مبین وضع مطلوب نظام آموزش عالي هستند، ارائه ميمالك

و « صري  و دقیق»، «متناسب»، «عیني»های بنابراين وجود معیارها و مالك

آيند.از شرايط الزم برای ارزيابي اثربخش به حساب مي« بینانهواقع»

 آمیز آن تموفقیارزيابي آموزش عالي فعالیتي پیچیده و تخصصي است که انجام

بیش از هر چیز مستلزم وجود نیروهای انساني متخصص و دارای دانش علمي 

ساختن امکانات و منابع مالي،  و تجربه عملي الزم است. عالوه بر اين، فراهم

های قانوني و اداری از ساير ضروريات نظام تجهیزاتي، کالبدی و حمايت

آيند.ارزيابي به شمار مي
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 ،نیازمند بازبیني و نظارت مستمر است. بر اين اساس الزم است نظام ارزيابي

هايي برای کنترل و ارزشیابي اقدامات نظام ارزيابي آموزش ها و مکانیزمروش

بیني و طراحي شده باشد؛عالي از قبل پیش

ترين عامل حمايت و گسترش نظام ارزيابي، کاربرد نتايج آن است. بنابراين مهم

ايي الزم برای استفاده از نتايج ارزشیابي در کلیه های اجربايد ضمانت

ها و مراکز های آموزشي، پژوهشي، اداری و استخدامي دانشگاهگیریتصمیم

(. 181: 1383آموزش عالي پیش بیني و فراهم گردد  قهرماني، 

مترسفانه در بسیاری از موارد، ارزشیابي تنها تا مرحله مستندسازی موفقیت يا شکست 

رود. اما ارزشیابي اثربخش، نه تنها میزان نیل به اهداف برنامه ها پیش ميا يا فعالیتهبرنامه

ها ها را نیز مورد تحلیل و تفسیر قرار داده و يک برنامه عمل برای کاربست يافتهبلکه علت

ه باشد؛ چرا کرا به دنبال دارد. با اين حال، انجام ارزشیابي دقیق مسئولیت خطیری مي

در  ای مي باشند تا بتوان به صراحتشدهآموزشي فاقد پیکره نظری کامالً تثبیتهای نظام

های آن ها به قضاوت پرداخت. از سوی ديگر، کاربست مورد موفقیت يا شکست برنامه

نتايج ارزشیابي نیز منحصر به منابع مالي نشده و در سطحي فراتر، تعهد اعضاء درون نظام 

های فقدان بستر الزم برای کاربست نتايج ارزشیابي، اعتبار رويهطلبد. به عبارت ديگر، را مي

 سازد.های آن را بي اعتبار ميارزشیابي را خدشه دار نموده و يافته

 اعتبارسنجی

خگويي، وری، اثربخشي، پاساگر کیفیت را به عنوان ترکیبي از شش نشانگر کارآيي، بهره

 فرايند اعتبارسنجي را گامي در راه بهبود توانتوان نوآوری و وضعیت آموزشي بدانیم، مي

نظام  ولیتتواند مسئنمودن کارکرد پاسخگويي ميو ارتقاء کیفیت دانست که با برجسته

 آموزش عالي را در مقابل دولت و جامعه، منابع و امکانات مصرفي شفاف ساخته و آن

يق اعتبارسنجي تنظیمي از طر -(.خود66: 1384را پاسخگو نمايد  محمدی و همکاران، 

رود که ها انتظار ميتوانند و از آندر اين فلسفه سنتي آمريکا ريشه دارد که افراد آزاد مي

 Commissionپذير و پاسخگو اداره کنند  خود را از طريق يک سیستم صري ، انعطاف

on Colleges, 2008 اعتبارسنجي، بر نمايان ساختن کیفیت تجربه آموزشي مبتني .)
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کنندگان آموزش عالي بايستي اهداف خود را به صورت شفاف و مبسوط یناست. ترم

های تضمین کیفیت برای حصول اطمینان از تحقق بیان نموده و نشان دهند که سیستم

(. نهادهای اعتبارسنجي به طور سنتي يک CPA, 2009اند  اين اهداف، استقرار يافته

کردند. در دهای مورد انتظار، ارزشیابي ميای از استاندارمؤسسه را در رابطه با مجموعه

برخي از کشورها اين امر هنوز  در کانون توجه قرار داشته و در همه کشورها به صورت 

 (. Luxton, 2005: 9عنصر مهم اعتبارسنجي باقي مانده است  

ها و مؤسسات آموزش عالي به منظور تحقق اهداف متعددی به اعتبارسنجي دانشگاه

د:دارالمعارف آموزش عالي برخي از اين اهداف را به شرح ذيل بیان ميو دايره انجام رسیده

تريید سط  استاندارد رسمي و مدون يک مؤسسه؛

مساعدت به دانشجويان در شناسايي مؤسسات معتبر؛

مساعدت به مؤسسات در تعیین میزان واحدهای انتقالي قابل پذيرش؛

گذاری بخش ا به منظور سرمايههمساعدت به شناسايي مؤسسات و برنامه

خصوصي؛

حفظ مؤسسه در مقابل فشارهای دروني و بیروني؛

افزايش سط  استاندارد در میان مؤسسات آموزشي؛

تعیین معیارهای صدور گواهینامه تخصصي و ارتقاء کیفي دروس؛

گیری از حمايت دولت مرکزیتدارك معیارها و شرايط تعیین شايستگي و بهره 

المللي وزارت آموزش و پرورش، های علمي بیندفتر همکاری  کارشناسان

1379 :42 .)

 بندی ديگر، اهداف زير برای اعتبارسنجي لحاظ شده است:در تقسیم

تعیین وجود يا عدم وجود استانداردها در مؤسسه يا برنامه؛ 

های کمک به داوطلبان ورود به دانشگاه و مؤسسه آموزشي در تشخیص مؤسسه

معتبر؛
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و  ها جهت کسب اعتباررساندن آنها و به فعلک به مؤسسات در تعیین قابلیتکم

پذيرش؛

تنظیمي و برآورد رشد کلي استانداردها در میان  -ايجاد اهدافي در جهت خود

ها؛ها و برنامهمؤسسه

گیری از مشارکت اعضاء هیرت علمي و کارکنان به صورت جامع و هدفمند بهره

شیابي مؤسسه؛ريزی و ارزدر برنامه

ها و مقاطع ای و تخصصي و ارائه رشتهايجاد معیارهايي برای پذيرش حرفه

تحصیلي باالتر.

باشند که بنابراين بهبود کیفیت و تضمین آن نتايج مهم و اصلي فرايند اعتبارسنجي مي

وری و کارآيي يک مؤسسه يا برنامه مرتبط مي شوند  محمدی و به طور مستقیم با بهره

 (.66: 1384ان، همکار

شورای اعتبارسنجي آموزش عالي، مراحل زير را برای يک سیستم اعتبارسنجي در نظر 

 گیرد:مي

در اين مرحله گزارشي از عملکرد مؤسسه يا برنامه با : 20ارزيابی درونی .1

 شود.مشارکت اعضاء تدوين مي

 ارزيابي توسط اعضاء هیرت -در اين مرحله گزارش خود: 21مرور هیأت همگنان .2

علمي و هیرت همگنان متخصص در آن حوزه، بازنگری شده و نظرات و پیشنهادات 

شود.مي ها اعالمآن

در اين مرحله، سازمان يا نمايندگي مربوطه يک تیم را جهت : 22بازديد از محل .3

ارزيابي  ارزيابي دروني(  -کند. گزارش خودبازديد مؤسسه يا برنامه اعزام مي

باشد.نده ميمبنای اصلي تیم بازديدکن

Internal Evaluation 20

Rev Peer 21 
Visit -Site 22 
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در اين مرحله، سازمان يا برنامه توسط : 23اقدام )قضاوت( سازمان اعتبارسنج .4

گیرد. قضاوت ها، مورد قضاوت قرار ميهای آنهای سازمان و يا نمايندگيهیرت

رسد.در سه سط  اعطای اعتبار، اعتبار مشروط و يا عدم اعتبار به انجام مي

ها مؤسسات يا برنامه :24صورت متناوب هاي خارجی بهبازنگري بوسیله هیأت .5

سال  10يا  5شوند؛ چرخه اين بازنگری معموالً به صورت مداوم بازنگری مي

باشد. البته در اين مدت گزارش ارزيابي دروني با و در مواردی هم کمتر مي

گیرد  محمدی و توجه به وضعیت مؤسسه يا برنامه مورد بازنگری قرار مي

(.64: 1384همکاران، 

همانگونه که پیش از اين بیان شد، اعتبارسنجي در دو مرحله ارزشیابي دروني و ارزشیابي 

های يک واحدآموزش عالي به رسد. با انجام ارزشیابي دروني، هدفبیروني به انجام مي

های آن، ها و محدوديتها، ضعفشود و سپس ضمن شناسايي قوتطور آشکار بیان مي

یز وضعیت ممکن واحد آموزش عالي مشخص شده و وضعیت مطلوب و موجود و ن

رايند شود؛ بنابراين مبنای قضاوت در اين فريزی ميبرای دستیابي به وضعیت ممکن برنامه

باشد  محمدی ريزی، مرموريت و اهداف نظام مورد ارزيابي ميگیری برنامهو نیز جهت

 (. 73: 1386و همکاران، 

انواع ارزشیابی و اعتبارسنجی 

 ر کلي دو نوع از اعتبارسنجي وجود دارد:به طو

 شود وای نهادی(؛اين نوع اعتبارسنجي معموال در سط  کل موسسه انجام ميموسسه-1

بیانگر اين است که هر بخش از موسسسه در حصول اهداف موسسه چقدر نقش داشته 

د. نو موثر واقع شده است؛ اگر چه ضرورتا همه بخشها در سط  يکساني از کیفیت نباش

ای مساله کلیت و روابط بین بخشها بسیار مهم است و بايد به آن در اعتبارسنجي موسسه

ارزيابي -توجه خاص داشت. انجام اعتبار سنجي در سط  موسسه مستلزم انجام خود

های مختلف ترکیب نتايج برای قضاوت کلي در خصوص اعتبار موسسه است. هر بخش

Action (Judgment) by Accrediting Organization 23

Ongoing External Review 24 
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ای تفاوت چنداني ندارند اما در شیوه ای و برنامهچند چارچوب کلي اعتبارسنجي موسسه

ود.شاجرا و معیارها و استانداردهای قضاوت تفاوتهای قابل توجهي بین آنها مشاهده مي

 تخصصي برنامه(؛-2

ها در سطوح مختلف عمدتا به منظور آگاهي از کیفیت ارکان برنامه اعطای اعتبار به برنامه

ها يا مدارس که يک ها، گروهای معموال برای برنامهمهشود. اعتبارسنجي برناانجام مي

رود. واحد مورد بررسي ممکن است يک کالج يا مدرسه بخشي از موسسه هستند بکار مي

-يک دانشگاه و يا برنامه درسي درون يک رشته باشد. اگرچه ممکن است برخي از آژانس

مانند تسهیالت و حمايت های اعتبارسنجي بر مبنای استانداردهای ديگری عمل کنند، 

ها و يا برنامه درسي دوره يا مقطع نهاد، اعضا هیات علمي و بطور کلي محتويات برنامه

(. با نظر به اينکه هدف اين مقاله تمرکز بر روی 1391خاص محمدی و همکاران،

ارزشیابي در حوزه برنامه مي باشد به توضیحاتي در زمینه ارزشیابي برنامه درسي مي 

 .پردازيم

 ارزشیابی برنامه درسی -3

تعريف ارزشیابی برنامه درسی

زش باشد که ماهیت و ارارزشیابي برنامه درسي فرايند تعاملي تعريف و قضاوت مي

کنند اول چیزی را توصیف کنند کند. ارزشیابان همیشه تالش ميچیزی ر کشف مي

 دهد. و سپس ارزشها و نقائص درك شده را نشان داده و مورد قضاوت قرار

بر اين اساس ارزشیابي برنامه درسي فرايندی است که مناسب بودن انتخابهای برنامه 

 دهد.درسي را مورد قضاوت قرار مي

 معموال ارزشیابي برنامه درسي با اين سواالت سرو کار دارد:

آيا برنامه درسي اهدافي که برای آن طراحي شده است را تحقق بخشیده است؟ آيا 

رسي ارزشمند هستند؟ آيا برنامه درسي مناسب دانش آموزاني که اهداف برنامه د

باشد؟ آيا فعالیتهای انتخاب شده بهترين انتخاب جهت تحقق درگیر در آن هستند مي

 باشند؟هدف هستند؟ آيا مواد و محتوای آموزشي برای اهداف آموزشي مناسب مي
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و ماده برنامه  ارزشیابي برنامه درسي فرايندی برای پژوهش جهت بهبود جوهر

درسي، رويه های اجرايي، روشهای آموزشي مي باشد و برای يادگیری و رفتار دانش 

به نقل از مومني مهموئي و 1984آموزان تاثیر مي گذارد آنرو و آنرو، 

 (.1386همکاران،

ارزشیابي برنامه درسي در دو حوزه متمايز و پیچیده، برنامه درسي و ارزشیابي ريشه 

-مي 1960ه ظهور آن به عنوان حوزه مطالعاتي مستقل مربوط به دهه دارد که اگرچ

توان در سالهای قبل هايي از کارهای اولیه در اين خصوص را نیز ميباشد اما نمونه

 (1386به نقل از مومني مهموئي و همکاران، 1989از آن مشاهده نمود   آلکاين،

تاريخچه ارزشیابی برنامه درسی 

ها نیز اشرراره شررد کارهای اولیه در خصرروص ارزشرریابي برنامه همان طور که در باال

حتي قبل از ظهور قلمرو برنامه درسي به صورت متفرقه انجام شده است. اما به صورت 

جدی و رسررمي برای نخسررتین بار در بسررتر نوآوری برنامه آموزشرري بود که ارزشرریابي  

صي و حرفه      ص سي به عنوان يک حوزه تخ وز نمود. در آغاز در ای ظهور و بربرنامه در

هنگامي که  1950و سررپس در انگلسررتان در طول دهه  1930ايالت متحده در طول دهه 

شده و پیچیدگي نوآوری    سريع  ضاآهنگ تغییر اجتماعي  شد تقا شکار  شي آ های آموز

شد يافت.  نوريس،         سرعت ر سي به  شیابي برنامه در ، 25به نقل از لوين 1998برای ارز

 (.1386مهموئي و همکاران، به نقل از مومني 2002

شیابي       26آريه لوی سي زمینه بروز ارز شیابي برنامه در در کتاب خود تحت عنوان ارز

مصادف با پروژه برنامه درسي  1950کند: اوايل دهه برنامه درسي را اين گونه تشري  مي

در مقیاس کالن بود که در کشرررورهای مختلف در سررررتاسرررر دنیا رت داد. گسرررترش  

برنامه درسي در واقع نیرويي برای نیاز و تقاضا برای ارزشیابي برنامه درسي     های فعالیت

سرمايه   شتريان مي شد. هم عامالن  ست آورند      گذاری و هم م شواهدی را به د ستند  خوا

بخشي را به بار آورده است. اطالعات در زمینه ارتباط  های جديد نتايج رضايتکه برنامه

25 Lewin  -
26 Alewy  -
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یازهای جام        برنامه   با ن عههای جديد  بار مواد مطال يادگیرنده، اهمیت علمي و اعت عه و 

سئواالت        سخي برای  شي که در واقع آن پا جديد و نتیجه واقعي به کار بردن مواد آموز

 ذيل بود:

آيا ارزشررمند اسررت که زماني برای يادگیری مواد آموزشرري که در اين برنامه   (1

 ارائه شده صرف گردد؟

ای معاصررر غالب در حوزه هوش و هآيا مواد آموزشرري تحوالت اخیر و ايده (2

 کند؟رفتار علمي را منعکس مي

 های جديد راتوان برنامهتحت سیستم حاکم از شرايط ياددهي ررر يادگیری مي (3

 آمیز اجرا نمود؟به طور موفقیت

های معین به عنوان نتیجه برنامه تسررلط پیدا خواهد  آموزان به مهارتآيا دانش (4

 کرد؟

 های مطلوب معین را کسب خواهند کرد؟ارزش ها وآموزان نگرشآيا دانش (5

 باشد؟آيا برنامه درسي جديد وسیله اقتصادی کسب اهداف مطلوب مي (6

به منظور پاسررخگويي به سررئواالت فوق و از قبیل آن کارکنان در حوزه ارزشرریابي   

رای هايي ببرنامه درسي مدلي سیستماتیک از عوامل درگیر تهیه نمودند و اصول و روش

 های پیشنهاد نمودند.سازی دادهخالصهتولید و 

های جديد، تا حدی ناشرري از نیازهای در گذاری قابل توجه در تولید برنامهسرررمايه

حال تغییر و تا حدی برای عدم رضايت درون سیستم آموزشي حاضر، مطالعه و بررسي 

صالح برنامه  سي برنامه عمیق ماهیت و کیفیت ا ساخت.      های در ضروری  شده را  ريزی 

شگفت  شه     بنابراين تقريباً  شیابي برنامه درسي به رغم ري اش  انگیز نیست که در آغاز، ارز

ای درون گیری، به عنوان حوزهدر حوزه عمومي ارزشرریابي آموزشرري، سررنجش و اندازه

جه قرار مي      مه درسررري مورد تو نا قل از مومني مهموئي و     1977گیرد  لوی، بر به ن

 (.1386همکاران،

به عنوان قلمرو علمي و حوزه 1960و  1950در دهه   ارزشررریابي برنامه درسررري 

سي در شیابي برنامه در شه ارز ستقل در قلمرو علوم تربیتي ظهور يافت. ري مطالعاتي م
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سنجش و اندازه      شي و  شیابي آموز شاهد اين که برنامه     حوزه عمومي ارز ست.  گیری ا

شد، ايجاد دوره درسي حوزه مطالعاتي مستقل مي   شگاه  هايي در اين با ها  زمینه توسط دان

باشررد. البته يک نکته المللي در اين خصرروص ميها و جلسررات بینو برگزاری همايش

باشد آشکار در زمینه ارزشیابي برنامه درسي عدم تعادل بین نظر و عمل در اين زمینه مي

ای اکثر کارهايي که در خصوص ارزشیابي برنامه درسي انجام شده صبغه نظریبه گونه

صاحب   دارد سط  نظران مختلف در اين زمینه ارائه  به عنوان مثال الگوهای مختلفي که تو

سرله مي      ست گواه اين م صوص فرو    شده ا شد در حالي که پژوهش علمي در اين خ با

 (.1977گذارده مانده است  لوی، 

 ند:کآالين در نگاهي کوتاه، تحوالت ارزشیابي برنامه درسي را اين گونه بیان مي

های مختلفي را به گیریتاکنون آن جهت 1960ی ظهور برنامه درسري از دهه  از ابتدا

هايي که بیشررتر  های ارزشرریابي بود، مدل، دهه تولید مدل1960خود گرفته اسررت. دهه 

شیابي تکويني بود. در طي دهه   ها درباره به کار بردن برنامه  دغدغه 1970معطوف به ارز

ها متخصصان ارزشیاب توجه خود    به اين دغدغهدر کالس درس بود. بنابراين در پاسخ  

گرايش در ارزشیابي برنامه درسي  1980را معطوف ارزشیابي اجرا نمودند. در طول دهه 

ای سرریسررتم اجتماعي از قبیل   به بررسرري روابط بین برنامه درسرري و متغیرهای زمینه  

ز مومني  به نقل ا 1989باشررد  آلکاين، های ميها، عوامل اقتصررادی و سرریاسررت ارزش

 (.1386مهموئي و همکاران،

اهداف ارزشیابی برنامه درسی 

توان دو هدف متصررور بود درسرري ميبندی کلي برای ارزشرریابي برنامهدر يک طبقه

هدف تکويني که قصرررد بهبود برنامه را دارد و ارزشررریابي تراکمي يا نهايي که برای

تر توان به صرررورت دقیقا ميدهد. امهای آتي رهنمود ارائه ميگیری در برنامهتصرررمیم

 اهداف ذيل را برای ارزشیابي برنامه درسي بیان نمود: 

 کمک به تصمیمات در خصوص تدوين برنامه درسي (1

 کمک به تصمیمات در خصوص ادامه برنامه، گسترش يا اعتباريابي آن (2

 کمک به تصمیمات در خصوص اصالحات برنامه درسي (3
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 نامه درسيکسب شواهد برای ساماندهي حمايت از بر (4

 کسب شواهد برای ساماندهي موقعیت برای برنامه درسي (5

، 27شررناختي، اجتماعي و ديگر  ورتنکمک به درك فرايندهای اسرراسرري روان (6

 (.1386به نقل از مومني مهموئي و همکاران، 1989

های کند پنج نوع سررئوال ارزشرري مربوط با ارزشرریابي برنامهبیان مي 28هاريت تالمیج

سي مي  شد که در شخص  با سي مي   به نوعي م شیابي برنامه در شند. کننده اهداف ارز به  با

ای از سررئواالت وابسررته زعم وی رويکرد افراد به ارزشرریابي بر يک سررئوال يا مجموعه

 است. اين سئواالت از اين قرارند:

سش ارزش درونی  شان       پر سي را ن سب بودن برنامه در سش مطلوبیت و منا : اين پر

پردازد که آوردن بخشي در برنامه درسي به عنوان مثال  موضوع ميدهد. اساساً به اين مي

 باشد؟ هنرهای زباني، ارزشمند مي

کند که آيا برنامه درسرري ارزشررمند  اين سررئوال را بیان مي پرسششش ارزش ابراري:

شود آيا آن چه که برنامه      مي سي  ستي برر شد. در اين جا باي ست اهداف     با شده ا ريزی 

شان مي   شده را ن سي مي  بیان  سش ارزش ابزاری همچنین برر کند که آن چه در دهد؟ پر

گیری فلسررفي و ريزی شررده اسررت کسررب شررده يا خیر؟ آيا جهتبرنامه درسرري برنامه

شي، فعالیت     روان سي در محتوا، مواد آموز شنهادی   ها و روششناختي برنامه در های پی

 حفظ شده است.

سه    سش ارزش مقاي س      اي:پر سط ک سش غالباً تو سیده مي اين پر با  شود که اني پر

های  های جديد مواجه هسررتند. آيا برنامه جديد بهتر اسررت؟ معموالً برنامه امکان برنامه

ساس مي   جديد ايجاد مي ست.  شوند زيرا افراد اح کنند برنامه موجود فاقد کفايت الزم ا

سه برنامه  سئو   ها غفلت ميمعموالً افراد از مقاي ست که   ال فوقورزند در حالي که نیاز ا

 بررسي شود.

27 Worthen - 
28 Talmege, H  -
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هنگام رويارويي با ارزشرریابي، مربیان نه تنها به تعیین   گرايی:پرسششش ارزش آرمان

مندند در پردازند بلکه آنها عالقهريزی شرده ارزشرمند اسرت مي   اين که آيا آن چه برنامه

تواند به آنها کمک کند تا تصرررمیم بگیرند که چگونه  هايي درگیر شررروند که ميفعالیت

مه  پردازند که برنادرسرري را تا حد ممکن بهبود ببخشررند. آنها به بررسرري اين مي  برنامه

آموزان توان آن را بهبود بخشید تا يادگیری دانش کند و چگونه ميدرسي چگونه کار مي 

 تر شود.کامل

ريزی درسي و ارزيابان بايستي شواهدی    در واقع برنامه گیري:پرسش ارزش تصمیم  

شند که بتوا    شته با صمیم   دا ساس آن ت شود يا   نند بر ا بگیرند که آيا برنامه جديد حفظ 

اصررالح گردد و يا اين که کنار گذاشررته شررود. به هر حال تصررمیمات عواقب و نتايجي 

گیری ارزشرریاب برنامه درسرري را از ارزش تصررمیم يا   دارند. پرسررش ارزش تصررمیم 

ز مومني مهموئي و به نقل ا   1988سرررازد  به نقل از ارنشرررتاين،     تصرررمیماتش آگاه مي  

 (.1386همکاران،

 (2002هاي ارزشیابی برنامه درسی به نقل از لوين ): مقايسه پاراديم1جدول 

ارزشیابی برنامه درسی به عنوان 
محصول ثابت

ارزشیابی برنامه درسی به عنوان فرايند در 
حال تکوين

شیابي فرايندی عقالني رررر فني     تعريف ارز
ر بتني بباشررد، عمدتاً تجويزی، ممي
 ها، رهنمودها و استانداردها.مدل

ارزشرریابي جرياني مشررارکتي و فرايند   
باشررد، عمدتاً توصرریفي،  معناسررازی مي

ترملي ايجاد فرايندهای موقعیتي، پويا، 
دهندهو خودسازمان

گیری اجرا و پیامدهای برنامه      اندازه  هدف
درسي

برنررامرره        برای درك  هش  يزی،   پژو ر
هاارزشیابي و پیشرفت

کیفیت و 
هاارزش

ین و ب يز  تمررا کیفیررت از طريق 
ضررعیت مطلوب و مشرراهده شررده   

گردد.مشخص مي

ارزش برنامه درسي در کیفیت آن است    
 و آن امری دروني است

به وسیله متخصصان از باال به پايین   شناسیروش
شود، شرايط کنترل شده،      کنترل مي

فرايندی خطي و چرخشررري، ترکید  
شررناسرري   های کمي، روشبر روش

یاهمثابه جعبه س علمي، ارزشیابي به

يافته، تکاملي  مشررارکتي خود سررازمان  
نفعران، محیط   توسرررط ارزيراب و ذی 

طبیعي، فرايند تعاملي و تکراری، ترکید      
هررای کیفي، جسرررتجو برای  بر روش

الگوهای پیچیده، جعبه شفاف ارزشیابي
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قترردار ارزشیابان فرادی و ا ن پژوهشرررگران ا
انحصاری

شیاب يکي ا      شارکتي، ارز شیابي م زارز
اعضا تیم

لگوها در حوزه برنامه درسیا -4

بندی  های زيادی مبني بر اين که الگوها به چه صررورتي بايد طبقهتفسرریرها و بحث

صاحب      ضي از  ضي از الگوها بايد در  شوند، وجود دارد؛ حتي بع نظران معتقدند که بع

وزنر  جمله پ نظران متعددی ازمیان يا بین طبقاتي از الگوهای ديگر قرار گیرند. صرراحب

ای از الگوها را از طريق متفاوت مشررخص نموده و مالحظه  ( مجموعه گسررترده1998 

 توان به سه گروه تقسیم کرد:کردند که الگوهای برنامه درسي را مي

ريزی درسررري ای(: اين که چه مراحلي بايد در برنامه       ای  مرحله رويکردهای رويه  

 انجام شود؟

 احان برنامه درسي بايد چه کاری انجام دهند؟رويکردهای تجويزی: اين که طر

رويکردهای مفهومي: اين که عناصر طراحي برنامه درسي چه چیزهايي هستند و چه    

 (1390،به نقل از دهقاني و همکاران،77: 1998ارتباطي دارند؟  بییر و همکاران، 

ای قرار های(: تعداد زيادی از الگوها در گروه الگوهای روي     ای  مرحله الگوهای رويه  

ای کالسیک و ( است. اين الگو، نمونه1949دارند با نفوذترين و اولین آنها الگوی تايلر  

ست چگونه موقعیت    شوند و اين که       سنتي ا ساده  سبي  های پیچیده تدريس به نحو منا

سي        شود. برخي از محققان برنامه در سي و آن عقالني و منطقي اجرا  طراحي برنامه در

شده     بین الگوهای برنا سي تفاوت قائل  سي و الگو برنامه در ساً با   مه در سا  اند: الگوها ا

اند. مرز جدايي الگوها از    ها در ارتباط  ها و شررریوه ها با رويه   پردازی و الگوريت مفهوم

سکمپ بیان مي       الگوريت ست. د شن نی شفاف و رو شه  سیاری از الگوها   ها همی کند که ب

شررروند. چون آنها مراحل گام به گام را  مي ريزی برنامه درسررري الگوريتم تلقيدر طرح

ترين برنامه درسرري ( الگوی تايلر يکي از اسرراسرري1985کنند. از نظر اورپوود  ايجاد مي

ستورالعمل شت که الگويش به عنوان د صد ندا ست. با اين که او هرگز ق شده ا شناخته 

ضي از پیروان او آن را به عنوان يک       شود. اما بع ستفاده  ی الگوريتم ويژهبرای طراحي ا

 (.1390به نقل از دهقاني و همکاران، 19:  2009هدف معرفي نمودند  مارش، 
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( در کتاب مفاهیم کلیدی برای فهم برنامه درسرري در فصررل سرروم با   2009مارش  

ستفاده از الگوها به عنوان ابزار طراحي به برخي از الگوهای رويه  شار عنوان ا ه  ای چنین ا

(، الگوی سرررطوح طراحي ريچتر و گودلد   1962ايي تابا    کرده اسرررت: الگوی اسرررتقر 

بل پیش      1966  قا يادگیری  بازده  یل موقعیتي   1967بیني پونز  (، الگوی  (، الگوی تحل

(،  مارش،  1998تیگه  (، فهم و ادارك با طراحي الگو از ويگینز و مک1976اسررکیلبک  

 (. 1390به نقل از دهقاني و همکاران، 21: 2009

( که اساس آن بر چهار مرحله منطقي تايلر استوار است، مرحله    1962ا  به الگوی تاب

مقدماتي ديگری با عنوان نیازسرنجي اضرافه شرده اسرت. تابا در الگوی طراحي خود بر     

( نیز از الگوی 1966رويکرد اسرررتدالل اسرررتقرايي ترکید دارد. الگوی ريچتر و گودلد       

يعني سرررط  آموزشررري، سرررازماني  کند. اما سررره سرررط  ديگر منطقي تايلر پیروی مي

 ای( و سط  اجتماعي به طراحي آن اضافه شده است. مؤسسه

( يکي ديگر از رويکردهررای منطقي طراحي مبتني بر بررازده 1982الگوی پوزنر  

( و طراحي آموزشي و طراحي ارزشیابي است. اسکیلبک     ILSOبیني  يادگیری قابل پیش

در اولیه مرحله طراحي بر تحلیل موقعیت     ( بر الگوی فرهنگي مدرسررره ترکید و    1976 

شامل تدوين هدف  سون     ها، برنامهتمرکز دارد. اين مراحل  ست. جان ها، اجرا و نظارت ا

( P-L-E( الگوی طراحي منطقي خود را حول هناصرررر طراحي، اجرا و ارزيابي    1967 

بر الگوهای  (. البته 1390به نقل از دهقاني و همکاران، 22: 2009قرار داده است  مارش، 

های  ( معتقد است که برنامه1978خطي، نقدهای زيادی وارد شده است. از جمله پاينار  

ها گیریها را از قبل تعیین و به اين سمت حرکت کند که تمام تصمیم  درسي نبايد هدف 

سي از طريق مراحل يا رويه      ست که طراحي برنامه در صدد نی های را جهت دهد. او در

 .ای پیش برودويژه

عالقه بسرریار زيادی به بهبود الگوهای برنامه درسرري در   1970و  1960های در دهه

های نويسررندگان و جهت ارتقای سرریسررتم مدرسرره وجود داشررت و اين الگوها تجربه 

سي، از صیف نمودند. در الگوهای برنامه در سط داده و تو سان مدارس ويژه را ب س مؤ

شررود. البته، بعد از   کشررورهای زيادی ميای در الگوی تايلر هنوز هم به طور گسررترده
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توجهي تقريباً بیسررت سرراله، يک الگوی جديد برنامه درسرري که اکنون در تعدادی از  بي

ستفاده مي   شورها از آن ا ست. در اين الگو که با عنوان فهم از طريق     ک شده ا شود ايجاد 

ور  ( مطرح شرررد، طراحي بايد به ط1998( توسرررط ويگینز و مک تیگه  UBDطراحي  

ای انجام شود. يعني بتواند نتايج مطلوب را شناسايي    وارونه در يک مجموعه سه مرحله 

های مورد نیاز را برای فهم مالحظه کرده و تجارب يادگیری را طراحي نمايد.و نمونه 

ای بودن و روشررن اسررت که اين الگو خطي اسررت. زيرا ويژگي اصررلي آن، چند مرحله 

 ريزی در اين الگوارتباط بین مراحل آن با يکديگر اسررت. در واقع، تمامي مراحل برنامه

ريزی متضرررمن اند. به عالوه فرايند برنامه     های زنجیر به يکديگر متصرررل   همانند حلقه   

ای آغازين اسررت و پیشرررفت تدريجي و مراحل گوناگون وجود ندارد و رعايت  مرحله

هايي در الگوهای    هم الزامي اسرررت. چنین ويژگيترتیب خاص در مراحل متفاوت آن     

 شوند.خطي ديده مي

ستند که اگر        صیفي مدعي ه سي تو صیفي: طرفداران الگوهای برنامه در الگوهای تو

های فرايند باشرررند، نتايج بهتری به همراه های درسررري معطوف به فهم پیچیدگيبرنامه

اگذار خواهند شررد. الگوی  تر وهای مرکزی پايینها به موقعیتخواهد داشررت و هدف 

ستند به ويژه واکر        صیفي ه ستنهاووس دو نمونه از الگوهای تو (  1971واکر و الگوی ا

شرران را انجام  مند بود که طراحان برنامه درسرري چگونه وظايف به اين موضرروع عالقه 

شان بروند. او فرصت بسیار خوبي     دهند، نه اين که آنان چگونه بايد به دنبال وظايفمي

های فرايند طراحي برنامه  ترين مؤلفهی بررسرري اين مسرررله داشررت و توانسررت مهم برا

گرايي های خود را در چهارچوب فرايندی که طبیعتدرسرري را شررناسررايي کند. او ايده 

( اسرررت که به رغم ارتباط     1975نامید، مطرح کرد. الگوی ديگر الگوی اسرررتنهاووس     

در آن ضررروری نیسررت. بلکه اين الگو به مراحل الگو با يکديگر ترتیب مراحل مختلف 

ست و امکان تغییر و جابه صورت فرايندی و معطوف به درك پیچیدگي  يي  جاهای آن ا

 در آنها وجود دارد. 

پردازی هسررتند. طرفداران الگوهای نظری يا مفهومي: الگوهای مفهومي برآيند نظريه

لي کمتر بر فرايندها و   های تمرکز دارند و خی  انواع الگوهای مفهومي برعمق موضررروع 
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شواب   ها ترکید ميرويه های چندگانه گاردنر ( الگوی هوش1970کنند. الگوی فکورانه 

به نقل   2009به نقل از مارش،  1989( و الگوی ساختارگرايي  رسنیک و کلوپفر   1990 

 شوند.( از جمله الگوهای مفهومي محسوب مي1390از دهقاني و همکاران،

های درسي های مربوط به زبان عملي را به منظور ارتقای برنامهلهمقا شواب مجموعه

صمیم   شر کرد. در اين میان، يکي از مفاهیم عمده فريند ت ست ک  منت شرايطي ا ه  گیری در 

گیرند تا    طراحان برنامه درسررري زمان الزم برای بررسررري حقايق مربوط را در نظر مي      

د. هنگامي که دانشرررمندی به توضررری   ها و پیامدها را بسرررنجنهای بديل، هزينهحلراه

 کار را با مند است معموالً بیني نتیجه يک فرايند عالقهچگونگي کارکرد چیزی يا به پیش

کند. البته او گذارند، آغاز ميای ترثیر ميمتغیر مسررتقلي که به عقیده او بر متغیر وابسررته 

رها  افزايش تعداد متغی انديشررد. بااغلب به چگونگي امکان دخالت سرراير متغیرها نیز مي

يابد و از آن جا که يک میزان و احتمال چگونگي ترکیب آنها نیز به شررردت افزايش مي

تواند روابط را پیشرررنهاد کند در مقابل قادر به حذف آنها نیز هسرررت. يکي ازالگو مي

شي    شیوه  ست. به طور مثال، اگر در پژوه های مؤثر در نظر گرفتن زمان تقريبي متغیرها

سی  شود، از آن جا که ويژگي را فرد از ابتدا  جن ت به عنوان يکي از عوامل در نظر گرفته 

 شرود که از نظر کند، پس به عنوان معلول عوامل ديگر در نظر گرفته ميآن را کسرب مي 

هايي که نشررانگر علیت هسررتند، گیرد. پیکاننظم زماني، قبل از متغیرهای ديگر قرار مي

بگیرند. اما هیچ پیکاني به سررمت آن نخواهد بود. با تنظیم  توانند از جنسرریت نشرررت مي

شود. های نظری که با اين نظم مغايرت دارند، حذف ميزمان متغیرها در يک الگو گزاره

عه         به درك زيرمجمو به اين شررریوه،  با الگو  يان       کار کردن  ما مل ن که در ع گر هايي 

ايط ممکن است دريابیم که   کند. در اين شر های علت و معلولي هستند کمک مي زنجیره

بندی کرد، بلکه میان آنها نظم و ترتیب زمانيتوان گروهنه تنها مجموعه متغیرها را مي    

ست به نظر    1972نیز وجود دارد. به زعم  هیک   سازی اگرچه ممکن ا (  در فرايند الگو

یهاغیر ممکن برسررد، اما هنگامي که متغیرها روی کاغذ يا تخته نوشررته شرروند، گزاره 

شواری    نظری مربوط به آنها فوری به ذهن متبادر مي شوند. يافتن متغیرها همواره کار د

های  ها بايد مطالعهها و معلولاسررت. يک الگوی سررودمند برای پاسررخ به مسرررله علت 
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های گوناگون زماني و    موردی متعدد و البته مرتبط با يکديگر را انجام دهد و موقعیت        

شرروند، در نظر بگیرد  شررومیگر های نظری کلي اسررتخراج ميمکاني را که در آن گزاره

 (.1390به نقل از دهقاني و همکاران، 159: 1387وهمکاران، 

( از اصطالح عناصر اصلي برای شناسايي مواردی که بايد در هر       23: 1969شواب   

گیرندگان عملي برنامه درسررري مدنظر قرار گیرند، يعني موضررروعات درسررري تصرررمیم

گان     ند عه    ، معلم و محیط، مييادگیر گاردنر مجمو ند.  ها را بر اسررراس   ای از هوشک

شت نوعهايي که در علوممطالعه سايي و ه شنا شناختي و در زمینه کودکان انجام داد، 

ترين نوع هوش زباني و هوش منطقي و  هوش را برجسرررته کرد که مهمترين و قديمي    

ضا،        ست از: هوش ف ست. انواع ديگر هوش عبارت ا ضي ا سماني،     ريا حرکتي ررررر ج

موسرریقیايي، بین فردی، طبیعت گرايانه، و درون شررخصرري، گاردنر يک روش را برای   

ها  های چندگانه فراهم کرد تا بتوان ترکیبي از آنها را در فعالیتشررناسررايي هويت هوش

 (. 1390به نقل از دهقاني و همکاران، 1990مورد استفاده قرار داد  گاردنر، 

مفهومي از عناصر و روابط بین آنها در يک برنامه درسي اهمیت    تايلر، منطق خود را

ای است، اما با الگوی مفهومي تناسب   دارد. بنابراين اگرچه الگوی او اغلب الگويي رويه

بیشرررتری دارد گودلد و جانسرررون نیز از کار تايلر به عنوان نقطه عزيمت برای الگوی

ستفاده کردند. در گودلد، منطق ت  ايلر را به عنوان رئوس برنامه مطرح کرد مفهومي خود ا

شورت در کتاب روش  سي مطالعات      و ابعاد آن را در الگوی مفهومي خود پذيرش  شنا

برنامه درسررري نیز از الگوهای تايلر، تابا و ... به عنوان الگوی مفهومي ياد کرده و هدف  

يه  قد طرح        پژوهش نظر بارت از خلق و ن مه درسررري ع نا يا  های  وارهای را در بر

ها و فرايندهای    داند که ماهیت بنیادی و سررراختاری پديده          های مفهومي مي چارچوب 

های مفهومي به دنبال تبیین ماهیت اسرراسرري وارهسررازد. طرحبرنامه درسرري قابل فهم مي

ای از تفکر و عمل مفروض نیستند، بلکه بايد   های برنامه درسي هستند هیچ شاخه   پديده

(. الگوهای  1390به نقل از دهقاني و همکاران،     274: 1387آنها را خلق کرد  شرررورت،  

های قبلي را به طور آشررکار تصررري  کنند. چنان که واضرر  اسررت،  نظری بايد دانسررته

ای که روش خطي و از  هايي بین الگوها وجود دارد. در الگوی رويهها و تفاوتشباهت 
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ست، مراحل پیوسته بوده و رعايت ترتیب خاصي د      شده ا ضرور قبل تعیین  ی در ر آنها 

های فرايند اسرررت، با وجود ارتباط با      الگوهای توصررریفي که معطوف به فهم پیچیدگي    

يکديگر، به رعايت ترتیب مراحل مختلف نیسررت و نکته اصررلي توجه به فرايند مراحل  

است. در الگوی برخالف دو الگوی پیشین که بر مرحل و فرايندها ترکید دارند، به عمق   

ه البته از آنجا که الگوی مفهومي جهت بررسررري داليل و نتايج ها توجه شررردموضررروع

شباهت       سي توه نمايد،  صر و روابط در يک برنامه در ضوع بايد به مطالعه عنا با  هاييمو

 ای و توصیفي دارد.الگوی رويه

بندی پوزنر ( و تقسریم 1962( و بلک  1985بندی کیوز  توان بین تقسریم بنابراين مي

( ارتباط برقرار نمود.   1390به نقل از دهقاني و همکاران،     2009؟؟؟ : به نقل از   1998 

بندی پوزنر به معنای مفهومي  بندی کیوز و بلک مانند تقسررریماز يک سرررو، در تقسررریم

سي، رياضي، علي و ساير الگوها  قیا سوی ديگر  ست. از  شده ا شاره   معنايي، نظری( ا

تر اين که الگوهایگیرند. مهمي قرار ميای و توصرریف....( نیز در زيرگروه الگوهای رويه

يه     های رو با الگو گذر از    مفهومي را  ای و توصررریفي دارد و طراحي الگوی مفهومي، 

طلبد. همچنین گذر از الگوهای قیاسري، رياضري، علي و قیاسري    ای را ميالگوهای رويه

 رود.نیز به سوی ايجاد يک مفهومي پیش مي

رون اطالعات قبلي آشکار کند و محتوای پیشین را   تواند روابط جديدی را دالگو مي

های ها را در قالب سررئوالدرون ظرفي قرار دهد. به موجب اين، يک الگو عدم تناسررب

يا نظری روشررري را برای فهم معني ها را اصرررالح الگوهای مفهومي  جديد طرح و آن

يده   مه فراهم مي    پد نا که يکي از   های معلوم و مفروض برای اجرای بر ند  های   روشکن

های مربوط به برجسررته برای رسرریدن به بصرریرت اسررت. الگوهای مفهومي در پژوهش 

فاده مي   قاني و       3384: 1985شرررود  کیوز، آموزش و پرورش اسرررت قل از ده به ن

ست  کامن،       1390همکاران، شي غالب ا ستفاده از الگوی هنوز هم در تحقیقات آموز (. ا

کاران،       79: 1978 قاني و هم قل از ده کاربرد فراوان     1390به ن لت  به ع (. از اين رو 

ضرورت الگوی مفهومي      سي و آموزش و پرورش اهمیت و  مفهومي در حوزه برنامه در
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و رابطه آن و همچنین با توجه به خاسرررتگاه و مقصرررد اين نوشرررتار که واکاوی الگوی 

 شود. باشد، در اين تبیین بیشتر اين الگو پرداخته ميمفهومي مي

 بی برنامه درسیالگوهاي ارزشیا -4

شیابي  حوزه    سي و ارز های مادر به رغم تغییرات مفهومي در هر دو حوزه برنامه در

رنامه  دهد که نه نظريه ارزشیابي ب ارزشیابي برنامه درسي( بررسي ادبیات مرتبط نشان مي    

سي و نه روش  سي آن در طي    در ست. به عبارتي      20شنا سال اخیر خیلي تغییر نیافته ا

سيدلديگر اگرچه م شیابي برنامه در ست. ارز شده ا سي طراحي  های جديد برنامه در

به   2002به نقل از لوين،    1998های قديمي را به کار مي گیرد  جاسرررپارو،        هنوز روش

(. اين چیزی اسررت که لوين از آن تحت عنوان 1386نقل از مومني مهموئي و همکاران،

کند. اما با اين همه سرري ياد ميريزی درسرري و ارزشرریابي برنامه در شررکاف بین برنامه

گیری ارزشیابي برنامه درسي مشاهده نمود که اکثر توان يک تغییر اساسي را در جهتمي

 نظران ارزشیابي برنامه درسي به آن اعتقاد دارند. صاحب

( در زمینه ارزشرریابي برنامه درسرري دو   1988به نقل از اورنشررتاين    29لي کرونبات

عارض را مطرح م  تاريرويکرد م يک پیوسررر بل روی  قا های م به عنوان دو انت که  ند  ک

به کار بردن    30باشرررند. اين دو رويکرد عبارتند از رويکرد علمي و رويکرد انسررراني     مي

ست  صه رويکرد علمي مي    ت شخ ستاندارد جهت ارزيابي م شد و در واقع  های عیني و ا با

رد انسراني در سره   باشرد. رويک اين رويکرد دارای قدمت و رويکرد حاکم بر آموزش مي

تر شود تصوير کامل  های آن اين است که در آن سعي مي  دهه اخیر رشد يافته که ويژگي 

سب گردد. داده    سي ک ست مي   از برنامه در ساني به د ه آيد بهايي که از طريق رويکرد ان

های  داری از ارزشررریابي علمي متفاوت اسرررت. در اين رويکرد غالباً از روشطور معني

کنند. در واقع ها اسررتفاده ميل مشرراهده، مصرراحبه و ... جهت گردآوری دادهکیفي از قبی

بي باشرررد. اين مطل اين رويکرد بیانگر دو رويکرد کمي و کیفي در زمینه ارزشررریابي مي   

ساً برنامه سا ست. به زعم وی ا سط جورج ويلز نیز مورد ترکید قرار گرفته ا ست که تو ا

29 Cronbach - 
30 Scientific and Humanistic Approaches to evaluation  -
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سي مي      شیوه قابل برر سي به دو  شد. در سي به    شیوه رايج  با ست که برنامه در تر اين ا

دهد  ای از آن چه که در کالس درس رت ميعنوان ترتیبي از موضوعات درسي يا برنامه  

صور مي  ستوار      ت شیابي فني بوده و بر اين باور ا شیابي مبتني بر اين رويکرد ارز شود. ارز

رسي نه وش دوم برنامه دتوان به ارزشیابي پرداخت. در راست که با تعیین نتايج بهتر مي

به عنوان آن چه واقعًا برای دانش         تد نگريسرررته   آموز اتفاق مي به عنوان برنامه بلکه   اف

باشد  باشد بیشتر رويکرد انساني مي   شود. رويکرد ارزشیابي مبتني بر اين رويکرد مي  مي

 (.1386به نقل از مومني مهموئي و همکاران، 1998، 31 اپل

 نیز تقسیم شود. 32و دسته سودمندگرا و شهودگراتواند به دارزشیابي مي
 گراگرا و انسان: تقابل رويکردهاي علمی ش اثبات2جدول 

 گراگرا ش طبیعتالگوي انسان گراالگوي علمی ش اثبات اصول بديهی

موس و              ماهیت واقعیت   ل م فرد،  م عیررت  ق وا

 پذير استتجزيه

واقعیت چندگانه، سرراخته شررده و  

 کلي هستند

باط ب  عالم و    ارت ین 

 معلوم

عالم و معلوم مسررتقل هسررتند،   

 يک ثنوريت

عالم و معلوم در تعامل هسرررتند،       

 جدانشدني

زمان و زمینه ر محدود کار زمان و زمینه ر آزاد امکان تعمیم

امکرران پیونرردهررای      

 تصادفي

سابقه    داليل واقعي وجود دارد، 

 شانموقت توام با اثرات

يک        مان در  مه موجودات همز ه

 رك شکل دادنحالت مشت

 تحقیق دارای ارزش محدود است تحقیق دارای ارزش آزاد است هانقش ارزش

. به نقل از اورنشتاين، 37ص  1985گرا  وونا. اس. لینکلن و ايکن گابا، تحقیق طبیعت

 (. 1386به نقل از مومني مهموئي و همکاران، 1988
ا ارد از قبیل يک مدرسه يهای بزرگ سروکار ددسته سودمندگرا با ارزشیابي در گروه

باشد. اما دسته شهودگرا اش معطوف به عملکرد کل گروه مييک مقطع آموزشي و توجه

با رويکرد انسرراني ارتباط دارد و ارزشرریابان در اين جا به دنبال گردآوری اطالعات در  

31 Apple - 
32 Utilitarian & Intuitionist  -
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باشررد. در واقع در اين جا توجه  خصرروص ترثیر برنامه درسرري بر روی يکي از افراد مي

 کنند.های کوچک چگونه عمل ميآموزان و گروهوف اين است که دانشمعط

گرايانه ارزشیابی برنامه درسیالگوهاي علمی و اثبات 

 گرايانه که تاکنون ارائه شده است عبارتند از:های الگوهای علمي و اثباتنمونه

 الگوي ارزشیابی ناهمخوانی -

سط پرووس  س     33اين مدل که تو ست نمونه ب شده ا یار خوبي از رويکرد علمي ارائه 

شامل چهار مؤلفه مي   مي شد.  شد که عبارتند از:  با ستانداردهای برنامه   -1با -2تعیین ا

تعیین اين که آيا بین عملکرد  -4مقايسه عملکرد با استانداردها  -3تعیین عملکرد برنامه 

ند از:  و اسرررتاندارد تفاوت وجود دارد. در مدل پروس پنج مرحله وجود دارد که عبارت        

ستانداردها       صوالت و هزينه که برای هر يک از اين مراحل ا صب، فرايندها، مح طرح، ن

ستانداردها تعیین گرديده و در هر يک از اين   تعیین گرديده و در هر يک از اين مراحل ا

 گردد.ها استخراج ميمراحل وضعیت با اين استانداردها مقايسه گرديده و تفاوت

 34ی ش وابستگیالگوي ارزشیابی همخوان -

های ارزشیابي رسمي   ارائه شده است. وی بین رويه   35اين الگو توسط رابرت استیک  

سمي تمیز قائل مي  صر مي     و غیرر سه عن شد که عبارتند از   شود. اين مدل دربردارنده  با

ها در زمینه اين سرره مقوله بايسررتي گردآوری گردد و  سرروابق، تبادالت و پیامدها، داده

گردد. چالشی شده اين سه با وضعیت مشاهده شده آنها مقايسه مي       ريزوضعیت برنامه 

ستگي      پیش سايي واب شنا شیاب  سه مقوله مي   روی ارز سپس توافق بین اين  شد.   ها و  با

سوابق، تبادالت و پیامدها. سه طبقه:  ست از روابط میان متغیرها در  ستگي عبارت ا واب

 گیری در دو مقوله ديگرو قابل اندازه رود يک مقوله به متغیرهای قابل مشاهده انتظار مي

 باشد.را هدايت کند. توافق میان پیامدهای قصد شده و قابل مشاهده مي

33 Provus  - 
34 uence Contingency Model Congr -
35 Robert Stake  - 
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 36الگوي ارزشیابی زمینه، درونداد، فرايند، برونداد -

ارائه شده نمونه ديگری از الگوهای با رويکرد علمي و   37اين مدل توسط استافل بیم  

داند که در جسررتجوی  ارزشرریابي را فرايندی مداوم مي باشررد. اين مدلگرايانه مياثبات

صمیم  شیابي     گیری مديريت ميگردآوری اطالعاتي جهت ت شد. اين مدل در جهت ارز با

باشررد که عبارتند از زمینه، درونداد، فرايند و برونداد چهار مؤلفه مهم نظام آموزشرري مي

شیابي هر يک از اين مؤلفه  سه مرحله انجام مي که ارز پذيرد که عبارتند از: تعیین  ها طي 

 اطالعات الزم جهت گردآوری، کسب اطالعات، ارائه اطالعات به مراجع مربوطه.

: ارزشیابی زمینه، درونداد، فرايند، برونداد 1شکل

 

 

36 CIPP - 
37 Stufflebeam  -

زمينه
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 38رويکرد قضايی به ارزشیابی

ه ند کلیکندر اين رويکرد فرد يا گروهي برنامه درسرري را بررسرري نموده و سررعي مي

ستخراج نمايند در همان زمان تیم ديگری با بررسي برنامه     نقاط مثبت و قوت برنامه را ا

نمايند به عبارت ديگر اين تیم  نقاط ضررعف و مشررکالت آن را بررسرري و اسررتخراج مي

ه شوند به همراه دو گرو باشد سپس افرادی که از برنامه جديد مترثر مي  رقب تیم اول مي

گیرند  آيند و مورد محاکمه قرار مي   اند به دادگاه مي   ا برسررري نمودهکه برنامه درسررري ر   

 (.1386به نقل از مومني مهموئي و همکاران، 1988 ارنشتاين، 

گرايانه و طبیعی ارزشیابی برنامه درسیالگوهاي انسان 

های کمي و فني حاکم   در رويکردهايي که در باال مورد اشررراره قرار گرفت، روش     

های  گرايانه غالباً از روشطور که در باال نیز بیان شد در رويکرد انسان   باشد اما همان مي

صاحبه و ... جهت گردآوری داده    شاهده، م ستفاده مي کیفي از قبیل م گردد برخي از ها ا

 شد:باگرايانه به شرح ذيل ميمهمترين الگوهای ارزشیابي مبتني بر رويکرد انسان

39الگوي خبري و نقادي آموزشی -

ست که روش     اين مد ستوار ا شده و بر اين باور ا ه هايي کل توسط الیوت آيزنر ارائه 

ته شرررود. عمل درك      ججهت ارزيابي در هنر مورد اسرررتفاده قرار مي     به کار گرف گیرد 

هوشررمندانه و زيرکانه در هنر به خبرگي اشرراره دارد و معموالً به عنوان هنر درك کردن 

است. تمايز عمده بین نقادی و خبرگي اين  شود. خبرگي اين نقادی ضروری   تعريف مي

ست که خبرگي هنر درك و فهمیدن مي  شد و ا شاگری و علني  با سازی آن  نقادی هنر اف

چه که از طريق خبرگي درك شده است. پس از تجربیات بسیار است که فرد به خبرگي 

ارگیری  کتواند با بهرسد. بر اين اساس ارزشیابي که دارای خبرگي آموزشي باشد مي      مي

38 Judicial Approach to Evaluation  - 
39 Connoisseurship Evaluation Model  -
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های کیفي از قبیل مشرراهده و .. به بررسرري موقعیت آموزشرري پرداخته و سررپس   روش

 های خود را از طريق نقادی آموزشي آشکار سازد.يافته

40الگوي ارزشیابی پاسخگو -

اين الگو توسررط اسررتیک ارائه شررده اسررت. اين الگو نیز مانند الگوی آيزنر به جای  

ست  ستاندارد و آزمون بر رواب ت سمي و طبیعي ترکید مي های ا  ورزد. به زعم ویط غیرر

 باشد: اين الگو شامل ده مرحله مي

 کنندگان در مورد چارچوبي برای ارزشیابيمذاکره و بحث با حمايت (1

 های مورد نظر حامیانانتخاب عناوين، مسائل و پرسش (2

 هايي جهت راهنمايي ارزشیابي تدوين پرسش (3

 درسي: شناسايي نیازهای مشتريانهای برنامه شناسايي حوزه و فعالیت (4

 مشاهده، مصاحبه، بررسي موردی و امثال آن (5

 های اصليشناسايي مسائل يا پرسش (6

 آزمايشي های اولیه در گزارشارائه يافته (7

 ترهای غالب به طور کاملتجزيه و تحلیل تعامالت و بررسي دغدغه (8

 هابررسي شواهد متعارض و اعتباريابي يافته (9

 گزارش نتايج (10

 41وي ارزشیابی روشنگريالگ -

شريحي نیز نامیده مي  سیله پارلت و همیلتون   اين مدل که برخي اوقات ت  42شود به و

های مهم برنامه ارائه شررده اسررت. در اين مدل در پي شررناسررايي مشررکالت و ويژگي   

 باشد. مراحل اين الگو عبارتند از:مي

40 Responsive Evaluation Model  - 
41 Illuminative Evaluation Model  -
42 Parlett & Hamilton  - 
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شاهده:  د و دربردارنده باشرراين مرحله شررامل نگاهي عمومي به برنامه درسرري مي م

صیه زمینه  سي در آن اجرا مي  ای ميتو شد که برنامه در گردد. همه عواملي که بر برنامه  با

 گیرند.گذارند مورد بررسي قرار ميدرسي ترثیر مي

در اين جا ارزشرریاب مسررائل مهم را از مسررائل پیش پا افتاده جدا   پژوهش بیشششتر:

 کند.مي

ش    تبیین: شیاب به ت سي در اين مرحله ارز  ري  و تبیین عوامل ترثیرگذار بر برنامه در

 کند.افتد را تشري  ميگذارد و اين که در برنامه چه چیز و چرا اتفاق ميمي

43الگوي تصويري -

شناسي استخراج نموده است.     اين روش را از حوزه مردم 44سارا الورنس اليت فوت 

سه مي    شیاب به داخل مدر افتد را با که اتفاق مي رود و آن چه رادر اجرای اين مدل ارز

آموز را در کالس درس  کند. اين فرد معلم و دانشتوجه به برنامه درسرري مشرراهده مي  

اندازد او مصاحباتي را  آموزان ميمشاهده کرده و نگاهي به مستندات مدرسه و کار دانش

یین بکند. سپس ارزشیاب از اين منابع تشري  و تهايي را اجرا ميترتیب داده و پرسشنامه

کند. اين تبیین در واقع محدود به آن چه که ثبت شده است   ( را ايجاد مي45اندکي  نازك

( 46باشررد. پس از تکمیل اين تبیین ارزشرریاب به تشررري  و تبیین بیشررتری  ضررخیم  مي

پردازد که در واقع تفسرریری اسررت از آن چه در تبیین اندك آمده اسررت  ارنشررتاين،   مي

 (.1386ي و همکاران،به نقل از مومني مهموئ 1988

بندی ديگر الگوی ارزشیابي کیفي را به پنج دسته تقسیم  در يک طبقه 1988ارنشتاين 

و نقادی ر   47، سرریسررتماتیک، تئوری محور نمايد که عبارتند از تفسرریری، هنرمندانهمي

 48بخشرهايي

43 Portraiture  - 
44 Sara Lawrence Lightfoot  -
45 Thin Description  - 
46 Thick Description  
47 Theory Driven  - 
48 Emancipatory   –Critical  - 
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رويکرد تفسیری نیازمند اين است که ارزشیاب صحنه آموزشي را بررسي نموده تا با 

سیر ستي معنا و اهمیت اقدامات عامالن را تف شیاب باي شود. ارز شنا  عامالن مختلف آ

باشرررد. رويکرد هنرمندانه همان کند. توجه به بسرررتر اجتماعي موقعیت حائز اهمیت مي

باشد که توسط آيزنر مطرح گرديده است. رويکرد    رويکرد خبرگي و نقادی آموزشي مي 

آموزان که معتقد است واقعیت درون اذهان دانش  باشد سیستماتیک رويکردی آشناتر مي   

های توصرریفي به تشررري  آن پرداخت. رويکرد تئوری  توان با روشو معلمان نبوده ومي

سي به کار گرفته مي        سط متخصصان برنامه در شتر تو ين گونه شود. بد محور در واقع بی

قايع  ین و تحلیل و های موجود در قلمرو علوم انسررراني به تبی  که با به کار گرفتن نظريه     

 پردازد.کالس درس مي

و نهايتاً رويکردی نقادی ررر رهايي بخش که ارتباط تنگاتنگي با ديدگاه نظريه محور 

باشرد. در اين  دارد و بیشرتر توسرط متخصرصران برنامه درسري تندرو مورد حمايت مي     

ور طدهد که چه رويکرد ارزشیاب اثربخشي و کیفیت را اين گونه مورد قضاوت قرار مي

سررازد. سررازد رها ميآن افراد را از عوامل اجتماعي که رشررد و تکامل آنها را محدود مي

 اين نظريه ريشه در ديدگاه مارکس و هابر مارس دارد. 

از دو  50( در کتب خود تحت عنوان تجزيه و تحلیل برنامه درسررري       1995  49پوزنر

و ارزشرریابي  51گیریاندازهکند: ارزشرریابي مبتني بر ديدگاه معارض برنامه درسرري ياد مي

 .52تلفیقي

 گیري:( ارزشیابی مبتنی بر اندازه1

 باشد:اين مدل بر دو مفروضه مبتني مي

سیله پیامدهای يادگیری که مربیان به دنبال تحقق آن    .1 اقدامات آموزشي به و

 شوند.هستند توجیه مي

 گیری شود.تواند اندازهاين پیامدها مي .2

49 Ponser  - 
50 Analyting Curiculum  - 
51 Measurment Based Evaluation  -
52 Integrated Evaluation  - 
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های اخیر بوده است. بیشتر به سوی    یابي حاکم در دههاين رويکرد که در واقع ارزش 

گیری پیامدهای يادگیری گرايش داشررته اسررت و به طور   هايي جهت اندازهايجاد آزمون

سي در ارتباط مي  شد. در چنین رويکردی اهداف غالباً به  تنگاتنگي با اهداف برنامه در با

ر شود. ب گیری ميقق آن اندازهها میزان تحشود و از طريق آزمون صورت رفتاری بیان مي 

شي و فعالیت معلمان در جهت تحقق چنین اهدافي مي    ساس مواد آموز شد. اين  اين ا با

ايجاد شررد و کار رالف تايلر در اين خصرروص حائز اهمیت   1960رويکرد در طي دهه 

 شود که عبارتند از: باشد. از نظر تايلر ارزشیابي طي هفت مرحله انجام ميمي

 های برنامه آموزشي به صورت رفتاری  تعريف هدف (1

آموز فرصرررت ابراز رفتار مورد نظر در هدف را    هايي که به دانش   تعیین موقعیت  (2

 بدهد.

 مشخص ساختن وسايل و ابزار ارزشیابي (3

آموز امکان ابراز رفتار مورد نظر را    هايي که به دانش   بررسررري و آزمون موقعیت  (4

 دهد.مي

 آموز در موقعیتيادداشت رفتار دانشای جهت ثبت و فراهم نمودن وسیله (5

یان نتیجه (6 يا واحدها برای ب به کار بردن اصرررطالحات  اتخاذ تصرررمیم درباره 

 آموزهای ثبت شده درباره رفتارهای دانشها و گزارشيادداشت

 گیریگذاری و يا نتیجههای نمرهتعیین میزان عیني بودن روش (7

 گیری اساسي دارد:تگیری دو جهرويکرد ارزشیابي مبتني بر اندازه

اول ارزيابي نهايي به منظور تعیین صالحیت و شايستگي و ارائه مدرك آموزشي که     

های هنجارمدار، استانداردسازی نیاز دارند.    برای اين منظور متخصصان ارزيابي به آزمون  

با مقايسره برنامه درسري جديد با قديمي در جسرتجوی     های ارزشریابي نهايي نوعاً تالش

باشرررد. دوم ارزشررریابي     ريزی جديد و اجرای آن مي  زينه منابع الزم برای برنامه    تبیین ه

مدار که مبتني بر   های مالك تکويني که برای اين نوع ارزشررریابي متخصرررصررران آزمون   

شرررود را  های رفتاری اسرررت و معموالً به صرررورت فردی اجرا ميای از هدفمجموعه

بط با گیری دقیقاً مرتمبتني بر اندازه دهند. به طور خالصرره رويکرد ارزشرریابيترجی  مي
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ست  پوزنر،    ديدگاه رفتاری مي شد که بر پیامدهای رفتاری آموزش متمرکز ا به  1995با

 (.1386نقل از مومني مهموئي و همکاران،

شیابي که مبتني بر اندازه  شامل مراحل ذ   گیری مينهايتاً اين که رويکرد ارز شد  يل با

 است:

 ي برنامه درسيتوافق بر روی اهداف کل (1

 آموزبیان اهداف بر اساس رفتار و عملکرد دانش (2

 ايجاد مواد برنامه درسي مناسب (3

اموز و پیامدهای کسرررب شرررده     گیری سرررازگاری بین عملکرد دانش اندازه  (4

 (.1386به نقل از مومني مهموئي و همکاران، 1976 همیلتون، 

 (رويکرد ارزشیابی تلفیقی:2

شیابي مبتني بر ان  سط   گیری که توجهدازهبر خالف ارز صنعي و  حي اش بر تکالیف ت

 ها در آموزان برای به کار بردن دانش و مهارت   باشرررد که اين تکالیف توانايي دانش     مي

انداز تجربي سررازگار اسررت. چنین  سررنجد، ارزيابي تلفیقي با چشررمدنیای واقعي را نمي

زی شده، غیر  ا، بسترسا  ارزشیابي مانند تعلیم و تربیت تجربي، مشارکتي، رشد محور، پوي   

شود. ارزشیابيآموزان کنترل ميباشد که توسط خود دانشمدار ميرسمي، منعطف، عمل

ي از  هايسررنجي از ديسررپلینشررناختي رفتاری و روانهايش را به جای روانتلفیقي روش

گیرد. از  شرناسري شرناختي و جامعه زبان وام مي   شرناسري، روان درماني، روان  قبیل مردم

انداز  گیرد که معنای محیط کالس درس را از چشررمنگاری را وام ميشررناسرري قوممردم

شررناسرري شررناختي   های کنفرانسرري و از روانکند. از روان درماني روشاهلش درك مي

هایگیرد. بر اين اسرراس به جای ترکید بر آزمونهای مصرراحبه کلینکي را وام ميروش

اهدات  گیری است. ارزشیابي تلفیقي بر مش   دازهرسمي که ويژگي بارز ارزيابي مبتني بر ان 

 های طبیعي جهت گردآوریکند لذا از موقعیتها ترکید ميها و مصاحبهطبیعي، کنفرانس

کند. نکته بسیار مهم و تفاوت اصلي اين دو رويکرد در   اطالعات و ارزشیابي استفاده مي  
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شررود از  ها داده ميیتآموزان در اين موقعاين اسررت که اطالعاتي که به وسرریله دانش  

 گردد، متفاوت است.های آزمون اخذ مياطالعاتي که توسط معلمان در موقعیت

: طبقه بندي الگوهاي ارزشیابی3جدول
الگوهای ارزشیابي 

برنامه درسي

الگوهای  هدف از ارزشیابي

موافق

مه        نا ارزشششیابی محصششول بر

 درسی

نای     یابي بر مب ارزشررر

 های بیرونيمالك

يک       يت  فا مه    ک نا محصرررول بر

 کنددرسي را بررسي مي

الرررگررروی  

یابي   ارزشررر

تايلر

نای     یابي بر مب ارزشررر

اطالعات حاصرررل از   

 نتايج اجرای میداني

يا اعتبار بخشررري يک      بررسررري 

شده  برای     صول تازه تدوين  مح

قضرراوت در خصرروص تناسررب 

محصررروالت برنامه درسررري به     

 اطالعات میداني تکیه دارد(

هاي روش   الگو

محور

یا  نای  ارزشررر بي بر مب

 سنجش پیامد

مقصرررود نهايي ايناسرررت که آيا     

برنامه درسي به اهداف مورد نظر  

 خود رسیده است يا نه؟

الرررگررروی  

یابي   ارزشررر

تايلر

یابي مبتني بر    ارزشررر

پرررژوهرررش/ يرررا   

 شناسي کميروش

شبه   به کارگیر پژوهش تجربي يا 

تجربي به عنوان متدلوژی مناسب 

برای ارزشرریابي يا پژوهش علوم 

 اعياجتم

رويکردهای 

ثبررات     فرا ا

گرايي

های ارزشرریابي  روش

 گراطبیعت

 های کیفي ترکید بر اهمیت روش   

های در ارزشیابي بر غنايي که داده

ب   توصررریفي و کیفي مي ند  ه توان

فرايند ارزشرریابي ببخشررند، ترکید 

 دارد.

الرررگررروی  

یابي   ارزشررر

استیک

الرررگررروی  

یابي   ارزشررر

پاتون

ارزشیابی از 

برنامه 

درسی

ر مبتنی ب الگوي

ارزش ها

گرررررذاری ارزش

 تخصص ر محور

شیاب بايد بر مبنای   بر اين که ارز

صي،       شخ سوابق دانش و تجربه 

مسررئولیت قضرراوت ارزشرري را  

 بپذيرد ترکید دارد.

الرررگررروی  

گي و      بر خ

 نقررد تربیتي

آيزنر
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گذاری فرايند ر   ارزش

 محور

بر يک فرايند دقیقاً تعريف شررده 

فه ارزش   جام وظی  گذاری برای ان

 ترکید دارد.

الرررگررروی  

یابي   ارزشررر

قضررررايرري 

ولف

الرررگررروی  

گرا سررازنده

ررررر تاويلي 

گررررابررررا  

ولینکلن

الرررگررروی  

یابي   ارزشررر

سخگويي   پا

استیک

گذاری بر مبنای ارزش

اصررررول عرردالررت  

 اجتماعي

مامي       نابفع واقعي ت که م بر اين 

کنندگان تضرررمین و به   شررررکت 

رسمیت شناخته شده باشد، ترکید 

 دارد.

نررظررريرره    

یابي   ارزشررر

هاوس

هاي مبتنی    الگو

بر مصارف

ارزشرررررریررررابرررري 

گیرنده ر محورتصمیم

ترکید بر      در اين نوع ارزشررریابي 

صمیم  گیرندگان  مديران برنامه( ت

 است/

الرررگررروی  

سررررریررپ  

استافل بیم

ارزشرررررریررررابرررري 

 کننده ر محورمصرف

فع که نترکید بر شناسايي افراد ذی

ارزشررریابي به جهت تغییراتي که    

با ارزش  کند، برای آنها   ايجاد مي 

 است.

الرررگررروی  

یابي   ارزشررر

پاتون

نررظررريرره    

یابي   ارزشررر

آلکاين

 وجوه اشتراك و افتراق الگوهاي برنامه درسی

با توجه به توضیحات مطرح شده در قسمت پیشین تقابل دو رويکرد ارزشیابي 

 :تلفیق و مبتني بر اندازه گیری برنامه درسي بر طبق جدول زير مي باشد
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ي مهم ارزشیابی تلفیقی و مبتنی بر اندازه گیري: مقايسه ويژگیها4جدول

گیریهای مبتني بر اندازهروشهای تلفیقيروش

 رشد محور

آموزکنترل به وسیله دانش

 پويا

 زمینه سازی شده

 غیررسمي

 انعطاف پذير

 عمل محور

 علمي

 هدف مدار

اجرای فردی يا گروهي

 مدارهنجار يا مالك

 استاندارد شده

نقش ارزش امکان تعمیم نگاه به واقعیت ردرويک مؤلف الگو

واقعیت ملموس،  علمي پرووس الگوی ناهمخواني

مفرد است

ارزش آزاد بله

الگوی همخواني ر 

 وابستگي

واقعیت ملموس،  علمي استیک

 مفرد است

ارزش آزاد بله 

الگوی زمینه، 

فرايند، درونداد، 

برونداد

واقعیت ملموس،  علمي استافل بیم

 مفرد است

ارزش آزاد بله 

ولف، ورتن  الگوی قضايي

 وساندرس

واقعیت ملموس،  علمي

 مفرد است

ارزش آزاد بله 

واقعیات چندگانه  گراانسان آيزنر الگوی خبرگي

 و کلي هستند

1ارزش محدود خیر

واقعیات چندگانه  گراانسان استیک الگوی پاسخگو

 و کلي هستند

ارزش محدود خیر

و  پارتلت الگوی روشنگری

 همیلتون

واقعیات چندگانه  گراانسان

 و کلي هستند

ارزش محدود خیر

واقعیات چندگانه  گراانسان اليت فوت الگوی تصويری

 و کلي هستند

ارزش محدود خیر
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 جمع بندي و نتیجه گیري

چنان چه ذکر شد يکي از عناصر مهم برنامه های درسي آموزش ارزشیابي مي باشد.      

طريق ارزشرریابي از مراحل مختلف برنامه ريزی درسرري مي توان کارايي و اثربخشرري  از

ستمر برنامه    سي را افزايش داد و نظامي برای بهبود م سي طراحي  برنامه های در های در

نمود. ضررمن تفاوت در رويکردهای ارزشرریابي برنامه درسرري طبقه بندی هر يک از اين 

سب دارای فراين  شد که با توجه به    الگوها در رويکرد منا شیابي مي با دی برای انجام ارز

بررسرري های موجود  مراحل ارزشرریابي برنامه درسرري در قالب چارچوب زير ارائه مي  

 شود:

درسي جنبه هاي برنامه-1

كه بايد مورد بررسي قرار 

يردگ

آوري داده هاجمع-2

تحليل اطالعات-3

گزارشدهي اطالعات-4

ارزياب آنچه كه ارزيابي مي شود از كل سيستم مدرسه، يك منطقه خاص، يك سطح كالس يا موضوع خاص 

را تعيين مي كند.اهداف فعاليت ارزيابي به وضوح اعالم گردد.

هايي كه شامل مصاحيه، پرسشنامه، آزمايش آوري دادهآوري شده و ابزارهايي براي جمع تعيين اطالعات جمع

مجموعه اي از اسناد و غيره باشد.ارزياب همچنين افرادي را كه مسئول جمع آوري داده ها مي باشند را تعيين 
مي كند.

اطالعات جمع آوري شده تجزيه و تحليل و ارائه مي گردد.اغلب ابزارهاي آماري براي مقايسه تفاوتها و ايجاد 

رتباط بين متغيرها استفاده مي شود.ا

گزارش توصيف يافته ها و تفسير داده ها نوشته مي شود. بر اساس اين يافته ها، نتيجه گيري بر تاثير تالش 

اجراي برنامه درسي گرفته مي شود. پيشنهاداتي براي تجديد جنبه هاي خاصي از برنامه درسي داده مي 
شود.
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Evaluating the Learning Outcomes of Graduates in Curriculum Review

One of the important missions of the universities is to train the specialist forces 

needed by the community. The economic, social and cultural development of 

any country is made possible by the training of specialized forces. The higher 

education system will be productive and effective when its input, process and 

output are consistent with the needs, desires and realities of society and 

receive appropriate feedback on the output of the higher education system as 

effective and important. Currently, the employment of graduates of higher 

education institutions is one of the important indicators for evaluating their 

degree of effectiveness, Alumni employment is one of the issues that has 

always been of concern to education planners in different countries. This 

focuses on the one hand in terms of population attending higher education as 

a job seeker and on the other hand in the importance of the labor market as a 

center of gravity for economic and social development as well as the social 

roles that graduates achieve. The country's development goals are being met. 

In this respect, evaluation is a process by which the impact of education on 

student learning is measured. This process can include gathering information 

such as curriculum, teaching methods, interpreting and interpreting this 

information, and ultimately judging the sectors and activities that need 

improvement. Evaluation is an analytical process that is one of the essentials 

of the higher education system. Therefore, evaluation of managerial, 

cognitive, communication and individual skills is a suitable structure for job 

skills that can be used as a framework and a good guide in the education and 

evaluation of students in universities and universities. Strive to develop these 

skills in individuals. Graduates are the best source for evaluating the 

components and sub-components of universities and higher education 

institutions, in particular that graduates can benchmark their experiences in 

the workplace and highlight the strengths and weaknesses of these trainings. 

Understand. So this paper uses documentary study mechanisms of evaluation 

of learning outcomes Graduates review and an addition to knowledge and 

feedback to review the curriculum but also as a solution for performance 

evaluation of university-qualified graduates to enter the labor market case 

Attention. 

Keywords: Evaluation, Learning Outcomes, Curriculum, Performance, 

Graduates Employment 
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های یادگیری الکترونیکی در دوره محتوای دیجیتالیمیزان اثربخشی  تطبیقیتحلیل 

های ایران، ترکیه و آذربایجان دانشگاه

2فرازکیش مهدیه،  1غالمعلي منتظر

 چکیده

س  اییانهرا یهاشبکه  یتاز ظرف یریگبهرهبا  یآموزش عال یهاتحول نظام یربرخط و وب، 

ز رفته است. ا  یشپ یکیآموزش الکترون یهاها و برنامهسهم دوره  یشدر جهان به سمت افزا 

قا  ینا قال و ارز  ید، تول یو کمّ یفیک یمنظر ارت ها  یابی انت ناسبببب    یمحتوا  اب برخط مت

ها   گاه دانشببب یفیدر توسبببک  ک  یمحور یتیبه عنوان اولو  یکی،الکترون یادگیری  یکردهای رو

یهادانشببگاهاثربخشببی محتوای دیتیتالی مقاله  یندر ا یلدل ینبه هم .شببودیمحسببوب م

ورد م یکیالکترون یمحتوا یندر تأممنتخ  سببه کشببور ایران، جمهوری آیربایتان و ترکیه  

ن  یتأم»مشببتمل بر  یامل عناصببر مخت فشبب یکیالکترون یقرار گرفته اسببت. محتوا یبررسبب

سان  یروین ینتأم» ،«یتخصص   یافزارهانرم هاییرساخت افزارها و ز یزتته»، «متخصص  یان

.  انتامدیم ییتیتالد یمحتوا یابیانتقال و ارز ید،تول اثربخشیبه  یتاست که در نها« فنّاورانه

ییارهاو نظر خبرگان، مک یاز مطالکات اسناد یریگپژوهش نخست با بهره ینرو در ا یناز ا

ست     یارهااز مک یکو وزن هر  یینتک «یتیتالید یمحتوا اثربخشی » یابیارز شده ا سبه  و  محا

به شببکل میدانی  و با اعزام کارشببنال به کشببورهای مورد حاصببل،  سبب ب بر اسببال مدل

نتایج این پیمایش نشان  . مطالکه( اطالعات مربوط به این مکیارها گردآوری شده است

 Montazer@modares.ac.ir یرانمدرّل، تهران، ا یتاطالعات، دانشگاه ترب یفناور یگروه مهندساستاد 1
 179-14115 یمدرّل، صندوق پست یت: تهران ، دانشگاه تربیدار مکاتبات   نشانعهده یسندۀنو)

 تهران، ایرانهای بازرگانی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش، های فناوری و نوآوریاستادیار گروه پژوهش2

Mahdieh.farazkish@modares.ac.ir
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طح  تقریباً در سدر هر سه کشور،  های آموزش الکترونیکیاثربخشی محتوای دورهدهد که می

 .شود ارزیابی میبهتر آیربایتان از ایران وترکیه های است اگرچه وضکیت دانشگاه   « متوسط »

شان  یجنتا ینا ش ن س  یجدّ یدهندۀ چال در  ییکالکترون یادگیری یهانظام سازی یادهپ یردر م

شگاه  شور از بُکد محتوا  یهادان ست که توجه و  ییک ا ر یحوزۀ آموزش عال یزانربرنامه یژها

ییمحتوا هاییرساخت ز یتادا ی،ع م یئته یاعضا  یتوانمندساز  هایسازوکار  یتادا یبرا

قا  یمخت ف درسببب یها بر اسبببال گروه نگ   یو ارت  یان در م یکیالکترون یادگیری فره

شگاه  شگاه  ییمحتوا یآمادگ یو کمّ یفیسطح ک  یبه منظور ارتقا یان،دان ش  یهادر دان ور ک

 .    ط بدیم

یران،  اهای دانشبببگاه، اثربخشبببی محتوای دیتیتالییادگیری الکترونیکی،  :یدی کل های واژه

 .ترکیههای های آیربایتان، دانشگاهدانشگاه

 مقدمه .1

هم در  و امعوجای هم در میان عموم مردم به طور ویژه الکترونیکی آموزش اخیر، ده  ود در

، از این جهت که در جوامع امروزی که است گرفته قرار توجه مورد آموزشی هایهمؤسس

 « 1الکمرمادام یادگیری» مفهوم ازشود این نوع آموزش تر مینقش دانش هر روز پررنگ

یافته  افزایش آموزشاین نوع  مخت ف یابزارها و اشکال برای تقاضا؛ بنابراین کندمی پشتیبانی

 و تهخپردارو به تزاید  تقاضای این به جهان سراسر درگوناگونی  تحصی ی هایبرنامه است.

 ,.Keržič et alدهند  میارائه  اطالعات ناوریبر پای  ف غالباً را آموزش از جدیدی اشکال

 کرده متحول را یادگیری و آموزش یندهایافر اورانهفن هایپیشرفت این، بر عالوه .(2017

 Lifelong Learning
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 ،هامهارت و دانش سریع انقضای جدید، هایفناوری ظهورهمراه با  مثال، عنوان به. است

 باعث ترصرفه به مقرون آموزشی هایروش به مندینیاز و موقع به اطالعات تحویل ضرورت

. (Aristovnik, 2012  دنشو متحول یاددهی -ادگیریهای یتتربه تا شده

 موانع کاهش الکترونیکی آموزش مزیت ترینمهم ،های درل حضوریکالل با مقایسه در

 به باید آموزشی محتوای حال، . در عین(Cole, 2000) استزمانی  و ایهزینه ،جغرافیایی

 دیگر، طرف از. بخشد ارتقا را یادگیری و کند خود درگیر را یادگیرنده تا دوش طراحی درستی

 سیاریب. سازد ناکارآمد را الکترونیکی یادگیری کهآید  وجودمسائل زیادی هم ممکن است به 

 و آموزشیمحتوای  طراحی با مرتبط عوامل ،الزم انگیزهوجود  عدم دلیل به دانشتویان از

تکمیل  و سازمانی پشتیبانیعدم  تکهدات، سایر با یزمان تکارض یادگیری، سبک تطابق عدم

 Wang et) شوندمی خارج آموزش الکترونیکی هایدوره از دوره،طی  در الزم هایپیگیری

al., 2003) . در دارامکن تفاوت وجود عدم ،الکترونیکی یادگیری با مرتبط مشکالتاز دیگر 

 مربیان نامناس  نگرش و الکترونیکی یادگیری هایپروژهعدم موفقیت  شده، کس  دانش

Sulčič) است

& Lesjak, 2009; Selim & Chiravuri, 2015).

 ذشتهگسال  چند در هاپژوهش ازبسیاری  موضوع الکترونیکی یادگیری هاینظام اثربخشی

 بسیار بارۀ این موضوعدرارائه شده  نظرات. (Li, 2013; Fayyoumi et al., 2015) استبوده 

ابزارها، افراد یا محتواهای درسی ها، فناوریمخت فی مرتبط با  مؤثر عوامل و است متفاوت

 عنوان بهصرفاً  تواننمی را الکترونیکی هایآموزش ثربخشیاند. درواقع موضوع ایکر شده

 یالکترونیک یادگیری؛ ب که داد قرار بررسی مورد ،فنّی یا اجتماعی مستقل موضوع یک

-نظام فنی یک عنوان به باید که مکنا این به است، یندهاافر و افراداز  تکاملای ممتموعه

 ایرس و یاددهندگان ،یادگیرندگان  فته شود مشتمل بر هر دو گروه افرادگر نظر در اجتماعی

 مدیریت هایسیستمافزارهای فنّاورانه،  ،یتیتالید محتوای  فرایندها و استانداردهاو ( نفکانیی

 . ((Upadhyaya & Mallik, 2013( محتوا مدیریت ابزارهای ،(LMS  یادگیری
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تطبیقی میزان ب وغ پدیدآوری، انتقال و ارزیابی محتوای دیتیتالی ارزیابی  مقاله، این هدف

های یادگیری در نظام تدریب فرایند از بخشی عنوان بههای آموزش الکترونیکی دوره

ه به با توجهای کشورهای ایران، جمهوری آیربایتان و ترکیه است. در دانشگاه ،الکترونیکی

های این اطالعات دست اول محیطی  که با اعزام گروهی از کارشناسان به دانشگاهگردآوری 

 یب وغ محتوای دیتیتالصورت پذیرفته است(، تصویری واقکی و دقیق از میزان  هاکشور

د تواندهد که طبکاً میهای این کشورها برای یادگیری الکترونیکی به دست میدانشگاه

 فراهم کند.کشور ریزان آموزش عالی اطالعات صحیحی را برای برنامه

ست:     یمتنظ یلی شرح مقاله به  اینبا توجه به نکات فوق،  های  شاخص  2در بخش شده ا

تالی    یابی ب وغ محتوای دیتی های آن     ارز یار یان و نحوۀ تکیین مک  3و سببب ب در بخش  ب

شگاه  شور مکرفی می  های مورد مطالکهدان ضکیت   4شود. در ادامه در بخش  در هر ک  ب وغو

تح یل نتایج   5در بخش ارزیابی شببده و  ،محتوای دیتیتالیهای هر کشببور از دید دانشببگاه

شگاه      سی مکیارها در متموع دان صل از برر سه    حا شور انتام و مقای در  .دگردمیهای هر ک

 بندی مقاله ارائه خواهد شد.  جمع 6نهایت در بخش 

 پیشینۀ نظری

 ودهب تدریب در متداول و مهم روش یک گذشته هایدهه در الکترونیکی یادگیری آنتاکه از

 ستورِد ارائه. دارد وجود آن های تأثیرگذار بر اثربخشیمؤلفه مورد در مطالکات بسیاری است،

 باشد، هداشت چهره به چهره یادگیری یهانظام از بهتر حتی و برابر نتایج تواندمی که هاییعمل

. (Saba, 2012) است یادگیری بوده فرایند در اطالعات فناوری مکرفی اص ی اهداف از یکی

 مثبت تأثیر تواندمی که دارد وجود نیزنقاط ضکفی  ،آموزش نوع این بسیار مزایای بر عالوه اما

 ندفرای در این، بر عالوه. دهد کاهش را دانشتویان عم کرد بر اطالعات فناوری نوین ابزارهای

 العات دربا فناوری اط مستقیم طور به که هستند دخیل بسیاری عوامل الکترونیکی یادگیری

 .منفی ک یش به اوقات حتی گاهی گذارند،می تأثیر دانشتویان عم کرد بر اما نیستند ارتباط
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 برای اساسی شرط یک اطالعات فناوری اگرچه کهاندکرده ادعا گروهی از پژوهشگران

 الکترونیکی یادگیری اثربخشی بر مکناداری تأثیر آماری منظر از اما است، الکترونیکی یادگیری

 ونیکیالکتر انتقال برای های حضوری بایدمحتوای دوره که رسیدند نتیته این به آنها. ندارد

 و تدریب همچنین راهبردهای. (Sulčič & Lesjak, 2009  باشد سازگار کافی اندازه به

 ,Russell  است آموزش درفناوری اطالعات  از استفاده از ترمهم بسیار ارزیابی هایروش

 یلتحص ترک باالی میزان در مهمی نقش یادگیری فرایند در آموزاندانشمشارکت  عدم. (2001

مشارکت  است ممکن رویکردها کدام اینکه تکیین بنابراین ؛کندمی ایفا برخط یادگیری در

  .(Tyler-Smith, 2006) است مهم بسیار دهد افزایش را دانشتو

 های آموزش الکترونیکیدانشتویان دوره عم کرد متکددی را بر پژوهشگران مخت ف عوامل

 ,Chien, 2012; Haverila & Barkhi, 2009; Kim & Kim, 2013; Saba  اندتأثیرگذار دانسته

2012; Upadhyaya & Mallik, 2013; Yukselturk & Bulut, 2007): 

 شین،پی الکترونیکی یادگیری تتربه شناختی،جمکیت عوامل  یادگیرنده هایویژگی 

 گری(خودتنظیم انگیزه، عالقه، و توانایی

 فردی  هایجنبه نهادی؛ ترتیبات و ساختار همچون سازمانی هایجنبه  پشتیبان هاینظام

 یینفکان( سایر آموزش، انگیزه، مانند

 تکامل با  ستم،سی اطمینان قاب یت پداگوژی، محتوایی، کیفیت  الکترونیکی یادگیری نظام

(کاربر

همدهد ختم بزرگی از تحقیقات مکطوف به سببب   مرور متون مرتبط با این حوزه نشبببان می 

در . تبوده اسبب آنها تحصببی ی عم کرد درهای پشببتیبان آن نظام و مرتبط با یادگیرنده عوامل

سایی مؤلفه    بر محققان از کمی تکداد ،مقابل تمرکزمهای تأثیرگذار محتوایی و پداگوژی شنا

های  پدیدآوری، انتقال و ارزیابی محتوای دیتیتالی، یکی از اجزای اص ی فرایند نظام .اندشده

شگاه -فنی سازی محتوا و نرم  اجتماعی یادگیری الکترونیکی در دان ست. روزآمد های  افزارها ا
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سببازی زبان ارائه محتوا و ارائه  ای داده، یکسببانهدرنگ به پایگاهآموزشببی، دسببترسببی بی 

های یادگیری الکترونیکی نیز از جم ه عوامل تأثیرگذار بر اثربخشبببی  محتوای پویا در محیط 

تااست   آن بر سکی این پژوهش  در(. Darab & Montazer, 2011یادگیری الکترونیکی است   

 به این موضوع بیشتر پرداخته شود.

 شناسي پژوهشروش

های الزم است مکیار ی مورد مطالکههامحتوای دیتیتالی در دانشگاه ب وغبه منظور ارزیابی 

د مور هایمکیار تهی  در مکمل رویکرد دومناسبی برای سنتش انتخاب شود. بدین منظور از 

پیشین تحقیقات در که از مکیارهایی استفاده نظر این پژوهش استفاده شده است: نخست

ریزان مدیران و برنامهگر استفاده از نظر خبرگان موضوعی در کشور مشتمل بر دی و شده ساخته

و از این ر. های کشورنظام آموزشی و یادگیری الکترونیکی در سطح وزارت ع وم و دانشگاه

، پدیدآوری هایبه تفکیک گویه ی دیتیتالیمحتوا اثربخشیفهرست اولی  مکیارهای مؤثر بر 

های پیشین گردآوری شده است  جدول مبتنی بر پژوهش الکترونیکی انتقال و ارزیابی محتوای

1 .) 

محتوای دیجیتالي  برای ارزیابي اثربخشيها و معیارهای پیشنهادی . گویه1 جدول

بُ
عد

 

 مرجع اریمع هیگو

آمادگ
 ي

محتوای دیجیتالي
 

 تولید

 محتوا

های مخت ف  متنی، وجود محتوای مناس  الکترونیکی در قال 

...( صوتی و ،یتصویر
Rosewell et 

al. (2016)

افزاری برای تولید محتوا  ویرایشگرهای وجود ابزارهای مخت ف نرم

مخت ف، مبدلهای نگارشی، و ...(
Rosewell et 
al. (2016)

Hogan (2011)استفاده از ابزارهای تدوین و ویرایش درل الکترونیکی

 CMS)Rosewell etافزاری مدیریت محتوا  نرمهای مناس  وجود بسته
al. (2016)

Hogan (2011)وجود آزمایشگاه متازی برای استفاده دانشتویان
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و گیری اندازه 1خبرگان درج  اهمیت هر یک از مکیارهای جدول در گام بکد بر اسال نظر 

های ها( مکیارمیان  پاسخبرابر با  3 با در نظرگرفتن مقدار آزمون  1س ب بر اسال آزمون تی

بر اسال مکیارهای منتخ   دهینتایج وزن 2دارای اهمیت باال انتخاب شدند. در جدول 

 . است میانگین نظرات خبرگان ارائه شده

 هایادگیری الکترونیکي در دانشگاه یمحتوا اثربخشيارزیابي  معیارهای .2 جدول

 T-test 

انتقال 

 محتوا

Wang (2007) وجود کتابخانه دیتتیالی برای استفاده دانشتویان

Hogan (2011) استفاده از بردهای خبری الکترونیکی

-طرفه، تکامل استادانتقال محتوا  استادمحور یکوجود انواع مخت ف 

 دانشتو، دانشتومحور(
Wang (2007)

 ,Breeze, webcastوجود ابزارهای ارتباطی همزمان یا ناهمزمان  

live chats, instant messaging, discussion board, blog, 

email, listserv)
Wang (2007)

 ارزیابي

 محتوا

تکالیف درسی الکترونیکی  فردی، گروهی، وجود انواع مخت ف 

 گزارش، پروژه، مقاله، ...(
Wang (2007)

های مخت ف ارزیابی الکترونیکی  توسط استاد، ارزیابی وجود گونه

 همتراز، خودارزیابی(
Wang (2007)

e-Quiz)Hogan (2011)های الکترونیکی  آزمونکاز استفاده 

 میانگین معیار ردیف
انحراف 

 معیار

وزن 

 معیار

Pdf4/9360/0 0/99وWordبه صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو میزان 1

0/97 4/8759/0یمیشنو ان یبا امکانات چندرسانه ا HTMLبه صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو میزان 2

Flash4/8343/0 0/97به صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو میزان 3

0/65 3/2561/0 استفاده از بردهای خبری الکترونیکی 4

0/69 3/4567/0استفاده از  ابزارهای ارتباطی همزمان  5

0/92 4/6245/0 ابزارهای ارتباطی ناهمزماناستفاده از  6
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تولید،  وغب توان با استفاده از این مکیارها و با پیمایش میدانی، به بررسی وضکیت اینک می

های کشور پرداخت. دانشگاه های یادگیری الکترونیکیی دیتیتالی دورهانتقال و ارزیابی محتوا

 گردد.های مورد مطالکه بیان میهای دانشگاهبدین منظور در بخش بکد ویژگی

مورد مطالعه هایدانشگاه .2

 یکی یادگیرندگان والکترون یادگیری یآمادگدر این پژوهش، به منظور مطالک  تطبیقی 

 هایانشگاهاز هر کشور شامل ددانشگاه مهم  بزرگ، متوسط و کوچک(  یاددهندگان، چهار

فنّی ، 1دولتی باکو های، دانشگاهاز ایران تهران، صنکتی خواجه نصیر، شیراز و اصفهان

از جمهوری  4و فرهنگستان م ی ع وم آیربایتان 3، مکماری و عمران آیربایتان2آیربایتان

 از کشور ترکیه، انتخاب 8و خاورمیانه 7ت ه، حاجت6قاضی، 5آنکارا هایو دانشگاه آیربایتان

 ،و آیربایتان های ترکیههای ایران با دانشگاهبا توجه به هدف مقایس  دانشگاهشده است. 

1 Baku State University

2 Azerbaijan Technical University

3 Azerbaijan University of Architecture and Construction

4 Azerbaijan National Academy of Sciences

5 Ankara University 

6 Gazi University

7 Hacettepe University

8 Middle East Technical University (METU)

e-Quiz)4/1551/0 0/83های الکترونیکی  استفاده از آزمونک 7

Self-Assessment tools)3/8764/0 0/77استفاده از ابزارهای خودکار ارزیابی   8

 0/80 69/0 4/02 استفاده از ابزارهای تدوین و ویرایش درل الکترونیکی  9
0/87 4/3562/0 وجود آزمایشگاه متازی برای استفاده دانشتویان 10

0/91 4/5561/0وجود کتابخانه دیتتیالی برای استفاده دانشتویان 11

 CMS)13/463/0 83/0افزاری مدیریت محتوا  های مناس  نرموجود بسته 12

0/96 4/8245/0 افزاری برای تولید محتواوجود ابزارهای مخت ف نرم 13
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های مخت ف ایران  بزرگ، متوسط و کوچک( و از طیفی از دانشگاهتا حد امکان  تالش شده

ها در دانشگاهاین اطالعات   خالص های گوناگون جغرافیایی مورد بررسی قرارگیرد.پهنه

  (:2019های منتخ ، وبگاه رسمی دانشگاه  آورده شده است 3جدول 
 (2019های منتخ ،  وبگاه رسمی دانشگاه منتخ  یهادانشگاه. اطالعات 3 جدول

 کشور
نام 

دانشگاه

سال 

 تأسیب

تکداد 

 دانشتو

تکداد 

 اعضای

 هیئت

 ع می

تکداد مراکز 

آموزشی و 

 پژوهشی

سهم 

 دانشتویان

 تحصیالت

 تکمی ی

نسبت 

استاد به 

 دانشتو

های دانشگاهمهمترین ویژگی

ایران
 

 1950 52000 1934 تهران

 /دانشکده 25

 یب/پرد 9

مرکز  11

 یپژوهش

 27به  1 70%

 آموزش نماد و مادر دانشگاه 

 ایران در عالی

  و دنیا 601-650 رتب  کس 

 بندیرتبه نظام در کشور 4

2020 ال.کیو

  جهان 601-800 رتب  کس 

رتبه نظام در کشور 16 و

2020 تایمز بندی

  جهان 301-400 رتب  کس 

 نظام در کشور نخست و

 2019 شانگهای بندیرتبه

صنکتی 

خواجه 

 نصیر

1984 7000 310 

/ دانشکده 11

قط  5

 75 ی/ع م

 یشگاهآزما

 6 ی/پژوهش

گروه و مرکز 

 5 ی/پژوهش

 پژوهشکده

 23به  1 54%

 801-1000 رتب   کس 

 نظام در کشور 20 و جهان

 2020 تایمز بندیرتبه
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 670 17500 1946 شیراز

 /دانشکده 15

22 

پژوهشکده و 

مرکز 

 2 پژوهشی/

 ع میقط  

 26به  1 49%

  دنیا 801-1000 رتب  کس 

 دیبنرتبه نظام در کشور 6 و

2020 ال.کیو

 801-1000 رتب   کس 

 نظام در کشور 24 و جهان

2020 تایمز بندیرتبه

  901-1000 رتب  کس 

 نظام در کشور 12 و جهان

 2019 شانگهای بندیرتبه

 670 14000 1968 اصفهان

 /دانشکده 13

10 

پژوهشکده و 

مرکز 

 8 ی/پژوهش

 یقط  ع م

 21به  1 53%

 و بزرگترین  ترینقدیمی

استان عالی آموزش مؤسسه 

  اصفهان

 801-1000 رتب   کس 

 نظام در کشور 18 و جهان

 2020 تایمز بندیرتبه

آیربایتان
 

175001350 1919 باکو

 /دانشکده 17

مؤسس  26

 یپژوهش

 13به  1 45%

  جمهوریبزرگترین دانشگاه 

آیربایتان

  دنیا 801-1000 رتب  کس 

 دیبنرتبه نظام در کشور 1 و

 2020 ال.کیو

 7به  1 %40 دانشکده 9 880 6500 1950  یفنّ
  متوسطدانشگاه صنکتی

  جمهوری آیربایتان

 و یمکمار

عمران 
 17به  1 %50 دانشکده 197580004907

 دانشگاه متوسط جمهوری

 آیربایتان

فرهنگستان 

 ع وم  یم 
1945 8000 2000

 40 /بخش 6

 کدهپژوهش
 4به  1 100٪

  دانشگاه تمام تحصیالت

تکمی ی در جمهوری 

   آیربایتان

ترکیه
 

 4200 71000 1925آنکارا
 /دانشکده 18

مؤسسه/  14
دانشگاه مادر کشور ترکیه  17به  1 25%
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مرکز  49

 یپژوهش

  دنیا 801-1000 رتب  کس 

 دیبنرتبه نظام در کشور 7 و

2020 ال.کیو

 و جهان 1001+ رتب   کس 

 بندیرتبه نظام در کشور 15

2020 تایمز

  801-900 رتب  کس 

 نظام در کشور 8 و جهان

 2019 شانگهای بندیرتبه

 3000 77000 1926 قاضی

 /دانشکده 21

دانشکدۀ  11

 56 /آزاد

مرکز 

یپژوهش

 26به  1 15%

  دانشگاه جامع بزرگ کشور

 ترکیه

 و جهان 1001+ رتب   کس 

 بندیرتبه نظام در کشور 22

2020 تایمز

  801-900 رتب  کس 

 نظام در کشور 9 و جهان

  2019 شانگهای بندیرتبه

 3600 50000 1945 ت هحاجت

دانشکده/  14

انستیتو/  15

مرکز  98

 پژوهشی

 14به  1 15%

  دنیا 801-1000 رتب  کس 

 دیبنرتبه نظام در کشور 8 و

2020 ال.کیو

 جهان 501-600 رتب   کس 

 بندیرتبه نظام در کشور 4 و

2020 تایمز

  701-800 رتب  کس 

 نظام در کشور 6 و جهان

 2019 شانگهای بندیرتبه

 2300 27000 1956 خاورمیانه

دانشکده و  5

واحد  5

تحصیالت 

 37 /تک می ی

 12به  1 35%

  و دنیا 591-600 رتب  کس 

 بندیرتبه نظام در کشور 4

2020 ال.کیو



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

100

بهای منتخدر دانشگاه اثربخشي محتوای یادگیری الکترونیکيارزیابي میزان  .3

 طیتخ  من یهادانشگاه یادگیری الکترونیکی در اثربخشی محتوای یزانمنظور سنتش م به

ن بدیشده است.  یها گردآوراز دانشگاه مکیارهای منتخ اطالعات مربوط به  ایپرسشنامه

های مدنظر اعزام و دادهدر هر سه کشور های موردنظر منظور تیم کارشناسی به محل دانشگاه

. به صورت میدانی گردآوری شده است

 یکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر مقطع سهمطالکه در مشارکت کننده در این  دانشتویان

های منتخ  کشور آیربایتان، حدود از دانشگاه دانشتو 1200حدود  .اندهدرکتحصیل می

های دانشتو از دانشگاه 1350های منتخ  کشور ترکیه و حدود دانشتو از دانشگاه 2500

ا اند که اطالعات آنهمشارکت داشته ان نمون  آماری در پیمایش مورد نظرمنتخ  ایران به عنو

 ارائه شده است. 4در جدول 
 های منتخ دانشگاه دانشتویان مورد مطالکه درآمار توصیفی . 4 جدول

مرکز 

ی و پژوهش

آزمایشگاه  27

 پژوهشی

 جهان 601-800 رتب   کس 

 بندیرتبه نظام در کشور 8 و

2020 تایمز

  701-800 رتب  کس 

 نظام در کشور 7 و جهان

 2019 شانگهای بندیرتبه

 ترکیه آیربایتان ایران کشور

 دانشگاه
تهرا

 ن

خواج

ه 

نصیر

شیرا

 ز

اصفها

ن

باک

 و
 فنّی

مکمار

ی 

فرهنگستا

ن م ی 

 ع وم

ق

 اضی

خاورمی

 انه

آنک

 ارا

حاجت

 ت ه

متمو

ع 

تحمقطع 
 66 208 356 354کارشناسیصی ی

14

1 

18

0 
196 -- 462 514 474 317 3268 
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ر یادگیری الکترونیکی د اثربخشببی محتوای، در ارزیابی شببداشبباره  از این ه پیشهمانطور ک

شگاه  شده که از جنبه    هاییاز مکیار های منتخ دان ستفاده  و  الانتق، پدیدآوریهای مخت ف ا

بندی جمع دهد.را مورد سببنتش قرار میهای الکترونیکی ارزیابی محتوای دیتیتالی آموزش

در  گفته پیش های مورد مطالکه به پرسبببشبببنامه مبتنی بر مکیار       نتایج پاسبببخ دانشبببتویان     

    ارائه شده است. 1 شکلو  5جدول در ای به صورت مقایسه های سه کشوردانشگاه

 کارشناسی

ارشد
110 72 38 32

12

5 

12

8 
156 -- 124 99 129 98 1111 

 584 52 46 66 64 151 31 25 34 5 -- 72 36دکتری

 105 246 500 500 متموع
30

0 

33

3 
383 151 650 679 649 467 4963 

صی ی
رشته تح

 

 12518010054872 39 -- -- 95 4-- 159 116 ع وم پایه

فنی و 

ندسیمه
1903414827 

12

6 

33

3 
383 79 2202392211362343 

ع وم 

 انسانی
72 --18970 79 -- -- 33 2262181591281174 

 387 69 82 39 78 -- -- -- -- -- ---- 119کشاورزی 

ع وم 

پزشکی
-- ---- -- -- -- -- -- 1 3 87 80 171 

نوع دورۀ 
آموزشی
 

 105 246 500 493 حضوری
14

9 

15

7 
195 84 644 677 647 463 4360 

غیرحضور

 ی
7 -- -- --

15

1 

17

6 
188 67 6 2 2 4 603 
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 های منتخبدر دانشگاههای آموزش الکترونیکي دورهمحتوای دیجیتالي  اثربخشي. میزان 5 جدول
یرد

 ف

معیار

 ترکیه آذربایجان ایران

تهران

خواجه
صیر

شیرازن

صفهان
ا

باکو
فنّي 
معماری 

 

فرهنگستان ملي علوم
 

ضي
قا

خاورمیانه 
 

آنکارا
ت 

حاج
تپه

 

1 
به صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو میزان

Word  وPdf )درصد  
62686058100100100100100100100100

2 

به صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو میزان

HTML یمیشنو ان یبا امکانات چندرسانه ا 

  درصد(
142840014281440100826365

3 
Flashبه صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو میزان

  درصد(
1440014245240521006154

011001001110 استفاده از بردهای خبری الکترونیکی 4

110000000101همزمان  یارتباط یاز  ابزارها استفاده 5

 1 1 1 0 1 1111111ناهمزمان  ارتباطی ابزارهایاز استفاده  6

 e-Quiz)1101101 0 0 1 1 0الکترونیکی   هایآزمونکاستفاده از  7

8 
-Selfاز ابزارهای خودکار ارزیابی  استفاده 

Assessment tools ) 
1110010 1 1 0 1 0 

9 
ز ابزارهای تدوین و ویرایش درل استفاده ا

 الکترونیکی 
011110011110

000000010100 برای استفاده دانشتویان متازیایشگاه وجود آزم 10

111111111111 وجود کتابخانه دیتتیالی برای استفاده دانشتویان 11

12 
افزاری مدیریت محتوا های مناس  نرموجود بسته

 CMS) 
110001000110

111100110101تولید محتواافزاری برای وجود ابزارهای مخت ف نرم 13
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، ایران های منتخ یادگیری الکترونیکی در دانشگاهمیزان اثربخشی محتوای . نمودار راداری 1شکل 

آیربایتان و ترکیه

نتایج تحلیل

خ  سه های منتدر دانشگاه های یادگیری الکترونیکیمحتوای دیتیتالی دورهنتایج ارزیابی 

 یلیکر است که به منظور تح  یانشاارائه شده است.  2ای در شکل همقایسکشور به صورت 
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 ISDMسؤاالت پرسشنامه(، از روش یفیک یت با توجه به ماه یارحاصل از هر مک هاییازامت

ها بر اسال فرمول زیر در چهار سطح در این روش داده(. Qamar, 2002است   استفاده شده

 :اندبندی شدهتقسیم «یعال»و « خوب»، «متوسط» ،«یفضک»

A= ضکیف: A ≤ Mean- Sd 

B=  Mean- Sd < B ≤ Mean  متوسط:

C= خوب: Mean < C ≤ Mean + Sd 

D= عالی: Mean + Sd < D 

 است. یارهر مک یانحراف مکیار برا یانگرب Sdدهنده میانگین و نشان Meanرابطه،  ینکه در ا 

شور سه ک های منتخ الکترونیکی در دانشگاه یادگیری محتوایمیزان اثربخشی  اینمودار مقایسه. 2شکل 

مورد مطالکه  
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خ  منتهای دانشگاه اثربخشی محتوای دیتیتالیمشخص است میزان  2همانطور که در شکل 

 نیترشیباست و با اختالف اندکی «( متوسط»سطح  در سطح تقریباً همنیز  هر سه کشور

     .است ترکیههای کشور دانشگاه رایبشده  ارزیابی مکیارهایدر  ازیامتمیانگین 

 دهدینشان م( 1 شکل های ایران دانشگاهمحتوای دیتیتالی  یابیارز یارهایمک امتیاز توزیع

اثربخشی محتوای یادگیری مکیار برگزیده توسط خبرگان برای ارزیابی  13از متموع که 

الی وجود کتابخانه دیتتی»، «ناهمزمان یارتباط یاستفاده از ابزارها»های یارمکدر ، الکترونیکی

یاز ، امت«افزاری برای تولید محتواوجود ابزارهای مخت ف نرم»و « برای استفاده دانشتویان

با امکانات  HTMLبه صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو» هایو در مکیار« عالی»سطح 

وجود آزمایشگاه »و «  Flashرت به صو یکیالکترون یمحتوا یلتحو» ،«یمیشنو ان یاچندرسانه

برآورد شده است. ضمن اینکه در « ضکیف»امتیاز سطح  «برای استفاده دانشتویان یمتاز

 کس  شده است.« باالتر از سطح متوسط»درصد مکیارها، امتیاز  50بیش از حدود 

شکل   اثربخشی محتوای دیتیتالی امتیاز توزیعهای منتخ  جمهوری آیربایتان، در دانشگاه

با  HTMLبه صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو»یارهای مکدر که  دهندۀ آن استنشان( 1

استفاده از »، «استفاده از بردهای خبری الکترونیکی»، «یمیشنو ان یاامکانات چندرسانه

وجود »و  «برای استفاده دانشتویان یوجود آزمایشگاه متاز»، «همزمان یارتباط یابزارها

 یلوتح»های و در مکیار« ضکیف»، امتیاز سطح «افزاری مدیریت محتوامناس  نرمی هابسته

و « ناهمزمان یارتباط یاستفاده از ابزارها»، « Pdfو  Wordبه صورت  یکیالکترون یمحتوا

است.  برآورد شده« عالی»امتیاز سطح  «وجود کتابخانه دیتتیالی برای استفاده دانشتویان»

 کس  شده است.« باالتر از سطح متوسط»درصد مکیارها، امتیاز  20عالوه بر این در حدود 

( نیز در 1منتخ  ترکیه  شکل های دانشگاه های الکترونیکیاثربخشی محتوای دیتیتالی دوره

وجود کتابخانه دیتتیالی »و  « Pdfو  Wordبه صورت  یکیالکترون یمحتوا یلتحو»های مکیار

 برای یوجود آزمایشگاه متاز»و در مکیار « عالی»، امتیاز سطح «برای استفاده دانشتویان

درصد مکیارها، امتیاز  50کس  کرده و در حدود « ضکیف»امتیاز سطح « استفاده دانشتویان
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 برآورد شده است.« باالتر از سطح متوسط»

از منظر دو بُکد منتخ  های دانشگاه اثربخشی محتوای دیتیتالی، میزان 2 مطابق با شکل

طح سطح  در ستقریباً همآیربایتان و ایران  کشور در دو« انتقال محتوا»و « پدیدآوری محتوا»

ور ، دو کش«ارزیابی محتوا»از منظر بُکد است.  «خوب»و در کشور ترکیه در سطح  «(متوسط»

« خوب»در سطح کشور ایران  برایو «( متوسط»سطح  در سطح آیربایتان و ترکیه تقریباً هم

ده است. برآورد ش

 گیرینتیجه

ی  هاگاهدانشببهای یادگیری الکترونیکی اثربخشببی محتوای دیتیتالی دوره زانیمه المق نیا در

 یریادگی  نظام  موفق یسبببازادهی پ یبراهرچند  شبببدند.   مقایسبببه  ترکیه ایران، آیربایتان و   

شی محتوای دیتیتالی برای ( 10 از  7 ازیامت  نیکم یکیالکترون ست، اما زال اثربخ ن  میانگی م ا

شور  هر سه ک منتخ  یهادانشگاه در های الکترونیکی ارزیابی شده برای محتوای دوره امتیاز 

ست.   برآورد 5و حدود امتیاز « متوسط »سطح  در  ضمن اینکه با اختالف اندکی امتیاز    شده ا

رسبببد تکادل امتیاز    باالتر اسبببت. به نظر می   جمهوری آیربایتان  از  ایران، و از ایران ترکیه 

شی محتوای دیتیتالی مکیارهای ارزیابی  شگاه در  اثربخ شور دی های ایران دان گر بهتر از دو ک

چشبببم  کشبببور آیربایتانهای دانشبببگاهتوجهی در امتیاز قابلاسبببت؛ به ویژه عدم توازن 

 خورد. یم

قال محتوا     در  پدیدآوری محتوا و انت کد  و های ایران  دانشبببگاه های الکترونیکی  دوره، دو بُ

سطح  آیربایتان  سط در  شده  کمتر از متو صوص  اند که ارزیابی  د، این بُکمکیارهای در به خ

ضکیت   شگاه و ست؛   ترکیههای دان شی بهتر ا ساخت  به ویژه اثربخ وا  های پدیدآوری محتزیر

افزارهای مناسبب   یا نرمای همچون اشببکال مخت ف تحویل محتوا به صببورت چندرسببانه  

شببود و الزم اسببت ارتقای این ضببکف بیشببتری مشبباهده میمدیریت محتوای الکترونیکی، 

ریزان دانشببگاهی و مدیرانبرنامهن تتربه کشببور ترکیه در دسببتور کار ها همچوتزیرسبباخ



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

107

ایران در های دانشبببگاهدر بُکد انتقال محتوا نیز  من اینکهقرار گیرد.ضببب، آموزش عالی ۀحوز

شگاه      سیل بردهای خبری، ابزارهای ارتباطی همزمان و آزمای ستفاده از پتان ها متازی موفق  ا

سد ب یاند که به نظر مهنبود شگا ر ستیابی به  د برایهای ترکیه بتوان ها مراجکه به تتربیات دان

   .ریزی کردبرنامه، های کشوردر دانشگاه سطح مط وب
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آموزش عالی های تضمین کیفیت در تحلیلی بر وجوه اشتراک و افتراق نظام

 کشورهای پیشرفته و حوزه خاورمیانه

 2 ناسار نوچه حمیدرضا،  1 وندمعارف زهرا

 چکیده:

های آموزشی و لزوم های پیشروی نظامگوناگونی چالشامروزه در اکثر نقاط جهان، افزایش و 

مین های تضها و نظام آموزشی را بر آن داشته تا به استقرار نظامپاسخگویی به آنها، دولت

ای ههای زیادی صورت گرفته تا بین برنامهکیفیت روی آورند. و در این خصوص تالش

 ق ایجاد نمایند. عالوه بر این،یفیت و بافت بومی و محلی خود تطابارزیابی و تضمین ک

های آموزشی خود را بر اساس تحوالت جهانی کنند تا سیاستها به طور مداوم سعی میدولت

المللی کردن آموزش عالی، تغییرات در اقتصاد جهانی و ... تغییر همچون رشد دانشجویان، بین

رها حاکی از وجوه های تضمین کیفیت در کشودهند. با این وجود مطالعه و بررسی نظام

ین تراق و تنوع باشتراک کامل و نزدیک به اجماع یا وجوه اشتراک نسبی و همچنین وجوه اف

های تضمین کیفیت موجود در نظام های در تحقیق حاضر ضمن مطالعه نظامباشد. آنها می

 اپن،انگلستان، ژ آمریکا،آموزش عالی، به بررسی این وجوه در بین کشورهای پیشگام نظیر 

ن، ، بحریوزه خاورمیانه نظیر ایران، عربستانهمچنین کشورهای مستقر در حفرانسه و... و 

 شد.ابی و تضمین کیفیت پرداخته هند، عمان و... در امر ارزی

تضمین کیفیت، اشتراک، افتراقواژگان کلیدی: 

zn.maaref@yahoo.com دانشگاه مدرس عالی، آموزش مدیریت رشته دکتری -1

nasar.hamid@gmail.com دانشگاه مدرس عالی، آموزش مدیریت رشته دکتری -2
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 مقدمه

و محور های دانشگاهی های گذشته مورد توجه نظامکیفیت آموزش عالی در سال

های این نظام در اکثر کشورهای جهان در جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور اصلی فعالیت

ند ااز جمله کشورهایی بوده بوده است. کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه و...

 یاند و سایر کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایگیری داشتهکه در این زمینه فعالیت چشم

رهای اند. آگاهی از تجربه کشوهایی برای بهبود کیفیت آموزش عالی خود بودهنیز به دنبال راه

باشد، در پژوهش حاضر سعی رسان میموفق در استقرار نظام جامع ارزشیابی کیفیت یاری

شد تا عالوه بر تجارب کشورهای موفق در زمینه تضمین کیفیت، از تجارب کشورهای مستقر 

الی ع آموزش حوزه های ارزیابی و تضمین کیفیت درورمیانه که در رابطه با برنامهدر حوزه خا

اند، نیز صحبت گردد که در ذیل به طور مختصر تجارب های چشمگیری را صورت دادهتالش

و پس از آن به مقایسه و بیان وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخته  گرددبعضی کشورها بیان می

 شود.می

 ورهای موفق در زمینه تضمین کیفیتتجارب کش -1

 آمریکا -2-1

ایالت متحده آمریکا در زمینه ارزیابی کیفیت آموزش عالی پیشگام بوده است و حدود 

)محمدی و ای و برنامه درسی داردسنجی در دو حوزه مؤسسهنمایندگی جهت اعتبار 50

ها و گردآوری منظم داده (. تنها کشوری که نزدیک به یک قرن در باره1386همکاران،

دارای سابقه است،  ها و عملکرد واحدهای آموزش عالیاطالعات و قضاوت درباره کوشش

کوشش برای اعتبارسنجی  (خورشیدی1274میالدی )1895در این کشور، در سال آمریکاست.

های ها و موسسات آموزش عالی آغاز شد. سپس از نیمه اول قرن بیستم، انجمندانشگاه

ای ملی یا تخصصی برای سنجش کیفیت و قضاوت درباره صالحیت مراکز آموزش قهمنط
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 اندهای تخصصی پرداختهها یا دانشکدهها، دورهعالی به ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه

آموزش عالی آمریکا بیشترین کار را در خصوص شاخص های عملکردی  (.1382)بازرگان،

 تالملل بوده اسها در قلمرو بینمرکز انتقال این شاخصدر سطح تاکتیکی انجام داده و خود 

  (.1386)محمدی و همکاران،

 م آموزش عالی آمریکافرایند اعتباربخشی در نظاهای ویژگی 2-1-1

 شود و یک فعالیت دولتی محسوب اعتبار بخشی توسط قوانین دولتی انجام نمی

گردد. نمی

 چگونگی صرف بودجه فدرال در آموزش سازد که بر بتواند قوانینی دولت فدرال می

 تباربخشی تاثیرگذار است. گذارد و گاهی اوقات این قوانین بر فرایند اععالی تاثیر می

  اعتباربخشی توسط استانداردهایی از عمل خوب که به طور معمول پذیرفته شده

اردها استاند ای کهگردد نه اینکه توسط قانون انجام بشود. اما قوانین بر شیوهاست اداره می

 گذارند.کنند، تاثیر میتوسعه پیدا می

  .اعتباربخشی اجباری نیست. هیچ نهادی در ایاالت متحده ملزم به اعتباربخشی نیست

 اعتباربخشی یک فرایند داوطلبانه است.

  موسسه به عنوان یک کل مدنظر است. فرایند ارزیابی اعتباربخشی به موسسه به

 د. کنعنوان یک نهاد تمرکز می

 زیابیار گردد. فرایندخاص مطالعه توسط یک موسسه اعتباربخشی ارائه می برنامه 

 کند. اعتباربخشی تنها در یک بخش، برنامه یا برنامه درسی تمرکز می
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  3شورای اعتباربخشی آموزش عالیدو سازمان (CHEA)  وزارت آموزش و و

، 2004کنیگ، ).کننداعتباربخشی میارزیابی نهادها را   (DOE)4پرورش ایالت متحده

 (5تورینو -  EAIEکنفرانس 

 آلمان -2-2

آغاز انجام فعالیتها پیرامون بررسی کیفیت آموزش عالی در آلمان و دستیابی به شاخص  

هایی در خصوص تصمیم گیری، بود. این کشور از شاخص 1975-76های های مؤثر در سال

آموزش عالی، کارایی، کارآمدی و پاسخگویی استفاده نموده ها و موسسات وجه تمایز دانشگاه

 (.1379است.)قورچیان، 

 های فرایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالی آلمانویژگی -2-2-1

  تضمین کیفیت آموزش در آلمان در درجه اول به صورت مقررات کمی توسط دولت

 .شودام میبه صورت کنترل انج

 های( ارزیابی در سطح منطقه یا به وسیله ی )آژانسهاهای اخیر سازماندر سال

 ها به وجود آمده است. های دانشگاههای فدرال یا توسط انجمندولت

 لی با استفاده از رویکردهای های آموزشی در موسسات آموزش عابسیاری از گروه

 اند.های ارزشیابی را آغاز کردههای متفاوت طرحو دیدگاه

 آلمان توسط  یک توافق بین  6شورای اعتباربخشیHRK و KMK،  نه به وسیله

(7،2004اریکسن )به وجود آمدقانون 

3 Council for Higher Education Accreditation (CHEA) 
4 U.S. Department of Education 
5Koenig , EAIE Conference – Torino 
6 Akkreditierungsrat (Accreditation Council) 
7 Erichsen 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

۱۱۳

 انگلستان -2-3

های عملکردی را در زمینه ها نشان میدهد که آموزش عالی انگلستان شاخصبررسی

ابی گیری ارزیمشی و تصمیم گیری و پژوهش مد نظر دارد و این کشور در به کارتعیین خط

. انگلستان نمونه کشوری  (1379آموزش عالی در اروپا پیشگام بوده است. )قورچیان، کیفی 

های طوالنی و نیرومند عرف ارزشیابی در آموزش عالی آن وجود داشته است که پس زمینه

های عمومی و نهادهای آن در معرض تحوالت مشیهای اخیر خطاست ولی طی سال

، ابتکار عمل ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در 1997 چشمگیر قرار گرفته است. قبل از سال

 .(1388:85فراستخواه،)انگلستان با نهادهای دانشگاهی بود. 

 های فرایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالی انگلستانویژگی 2-3-1

 های آموزش عالی در انگلستان مستقل و خود مختار هستند. هر ها و کالجدانشگاه

 .باشندهای علمی خود میدها و کیفیت مدارک و برنامهرکدام مسئول استاندا

 شود و معموال توسط ای موسسات به طور معمول هر پنج سال انجام میارزیابی دوره

گیرد. کارشناسان خارجی صورت می

 کنند تا گزارشهر یک از موسسات آموزش عالی محققینی خارجی را منصوب می-

 ( 2003، 8عالی آموزش کیفیت تضمین آژانس). هایی را برای رئیس موسسه فراهم کند

 (شورای کیفیت آموزش عالیHEQCتوسط خود دانشگاه ) ها به وجود آمد و

 (1388:85مسئولیت ارزشیابی در سطح موسسات آموزش عالی را بر عهده داشت.)فراستخواه،

 فرانسه -2-4

طریق کمیته ملی های آموزش عالی در فرانسه از ارزشیابی و اعتبار سنجی موسسه

گیرد. این ارزشیابی شامل یک عنصر درونی)خود ارزیابی( و یک ( صورت میCNEارزیابی)

8 Quality Assurance Agency for Higher Education 
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ای هباشد. ارزشیابی موسسات به ویژه بر کیفیت فعالیتعنصر بیرونی )بازدید همگنان( می

ی، اسازی منطقهآموزش و پژوهش، مدیریت منابع انسانی، شرایط کار دانشجویان، یکپارچه

محمدی و ارزیابی فضا و رشته تحصیلی است ) اری بین المللی موسسات وهمک

 (. 1386همکاران،

 های فرایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالی فرانسهویژگی-2-4-1

 های مطالعاتی هستند که شامل ها ملزم به انجام ارزیابی داخلی از برنامهدانشگاه 1996از سال

ه کنند کدد. بنابراین موسسات خدمات خاصی را ایجاد میگراجرای ارزیابی دانشجویان می

دهد و شود که متصدی جمع آوری اطالعات است و ارزیابی را انجام میرصد نامیده می

التحصیالن را به منظور ارتقای ظرفیت نشانگرهای خاص دانشگاه را برای دانشجویان و فارغ

 کند. تحلیلی و آماری خودشان ایجاد می

 .چندین آژانس تضمین کیفیت خارجی وجود داردAERES  آژانس ارزیابی تحقیق و(

 CTIدهد. ها را انجام میآموزش عالی( ارزیابی موسسات، تحقیق واحدها، مدارک و برنامه

 AERESپردازد. های مهندسی میهای مهندسی( که به اعتباربخشی برنامه) متصدی حوزه

گردد. که مسئول ی آموزش عالی )موضع لیسانسیه( میهای اصلمسئول ارزیابی برنامه

باشد. )دانشگاه دیپلم فناوری( و دیگر مدارس نمی DUTهای موسسات ویژه پزشکی، برنامه

)موسسه ملی  انجام دهد. را ارزیابی تواندمی ، البته اگر این موسسات درخواست کنند، آن

(2012، 9ارزیابی دانشگاه و درجات علمی

 ژاپن -2-5

9 National Institution Academic Degrees & University Evaluation 
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در ساختار آموزش عالی ژاپن، وظیفه نظارت کیفی بر آموزش به عهده وزارت علوم 

ه های به خصوص )بژاپن میباشد و مسئولیت اعتبار سنجی و ارزشیابی عملکرد دانشگاه

 NIADمیالدی موسسه مدارک علمی 2000در سال   نهادهای خصوصی( گذاشته شده است.

نظام تضمین کیفیت جدیدی را برای موسسات آموزش عالی ژاپن پیشنهاد کرد که مورد 

پذیرش قرار گرفت و مسئولیت انجام آن نیز از طرف دولت به خود این موسسه واگذار شد. 

از زمان شروع این طرح، ساختار ارزیابی در ژاپن با تغییرات عمده ای در نظام دانشگاهی ملی 

 (. 1386،همکاران حمدی ومواجه شده است. )م

 ژاپن های فرایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالیویژگی-2-5-1

 های دانشگاه برای بهبود آموزش و پرورش و عملکرد سیستم خود ارزیابی از فعالیت

شود. کادر آموزشی تمایلش به این ایده در مقابل ارزیابی تحقیقات علمی در نظر گرفته می

 ثل دولت بود. توسط یک حزب خارجی م

 تر توسط یک آژانس تایید شده توسط وزارت ها هر هفت سال یا کمتمامی دانشگاه

 مورد ارزیابی خارجی قرار بگیرند. 

  2006و  2005در سال ،MEXT چهار سازمان تضمین کیفیت JUAA MEXT: 

NIAD-UE و انجمن ژاپنی ، را برای ارزیابی آموزش عالیJIHEE))  جهت تایید اعتبار

  .ها معرفی نمودکالج

  تضمین کیفیت درJHES  ها در  انجام خود های مستقل دانشگاهاساسا به تالش

 سپرده شد. 1990ارزیابی در اواخر دهه 

 ،2009:582تضمین کیفیت آموزش عالی ژاپن یک مسئولیت ملی است.)توما و نارو-

578)

 تجارب کشورهای حوزه خاورمیانه  -2
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 ایران -3-1

شورای مرکزی دانشگاه ها جهت ایجاد هماهنگی و  1344بر اساس قانون در سال 

 1354نظارت بر حسن اجرای امور اداری، آموزشی و انضباطی دانشگاه ها ایجاد شد. در سال 

 ی شورای مرکزی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور نهاده شد:وظایف زیر بر عهده

یفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و بررسی ضوابط مربوط به ک .1

 موسسات عالی کشور

بررسی و تصویب ضوابط مربوط به نظارت بر کار دانشگاه ها و موسسات  .2

 عالی

تشکیل سازمان سنجش آموزش کشور .3

با تشکیل سازمان سنجش، معاونت نظارت مسئولیت سنجش بر امور  1354در سال 

اسالمی پنج برنامه مدون در ایران صورت گرفت دار شد. قبل از انقالب دانشگاه ها را عهده

شد. در برنامه سوم که در برنامه هفت ساله اول و دوم عمرانی به آموزش عالی توجهی نمی

به امر بهبود کیفیت و توسعه کمیت آموزش عالی توجه بیشتری مبذول داشتند ولی در عمل 

آموزش عالی از سه بعد کوتاه  رعایت نشد. برنامه چهارم عمدتا کمی بود و در برنامه پنجم

گذاری بخش خصوصی مدت، میان مدت و دراز مدت در نظر گرفته شد و به دنبال سرمایه

ستاد انقالب فرهنگی وظیفه  1359در آموزش عالی بودند. بعد از انقالب اسالمی در سال 

 شورای نظارت و 1366تعیین خط مشی فرهنگی دانشگاه ها را بر عهده داشت . در سال 

سنجش آموزش عالی به منظور نظارت دانشگاه ها و تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شد. 

نام شورای نظارت و سنجش آموزشی به شورای نظارت و ارزیابی آموزش  1370در سال 

 (1379عالی تغییر یافت. )قورچیان،
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ها و چشم انداز و ضرورت انجام ارزیابی به معنی فرایند منظم و گردآوری داده

ها و عملکرد واحدهای آموزش عالی با هدف رشد موزون العات و قضاوت درباره فعالیتاط

و هماهنگ کیفیت همپای رشد کمی آموزش عالی و کارآمد کردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی 

مطرح  1379ها و موسسات آموزش عالی در برنامه سوم توسعه و از سال علمی دانشگاه

زه در نظر گرفتن یک ردیف اعتباری در برنامه سوم و واگذاری گردید. نقطه عطف در این حو

آن در قالب یک طرح مطالعاتی به سازمان سنجش آموزش کشور و ایجاد مرکز مطالعات، 

تحقیقات و ارزشیابی آموزشی در این سازمان در جهت تمرکز خاص بر این مهم بود.)رحیمی 

ها و موسسات های آموزشی از دانشگاهوهبه این سو، گر 79از سال  (12-13: 1381و همکاران،

آموزش عالی کشور تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا پوشش وزارت 

: 1388)فراستخواه، اندبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، داوطلب اجرای ارزیابی درونی شده

گروه اموزشی اجرای ارزشیابی درونی را به عنوان گام  650و در حال حاضر بیش از  (240

 :1387نخست الگوی اعتبارسنجی را در دستور کار خود قرار داده است)محمدی و مختاریان،

111 )

 امارات متحده عربی -3-2

در این کشور ایجاد شد.  2000در سال  10(CAAکمیسیون اعتبارسنجی دانشگاهی )

کار کمیسیون ارزیابی وضعیت موسسات آموزش عالی خصوصی براساس صدور مجوز و 

موسسه آموزش  16اعتبارسنجی معیارها متمرکز بود. این موضوع منجر به بسته شدن 

چرا که آنها با شرایط و الزامات تصریح شده برای  ،شد 2001-2003خصوصی بین سالهای 

مه ای در های و اعتبارسنجی موسسههای دورهصدور مجوز مطابقت نداشتند. همچنین بررسی

های دانشگاهی هر پنج سال یک بار موسسات خصوصی بطور ساالنه انجام شده و برنامه

 (.2010امینه، )ال شوند.مجددا اعتبارسنجی می

10 . Commission For  Academic Accreditation 
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 های فرایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالی امارات متحده عربیویژگی 3-2-1

  وظایف کمیسیون اعتبارسنجی دانشگاهی شامل مجوزدهی به موسسات آموزش

ها و حمایت از موسسات آموزش عالی به منظور توسعه عالی خصوصی ،اعتبارسنجی برنامه

 (.2009باشد. )عرفه،نظام تضمین کیفیت سازمانی می

  های موجود برای اطمینان از نهادها اقدام به اصالح استانداردهای و رویهکمیسیون

باشند، مطابق با های تازه ایجاد شده و همچنین آنهایی که از قبل موجود میو برنامه

رتال کمیسیون اعتبارسنجی دانشگاهی امارات وپاستانداردهای کیفیت باال عمل نموده است )

 (.11،2010(CAAمتحده عربی)

 مرجع، از دو  امارات متحده عرب، به عنوان کمیسیون اعتبارسنجی کمیسیون

سات، برای موس های اعتبارسنجی، مجوزها و برنامهاستاندارد مبتنی بر فرایند تضمین کیفیت

داردهای استانکمیسیون اعتبارسنجی دانشگاهی/ کند )کیفیت آموزشی، استفاده می ارزیابی

(.2007صدور مجوز و اعتبارسنجی،

اردن -3-3 

برای همه موسسات آموزشی در کشور اردن اجباری شد  1990اعتبارسنجی در سال 

شورای اعتبار سنجی به منظور نظارت بر کنترل کیفیت، ایجاد معیارهایی برای و به دنبال آن، 

ها، اصالح و توسعه آنها و برای نظارت بر اعتبار سنجی موسسات خصوصی، اتخاذ روش

مقامات مربوطه به انجام اقدامات الزم در (. 12،2010امینه معیارها، تاسیس شد)الاجرای این 

های آموزشی عالقه نشان دادند و کنترل کیفیت بر روی پذیرش کنترل کیفیت در سطح ورودی

معیار، زیر ساخت و سطح آموزش و آماده سازی اعضای هیات علمی متمرکز شد. ارزیابی 

Commission For  Academic Accreditation.11
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و با همکاری نهاد تضمین کیفیت انگلستان  13می صندوق حسینبا پیشقد 2001کیفیت در سال 

اندازی شد. قوانین مربوط به اعتبارسنجی توسعه یافت و وظایف شورای اعتبارسنجی راه

 (.2010)العمری،شدمعین  2001بوسیله قانونی درباره آموزش عالی در سال 

 اردنایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالی رهای فویژگی -3-3-1

 پردازد: اعتبارسنجی عمومی دانشگاه شورای آموزش عالی به دو نوع اعتبارسنجی می

اشد بو اعتبارسنجی گروه یا برنامه محور. شکل اول اعتبارسنجی براساس ساختار دانشگاه می

که منجر به تعیین بیشترین تعداد دانشجویانی که دانشگاه مجاز است در خود جای دهد، 

از دسترسی به حداقل امکانات و رعایت نسبت اعضای هیات علمی به  گردد. اطمینانمی

ای تهباشد. شکل دوم، به تضمین سطح پیشرف، وظیفه اصلی اعتبارسنجی عمومی میدانشجویان

ها و اهداف اعتبارسنجی در زیر مورد بررسی از آموزش در برنامه مربوطه توجه دارد. ارزش

توان به دو گروه ارزشهای اعتبارسنجی عمومی را می (.14،2000قرار گرفته است )صالح عیسی

-های تحصیلی، شرایط فارغها و ساختار شوراهای اداری، برنامهنامهبندی کرد: آیینطبقه

 التحصیلی و ارزشهای تعیین اندازه دانشگاه.

برد: گروه دوم معیارهای زیر را بکار می

 نسبت استاد به دانشجو 

  و اندازه آنهامجموع کالسهای درسی موجود

 کتابخانه

  امکانات عمومی و ویژه

13 . Hussein Fund 
14 . Salah issa 
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 نام کند، تواند ثبتهر کدام از این معیارها تعداد دانشجویانی را که دانشگاه می

سازد. کمترین تعداد دانشجویان در هر معیار، حداکثر تعداد دانشجویانی است که مشخص می

 (. 2000دانشگاه مجاز به پذیرش آن خواهد بود )صالح عیسی،

 باشد که به ایجاد قوانین اعتبارسنجی و دستورالعملهایی اردن اولین کشور عربی می

 های آن پرداخته است. برای مجوز دادن و تصویب دانشگاههای خصوصی و برنامه

  اعتبارسنجی توسط شورای اعتبارسنجی رهبری شده است که 1990از اواسط دهه ،

های زدیک با وزارت آموزش عالی و پژوهشدهد و بطور نبه شورای آموزش عالی گزارش می

 علمی همکاری دارد. 

 های آموزش عالی، تایید و مشیشورای آموزش عالی اختیار تنظیم سیاستها، خط

های مربوط به مدیریت و امور تاسیس موسسات آموزش عالی جدید، صدور دستورالعمل

کارآیی( را برعهده مالی بخش آموزش عالی، ارزیابی کیفیت آموزش عالی )کفایت و 

 (.15،2010دارد)عرفه

 بحرین -3-4

وزارت آموزش بحرین دارای شورای آموزش عالی است که متشکل از مدیریت 

پژوهشهای علمی و اعتبارسنجی و ارزشیابی می باشد. اصالحات آموزشی ملی در بحرین در 

 16 (AQA) چهار مرحله طبقه بندی شده و شامل ایجاد یک مرجع تضمین کیفیت مستقل

باشد که به شورای آموزش عالی گزارش میبرای ارتقای کیفیت در کلیه سطوح آموزشی می

یک مرجع مستقل تضمین کیفیت برای آموزش و پرورش  2008دهد. در سال 

(QAAET)17 تاسیس شد و مسئولیت آن به شورای وزیران واگذار گردید. این مرجع تحت

کند و مسئولیت کلی برای هدایت و مدیریت استراتژیک سرپرستی هیات مدیره فعالیت می

15 . Labib Arafeh 
16.  Quality assurance Authority
17.  Quality assurance Authority for Education and Training
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سازمان را برعهده دارد. با این وجود، هیچ دستورالعمل، رویکرد و اسنادی مرتبط با تضمین 

 (.2010)عرفه، مرجع مذکور منتشر نشده استکیفیت در وب سایت 

های فرایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالی بحرینویژگی -3-4-1

  کند که کمیته در مورد آموزش عالی ،تصریح می 2005قانون سوم سال  از 9ماده

بایست متشکل از تعدادی از کارشناسان و متخصصان آموزش عالی، اعتبار سنجی علمی می

 با تصمیم نخست وزیر، براساس پیشنهاد هیات دولت، ایجاد شود. 

 برای  هاییامهبایست با تنظیم معیارهای علمی و وضع و تدوین توصیه نکمیته می

اعتبارسنجی موسسات آموزش عالی دایر در کشور که توسط شورا تایید شده، شروع به کار 

 نماید.

  بحرین اقدامات جدی برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد و حل مشکالت بزرگ در

ی از که یک شده است مشخصاز طریق این فرایند  گرفته است.صورت  ملی مانند بیکاری

یجاد به ا امر این باشد.مرتبط میعوامل اصلی مشکالت اقتصادی با کیفیت آموزش عالی 

که هدف آن تنظیم موسسات آموزش عالی با توجه به  منجر شدهسازمان ملی تضمین کیفیت 

 (.18،2009الوی-)ال باشد.میاستانداردهای ملی 

 عربستان سعودی -3-5

در  2004در سال 19(NCAAA) دانشگاهی شیابیارزکمیسیون ملی اعتبارسنجی و 

تاسیس شد. این کمیسیون از موقعیت قانونی رسمی و استقالل مالی عربستان سعودی کشور 

شود. کمیسیون ملی و اداری برخوردار بوده و توسط شورای آموزش عالی نظارت می

Alawi-Al.18

Commission for Academic Accreditation and AssessmentNational .19
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-خروجی دموزش عالی و تضمین عملکرآکنترل کیفیت ، دانشگاهی ارزشیابیاعتبارسنجی و 

)صالح بطوری که نیازهای بازار کار را برآورده نمایند های آن را هدف خود قرار داده است،

فرآیندهای موجود موسسه تضمین کیفیت باید به طور کامل در تمام نقاط از  (.2000عیسی،

و استانداردهای تضمین  فرآیند تضمین کیفیت داخلی ای تبعیت کنند که باسازمان یکپارچه

ای برای موسسات آموزش عالی هماهنگ باشند و نیز به عنوان پایه یسنجو اعتبار کیفیت

ئولیت نهاد از مس بخشی بررسی مستقل بیرونی توسط کمیسیون اعتبارسنجی انجام پذیرد.

استانداردهای مناسب با استفاده از معیارهای بیرونی  مطابق با تضمین کیفیت شامل خودارزیابی

. (2010ا،/استاندارده دانشگاهی ارزشیابیکمیسیون ملی اعتبارسنجی و ) .و یا نقطه مرجع است

 عمان -3-6

سلطنتی مسئول  به ریاست وزیر دیوان دربار 20(HECشورای آموزش عالی عمان)

های علمی و دانشگاهی در موسسات آموزش عالی، مشی پژوهشخط ترسیم آموزش عالی،

نیازهای و اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سازگار نمودن آنها با هم به منظور برآوردن 

، به ویژه شورای اعتبارسنجی 21(MoHE) وزارت آموزش عالیباشد. علمی عمان می

بر بخش آموزش عالی نظارت نموده و به شورای آموزش عالی گزارش  22(OACعمان)

  (.2010)عرفه، دهدمی

 عمان های فرایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالیویژگی -3-6-1

  اعتبارسنجی و  این شورا، تاسیس شد؛ 2001شورای اعتبار سنجی عمان در سال

 (. 2010)ال امینه،ارزیابی کنترل کیفیت موسسات آموزش عالی را تنظیم نمود

  شورای اعتبارسنجی عمان توسط کمیسیون مستقل  و مرتبط با شورای آموزش عالی

 (.2010)ال امینه، اداره می شود

Council Higher Education .20
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  اعتبارسنجی عمان یک نهاد تضمین کیفیت است که توسط دولت سازمان شورای

شود و نیز مسئول تضمین بیرونی کیفیت و توسعه کیفیت موسسات گذاری مییافته و سرمایه

ش، اای است که با همه اسناد و روشها و دستورالعمل های توسعه یافتهآموزش عالی و برنامه

وسسات و برنامه ها و ممیزی آنها وجود ارزیابی و اعتبارسنجی م -برای خود

 (.2010دارد)عرفه،

 هند -3-7

نظام آموزش عالی هند به واسطه حضور و تسلط استعماری کشور انگلیس در طول 

سالیان متمادی سازوکارهای بسیاری را از نظام آموزش عالی کشور اخذ نموده است. 

ها و (. به تناسب رشد کمی دانشگاه 1387:56به نقل از محمدی و مختاریان، 2002)استال،

هایی در جهت تضمین کیفیت نظام آموزشی ایجاد شد که در موسسات آموزش عالی چالش

 نهایت استقرار شورای ملی ارزیابی و اعتبارسنجی این کشور را موجب گردید. 

 های فرایند اعتباربخشی در نظام آموزش عالی هندویژگی -3-7-1 

 باشد که از سوی و اعتبارسنجی هند، یک مرکز مستقل می شورای ملی ارزیابی

شور های آموزش عالی ککمیسیون اعتبارات دانشگاه به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی موسسه

 هند تاسیس شده است. 

  ارتقای کیفیت در کشور هند از سوی کلیه ساختارها و نهادهای ملی مورد توجه قرار

طریق تاکید بر مسئولیت آن در قبال کیفیت و اهمیت این گرفته است. نقش دولت فدرال از 

 تصریح شده است. 1994مسئولیت در تاسیس شورای اعتبارسنجی ملی در سال 

 ها در پنج سطح و ارائه گزارش مبسوط ارزیابی به آنها منجر به بندی دانشگاهدسته

 .گرددر پیوستار کیفیت میها از وضعیت خود دآگاهی دانشگاه
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 سازی ارزشیابی و اعتبارسنجی به از هنگام تاسیس تا کنون ضمن فرهنگ این شورا

های نهادهای دولتی و قانونی از جمله های خود پرداخته و در این راه از حمایتگسترش رویه

(. 107-104: 1387محمدی و مختاریان،کمیسیون اعتبارات دانشگاه نیز برخوردار شده است. )

 گیریبحث و نتیجه -3

-جهت پاسخگویی به چالش آموزشی هایها و نظامدر اکثر نقاط جهان، دولتامروزه 

 و سعی در ایجاد تطابق های تضمین کیفیت روی آورندبه استقرار نظام های پیشروی خود

ها به . دولتاندنمودههای ارزیابی و تضمین کیفیت و بافت بومی و محلی خود بین برنامه

های آموزشی خود را بر اساس تحوالت جهانی تغییر کنند تا سیاستطور مداوم سعی می

های تضمین کیفیت در کشورها حاکی از وجوه دهند. با این وجود مطالعه و بررسی نظام

اشتراک کامل و نزدیک به اجماع یا وجوه اشتراک نسبی و همچنین وجوه افتراق و تنوع بین 

( در 1386، بازرگان و طباطبایی)فراستخواه تحقیق پژوهشگرانی همچون باشد. نتایجآنها می

کشور )ایالت متحده امریکا،  16نهاد تضمین کیفیت در  20ای از مجموع بررسی نمونه

انگلستان، استرالیا، کانادا، آرژانتین، نیوزلند، سوئد، شیلی، آفریقای جنوبی، مکزیک، فرانسه، 

ن کیفیت آموزش عالی های تضمینشان داد که نظامدانمارک، هند، ژاپن، هلند و هنگ کنگ( 

در تجارب جهانی از برخی وجوه اشتراک کامل و نزدیک به اجماع یا وجوه اشتراک نسبی و 

 نظیر: اجماع به نزدیک و کامل اشتراک وجوه نزدیک به توافق اکثری برخوردارند،

 هدف از فعالیت نهادهای تضمین کیفیت در چارچوب نمونه، هم در مهمترین

در ارزشیابی برنامه، بهبود و ارتقای درونی کیفیت در خود ارزشیابی موسسه و هم 

( تلقی شده است، تا اهداف دیگری مانند پاسخگویی بیرونی و %95( و برنامه)%7/93موسسه)

 تصمیم رسمی اعتبارسنجی و....
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 ترین معیار کیفیت در ارزشیابی برنامه، جور بودن عملکرد با اهداف خود برنامه اصلی

 معیارها و استانداردهای بیرونی و عمومی.تلقی شده است تا 

 های عمومی برای ارزشیابی با نهاد تضمین کیفیت بوده نقش اصلی با معیارگذاری

ت ای و به ویژه دولاست تا عوامل دیگری مانند اعضای تیم ارزشیابی بیرونی، نهادهای حرفه

 کنندگان.یا استخدام

  ند تا او برنامه همگنان علمی بودهاعضای اجماعی در تیم ارزشیابی بیرونی موسسه

 نفعان بیرونی، بازار کار و صنعت، دانشجویان و به ویژه مقامات دولتی.اعضای دیگری از ذی

 های راهنمایی برای در همه کشورهای چارچوب نمونه، از سوی نهاد، چارچوب

 ارزشیابی بیرونی تنظیم و منتشر شده است.

شود. وجوه اما از جهات زیادی تنوع و گوناگونی بسیاری نیز در آنها مشاهده می 

، ها و اختیاراتها، ساختار سازمانی آنها، نقشافتراق، عواملی مانند نسبت دولت با این نظام

ی و بگیری نهایی مرتبط با ارزشیاماموریت، معیارهای قضاوت و مراجع مورد استناد، تصمیم

در ارتباط با اینکه نقش دارند که این پژوهشگران بیان میشود، شامل می نحوه گزارش را

ود که در شدولت در نظام تضمین کیفیت از نظر ساختار سازمانی آن چیست، طیفی دیده می

قرار دارند و  90یک سر آن کشورهای ایالت متحده، کانادا و انگلستان مرحله قبل از دهه 

حمایت و به رسمیت شناختن است. در سر دیگر طیف  نقش دولت در آنها بیشتر در حد

کشورهایی مانند فرانسه و آفریقای جنوبی هستند که دولت در راهبری و هدایت امور نیز 

نقش دارد. در وسط طیف نیز در برخی کشورهای چارچوب نمونه مانند ژاپن، هلند، نروژ و 

در برخی کشورهای دیگر مانند  پردازد وسازی و پایش ملی مینیوزلند دولت فقط به زمینه

آرژانتین، استرالیا، انگلستان مرحله جدید، دانمارک، سوئد، شیلی، مکزیک، هند و هنگ کنگ 

ابتکار تاسیس نهاد تضمین همچنین  ها نیز نقش دارد.دولت در سازماندهی نهاد و فعالیت

ا، شیلی، هنگ کنگ، موارد چارچوب نمونه مانند کشورهای آرژانتین، استرالی %9/57کیفیت در 
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موارد مانند کشورهای ژاپن و نیوزیلند  %1/42دانمارک، فرانسه، هند و سوئد با دولت و در 

 شود، مثال دربا موسسات بوده است. این تنوع حتی در داخل یک کشور واحد نیز دیده می

ر دکانادا )هیئت ارزشیابی کیفیت آموزش مابعد متوسطه( را دولت تاسیس کرده است، ولی 

های این کشور ( را دانشگاهCREPUQهای کبک( )کبک، )کنفرانس روسا و مدیران دانشگاه

( را دولت، SACSها و مدارس()اند. در ایالت متحده )انجمن جنوبی کالجبه وجود آورده

ها و ( و )انجمن شمال مرکزی کالجNEASCها( )ولی )انجمن نیوانگلندی مدارس و کالج

ساختار سازمانی نهاد تضمین کیفیت با  اند.موسسات تاسیس کرده( را NCACSمدارس( )

وجود داشتن شخصیت حقوقی مستقل، شرایط متنوعی را داراست، مثال در کشور سوئد 

جزوی از سازمان دولت است، در برخی کشورها مانند آرژانتین، استرالیا، هنگ کنگ، دانمارک 

، در آفریقای جنوبی در پیوند با وزارت و فرانسه در پیوند با دولت و وزارت آموزش است

( و در کشور شیلی UGC) امور مالی، در کشور هند در پیوند با شورای اعتبارات دانشگاهی

واسط میان دولت و موسسات است. اما در برخی کشورها همانند کانادا، ژاپن و هلند اساسا 

ل زیر نظر هیئتی متشک نهاد از نوعی نمایندگی موسسات برخوردار است، در کشور نیوزلند

-های تجاری، اتحادیهای، شورای اتحادیههای حرفهاز دانشگاهیان، مدیران دانشگاهی، انجمن

 QAAکنندگان و جامعه علمی است و در کشور انگلستانهای دانشجویی، فدراسیون استخدام

 دهینمایندگی موسسات را دارد، ولی باید در چارچوب قانون کشور فعالیت کند. گزارش

نهاد تضمین کیفیت و نظام نظارت بر آن نیز در پیوستاری قابل توصیف است که یک سر آن 

نظام نظارت دولتی است و سر دیگر آن، نظام نمایندگی از سوی موسسات است. خود نظارت 

دولتی نیز یکسان نیست. در کشورهای انگلستان، هند و استرالیا نظارت دولتی از درون و به 

مات در باالترین ارکان سازمانی نهاد )انگلستان و هند( با قدرت انتصاب شکل حضور مقا

شود و در کشورهای سوئد، هلند، شیلی، برخی از اعضای هیئت مدیره نهاد)استرالیا( اعمال می

دانمارک، مکزیک و آفریقای جنوبی و حتی برخی نهادهای ایاالت متحده نظام نظارت دولتی 

دیگر طیف یعنی نظام نمایندگی نیز بدون درجاتی از تنوع نیست،  شود. سراز بیرون اعمال می
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نمایندگی از  NEASC( و ایاالت متحده موردCREPUQمثال در کشورهای کانادا )مورد 

تحت نظارت هیئت امنای  NCACSسوی موسسات آموزش عالی و در ایاالت متحده مورد 

یلی ادهای مختلف آن شرایط تفصانتخاب شده توسط اعضاست. تنها ایالت متحده نیست که نه

( از JUAAهای ژاپنی( )بلکه در کشور ژاپن نیز )انجمن اعتبارسنجی دانشگاه متنوعی دارند

سوی موسسات آموزش عالی نمایندگی دارد ولی )هیئت اعتبارسنجی آموزش مهندسی ژاپن( 

(JABEEتحت نظارت انجمن  ) های علمی است. در وسط پیوستار نیز کشورهایی با

دهی عمومی های متفاوت قرار دارند. در کشور فرانسه نهاد تحت نوعی نظام گزارشویژگی

و التزام به پاسخگویی است. در کشور آرژانتین نهاد از طریق خود ارزشیابی و سپس داوطلب 

گیردو در کشورهای هنگ کنگ و نیوزیلند شدن به ارزشیابی بیرونی تحت نظارت قرار می

ای خود متشکل از ذینفعان مختلف دانشگاهی داخلی و خارجی، نهاد تحت نظارت شور

نحوه تامین منابع مالی نهاد تضمین کیفیت در چارچوب نمونه  هاست.تجارت، صنعت و حرفه

دهد که در یک سر آن کشورهایی قرار دارند که توسط دولت تامین طیفی را تشکیل می

رک، فرانسه، هند، سوئد و ایاالت متحده مورد شوند و موارد آرژانتین، شیلی، استرالیا، دانمامی

SACS خود موسسات شود و در سر دیگر طیف کشورهایی قرار دارند که توسطرا شامل می 

( ژاپن، نیوزلند، آفریقای جنوبی و ایاالت CREPUQرهای کانادا )شوند و کشوتامین می

کشورهای گیرد. در وسط طیف نیز را در بر می NCACSو  NEASC متحده موارد 

سنگاپور، بلغارستان، نروژ، انگلستان، هنگ کنگ و مکزیک قرار دارند که دولت و موسسات 

با  JABEEکنند. در کشور ژاپن منابع برای تامین منابع مالی تضمین کیفیت مشارکت می

 (6-10: 1386شود.)فراستخواه و همکاران،ها و صنایع تامین میمشارکت انجمن

کشورهایی نظیر عربستان، امارات متحده عربی، عمان، کویت، بحرین در خاورمیانه نیز 

از آن  اند که اگاهیهای چشمگیری در زمینه ارزیابی و تضمین کیفیت بودهو ... دارای فعالیت

به طور نمونه، شبکه تضمین کیفیت و اعتبارسنجی آموزشی باشد. خالی از فایده نمی
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(ARQAANE)23 ی بین المللی است که در بلژیک ایجاد شده یک انجمن مستقل غیرانتفاع

عربستان سعودی (. 24،2010و هدفش افزایش کیفیت آموزشی جهان عرب است )زند و کارار

کشورهای بود.  1981در سال 25(GCC) منشاء راه اندازی شورای همکاری خلیج فارس

ربی متحده عشرکت کننده در این شورا ،یعنی بحرین، کویت، عمان ، قطر، عربستان و امارات 

دستخوش تحوالت اقتصادی و اجتماعی گسترده همراه با رشد سریع نظام های آموزش عالی 

دهد که این کشورها در (. شواهد نشان می2010خود شدند)شورای همکاری خلیج فارس،

طول سالهای اخیر برای توسعه و تشویق رشد موسسات آموزشی و بهبود استانداردهای 

ه اند کاند. این کشورها آگاه شدهها، سرمایه گذاری کردهه زیرساختآموزشی بیشتر در زمین

ی و ابایست بطور موثر برای توسعه مهارتها و دانش الزم در بازار کار منطقهآموزش عالی می

الی ای یونسکو درباره آموزش عبه طور کلی اقتصاد مشارکت داشته باشد. در کنفرانس منطقه

ای برای تضمین عرب در مورد قطعنامه ایجاد ساختار منطقهبیروت، وزرای  1998در سال 

کیفیت و اعتبارسنجی تحت نظارت انجمن دانشگاههای عربی، به توافق رسیدند. شورای عالی 

GCC  نقش سازنده قابل تحسینی در به روز رسانی نظام آموزشی منطقه و پیشبرد تضمین

نجی اهای تضمین کیفیت و اعتبارسکیفیت داشته است. این کشورها اشکال مختلفی از شور

سیاری اند. بالمللی اعتبارسنجی متصل شدههای بیناند. بعضی از آنها به هیاترا ایجاد نموده

های خارجی وابسته می باشند و یا با آنها همکاری از دانشگاههای خصوصی به دانشگاه

برای تضمین کیفیت در آموزش عالی  GCCکنند. در حال حاضر پیشنهاد ایجاد شبکه می

 30باشد. چهاردهمین جلسه شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس در مطرح می

در امارات متحده عربی برگزار شد و به موضوعاتی از قبیل ارتقای همکاری  2009مارس 

 تضمین کیفیتی شبکه عرب(. 2010آموزش در منطقه خلیج فارس پرداخته شد)زند و کارار،

به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی غیر دولتی  2007( در سال ANQAHEآموزش عالی )

23 Arab Quality Assurance and Accreditation Network 
24Zand & Karrar  

Gulf Cooperation Council.25
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هدف آن ایجاد شبکه عرب برای تضمین کیفیت در آموزش عالی به منظور و  تاسیس شد

در تضمین کیفیت ، توسعه و حمایت از  کردبهترین عملانجام تسهیل تبادل اطالعات و 

تاندارد مناسب و تقویت ارتباط بین سازمان های های تضمین کیفیت بر اساس اسسازمان

ملی است. در چند سال اخیر در کشورهای عربی نوع  موجود با کیفیت در سراسر مرزهای

تر شده و موسسات غیر دولتی بیشتری به همراه دانشگاههای خارجی و آموزش عالی متنوع

اند. کشورهای عربی عالوه بر های خارجی، بوجود آمدههای مشترک با دانشگاهیا ارائه برنامه

های آموزشی، دستاوردهایی نیز در ایجاد کمیسیونهای ملی برای اعتبارسنجی و تضمین فرصت

ایجاد شده  1998کمیسیون ، بعد از سال  15اند. هشت کمیسیون از بین کیفیت بدست آورده

 اند. با این حال ، در تاسیس این نهادها،چندین مساله وجود دارد:

ه عنوان باشند) که بقاطع آنها متمایل به اعتبارسنجی دانشگاههای خصوصی می اکثریت

 شود(.کنترل کیفی بیش از تضمین کیفیت شناخته می

مانند و هنوز به یک ساختار مستقل و منسجم  دست همه آنها در مرحله گذار باقی می

ها و یا هاجتماعی دانشگا، مسئولیت اند. بطور کلی، هنگامی که گزارش بهبود کیفیتنیافته

ی اهای ملی به دستاوردهای بارز و قابل مالحظهشود ،گزارشمدیریت و سرپرستی ارائه می

 ها وها ذکر شده ، شامل طرحنمایند و آنچه با توجه به تامین مالی در این گزارشاشاره نمی

 (.2009)یونسکو، باشدها میخط مشی

 آخذو م منابع-5

 . تهران: نشر سمت.ارزشیابی آموزشی (.1383عباس)بازرگان،  .1

کیفیت در (. تضمین1381رحیمی، حسین؛ محمدی، رضا و هاشمی پرست، سید مقتدی ) .2

مجموعه مقاالت پنجاه و یکمین نشست رؤسای آموزش عالی مفاهیم، اصول، تجربیات. 
 . همایش توسعه مبتنی بر دانایی.ها و مراکز علمی و تحقیقاتیدانشگاه

 . تهران: انتشارات آگاه.دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت(. 1388راستخواه، مقصود )ف .3
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ای (. تحلیل مقایسه1388فراستخواه، مقصود؛ بازرگان، عباس و قاضی طباطبایی، محمود ) .4

های های تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان، وجوه اشتراک و افتراق در تجربهنظام

 .1-21، صص44، شمارهریزی در آموزش عالیامهفصلنامه پژوهش و برنجهانی. 

فصلنامه (. تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی. 1373قورچیان، نادرقلی ) .5
 .4و 3، شمارهریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه

محمدی، رضا؛ فتح آبادی، جلیل؛ یادگار زاده، غالمرضا؛ میرزا محمدی، محمدحسن و پرند،  .6

تهران:  ها، معیارها.عالی مفاهیم، اصول، روش کیفیت در آموزشارزشیابی(. 1384کورش )

 نشر سازمان سنجش آموزش کشور.

ام کیفیت در نظارزشیابی، اعتبار سنجی و تضمین(. 1387مختاریان، فرانک؛ محمدی، رضا ) .7
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Analysis of the similarities and distinguishing quality assurance 

systems in higher education developing countries and Middle East 

Abstract

Today, most of the world, Increase the variety of challenges against the 

educational systems Governments and educational systems have to establish the 

quality assurance. In particular, many efforts have been done to compliance 

between program evaluation and quality assurance and their own local context. In 

addition, the government is constantly trying to change educational policy based 

on global developments such as students growing internationalization of higher 

education, changes in the global economy. However, a study of quality assurance 

systems in countries showed complete or near the common consensus or common 

relative and as well as differences between them. In the present study, the system 

of quality assurance in higher education, To investigate this aspect of the pioneer 

countries such as America, England, Japan, France and ... as well as based in 

Middle East countries like Iran, Saudi Arabia, Bahrain, India, Oman and were 

involved in the assessment and quality assurance. 

Keywords:   Quality assurance, subscription, differentiatio
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؛ راهی بسوی اشتغال بهبود و ارتقاء کیفیت نظام دانشگاهی راهبردهایواکاوی 

 آموختگاندانش

 1زهرا رشیدی

 چکیده

ان به عنو بهبود و ارتقا کیفیت نظام دانشگاهی راهبردهایواکاوی هدف مطالعه حاضر، 

است. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه  آموختگانراهی بسوی اشتغال دانش

 ها از روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی از نوع تحلیل تماتیکبه نحوه گردآوری داده

اسناد و منابع موجود به صورت هدفمند در ارتباط با پدیده مورد  )موضوعی( در سطح

چک  آوری اطالعات، تحلیل محتوا، فیش برداری،ابزار جمع مطالعه بهره برده است.

اده شده تحلیلی استف -ها از روش توصیفیلیست بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده

هایی در سه حوزه اصلی کیفیت، دهد، آموزش عالی ایران با بحرانها نشان مییافتهاست. 

اجه است. راهبردهای مناسب برای های سنتی خود موتامین منابع مالی و حفظ کارویژه

رار استق که پاسخی در جهت اشتغال دانش آموختگان است؛ هابیرون آمدن از این بحران

ظام پژوهی کیفیت در نپژوهی و آیندههای تضمین کیفیت، تاسیس مراکز دانشگاهنظام

 کیفیت اماصالح یا تغییر و نوآوری در نظهرگونه شود، رو نتیجه میدانشگاهی است.از این

ی است هاآموزش عالی کشور، نیازمند تحلیل راهبردی و بررسی دقیق و عمیق سیاست

گذاری و مدیریت آموزش عالی، ایجاد ترین آنها، تغییر و دگرگونی در سیاستکه از مهم

 برنامه ریزی آموزش عالی،  تهران، ایراناستادیار گروه نوآوری آموزشی و درسی، موسسه پژوهش و . 1

 )نویسنده مسئول(

z.rashidi@irphe.ir:ایمیل
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 (APQN)ای و بین المللیمنطقهای و تخصصی غیر دولتی در سطح ملّی، نهاد حرفه

(INQAAHE)، ،توجه به تمرکززدایی، تفویض اختیار و استقالل دانشگاهی 

 ریقط از گسترش امر سازی سرزمینی، یکپارچه آمایش به سازی دانشگاه، توجهچابک

اعتبارسنجی، توجه به سطح بندی و استانداردهای آموزش عالی، درخواست از  و ممیزی

شدن و  المللی ینب فرایندهای و شدن جهانی تحوالت طریق سفارش اجتماعی، درک

 دولتی است. غیر بخش مشارکت تسهیل و جلب طریق از بودجه تامین

غال اشتبحران کیفیت ، آموزش عالی، راهبردها، بهبود و ارتقای کیفیت،  ها:کلیدواژه

 دانش آموختگان

 مقدمه

اخیر  هایسالو مؤسسات آموزش عالی کشور در  هادانشگاهموضوع کیفیت آموزش در 

مورد بحث بسیاری از صاحب نظران عرصه آموزش و پژوهش کشور بوده است. از آنجا 

که رسالت اصلی این مراکز، تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای خدمت به 

و مراکز آموزش  هادانشگاه، بی شک توجه به کیفیت آموزش ارائه شده در استکشور

ارآیی دانش آموختگان این مراکز قابل مشاهده عالی کشور، که اثرات آن بطور مستقیم در ک

در دهه اخیر با توجه به تقاضای رو به   .است، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

و کسب مدارک دانشگاهی، همچنین  هارشد جمعیت جوان جامعه برای ورود به دانشگاه

ش وز پذیررشد کمی قابل توجه در پذیرش دانشجو و تأسیس مراکز دانشگاهی با مج

های و پردیس پیام نور ،دانشجو، بویژه مراکز غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی 

و مراکز دانشگاهی شدند. برای  هادانشگاهسیل عظیمی از جمعیت ایران وارد  دانشگاهی،

الزم و  هایحداقلپاسخ به این تقاضا بسیاری از مراکز آموزش عالی بدون داشتن 
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 هایرشته، مانند برخورداری از اساتید متخصص و مجرب در مربوطه استانداردهای

امکانات آموزشی و پژوهشی الزم، اقدام به  و هاهمربوطه و همچنین داشتن آزمایشگا

ه ب ،نگاهی کلی. کارشناسی ارشد و دکتری نمودند هایدورهپذیرش دانشجو بویژه در 

 کاهشنتیجه، ارد که آموزشی کشور حکایت از آن د هایمحیطفضای فعلی حاکم بر 

کیفیت آموزش در مراکز آموزش عالی کشور، صدور مدارکی است که از پشتوانه 

دانش  بیکاریاین در حالی است که بحران . تخصصی و تعهدی کافی برخوردار نیستند

 ها،هبسیار جدی است و اگر نتوان با باال بردن کیفیت آموزش دانشگا هادانشگاهآموختگان 

موختگان را باال برد، در آینده با یک معضل جدی اجتماعی، یعنی بیکاری کارآیی دانش آ

  .روبرو خواهیم شد (1397)رشیدی،افسارگسیخته دانش آموختگان دانشگاهی

سویی با جامعه جهانی های نوین و همتوجه به توسعه و فناوری ،گسترش آموزش عالی

های جوامع مدرن و از مطالبات کشورهای در حال برای تبادل اطالعات علمی، از ویژگی

نفع و درگیر توسعه است. این در حالی است که نظام آموزش عالی ایران و نهادهای ذی

های دانشگاه، با جذب حداکثری ندلیبا آن، به دنبال مواجهه با موج جمعیت متقاضی ص

لبی اند و کمتر داوطتر افزودهداوطلبان، بر آمار افراد دانشگاهی کشور با شدت هر چه تمام

ی داران جوان متقاضاند و به دنبال آن، مدرکنصیب گذاشتههای دانشگاهی، بیرا از کالس

مّی این سطح نیز گسترش کاند تا در تحصیالت تکمیلی را روانه بازار آموزش عالی کرده

چنینی آموزش عالی بکوبند. ادامه این روند قابل توجهی ایجاد کنند و بر طبل توسعة این

کمّی، بحران کیفی آشکاری را در پی داشته و جامعه دانشگاهی را به فکر یافتن راه خروج 

 موزشهای مناسب در زمینه آاز این وضع انداخته است. چرا که تدوین و اجرای سیاست

یکی از موضوعات مهمی، که از همان  های کشور است.کننده پیشرفتعالی، تضمین

ی کمّی آموزش عالی از نظر دور مانده و زیر ابتدای طرح و اجرای سیاست توسعه
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های آن در مناطق فراهم نشده است، عدم درک درست از نهاد دانشگاه توسط ساخت

 .(1397گذار است)رشیدی،سیاست

گیر در سطح عرضه و تقاضای آموزش عالی در جهان نشان از تغییرات چشمسیر تحول 

دانشگاه است. به این معنا که پیش از جنگ جهانی دوم آموزش عالی تنها مخصوص 

ترین هدف آن گرفتند بود و مهمی اجتماعی خاصی از جامعه که اشراف نام میطبقه

ار ها قری آند که تنها بر عهدهزادگان به منظور تصدّی مشاغلی بوتربیت این اشراف

گرفت. با گذشت زمان و پس از وقایع جنگ جهانی دوم و نیاز به نیروی کار و پاسخ می

ی آموزش عالی هم تغییر کرد. به این معنا که دیگر به مطالبات بازار کار و اقتصاد عرضه

راد بیشتری شد و افی محدودی از جامعه تدارک دیده نمیآموزش عالی تنها برای عدّه

حق استفاده از آن را داشتند. در این دوران مطالبات اجتماعی و تحوالت ناشی از 

ی اصالحات لیبرالی همه را به سمت فرصت برابر و فراهم آوردن فضایی برای استفاده

. این دیدگاه اجتماعی در قالب (1،2005)ترودادهای محروم از امکانات سوق میگروه

ی آموزش ها را نسبت به عرضهها و حاکمیتنست رویکرد دولتایی جدّی توامطالبه

ایی قرار دهد. هدف آموزش ی آموزش عالی تودهعالی تغییر دهد و آن را وارد مرحله

ی اقشار اجتماع به ویژه ایی ایجاد فرصت استفاده از آموزش عالی برای همهعالی توده

های ها و سایر گروهپوستزنان، رنگینهای دینی، قومی، تر مانند اقلیتهای محرومگروه

های به وجود آمده، آموزش به حاشیه رانده شده بود. اما پس از این دوران مزایا و چالش

گویند. در ی جدیدی شد که به آن دوران دسترسی فراگیر/جهانی میعالی وارد مرحله

لف تجربه درصد در کشورهای مخت 50این دوران نرخ دسترسی به آموزش عالی بیش از 

دوران تحوّل خود چه واقعیت دارد آموزش عالی، در آن  . (2،2016)مارگینسونشده است

1. Trow

2 . Marginson 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

۱۳۷

به لحاظ تعداد جمعیت دانشجویی و عرضه و تقاضا برای دانشگاه با تغییرات و 

شتر ایی که در بیهای بزرگی مواجه شد. گسترش آموزش عالی به عنوان تجربهدگرگونی

ها که گیرند و چه آنها که در جهان توسعه یافته قرار میکشورهای جهان چه آن

ی این کشورها نیز پس از اند رخ داده است و همهگرفته نامکشورهای در حال توسعه 

گرا با ی گسترش آموزش عالی و وارد شدن به فاز آموزش عالی تودهیک دوره تجربه

تی های سنی اصلی منابع مالی، کیفیت و حفظ کارویژهمشابهی در سه حوزه هایبحران

اند و از این رو واجه بودهدانشگاه در عین حفظ استقالل دانشگاهی و آزادی علمی م

ایی شدن ی پسا تودهها در مرحلههای گوناگونی را برای عبور از این بحرانسیاست

 . (2015، 1)توماس و همکاراناندآزموده

بیش از دو دهه است که آموزش عالی ایرانی نیز با سیاست افزایش دسترسی و به دنبال   

یی از گسترش آموزش عالی را با افزایش هاآن نیل به هدف عدالت اجتماعی،  تجربه

های متفاوت نهادهای آموزش عالی آزموده های دانشگاهی و شکل دادن به گونهظرفیت

وزارت و  مرکز آمار ایرانی مانند بر اساس آمارهای منتشره از سوی نهادهای متولّ است.

به بیش از  مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، تعداد علوم، تحقیقات و فناوری

میلیون نفر و تعداد اعضای هیئت علمی  8/4مؤسسه، تعداد دانشجویان به بیش از  3000

وزهرایی در کلیه حگیتهزار نفر، افزایش یافته است. با توجه به مراتب کمّ 70به حدود 

ها و چالشبرای رسیدن به اهداف خود با  مؤسسات پژوهشیها و های عتف، دانشگاه

رویه دورهها، گسترش بیمختلفی رو به رو هستند. مشکالت فرهنگی در دانشگاه مسائل

های آموزشی، پایین آمدن کیفیت آموزش و تدریس، به روز نبودن و کاهش سطح کیفی 

امعه، کاهش های درسی با نیازهای روز جاعضای هیئت علمی، عدم تناسب محتوا و برنامه

ها با جامعه، پایین بودن شأن دانشگاه و انسان دانشگاهی، عدم هماهنگی بین دانشگاه

1. Thomas et al

https://www.amar.org.ir/
https://www.amar.org.ir/
https://www.msrt.ir/fa/
https://www.msrt.ir/fa/
https://www.msrt.ir/fa/
https://www.msrt.ir/fa/grid/category/7/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/grid/category/7/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/page/630/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/page/630/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.neyshabur.ac.ir/fa/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A6-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://fa.neyshabur.ac.ir/fa/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A6-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88
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سطح دانش، بینش و توان دانش آموختگان، افزایش نرخ دانش آموختگان بیکار و جویای 

های برابر از جمله مسائل راهبردی گذاری مبتنی بر نیاز و نبود فرصتکار، فقدان هدف

ریزان آموزش عالی با آن رو به رو هستند )نظام ها، مدیران و برنامهشگاههستند که دان

(. گسترش کمّی نظام آموزش عالی بدون 1395 ارزیابی وتضمین کیفیت، جامع نظارت،

های موجود و توان بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، کاهش توجه به ظرفیت

توان گسترش کمّی و داشت. درواقع نمیکیفیت نظام آموزش عالی را به دنبال خواهد 

آموختگان را دلیلی بر وجود کیفیت مطلوب ازدیاد تعداد دانشجویان و دانش

پذیری و پاسخگویی ها، لزوم مسئولیت. این چالش(1397)فریدونی و همکاران،دانست

را در نظام آموزش عالی ایران منجر شده است و نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی 

 .در ساختار، رسالت، اهداف، کارکردها و فرایندهای خود نموده است

انشگاهی در د علمیدر زندگی  تحوالت بین نسلی "الف( در طرح 1396فراستخواه) 

کند های جهانی برای جامعه ایران توصیف میپنج نسل متناظر با تحوالت ونسل "ایران

و به نگرانی مشترکی که کم و بیش در هر سه نسل مشاهده شد به صورت موارد زیر 

.سیاسی شدن بیش از اندازه دانشگاه و غلبه امر سیاسی بر امر 1اشاره کرد.

این پیامد را قبول دارند و به اشکال .سیطره کمّیت و افت کیفیت ،هر سه نسل 2آکادمیک

در  هنجاریهای رفتار علمی، بیکنند؛ نسل اول به تضعیف اصالتمختلف آن اشاره می

نگری دانشجو و اطالعات های دانشگاهی، پز و بزک علمی، سیطره کمّیت، سطحیمرتبه

وجب ها و افزایش استاد را مکند. نسل دوم گسترش کمّی دانشگاهکم عمق اشاره می

گرایی و پرش در مقاالت داند و به کاهش مهارت استادان، کمّیگرایی میرقابت در کمّی

کند. نسل سوم وضع مالی استاد را در کار هیئت علمی افت کیفیت رساله ها اشاره می

داند و از کمّی کاری استادان برای ارتقاء و افت سطح کیفی دانشجو سخن می موثر می

( بیان داشت، رشد کمّی نهادهای آموزش عالی 2016ی مارگینسون)در عرصه جهان گویند.
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ی روهای پیشتنش از ای برای جامعه شود. یکیتواند سبب بروز مشکالت عدیدهمی

ترین چالش جامعه نام برده است ، پاسداشت کیفیت و جامعه که از آن به سان اصلی

ی در حال توسعه کمّی برابری در آموزش عالی در شرایطی است که نظام آموزش عال

( در پژوهش خود بر یک موضوع خاص توافق داشت و آن 2015) 1چی هاو یانگ است.

عالی در عین توسعه کمّی بود. و اشاره داشت که حفظ کیفیت  و استانداردهای آموزش

های نظام استمرار در توسعه کمّی و حفظ کیفیت باال در کلیه بخش -همین امر

 را برای این نظام به همراه داشت.  معضالتی -عالیآموزش

های آموزش عالی با این مشکل روبرو هستند که چگونه ضمن پاسخگویی بنابراین، نظام

های برابر در  آموزش عالی فراهم آورند و به تقاضای روز افزون اجتماعی، فرصت

ته، شهمزمان نوعی کیفیت را رعایت کنند؟ برای رویارویی با مشکل یاد شده، در دهه گذ

مفهوم کیفیت در آموزش عالی مورد تاکید و توجه بیشتری قرار گرفته و ارزشیابی آن در 

های ارزشیابی، سنجش و تضمین کیفیت در های دانشگاهی مطرح شده است. برنامهنظام

ای طوالنی نظام آموزش عالی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دارای سابقه

محمدی  ؛1381عالی ایران، تحقیقات)رحیمی وهمکاران، اما در آموزش. (2000)ترو،است

دهد که با توجه به ...( نشان می1396؛ بهمئی و عنایتی، 1391؛رشیدی،1386و همکاران ،

ها از چارچوب مشخص و ها و مسائل ذکر شده ارزشیابی کیفیت نظام دانشگاهچالش

ظام نداشته و بهبودکل نمنسجمی برخوردار نبوده و بسیار موسمی وناپایدار که استمرار 

ن تریها از جمله مهمدانشگاهی مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، از آنجایی که دانشگاه

نهادهایی هستند که جوامع برای رشد و توسعه به آنها نیاز دارند، شفافیت، پاسخگویی و 

 تماتیکیل تحلرو که با روش . از این رو در مطالعه پیشاستبهبود کیفیت در آنها الزامی 

واکاوی راهبردهای بهبود و ارتقا کیفیت نظام دانشگاهی به به ایم تا انجام شده بر آن بوده

1. Yung Chi Hou
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آموختگان پرداخته و در این زمینه با توجه به ساختار عنوان راهی بسوی اشتغال دانش

 به پیشنهاداتی سیاستی در این حوزه دست پیدا کنیم. ها در ایران دانشگاه

  پژوهش روش

 ها از روشبا توجه هدف از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده مقاله حاضر

ن مطالعه در ای برده است.بهره تحلیل محتوای کیفی از نوع)تحلیل تماتیک یا موضوعی(

 هاها با این هدف  که دادهتحلیل تماتیک عبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل داده

هاست.زمانی که ی اول به دنبال الگویابی در دادهلیل در وهلهگویند.این نوع تحچه می

یا موضوعی از آن صورت گیرد. به ها به دست آمد، باید حمایت تمیالگویی از داده

آوری اطالعات، تحلیل محتواکیفی از ابزار جمعگیرند.  ها نشات میها از دادهعبارتی تم

وش توان از یک منظر رلیل محتوا را میتحبرداری و چک لیست بود. نوع تماتیک، فیش

ها (، زیرا در اغلب کارهای کیفی که داده1392دانست و از منظر دیگرابزار)محمدپور،

جامعه پژوهش در این گیرد. شوند مورد استفاده قرار میآوری میصورت واژگانی جمعبه

،ادبیات تحقیق، اسنادو مدارک انتخابی با توجه به اهداف 1منبع اطالعاتیبخش، سه 

حلیلی ت -ها با استفاده از روش توصیفیپژوهش بود.در این بخش تجزیه و تحلیل داده

. گردآوری اطالعات واقعی و جدید با جستجو 1انجام شد. مراحل آن به شرح زیر است: 

های  موجود در زمینه هشها و پژودر ادبیات و مباحث نظری پژوهش، اسناد، گزارش

ها و های بوجود آورده و تدوین گزارهها و بحرانگسترش کمی آموزش عالی و چالش

. شناسایی و بررسی مسائل، شرایط و وقایع 2قضایای کلی موجود درباره مفهوم کیفیت 

کاری یا کنترل موقعیت، جاری در مورد این مفهوم بدون هرگونه دخالت محقق در دست

. مقایسه و تحلیل وقایع در جهت ارائه چارچوبی برای یکپارچه3نقش متغیرها وضعیت و 

 (.1398، و همکارانها)روحانی سازی داده

1. Data sources
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 هایافته

در قالب مقوله کلی، مقوله فرعی ( 1ی جدول شماره )های حاصل از فرایند کدگذارییافته

به دست آمده بر اساس سیر  یهاها هستند. سپس هر یک از مفاهیم و سازهو زیر مقوله

 اند.شدهپژوهش، توصیف و تشریح 

بهبود راهبردهای کیفیت نظام  از طریق آموختگان اشتغال دانش  -1 یجدول شماره

 دانشگاهی

 زیر مقوله مقوله فرعی مقوله اصلی

 آموختگاناشتغال دانش

گسترش کمی آموزش 

 عالی
 بحران آموزش عالی

 تامین منابع مالی

 بحران کیفیت

راهبردهای بهبود 

 کیفیت نظام دانشگاهی

تضمین کیفیت آموزش 

 عالی

 پژوهیدانشگاه

 پژوهشیآینده

 آموختگاناصلی: اشتغال دانش مقوله

گونه که در جدول فوق به اختصار مشخص شده است. مقوله اصلی که اشتغال همان

کمی آموزش عالی و  فرعی مهم )گسترشمقوله  2آموختگان نام داشت، از دانش

ها مقوله پایه تشکیل شده که هریک از آن 6راهبردهای بهبود کیفیت نظام دانشگاهی( و
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 اند.در ادامه شرح داده شده

 گسترش ناموزون کمی آموزش عالی اول: مقوله فرعی

های گذشته آموزش حاکی از آن است که، طی سال ی حاصل از تحلیل تماتیکهایافته 

ه این ک عالی به صورتی نامتناسب، بد قواره و ناموزون و غیرمتوازن گسترش یافته است

. این (1396؛فریدونی، الف1396)فراستخواه، امر باعث سیطره کمیت به کیفیت شده است

ه باشیم. آموزش عالی ب به معنای آن است که ما از این وضع نباید انتظار پایداری داشته

گرا شده است ) آن هم به صورت عرضه دولتی( . اگر شدت در شکلی نامعقول، عرضه

یابی گسترش آموزش عالی در کار نباشد، نه تنها به اتالف منابع فکر درستی برای سامان

انجامد، بیکاری دانش آموختگان، یا آموزی میملّی بلکه به سرخوردگی جامعه از علم

ی خود، فقدان های کاذب آنان نامتناسب با رشته و تخصص هزینه شدهاشتغال انواع

ی آموزش عالی، مخدوش شدن اعتبار های اجرا شدهاثربخشی اجتماعی و فرهنگی دوره

مقداری ها و مراکز آموزش عالی در ادراک عمومی از دانشگاه و بیو نشان اجتماعی گروه

ی ناشی از روندهای آمدهای سوء و ناخواستهپیفرهنگی آن، همه و همه فقط بخشی از 

کنونی است. امر گسترش در نظام پژوهش و آموزش عالی، بنا به سرشت خود، از جنس 

است . جریان  این مشکل سندرومی است، جز عالئم مرضی یک نظام 1سیاست عمومی

 ،های دولتیهای سیاسی، مدیریتمتمرکز آموزش عالی که به شدت وابسته به چرخش

ها و منازعات جناحی و منافع و فشارها و های گروهی و گرایشها و نگرشسلیقه

رانی خوب در آموزش عالی است که آثار خود را به هاست. این مشکل ضعف حکمالبی

اعتنا به تقاضاها، فاقد هدفمندی، ای آموزش عالی، بیگرایانهصورت نظام گسترش عرضه

توجه به الت ملّی و بین المللی، و کم توجه یا بیدچار فروبستگی و بیگانگی با تعام

و  ایگویی به نیازهای واقعی توسعه در سطوح محلی و منطقهگرایی و پاسخماموریت

1. Public policy
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ی قابل ذکر این است که درصد باالی . نکتهب(1396)فراستخواه،دهدملّی نشان می

ی چندگانهی سادگی اخذ مجوز نهایی و فقدان مراحل مجوزهای قطعی نشان دهنده

بررسی و ممیزی و نبود سازوکارهای اعتبارسنجی و غربال کیفی مطابق  استانداردهای 

دقیق است. وضعیت زمانی این مجوزها محل تامل است. در ده سال گذشته شاهد فراز 

و اوج آن در سال  1392و انتهای آن سال  1388و فرودی هستیم که ابتدای آن سال 

آویختگی شدید امر آکادمیک گسترش  درهماهد حاکی ازاست. این شو 1391و   1390

های سیاسی و شرایط مدیریتی دولت و وزارت علوم، تحقیقات و به امر پلیتیک زمینه

گرهای گسترش آموزش عالی مشخص شد که فناوری است.  با مروری کوتاه در نشان

ازار کار و بیتوجه به تقاضاهای واقعی جامعه و بگرایانه است و بیاین گسترش عرضه

)فراستخواه، ی کیفیت استاعتنا به تعامالت ملّی و بین المللی و بر کنار از تعهد به ضابطه

بنابراین، این گسترش ناموزون کمی بدون در نظر .(1394؛ منیعی،1396؛فریدونی،1396

گرفتن کیفیت نظام دانشگاهی باعث به وجود آمدن بحران در آموزش عالی در دو بخش 

 گذرد.شد که در ادامه از نظر می کیفیتابع مالی و تامین من

بحران آموزش عالی )تامین منابع مالی، کیفیت و حفظ   اول: مقوله فرعیزیر

 های سنتی دانشگاه(کارویژه

  تامین منابع مالیچالش در 

یر است پذهای بین المللی، اقتصاد آموزش در ایران بسیار ضعیف و آسیببر اساس داده 

های ، با وجود این که سال21ی اول قرن و دهه 90ی ی دههبه طوری که در فاصله

ی آموزش از تولید ناخالص ملّی به یک منوال تحصیل رشد سریعی داشته است اما هزینه

ی کمّیت آموزش ما بر گر غلبهشواهدی است که بیان مانده است و این فقط یکی از

ای های عمدهگیریم که شکاف(. بدین ترتیب، نتیجه میUNDP,2015کیفیت آن است)

در نظام آموزشی و آموزش عالی ما مثل مشکالت کیفیتی، نابرابری و اشتغال ناپذیری 
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؛ 1397)رشیدی،.دارد هنوز در سطحی بسیار زیاد با متوسط وضع مطلوب جهانی فاصله

ی آمایش آموزش عالی، تصویری از در مطالعه(.1391الف؛ یمنی، 1396فراستخواه،

دهی آموزش عالی به دست داده شده است. بر ی عوامل اقتصادی موثر بر سامانآینده

های شغلی برای دانش آموختگان آموزش عالی و مازاد اساس این مطالعه، کمبود فرصت

 های اساسی کشور ازکرده در بازار کار ایران، یکی از چالش ی نیروی کار تحصیلعرضه

، های اخیری قبل بوده است. با نگاهی به آمار گسترش کمّی آموزش عالی در سالدو دهه

توان دریافت که در صورت عدم تحوّل اساسی در نظام اقتصادی این بحران به راحتی می

 .(1394تشدید خواهد شد)نورشاهی، منیعی و قارون، 

 بحران کیفیت

ه، ک است. این در حالی استادامه این روند کمّی، بحران کیفی آشکاری را در پی داشته  

های اجتماعی جهت حفظ و بقاء خود و حفظ رقابت در دنیای متغیر امروزی تمام نظام

اند، چرا که کیفیت با توجه به نیازهای اجتماعی و مخاطب تعریف ناگزیر از بهبود کیفیت

شود و این نیازها و تقاضاها همواره در حال تغییرند، لذا الزم است جهت تطابق با می

ها، (. در میان این نظام1395ها به بهبود کیفیت خود بپردازند)نیستانی،ها تمامی نظامآن

ای برخوردار است، چرا که مخاطبان متعدد و متنوعی نظام آموزش عالی از موقعیت ویژه

شوند، که این امر بیانگر این است که نظام مند میاز محصوالت و تولیدات این نظام بهره

 رخوردار است.آموزش عالی از اهمیت بسزایی ب

پورو های تضمین کیفیت )ظفریدر این راستا الف.استقرار نظام 

(.،ب.تاسیس مراکز دانشگاه پژوهی)نعمتی و 1391؛رشیدی،1392محمدی،

توان ( را می1394پژوهی کیفیت در نظام دانشگاهی)فراستخواه،( وج. آینده1394همکاران،

کیفیت نظام آموزش عالی و پاسخی ای از راهبردهای مناسب جهت حفظ و ارتقاء نمونه

 ود.شهای پیش رو، مورد توجه قرار داد که به اختصار توضیح داده میمناسب به چالش
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 راهبردهای برای بهبود و ارتقاء کیفیت نظام دانشگاهی: مقوله فرعی دوم

های شناخت عملکرد سیستم : تضمین کیفیت آموزش عالی زیر مقوله فرعی دوم:

کمّیت و  –ها( از طریق صورت دوگانه آن ها و نتایج حاصل از آندانشگاهی )فعالیت

های آموزشی، پژوهشی، هر دو نشان از یک واقعیت پیچیده دارند. پدیده –کیفیت 

 آیند؛ وای به وجود میها در چنین میدان پیچیدهفرهنگی، اجتماعی و غیره در دانشگاه

کیفیت در آموزش عالی، بدون توجه به این میدان، به شناختی « ابزارهای تعیین»این، بنابر

آورد. تعریف از آن به وجود می« شناخت قطعی»یابد و توّهمی از سطحی از آن دست می

زش در آمو« کیفیت شناسی»ناپذیری کیفیت در آموزش عالی، مسیر جدیدی در مقوله 

شده کیفیت در آموزش عالی بر اساس معیارها و یینگشاید. تعریف از پیش تععالی می

های دانشگاهی در تضاد بوده، مانع بزرگی برای ، با پویایی سیستم«معیّن»های شاخص

شو های دانشگاهی محسوب میهای آموزشی/پژوهشی سازمانها و نوآوریبروز خالقیت

گری گرایی و تصدیدر جامعة ایران با تمرکز.تضمین کیفیت آموزش عالی (1391)یمنی، 

ها و همة ذینفعان اجتماعی ای از دانشگاهشود، بلکه از طریق ایجاد شبکهدولتی میسر نمی

رسد. از سوی دیگر به سامان می« توسعة نهادهای واسط دولتی ـ دانشگاهی»و و با ایجاد 

با ساختار اقتصادی خاصی که دارد، حمایت اعتبارات عمومی تشویقی   در جامعة ایران

های آموزش عالی در یک شرایط توسط دولت برای ارتقای کیفیت مؤسسات وبرنامه

ضروری است. رویکرد فلسفی مناسب برای ارزشیابی  تعریف شده شفاف ورقابتی

اری، گفتگو، همک آموزش عالی ایران، رویکرد انتقادی مبتنی بر انگیزش، دلبستگی،

زا با هدف تغییر پایدار از طریق بهبود مداوم کیفیت است. توانمندسازی و مشارکت درون

ای از الگوی ارزیابی درونی و بیرونی )اعتبارسنجی( با همکاری وتعامل شبکه سرانجام 

؛ رهای علمی، نهادهای غیر دولتی، دولت وبازارکاها، انجمننفعان مانند دانشگاهکلیّه ذی
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تری برای دورۀ گذار آموزش عالی ایران به ترازهای کیفیت جهانی گزینة مناسب مطمئنا 

  .ب( 1389)فراستخواه،است

در عصر جهانی شدن، انقالب اطالعات و : ( IRپژوهی )دانشگاهزیر مقوله فرعی دوم: 

تولید دانش، شرایط متحول و پیچیده، آموزش عالی و دانشگاه را احاطه کرده است. لذا 

گیری ریزی و تصمیمها در مسیر بقا، توسعه و تعالی خویش، ناگزیر از برنامهدانشگاه

د مر باعث بوجوپژوهش محور و مبتنی بر اطالعات دقیق، به روز و کارآمد است که این ا

به عنوان پژوهی (.  دانشگاه1391آمدن دانشگاه با محوریت پژوهش است)فراستخواه، 

راهبردی موثر جهت بهبود و تعالی کیفیت در دانشگاه امری ضروری است و برای نهادینه 

عنوان دستیاران نظام دانشگاهی کشور به آناندازی دفاتر های اجرایی آن، راهشدن روش

واحد دانشگاه  های اجرایی مناسبی را ارائه کند.ها و روشبه مدیران، آموزشتواند می

وتحلیل و آوری، تجزیهاند از: جمعپژوهی، چهار نقش اساسی بر عهده دارد که عبارت

ریزی دانشگاهی، انتشار اطالعات، مهندسی اطالعات، طراحی و تسهیل فرایند برنامه

رو، در ازاین (. 1391)امین بیدختی و دیگران،  های دانشگاهیگیریمشاوره در تصمیم

عنوان ابزاری مؤثر در بسیاری از کشورها ضرورت ایجاد و استقرار آن درک شده و به

نگری و پاسخگویی عمومی سازی دانشگاهی، آیندههای مدیریتی، تصمیمگیریتصمیم

 (1394)تسلیمی،شودتلقی می

ط با توجه به شرای :ت در نظام دانشگاهیپژوهشی کیفیآیندهزیر مقوله فرعی دوم: 

مؤسسات ا و ههای گسسته، دانشگاهبسیار پیچیده در جهان به شدت رقابتی و با دگرگونی

آموزش عالی ایران به مثابه نهادهایی هوشمند، خودتنظیم و خود راهبر راهی جز سوق 

نگاری راهبردی در پیش اندیشی و آیندههای خود به سمت الگوی آیندهریزیدادن برنامه

ریزی است. شناختی نوپدیدی به برنامهاندیشی قبل از هر چیز رویکرد معرفتندارند. آینده

صورت چهار مرحله ممکن، باورپذیر، محتمل و مرجح های بدیل بهندیشی، آیندهادر آینده
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پژوهی را در کانون های پیشرو جهان رویکرد آیندهدانشگاه شوند. بندی میسطح

دهنده به آینده دانشگاه هایی که عوامل شکلنوع پیشراناند.های خود قرار دادهریزیبرنامه

های هایی که به مدیریت و به مولفهپیشران دستهتوان به دو شوند را میایرانی محسوب می

به بررسی  در ادامه که ( 1392)فراستخواه،شوندتقسیم می هستند محیطی دانشگاه مربوط

 .پردازیمآنها می

خود آیینی، خود راهبری و  .1شوند:هایی که به مدیریت دانشگاه مربوط میپیشران -

مراتب زدایی در دانشگاه و تحول زدایی و سلسله. مقررات 2خودتنظیمی دانشگاه؛ 

. استقرار نظام مؤثری در 3ساختاری آن در جهت تسهیلگری، مشارکت و تعامل؛ 

. استقرار نظام تضمین 4دانشگاه برای جلب اعتماد، انگیزش و مشارکت دانشگاهیان؛ 

د نعلمی از طریق نهادمکیفیت در دانشگاه برای افزایش توان علمی اعضای هیئت

شدن رشد و بالندگی مداوم آنها، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری در دانشگاه از 

ها و فرایندهای یاددهی و یادگیری و افزایش توان علمی طریق تحول در شیوه

ها و کارآفرینی آنها .ها، شایستگیآموختگان و ارتقای دانش، مهارتدانش

)  . اقتصاد1شوند:انشگاه مربوط میهای مختلف محیطی دهایی که به مؤلفهپیشران -

های مالی مانند کسب منابع اختصاصی از طریق خدمات تخصصی سرمشق ریاضت

به جامعه و تنوع در منابع مالی و درآمدهای دانشگاه؛  نحوه مواجهه دانشگاه با 

 جاییفرایندهای نوظهور اقتصاد دانش مانند کاالیی شدن علم و آموزش عالی/جابه

تقاضا، تجاری شدن دانش، پارادایم نوین دانشگاه کارآفرین، تعامالت و از نیاز به 

)فناوری اطالعات و  .فناوری2 های دانشگاه با دنیای صنعت و خدمات(توافقنامه

ای شدن؛ بازیگران جدید در آموزش عالی مانند ارتباطات؛  مجازی شدن؛ رسانه

ریان آزاد مبادله اطالعات مراکز مجازی آموزش عالی و محیط های نوین یادگیری؛ ج

)تحوالت حوزه حکمرانی مانند تمرکززدایی، تفویض  . سیاست3 و دانش و معنا(
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اختیار و استقالل دانشگاهی؛ عدم سیطره سیاست و ایدئولوژی دولتی و رسمی بر 

ای آموزش عالی و نظام علمی، سیاسی نشدن پست ریاست دانشگاه؛ مدیریت حرفه

)فرهنگ دانشگاهی  . فرهنگ4 ؛ پایداری سیاسی در کشور(گراییدانشگاه و شایسته

بخش شامل فرهنگ علمی، نشاط فکری و آزادی علمی، فضای پردیس، رضایت

فرهنگ دانشجویی، رشد و بالندگی دانشجو و جو سازمانی و گروهی توأم با انگیزش، 

)تحوالت جمعیت شناختی پردیس و . اجتماع5 ( بستگی و مشارکتاعتماد، دل

بندی اجتماعی مانند زنانه شدن، دانشجویان غیر سنتی، دانشجویان شاغل، قشر

)فرایندهای جهانی . سایر6های گروهی و قومی در دانشگاه(و فراگیران آزاد و هویت

 (زیستای شدن؛  پایداری محیطرشتههای نوظهور تولید دانش و میانشدن؛ سبک

.شوندمی

 گیریبحث و نتیجه

و همکاران،  1)آرتسهای جهانی تجربه زدهد، درس گرفتن امطالعه نشان میهای این یافته

 4؛ پاپسکو2014، 3بائوم ؛2015یانگ چی هاو،  ؛2016و همکاران،2ساری؛2017

گذران آموزش عالی باید این یک ضرورت بوده و حکایت از آن دارد که سیاست(2011،

مهم را درک کنند که دانشگاه به دلیل ماهیت نهادی خود و ضرورت حفظ استقالل برای 

توان آن را از بیرون تنظیم های دانشگاهی، نهادی خودتنظیم است و نمیپاسداشت ارزش

فرایندهای دانشگاه باید برآمده از نیاز درونی  کرد. هر سیاستی برای بهبود عملکرد و

گذار آموزش عالی در عین به رسمیت دانشگاه و نه فشار بیرونی باشد. نهاد سیاست

گرایی و جلوگیری از گسترش دهی تودهشناختن استقالل دانشگاهی باید برای سامان

1. Artes

2. Sari

3 .Baum 
4. Popescu
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های اساسی کارویژهآموزش عالی بدون کیفیت که قرار است تنها بنگاه اقتصادی باشد و به 

دهد، نیاز به سیستم ارزشیابی و اعتباربخشی بسیار قوی دارد. اگرچه خود اهمیتی نمی

ی دارد هایهای ارزشیابی و اعتباربخشی قوی هم بخشباید توجه نمود که همین سیستم

ی دانشگاه های درونها و اعتباربخشکه از درون دانشگاه نشات گرفته و مبتنی بر ارزشیابی

یرانه انجام گهای کیفیت دانشگاهی حالت دستوری و با نگاه مچستند. در گذشته ارزیابیه

های دادند. برخالف سازمانشده است و مسئوالن دانشگاه رغبتی به انجام نشان نمیمی

توان با بخشنامه و دستورات اداری به بهبود کیفیت تجاری و بازرگانی، در دانشگاه نمی

یفیت کبستگی اعضاء و کارکنان آن است که این مهم امکانپذیر است. پرداخت و فقط با دل

بخشی به دانشگاه بایستی در درجه اول از دغدغه های درونی و خواست درونی اعضاء 

هیات علمی نشات گرفته باشد با انجام ارزیابی درونی )به عنوان اولین گام در استقرار 

ست اعضاء هیات علمی گروه آموزشی نظام تضمین کیفیت دانشگاه( ابتکار عمل در د

ها و معیارهای ارزیابی مشارکت است و اعضاء در تمامی مراحل ارزیابی و تدوین شاخص

کنند و بدین صورت در مدیریت توسعه دانشگاه سهیم داشته و نظرات خود را اعمال می

ن مبنای ترییاشود.  ارزیابی درونی پایهشوند و فرهنگ ارزیابی در دانشگاه نهادینه میمی

از آنجا که .عضو هیات علمی و دانشگاه است استقاللزیر بنای فرایند تضمین کیفیت و

ای برای دانشگاه وجود ندارد. کیفیت است هیچ مدل از قبل آماده خاصهر دانشگاهی 

ه با را نشات گیرد در واقع :طلبی بایستی ؛ از دغدغه و خواست درونی اعضاء دانشگاه 

  .گرددمشخص می پیمودن هموار و

 پیشنهادهای سیاستی

اصالح یا تغییر و نوآوری در نظام آموزش عالی کشور، نیازمند تحلیل راهبردی و بررسی 

ها و فرصتو شناسایی چالش علوم های کالن وزارتها و برنامهدقیق و عمیق سیاست

آموزش عالی های آنها در سطوح مختلف آموزش عالی است. ارزیابی راهبردی در نظام 
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گذاریها و تصمیمات کالن خود تا به بررسی و مطالعه سیاست کندبه مدیران کمک می

بیندیشند و تأثیر اقدامات خود را در سطوح مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری نظاره

فیت های بهبود کیچه که در این مطالعه از منظر مرور ادبیات و تجربهبا تمام آنگر باشند. 

ورهای مختلف آورده شده، در نهایت شایسته است که برخی راهبردهای آموزشی کش

د گیری آن در ایران مفیگذاری آموزش عالی و جهتسیاستی که بتواند در کالن سیاست

 باشد به شرح زیر خواهد بود.

؛گذاری و مدیریت آموزش عالیتغییر و دگرگونی در سیاست .1

 بین و ایمنطقه ملی، سطح در دولتی غیر تخصصی و ایحرفه نهاد یک ایجاد .2

؛المللی

دهد. تا استقرار کیفیت از روش دیوان ساالردولتی و به صورت بوروکراتیک جواب نمی

حاصل بود. کنون هر مقدار هزینه فرصت و بودجه در این راه خرج شده است نوعا بی

ی در لی بین الملشدههای آزمودهطبیعت آموزش عالی و علم برای کیفیت نیازمند روش

زمینه ممیزی و اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی در حکم یک رسانه یا یک بازار است. 

واجد توانایی تنظیم کیفیت در آموزش عالی است و در کشورهای توسعه یافته و نیز 

های موفق در کشورهای در حال توسعه، توانایی خودش را نشان داده است. پس تجربه

خصصی غیردولتی، اعتبارسنجی آموزش عالی در کشور ای و تگیری نهادهای حرفهشکل

های بین المللی کیفیت صورت بگیرد. ها با شبکهآن ای، ملی و همکاریدر سطح منطقه

اریم ها( الزم دما یک سازمان اعتبارسنجی مستقل) به صورت واسط میان دولت و دانشگاه

المللی  ی بینباید عضو شبکهکه استانداردهای آن در دنیا شناخته شده است. این سازمان 

ای در جهان های کیفیت منطقهباشد و با شبکه  (INQAAHE)کیفیت آموزش عالی

های پروتکلی داشته باشد. زیر چتر این همکاری (APQN)مثال در آسیا و اقیانوسیه 

ت آید و کیفیسازمان است که امکان ممیزی بیرونی و درونی آموزش عالی ایران فراهم می
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شود. هر چند که در نهایت، کیفیت یک فرهنگ است اما خود فرهنگ نیز به تضمین می

 کند.پشت گرمی نهادها و ساختارها و تنظیمات نهادی فرصت رشد پیدا می

؛(1393؛باقری وهمکاران،1394ها )نقوی و همکاران،سازی دانشگاهچابک .3

 ملی سطح در عالی آموزش موسسات و هادانشگاه مشارکت و تعامالت توسعه .4

؛(1382بازرگان،1390)حاتمی و همکاران،

؛ها دانشگاه ملی یشبکه به ساختاری اختیار تفویض و زدایی تمرکز .5

؛سرزمینی آمایش به توجه .6

؛اعتبارسنجی و ممیزی طریق از گسترش امر سازی یکپارچه .7

؛توجه به سطح بندی و استانداردهای آموزش عالی .8

؛درخواست از طریق سفارش اجتماعی  .9

؛شدن  المللی بین فرایندهای و شدن جهانی تحوالت درک .10

  دولتی در نظر گرفت. غیر بخش مشارکت تسهیل و جلب طریق از بودجه تامین .11

 فارسی منابع 

(. ضرورت ایجاد واحد 1391امین بیدختی، علی اکبر؛ نعمتی، محمدعلی؛ زارع، مریم ) .1

دانشگاه پژوهی در دانشگاههای اسالمی ایران، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسالمی، 

.113-90، صفحات 1شماره 

(. ظرفیت سازی برای ارزیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزش 1382بازگان ، عباس ) .2

های ملی در ایجاد ساختار مناسب، نشریه های بین المللی و ضرورتی: تجربهعال

 .141-158، صص41مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره 

پور، احمد آقازاده، حمید رحیمیان، محمدرضا مهرگان باقری کراچی امین، عباس عباس .3

ها، راهبردهای آموزش های چابکی سازمانی در دانشگاهمیزان کاربست مولفه .(1393)

.1، شماره7در علوم پزشکی، دوره 
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اثرگذار در کیفیت خدمات های (. ابعادو مولفه1396بهمئی، سمیه؛ عنایتی، ترانه ) .4

آموزش عالی از دیدگاه مشتریان  داخلی وخارجی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت 

 3، شماره  8وره آموزشی،د

(. لزوم تأسیس دفاتر دانشگاه پژوهی در نظام آموزش 1394تسلیمی، محمدسعید ) .5

(.2/10/1394عالی، سخنرانی. به نقل از خبرگزاری مهر )

(. چالش ساختار سازی برای 1390حاتمی، جواد؛ محمدی ، رضا؛ اسحاقی، فاخته ) .6

ر ن همایش ارزیابی کیفیت دنظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران، پنجمی

 .1-12های فنی،صص نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده

(. ارزیابی درونی ،رویکردچالش 1381رحیمی،حسین ومحمدی،رضاوپرند،کوروش ) .7

برانگیزدرنظام آموزش عالی ایران،مجموعه مقاالت چهل وهفتمین نشست روسای 

.کوشش گروه ارزشیابیدانشگاهها،سازمان سنجش آموزش کشوربه 

(. ارزشیابی درونی و بیرونی کیفیت دوره دکتری گروه تخصصی 1391رشیدی، زهرا ) .8

علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران به منظور فراهم کردن 

رهنمود هایی جهت تضمین و ارتقاء کیفیت دوره ، پایان نامه دکتری دانشگاه علوم و 

ن .تحقیقات تهرا

های ایران، و ارائه (. تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه1397رشیدی، زهرا) .9

های تخصصی آموزش عالی، موسسه راهکارهایی برای بهبود آن. مجموعه گزارش

 ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه

های تحقیق در علوم اجتماعی ، نشر: پژوهشگاه علوم (. روش1393ساروخانی، باقر ) .10

و مطالعات فرهنگی. انسانی

شناختی پژوهش اسنادی (. مبانی روش1394منش، ایمان )صادقی فسایی، سهیال؛ عرفان .11

، دوره 3در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تاثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی مقاله 

 .29، شماره 8
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(. مدیریت کیفیت رویکردی راهبردی برای 1392پور، طاهره؛ محمدی، رضا )ظفری .12

ورود آموزش عالی ایران به جامعه جهانی ، همایش بین المللی انجمن آموزش عالی 

، دانشگاه فردوسی مشهد، "هاها و چالشتوسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت "ایران 

 .1-18انجمن آموزش عالی ایران،صص

 ( .ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران: کاربردی از نظریه1391فراستخواه ، مقصود ) .13

 ریزی آموزش عالی.، تهران، ناشر: موسسه پژوهش و برنامه"(GTمبنایی)

های با کیفیت داشت ، نشریه توان دانشگاهب(. چگونه می 1389فراستخواه، مقصود ) .14

 .4-2،صص8پیام آموزش، شماره

(. برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در آموزش عالی، 1392فراستخواه، مقصود ) .15

.برنامه ریزی آموزش عالیفصلنامه پژوهش و 

میز  ( . آینده ارزشیابی کیفیت در نظام آموزش عالی،1394فراستخواه، مقصود ) .16

، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی8پژوهی آموزش عالی، پنل شماره آینده

الف(. تحوالت بین نسلی در زندگی علمی دانشگاهی در  1396فراستخواه، مقصود ) .17

 ی ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.ایران، طرح پژوهش

گاهی دانشگاه در ایران مباحثی نو و انتقادی ب(. گاه و بی1396فراستخواه، مقصود ) .18

 پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی ، تهران،نشر: آگاهدر باب دانشگاه

 اییی کمی آموزش عالی؛ نظریه(. پیامدهای اجتماعی توسعه1396فریدونی، سمیه ) .19

ریزی آموزش عالیبنیاد. طرح پژوهش. موسسه پژوهش و برنامهداده

(. بررسی تطبیقی ساختار 1397فریدونی، سمیه؛ رشیدی، زهرا ؛ روحانی، شادی) .20

ا هسازی دانشگاهها در کشورهای دنیا وایران در جهت پیشنهادی برای کوچکدانشگاه

لی، موسسه پژوهش های تخصصی آموزش عاهای تحصیلی. مجموعه گزارشو گروه

ریزی آموزش عالی.و برنامه
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(. طراحی 1393محمدی، رضا؛ عارفی، محبوبه؛ بازرگان، عباس؛ اسحاقی، فاخته ) .21

گیری و الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران،فصلنامه مطالعات اندازه

 .115 -153، صص 5ارزشیابی آموزشی، سال چهارم، شماره 

و تحلیل آموزش عالی ایران از منظر آمار. موسسه پژوهش  ( بررسی1394منیعی، رضا ) .22

 ریزی آموزش عالی. تهرانو برنامه

( . وزارت علوم، تحقیقات و 1395نظام جامع نظارت، ازیابی و تضمین کیفیت. ) .23

فناوری. 

https://nezarat.msrt.ir/file/download/regulation/1503484643-

pdf 

(. دانشگاه 1394امیری، سید طیبه؛ خسروی، محبوبه ) نعمتی، محمدعلی؛ موسوی .24

پژوهی، رهیافتی نو در راستای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، نشریه صنعت و 

 .26و  25های دانشگاه، شماره

بندی عوامل توانمندساز ( اولویت1394نقوی. سید علی، آذر. عادل، اسعدی. میرمحمد ) .25

کز آموزش عالی شهر یزد. فصلنامه پژوهش و ها و مراچابکی سازمانی در دانشگاه

 61-81، صص 1، شماره 21ریزی در آموزش عالی، دوره برنامه

(. طرح آمایش آموزش عالی؛ 1394نورشاهی، نسرین؛ رضا، منیعی؛ قارون، معصومه ) .26

ی جامع علمی کشور، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در چارچوب نقشه

 آموزش عالی.

برنامه ریزی آموزشی: راهبردهای بهبود کیفیت در سطح (. 1395رضا )نیستانی، محمد .27

 ، ناشر: یار مانا. (یک واحد آموزشی )مدرسه، دانشگاه، آموزش مجازی

عالی.انتشارات سمت. تهران.(. کیفیت در آموزش 1391یمنی دوزی سرخابی،محمد) .28
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Reflection of strategies for improving and improving the quality of the 

university system; A way to employ graduates 

Zahra Rashidi1

The aim of the present study is to reflect the strategies of improving and 

improving the quality of the university system as a way to employ graduates. 

According to the applied purpose and according to the method of data 

collection, the research method has used qualitative content analysis of 

thematic (thematic) analysis at the level of available documents and resources 

in a targeted manner in relation to the phenomenon under study. Data 

collection tools have been content analysis, fisheries, checklists. Descriptive-

analytical methods have been used to analyze the data. The findings show that 

higher education in Iran is facing crises in three main areas: quality, funding, 

and maintaining its traditional functions. Appropriate strategies for 

overcoming these crises, which is a response to the employment of graduates; 

Establishing quality assurance systems is the establishment of university 

centers, research and future quality research in the university system. 

Therefore, it is concluded that any reform or change and innovation in the 

quality system of higher education requires strategic analysis and detailed 

study of policies, the most important of which is change. And changes in 

policy-making and higher education management, the establishment of 

professional and non-governmental professional and specialized institutions 

at the national, regional and international levels (APQAAHE), attention to 

decentralization, delegation of academic authority and independence, 

university agility, attention to territorial planning, integrated Building 

expansion through auditing and accreditation, paying attention to the leveling 

and standards of higher education, requesting through social order, 

understanding globalization developments and internationalization processes, 

and funding through attracting and facilitating non-governmental sector 

participation. 

Key words: Quality crisis, higher education, strategies, quality improvement 

and promotion, employment of graduates 

1 .Assistant Professor of the department of educational innovation and training, 

institute for research and planning in higher education, tehran, iran     Email: 

z.rashidi@irphe.ir
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یدانشگاه یدر نظام ها یفیتک ینو تضم یابیکنفرانس ارز ینچهاردهم14دوره

QAUS2020 

qaus.khu.ac.ir 

مبا رویکرد کارت امتیازی متوازن و پویایی شناسی سیستنسل سوم ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی 

*1احسان منصوری

چکیده

است و مراکز ها به میزان تأثیرگذاری آنها در جامعه وابسته تداوم فعالیت افراد و سازمان

تأثیرگذار در صنعت  یدانشگاه نسل سوم، آموزش عالی از این قاعده مستثنی نیستند. دانشگاه

نقش دستاوردهای آن در بهبود کیفیت زندگی مردم بسیار ای که و جامعه است به گونه

چشمگیر است. ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی نسل سوم، نیازمند پویایی و تغییر نگرش 

به تمی، ساختارهای سیسو تغییر با شناسایی  دبتوان تااساسی در ساز و کارهای سنتی است 

ی . این مقاله با استفاده از رویکرد کارت امتیازدست یابدرفتارها و در نهایت نتایج مورد انتظار 

متوازن و پویایی شناسی سیستم، نگرشی پویا به ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی نسل سوم 

در افزایش درآمدهای بلندمدت  گذاریسرمایه. نتایج این پژوهش نشان داد که نقش دارد

 اختصاصی بسیار تأثیرگذار است.

ها:کلید واژه

مشناسی سیستتیازی متوازن، پویاییکارت ام ارزیابی کیفیت، آموزش عالی،

 استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع، داشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک1

استادیار گروه آموزشی مهندسی صنایع، داشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک نویسنده مسئول:* 

 08632625900تلفن:    e-mansouri@araku.ac.irدانشگاه اراک، اراک، ایران. 
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مقدمه 

مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه در تربیت نیروی انسانی متخصص به 

ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بر و نقش مهم این مراکز در توسعه روندشمار می

های تولیدی دارای اری شرکتکسی پوشیده نیست. مراکز آموزش عالی نیز مانند بسی

آنها، به میزان کیفیت این محصوالت و محصوالت و خدماتی هستند که تداوم موفقیت 

های پروژه ها،ی کتابالتحصیالن، مقاالت علمی، تألیف و ترجمهخدمات وابسته است. فارغ

طح س صنعتی و فکر و اندیشه، برخی از این محصوالت هستند که جامعه با در نظر گرفتن

جش بنابراین سن پردازد.مراکز آموزش عالی میدر خصوص کیفی این محصوالت، به قضاوت 

 سد.رو ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی به صورت مستمر بسیار ضروری به نظر می

ها و ، راهکاری برای ارزیابی عملکرد سازمان1کاپالن و نورتون با ارائه مدل کارت امتیازی متوازن

مدتا برای این مدل ع .(Kaplan & Norton, 1998) ی استراتژیک آنها ارائه دادندنقشه نیز تدوین

ای که چهار سطح رشد و یادگیری، گیرد به گونههای انتفاعی مورد استفاده قرار میسازمان

بنایی توانند مفرآیندهای داخلی، مشتری و نتایج مالی، در راستای هم و بر مبنای منطق حاکم، می

 .(1شکل )برای حرکت استراتژیک سازمان و افزایش روز افزون عملکرد سازمانی باشند

((Kaplan & Norton, 1998): مدل کارت امتیازی متوازن )1شکل 

1 Balance Score Card
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شود شود، رشد و یادگیری به عنوان زیربنا، موجب میمشاهده می 1شکل همانطور که در 

به رضایتمندی مشتری و  در نهایت ای طراحی و اجرا شوند کهفرآیندهای داخلی به گونه

 ش عالی به ویژه در بخشکسب نتایج مالی منتهی شود. در نظر گرفتن ساختار مراکز آموز

دهد که چنین رویکردی حکم فرما نیست. های دولتی، نشان میدولتی و با صرف بودجه

ایت گیرد اما باید بتواند موجبات رضاصوال یک مرکز آموزش عالی با مقاصد انتفاعی شکل نمی

اهم فر التحصیالن است راهای اقتصادی و فارغذینفعان این مراکز که جامعه، دولت، بنگاه

های نسل اول و دوم با رویکرد آموزشی و پژوهشی شکل آورد. با توجه به اینکه دانشگاه

 ، مدل کارت امتیازی این مراکز تغییر خواهد کرد.2شکل اند لذا با توجه به گرفته

های پژوهش()مرجع: یافته : مدل کارت امتیازی متوازن مراکز آموزش عالی نسل اول و دوم2شکل 

در صنعت و جامعه و خروج از آنها یت اثرگذاری ی مراکز آموزش عالی و اهماما با توسعه

 با هدف تأمینها ه، نسل سوم دانشگاهای بودجهبا عنایت به محدودیت گراییحالت مصرف

. (Raeisoon et al., 2018) های کارآفرین شکل گرفتندهدرآمدهای اختصاصی با عنوان دانشگا

رضایت مشتری، کسب نتایج مالی که افزایش درآمدهای  جلب در این مراکز، در نهایت با

شود، منابع مالی مشاهده می 3شکل شود. همانطور که در می حاصلاختصاصی دانشگاه است 

ی دولتی مصوب مراکز آموزش عالی است، موجب تقویت رشد و یادگیری که همان بودجه

شده و این عامل نیز موجب بهبود و چابکی فرآیندهای داخلی خواهد شد. به عنوان مثال با 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

161

یز ها نیز تجهمنابع مالی، اعضای هیأت علمی با کیفیت جذب شده و آزمایشگاهاستفاده از 

روند که فرآیند آموزش و پژوهش به درستی و با چابکی انجام شوند و در ادامه انتظار میمی

 شود.

های پژوهش()مرجع: یافته : مدل کارت امتیازی متوازن مراکز آموزش عالی نسل سوم3شکل 

ت شده و التحصیالن با کیفیت تربیرود با وجود فرآیندهای داخلی بهبود یافته، فارغانتظار می

های دستاوردهای علمی و پژوهشی مناسبی حاصل شود. این عوامل نیز موجب همکاری

یابد. میعلمی و صنعتی در سطح جامعه شده و به مرور درآمدهای اختصاصی دانشگاه افزایش 

توان با رویکرد کارت امتیازی بنابراین هدف از ارائه این مقاله، ارائه مدلی است که در آن می

ی استراتژیک شناسی سیستم، ضمن ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی، نقشهمتوازن و پویایی

 های نسل سوم را ترسیم نمود.موفقیت دانشگاه

ت موضوع پژوهش پرداخته شده است. در بخش سوم در ادامه و در بخش دوم به مرور ادبیا

 .دگردبیان میروش تحقیق و در نهایت در بخش چهارم نتایج پژوهش به صورت مشروح 
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مرور ادبیات پژوهش 

. گرددی ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی به اواخر قرن نوزدهم میالدی باز میتاریخچه

 ت. دراس صورت گرفته آمریکا در مراکز آموزش عالی کیفیت ارزیابی در اقدامات نخستین

 آن از پس .گردید آغاز 1895 سال ازعالی  آموزش مراکز اعتبارسنجی برای کشور تالش این

 یآموزش عال مراکز و ارزیابی کیفیت سنجش برای ساز و کارهایینیز  کشورهای اروپایی

 ، واحد(1985)  فرانسه کشور در ارزیابی ی ملیکمیته به توانمی جمله آن از که نمودند ارائه

کشور در  هاکمیسیون دانشگاه( و 1997) در انگلستان عالی آموزش کیفیت برای تضمین

  .(1374بازرگان, )اشاره نمود  سوئیس

مراکز آموزش های مختلف و متنوعی برای ارزیابی کیفیت در مدت بیش از یک قرن، مدل

ک تکنی پنج است. هارمن، رسیدهانجام به مطالعات زیادی نیز در این حوزه  وعالی ارائه شده 

 را مورد بررسی و تحلیل قرار داده استاصلی در ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی 

(Harman, 1996). بندی تفصیلی، چهارده الگوی مختلف ی دیگری و در یک طبقهدر مطالعه

 (1390زاد,  & یهاشم)است  برای ارزیابی کیفیت آموزش مراکز آموزش عالی معرفی شده

 نمایش داده شده است. 4شکل که در 

(1390زاد,  & یهاشمبندی الگوهای ارزیابی آموزشی ): طبقه4شکل 
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های ارزیابی عملکرد مورد همچنین استفاده از کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از مدل

. کارت امتیازی متوازن (Beard, 2009; Hladchenko, 2015)توجه محققین قرار گرفته است 

م های مالی و غیرمالی فراهامکان ارزیابی عملکرد را بین شاخص ،به عنوان یک ابزار مدیریتی

های این مدل وارد خی از جنبهبا این حال انتقاداتی به بر .(2016و همکاران،  یتقو) آوردمی

ی های مالی و غیرمالی و شیوهشده است. به عنوان مثال چگونگی ایجاد رابطه بین شاخص

همچنین امکان در نظر گرفتن روابط  .(Norreklit, 2000)گیری آن مشخص نشده است اندازه

گیری تأثیر بازخوردها در مدل کارت امتیازی متوازن میسر نیست. علت و معلولی و نیز اندازه

وجود  در این مدلها به صورت پویا رغم کاربردهای فراوان، امکان بررسی فرضیهبنابراین علی

 ندارد.

تفاده اس ،در ادبیات موضوع پیشنهاد شده هامحدودیتیکی از راهکارهایی که برای جبران این 

ناسی سیستمشرویکرد پویایی. (Nielsen & Nielsen, 2008) هاستشناسی سیستماز پویایی

های سازی جنبهو نگرشی منسجم برای مدلسازی شبیه ،، روشی برای تحلیل، حل مسئله

دهد بررسی ادبیات موضوع نشان می .(Bui & Loebbecke, 1996)کمی و کیفی سیستم است 

لکرد شناسی سیستم، تأثیر زیادی در دقت ارزیابی عمکه تلفیق کارت امتیازی متوازن و پویایی

ی ارزیابی . اما از این رویکرد به ندرت در زمینه(Mostafavi, 2019)ها داشته است سازمان

شده است. بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده  کیفیت مراکز آموزش عالی استفاده

 های مدل کارت امتیازی متوازن مرتفع گردد.شناسی سیستم، محدودیتاز رویکرد پویایی

روش تحقیق 

در این پژوهش از مدل کارت امتیازی متوازن و رویکرد پویایی شناسی سیستم و برای 

ده ای و نظر خبرگان استفاده شگیری کیفیت، از مطالعات کتابخانههای اندازهاستخراج شاخص

سازی به کار گرفته شده است سازی استرمن برای مدلهای مدلاست. همچنین گام

(Sterman, 2010)های موثر در ارزیابی . بر این اساس ابتدا با مرور ادبیات موضوع، شاخص
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شناسایی شده و با کمک گرفتن از نظر خبرگان و بر اساس مدل کیفیت مراکز آموزش عالی 

، 94ای در سال منصوری و فضلی در مطالعه است. بندی شدهکارت امتیازی متوازن طبقه

ی ارزیابی کیفیت مراکز آموزش در حوزهانجام شده  های مختلف در مطالعاتفراوانی شاخص

 .(1394, یفضل & یمنصور) به دست آوردندرا عالی 

(1394, یفضل & یمنصور)ی ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی های استفاده شده در مقاالت حوزه: فراوانی شاخص5شکل 

شود، متغیرهای مختلفی در ارزیابی کیفیت مراکز آموزش مشاهده می 5شکل همانطور که در 

ی مشترک عالی تأثیرگذار است. در این پژوهش با نظر خبرگان، متغیرهای مشابه در یک طبقه

 1با استفاده از نرم افزار ونسیمنیز هش سازی این پژومدلاند. سازی شدهقرار گرفته و خالصه

 سازی انجام شده است.سازی و شبیهپیاده 3/7نسخه 

نتایج پژوهش 

1 Vensim PLE 7.3.5
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های مؤثر بر کیفیت مراکز آموزش عالی، با استفاده از نظر خبرگان پس از استخراج شاخص

همانطور که در  ها در سطوح مختلف قرار داده شد.و مدل کارت امتیازی متوازن، شاخص

شود، در یک دانشگاه نسل سوم، نتایج مالی که درآمدهای اختصاصی مشاهده می 6شکل 

اصی از طریق شود از اهمیت زیادی برخوردار است. درآمدهای اختصدانشگاه محسوب می

 هاییابد. هر چند که موارد دیگری مانند آموزشقراردادهای صنعتی و انتشارات افزایش می

تواند درآمدهای اختصاصی را افزایش های دانشجویی، اجاره و ... نیز میتخصصی، شهریه

های موجود در ادبیات موضوع استفاده شده است دهد اما با توجه به اینکه صرفا از شاخص

 گردد.نظر میاین موارد صرفاز 

های پژوهش(های ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی با مدل کارت امتیازی متوازن )مرجع: یافتهبندی شاخص: طبقه6شکل 

ی تعداد اعضای هیأت علمی، تعداد دانشجو واسطهی سالیانه به در سطح منظر مالی، بودجه

یابد. از این بودجه در راستای تقویت منظر رشد و اختصاصی افزایش میو نیز درآمدهای 

 شود.یادگیری استفاده می
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تم ریزی و سیسهای رشد و یادگیری نیز موجب بهبود فرآیندهای داخلی مانند برنامهشاخص

مالحظه  6شکل شود. همانطور که در شود و در نهایت منظر مشتری تقویت میاداری می

ها با تأخیر زمانی همراه است. به عنوان مثال افزایش تعداد شود تأثیر برخی از شاخصمی

 اعضای هیأت علمی با تأخیر زمانی بر تعداد قراردادهای صنعتی مؤثر است.

در این استخراج شده است.  7شکل بر اساس مدل اولیه، نمودار علت و معلولی به صورت 

، ل از آنصو نتایج حا سازیشود که با استفاده از شبیهنمودار، فرآیندهای مختلفی مشاهده می

 توان مدلی برای ارزیابی کیفیت مراکز آموزش عالی پیشنهاد داد.می

های پژوهش(: نمودار علت و معلولی )مرجع: یافته7شکل 

آید. همانطور که در با شناسایی متغیرهای حالت در مدل، نمودار انباره و جریان به دست می

التحصیالن و شود اعضای هیأت علمی، مقاله، قراردادهای صنعتی، فارغمشاهده می 8شکل 

درآمدهای اختصاصی به عنوان متغیر حالت در نظر گرفته شده است. مقادیر پارامترها و روابط 

اساس نظر خبرگان تعیین شده است. مقادیر اولیه به صورت کیفی و در قالب بین متغیرها بر 

 های کیفی به کمی تبدیل شده است.آوری و دادهپرسشنامه بر پایه طیف لیکرت جمع
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های پژوهش(: نمودار انباره و جریان )مرجع: یافته8شکل 

 1405تا  1398ساله از  7ی زمانی سازی مدل، از نرم افزار ونسیم در یک بازهبه منظور شبیه

متغیر حالت درآمدهای  رفتارشود مشاهده می 9شکل استفاده شده است. همانطور که در 

ای کنندههای متعادلجو است. این عامل به دلیل وجود حلقههدف به صورتاختصاصی دارای 

گیرد. بر این اساس نقش اعضای هیأت علمی در است که درآمدهای اختصاصی را در بر می

افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از یک سو با 

توانند موجب افزایش اعتبار موسسه شده و از آن طریق افزایش تعداد انتشارات خود می

های تحقیقاتی بیشتری انجام دهند و از سوی دیگر با افزایش ارتباط با صنعت و جامعه، طرح

یش دانشگاه ی بیش از پقراردادهای صنعتی بیشتر و به دنبال آن درآمدهای بیشتری برای توسعه

 .جذب نمایند
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اندازی این جریان ی اولیه برای راهبودجه 6شکل ی حائز اهمیت در این زمینه و بر اساس نکته

اختار با شناسایی سکند تا شناسی سیستم به ما کمک میدانیم پویاییاست. همانطور که می

 بینی رفتار و در نهایت رخدادهای آن فراهم شود.سیستم، امکان پیش یک

های پژوهش( : نمودار متغیر حالت درآمدهای اختصاصی دانشگاه )مرجع: یافته9شکل 

به  و داردی اولیه برای یک موسسه، دارای نقشی کلیدی در به وجود آمدن این رفتار بودجه

ی هر سال، درصدی به میزان بودجه ی بودجه. اصوال در برنامهگذاری استی سرمایهمنزله

دهد موسساتی که دارای های کارشناسی نشان میشود که بررسیموسسات دولتی افزوده می

ی تر از سال قبل شده و موسسات دارای بودجهی بیشتری هستند سال به سال قویبودجه

 رود موسساتید کمتری برخوردار خواهند بود. بنابراین در دراز مدت انتظار میکمتر از رش

ی درآمدهای اختصاصی برخوردار ی کمتری هستند از رشد کمتری در زمینهکه دارای بودجه

تواند به مرور زمان به کاهش دستاوردهای این موسسات و در نهایت به و این امر می شوند

 رکود نسبی آنها منجر شود.



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

169

ی موسسات دارای درآمدهای به عنوان یک راهکار عملیاتی اگر دولت بتواند بخشی از بودجه

های گذاری نماید با اتخاذ سیاستی کمتر سرمایهاختصاصی باال را در موسسات با بودجه

مندی از انباشت دانش در موسسات موفق، الگویی مناسب، ارائه راهکارهای عملیاتی و بهره

 .خواهد شدرآمدهای اختصاصی موسسات دیگر فراهم برای افزایش د

 1399تا  1392به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، درآمدهای اختصاصی دانشگاه از سال 

شنهادی دهد که مدل پینتایج حاصل نشان میبینی مدنظر قرار گرفت. به صورت واقعی و پیش

 (.10شکل )قعی ناچیز استو اختالف آن با مقادیر وادارای تخمین نسبتاً خوبی است 

های پژوهش(بینی درآمدهای اختصاصی دانشگاه )مرجع: یافتهی مقادیر واقعی و پیش: مقایسه10شکل 

دهای اشود برای انجام تحقیقات آتی، متغیرهای حالت دیگری مانند تعداد قراردپیشنهاد می

توان سایر درآمدهای صنعتی و مقاالت نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. همچنین می
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ی اماکن های دانشجویی و اجارههای تحصصی، شهریهاختصاصی دانشگاه شامل آموزش

 مختلف دانشگاه را نیز لحاظ نمود.

قدردانی

است که بدین وسیله نویسنده  12212/93این پژوهش یکی از دستاوردهای قرارداد پژوهشی 

تشکر و قدردانی خود را از دانشگاه اراک به دلیل حمایت و پشتیبانی از پژوهش مذکور مقاله 

 دارد.اعالم می
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(. طراحی کارت امتیازی 2016تقوی, الهوردی, نهاوندی, نسیم, محمودآبادی, ز., محمد. ) .12

های و مدلسازی پویایی (BSC) متوازنمتوازن پویا با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی 

.214–201(, 2)27, نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید .(SDM) سیستم

. ارزیابی درونی کیفیت گروههای آموزشی دانشگاه اراک(. 1394منصوری, ا., فضلی, ل. ) .13

.دانشگاه اراکطرح پژوهشی، 

لگوی اعتبارسنجی و ارزیابی درونی جهت (. تحلیل ا1390هاشمی, س. ح., زاد, س. پ. ا. ) .14

پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی. 
.24, دانشگاهی
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Abstract 

During this COVID-19 pandemic, Kharazmi University, like other campus 

universities, is teaching some courses at a distance. Universities, like 

Payame Noor University, that already do distance teaching at scale, are 

under new pressures as the pandemic makes access to education more 

difficult. Moreover, all higher education institutions will likely continue to 

offer some online and distance (ODL) programmes in future. 

The fundamental aims for education systems are to expand access, improve 

quality and lower costs. These three vectors of access, quality and cost can 

be represented as a triangle: but it is an ‘iron’ triangle. With conventional 

methods of classroom teaching it is impossible to expand the triangle and 

pursue these three aims simultaneously. However, using technology does 

make this possible. Cost-effective education of quality can be offered 

without exclusiveness. This paper presents guiding principles to help 

institutions offer ODL of quality to large numbers of students at low cost. 

Good education requires students to engage in a mixture of independent 

and interactive learning activities. Using technology enables institutions to 

offer a blend of synchronous and asynchronous experiences that meet these 

needs while keeping costs down. The three key components of distance and 

online education: learning materials, student support and administration
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 can be represented as a three-legged stool. Each leg must be strong to 

support the student in successful learning. 

Introduction 

CONFERENCE TITLE 

It is a pleasure to address you today. I first landed in Teheran 42 years ago 

on my way to a conference of the International Council for Correspondence 

Education in New Delhi, India. Four years later we hosted the next 

conference in Vancouver, Canada, where the organisation changed its 

name to the International Council for Distance Education (ICDE).  

Much has changed in the four decades since those events, and we can 

expect further changes as a result of this COVID-19 pandemic. Iran has 

been hit hard by this terrible disease and I express my sympathies to you 

all for the difficulty and grief that it has caused. 

TITLE + PHOTO 

I am grateful for the invitation to address you that I received from Professor 

Abbas Bazargan. The title that he proposed is: “The Application of the Iron 

Triangle Model to Enhancing the Quality of Online Higher Education 

during the COVID-19 Pandemic”. 

AIMS OF EDUCATION 

The fundamental aims of our education systems are to expand access, 

improve quality and lower costs.  

IRON TRIANGLE 

These three vectors of access, quality and cost can be represented as a 

triangle: but it is an ‘iron’ triangle. With conventional methods of 

classroom teaching it is impossible to expand the triangle and pursue these 
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three aims simultaneously. However, using technology does make this 

possible. Cost-effective education of quality can be offered without 

exclusiveness. I shall present guiding principles to help institutions offer 

ODL of quality to large numbers of students at low cost. 

INDEPENDENT - INTERACTIVE; SYNCHRONOUS - 

ASYNCHRONOUS 

Good education requires students to engage in a mixture of independent 

and interactive learning activities. Using technology enables institutions to 

offer a blend of synchronous and asynchronous experiences that meet these 

needs while keeping costs down.  

THREE-LEGGED STOOL 

The three key components of distance and online education: learning 

materials, student support and administration can be represented as a three-

legged stool. Each leg must be strong to support the student in successful 

learning.  

Let me explore these concepts in turn. 

The Iron Triangle 

I lead off with the Iron Triangle. 

Throughout history education systems have aspired to three objectives: 

CENTRAL CHALLENGE 

- Access: to be as wide as possible 

- Quality: to be as high as possible 

- Cost: to be as low as possible 

TRIANGLE 
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The nature of the challenge is clear when you represent these aims as a 

triangle of vectors. 

With traditional methods of face-to-face teaching this is an 'iron triangle. 

STRETCH 

You want to stretch the triangle like this to give greater access, higher 

quality and lower costs. 

But you can’t! 

EXTEND ACCESS 

Try extending access by packing more students into each classroom and 

you will be accused of damaging quality. 

IMPROVE QUALITY 

Try improving quality with better learning resources and the cost will go 

up.  

CUT COSTS 

Try cutting costs and you will endanger both access and quality. 

TRIANGLE AN INSIDIOUS 

This iron triangle has hindered the expansion of education throughout 

history. It has created in the public mind an insidious link between quality 

and exclusivity. This link still drives the admission policies of some 

universities, which define their quality by the people they exclude. 

TRIANGLE 2 

But today there is good news. Thanks to globalisation successive waves of 

technology are sweeping the world – and technology can transform the iron 

triangle into a flexible triangle. 
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CHALLENGE 

By using technology you can achieve wider access, higher quality and 

lower cost all at the same time. This is a revolution – it has never happened 

before. 

FUNDAMENTAL PRINCIPLES 

How does it work? The fundamental principles of technology were 

articulated two centuries ago by the Scottish economist Adam Smith. They 

are: division of labour, specialisation, economies of scale, and the use of 

machines and information and communications technology. 

These principles have been applied to higher education by the distance 

teaching institutions, often called open universities.  

MEGA-UNIVERSITIES BOOK 

In 1996 in my book: Mega-universities and Knowledge Media: Technology 

Strategies for Higher Education, I invented the term 'mega-university' for 

distance-teaching institutions enrolling over 100,000 students.  

PAYAME NOOR 

At that time there were 11 mega-universities around the world and they 

included your Payame Noor University, that was created in 1986. Today 

there are some 50 open universities worldwide. 

OPEN UNIVERSITY 170,000 PLUS 

I shall use the example of the UK Open University, which I had the honour 

to head for 11 years, as an institution that has stretched the iron triangle. 

The UKOU, founded in 1969, was the first distance teaching university to 

operate at scale using modern technologies. Its purpose is expressed in the 

slogan 'open to people, open to places, open to methods and open to ideas'. 

Since its creation over two million learners have taken modules, 
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certificates, diplomas, degrees, higher apprenticeships, Masters degrees 

and doctorates. Today with over 170,000 students and 13 million learners 

visiting OpenLearn, its free online course platform, the UKOU has 

dramatically widened access.  

QUALITY ASSESSMENT 

It also offers high quality. England’s Teaching Quality Assessment system 

ranked the Open University 5th out of 100 universities and it topped 

government surveys of student satisfaction for several years running. 

LOWER COSTS 

It did this while operating at lower costs per student and lower costs per 

graduate than conventional universities. 

So what is the secret of doing open, distance and online learning so 

successfully? 

TWO DYADS 

I suggest that the secret is to offer students a blend of two types of study. 

You can use two names for them Independent Study and Interactive Study, 

or Synchronous and Asynchronous study. These two pairs are not exactly 

the same but they are closely related as we shall see, and I think it’s useful 

to distinguish between them. 

I start with Independence and Interaction. 

SIR GEORGE WILLIAMS 

At the beginning of my career, while I was teaching at the École 

Polytechnique of the Université de Montréal, I enrolled in a part-time 

Master’s course in Educational Technology at what was then Sir George 

Williams University. The whole experience was very formative and 
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enlightening, but the highlight was the three-month internship that the 

programme required. This was a life-changing experience. 

UKOU 1972 

I spent it at the UK Open University, which I've just mentioned. The UKOU 

was then in its second year of operation but it already enrolled 40,000 

students. By the time I re-joined it as vice-chancellor, 18 years later, it had 

100,000 students and when I left there to go to UNESCO in 2001 the 

numbers had grown to 200,000. You will understand why I believe that 

distance learning and scale go together naturally!  

OPEN TO PEOPLE, PLACES, METHODS, IDEAS 

But the real issue is access. The UKOU was launched with the slogan ‘open 

to people, open to places, open to methods, and open to ideas’.  

What was really radical in the UK of those days was that the UKOU 

interpreted ‘open to people’ to mean having no academic prerequisites for 

admission. The basis for admission was ‘first come, first served’ up to the 

numbers that the university could cope with. The cautious civil servants in 

London, who were frightened by this radical proposal, had recommended 

to the first vice-chancellor, Walter Perry, that he start with a pilot project 

of 300 students to test the concept. 

PERRY 25,000 

But Perry, knowing that the success of the Open University would depend 

on economies of scale and the high-quality offerings that scale permitted, 

ignored the civil servants and admitted a first class of 25,000 – and another 

15,000 the following year.  

ELONGATED TRIANGLE 
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This is the Iron Triangle at work. Technology makes it possible to increase 

quality and access at lower costs if you work at scale.  

Scale means wider access. But the social mission of an open university 

requires that it must be wider access to successful study, not just wider 

access to begin studies. Open admission attracted thousands of adult 

students with lots of motivation but weak school results, often people 

whose bad memories of school made them very nervous about undertaking 

higher education.  

So what did the UKOU do to help thousands of learners overcome their 

fears of failure and achieve success?  

OU-BBC PARTNERSHIP 

At the time of its creation in the 1970s, the UKOU was most famous for its 

partnership with the British Broadcasting Corporation, the BBC, which put 

out course-related TV and radio programmes on its regular channels. This 

led to jokes about ‘earning a degree by watching television’. In fact these 

programmes represented only a small part of the teaching/learning system. 

But unfortunately the broadcasts gave the impression that the UKOU was 

offering one-way teaching for independent learners.  

BLUE PLANET 

Today the UKOU-BBC partnership continues but focuses on blockbuster 

general programming for a global audience. Since the 1970s the arrival of 

computers and the internet have provided the UKOU with many more ways 

of reaching students. 

The UKOU understood from the beginning that many of the learners who 

came through its open doors would require interaction with teachers and 

other students in order to succeed.  

TUTORIALS 
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So the University made large investments in providing a part-time tutor for 

each group of 25 students. It rented study centres all over the country where 

these tutors could organise optional tutorial sessions and interact with the 

students who wished to attend. The tutors also commented extensively on 

the students’ assignments when they marked them, with staff on the main 

campus monitoring the quality and helpfulness of the commentary and the 

appropriateness of the marking. This is a massive operation. At the time I 

left the UKOU we had close to 10,000 tutors, whom we called associate 

lecturers, working for us in this vital function. 

INDEPENDENCE AND INTERACTION 

I’ve given just two examples of components of distance learning. TV and 

radio programmes allow students to learn independently. Face-to-face 

meetings between students and tutors are opportunities to learn through 

interaction with others.  

GETTING THE MIXTURE RIGHT 

Designing any good learning system means creating a judicious mixture of 

independent and interactive activities. This is particularly important in 

distance education. The mixture you choose will depend on the media and 

facilities that you have available but also on your resources. A simple rule 

is that, if you have lots of students, independent activities, such as TV and 

audio programmes and working on websites have much lower unit costs 

than interactive activities with other people. But most students require both, 

which is why you need a balance. 

INTERACTION A SLIPPERY CONCEPT 

Perhaps we can return to this in discussion because interaction is a very 

slippery concept and I’ve presented it rather quickly.  

BORJE HOLMBERG 
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Borje Holmberg, the great scholar of correspondence education, called it ‘a 

guided didactic conversation’. He distinguished between the independent 

activity of studying correspondence texts and then creating interaction with 

the tutor by submitting an assignment by post and getting it back sometime 

later with their comments. Today some would reserve the term ‘interaction’ 

for exchanges that are immediate and in real time. For instance, do you 

consider that an automated telephone response system is interactive? What 

about websites with frequently asked questions? 

Rather than getting too fussy about how you define interaction I suggest 

you focus on two things: the cost of providing the activity and its 

effectiveness for the learner. It is said that beauty is in the eye of the 

beholder. By analogy, the best judge of whether any learning event is 

interactive is whether the student judges it to be interactive. Do students 

get answers to their questions that are  specific to them? Do the 

commentaries and marking of their assignments indicate that another 

human being has engaged with their work? 

DYADS 

My second dyad, which is the distinction between synchronous and 

asynchronous activities, is a useful complement to independence and 

interaction. 

I find it interesting to compare two manifestations of online learning using 

this yardstick. 

CAMBRIDGE 

Earlier this year universities around the world had to move quickly to 

online learning. What most did should really have been called emergency 

remote teaching. Instructors gave their previous classroom lectures online, 

through Zoom and similar platforms, in a synchronous fashion - what we 
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also call ‘real time’. The quality was not wonderful but it seemed to work, 

especially if institutions invested in other two other components of 

successful distance education, good logistics and effective administration. 

I will come to them in a minute. 

MOOCS 

That was one manifestation of online learning. The second is MOOCs 

(Massive Open Online Courses). These created a sensation when they first 

appeared a decade ago. As often happens with innovations in educational 

technology they were over-hyped and misunderstood. Some newspaper 

articles said it was the end of higher education as we knew it. They 

predicted that a few star professors would displace most of the world’s 

faculty and everyone would learn from home.  

In the event, not much in traditional higher education seemed to change, 

although millions of people now take MOOCs. I’ve done 20 myself and 

could only take them because they allow me to study asynchronously. I can 

study them when I want to and progress at the pace that suits me. 

OPENLEARN 

COVID-19 has given a terrific boost to asynchronous free online courses. 

In the UK one in seven adults started one this year, including 32 per cent 

of those who had lost their jobs, 20 per cent of those who had been given 

temporary leave and 22 per cent of 18 to 44 year-olds.  

The UKOU’s OpenLearn platform hosts almost a thousand free on-line 

courses and in the past year has seen a record 13.6 million visitors, up from 

8.9 million the year before. 

INDEPENDENCE & INTERACTION; SYNCHRONICITY & 

ASYNCHRONICITY 
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As we move out of the first stage of the educational response to COVID-

19, when we ‘crashed into online learning’, and into the second – the new 

normal, whatever that will be – these pairs of concepts, independence and 

interaction and synchronicity and asynchronicity, are particularly 

important.  

Increasing access to education means allowing learners to so some of their 

study independently, which usually means materials that can be used 

asynchronously. But making that education effective, for most people, 

means giving them opportunities for interaction with other people, 

sometimes, although not always, synchronously. 

In talking about the three-legged stool I listed various other functions that 

are necessary in for an effective online and distance learning system that 

can foster student success. Each of these activities can be situated 

somewhere on the spectrum between independence and interaction. 

The Three-Legged Stool 

THREE-LEGGED STOOL 

I now bring this all together in my second conceptual trio, the three-legged 

stool. 

Think of the student learning online as seated on a three-legged stool. The 

three legs are: 

1. Good learning materials: for both synchronous and asynchronous

use. 

2. Student support: academic, administrative, cultural and social.

3. Efficient administration and logistics.

A stool requires all three legs to support the weight put on it. By analogy, 

online education only works if all three functions are performed well. If 

any leg cannot support the weight the student may fall – that is to say fail. 
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STOOL - LEARNING MATERIALS 

Learning Materials 

In this year’s rapid transitions to online learning, most effort was invested 

in learning materials. Professors concentrated on putting their classroom 

lectures online for synchronous delivery.   

Good learning materials are, of course, vital to successful distance learning. 

But also, good materials that students can work on asynchronously are a 

vital complement to synchronous online lectures. I’ve just talked about 

this. 

So now, I shall focus on the other two legs of the stool. 

ACSENDA TRANSITION 

During the scramble to go online when COVID-19 hit, I saw how a small, 

private university institution in Vancouver, the Acsenda School of 

Management, made the transition successfully. It went well because, 

although the learning materials were mostly synchronous Zoom 

presentations, Acsenda also gave intense attention to both Student Support 

and also to Administration and Logistics.  

You can find details about Acsenda’s successful transition and the 

leadership challenges behind it in the publications and presentations on my 

website.  

Student Support 

STOOL - STUDENT SUPPORT 

So what do I mean by Student Support? 

Students need support that goes beyond their online group sessions with 

the professor. Four areas where they may need support are: academic, 

administrative, cultural and social. 
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STUDENT SUPPORT 4 ELEMENTS 

To be successful students must engage with the academic content of their 

courses. Many require more help than they get in the formal online classes. 

Their first need is for opportunities to ask questions and to be questioned 

about their understanding of concepts. This can be done by the instructor 

in one-on-one or small-group online sessions. For a large class it is 

probably done better by part-time tutors hired and trained specifically for 

the support function. 

The second area is administration. When they are on campus, students can 

usually resolve problems about timetables, programme requirements, and 

so on by going to the relevant office. When everyone is off campus this 

support must be provided through clear information on websites, a friendly 

helpline, regular e-mail updates, and quick and accurate replies to a large 

volume of e-mail. 

Then there is cultural support. Undergraduate students, in particular, look 

to their campus for exciting cultural activities and for meeting other 

students. On campus these often happen informally, but a university 

operating online has to organise them, which means using technology to 

offer events such as trivia quizzes, music nights and debates. At Acsenda 

the student ambassadors, who are specially chosen high-performing senior 

students, organised some very successful cultural events. 

Finally, there is social support. Online study and confinement during 

lockdowns can be lonely, particularly for new students. They need 

opportunities to meet each other, if only virtually, and to talk about any 

personal issues that worry them. Each university has to decide where to 

draw the line between the providing social support itself and making 

referrals to official psychological and counselling services that some 

countries provide through the state or voluntary organisations. Universities 
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should not take responsibility for student issues that should properly be 

dealt with by state or community social services.  

Administration and Logistics 

STOOL - ADMINISTRATION AND LOGISTICS 

The third leg of the stool is administration and logistics. 

ADMINISTRATION & LOGISTICS LIST 

Some of this will be provided by the learning management system, which 

must be as user-friendly as possible.  

For the online classes Acsenda trained faculty to use both Zoom and 

BigBlueButton. It was good to have two options because, when institutions 

switched to emergency remote teaching earlier this year, there was so much 

pressure on these platforms that they did crash. Most of our Acsenda 

teachers preferred Zoom but it was good to have a back-up. Nothing puts 

students off distance education faster than systems that don’t work, because 

it makes them feel totally helpless. 

Effective online operations depend on having an efficient registry with 

student management policies that have been translated into smoothly 

working procedures. This means user-friendly IT systems but also 

telephone helplines for students with problems that they may prefer to 

discuss with a real person. Expect the use of e-mail to explode! 

Conclusion 

I will finish there and see if you have any questions. I have presented four 

sets of concepts which are keys to understanding the 'why' and the 'how' of 

online and distance education.  

IRON TRIANGLE 
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The iron triangle shows us why technology is can have a revolutionary 

impact on education.  

DYADS 

The complementarity of independent and interactive study and 

synchronous and asynchronous teaching show us how to develop good 

pedagogy.  

THREE-LEGGED STOOL 

The analogy of the three-legged stool brings it all together as a model for 

successful online and distance learning system.   

THANK YOU 
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  اصالح برنامه درسی گامی در جهت شایسته پروری و رونق اشتغال
 2، خدیجه سلیمانی هارونی1پوربهمن خسروی

  چکیده

ایه پ نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی،    

عنوان یکی از ارکان توسعه با اشتغال در آموزش بهو  دهداصلی ثروت ملل را تشکیل می

های اخیر با افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان مدارس در دهه .جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد

د روو انتظار می انتقادات به عملکرد نظام آموزش رسمی فزونی یافته است ها،و دانشگاه

ران بتوانند فعالیت یادگیری خود را به یک شایستگی مطلوب برای فارغ التحصیلی پیوند فراگی

ای و مشترک مورد نیاز های پایهای از صالحیتپرورش مجموعهو آموزش بتواند با  دهند

، های ارتباطی، مخاطره پذیریبازار کار، نظیر انعطاف پذیری فکری، مسؤولیت پذیری، مهارت

رسالت خود را در این امر مهم به خوبی  آفرینی کار و کوشیسخت کار،  گذاری برایارزش

ایفا کند در این مطالعه با تأکید بر اهمیت آموزش و نقش آن در اشتغال پذیری فارغ التحصیالن 

بر اصالح برنامه درسی در نظام آموزشی و ارائه مباحث کارآفرینی به عنوان یکی از راهکار 

 کلیدی اشاره دارد. 

کارآفرینی، اشتغال،  (،WIL)برنامه درسی، یادگیری یکپارچه برای کار  واژه های کلیدی:

 شایستگی

b.khosravipour@gmail.com استاد و عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -1

khosravipour@Asnrukh.ac.ir 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دانشجوی دکترای آموزش -2

khadijeh.soleimani@gmail.com 
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مقدمه 

های اخیر جایگاه و اهمیت سرمایه انسانی در مرکز توسعه کشورها قرار گرفته و در دهه

لی اساسی توسعه و تعالی، پایه اصنیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور 

عنوان یکی از ارکان توسعه با آموزش به( و 1394)نامداریان،  دهدثروت ملل را تشکیل می

نیز المللی در سطح بین (.1397)آقاپور و همکاران،  اشتغال در جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد

بر نقش مؤسسات آموزش عالی در توانمندسازی اشتغال و اشتغال فارغ التحصیالن تأکید 

 (.Rowe & Zegwaard., 2017)فراوان شده است 

                                                                            نقش آموزش به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان کامال  متفاوت 

 هایو مقوله ی طبقه بندی شده در سطوحتر، گسترش آموزش رسماست. به عبارت ساده

مختلف ممکن است در برخی از مراحل فرایند توسعه مهمترین مسأله باشد در حالی که در 

های دیگر از اهمیت کمتری برخوردار باشد مراحل دیگر ممکن است به دلیل اولویت

(Yazdi, 2013.) 

انتقادات  ها،های اخیر با افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان مدارس و دانشگاهدر دهه

به نظر  (.1382)بینقی و سعیدی رضوانی،  به عملکرد نظام آموزش رسمی فزونی یافته است

های مورد نیاز ها و مهارترسد که عدم هماهنگی بین فرایندها و مواد آموزشی در دانشگاهمی

برای بازار نیروی کار یکی از فاکتورهای مهم در شکست فارغ التحصیالن برای یافتن شغل 

. فرایند کسب و کار داللت بر بکارگیری استفاده از ماشین به جای کار دارد، بنابراین، به است

های دستی را کاهش داده و به جای رسد که طراحان برنامه درسی باید میزان مهارتنظر می

های ذهنی را اضافه کنند و بدین منظور باید آموزش عمومی در اولویت آن آموزش مهارت

 (.zdi, 2013Yaقرار گیرد )

های فردی و آموختگان فاقد تواناییهای پیش روی جوامع مختلف، دانشیکی از چالش

سازی در مورد کارآفرینی آماده بـرا ی راه اندازی کسب و کار مناسب است. هـای الزممهارت

نباید بعد از فارغ التحصیلی باشد. بلکه این امر باید در حین تحصیل انجام شود و الزم است 
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های روح کارآفرینی در دانشگاهها پرورش داده شود. در این راستا بـازنگری در سرفصل

علمی به ویژه  هایدروس آموزشی در تمامی مقاطع به ویژه در دانشگاهها و تاسیس رشته

ها در کشور محسوس است در جهت تامین منافع ملی امری الزم و علومی کـه خالء آن

 (. 1389نـوروزی، به نقل از  1395نیلی و موسوی،  )آیدضروری به نظر می

بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله با مرور منابع مکتوب و اینترنتی 

موجود به بررسی اهمیت و نقش آموزش در فرایند اشتغال و اشتغال فارغ التحصیالن پرداخته 

دروس را یکی از راهکارها معرفی  و ضرورت و اهمیت دروس و نیاز به بازنگری در سرفصل

 کرده است. 

 (3)یادگیری یکپارچه کارآموزش و رابطه آن با اشتغال 

ای گسترش یافته به طور قابل مالحظه WILسال گذشته، تمرکز تحقیقات بر  20در طول 

ها برای تأمین تقاضای فارغ توسط دانشگاه و (Fleming & Zegwaard., 2018)است 

  (.Messum et al., 2017)التحصیالن آماده کار مورد توجه قرار گرفته است 

برای فارغ التحصیالن نیاز به آمادگی برای دنیای غیرقابل پیش بینی و پیچیده کار به خوبی 

( WILهای یادگیری یکپارچه کار )های دانشگاهی به دنبال فرصتدرک شده است لذا برنامه

ه ب  کار کپارچهی یریادگبر ی یاندهیها به طور فزادانشگاه (.Smith et al., 2016هستند )

 ,.Rowe et al) کنندیم یگذارهیسرما نالیاشتغال فارغ التحص تیتقو یبرا یزمیعنوان مکان

های آمادگی برای کار فراگیران باشد ای برای پیشرفت مهارتتواند وسیلهزیرا می  (2018

(McManus & Rook., 2019.)یموضوع گسترده برا کی کار کپارچهی یریادگی در واقع 

3 - Work Integrated Learning
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با  یورآگاهانه تئتلفیق  فراگیران برای آمادگیاست که به منظور  یآموزش یهاتیانواع فعال

 (.Smith et al., 2016) شده است یطراح یکارعمل در تجربه 

واقع محصول یک سیستم آموزشی حال الزم است دانست که یک فارغ التحصیل که در 

 هایی داشته باشد تا بتواند آمادگی برای اشتغال را داشته باشد. است باید چه ویژگی

 (:Smith et al., 2016; 2014های یک فارغ التحصیل آماده اشتغال عبارتند از )ویژگی

 ـ صالحیت انجام اعمال خودمختار، مسئوالنه و اخالقی را دارند. 

 کند.با افراد دیگر به طور مؤثر، منصفانه و بین فرهنگی همکاری میتواند ـ می

 کنند.ـ از اطالعات به روش معقول برای اهداف خاص مربوط به کار استفاده می

ـ مایل به ادامه یادگیری برای بهبود تجربه هستند و قادر به شناسایی زمینه های خودشناسی 

 هستند. 

 کنند.ـ تئوری و عمل را ادغام می

 دن اشتغال در بازار کار را دارند.ـ اعتماد به نفس و خودآگاهی برای جستجو و بدست آور

ها، ای از مهارتبیشتر مفاهیم موجود در مورد اشتغال، آن را به عنوان مجموعهدر واقع 

                                                                                  اعم از عمومی )مثال  کار تیمی، سازمانی، ارتباطی( و نظم و انظباط خاص )به عنوان مثال، 

های شخصی ها و دانش مربوط به مهندسی، قانون اجتماعی کار( و همچنین ویژگیمهارت

آوری، نظم و انظباط( که مربوط به اشتغال و مطلوب )به عنوان مثال اعتماد به نفس، تاب

(.Rowe & Zegwaard., 2017) اند، مرتبط دانستهصنعت است

قادر به تإمین این نیازهای فراگیران اما حال مسأله این است که سیستم نظام آموزشی ما 

نبوده لذا الزم است که تغییرو تحولی در این سیستم رخ دهد و سوال این است که این تحول 

 چیست و چگونه باید رخ دهد؟

 ها و الگوهای مختلف برای پیوند آموزش و بازار کاررویکرد
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مورد توجه جدی قرار گرفته های درسی با مبانی اشتغالزایی نیاز به طراحی مجدد برنامه

است، جایی که فراگیران بتوانند فعالیت یادگیری خود را به یک شایستگی مطلوب برای فارغ 

  (.Rowe & Zegwaard., 2017) التحصیلی پیوند دهند

( خاطر نشان کرد که عدم شناخت 2012پذیری در استرالیا )های اشتغالچارچوب مهارت

های اشتغال در آموزش، اشتغالزایی، عدم تمرکز صریح بر مهارتهای ماهیت وابسته مهارت

یالن های اشتغال در فارغ التحصهای سنجش و ارزیابی به تبیین توسعه ضعیف مهارتدشواری

(.Messum et al., 2017)کند کمک می

برنامه درسی شامل اهداف آموزشی، اهداف فرایند آموزشی یا محتوا و نیز آنچه باید 

به طـور کلـی دالیل نیاز به ارائه دروس  (.Smith et al., 2016باشد )ود، میآموخته ش

توجه بـه - 2تقویت ساختارهای دانایی محور.-1گونه خالصه کردتوان اینکارآفرینی را می

بـاال بـردن تـوان ارزش - 4ایجاد توانایی کار گروهی - 3تولید علم و تولید ثروت از دانش 

 (. 1389نـوروزی، به نقل از  1395نیلی و موسوی،  ) آفرینی

موزش آ ها و الگوهای مختلف برای پیونددریزی آموزشی و درسی به رویکردر ادبیات برنامه

رسد بتوان مجموع نظرات متخصصان را در سه و بازار کار، اشاره شده است. به نظر می

 (1382)بینقی و سعیدی رضوانی،  رویکرد دسته بندی کرد

 رویکرد حرفه آموزی -1

سازی آموزش عملی و نظریرویکرد یکپارچه -2

های پایهها و مهارترویکرد پرورش صالحیت -3

 آموزیرویکرد حرفه
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-های اشتغال متناسب جوانان با توجه به رشتهبرنامه درسی مناسب، یکی از موثرترین راه

امعه بستری برای ارتباط جهای تحصیلی است. ایجاد شایستگی در دانشجویان، فراهم نمودن 

ا زهای اشتغالهای نیروی انسانی جامعه و صنایع، آموزش مهارتو صنعت، آگاهی از نیازمندی

های الزم برای تحرک افراد در روابط با به دانشجویان شامل دانش، بینش، نگرش و مهارت

حیه دیگران، حضور موثر در فعالیت های گروهی و نوآوری در حل مساله، ایجاد رو

کارآفرینی، سازگار کردن برنامه درسی با بازار کار، مرتبط ساختن تحصیالت با کار و زندگی 

و مرتبط ساختن درس ها با عالقه و استعداد دانش آموز و ... از عمده ترین موارد مهم در 

 (.1396ت )فرقانی، طراحی برنامه درسی اس

های عمومی و های مهارتزشدنیای کنونی ضرورت و جایگاه آمو عامل دیگری که در

عه اقتصادی توس پایه مورد نیاز اشتغال را قوت بخشیده است، توجه به نقش افراد کار آفرین در

آفرینی به عنوان عامل تغییر، به خلق کسب و کار جدید توسط کشور است. به طور کلی کار

 ها وشرکتمطالعات مربوط به پیشرفت  شود. که درهای کوچک اطالق میکترشفرد یا 

سازمانهای بزرگ مشخص شده است که مهمترین عامل تضمین و تداوم حیات آنان نوآوری، 

های جدید بوده است که بیش از همه مدیون ها و روشابداع و خلق محصوالت، به فرایند

 های افراد کار آفرینوجود مدیران و کارکنان کار آفرین است. در تحقیقاتی که مورد ویژگی

های متعددی مشخص شده است که پرورش آنها مستلزم وجود ه است ویژگیصورت گرفت

 (.1382)بینقی و سعیدی رضوانی،  های کودکی استبرنامه آموزشی از اولین سال

  جایگاه کارآفرینی در برنامه درسی

تواند همچون گذشته معطوف به یک شغل باشد، بللکه الزم است پرورش ها نمیآموزش

ای و مشترک مورد نیاز بازار کار، نظیر انعطاف پذیری فکری، های پایهای از صالحیتمجموعه

 یکوشسخت کار،  گذاری برایهای ارتباطی، مخاطره پذیری، ارزشمسؤولیت پذیری، مهارت

 (.1382دهد )بینقی و سعیدی رضوانی، می قرار توجه مورد را آفرینی کار و
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های اشتغالزایی و کارآفرینی فراگیران، باید از آموزش و پرورش برای پرورش ویژگی

های خالق تدریس استفاده نمایند. همچنین همسان ساختن رویکردهای شاگردمدار و روش

کیفیت سواالت انگیزه، درک و عمل از طریق برنامه درسی، بازخورد در کالس درس، نوع 

ای هکالسی، تسلط معلم بر موضوعات درسی و دادن انگیزه الزم به فراگیران، اهمیت به ایده

های کارآفرینی و اشتغالزایی در شخصیت معلم و استفاده از سواالت واگرا فراگیران، ویژگی

 اشدبمیهای تولید و اشتغالزایی در فراگیران و ... از جمله راهکارهای رشد و پرورش ویژگی

 (.1397)محمدی و محمدی، 

های درسی در عصر حاضر و در آغاز قرن بیست و یکم نیز بایستی تدوین کنندگان برنامه

های ایستگیای تدوین شود که ششند که برنامه درسی بایستی بگونهبه این نکته توجه داشته با

های شغلی و قعیتالزم )دانش، مهارتها، نگرشها( را جهت موفقیت دانش آموختگان در مو

 (.1386شان در آنها ایجاد و تقویت نماید )مومنی مهمونی، زندگی

 ,Schoonover Associateبه نقل از موسسه اسکانور  1386های شایستگی ) مؤمنی مهموئی، ـ مؤلفه1شکل 

2003) 

های کارآفرینی ی مهارتی آموزش عالی ایران توسعههای اساسی و عمدهیکی از چالش

اساسی  یپذیر است. اما مسئلهبین دانشجویان است که از طریق توجه به کارآفرینی امکان در

ی طور که باید و شاید انگیزههای سنتی در آموزش کارآفرینی نتوانسته آناین است که روش
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اکنون آنچه به عنوان چالش اصلی پیشروی  .الزم را برای کارآفرین شدن در مخاطبان ایجاد کند

توان باشد، این است که با کدامیک از برنامه های درسی میارآفرینی مطرح میآموزش ک

ی کارآفرینانه را در دانشجویان فراهم نمود. شواهد جدید بازار کار ی ایجاد روحیهزمینه

ایجاب میکند که دانشجویان به صورت کارآفرینانه آموزش ببینند تا بتوانند درجامعه با شرایط 

نند. به منظور ایجاد فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان، مدرسان جدید، موفق عمل ک

ه های تدریس آشنایی داشته باشند، تا بتواند دانشجویان را بکارآفرینی باید با جدیدترین شیوه

 (.1395)نیلی و موسوی،  سمت کارآفرینی سوق دهند

 (1393ران، ـ ارتباط مهارتهای مختلف با قابلیت اشتغال )آقاپور و همکا2شکل 

ه شوند؛ بی اصلی توسعه و ترویج تولید و اشتغال محسوب میآموزش و پرورش مهره

ای که توسعه تولید و اشتغال در یک کشور مستلزم آموزش و پرورش مناسب و ترویج گونه

کارآفرینی است. اهمیت برنامه ها و اهداف آموزش و پرورش در زمینه اجرای برنامه درسی 

مرتبط با اشتغالزایی بسیار زیاد است، اگر آموزش و پرورش و برنامه درسی نتواند آموزش 

لی را به دانش آموزان خود بدهد، در نتیجه هیچ گونه تأثیری بر آینده های الزم برای آینده شغ

شغلی افراد نخواهند داشت. بنابراین توجه و پژوهش درباره نقش آموزش و پرورش، در 
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زمینه تولید و اشتغال، آموزش، رشد و پرورش ویژگی های اشتغال و کارآفرینی فراگیران از 

 (.1397محمدی، )محمدی و  اهمیت خاصی برخوردار است

دابیری، اند با اتخاذ تبرای مقابله با این نارسایی، برخی از مسئوالن و متخصصان کوشیده

های درسی را با مقتضیات جامعه و دنیای کار پیوند بزنند تا این طریق ضمن ممانعت برنامه

 های مختلف اقتصادی کشور به نیروی انسانیآموختگان به تقاضای بخشاز بیکاری دانش

 (.1382)بینقی و سعیدی رضوانی،  ماهر و متخصص پاسخ دهند

آموزش عالی نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است؛ زیرا با ارتقای دانش، 

نگرش و مهارتهای افراد به توسعه اقتصادی جوامع کمک می کند. در نتیجه رسالت بسیار 

ی است که با نیازها و شرایط متغیر و مهم آموزش عالی تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده ا

نوین اقتصادی، بازارکار و مشاغل هماهنگ باشد. از طرفی، ساختار اقتصادی جوامع به شدت 

در حال تغییر است و پدیده جهانی شدن و تغییرات اقتصادی، صنعتی و سازمانی موجب 

 (.1388اران، )صالحی عمران و همک دگرگونی در مهارتهای مورد نیاز بازارکار شده اند

توان دانش، شهرت دارند را میدر واقع این مهارتها که به مهارتهای کلیدی و اشتغال زا 

بینش، نگرش ها و مهارتهایی دانست که موجب تحرک و پویایی افراد در روابط با دیگران، 

انتقال موفق از شغلی به شغل دیگر، حضور موثر در فعالیت های گروهی و نوآوری در حل 

 (.1388)صالحی عمران و همکاران،   ل می شوندمسائ

 گیری نتیجه

ن تریازی نیروی انسانی به عنوان کلیدیاهمیت و نقش آموزش در پرورش و توانمندس

ز و نظر به تغییر و تحوالت جهان و به تبع بازار کار و نیا بر کسی پوشیده نیست عامل توسعه
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آن به نیروهای حرفه ای و صالحیت دار منجر به احساس نیاز در رویکرد سیستم های 

آموزشی جوامع شده و بویژه دانشگاهیان را به تفکر و حرکت برای رفع نیازهای بازار کار 

حتی محتوا و سرفصل دروس نیز تغییر  واداشته است تا آنجا که در بسیاری از نقاط جهان

کرده و متناسب با صالحیت های مورد نیاز  متقاضیان برای بازار کار تغییر جهت داده اند و 

در این میان کشور ما نیز مستثنی از این تحوالت نبوده تا آنجا که می توان شاهد ارائه دروس 

ترا ارآفرینی حتی در مقطع دککارآفرینی در مقطع کارشناسی و ایجاد رشته های تحصیلی ک

بود اما این تنها کافی نیست و نیازمند یک عزم ملی و جدی و تحکیم پیوند بیشتر جامعه 

علمی با بازار بوده تا بتوان امید آن را داشت که دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور ضممن 

 خود با پرورش نیل به اهداف آرمانی و انسانی خود در پرورش قوای فکری و روحی مخاطبان

  نیروی حرفه ای و شغلی آنان چرخهای پیشرفت و ترقی کشور را به حرکت درآورند. 

 منابع 
. نقش مهارتهای 1393آقاپور، شهال.، موحد محمدی، سید حمید.، علم بیگی، امیر.  .1

کلیدی در شکل گیری قابلیت اشتغال دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در 

 . 41 -56. صص: 71ارع آموزش عالی. شم

. تأملی بر الگوی مناسب برنامه ریزی درسی برای 1382بینقی، تقی و سعیدی، محمود.  .2

ولین همایش ملی اشتغال و نظام آموزش عالی کشور که توسط جهاد ایجاد اشتغال. ا

 .مهر 30و  29 .دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس

. بررسی 1388یغموری، سعید.  صالحی عمران، ابراهیم .، کریمی موغاری، زهرا و .3

، دانشگاه مازندرانهای اشتغال زای بازار کار. پایان نامه کارشناسی ارشد در مهارت

.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

سومین همایش بین  ، جایگاه برنامه درسی در اشتغال جوانان،1396فرقانی, فایزه،  .4

های اجتماعی، تهران، انجمن و آسیبر علوم تربیتی، روانشناسی های نوین دالمللی افق

https://www.civilica.com/Paper- افق نوین علم و فناوری،

PHCONF03_104.html-PHCONF03 

https://www.civilica.com/Paper-PHCONF03-PHCONF03_104.html
https://www.civilica.com/Paper-PHCONF03-PHCONF03_104.html
https://www.civilica.com/Paper-PHCONF03-PHCONF03_104.html
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ینی در . پررنگ بررسی میزان توجه به کارآفر1395محمدرضا، نیلی و موسوی، ستاره.  .5

همایش  برنامه های درسی از دیدگاه دانش آموختگان فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان.

 مهارت آموزی و اشتغال

گذاری در برنامه ریزی درسی مرتبط سیاست. 1397محمدی، سودابه و محمدی، مجید.  .6

انس نجمین کنفرپ. اشتغال زایی در نظام آموزش و پرورش در تحقق تولیدو اشتغالبا 

 .علوم تربیتی و سبک زندگی بین المللی روانشناسی،

ریزی درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی؛ . برنامه1386ومنی مهمونی، حسین. م .7

. 1386ها. رویش. سال پنجم. پاییز گامی در جهت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه

. 1-21. صص: 19شماره 

. توسعه کارآفرینی و اشتغال در بخش فاوا. کنفرانس ساالنه کسب 1394نامداریان، لیال.  .8

 . 1394آذر  27و کار مدیریت و اقتصاد. 

9. Fleming, J., & Zegwaard, K. E. (2018). Methodologies, Methods

and Ethical Considerations for Conducting Research in Work-

Integrated Learning. International Journal of Work-Integrated 

Learning, 19(3), 205-213. 

10. McManus, L., & Rook, L. (2019). Mixed views in the academy:

academic and student perspectives about the utility of 

developing work-ready skills through WIL. Studies in Higher 

Education, 1-15.  

11. Messum, D., Wilkes, L., Peters, C., & Jackson, D. (2017). Senior

Managers' and Recent Graduates' Perceptions of Employability 

Skills for Health Services Management. Asia-Pacific Journal of 

Cooperative Education, 18(2), 115-128. 

12. Rowe, A. D., & Zegwaard, K. E. (2017). Developing graduate

employability skills and attributes: Curriculum enhancement 

through work-integrated learning. 

13. Rowe, A. D., Nay, C., Lloyd, K., Myton, N., & Kraushaar, N.

(2018). Telling Your Story of Work-Integrated Learning: A 

Holistic Approach to Program Evaluation. International Journal 

of Work-Integrated Learning, 19(3), 273-285. 
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https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1182
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1182
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یدانشگاه یدر نظام ها یفیتک ینو تضم یابیکنفرانس ارز ینچهاردهم 14دوره        

QAUS2020 

qaus.khu.ac.ir 

: با رهیافت 1398-1389 هایسالطی  علمیهیئتاعضای  بررسی وضعیت هم نویسندگی

 منتشرشدهمقاالت 

 2کیوان بلندهمتان 1غالمی پریسا

 چکیده

هستند که میزان  هادانشگاهاز نیروهای انسانی حساس و مهم در  علمیهیئتاعضای 

ت ارتقاء کیفی تواندمیبا یکدیگر عالوه بر توسعه و خلق دانش  هاآنهمکاری و روابط 

دانشگاه را نیز در پی داشته باشد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم به بررسی هم 

همکاری علمی در ده سال اخیر  مشاهدهقابلجنبه  عنوانبه علمیهیئتنویسندگی اعضای 

 داتتولی کلیهاست.  ایکتابخانهته است. روش این پژوهش کاربردی و با روش اخپرد

 و رازی مدرس، تربیت دانشگاه سه مجالت در علمیهیئت اعضای منتشرشده علمی

ارائه نتایج و  .اندداده تشکیل را پژوهش جامعه 1398تا  1389 هایسالطی  کردستان

نشان داد که هم نویسندگی  هایافتهنجام شد. اکسل ا افزارنرمبا استفاده از  هاتوصیف

به رشدی داشته است اما نسبت  در ده سال اخیر روند صعودی و رو علمیهیئتاعضای 

ه اما این روند روب سطح مطلوبی قرار ندارد طی این چند سال در در منتشرشدهبه مقاالت 

در حال  علمیهیئتو اعضای  هادانشگاهکه اهمیت همکاری در  دهدمیرشد نشان 

در ایجاد  هادانشگاهکه نقش  کندمیتقویت شدن است لذا پژوهش حاضر پیشنهاد 

 قرار بگیرد. موردتوجهبیشتر  هاهمکاریاین  هایزمینه

کتابخانه، همکاری علمی، روش علمیهیئت: هم نویسندگی، اعضای هاکلیدواژه

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان، دانشکده علوم »: نویسنده مسئول» 1

          09914059873شماره تماس:  Parisa.gholamy95@gmail.com   انسانی و اجتماعی. 
ی.دانشکده علوم انسانی و اجتماع استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان، 2

mailto:Parisa.gholamy95@gmail.com
mailto:Parisa.gholamy95@gmail.com
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 مقدمه

، یعلمهیئتهستند که با محیط ارتباط پویا دارند و اعضای  هاییسازماناز  هادانشگاه

آموزش عالی برعهده  مؤسساتو  هادانشگاهمسئولیت آموزش و اشاعه علم و دانش را در 

دارند و این کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادی به کیفیت محیط کار دانشگاه وابسته 

ازخورد ب سویک، از جمله مسائلی است که از هادانشگاهاست. بررسی کیفیت محیط کار 

اساسی و  هایگیریتصمیممسائل آموزشی،  وتحلیلتجزیهمناسب را برای 

نظام آموزش عالی را فراهم  اندرکاراندستاستراتژیک توسط مسئوالن و  هایریزیبرنامه

 وانندتمیو  ندیابمیاز کیفیت محیط کار خود، آگاهی  هادانشگاهو از سوی دیگر  آوردمی

 دبه این بهبود کمک کن تواندمیاقدام کنند. یکی از اقداماتی که  به اصالح و بهبود آن

د در عملکر تواندمیاهمیت دادن به نقش سرمایه اجتماعی در مراکز آموزش عالی است که 

 (.1396و یوسفوند،  بخشفرح) باشد مؤثردانشگاه 

 محلی تا ملی گذاریسیاستعلمی و همچنین در سطح  هایرشتهاکنون در بسیاری از  

بانک جهانی از مفهوم سرمایه اجتماعی بسیار  مانند المللیبین هایسازمانو در برخی از 

ثروت کشورها چهار شاخص تعیین کرده . بانک جهانی در سیستم حسابداری شودمییاد 

ه، منابع انسانی و سرانجام تولید شد هایداراییاز: سرمایه طبیعی،  اندعبارتاست که 

سرمایه اجتماعی. استفاده از اصطالح سرمایه اجتماعی سبب شده تا روشنفکران، مدیران 

مختلف به بحث در مورد یک موضوع مشترک بپردازند و  هایعرصهاجرایی و فعاالن 

. دهدیمگفتمان سودمندی ایجاد کنند که مفاهیم تئوریک را به تجربه زندگی روزمره پیوند 

تا تعادل مناسبی بین بازارهای جهانی،  دهدمیاز سوی دیگر این مفهوم به ما اجازه 

 (.1393صالحی عمران، ) سازیمملی و اجتماعات محلی برقرار  هایدولت

تا جایی که اگر دانشگاه  شودمیمهم دانشگاه محسوب  هایسرمایهسرمایه اجتماعی از  

اعضای  هایفعالیتو سطح  شودمیضعیف باشد ارتباطات  بهرهبیاز این سرمایه 

و ارتباطات میان اعضای  هاهمکاریو تبادل علمی ناشی از  یابدمیکاهش  علمیهیئت

برای دانشگاه مثمر ثمر باشد چنانچه صفرزاده  تواندمیو ن گیردنمیصورت  علمیهیئت

ر معناداری بمستقیم و  تأثیرو همکاران در پژوهش خود نشان دادند که سرمایه اجتماعی 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

۲۰۲

که هرچه سرمایه اجتماعی میان  ایگونهبهدارد  علمیهیئتشغلی اعضای  هایفعالیت

باالتر باشد با سطوح باالتری از میزان و کیفیت فعالی شغلی همراه  علمیهیئتاعضای 

 ی علمیهاهمکاریسرمایه اجتماعی بیشتر در قالب  علمیهیئتاست. در میان اعضای 

 دهدمیی علمی از طریق هم نویسندگی رخ هاهمکاریو دستیابی به میزان  یابدمیمعنا 

از هم  علمیهیئتی علمی میان اعضای هاهمکاریبدین معنا که برای سنجش میزان 

 یبرخ ایران در. شودمیجنبه این امر استفاده  ترینرؤیتقابل عنوانبهنویسندگی 

 امالتتع ضعف حتی و علمی اجتماع تکوین فقدان دلیل به» که معتقدند نظرانصاحب

 فتیمعر و فکری نزدیکی استادان بین در غیررسمی، و رسمی هایزمینه در سازمانیدرون

 (.1385 راد، قانعی) ندارند پژوهشی هایهمکاری یکدیگر با هاآن و ندارد وجود

 تدریجهبسرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طوالنی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم 

، شناسیجامعه هایرشتهدر  ویژهبه -در تزها و مقاالت دانشگاهی سواینبه  1990از دهه 

با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پاتنام  -اقتصاد، سیاست و آموزش

 (.3،1998وال) استو فرانسیس فوکویاما افزایش یافته 

 مشارکت اعتماد، چون مفاهیمی دربردارنده اجتماعی سرمایه (1999) 4فوکویاما دیدگاه از

 و هاارزش سمت به گروه شودمی سبب که است گروه یک اعضای بین متقابل روابط و

 .بردارد گام جامعه در مثبت و شده تحسین هنجارهای

 رنج ازحدبیش رسمیت و بسته ارتباطات اعتمادی،بی از هاسازمان اکثر حاضر عصر در

 ازتر،ب ارتباطات بیشتر، شخصی متقابل اعتماد راستای در تغییراتی باید. برندمی

 هاگاهدانش هایمحیط میان این در و کرد ایجاد بیشتری سازمانی و شخصی پذیریانعطاف

 گروهی، و فردی میان ارتباطات تعامالت، کمبود با زیرا ؛باشندنمی مستثنا قاعده این از هم

 اعضای میان در ضعیف مشارکت و تیمی کار پایین اعتماد سازمانی،هویت احساس

 جتماعی،ا سرمایه زمینه در گذاریسرمایه با توانندمی هادانشگاه. هستند روبرو علمیهیئت

 سرمایه بر همچنین و خود علمیهیئت اعضای هایشایستگی و مهارت دانش، بر

3 Wall 
4 Fukuyama 
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 یادگیری کاری، هایروش و فرآیندها نوآوری، فکری، دارایی قبیل از خود ساختاری

 .(5،2007گاماس) بیفزایند غیره و اطالعاتی هایسیستم سازمانی،

 هتوسع اساسی بخش یک عنوانبه ویک،بیست قرن علوم بنای سنگ علمی همکاری

 اجتماعی سرمایه طریق از علمی همکاری منظر، این از. شودمی شناخته انسانی سرمایه

 و دانشمندان. شودمی تسهیل آید،می دست به گذاریسرمایه چرخه واسطهبه که

 هایشبکه در موقعیت سمت به مشترک، تعامالت سری یک طریق از پژوهشگران

 در هاآن کندمی ایجاد همکاری برای آینده هایفرصت خود نوبهبه که روندمی همکاری

 أثیرت یکدیگر کار کیفیت بر و گذاشته اشتراک به را خود هایایده علمی هایهمکاری

 رد یکدیگر دستاوردهای از هم و تخصصی هایمهارت از هم ترتیب، بدین و گذارندمی

 بروندادهای کمی و کیفی گسترش موجب مسئله همین و برندمی بهره گروهی کار

(.2013 ،7همکاران و استفانو ؛6،2014کاستا) شودمی پژوهشی

 هم نویسندگی

 ینپذیرتر رؤیت نویسندگی، هم علمی، همکاری پیرامون بحث و پژوهشی هایمحیط در

 میزان گیریاندازه و سنجش راستای در که است شاخصی نتری دسترس در و

 .الف: کرد بندیدسته توانمی سطح سه در را هاآن که رودمی کار به علمی هایهمکاری

 مشخص سازمان یک در پژوهشگران علمی همکاری آن از منظور: سازمانیدرون همکاری

 همکاری. ب ؛گرددمی سازمان آن کارکنان بین مشترک مقاله تألیف به منجر که است

 مختلف علمی مراکز و هاسازمان پژوهشگران علمی همکاری آن، از منظور: سازمانیبرون

 از ورمنظ: المللیبین همکاری. پ و شود؛می مشترک مقاله تألیف سبب که است کشور

 ترکمش مقاالت تألیف که است مختلف کشورهای از پژوهشگران بین علمی همکاری آن،

 (.1394همکاران، و اسدی ؛2005 ،8همکاران و ونگ) دارد دنبال به را

 میعل هایپژوهش تولید در نویسندگان میان همکاری جلوه ترینرسمی نویسندگی هم

 تولید هب منجر که اثر یک تولید در نویسنده چند یا دو مشارکت از است عبارت که بوده

5 Gumus 
6 Costa 
7 Stefano et al 
8 Wang et al 
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 تنهاییهب فرد یک که زمانی با مقایسه در باالتری کیفیت و کمیت با علمی بروندادهای

. پدیده هم نویسندگی (1996 ،9هادسون) شودمی کند،می منتشر و تولید را اثری

شبکه اشتراک دانش و همکاری پژوهشگران در تولید علم است و زمانی شکل  ترینوسیع

ر د تواندمی. این همکاری کنندمیکه دو یا چند نویسنده با یکدیگر همکاری  گیردمی

.... و گیرینتیجه، تحلیل اطالعات، هادادهمراحل تولید یک اثر علمی، نظیر گردآوری 

 (.1394اسدی و همکاران، ) گیردصورت 

ر به ایجاد ، منجشودمیکه بین نویسندگان مختلف در یک یا چند مقاله برقرار  هاییارتباط

مشترک  هایگره. یک شبکه هم نویسندگی، نگاشتی از شودمییک شبکه هم نویسندگی 

درون یک جامعه پژوهشی است. دو نویسنده همکار با  هاینویسندهیا ارتباطات بین هم 

ارتباط علمی  باهمگفت آنان  توانمی اندنوشته باهمرا  ایمقالههم پیوند دارند و اگر 

 (.1392سهیلی و عصاره، ) دارند

د و تولید دانش علمی جدی هاتوانمندیاست که اشتراک  ایپیچیدههم نویسندگی پدیده 

قاضا افزایش ت واسطهبه. همکاری علمی با افزایش پیچیدگی دانش و بخشدمیرا بهبود 

در پژوهش ایجاد شده است.  ایرشتهبین هایمهارتبرای تخصصی شدن بیشتر و 

 هایرشته هایتواناییو  هاقابلیتتا  دهدمیبه پژوهشگران فرصت  همکاری علمی

 نیست پذیرامکانانفرادی  صورتبهمختلف علمی را با هم ترکیب کنند امری که انجام آن 

 (.1392سهیلی و عصاره، )

مکرر در بررسی الگوهای همکاری  صورتبههم نویسندگی جزء معیارهایی است که 

امالت انواع مختلف تع واسطهبهقرار گرفته است همکاری علمی  همورداستفادبین محققان 

 دی استفانو) گردد علمیو تولید دانش  هاشایستگیباعث بهبود ارتباط، تسهیم  تواندمی

 (.10،2011و همکاران

جلوه همکاری فکری  ترینرسمی عنوانبه( هم نویسندگی 1996)11 هادسوناز دیدگاه 

علمی عبارت است از مشارکت دو یا چند نویسنده  هایپژوهشمیان نویسندگان در تولید 

9 Hudson 
10 De Stefano et al 
11 Hudson 
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در تولید یک اثر که به تولید بروندادهای علمی با کمیت و کیفیت بیشتری نسبت به تولید 

با بررسی رویکردهای هم نویسندگی یک پژوهشگر با  .شودمیو انتشار فردی اثر منجر 

آن  هایاندیشهگسترش  توانمیسایر پژوهشگران موجود در یک حوزه پژوهشی 

 (.2015، 12ویگن و همکاران) آوردتعامل یا نفوذ اجتماعی به دست  اساس برپژوهشگر را 

 پیشینه پژوهش

 نتیجه این به جنوبی کره کشور علمی مقاله 658297 بررسی در( 2014)13 همکاران و آن

 بیشتر ندهنویس تک مقاالت به نسبت اینویسنده چند علمی مقاالت تعداد که یافتند دست

 مقاالت تولید برای( دیگر هایدانشگاه با همکاری) ایمؤسسه بین هایهمکاری و بود

 ندهنویس یک توسط که مقاالتی همچنین و ایمؤسسه درون هایهمکاری به نسبت علمی،

 .است داشته توجهیقابل رشد تولیدشده،

 اسپانیا شناسیجامعه مجالت در زنان مشارکت بررسی در( 2009)14 همکاران و آلکاید

 چهارمکی تنها که بود حالی در این و بودند زنان از بیشتر مرد نویسندگان که دریافتند

 لیلد به است ممکن نابرابری این که داشتند اظهار نویسندگان. بودند زن نویسندگان

 .باشد دانشگاهی هایبندیرتبه در باال هایموقعیت در زنان تعداد کاهش

 گزارش را روانشناسی در همکاری از توجهیقابل افزایش( 2003)15 همکاران و کرونین

 .دارد قرار همکاری به گرایش تأثیر تحت کمتر فلسفه کهدرحالی کردند،

( در پژوهش خود شبکه هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه 1396) همکارانارشدی و 

قرار دادند.  موردمطالعهعلوم اجتماعی، انسانی و هنر را  هایحوزهشهید بهشتی را در 

نشان داد که شبکه هم نویسندگی پژوهشگران شهید بهشتی از انسجام  هاآننتایج پژوهش 

 کافی برخوردار نیست.

 بر خوداستنادی و نویسندگی چند بررسی به پژوهشی در( 1391) همکاران و نظریان

 تک مقاالت با مقایسه در نویسنده چند مقاالت که کردند گزارش دریافتی میزان

12 Vidgen et al 
13 Ahn et al 
14 Alcaide et al 
15 Cronin et al 
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 دارمعنی آماری ازنظر تفاوت این و اندکرده دریافت را باالتری استنادهای اینویسنده

 .است

( با بررسی هم پژوهی و هم نویسی در ایران به این نتیجه رسید 1380) سروستانیصدیق 

 جمعی مصرف تواندمی تنهانهکه پژوهش و تولید علمی، فرآیندی تعاملی است و علم 

 بر کار مشترکمؤثر از متغیرهای  ساالریمردمجمعی هم تولید شود.  طوربهشود بلکه 

 ، هم پژوهی و هم نویسی است.اندیشیهمعلمی، 

 پژوهش سؤاالت

ی در ط منتشرشدهدر مقاالت  علمیهیئتوضعیت هم نویسندگی میان اعضای  -

؟چگونه است 1398تا  1389 هایسال

 مختلف چگونه است؟ هایرشتهدر  علمیهیئتیزان هم نویسندگی اعضای م -

 پژوهشروش 

توجه به هدف پژوهش و ماهیت موضوع، پژوهش از نوع کاربردی است. روش پژوهش با 

رای ب موردبررسیبا رویکرد توصیفی است. جامعه  ایکتابخانهگردآوری اطالعات،  ازنظر

هستند که در ده سال اخیر مقاالتی را  علمیهیئترسیدن به اهداف پژوهش اعضای 

 شرشدهمنت. بر این اساس کلیه تولیدات علمی اندکردههم نویسندگی منتشر  صورتبه

در مجالت سه دانشگاه تربیت مدرس، رازی و کردستان جامعه  علمیهیئتاعضای 

ذکور بازیابی ی مهادانشگاهمقاله از مجالت  10879 درمجموع. انددادهپژوهش را تشکیل 

هم نویسندگی بودند که برای توصیف روند رشد و میزان  صورتبهمقاله  567شد که 

اکسل استفاده شد. در جدول زیر اطالعات  افزارنرمعلمی از  هایحوزه اساس برفراوانی 

 شرح داده شده است. شدهبررسیمجالت 

 شدهبررسی. اطالعات مرتبط با مجالت 1جدول شماره 
تعداد کل  دانشگاه

 مجالت

تعداد مجالت 

 فارسی

تعداد مجالت 

 انگلیسی

تعداد مجالت 

 شدهبررسی

 20 8 25 33 تربیت مدرس
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 6 2 7 9 دانشگاه رازی

 9 1 13 14 کردستان

نشان داده شده است تعداد مجالت بررسی شده نسبت  1همانطور که در جدول شماره 

مطالعه مجالت عالوه بر به تعداد کل مجالت کمتر است و دلیل این امر آن است که 

ا به تازگی فعالیت خود ربرخی از مجالت  و در نظر نگرفتن مجالت انگلیسی، فارسی

کرده بودند و برخی دیگر از مجالت فعالیت و  آغاز کرده و فراخوان مقاالت را منتشر

بود به همین دلیل امکان مطالعه تمامی  1389انتشار مقاالت توسط آن ها تا قبل از سال 

 مجالت فراهم نبود. 

 شدهبررسی. اطالعات مرتبط با مجالت 1نمودار شماره 

 هایافته
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 یهادانشگاه مجالت در 1398 تا 1389 هایسال طی در که ایمقاله 10879 مجموع از

 نویسندگی هم صورتبه مقاله 567 بودند شده منتشر کردستان و رازی مدرس، تربیت

پژوهشی بر این اساس پرداخته خواهد  هایسؤالکه در ادامه به پاسخ  بودهدر سطح ملی 

 شد.

 رد شده منتشر مقاالت در علمیهیئت اعضای میان نویسندگی هم وضعیتاول:  سؤال

میزان هم نویسندگی  ،سؤالجهت پاسخ به این است؟  چگونه 1398 تا 1389 هایسال طی

تایج سال انتشار محاسبه و ن برحسبفراوانی مقاالت منتشر شده  علمیهیئتمیان اعضای 

 ارائه شده است. 2آن در قالب جدول و نمودار شماره 

1398تا  1389 هایسال. روند هم نویسندگی طی 2جدول شماره 
 درصد فراوانی تعداد مقاالت مشترک تعداد کل مقاالت الس

1389 363 8 2/2

1390 541 14 59/2

1391 642 14 18/2

1392 848 26 7/3

1393 1148 47 9/4

1394 1410 48 4/3

1395 1652 59 57/3

1396 1881 70 72/3

1397 1349 58 3/4

1398 1045 223 34/21

 567 10879 مجموع

است کمترین میزان هم نویسندگی در سال  مشاهدهقابل 2که در جدول شماره  طورهمان

 با 1398و بیشترین میزان هم نویسندگی مربوط به سال درصد  2/2 با فراوانی 1389

 است. 34/21 فراوانی
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 1398-1389 هایسالدر طی  علمیهیئت. روند هم نویسندگی اعضای 2نمودار شماره 

است منحنی روند هم نویسندگی در طول  مشاهدهقابل 2نمودار شماره  که در طورهمان

که بعد از  ایگونهبهروند رو به رشدی را طی نموده است  1398تا سال  1389 هایسال

عداد تاین  هرسالکه کمترین میزان مقاالت هم نویسندگی منتشر شده است  1389سال 

میزان مقاالت هم  1397مانند سال  هاسالبرخی  . هرچند که درمقاالت افزایش یافته اند

 روند رو ترقبل هایسالنسبت به  بازهمکاهش یافته اما  1396نویسندگی نسبت به سال 

 علمیهیئتاین باشد که اعضای  دهندهنشان تواندمیاست. این  را طی کردهبه رشدی 

ن باعث افزایش و همی کنندمیی علمی را احساس هاهمکاریاهمیت میزان  مروربه

 .شودسرمایه اجتماعی بیشتر را در دانشگاه موجب  تواندمیو  شودمیارتباطات 

 است؟ چگونه مختلف هایحوزه در علمیهیئت اعضای نویسندگی هم میزان دوم: سؤال

مختلف متفاوت بود که در جدول  هایحوزهدر  علمیهیئتمیزان هم نویسندگی اعضای 

 نشان داده شده است. 3و نمودار شماره 
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 تخصصی هایحوزه اساس بر. فراوانی مقاالت مشترک 3جدول شماره 

 درصد فراوانی تعداد مقاالت مشترک رشته علمی

38/46 263 علوم انسانی  

58/16 94 منابع طبیعی و کشاورزی  

88/9 56 معماری  

51/24 139 فنی و مهندسی  

65/2 15 علوم پزشکی  

است بیشترین میزان هم نویسندگی در  مشاهدهقابل 3که در جدول شماره  طورهمان

درصد و کمترین میزان هم نویسندگی در حوزه علوم پزشکی  38/46حوزه علوم انسانی با 

 درصد است. 65/2با 

علوم انسانی

منابع طبیعی و کشاورزی

معماری

فنی و مهندسی

علوم پزشکی
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 تخصصی هایرشته اساس بر مشترک مقاالت فراوانی. 3نمودار شماره 

نمایش داده شده است حوزه علوم انسانی دارای بیشترین  3که در نمودار شماره  طورهمان

البته  .استاالت هم نویسندگی و علوم پزشکی دارای کمترین مقاالت هم نویسندگی مق

 شماریانگشتمجالت و مقاالت  شدهبررسیباید به این نکته اشاره داشت که در مجالت 

ی با پزشک هایحوزهزشکی قرار داشتند و این به دلیل مرتبط نبودن علوم پ هایحوزهدر 

بنابراین با در نظر گرفتن این مورد اگر بخواهیم  ؛ی بررسی شده استهادانشگاهمجالت 

 انعنوبهحوزه مرتبط اشاره داشته باشیم حوزه معماری بعد از حوزه علوم پزشکی  به

 ر خواهد گرفت. هم نویسندگی قرا با کمترین مقاالت ایحوزه

 و پیشنهادات نتایج 

 و روابط به توجه روزافزون اهمیت موجب اجتماعی روابط بر اجتماعی سرمایه تمرکز

در نظر . است شده هادانشگاه کلیدی عنصر عنوانبه علمیهیئت اعضای هایهمکاری

 تواندمی هاتننه نویسندگی هم یعنی اساتید علمی هایهمکاری گیریاندازهقابل بعدگرفتن 

 سرمایه ارتقاء هایزمینه تواندمی بلکه باشد مهمی گام هادانشگاه تعالی و توسعه زمینه در

 . نماید ایجاد را دانشگاه در اجتماعی

 طی ده سال اخیر علمیهیئتنتایج پژوهش نشان داد که هم نویسندگی در میان اعضای 

 نسبت به کل مقاالت هانویسندگیروند رو به رشدی را سپری کرده است اگرچه این هم 

منتشر شده در سطح مطلوبی قرار ندارد و درصد بسیار پایینی از مقاالت منتشر شده در 

 تواندمیطی این ده سال را به خود اختصاص داده است اما روند روبه افزایش این امر 

 اندتومی علمیهیئتنشان از بهبود این امر باشد. وجود هم نویسندگی در میان اعضای 

این  داشته باشد و علمیهیئتنتایج مثبت بسیاری هم برای دانشگاه و هم برای اعضای 

این نکته  البته دانشگاه ها باید به می گرددتشویق به هم نویسندگی  نتایج مثبت منجر به
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 تواندیم تاکید بر تعداد مقاالت هم نویسندگی بدون توجه به کیفیت آن ها واقف باشند که 

توجه ز در حالی که اگر به کیفیت نی به سمت کمیت گرایی را به دنبال داشته باشدحرکت 

سطح سرمایه اجتماعی دانشگاه  تواندمیشود و هم نویسندگی به معنای واقعی انجام شود 

با یکدیگر در یک پژوهش  علمیهیئتکه زمانی که اعضای  صورتبدینرا ارتقاء دهد 

ف خود را نقاط ضع توانندمیو  پیداکردهیکدیگر آشنایی  هایتواناییبا  کنندمیمشارکت 

 واندتمیتالش کنند از طرف دیگر این امر  هاآنبهبود  برایدر این ارتباطات بیایند و 

و کاری به وجود آید و ارتباطات  باعث شود که روابط غیررسمی در کنار روابط رسمی

  را موجب شود. تریعمیقو  ترصمیمی

  که موجب، اعتماد بیشتر اعضای هیات علمی را به دنبال خواهد داشت طادامه این رواب

و  ندیکدیگر تالش کن پیشرفت و ارتقاء سطح علمی برای علمیهیئتاعضای می شود  

دگی هم نویسنهد شد از زاویه دیگر مشارکت در امور مختلف علمی بیشتر خوادر نتیجه 

 علمیهیئتهمکاری میان اعضای  صورتبه ایرشتهمیانبه دلیل نوشتن مقاالت  تواندمی

 ندتوامیرا ایجاد نماید و این امر  تریوسیعتباطات مختلف ایجاد شود و ار هایحوزهدر 

که  طورهماننیز شود  علمیهیئتجدید در اعضای  هایایدهموجب خالقیت و ایجاد 

 یافت افراد روابط ساختار درون در اجتماعی سرمایه که است معتقد( 1998) پورتز

 و دباش داشته رابطه دیگران با باید فرد اجتماعی سرمایه از برخورداری برای. شودمی

 وبمحس امتیازات و مزایا از فرد برخورداری واقعی منبع که هستند دیگران همین درواقع

 .شوندمی

نهاد شپژوهش حاضر پی هادانشگاهو اهمیت هم نویسندگی در  شدهبیانبا توجه به نکات 

رفتن گ نظر در، اندیشیهمبا برگزاری سمینارهای مختلف، جلسات  هادانشگاهکه  کندمی

و  علمیهیئتاعضای  نظرتبادل هایزمینه ،باکیفیتامتیازات ویژه به مقاالت مشترک 

چرا  ستای افزایش هم نویسندگی حرکت کنندو در رای علمی را ایجاد کرده هاهمکاری
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 واندتمیبا تقویت و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی  نهایت در  هانویسندگیکه این هم 

 را نیز در پی داشته باشد. دانشگاه  ارتقاء

 منابع

 نویسندگی هم بررسی(. 1394. )فهیمه خواه، ملکوتی و فائزه آقامالیی، سعید؛ اسدی، .1

 فرهنگ. 1392-1383 هایسال طی قم حوزه علمیه و تهران هایدانشگاه پژوهشگران .2

 .514-493 ،(4)5 اسالمی، دانشگاه در

(. ترسیم و تحلیل شبکه 1396) ارشدی، هما؛ عرفان منش، محمدامین و سالمی، نجمه. .3

 های هم 

علوم اجتماعی، انسانی و هنر.  هایحوزهنویسی پژوهشگران دانشگاه شهیدبهشتی در  .4

 .70-48(، 1)3، پژوهش نامه علم سنجی

بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود (. 1392. )فریده عصاره، و فرامرز سهیلی، .5

 در 

 لومع پژوهشگاه پژوهشی علمی فصلنامهشبکه هم نویسندگی مجالت علم اطالعات.  .6

 .372 -351 ،(2)29 ایران، اطالعات فناوری و

پژوهشنامه توسعه (. آموزش عالی و سرمایه اجتماعی. 1393) صالحی عمران، ابراهیم. .7

 فرهنگی 

 .77-57(،1)1،اجتماعی .8

 مطالعات. ایران در نویسی هم و پژوهی هم(. 1380. )اهلل رحمت سروستانی، صدیق .9

  جامعه

 .132-89 ،18 شناختی، .10

(. تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت 1396) فرحبخش، سعید و یوسفوند، سعید. .11

 زندگی
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دی مطالعه مور) اجتماعیدانشگاه با میانجی گری محبوبیت  علمیهیئتکاری اعضای  .12

 .108-91(، 3)9،رهیافتی نو در مدیریت آموزشیدانشگاه لرستان(. 

 نامه. اجتماعی علوم رشته در علمی اجتماع وضعیت(. 1385. )محمدامین راد، قانعی .13

  علوم

 .55 -27 ،27،اجتماعی .14

15. Ahn, J., Oh, D. H., & Lee, J,D. (2014). The scientific impact and partner

selection in 

16. collaborative research at Korean universities. Scientometrics, 100(2014),

173–188. 

17. Alcaide, G.G., Calatayud, V.A., Zurian, J.C.V., & Benavent, R.A. (2009),
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Journals. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 126, 153-166. 

19. Costa,M. R. (2014). The Dynamics of Social in Scientific Collaboration

Networks. 

20. Proceedings of the American Society for Information Science and

Technology, 51(1),1-4. 
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یدانشگاه یدر نظام ها یفیتک ینو تضم یابیکنفرانس ارز ینچهاردهم 14دوره

   

QAUS2020 

qaus.khu.ac.ir 

 1الگو یک پیشنهاد و تاریخی نگاهی: انسانی علوم علوم در پذیریاشتغال

 2اهلل شهابیروح

 چکیده

التحصیالن دانشگاهی در برخی از کشورها از جمله ایران، رسد بیکاری فارغبه نظر می

یک مسألۀ ناشی از کاهش مؤقت نرخ رشد و تولید نباشد بلکه باید به آن نگاهی 

نرخ پایین                                            اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی زمینه تاریخی  اینتاریخی داشت. بر 

با تأکیذ بر رشته علوم تربیتی( و پیشنهاد یک التحصیالن علوم انسانی )ال فارغاشتغ

پذیری است. روش پژوهش حاضر اسنادی بوده است. شواهد نشان الگوی اشتغال

هنرستان فنی،  دهد اگر چه در تأسیس نهادهای آموزشی نظیر دانشسرای عالی،می

آموزی مد نظر بوده است با این مدرسه سیاسی، مدرسه دارائی و مدرسه فالحت مهارت

حال با تأسیس دانشگاه تهران از این مهم غفلت شده است چرا که به دانشگاه به عنوان 

 نه و انسانی علوم تفکر ابزاری برای مدرنیزاسیون نگاه شده است. عالوه بر این تسلط

 کل با مقایسه در انسانی علوم دانشجویان زیاد سهم، گذاریبنیان ورهد در مهندسی

 و علمی پشتوانه فقدانو  غیرانتفاعی و دولتی پولی عالی آموزش گسترش، دانشجویان

التحصیالن توان از جمله دالیل تاریخی دیگر مؤثر بر اشتغال فارغرا می کافی کارشناسی

گام  3پذیری دانشجویان الگویی مشتمل بر الدانست. به منظور باالبردن احتمال اشتغ

های مرتبط با های شغلی مرتبط با هر رشته، شناسایی شایستگیاحصاء زمینه شامل

. این شود، پیشنهاد میهای مرتبطهای شغلی و آموزش شایستگیهریک از این زمینه

پذیری شتغالهای زیر انجام شود: قرار دادن اتواند به یک یا ترکیبی از روشآموزش می

پذیری در دسترس، ریزی برای توسعه شخصی دانشجو، اشتغالدر فرایند برنامه

که با حمایت  های پژوهشی مربوط به طرح جامع اعتالی علوم انسانی استی از طرح. این مقاله مستخرج از یک 1

مالی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شده است. 
النفس. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.شناسی و علم. استادیار گروه روان 2

R.shahabi@ihcs.ac.ir 
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 پذیری در هسته برنامه درسی. و اشتغال پذیری در طول برنامه درسیاشتغال

پذیری، زمینه تاریخی، علوم انسانیالتحصیالن، اشتغالبیکاری فارغ ها:کلیدواژه

 مقدمه

 تاریخی هایزمان در گوناگون کشورهای در دانشگاهی صیالنالتحفارغ        اشتغال  وضعیت

 بیکاری اخیر، دهۀ چند در کهحالی در. است شده گزارش متفاوتی گونۀ به مختلف

 دیگر کشورهای در است، بوده جدی مسألۀ یک کشورها، برخی در التحصیالنفارغ

 نیز اشتغال انامک تحصیالت افزایش با است داده نشان مطالعات و نبوده گونهاین

 شامل را توسعه حال در کشورهای عمده طور به که نخست گروه در. یابدمی افزایش

 و مارسوکی بنیامین، یونوس،. زد مثال را ایران البته و مصر اندونزی، توانمی شوندمی

کردهتحصیل بیکاری نسبت 2014 تا 2006 زمانی دوره در کردند گزارش( 2017)  فتاح

  عبدالغفار. است رسیده درصد 83/6 به  86/5 از اندونزی در کلی بیکاری به ها

 در 2012 سال در کار المللیبین سازمان توسط که ایمطالعه به استناد با نیز( 2016)

 در دانشگاهی التحصیالنفارغ بین در بیکاری نرخ که است کرده گزارش شد انجام مصر

فارغ بیکاری نرخ هند در مثال ایبر دوم گروه در اما. است درصد 34 کشور این

-10 سال در درصد 4/5 به 1993-94 سال در درصد 9/8 از دانشگاهی التحصیالن

 گزارش منفی همبستگی یک بیکاری و تحصیالت بین کانادا در. است رسیده 2009

 اقشار در ترتیب به بیکاری نرخ 2016 سال آمار اساس بر که ایگونه به است شده

 ،3/8 ،9/13 ترتیب به دانشگاه و کالج متوسطه، متوسطه، از ترایینپ تحصیالت دارای

 دانشگاهی درجه آنکه موازات به دهدمی نشان واقع در آمار این. است بوده 9/4 و 9/5

کانادایی در بیکاری نرخ. کندمی پیدا کاهش آنها بیکاری احتمال یابدمی افزایش افراد

 بوده درصد 9/4 ،2016 سال در دارند اهیدانشگ تحصیالت که باال به سال 15 های

 آمریکا در و 2013 سال در درصد 6/5 به 2005 سال در درصد 5/4 از بلژیک در. است

 است رسیده 2017 سال در درصد 3/2 به 2009 سال در درصد 2/3 از از

(https://www.statista.com/statistics/232942 .) / 
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 قرار نخست دسته کشورهای جزو آماری، ایهگزارش اساس بر نیز ایران، ما، کشور

 برای و شده مزمن امری به تبدیل دانشگاهی التحصیالنفارغ بیکاری آن در که دارد

 حسب ایران در. است افزایش حال در و دارد ادامه که است طوالنی های¬سال

 درصد 3/10 حدود 1380 سال در دانشگاهی تحصیالت دارای بیکاران سهم مستندات،

 نیروی بازار تحلیل) است رسیده درصد 7/24 به 1388 سال در رقم این که ستا بوده

 کمی با و( 1394 نژاد، حسین و مختاری احمدی، از نقل ؛51: 1390 ایران، در کار

 راهبردی اطالعات و آمار مرکز) است رسیده درصد 20 حدود به 1395 سال در کاهش

 (. 1395 رفاه، و تعاون وزارت

 در( توسعه حال در کشورهای) نخست گروه کشورهای مشترک یژگیو رسدمی نظر به

 مسألۀ یک بیکاری       عمدتا  کشورها این در که است آن التحصیالن،فارغ بیکاری مورد

 تاریخی نگاهی آن به توانمی بلکه نیست تولید و رشد مؤقت کاهش از ناشی ایدوره

. دارد ادامه است طوالنی هایسال که است شده مزمن ایمسأله به تبدیل که دانست

 و بیکاری نرخ که است آن گیرد قرار توجه مورد بایستمی و است اهمیت حائز آنچه

 اساسی مسأله. است متفاوت مختلف هایرشته بین در نیز یادشده تاریخی زمینۀ

 و تعلیم رشتۀ التحصیالنفارغ اشتغالبر  مؤثر تاریخی زمینۀ بررسی حاضر پژوهش

اشتغال الگوی یک ارائۀ و انسانی علوم هایرشته از شاخصی عنوان هب ایران در تربیت

 . است رشته این التحصیالنفارغ برای پذیری

 موضوع ادبیات

 وضعیت نخست: است گرفته قرار توجه مورد کلی بخش 2 ذیل حاضر پژوهش ادبیات

 پذیریلاشتغا الگوهای نیز دوم بخش در و تربیتی علوم رشته التحصیالنفارغ اشتغال

 . است شده مرور اختصار به دانشگاهی التحصیالنفارغ

فارغ تعداد عالی، آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه توسط شده ارائه آمار اساس بر

 در( دختر 93 و پسر 297) نفر 390 از تربیتی علوم مجموعه کارشناسی دوره التحصیالن

 بازه همین در. است رسیده 1394-95 تحصیلی سال در نفر 9672 به 1350-51 سال
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 نفر( دختر 7 و پسر 50)  57 از نیز ارشد کارشناسی دوره التحصیالنفارغ تعداد زمانی

 مؤسسه) است رسیده 1394-95 تحصیلی سال در نفر 1543 به 1350-51 سال در

 که است آن خصوص این در اساسی سئوال(. 1396 و 1351 عالی، آموزش ریزیبرنامه

  است؟ چگونه اشتغال حیث از التحصیالن¬فارغ این وضعیت

 رشته التحصیالن¬فارع اشتغال وضعیت خصوص در متعددی و پراکنده هایپژوهش

 برنجی توسط زمینه این در مطالعه نخستین ایران در. است شده انجام تربیتی علوم

 نرخ مورد در اخیر های¬سال های¬پژوهش حال این با است شده انجام[ بهرنگی]

 به توانمی جمله آن از که دادند نشان متفاوتی آمارهای کارشناسی، دورۀ رد بیکاری

 باغگلی، و زادهحسین رضوانی،) درصد 58 ؛(1376 بهرامی،) درصد 3/83 اشتغال نرخ

 مطالعه نتیجه. کرد اشاره( 1391 بازرگان، و کرامتی بیگدلی،) درصد 41 و( 1389

 در شغلی تناسب کمترین و بیکاری درصد بیشترین است داده نشان نیز( 1393) کرامتی

 رشته آموختگاندانش به مربوط تهران دانشگاه تربیتی علوم دانشکده التحصیالنفارغ بین

 از درصد 71 مطالعه این در آنکه ترمهم نکته. است آموزشی ریزیبرنامه و مدیریت

 تکنولوژی هرشت التحصیالنفارغ از درصد 66 و آموزشی مدیریت رشته التحصیالنفارغ

 .  اندکرده ارزیابی ضعیف را آن شغلی اندازچشم آموزشی

 علوم رشته التحصیالنفارغ اشتغال وضعیت از روشنی تصویر پراکنده، شواهد این مرور

 این نمونه گروه اندک حجم بتوان را آن دلیل مهمترین شاید دهدنمی ارائه تربیتی

 را زمینه این در جدید و معتبر هایرشگزا از یکی شاید حال این با دانست مطالعات

 در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت راهبردی اطالعات و آمار مرکز گزارش بتوان

 یا و التحصیالنفارغ بین در بیکاری نرخ بیشترین آن، حسب بر که دانست 1395 سال

 محیط ،(درصد 4/41) کامپیوتر هایرشته در ترتیب به دانشگاهی تحصیل حال در

 بین در نیز آنها کمترین و 8/27 فیزیکی علوم و( درصد 28) هنر ،(درصد 6/37) زیست

. است بوده( درصد 3/9) تربیتی علوم و( درصد 8/8) بهداشت ،(درصد 7/8) دامپزشکی

 موانع نظیر بسیاری عوامل که گیرد قرار توجه مورد مهم نکته این بایستمی حال این با

 هایتوانایی و هاویژگی ،(دیگر قانونی هایمنوعیتم یا و سربازی خدمت) قانونی
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 ظرفیت و دانش سطح شخصی، هایتوانایی و هاویژگی با حرفه سازگاری) شخصی

 اقتصادی رشد وضعیت شغلی، امنیت و درآمد) اقتصادی عوامل ،(حرفه برای نیاز مورد

 آن در قاءارت هایفرصت حرفه، پذیریانعطاف ،...( و کشور آینده بینیپیش کشور،

 التحصیالنفارغ کار بازار بر مؤثر عوامل جمله از توانمی را هفتگی ساعات و حرفه

 .دانست دانشگاهی

-فارغ پذیریاشتغال الگوهای گیرد قرار توجه مورد بایستمی که دیگری موضوع 

 چهار شامل را پذیریاشتغال( 1998)  پوالرد و هیالج. است دانشگاهی التحصیالن

 فرد پذیریاشتغال هایدارایی( 1: از عبارتند عناصر این. است دانسته یاساس عنصر

 مهارت نظیر ایحرفه مدیریت هایمهارت( 2 ها،نگرش و هامهارت دانش، شامل

 یا و کاری تجارب و رزومه نوشتن نظیر هاییمهارت یعنی خود ارائه و شغل جستجوی

 هایویژگی مانند فردی شرایط( 3 و شغلی مصاحبه در موفقیت هایمهارت با آشنایی

 کنونی سطح مانند بیرونی شرایط( 4 و خانوادگی هایویژگی یا و جنسیت شخصیتی،

 و لوراینی دانشگاهی، التحصیالنفارغ اشتغال مورد در. کار بازار در شغلی هایفرصت

دانش پذیریاشتغال شغلی، هایفرصت در رقابت پذیرش فرض با( 2007) سویل

 اعتماد مانند فردی عوامل نخست است؛ دانسته عوامل گروه دو به وابسته ار آموختگان

 درسی برنامه اثرات دوم عامل و نوآوری و خالقیت یا و خودکارآمدی و خود به

 در اساس این بر. است دانسته مهارت دانش، فراگیری قبیل از افراد روی بر دانشگاهی

مهارت و اشتغال به توجه حیث از ربیتیت علوم هایگرایش و رشته درسی برنامه ادامه

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد آموزی

 تقسیم عمده دسته سه به تواندمی پذیریاشتغال هایمهارت است معتقد( 1993)  کتون

.  عاطفی هایمهارت و صفات و  باالتر سطح تفکر هایمهارت ، پایه هایمهارت: شود

 اصطالح الگو، این در)  فهم هایسرواژه ساسا بر که( 2004)  نایت و یورک الگوی

 ،(است شده داده ترجیح «دانش» اصطالح بر بیشتر عمق بر آن داللت واسطه به «فهم»

 طور به  خود هاینظریه)  کارآمدی باورهای ،(عمومی و موضوع اختصاصی) هامهارت

 یا زمان ولط در ثابت امری هوش اینکه به باور مثال برای خود مورد در باورها کلی،
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 الگوی به( گرفتن یاد چگونه یادگیری)  فراشناخت و( است پذیرتحول ایپدیده

USEM التحصیالنفارغ پذیریاشتغال مورد در که است دیگری الگوی است مشهور 

 .شد پیشنهاد دانشگاهی

 شناسیروش

 نای در. است شده استفاده سندکاوری روش از پژوهش هایسئوال به گوییپاسخ برای

 دسترس در هایپژوهش و هامقاله ها،پایگاه اسناد، مدارک، ها،کتاب کلیۀ روش،

 دانشگاهی التحصیالن¬فارغ پذیریاشتغال با مرتبط مفاهیم بررسی به که پژوهشگران

 . گرفت قرار بررسی مورد

 پیشنهادها و نتایج

 مورد زیر جهات از توانمی را تربیتی علوم رشتۀ التحصیالنفارغ اشتغال تاریخی زمینه

 : داد قرار توجه

 برنامه 5 مجموع در و برنامه سه تاکنون نیز انقالب از پس و برنامه دو انقالب، از پیش

 برنامه دو مرور.  است شده اجرا و پیشنهاد ایران در تربیتی علوم رشته برای درسی

 اشتغال دهدمی نشان انقالب پیروزی از قبل تربیتی علوم رشته برای شده طراحی درسی

. است بوده برنامه دو هر کنندگانتدوین نظر مد پرورش و آموزش در معلم عنوان به

 در که است بوده اهدافی با همسو نیز تهران دانشگاه در تربیتی علوم دانشکده تأسیس

 و پرورش یعنی شد؛می دنبال( عالی دانشسرای یا)  عالی و مرکزی دارالمعلمین تأسیس

 دبیر یا آموزگار تربیت و کلی طور به پرورش و آموزش نیاز مورد نیانسا نیروی تربیت

 است بوده تربیتی علوم رشته تأسیس از اساسی و اصلی هدف خاص طور به متوسطه

 مصرح اهداف همان تهران دانشگاه تربیتی علوم دانشکده گیریشکل اهداف در چراکه

 دانشگاه راهنمای در اهداف این. است آمده عالی و مرکزی دارالمعلمین گیریشکل در

 معلمین تربیت از است بوده عبارت( 575 و 574 ص ،46-1345 چاپ) تهران

 ایجاد به کمک و[ مختلف تحصیلی مقاطع] تحصیل مراحل از یک هر در دار صالحیت
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 همچنین و باشند ایحرفه و علمی تخصص به متکی که کشور در شایسته معلمین کادر

 تواندمی که دیگری نکته. آموزشی مشاغل احراز برای تربیت و تعلیم متخصصین تربیت

 آموزش تحوالت زمانی مقطع آن در رسدمی نظر به که است آن باشد موضوع این موید

 بوده پرورش و آموزش در تحوالت تاثیر تحت تربیتی، علوم رشته خصوص در عالی

 علوم آموزش و پرورش و آموزش تحوالت در همزمانی نوعی دیگر عبارت به. است

 به کشور آموزشی نظام 1344 سال تا مثال برای. است شده دیده عالی سطح در تربیتی

 جدید نظام بعد، به سال آن از اما بود شده تقسیم متوسطه و دبستان سال شش دو

 سال 3 تحصیلی راهنمایی دوره سال، 5 ابتدایی دوره آن اساس بر که شد اجرا آموزشی

 دروس برای دبیر تربیت واقع در تغییرات این. شد یینتع سال 4 متوسطه دوره و

 تاسیس با نتیجه در و ساختمی ضروری را متوسطه و راهنماییی مقاطع تخصصی

 سعی سال، همین در تربیتی علوم رشته گسترش و تهران دانشگاه تربیتی علوم دانشکده

 درسی امهبرن محتوای هستیم شاهد دلیل همین به. است بوده هدفی چنین تأمین در

 آشکار طور به متوسطه، تعلیمات آموزش گرایش تربیتی علوم رشته برای دانشگاه

 که ایگونه به است بوده پرورش و آموزش وزارت متوسطه دوره درسی برنامه با منطبق

 در دیگر سوی از و گذرانده را مرتبط نظری مبانی سو یک از رشته، آن التحصیلفارغ

 تعلیمات با کاربردی و عملی طور به نیز معلمی یکارآموز و تدریس روش دروس

 تربیتی علوم اشتغال، هایبرنامه حیث از دیگر عبارت به. شدندمی آشنا متوسطه

 کنندگانتدوین و است داشته عالی دانشسرای تربیتی علوم شأنهم نقشی دانشگاهی

 التحصیالنفارغ در الزم هایتوانمندی ایجاد دنبال به واقع در تربیتی علوم درسی برنامه

 بوده دبیری و آموزگاری رشد حال در و مداوم نیاز به پاسخگویی جهت رشته این

 . است

 به 30 هایدهه سوادآموزی و ایتوسعه هایبرنامه و کشور جمعیتی رشد به رو روند

 یکی انسانی، نیروی و شود افزوده مدارس تعداد بر روز به روز که بود شده باعث بعد

 نقش در تربیتی علوم هایدانشکده. است بوده مدارس این نیازهای تریناولیه از

 نیز دلیل همین به و اندبوده انسانی نیروی این کنندهتأمین واقع در عالی دانشسرای
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 مأمور یا و بورسیه صورت به تحصیل دوران طول در رشته این  دانشجویان اکثریت

 . شدندمی پرورش و آموزش زارتو جذب خود تحصیالت اتمام از پس یا و آموزشی

 دفترچه به استناد با پرورش و آموزش در تربیتی علوم رشته التحصیالنفارغ جذب روند

 70 دهه اوایل تا و انقالب از بعد حتی و دوم پهلوی حکومت پایان تا سراسری کنکور

 ظرفیت تمام 1370-71 تحصیلی سال سراسری درکنکور مثال برای. داشت ادامه

 و دبستانیپیش پرورش و آموزش و آموزشی ریزیبرنامه و مدیریت هایگرایش

 و آموزش دبیری ضوابط مطابق های کشوربسیاری از دانشگاه هایدانشگاه دبستانی

 اختصاص پرورش و آموزش در تحصیل به شاغل معلمین به یا و شده گزینش پرورش

 معلم به نیازمندی و کار بازار شرایط در است شده باعث موضوع این. است داشته

 قرار بررسی مورد را درسی برنامه تغییر امکان نتوان نتیجه در و نیاید وجود به تغییری

 تحصیل طول در را الزم مهارت آیا آنکه به توجه بدون التحصیالنفارغ که چرا داد

 . شدندمی پرورش و آموزش وزارت جذب خیر یا اندکرده کسب

 دانشجو ظرفیت افزایش در جهش است اهمیت دارای غالاشت حیث از آنچه حال این با

 پایان با و 60 دهه اواخر در که است بوده پرورش و آموزش نیازهای به توجه بدون

 و انسانی نیروی عرضه بین اساسی ناهماهنگی یک دیگر عبارت به. افتاد اتفاق جنگ

 تاکنون که جوان وهاینیر از زیادی بسیار تعداد جنگ پایان از پس. آمد بوجود کار بازار

می دانشگاه به ورود آماده دیپلم مدرک اخذ با کردندمی سپری هاجبهه در را خود وقت

 مختلف شهرهای در هادانشگاه افزایش و نور پیام دانشگاه تأسیس با نتیجه در. شدند

 این. است بوده ورود تقاضای این به پاسخدهی کلی، طور به هدف شاید کشور،

 و کشور در تربیتی علوم دانشجوی به نیاز ظرفیت بین که تعادلی دش باعث موضوع

 آن پیامدهای که ایگونه به بخورد هم به داشت وجود رشته این در هادانشگاه ظرفیت

 .   دید توانمی بیکار التحصیلفارغ عظیم خیل قالب در بعد هایسال در را

 برنامه در اشتغال و آموزیهارتم امر به توجه شد اشاره آن به باال در آنچه از فارغ

 مشاهده نیز کلی طور به دانشگاه نهاد هایویژگی ذیل باید را تربیتی علوم رشته درسی

 : کرد اشاره زیر موارد به توانمی هاویژگی این جمله از. کرد
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 اقدام اولین عنوان به دارالفنون در: آموزیمهارت نه و مدرنیزاسیون برای دانشگاه( 1

 و علم به کاربردی رویکرد یک ایران، در جدید آموزشی نهاد تأسیس ایبر دولتی

معدن) شدمی داده آموزش که هاییرشته     اوال  که ایگونه به است داشته وجود آموزش

 درسی برنامه       ثانیا  و بوده جامعه نیازهای به معطوف( جراحی و طب توپخانه، شناسی،

 اصلی کانون عملی، هایمهارت ای،نظریه حثمبا کنار در که بود شده تنظیم ایگونه به

 غالب آن نظری وجه رسدمی نظر به که ریاضی رشته در مثال برای. است بوده آموزش

 محصلین بوسیله بار نخستین برای البرز کوه ارتفاع یا و دماوند قله ارتفاع محاسبه است،

 کشور از خارج به هیگرو شکل به که دارالفنون التحصیالنفارغ. گرفت انجام دارالفنون

 ریزی،چدن دباغی، کاغذسازی، ریسی، ابریشم نظیر هاییرشته در نیز شدند اعزام

 در کارآموزی نظیر هاییبرنامه در رویکردی چنین. است بوده آن مانند و عکاسی

 مدرسه در تلگراف دستگاه اولین ساخت یا و ریسی ریسمان و بلورسازی هایکارخانه

دستگاه نیز 1307 سال از. (1370 اردکانی، محبوبی) است نمایان وبیخ به نیز دارالفنون

 مراکز و هادوره تأسیس به اقدام خود تخصصی نیازهای حسب بر کشور اجرایی های

 این جمله از که بود کاربردی و عملی اهداف بر مبتنی بیشتر که کردند خاصی آموزشی

 بانک دبیرستان و موسیقی مدرسه ،دارائی دبیرستان هواپیمایی، مدرسه توانمی مدارس

 عالی و مرکزی دارالمعلمین ها،سال این در نیز تربیتی علوم حوزه در. برد نام را ملی،

 دبستانی در نظری، تحصیل از پس محصلین آن در که بودند آموزشی مراکز جمله از نیز

 تا پرداختندمی تدریس به خود اساتید نظر تحت داشت دارالمعلمین به اختصاص که

 تدوین و تهران دانشگاه تأسیس با حال این با. بگیرند یاد عملی طور به را معلمی

 به که چرا شد گرفته نادیده ضرورتی چنین تربیتی علوم رشته آموزشی برنامه نخستین

 برای محلی عنوان به آن به عالی، دانشسرای از بعد دانشگاه نهاد تأسیس در رسدنظرمی

انتقال تا شدمی نگاه جامعه سازیمدرن برای ابزاری و پژوهش و نشدا و علم توسعه

        ایرانی  التحصیالنفارغ نخست هاینسل وجود. اشتغال ساززمینه یا و مهارت دهنده

 نخبگان افزایش به منجر داشتند، را مترقی اروپای در زیست تجربه که کشور از خارج

 در دانشگاه بنیانگذاران واقع در که گروه همین. شد حاکمیتی دستگاه در خواه تجدد
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 نه و بودند قائل مدرن جامعه به سنتی جامعه از گذار رسالت دانشگاه برای بودند کشور

 از رسالتی چنین آنکه تأسف. اشتغال برای سازیزمینه و مهارت دهندهانتقال رسالت

 و دبو ترحصول قابل تربیتی علوم بویژه و انسانی علوم هایرشته گسترش طریق

نظریه وجه شود دیده درسی برنامه در اشتغال و کاربردی وجه آنکه از بیش بنابراین

 سراسر در پرورش و آموزش گسترش آنکه مضاف. دانستندمی اهمیت واجد را پردازی

 التحصیالنفارغ اشتغال به راجع نگرانی باال، به ساله 6 کودکان بودن التعلیمالزم و کشور

 کردنمی ایجاد آن از پس چه و انقالب از پیش چه تربیت و علیمت با مرتبط هایرشته

 علوم هایرشته التحصیالنفارغ نیز 70 دهه ابتدای تا حتی شد گفته همچنانکه آنکه کما

 . شدندمی پرورش و آموزش و اداری هایدستگاه جذب       عمدتا  تربیتی

 که دیگری عامل :گذاریبنیان دوره در مهندسی نه و انسانی علوم تفکر تسلط( 2

 و اداره در تأثیرگذار افراد انقالب، پیروزی از پس برخالف که است این دارد اهمیت

 التحصیالنفارغ از       عمدتا  کشور، در دانشگاه نهاد توسعه و گذاریبنیان برای ریزیبرنامه

 زا. مهندسی تفکر دارای ساالرانفن یا و هاتکنوکرات نه و بودند انسانی علوم هایرشته

 فرهنگستان مؤسس ادیب، ،(ذکاءالملک) فروغی محمدعلی به توانمی افراد این جمله

 و شاعر ادیب، حکمت، اصغر-علی دوم؛ و اول پهلوی دوران در وزیرنخست و ایران

 شفق، رضازاده صادق تهران؛ دانشگاه رئیس و فرهنگ وزیر و ملی کتابخانه مؤسس

 تربیتی، علوم دکترای صدیق، عیسی ملی؛ شورای مجلس نماینده و مترجم و پژوهشگر

 اکبرعلی و ملی شورای مجلس نماینده تهران، دانشگاه رئیس عالی، دانشسرای رئیس

 این رسدمی نظر به. برد نام فرهنگ وزیر و تهران دانشگاه رئیس شناس،روان سیاسی،

فارغ ادتعد همواره آن اثر بر که شد نهادینه رویه یک به تبدیل اولیه، هایسوگیری

 این بین از. بود کار بازار در مشتریان بلفعل تقاضای از بیش انسانی، علوم التحصیالن

 تربیتی علوم خود بود دانشگاه تأسیس طرح نویسپیش کنندهتهیه که صدیق عیسی افراد

 .  دارد ایویژه اهمیت و نقش و بود خوانده

 تأسیس ابتدا از: دانشجویان کل با مقایسه در انسانی علوم دانشجویان زیاد سهم( 3

 سایر با مقایسه در دانشجو پذیرش در کلی طور به انسانی علوم سهم  کشور در دانشگاه
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 همان از که است بوده هاییرشته جزء نیز تربیتی علوم. است بوده باال بسیار هارشته

 و دانشجویان حجم مرور، به بنابراین بود شده دایر تهران دانشگاه تأسیس نخست سال

  رشته این ساالنه پذیرش ظرفیت که ایگونه به شدمی بیشتر و بیشتر آن التحصیالنفارغ

-71 تحصیلی سال در نفر 7000 حدود به ،1348-49 تحصیلی سال در نفر 249 از

 سال در .است رسیده 1395-96 سال در نفر 25000 حدود به آن از پس و 1370

 علوم رشته نیز نمود دانشجو جذب به داماق نورپیام دانشگاه که 1370-71 تحصیلی

 سال، همین در. شد دایر دانشگاه این در که است بوده هاییرشته اولین جزو تربیتی

 پذیرش به اقدام شبانه دوره در هادانشگاه نیز انقالب پیروزی از پس بار نخستین برای

 دوره در آن رد که است بوده هاییرشته جمله از نیز تربیتی علوم که کردند دانشجو

 با اقتصادی هایزیرساخت نامتوازن توسعه است روشن. شد پذیرش دانشجو شبانه

 .شود التحصیالنفارغ اشتغال بحران به منجر دانشگاه، در پذیرش ظرفیت

 غیر و خصوصی بخش حضور:  غیرانتفاعی و دولتی پولی عالی آموزش گسترش( 4

سرمایه که بروند هاییرشته سمت به مراکز این شد باعث عالی، آموزش در انتفاعی

 از پس حتی. نیست باال آن در نیز گذاریسرمایه ریسک و ندارد نیاز زیادی گذاری

 دانشگاه به ورود برای بسیار تقاضای از نیز دولت اسالمی، آزاد دانشگاه تجربه

 ریگذاسرمایه به نیاز بدون عالی آموزش رویهبی گسترش از ایگونه و کرد سوءاستفاده

 به تربیتی علوم و عام طور به انسانی علوم. نمود گذاریبنیان را باال سوددهی با اما زیاد

 این تأسیس در که چرا بود ایگذاریسرمایه چنین برای مهم کاندید یک خاص طور

 وجود دشوار هایتخصص یا و گرانقیمت تجهیزات یا و آزمایشگاه به نیازی هارشته

 نورپیام دانشگاه بار نخستین برای که 1370-71 تحصیلی لسا در مثال برای. نداشت

 از سال، آن سراسری کنکور 2 شماره دفترچه به استناد با نمود دانشجو جذب به اقدام

 سال در. شد پذیرش دانشجو تربیتی علوم رشته در مرکز 56 در آن مرکز 62 مجموع

 نور، پیام دانشگاه حدوا 512 مجموع از نیز بررسی مورد سال آخرین عنوان به 1395

 علوم رشته در  آنها از یکی از بیش دانشگاهی واحد دو هر از یعنی واحد 283 تعداد

 در نورپیام دانشگاه واحد 8 ازمجموع مثال برای. کردند-می پذیرش دانشجو تربیتی
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 واحد 5 است کشور غربی جنوب در کوچک استانی که بویراحمد و کهگیلویه استان

 . پذیرندمی دانشجو تربیتی علوم رشته در ورن پیام دانشگاه

 مانند انقالب پیروزی از پس حوادث: کافی کارشناسی و علمی پشتوانه فقدان( 5

 مدیریت و ریزیبرنامه نهادهای خوردن لطمه باعث جنگ و هادولت متوالی تغییرات

 همؤسس. (1388)فراستخواه،  شد کارشناسی مستقل هایسازیتصمیم و تخصصی علمی

 آغاز 1348 سال از که مرتبط پژوهشی سازمان تنها عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش

 توجه عدم یا و کافی کارشناسی پشتوانه فقدان. شد منحل 1360 سال در بود کرده بکار

 در سنجی، نیاز اجرای یا و آمایش هایبرنامه به توجه بدون مثال برای شد باعث آنها به

 علوم رشته در کشور سراسر نور پیام واحدهای تمام برای رنف 65 ظرفیت 1372 سال

 دانشگاه به ورود تقاضای به حاکمیت توجه نافی موضوع این. شود گرفته نظر در تربیتی

 تمامی برای 65 عدد همین آن مهم نشانگر که ضابطهبی ورود جای به که چرا نیست

 دانشگاه به ورود نحوه شدمی است، هارشته کم بسیار تنوع همچنین و شهرها و هارشته

 .نمود مدیریت ظرفیت و رشته حیث از را

 سئوال دوم: الگوی پیشنهادی

جهت باال بردن احتمال اشتغال  ،مکمل 3تدوین یک برنامه درسی مبتنی بر شایستگی

شود. دانشجویان علوم انسانی به طور کلی و علوم تربیتی به طور خاص پیشنهاد می

احصاء  (1گام شود: های زیر پیشنهاد میای تبعیت از گاممهجهت تدوین چنین برنا

-ها یا شایستگی. شناسایی حداقل ویژگی(2گام های شغلی مرتبط با علوم تربیتی زمینه

آل رشته علوم تربیتی برای انجام بهینه التحصیل ایدهرود یک فارغهایی که انتظار می

-ها ذیل سه عنوان پایه، روانشایستگی های شغلی مربوطه، واجد آنها باشد. اینزمینه

پذیر بودن آنها ها آموزششناختی و تخصصی قابل تقسیم هستند. ویژگی این شایستگی

 های مرتبط با مشاغل احصاء شده.  آموزش شایستگی (3گام است. 

3 . competencies based curriculum 
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 های شغلی گام اول: احصاء زمینه

انند مشغول بکار شوند تودر اینجا فهرستی از مشاغلی که دانشجویان علوم تربیتی می

 همراه با شرایط تخصصی احراز، اهداف و وظایف آن شغل آمده است. برخی از

-رای رشته علوم تربیتی عبارتند از متخصص یا توسعههای شغلی بمهمترین فرصت

دهندۀ برنامۀ درسی، مشاور ساخت برنامۀ تلویزیونی برای کودکان، مشاور طراحی 

 معلم راهنما و ...موزشی، ای، طراح آهای رایانهبازی

 های مرتبط گام دوم: شناسایی شایستگی

التحصیالن رشته علوم تربیتی با استناد به شواهد های دانشجویان و فارغشایستگی

؛ هدایتی، ملکی، 1387پژوهشی داخلی و خارجی )مؤمنی مهموئی و شریعتمداری، 

؛ شمس 1389جهانیان، ؛ 1396؛ جهانیان و سهندی طرق، 1394پور، صادقی و سعدی

؛ 1393؛ عباباف، فراستخواه، مهرعلیزاده و فتحی واجارگاه، 1393مورکانی و همکاران، 

؛  2001، 4؛ تنیسون1395؛ پورکریمی و همکاران، 1395دیبایی صابر و همکاران، 

های استخراج شده ذیل سه ؛ ( استخراج شده است. شایستگی2009، 5ایزمیرلی و کورت

بندی شده است اگر چه این شناختی و تخصصی تقسیمانونی، روانبعد پایه یا ک

ها ممکن است تا حد زیادی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. نکته دیگری شایستگی

بایست مورد توجه قرار گیرد آن است که اگر چه ممکن است که در این خصوص می

مداد شود با این حال یک شایستگی، برای یک رشته تحصیلی فرعی کانونی یا پایه قل

 تواند یک شایستگی عمومی محسوب شود.برای رشته تحصیلی فرعی دیگر می

آشنائی زبان انگلیسی در حدی که بتواند به آسانی ی یا پایه: های کانونشایستگی

آشنایی با  -آشنایی با تاریخ  -ارتباط برقرار کند و از منابع خارجی استفاده نماید

های اساسی مهارت -آشنایی با تاریخ و ادبیات ایران  -معارف و اخالق اسالمی

داشتن  -توانایی یادگیری مادام العمر -                       مهارت در فن اوری اطالعات -ICDLکامپیوتر 

4 . Tennyson  
5 . Izmirli & Kurt 
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های های کالمی )توانایی قدرت بیان( و مهارتداشتن مهارت -گیریمهارت تصمیم

  -کردن(ارتباطی )شنیدن و صحبت

 -داشتن تفکر انتقادی و تحلیلی -انایی حل مسالهتو: شناختیهای روانشایستگی

-انعطاف -ریزی و مدیریت زمانبرنامه -توانایی مقابله با استرس -هوش هیجانی

-پذیری )داشتن نگرش مثبت نسبت به تغییر و برخورد مثبت و سازنده در موقعیت

  -آمیزتوانایی تأثیرگذاری بر دیگران در شرایط مخاطره -زا(های تنش

ای خود به عنوان ارتقاء مهارت ایفای نقش حرفه: های تخصصی عمدهگیشایست

 -گیری تحصیلیتوانایی طراحی ابزارهای سنجش و اندازه -کننده یادگیریتسهیل

-توانایی طراحی محتوای آموزشی در زمینه موضوعات درسی با تأکید بر شیوه فعالیت

رابطه کاری خوب با افراد، توانایی برقراری  -کسب مهارت در تحلیل محتوا -محور

آگاهی از  -گذاری دانشمهارت کافی در به اشتراک -ها و ساختارهای رسمیگروه

بروزرسانی مداوم دانش تخصصی و جستجوی  -ها و قوانین آموزش و پرورشسیاست

های تدریس و گذاری و تبادل روشتوانایی به اشتراک -موضوعات دانشی جدید 

مهارت کافی در کاربرد راهبردها و  -های درسی ارتقاء برنامهطراحی، اجرا و  -آموزش 

های تدریس آموزان از طریق روشتوانایی برانگیختن دانش -های تدریس مهارت

توانایی انطباق -مهارت کافی در استفاده از نتایج سنجش -ای مختلف و چندرسانه

ها و ختلف تواناییهای آموزش و برنامه درسی با سطوح مراهبردهای مدیریتی، روش

توانایی خلق راهبردهای عملی و خالقانه در حمایت از نیازهای  -آموزان نیازهای دانش

-توانایی مشارکت نزدیک با سایر گروه -آموزان برای داخل و بیرون از مدرسه دانش

توانایی طراحی، اجرا و مشارکت فعاالنه در  -ای در آموزش کودکان های حرفه

آموز در خارج از مدرسه را هایی که یادگیری دانشبرنامه بویژه فعالیتهای فوقفعالیت

برنامه و های فوقتوانایی بازنگری انتقادی اجرای فعالیت -تواند ارتقاء بخشد می

 آموزان و ... و اثرگذاری آنها بر دانش ارزیابی پیامدها
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 هاگام سوم: آموزش شایستگی

توان آموزش داده اتفاق نظر وجود دارد با این حال پذیری را میدر مورد اینکه اشتغال

های درسی در مورد اینکه این آموزش به چه شکلی انجام شود و چه نسبتی با برنامه

توان های مختلف را میدانشگاهی داشته باشد توافقی وجود ندارد. رویکردهای دانشگاه

 (2004بندی زیر دانست )یورک و نایت، شامل دسته

 دانشجو 6(PDPریزی برای توسعه شخصی )پذیری در فرایند برنامهدن اشتغال( قرار دا1

هایی را ها روششود دانشگاهپذیری در دسترس: در این روش پیشنهاد می( اشتغال2

دهد مانند دهد که دانشجو را در تجربه واقعی محیط کار قرار میمورد توجه قرار 

پذیری در هسته برنامه ( اشتغال4 ه درسیپذیری در طول برناماشتغال( 3. کارآموزی

شود. به عبارت ها تنظیم می                                                     درسی: در این روش، برنامه درسی اساسا  مبتنی بر شایستگی

ای مد نظر های حرفهدیگر برنامه درسی دانشجو در طی دوران تحصیل همان شایستگی

 است. 
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دانشگاه در  معلمانای دانشجوهای حرفهچگونگی توسعه مهارت

 فرهنگیان

 1پوران خروشی

 چکیده

سازی آموزش و پرورش توسعه های انجام شده در زمینه بهالزمه موفقیت تالش

ای معلمان به عنوان یک معلمان است. توسعه حرفهای و افزایش دانش و مهارت حرفه

 تیموفق و افتدش بینی سازوکارهای خاصی اتفاق میفعالیت مستمر با تمهید شرایط و پی

دین . بمعلم است ختهیخودانگ و ته به حضور فعالسواب زیاز هر چ شیب تیفعال نیا

« در دانشگاه فرهنگیانمعلمان دانشجوای توسعه حرفهتبیین »منظور، هدف پژوهش حاضر

نفر از استادان  15و  آموختگاننفر از دانش 25بوده است. در پژوهش کیفی حاضر، با 

بندی و سازی، مقولهها پس از پیادهبه عمل آمد. متن مصاحبهدانشگاه فرهنگیان، مصاحبه 

  MAX.QDA 2010کدگذاری با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد و با نرم افزار

 زیه و تحلیل گردید.تج

یافته های تحلیل طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی در قالب مدل 

مؤلفه، شرایط علی )«معلماندانشجوای توسعه حرفه»مفهومی، با محوریت مقوله اصلی 

 قصدشده درسی برنامه) ای(، شرایط زمینهمعلمی انگیزهو  معلم تربیت درسی برنامه های

 فردیهایویژگیای )(، شرایط واسطهمدرسه و دانشگاه درسی برنامه و همسویی دانشگاه

عوامل ی، و عوامل اجتماعدانشجومعلمان،  و راهنما معلمان استادان، شخصیتی و

 و دانشگاه در دانشجومعلمان غیرمستقیم و مستقیم هایآموزش(، راهبردها )یسازمان

ایا )رشد من حرفه( و پیامدهپرورش و آموزش

)نویسنده مسئول( مدرس گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان.  1

poorakhorushi@cfu.ac.ir     -   09133181966    
03132374643   
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های حاضر به عنوان معلم فکور( را منعکس نمود. یافتهمعلمان و تربیت دانشجو 

معلمان دانشجوای توسعه حرفهچارچوبی مفهومی برای طراحی و تدوین شرایط مناسب 

 .تواند استفاده شودمیدر دانشگاه فرهنگیان 

"دانشگاه فرهنگیان"، "دانشجومعلمان"، "ایحرفه توسعة" ها:کلیدواژه

 مقدمه
 تربیش هرچه اثربخش، مدارس کیفیت پیرامون گوگفت و بحث کانون گذشته، دهة در

 کیفیت» اهمیت. (2011 همکاران، و 2ریشتر) است بوده ،1معلمان ایحرفه توسعة متوجه

 افزایش و معلمی حرفة در معلمان روی پیش هایچالش تشدید دلیل به« ایحرفه توسعة

 (.2000، 3گنسر) است« آموزش کیفیت» از مردم انتظارات

 مانمعل کالسی تجارب در تحول ایجاد برای مند نظام کوششی ،4ایحرفه توسعه

 برای هافرصت مداوم بینی پیش ایحرفه توسعه(.  5،2002سکیا)گ شده است تعریف

 کننده مهیا عنوان به لبغا ایحرفه توسعه .است دانش و هاشایستگی ها،مهارت بهبود

 مؤلفه دو این که حالی در شود،گرفته می نظر در شغلی آموزش و آموزشی هایفرصت

 و مفهوم ولی کنندمی ها مهیامهارت و دانش توسعه برای محکمی مبانی ایحرفه توسعه

 .کندتعیین نمی مدارس در را معلمان نیازهای تمامی قدرکافی، به هاآن حیطه

طرح هایفعالیت و فرایندها» از است عبارت در تعریف دیگری ،ایحرفه توسعه

 کهاین تا معلمان ایحرفه هاینگرش و هامهارت دانش، به منظور افزایش شده ریزی

 دامنة تعریف این (.16 :2000 )گاسکی،« شوند آموزانیادگیری دانش بهبود موجب بتوانند

 به تنسب جدید رویکردهای حال این با است، قائل معلمان ایتوسعة حرفه برای وسیعی

 وتاهک ایمداخله را ایحرفه یادگیری و بوده العمرمادام طرفدار یادگیری ای،حرفه توسعة

1 . Teacher Professional Development 
2 . Richter 
3 . Ganser 
4 . Professional development 
5 . Guskey 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

۲۳٥

 از آن ةدامن که دانندمی بلندمدت فعالیتی را معلمان ایتوسعة حرفه بلکه دانند،نمی مدت

 گیردمی بر در را معلمان فردی خدمتضمن هایتا دوره دانشگاه در معلمان آموزش

  (.2011 همکاران، و )ریشتر

 بخش سه در را معلمان ایحرفه توسعه (2005) 1دانشگاه دلور تربیت و تعلیم گروه

 خدمت، ضمن هایآموزش راه از معلمان از حمایت دانشگاهی: توسعه -1 :کندمی مطرح

 درسی هایبرنامه طراحی آموزشی: توسعه -2 آموزشی؛ هایکارگاه و تحقیق و مشارکت

 به توسعه سازمانی: -3 نوآوری؛ و گروهی کار بر تأکید با  آموزان دانش یادگیری برای

 آن و کنند شناسایی سازمان درون در را های خویشنقش که کندمی کمک اعضا تمامی

 و آمادگی چگونگی شناخت با را اثربخشی سازمان آن موازات به و دهند گسترش را

 .بخشند بهبود تغییر انجام

ای معلمان در مراکز تربیت معلم، (، کانون توسعه حرفه2004) 2دیباز نظر سا

توان به عنوان تمایل نسبت به ترکیب و ای است که میمشارکت آنان در یادگیری حرفه

 ای فکورانه و انتقادی دانست. بهتلفیق یادگیری خودجوش و یادگیری نظری به شیوه

شتن نقش فعال در یادگیری و عبارت دیگر، مشارکت از طریق عالقه به یادگیری، دا

تواند اشکال متنوعی مانند مشاهده کند. یادگیری فعال میتشریک مساعی نمود پیدا می

قابل و های متمعلمان باتجربه یا مورد مشاهده قرار گرفتن، پیگیری با بازخوردها و بحث

 (.2004، 4؛ بورکو2004، 3کاسمیشو  ورهای گروهی را به خود بگیرد )بانیالهدایت بحث

 کنندهتعیین نقش که است آن درسی برنامة دانشگاهی، نظام عناصر مهمترین از یکی

 نظام در. دارد کیفی و کمی نظر از آن هایرسالت و اهداف تحقق در و انکارناپذیری

 و الننبرگ) دانشگاهی مراکز تپنده قلب عنوان به درسی تدوین برنامه دانشگاهی،

 ارندد ایکنندهتعیین و کلیدی نقش مراکز یا شکست این ( در توفیق2004، 5اورنستین

1 . Delware county community college 
2 . Subedi 
3 . Banilower & Shimkus 
4 . Borko 
5 . Lanenburg & Ornstein 
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 بر آموزش که است ( معتقد2010) 1ریکنبرج(. 1393 همکاران، و لرگانی حسینی)

اساتید نقش مهم این سازیپیاده در .باشد داشته بسزایی تأثیر تواندمی معلمان اثربخشی

شایستگی میزان و کیفیت که این باورند بر نیز نظرانصاحب است. کلیدی دانشگاه

مهارت نداشتن لذا دانشجویان است. موفقیت در مهم عوامل از یکی علمی هیئت اعضای

و هیئت علمی اعضای عملکرد بر تواندمی اساتید سوی از الزم هایشایستگی و

مؤلفة به هادانشگاه در باید (.2011، 2سوپراك و رمپای) باشد داشته تأثیر دانشجویان

و سالم محیط در دانشجویان و آموزاندانش تا شود توجه دانشجویان شخصی نیازهای

تا باشند، مشغول آموزیعلم و یادگیری به روحی فشار و استرس فکری و دغدغة بدون

شایسته دانشجویان و آموزاننشود. دانش وارد ایو صدمه لطمه ایشان نفس به اعتماد به

یاد بهداشتی و سالم و مفید خشونت، بدون امن، هایمحیط در و مدارس در که است

که است نقدهایی ترینعمده یکی از آموزش بودن اثربخش غیر (.2016، 3)بلود  بگیرند

و لرگانی حسینی .است کرده جلب خود به را عالی آموزش منتقدان از بسیاری توجه

نامتناسبها، درس بودن غیرکاربردی از است عبارت زائد یادگیری (1393همکاران )

تأکید علمی، هیئت اعضای توانمندسازی از طرفی، .ناکارآمد درسی برنامة و محتوا بودن

نیز درسی هایبرنامه مستمر ارزیابی و بازنگری آکادمیک، آزادی العمر،مادام بر یادگیری

 .است شده ارائه زائد یادگیری کاهش راهکارهای ترینعنوان مهم به

 معلمان ایحرفه از توسعة ابعادی مطالعة به مختلف هایروش با ها هر کدامپژوهش

 ،5فیلدر ؛2010 ،4هانسن و باچینسکی ؛1388 نادری، و واجارگاه فتحی عارفی،) اندپرداخته

 و ریشتر ؛2008 ،7باگلر و نیر ؛2001 ،6یون و بیدمن دسیمون، پورتر، گارت، ؛ 2010

پیرامون  کیفی یاهمطالع در( 2010باچینسکی و هانسن ) پژوهش نتایج .(2011 همکاران،

 محتوایی دانش افزایش موجب ایحرفه توسعة که داد نشان ایحرفه توسعة پیامدهای

1 . Rikenberg  
2 . Rampai & Sopeerak 
3 . Blood  
4 . Buczynski & Hansen 
5 . Fielder 
6 . Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon 
7 . Nir & Bogler 
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 در آموزاندانش نمرات بهبود و کالس در پژوهشی تدریس روش از استفاده معلمان،

 توسعة از استفاده در معلمان از دیگر گروهی حال این با. شودمی استاندارد هایآزمون

 ردنک تمام به الزام وقت، محدودیت منابع، کمبود جمله از موانعی و مشکالت با ایحرفه

 اندهکرد تأکید پژوهشگران. بودند شده مواجه کالس مدیریت مشکالت و درسی برنامة

نامهبر اصالح در اولویت یک عنوان به باید موانع این کاهش برای راهبردهایی ارائة، که

 .باشد مدنظر ایحرفه توسعة های

وقوع به کمک تدریس، هدف( نیز حاکی از آن است که 2010) 1لیم و چاییافته 

و تدریس هایروش مورد، در استادان تسلط و آگاهی . است یادگیرندگان در یادگیری

، 2و آزودو گرین) دارد آنان ایحرفه موفقیت در زیادی تأثیر آن، از استفاده شرایط و نحوه

 کاربرد چگونگی از آگاهی و آموزاندانش شناخت با که است این استاد (. وظیفه2007

 (.1381  نصراصفهانی،) کند انتخاب تدریس برای مناسبی مدل تدریس مختلف هایشیوه

ای مورد بررسی قرار گرفته است. در برخی مطالعات هم شرایط و فرآیند توسعه حرفه

ای اگر طوالنی مدت و متمرکز بر های توسعه حرفه( برنامه2008به نظر نیر و باکلر )

 آموزان و در ارتباط با برنامه درسی باشند، مقیدتر هستند. یادگیری دانش

که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در (2004) 3و مهلک گرت چیمان،همچنین، 

کیفیت و اثربخشی ارتقای و بهبود موجب اطالعات هایفناوری از مدرسان استفادة میزان

به نیز (2010) 4لوبیس و امبی هاشیم، یونس، همچنین .شد خواهد تدریس و آموزش

-تدریس فرایند در مثبت تأثیری اطالعات یرفناو کارگیری به که اندکرده اشاره نکته این

 .دارد یادگیری

 نامهاساس 1 ماده بر بنا و ایران پرورش و آموزش نظام کنونی شرایط در که آنجا از

 ایمعیاره یر یمبتن وپرورشآموزش وزارت انسانی عمناب توانمندسازی و تربیت أمین،ت

 گیریشکل و استعدادها فطرت، شکوفایی برای سازی زمینه در توانمنداسالمی،  امنظ

1 . Chai & Lim  
2 . Green & Azevedo 
3 . Chapman, Garret & Mahlk  
4 . Yunnus, Hashim, Embi & Lubis 
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 ت،اس شده گذارده فرهنگیان دانشگاه عهده بر معلمان، ایرانی – المیاس یکپارچه هویت

 ایتقار و الحاص تغییر، و کشور معلم تربیت نظام در نوآوری و ولتح ادایج ابراینبن

 ینآخر و اسالمی مبانی اساس بر معلم، تربیت پژوهشی و یآموزش ایههبرنام و اهروش

 تربیت و تعلیم اهداف تحقق جهت نوین هایاوریفن از دیمن رهبه و علمی تحوالت

 و ینشب دانش، گسترش و پژوهشی روحیه تقویت و یگپژوهند زمینه توسعه و اسالمی؛

 در علمی تحوالت و معلم تربیت هایامنظ والتتح ردنک درص و انسانی عمناب مهارتهای

سرمایه و ریزیبرنامه مدد هب اهآن هب رداختنپ و پرورش و آموزش و تربیتی علوم حوزه

 (.6: 1391، پرورش و آموزش وزارت) است پذیرامکان فرهنگیان دانشگاه در گذاری

 تایاسر در دهش انجام هایپژوهش جنتای به توجه نیز امر این شدن محقق برای

 ارتباط و دنیا؛ آموزشی هاینظام در معلمان ایحرفه توسعه بر تأثیرگذار ایههؤلفم

 دقیق، ریزی برنامه و توجه ها،آن به مربوط هایفعالیت و اهداف لمتقاب تأثیر و تنگاتنک

 هنحو چگونگی و تدوین در معلمان خود مشارکت تحقیق، و علمی پشتوانه با مدون،

امهبرن بیشتر هرچه بودن استقبال مورد و ذابج خودجوش، منظور به هابرنامه این اجرای

لذا،  .باشدباید  فرهنگیان دانشگاه در ایهحرف عهتوس ریزان برنامه تأمل قابل نکات از ها،

 ای دانشجومعلمان به بررسی دیدگاهپژوهش حاضر در صدد برآمد تا پیرامون توسعه حرفه

استادان و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بپردازد. در این راستا، به شناسایی عناصر 

ردها ای، راهبای، شرایط زمینهایط واسطهدهنده آن )مقوله اصلی، شرایط علی، شرتشکیل

 و پیامدها( پرداخته است.

 پژوهشروش

ك رابه منظور دستیابی به توصیفی عمیق و غنی از تجارب، نگرش و اد

ای دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان از به ابعاد توسعه حرفهنسبت کنندگان شرکت

( استفاده شد. 1990) 2کوربنو اشتروس  1روش پژوهش کیفی با راهبرد نظریه داده بنیاد

برمبنای نظریه داده بنیاد پیرامون فرآیند، محتوا، کنندگان، در پژوهش حاضر ادراك شرکت

1 . Discovery of Grounded Theory 
2. Strauss & Corbin
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ای در دانشگاه فرهنگیان کاوش راهبردها، زمینه و پیامدهای مشارکت در توسعه حرفه

لمی و مدرسان نفر از اعضای هیأت ع 15را کنندگان پژوهش بدین منظور، مشارکتشد. 

سال خدمت در  3که سابقه دانشگاه  آموختگان ایندانشنفر از  25و دانشگاه فرهنگیان؛ 

ها پیش رفت. دادهها یری تا حد اشباع دادهگ. نمونهدهندرا دارند، تشکیل میدوره ابتدائی 

ها به طور میانگین شصت دقیقه به طول مصاحبه .آوری گردیداز طریق مصاحبه جمع

سازی، از طریق فرآیند کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. و پس از ضبط و پیاده یدانجام

نسخه  1آ ید ویمکس ک یفیک لیتحلافزار ها، با استفاده از نرمل مصاحبهتجزیه و تحلی

افزایش دقت انجام شد. برای  4و انتخابی 3، محوری2باز طی سه مرحله کدگذاری ،0102

 6، کاوش به وسیله افراد مورد مطالعه5از روش پرسش از همکارها تجزیه و تحلیل مصاحبه

ترجمه نصر و )گال و همکاران،  8و استفاده از مسیر ممیزی (2009 ،7لریو و ی)هالو

، یعنی استفاده از یک ناظر خارجی مسلط به پژوهش کیفی، که به کلیه (1391همکاران، 

 رسی داشت، استفاده شد. ها و جزئیات مطالعه دستهای مصاحبه و کدگذاریفایل

 هایافته

 آموختگانهای اساتید و دانشهای حاصل از مصاحبهیافته :شرایط علی -الف 

 مقوله اصلی را تحت تأثیرهایی که مقوله» -شرایط علیدر خصوص  فرهنگیان دانشگاه

 دو در دانشجومعلمان، ایحرفه توسعه (، پیرامون100: 1387)بازرگان، « دهندقرار می

زیرمقوله  تعدادیبا « معلمی انگیزهو  معلم تربیت درسی برنامه هایمؤلفه»مقوله اصلی: 

 (. 1فرعی طبقه بندی شدند )جدول 
آموختگان دانشگاه فرهنگیان پیرامون توسعه های اساتید و دانششرایط علی مستخرج از مصاحبه -1جدول 

ای دانشجومعلمانحرفه

1 . MAX. QDA. 
2 . open coding 
3 . axial coding 
4 . selective coding 
5 . peer debriefing 
6 . member check 
7 . Halloway & Wheeler 
8. audit trail
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کدهای  کدهای محوری کدهای باز گزاره ها

انتخابی

 سوبرنامه ریزی دقیق جهت سیر منطقی ارائه در -

 اه فعالیت و وظایف با ارتباط در دانشجو سازی آگاه -

 انجام آن نحوه و

 دران معلمای دانشجوحرفه رسالت و اهدافتبیین  -

 سدانشگاه و درودر  لکردیهای عمدرسطرح اجرای 

 مدرسهعملی در 

انجام ریزی مناسب برای دانشجومعلمان جهت برنامه -

یوه شدر کالسهای مدارس به  مناسبتکالیف و فعالیتهای 

 عملی

با مفاهیم و  راهنماآشنا نمودن کافی اساتید و معلمان -

 هدایتبه منظور  21موردنیاز معلم قرن  معلمیمهارتهای 

  معلماندانشجومناسب 

معلمان همراه با تربیت روحیه پژوهش در دانشجو -

 تقویت مهارت تدریس

 بهنگارش مشاهدات کالسی آموزش شیوه  -

  ور کسب تجارب معلمی کردنظبه من دانشجومعلمان

 هایفعالیت و ارزشیابی ازنظارت آموزش شیوه  -

  معلماندانشجو

فرآیند در اده از فرمهای نظارت و ارزشیابی استف -

تولید و طراحی آموزش و یادگیری دانشجومعلمان مانند 

هر  درو اجرای واحد یادگیری و ارائه بازخورد به موقع 

 مرحله

ه ئاختصاص فرصت مناسب جهت دریافت،اصالح ،ارا -

 معلماندانشجو بهدهی بازخورد و تکمیل فرایند گزارش

 با نظارت استاد

 فرصت رفتن هدر و دانشجو وقت اتالف از ممانعت -

 دور اقدامات ایسلیقه اجرای از و ممانعت آموزی تجربه

 استاد نظارت از

در نظر گرفتن ساعات کافی و مناسب برای انجام  -

 مدرسه و کالس درسر د ایعملی و پروژهس ودر

همسو با  توجه به عالیق و نیازهای دانشجومعلمان  -

کمبود آموزان مدرسه مانند رفع توجه به نیازهای دانش

 و مدیریت کالس درس های معلمیمهارت

 سازمانی و  و حمایت از جایگاه اجتماعیتوجه  -

شرایط ادامه تحصیل و ارتقا ایجاد مانند دانشجومعلمان 

 شغلی

 سوسیر منطقی در  -

تبیین انتظارات دروس  -

 معلماندانشجو به

 اهدا ف درس -

محتوای تکالیف  -

خواسته شده از 

 دانشجویان

مهارتهای آموزش  -

 یموردنیاز معلم

انجام آموزش شیوه  -

 پژوهش کیفی

 هایشیوه آموزش -

 ارزشیابی

ارزشیابی و نظارت  -

 درسی های واحد

صرف وقت مناسب   -

در کسب  زمان

 های معلمیشایستگی

یت تقوبسترسازی برای  -

 درونیانگیزه 

 دانشجومعلمان

یت تقوبسترسازی برای  -

 انگیزه بیرونی

 دانشجومعلمان

صحیح  یگذار هدف -

 هامنطق درس در

 تبیین اهداف دروس -

 اهداف -

 محتوا  -

راهبردهای یاددهی  -

 یادگیری

 ارزیابی و نظارت -

 زمان -

 و تقویت انگیزه بیرونی -

 درونی دانشجومعلمان

مؤلفه های  -

 درسیبرنامه 

 تربیت معلم

 انگیزه معلمی -
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ای که توسعه حرفه «علی»شوندگان، دو عامل براساس دیدگاه مصاحبه

 عبارتند از: دهند،قرار میتأثیر را تحت دانشجومعلمان 

در این زمینه، موضوعات زیادی مدنظر  های برنامه درسی تربیت معلم:مؤلفه -1-1

 سورریزی دقیق جهت سیر منطقی ارائه دبرنامه» :کنندگان بود. آنان معتقد بودندشرکت

 و فوظای با ارتباط در بایستی از طرف اساتید وجود داشته باشد و دانشجومعلمان را

ای حرفه رسالت و تبیین اهداف ها آشنا کنند.انجام آن نحوه و ی تحصیلیهافعالیت

های عملکردی در دانشگاه و دروس عملی در معلمان در اجرای طرح درسدانشجو

و عملکردی انجام تکالیف ریزی مناسب برای دانشجومعلمان جهت برنامه ، ومدرسه

تواند بهتر و بیشتر می شیوه عملیهای مدارس به در کالسیادگیری  مناسبفعالیتهای 

لمانآشنا نمودن کافی اساتید و مع ای آنان تأثیرگذار باشد. این امر مستلزمسعه حرفهدر تو

به منظور هدایت مناسب  21های معلمی موردنیاز معلم قرن راهنما با مفاهیم و مهارت

ه ، بتدریس هایهمراه با تقویت مهارت الزم است که  این مربیان است.دانشجومعلمان 

: نهایی همچوتوانند از شیوهتربیت روحیه پژوهش در دانشجومعلمان بپردازند. آنان می

زمینه کسب تجارب  ،دانشجومعلمان بهنگارش مشاهدات کالسی  یوهنحآموزش 

  . «شان فراهم آورندراهنمایرا در کالس درس واقعی معلمان   معلمی هایمهارت

 و ارزشیابی ازنظارت  هایشیوه» :کردند کهبیان میاز دانشجومعلمان ای عده 

ی عملی است که آموزشهای درس دانشگاه، خود در کالس معلماندانشجو هایفعالیت

طراحی  مانند تولید وهایی مانند شوند و این که فعالیتمعنی فرآیند و برآیند را متوجه می

های را در کالس و اجرای واحد یادگیری و ارائه بازخورد به موقع در هر مرحله

های نظارت و استفاده از فرم یکنند تا نحوهکنند به آنان کمک میشان تجربه میدرسی

ان که استادان و معلمرا یاد بگیرند. همچنین اینابی در فرآیند آموزش و یادگیری ارزشی

اصالح تکالیف یادگیری و عملکردی دروس و  فرصت مناسب جهت دریافت راهنما

کار آنان را وادار ارائه بازخورد و نظارت اند و با دادهاختصاص  معلماندانشجو بهها آن
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ای آنان نقش مهمی را ایفا اند، در رشد و توسعه حرفهنموده دهیتکمیل فرایند گزارشبه 

 . «کرده است

دان بسیاری از استا معلمی هایشایستگی کسب در زمان مناسب وقت صرفدر زمینه 

 فرصت رفتن هدر و دانشجو وقت اتالف از باید» :و معلمان راهنما اظهار نمودند که

 از دور اقدامات ایسلیقه اجرایاز هر گونه و مستقیم خودداری کرده  آموزی تجربه

معلم . واحدهای درسی زیادی باید در برنامه درسی تربیتدیری نموشگپی مستمر نظارت

 رای دعملی و پروژهبه شسیوه برای انجام دروس  ی راساعات کافی و مناسب باشد که

طول  تدارك ببیند. در این صورت است که دانشجومعلمان در مدرسه و کالس درس

قویت ای تبرند و از نظر حرفهزمان تحصیل حداکثر استفاده مفید را برای یادگیری می

 «.شوندمی

های مینههای اخیر در زکنندگان، پیشرفتبه گفته بسیاری از شرکت انگیزه معلمی: -1-2

های آموزشی پیشرفته های معلمی در نظامو مهارت مختلف مانند: فناوری آموزشی، دانش

های درونی ترین انگیزههای معلمی خود از جمله مهمدنیا و به روز کردن دانش

ن راستا تأکید به این موضوعات که دانشجومعلمان است که به آن توجه دارند. در ای

مدرسه در آموزان به عالیق و نیازهای دانشجومعلمان همسو با نیازهای دانشبایستی 

 از طرف درونی انگیزه تقویت برای در زمینه بسترسازیشود، مطرح گردید. توجه 

مدیریت کالس  های، شیوههای معلمیمهارتکمبود مانند رفع ، نیازهایی دانشجومعلمان

و مشاوره آنان آموزان بیش فعال دانش ،آموزان دارای نیازهای ویژه، کار با دانشدرس

های ما در کالس»کردند که: زیادی از آنان اظهار می حائز اهمیت بود. در این راستا عده

ها دچار ایم که معلممان برای آموزش آنآموزانی را دیدهدوران تحصیل خودمان دانش

 ها را به مدرسهکردند یا والدین آنآموزان را سرزنش میاً یا آن دانشمشکل بودند و مرتب

که ما به دنبال شان کار کنند. در حالیکردند که با فرزندانخواسته و اتمام حجت می

 ها به صورت مستقیم در عمل استفاده کنیم.هایی هستیم که بتوانیم از آنیادگیری مهارت

  «.دی خود در حرفه معلمی هستیمطور عالقه به پیشرفت فرو همین
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ایجاد سازمانی دانشجومعلمان مانند و توجه و حمایت از جایگاه اجتماعی همچنین،  

 رونییب انگیزه تقویت برای بسترسازی، پیرامون شرایط ادامه تحصیل و ارتقا شغلی

معلم  یک»کنندگان بود. آنان معتقد بودند که: ، مدنظر بسیاری از شرکتدانشجومعلمان

یک مدرك تحصیلی قانع باشد و از ادامه تحصیل خودش را محروم تنها نباید به گرفتن 

کند. اما با توجه به شرایطی که قانون پیش پای معلمان گذاشته و تنها یک مدرك پس از 

که هر انسانی امه تحصیل شده است. در حالیشود، مانعی برای اداعمال می استخدام

و  مند شوددوست دارد مدرك تحصیلی باالتری کسب کند تا هم از مزایای مادی آن بهره

لی تواند ارتقا مرتبه شغهم از جایگاه اجتماعی و سازمانی باالتری برخوردار گردد. زیرا می

ز هایش به روی آموختهو کسب پست سازمانی را برایش به همراه داشته باشد. از طرف

آموزان خود خدمت کند و از علم و دانش شود تا در حرفه معلمی بتواند بهتر به دانش

، ایجاد ایپس برای توسعه حرفه روز برای تفهیم مطالب به فراگیرانش استفاده کند.

 «.های بیرونی دانشجومعلمان باشدتواند زمینه ساز انگیزههای بیرونی میمشوق

 آموختگانهای اساتید و دانشهای حاصل از مصاحبهیافته :ایزمینه عوامل -ب

 تحت را راهبردها که ایویژه شرایط» -ایزمینه عواملدر خصوص  فرهنگیان دانشگاه

دانشجومعلمان، در  ایحرفه توسعه (، پیرامون100: 1387)بازرگان،  «دهندمی قرار تأثیر

 و دانشگاه درسی برنامه همسوییو  دانشگاه قصدشده درسی برنامه»مقوله اصلی:  دو

 (.2زیرمقوله فرعی طبقه بندی شدند )جدول  تعدادیبا « مدرسه
آموختگان دانشگاه فرهنگیان پیرامون توسعه های اساتید و دانشای مستخرج از مصاحبهعوامل زمینه -2جدول 

ای دانشجومعلمانحرفه

کدهای  کدهای محوری کدهای باز گزاره ها

انتخابی

یادگیری و  ارزشیابیآموزش و مناسب برای زمان  -

 دانشجومعلمان در نظر گرفتههای از آموختهعملکردی 

 .شود

برخی دروس عملی تئوری موجود در برنامه درسی،  -

 شوند.عملی آموزش داده نمی

ی تربیت -های موضوعی، تربیتی و موضوعیدانش -

 دانشجومعلمانبیشتر و به روز و  موردنیاز در اختیار 

 قرار گیرد.

تناسب زمان مناسب  -

 ارزشیابیآموزش و 

های نامناسب شیوه -

تدریس برخی واحدهای 

 درسی

محتوای موردنیاز  -

 دانشجومعلمان

 اجرامدت زمان  -

 های تدریسروش -

 محتوا -

برنامه درسی   -

قصدشده 

 دانشگاه
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محتوای غیرتکراری و همسو با اصالحات آموزشی  -

 های موفق تربیت معلم ارائه شود.نظام

درسی مدارس باشد. محتوای دروس متناسب با برنامه -

شجو دانتدریس فعال انجام ی برا ایجاد بستر مناسب -

در مدارس و تمرین و ممارست در کالس درس معلمان 

 واقعی

در زمان کارورز  دانشجو بامسئولین مدرسه  همکاری -

 در مدرسهحضور 

 به نسبت دانشجومعلمانتوجیه معلمین راهنمای   -

 شاندرس هایکالس در کارورزان حضور چگونگی

تناسب محتوا با برنامه  -

 درسی مدارس

تدریس دادن فرصت   -

 معلماندانشجویانبه  فعال

تعامل و همکاری عوامل  -

 بامدرسه  دست اندرکار

 دانشجومعلمان

تناسب محتوا با برنامه  -

 درسی مدارس

اجرای تدریس عملی  -

 در مدرسه

ی احرفهنگرش تقویت  -

 معلماندانشجو

همسویی   -

درسی برنامه 

دانشگاه و 

 مدرسه

ای توسعه حرفهراهبردهای که  «ایزمینه»شوندگان، دو عامل براساس دیدگاه مصاحبه

 عبارتند از: دهند،قرار میتأثیر را تحت دانشجومعلمان 

زمینه نشانگر شرایط خاصی است که در آن راهبردهای  دانشگاه: قصدشده درسی برنامه -2-1

(. 1990گیرند )اشتروس و کروبن، متقابل برای پاسخ به پدیده صورت می کنش

ن متأثر از بستری هستند که در آن به وقوع ای در دانشگاه فرهنگیاراهبردهای توسعه حرفه

ها در برنامه درسی قصد شده دانشگاه، لزوم توجه بیشتر پیوندند. با توجه به مصاحبهمی

همچنین زمان اختصاص داده شده به آموزش و اختصاص داده شده به زمان به تناسب 

 .اهمیت دانسترا حائز یادگیری و عملکردی دانشجومعلمان های از آموخته ارزشیابی

کنندگان به ناکافی بودن برای آموزش محتواهای یادگیری و فشردگی تقریباً تمامی شرکت

ند. آنان اظهار برنامه درسی دانشگاه و کوتاه بودن زمان حضور در مدارس اشاره داشت

دروسی که کاربردی و عملی هستند باید در ساعات اولیه روز و با اساتید »کردند که: می

ارائه شود، در حالی که بسیاری از این دروس توسط استادان مدعو از آموزش و  توانمند

پرورش که خود معلم کالس هستند و یا مشاغل اداری دارند در ساعات بعدازظهر تدریس 

برخی دروس عملی تئوری موجود در برنامه » نمودند که:اظهار میهمچنین، «. شودمی

ه های سخنرانی و استفادخی استادان هنوز به شیوهبر شوند.درسی، عملی آموزش داده نمی

پردازند و بسیاری از دانشجویان نیز خواهان از جزوات از قبل تهیه شده به تدریس می

ب اند و همان مطالارائه دروس با همین شیوه هستند. برخی استادان کمی پیشرفت کرده
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که دروس در حالی«. کندیکنند، که این هم مشکلی را حل نمرا با پاورپوینت ارائه می

ای های حرفهعملی، کارگاهی و آزمایشگاهی هریک به نحوی در توسعه مهارت

 دانشجومعلمان مؤثرند.

یتی به ترب -های موضوعی، تربیتی و موضوعیدانشباید »از طرفی معتقد بودند که: 

ی دانشگاه در واحدهای برنامه درس اختیار دانشجومعلمان قرار گیرد.درروز و  موردنیاز 

 برخیجا که ها و همینطور دانش عمومی وجود دارد اما از آنفرهنگیان تمامی این دانش

در اختیار ، یا دانش الزم را شوندمی تدریس نامناسب هایشیوهبه درسی  واحدهای

های ذکر شده پیدا عمالً دانشجومعلمان تسلطی بر دانشدهند، دانشجومعلمان قرار نمی

محتوای غیرتکراری و همسو با اصالحات بایستی »ها اظهار داشتند که: آن«. کنندنمی

دانند بدانشجومعلمان نیاز به این دارند که  های موفق تربیت معلم ارائه شود.آموزشی نظام

ورهای موفق صورت پذیرفته تا های آموزشی و تربیت معلم کشچه تحوالتی در نظام

 . «ها در معلمی کردن خویش استفاده ببرندشوند بتوانند از آنکه مشغول به کار میزمانی

 کنندگان،شده از طرف شرکتبعد دیگر مطرح مدرسه: و دانشگاه درسی برنامه همسویی -2-2

ند توضیح دادگونه منظورشان را این. وددرسی مدارس بمحتوای دروس با برنامهتناسب 

محتوای دروس دانشگاهی باید قابلیت کاربرد در کالس درس مدرسه را داشته باشد، »که: 

آموزان باشد، با شرایط کمبودهای دانشی معلم را جبران کند، پاسخگوی نیازهای دانش

محتوای  .محیطی و شغلی دانشجومعلم در مدرسه متناسب بوده و به آن عالقه داشته باشند

به دانشجویان تفهیم شود تا دانشجو نیز صرفاً به دنبال کسب نمره قبولی دروس باید 

نباشد و با انگیزه و عالقه به خواندن محتوای دروس بپردازند و مهارت معلمی خویش 

 «.را تقویت نمایند

بستر مناسب برای انجام تدریس »کنندگان عنوان شد که: همچنین در مطالب مشارکت 

شود.  ایجاد مدارس و تمرین و ممارست در کالس درس واقعیمعلمان در دانشجوفعال 

بیشتری داشته و  همکاری در مدرسهدر زمان حضور کارورز دانشجو بامسئولین مدرسه 

های سکارورزان در کال چگونگی حضوربه نسبت  ،راهنمای دانشجومعلمان معلمین
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 ،دانشجومعلمان با مدرسه اندرکار دست عوامل همکاری و تعاملشوند.  توجیهشان درس

 «.شودمیدانشجومعلمان  ایحرفه نگرش تقویتموجب 

 آموختگاندانشهای اساتید و بههای حاصل از مصاحیافته :ایعوامل واسطه -ج

شرایط عمومی محیطی که راهبردها » -ایعوامل واسطه، در خصوص فرهنگیان دانشگاه

 ایحرفه توسعه پیرامون -(100: 1387)بازرگان، « دهندرا تحت تأثیر قرار می

 اهنمار معلمان استادان، شخصیتی و فردیهایویژگی»در سه مقوله اصلی:  دانشجومعلمان،

با تعدادی زیرمقوله فرعی طبقه « یعوامل سازمانی، و عوامل اجتماع، دانشجومعلمان و

(.3بندی شدند )جدول 
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 آموختگان دانشگاه فرهنگیان پیرامون توسعههای اساتید و دانشای مستخرج از مصاحبهعوامل واسطه -3جدول 

انتخابیکدهای کدهای محوریکدهای بازگزاره ها

با  راهنما، و دانشجو معلمان انو مدیر معلمان، انبین استادعدم همکاری  /همکاری -

 یکدیگر در برآورده شدن اهداف برنامه درسی تربیت معلم

 های معلمیکسب شایستگی در دانشجومعلمانانگیزه  متفاوت بودن -

 های یادگیری دانشجومعلماندر ایجاد فرصت اناستادانگیزه  متفاوت بودن -

های یادگیری در ایجاد فرصت و مدیران راهنما معلمانانگیزه  متفاوت بودن -

  دانشجومعلمان

ر آن تأثیجنسیت، سن و سابقه کار استاد راهنما، معلم و مدیر راهنما، و  متفاوت بودن -

 دانشجومعلمانای در تربیت حرفه

 تأثیرمهارت و نگرش استاد راهنما، معلم و مدیر راهنما، و ، دانشسطح  بودنمتفاوت  -

 معلماندانشجوای آن در تربیت حرفه

 ، معلمان و مدیران راهنما، با دانشجومعلمانانهای متفاوت تعامل استادشیوه -

 دانشگاه و مدرسه درسی در های هماهنگی کافی در انسسجام برنامهنا -

 در دانشگاه و مدرسهدرسی  در اجرای مناسب برنامهدانشجومعلمان عدم حمایت کافی  -

)به ویژه در دروسی که پروژه عملی و اجرائی در مدرسه دارند( / بر عکس حمایت خوب 

پژوهی و هایی مانند اقدامبرخی مدارس در اجرای دروسی مانند کارورزی و پژوهش

 پژوهیدرس

 نحوه برخورد نامناسب برخی از عوامل مدارس با دانشجومعلمان -

هایی که فرزندانشان هستند و کارورزان در کالسجهت حضور های توجیه خانواده  -

 شانایرفع نگرانی آنان از این حضور به لحاظ توسعه حرفه

یکسان نبودن سطح تحصیالت و مدارك تحصیلی استادان دانشگاه و نحوه جذب و  -

 کارگیری آنان و تأثیر آن در هدایت دانشجومعلمانبه

ی و سابقه کاری معلمان و مدیران و یکسان نبودن سطح تحصیالت و مدارك تحصیل -

 تأثیر آن در هدایت دانشجومعلمان

اختصاص امکاناتی ابتدایی در مدارس به دانشجویان از مواردی است که باید مورد  -

محل نگه داری از  توجه قرار گیرد. گاها عدم اختصاص فضا، صندلی، محل استراحت،

پذیرایی ساده مثل یک استکان  حتی عدم دسترسی دانشجو به یک وسایل و ملزومات،

 یا یک لیوان آب مواردی است که توسط دانشجویان گزارش می گردد. چای،

 درسیمهبرنا چرا که انجام فعالیتهای علمی و مورد انتظار در دانشگاه،اختصاص امکاناتی  -

تحقیق و پژوهش است و در دنیای تکنولوژی امروز صرفا حضور در  نیازمند مطالعه،

نت، سترسی به کامپیوتر، اینتردگشا نمی باشد. انجام برخی قواعد دستوری کار ه ومدرس

سایت های علمی،کتابخانه های مجازی و ایمیل و .... در طول هفته از جمله موارد 

 است.  ضروری

در تربیت  های متفاوتدیدگاه  -

 معلماندانشجوای حرفه

، استادان یفرد یهایژگیو -

 راهنماو مدیران معلمان 

در تربیت  هاتوانمندی تفاوت  -

 معلماندانشجوای حرفه

با تعامل های متفاوت شیوه -

 معلماندانشجو

 نداشتن انسجام کافی  -

/ مناسب برخی اجرای نامناسب -

 برنامه درسی واحدهای

های متفاوت برخورد و شیوه -

 ارتباط با دانشجومعلمان

برای توسعه ها توجیه خانواده -

 ای دانشجومعلمانحرفه

 ای استادانوضعیت حرفه -

ای معلمان و وضعیت حرفه -

 مدیران راهنما

 امکانات و تجهیزات مدارس -

 امکانات و تجهیزات دانشگاه -

 متفاوت ایحرفههای نگرش -

 مربیان دانشجومعلمان

 متفاوت ایحرفه یهاتوانمندی -

 تعامل -

 جو حمایتی -

 اجتماعی مدارسجو  -

ای مربیان های حرفهصالحیت -

 در دانشگاه و مدارس

 امکانات و تجهیزات -

و   یفرد یهایژگیو -

، استادانتی شخصی

معلمان راهنما و 

 معلماندانشجو

 یعوامل اجتماع  -

 یعوامل سازمان -
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در جهت تسهیل یا که  «ایهواسط»عامل  سهشوندگان، براساس دیدگاه مصاحبه

 ،کننددر زمینه خاص عمل میای دانشجومعلمان توسعه حرفهراهبردهای محدودیت 

 عبارتند از:

های فردی ویژگی :دانشجومعلمان و راهنما معلمان استادان، شخصیتی و فردیهایویژگی -3-1

، سن جنسیتدارای پراکندگی نسبتاً باالیی است، زیرا  استادان، معلمان و مدیران راهنما

است. این دامنه تفاوت در سابقه متفاوت  راهنما انو مدیر ان، معلمانو سابقه کار استاد

ر داین پراکندگی  از طرفی، .شودکاری از زیر پنج سال تا باالی سی سال را شامل می

، استادانانگیزه شود که موجب می و وجود داردآنان نیز  سطح دانش، مهارت و نگرش

شد. امتفاوت ب دانشجومعلمانبرای های یادگیری در ایجاد فرصت و مدیران راهنما معلمان

 سطح دانش، مهارت و نگرشو تفاوت در انگیزه : »کنندگانبه گفته بسیاری از شرکت

ه ها بها از انسجام الزم برخوردار نباشند. جو برخی کالسمربیان سبب شده که کالس

ها دارند و برعکس برخی ای است که دانشجومعلمان میل کمتری به حضور در آنگونه

انگیزه کنند. در همین راستا، باالیی برای حضور ایجاد میبسیار  ها جاذبهکالس

ر تربیت د بسزائیتأثیر شده و متفاوت  های معلمیدر کسب شایستگیهم  دانشجومعلمان

 «. دارد ای دانشجومعلمانحرفه

ه که گامعلمان از دانشجو استادان، معلمان و مدیران راهنماتفاوت در سطح انتظارات  

مکاری/ هشوده موجب تر از توانائی آنان ارزیابی میی و گاه پائینباالتر از میزان توانائ

عدم همکاری بین استادان، معلمان و مدیران راهنما، و دانشجو معلمان با یکدیگر در 

نندگان کگردیده است. بسیاری از مشارکت اهداف برنامه درسی تربیت معلمبرآورده شدن 

ها باید دوری از خانواده را تحمل کنند و در برای حضور در کالس»کردند که: بیان می

 صدای دیگر دانشجویانوها به لحاظ سرفضای خوابگاهی نامناسب به سر ببرند. شب

شان دروس مختلفمحبورند برای انجام تکالیف توانند خواب راحتی بروند و یا خود نمی

تادان ها حاضر شوند. چون استا پاسی از شب بیدار بمانند و روز بعد با خستگی سر کالس

درکی از چنین وضعیتی ندارند، از دانشجومعلمان انتظار دارند که سر ساعت، سرحال و 

جسمی و روانی، زندگی  که واقعاً از نظرهای درس حاضر شوند، در حالیآماده در کالس
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این امر گاه توسط معلمان و مدیران مدارس «. کنددر چنین شرایطی به ما فشار وارد می

گونه از ما انتظار دارند و تمامی جالب است مع در مدرسه هم همین»شود: تقویت می

ن اداکنند و به استموارد مربوط به حضور و غیاب، تأخیر، دیرآمدگی، و غیره را گوشزد می

 «.نمایندگزارش می

های متفاوت تعامل استادان، معلمان و مدیران راهنما، با شیوه :یعوامل اجتماع -3-2

های درسی در دانشگاه و انسسجام برنامهموجب شده که هماهنگی کافی  دانشجومعلمان

ا معلمان برخی از استادان ب»کنندگان: وجود نداشته باشد. به گفته بسیاری از شرکتمدرسه 

و مدیران راهنمای مدارس تحت پوشش، ارتباط خوب و مناسبی دارند و آنان را نسبت 

اند بنابزاین انسجام در تئوری و عمل در برنامه به برنامه درسی دانشگاه خوب توجیه کرده

د دارد. اما برعکس آن و عدم وجود این تعامل موجب ودرسی در دانشگاه و مدرسه وج

 و حتی«. های عملی و تئوری برنامه درسی شده استرنامهانسجام بو هماهنگی کافی نا

« برخورد نامناسب برخی از عوامل مدارس با دانشجومعلمان»ای از موارد موجب : در پاره

  شده است.

دانشجومعلمان در اجرای از »شده که : موجب  نداشتن تعامل و برخورد نامناسب،

ویژه در دروسی که پروژه عملی و اجرائی به ، درسی در دانشگاه و مدرسه مناسب برنامه

البته نباید از حق گذشت در برخی موارد  به عمل نیاید.حمایت کافی  ،در مدرسه دارند

بر عکس حمایت خوب برخی مدارس در اجرای دروسی که تعامل باالیی وجود داشته، 

 «. اردرا به همراه د پژوهیپژوهی و درسهایی مانند اقداممانند کارورزی و پژوهش

خانواده»ای که: است به گونهبرخوردار جو حمایتی از جو اجتماعی برخی مدارس، 

 توجیهکنند، تحصیل میشان که فرزندانی هایجهت حضور کارورزان در کالس را ها

 برطرف آنان ایبه لحاظ توسعه حرفه دانشجومعلمانحضور از  شان راو نگرانی اندکرده

اگر این توجیه و تبیین و پیگیری صورت نگیرد، رسیدن به اهداف رسد به نظر میاند. کرده

 .  «پذیر استمعلم در طول چهارسال تحصیل دانشجومعلمان به سختی امکانتربیت

ای دانشجومعلمان در دانشگاه و مدارس متأثر از عوامل توسعه حرفه ی:عوامل سازمان -3-3

یکسان نبودن سطح کنندگان به ن موارد مشارکتسازمانی متعددی است. از جمله ای
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یر کارگیری آنان و تأثتحصیالت و مدارك تحصیلی استادان دانشگاه و نحوه جذب و به

یکسان نبودن سطح تحصیالت و مدارك تحصیلی و  ؛ وآن در هدایت دانشجومعلمان

تند. آنان اشاره داش سابقه کاری معلمان و مدیران و تأثیر آن در هدایت دانشجومعلمان

 همخوانها با مدرك تحصیلی و سوابق شغلی مدرسان برخی درس» کردند که: اظهار می

ز را نداشتند. برخی اساتید ا ای دانشجومعلمانمهارت الزم برای تربیت حرفهآنان و نبود 

مدرسان موقتی دانشگاه بودند، به همین دلیل در برخی موارد دروس ثابتی به یک مدرس 

های مختلفی برای همکاری دعوت شد. اساتید به شیوههای مختلف داده نمیدر ترم

آمدند و برخی در مدارس تدریس شدند. برخی از ادارت آموزش و پرورش ویمی

 «.های معلمی بسیار متفاوت بودندبنابراین، از نظر توانمندیکردند. می

اختصاص امکاناتی ابتدایی در مدارس به »کردند که: برخی از اساتید اظهار می

عدم اختصاص فضا،  دانشجویان از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. گاهاً

حتی عدم دسترسی  داری از وسایل و ملزومات،محل نگه صندلی، محل استراحت،

یا یک لیوان آب مواردی است که  دانشجو به یک پذیرایی ساده مثل یک استکان چای،

و همچنین در مورد اختصاص امکانات و تجیهزات  .«توسط دانشجویان گزارش می گردد

نیازمند  درسیبرنامه های علمی و مورد انتظارانجام فعالیت»گقتند که: در دانشگاه می

حضور در مدرسه و  و پژوهش است و در دنیای تکنولوژی امروز صرفاً تحقیق مطالعه،

 های علمی،کامپیوتر، اینترنت، سایت باشد.ام برخی قواعد دستوری کارگشا نمیانج

که  است ایمیل و .... در طول هفته از جمله موارد ضروری ،های مجازیکتابخانه

د . از وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی بایها دسترسی داشته باشنددانشجومعلمان باید به آن

 «. بیشتر استفاده شود

کنندگان در تحلیل ساختار سازمانی به این نکات اشاره کردند که: برخی مشارکت

ای موانع اداری و اجرایی و یا عدم آشنایی و توانمندی اساتید نباید مانع توسعه حرفه»

و  کنند تحصیالتدروس را تعیین میدانشجومعلمان گردد. از طرفی، اکثر کارکنانی که 

تخصص دانشگاه را ندارند و به دعوت از استاد متخصص، ارتباط درس با رشته تحصیلی 

نیازها، انتخاب مدارس مناسب برای دروس عملی دانشجومعلمان، استاد، رعایت پیش
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انتخاب معلمان و مدیران شایسته و متخصص و متعهد در راهنمایی و هدایت آنان توجه 

 .«شودکافی نمی

 دانشگاه آموختگانهای اساتید و دانشهای حاصل از مصاحبهیافته :راهبردها -د

ای که از پدیده اصلی های ویژهاقدامات یا تعامل» -راهبردهافرهنگیان، در خصوص 

 یکدانشجومعلمان، در  ایحرفه توسعه پیرامون -(100: 1387)بازرگان، « شودحاصل می

 و آموزش و دانشگاه در دانشجومعلمان غیرمستقیم و مستقیم هایآموزش»مقوله اصلی: 

 (.4بندی شدند )جدول طبقهبا تعدادی زیرمقوله فرعی « پرورش

آموختگان دانشگاه فرهنگیان پیرامون توسعه های اساتید و دانشاز مصاحبه مستخرجراهبردهای  -4جدول 

ای دانشجومعلمانحرفه

انتخابیکدهای  کدهای محوری کدهای باز گزاره ها

آموزش کامل برنامه درسی قصدشده دانشگاه به  -

 به منظور اجرای صحیح آن اساتید

مدیران، دمت برای خهای ضمن برگزاری دوره -

با برنامه درسی  آنانتوجیه آشنایی و جهت  راهنمامعلمان

برای هدایت بهتر دانشجومعلماندانشگاه 

راك اشت تبادل نظر، افزایی، دانش هایبرگزاری کارگاه -

های مختلف در دانشگاه و زماندر  دانش و تجربه

مدارس به صورت مشترك برای دانشجومعلمان

فراهم نمودن شرایط حضور دانشجومعلمان در   -

مانند  المللیی/ملی/بینهای مختلف استانفعالیت

های علمی تحقیقاتی، مسابقات و ها، کنفرانسهمایش

 نظایر آن

فراهم نمودن شرایط حضور دانشجومعلمان در   -

ای مانند شورای های مختلف درون مدرسهفعالیت

 معلمان، آموزش خانواده و نظایر آن

فراهم نمودن شرایط حضور دانشجومعلمان در   -

های ای مانند گروههای مختلف برون مدرسهفعالیت

 آموزشی معلمان و نظایر آن

برنامه درسی  آموزش -

د و معلمان و اساتیبه 

و   مدارس مدیران 

آنان توجیه

دانشجومعلمان شرکت  -

 ی/استانهای در فعالیت

 المللیملی/ بین

دانشجومعلمان شرکت  -

های درون در فعالیت

ای و برون مدرسه

ایمدرسه

مستقیم آموزش  -

 دانشجومعلمان

غیرمستقیم  آموزش -

 دانشجومعلمان

 هایآموزش -

 ومستقیم 

غیرمستقیم 

 در دانشجومعلمان

دانشگاه و آموزش 

 و پرورش

 ،دانشگاه فرهنگیان در معلماندانشجو ا،همصاحبه از حاصل هایداده براساس

آموزشی راهبردهای»: کلی مقولة یک به توانمی را معلمان ایحرفه یادگیری راهبردهای

. نمود بندیطبقه «پرورش و آموزش و دانشگاه در دانشجومعلمان غیرمستقیم و مستقیم
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 یادگیری در راهبردها این اثربخشی ،دانشجومعلمانخود  و راهنما معلمان استادان، نظر از

 عبارتند از:و است  متفاوت تربیتی و آموزشی هایمهارت با آشنایی و محتوا
 :پرورش و آموزش و دانشگاه در دانشجومعلمان غیرمستقیم و مستقیم هایآموزش -4-1

 متفاوتی هایفعالیت دانشجومعلمان ، کنندگاناز نظر مشارکت :مستقیم هایآموزش -1 -4-1

 را کالسی آموزش و کالسی هایکنفرانس فردی، مطالعة و پژوهش آموزی،هم قبیل از

کامل برنامه درسی قصدشده دانشگاه به  موزشآبه همین دلیل، . کنندمی تجربهتوانند می

مدیران، دمت برای خهای ضمن برگزاری دوره و  منظور اجرای صحیح آنبه اساتید 

برنامه درسی دانشگاه برای هدایت بهتر آنان با جهت آشنایی و توجیه  راهنمامعلمان

اثربخشی »کردند که: برخی اظهار می را حائز اهمیت بسیار دانستند. دانشجومعلمان

ها منوط به آن است که های دروس عملی و استفاده از ابزارهای ارزشیابی از آنیادگیری

. هایشان به کار گیرندها آشنا باشند و در تدریساساتید و معلمان راهنما به خوبی با آن

معلمان هم دهند از دانشجودر این صورت است که پیرامون مطالبی که آموزش می

ای نمایند، یا تحقیقی خواهند که به صورت فردی یا گروهی، اقدام به ساخت وسیلهمی

انجام داده و به کالس گزارش دهند، یا طراحی آموزشی داشته باشند، یا سمینارهای 

لمی و کاربردی تهیه کرده و در اختیار عهایی از مطالبی کالسی ارائه دهند، یا خالصه

های درس معلمان را ثبت و اهدات خود از کالس، یا مشقرار دهندسایر دانشجویان 

ها این است که استادان، و معلمان و مدیران و نظایر آن. و الزمه همه این، گزارش کنند

 . «ها را به درستی به کار گیرندراهنما با عناصر برنامه درسی خوب آشنا باشند و آن

انتقال تجارب از طرف »کردند: هار میاشاره داشته و اظشیوه ارشادگری برخی به 

 تواننداستادان و معلمان و مدیران که در آن دانشجومعلمان را ارشاد کرده و حتی آنان می

رسان باید . مدسان خود الگوبرداری کنند، برایشان بسیار مفید استراز رفتار و تدریس مد

وه های کالسی به شیکنفرانسخود محتوای دروس تربیتی را تدریس کنند و به ارائه 

سخنرانی و توضیحی بسنده نکنند تا دانشحومعلمان عمالً یاد بگیرند که چگونه در مدارس 

شوند و هم آموزی که توسط همتایان مشاهده می»های نظیر: و یا شیوه«. تدریس کنند
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 از دیگر« گرفتن بازخورد از آنان، یا مشاهده تعامالت بین فردی معلمان در مدارس

 مواردی است که مورد تأکید قرار گرفت.

 اشتراك دانش و تجربه تبادل نظر، افزایی، دانش هایبرگزاری کارگاه»برخی هم به: 

ید تأک« های مختلف در دانشگاه و مدارس به صورت مشترك برای دانشجومعلمانزماندر 

داشتند. 

فراهم » ر آن تأکید شد:جمله راهبردهای آموزشی که باز  :غیرمستقیم هایآموزش -2 -4-1

مانند  المللیهای مختلف استانی/ملی/بیننمودن شرایط حضور دانشجومعلمان در فعالیت

است. ایجاد چنین  های علمی تحقیقاتی، مسابقات و نظایر آنها، کنفرانسهمایش

شود که هم استادان و هم معلمان و مدیران در هایی در زمان تحصیل موجب میفرصت

نحوه نوشتن مقاله پیرامون موضوعات مرتبط با رشته و گرایش خویش آموزش کار کنیم 

 «. ای خویش را افزایش دهیمو با مطالعه در آن موضوعات، دانش حرفه

فراهم نمودن شرایط حضور »معتقد بودند که: کنندگان بسیاری از مشارکت

ای مانند شورای معلمان، آموزش های مختلف درون مدرسهدانشجومعلمان در فعالیت

فراهم نمودن شرایط حضور دانشجومعلمان در ؛ و همچنین، خانواده و نظایر آن

، های آموزشی معلمان و نظایر آنای مانند گروههای مختلف برون مدرسهفعالیت

یری یادگهای ای است. این عرصههای مناسبی برای آموزش و یادگیری مسائل حرفهوهشی

توانند دنیایی است پر از تجارب مفید که دانشجومعلمان قبل از ورود به حرفه معلمی می

های حلها و مدرسه و راهآموزان و خانوادهها از نزدیک با مسائل دانشبا حضور در آن

 «.دکنشان فراهم میها کوله باری از تجربه را براییگونه یادگیرآن آشنا شوند. و این 

 دانشگاه آموختگانهای اساتید و دانشهای حاصل از مصاحبهیافته :پیامدها -ه

گان، )بازر« شوندنتایجی که در اثر راهبردها پدیدار می» -پیامدهافرهنگیان، در خصوص 

رشد من »مقوله اصلی:  دودانشجومعلمان، در  ایحرفه توسعه پیرامون -(100: 1387

بندی شدند طبقهبا تعدادی زیرمقوله فرعی « و تربیت معلم فکور دانشجومعلمانای حرفه

 (.5)جدول 
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ای آموختگان دانشگاه فرهنگیان پیرامون توسعه حرفههای اساتید و دانشاز مصاحبه مستخرجپیامدهای  -5جدول 

دانشجومعلمان

انتخابیکدهای  کدهای محوری کدهای باز گزاره ها

با مفاهیم و مهارتهای اساسی محتوا، مالك عملکرد و  -

سطوح ارزیابی آن، تکالیف یادگیری و عملکردی، و 

 شوند.آشنا در برنامه درسی های مورد انتظار ستگیشای

 شوند.ودی و افقی کتابهای درسی آشنا با ساختار عم -

واحد یادگیری برای توانند بدرسی،  هایبا تحلیل کتاب -

آموزان حل مسایل یادگیری دانش ها/به نیازپاسخ 

 .کنندطراحی، تولید، اجرا 

ید و اجرا شده را در کسب نتایج واحد یادگیری تول -

 .دهندمورد ارزیابی قرار شده، ی پیش بینیهاشایستگی

های محتوایی، تربیتی، محتوایی تربیتی و با دانش -

موردنیاز در حرفه معلمی آشنا شده و در موقع عمومی 

 گیرند.زوم به کار ل

نند در ابتوحصیل، تبا تجربیات کسب شده در طول  -

 عمل کنند. ریز درسینقش معلم برنامه مدرسه در

دانش  یادگیری  -

 معلمی تخصصی

مهارتهای  یادگیری -

 معلمیحرفه 

نگرش حرفهتقویت  -

 معلمی ای

 کسب شایستگی -

 ریزمعلم در نقش برنامه

 درسی

ها دستیابی به شایستگی -

ای های حرفهو صالحیت

 حرفه معلمیمورد  نیاز 

معلم به عنوان  -

و  ریز درسیبرنامه

 العمرمادام یادگیرنده

رشد من حرفه -

 معلماندانشجو یا

معلم  تیترب  -

 فکور

 تحت ایحرفه یادگیری در مشارکت و دانشگاه فرهنگیان در معلمان ایحرفه توسعة

برای دانشجومعلمان به همراه دارد. با توجه  یای، پیامدهایو واسطه ایزمینه عوامل تأثیر

 در دو عنوان کلی زیر حاصل شد که عبارتند از: پیامدهااین کنندگان، به نظرات شرکت

حرفه  یهاتیها و صالح یستگیبه شا یابیدستدر مؤلفه  ای دانشجومعلمان:رشد من حرفه -5-1

، یدانش تخصص، اساتید و دانشجویان مصاحبه شونده مقوله های معلم ازیمورد  ن یا

 ی را مطرح نمودند. عده زیادی از آنان، اظهار نمودند:نگرش حرفه ای و حرفه ا یمهارتها

 فیآن، تکال یابیمحتوا، مالك عملکرد و سطوح ارز یاساس یهاو مهارت میمفاه با»

با ساختار  .شدیمآشنا در برنامه درسی مورد انتظار  یهایستگیو شا ،یو عملکرد یریادگی

  .«شدیم و با رویکرد تلفیق کار را پیش بردیمآشنا  یدرس یهاکتاب یو افق یعمود

ی نیز در مجموع بر این نظر و بعد از عمل معلم نیتأمل قبل، حهمچنین، در مورد 

 لیل مساح ها/ازیپاسخ به ن یرا برا یریادگیواحد  ،یدرس هایکتاب لیبا تحل»بودند که: 

 یریادگیواحد  جینتاتوانستیم،  سپس .کردیماجرا  د،یتول ،یآموزان طراحدانش یریادگی

 یابی، مورد ارزدانش آموزان شده ینیب شیپ یهایستگیو اجرا شده را در کسب شا دیتول
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هر چند در برخی موارد به نتایج مطلوب تری می توانستیم دست یابیم اما  .میقرار ده

 «.پایان کار مدارس برای اجرای مجدد؛ فرصتی را در اختیارمان قرار نمی داد

کنندگان در پژوهش، فرآیند توسعه هر جند از دید برخی شرکت تربیت معلم فکور: -5-2

هم در برداشته، با این حال پیامدهای  ای دانشجومعلمان در دانشگاه تجارب منفیحرفه

حتوایی های محتوایی، تربیتی، مدانشبا »: مثبت را بیشتر ارزیابی کردند و  اظهار کردند که

 .یمگیرمیتربیتی و عمومی موردنیاز در حرفه معلمی آشنا شده و در موقع لزوم به کار 

مزیت حاصل،  های تدریس اصالح شد و اینمان در مورد روشباورهای نادرست

آموزش، ارشادگری و مشاهده تدریس دیگران و دریافت بازخورد نسبت به تدریس هم

خود فرد از سوی استادان و سایر دانشجویان و در مدرسه از سوی معلمان راهنما است. 

های معلمی، تغییرات نگرشی را برای این تفییرات ایجاد شده در سطح دانش و مهارت

ای شده است. اه داشته است که موجب تویقت و توسعه حرفهدانشجو معلمان به همر

ر نقش معلم ددر مدرسه  یمتوانبهتر می در طول تحصیل، کسب شده اتیتجرببا بنابراین، 

ریز با کسب شایستگی معلم در نقش برنامه» به گقته آنان:  «.یمعمل کن یدرس زیربرنامه

خی از نظر بر «.کندالعمر عمل میمادام ریز درسی و یادگیرندهدرسی، معلم به عنوان برنامه

 هایهایی که این دوره دارد، آنان را به ادامه تحصیل و آموزشمه مشکالت و کاستیهبا 

ای را در آنان تقویت کرده است. و باور حرفه مند نموده، و حس ارزشمندیبیشتر عالقه

شان ایمن حرفهاین احساس ارزشمندی و تقویت گیری در شکل»این افراد معتقدند که: 

ریزی و هدایت مستمر و ، توجه، برنامهالعمربه عنوان یک معلم فکور و یادگیرنده مادام

 «.ستمناسب بسیاری از استادان و معلمان و مدیران تأثیر داشته ا

 گیریبحث و نتیجه

کلی بود که به صورت مدل مفهومی در شش  مقوله 10دهنده های پژوهش نشانیافته

( 2 ؛«دانشگاه فرهنگیان انمعلمای دانشجووسعه حرفهت» ی و محوری:مقوله اصل( 1طبقه: 

 ی:انهیزم ( عوامل3 ؛«معلمی انگیزه و معلم تربیت درسی برنامه هایمؤلفه» ی:عل طیشرا

 ( عوامل4 ؛«مدرسه و دانشگاه درسی برنامه و همسویی دانشگاه قصدشده درسی برنامه»

 عواملدانشجومعلمان،  و راهنما معلمان استادان، شخصیتی و فردیهایویژگی» ی:اواسطه
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 غیرمستقیم و مستقیم هایآموزش» :راهبردها( 5 ؛«یعوامل سازمانی، و اجتماع

ای رشد من حرفه» :امدهایپ (6؛ و «پرورش و آموزش و دانشگاه در دانشجومعلمان

 (.1)شکل  را منعکس نمود «و تربیت معلم فکور دانشجومعلمان
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 )براساس طرح نظام دار نظریه داده بنیاد( فرهنگیان دانشگاه دانشجومعلمان ایحرفه توسعه:  مدل مفهومی 1شکل 
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، و توجه به این نقش دارند ای معلمان عوامل بسیاریجا که در توسعه حرفهاز آن

ای معلمان قرار دارد؛ چه در کانون فرآیند توسعه و یادگیری حرفهنکته مهم است که آن

ی این ریزی برااست، بنابراین نقش این عوامل و چگونگی برنامه «مشارکت در یادگیری»

 نماید. امر را برجسته می

ای شارکت در یادگیری حرفهدر دانشگاه فرهنگیان راهبردها و اقداماتی برای م

آموزشی راهبردهای»: کلی مقولة دانشجومعلمان انجام شده است. این راهبردها در یک

شوند. بندی میطبقه« پرورش و آموزش و دانشگاه در دانشجومعلمان غیرمستقیم و مستقیم

راهبردهای آموزشی مستقیم حاصل تعامل استادان، معلمان و مدیران راهنما و خود 

ای های مناسبی برای توسعه حرفهفرصت هاباشد. این راهبرددانشجومعلمان می

و هم به صورت  ؛هم به صورت گروهی و مشارکتی، به صورت فردیهم دانشجومعلمان 

و  آموزیهمها شامل: کند. این فرصتالگوگیری از استادان و معلمان راهنما فراهم می

ساخت ، کالسی هایکنفرانسارائه  فردی، العةمط و پژوهش ،گرفتن بازخورد از همتایان

های آموزشی، انجام تحقیق و ارائه گزارش، طراحی آموزشی، ارائه سمینارهای وسیله

ارشادگری استادان، هایی از مطالب علمی و کاربردی، ای، ارائه خالصهکالسی و مدرسه

های ثبت و گزارش مشاهدات از کالسالگوبرداری از رفتار و تدریس استادان و معلمان، 

 هایبرگزاری کارگاهدرس معلمان راهنما، مشاهده تعامالت بین فردی معلمان در مدارس، 

های مختلف در دانشگاه و مدارس زماندر  اشتراك دانش و تجربه نظر،تبادل افزایی،دانش

 باشند.  ، میبه صورت مشترك برای دانشجومعلمان

 هایحضور دانشجومعلمان در فعالیترمستقیم نیز حاصل راهبردهای آموزشی غی

، اتهای علمی تحقیقاتی، مسابقها، کنفرانسهمایشالمللی مانند تلف استانی/ملی/بینمخ

ای های مختلف درون مدرسهفراهم نمودن شرایط حضور دانشجومعلمان در فعالیتو 

فراهم نمودن شرایط حضور و همچنین  ؛مانند شورای معلمان، آموزش خانواده و نظایر آن

های آموزشی معلمان ای مانند گروههای مختلف برون مدرسهدانشجومعلمان در فعالیت

ای ای و توسعه حرفههای مناسبی برای آموزش و یادگیری مسائل حرفهشیوه، و نظایر آن
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(، که کانون توسعه 2004های سابدی )این راهبردها با یافتهباشد. دانشجومعلمان می

داند و مشارکت از طریق عالقه ای میای معلمان را مشارکت آنان در یادگیری حرفهرفهح

تواند می کند وبه یادگیری، داشتن نقش فعال در یادگیری و تشریک مساعی نمود پیدا می

اشکال متنوعی مانند مشاهده معلمان باتجربه یا مورد مشاهده قرار گرفتن، پیگیری با 

های گروهی را به خود بگیرد )بانیالور و متقابل و هدایت بحث هایبازخوردها و بحث

 ( همخوانی دارد.2004؛ بورکو، 2004شیمکاس، 

ای دانشگاه ای و عوامل واسطهنهای متأثر از شرایط زمیراهبردهای توسعه حرفه

فهم را از بستر یادگیری دانشجومعلمان در پژوهش های این . یافتهفرهنگیان هستند

ارتباط بین این عوامل و راهبردهای مشارکت در یادگیری فرهنگیان از طریق دانشگاه 

نای نتایج پژوهش، برنامه درسی قصد شده دانشگاه، بم سازد. برتر میعمیق ای آنانحرفه

زمان اختصاص داده  ،آموزشاختصاص داده شده به زمان لزوم توجه بیشتر به تناسب 

، ارائه دروس یادگیری و عملکردی دانشجومعلمانهای از آموخته ارزشیابیشده به 

کاربردی و عملی در ساعات اولیه روز توسط اساتید توانمند، ارائه دروس عملی، کارگاهی 

 -یربیتی و موضوعهای موضوعی، تدانشو آزمایشگاهی به شیوه مناسب و صحیح، ارائه 

تکراری و همسو با ارائه محتوای غیر، دانشجومعلمان بهموردنیاز  تربیتی به روز و

 مدرسه و دانشگاه درسی برنامه همسویی، های موفق تربیت معلماصالحات آموزشی نظام

 با مدرسه اندرکار دست عوامل همکاری و تعاملو قابلیت کاربرد در کالس و مدرسه، 

 تأثیر ایزمینه عوامل ترینمهم دانشجومعلمان ایحرفه نگرش تقویتبرای  دانشجومعلمان

.هستند معلم تربیت مراکز در معلمان ای حرفه توسعه راهبردهای بر گذار

 توسعة راهبردهای عام، بستر عنوان بهای عوامل واسطه ای،زمینه هایمؤلفه بر عالوه

استادان، معلمان و مدیران های فردی ویژگی .سازندمی متأثر را معلماندانشجو ایحرفه

طح دانش، سپراکندگی در آنان، جنسیت، سن و سابقه کار  و پراکندگی نسبتاً باالی راهنما

در ایجاد  و مدیران راهنما معلمان، استادانمتفاوت انگیزه ، آنان مهارت و نگرش

 ی درس آنان،هاکالس و عدم هماهنگی در دانشجومعلمانبرای های یادگیری فرصت

دوری از ، معلماناز دانشجو استادان، معلمان و مدیران راهنماتفاوت در سطح انتظارات 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

۲٦۰

انتظار  ،دروسزیاد انجام تکالیف  ، در فضای خوابگاهی نامناسبزندگی خانواده و 

های متفاوت تعامل استادان، معلمان و مدیران راهنما با شیوه ،در مدرسهور به موقع ضح

های برنامهدروس تئوری و عملی در انسسجام هماهنگی کافی  و عدم دانشجومعلمان

 ،برخورد نامناسب برخی از عوامل مدارس با دانشجومعلمان ، ی در دانشگاه و مدرسهدرس

پژوهی و هایی مانند اقدامحمایت کافی در اجرای دروسی مانند کارورزی و پژوهشعدم 

جهت حضور کارورزان در  هاخانوادهبرخی مدارس در توجیه جو حمایتی ، پژوهیدرس

ت و مدارك تحصیلی استادان دانشگاه و نحوه یکسان نبودن سطح تحصیال، هاکالس

یکسان نبودن سطح  ،کارگیری آنان و تأثیر آن در هدایت دانشجومعلمانجذب و به

تحصیالت و مدارك تحصیلی و سابقه کاری معلمان و مدیران و تأثیر آن در هدایت 

اص اختص، عدم اختصاص امکاناتی ابتدایی در مدارس به دانشجویان، عدم دانشجومعلمان

های کتابخانه های علمی،کامپیوتر، اینترنت، سایت مانندامکانات و تجیهزات در دانشگاه 

ترین مدرسه و دانشگاه از مهمموانع اداری و اجرایی ، ایمیل و .... در طول هفته ،مجازی

 ای هستند.عوامل واسطه

و مدعو، اساتید و علمی هیئت وضعیت معلمان، دانشجو علمی وضعیت بررسی

یادگیری وضعیت فرهنگیان، دانشگاه در آنها شغلی انگیزش و تدریس، و شغلی وضعیت

وضعیت و شغلی تضمین آنها، افزاییدانش و پژوهشی علمی، انگیزة و دانشجومعلمان

متخصص نیروی کمبود آنها، علمی انگیزش بر آن اثر و دانشجومعلمان شغل بودن رسمی

بر آن اثر و ،ادامه تحصیل و جایگاه اجتماعی اساتید، برخی از ضعیف تدریس مدرس،

به دانشجویان نگاه آن، به نگرش و پژوهش موضوع معلمان، ایحرفه و شغلی آینده

برنامه کشور، آینده معلمان تربیت در دانشگاه جایگاه کلی، حالت در دانشگاه به و استاد

دیگر، مالی و انسانی منابع و امکانات دانشگاه، ارزشیابی نظام آنها، محتوای و درسی

های ، در مجموع از یافتهمعلمی شغل احراز برای کشور استعدادهای جذب چگونگی

( مبنی بر 2011های نولز، هولتون و اسوانسون )ها با یافتهاین یافته .پژوهش حاضر بودند
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 2( عوامل فردی و سازمانی، کواکمن1999) 1های درونی و بیرونی، و اسکریبنرانگیزه

ای، )گارت و های درونی بر مشارکت معلمان در یادگیری حرفه( تأثیر انگیزه2003)

 ای( نقش کلیدی محتوا بر توسعه حرفه2000؛ گاسکی، 2009، 3؛ دسیمون2001همکاران، 

( در مورد تأثیر عوامل سازمان و در دسترس بودن 2011و همکاران ) 4معلمان، ایورس

؛ گارت و 2008ای معلمان، )نیر و باکلر، توسعه حرفه تسهیالت سازمان بر راهبردهای

، ایورس و همکاران ای( در مورد تأثیر جو حمایتی بر توسعه حرفه2001همکاران، 

برگی شغلی معلمان در ابعاد دانش و مهارت، خای بر ( در مورد تأثیر توسعه حرفه2011)

ای بر مورد تأثیر توسعه حرفه( در 2009، 5؛ ماشایکوا و البن2010)باچینسکی و هانسن، 

هماهنگ است.  تدریس معلمانبود دانش مختوایی و روش به

اد شده ی« کارشناسان یادگیری اثربخش» عنوان به معلمان از یکم و بیست قرن برای

 و دافاه یارهدرب ادیانتق و قعمی رتفک تظرفی از ورداریبرخ با معلمی چنیناست. 

 تک تشویق و انگیزه ایجاد مشتاق اندیشد، می درسی هایبرنامه و آموزشی ایهارزش

 یمعنا به را آموزاندانش از یک هر یادگیری نیازهای و پیشرفت .است آموزاندانش تک

 همدرس رسمی یبرنامه از خارج وقت صرف مستلزم این امر اگر حتی سنجد،می وسیع

 باید ایحرفه مداوم یتوسعه برای هامتعالی، فرصت ایپنداره چنین تحقق برای. باشد

 معنای به آموزش در گذاریدگاه، سرمایهدی این از. شود بسیج الزم منابع و گردد فراهم

 هاینظام بالندگی و سالمت رمز .است معلمی حرفه مداوم توسعه در گذاریسرمایه

 گذاری کرد. سرمایه جستجو معلم بالندگی و رشد سالمت، در را باید تربیت و تعلیم

 راسخ عزمی با باید معلمان، ایحرفه توان افزایش معلم برای تربیت در معنوی و مادی

 طور به تحول و تغییر سوی به هانسل دائمی حرکت پشتوانه عنوان به و گیرد صورت

 .شود نهادینه و گردد استوار ایمجدانه

1 . Scribner 
2 . Kwakman 
3 . Desimone 
4 . Evers 
5 . Mushayikwa & lubben 
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 و آموزش عالی شورای راهبردی تحول سند کالن هایسیاست درکه با توجه به این

 آموزش نقش بر تأکید با معلمان نگهداشت و تربیت هایتسیاس تعریف باز بر پرورش

 و معلمان؛ ویژه به انسانی عمناب ایحرفه جایگاه و اعیاجتم تمنزل ایارتق رورش؛پ و

 سطح طباقان و کارورزی بر تأکید با معلم تتربی یدرس ایه هبرنام بر حاکم اصول تنظیم

 تربیت نظام در درسی برنامه الگوی اتمقتضی اب ودموج انمعلم ایهحرف هایشایستگی

 که جا ازآن ( و1390 رورش،پ و وزشآم وزارت) است شده تأکید عمومی و رسمی

 دهه سه یاجرای ایهوهشی با فرهنگیان خدمت ضمن و خدمت از پیش هایآموزش

 هب گاهدانش نو ای د،کن تأمین را معلمان ایحرفه نیازهای که نیست قادر دیگر گذشته،

 ارتوز) دارد دهعه رب را دهآین« انمعلم تتربی و تأمین»خطیر  مسئولیت تقیممس ورط

 و وامحت ه،زمین هؤلفم هس هب رسیدن که کرد عانذا توانمی(، 6: 1391 رورش،پ و وزشآم

 جای هر از بهتر معلماندانشجو ایحرفه توسعه جهت در فرهنگیان گاهدانش در دفرآین

 در جدید هاییادگیری که است مکانی دانشگاه این هک جاآن از. است پذیرامکان دیگری

 باید ایحرفه توسعه چرا و کجا ،عموق چه هک دکنیم تعیین بنابراین گیرد،می صورت آن

 سایر با مشارکت طریق از یا باشد دارسم یا کالس در توسعه این زمینه. گیرد صورت

 محتوای خصوص در طرفی از. یرهغ و انمعلم وزشآم ایهبکهش قطری از یا سساتؤم

دانش و هامهارت چه هب انمعلم که کندمی بیان ایحرفه توسعه هایفعالیت در نیاز مورد

دانش این و د؛کنن کسب را هاآن باید و دارند نیاز خود آموزشی وظایف انجام برای هایی

 دفرآین هؤلفم وردم در. دکنمی ارائه تحقیقاتی جدید هایدیدگاه بر مبتنی را هامهارت و ها

 الفع ایهروش دتوانیم و ددهمی نشان را جدید هایمهارت و دانش کسب شیوه نیز

 مطرح را افتدمی اتفاق هاآن در جدید یادگیری که پیگیری و اجرا سازماندهی، طراحی،

 ایهوهشی از ربهت مهم رسالت این ایفای راستای در باید نیز فرهنگیان دانشگاه البته. کند

 و بیشتر مطالعات با باید کارشناسان و ریزانبرنامه و بردارد گام معلمان وزشآم یقبل

 شرایط با متناسب ییهابرنامه اجرای و طراحی به اقدام ترمناسب راهکارهای ذاتخا

  .نمایند ملی، درس هبرنام دافاه و ورکش یآموزش
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 منابع
زرافشانی، محبوبه؛ عارفی، کورش؛ واجارگاه، فتحی مریم؛ سیده لرگانی، حسینی .1
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مروری بر مدل کسب و کار پایگاه های جهانی انتشار اسناد علمی و تخمین سهم پژوهشگران 

 ایرانی از تولید ثروت برای آنها

 1مرتضی عزیزی

 چکیده

ت ها و دانشجویان تحصیالعلمی اساتید دانشگاهدر کشور ما در عمل مهمترین معیار ارزشیابی 

تکمیلی به ویژه دکترا تعداد مقاالت علمی منتشر شده در مجالت علمی عمدتاً زیرمجموعه 

-ذاریگتوان گفت با سیاستچند پایگاه معتبر جهانی مانند الزویر، اسپرینگر و ... است و می

شار آموزش عالی کشور در زمینه انت رقابتی با وسعت افزاینده در سیستم ،های صورت گرفته

 ضعفیا  فقدانها شکل گرفته است. با توجه به نتایج تحقیقات پژوهشگران در این پایگاه

دی کمبود بسترهای موجود برای کاربر تضمین کیفیت و نیز علمی و بومی ارزیابیمعیارهای 

 شتهنو این در و ستای چندان دور از انتظار نیکردن تحقیقات دانشگاهی وقوع چنین پدیده

 ادهد نشان و شده نگاه به موضوع دیگری منظری از بلکه نیست جریان این رد یا تایید هدف

شبکه جهانی اینترنت و تغییر و تحوالت  گسترش با علمی آثار نشر صنعت که است شده

های اخیر به یک کسب و کار با حاشیه سود باال برای این ناشران صورت گرفته در دهه

سراسر رانپژوهشگ واقع در ،المللی تبدیل شده است و با مدل اقتصادی به کار گرفته شدهبین

کار و کسب هایمدل کنند. در ادامهمی عمل آنها برای عظیم هایثروت ایجاد راستای در جهان

تخمینی از سهم و  آنهارشد اقتصادی  از آمارهایی و معرفی ناشران این توسط استفاده مورد

.شده استارائه  جهانی ایرانی در تولید ثروت در این صنعت پژوهشگران

m.azizi@ugsr.ir،استادیار دانشکده فنی دانشگاه گرمسار: نویسنده مسئول1
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 کلید واژه ها

 دسترسی آزادناشران بین المللی،  ،مدل کسب و کار ،آموزش عالی ،اسناد علمی

 مقدمه
المللی های انتشار اسناد علمی مطرح بینجوامع علمی و دانشگاهی در سراسر دنیا با پایگاه

شتراک تولیدات ا در هاپایگاه این نقش اینترنت، جهانی شبکه گسترش با ویژه به نیستند. بیگانه

علمی و تسهیل دسترسی همه پژوهشگران در سرتاسر جهان به آنها بارزتر شده است. در 

المللی که تعداد انواع مجالت منتشر شده انگلیسی های بینفهرستی از این پایگاه 1جدول 

60بینی می شود بیش از رسد ارائه شده است. پیشعدد می 1000زبان توسط آنها به بیش از 

[.1] شودمنتشر می مختلف های زبان به ناشر هزار 10 حدود از جهان سراسر در علمی مجله هزار

-می سراسر جهان را پوشش در ناشر 5000 از مجله هزار 24 حدود 2اسکاپوس پایگاه اکنونهم

9500فعال انگلیسی زبان و  شده داوری علمی مجله هزار 33 حدود [3] دیگری مرجع در [.2] دهد

 تعداد تقریبی مجالت 1 جدول در است. شده ثبت 2018 سال اواسط تا زبان غیرانگلیسی مجله

ده شاز مجالت منتشر نیمی حدود که کرد مالحظه توانمی است شده ارائه نیز شدهمنتشر علمی

 باشد.می 1معرفی شده در جدول ناشر  5)طبق آمار پایگاه اسکاپوس( مربوط به 

 [1: انتشارات علمی مطرح بین المللی ]1جدول 

انتشارات  تعداد مجالت
Springer-Nature 3000>

Elsevier 2500
Taylor & Francis 2500

Wiley 1700
Sage 1000>

2 Scopus 
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 1سهم تعداد مقاالت منتشر شده توسط ناشران عمده بین المللی که در جدول  1در شکل 

( در دو حوزه علوم طبیعی و پزشکی 2013تا  1973ارائه شد در حدود سه دهه اخیر )سال 

 و نیز علوم انسانی ارائه شده است. 

حوزه )الف( علوم طبیعی و  المللی در دوتعداد مقاالت منتشر شده توسط ناشرهای بزرگ بین -1شکل

 [1پزشکی و )ب(انسانی و علوم اجتماعی ]

شود رشد تعداد مقاالت از ابتدای قرن بیستم شدت بیشتری چنانچه از شکل فوق مشاهده می

به خود گرفته است که دلیل آن گسترش اینترنت در سراسر دنیا بوده است. در واقع نرخ رشد 
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بوده است که در  %3شده در جهان در قرن اخیر حدود سالیانه تعداد مجالت علمی منتشر 

رسیده است. از نظر تعداد مقاالت منتشر شده نیز، نرخ رشد سالیانه  %6تا  %5دهه اخیر به 

بوده است که در مورد کشورهای در حال توسعه این  %4حدود  2016تا  2006بین سالهای 

 [. 1( است ]% 6/8برابر )حدود  2نرخ رشد بیش از 

میلیون نویسنده  5شود. این آثار توسط بیش از میلیون مقاله نمایه می 3اکنون سالیانه حدود هم 

 %20نویسنده دارد که نام حدود  2/4شوند. هر مقاله به طور متوسط )غیرتکراری( تولید می

آمریکا از تعداد نویسندگان مقاالت %19[. چین اخیراً با 1شود ]آنها در مقاالت دیگر تکرار می

رسانده و  %5سهم خود را به  سریع رشد با اخیر هایسال در هندوستان کشور است. افتاده پیش

قبل از آلمان، انگلستان و ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفته است. سهم ایران از تولید مقاالت 

نرخ رشد  2017[. در سال 4بوده و در جایگاه پانزدهم قرار دارد ] % 8/1حدود  2016در سال 

 [.5] بودکه از این جهت در رتبه اول دنیا قرار دارد % 9/8ایران 

 المللینگاه اقتصادی به بازار نشر اسناد علمی در سطح بین

ها، اطالعات فنی و اندازه بازار جهانی نشر اسناد علمی شامل فروش مجالت، کتاب

و سایر خدمات به مراکز علمی سازی ها و ابزارها )نرم افزاری(، نمایهاستانداردها، پایگاه داده

میلیارد دالر محاسبه شده است. در یک  5/25مجموعاً  2018و دانشگاهی و صنعتی در سال 

میلیارد دالر می شود  20گزارش دیگر  در مورد بخشی عمده ای از این بازار که شامل حدوداً 

و علوم  ای پزشکیهسهم انتشارات فنی و علمی تقریباً برابر سهم انتشارات مربوط به حوزه

از  %26از اروپا،  %27از سود این بازار از آمریکا،  %41زیستی تخمین زده شده است. حدود 

 [. 1از سایر نقاط دنیا می آید ] %6آسیا و اقیانوسیه و 

 9/9شوند از بازار فوق حدوداً سهم فروش مجالت که عمدتاً به صورت الکترونیکی ارائه می

های است که بخش عمده آن حاصل از فروش مجالت به کتابخانه( % 5/38میلیارد دالر )
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درصد سود کل مربوط به فروش مجالت را  75ها و موسسات علمی است که تا دانشگاه

به  %4ها، درصد بقیه این سود نیز به اشتراک مجالت توسط شرکت 17تا  15شود. شامل می

ها از طرف به سایر پرداختنیز  %3به حق عضویت و خریدهای شخصی و  %3تبلیغات و 

 [. 1نویسندگان مربوط می شود ]

سهم فروش کتاب به صورت نسخه کاغذی یا الکترونیکی  حدود یک سوم مجالت است و 

این مبلغ  %78( از بازار کل را به خود اختصاص می دهد. %5/12میلیارد دالر ) 2/3حدود 

ها در زمینه علوم پزشکی و بقیه مربوط به علوم محض و حوزه های فنی مربوط به کتاب

 [. 1است ]

-های سراسر دنیا توسط ناشران بینسهم فروش اسناد علمی مختلف به کتابخانه 2در شکل 

 4/7ها حدود سهم فروش این محصوالت به کتابخانه 2016المللی ارائه شده است. در سال 

 [.6های دیگر فروخته شده است ]قیه به روشمیلیارد دالر بوده است  و ب

 سهم فروش اسناد علمی مختلف به کتابخانه های سراسر دنیا توسط ناشران بین المللی -2شکل
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هم اکنون  STM 3انجمن بین المللی ناشران علمی، فنی و پزشکی  2018طبق گزارش سال 

هزار نفر به طور غیرمستقیم )غیر از زنجیره تامین(  30تا  20هزار نفر مستقیماً و  110حدود 

آنها در اروپا و حدود یک  %40در صنعت انتشارات علمی بین المللی مشغول به کارند که 

.سوم در آمریکا هستند

 مدل کسب و کار

های مربوط به پرداخت دستمزد به نهمدل کسب و کار سنتی در این حوزه با توجه به هزی

زینه سنجی آنها و پرداخت هنویسندگان، هیئت تحریریه برای بررسی کیفی مقاالت و صحت

های چاپ و انتشار و پخش و هزینه های جانبی، حاشیه سود پایینی را حتی برای ناشران 

و کار رایج کنونی درصد( به همراه دارد. در مقابل مدل کسب  15تا  12موفق )مثالً در حدود 

المللی در نوع خود جالب توجه است. رویه رایج عمدتاً بدین ترتیب برای ناشران علمی بین

است که محققین و دانشمندان در سراسر دنیا در زمینه تخصصی خود پژوهشی را )معموالً با 

ایگان صورت رحمایت مالی دولتی یا صنعتی و ...( انجام و نتیجه آن را مثالً در قالب مقاله به 

فرستند. ناشر توسط هیات تحریریه مجالت خود در مورد اینکه مقاله به مجله مورد نظر می

 گیرد. ولی بخش عمده این فرایند نیز توسطاز صالحیت نشر برخوردار است یا نه تصمیم می

ا به یگیرد که معموالً به انتخاب سردبیر داورانی از بدنه دانشمندان آن زمینه علمی صورت می

صورت داوطلبانه و به صورت رایگان )در ازای دریافت گواهی نامه یا برخی امتیازات دیگری( 

دهند. در ادامه مقاالتی که صالحیت انتشار را داشته باشند کار ارزشیابی مقاالت را انجام می

با صرف برخی هزینه ها منتشر و دوباره به موسسات علمی یا دانشگاهی که در واقع خود 

 شود. بدین ترتیب، با اشتراک نتایج تحقیقات علمیلیدکننده این آثار بودند فروخته میتو

های جدید کمک شده و این چرخه تکرار گیری پژوهشمحققین مختلف با یکدیگر به شکل

گیرد که ارتباطات ناشر با شود. این مدل در بستر شبکه جهانی اینترنت صورت میمی

ان مجالت و مشتریان را بیش از پیش تقویت و تسهیل کرده است. نویسندگان، داوران، سردبیر

3 International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers 
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علمی  کاغذی اسناد همچنین اینترنت با ایجاد قابلیت نشر الکترونیکی به جای چاپ نسخه

ها برای ناشران شده و بدین ترتیب حاشیه باعث حذف یا کاهش بخش قابل توجهی از هزینه

آورده است. برای نمونه در این مورد می توان به سود باالیی را برای این ناشران به ارمغان 

درصدی  35[ استناد کرد. این ناشر در سال اخیر از حاشیه سود 2] 4گزارش مالی سالیانه الزویر

برخوردار بوده است که حتی باالتر از حاشیه سود شرکت های موفق مانند گوگل، اپل و 

 آمازون است. 

دسترسی دیدتری نیز به شکل های مختلف شامل های کسب و کار جهای اخیر مدلدر سال

توسط این ناشران مورد استفاده قرار گرفته  مجالت )همچنین کتاب و سایر محصوالت( 5آزاد

های نشر توسط پرداخت از طرف نویسندگان ها تمام یا بخشی از هزینهاست. در این مدل

گان و فارغ از محدودیت تر یا رایشود و در عوض محصوالت با قیمت های پایینتامین می

شوند. البته گزینه های بسیار عرضه می 6های مربوط به بحث حق تالیف و جواز استفاده

متنوعی در این مدل مثالً از نظر نسخه انتشار مقاله، تاخیر زمانی برای دسترسی آزاد و سایر 

ه قرار مید استفادقیود با نام هایی مانند طرح طالیی، طالیی ترکیبی، سبز )تاخیری( و ... مور

گیرد. هزینه چاپ مقاله به صورت دسترسی آزاد در مقایسه با بودجه اختصاص داده شده به 

خود تحقیقات در کشورهای پیشرفته چندان قابل توجه نبوده و نویسندگان و حامیان مالی 

های خاص بنا به دالیلی مانند کمک به افزایش تحقیقات آنها به خصوص در برخی از حوزه

سایر محققین در آن زمینه یا افزایش اثربخشی نتایج پژوهش در جامعه علمی و حتی مزایای 

باشند و تعهد مالی مربوطه را ها عالقمند میدیگری همچون کاهش زمان داوری به این مدل

هزار  70گیرند. طبق اعالم پایگاه اینترنتی ناشر اسپرینگر بررسی بر روی بیش از برعهده می

برابر و ارجاع به آنها  4مقاله نمونه با دسترسی آزاد نشان داده است تعداد دانلود این مقاالت 

[. هزینه نشر دریافتی برای مجالت مختلف بسیار متغیر 7برابر سایر مقاالت بوده است ] 6/1

4  Elsevier 
5 Open Access 
6 License 
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عنوان  2300در مورد ناشر الزویر طبق اعالم پایگاه اینترنتی ناشر الزویر بیش از  است. مثالً

مجالت  %85مجله با قابلیت انتشار با دسترسی آزاد معرفی شده اند. این تعداد در واقع بیش از 

این ناشر است که اغلب آنها به صورت ترکیبی هم مقاالت با دسترسی آزاد و هم سایر مقاالت 

می کنند. هزینه اعالم شده برای نشر مقاله در این مجالت بدون در نظر گرفتن  را منتشر

[. بیش از 8دالر است ] 2550دالر متغیر بوده و میانگین آن حدود  5900تا  150مالیات از 

سال اخیر برای این ناشر تماماً با دسترسی آزاد بوده اند. در  3مجالت اضافه شده در  70%

(، مجالت تماماً با دسترسی آزاد بوده اند %83عدد ) 45اضافه شده  مجله 54از  2018سال 

[2.] 

میلیون دالر  380از این ناحیه حدود  2016المللی در سال مجموع مبالغ دریافتی ناشران بین

[. منابع 6کل فروش محصوالت به کتابخانه های سراسر دنیا است ] %5بوده است که حدود 

میلیون دالر را در سال برای مدل دسترسی آزاد  470د دیگر  حتی سهم بیشتری در حدو

تخمین می زنند. نکته قابل توجه اینکه سهم بازار مربوط به این مدل درآمدی در سالهای اخیر 

میلیون  128سهم آن تنها  2013با نرخ قابل توجهی در حال رشد است به نحوی که در سال 

 [.  1دالر تخمین زده شده بود ]

سهم تعداد مقاالت با دسترسی آزاد را از کل مقاالت چاپ شده در مجالت  3نمودار شکل 

شود سهم مقاالت  دهد. چنانچه مشاهده میهای اخیر در سراسر دنیا نشان میعلمی در سال

فراتر رفته است. این عدد برای ناشران مختلف متفاوت است. برای مثال  %20از نظر تعداد از 

( %3/6هزار )حدود  27هزار مقاله منتشر کرده است که تعداد  430الزویر حدود  2017در سال 

رشد(  %3/9هزار مقاله )با  470به  2018از آنها با دسترسی آزاد بوده است. این رقم در سال 

از کل مقاالت( بود و رشد  %2/7هزار عدد )حدود  34رسید که سهم مقاالت با دسترسی آزاد 

میلیون  8/1د. تعداد مقاالت پذیرفته شده فوق از میان را نسبت به سال قبل نشان می دا 26%

مقاله فرستاده شده به الزویر بود. سهم این ناشر از تعداد کل مقاالت منتشر شده در سال 

 [.2بود ] %25های مربوط به این ناشر در کل ارجاعات این سال و مشارکت مقاله 18%، 2018
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المللی در سالهای اخیر و ون( در مجالت علمی بینتعداد مقاالت چاپ شده )بر حسب میلی -3شکل

 [8سهم مقاالت با دسترسی آزاد ]

 دهد. به هر ترتیبتوجه داشته باشید این نمودار درصد ارزش دالری این مقاالت را نشان نمی

 500توان تخمین زد هم اکنون سهم سالیانه مقاالت با دسترسی آزاد از طبق این نمودار می

شود. سهم بازار را شامل می %5فراتر رفته است و قطعاً ارزش مالی آن بیش از میلیون دالر 

های دیگر، آمارهای متفاوتی را از جهت تعداد مقاالت با البته باید توجه داشت که بررسی

-تخمین می زنند دلیل این امر تنوع زیاد در روش های دسترسی آزاد و تعریفدسترسی آزاد 

برای دسترسی آزاد در این مدل است. برخی از این منابع حتی سهم  های متفاوت به کار رفته

ذکر شده شامل دسترسی  %20[. سهم 1اند ]را نیز از نظر تعداد مقاالت تخمین زده %50باالی 

آزاد مجاز بالفاصله بعد از انتشار است. در این میان نباید از نقش سایت های اینترنتی که با 

د زننانتشار رایگان مقاالت به صورت غیرمجاز دست می عدم رعایت بحث حق تالیف به

 ها و بدون پرداختغافل بود. در ایران غالباً دسترسی به صورت عمومی، از طریق این سایت

  گیرد.هزینه خرید مقاله از پایگاه اصلی صورت می
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 بررسی موردی ناشر الزویر:

ای هتوسط ناشر الزویر در سال در بخش قبلی مقاله آمارهایی از میزان مقاالت منتشر شده

ترین و پردرآمدترین ناشر علمی جهانی تقریباً به تنهایی اخیر ارائه شد. الزویر به عنوان بزرگ

کشور سرویس  180یک چهارم بازار را از آن خود دارد. این شرکت هم اکنون به بیش از 

هزار است  30ن حدوداً کشور دارای دفتر است. تعداد کارمندان آ 40دهی دارد و در بیش از 

 [. 2که نصف آنها در آمریکای شمالی مشغول می باشند ]

شود طبق گزارش سالیانه این ناشر به طور مختصرمروری بر وضع در این بخش سعی می

 74/9صورت گیرد. درآمد این شرکت در این سال برابر  2018اقتصادی این ناشر در سال 

را به همراه داشته  %3/31ارد آن سود بوده و حاشیه سود میلی 05/3میلیارد دالر بوده است که 

است. فعالیت شرکت تنها در حوزه نشر آثار علمی، فنی و پزشکی نبوده و در حوزه های 

های حقوقی، برگزاری رویدادهای تجاری و دیگر همچون تحلیل ریسک کسب و کار، زمینه

و ... نیز فعال است. در سال  انجام تحلیل های مورد نیاز برای تصمیم گیری های تجاری

سود شرکت مربوط به حوزه علمی، فنی و پزشکی بوده است که  %40درآمد و  34%، 2018

کارمند در سراسر  7900موضوع مقاله حاضر بیشتر در این زمینه است. در این حوزه شرکت 

 01/3به ترتیب  2018و  2017، 2016دنیا دارد. درآمد شرکت در این حوزه در سال های 

مربوط به  %24آن مربوط به آمریکای شمالی،  %44میلیارد دالر بوده است که  30/3و 21/3،

 [.2مربوط به سایر نقاط دنیا بوده است ] %32اروپا و 

ترین هزار کتاب بزرگ 39میلیون سند و  16متعلق به این شرکت با  7پایگاه ساینس دایرکت

میلیارد دانلود  1اوری شده در جهان با حدود پایگاه داده مربوط به اسناد علمی و پزشکی د

میلیون رکورد  73ای چکیده و ارجاع با ترین پایگاه دادهدر سال است. پایگاه اسکاپوس بزرگ

و  8توان به پایگاه های سای والها میزیرمجموعه این شرکت است و از دیگر زیرمجموعه

7 ScienceDirect 
8 SciVal 
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تحقیقات و روند آنها در جهان )با  اشاره کرد که اولی در زمینه تحلیل بازده  9کیلینک کی

 حدود به های علوم پزشکیهزار موسسه علمی( و دومی در زمینه 14ای مشتمل بر پایگاه داده

نیز در  10دیگری مانند مندلی زیرمجموعه هایپایگاه کنند.می ارائه خدمات جهان کشور 90

 [.2کنند ]زمینه مدیریت مراجع و ایجاد شبکه اجتماعی آکادمیک فعالیت می

درآمد حوزه علمی، فنی و پزشکی مربوط به فروش اشتراک مجالت،  %74، 2018در سال 

مربوط به تبلیغات بوده است.  %2ها و مربوط به فروش از طریق تراکنش %24ها و ... و کتاب

مربوط به نسخ پرینت شده بوده است  %17درآمد از ناحیه فروش نسخ الکترونیکی و  83%

[2.] 

 ن سود حاصل از انتشار اسناد علمی پژوهشگران ایرانی در بازار جهانی:تخمی

های قبل در مورد اندازه بازار مربوط به صنعت نشر اسناد علمی، با توجه به توضیحات بخش

توان برآوردی از سهم پژوهشگران ایرانی داخل کشور از درآمد و سود ناشران بزرگ اکنون می

شویم هدف این مقاله به هیچ وجه رد یا تایید روند البته خاطرنشان میبین المللی ارائه کرد. 

رو به رشد انتشار مقاالت پژوهشگران ایرانی توسط این ناشران بین المللی نیست و چه بسا 

دسترسی به اسناد منتشر شده توسط این ناشران و پایگاه های اطالعاتی مربوطه به توسعه 

زیادی کرده و منفعت خیلی بیشتری را عاید کشور  های کاربردی در کشور کمکپژوهش

 کرده باشد. در این نوشته تنها سود اقتصادی ایجاد شده از طرف ایرانی مورد نظر است.

این مقاله اشاره شد سهم بازار جهانی مربوط به مقاالت چاپ شده در  2چنانچه دربخش 

است. سهم در سال ر میلیارد دال 2/3میلیارد دالر و فروش کتاب حدود  9/9مجالت 

است. اگر چه نویسندگان ایرانی  % 8/1پژوهشگران ایرانی از تعداد مقاالت چاپ شده حدود 

هایی از آنها نیز در سطح بین المللی فعالیت تخصصی یا بخش-های علمیدر تالیف کتاب

9 ClinicalKey 
10 Mendeley 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

277

دارند اما سهم تالیف کتاب به دلیل ترکیب جمعیت علمی پژوهشگران داخلی و تعداد زیاد 

دانشجویان دکترا کمتر از آمار مقاالت خواهد بود. با توجه با اینکه نگارنده به آماری در این 

را به عنوان تخمین در این رابطه در نظر بگیریم  %1خصوص دست نیافت اگر مقدار تقریبی 

و عالوه بر این از سهم پژوهشگران ایرانی در سایر اسناد علمی تولید شده و حوزه های 

دیگر برای ناشران بین المللی نیز صرف نظر کنیم  برآوردی از نقش پژوهشگران درآمدزای 

فوق  هایایرانی از منابع درآمدی و تولید ثروت این ناشران قابل ارائه است. با ضرب نسبت

میلیون دالر به عنوان سهم پژوهشگران ایرانی  200در مبالغ فروش ذکر شده به رقمی بالغ بر 

مدی این ناشران خواهیم رسید. در ادامه برای محاسبه سود خالص اگر داخلی از منابع درآ

ریم در نظر بگی) با توجه به ضریب نفوذ پایین تر مقاالت ایرانی(  %20حاشیه سود را حتی 

میلیون دالر خواهد بود. توجه  40سود عاید شده برای این ناشران از ناحیه پژوهشگران ایرانی 

رآمد دبوده نه طرف نویسندگان ثروت ایجاد شده از  ،ین سودداشته باشید مبنای محاسبه ا

تواند المللی میبینمحاسبه درآمد و سود ناشران به عبارت دیگر طرف مشتریان. مستقیم از 

 ها و موسسات علمی ایرانی و بر اساس آمارهایبر مبنای فروش اسناد علمی به دانشگاه

 نیز صورت (دسترسی های غیرمجازسهم و در نظر گرفتن )  به خرید حق اشتراک مربوط

  پذیرد.

 نتیجه گیری

در این نوشته مروری بر صنعت نشر اسناد علمی در سطح بین المللی صورت گرفت و 

های سالیانه منتشر شده توسط خود ناشران های اقتصادی بر اساس گزارشآمارهایی از جنبه

سالهای اخیر ارائه گردید. آمارها نشان و انجمن بین المللی ناشران علمی، فنی و پزشکی در 

دهند ناشران مطرح فعال در این صنعت در سایه به کارگیری مدل کسب و کار هوشمندانه می

گران اند. در مدل به کار گرفته شده پژوهشبه درآمدهای باالیی با بازده اقتصادی باال دست یافته

ها می ده محصوالت این شرکتکننکننده و هم مصرفمختلف در سراسر جهان هم تولید
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ایجاد  های باالی شبکه جهانی اینترنت دراند با استفاده از قابلیتباشند و این ناشران توانسته

و کار  های کسبارتباط بین نویسندگان، داوران، سردبیران مجالت و مشتریان و نیز ارائه مدل

 بدیع و نوآورانه به سودهای کالن اقتصادی دست یابند. 

دامه در مورد مدل های کسب و کار جدید مورد توجه ناشران در سال های اخیر بر اساس در ا

دسترسی آزاد اسناد علمی توضیحات و آمارهایی ارائه گردید. این آمارها حاکی از رشد سریع 

ها در چند سال اخیر است. به عنوان مطالعه موردی تحلیل بیشتری بر روی وضعیت این مدل

با توجه به آمارهای منتشر شده صورت گرفت و در ادامه تخمینی ساده از  مالی ناشر الزویر

 سهم پژوهشگران ایرانی در تولید ثروت برای این ناشران بین المللی ارائه گردید.
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در ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بررسی بازار کار دانش آموختگان

2یباورصاد یباباد نینگ،  1پور نیمحمد حس

چکیده 

های مهم هر نظام  تربیت نیروی متخصص، ايجاد اشتغال و استفاده از خدمات در زمره دغدغه

های مهم برای  آموختگان مراكز آموزش عالي يکي از شاخص آموزشي است و اشتغال دانش

بر آن (IAU) ها المللي دانشگاه ارزشیابي درجه اثربخشي آنهاست، به طوری كه اتحاديه بین

رفع  یترين راهکارها برا تأكید زيادی دارد. افزايش رابطه بین دانشگاه و بازاركار يکي از مهم

 .باشد آموختگان دانشگاهي در جهان مي معضل بیکاری دانش

پژوهش حاضر به اين مساله مي پردازد كه بین فرصت های شغلي موجود در  بازاركار هدف: 

و نظام آموزشي موجود تا چه میزان هماهنگي و انطباق وجود دارد؟ و آيا بین میزان بیکاری 

دانش آموختگان دانشگاهي و متناسب نبودن برخي از رشته های تحصیلي دانشگاهي با نیاز 

اشتن مهارت در بین دانش آموختگان دانشگاهي با نیاز بازاركار رابطه بازار و همچنین عدم د

m.hosseinpour@iauahvaz.ac.irاهواز . يدانشگاه آزاد اسالم ت،يريدانشکده مد اریدانش1

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز، اهواز، ايرانيآموزش تيريارشناس ارشد مدمسئول: كنويسنده 2
ngnbabadi@gmail.com 
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وجود دارد؟ در اين مقاله مواردی كه بر بیکاری دانش آموختگان دانشگاهي مؤثر است مورد 

 .بررسي قرار مي گیرد و راهکارها و پیشنهاداتي برای رفع آنها ارائه مي گردد

دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز روش تحقیق: جامعه آماری اين تحقیق 

 گريد طرفيباشد و از  يم یاز نوع كاربرد قیهدف، تحق یبر مبناباشند. پژوهش كنوني مي

از نوع ست ا گرديدهاز آن استفاده  كنوني قیتحق نتايجبه  دنیرس یكه برا قینوع روش تحق

در همین راستا طبق مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع  باشد.يمهمبستگي -توصیفي

كتابخانه ايي، پژوهشگر از پرسشنامه استاندارد شده برای جمع آوری اطالعات استفاده كرده 

آوری پرسشنامه انجام گرفته شد. است و بعد اطمینان از پايايي پرسشنامه توزيع آن و جمع

يموس اوش معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار فرضیات اين پژوهش با استفاده از ر

 مورد آزمون قرار گرفته است.

دانش آموختگان رشته پیامدهای بدست آمده از پژوهش حاكي از آن است كه   گیری:نتیجه

های علوم پايه بازار كار ضعیفي دارند و دانش آموختگان رشته های علوم انساني، كشاورزی 

 كار خوبي برخوردارند.و مهندسي از بازار 

بازار كار، دانش آموختگان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهوازها: كلید واژه

مقدمه

بحث اشتغال و بیکاری امروزه به يکي از اساسي ترين مسائل جوامع تبديل شده است. مسأله 

بیکاری در دو قرن اخیر با تأثیر پذيری فعالیت های اقتصادی از سیستم اقتصاد سرمايه داری 

 –و جايگزيني پارادايم سودگرايي به جای رفع نیاز در اكثر كشورها به يک مشکل اقتصادی 

ديل گرديده است. بیکاری به صورت حاد از قرن هجدهم در جوامع صنعتي به تب اجتماعي

ای ب صنعتي و تغییر الگوهالعنوان يک مسأله و مشکل اجتماعي مطرح گرديد كه ناشي از انق
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تولید، مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها و توجه سرمايه داران به كسب سود و ايجاد نیاز 

تر به جای توجه به رفع نیازهای واقعي جوامع بود، امروزه جديد به منظور كسب سود بیش

جوامع در حال توسعه بیشتر از جوامع صنعتي در معرض آسیب ها و چالش های ناشي از 

 (.4،1961؛ اسکولتز3،2002)بورني و محمدبیکاری نیروی كار قرار دارند

 عنوان مهمترين عاملامروزه نقش و اهمیت نیروی انساني در فرايند تولید جوامع بشری به 

تولید جلوه گر و مشخص شده كه در نیم قرن گذشته بخش قابل توجه ای از پیشرفت 

كشورهای توسعه يافته مرهون تحول در نیروی انساني كارآزموده و متخصص آنها بوده است 

برای تربیت و رشد انسان های با كفايت و تواناو به تبع آن سرعت بخشیدن به فرايند تبديل 

زم است مسائل نیروی انساني به خوبي الل كار به سرمايه های انساني در جوامع بشری عام

ساني تربیت و پرورش منابع انشناسايي شود، اما شناسايي مسائل به تنهايي كافي نیست، 

زم است و از آن گذشته استفاده بهینه از منابع مذكور به برنامه دقیق و منسجم نیازمند النیز

بیکاری اقشار مختلف به طور  (. 7،1964؛ بیکر6،2002؛ دين5،2006سونن)عزيزی و الاست

عام و بیکاری اقشار تحصیلکرده دانشگاهي به طور خاص شوم ترين و خطرناک ترين پديده 

های عصر كنوني و زايیده ماشینیسم دنیای مدرن است. بیکار مظلوم ترين انسان عصر كنوني 

ياده طلبي و بي عدالتي، طبیعي ترين حقوق خدادادی است. زيرا جامعه بر اثر خودپسندی، ز

او، يعني فرصت بروز استعداد و خالقیت های كاری و ادامه حیات ارزشمندانه و در يک كالم 

 (.1377هفده تن، )را از او ربوده است. »فرصت اشتغال « 

3 Burney, N. A. Mohammed, O. E 
4 Schultz, T 
5 Azizi, N. Lasonen, J 
6 Dean, B. A 
7 Becker, G 
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امروزه دامنه بحران بیکاری در جامعه به قدری جدی است كه باعث دغدغه فکری اكثر 

ها و مسئولین كشور شده است. در اين میان خیل انبوه دانش آموختگان بیکار  خانواده

دانشگاهي بر دامنه اين بحران افزوده است. عدم استفاده و برنامه ريزی مناسب برای اين قشر 

.(1380)بهرامي،آسیب پذير، خسارت جبران ناپذيری برای كشور به دنبال خواهد داشت

 ت اقتصادی در كشور ما، بهالآموختگان دانشگاهي يکي از بزرگترين معض بیکاری دانش

توجهي نظام آموزش عالي  عنوان محور اصلي توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه است. كم

و  )هیکوكسن استالالتحصی يل بروز بحران و بیکاری فارغالبه نیازهای جامعه يکي از د

التحصیل دانشگاهي برای رسیدن به شغل و  رغ، درصورتي كه نیاز اساسي يک فا(8،1992مور

ای ه وه بر داشتن تواناييالهای تخصصي جامعه، مهارت است؛ يعني فرد ع پذيرش مسئولیت

های رفتاری چون شخصیت، نوع  ت و همچنین ويژگيالذهني، فیزيکي و سطح تحصی

ر طول های فني، انساني و ادراكي نیز د های فردی بايد مهارت نگرش، انگیزش و ارزش

 اما اين گونه كه مشخص است بین دوره (.9،1976)بولتز و گینتیسدوران تحصیل كسب كند

طلبد تناسب  ها و موارد آموزشي دانشگاه با آنچه بازاركار از بعد مهارت فني و علمي مي

ي التحصیلي دانشجويان معیارهای مناسب منطقي برقرار نشده است و از طرف ديگر قبل از فارغ

همچنین سیستم  .ابي آنها از حیث حداقل توانمندی علمي و عملي وجود نداردبرای ارزي

آموزشي نیز نتوانسته به خوبي روحیه علمي دانشجويان را برای پیدا كردن كار مفید خود و 

ن دانشگاه ها، يکي از مسائل مهم ال. بیکاری فارغ التحصی(1375)كاظمي،جامعه تقويت كنند

است. اين پديده در حالي رخ مي دهد كه به زعم برخي از  های اخیر بوده كشور در سال

دانشمندان عصر دانش است، و اگر ديروز كشورهای جهان به منابع مادی خويش وابسته بوده 

در كشور ما، نیز عده  .اند، امروزه بیشتر به منابع انساني و سطوح دانش خويش وابسته اند

8 Hickox, M. & Moor, R 
9 Bowles, S. and Gintis, H 

282



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran

نیستند كه از آموخته های دانشگاهي شان به نحو ن دانشگاه ها، قادر الكثیری از فارغ التحصی

 در حال حاضر بین نظام .(1373)مهرعلیزاده،مطلوبي استفاده كرده و وارد بازار كار شوند

آموزشي و بازار كار كشور هم از لحاظ كیفي و هم از لحاظ كمي ارتباط منطقي وجود ندارد 

نظام  ن باالالتحصی ه تناسب فارغو به همین دلیل ايجاد هماهنگي بین نظام آموزش عالي ب

ف منابع ضرورت دارد. پژوهش حاضر به اين مسأله مي الاز اتبازار كار جهت جلوگیری 

ه و متناسب نبودن برخي از رشت اهواز ان بیکاری دانش آموختگان دانشگاهپردازد كه بین میز

 های تحصیلي دانشگاهي با نیاز بازار رابطه وجود دارد؟

قیقاهمیت وضرورت تح

دانشگاه آزاد اسالمي همچون ساير دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي عهده دار وظايف و 

رسالت هايي چون تولید دانش، ارتقاء سطح فرهنگي، نوآوری و خالقیت مي باشند و از 

طرفي امروزه جامعه و به خصوص عامه مردم نقش و جايگاه فرهنگي ويژه ای را برای 

مديريت دانشگاه ها را وادار كرده اند تا همگام با سايرنهادها در جهت دانشگاه قائل هستند كه 

تعیین، تبیین و تحقق اهداف توسعه جامعه و تربیت نیروی متخصص و كارآمد اقدام نمايند. 

تحقق اين رسالت مستلزم نزديکي و ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با ديگر بخش های جامعه به 

ای اجتماعي و همگامي نظام آموزش عالي با تغییر و خصوص بنگاه های اقتصادی و نهاده

. امروزه صاحب نظران معتقدند كه (1380)سركارآرائي،تحوالت سريع جهاني مي باشد

دستیابي به توسعه پايدار فقط در سايه به كارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل مي 

ز عقب ماندگي بايد فارغ شود، بنابراين برای قرار گرفتن در جاده توسعه و جلوگیری ا

التحصیالني وارد بازار كار شوند كه توانايي به كارگیری فناوری نوين و جسارت رو به رو 

شدن با ناشناخته های علم محیط كار را داشته باشند. اين امر تحقق نمي يابد مگر اينکه در 

ه های ا شیونظام آموزشي عالي بازنگری زيربنايي صورت گیرد، به نحوی كه دانشجويان ب
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علمي و عملي تربیت شوند. به عبارت ديگر دانشگاه ها بايد موقعیتي را فراهم كنند كه 

دانشجويان را برای به كارگیری فناوری جديد و پذيرش مسئولیت های مختلف در سطح 

 .(1378)فاضلي،سازمان و جامعه پرورش دهد

ز حساسیت و اهمیت بیشتری های اخیر ا مسأله بیکاری دانش آموختگان دانشگاهي در سال 

برخوردار است. به خصوص امسال كه سال جهاد اقتصادی مي باشد و در برنامه های سوم و 

چهارم و پنجم توسعه نیز بدان توجه شده است چرا كه از سويي هر مساله بخش قابل توجهي 

ي ط از منابع انساني و مادی محدود كشور صرف تربیت اين گروه مي شود و از سويي ديگر

دهه های اخیر به نحو فزاينده ای میزان پیشرفت و توسعه كشورها تحت تاثیر نحوه استفاده 

اگر در نظر آوريم كه نیروی كار متخصص،  .آنان از سرمايه های انساني قرار گرفته است

مهمترين قوه كه نظام های اجرايي و تولیدی بمثابه مغز متفکر، فرمانده، هادی و گرداننده 

جامعه سالم، نیرومند  وه بر اين معموالالر يک حركت های توسعه ای جامعه است و عكلیه ً د

صول همین نیروها الو مترقي، قشرها و طبقات اجتماعي اثرگذار بر جريان توسعه، علي ا

تشکیل مي دهند به همین لحاظ درک و شناخت موقعیت و جايگاه اين افراد در فرايند تولید 

های توسعه و  امعه، اساسي ترين پیش نیاز طراحي استراتژیو در حوزه عمل اقتصاد ج

سويي و انطباق بیش بازده كمي و كیفي نهادهای آموزش عالي و  مهمترين عامل ايجاد هم

 )مي باشد  الكشورهايي هستند كه درآمد سرانه آنها بسیار با .نیازها و تقاضای بازار كار است

 ن نیروی انساني متخصص و ماهر و تحصیلاما به علت نداشت (كويت و عربستان سعودی

كرده دانشگاهي چندان پیشرفتي در زمینه های مختلف نکردهاند و تنها با اتکا به يک محصول 

يي برخوردار گشته اند در حالیکه كشورهايي نظیر الاز درآمد سرانه با ...(نفت، مس و )عمده 

ي متخصص و ماهر و بکارگیری ژاپن و كشورهای اروپای غربي با استفاده از نیروی انسان
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في اند به پیشرفت های شگر رضي، توانستهالدرست آنها و با حداقل منابع طبیعي و تحت ا

 (.12،2000؛ اتچونرا11،1990؛ باينر10،1979)كولینزدر كلیه زمینه ها دست يابند

 :اهداف تحقیق هدف كلي

زاد در دانشگاه آن دانشگاهي البررسي زمینه ها وموانع توسعه اشتغال فارغ التحصی .1

 اسالمي واحد اهواز

 یتت جمعالتحوعات دقیق از روند الاسي در اين تحقیق بدست آوردن اطهدف اس .2

ن و پیامدهای آن در ايران مي باشد بخصوص در الاشتغال و بیکاری فارغ التحصی

ت مورد بحث تاثیر الين بررسي ضمن توجه به روابط مقوهمچنین ا اهواز شهر

ت اشتغال و بیکاری مورد التماعي حاكم بر جامعه را برتحواجعوامل اقتصادی 

 مطالعه قرار مي دهد

 :اهداف جزئي

دانش آموختگان رشته های گروه علوم انساني دانشگاه اهواز و بازار كار شناسايي رابطه بین 

 در ايران

ار در كدانش آموختگان رشته های گروه علوم پايه دانشگاه اهواز و بازار شناسايي رابطه بین 

 ايران

دانش آموختگان رشته های گروه كشاورزی دانشگاه اهواز و بازار كار در شناسايي رابطه بین 

 ايران

10 Collins, R 
11 Collins, R 
12 Atchoarena, D 
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دانش آموختگان رشته های گروه مهندسي دانشگاه اهواز و بازار كار در شناسايي رابطه بین 

 ايران

روش پژوهش

همبستگي انجام شد. جمیعت مورد مطالعه شامل دانش  -اين پژوهش به روش توصیفي  

فارغ التحصیل شده  1398در سال مي باشد كه اهواز آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

نفر 131. تعیین حجم نمونه با استفاده از آمار كوكران است  نفر 200و تعداد آن ها  اند

متغیر وابسته در اين  .ه روش نمونه گیری تصادفي ساده انجام شدمشخص شد. نمونه گیری ب

با طیف لیکرت  سوالي 24 پرسشنامه محقق ساختهدر نظر گرفته شد  بازار كار در ايرانتحقیق 

برای  ) 5و بسیار راضي =  4،راضي=  3،متوسط=  2،ناراضي=  1پنج قسمتي )بسیار ناراضي= 

م دانش آموختگان رشته های علور مستقل عبارتند از: هر گويه مورد سنجش قرار گرفت. متغی

. برای سنجیدن پايايي پرسشنامه پژوهش انساني، علوم پايه، گروه كشاورزی، گروه مهندسي

به دست  0.91استفاده شد كه میزان  SPSS 18افزار از ضريب آلفای كرونباخ به وسیله نرم

زمون آابتدا به وسیله  ،آمار استنباطيدر  آمد و نشان دهنده پايايي باالی پرسشنامه است.

كرويت داده ها  آزمون و توزيع داده ها ننرمال بود مشخص كردن كشیدگي و چولگي به

جهت بررسي كفايت حجم نمونه استفاده خواهد شد. بعد از آن و با مشخص كردن پیش نیاز 

تحلیل ی جهت بررسي روايي سازه به معادالت ساختار سازی مدل های انتخاب رويکرد

سواالت و دستیابي به اهداف پژوهش به تحلیل مدل ساختاری پاسخ  جهت عاملي تايیدی، و

 ز نرمااطالعات آمار استنباطي  تحلیل برای. های پژوهش پرداخته مي شود فرضیهبر اساس 

 شده است.  گیری بهره، اس پي اس اس و ايموس PLS افزار

آمار توصیفي دانش آموختگان
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بیشترين نمونه،  131از مجموع های به دست آمده در مورد نمونه تحقیق، هبا توجه به يافت

سال  40تا  31درصد( يعني حدود نیمي از نمونه تحقیق در دامنه سني  5/46نفر،  61تعداد )

 سال سن قرار داشتند.  50درصد( بیشتر از  05/3نفر،  4و كمترين تعداد )

متغیر جنسیت

-خسدرصد( از پا 32نفر ) 43، زندهندگان درصد( از پاسخ 67نفر ) 88، شودمي مالحظه

 مرد بودند.دگان نده

متغیر درآمد

نفر  83تومان در ماه ،  ونیدو مل ريدهندگان زدرصد( از پاسخ 36نفر ) 48، شودمي مالحظه

 بودند. به باال در ماه ونیدرصد( دو مل 63)
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آمار استنباطي:

های تحقیقروايي سازه پرسشنامهتحلیل عاملي تأيیدی و بررسي 

ل به همین منظور در ابتدا و قب استفاده شده است محقق ساخته از پرسشنامهدر اين تحقیق 

رسي های تحقیق مورد بربررسي آزمون فرضیات تحقیق نیاز است كه روايي سازه پرسشنامه

لیل سازه، روش تح گیری رواييهای معتبر علمي برای اندازهو تأيید قرار گیرد. يکي از روش

ها و عوامل ای از شاخصعاملي تايیدی است كه برآورد بارعاملي و روابط بین مجموعه

ها با عامل مربوطه است و مانند هرگونه پردازد. بارعاملي معرف همبستگي شاخصمي

های مربوط به متغیرهای تحقیق شود. در اين قسمت شاخصهمبستگي ديگر تفسیر مي

گیرد. تايید يا رد لیل عاملي نشان داده شده است، مورد آزمون قرار ميبراساس نتايج تح

گیرد. در صورتي ( صورت ميT-Valueمعناداری بارهای عاملي با توجه به اعداد معناداری )

باشد  -2يا كوچکتر از  2بزرگتر از  t( كه مقدار 05/0شود )در سطح خطای رابطه تايید مي

-ثبت و معنادار منفي خواهد بود. پاول كالين معتقد است شاخصكه به ترتیب رابطه معنادار م

باشد نشان دهنده  2و يا آماره آنها كوچکتر از قدرمطلق  3/0هايي كه بار عاملي آنها كمتر از 

 (.1381شوند.)كالين، گیری حذف ميضعیف بودن آن شاخص بوده و از مدل اندازه

0%
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ر كار دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي بررسي بازاتحلیل عاملي تأيیدی و روايي سازه 

 واحد اهواز در ايران

بازار كار دانش  يبررسنتايج تحلیل عاملي تأيیدی سؤاالت پرسشنامه ( . 5-4جدول)

 رانيواحد اهواز در ا يآموختگان دانشگاه آزاد اسالم

 T بارعاملی شماره سؤال T بارعاملی شماره سؤال

Q1 93/0 136/2 Q13 781/0 462/7

Q2 88/0 700/3 Q14 66/0 657/6

Q3 55/0 725/7 Q15 35/0 967/7

Q4 50/0 799/7 Q16 84/0 633/5

Q5 85/0 814/6 Q17 94/0 340/2

Q6 52/0 966/7 Q18 75/0 968/6

Q7 87/0 282/6 Q19 47/0 863/7

Q8 98/0 33/9 Q20 50/0 289/7

Q9 83/0 895/4 Q21 66/0 458/5

Q10 96/0 203/9 Q22 99/0 145/6

Q11 68/0 235/7 Q23 95/0 211/8

Q12 51/0 141/3 Q24 93/0 195/8

*يافته های محقق

دهد كه تمامي سؤاالت پرسشنامه نشان مي (، 5-4جدول )نتايج تحلیل عاملي مندرج در 

 از مقادير بارعاملي رانيواحد اهواز در ا يبازار كار دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالم يبررس

 يبررسهای مناسبي برای سنجش برخوردار بوده و شاخص P≤05/0قابل قبول در سطح  Tو 

شوند. محسوب مي رانيواحد اهواز در ا يبازار كار دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالم
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بنابراين تمامي سؤاالت در مدل نهايي تحقیق قرار خواهند گرفت و حذف نخواهند شد. 

ند. ان تمامي بارهای عاملي به دست آمده از تحلیل عاملي مقادير مثبتي را نشان دادههمچنی

ید توان گفت كه پرسشنامه تحقیق از نظر روايي سازه مورد تأيبنابراين با توجه به اين نتايج مي

 است.

هاآزمون طبیعي بودن توزيع داده

فرضي جهت استفاده يا عدم پیشهای آماری و به دلیل در اين بخش پیش از انجام آزمون

های پارامتريک يا ناپارامتريک از آزمون كولموگروف اسمیرنف استفاده استفاده از آزمون

های مورد بررسي در اين پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. بر اين گرديد. بر اين اساس مؤلفه

مون رنرمال.اين آزتوان گفت كه متغیرهای پژوهش دارای توزيعي نرمال هستند يا غیاساس مي

 از دو فرضیه آماری تشکیل شده است.

: توزيع داده ها نرمال است.0Hفرض 

: توزيع داده ها نرمال نیست1Hفرض 

بازار كار دانش آموختگان دانشگاه  يبررسهای آزمون كولموگروف اسمیرنف )آماره. 2 جدول

 (رانيواحد اهواز در ا يآزاد اسالم

معناداریاسمرينوف-كلموگروفمتغیرهای

00/0 545/3 دانش آموختگان رشته علوم انساني

00/0 92/3 دانش آموختگان رشته علوم پايه

00/0 123/4 دانش آموختگان رشته كشاورزی
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00/0 829/3 دانش آموختگان رشته مهندسي

*يافته های محقق

باشد كه مقدار يا سطح معناداری بیشتر از ها نرمال ميبر اساس اين آزمون، وقتي توزيع داده

ار بازار ك يبررسباشد. با توجه به مقادير سطح معناداری در مورد  05/0عدد بحراني در سطح 

شود كه در اين متغیرها مشاهده مي رانيواحد اهواز در ا يدانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالم

دان معناست كه توزيع مشاهده شده اين باشد. اين بمي 05/0مقادير سطح معناداری كمتر از 

متغیرها با توزيع مورد انتظار محقق متفاوت است، يعني توزيع متغیرهای فوق يک توزيع 

تريک های ناپارامهای مربوط به اين متغیرها از آزموننرمال نبوده و در نتیجه برای آزمون فرضیه

 .استفاده شود 

های تحقیقفرضیه

وختگان رشته های گروه علوم انساني دانشگاه اهواز و بازار كار در دانش آمبین : فرضیه اول

 دارد. وجود معناداریرابطه  ايران

شگاه دان يگروه علوم انسان یدانش آموختگان رشته هاهای به منظور بررسي اثرگذاری مؤلفه

عتبر مهای از روش تحلیل عاملي تأيیدی استفاده شد. يکي از روش رانياهواز و بازار كار در ا

گیری روش تحلیل عاملي تايیدی است كه به برآورد بارعاملي و روابط بین علمي برای اندازه

ها با عامل پردازد. بارعاملي معرف همبستگي شاخصها و عوامل ميای از شاخصمجموعه

ای هشود. در اين قسمت شاخصمربوطه است و مانند هرگونه همبستگي ديگر تفسیر مي

ای تحقیق براساس نتايج تحلیل عاملي نشان داده شده است، مورد آزمون مربوط به متغیره

 گیرد. قرار مي
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گیرد. ( صورت ميT-Valueتايید يا رد معناداری بارهای عاملي با توجه به اعداد معناداری )

يا كوچکتر  2بزرگتر از  t( كه مقدار 05/0شود )در سطح خطای در صورتي رابطه تايید مي

به ترتیب رابطه معنادار مثبت و معنادار منفي خواهد بود. پاول كالين معتقد  باشد كه -2از 

باشد  2و يا آماره آنها كوچکتر از قدرمطلق  3/0هايي كه بار عاملي آنها كمتر از است شاخص

)كالين،  شوندگیری حذف مينشان دهنده ضعیف بودن آن شاخص بوده و از مدل اندازه

1381 .)

دانش آموختگان رشته های گروه علوم انساني دانشگاه اهواز و های  ه. اثر مؤلف3جدول 

 بازار كار در ايران

گويه عامل
دانشگاه اهواز و بازار كار در  يگروه علوم انسان یدانش آموختگان رشته هاهای  مؤلفه

 رانيا
Tمقدار  بارعاملي

ش آموختگان رشته های گروه علوم انساني
دان

Q193/0136/2باال در مورد رشته خود دانش دانش و آگاهي

Q288/0700/3يافتن سريع حرفه متناسب با رشته خود

Q355/0725/7دستیابي باال به اهداف شغلي مورد انتظار

Q450/0799/7متناسب بودن شغل فعلي با رشته تحصیلي در دانشگاه

Q585/0814/6داشتن رضايت از شغل فعلي

Q6  966/7 52/0 نیاز به باز آموزی جهت انجام بهتر وظايف شغلي بعد از فراغت از تحصیلنداشتن

 *يافته های محقق
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و بارعاملي به دست آمده از میزان قابل قبولي  Tدهد مقادير نشان مي 3نتايج مندرج در جدول 

گروه  یدانش آموختگان رشته هاهای كه شاخصبرخوردار هستند كه اين بدين معناست 

مؤثر هستند.  رانيدانشگاه اهواز و بازار كار در ا يعلوم انسان

دانشگاه اهواز و بازار كار در  پايهگروه علوم  یدانش آموختگان رشته هابین : فرضیه دوم

 .داردوجود معناداری رابطه  رانيا

روه گ یدانش آموختگان رشته هابه منظور آزمون فرضیه تحقیق و بررسي اثرگذاری عامل 

 از تحلیل عاملي تأيیدی استفاده شد. رانيدانشگاه اهواز و بازار كار در ا هيعلوم پا

دانشگاه اهواز و  هيگروه علوم پا یدانش آموختگان رشته هاهای  . اثر مؤلفه4جدول         

 رانيبازار كار در ا

گويه عامل
دانشگاه اهواز و بازار كار در  پايهگروه علوم  یدانش آموختگان رشته هاهای  مؤلفه

 رانيا
Tمقدار  بارعاملي

ش آموختگان رشته های گروه علوم پايه
دان

Q198/0دانش دانش و آگاهي باال در مورد رشته خود-  466/3  

Q293/0يافتن سريع حرفه متناسب با رشته خود-  835/6  

Q350/0دستیابي باال به اهداف شغلي مورد انتظار-  289/7  

Q466/0متناسب بودن شغل فعلي با رشته تحصیلي در دانشگاه-  458/5  

Q599/0داشتن رضايت از شغل فعلي-  145/6  

Q6 98/0 نداشتن نیاز به باز آموزی جهت انجام بهتر وظايف شغلي بعد از فراغت از تحصیل-  466/3  

 *يافته های محقق
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دانش  بین و بارعاملي( نشان از اين دارد كه T)مقدار  4جدول های به دست آمده در يافته

ارتباط منفي و  رانيدانشگاه اهواز و بازار كار در ا هيگروه علوم پا یآموختگان رشته ها

 . داردوجود  معکوس

دانشگاه اهواز و بازار كار در كشاورزی گروه  یدانش آموختگان رشته ها: بین فرضیه سوم

   رابطه معناداری وجود دارد. رانيا

دانشگاه  یگروه كشاورز یدانش آموختگان رشته هاهای . اثر مؤلفه5جدول                 

 رانياهواز و بازار كار در ا

Tمقدار  بارعاملي رانيدانشگاه اهواز و بازار كار در ا كشاورزی یدانش آموختگان رشته هاهای  مؤلفه گويه عامل

ش آموختگان رشته های گروه كشاورزی
دان

Q195/0دانش دانش و آگاهي باال در مورد رشته خود  211/8  

Q293/0يافتن سريع حرفه متناسب با رشته خود  195/8  

Q370/0دستیابي باال به اهداف شغلي مورد انتظار  204/7  

Q491/0متناسب بودن شغل فعلي با رشته تحصیلي در دانشگاه  341/3  

Q557/0داشتن رضايت از شغل فعلي  658/7  

Q6 60/0 نداشتن نیاز به باز آموزی جهت انجام بهتر وظايف شغلي بعد از فراغت از تحصیل  059/8  

 *يافته های محقق

294



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran

قابل قبولي در سطح  Tمقادير بارعاملي و از  5جدول دهند تمامي موارد ها نشان مييافته

05/0≥P یدانش آموختگان رشته هابین دهند كه اند. تمامي مقادير نشان ميبرخوردار بوده 

 دارندرابطه معناداری وجود  رانيدانشگاه اهواز و بازار كار در ا یگروه كشاورز

دانش آموختگان رشته های گروه مهندسي دانشگاه اهواز و بازار كار در بین : فرضیه چهارم

ايران رابطه معناداری وجود دارد.

دانشگاه  يگروه مهندس یدانش آموختگان رشته ها نیبهای  . اثر مؤلفه6جدول            

 رانياهواز و بازار كار در ا

گويه عامل
دانشگاه اهواز و بازار كار در  مهندسيگروه  یدانش آموختگان رشته هاهای  مؤلفه

 رانيا
Tمقدار  بارعاملي

ش آموختگان رشته های گروه مهندسي
دان

Q1 98/0خوددانش دانش و آگاهي باال در مورد رشته-  466/3  

Q293/0يافتن سريع حرفه متناسب با رشته خود-  835/6  

Q350/0دستیابي باال به اهداف شغلي مورد انتظار-  289/7  

Q466/0متناسب بودن شغل فعلي با رشته تحصیلي در دانشگاه-  458/5  

Q599/0داشتن رضايت از شغل فعلي-  145/6  

Q6  98/0 آموزی جهت انجام بهتر وظايف شغلي بعد از فراغت از تحصیلنداشتن نیاز به باز-  466/3  

 *يافته های محقق
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دانش و بارعاملي( نشان از اين دارد كه بین  T)مقدار  4های به دست آمده در جدول يافته

ارتباط مثبت و  رانيدانشگاه اهواز و بازار كار در ا مهندسيگروه  یآموختگان رشته ها

 معناداری وجود دارد. 

 يبازار كار دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالم يبررسمدل های برازش . شاخص7 جدول

 رانيواحد اهواز در ا

تفسیرهامقادير شاخصهای برازششاخص

- 23/323كای اسکوآر )كای دو(

-23درجه آزادی

مطلوب 068/0 (RMSEAريشه دوم میانگین خطای برآورد )

مطلوب 927/0 (CFIشاخص برازش تطبیقي )

مطلوب 924/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

مطلوب 929/0 (IFIشاخص برازش افزايشي )

*يافته های محقق

 9/0( از مقادير باالی CFI ،NFI ،IFIهای برازش مدل )دهد شاخصنشان مي16  جدولنتايج 

 يدانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمبرخوردارند كه نشان از مطلوب بودن مدل اثرگذاری 

-مي 068/0كه برابر  RMSEAمقدار شاخص  دارد. همچنین رانيبازار كار ا در واحد اهواز

 كند. باشد، اين گفته را تأيید مي

نتیجه گیری
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بیکاری يک عامل اتالف كننده وقت، توانايي های فردی، همان گونه كه در مقدمه تصريح شد 

اجتماعي و اقتصادی است و كیفیت بسیار پايین نیروی كار جوان و نرخ باالی بیکاری با 

صاحب نظران، فقدان مهارت  آموزش های ارائه شده مرتبط است. از طرفينامناسب بودن 

های الزم در افراد را از جمله عوامل دخیل در مشکالت بازار كار مي داند. مسئله عدم جذب 

مؤثر و مفید دانش آموختگان دوره های آموزش عالي در بازار كار، عدم رعايت تناسب رشته 

شتر دانش آموختگان در بخش های غیر تولیدی و غیر تحصیلي با فعالیت شغلي، جذب بی

فعال، دفع و جذب دانش آموختگان در كشورهای صنعتي و بسیاری از مسايل ديگر از جمله 

یق در مطابق با نتايج تحق. گیر نظام آموزشي ناكارآمد ما مي باشد مشکالتي است كه گريبان

و رشته های علوم انساني، كشاورزی  رشته های علوم پايه بازار كار ضعیفي دارند حال حاضر

از بازار كار مطلوبي برخوردارند و دانش آموختگان در اين رشته ها از بازار كار  و مهندسي

دوره های آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي برای خود رضايت كافي داشتند. پیشنهاد مي شود 

ای گسترش پژوهش های تربیت انسان های كارآمد همراه با ايجاد ساختار انعطاف پذيری بر

برنامه های الزم برای گسترش دوره های عالي  شود. بنیادی در همه زمینه های علمي تقويت

نظیر فوق لیسانس و دكتری، توسعه همکاری های پژوهشي میان دانشگاه آزاد اسالمي، 

مؤسسات تحقیقي، مراكز پژوهشي و شركت های بزرگ صنعتي و بهینه ساختن نظام اطالع 

زمینه های الزم برای گسترش فرصت های پژوهشي و  تهیه شود. علمي در كشور رساني 

مطالعاتي برای دانشجويان و پژوهشگران دوره های باالتر، اين دوره ها بايد بیش از پیش 

پژوهش های مشترک  .شوند ايجاد  انعطاف پذير باشند و نیازهای زمان را در نظر داشته باشند

دانشگاه آزاد اسالمي و مراكز صنعتي، تقويت دوره های آموزش  ، بنیادی و كاربردی میان

كمک های دولت به   .یابندگسترش علمي و ضمن خدمت میان دانشگاه ها و مراكز صنعتي

297



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran

پژوهش های بنیادی و ايجاد شرايطي كه تعداد بیشتری از اعضای هئیت علمي امکان مشاركت 

 پیدا كنند. ايشافز در انجام پروژه های تحقیقاتي را پیدا كنند

 منابع

آموزش عالي كشاورزی، تنگناهاو (. 1380بهرامي، فضل ااهلل و زماني، غالمحسین. ) .1

راهکارها. مجله جهاد)ترويج كشاورزی و توسعه روستايي(. سال بیست و يکم ، شماره 

244-245 :27 -32 

عالي سیاست های اشتغال دانش آموختگان آموزش (. 1380سركار آرائي، محمدرضا. ) .2

 171-176(: 4 )25اقتصادی، مؤسسه اطالعات؛  -ژاپن. مجله اطالعات سیاسي

تحصیلي دانش آموختگان رشته روشناسي  -بررسي رابطه شغلي(. 1378فاضلي، عصمت. ) .3

  .243-215(: 1 )9در ايران. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالي؛ 

عاملي، ترجمه محمد ولي علیئي و سـید محمـد راهنمای آسان تحلیل (. 1381كالين پاول) .4

 .میرسندسي، انتشارات دانشگاه امام حسین )ع(

محاسبه ضريب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش (. 1375كاظمي، مصطفي. ) .5

كشاورزی مطالعه موردی: ايران و استان خراسان. سومین كنفرانس بررسي مسايل اقتصادی. 

 15- 10دانشگاه فردوسي مشهد. 

خصوصي سازی در آموزش عالي ،مجله مديريت دولتي. (. 1373مهرعلیزاده، يدااهلل. ) .6

 .26-27،شماره  1373سازمان امور اداری و استخدامي. پايیز و زمستان 

كار (. 87-1377)در دهه یکاریاز بحران ب زیپره یاستراتژ(. 1377)حسن دیس ،هفده تن .7

 22شماره  1376 یو جامعه د
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14دوره
یدانشگاه یدر نظام ها یفیتک ینو تضم یابیکنفرانس ارز ینچهاردهم

QAUS2020 

qaus.khu.ac.ir 

عالی آموزشو نقش آن درهوش استراتژیک 

   (مرور مفهومی)

3نژاد، سمیه مزگی 2فر، تورج درخشان1یقاسم سلیم

چکیده 

 و متفاوت اهداف که دیجد یایدن با انطباق یبرا کیاستراتژ هوش ژه،یو به و هوش

وش ه عامل بسیار مهم و اثرگذاری است. هستند، رییتغ حال در مداوم طور بهی باز نیقوان

 و ثیرات مشهود داردتأ هاسازمان استراتژیک یکی از عواملی است که در موفقیت مدیران

پژوهش حاضر  .مزیت رقابتی برای سازمان می شود های خود باعث ایجاد یکلفهبا مؤ

ه عالی پرداخت آموزشو سپس نقش آن در  با هدف مطالعه مرور مفهومی هوش استراتژیک

لعه به دنبال پاسخگویی به این است که هوش استراتژیک بر این اساس این مطااست. 

آفرینی کند؟ تواند در آموزش عالی نقشچیست و شامل چه ابعادی است و چگونه می

های انجام شده در حوزه هوش استراتژیک بود. از آنجایی جامعه آماری شامل پژوهش

پژوهش استفاده برداری و در راستای هدف که در پژوهش حاضر از منابع موجود فیش

گیری انجام نشده و منابع دردسترس بررسی و تحلیل شدند. به منظور شده است، نمونه

،Emeraldهای اطالعاتی دردسترس از جمله آوری اطالعات، با مراجعه به پایگاهجمع

Scopus ،Science Direct،ileyW,  Springlink, ageS، roQuestP ،Eric وGoogle Scholar و

های هوش استراتژیک و استعداد استراتژیک، اده از کلیدواژهبا استف

دانشگاه  ،نشناسیروا و تربیتیعلومدانشکده  ریزی آموزشی،بخش مدیریت و برنامه ،دانشیارنویسنده مسئول، . 1

 salami.shu@gmail.com   شیراز

 دانشگاه شیراز ،روانشناسی و تربیتیعلومدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده  .2
derakhshantooraj@yahoo.com

دانشگاه شیراز ،روانشناسی و تربیتیدانشکده علوم. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، 3
s.mezginejad@gmail.com
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میالدی بررسی گردید و بر این  2020تا  2000های مقاالت مربوط به بازه زمانی سال

  اساس سؤاالت پژوهش پاسخ داده شد. 

 عالی آموزشمرور مفهومی، هوش، هوش استراتژیک،  واژگان کلیدی:

مقدمه 

یر امروزی، اتخاذ تصمیمات درست، سریع و به موقع از در دنیای پر تالطم و متغ

ی هاسازمان شود.می محسوب هاسوی مدیران ارشد فاکتور مهمی برای بقای سازمان

اما برای  ،باشدرو هستند که تغییر تنها مشخصه ثابت آن میهعصر حاضر، با محیطی روب

گیری ال بهرهر بیندیشند و به دنبرویارویی با تغییرات جدید، باید فراتر از سازگاری با تغیی

 منابع از استفاده حداکثر سازمان یاصل هدف جا کهاز آن ی بالقوه باشند.هااز فرصت

 است یانمشتر یهاخواسته کردن برآورده و کیاستراتژ اهداف به یابیدست یبرا موجود

اتژیک خصوص هوش استرهاستفاده از انواع هوشمندی ب(، 2014 ،و همکاران 1)ناداراجه

عبارتی به (.2020، 2مارین) ی برای رسیدن به این مطلوب باشدتواند عامل مهممی

 بقا و متداو از مفید نیتضم کی به یابیدست و خود بازار سهم از نانیاطم یبرا هاسازمان

 اتخاذ اب تنها مهم نیا و کنند تالش یرقابت تیمز باید به صورت مستمر برای کسب

 طیمح در راتییتغ تمام با تا دهدیم اجازه سازمان به ک کهیژاسترات یهوشمند ستمیس

، باشد آماده موجود یهافرصت آوردن دستبه یبرا و دنکن مقابله خود یخارج و یداخل

 کیاستراتژ تیریمد حوزه در میمفاه نیترمدرن از یکی کیاستراتژ هوش. شودیم حاصل

 سازمان امونریپ یطیمح یرهایمتغ بر نظارت به که است یستمیس ندهینمادر واقع  که است

 (. 2020، 3)الحمدی کندیم کمک هابرداری از آنو بهره

 ازین آن به کار و کسب یفضا مورد در سازمان که است یدانش کیاستراتژ هوش

شیپ را ندهیآ راتییتغ کند، تیریمد را خود یفعل تجارت تا سازدیم قادر را آن و دارد

1. Nadarajah 

2. Marin 

3. Alhamadi 
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 یشترم به ارزش ارائه به که کند یطراح را ییهایاستراتژ سپس و کند تیریمد و ینیب

جمع ندیآفر و یا به عبارتی (2011، 1)اسونسون دهد شیافزا را سازمان سود و کند کمک

 مرا نیاکه  کیاستراتژ تیاهم با هاآن لیتحل و هیتجز و پردازش اطالعات، ،هاداده یآور

)الحمدی،  است مرتبط بزرگ یهاسازمان یبرا یریگمیتصم و کیاستراتژ یزیربرنامه با

2020.) 

اطالعات داشتن مورد در استراتژیک ( معتقدند هوش2007) 2هیکس و مارچند

در افراد دهدمی اجازه نحوی کهبه است مناسب زمان در و درست افراد مغز در درست

و بدون است استراتژیک هوش اساس ،باشند. اطالعات مطلع سازمان آینده مورد

برای بازار در ماندگاری و بازار رهبری مورد در مناسب گیریتصمیم درست العاتاط

همچنین مدیران برای کسب (.2002، 3)تام و کیم است دشوار و کارکنان مدیران

و تحقیقات دنبال به باید ی جدید،هافرصت آوردن دستبه و متوالی یهاموفقیت

آوریجمع در سازمان اثربخشی(. 2008 ، 4گایستر و )گیلسینگ باشند راهگشا اطالعات

وریااطالعات، فن کلیدی پردازش قابلیت سه به بستگی اطالعات این تمامی مدیریت و

در خود مهم کار اجزای عنوانبه را هاقابلیت این باید مدیران تمام کهاین و دارد افراد و

 باشند. داشته نظر

 مجموعه انجام جهت رانیمد یبرا مهم یابزار عنوانبه کیاستراتژ هوش تیاهم

المللی و همچنین دستیابی بین طیمح در یرقابت مراکز به یابیدست یبرا شگامانهیپ اقدامات

)الحمدی،  باشدمی دهیچیپ مشکالت یبرا کیاستراتژ یهاحلراه توسعه قیطر ازبه تعالی 

برای  شدان و اطالعات از افزوده ارزش ایجاد موجب استراتژیک هوش (. همچنین2020

مناسب اطالعات نمودن فراهم برای و شودمی سازمان استراتژیک تصمیمات در استفاده

برنامه منظوربه هاآن یهابینیپیش و بلندمدت یهاگیریتصمیم در گیرانتصمیم برای

  (.2004 ،6؛ آنادارجان2003 ،5)فریشامر شوداستفاده می آینده برای ریزی

1. Svensson 

2. Marchand & Hykes

3. Tham & Kim 

4. Gilsing & Guysters

5. Frishammer 

6. Anandarajan 
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 تلقی فرینآترین منابع ارزشبه یکی از اصلیمثااضر بهدانش در عصر حجا که نآاز 

ترین مهمعنوان عالی به آموزشها و شود، پرداختن به مسائل مربوط به دانشگاهمی

و  هاگذاریدر سیاست هاترین اولویتی تولید و ترویج دانش به یکی از اصلیهاپایگاه

تمامی در اساسی نقش راتژیکاست هوش .(1394 ،بیات) بدل شده است هاریزیبرنامه

 با .باشدمی هاسازمان آینده ریزیبرنامه برای اساسی و پایه و دارد مدیریتی یهاحوزه

و کلی صورتبه مشکلی گونه هر به تواندمی هافعالیت در افراد درگیری میزان افزایش

هابرنامه توسعه جهت مفید روش یک ایجاد و سازمانی تهدیدهای و هافرصت جزیی،

کارکنان عملکرد میزان افزایش و ارتباطات فرآیند افزایش طریق از و بپردازد هاسیاست و

مطالعه (. 2013، 1ناتالیا) شودمی سازمان در مدیریت بهبود به منجر نهایت در سازمان،

تحقیقاتی وسعت و بررسی طبیعت به ای،حیطه مروری روش از استفاده هدف حاضر با

های پژوهش بر این اساس پرسشهوش استراتژیک پرداخته است.  نهزمی در گرفته صورت

 عبارت است از:

هایی است؟. هوش استراتژیک چیست و دارای چه مؤلفه1

 ها در آموزش عالی چیست؟    . کاربرد این ابعاد و مؤلفه2

پژوهشروش 

تحقیق روش. شده استاستفاده  2ایحیطه مروری تحقیق روش از مطالعه در این

 بررسی مورد حیطه در تحقیقات فعلی از وضعیت تصویری ارایه به ایحیطه روریم

(2015 ،و همکاران 4امایک) ( و شناسایی مرزهای مفهومی یک موضوع2010، 3)لیواک

شناسایی مروری، تحقیقات گونهاین انجام رایج از علل یکی همچنین .پردازدمی

 تحقیقات خالف برهمچنین (. 2015ان، و همکار 5)واگمن باشدتحقیقاتی می یهاشکاف

هانآ سنتز متون، کیفیت ارزیابی دنبال به ایحیطه مروری تحقیقات سیستماتیک، مروری

1. Natalia

2. Scoping Review Research 

3. Levac

4. Micah 

5. Wagman 
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 نیستند هایافته تعمیم قابلیت یا قدرت افزایش یکدیگر، روی بر هایافته کردن افزون یا و

( 2005) 2و اومالیای ارکسی در این مطالعه از چارچوب پنج مرحله(. 2005، 1)ارکسی

انتخاب  ،شناسایی مطالعات مربوطه ،االت تحقیقشناسایی سؤ استفاده شده است که شامل

 بندی و گزارش نتایج استفاده شده است. جمع ها وترسیم داده، مطالعات

های انجام شده در حوزه هوش استراتژیک بود. از جامعه آماری شامل پژوهش

برداری و در راستای هدف پژوهش ابع موجود فیشآنجایی که در پژوهش حاضر از من

گیری انجام نشده و منابع دردسترس بررسی و تحلیل شدند. به استفاده شده است، نمونه

 های اطالعاتی دردسترس از جملهآوری اطالعات، با مراجعه به پایگاهمنظور جمع

Emerald ،Scopus ،Science Direct،,wiley  age, SpringlinkS ،uestProQ ،Eric  و با استفاده

های هوش استراتژیک و استعداد استراتژیک، مقاالت مربوط به بازه زمانی از کلیدواژه

مقاله شناسایی و چکیده  408میالدی بررسی گردید و تعداد  2020تا  2000های سال

مقاالت مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی از مقاالت به علت عدم اطالعات کافی در زمینه 

ای خاص برای ورود به تحلیل نهایی ها صرفاً در حوزههداف پژوهش و انجام بررسیا

مناسب نبودند و از فرآیند تحلیل خارج و در نهایت با بررسی عناوین، چکیده و متن 

مقاله مربوط به هوش استراتژیک به صورت هدفمند انتخاب و مورد بررسی  14کامل، 

 .قرار گرفت

 االت تحقیق شناسایی سؤ

 یشاثربخ بر که است کیاستراتژ هوش یاصل یهاجنبه در کاوش ما یبررس محور

 قابل تعداد کهنیا از نانیاطم یبرا .کندیم کمک یعال آموزش ارتقاء به و گذاردیم اثر آن

 تیداه یبرا هیاول االتؤس ،بررسی شود نظر مورد موضوع با رابطه در اتیادب از یتوجه

  :شد مطرح جستجو

یی است؟هالفهارای چه مؤستراتژیک چیست و دهوش ا. 1

     عالی چیست؟ آموزشدر  هالفه. کاربرد این ابعاد و مؤ2

1. Arksey 

2. O'Malley's
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 انتخاب مطالعات شناسایی و 

مطالعه حاضر بر اساس نوع مدرک، دوره زمانی  ازمعیارهای ورود و خروج  مقاالت 

  آمده است.  (1)معین و زبان انتشار اسناد بوده است که در جدول 

 . معیارهای ورود و خروج از مطالعه1جدول 

معیارهای خروجمعیارهای ورود

 میالدی تاکنون 2000تمام مطالعات از  -

 مطالعات منتشر شده به زبان انگلیسی -

در عنوان مقاله هوش استراتژیکوجود کلمه  -

و مقاالت کنفرانسی ها، سخنرانی هاکتاب -

 مطالعات قبل از دوره زمانی معین -

جستجو صورت گرفته  هانی اطالعاتی که در طول مطالعه از آهاو پایگاه هاکلیدواژه

 آمده است.  (2)صورت زیر در جدول به

 هاهای دادهها و پایگاه. کلیدواژه2جدول 
 Strategic intelligence – Strategic talentهاکلیدواژه

 Emeral- Proquest- wiley- Scopus- Science direct (Elsevier) - Googleهاپایگاه داده

Scholar - Springlink- Eric- Sage 

طی یک روند مطالعاتی ابتدا تحقیقات صورت گرفته در مورد هوش استراتژیک از 

ی مناسب جستجو شده و سپس با توجه به معیارهای های مختلف با کلیدواژههاپایگاه

مورد بررسی  و عنوان مقاالت نهایی انتخاببه مقاالتی ،ورود و خروج مورد توجه پژوهش

بوده است )نمودار  2020میالدی تا  2000 سال از جستجو زمانی همچنین بازه گرفت.قرار 

1 .) 
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مقاالت شناسایی شده توسط دیگر 

 منابع 

27

مقاالت جستجو شده بر اساس 

هاهای دادهها در پایگاهکلیدواژه

408

س از غربالگری با مقاله پ 203

عنوان یا چکیده حذف شدند. 

128مقاالت تکراری 

مقاله به صورت عمیق مورد  78

بررسی قرار گرفت. 

تا مقاله برای غربالگری  307

انتخاب شدند.

مقاله انتخاب شده نهایی  14

مقاله حذف شد.  64

. مراحل انتخاب مطالعات1نمودار 
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 سازی و گزارش نتایج  خالصه

مقاله نهایی 14. خالصه 3جدول 
نتایجسال نویسندگانعنوان مقاله

: کیراتژاستهوش  تیریمد. 1

 قیتحق و یک مرور

مالحی و 

1کالینگز
2009

 یمفهوم یمرزها کردن روشن یبرا و تیریمد نهیزم در ندهیآ قاتیتحق به مقالهاین 

 .کندمی کمک محققان به هوش تیریمد

 کی: کیاستراتژ هوش. 2

 یرهبرمفهومی برای  ستمیس

 رییتغ

مکوبی و 

2اسکودر
2011

 سوق پرانگیزه همکاران به شدن لیتبد یبرا را خود روانیپ کیاستراتژ هوش با رهبران

 کار با خود رابطه جادیا در هاآن که کنند احساس دارند لیتما همکاران نیا .دهندیم

 اتصال یبرا کنندیم فراهم مردم یبرا را فرصت نیا موثر رهبران .کنندیم شرکت خود

 یعاطف و یفکر مسائل با دیبا هاآن کار، نیا انجام یبرا .خود یهاارزش به خود کار

 .کنند کار قلب و سر دانش

. یکپارچکی هوش 3

استراتژیک با مدیریت 

 سازمانی ریسک

32011لیهان

ها باید ادغام هوش استراتژیک در فرأیندهای مدیریت ریسک سازمانی را عهدهسازمان

رک آن را دکه یکپارچگی چگونه اتفاق بیفتد، سازمان فواید نظر از ایندار شوند. صرف

 خواهد کرد و متوجه افزایش بازده و خروجی به دست آمده خواهد شد.

. نقش هوش استراتژیک در 4

 هامدیریت سازمان
2013 4ناتالیا

 یهابرنامه یگذارهیپا و تیریمد یهانهیزم یتمام در یاساس نقش کیاستراتژ هوش

ریزی خوب ضروری تحلیل هوش استراتژیک برای یک برنامه .داردها شرکت ندهیآ

 است.

 هوش اثر مورد در مطالعه. 5

و یریگیمتصم بر کیاستراتژ

 کیاستراتژ یزیربرنامه

2014 یلیاسماع

 کیاستراتژ یریگمیتصم در داریمعن و مثبت ریثأت کیاستراتژ هوش

 هوشمند یهاستمیس ازیی که هاسازمان وها شرکت در کیاستراتژ یزیربرنامه و

 ،یمال منابع اطالعات، ،فناوری ،یسازمان ندآیفر ،انسانی هوش، دارد. کننداستفاده می

 .شدند شناخته کیاستراتژ هوش برموثر  عواملعنوان ی بههوش مشتر و بیرق

. تأثیر هوش استراتژیک بر 6

عملکرد شرکت و نقش 

پذیری میانجی انعطاف

2015 و همکاران 5آقا

تأثیر مثبت و عمده هوش استراتژیک بر عملکرد شرکت، تأثیر مثبت هوش استراتژیک 

پذیری استراتژیک و تأثیر مثبت هوش استراتژیک بر عملکرد شرکت از بر انعطاف

 پذیری استراتژیک.طریق متغیر میانجی انعطاف

1. Mellahi & Collings

2. Maccoby & Scudder 

3.  Lehane

4. Natalia

5. Agha
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استراتژیک: تحقیقی تجربی 

 در صنعت بیوتکنولوژِی

هب کیاستراتژ هوش مطالعه. 7

 تیریمد ابزار کی عنوان

 مهیب نعتص در کیاستراتژ

 یجنوب یقایآفر در بلندمدت

 و ریسیپل

1کروگر
2015

 نیبدر  آن یاجزا و کیاستراتژ هوش از استفاده و انطباق در یمشخص یهاتفاوت

یم کیاستراتژ هوش چارچوب کی از استفاده دارد. وجود یبررس مورد یهاسازمان

 .دهد شیافزا را یریگمیتصمقدرت  یادیز حد تا تواند

نتایجسال نویسندگانمقالهعنوان 

 هوش ریتأث یبررس. 8

 ردعملک بر رانیمد کیاستراتژ

 کارکنان

 یهابانک: یمورد مطالعه)

 (زاهدان شهر در یخصوص

 2016 کیخا و حدادی
هوش استراتژیک و تمامی ابعاد آن )هوش رقابتی، مدیریت دانش و هوش تجاری( بر

شود.د عملکرد کارکنان میعملکرد کارکنان تاثیر دارد و منجر به بهبو

 یاستعدادها تیریمد. 9

 یبازارها در کیاستراتژ

 حفظ در آن ریثأت و نوظهور

ی از شواهد: کارکنان

های چند ملیتی برزیلشرکت

22016آمبروزوس

های شرکت کارکنان قصد با شده درک یشغل فرصت و یسازمان تیحمارابطه 

 مثبت طوربه توسعه و آموزش ه باک یالح در است، یمنف ترک، یبرا لیبرزچندملیتی 

 های چندملیتیشرکت در کیاستراتژ استعداد تیریمداز دیگر نتایج،  .دارد ارتباط

 چند یهاشرکت در انسانی منابع تیریمد مورد در تریعموم اتیادب به کمک و لیبرز

 باشد.می نوظهور یبازارها در یتیمل

 هوش نیب رابطه. 10

 توسعه و ان ریمد کیاستراتژ

 یدولت یهاسازمان در سازمان

 دفتر یمورد مطالعه) رانیا در

 (یاجتماع رفاه و کار

 ،یاحمد بائی،

 یاسد یشریف

ماالفه

2017

 طهراب توسعه سازمانی با یعمل هوش و خرد و دانش مانند کیاستراتژ هوش ابعاد نیب

سعه سازمانی تو با ینوآور و تیخالق و یجانیه هوش نیب اما دارد، وجود یمعنادار

وسعه ت ابعاد و استراتژیک هوش ابعاد میانگین بین نتایج همچنین .ای وجود نداردرابطه

 .دهدمی نشان را داریمعنی تفاوت سازمانی

1. Pellissier & Kruger 

2. Ambrosius



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

۳۰۹

 هوش ریتاث یبررس. 11

 کردیرو بر کیاستراتژ

 یعمل مطالعه کی: ینیکارآفر

 یمال خدمات یهاشرکت در

 اردن مختلف

12017دیابوز

ها باید هوش . سازماندارد ینیکارآفر یریگجهت بر یمثبت ریثأت کیژاسترات هوش

فرینی آگیری کارن را گسترش دهند تا در جهتآاستراتژیک را در سازمان بپذیرند و 

 را خود رقابت دهند، شیافزا را برتر کار و کسب عملکرد بیترت و به این موفق باشند

 .کنند زیمتما خود یرقبا از را خود و دهند شیافزا

 استراتژیک هوش . نقش12

 پسامدرن عصر در
22018پاالسیوس

 نظریه که نه آن چیزی است گیری،تصمیم فرآیند در آن جایگاه و استراتژیک هوش

 .باشند هاآن دارند دوست هوش متخصصان آنچه نه و کندمی توصیف هوش

 رد استراتژیک هوش . تأثیر13

: رقابتی مزیت به دستیابی

 بخش در بردیکار مطالعه

 .اردن در دارویی هایشرکت

المیان، السواله 

3و المرشاد

2019
 یهاشرکت بخش در رقابتی مزیت به دستیابی در استراتژیک هوش داشتن برای

 .دارد وجود 05/0 سطح در داریمعنی آماری رابطه اردن در دارویی

 به کیاستراتژ هوش. 14

 و جادیا: علم و هنر کی عنوان

 هایچارچوب زا استفاده

 یمفهوم

 2020 4رایشاپ
هنر عنوانبه هم کیاستراتژ هوش ،یمفهوم یهاچارچوب از استفاده و دیتول قیطر از

.دهدیم انجام را کشف هم و جادیا هم و شودیم آشکار ،علم هم و

1. Abuzaid 

2. Palacios

3. Alomian, Alsawalhah & Almarshad 

4. Shapira
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 گیری و نتیجهبحث 

 یی است؟ هالفهمؤهوش استراتژیک چیست و دارای چه ال اول: سؤ

 شنهادیپ یولنسکیو نام به ییکایآمر پروفسور توسط 1967 سال در ابتدا هوش مفهوم

 سازمان تا پردازدیم اطالعات پردازش و هاداده یآورجمع به هوش که داشت اظهار و شد

 سازمان یاثربخش و ییکارآ در یبزرگ نقش هوش که گرفت جهینت و کند نییتع را حیصح

 دهندهنشان که است کیاستراتژ هوش هوش، عانوا ی ازک(. ی2012و همکاران، 1)ازما دارد

در  (.1391)عبداللهی،  است مشخص زمانیک  در یرقابت یاستراتژ در راتییتغ یابیارز

 عنوان به کیاستراتژ هوشباب مفهوم هوش استراتژیک تعاریف مختلفی ارائه شده است. 

 دارد، ییباال کیراتژاست روابط که اطالعات انتشار و لیتحل و هیتجز پردازش، ،یآورجمع

 (. 2011، 2وسائکو) عریف شده استت

 اطالعات اساس و پایه که است سازمانی هوش ترینگسترده استراتژیک هوش

 یندفرآ برای را فکری یهاسرمایه و خود اطالعات تمام اطالعات، نماد عنوانبه که است

 مدیریت یندآفر ولط در استراتژیک هوش گیرد.می کاربه گیریتصمیم و ریزیبرنامه

 بهتر اطالعات با و کند شناسایی را روروبه یهاچالش و هافرصت تواندمی راهبردی

 بیشتر سهم کسب برای سازمان که شود گرفته تریاثربخش تصمیمات دهدمی اجازه

 شناسایی به راهبردی هوش یندآفر دارد. نیاز تصمیمات آن به رقبا برابر در موفقیت و بازار

 کلیدی نفعانذی به آن ارتباط سازمان، داخل و خارج از راهبردی اطالعات وریآجمع و

 دیگر با آن تفاوت .کندمی کمک سازمان به رقابتی مزیت خلق در سازمان نگریآینده و

 به باالست، سطح در منابع مدیریت و ریزیآن برنامه اصلی هدف که است این هاهوش

 هوش استراتژیک بهدر جایی (. 2013، ناتالیا) دهاستتهدی با مقابله به قادر همین دلیل

 زمان در و شایسته صالحیت دارای افراد برای صحیح اطالعات بودن دسترس در معنی

 شان اتخاذ کنند سازمان آینده برای صحیح تصمیمات بتوانند آن بر اساس تا است مناسب

 انتشار و لیتحل و هیتجز ،یآورجمعهمچنین به معنی (. 2011)مکوبی و اسکودر، 

1. Azma

2. Kuosa
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، 1ن)فلیشر و بنسیوس نیز تعریف شده است کیاستراتژ یریگمیتصم به مربوط اطالعات

2007   .) 

 آنان رفتاری یهاشایستگی عنوانبه را رهبران راهبردی هوش (2011)2گیاچارد

 و استقرایی هایتوانایی تفکر انتقادی، راهبردی، حل مشکالت در هاآن توانایی مانند

 است معتقد او کرد. تعریف ارزیابی تصمیمات و ایجاد منظوربه فردی توانایی و قیاسی

شود. می رقابتی هوشمندی آمدن وجودبه موجب سازمانی، رهبران استراتژیک هوش که

نچه یک عنوان آتوان بههوش استراتژیک را می که داشتند اظهار( 2002) 3میک و تام

 یندهایرآف بهداند تا بتواند درک صحیحی نسبت سازمان باید از محیط کسب و کار خود ب

ایجاد  جهتنموده و  تیریمد وبینی پیش ینده راآتغییرات  ،دست آوردههی خود بفعل

ید جدبازارهای  و یفعل یبازارها در را یسودآورارزش برای مشتری و رشد 

د که هوش دار( بیان می2014) 4استرانگ ی مناسب اتخاذ نماید، تعریف نمود.هااستراتژی

های ارو ابز هاباشد و متضمن استفاده از روشاستراتژیک متمرکز بر اهداف بلندمدت می

هوش نیز ( 2011) 5آگاهی و اطالع قبلی است. ویتونعادی و پیشرفته تجسم، پیش

 داند. هنر تخیلی می شکل استراتژیک را برترین

 اطالعات، ،هاداده یآورجمعیند آطور کلی هوش استراتژیک، توانایی، دانش و فربه

گیری ریزی و تصمیمبرای برنامه کیاستراتژ تیاهم با هاآن لیتحل و هیتجز و پردازش

 راتییتغ ند،نک تیریمد را خود یفعل وضعیت تا سازدیم قادر را هانسازمااستراتژیک که 

 یرمشت به ارزش ارائه به که کند یطراح را ییهایاستراتژ سپس و ینیبشیپ را ندهیآ

 . دهد شیافزا را سازماندر نتیجه کارایی و اثربخشی  و کند کمک

شامل توان میهوش استراتژیک را  یهالفهمؤ ،اساس مطالعات صورت گرفته بر

دانست که در ذیل به طور  انداز و انگیزشچشمتفکر سیستمی، نگری(، ینده)آ بینش

 گردد:مختصر بدان اشاره می

1. Fleisher & Bensoussan 

2. Guichard 

3. Tham & Kim 

4. Strang

5. Wheaton
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 یگاهآ و دانش یمرزها گسترش با ندهیآ به نگاهیعنی  بینش نگری(:)آینده بینش .1

 اقدامات انجام و ندهیآ یهاشرفتیپ از یریگبهره یبرا یریگمیتصم و نوظهور طیشرا از

یم کلش ندهیآ در که است ییروهاین درک ییتوانا بینش. راتییتغ مواجهه با یبرا الزم

 کار و کسب است ممکن که دیجد داتیتهد و هافرصت ینیبشیپ و ینوآور به و رندیگ

یم یابیارز را حال و گذشته که است یکردیروبینش  .، اشاره داردکند فیتعر مجدداًرا 

 (. 2010، 1مارگولیس و اندریکو  )مکوبی بود خواهد چه ندهیآ که کند ینیبشیپ تا کند

نگاه سیستم یک جزئیات و به اجزاء صرفاٌ سیستمی، تفکر در: تفکر سیستمی. 2

بررسی می محیط و اجزاء هم کنش بر نیز و اجزاء بین تعامل چگونگی بلکه شود،ینم

 دستیابی جهت در ترکیب و )تجزیه( تحلیل بر مبتنی شناخت فرآیند سیستمی، شود. تفکر

 درصدد تفکر نوع این است. خویش پیرامون محیط در موضوع جامع یک و کامل درک به

 آن محیط با کل بین روابط و و کل اجزاء بین روابط آن، اجزای و )سیستم( کل فهم

 دید صیتشخ در هاسازمان ییتواناتفکر سیستمی (. 2020، 2)ریس است )فراسیستم(

 شود. ی جدید میهادهد و باعث کشف ایدهافزایش می سازمان کل در کارکنان مشترک

به انسازم ندهیآ دنید یبرا رهبر ییتوانا کنندهمنعکس ی کهنشیب :اندازچشم. 3

 اهداف خاذات به لیتما ،یفعل تیوضع رییتغ به لیماکه شامل ت است کامل طوربه و وضوح

 رشد ریمس کی ایجاد ط،یمح در هافرصت نییتع ییتوانا موجود، اهداف از متفاوت کامالً

 است سازمان در افراد همه با ارتباط یبرقرار ییتوانا و خود سازمان یبرا درازمدت

 کارکنان برای کامل راهنمای کتاب یک انداز،چشم تدوین(. 2011 ،و اسکودر )مکوبی

 شانسازمانی اهداف به رسیدن برای بهتر تصمیمات ایجاد و مشارکت پیروی، جهت در

 (. 2010 ،)مکوبی، مارگولیس و اندریک است

 توانایی این عدم و است مدیران اصلی یهانگرانی از یکی انگیزه نیز انگیزه:. 4

 بهتری شغلی عملکرد انگیزه با کارکنان واقع در و شودمی ناکارآمدی و باضطرا موجب

انگیزه این  .خواهند داشت کار وریبهره میزان افزایش و سازمانی اهداف به رسیدن برای

1. Maccoby, Margolies & Ondreick

2. Reese
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است که مردم به اهداف مشترک بپیوندند و این دیدگاه را اجرا کنند. انگیزه شامل توانایی 

ی های جدید و قرار دادن اهداف و برنامههاف و برنامهرهبر برای ایجاد اهداف مختل

، هاانداز، توانایی تشویق کارمندان به مشارکت فعال در اجرای برنامهاستراتژیک در چشم

، و اسکودر بی)مکو توانایی الهام گرفتن و انگیزاندن کارکنان برای دستیابی به کارایی باال

2011 .) 

، هوش رقابتی و مدیریت دانش تجاریهوش سیستم هوش استراتژیک، با تعامل 

نحوی که اطالعات و دانش با ایجاد ارزش افزوده در تصمیمات کند بهرژی ایجاد مینسی

 کیاستراتژ هوش یهایژگیواین  (.2020مارین، ) شودکار گرفته میاستراتژیک سازمان به

 چهار .کنندیم تیتقو را گریکدی شوند،یم هماهنگ هاآن که یزمان و اندوابسته هم به

 نظام کی عنوانبه یتیشخص هوش و یرهبر فلسفه لهیوس به کیاستراتژ هوش عنصر

 فلسفه به کیاستراتژ هوش عنصر چهار از کی ره .رندیگیم قرار هم کنار در منسجم

  (.2011کوبی، )مک دارد یبستگ تیشخص هوش و یرهبر

ش تجاری، هوش رقابتی و بعد هو 3هوش استراتژیک دارای  ،بر اساس مطالعات

 :شوندر در زیر بیان میاکه به اختص است مدیریت دانش

هوش تجاری به مانند چتری است که معماری، ابزار، پایگاه ؛ تجاریهوش . 1

رد و به مدیران و تحلیلیگرا دربرمی ها، ابزارهای تحلیلی، کاربردها و متدولوژیهاداده

ی تجاری های مناسب بر روی دادههاه و تحلیلگران کسب و کار توانایی انجام تجزی

ی هوش تجاری اطالعات ها(. سیستم2007و همکاران،  1)توربان دهدگذشته و حال را می

عملی و دانش را در زمان مناسب، در موقعیت مناسب و در شکل مناسب، برای مدیران 

د زیرساخت با کند. با این حال ارائه هوش تجاری عملی به مدیریت، نیازمنفراهم می

 ،و همکاران 2)هگ ماهیت هم فنی و هم غیر فنی برای استقرار سیستم هوش تجاری دارد

2007 .) 

وری شده از آ؛ این هوش شامل تجزیه و تحلیل اطالعات جمعهوش رقابتی. 2

طریقی قانونی و اخالقی انجام گیران است که بهیی برای تصمیمهابازار و ارائه توصیه

1. Turban 

2. Haag 
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عنوان یک ساختار مداوم و متقابل (. هوش رقابتی باید در مجموع به2000، 1میلر) گیرد

وری، مرتب نمودن و تجزیه و تحلیل و انتشار آی جمعهااز مردم، تجهیزات و روش

بهبود برنامهگیرندان بازاریابی و ور استفاده تصمیممنظموقع بهاطالعات مناسب، دقیق و به

 (. 1999، 2تان و احمد) تعریف شود هاریزی، اجرا و کنترل بازاریابی آن

نیازمند  ها؛ برای موفقیت در جامعه اطالعاتی جهانی، سازمانمدیریت دانش. 3

ی دانش خود هستند. با استدالل بسیاری هاگذاری و تکامل سرمایهشناسایی، ایجاد، ارزش

قتصادی جدید، دار در این جامعه ااز نویسندگان، دانش به عنوان تنها منبع اقتصادی معنی

جایگزین سرمایه و نیروی کار شده است، واضح است که مدیریت دانش ابزار اصلی 

مدیریت دانش شامل شناسایی و تجزیه و . شده است هارقابتی برای بسیاری از سازمان

ی هاریزی بعدی و کنترل اقدامات توسعه سرمایهتحلیل دانش موجود و مورد نیاز برنامه

عنوان دانش مربوط به ی دانش بههاباشد. سرمایهداف سازمانی میدانش برای تحقق اه

 باشد هاست یا باید مالک آنهاو .... که یک سازمان مالک آن هابازار، محصوالت، فناوری

شود. مدیریت دانش نه تنها مربوط ور باشد تعریف میآیندهای کسب و کار آن سودآتا فر

یندهایی که طبق آدد بلکه به مدیریت فرگرمیی دانش هابه مدیریت این سرمایه

 (.2000، 3وی)سیشود کنند نیز مربوط میی دانش عمل میهاسرمایه

 عالی چیست؟  آموزشدر هوش استراتژیک ی هالفهکاربرد ابعاد و مؤال دوم: سؤ

عالی، شرایط پیچیده محیطی و نیازهای  آموزشو مراکز  هاافزایش تعداد دانشگاه

عالی را به بازارهای تجارت  آموزشسسات و مؤ هاانشگاهی، دانشگاهمتنوع متقاضیان د

در سطح فرامحلی تبدیل کرده است که اگر مدیران دانشگاهی در زمینه اداره  آموزش

توانند در این عرصه دانشگاه، جذب و نگهداری دانشجویان یک رهبر موفق نباشند، نمی

زیادی نیاز عالی تا حد  آموزشون سساتی چداری کنند. رهبری موفق در سطح مؤمیدان

 ،نشبی) کیاستراتژ هوش عنصر چهارن خواهد داشت. آی هالفهبه هوش استراتژیک و مؤ

به ی ویتیشخص هوش و یرهبر فلسفه لهیوسبه (نگیزهاو  اندازچشم تفکر سیستمی،

1. Miller 

2. Tan & Ahmed 

3. Civi 
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 و باعث مزیت رقابتی در سطح باالیی رندیگیم قرار هم کنار در منسجم نظام کی عنوان

 شوند. می

کنند، الزم حال و گذشته را ارزیابی می بینشمدیران دانشگاهی با استفاده از 

ینده به ی تحوالت پویای آبینکنند و با پیشبینی میو تهدیدات محیطی را پیش هافرصت

خواهند  آموزشوری در عرصه تجارت یابی به اهداف و نوآریزی برای دستبرنامه

ینده آ ،دانشگاهی که از هوشمندی استراتژیک برخوردار است پرداخت. در واقع یک رهبر

ریزی اهدافی متفاوت از اهداف موجود پیبیند و طور کامل میوضوح و بهسازمان را به

 خواهد کرد. 

رهبران دانشگاهی موفق با مشارکت دادن کارکنان و دانشجویان، به جریان انگیزه

کننده در امور به اداره عنوان پیروان مشارکتبه هاکنند و آنسازی در سازمان کمک می

طور کلی مدیران بهکنند. سسه را تضمین میؤپردازند و کارایی سطح باالی مامور می

اثربخشی ساختارهای اطالعاتی موجود را در  دانشگاهی با استفاده از هوش استراتژیک،

حالت عملیاتی و اطالعات از  در این شرایط و دهندمیراستای اهداف خویش افزایش 

ی اجرایی سازمان برای استفاده کارکنان توسعه داده میهامحدود شده به استفاده در الیه

 شود. 

صورت زیر توان به صورت یک مدل فرضی بههوش استراتژیک و ابعاد آن را می

 ثر دانست. بر عوامل دانشگاهی مؤ

 

هوش تجاری

 

رقابتی هوش

مدیریت دانش

 

 
 
 

هوش استراتژیک  نظام دانشگاهی

ریزی مدیریت و برنامه

پژوهش

هیئت علمی

دانشجویان
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های درسی برنامه



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

۳۱٦

 یابترق تیمز کی به یابیدست یبرا یسنت یکردهایرو از استفادهدر جهان امروزی  

 و حفظ یبرا خود یانسان یهاییتوانا یرو یاندهیفزا طوربه هاشرکتو  ستین یکاف

 کی هوش استراتژیک تیریمد که معتقدند یاریبس. کنندیم تمرکز رقابت به یابیدست

ن یک عنوابه (.2018)محجوب،  است جهان سراسر در هاسازمان یبرا یاتیح یرقابت ابزار

پذیری تواند قدرت رقابتتوان گفت شناسایی و استفاده از هوش استراتژیک مینتیجه می

عالی در عصر کنونی به  آموزشو  هانجا که دانشگاهآدر یک سازمان را افزایش دهد. از 

ن نیاز به توان باالی رهبری و مدیریت آای تبدیل شده است که مدیریت محیط پیچیده

تواند باعث ایجاد یک مزیت رقابتی ی هوش استراتژیک میهاقابلیتدارد، استفاده از 

نجا که مدیران از آکادمیک شود. آسسه شود و باعث برندسازی در سطح ؤبرای م

ثر از محیط داخلی و خارجی خود میأکنند که متیی فعالیت میهادانشگاهی در سازمان

ه روز شدن و یادگیری هستند، نفعان خود نیازمند بباشد و در مقابل پاسخگویی به ذی

را قادر می هاو آن رقابتی استفاده کنند مزیتعنوان یک بههوش استراتژیک توانند از می

نفعان باشند. سازد تا با توجه به حافظه سازمانی خود پاسخگوی نیازها و مشکالت ذی

سازمانی  توان گفت که مدیران دانشگاهی برای پیشبرد اهدافگیری پایانی میدر نتیجه

شگاه د عملکرد سازمان دانبه اهداف برنامه و در نتیجه بهبو خود و کارایی باال در دستیابی

 هوش استراتژیک دارند. سطح قابل قبولی از نیاز به 
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Abstract 

Intelligence, and in particular, strategic intelligence, is a very 

important and effective factor for adapting to a new world where 

different goals and rules of the game are constantly changing. strategic 

intelligence is one of the factors that have a significant impact on the 

success of managers of organizations and with its components creates 

a competitive advantage for the organization.the present Research aims 

to study the conceptual review of strategic intelligence and then its role 

in higher education.accordingly, this Research seeks to answer what is 

strategic intelligence and what are its dimensions and how can it play a 

role in higher education? the statistical population included research in 

the field of strategic intelligence.since in the present research, the 

available resources were take notes and used in line with the purpose of 

the research, sampling was not performed and the available sources 

were reviewed and analyzed.in order to data collection, referred to 

available databases including Emerald, Scopus, Science Direct, Willy 

Sage, Springlink, ProQuest, Eric, and Google Scholar, and have used 

the keywords strategic intelligence and strategic talent, articles related 

to the period from 2000 to 2020 were reviewed and based on this, 

research questions were answered. 
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Education.  
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   حقوقرشته  درسیبرنامه های نقش نارسایی

 حقوقی آموختگاندانش پذیریاشتغالکاهش در 

مهدی خاقانی اصفهانی1

 چکیده 

. است حاضرعصر  یهاچالش ی، از خطیرتریندانشگاه آموختگانویژه دانشبه اقشار مختلف یکاریب

(، های عمومی )ژنریکتجربه )کار و زندگی(، مهارتیادگیری توسعه شغلی، پذیری، برآیند اشتغال

 سازی دانشجویان رشته حقوق برایآمادهدانش و درک موضوعی و هوش عاطفی و اجتماعی است. 

ورود  پذیری وهای اشتغالصحیح مؤلفه از مسیر شناساییدر آینده  زندگی و تصدی مشاغل حقوقی

ای هسرفصلی آموزش دانشگاهیِ حقوق میسر است. برنامههای درسی و فوقاین عناصر به برنامه

به  حقوقیپذیری اندازهای اشتغالهای درسی متمرکز، مانع تحقق و حتی تصورِ چشمراکد و برنامه

 روند. شمار می

از  مشاغل حقوقی ان حقوق و کارفرمایانیدرک دانشجوهای تفاوت پیرامون هابر اساس پژوهش

 میزان اثربخشی نظام آموزش دانشگاهیِ رشته در مورد هابررسیتوجه به پذیری، و با های اشتغالمؤلفه

، قوقیح پذیریدر ارتقای عناصر اشتغال –نسبتاً مفید در سرفصل دروس  به رغم تحوالتِ -حقوق 

 برخی روزآمدنبودنِی و پیامدها هاجلوه اهمّ عوامل،به نقد  ،تحلیلیوش توصیفی به راین مقاله 

-امهبرنعدم دخالت متخصصان ، هاضعف مستندسازی تدوین سرفصلی درسی حقوق، هاسرفصل

دانشهای مهارت و بهبود نگرش در مقایسه با سرفصل ی، عدم ارتقای بایستهدرسیریزی 

تلفن همراه:  ،44247630تلفن: ، «سمت» عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی1

 ، رایانامه:09135731050
khaghani@samt.ac.ir 
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 وپردازد می های یادگیری و خالقیتمحوری و نظریهپژوهشضعف توجه به یِ جهانیِ حقوق، افزای

افظ ح قوانین و مقرراتِبرخی از  اشکاالت حقوقی )تناقض، سکوت، ابهام و...( راهکارهایی برای رفع

 نماید. ارائه میرشته حقوق  دانشگاهیِ و پژوهش ای در آموزشاخالق حرفه

فات ، جرایم و تخلدر حقوقپذیری رشته حقوق، اشتغال هایریزی درسی، سرفصلبرنامه :هاهواژکلید

 پژوهشی

 مقدمه

آسیب شناسی وضعیت رشته حقوق بحثی جدی است که نیاز به مطالعه و زمان زیادی دارد اما با 

اطمینان می توان گفت از حیث آسیب شناسی نمی توان رشته حقوق را جدای از دیگر بخش های 

الزم است نظام آموزشی و آموزش عالی کشور به عنوان  .دانست نظام آموزشی و آموزش عالی کشور

یک کل مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد. استفاده از تجربه های دیگران با در نظر گرفتن 

  .ویژگی های ارزشی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و غیره امری ضروری است

دارای مدرسه و سپس دانشکده حقوق و بیش از یکصد و ده سال است که به طور جدی و عملی 

علوم سیاسی هستیم. طی این مدت کارهای زیادی در آموزش حقوق شده است ولی به نسبت تقریباً 

یکصد و ده سال و تعداد زیاد فارغ التحصیالن این رشته کارهای بسیار زیادی را هم نکرده ایم و یا 

ورها در ابعاد مختلف پیشرفت های زیادی هم از آنها مغفول مانده ایم. رشته حقوق در خیلی از کش

در محتوا و هم در تربیت و کیفیت دانشجویان حقوق و حقوق دان ها و هم در روش تدریس کاربردی 

و نحوه بکارگیری این سرمایه اجتماعی در نظام سیاسی و اداری کشور داشته است. این درحالی است 

قوق فارغ التحصیل می شوند که عده زیادی از آنان که هم اکنون دانشجویان ما در حالی در رشته ح

در دوره دانشجویی یک اظهارنامه را تهیه نکرده و یا اصالً ندیده اند تا چه برسد به تنظیم یک الیحه 

 .ابتدایی یا دفاع ابتدایی
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ل دروس و سرفص موضوعات نیز تحصیالت تکمیلی رشته حقوقمتاسفانه در مقطع کارشناسی و     

بط مرتهای عینی اجرای حقوق در مشاغل واقعیت ربط وثیقی به های دانشگاهی،مورد طرح در کالس

. باید از دروس تئوری غیر ضروری بکاهیم و دانشجویان را به شوراهای حل اختالف، دادگستری ندارد

رشته  .ده کنند و بیاموزندببینند، مشاه ها و دادگاه ها بفرستیم تا نحوه کار و مسائل و مشکالت را

نهادهای گی حقوقی دوکالت، قضاوت، نماین همچون معطوف به تصدی مشاغلیحقوق که عموماً 

 یابدمین به توفیق شغلی دست ،فقط از راه حفظ تئوری ریس استو یا مشاوره حقوقی و تد دولتی

. کننده تجرب را تجاری و...المللی و و بین های کیفریباید وقایع حقوقی و پدیده دانشجویان بلکه

 اساتید ما هم باید با روش تدریس نوین و پیشرفته دنیا آشنا شوند و اصالً کارگاه آموزشی ببینند و در

این چهارچوب توسط گروه ارزیابی شوند. برخی از اساتید دانش کافی در یک درس را ندارند، برخی 

ه . قدرت بیان و انتقال دانش و استفادندارندتدریس مناسب و بیان شیوا  دانش خوبی دارند ولی روش

ی ، کمیسیون قضایاتمحاکم زاستفاده ااز ابزار و تکنولوژی آموزشی، تغییر در محتوا، روش اجراء، 

 طمجلس و مراکز حقوقی و قضایی و انتظامی، و حتی برگزاری کالس و پرسش و پاسخ توس

ه شتاز الزامات اصالح، و تغییر بنیادی در آموزش و پویایی ر گیدانشجویان و مجریان مذکور هم

ی حقوق های دانشانعکاس آموزهیابد که بدانیم اهمیت دو چندان می گاهآنحقوق در کشور است. این 

و همه  هددانتظامی و دیگر کنشگران حقوقی تبلور می ناضابط ،قضات، وکالء در رفتار فورا خود را

  د.  و مال شهروندان سر و کار دارنرو ها با جان، آباین

  ان دانشجویپذیری و اشتغالرابطه پیشرفتگیِ برنامه درسی با قابلیت کارآفرینی  -1

، از 1385مرکز آمار ایران، جمعیت دارای تحصیالت در سال  1395سال بررسی نتایج سرشماری 

رسیده است. همچنین  1395ر سال نفر د 13613651به  1390در سال نفر،  1055130نفر به  6895033

رسیده است که نسبت  %20به  1395آموختگان در سال نتیجه گزارش وضعیت اشتغال و بیکاری دانش

ها، . افزون بر این یافته(1396)گزارش مرکز ملی آمار ایران،  ، پنج برابر شده است1375به سال 

برابری  7تا  3ر کار کشور بیکاری آموختگان ما در بازاگزارش مذکور نشانگر آن است که اکنون دانش
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ی تأثیر بی تردید، بیکارکنند. تجربه میسواد یا دارای تحصیالت عمومی را در مقایسه با با افراد بی

گروه اقتصاد و روابط اجتماعی سازمان ملل  2016بسزایی در مهاجرت نخبگان دارد. گزارش سال 

رانیان مهاجر دارای تحصیالت عالی، در کشورهای اینفر از  424000دهد در سال مذکور متحد نشان می

همچنین میزان مهاجرت افراد با کردند. زندگی می 1سازمان همکاری اقتصادی و توسعهعضو 

( است. بی شک، عدم %5/1برابر نرخ مهاجرت عمومی ) 5/2( کشور بیش از %4تحصیالت عالی )

پیامدهای ناخوشایند دیگر همچون عدم ازدواج، آموخته استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی دانش

که این در حالی است . 2جانبه رشد خواهد یافتهای اجتماعی همهرشد طالق، بزهکاری و نابسامانی

های نوین ، دانشگاه21انداز جهانی آموزش عالی برای قرن سازمان علمی آموزشی ملل متحد در چشم

-های کارآفرینی، به منظور تسهیل قابلیته در آن، مهارتجایگاهی ک»گونه توصیف کرده است: را این

 «یابد.ادکنندگان کار، توسعه میشدن به ایجالتحصیالن و برای تبدیلهای فارغ

درصدی بیکاران با  8/17افزایش حدود  ،رکایبآموختگان شسابقه دانیب درش ت،یجمع شیافزا    

-شده دانشاز دانش و مهارتِ کسب انیکارفرما یتیاضنار (،1397مدرک دانشگاهی )مرکز آمار ایران، 

آموختگان دانشگاهی، تغییر در بازار کار جهانی، تحریم و مشکالت اقتصادی داخلی موجب شده که 

در جهت رفع نیاز دانشجو، های درسی روزرسانی برنامههای آکادمیک و بهمسئله بهسازی آموزش

های دانشگاهی در صدر پذیری رشتهشود و اشتغال جامعه و بازار کار از اهمیت زیادی برخوردار

 توجه قرار گیرد. 

کیفیت زندگی کاری به مثابه هرمی است که مفاهیم  ( معتقدند2000) گریفینو  دانادر همین راستا، 

های آن شامل رضایت از زندگی در أس هرم، رضایت شغلی در اواسط هرم و رضایت از سایر جنبه

شود. در نتیجه، محدوده کیفیت ز میزان حقوق، همکاران و ناظران میمختص کار، نظیر رضایت ا

. این افق، فراتر و فرارفته (262: 1399مختاری و بهروزی، ) زندگی کاری فراتر از رضایت شغلی است

قوق التحصیالن رشته حهای اصلی بازار اشتغال فارغاز حد معیار قدیمیِ رضایت شغلی، در مورد مؤلفه

1 The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  
2 https://www.un.org/development/desa/publications/report-of-the-world-social-situation-2016.html 

https://www.un.org/development/desa/publications/report-of-the-world-social-situation-2016.html
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 سب و کار، قابل بحث و تطبیقهای اقتصادی و فضای کاست از امنیت شغلی، سیاستکه عبارت 

ریزی درسی رشته حقوق )کارشناسی( و حقوق جزا و توان نقش اشکاالت نظام برنامهاست و می

 شناسی )کارشناسی ارشد و دکتری( را از این منظر مورد تحلیل انتقادی قرار داد. جرم

-ای از دانش، مدیریت دانش و مدیریت کارآفرینی را فرا میمان مجموعهدانشگاه نسل سوم همز    

ی به ویژه در علوم انسان –ها عموما در نظام آموزشی در ایران گیرند تا بتوانند شغل بیابند؛ ای مهرات

کند. از این رو، شود و به بازار اشتغال لطمه وارد مینادیده گرفته می –و از جمله در رشته حقوق 

 های الزم را برایآموختگانی هستند که توانایی فردی و مهارتاز مسائل فراروی کشور، دانشیکی 

ربخشی گیری و اثتأسیس کسب و کار شایسته و حتی حداقلی ندارند. بنابراین دغدغه اصلی شکل

-مند آموزش کارآفرینی و مهراتتوان چنین مطرح کرد که، بدون توسعه نظامدانشگاه کارآفرین را می

، های کارآفرینی سرمایه انسانیآموزی موثر دانشجویان، استادان، مدیران و کارکنان و تقویت ویژگی

 پذیر نیست. های ایران بر اساس بازار اشتغال امکانتجربه کارآفرینی در دانشگاه

 های توسعه در طول تاریخ وجود داشته یکی از نکات مهمهایی که در تجربهبا وجود همة تفاوت    

های توسعه عبارت از اولویت حداکثرسازی استفاده از این است که نقطة عزیمت همة تجربه

 ودشیعنی در هر جایی که در فرایند توسعه اختاللی مشاهده می است. های سرمایة انسانی بودهظرفیت

 .ها استدهندة اختالل میزان و نحوة استفاده از نیروی کار انسانهای جدی توضیحیکی از مؤلفه

دگی های تحوالت جمعیتی کشور با یک پیچیدر شرایط فعلی به اعتبار مشخصهاقتصاددانان معتقدند 

یرونی ه بویژه دیگر نیز روبرو هستیم که یک وجه عینی و بیرونی و یک وجه ذهنی و درونی دارد. وج

تا امروز با یک پدیدة جمعیتی خطیری روبرو  1375های مسئله عبارت است از اینکه در طی سال

برآورد شده که حداقل تا سال  1375سال از  25میلیونی زیر  36هستیم. به این معنی که یک جمعیت 

از  است و با ما همراه است که از یک سو نمایانگر وضعیت عرضه بلندمدت نیروی کار کشور 1400

سوی دیگر یک طیف گسترده از اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه آن است 

ته، گفموضوع پیش .که اگر به موقع شناسایی نشود پیامدهای جدی برای ما به همراه خواهد داشت

ریزی، نظام رنامهسابقه طوالنی در امر ب ا وجودبشود. در ایران را یادآور می« ریزیبحران برنامه»
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 ریزی به شیوه پایین به باال و با استفاده از مشارکت اعضایریزی ایران کمتر به تبیین برنامهبرنامه

متوسلی ) ریزی به صورت مرکزی و باال به پایین نگاه کرده استجامعه پرداخته است و بیشتر به برنامه

  (. 255: 1396و همکاران، 

شی بر مبنای نیازهای مهارتی مشاغل، همسویی با تغییرات سریع فنّاورانه، ایجاد زمینه مناسب آموز    

التحصیالن قبل از اشتغال، آموزش خالقیت و ای فارغداشتن انعطاف، سنجش صالحیت حرفه

(. 1398زاده و همکاران، )هادی های برنامه درسی مبتنی بر شایستگی استکارآفرینی از ویژگی

ها در های جدید برای احراز شغل، اجرای آموزشها و مهارتتکنیکآشناسازی دانشجویان با 

ر پذیری و دهای کارورزی و کسب تجارب واقعی کار قبل از اشتغال از عوامل افزایش اشتغالمحیط

روزنبودن محتوا، تجربه محدود در محیط واقعی کار ههای نظری، بمقابل، تعداد باالی ساعات آموزش

 د.هستن هاهالتحصیالن دانشگافارغ رای انجام کار از دالیل عدم استقبال ازو عدم آمادگی کافی ب

ساز برای این تجارت، ماهیت واحدهای دوران کارشناسی، ارشد و ترین عوامل زمینهیکی از مهم    

ان شود. به عنواند و کار عملی و پژوهشی برای آنها انجام نمیدکتری است. این واحدها صرفا تئوری

صد و اندی واحد فقط دو واحد روش تحقیق در دوره کارشناسی وجود از یک حقوقدر رشته  ،مثال

ها واحد تئوریک یک دفعه ارشد پس از گذراندن دهکارشناسی دارد. در وضعیت کنونی دانشجوی 

شود و در این فضا هم روش تحقیق علمی به او کمتر یاد داده نامه میوارد فضای پژوهش و پایان

 .شودمی

دلیل نبود بسترهای الزم برای جذب و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و عدم توانایی ه امروزه ب

ها و ایجاد زمینه کار برای خویش، مشکل کاریابی و کارآفرینی به مسئله مهمی آنها در خلق فرصت

ای اجتماعی هها و آسیبگیری بحرانتواند به شکلبرای فارغ التحصیالن دانشگاهی تبدیل شده و می

متعددی بشود. یکی از راهکارهای مناسب و مطمئن برای حل این مسئله توانمندکردن آنها به مهارت 

های انیتا حد زیادی مانع نابسامتواند کارآفرینی در طول تحصیالت دانشگاهی است که این توانایی می

ا و های تحصیلی دانشگاههها در برنامه درسی رشتهوجود برخی آسیب اما مختلف اجتماعی گردد.

)مجلل و  های الزم را در این زمینه کسب نکننددانشجویان مهارتموجب شده مراکز آموزش عالی 
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 و از کیفیت مطلوب های دانشگاهی علوم انسانیدر اغلب رشته برنامه درسی (.167: 1390همکاران، 

 . داردق، مبتکر و توانا را نکارآفرینی برخوردار نیست و توانایی تربیت کارآفرینان خالقابلیت 

، فن کی همثاب است که حقوق به یاحقوق به گونه یدر دوره کارشناس یآموزش یزیبرنامه ر    

وم، دغالب حقوقدانان نسل اول و  انیجر رایشود. ز تیترب نیسیحقوق مانند تکن یآموزش و دانشجو

 ریتفس و نیبه تدو ،یو فرهنگ یفکر یهاشهیحقوق موضوعه، با غفلت از ر نیو مفسّر نیمُدَوِّن یعنی

عاصر م رانیشدن حقوق در  ایفن ای یسِرّ نامعرفت توانیکه م یاپردازند. به گونهیحقوق موضوعه م

ز امرو یایکه در دن آنحال  ؛تبودن مباحث حقوق دانسیارشتهانیو م یحقوقانیبه م یتوجهرا کم

 ، چونمعارف آن گریبا د یعلوم انسان معرفتی از همثابه ب حقوق انیم یترارتباط و تعامل گسترده

 نیو... به وجود آمده است. بنابرا اتیاقتصاد، ادب است،یس ،یشناسانسان ،یشناسهجامع ،یشناسروان

 رگیحقوق و د انیسو و م کیاز  یمختلف حقوق یهارشته نیاند که بواقعیات مزبور موجب شده

( که 22: 1388 ان،یمنصور) بروز کند یبه همبستگ یشیگرا و سو، گریاز د یعلوم انسان یهاتهرش

  ای است.رشتهانیم های نوین در حوزه مطالعاتآن تولید اندیشه حاصل

، با تأکید بر مشکالت سرفصل دروس ایران حقوق دردانشگاهیِ های نظام آموزش آسیب -2

کارشناسی حقوق

 ای« برادفرا دن»مستعدبوو ناییها« اشامل »تو کهدانسته شده  یچندبعد ریساختا، یپذیرلشتغاا

 سرمایهو  نسانیا سرمایه ،جتماعیا سرمایه. ستا شغلی مسیر یفرصتها به ستیابیو د شناسایی

 ده،گستر نسانیا سرمایه. هستند ادفرا یپذیرلشتغاا رساختااز  بخشی مل مکوّناعوشناختی، نروا

 نهاآ ناییاتو ندامیتوو  میکند مجهز یبیشتر پذیرلنتقاا یهارتمهاو  نشدا ،تخصص بهرا  نکنارکا

 همچنین جتماعیا سرمایه. زدسا آوردهبر مختلف مشاغلاز  دیعملکر راتنتظاا به ستیابید ایبررا 

 (. 76: 1397)سپهوند و همکاران،  دمیشو بمحسو ادفرا یپذیرلشتغادر ا حیاتی یعنصر انبهعنو

، افرادی به صرف داشتن مدرک دکتری 80است که از دهه تحقیقات نشان داده است این در حالی     

ها و مراکز آموزش عالی شوند. این وضعیت با توانند به عنوان عضو هیأت علمی وارد دانشگاهمی
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ها و تمرکز جذب در وزارت علوم بدتر شده است )صفایی های آموزشی دانشگاهسلب اختیار از گروه

   (.652: 1393و کاظمی، 

های آسیب -1 :اند ازایران به چهار قسمت تقسیم شده که عبارت های نظام آموزش حقوق درآسیب    

آسیب  -3، های راجع به نظام اجرایی آموزش حقوقآسیب -2، های دانشگاهی حقوقحاکم بررشته

در این  .های آموزشی حقوقهای مربوط به سرفصلآسیب -4 ،های مربوط به متون آموزشی حقوق

-از: فقدان مطالعه میان اندهای دانشگاهی حقوق عبارتهای مربوط به رشتهترین آسیبمهممیان، 

عدم پوشش ، ازی دانشسضعف کارآفرینی و تجاری ،عدم تدوین سلسله مراتب اهداف ،ایرشته

ای هفقدان ضوابط و معیارهای ایجاد رشته، های شغلیضعف ارتباط با رشته، نسبت به نیازهای موجود

های مربوط به نظام اجرایی آموزش حقوق ترین آسیبمهمو اما  .ضعف مطالعات تطبیقی، و حقوقی

. در مقررات آموزش ناپذیری به حد کافیانعطاف، و از: ناهمترازی مجریان آموزش حقوق اندعبارت

وضعیت ارزشیابی  توان معطوف بهرا میسان حقوق مدرّ های متوجهوانگهی، خطیرترین چالش

 استفاده از فناوری آموزشیدر ضعف  و حقوقی، و تغییرات اجتماعیدم روزآمدی همسو با ع ،آموزش

-از: فقدان معیارهای منطبق با نظریه نداهای راجع به متون آموزشی حقوق عبارتآسیب دانست. و اما

مرکز ت، ضعف سنت نقد کتاب، های یادگیری و سازماندهی محتوا برای تدوین متون آموزشی حقوق

 . های آموزشیعدم تناظر متون با سرفصلو  ،تون نوشتاری و فقر منابع دیداری و شنیداریبر م

 عدم روزآمدی از: اندهای آموزشی حقوق عبارتهای راجع به سرفصلآسیباز دیگر سو،     

-رنامهبعدم دخالت متخصصان آموزشی و ، هاضعف مستندسازی تدوین سرفصلی درسی، هاسرفصل

یِ زایافدانشهای مهارت و بهبود نگرش در مقایسه با سرفصل یارتقای بایسته ، عدمدرسیریزی 

 . های یادگیری و خالقیتمحوری و نظریهضعف توجه به پژوهشجهانی، 

ریزی درسی و مشکالت پیرامونیِ علت و معلولِ آن هر یک به سهم خود های نظام برنامهچالش    

( 1393محققان )صفایی و کاظمی، موجب تشدید اختالل در آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق هستند. 

نبود نظام دستیاری استادی )استادیاری به معنای واقعی(، اشکاالت ها از این قرار اند: برخی از این مؤلفه

توجهی به مسائل رفاهی اعضای هیأت علمی، ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی، کم نظام حاکم بر
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شدن آثار علمی ارزنده و بدیع( کاری استادان )کموقتی، کمنشدنِ نظام تماماشتغال زیاد آنها و رعایت

ردن نک ادهکسوت و باتجربه و استفکردن استادان پیشو افزایش مقاالت مشترک با دانشجو، بازنشسته

میلی، در مقاطع تحصیالت تکاز تجربه آنها، تغییر آزمون تشریحی به تستی برای پذیرش دانشجو 

، به ویژه مقاطع تحصیالت پذیرش بیش از حد دانشجوی حقوقپذیرش دانشجوی بدون آزمون، 

تداوم روش انباشت مطالب حفظی به جای فهم شیوه جذب متمرکز دانشجوی دکتری،  تکمیلی،

ا رونشدن دانشجویان حقوق بو روبهاکتفا به آموزش نظری لی و ایجاد قوه استنباط، مسائل استدال

وجهی به تکمنکردن در دوره تحصیل از ابتدای کارشناسی تا انتهای دکترا، مسائل علمی و کارآموزی

شناسی و فلسفه حقوق، عدم ضعف اهتمام به روشحقوق تطبیقی در آموزش و پژوهش حقوق، 

دم عهای جدید حقوقی متناسب با نیاز کشور، نیافتن رشتهدر آموزش حقوق و توسعهگرایی تخصص

های واحدهای آموزشی به نحو شایسته و مطلوب و متناسب با نیازهای ها و سرفصلبازنگری عنوان

توجهی به تخصص استادان در کمروزو تحوالت حقوقی جهانی و مرتبط با نظام حقوقی ایران، 

روند فزاینده ضعف علمی ها به آنان، ها و رسالهنامهرجاع دروس و ارجاع پایاناختصاص دروس و ا

توجهی به کمنامه، های دانشجویی و رواج سرقت علمی و خرید و فروش پایانها و رسالهنامهپایان

ویژه در رویکرد پویا به فقه و مسائل مستحدثه و نظرات فقهی عقلیِ نظام و قواعد حقوق بومی به

-وهها و گرحد و مرز دانشکده، توسعه بیهای حقوق و دستگاه قضانوگرا، عدم ارتباط میان دانشکده

گیری آموزش دانشجو و فراغت از تحصیل آسانهای حقوق در سراسر کشور و افزایش تعداد دانشجو، 

وجود  حقوقی، ای در حوزه اخالق پژوهش و آموزشضعف عنایت به اخالق حرفهو تورم نمره،  آنان

، ضعیف و غیراستاندارد، کمبود منابع تخصصی معتبر و روزآمد، به ویژه منابع درسی متعدد، ناهماهنگ

 وو رواج جانمایی ترجمه به عنوان تألیف،  های حقوقی، رکود پژوهشمجالت تخصصی در کتابخانه

 . های گروهیعدم اقبال استادان به انجام پژوهش

 این از زنی حقوق رشتة یابند.می تحول و تغییر جوامع نوین نیازهای به توجه با علمی هایرشته    

 ت،اس شده مطرح درسی برنامة مطالعات حوزة در که نوینی مفاهیم از یکی نیست. مستثنی اصل

 تحقق و رییادگی سطح بهبود در تواندمی مفهوم این بازنمایی و تبیین اشد.بمی سیدر برنامة مشاورة
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 هایروش و یادگیری سطح ارتقاء در تواندمی درسی برنامة مشاورة .باشد مؤثر درسی برنامة اهداف

 قشن درسی هایبرنامه چارچوب در فراگیران شخصی اعتالی و توسعه ویژهبه و یادگیری -یاددهی

 حوزة کنار در روانشناسی و مشاوره هایرشته .(105 :1397 همکاران، و )رودی نماید ایفا مهمی

 درسی برنامة مشاورة اهداف تحقق در حقوقی کتب مؤلف اساتید به توانندمی درسی برنامة مطالعات

 نشان ار تریژرف چالش حقوق، رشته در درسی برنامه مشاوره فقدان البته رسانند. ددم حقوق رشته

 گراییِغرب جمله از متعددی اشکاالت و است رشته این در علمی منابع در آسیب همانا آن و دهدمی

 وارسازیاست بدون قانون و فقه به کارکردگرایانه نگاه است. شده سبب را مفرط زدگیِفقه و افراطی

 ایکنندهش مفاهیم اساس بر شرعی احکام تأویل و توجیه و سو یک از اصیل ضوابط و مبانی بر آنها

 وحدتی به: ر.ک.) است شده داده هشدار حقوقدانان توسط که آسیبی دیگر، سوی از عدالت همچون

  .(173 :1391 شبیری،

از حیث وضعیت آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق باید توجه داشت در مقطع کارشناسی، دروس    

از) قضایی موزیکارآ تخصصی( و اصلی دروس )از 2و  1تحقیقی  کار در رشته حقوق، شامل عملی

مباحث به حد از بیش توجه بیانگر رشته حقوق در عملی دروس کم اختیاری( است. تعداد دروس

هایگروه رسدنظر می به طورکلی، است. به عملی دروس زمینه در امکانات کمبود یا و تئوریک

این منابع و درسی مواد و هستند روروبه جدید آموزشی کتب کمبود با درسی، منابع در مورد حقوق

)توسلی  ندارد تناسبی اجتماعی موضوعات تنوع و حجم با و جدید نیازهای و هاپیچیدگی با رشته،

نامنظم بسیار یا و ندارد وجود یا هادانشگاه در حقوق هاینشریه این، بر . افزون(1: 1389نائینی، 

تا ندارد وجود حقوق رشته تخصصی هایکتابخانه کشور، هایدانشگاه از بسیاری شود. درمی منتشر

فقر با کوچک هایدانشگاه در ویژه به دانشجویان و بپردازند حقوقی مطالعات به بتوانند دانشجویان

حقوق، رشته در هادانشگاه علمی هیئت اعضای وظایف ترین از مهم .هستند روروبه حقوقی منابع

 کار پیگیری و تحقیقی کار ارائه درسی، سؤاالت به پاسخگویی حقوقی، دروس تدریس به توانمی

دوره  در تحصیلی هاینامهنپایا به رسیدگی دانشجویان، تحصیلی راهنمایی و ، مشاوره2و  1تحقیقی 

و تحقیقاتی و پژوهشی هایطرح اجرای ها،دانشگاه رسمی جلسات در حضور ارشد، کارشناسی
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از و باشد روز به اطالعاتشان که رودمی انتظار رشته این استادان کرد. از اشاره اجرایی وظایف انجام

هدف این به رسیدن برای مکانیسمی عمل، در لیکن کنند؛ استفاده درسی جدید منابع و هاجزوه

بر مبتنی و قوانین تجزیه و تحلیل صورت به درس هایکالس در حقوق ندارد. تدریس وجود

 است.  حقوقی هایتئوری

 و را افزود دانانخوانان و نه حقوقان تورم جمعیت حقوقمذکور، باید بحراین معضل و معضالت  به

ای بسا دارنگان مدرک دانشگاهی حقوق که حتی روخوانی از منابع حداقلیِ درسی رشته خود هم 

فاقد  های؛ دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی تا دکتری در دانشگاهاندننموده و مدرک دریافت کرده

های گیرند و بحران آموزشی کشور را در عرصهشوند و مدرک میآموزشی وارد میاستانداردهای 

دنی نشاین ظلمی بس گران و جبرانکنند. وحساس قضاوت و وکالت و تدریس حقوق، تشدید می

 است.

های پژوهشی نیز به نوبه خود پیامدهای منفی بر تشدید بحران سرفصل و آموزش دروس چالش    

دار اما مبتال به ضعف علمی، آن تعداد از گذارد. اساتید رزومهر جای میدانشگاهی حقوق ب

هستند که مناصب آموزشی را بدون صالحیت  –هر دو گروه  –کسوتان نودکتراگرفتگان و پیش

 اند. پژوهشی و آموزشیِ بایسته اشغال نموده

ی از سرقت علمی و های اطالعاتی حقوقی که امکان همانندجویی برای پیشگیرمعضالت بانک    

رین مسائلی تیکی از مهمکنند نیز مزید بر مشکالت است. دیگر جرایم و تخلفات پژوهشی را میسر می

 ها وپایان نامه یلی از همهکه باعث گسترش این کار شده فقدان بانک اطالعاتی جامع و دیجیتا

ها در پایگاه اطالعات و نامهپایانر چند امروزه شماری از این ه. است شده در ایرانهای دفاعرساله

 نامهانپای فراوانی داک( ثبت شده ولی این کار هنوز در ابتدای راه است. شمار)ایران مدارک علمی ایران

 نیز شیوه جستجوی کلیدواژگان و نشده ثبتهمچنان در ایرانداک  – دور سالیان به متعلق ویژهبه –

 در. شودمی سارقان طعمه هانامهبرای یافتن رکوردهای پژوهشی مشابه نیز ضعیف است. این پایان

 نشگاههادا. ندارد وجود تکراری موضوعات تصویب از جلوگیری برای چندانی فیلتر هم دانشگاه درون

ن فقط در ایآنجا صرفا عناوین تکراری و مشابه درج شده و  اماکنند می استعالم ایرانداک از معموال
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شود و دانشجو به راحتی می تواند ظاهر عنوان را تغییر داده و از محتوا صورت موضوع تصویب نمی

اله را به نامه یا مقپایان ،نویسنده نامه هم با تغییر عنوان وه کند. گاه موسسات فروشنده پایاناستفاد

 یردگای صورت میجعل و سرقت هم گاه چنان حرفه. فروشندهای مختلف میاهچند نفر در دانشگ

ها موجب ضعف تخصص و افت مهارت و نهایتاً ی این چالشد. همهشونکه اساتید هم متوجه نمی

 گردد. آموختگان حقوقی میکاهش فرصت اشتغال دانش

دانشجو با  همواجه نینخست «علم حقوق ةمقدم» یاهیپا سدردر دوره کارشناسی رشته حقوق،     

واحد  نیا تیاهم با وجوداست اما  یدانشگاه طیدر مح یو یساختمان   ذهن هو سازند دانش حقوق

در آن روبه رو و غلبه مباحث حقوق خصوصی  یمباحث حقوق عموم گرنبا نقش کم ،یآموزش

زمان گاه هم« حقوق اساسی»زمان ارائه مورد دیگر این که، (. 110 :1394 :زاهدمهدوی)ویژه و  میهست

 است که دانشجو با مفاهیم انتزاعی ناآشناست های ابتدایی و هنگامیو در ترم« مقدمه علم حقوق»با 

های حقوق به نحوی اگرچه آفت یادشده در تمام رشتهشود. زدگی دانشجویان میو این موجب دل

 بیشتر در معرض این آسیب« حقوق عمومی»ی، حقوق-قابل ردیابی است اما به دلیل ماهیت سیاسی

ارائه زودهنگام اغلب دروس حقوق عمومی موجب شده (. 17: 1388قرار دارد )گرجی ازندریانی، 

ای و طفیلی به شمار را حاشیه «حقوق اداری»و « حقوق اساسی»اغلب دانشجویان حقوق، دروس 

حقوق اساسی در دانشکده حقوق  های درسی حقوق اداری وآورند. اما مطالعه تطبیقی سرفصل

 شاهد خوبی بر ضرورت بازنگری، کارآمد و روزآمد کردنِ محتوای دروس است.  1دانشگاه کمبریج

 حطهم در س ،یارشد حقوق عموم یکارشناس طع، در مقسدرو یبرخ ینیبشیاما در کنار فقدان پ    

ارتباط را با  نیکمتر که یممواجه یدرس یبا واحدها ،یاریاخت سدرو طحو هم در س یالزام سدرو

حقوق حل وفصل  ،یالمللنیب تحقوق معاهدا ،یعموم المللنیدارند، مانند حقوق ب یحقوق عموم

 دیساتبودن تعداد اکم لیبه دل یحقوق عموم تهرش سأسیت ایدر ابتد دیالملل و... شانیاختالفات ب

وجه قابل ت شیداشت اما اکنون با توجه به افزا یهی، توجسن دروین رشته، وجود ایمتخصص در ا

 نامقبول است.  هیتوج نای ،یعموم قوقصاحب نظر و متخصص در ح دیاسات

1 Administrative Law (Syllabus), Online. Available at: www.law.cam.ac.uk, Accessed: August 1, 2019. 
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های اشتغال در مشاغل ن و مقررات مرتبط با مشاغل حقوقی، و چالشقوانی درونیِ تناقض -3

حقوقی

این زمینه منتفع است.  در حال حاضر در زمینه خدمات حقوقی انحصار وجود دارد و سیاستگذار در

ای که در صورت افزایش ظرفیت منافع کانون وکال که یکی از ارکان جذب وکیل است به به گونه

خطر می افتد. بنابراین قوه قضاییه باید در این زمینه وارد شود و انحصار موجود در بازار خدمات 

م در این بازار ایجاد می هزار شغل مستقی 500حقوقی را بشکند. در این صورت است که بیش از 

 . و فارغ التحصیالن بیکار رشته های حقوقی وارد بازار می شوند 1شود

بخش عظیمی از های پیشین، بمانند سال 1398سال نتایج آزمون وکالت پس از اعالم     

حدود  1398در سال کنندگان در آزمون وکالت از قبولی و احراز شغل وکالت بازماندند. شرکت

. مطابق آمار دندشنفر نهایتا در این آزمون پذیرفته 1700هزار نفر در آزمون شرکت کردند که فقط 60

التحصیالن رشته التحصیل حقوق دارد و نرخ بیکاری در فارغهزار فارغ600رسمی، کشور حدود 

 عات راهبردی)گزارش مرگز آمار و اطال هاستدرصد و باالتر از نرخ بیکاری در دیگر رشته21حقوق 

آموختگان حقوق تابستان امسال جمعی از دانش (.1397وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

 که سرانه تعداد وکیل نسبت بهقوه نوشته بودند درحالیسه ای به سران های کشور، در نامههدانشگا

کند و پیدا میجمعیت در کشور بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست هر ساله آمار پذیرش کاهش 

 . امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر

از وزیر است عضو کمیسیون برنامه و بودجه که  یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی    

رده ها برخورد نکپرسیده که چرا با عملکرد غیرقانونی روسای دادگستری استانسوال دادگستری 

و  (6، )(1قانون اصالح مواد ) 7ماده 2 در سؤال این نماینده مجلس آمده؛ مطابق تصریح تبصره 2است؟

صدور مجوز شغل  ه ممنوعیت عدمدربار اساسی، قانون 44 های کلی اصلقانون اجرای سیاست (7)

1 https://www.khabaronline.ir/news/1284468  
2 https://www.fardanews.com/fa/news/615307 

https://www.khabaronline.ir/news/1284468
https://www.fardanews.com/fa/news/615307
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ست. ابودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف ازجمله حرفه وکالت خالف قانون به دلیل اشباع

ماده یک قانون یادشده درخصوص  21درباره مستند شمول این قانون به حرفه وکالت باید به بند

رغم به .ها اشاره کرده استتعریف مجوز کسب و کار مراجعه کنید که به همه مراجع ازجمله اتحادیه

ی )تبصره دادگسترظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موضوع از آن قرار است که اجازه تعیین 

مصوب  44های کلی اصلقانون اجرای سیاست 92 دلیل صراحت مادهبه 1376ماده یک( مصوب سال 

جمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت  ، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از1387

قانون  4بصرهاخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خالف قانون جدید است. ضمنا مطابق ت

قانون مجازات اسالمی از  600یادشده، هرگونه درخواست شرط اضافی برای کسب شغل مطابق ماده

.سال حبس دارد. بنابراین قانونگذار تعیین محدودیت ظرفیت را ممنوع اعالم کرده استماه تا یکدو

اند به استمرار ظرفیت ثابت و محدود در ایران برخالف تمام چگونه ذینفعان وکالت توانسته اما    

کشورهای جهان حتی افغانستان، عراق، ترکیه، پاکستان ادامه داده تا بتوانند مانع اشتغال حداکثری 

یت ین ظرفتعی –الفعوامل متعددی در این بحران نقش دارند: حقوقدانان در شغل آزاد وکالت شوند؟ 

ها و وکالی آتی که در قوه قضائیه هستند و از کانون های وکال در آینده توسط وکالی فعلی کانون

پروانه وکالتشان را اخذ می کنند انجام می شود یعنی تعیین ظرفیت توسط کسانی است که احتماال به 

 ایهکانونگاهی برخی  -ب. خاطر منافع آینده کاری مخالف حذف ظرفیت ثابت و محدود هستند

آنها  ه و بهاستقالل یا سایر موارد از مسئوالن موثر دولتی یا نماینده ها دعوت کردهای وکال در جشن

و شاید این مراودات مشکوک موجب البی برای عدم افزایش ظرفیت آزمون  دهندکادو هدیه می

پروانه  با استفاده از مزیت -پالتحصیالن حقوقی باشد. های بعد و تبعاً عدم اشتغال فارغوکالت سال

م های محترسئوالن موثر دولتی یا نمایندهت تعدادی زیادی از وکال مشاور حقوقی یا وکیل موکال

مجلس هستند یا تعدادی با تودیع پروانه وکالت خود نماینده مجلس نیز هستند، تعدادی از حقوقدانان 

الت انه وکهای وکال پرواز پایان دوره نمایندگی از کانونخود نماینده غیر وکیل مجلس بوده که بعد 

ه در پایان سی سال توان اشاره کرد کقدان کارمند دولت میهمچنین به تعداد زیادی حقو .گیرندمی

اد توانند با اعتقلذا تعدادی از این افراد بعضا می .گیرندهای وکال پروانه وکالت میخدمت از کانون
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یعنی  های حقوقی ناقصاییصنفی بر منافع جامعه با راهنمقلبی به ظرفیت ثابت یا ترجیح منافع 

رم مجلس، سایر نمایندگان محت ها به مسئوالن یاها و نگفتن همه واقعیتاستیکردن قسمتی از ربرجسته

ها خلل ر سیر تصویب آنکار را در نطفه خفه کنند یا دالتحصیالن بیبه نفع فارغزا ی اشتغالهاطرح

جه احتمال دارد در نتی .اندحقوق خود وکیل هایاساتید دانشکدهتعداد زیادی از  -ج. ایجاد کنند

خواهند نسبت به قضیه حذف ظرفیت ثابت و محدود فعالیت کنند نگرانند که مبادا دانشجویانی که می

شود که ظرفیت ثابت و محدود باعث می -د .مهری قرار گیرندیتوسط تعدای از این اساتید مورد ب

 باید به آنان حق .از مخالفان حذف ظرفیت ثابت شوندشده در آزمون هر سال یکی کارآموزان قبول

داد چون با سختی وارد حق مسلمشان در حرفه آزاد وکالت شده اند پس چرا به سهولت اجازه دهند 

ر کار نگرانند بعد از قبولی دالتحصیالن بیتعدادی از فارغ -ـه. وجود آیده برایشان رقیب کاری ب

 ؛وندها شناسایی و به دالیلی اذیت شصورت فعالیت بر علیه کانونار در در اختب ،آزمون تستی وکالت

از پیگیری  هایشاننبه سیاسی پیدا کند توسط خانوادهتواند جکه هرگونه احقاق حق می یا با تصور این

 .احقاق حق منع شوند

انون ک به هر حال نبردی کامال نابرابر میان اکثریت حقوقدانان غیر وکیل کشور با تعدادی از وکالی

 . که به خاطر استمرار درآمد کالن وکالت برای صنفشان می کوشند در جریان است

یزی رنارسایی حمایت حقوقی از اخالق پژوهش، عامل تشدیدکننده آثار منفی ضعف برنامه -4

 درسی در رشته حقوق  

مان به ساز میزان چشمگیریتواند بهای میحاکمیت اخالق حرفههای متعددی نشان داده است پژوهش

: 1398)صفیان و همکاران،  های سازمانی و توفیق در تحقق اهداف یاری رسانددر جهت کاهش تنش

عنوان الگو و نمونه برای دانشجویان در کنار نقش علمی خود، نقش . اعضای هیئت علمی به(21

ی، آموزش عال ها و مؤسساتهمین دلیل در بسیاری از دانشگاهکنند. بهاخالقی حساسی نیز ایفا می

حیح و بندی صپیکرهتوجه پژوهشگر به. های اخالقی تدوین شده استهایی با عنوان شناسهنامهآیین

ای بودن او مربوط است. تا آنجا که میزان فاصله او از حوزة تخصصی و حرفهدقیق یک پژوهش به
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، خود در زمره دست آمده باشدکه تخصص الزم و کافی بهفضای پژوهش، پیش از آن ورود به

هنجارهای اخالقی علم شود. زیرا یکی از شرایط پایبندی بهاخالقی در علم محسوب می هایناراستی

های الزم و کسب دانش کافی در زمینه پژوهش است و این خود مستلزم کسب مهارت« بودنایحرفه»

ا هپژوهش تیفیکبه و اثربخش نسبت  قیدق تنبود نظار .(14: 1393میرزایی و قاراخانی، ) است

 ثارآو  ردیقرار نگاستاندارد  یابیارز در معرض یفیکحیث از ها پژوهشکه  شودیباعث مهمچنین 

رایم انواع تخلفات و ج نهیدر زم تو مقررا نیقوان تیشفافضعف . گردند منتشر زین فیضعی لیخ

 یقاخالیزده شود و بدامن آسیب  نیکه به ا گرددیم موجبمواقع خود  رخیدر ب علیه حقوق پژوهش

هم ضعف فاحش نظارت و هم  ،در واقع (.73: 1399یابد )چوپانی و همکاران،  شیدر پژوهش افزا

یِ مصوب و مورد ابالغ به نهادهای علمی اخالق یاستانداردها و منشورها ها و ابهامات در خودِتشتت

  فزونی یابد. پژوهش ی علیه حقوقکه سوءرفتارها شودیباعث م کشور

ت مبهم و متناقض و و مقررا نیانو قو یموانع ساختار ،ید جو سازماننمان یعوامل راستا، نیدر هم    

های ل موثر بر تشدید وخامت بحران اخالق در پژوهشاز جمله عوام دار از امکان اجرا،فاصله

 رد وهشپژ اخالقبه حراف از پایبندی ان فردی، بعد دردانشگاهی کشور و البته در جهان هستند. 

 خطیت  و پژوهشی سازمان پژوهش، محتوای و صورتبندی با ارتباط در) ایحرفه شخصی و سطوح

 ساختاری، بعد در. است توجه قابل( پژوهش اجرای و دریافت ایحرفه و علمی هنجارهای و قواعد از

 ژوهشپ و پژوهشگر با ارتباط در سازمانی و نهادی ایحرفه و اخالقی تعهدات و قواعد از سوءاستفاده

 پژوهش( مورد محتوای و کاربرد گزارش، تصویب، داوری، فرایند دریافت، نحوه موضوع، انتخاب)

 مفهومی ددستاور پایه بر. ویژه علوم اجتماعی انتقادی واقع شده استتحقیقات علوم انسانی به توجه

 ابلمتق تاثیر برآیند ایران در اجتماعی علوم پژوهش فضای در اخالقی هایناراستی پژوهش، این

کننده هنجارشکنی ران )پژوهشگر( و ساخت نهادی )شامل قواعد و هنجارها و منابع( تسهیلکنشگ

 . است

-های نسل دوم )پژوهشمحور( به دانشگاههای نسل اول )آموزشدر عصر حاضر با گذار از دانشگاه

ش، پژوهش و مشارکت در توسعة محور( و نسل سوم )دانشگاه کارآفرین( که بر مفاهیمی مانند آموز
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های دانشگاهی تأکید دارند، پایبندی به اخالق سازی پژوهشاقتصادی از راه ارتباط با صنعت و تجاری

: 1397زاده و همکاران، )عباس پژوهش و ارتقای آن در نظام دانشگاهی اهمیتی دو چندان یافته است

انجام پژوهش، با توجه به پیامدهای نتایج (. از این رو، تضمین حقوقی اصالت و روایی و صحت 63

 های مختلف جامعه، اهمیت و ضرورتی انکارناپذیر دارد.پژوهش بر بخش

المللِ کیفری که در عمل موجب از یک سو تحول حقوق کیفریِ داخلی در تعامل با حقوق بین    

ه سازمان های پیوستن بالمللی شده و از سوی دیگر ضرورتها تحت تأثیر اسناد بینانگاریبرخی جرم

برای کشورهای در حال توسعه  1معاهده تریپستجارت جهانی، ایجاد معیارهای حمایتی همسو با 

( عدم 24: 1397ناپذیر کرده است. مطالعات نشان داده است )باقری و همکاران، مانند ایران را اجتناب

ن کند. ضعف قوانین حمایتی امکاها را منتفی میحمایت مؤثر از مالکیت فکری بسیاری پیشرفت

 گیرد. گذاران میهای حقوقی از سرمایههای وابسته به حمایتگذاری خطرپذیر را در حوزهسرمایه

 ته حقوقدر تألیف کتب درسی رش پژوهشینقض اخالق افزایی برای سختیمختلفی تدابیر حقوقی     

هایی را تحت عنوان دستورالعمل ،جمله ایران کشورهای مختلف ازاتخاذ شده اما کافی نیست. 

اند. همچنین نمودهگذاری ح و قانونعلوم اجتماعی مطرهای پژوهشاستانداردهای پژوهشی در حوزه 

آنها   تموازا شده است و به ون علمی ارائهگوناگهای و انجمن تکدهای اخالقی توسط مؤسسا

ر.ک. به: . )اندمداری پرداختهپژوهش اخالقترین عوامل مؤثر برای انجام بسیاری به تبیین مهم تمقاال

های کارشناسی نامهپژوهش و خصوصا در تألیف پایانتقلب در  (.99: 1398و همکاران، خانی جزنی 

 ،ای که از جای دیگر گرفته شده )به سرقت رفته(شامل این موارد است: ارائه مقالهارشد، 

نتایج  کردندادن به سایر افراد برای رونویسیشخص دیگر، اجازه ألیف یا ترجمهکردن از ترونویسی

، انجام تکلیف به دست فرد دیگر، انجام تکلیف برای سایر افراد و انجام تکلیف فردی با سایر پژوهش

 اشخاص. 

موانع و  های تحقیقاتی دانشگاهی انجام شده است تحقیقات زیادی در مورد موانع موثر بر فعالیت    

ات موانع مالی، امکانمختلفی از جمله ح وطسهای تحقیقاتی در دانشگاه در تدرونی موثر بر فعالی

1 Trade Aspects Related of Intellectual Property Rights (TRIPs) 
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؛ صفیان و 1397سپهوند و همکاران، ) اندبندی شدهمی و فردی دستهای، مدیریتی، سازمانی، علحرفه

ای، امکانات و مالی را از موانع . پژوهشگران وجود موانع مدیریتی، اداری، حرفه(1398همکاران، 

کنند. همچنین برخی از نتایج  تحقیقاتی در دانشگاه از دیدگاه اعضای هیات علمی بیان می هایفعالیت

متاسفانه در جامعه  اما .های فردی پژوهشگر در عرصه تحقیقات است نشانگر مشکالتی چون انگیزه

مشخص نیست. این امر سبب شده است که نه تنها جایگاه تحقیق آنچنان ما استراتژی کالن پژوهشی 

ها در پیشرفت فناوری مشخص نباشد بلکه گاهی به پژوهش و تحقیقات به عنوان و محقق و نقش آن

-. چرخشگر استثباتهای گزنده و بیو دستخوش نوسان شودیک فعالیت روبنایی و موقتی نگاه می

 های تیز و تند، در تصویب مقررات پژوهشی و تغییر مبانی و آشفتگی راهبرد در مواقع پدیداریِ

و نوسان در اصل و نحوه انجام آموزش الکترونیکی از جمله همین بحران پاندمی کرونا  -ها بحران

ثبات حقوقی و امنیت پژهشی است و ضعف آموزش قطعا بر مشکالت  مخلّ –دروس دانشگاهی

 آموختگان حقوقی تأثیر دارد. اشتغال دانش

علمی یا هنری،  -ا واگذاری آثار پژوهشیاز جمله شیوه های برخورد با تقلب در تهیه، عرضه ی    

همچنین استفاده از این آثار، برخورد قانونی است. تقلب در این زمینه در زمره جرائم و تخلفات 

یدی، علیه حقوق و نظم عمومی جامعه علمی، دارای حیثیت عمومی هستند؛ که در ماده واحده فسیقه

-)جرم ایران، مورد قانونگذاری 1396علمی مصوب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار 

 . واقع شده است انگاری(

های مبتالست ( به نارسایی1396)مصوب « قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»    

ا در ر که اصالح سیاستگذاری حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات تخلفات و جرایم علیه پژوهش

( 5کند. گستردگی قلمرو استثنائات مندرج در تبصره )ابتدای گام تحول، با موانع جدّی روبرو می

گفته، محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهادها به جرایم پژوهشی و غفلت از تکلیف به قانون پیش

 9 هبودن مسئولیت حقوقی در تبصر، نقض اصل شخصی7پیشگیری از تخلفات پژوهشی در تبصره 

-الزحمه مالی اساتید قانونمدار و خدمتگزار به دانشجویانی که پایانقانون مزبور که نقض ناموجه حق

اند، و خارج کردنِ تخلفات پژوهشیِ نامه را دور از چشم اساتید به نحو متخلفانه/مجرمانه ارائه کرده
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هایی از نارسایی مگی جلوه، ه6طالب از شمول قانون و اکتفا به فقط جرایم آنها در بند )ت( تبصره 

 قانون مزبور هستند. 

وب )مص« ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی« 5»بند از سوی دیگر،     

 آنها انجام هنری و علمیجریان تهیه آثار پژوهشی  ارائه خدماتی که در»( مقرر داشته است: 1396

، اهوری دادهگردآ به ، تایپ، کمکآزمایشگاهی خدمات قبیل از است متعارف ثالث اشخاص توسط
این  نقد راقم این سطور بر« .تنیس قانون این در مقرر حکم اثر، مشمول ویراستاری و ترجمه، تکثیر

ها موضوعی صرفا شکلی و در ردیف تایپ و ترجمه نیست و نباید هتبصره آن است که گردآوری داد

ا، هشد. نحوه گردآوری دادهمجاز و مستثنی از ممنوعیت کلی مقرر میبی قید و بند، اینطور مطلق 

ت، کاوی اسخصوصا در تحقیقاتی که نتایج آنها کامال مبتنی بر عین اعداد و ارقام آماریِ مورد داده

نویسی به راحتی از این تبصره سوءاستفاده نامهموضوعی ماهوی است اکنون مراکز غیرمجاز پایان

ه فقط بخش نامه، نکرونا، با قبول سفارش انجام صفر تا صدِ پایان شیوع پاندمی وضعیتکنند و در می

کنند و از چنگال عدالت ها قلمداد مینامه را مصداق گردآوری دادهها بلکه تمام متن پایانتجمیع داده

یرایش علمی وشد، وگرنه گریزند. به عالوه، ویراستاری نیز باید محدود به ویرایش زبانی میکیفری می

که اطالق آن،  –نوعی از ویراستاری است و امری ماهوی است و توجیه ارائه خدمات ویراستاری 

اطالقی قانونی است که مستمسک مجرمانِ پژوهشی برای  -باشدشامل ویرایش علمی و ماهوی می

از  و غفلتفرار از اتهام و مجازات است. محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهادها به جرایم پژوهشی 

واحده قانون مزبور، ایراد دیگری است ماده« 7»تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی در تبصره 

که رفع آن، در وضعیت کاهش فعالیت نظارتی نهادهای پیشگیرنده از تخلفات پژوهشی بیش  از پیش 

 رسد. ضروری به نظر می

 گیرینتیجه

بسیاری از انواع تقلب با وضع قوانین و مدیریت آموزشی قابل اجتناب بوده و موجب تقویت اخالق 

گذاران آموزش عالی تدابیر الزم را برای خواهد شد. الزم است سیاستعلمی در نظام آموزش عالی 
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ا تاکید بر بتوانند اساتید نیز میای به دانشجویان در دوران تحصیل بیاندیشند. آموزش اخالق حرفه

گر بودن و تعامل محترمانه با دانشجویان و ارزشیابی مستمر در ای، حمایتهای حرفهرشد مهارت

 هم باید یژه صدا و سیماه وها و بدر سطح مطبوعات و رسانههمچنین . مؤثر باشندکاهش تقلب 

ه ی بکیف هایرکود پژوهشآموزش عمومی و نخبگانی صورت گیرد تا جامعه علمی کشور دریابد 

 و  توسعه موجب شایسته پژوهشِآموزش و  کشانَد؛ چه،، کشور را به محاق میاندازه رکود اقتصادی

ضعف  و نیز مبتال به سوداگری دستمایه مهم امر این داد اجازه نباید و است کشور جانبههمه پیشرفت

 .شودنگری تخصص و سَرسَری

حقوق  هایدر کلیه گرایش دکتری و ارشد دانشجویانضابطه توقف فرایند پذیرش بیاز این رو،     

یدی که بازنگری در روند جذب آن دسته از اساتاهمیت دارد؛ همچنین  آنان پذیرش نحوهاصالح  و

 همچنین جذبو علمی به عضویت هیات علمی در آمده اند بدون داشتن شایستگی  یک دهه اخیردر 

ای نظر در نظام ارتقتجدیداهمیت دارد. نیز  و علمی رهای پژوهشیکید بر معیاأاساتید توانمند با ت

برخی ف و همچنین حذ االت و بی توجهی به کیفیت آنهاستاساتید که مبتنی بر تعداد کتابها و مق

نامه را به پذیرش و چاپ مقاله منوط کرده و یا داشتن مقاله را شرط دادن نمره پایان 2قوانین که 

تقویت ترکیب اعضای نماید. ، ضروری میان و... نموده اندشبرخی امتیازات مانند استعداد درخ

بازار  ها با نیازهای واقعیسازی برنامهای، متناسب، اجرای نظام صالحیت حرفهتخصصی تدوین برنامه

بندی ، نظام طبقهحقوقی بندی مشاغلکار، نظارت مستمر و کارآمد، تقویت پیوند بین نظام طبقه

-انشگاهدهای درسی بود اثربخشی برنامهاطالعات بازار کار از راهکارهای بههای تحصیلی و نظام رشته

 . نداهپیشنهاد شد( 1398زاده و همکاران، هادی) ها توسط محققان

قانون »ست. ین کافی تخلفات و جرایم علیه حقوق پژوهشافزایی ارتکاب تدابیر قانونی برای سختی    
های مبتالست که اصالح سیاستگذاری ( به نارسایی1396)مصوب  «مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی

را در ابتدای گام تحول، با  حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات تخلفات و جرایم علیه پژوهش

گفته، ( قانون پیش5کند. گستردگی قلمرو استثنائات مندرج در تبصره )موانع جدّی روبرو می

ا به جرایم پژوهشی و غفلت از تکلیف به پیشگیری از تخلفات محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهاده
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قانون مزبور که نقض  9بودن مسئولیت حقوقی در تبصره ، نقض اصل شخصی7پژوهشی در تبصره 

نامه را دور از چشم الزحمه مالی اساتید قانونمدار و خدمتگزار به دانشجویانی که پایانناموجه حق

اند، و خارج کردنِ تخلفات پژوهشیِ طالب از شمول قانون نه ارائه کردهاساتید به نحو متخلفانه/مجرما

انون مزبور هستند. هایی از نارسایی ق، همگی جلوه6و اکتفا به فقط جرایم آنها در بند )ت( تبصره 

 «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» همچنین نقدهایی به

های نقض بندهایی از این است. برای نمونه، إعمال مجازات وارد (وزارت عتف 1393)مصوب 

در مورد عدم پاسخگویی استاد « 41-ح»ها، بند در مورد تحریف داده« هـ»دستورالعمل از جمله بند 

های افراد بدون اجازه، در مورد ضبط سخنرانی« 54-ک»نامه، و بند راهنما نسبت به محتوای پایان

 رد حقوقی وزارت عتف و حتی محاکم دادگستری است.نیازمند تغییر راهب

ریزی درسی حقوق، های مربوط به روش آموزش و برنامهسیبترین راهکارهای کاهش آاز مهم    

ارت بر ریزی نظبه تغییر روش تدریس، تغییر نظام آموزش دانشجوساالری به استادساالری، برنامه

های تخصصی خود، و رساله و نیز تدریس در رشته نامهاستادان به منظور برعهده گرفتن پایان

لی های آن در تحصیالت تکمیتجدیدنظر علمی در نحوه تنظیم سرفصل دروس رشته حقوق و گرایش

های ایجاد دورهریزی درسی حقوق در وزارت علوم، در شورای تحول علوم انسانی و کمیته برنامه

طبیقی و رویه قضایی از حیث تعداد واحدهای کارآموزی دانشجویان، تقویت جایگاه دروس حقوق ت

عمال إهای حقوقی، های تحصیالت تکمیلی اغلب گرایشدرسی و تکثر تدریس پیشرفته در دوره

ای هاندازی رشتهراههای آموزشی متفاوت برای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق، روش

ی به ااخالقی و وجدان شغلی و اخالق حرفهریزی درسی برای تقویت تربیت ای، برنامهرشتهمیان

منابع  ای با مجالت ومنظور تصدی مشاغل قضایی با سالمت نفس، تقویت منابع علمی و کتابخانه

یابی های همانندجویی و مشابهتهای حقوقی خارجی، اخذ اشتراک سامانهعلمی از جمله ژورنال

-یکپو مشاور و داور به منظور پیشگیری وضعی از ها برای همه اساتید راهنما ها و رسالهنامهپایان

  ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی. تغییر دیدگاه مسئوالن نسبت به دانشگاه و برداری غیرقانونی،
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 منابع
التحصیالن رشته حقوق با توجه به اجتماعی اشتغال فارغ -(، ابعاد حقوقی1380احمدی، سید احمد. ) -1

. 13قانون برنامه سوم توسعه، فصلنامه دانش و توسعه، شماره 

(، تحلیل اقتصادی حمایت کیفری از مالکیت 1397باقری، محمود؛ شاهرخی، اعظم؛ عارفی، مرتضی ) -2

. 23-37، 3فکری، فصلنامه دانش حقوق و مالیه، سال اول، شماره 

-های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشتهشناسی رشته(، آسیب1389توسلی نائینی، منوچهر. ) -3

، 2های علوم انسانی، سال دهم، شماره نامه انتقادی متون و برنامههای حقوق در ایران و فرانسه، پژوهش

16-1 .

شناسی حقوقی زنان شاغل )با محوریت دستگاه (، آسیب1392جاوید، محمدجواد؛ شاهمرادی، عصمت. ) -4

. 60، شماره 15ضایی(، دوره ق

(، عوامل سازمانی مرتبط با سوءرفتار پژوهشی 1399پور، سعید )چوپانی، حیدر؛ سیادت، سید علی؛ رجایی -5

-78، 1ای در پژوهش، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال پانزدهم، شماره با تأکید بر اخالق حرفه

71 .

ای در های اخالق حرفهبندی شاخصایی و اولویت(، شناس1398خانی جزنی، جمال و همکاران ) -6

.  3پژوهش، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال چهاردهم، شماره 

زاده، رضوان؛ شریفی، مسعود. رودی، محمدتقی؛ فتحی واکارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه؛ حکیم -7

ین حوزه مطالعات برنامه درسی، سازی مشاوره برنامه درسی به عنوان یکی از قلمروهای نو(، مفهوم1397)

. 105-140، 11، شماره 6دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، دوره 

ریزی مسیر شغلی متنوع گیری و برنامه(، تأثیر جهت1397سپهوند، رضا؛ سلگی، زهرا؛ اکبری، فاطمه. ) -8

. 1، شماره 24آموختگان آموزش عالی، دوره بر اشتغال دانش
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ملفه، فاطمه؛ خراسانی، اباصلت؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ صالحی عمران، ابراهیم. شریفی اسدی  -9

آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی، دوفصلنامه پذیری دانشهای اشتغال(، تعیین مؤلفه1398)

. 13، شماره 7نظریه و عمل در برنامه درسی، دوره 

های آموزش و پژوهش علم حقوق در ایران و سیب(، آ1393صفایی، سید حسین؛ کاظمی، محمود ) -10

. 649-684، 2، شماره 5راهکارهای مقابله با آن، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 

ها و (، مؤلفه1398نژاد امرئی، سید عبداهلل )صفیان، مهدی؛ محمدی، مهدی؛ موسوی، سید علی؛ صالح -11

های سازمانی )مورد مطالعه: یک علمی دانشگاه ای استادان و اعضای هیأتهای اخالق حرفهویژگی

. 21-49، 4، شماره 27دانشگاه نظامی(، فصلنامه مدیریت اسالمی، دوره 

(، بررسی رابطه بین 1397فاطمه، حسین؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ بوداقی، علی )زاده، محمد؛ بنیعباس -12

ی )مورد مطالعه: دانشجویان تحصیالت تکمیلپذیری دانشگاهی با پایبندی به اخالق پژوهش فرایند جامعه

. 63-86، 1، شماره 29شناسی کاربردی، دوره دانشگاه تبریز(، فصلنامه جامعه

(، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: نشر جنگل. 1388اکبر. )گرجی ازندیانی، علی -13

تی برای پرداختن به (، فرص1396متوسلی، محمود؛ مومنی، فرشاد؛ رنجبر، محمدمجید؛ الجوردی، رزیتا. ) -14

. 255-278، 92، شماره 24ریزی در ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره مفهوم برنامه

شناسی فرایند کارآفرینی در برنامه (، آسیب1390فام، رحیم؛ تمجیدتاش، الهام. )مجلل، محمدعلی؛ عبداهلل -15

، 5گاه آزاد اسالمی تبریز(، دوره وری )دانشهای تحصیلی دانشگاهی، فصلنامه مدیریت بهرهدرسی رشته

. 3شماره 

های ایران و تأثیر آن بر (، بررسی تجربه کارآفرینی در دانشگاه1399مختاری، سهراب؛ بهروزی، محمد. ) -16

، 42، شماره 11بازار اشتغال به منظور ارائه مدل مناسب، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 

272-249 .

-(، اخالق پژوهش در علوم اجتماعی ایران، مجله جامعه1393اهلل؛ قاراخانی، معصومه )تمیرزایی، سید آی -17

. 3-23، 2، شماره 15شناسی ایران، دوره 

(، نقش برنامه درسی مبتنی 1398اکبر؛ عصاره، علیرضا؛ نورززاده، رضا. ) زاده، مریم؛ خسروی، علیهادی -18

های مهارتی )مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی امالتحصیالن نظپذیری فارغبر شایستگی در اشتغال

. 6/11/1398کاربردی(، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، انتشار آنالین از 
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شناسی رشته حقوق در ایران، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره (، آسیب1391وحدتی شبیری، سید حسن. ) -19

19 .

شناسی آموزش و توسعه حقوق عمومی در ایران (، آسیب1394ویژه، محمدرضا؛ مهدوی زاهد، مهدی. ) -20

. 107-124، 76به مثابه دانشی راهبردی، فصلنامه راهبرد، شماره 
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The Role of Law Curriculum Failures in Reducing the Employment 

of Law Graduates 

Mahdi Khaghani Esfahani1 

Abstract 

Unemployment is one of the most serious challenges of the present age 

group, especially university graduates. Employability is the result of 

learning career development, experience (work and life), general skills 

(generic), subject knowledge and understanding, and emotional and social 

intelligence. Preparing law students for living and taking up legal 

professions in the future is possible through the correct identification of the 

components of employability and the inclusion of these elements in the 

curricula and extracurriculars of university law education. Stagnant 

curricula and centralized curricula hinder the realization and even the 

conception of legal employability prospects.  

Based on research on differences in the perceptions of law students and 

employers of legal professions of the components of employability, and 

with regard to studies on the effectiveness of the university law education 

system - despite relatively useful developments in the subject matter - In 

promoting the elements of legal employability, this article uses a 

descriptive-analytical method to critique the most important factors, effects 

and consequences of not up-to-date law courses, poor documentation of 

course formulation, lack of involvement of curriculum planning experts, 

lack of promotion The need for skills and attitudes compared to the topics 

of global law education, the lack of attention to research-oriented and 

theories of learning and creativity, and provides solutions to the legal 

problems of some of the rules and regulations of professional ethics in 

academic education and research in the field of law (problems such as 

contradiction, silence and ambiguity of rules and regulations). 

Keywords: Curriculum Planning, Law Course Titles, Employability in 

Law, Crimes and misdemeanor against Research  

1Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Center for Research and Development in Humanities 

(SAMT), Tehran, Iran. 

Email: khaghani@samt.ac.ir  
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 در آموزش عالیو نقش آن کارآفرینی استراتژیک 

 ای(حیطه -)مطالعه مروری 

3فرتورج درخشان، 2نژاد، سمیه مزگی1قاسم سلیمی

 چکیده

 عیباشد و نرخ سریو متحول همراه م ایپو ده،یچیپ ییهابا سازمان کمیو  ستیقرن ب

به سرعت  د،یشد یهانو رقابت ج دیکوتاه تول اتیح یهاچرخه ،یکیتکنولوژ راتییتغ

 یهااز چالش یکیحال  نیدر هم. منتقل شده است هاسازماناکثر  یرقابت طیبه مح

 یرقابت تیکسب و حفظ مز یبدون توجه به نوع آن، چگونگ هاسازماناغلب  یرودرو

 یهاحال که فرصت نیو در ع استیپو یتیماه یکه دارا هاسازمان نیاز ا یک. یباشدیم

مراکز آموزش همراه است،  طیدر مح زین ییهابا چالش ،آن وجود دارد مونرایپ یابالقوه

یند توسعه آها به منظور همسویی هر چه بیشتر با فردانشگاه .باشدیم هاعالی و دانشگاه

آفرین و ارزش، های کارآفرینبه سوی دانشگاهباید المللی ای و بیناقتصادی بومی، منطقه

این امر مستلزم به کارگیری کارآفرینی استراتژیک در نظام  حرکت نمایند که آفرینثروت

. بر این اساس این مطالعه به دنبال پاسخگویی بدین سؤال است که باشدآموزش عالی می

تواند در آموزش باشد و چگونه میکارآفرینی استراتژیک چیست و شامل چه ابعادی می

انجام شده در حوزه کارآفرینی  هایجامعه آماری شامل پژوهشآفرین باشد؟ عالی نقش

استراتژیک در آموزش عالی بود. از آنجایی که در پژوهش حاضر از 

ریزی آموزشی، دانشگاه شیرازدانشیار بخش مدیریت و برنامهنویسنده مسئول، . 1
salimi.shu@gmail.com 

           دانشگاه شیرازتربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، 2
s.mezginejad@gmail.com 

 ، دانشگاه شیرازتربیتی. دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم3

derakhshantooraj@yahoo.com
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گیری برداری و در راستای هدف پژوهش استفاده شده است، نمونهمنابع موجود فیش

آوری اطالعات، با انجام نشده و منابع دردسترس بررسی و تحلیل شدند. به منظور جمع

 Emerald ،Scopus ،Scienceهای اطالعاتی دردسترس از جمله مراجعه به پایگاه

Direct ،Springlink ،ProQuest ،Eric  وGoogle Scholar  و با استفاده از

های کارآفرینی استراتژیک، کارآفرینی استراتژیک در آموزش عالی و کارآفرینی کلیدواژه

میالدی  2019تا  2000ای هاستراتژیک در دانشگاه، مقاالت مربوط به بازه زمانی سال

 و بر این اساس سؤاالت پژوهش پاسخ داده شد. بررسی گردید

 کارآفرینی استراتژیک، آموزش عالیکارآفرینی، مدیریت استراتژیک،  واژگان کلیدی:

 مقدمه

توان به وسیله مناظر رقابتی جدید، فضای کسب و کارهای قرن بیست و یکم را می

های ساختاری جدید بر حسب چهار بینی و فرموانایی پیشریسک فزاینده، کم شدن ت

اندازه عامل تغییر، پیچیدگی، آشوب و تناقض توصیف کرد. هیچ سازمانی از فشارهای بی

ها برای رشد، توفیق و این عوامل چهارگانه ایمن نیست. در چنین شرایطی سازمان

د ثروت هستند )کاراتکو ماندگاری در محیط متالطم امروزی نیازمند خلق ارزش و ایجا

 (. 2009، 1و ادرتسچ

ای برای رشد و تولید ثروت دغدغه 3و مدیریت استراتژیک 2کارآفرینیدر این زمینه 

توانند شوند که میها در نظر گرفته میدو فرآیند پویا در عملکرد سازمانمشترک دارند و 

وردن مزیت رقابتی ها خلق ارزش و ایجاد ثروت کنند و برای به دست آبرای سازمان

هایی که تمایل به (. ولی سازمان1396پور و ازمشا، وناب، مهدیمؤثر باشند )میرزاییان

های کارآفرینی یا استراتژیکی توانند فقط بر فعالیتخلق ثروت به طور مستمر دارند نمی

شود زیرا تکیه کنند. بدون استراتژی برای کارآفرینی اهداف کارآفرینی محقق نمی

کند که هایی را تعیین میراتژی نحوه آرایش منابع، فرآیندها، محصوالت و سیستماست

1. Kuratko & Audretsch
2. Entrepreneurship
3. Strategic Management
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شان اتخاذ میاعتمادی موجود در محیط پیرامونها برای رویارویی با بیصنایع و شرکت

(. بنابراین پیوند استراتژی و کارآفرینی که از آن به عنوان 2008، 1کنند )اکمان و یلماز

ها است و بهبود شود اساس موفقیت کارآفرینی در سازمانیاد می 2کارآفرینی استراتژیک

ها دارد )هیت، ایرلند ها از سوی مدیران سازمانعملکرد ریشه در اتخاذ این نوع استراتژی

ام دو اقد انیتعادل م جادیحاصل ا کیاستراتژ ینیکارآفر(. به عبارتی 2001، 3و کمپ

 طلبانهتیمز یو رفتارها )کارآفرینی( نهطلبافرصت یرفتارها یعنی وستهیمرتبط و پ

کسب  یرااست که ب نیا کیاستراتژ ینیکارآفر یدیمفهوم کل. است )مدیریت استراتژیک(

 یهافرصت یجستجو انیم یتعادل دیبا سازمان دار،یپا یهاو خلق ارزش یرقابت تیمز

وجود که م و یرقابت یهاتیاست با حفظ مز ینیبازار که موضوع بحث کارآفر رد دیجد

مفهوم  ن،یبنابرا(. 2008، 4)وانگ و وانگ است، برقرار کند کیاستراتژ تیریتمرکز مد

نوان به ع نانهیکارآفر یاستراتژ نیتوان به عنوان توسعه تدویرا م کیاستراتژی نیکارآفر

متناسب با  عیسر یریگمیتصم ییکرد که در آن توانا یتلق یاستراتژ یهااز حالت یکی

 (. 1391)رضائیان و نائیجی،  در نظر گرفته شده است یرونیب طیمح راتییتغ

ها را ( بیان داشتند که کارآفرینی استراتژیک سازمان2003) 5ایرلند، هیت و سیرمون

ها با آن مواجه برای واکنش مناسب به تغییرات محیطی مستمر که بسیاری از سازمان

بنابراین بر ایجاد ثروت، مزیت رقابتی سازد. هستند و نیز توسعه مزیت رقابتی، توانمند می

 6و عملکرد مؤثر است. در همین راستا هیت، ایرلند، سیرمون، داوید، تراهمس و چریل

( به این نتیجه دست یافتند کارآفرینی استراتژیک باعث خلق ارزش و ایجاد ثروت 2011)

زایی، پیشرفتالگردد و در نتیجه زمینه اشتغبرای مالکان، کارآفرینان و نیز سازمان می

( 2017) 7گردد. گولگسی، الریمو و ارسلنهای فناوری، رشد و رونق اقتصادی فراهم می

به این نتیجه دست یافتند که کارآفرینی استراتژیک زمینه پویایی و خلق ثروت را برای 

 کند.سازمان فراهم می

1. Akman & Yilmaz
2. Strategic Entrepreneurship
3. Hitt, Ireland & Camp
4. Wang & Wang
5. Sirmon
6. David, Trahms & Cheryl
7. Gölgeci, Larimo & Arslan
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آفرینی و وتثرآنچه بیان شد توجه به موضوع کارآفرینی استراتژیک برای  با توجه به

باشد. توجه به این موضوع در برخی از ایجاد مزیت رقابتی بیش از پیش ضروری می

دنیای ها در ها و مراکز آموزش عالی به دلیل تغییر نقش آنها از جمله دانشگاهسازمان

های اخیر آموزش عالی طی دههیابد. تری میاهمیت ویژه ،رقابتی امروز و مبتنی بر دانایی

ب با تغییرات و تحوالت اجتماعی و اقتصادی محیط پیرامون خود، دستخوش متناس

جدید در  هایمسئولیتها با توجه به های بنیادینی شده است. نقش دانشگاهدگرگونی

حال تغییر مانند اقتصاد ملی، توسعه اجتماعی، کاهش منابع مالی عمومی  قبال جامعه در

 جههامودر ها اهنشگدا(. 1396پور و روشنی، )خسروی و بازار آموزشی دگرگون شده است

و  زشموآ نشد لمللیا بین ،عالی زشموآ ایبر هیندافز یتقاضا نهمچو هاییشچال با

 ونبیردر  شباهو ربسیا ادفرا دجوو سبب به نشداه تولیدکنند یهادنها یشافزا ،هشوپژ

ریتجا دی،بررکا و دیبنیا نشدا بین هازمر فحذ طریقاز  نشدا زیسازبا ،هاهنشگااز دا

 علمی هایشزموآ به جامعه هیندافز زنیا مانند یجدید راتنتظاا یشاپیدو  نشدا زیسا

 منرهای ترمها، (مالی مدیریت مانند رییرساختاز هایترمها) فقیا هایترمها ،فنیو 

 ننداتونمی یگرد ،لعمرادامما یگیردیا فرصتو  (خالقیتو  هکرامذهای ترمها مانند)

 هادولت یسواز  ریکشو هر عالی زشموآ سیستماز  بخشی انعنو به شتهگذ نهمچو

، 1پترکاآموزشی و پژوهشی بپردازند ) یهابرنامه به فقطو  شوند حفاظتو  مالی تأمین

2011 .) 

ها و نظام آموزشی عالی به منظور همسویی هر چه بیشتر با دانشگاه بر این اساس

 المللی به تغییر نقش سنتی خود که صرفاًو بین اییند توسعه اقتصادی بومی، منطقهآفر

 آفرین و ثروت آفرینارزش، های کارآفرینبه سوی دانشگاهباید باشد تولید دانش می

حرکت نمایند که این امر مستلزم به کارگیری کارآفرینی استراتژیک در نظام آموزش عالی 

را برای ارائه خدمات ثبات خود از یک طرف در چرخه حیات خود باشد تا بتواند می

حفظ نماید و از سوی دیگر با شرایط محیطی متحول و پویا در ابعاد مختلف و در جهان 

متالطم کنونی انطباق یابد و نقش کارآفرینی استراتژیک در این حوزه، ایجاد تعادل بین 

1. Peterka
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بر رود عالوه میبنابراین از دانشگاه انتظار باشد. ثبات دانشگاه و پویای محیطی آن می

آموزشی و پژوهشی( با اتخاذ رویکرد  های پیشین )مأموریتانجام شایسته مأموریت

های آموزشی و پژوهشی به مأموریت خود یعنی کارآفرینی کارآفرینی در فعالیت

های جدید در تأمین اهداف شناسایی فرصتاستراتژیک جامه عمل بپوشاند. در این راستا 

ها و تخصیص متعادل منابع برای ی مناسب از این فرصتبردارنفعان و بهرهدانشگاه و ذی

به همراه نوآوری و تحول در ابعاد مدیریتی، ساختاری، فرآیندی، فرهنگی و اقتصادی  آن

آفرینی بیشتری ایجاد نماید که از این ظرفیت میتواند برای نظام آموزش عالی ارزشمی

ها استفاده نمود. بر این فرصتتوان برای حل مسائل و مشکالت و تبدیل تهدیدها به 

 های پژوهش عبارت است از:سشاساس پر

 باشد؟. کارآفرینی استراتژیک چیست و شامل چه ابعادی می1

 آفرین باشد؟تواند در آموزش عالی نقش. کارآفرینی استراتژیک چگونه می2

شناسی پژوهشروش

حیطه مروری تحقیق روشباشد. ای و اسنادی میپژوهش حاضر از نوع مروری حیطه

شناسایی مرزهای  و بررسی مورد حیطه در تحقیقات فعلی تصویری از وضعیت به ارایه ای

این انجام رایج از علل پردازد. یکیمی (2015و همکاران، 1مفهومی یک موضوع )مایکا

و همکاران،  2باشد )واگمنتحقیقاتی می یهاتحقیقات مروری، شناسایی شکاف گونه

2015 .) 

نجام شده در حوزه کارآفرینی استراتژیک در آموزش های اپژوهششامل ه آماری جامع

برداری و در راستای عالی بود. از آنجایی که در پژوهش حاضر از منابع موجود فیش

گیری انجام نشده و منابع دردسترس بررسی و هدف پژوهش استفاده شده است، نمونه

های اطالعاتی دردسترس با مراجعه به پایگاه آوری اطالعات،تحلیل شدند. به منظور جمع

، Emerald ،Scopus ،Science Direct ،Springlink ،ProQuestاز جمله 

Eric وGoogle Scholar های کارآفرینی استراتژیک، و با استفاده از کلیدواژه

 االتمق، کارآفرینی استراتژیک در آموزش عالی و کارآفرینی استراتژیک در دانشگاه

1. Micah 
2. Wagman 
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مقاله  291میالدی بررسی گردید و تعداد  2019تا  2000های به بازه زمانی سال مربوط

تعدادی از مقاالت به علت عدم  .شناسایی و چکیده مقاالت مورد بررسی قرار گرفت

ای خاص برای ها صرفاً در حوزهاطالعات کافی در زمینه اهداف پژوهش و انجام بررسی

و از فرآیند تحلیل خارج و در نهایت با بررسی ورود به تحلیل نهایی مناسب نبودند 

ه بمربوط به کارآفرینی استراتژیک در آموزش عالی مقاله  7عناوین، چکیده و متن کامل، 

صورت هدفمند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت که در جدول ذیل مشخصات این 

 مقاالت ارائه شده است:

: مشخصات مقاالت نمونه پژوهش حاضر1جدول 

1. Patzelt& Shepherd

نتایج پژوهشعنوان پژوهشژوهشگرانپ 

 1پاتزلت و شیفرز

(2009)

کارآفرینی استراتژیک در 

های ها: ارزیابی برنامهدانشگاه

سیاسی کارآفرینان دانشگاهی

مزایای درک شده کارآفرینان سایر اقدامات سیاست مانند دسترسی به 

مسئولیت دانش کسب و کار( را افزایش و بار و  هامنابع غیر مالی )شبکه

پژوهش گسترش ادبیات کارآفرینی  نتایجدهد. اداری را کاهش می

دانشگاهی را در پی دارد. راه اندازی همزمان اقدامات سیاستی ممکن 

است توسط کارآفرینان دانشگاهی به عنوان ابزار سودمندی برای توسعه 

دسترسی به به طور کلی  ها مورد توجه قرار گیرد.های جدید آنفعالیت

مشی برای کارآفرینان های خطترین معیار برنامهابع مالی به عنوان مهممن

 شناسایی شد.
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1.Yıldırım&BigeAşkun
2. Kozlov
3. Pearce & James
4. Fauzia Jabeen, Nishat Faisal &Katsioloudes
5. Abdul Sattar, Firas & Hadeel

 1ایلدریم و بیکاسون

(2012) 

های اهداف کارآفرینی دانشگاه

عمومی در ترکیه: فراتر رفتن از 

آموزش و پژوهش؟

ها، های آنهای عمومی در ترکیه در استراتژیاهداف کارآفرینی دانشگاه

ها منعکس میها / مشارکتهای سازمانی، همکاریاختفرهنگ، زیرس

 شوند.

(2016) 2کوزلو

کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر 

دانشگاه در  up-Catchمدل 

 بندی جهانیرتبه

یک چارچوب دانشگاهی جدید برای کارآفرینی استراتژیک در حال 

های تیاساس ترکیبی از دیدگاه منابع، قابل توسعه ارائه خواهد شد که بر

پویا، کارآفرینی استراتژیک و مفاهیم سازمان است. چارچوب منطقی 

گرا و راغب به بندیهای رتبهجدید مزایای همبستگی را برای دانشگاه

دهد.های جدید بالقوه مطلوب برای توسعه و تحقیق توضیح میفرصت

 3پیرس و جامس

(2016)

کارآفرینی استراتژیک برای 

ش شاغلین در صنعت آموز

 عالی: ایجاد زمینه برای پر

کردن مدارک تحصیلی 

سازمانی

به  .  کارآفرینینفی استآموزش عالی م نگرش نسبت به کارافرینی در

تعریف  نجام کارهای جدید یا انجام کارهای قبلی با روش جدیدعنوان ا

گرایی جدید و تأثیر آن بر آزادی در محکوم کردن مدیریتشده است. 

ن دانشگاهی ناخودآگاه فرهنگ کارآفرینی را توصیه آکادمیک، نویسندگا

افرادی که در رفتار مستقل تالش برای رهایی درگیرند فرایند  کنند.می

 کنند.ریزی استراتژیک سازمان را دنبال نمیبرنامه

فوزیا جابن، نیشات 

 4فایسال و کاتسیولودس

(2017) 

ذهنیت کارآفرینی و نقش 

دانشگاه ها به عنوان محرکان 

ستراتژیک کارآفرینی: موردی ا

از امارات متحده عربی

جوانان در امارات متحده عربی به عنوان نخستین گزینه اشتغال خود به 

های کارآفرینی ها در دورهروند. با این حال، اکثر آندنبال کارآفرینی می

کنند. عوامل فردی و محیطی بر رسمی در مدرسه یا کالج شرکت نمی

توانند ها میگذارد و دانشگاهکارآفرینی افراد تأثیر میهای روی اندیشه

 برای ایجاد انگیزه برای ذهنیت کارآفرینانه نقش مهمی ایفا نمایند.

، فیراس و عبدالستار

 (2017) 5هادل

بررسی رابطه بین اتخاذ مفهوم 

نوآوری و کارآفرینی 

استراتژیک و مزیت رقابتی 

های مطالعه موردی: دانشگاه

اردن

گذاری در اجرای سیستم آموزش کارآفرینی، تصمیمی منطقی یهسرما

است که برای افراد، موسسات آموزشی، اقتصاد ملی و عملکرد کل 

جامعه، نتیجه مناسبی دارد و پذیرش دانشگاه در رشته نوآوری و 

 کارآفرینی تأثیر قابل توجهی بر کسب مزیت رقابتی آن دارد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812045363#!
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 ای پژوهشهیافته

 باشد؟. کارآفرینی استراتژیک چیست و شامل چه ابعادی می1

، اندازی استراتژیک است )هیتکارآفرینی استراتژیک یک اقدام کارآفرینانه با چشم

 هدیدگا یک از استفاده با استراتژیک یبه عبارتی کارآفرین(. 2001، ایرلند و کمپ

فرصت در شدن درگیر شامل آن خاص، طور به. گیردمی کار به را کارآفرینی استراتژیک،

 کارآفرینی هایاستراتژی طراحی برای رفتار دنبال به رقابتی مزیت و فرصت همزمان های

 چنین. شود انجام هاشرکت یا افراد توسط تواندمی اقدامات این. است ثروت ایجاد برای

، 1دجوردجیوس) است مهم یکم و بیست قرن تکامل حال در هزمین در ویژه به هاییفعالیت

2013) . 

به طور رسمی و  2007اولین بار در نشریه مدیریت استراتژیک و در سال م این مفهو

طلبی حول دو ایده اصلی تدوین و اجرای استراتژی که اساساً کارآفرینی است و فرصت

ی، امیرها که مبحث مرکزی مدیریت استراتژیک است شکل گرفت )ستفاده از فرصتو ا

( بیان داشتند که کارآفرینی استراتژیک در واقع همان ترکیب 2007) 2ایرلند و وب (.1397

های استراتژی و کارآفرینی اولین گام بنابراین تعریف واژه کارآفرینی و استراتژی است.

 .ا کارآفرینی استراتژیک استدر راستای آشنایی بیشتر ب

 کلی مایش ارائه و آتی موقعیت تعیین برای سازمان رفتاری الگوی و برنامه استراتژی

استراتژی همان رفتارهای  (.1394هاشمی و ثقفی، بنی) است هاهدف تحقق چگونگی از

ها را قادر به استخارج ارزش از قلمروهای موجود هاست که شرکتجستجوکننده مزیت

1. Djordjevic
2. Webb

(2018کوزلو )

نی بر ک مبتکارآفرینی استراتژی

مدل دانشگاه دیرپا

ذهنیت کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و نوآوری 

تواند زمینه ایجاد استراتژیک از ابعاد کارآفرینی استراتژیک هستند که می

های تجاری برای تحقیقات علمی، ایجاد نوآوری استراتژیک، فرصت

ی پیشی گرفتن از رقبا و ها برابرداری از فرصتتحول استراتژیک و بهره

 ایجاد مزیت رقابتی را برای دانشگاه ایجاد نماید.
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سازد. همچنین استراتژی آرایش مناسب منابع، های رقابتی پایدار میتوسعه مزیتو 

ها جهت مقابله با عدم اطمینان و در برای شرکتها را محصوالت، فرآیندها و سیستم

خانی، الوانی و تابع جماعت، موسیکند )راستای دستیابی به اهداف بلندمدت تعیین می

  .(1396داوری، 

کننده عنوان تقویت رآیند پویا از تغییر، خالقیت و نوآوری است که بهیک فکارآفرینی 

وری نیروی انسانی و رشد و شکوفایی استعداد اشخاص گذاری و بهرهروحیه سرمایه

ترکیب این  .(1397کیاسری، پورعمران؛ اسماعیلی شاد و مرتضویسلیمانگردد )تلقی می

ورد و حالت ویژه از مدیریت ه یک مدو مفهوم همان کارآفرینی استراتژیک است ک

های بزرگ اساساً کارآفرینی با هدف استراتژیک و یک تخریب خالق است و در سازمان

پیوندی میان کارآفرینی و مدیریت همدر ذیل  (.2013، 1راهبردی است )رنسبورگ

 استراتژیک ارائه شده است:

1. Rensburg
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ایرلند و ) یریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک فصل مشترک کارآفرینی و مد1شکل 

 (2007وب، 

که چگونه یک سازمان مزیت رقابتی را ایجاد و توان بیان نمود که اینبه طور کلی می

های برداری از فرصتکند در حالی که همزمان به دنبال شناسایی و بهرهآن را حفظ می

ی ت که کارآفرینای کارآفرینی استراتژیک و در واقع همان جایی اسجدید است، سؤال پایه

خورند. بنابراین کارآفرینی استراتژیک با و مدیریت استراتژیک به یکدیگر پیوند می

شود. این موضوع به این جویانه منجر به خلق ارزش میرفتارهای فرصت و مزیت

هایی است که از یک سو به معناست که کارآفرینی استراتژیک همزمان درگیر فعالیت

های فعلی و از سوی دیگر به دنبال کشف و شناسایی فرصتمزیت برداری ازدنبال بهره

های جدیدی است که منجر به حفظ توانایی سازمان برای خلق ارزش در طول زمان می

  (.2011شود )هیت و همکاران، 

ارائه  در جدول ذیلنچه بیان شد تعاریف و ابعاد کارآفرینی استراتژیک آبا توجه به 

 شده است: 
 

 رآفرینی استراتژیک و ابعاد آن: کا2جدول 
استراتژیکابعاد کارآفرینی  استراتژیکتعریف کارآفرینی  پژوهشگر/پژوهشگران

 ( 2000) 1و مارتینایزنهارت 
ایجاد تعادل میان جستجوی فرصت و جستجوی

مزیت

المللی. بین3. دسترسی به منابع 2. نوآوری، 1

ان . تیم مدیر6. رشد 5. یادگیری سازمانی 4سازی 

 عالی

سازی مدیریت استراتژیک و کارآفرینییکپارچه ( 2000) 2مایر و هپارد
پذیرش  .3 نوآوری. 2 هاشناسایی فرصت. 1

رشد. 6نگرش . 5 پذیریانعطاف .4     ریسک

 3سیکستون، هیت، کمپ و ایرلند

(2001) 

 جهتدر  انداز استراتژیکاقدام کارآفرینانه با چشم

 یاـهتـفعالی ماـنجو ا رـبرت دعملکر به ستیابید

 وتثر خلق جهت هشد حیاطر

. یادگیری 4سازی . جهانی3ها . شبکه2. نوآوری 1

 . تیم مدیریت عالی 6. رشد 5سازمانی 

 (2001)، ایرلند و کمپ هیت
تلفیق کارآفرینی و استراتژی برای طراحی و اجرای

های کارآفرینانه خلق ثروتاستراتژی

  های بیرونیا و شبکهه. ائتالف2. نوآوری 1

. منابع و یادگیری سازمانی4سازی . جهانی3

1. Eisenhardt & Martin
2. Meyer & Heppard
3. Sexton
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سیکستون  هیت، ایرلند، کمپ و

(2002) 
کارآفرینی استراتژیک و انداز مدیریت ادغام چشم

 طلبی هوشمندانه. فرصت2. ابتکار و خالقیت 1

. پیش 4انداز . تمرکز بر هدف و داشتن چشم3

 . خلق محیط5فعال بودن 

 (2003) ، هیت و سیرمونایرلند
هایپیگیری عملکرد برتر شرکت از طریق فعالیت

جوییجویی و مزیتهمزمان فرصت

. اداره 2. به کارگیری خالقیت و توسعه نوآوری 1

. رهبری و فرهنگ 3منابع به طور استراتژیک 

 . طرز فکر کارآفرینانه4   کارآفرینانه

( 2006) 1لوک و ورین

فرصت، داشتن  ییشناسا اقدامی سازمانی جهت

و  یریپذ سکیرشد، ر ،یچشم انداز، نوآور

 یریانعطاف پذ

 .3 اندازداشتن چشم. 2 فرصت ییشناسا .1

انعطاف .6ی ریپذسکیر .5 رشد. 4 ینوآور

 یریپذ

(2007ایرلند و وب )

های اقدامات سازمان در زمان استفاده از نوآوری

ی خود تا به طور مستمر هاجدید ناشی از تالش

 ها را بررسی و کشف کنند.فرصت

های . تغییرات در فعالیت2. نوآوری مستمر 1

. فرهنگ سازمانی 4. ساختار سازمانی 3سازمانی 

 . توازن رفتارهای جستجوی فرصت و مزیت5

(2007) 3، ایرلند و اسنو2کچن
های پیگیری عملکرد برتر شرکت از طریق فعالیت

 جوییجویی و مزیتتهمزمان فرص

. طرز تفکر مدیریتی برای 2. نوآوری همکارانه 1

. توازن بین رفتارهای 3های بیشتر توانمندی

 جستجوی فرصت و مزیت

( 2008) 4نیدواگا

 یجو و جست در نمازهم ربه طو که است میاقدا

 یهایتژاسترا تا ستا قابتیر ییاامز و فرصتها

 خلق موجب تا گیرند ربهکا و دیجاا را رینیفرآکا

 گردد. ارزش

  های بیرونیها و شبکه. ائتالف2. نوآوری 1

. منابع و یادگیری سازمانی4سازی . جهانی3

(2009) 5مونسن و باس
و  ینیبه عنوان ادغام کارآفر کیاستراتژ ینیکارآفر

 کیاستراتژ تیریمد

. اداره 2. به کارگیری خالقیت و توسعه نوآوری 1

. رهبری و فرهنگ 3به طور استراتژیک منابع 

 . طرز فکر کارآفرینانه4کارآفرینانه 

( 2009ایرلند و وب )
های رقابتی موجود و کشف برداری از مزیتبهره

 های رقابتی آینده های زیربنایی مزیتنوآوری

ها به برداری از فرصتتعادل بین اکتشاف و بهره

 طور همزمان

1. Luke & Verreynne
2. Ketchen
3. Snow
4. Godhwani
5. Monsen & Boss
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 ( 2009)  کاراتکو و ادرتسچ
شناسایی منابعی که برای رشد و خلق مزیت

رقابتی پایدار مورد نیاز است.

 .3 داریپا یبازساز .2 کیاستراتژ دیتجد. 1

 یدوباره جوان ساز. 4 قلمرو رهدوبا فیتعر

کار و مدل کسب یبازساز. 5             یسازمان

(2010) 1هاگسیرگیدو و کی

ا با هفرآیند تالش شرکت برای شناسایی فرصت

بیشترین پتانسیل خلق ارزش از طریق اجزای 

ها با اقدامات برداری از آنکارآفرینانه و بهره

 استراتژیک

 پذیری. ریسک3. نوآوری 2. شناسایی فرصت 1

 نگرش. 7. رشد 5پذیری . انعطاف4

 2، کارانن و ریسچککروز

(2011) 

گیری مدیریت اقدامات کارآفرینانه با جهت

 کاستراتژی

 ی. کارآفرین4. استراتژی 3ها . قابلیت2. منابع 1

 . ساختار سازمانی6. محیط 5

 تیساوان و رچانوایپونگ پ

 (2011) 3تیچاک

دهی توانایی شرکت در انطباق، انسجام، شکل

مجدد منابع سازمانی و استفاده از استراتژی برای 

 مدیریت سازمان

هبود مستمر . ب2. تولید ایده کسب و کار جدید 1

. تمرکز بر 4. تطبیق طرز فکر تغییر 3کار 

. آگاهی از بقای اجتماعی5پاسخگویی سهامدار 

 4هیت، ایرلند، سیرمون و تراهمس

(2011) 

ها خلق ارزش و ثروت از طریق استفاده از فرصت

 برای کسب مزیت رقابتی

ها شامل عوامل محیطی، منابع سازمانی . ورودی1

سازی آیند شامل هماهنگ. فر2و منابع فردی 

ها شامل ایجاد ارزش برای . خروجی3 منابع

 مشتری، مزیت رقابتی، ایجاد ثروت و سایر منافع

 (2011) 5یرگیدو و پتریدوکی
های همزمانپیگیری عملکرد برتر از طریق فعالیت

جوییجویی و مزیتفرصت

. اداره 2. به کارگیری خالقیت و توسعه نوآوری 1

. رهبری و فرهنگ 3ر استراتژیک منابع به طو

 . طرز فکر کارآفرینانه4 کارآفرینانه

کانسیکاس، الکنن، سارپو و 

 (2012) 6کانتینن

ریزی کارآفرینانه )جستجوی فرصت( و برنامه

استراتژیک )جستجوی مزیت( در جهت خلق 

 ثروت

. اداره 2. به کارگیری خالقیت و توسعه نوآوری 1

رهبری و فرهنگ  .3منابع به طور استراتژیک 

 . طرز فکر کارآفرینانه4 کارآفرینانه

( 2015) 7دوگان
اشتراک بین کارآفرینی و مدیریت استراتژیک که 

 شود.منجر به خلق ارزش می

 نانهیکارآفر تفکر .2 نانهیفرهنگ کارآفر. 1

 نانهیکارآفر یرهبر. 3

1. Kyrgidou & Hughes
2. Kraus, Kauranen & Reschke
3. Pongpearchan & Ussahawanitchakit,
4. Trahms
5. Petridou
6. Kansikas, Laakkonen, Sarpo & Kontinen
7. Dogana
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ها و ائتالف شبکه

خالقیت

اندازداشتن چشم

پیش فعال شدن

خلق محیط

اداره منابع به طور 

رهبری کارآفرینانه

فرهنگ 

تفکر کارآفرینانه

های تغییرات در فعالیت

توازن بین رفتارهای جستجوی فرصت و 

بازسازی پایدار

سازی سازماندوباره جوان

اهقابلیت

کارآفرینی

تطبیق طرز فکر تغییر

آگاهی از بقای اجتماعی

یکارآفرین

استراتژی

 ک

نوآوری

دسترسی به منابع

سازیالمللیبین

یادگیری سازمانی

رشد

تیم مدیران عالی

هاشناسایی فرصت

پذیریریسک

پذیریانعطاف

نگرش

ساختار سازمانی

تجدید استراتژیک

تعریف دوباره 

بازسازی مدل کسب و 

تولید ایده جدید

بهبود مستمر کار

تمرکز بر پاسخگویی سهامدار

ه در مطالعات انجام شده در باز با توجه به تعاریف و ابعاد کارآفرینی استراتژیک که

مجموع ابعاد کارآفرینی شده است،  ارائهمیالدی  2019تا  2000های زمانی سال

 است: گردیدهبیان در ذیل و میزان تکرار هر یک از این ابعاد  استراتژیک
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در مطالعات مورد بررسی : میزان تکرار ابعاد کارآفرینی استراتژیک1نمودار 

با توجه به این نمودار بیشترین تکرار مربوط به ابعاد نوآوری، دسترسی به منابع، بین

خالقیت، اداره منابع به طور  ها،سازی، یادگیری سازمانی، رشد، شناسایی فرصتالمللی

 :باشدارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه و تفکر کارآفرینانه میاستراتژیک، رهبری ک

 . نوآوری1

ها های جدید انجام کار که در طی آن افراد در سازماننوآوری به معنای معرفی روش

 (.1385باشد )طالبی، زنند میدست به تغییر خود و محیط می
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 . دسترسی به منابع2

که سازمان  دارد محسوس و غیرمحسوس مجموعه همه منابعبه دسترسی منابع اشاره 

 (.2003سیرمون، باشد و یا بر آن کنترل دارد )ایرلند، هیت و آن میصاحب 

 سازیالمللی. بین3

 ،اهداف در یجهان و یفرهنگ نیب ،یالمللنیب ابعاد قیتلف ندیآفرسازی المللیبین

 .(0082، نیدواگاباشد )سازمان می عرضه زین و کارکردها ها،تیمأمور

. یادگیری سازمانی4

ه توانایی سازمان برای فعاالنه عمل کردن و استفاده از هوش یادگیری سازمانی اشاره ب

ا دارد و یادگیری واقعی زمانی هها، بازارها، فرآیندها، محصوالت و تکنولوژیسازمان

ها آن های شکست خورده مورد بررسی قرار بگیرند تا افراد ازافتد که پروژهاتفاق می

(. 2009چ، کاراتکو و ادرتس)چیزهایی بیاموزند و بتوانند بدون ترس از تنبیه آزمایش کنند 

. رشد5

داشتن یک ذهن رقابتی جدید دارد تا بتواند منعطف رشد اشاره به توانایی سازمان برای 

 (. 2009کاراتکو و ادرتسچ، و نوآور باشد و به رهبری استراتژیک ارزش باالیی بدهد )

 هاشناسایی فرصت .6

های کارآفرینانه اشاره به توانایی پردازش اطالعات به روشی متفاوت شناسایی فرصت

، 1باشد )یوهای خلق ثروث میاز درک دیگران دارد و یک عامل کلیدی برای فعالیت

2001.) 

 خالقیت. 7

ا، هشود که منجر به ایجاد ایدهخالقیت به عنوان یک رویکرد برای کار تعریف می

افتد که افراد اطالعات را برای شود و زمانی اتفاق میهای جدید میحلفرآیندها و یا راه

کنند گیری مزیت رقابتی با یکدیگر ترکیب میشناسایی یک فرصت و یا کمک به شکل

 (.2003)ایرلند، هیت و سیرمون، 

1. Yu 
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 اداره منابع به طور استراتژیک. 8

کیب ابی مداوم توان بالقوه منابع مستقل هنگام ترمدیریت استراتژیک منابع مستلزم ارزی

باشد و بایستی بر نحوه کسب و اداره منابع ها با منابع دیگر در جهت ایجاد سینرژی میآن

و وب،  ایرلندمورد نظر جهت دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه پایدار آن توجه شود )

2007.) 

 رهبری کارآفرینانه. 9

ت است از توانایی نفوذ بر دیگران برای مدیریت منابع به طور رهبری کارآفرینانه عبار

)ملک های جدید و مزیت رقابتیاستراتژیک با تأکید بر رفتارهای جستجوکننده فرصت

 (.1393زاده، اخالق، مرادی، درستکار احمدی و مهدی

 فرهنگ کارآفرینانه. 10

های شف فرصتفرهنگی است که از تحقیقات مستمر جهت کفرهنگ کارآفرینانه 

نماید )ایرلند، کارآفرینانه برای دستیابی به مزیت رقابتی پشتیبانی کرده و آن را تقویت می

 (.2003هیت و سیرمون، 

 تفکر کارآفرینانه. 11

های جدید، هوشیار بودن و داشتن تفکر کارآفرینانه اشاره به توانایی شناخت فرصت

 (. 2011، 1)نیکالی و جاکوبها دارد قابلیت برای به کارگیری موفق فرصت

1. Nicolai & Jacob 
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 آفرین باشد؟تواند در آموزش عالی نقش. کارآفرینی استراتژیک چگونه می2

ری ونهاد آموزش عالی نقش بنیادی در تعیین جایگاه یک ملت در دنیا دارد و در بهره

نیروی کار، کارآفرینی و کیفیت زندگی افراد جامعه تأثیری محوری داشته و موجب 

اجتماعی، مشارکت سیاسی شده و حاکمیت دموکراسی در جامعه را ارتقاء  افزایش تحرک

 که استاهمیتی  و حائز مهم بخش عالی آموزشهمچنین  (.1395نیا، دهد )ملکیمی

 ،اقتصادی، اجتماعی هایبخش و نهادها در دیگر وسیعی بسیار اثرگذاریحوزه  دارای

 تربیت با طرف یک از جوامع همه در الیع آموزش است. نظام جامعه سیاسی و فرهنگی

 طرف سازد و ازمی ها آمادهبخشهمه  در را جامعه رهبران و مدیران افراد، تخصصی

 بشری نشدا مرزهای توسعه سبب انسان فکری پتانسیل و نبوغ ها،توانایی رشد با دیگر

 (.1385گردد )حدادعراقی، می

یرات و تحوالت اجتماعی و اقتصادی های اخیر متناسب با تغیآموزش عالی طی دهه

ها با توجه های بنیادینی شده است. نقش دانشگاهمحیط پیرامون خود، دستخوش دگرگونی

حال تغییر مانند اقتصاد ملی، توسعه اجتماعی،  جدید در قبال جامعه در هایمسئولیتبه 

وشنی، پور و ر)خسروی کاهش منابع مالی عمومی و بازار آموزشی دگرگون شده است

 ،عالی زشموآ ایبر هیندافز یتقاضا نهمچو هاییشچال با جههامودر ها اهنشگدا(. 1396

 دجوو سبب به نشداه تولیدکنند یهادنها یشافزا ،هشوپژو  زشموآ نشد لمللیا بین

 بین هازمر فحذ طریقاز  نشدا زیسازبا ،هاهنشگااز دا ونبیردر  شباهو ربسیا ادفرا

 زنیا مانند یجدید راتنتظاا یشاپیدو  نشدا زیساریتجا ،دیبررکاو  دیبنیا نشدا

 رییرساختاز هایترفقی )مهاا هایترمها ،فنیو  علمی هایشزموآ به جامعه هیندافز

 فرصتو  خالقیت(و  هکرامذهای ترمها )مانند منرهای ترمها، مالی( مدیریت مانند

 زشموآ سیستماز  بخشی اننوع به گذشته نهمچو ننداتونمی یگرد ،لعمرادامما یگیردیا

 یهابرنامه به فقطو  شوند حفاظتو  مالی تأمینها دولت یسواز  ریکشو هر عالی

 (. 2011آموزشی و پژوهشی بپردازند )پترکا، 

، دولتمردان و سیاستمداران، تنها راه فائق آمدن بر این از منظر اندیشمندان دانشگاهی

ها( عالوه بر مأموریت پیشین )آموزش دانشگاه ها، تبیین مأموریت سوم )کارآفرینیچالش
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محوری با هدف ارتقای سطح آگاهی جامعه و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد 

محوری با هدف های اجرایی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور و پژوهشبرای سیستم

های ههای بنیانی و کاربردی و پروژو توسعه مرزهای دانش، انجام پژوهشپژوهشگر 

های اجرایی و افزایش سهم ایران در اهداف صنایع و دستگاهتحقیقاتی در راستای هدف 

ها به مثابه با تحقیق نیافتن این امر، دانشگاهتولید علم در میان کشورهای پیشرفته( است. 

المللی شناخته جویی در سطح بینای و ملی و نیز رقابتنیروهای بازدارنده توسعه منطقه

ها به کارآفرینی استراتژیک نیاز دارند که عالوه بر انجام آیندهشد. لذا دانشگاهخواهند 

بینی خوب روندها و تغییرات مهم، به بصیرت بینی بهتر از رقبا و پیشنگری برتر، پیش

به ویژه تیم مدیریت ارشد، به علت  ءراهبردی قوی، ایجاد تعهد راهبردی در میان اعضا

آمیز و همزمان حیطی پیچیده و ناپایدار و به شدت مخاطرهیری در مگمدشواری تصمی

های راهبردی برسند تا بتوانند با وجود اقدام سریع و آرایش سریع منابع به سمت فرصت

 محدودیت منابع، این منابع را به نحو مؤثر و به صورت استراتژیک مدیریت نمایند

 .(1396خورشید، )

ه عنوان راهی برای برقراری تعادل میان دو بکارآفرینی استراتژیک در آموزش عالی 

رویکرد مختلف یعنی کارآفرینی و مدیریت استراتژیک یا از دیدگاه دیگر، کشف و بهره

ها و تواند منجر به ایده. در حالی که تمرکز تنها بر کشف میشودبرداری تلقی می

د یک دام شایستگی توانبرداری میهای توسعه نیافته شود، تمرکز صرف بر بهرهشایستگی

های الزم را اعمال کند، جلوگیری ایجاد کند و از اینکه آموزش عالی تغییرات و نوآوری

ایجاد یک دانشگاه نوآورانه، تواند از طریق نماید. از این رو وجود تعادل میان این دو می

ایی های تثبیت شده و کارپذیر و اثربخش بدون از دست دادن مزایای ثباث، رویهانعطاف

.(2017، فیراس و هادل، عبدالستار؛ 2009، 1موجب افزایش عملکرد شود )سیمسک

تبادالت میان تقاضاهای متعارض ایجاد شده به وسیله به تواند می متعادلی چنین دانشگاه

کارگیری ساختارهای دوگانه را مدیریت کند و قادر است تا در سطح باالیی از یادگیری 

کارآفرینی استراتژیک هم شامل کشف برداری حمایت کند. بهرهایجاد تعادل میان کشف و 

1. Simsek
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گردد. افزایش عملکرد دانشگاه میبرداری که این امر موجب شود و هم شامل بهرهمی

ها و بنگاهبه حل مسائل علمی جامعه، دولتتواند می دانشگاهکارآفرینی استراتژیک در 

، عرضه نتایج تحقیقات دانشگاهی به ها، ایجاد زمینه توسعه نوآوری در اعضای دانشگاه

جدید و نوآوری در گسترش مرزهای دانش بشری های بازار، تولید و عرضه فناوری

 کمک نماید. 

بر اساس آنچه بیان شد و پس از پی بردن به اهمیت کارآفرینی استراتژیک در آموزش 

ل برای از پتانسی عالی و همچنین با توجه به اینکه قلمرو مطالعه یعنی مراکز آموزش عالی

ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین کسب مزیت رقابتی برخوردار است و دانشگاه

ای جز کسب مزیت رقابتی ندارد تغییرات محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره

کند تا قادر به و اینکه کارآفرینی استراتژیک اثربخش به موقعیت دانشگاه کمک می

انواع مختلف از تغییرات محیطی باشد بنابراین توجه به ابعاد کارآفرینی  پاسخویی به

بعد استخراج شده برای  34با توجه به باشد. استراتژیک در آموزش عالی ضروری می

ساختاری، فرآیندی، رفتاری و توسعهبعد  4در را  ابعادتوان این کارآفرینی استراتژیک می

 بندی نمود:ای تقسیم
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بعاد کارآفرینی استراتژیک در آموزش عالیا

ایبعد توسعه بعد فرآیندی
کارآفرینی استراتژیک در 

 آموزش عالی

بعد ساختاری

بعد رفتاری

انداز، ساختار سازمانی، دسترسی به داشتن چشم

، تیم مدیران عالیمنابع، نگرش، تجدید استراتژیک

پذیری، اداره منابع به طور استراتژیک، تفکر کارآفرینانه، انعطاف

ها، قابلیتها و شبکهپیش فعال بودن، فرهنگ کارآفرینانه، ائتالف

های سازمانیها، خالقیت، تغییرات در فعالیت

رهبری کارآفرینانه، توازن 

بین رفتارهای جستجوی 

فرصت و مزیت، شناسایی 

المللی ها، بینفرصت

سازی، تمرکز بر 

پاسخگویی سهامدار، خلق 

محیط، نوآوری، یادگیری 

سازمانی، بهبود مستمر، 

پذیریریسک

رشد، بازسازی مدل کسب 

سازی و کار، دوباره جوان

سازمانی، تعریف دوباره 

قلمرو، بازسازی پایدار، 

تولید ایده جدید، تطبیق 

طرز فکر تغییر، آگاهی از 

ماعی، کارآفرینیبقای اجت
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 گیریبحث و نتیجه

اندازی استراتژیک است )هیت، کارآفرینی استراتژیک یک اقدام کارآفرینانه با چشم

 هدیدگا یک از استفاده با استراتژیک (. به عبارتی کارآفرینی2001ایرلند و کمپ، 

فرصت در شدن درگیر شامل آن خاص، طور به. گیردمی کار به را یکارآفرین استراتژیک،

 کارآفرینی هایاستراتژی طراحی برای رفتار دنبال به رقابتی مزیت و فرصت همزمان های

 چنین. شود انجام هاشرکت یا افراد توسط تواندمی اقدامات این. است ثروت ایجاد برای

است )دجوردجیوس،  مهم یکم و بیست قرن املتک حال در زمینه در ویژه به هاییفعالیت

2013 .) 

کارآفرینی استراتژیک در آموزش عالی به عنوان راهی برای برقراری تعادل میان دو 

رویکرد مختلف یعنی کارآفرینی و مدیریت استراتژیک یا از دیدگاه دیگر، کشف و بهره

ها و منجر به ایده تواندشود. در حالی که تمرکز تنها بر کشف میبرداری تلقی می

تواند یک دام شایستگی برداری میهای توسعه نیافته شود، تمرکز صرف بر بهرهشایستگی

های الزم را اعمال کند، جلوگیری ایجاد کند و از اینکه آموزش عالی تغییرات و نوآوری

رانه، تواند از طریق ایجاد یک دانشگاه نوآونماید. از این رو وجود تعادل میان این دو می

های تثبیت شده و کارایی پذیر و اثربخش بدون از دست دادن مزایای ثباث، رویهانعطاف

 .(2017، فیراس و هادل، عبدالستارموجب افزایش عملکرد شود )

ها و مراکز آموزش تر دانشگاهیافتهاز این منظر، توجه و تأکید هر چه بیشتر و نظام

 در آموزش و ایجاد مزیت رقابتی خلق ثروت افزایش توانعالی بر روی مواردی همچون 

دار فکری جهت تضمین توسعه پای تعالی، تشکیل طبقه کارآفرین قوی، افزایش صادرا

میها و تربیت رهبران کلیدی مجامع علمی جامعه سازی همه فعالیتخارجی، تجاری

و  ای در بسط کارآفرینی استراتژیک در مراکز آموزش عالینقش قابل مالحظهتواند 

 واسطه به رقابتى هاىمزیت به دستیابىالبته نهادینه شدن فرهنگ آن داشته باشد. 

تالشها و مراکز آموزش عالی دانشگاه اینکه مگر ،بود نخواهد آسان استراتژیک کارآفرینى

 طور به و فردا هاىفرصت کشف دنبال به که نمایند ریزىبرنامه اىگونه به را شانهاى

 بین توازن نوعى یعنى ،باشند امروز رقابتى هاىمزیت از بردارىرهبه حال در زمان هم
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 رهبرى زنجیره ایجاد مستلزم امر این که نمایند ایجاد هافرصت از بردارىبهره و کشف

 به ،استراتژیک صورت به منابع اداره ،کارآفرینانه فرهنگ ،کارآفرینانه تفکر ،کارآفرینانه

ها، یادگیری سازمانی و بینشد، شناسایی فرصت، رنوآورى توسعه و خالقیت کارگیرى

 .باشدمى سازی المللی

 منابع

(. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر 1397امیری، مهدی. ). 1

میانجیگری نوآوری سازمانی )مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش فارس(. فصلنامه 

.184-147(: 2) 8ت در علوم انسانی، علمی پژوهشی ابتکار و خالقی

های دانشگاه با مدل (. تدوین و ارزیابی استراتژی1394هاشمی، علی و ثقفی، مهدی. )بنی. 2

 .69-61(: 28و27) 8. نشریه صنعت و دانشگاه، AWOTتلفیقی 

(. الگوی 1396خانی، مرتضی؛ الوانی، مهدی و داوری، علی. )جماعت، ماشااله؛ موسیتابع. 3

های سیاستگذاری و رآفرینی استراتژیک: مطالعه موردی وزارت نیرو. فصلنامه پژوهشکا

 .200-171(: 7) 3ریزی انرژی، برنامه

(. درآمدی بر توسعه آموزش عالی در ایران با تأکید بر علوم 1386حدادعراقی، سیمین. ). 4

 .67-64انسانی. کتاب ماه: 

آفرین (. دانشگاه نسل سوم: کارآفرین و ثروت1396پور، بهمن و روشنی، نسیم. )خسروی. 5

المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، چرا و چگونه. دومین کنگره بین

 کارآفرینی و مهندسی فرهنگی، تهران.

های چابکی راهبردی و عاطفی سازمانی بر کارآفرینی(. اثر قابلیت1396خورشید، صدیقه. ). 6

های شهر قم و کاشان(. فصلنامه مدیریت در لعه موردی: دانشگاهگرایی دانشگاه )مطا

 .262-237(: 2) 6دانشگاه اسالمی، 

(. هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی 1391رضائیان، علی و نائیجی، محمد جواد. ). 7

 .34-15(: 9استراتژیک. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، )

(. رابطه 1397کیاسری، فاطمه. )شاد، بهرنگ و مرتضوییلیسلیمان پورعمران، محبوبه؛ اسماع. 8

توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصت

 .24-13(: 1) 1های کارآفرینانه. مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، 
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فصلنامه فرهنگ مدیریت،  در مقابل نوآوری رادیکال. ی(. نوآوری تدریج1385طالبی، کامبیز. ). 9

4 (13 :)112-130.

(. 1393زاده، مهران. )اخالق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکار احمدی، ناهید و مهدیملک. 10

بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دستیابی به مزیت رقابتی )مطالعه موردی صنعت 

 .174-145(: 11) 6ساختمان و مسکن(. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 

(. بررسی نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه اقتصادی. 1395نیا، عماد. )ملکی. 11

 .5-1: 1کنگره ملی آموزش عالی ایران، 

(. ارائه مدل کارآفرینی 1396پور، عبدالرحمن و ازمشا، طاهره. )میرزاییان وناب، زینب؛ مهدی. 12

های ورزشی استان خوزستان. فصلنامه یأتاستراتژیک برای دستیابی به مزیت رقابتی در ه

 .190-175(: 45مطالعات مدیریت ورزشی، )
13. Abdul Sattar, H. Y., Firas, R., & Hadeel, A. (2017). Investigating relationship of

innovation and entrepreneurship adoption concept and university competitive 

advantage: A field study. International Journal of Business and Management, 

12 (7): 138-45. 

14. Akman, G. & Yilmaz, C. (2008). Innovation capability, innovation strategy, and

market orientation: An empirical analysis in Turkish software industry. 

International Journal of Innovation Management, 12 (1): 69-111.

15. Djordjevic, B. (2013). Strategic Entrepreneurship: Issues and Challenges.

Mediterranean Journal of Social Sciences, Published by MCSER-CEMAS-

Sapienza University of Rome.

16. Dogana., N. (2015). The Intersection of Entrepreneurship and Strategic

Management: Strategic Entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 195: 1288-1294. 

17. Eisenhardt, K. & Martin, J. (2000). Dynamic capabilities: what are they?”,

Strategic Management Journal Special Issue: The Evolution of Firm 

Capabilities,  21 (10-11): 1105-1121. 

18. Fauzia Jabeen, M., Nishat Faisal, M., & Katsioloudes, I. (2017). Entrepreneurial

mindset and the role of universities as strategic drivers of entrepreneurship: 

Evidence from the United Arab Emirates. Journal of Small Business and 

Enterprise Development, 24 (1): 136-157. 

19. Godhwani, T. (2008). Strategic Entrepreneurship: The case of Infynita Inc., in

Pune (India).

20. Gölgeci, I., Larimo, J., & Arslan., A. (2017). Institutions and dynamic capabilities:

Theoretical insights and research agenda for strategic entrepreneurship. 

Scandinavian Journal of Management, 33: 243–252.
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Strategic entrepreneurship and its role in higher education (scope review) 

Ghasem Salimi1, Somayeh Mezginezhad2, Tooraj Derakhshan Far3 

Abstract 

The 21st century is associated with complex, dynamic and evolving 

organizations and the rapid rate of technological change, short 

production cycles, and intense global competition have quickly shifted 

to the competitive environment of most organizations. at the same time, 

one of the challenges facing most organizations, regardless of its type, 

is how to gain and maintain a competitive advantage. one of these 

organizations, which has a dynamic nature and while there are potential 

opportunities around it, is also associated with challenges in the 

environment, are higher education centers and universities. in order to 

be more in line with the process of local, regional and international 

economic development, universities should move towards 

entrepreneurial, value-creating and wealth-creating universities, which 

requires the use of strategic entrepreneurship in the higher education 

system. accordingly, this study seeks to answer the question of what is 

strategic entrepreneurship and what are its dimensions and how can it 

play a role in higher education? the statistical population included 

research in the field of strategic entrepreneurship in higher education. 

since in the present research, the available resources were Take notes 

and used in line with the purpose of the research, sampling was not 

performed and the available sources were reviewed and analyzed. in 

order to data collection, referred to available databases including 

Emerald, Scopus, Science Direct, Springlink, ProQuest, Eric, and 

Google Scholar, and have used the keywords Strategic entrepreneurship 

, Strategic entrepreneurship in Higher Education and Strategic 

entrepreneurship in universities, articles related to the period from 2000 

to 2019 were reviewed and based on this, research questions were 

answered. 

Keywords: Entrepreneurship, Strategic Managment, Strategic 

entrepreneurship, Higher Education 
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یدانشگاه یدر نظام ها یفیتک ینو تضم یابیکنفرانس ارز ینچهاردهم14دوره

QAUS2020

qaus.khu.ac.ir 

نظام آموزش عالی متناسب با نیازهای شغلی کارفرمایاندر ی درسی برنامه الگوی طراحی

 1زادهمحمد مجتبی

 چکیده

سازگار  کشور عالی آموزش نظام درسی یبرنامه الگوی طراحی هدف با حاضر پژوهش

 العهمط مورد جامعه. شد انجام ایزمینه نظریه از استفاده با نیازهای شغلی کارفرمایان با

نفر از خبرگان  14ن رو، با ایبودند. از  کشور هایدانشگاه درسی ریزیبرنامه نظرانصاحب

به ، مصاحگیری هدفمند، به صورت گلوله برفیآموزش عالی با استفاده از روش نمونه

 بعادا سازگار با نیازهای شغلی کارفرمایان شامل درسی برنامه که داد نشان شد. نتایج

سازگاری، تعادل پویا، ارتباط دیالکتیک صنعت و دانشگاه، عدم قطعیت، آشوب، 

 بر. ستا پیچیدگی، تعامل با بازار، مدیریت محیط تعاملی مبتنی بر نیاز، تغییر و نوآوری

 .های پژوهشی استی درسی و برنامهبرنامه شامل شامل مؤثر علّی عوامل ،هایافته اساس

ن و آموختگاارتباط با دانششامل قراردادهای پژوهشی،  الگو این بر مؤثر ایزمینه عوامل

آموزش عمومی و  شامل مؤثر گرمداخله عوامل. است آموختگانجویی از دانشمشارکت

ازگار س درسی برنامه توسعه برای پیشنهادی یفرادانشگاهی است. تعامالت و راهبردها

آموختگان و دانش و مهارت دانشتعامل با جامعه،  شامل با نیازهای شغلی کارفرمایان

 رسید برنامه اجرای پیامدهای ترینمهم که داد نشان هایافته. است آموختگاننگرش دانش

 چون یاهداف و هارسالت اندازها، چشم به دستیابی سازگار با نیازهای شغلی کارفرمایان

آموختگان و رضایت دانش آموختگان،دانش اشتغال، پژوهش یسازیتجارکارآفرینی، 

 گویلا خبرگان، تفسیر و درک به توجه با .است آموختگانرضایت کارفرمایان از دانش

داری سازگار با نیازهای شغلی کارفرمایان، کشور عالی آموزش نظام درسی یبرنامه

انسانی واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسالمی، شکده علومریزی علوم اداری و مدیریت، داناستادیار گروه برنامه.  1

Email: m.mojtabazadeh@yahoo.com  )نویسنده مسئول(. خدابنده، ایران
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 که ،داشت خواهد مثبت کارکرد صورتی در الگو این. بود چندبعدی و پیچیده مفهومی 

 .شود توجه یکسان طور به آن ابعاد تمامی به واحد کلیت یک بسان

 یای زمینهدرسی، نیازهای شغلی کارفرمایان، آموزش عالی، نظریهی برنامه ها:هژکلیدوا

 مقدمه

عالی  عالی زشمونظام آ و متناسب با مطلوب سیدر برنامه یلگوا و اعتباریابیحی اطر

به توسعه و تحول  کمک و متعالی افهدا تحققبخشی و نیز کیفیت یستارا کشور در

 ترینمهم از یکی سیدر یمهبرنانظام آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

 به عالی زشموآ کیفیت یتقاار مهم و صلیا عناصر از و نشگاهیدا منظا یهادرونداد

 افهدا به نبخشید تحقق در کهاست  ملیاعو جمله ی درسی ازبرنامه ید.آمی راشم

 ،هیمابراهنوو  هگارجاوا فتحی دی،محمو روززاده،نو) دارد سزاییبه نقش عالی زشموآ

 که ستا آن سیدر یمهبرنا ،شیزموآ یسسهمؤ هر فعالیت یهجوهر ،همچنین. (1385

 و هارتمها کسب و شدر ایبر مینهز یههمکنندافر و تطالعاا یههنددلنتقاا انبهعنو

 سیدر یمهبرنا (. عنصر1391 ،)طغیانی ستا رداربرخو ایهیژو همیتا از نشدا ساختن

 رشما به هیندآ انمتفکر و انهشگروپژ ن،متخصصا ورشپر و زیسادهماآ صلیا ملاعو از

 عناصر کیفیت ءتقاار(. 1388 ،فاضلو  یبرا غیوفر ه،گارجاوا فتحی عراقیه،ید )آمی

 عالی زشموآ افهدا و ستا عالی زشموآ ییراکا در مؤثر ملاعو از یکی سیدر یمهبرنا

 غبتر و انتو ،هازنیا سساا بر آن دبعاا و سیدر یمهبرنا که مییابد تحقق مانیز

 هـای(. برنامه1395 ،یموسو و ینظر ،ییامقتد نیلی،د )شو ینوتد و تهیه ننشجویادا

 عالی آموزش در شایسـته و روندهپیش آموزشـی اساسی و مهـم ابزارهـای از درسـی

مندی از نظام های آموزش عالی در گرو بهرههر کدام از وظایف و رسالت .شودمی تلقی

 درسی هایبرنامه چگونگی یدرباره پیوسته یا مداوم ی درسی مناسب است. تفکربرنامه

 ی،عارف) است ضروری بسیار کند، کمک هارسالت ایفای و اهداف تحقق به بتواند که

 و یپذیرفنعطاا از باید سیدر ییزربرنامه منظا در شرایط کنونی، رو،یناز ا (.1389

 سیدر برنامه یهاالگو از دهستفابر این اساس، ا .(1384 ،فیر)عا باشد رداربرخو پویایی

(. 1385 روززاده،)نو ستا رکشو هر شیزموآ منظا موقعیت و یطاشر با آن قنطباا ممستلز
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 یا صلیا توجه ،حاضر لحا در ان،یرا رکشو سیدر ییزربرنامه منظا با این حال، در

 و ستا فمعطو نشگاهیدا دروس سرفصلو  سیدر هایبکتا لیفأت به رینحصاا

 ستا ناشناخته اًنسبت یا ،ناشناخته ایهپدید، سیدر برنامه یهنمارا یا بچورچا

 (.1393ی، )مهرمحمد

 یطاشر و هاگییژو به توجه با دانشگاهیسی در یبرنامهبر این اساس، الزم است  

 هاییمندزنیا و یطاشر ن،نشجویادا هایژگییو د،موجو شیزموآ جو و محیط صخا

ی درسی با عنایت به نقش برنامه. طراحی شود ...و روز تخصصی نشدا ن،مواپیر جامعه

شرایط ضروری است با رهیافتی نوین و با نگرشی ها، در این ی کیفی دانشگاهدر توسعه

 یها، به عنوان یک سازمان، الگوی برنامهی پیچیدگی دانشگاهتر و عمیق دربارهبینانهواقع

ز اکشور طراحی شود.  نیازهای شغلی کارفرمایاندرسی نظام آموزش عالی متناسب با 

شگر ی پژوهورد استفادهتر از روش مگرایی، بررسی سؤال پژوهش بسی مهمنظر تجربه

 بر(. 1998، 1و تدلی ، تدلیتشکریی زیربنای روش است )دهندهبینی تشکیلیا جهان

 های زیر بود:گویی به سؤالف پاسخهد حاضر هشوپژ در سساا همین

متناسب با نیازهای  درسی نظام آموزش عالی کشورهای الگوی برنامهمؤلفه -1

کدام است؟ شغلی کارفرمایان

ی درسی نظام های مربوط به الگوی برنامههای هر یک از مؤلفهمؤلفه-خرده -2

کدام است؟ متناسب با نیازهای شغلی کارفرمایان آموزش عالی کشور

متناسب با نیازهای شغلی  کشورنظام آموزش عالی ی درسی الگوی برنامه -3

چیست؟  کارفرمایان

از  ،سپس. ستا هشد تشریح درسی الگوی برنامه ینظر مبانی، ابتدا مقاله رساختا در

متناسب با نیازهای شغلی  الگوی برنامه درسی بر ارثرگذا ملاعو کیفیشناسی طریق روش

 با نندابتو نشگاهیدا نخبرگا و نمسئوال ،ملاعو ینا شناسایی با تا شدند ئهارا کارفرمایان

متناسب ی درسی نظام آموزش عالی کشور الگوی برنامه ،عملیاتی و صحیح ییزربرنامه

به  های دانشگاهیرا به منظور کیفیت بخشیدن به آموزش با نیازهای شغلی کارفرمایان

1 . Tashakkori, A., Teddlie, C., & Teddlie, C. B. 
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های برنامه درسی نظام برای اساس، مسأله پژوهش این است که، ویژگی کار گیرند.

 آموزش عالی متناسب با نیازهای شغلی کارفرکایان چیست؟

 ادبیات پژوهش 

 زشموآ یندافر کل نستو، سیدر یمهبرنا، 1ایی آموزش حرفهمرکز اورپایی توسعه از نظر

 اتتغییر با مطابق و پویا اف،هدا ینا که است عالی زشموآ افهدا تحقق ایبر ایسیلهو و

ی در طراحی برنامه (.2012 ،2کوشناستانلی و مکهستند ) دیقتصاا و جتماعیا یهازنیا

 هایداده و نشدا بر که ستا فرهنگیزمینه و بستر  کردند و فراهم يجاا مهم درسی

-ی درسی را میهای طراحی برنامهداده باشد. شتهدا تکیه یگیر تصمیم ایبر خاصی

 نانشجويدا آموختگان،است از: دانش توان از منابع مختلف به دست آورد، که عبارت

، 3)ولفعلمی  أتهی یعضاا جديدالورود، کارکنان و ننشجويادا ،تحصیل لحا در

 قصد به که ه استشد پیشبینی قبل از قايعو از ایمجموعه، سیدر یبرنامه (.2007

 (.2002، 4طراحی شده است )آيزنر تربیتی-شیزموآ نتايج به يابیدست

سازگار با نیازهای شغلی  ی درسی آموزش عالیطراحی الگوی برنامه مسأله

 انمیتو هشد نبیا مباحث گرفتن نظر در با از این رو .نیاستد در نو موضوعی کارفرمایان

مرتبط با موضوع را  هشد منجاا جیرخاهای داخلی و پژوهش روزترینبه خالصهبه طور 

 ارایه کرد: زیربه شرح به ترتیب از جدید به قدیم 

ی درسی یکپارچه، یادگیری از طریق پژوهش، ارتباط بین برنامه، روی (2017) 5فانگ

دنیای خارج از دانشگاه، ارتباط بین یادگیری دانشگاهی و یادگیری های دانشگاهی و رشته

ارنل و ک تأکید دارد. های دانشگاهیارتباط دادن دانشجویان با سایر رشته و در دنیای کار

گیری سازی تجارب يادی درسی مبتنی بر پژوهش، غنیتآکید بر برنامه، (2017) 6فانگ

يادگیری دانشجويان بر اساس گفتمان های آموزشی و دانشجويان، طراحی دوره

1 . European Centre for the Development of Vocational Training 
2 . Stanley, J., & McCoshen, A  
3 . Wolf, P. 
4 . Eisner, E. W. 
5 . Fung, D. 
6 . Carnell, B., & Fung, D. 
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 ،فریمانزپژوهش  دارند. ساختارگرايی، يادگیری از طريق پژوهش و بررسی انتقادی

 و تناسب ،سیدر یمهبرنا ایمحتو و ترکیببر نیز ، (1395ی )قیمنددصا و یمحمد

 ،سیدر یمهبرنا ایمحتو از يابیارز معه،جا و دفر یهازنیا با سیدر یمهبرنا عتنو

-لیتفعا ن ونشجويادا یموختههاآ یسعهتو ایبر زپیشنیا و نیاجبر ینامههابر دجوو

، (2013) 1انجورگه و گتونگو تکیه دارد. سیدر یبرنامهها یستارا در برنامهق فو های

 2ايونالیور و هپژوهش  دارند. ی درسیتأکید بر گنجاندن آموزش کارآفرينی در برنامه

ك، مشتر هایارزش و نمای درسی بر اساس آربرنامهجرا و اصالح ، بر ا(2011)

های ی درسی و مشارکت گروهمشارکت اعضای هیأت علمی و مديران در برنامه

 3دو هارلن اسمیت-اسپرونکن توجه دارد. ی درسیی تدوين برنامهمختلف در زمینه

 يسرتدو حرکت از  رمحو-لهمسأ یگیرديا یمبنا بر يسرتدشان به ، توجه(2009)

 و شرکت(، 2009) 4کیرکگوز است. ارمد-نشجودا يسرتد سمتبه  ارمد-رسمد

 به يابیدست جهت درسی ی دربرنامه تولید ایبر برنامه بر ارثیرگذتأ نمجريا حمايت

 انعنو به نسارمد کافی اداری و يیاجرا حمايتو نیز  ؛آن ایجزا نمیا منسجاا

 داند.را مهم می سیدر یبرنامه تجديد يندافر حلامر تمام در یکلید نفريناآنقش

ر، کشو کلی یهادهبررا و افهدا ها،تأکید بر ارزش، (1385نوروززاده و همکاران )

 تعمیق و شگسترروز،  علمی تتحوال با هماهنگی، جامعه یهازنیا به گويیپاسخ

 ديجاا ن وموختگاآ نشدا در فرينیرآکا و خالقیت یحیهرو ديجاا ،هشوپژ فرهنگ

 5گرانوالد و پترسون دارند. ارک زاربا و جامعه به ورود ایبر مهم هایمهارت و قابلیت

 تريننزديک عنوان به سیدر یيزربرنامه در علمی هیأت اعضای همیتا، (2003)

بنت،  دانند.را مهم می نهاآ عالئق و هازنیا از جامع آگاهی داشتن و ننشجويادا به ادفرا

1 . Njoroge, C. W., & Gathungu, J. M. 
2 . Oliver, S. L., & Hyun, E. 
3 . Spronken-Smith, R., & Harland, T. 
4 . Kırkgöz, Y. 
5 . Grunwald, H., & Peterson, M. W. 
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 از گاهیآ ای،شتهر یهارتمها ای،شتهر ایمحتوتوجه بر  ، نیز(2000) 1دانه و کاره

 دارند. میعمو یهارتمها و رکا محیط تجربه ر،کا محیط

 با دساختمن نیمه اکتشافی  یمصاحبه  از که است  این حاضر  پژوهش نوآورانه ویژگی

سـازگار با نیازهای شـغلی کارفرمایان    برنامه درسـی   الگوی طراحی علمی برای خبرگان

با توجه به مبانی نظری و پیشینه مطرح شده، الگوی مفهومی پژوهش  .است شده استفاده

 .  است 1به صورت شکل 

 

: الگوی مفهومی پژوهش1شکل 

 شناسیروش

، 2ای )گالسر و استراوسی زمینهیفی از طریق نظریهکشناسی ین پژوهش، با روشا

-ی آماری شامل صاحبجامعه. شد انجام (2014، 3؛ کوربین، استراوس و استراوس2017

نفر از خبرگان آموزش  14تعداد  بر این اساس، کشور بود. هایدانشگاهنظران برنامه درسی 

1 . Dunne, E., Bennett, N., & Carre, C. 
2 . Glaser, B. G., & Strauss, A. L. 
3 . Corbin, J., Strauss, A., & Strauss, A. L. 

تعامل دانشگاه با جامعه

ی درسیبرنامهالگوی 

عوامل تأثیرگذار بر الگوی برنامه درسی سازگار با نیازهای شغلی کارفرمایان
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 انتخاب شد.گیری هدفمند، به صورت گلوله برفی نمونهاز روش با استفاده عالی 

ساختمند به دست آمد. بر این های اکتشافی نیمهگردآوری اطالعات از طریق مصاحبه

ای از سؤاالت اولیه و از قبل تهیه شده در اختیار مصاحبه شوندگانی که اساس، مجموعه

-برنامهدر زمینه ای حرفه ها و تماس نظری، عملی وهای مختلف، دارای تجربهصورتبه 

ا ها از خبرگان تهای الزم، مصاحبهریزی درسی بودند، قرار گرفت؛ و سپس با هماهنگی

ل های متنی تبدیها به دادههای حاصل از مصاحبهزمان اشباع نظری ادامه یافت. سپس، داده

و  کدگذاری محوری ،کدگذاری ثانویه یا متمرکز ،شد. پس از آن، به کدگذاری باز

 اقدام شد. یا گزینشی  کدگذاری انتخابی

یفی های کهای تأمین اعتبار پژوهشهای کیفی، از مالکبرای اطمینان از اعتبار یافته

 3، قابلیت انتقال2اند از: قابلیت اعتمادها عبارتاین مالک(. 2014، 1)آنی استفاده شد

برای تأمین مالک قابلیت اعتماد، . 5و قابلیت تأیید 4قابلیت ارتباط پذیری(، )معادل تعمیم

های حاصل از مصاحیه، تفسیر صحیحی از دیدگاه اصلی به منظور اطمینان از اینکه داده

های متنی و انجام تحلیل ها به دادهکنندگان هستند،  پس از تبدیل مصاحبهمشارکت

ی های اصلادهابتدایی، فرایند انجام کار به آنها ارسال و از استخراج اطالعات مناسب از د

ران گهای کدگذاری شده در اختیار پژهشمصاحبه اطمینان حاصل شد. همچنین، مصاحبه

ای قرار گرفت و بازخوردهای اصالحی دریافت شد. خبره در زمینه روش نظریه زمینه

گویان، ا و پاسخهها به سایر بافتدرباره مالک قابلیت انتقال، به منظور اطمینان تعمیم یافته

نظری؛ و نیز توصیف جامع و کامل استفاده شد. در -گیری هدفمندش نمونهاز رو

 ها در طول زمان، از فنخصوص مالک قابلیت ارتباط، به منظور اطمینان از ثبات یافته

بازکدگذاری بهره گرفته شد. به همین منظور، فرایند -بازبینی همتایان و راهبرد کدگذاری

ای هرگان قرار و تأیید آنها دریافت شد. همچنین، دادهتحلیل و الگوی نهایی در اختیار خب

گدگذاری شده بار دیگر توسط پژوهشگران کدگذاری شد. سپس، نتایج هر دو مورد 

1 . Anney, V. N. 
2 . Credibility 
3 . Transferability 
4 . Dependability 
5 . Confirmability 
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مقایسه قرار گرفت. سطح توافق کدگذاری، مبین مرتبط بودن باالی بررسی کیفی بود. در 

 ی به دست آمده از سویهاخصوص مالک قابلیت تأیید، به منظور اطمینان از تأیید داده

ها از پژوهش و نه از تخیل ها و تفسیر یافتهسایر پژوهشگران؛ و نیز مشتق شدن داده

اس بندی استفاده شد. بر اسپژوهشگران، از فنون بررسی ممیزی، اسناد بازتابی و زوایه

یابی تها و تحلیل آنها، فرایند و برایند دسبررسی ممیزی و اسناد بازتابی، با ثبت مصاحبه

ا با هپوشی یافتهبندی، همسویی و همبه نتایج نشان داده شد. همچنین، از طریق، زوایه

 گران مشخص شد. نتایج سایر پژوهش

 نتايج و پیشنهادات

در یک مقوله گنجانده شد و  شدهاستخراجی باز، هر مفهوم کدگذاری اولیه در مرحله

بوده و در ضمن فضای مفهومی بیشتری را هایی برگزیده شد که با مفاهیم منطبق مقوله

های مشابه و مشترک از طریق تحلیل ی دوم کدگذاری باز، مقولهاشباع کند. در مرحله

های داده، ها در یکدیگر ادغام شد. در مرحله کدگذاری محوریای ثابت دادهمقایسه

، دارند تناسب باهمهایی که کدگذاری شده با یکدیگر مقایسه شده و در قالب مقوله

ی یک الگوی تلفیقی، همگرا و ارائهبه منظور کدگذاری گزینشی، در مرحله   درآمدند.

 شرایطی، هایویژگی برحسب ایهای هستهباال، مقوله برخوردار از سطح انتزاعی

 . شد بندیطبقه پیامدی و فرایندی/تعاملی

 شغلی کارفرمایان، ی درسی سازگار با نیازهایبرنامه ،مطالعه مورد افراد دیدگاه از

سازگاری، تعادل پویا، ارتباط دیالکتیک صنعت و دانشگاه، شامل مفاهیم  که است ایپدیده

عدم قطعیت، آشوب، پیچیدگی، تعامل با بازار، مدیریت محیط تعاملی مبتنی بر نیاز، تغییر 

ی درسی سازگار با نیازهای برنامه یالگو توسعة بر مؤثر علّی عواملاست.  و  نوآوری

 ؤثرم ای زمینه عواملهای پژوهشی است. ی درسی و برنامهبرنامه شاملشغلی کارفرمایان 

ی اادهقراردشامل  ی درسی سازگار با نیازهای شغلی کارفرمایانبرنامه یالگو توسعة بر

 عوامل. است آموختگانجویی از دانشمشارکت و آموختگانارتباط با دانشپژوهشی، 

 نهمچنیاست.  آموزش عمومی و فرادانشگاهی شاملاین الگو  توسعة بر مؤثر گر مداخله
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-دانش و مهارت دانش، تعامل با جامعه نظیر و تعامالتی راهبردها پاسخگویان دیدگاه از

لی زگار با نیازهای شغی درسی سابرنامه توسعة برای آموختگاننگرش دانشو  آموختگان

 و عهتوس پیامدهای که داد نشان پژوهش هاییافته نهایت، در. هستند مناسب کارفرمایان

 ردمو افراد دیدگاه از ی درسی سازگار با نیازهای شغلی کارفرمایانبرنامه سازیپیاده

 یسازیتجار، کارآفرینی ی چوناهداف و هارسالت اندازها، چشم به دستیابی مطالعه

ت اس آموختگاندانش و رضایت کارفرمایان از آموختگانرضایت دانش اشتغال، پژوهش

 (.1)جدول 

 و گزينشی محوریهای به دست آمده از کدگذاری باز،  : مقوله1جدول 

کدگذاری گزينشی کدگذاری محوری کدگذاری باز

 طبقات ایهای هستهمقوله های عمدهمقوله

متناسب با نیاز شغلی  یعلم یآموزش یهادورهبرگزاری 

 کارفرمایان

آموزش عمومی و 

 فرادانشگاهی
گرمداخله-شرایطی

مدت و یانمدت، مکوتاه یبازآموز یهادوره برگزاری

 متناسب با نیاز شغلی کارفرمایانبلندمدت 

در  یعلم یأته یاعضا یبرا یآموزش هایکارگاه برگزاری

 متناسب با نیاز شغلی کارفرمایان سال

افزایی به دانش های بازآموزی ودوره یتدوین و عرضه

 عالقهربط و ذیطور مرتب و متناسب با نیازهای افراد ذی

 جامعه

 رای ارتقاء سطح دانش وب های آموزشیبرگزاری دوره

رمایانکارف شغلی نیاز با دانشگاه در ارتباطنگرش کارکنان 

 و مشترک یمدت تخصصکوتاه یهادوره یفیتک یریتمد

 یازسنجی،)ن ربطیذ یهاافراد و نهاد یجهت ارائه برا

 و بازخورد( یابیارز ی،آموزش یزیربرنامه

 نیاز شغلی های آموزشی آشنایی دانشجویان بااجرای کارگاه

 کارفرمایان
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قابل قبول  یعلم ییهپا یجاددر ا یدرس یبرنامه یتکفا

یان متناسب با نیاز شغلی کارفرمایان)ارتقاء دانش( دانشجو

علی-شرایطی برنامه درسی

-یتها )انجام قابلدر ارتقاء مهارت یدرس یبرنامه یتکفا

 متناسب با نیاز شغلی کارفرمایان کار( یها

و  یاتعهد، اخالق حرفه یجاددر ا ی درسیبرنامه یتکفا

و  یلبا عالقه، تماانجام امور محوله ) یریپذیتمسئول

اخذ ز پس ایان توسط دانشجو باال یریپذیتاحساس مسئول

 (یتخصص یواحدها

علمی در خصوص تناسب  گیری از اعضای هیأتبهره

 های درسی با نیازهای جامعهبرنامه

های گیری از دانشجویان در خصوص تناسب برنامهبهره

 نیازهای جامعه درسی با

آموختگان در خصوص تناسب گیری از نظر دانشبهره

 های درسی با نیازهای جامعهبرنامه

نظر ها و محتوای دروس با توجه به بازنگری در برنامه

 کارفرمایان

انطباق دروس با آخرین دستاوردهای علمی و مهارتی

الن های کهای درسی دانشگاه با برنامهتطابق ساختار برنامه

 آموزش عالی

 هایهای درسی دانشگاه با سیاستتطابق ساختار برنامه

 کلی نظام آموزش عالی

ی در ارتباط با نیاز کارفرمایانبرنامه مدون پژوهش بودن دارا

علی-شرایطی های پژوهشیبرنامه

 ی،پژوهش یازسنجی)ن یپژوهش یهابرنامه یفیتک یریتمد

 (یابیاجرا و ارز یب،تصو یارها،مع یینبرنامه، تع یطراح

 یپژوهش یتتوسعه ظرف یمؤثر برا یاستفاده از راهبردها

 هاینارسم یبرگزار ی،)فرصت مطالعات یعلم یأته یاعضا

 در ارتباط با نیاز کارفرمایان و ...( یعلم یهایشو هما

 یاناز دانشجو یتحما یمؤثر برا یاستفاده از راهبردها

 یتبودجه، فراهم نمودن منابع، حما یصپژوهشگر )تخص
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پژوهش و ثبت اختراعات و...( در مقاطع  یجاز نتا

انجام نیازهای پژوهشی کارفرمایانبرای  یلیتکم یالتتحص

وجود سازوکار مدون و مستند برای وضع و اجرای 

 قراردادهای پژوهشی با کارفرمایان

ایزمینه-شرایطی قراردادهای پژوهشی

ها در خصوصانعقاد قراردادهای پژوهشی با سایر سازمان

 نیازهای جامعه

دانشجویان و وجود سازوکاری مشخص برای استفاده 

 از قراردادهای پژوهشیاعضای هیأت علمی 

دانشجویان و اعضای هیأت  فراهم آوردن تسهیالت برای

 در قبال عقد قرارداد پژوهشی علمی

هااستقرار واحدهای کارآفرینی در دانشگاه

پیامدی کارآفرینی

های کارآفرینی در دانشجویان و توجه به اهمیت مهارت

 زمینهفعالیت در این 

بنیان در دانشگاهارتقاء فرهنگ کارآفرینی دانش

کارآفرینی در دانشگاه یهتوسع

 یبرنامه ها یو اجرا یدر طراح ینیکارآفر یکردرو یهتعب

 یو درس یآموزش

های آموزشی با نیازهای جامعهارتباط برنامه

/راهبردیتعاملی تعامل با جامعه

 ارائه خدمات به جامعه یاهای مرتبط با صنعت فعالیت

 توسط اعضای هیأت علمی

بخش صنعت و خدمات  رایهای تحقیقاتی بطرحانجام 

 )برون دانشگاهی(

متناسب با نیاز شغلی کارفرمایانارائه دروس کاربردی 

استقرار و توسعه نظام کارآموزی و کارورزی هدفمند و 

 کسب و کار دانشجویی

-و دانشگاه در جهت اقتصاد دانشمند صنعت تعامل نظام

 بنیان

انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاه

استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاه در صنعت
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 ها و خدماتتناسب  کیفیت دانش آموختگان، پروژه

ی دانشگاه با تقاضاهای دائماً تخصصی و دانش تولید شده

 هاصنعت و بنگاهتوسعه بازار کار، دنیای  در حال

–ایحرفه ینظام آموزش یانم یدبرقراری ارتباط جد

 کاربردی و بازار کار

وجود سازوکار مناسب ارتباط با بخش صنعت و خدمات 

 ،یازسنجیکننده، ن یلو مقررات تسه ین)واحد مسئول، قوان

مشترک هاییتنظارت مستمر و....( جهت انجام فعال

 بخش صنعت یانارتباط با کارفرماوجود سازوکار مناسب 

 هایمناسب الزامات آنها در برنامه یبو خدمات جهت ترک

 مشترک هاییتو انجام فعال یو درس یآموزش

ا های باال بفراهم نمودن زمینه ارتباط کاری دانشجویان ترم

 های نیازمند به تخصص دانشگاهمؤسسات و سازمان

با جامعه در جهت  یوجود سازوکار مناسب ارتباط کل

و اهداف خود  یتمتناسب با مأموری عموم یآگاه یارتقا

 (یرهارائه مشاوره و غ ی،عموم ینارهایسم یر)نظ

 یارانکار و  یطمح ی،مؤسسات علم یربا سا یهمکار

 در جامعه یآموزش

 یمشارکت اجتماع یفیتک یریتوجود نظام مناسب مد

 ینهآنان، چارچوب و زم یازهایو ن نفعانیانواع ذ یی)شناسا

کسب  ی،مال هاییتجلب حما ینحوه و چگونگ ی،همکار

 آنان( ینظرات و بازخوردها

افزایانه دانشگاه و سازی فناوری از طریق اثر همبومی

 صنعت

ریزی توسعه دانشگاهی بر مبنای آمایش سرزمینبرنامه

برخورداری دانشگاه از نظام )واحد رابط بین صنعت و 

 هاینامه، سازوکار، تدارک کارگروهخدمات با دانشگاه، ائین

های اندیشیمشترک، برگزاری گردهمایی و جلسات و هم

 یسازیتجار

پژوهش
پیامدی
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دادهای مشترک و...( مناسب برای تجاری کردن برون

 پژوهشی

تدوین قوانین و مقررات مرتبط با فناوری و نوآوری

ساختارها و مدیریت کالن فناوری و نوآوری یهتوسع

ارتباطات در زمینة نوآوری یهرسانی و توسعاطالع

های مطالعاتیمدیریت و نظارت بر طرح

های علم و فناوریپارکایجاد 

مراکز رشد واحدهای فناورایجاد 

واحدهای  ها و مراکز رشدواحدهای فناور در پارکاستقرار 

 فناور

وقت در واحدهای فناوری مستقر در دانشگران تماماشتغال 

 های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناورپارک

های علم و فناوری ایجاد تمهیدات الزم برای شرکت پارک

 های تخصصیدر نمایشگاه و مراکز رشد واحدهای فناور

فن آفرینی شیخ بهایی یهجشنوارشرکت در 

بین المللی خوارزمی یهجشنوارشرکت در 

بازاریابی نتایج تحقیقات

پشتیبانی از اختراعات، اکتشافات و مالکیت فکری

بندی شده و وجود سازوکار مشخص ایجاد برنامه زمان

آموختگان، بانک )شامل کانون، انجمن، منشور دانش

-اطالعاتی، سایت و...( در دانشگاه برای ارتباط با دانش

تگانآموخ
 ارتباط با 

 آموختگاندانش
ایزمینه-شرایطی  آموختگانبرگزاری همایش ساالنه دانش

-آموختگان برجسته برای شرکت دانشدعوت از دانش

آموختگان در مراسم مختلف دانشگاه

های الزم از سوی دانشگاه برای تدارک الزامات و مشوق

آموختگانارتباط با دانش
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های آموزشی جهت تقویت اجرای کارگاهریزی و برنامه

 هایآموختگان به منظور انجام پژوهشتوانایی علمی دانش

"محور-طرح"

-ی آموزشی با دریافت بازخورد از دانشبازنگری در برنامه

آموختگان

جویی از مشارکت

 آموختگاندانش
ایزمینه-شرایطی

توسعه ریزی در برنامه آموختگانجویی از دانشمشارکت 

ای و ملیمنطقه

های علمی آموختگان در برنامهجویی از دانشمشارکت

دانشگاه

بندی شده جهت استفاده از تجارب دانش وجود برنامه زمان

آموختگان 

آموختگان شاغل برای سخنرانی در دانشگاهدعوت از دانش

آموختگان با های پژوهشی مشترک دانشانجام فعالیت

اعضای هیأت علمی

تدوین طرح پژوهشی به منظور تهیه بانک اطالعاتی در 

آموختگانی سرنوشت شغلی دانشزمینه

اشتغال 

آموختگاندانش
پیامدی

ی تحصیلی دانشبررسی تناسب بین شغل و رشته

آموختگان

آموختگانبررسی میزان کارآفرینی دانش

آموختگان شغلی دانشتناسب اهداف آموزشی با نیازهای 

بررسی و تجزیه و تحلیل روند اشتغال دانش آموختگان و 

های دانشگاهریزیاستفاده از نتایج آن در برنامه

-ی بینبررسی میزان برتری دانش آموختگان در صحنه

المللی

دانش و مهارت 

آموختگاندانش
تعاملی/راهبردی

-سازی صالحیتتعیین، مستندسازی، بازنگری و متناسب

در سطوح دانشی،  آموختگانهای مورد انتظار از دانش

های آموزشی و درسی مهارتی و نگرشی هر یک از برنامه

دانشگاه با توجه به تحوالت علمی و اجتماعی در سطوح 

ملی و بین المللی
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های مورد انتظار از اطالع رسانی و تبیین مجموعه صالحیت

های آموزشی و درسی به برنامههر یک از  آموختگاندانش

اعضای هیأت علمی و دانشجویان

و بازخورد نتایج آن  آموختگانهای دانشارزیابی صالحیت

های آموزشی به مسؤالن برنامه

آموختگان و های شناختی و مهارتی دانشبررسی توانایی

تناسب آنها با نیازهای جامعه

و  ها، دانشی تواناییدرباره آموختگانبررسی نظر دانش

خود اکتسابینگرش 

نگرش 

آموختگاندانش
تعاملی/راهبردی

 درسیی برنامه بهآموختگان نسبت دانش بررسی نگرش

 هایآموختگان نسبت به انتقال مهارتبررسی نظر دانش

نظری و عملی به آنان از سوی دانشگاه 

نسبت به میزان مفید بودن آموختگان بررسی نظر دانش

دانش نظریی و عملی آموخته شده در دانشگاه

آموختگان اعطای تسهیالت اشتغال به دانش

رضایت 

آموختگاندانش
پیامدی

( برای …ها وای، همایشهای دورهاستمرار آموزش )آموزش

آموختگاندانش

آموختگان از کیفیت تدریس بررسی میزان رضایت دانش

هیأت علمی اعضای

آموختگان از کاربردی بودن بررسی میزان رضایت دانش

 های درسی و آموزشی برنامه

آموختگان از به روز بودن بررسی میزان رضایت دانش

های درسیبرنامه

ای هآموختگان از کفایت برنامهبررسی میزان رضایت دانش

های الزم در آناندرسی در ایجاد قابلیت

-میزان رضایت کارفرمایان از سطح دانش و مهارتبررسی 

رضایت کارفرمایان  آموختگانهای تخصصی دانش

آموختگاناز دانش
پیامدی

کنندگان از بررسی میزان رضایت کارفرمایان و استفاده

آموختگانهای دانشآموختگان از تواناییخدمات دانش
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 هعرض خدمات بررسی نظر به خدمت گیرندگان درباره

آموختگاندانش وسیله بهشده 

بررسی رضایت کارفرمایان از عالقه به کار، تعهد و 

آموختگانکاری دانشوجدان

سازگاری، تعادل پویا، ارتباط دیالکتیک صنعت و دانشگاه، 

عدم قطعیت، آشوب، پیچیدگی، تعامل با بازار، مدیریت 

 محیط تعاملی مبتنی بر نیاز، تغییر و  نوآوری

برنامه درسی سازگار 

با نیازهای شغلی 

 کارفرمایان

پدیده

بر درک و تفسیر خبرگان آموزش یه تک، در قالب یک الگوی منطقی و با 2در شکل 

عالی، به این امر توجه شده، برنامه درسی سازگار با نیازهای شغلی کارفرمایام از چه 

دارد؟ و پیامدهای این تعامل چیست؟ عواملی متأثر است؟ در کنار آن، با چه عواملی تعامل 

ای، بیانگر این حقیقت است که الگوی برنامه درسی نظام آموزش عالی الگوی نهایی زمینه

متناسب با نیازهای شغلی کارفرمایان، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر 

دیگر تداد با یکشرایط مزبور، در امای است. گر و شرایط زمینهشرایط علی، شرایط مداخله

متناسب با نیازهای شغلی  صورت یک کلیت واحد روی پدیده برنامه درسیو به

گذارند.کارکرد درست پدیده برنامه درسی مستلزم تعامالت و اتخاذ تأثیر می کارفرمایان

ی این تعامالت/فرایندها، پیامدها و نتایجی برای نظام های خاص است. در سایهیاستراتژ

 شود. یران حاصل میآموزش عالی ا
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ی درسی سازگار با نیازهای شغلی کارفرمايانبرنامهای : الگوی زمینه2شکل 

 به سبتن چند جانبه توجه پایه، این بر. است بعدی چند و پیچیده مفهومی درسی برنامه

 انیکس طور به عوامل تمام دارد ضرورت است. مشهود شده ارائه الگوی در  برنامه درسی

 و عوامل برخی ساختن برجسته و ایجزیره نگاه از و گیرد قرار توجه مورد متعادل و

طح ، در سپژوهش ینحاصل از ا یجنتا .شود حذر بر جد به دیگر، برخی انگاشتن نادیده

خرد و کالن قابل استفاده است. در سطح کالن، وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، شورای 

توانند از ریزی آموزش عالی و ... میی پژوهش و برنامهعالی انقالب فرهنگی و مؤسسه

بر  فید فایده است. عالوههای کشور منتایج آن بهره برند. در سطح خرد نیز برای دانشگاه

تواند پاسخگوی نیازهای پژوهشیِ پژوهشگران و عالقمندان  این، به عنوان مرجع می

هش، ها و نتایج این پژوباشد. بر اساس یافته یآموزش عال در ی برنامه درسیحوزه

 شود:ارائه می پیشنهاداتی به شرح زیر

 :شرايط علی

های پژوهشیی درسی و برنامهبرنامه

پديده:

برنامه درسی

 ای:زمینه شرايط

قراردادهای پژوهشی،  

آموختگان  ارتباط با دانش 

-جویی از دانشمشارکت و

آموختگان

 :گرشرايط مداخله

آموزش عمومی و  

فرادانشگاهی

 :تعامالت/فرايندها

آموختگانآموختگان و نگرش دانشدانش و مهارت دانشتعامل با جامعه، 

آموختگان رضایت دانش دانشآموختگان،  اشتغال، پژوهش یسازیتجارکارآفرینی، 

آموختگانو رضایت کارفرمایان از دانش
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دانشگاه با مشارکت  پژوهشیهای ی درسی و برنامهبرنامهشود، پیشنهاد می -1

های دانشگاهی با نیازسنجی از اعضای هیأت علمی تدوین شود و رشته

کارفرمایان گسترش پیدا کند.

ها جدی آموزش عمومی و فرادانشگاهی از سوی دانشگاه شود،پیشنهاد می -2

گرفته شود تا دانشجویان متناسب با نیازهای متغییر و متحول دنیا، برای تصاحب 

شوند.جامعه آماده مشاغل 

شود، دانشگاه نسبت به انعقاد قراردادهای پژوهشی با کارفرمایان پیشنهاد می -3

آموختگان نیز دانش توانند از توان و ظرفیتاقدام کنند. در این خصوص می

بهره ببرند.

ها تعامالت خود با جامعه افزایش دهند و بر اساس شود، دانشگاهپیشنهاد می -4

ارتباط دیالکتیک با جامعه به صورت تعادل پویا، برنامه درسی نیازهای جامعه و 

خود را تغییر دهند.

 آموختگان بها دهندبر افزایش دانش و مهارت دانشها، شود، دانشگاهپیشنهاد می -5

ایجاد کنند. آموختگانتا نگرش  مثبت در دانش

ی درسی خود را در جهت کارآفرینی و های برنامهشود، دانشگاهپیشنهاد می -6

تا بدین طریق اشتغال پایدار  های دانشگاهی سوق دهند،پژوهش سازیتجاری

 رضایت و آموختگاندانش رضایت آموختگان فراهم کرده و برای دانش

آموختگان را به ارمغان آورند.دانش از کارفرمایان

 منابع  

 دبهبو و نیدرو یابی(. ارز1395فاطمه. ) ی،قیمنددصای، رضا، محمد ، مریم،مانیفرز .1
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 . 45-67(، 72) 18. انیرا
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( در 1سالمی )ا ندیشها هشد کسب سیدر یهبرنام شیابیرزا (.1391علی. ) طغیانی، .2
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Designing an curriculum model in Iran's higher education system 

compatible with Job needs of employers 

1
Mohammad Mojtabazadeh

The purpose of this study was to design an curriculum model in Iran's higher 

education system compatible with Job needs of employers by using Grounded 

Theory. the study population consisted of all experts curriculum planning in 

Iran's universities. fourteen of them were selected by purposive sampling 

method and then by snowball and theoretical sampling methods. The results 

indicated that curriculum compatible with Job needs of employers included 

dimensions of adaptability, dynamic equilibrium, dialectic relationship 

between industry and University, uncertainty, chaos, complexity, interaction 

with the market, need-based interactive environment management, change 

and innovation. According to the findings, the causal factors influencing the 

development of curriculum compatible with Job needs of employers included 

Curriculum and research programs. Contextual factors influencing the 

development of an curriculum compatible with Job needs of employers 

included research contracts, communication with graduates and request of 

participation from graduates. Intervention factors that influenced the 

development of curriculum compatible with Job needs of employers included 

t General and extramural education. Suggested strategies for developing this 

model included interaction with the community, graduate's knowledge and 

skills and graduate's attitudes.The findings showed that the most important 

consequences of implementing an curriculum compatible with Job needs of 

employers are achieving the core vision, missions, and goals like, 

Entrepreneurship, research commercialization, graduate's employment, 

graduate's satisfaction and employer satisfaction of graduates. Due to the 

understanding and interpretation of the experts, the curriculum model in Iran's 

higher education system compatible with Job needs of employers is a complex 

and multidimensional concept. In case this model will have a positive 

function, which like a unit totality should be considered in every aspect of it 

alike. 

Keywords: University, curriculum, Higher education, Job Needs of 

Employers, Grounded Theory.
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 1خاوری عبداهللسید 

چکیده

عساصننم لدد ناگاننبان بین ای کک  فارن مین نر ناگاننبان ن ان این تحقیق با هدف شننساسننای  

اگجام شنندن اسننوش روا شننساسنن  تحقیق بی صنن رر فین  و بم لبسای روا      اسننیل 

پدیدارشنساسن  و با رویدمن ت صنین  تج یهشندن فییهی اگجام شندن اسنوش آالری نلاری

آ ع نوری نانن ها  ابهار عک   ناگانننبان ن ان ب نگدشاعضنننای هی و گنم ا  22لتاننندز ا  

ساختاری ب ن    صاحبی های گی ی  سو؛ روا تجهیی و  روا گ  گی گیم و ؛ل ی هد  سد ب نن ا

تدسیک فد گذاری صنن رر گم و ابهار تریین ارتباتار لناهیو و  تحکیز نانن ها بم اسننا 

ای کک  سنننا ی گاننناا نان عساصنننم لدد بین( ب ن، یا تی ها تحقیق 10لق یی ها لدس فی نا )

شاخص نارنش   73 لؤینی و 14برد،  4 نارای ها با تأفید بم گقش فارن میس  ناگاباه  ناگابان 

بی لسظ ر لیهاا صحو عساصم پمساسالی ای تسظیو و نر اختیار گ  گی نلاری قمارگم و، یا تی 

های این لمحکی حاف  ا نا اسو فی ع الز  مهسب  و سیاس  لسطقی ای ناگاباه  و ع الز 

دشگبین ای کک  سا ی ناگاباه  بیاتمین گقش را نر تبیین ناگابان بین ای کک  فارن مین نار

لدد ناگابان بین ای کک  فارن می واژگاا فکیدی: بین ای کک  سا ی، ناگابان فارن مین،

لا گدراا استاا  ایحم یانارن فز نل  ا  س  و  -اسیل   ن اننفتمی لدیمیو نل  ا عای  ناگابان  نل ختیناگش -1

aalaa_khavari@yahoo.com :09111545278ش تکنن ه مان
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 قدمهم
نن ساد پس ا  ش گذرنل  1سا ی نر نل  ا عای  ای کک بینروگد اآمای  شدا سیاسو   نو نهی ا

فی اگم گظام نل  ا عای  و بی این باور رسیدگد  هالکواآت اع   گذارااسیاسوآسگ آهاگ  نوم 

کو ل ت رفک بیو  هاار او بین  مهسب  ش گد،  مهسگ، آالری  ای کک بینفا رشاا  هایناگابان

 ای کک بین یپدیدنار ا و اه یو ؛ بسابماین گیمنل و اقباد آالری آهاگ  قمار  ل رنپذیمانا فا ر 

 ناگاباه  هایپمنیسناگاج یاا خارآ  نر  و یا حض ر نلدوشدشدا نل  ا عای  بسیار  ماتم ا  

 اساساً(ش 1397 و  یمو آائیاا، سسدی خ ر) اسوو یا ارقام و نرنلدهای اقتصانی گاش  ا  نا 

یای نر یک نگ نلیهل  قیوآ الع بمای لاارفو  سا ینلاننشدا نر نل  ا عای   مایسد  ای کک بین

ار فبهب ن  هایرواورا  هو آهاگ  و ت سری وابستی بی هو اسو و این پدیدن باید عالک  نر پم

بی گقز ا  ) 2و ی  لن با (ش 1391خماساگ ،  لاگ  لسش،)نر نگیای لتس ع پیمال ا باشد  و گدگ  لؤثم

ناگاباه  بم لیهاا،  ای کک بین هایه داریبم این باورگد فی ارتباتار و  (؛1394ا رگاا و  اا یسج ب

دا ش ای کک بین، عیون بم نا گذارنل  تأثیمو ابداعار عک   ناگاباهیاا  هاگ نوریگ ع و فینیو 

(، 2007) 3فیاگگ شگمننل ناگاباه  و ارتقا استاگدارنهای فینیو نل  ا  هایرقابوباعث تق یو 

 آی بی با ت شداآهاگ  تأثیمارفا رها بی  گ ی پاسخ هایرانید  ا   عس اابیشدا را  ای کک بین

شدا  ای کک بینلختص هم فا ر ت صیف و ا  چهار لسطق نر ل رن اه یو ت آی بی  یهاویژگ 

گیز بی )ناگاباه السیو و صکح(؛  تألین) سیاس عبارر اسو ا   فی ؛بمنل ت سط ناگابان گام 

 ایجان سملایی) اقتصانیاحتمام بی  مهسگ و  باا( و )  مهسب استاگدارنهای نل  ش (، اآت اع  و 

سا ی نر نل  ا عای  را ت سری  ای کک بین(، هدف اصک  2008) 4آدس ا (شنرنلد ای اگساگ  و 

 5 ت ی په و فالباسوش  شدنشساختی ای کک بینفی نر سطح  ناگدل  های ار ا وت اگشناگش، گبما 

سا ی نر نل  ا عای  ل آب ایجان پداگ ژی های  مهسب  آدید؛  ای کک بین اعتقاننارگد(، 2011)

موه  و تندم گ صدای هوو احتمام لتقابز بی عقاید لختکف؛ حافو شدا  نوست گ عتمویج  مهسگ 

1 Internationalization of higher education 
2 Bazeman , Lee 
3 Qiang 
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نر حیطی  شدناگجام هایپژوهش(، بم اسا  2013) 1ی ئیهاش گمننل نر نهددن آهاگ   هاناگابانبم 

 لرط ف هاناگ  ن؛ فی تردانی ا   گمننوریسا ی نر نل  ا عای  لتغیمهای لختکن  را  ای کک بین

استانها  ، تباند ناگاج  وای کک بین هایپژوهش، ای کک بین؛ استانهای ای کک بیننرس   هایبمگالیبی 

 همص ررنر شاسواتیعار و ارتباتار  نوری نفیل  و فاربمن  هایلهارر، ای کک بین یعمصینر 

گنو نیدگان غایب این اسو فی با تح د و ایجان تغییم نر بمخ  ا  ابران، ساختارها و  ت اال 

شدا نل  ا عای  ف ک فمنش نر این راستا، بسیاری ا   ای کک بینبی  ت اال نل  ش   هایبمگالی

سد ا عای  پمناختشدا نل   ای کک بین  مایسدهایخ ن نر خص ص  هاینیدگانبی ارائی  پمنا ااگظمیی

اسو  شدنگم تیگ گاگ ا بی فار  هایشی ناخیم بی  هایننو راهدارهای پیاسهانی نگاا نر ت د 

سا ی  ای کک بین یح  نفی نر  های ناگابان اعتقاننارگد( 2018) 3تایااووا و بدتا (ش 2010، 2روستاا)

 فاروفسب ٔ نر لیسیبیاتم بی گیا های گ نوری نر آالری، نل  ا و پژوهش  فسسدل سا ی  راییو 

ا لضاعن  ر هایتیا هاناگابان روا اینش نهسدل و ه چسین لمافه تحقیقات  و صسرت  پاسخ 

(؛ 42018و ش راف  تیک) نورنگدنل  ش  و تحقیقات  خ ن بی ع ز  هایح  نشدا نر  ای کک بینبمای 

فارن میس  ناگاباه  تکنیق  ا  فاربسو نل  ا و تحقیقار نر (؛ 2018اح د و ه داراا )  عوبی

ای کک  ت اگد بی بینو ل  اگجالدل لحیط ناگاباه  اسو فی بی ایجان لهیو رقابت  نر ناگاباه  

 ن میس ار ابی عالک  بمای  هاناگابان( اعتقان نارن اگم 2010) 5ررگانها ف ک گ ایدش سا ی ناگابان

و  6هها فارگل شفسسدل را لختز  ای کک بینو گیه رقابو  ایلسطقیو گ نوری تبدیز گا گد ت سری لک ، 

ناگد فی بم فارن میس  بسیاا گهانن شدن و های  ل های گسز س م را ناگابان( ناگابان2017ه داراا )

( لرتقدگد فی 2014) 7بماگستین و ریکنش نهسدل خ ن را اگجام  هایلأل ریونر ترالز با لحیط بیموا 

ان های  ایا  نر ناگابان، ایجناگابان فارن مین شالز فکیی ر تارهای ناگاباهیاا لاگسد ایجان شمفو

های  دمی و واگذاری حق های لاتمک با صسرو، ت هیدات  بمای حنظ نارای لمافهی بمای پژوهش
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 ا آ کی(؛ 2018) 1نای ارف  و هایسیسگ  عوبیسوش شدن نر ناگابان اهای اگجامالتیا  گتایج پژوهش

 هایستیهتق یو  اگدگم تینویت  و خص ص  بی فار  هایناگابانناگاباه  فی  ن مینار ا ابهارهای

 2بمیت  شاسو نوری نعکو و  هایپمنیسو  هاپارک، ایجان اگد بات رهای ناگاباه ، بسیااناگش

سا ی گ نوری و ه چسین ناگش ت ییدشدن های فارن مین ا  تمیق تجاری( اعتقاننارگد ناگابان2018)

لطایرار  بم اسا ای کک  سا ی را تسهیز فسسدش ت اگسد آمیاا بینها و لمافه تحقیقات  ل نر ناگابان

لسرطف، ایجان  ساختارهایفارن مین، ایجان  هایناگابان(، ال لی ایجان 2019) 3باپ ریدار شدناگجام

گقش (، 2018) 4ش راف  و تیک شگ  اسو هایایدنلساسب بمای خکق  سا وفارهایو  هااستماتژی

اپن لستخب ژفارن مین  هایناگابانرا نر ایجان  گذاریسملاییگظارر، رهبمی و  بسیانی هایاستماتژی

 هایاف سیستو(، بی گقش 1397لیب ا پ ری و ه داراا ) شاگدش منن  ماوااو  لؤثمو اگبکیس بسیار 

فارن میس  نر ایجان فارن میس  ناگاباه  اشارن نارگدش بم اسا  پژوهش این پژوهابماا، ع الز 

اشسدش    ب تأثیمگذاربم روی اف سیستو فارن میس  ناگاباه   ت اگدل ،  مهسگ و ناگاباه  ایلسطقی

ع الز لؤثم نر ایجان اف سیستو فارن میس  ناگابان استسن رن را شالز  مهسگ (، 2014) 5و هیسا

لسد بی فارن میس ، ح ایو نویو، ارتباط صسرو و ناگابان و گیموی پذیمی، وآ ن آالری عیقیریسک

( نر بمرس  اف سیستو فارن میس  نر ناگابان شیداگ  2017) 6و نیسه ملیکناگدش لسد ل اگساگ  عیقی

یستو  سبم اف لؤثمرا عساصم و تس ع  مهسب  و آ ریت  لک     هاینارای عک   ناگاج یاا،  ن انی

اسا  این لطایری هم چی تس ع  مهسب  بیاتم باشد واگمای  تندم را  بم شفسسدل فارن میس  لرم   

(، گااا نان، 1398) ه دارااگتایج تحقیقار ضیا و ش بمنل ا هایش و فارن میس  ناگاباه  را باالتم 

 ایهلاارفوناگاباه ، لسجم بی  سا یشبدیلسابع اگساگ ، ارتباتار و  گذاریسملایینل  ا و 

فی و نر حای  اس این شگمننل  هاناگابانپ یا نر  هایقابکیوو  ای کک بین، لمافه پ یای ای کک بین

ی نر ناگابان ن ان اسیل  اتناق سا  ای کک بینو آدیدی نر رابطی با  لؤثماقدالار و راهبمنهای 
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بم اسا  و لطابق شمایط  مهسب  و سیاس  فا ر  اآماقابزاین ناگابان ا  راهبمنهای آدید و  و ؛ا تانن اسو

ابان ا  عهدن لخارج لای  ناگ ت اگدل سا ی ناگابان، ناگابان هو  ای کک بینبا  رسدل بی گظم ؛ فسدل استقباد 

گو لراولس  ییو اآت اع  ناگابان لرم   گ اید؛  عس اابیو هو فارفمنهای  مهسب  ناگابان را  بمبیاید

 یاا واحد را بمای آذب ناگاج 35 1398-1397 هایسادناگابان ن ان اسیل  نر خید  ای کزبین

 .اسو ل رنگظماوی یو اصک  الداگار نل  ش  و پژوها  ناگابان خارآ  لجا  اعیم فمنن و 

هم چی الداگار نل  ش  و  ضای تحقیق و گ نوری ناگاباه  باالتم باشد آذب  نیبمعبارربی

فی  فسدل ناگاج یاا خارآ  بیاتم اسوش آذب ناگاج یاا خارآ  تس ع  مهسب  باالی  را ایجاب 

 نر ساداین سیاسو نر ناگابان ن ان اسیل  بم اسا   ایجان فارن میس  ناگاباه  اسوش یال لی

 خارآ  ناگاج ی ای کزبین واحدهای نرفا ر آهاا  10ا   ناگاج  300 گهنیک بی نو ههار و 1397

 گ ید وآ ن الداگار باالی نل  ش ، پژوها  و تس ع باالی  مهسب  اسوش فی ؛اگدشدنآذب

 هاینناگابا هایسیاسوسا ی ناگابان بم اسا   ای کک بین هایرانگنو ید  ا   ت اال  نرلج  ع

لرتبم آهاگ  فارن مین سا ی ناگاباه  اسوش حاد پمسش ایسجاسو چی لدی  باید وآ ن ناشتی 

 سا ی نر ناگابان ن ان نا ف ک گ ایدش ای کک بینروگد  باشد فی فارن میس  ناگاباه  بی

 پژوهش شناسیروش

نر  لمن تحقیقار فین   هاناننبی  یاب نسو یگح ن ا گظمو  ایت سریهدف  ا گظماین پژوهش 

 روا اگ اع تحقیقار فین ، ایب ی این تحقیق ا  گ ع بسدینستیبم اسا   ش نل لحس ب 

های تنسیمی اسو فی بی نگباد ای ا  روااسو، تحقیقار پدیدارشساساگی لج  عی 1پدیدارشساس 

 مفه بم تجارب تت صیف، رلهگاای  و تجمبی اسوش نر این تحقیق لحقق با بمرس  پیایسی تحقیق و 

های بی ترمیف و ت صیف پدیدن ل رنلطایری پمناختی اسو؛ ا  بین تس ع رشتی فسسدگاا، گدن لاارفو

نر این تحقیق لحقق ا  روا پدیدارشساس  ت صین  تج یهشدن  ل آ ن نرروا پدیدارشساس ،

بی ب نش روا فار،  یهای گی ی ساختارها لصاحبینوری ناننابهار آ ع فمنن اسو، استنانن 2فییهی

شدنبیاگار ضبط لیداگ ، هایبمنارییانناشو ثبو و هم لصاحبی پایاا این ص رر فی نر

1 Phenomenology 
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احسا  نرک آهو و شد گ شتی فاغذ روی فک ی بی فک ی گ ا؛ اظهاراتااا، لدمراً فسسدگااشمفو

نر لدس فی نا( ثبو شدش  ا هارگممو نر رایاگی ) شدن اسو؛ لطایری بار چسد فسسدگااتجارب شمفو و

با لمتبط بیاگار بالرس ،  یم اتیعار فسسدگاا،شمفو هایت صیف ه ی لطایری ا  ی برد، پسلمحکی

اسو؛  پمناختی با  فدگذاریو  لناهیو نر لمحکی برد لحقق بی استخماج لاخص و ل رنبحث پدیدن

م فی بیاگبم لرس  و قس و نر این لمحکی سر  شدن اسو تا ا  هم عبارر )واحد ضبط(، یک لنه 

ناهیو نار ب نا لفسسدگاا اسو استخماج گمننش بمای ات یساا ا  لرس اساس  تندم هم  من ا  لاارفو

شدن با آ یر اصک  و اوییی ل رنبمرس  پدیدار شدن، سر  شدن اسو تا لمتبط ب نا لرس  تدوین

تاابی اسا  بم و فمنن لطایری نقوبی را شدنتدوین لناهیو ی برد پژوهابمقمار گیمنش نر لمحکی

های ل ض ع  ا  لناهیو بسدی گ  نن اسوش گتیجی این ع ز، تادیز نستینستی را هانا لناهیو

شدن استنانن باورپذیمی و پذیمیلریار ات یساا نو ا  تحقیق استحدام شدن اسوش نرگهایو آهوتدوین

لدیمیو نل  ش ؛ نویت ، ) لدیمیوگمون  عک  هی و اعضای ا گنم  22فسسدگاا لاارفو اسوش

، گملسار، رونهن ناگابان ن ان اسیل  واحدهای لا گدراا، ناگابان ن ان اسیل  با رگاگ ، فارن میس (

 کک ای بیناین ا مان نارای لقاالر لمتبط نر ل رن  ب نگدش لاهد و بجس رن ،(عک م تحقیقار) تهماا

 ص رربی گیمیگ  گیفارن میس  و فارن مین ناگاباه  ب نگدش  هایاف سیستوسا ی نل  ا عای ، 

صک  و تا ا سؤاد یک شرسیدا بی اشباع گظمی ب ن گیمیگ  گیلریار اگتهای  مایسد  هد  سد ب نن اسو؛

 آی بی اصک  این ب ن فی با ت سؤاد مع  بمای رسیدا بی گقطی اشباع ا  خبمگاا پمسیدن شدش  سؤاد 5

باه ، ع الز ناگا فارن میس  بمسا ی ناگابان لبتس   ای کک بینرویدمن آدید ناگابان ن ان لبس  بم 

 فدام اسو؟ ای کک بینبمای ت سری فارن میس  ناگاباه  ا  نید  تأثیمگذار

 و ر ع بمخ  ا  ابهالارو با لصاحبی با خبمگاا  ها ایب ی اوییی تدوین شد؛بسدی ناننپس ا  نستی

یک لدد هایلؤینی اعتبار یاب  بمای ش گدگاا )خبمگاا(لصاحبی اخذ گظمار لسظ ربی گهای  شدش

ب نا  لساسب بمرس  شدش بمای تماح  ایگهیسی 9 اعدان قایب نر و ییدمر اسا  تیف بم پمساسالی

بی  9تا  6ف تم( بی لنه م گالتساسب و  و )لت سط 5تا  1بخش  نو بی ایگهیسی 9لقیا   ایب  اآهاء

گنم فی فاگدیدای  22ا  لیاا بسدی شد و نرصد  ماواگ  همفدام بمرس  شدش لنه م لتساسب نستی

گنم پمساسالی را تد یز فمنگد و با گاو نانگد فی بم اسا  گظم  18تد یز فمنا پمساسالی ب نگد 

اعتبار سسج  اگجام پذیم وش هانا
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پژوهش هاییافته

های حاصز ا  گتایج فدگذاری و بم این اسا  لناهیو لاتمک ا  های بخش فین  نر قایب یا تییا تی

 فدهااوییی(، سپس این  فدگذاری) شداحصا  فدبا  115اوییی  یلمحکیش نر واحدهای ضبط احصا شد

ین نر قایب لضال شدگدل بی هو لمب ط  گ ع بیپیدا فمنش فدهای  فی  تغییم فد 73 پس ا  پاالیش بی

ها با تأفید بم گقش ای کک  سا ی ناگابانلدد بینعساصم ، 1آدود لطابق  نرلج  ع شدگدش بسدیتبقی

 نارنش شاخص 73و  لؤینی 14برد،  4 نارای فارن میس  ناگاباه 

لضالین فدگذاری، گتایج 1 آدود

هاشاخص هامؤلفه ابعاد

ر بین
ف و ضمور

چمای ، ترمی
ی 
ای کک  سا 

ناگابان با رویدمن 

فارن میس 
 

های گیمی کسنی و آهو

های ن ان ت سری ناگابان

 ای کزفارن مین بین

المللی کارآفرینهای بینمشخص شدن رسالت دانشگاه

های کارآفرینتعیین چارچوب توسعه دانشگاه

المللی سازی دانشگاه کارآفرین در بررسی تأثیر بین

 توسعه پایدار

افزایش درآمدهای غیر شهریه ای دانشگاهتوجه به 

ترمیف ناگابان فارن مین 

ای کک بین  

 ساخت و الملل درفرایند مشارکت علمی در سطح بین

 انتقال فنّاوری زیر نظر دانشگاه

ها تای شرکهای زایشی و توسعه منطقهتشکیل شرکت

 زیر نظر دانشگاه

همراه های علمی دانشجویان خارجی به مشارکت

های کارآفرینی دانشگاهیدانشجویان ایرانی در فعالیت

سا ی ای کک بینضمورر   

ناگابان با رویدمن 

 فارن میس 

راهبرد برای مواجهه با نیازهای متنوع جامعه جهانی

پاسخ به نیازهای نوآوری در جامعه جهانی

آموزشی و تحقیقاتی هایفعالیت المللیبینرقابت 

و
قابکی

ی
ها

میس فارن  تندم استماتژیکه ناگابا 
توسعه کیفیت دانشگاهی

دانشگاهی چندگانهتوجه به ابعاد 
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توسعه فضاهای تحقیق و پژوهش

برای جذب دانشجویان خارجی گیریجهت

ساختاری هایشفافیتتوسعه 

و  هاسیستوبهسا ی 

 هاروا

 (ی)اکوسیستم کارآفرینبهسازی شبکه های کارآفرینی 

 بر اساس استانداردهای بین المللی دانشگاهی

بهسازی کارآرایی صندوق نوآوری دانشگاهی

توسعه آموزش های کارآفرینی

پرورش و به کار گیری منتورها

در راستای کارآفرین  ساختاری خلق تغییرات هدفمند

 شدن دانشگاه

منابع انسانی توانمندسازی بهسازی

توسعه کیفیت آموزش و تدریس

محیط نیازهایبهسازی بر اساس پاسخگویی به 

نوین دانشگاهی هایآوریفنو بکار گیری  گسترش

آزادی علمی و استقالل دانشگاهیتقویت  

ی ریههای بمگالیشایستب 

 و لدیمیو ناگاباه 

های بهبود مبتنی بر ریسکپذیرش تالش

شناسایی ذی نفعان و مشارکت آنها

پشتیبانی و انگیزه بخشی به سرمایه گذاران برای سرمایه 

 گذاری

 Incubatorsپشتیبانی از فعالیت های مراکز رشد 

 ناگاباه 

پشتیبانی از مراکز نوآوری دانشگاهی

Acceleratorsپشتیبانی از مراکز شتابدهی 

فناوری )فعال سازی و  پشتیبانی از پارک های علم و

 گسترش(

ساها() استفاده مناسب از سامانه آزمایشگاههای همکار

های بهبودسازی روشتسریع در جاری
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های نوآورانه کننده تالشتوسعه منابع حمایت

 کارآفرینی )بخش پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد(

برند سازی

ها(ایده بهابازار)های کارآفرینانه خلق فرصت

ظششظافزایش دانش بازار خارجی

 مهسگ گ نوری، خیقیو و 

 ناگاباه  فارن میس 

ایرشتهمیانه به موضوعات نوظهور و توج

نرم و سخت هایفعالیتفرصت سازی جهت 

تشویق مداوم رفتارهای نوآورانه

تولید فکر و تبدیل آن به مرحله اجرا

تحقیق و توسعه هایفعالیترشد 

نتایج و دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی  تبیین

 دانشگاهی

اطالعات آوریجمعو نظام  هاسنجهتوسعه 

عبور از تفکر سنتی به تفکر باز دانشگاهی

و  گبمینیسدن مهسگ 

 ناگاباه  پژوه نیسدن

طراحی نظام رصد حرکت 

آموزش برتحلیل روندها و ابر روندهای حاکم 

بین المللی کردن شرکت های زایش

و شگفتی سازهای تولید ثروت هاپیشرانتعیین 

پژوهآیندهتدوین نظام دیدبانی آینده و پرورش محققین 

ع الز 
لسطقی

ی
ا

 
ناگابان

و سیاس  ع الز  مهسب 

 لحیط ناگاباه 

تصویر دانشگاه در باور مردم منطقه

کارآفرین دانشگاهانتظارات جامعه از 

انگیزه مدیران سیاسی منطقه برای وجود دانشگاه 

 کارآفرین

مدیران دانشگاهی با مدیران سیاسی برای  زنیچانه

 سازیفرهنگ

اقتصادی منطقه )عوامل انسانی( هایپتانسیل
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ع الز اقتصانی لسطقی 

 ناگاباه 

رقابتی منطقه )عوامل مادی و کالبدی( هایمزیت

رقابتی هایپتانسیلو  هامزیتاز  وریبهرهچگونگی 

ایلسطقیع الز لدیمیت  

کارکردهای مراکز  از ایمنطقهمیزان پشتیبانی مدیران 

 و مراکز نوآورانه بر اساس اسناد باالدستی بنیاندانش

از وجود چندگانگی  ایمنطقهمیزان پشتیبانی مدیران 

 فرهنگی

تیچندملینوآورانه دانشگاه  هایفعالیتپشتیبانی از 

ع الز فیا لک 

 نر ل رن گیمیتص یوگظام 

 ناگابان

یک  عنوانبهحکمرانی خوب در مورد دانشگاه آزاد 

 دانشگاه فراملیتی

دانشگاه کارآفرین  هایمشیخط چگونگی تدوین

 (چندملیتی)

شفافیت در تدوین قوانین دانشگاه کارآفرین

المللیبین هایدانشگاهشفافیت در تدوین قوانین 

اه یک دانشگ عنوانبهبه رسمیت شناختن دانشگاه آزاد 

 المللیبینکارآفرین 

ای کک لماونار بین

های کارآفریندیپلماسی دانشگاه

ی کارآفرینیالملل در حوزههای بینهمکاری با دانشگاه

مراکز کارآفرینی دعوت از خبرگان علم جهانی در 

 دانشگاهی

 هایدانشگاهحضور خبرگان علمی دانشگاهی در مراکز 

 کارآفرین جهانی

با ار گمای 

 یعرصهویترین سازی کارکردهای دانشگاه در 

 المللیبین

کمک به تجاری سازی دستاوردهای نوآورانه دانشگاهی 

 در عرصه ی بین المللی

کارآفرینی دانشگاهی المللیبینانتشار آثار 
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ایجاد بانک اطالعاتی دانشجویان چند فرهنگی  

 کارآفرین

 هااخصشو  هالؤینیای لمفب ا  ابران، بمای اعتبار یاب  عساصم لدد، اآهای لدد تبدیز بی پمساسالی 

بمای تائید و رن ایب  )لدد( گظمخ اه  شدش بمای بمرس  لساسب ب نا اآها  ش گدگاالصاحبی ا شد؛ 

)لت سط و ف تم(، بی لنه م  5تا  1ای اگتخاب شد، این لقیا  بی نو بخش گهیسی 9ایب  لقیا  

 اعتبار بی بمرس  2بسدی شدش آدود تم ا  لت سط( بی لنه م لساسب نستی)بهرگ 9تا  6گالساسب و 

 شپمنا نل اصک  لدد  اآهای

ایب عساصم  های ار یاب ، نلار ت صین  سؤاد4آدود 

گالساسب لساسبایب  عساصم

ر 
ضمور

ف و 
بینچمای ، ترمی

ی ناگابان با 
ای کک  سا 

رویدمن فارن میس 
 

های ت سری گیمی کسنی و آهو

 ای کزهای ن ان فارن مین بینناگابان
62% 38% 

 %33 %67  ای ککبینترمیف ناگابان فارن مین 

بان ای کک  سا ی ناگاضمورر بینتبیین 

 با رویدمن فارن میس 
83% 17%

و
قابکی

ی ناگاباه 
ها

%41 %59 تندم استماتژیک فارن میس 

%31 %69 هاها و روابهسا ی سیستو

ریهی و لدیمیو های بمگالیشایستب 

 ناگاباه 

83% 12%

فارن میس   مهسگ گ نوری، خیقیو و 

 ناگاباه 
83% 12%
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پژوه  گبمی و نیسدن مهسگ نیسدن

 ناگاباه 
63% 37%

ع الز لسطقی
ای ناگابان

 لسطقی ایو سیاس  ع الز  مهسب  

 ناگاباه 
83% 17%

%31 %69 ع الز اقتصانی لسطقی ناگاباه 

 %41 %59 ایع الز لدیمیت  لسطقی

ع الز فیا لک 
 %33 %67 ل رن ناگابانگیمی نر گظام تص یو 

 %17 %83 ای کک لماونار بین

41 %59 با ار گمای  ناگاباه 

 نرصد 50باالتم ا   ت  یع  ماواگ  سؤاالر ار یاب  ایب  بیاگبم این اسو فی اآها ایب  تحقیقاً

باشسدلساسب ل و عساصم لدد باشسد بسابماین اآها ل 

 بحث وتفسیر

برد بین  هم چسداسو،  هاناگابانل  قیو  هایشاخص تمینلهوسا ی ید  ا   ای کک بین

ای کک ، نل  ا عای  رو  بمو  لهو تم و پیچیدن تم ل  ش ن وای اعتقان بی نا نر بین سیاسو گذاراا 

سوش وی  ا شدنترمیفسا ی  ای کک بین ٔ نر لیسیابران لختکن   و بمگالی ریهاا ارتقا ل  یابدا  این رو

باه  ای شدن اسوش فارن میس  ناگاای کک  ت آی ویژنان فارن میس  ناگاباه  نر برد بینبی آایب اخیماً

های آدید فی ساختار اآت اع ، اقتصانی و گیمی و استنانن ا  ایدنای کز بی شدزنر عمصی بین

حقیق ت نهد نر ایننهد ت آی ل لسظ ر ایجان ت سری پایدار آهاگ  را تحو تأثیم قمار ل نیپک اتیک بی

 های لختکف بین ای کک  سا ی ناگاباه  ل رنبمرس  قمارگم تی اسوشها و شاخصابران، لؤینی

 المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینیچرایی، تعریف و ضرورت بین
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، ای کزبینن ان فارن مین  هایناگابانت سری  هایگیمیآهو کسنی و  یلؤینینر این برد سی 

 سا ی ناگابان ن ان با رویدمن فارن میس  ای کک ، ضمورر بین ای کزبینترمیف ناگابان فارن مین 

لاخص شدا رسایو های ناگاباههای بین ای کز، تریین چارچ ب ت سری لسظ ر شدن اسوش 

 یناگاباههای فارن مین، بمرس  تاثیم بین ای کک  سا ی ناگابان فارن مین نر ت سری پایدار و ت آی ب

ا هایش نرنلدهای غیم شهمیی ای ناگابان اسوش نر این رابطی ید  ا  لصاحبی ش گدگاا ل  گ ید؛ 

بی تا گ  اه یو و ضمورر بین ای کک  سا ی ناگابان بمای لس  یین ناگاباهها لاخص شدن اسو الا ایسدی 
 ص ابران لای  لهو تم و له تم ا نا این اسو فی نر این خص چب گی بی این لهو بمسیو نر ابهام قمار نارن

روشن گ  نا لال ریو های بین ای کک  ناگاباهها بسیار  بسابماین یا ابران خدلو بی نویو یا آالری؟ اسو

خیک  لهو اسو فی یک چارچ ب  ا  وضریو بین ای کک  سا ی نگهو نر برد فارن میس  بمای اه یو نارن؛ 

نیبم   ید سیار خ ب  خ اهد ب ن بمای حص د بی هدف؛ناگابان ن ان لستام و لتجک  گمنن، این الم سمنغا  ب

بین ای کک  سا ی ناگاباهها ید  راهبمنهای فارنلد بمای ل اآهی با گیا های ا  لصاحبی ش گدگاا ل  گ ید: 

اسو فی باعث رغبو ناگاج یاا بی فارگ نوراگی ل  ش ن ایسدی فار یک لدی   و ؛لتس ع آالری آهاگ  اسو

ای کک  عمضی ل  گمنن بسیار لهو اسوش لستها اویین اقدام این اسو فی لا ا  این بین  ناگاج  نر عمصی ی بین
ای کک  سا ی چی ل  خ اهیو؛ بدوا شک بمای نویو و ناگابان بین ای کک  سا ی ا  تمیق فارن میس  ههیسی 

ص رر اگم  بسابماین باید چار چ ب های و گقای ران لاخص گمننش نر هم ؛ یانی را بی نگباد خ اهد ناشو
 فسد و ف کبین ای کک  سا ی ناگابان ا  تمیق فارن میس  هد ش این باشد فی فی بی گیا های آالری بامی 

اگم نر این نر ناگابان ها بمساگد بسیار الم لبارک و لی  گ  اسو  نل  ا و پژوهش را نر فی  آهاگ 

لستها باید ه اگط ر فی عمض فمنم باید ترمیف و  شششهد ش بی فسب لسنرو بمسد خ ب چی اشدای  نارن
ی ی شنا   روشن ش ن وگمگی لا هم اقدال  ف  کسنی بین ای کک  فمنا ناگاباهها ا  تمیق فارن میس  بی شی ن

مورر ترمیف، اه یو و ض نر هم ص ررش ل  فسیو ل  ت گیو ترمین  ا  ناگابان فارن مین بین ای کک  باشد

(، 2014(؛  لاا و لحسن )2007) 1نثار ناگا سداگ  چ ا نیبمشو و گایوفارن مین ناگاباه  نر 

نر این نثار ناگا سداا اویین اقدام بمای ناگابان فارن مین ( ل آ ن اسوش 2018) بدتا تایاای ا و 

 گقا  فی این ناگاباهها ل  ت اگد بمای آالری )لسطقی و آهاگ ( ناشتی باشد گسجاگدن شدن اسوش

 دانشگاهیقابلیت های 

1 Altbach,Knight 
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فی باید ناگابان نر  ی های ت اگابایق ن و یا  یهای ت اگاا   یالج  عی نرواقعناگاباه   یهاویقابک

ستماتژیک، بمسد شالز تندم ا  ای ککنیبا  برد  هاناگابانشدا   ای ککنیبنروا خ ن ناشتی باشد تا بی 

و روا ها، شایستب  های بمگالی ریهی و لدیمیو ناگاباه ،  مهسگ گ نوری و  هاستویسبهسا ی 

بی گظم ل  رسد بمای ایجان ناگابان پژوه  ناگاباه  اسوش گبمی و نیسدنخیقیو و  مهسگ نیسدن

بسیاری ا  لاارفو  فارن مین ت آی بی قابکیو های ناگاباه  ا  اه یو بسا ی بمخ رنار اسو،

های ها، اگج نلمافه رشد، لمافه گ نوری، لمافه شتابده  و پارکو لدیمیو نقیق  فسسسدگاا بی ایجان

باشبان پژوهابماا آ اا و  گقش ناگاج ی ، الداگار ن لایاباه  ناگابان ن ان اسیل ،عک   

 ی سانل  ا و اگبیهننا فی لال ریو ه چسین گقش و فارفمن های رشتی های عک م اگساگ  گخبباا، 

 ه چسین ای فارن میس  را بی عهدن نارن ت آی ویژهای لبذود ناشتی اگدسیستو هو ایجان الید را نر 

  سست  بی یک ناگابان بین ای کک بی آمیاا  مهسگ سا ی بمای تبدیز ناگابان لصاحبی ش گدگاا

اگم ل  خ اهیو آسبی گ یسد  ت آی ویژن ای ناشتی اگدش نر این رابطی ید  ا  لصاحبی ش گدن ها ل 

فارن میس  ناگابان ن ان را ق ی فسیو تا بی ابران یک ناگابان نر فی  آهاگ  بمسیو ل  بایسو لست رهای لا 
نر سطح بین ای کک  باشسد، سملایی گذاراا لا بی راحت  و با اعت ان سملایی گذاری فسسد، االا سملایی گذاراا 

ری را تح ز ل  فسسد؛ لمافه رشد نر ناگاباهها را تا حد ل دن ت سری ریسک باالی  را بمای سملایی گذا

لماحز ایدن  نهیو و لدیماا و سیاسو گذاراا ح ایو های ال م را اگجام نهسد ش ا اتیع نارید نر لمافه رشد
چی هسو گبی وق ع ل  پی گدن این لمافه باید خیک  بیاتم ا  نتا لحص د یرس  ایدن تا گ  گی اوییی نر این لمافه 

بی گستما  مهسگ سخو ا هاری گیا  نارنش عیون بم اوا نگچی با  بی ناگابان لمب ط ل  شی  مهسگ  ؛ فیباشد
پاتیباگ  و گ نوری اسو فی نو آه لهو هستسد و اگم اه یتا ا بیاتم ا  بستم سا ی بمای فارن میس  گباشی 

لهو فی نر ناگابان فارن مین بین ای کک  نو آه لصاحبی ش گدن نیبمی ل  گ ید: ف تم ا  اوا هو گیسوش 

لدیمیو  Accelerators و Innovation یرس  نقیقا وآ ن لمافه گ نوری و لمافه شتابده  اسو

ا  شمفتها نع ر فسسد تا نر ناگاباهها سملایی گذاری فسسد این   مهسگ سا ی فسسد و ناگاباهها ل  ت اگسد
ناگابان یا ناگاج یاا خیق و گ نور نر این ناگابان و ارتباط شمفتها ناخک  یا خارآ  هستسد حض ر اساتید 

لمافه  ت سری نا با گیا های صسایع نر ناخز فا ر یا آالری آهاگ  ل  ت گد بی خکق ار ا ا هونن لسته  ش ن
ین ای کک  ب هو یرس  ایسدی ناگابان بیاید و بی لمافه بین ای کک  تبدیز ش ن فی با بخش های خص ص  شتابده 

د  ا  ی سط ریه  و لسابع  یهید  و عساصم  دمی خ ن سیستو ها را هسدد فسسدش لاارفو ل  فسدقاض  لت

: اشارن نارن ل  گ ید لصاحبی ش گدگاا فی بی ل ض ع ا هایش ناگش بمای بمنورنا گیار با ار خارآ 
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ا سابع فکیدی رلناگش با ار خارآ  نر واقع گ ع  ا  ناگش اسو فی باید لدیماا ناگاباه  ناشتی باشسد فی 
 ایجان لهیو رقابت  بمای ناگابان ایجان ل  فسدشبمای 

تق یو سیست و های عساصم ناخک  ناگابان بی لسظ ر ا هایش فارای  نر فی  آهاگ  ل رن گظم  

 ( ب نن اسوش2018) تایااووا و بدتا  ،2018 ، پژوهابماگ  چ ا تیک و ش راف

 ای دانشگاهعوامل منطقه

 الز علسطقی ای ناگاباه ، سیاس  یا تی های تحقیق حاف  ا  نا اسو فی سی برد ع الز  مهسب   

 الز نر بین عاقتصانی لسطقی ی ناگاباه  و ع الز لدیمیت  لسطقی ی ناگاباه  تقسیو ل  گمننش 

 و بی اگتظارار آالری ا  ناگابان فارن مین آالری بسیاری ا  لصاحبی ش گدگاا و سیاس   مهسب 

سدگاا ید  ا  لاارفو فس اشارن ناشتی اگدشاگبیهن لدیماا سیاس  لسطقی بمای وآ ن ناگابان فارن مین 

   ایجانو ت سری ناگابان های بین ای کک  فارن مین  بز ا  این فی یک بحث عک شششنر این رابطی ل  گ ید

طقی آهو گیمی لدیماا سیاس  لس بی این ل ض ع بم ل  گمنن فی نیا ؛ وباشد یک بحث سیاس   مهسب  اسو
 تاسیس و ت سری این ناگاباههالسطبق با اگبیهن های یا ایسدی و ای بی س و ناگابان بین ای کک  اسو یا خیم؟

سیاس  ل ا ق بی این الم ت آی نارگد فی ا  یحاظ السیت  سیستو  ماایلد ؟لدیماا سیاس  لسطقی ای هسو یا خیم
را ل آی آک ن بدهسد فی لسطقی ل رن گظم نگها نگقدر السیو و استردان نارن فی بی شمفتهای ناگش بسیاا خارآ  

سدش ف یا سملایی گذاراا خارآ  بیایسد و نر نگجا سملایی گذاری فسسد و لم  های ناگش ا  تمیق نگها ا نیان پیدا
گمون نیبمی ا  لصاحبی ش گدگاا بی ع الز لدیمیت  لسطقی اشارن فمنگد ا  گظم نگها لدیماا لسطقی ای گظیم 

 لدیماا اآمای  باید پاتیباگ  خ ن را بمای تالین  یم ساختها ی لمافه فارن مین ناگاباه  ا هایش نهسد

طقی را بمای حض ر سملایی گذاراا یا ه یسط ر لدیماا ل  بایسو با ایجان نسا و فارهای  ت اگ سدی لس

گ ایسدگاا فا رهای خارآ  نر لمافه رشد ناگاباه  ا هایش نهسد فی ل آب چسدگاگب   مهسب  خ اهد 

 ب ن

عوامل کالن ملی
ک ه داری های لاتمت ایز  ارتباط با لمافه عک   بین ای کک ،گقش نیپک اس  نر صحسی ی بین ای کک  و

ه یسط ر با اریاب  نل  ش  نر عمصی با فا رها و ناگاباهها نر این رویدمن بسیار با اه یو اسوش پژوها  

ی بین ای کز بسیار اه یو نارنش سیاسو گذاری فیا نر این بارن فی ل  ت اا بی با اریاب  و با ار گمای  ا  

اب  یا حد لت  نر با اریتمیق فارن میس  ناگاباه  پمناخو بسیار اه یو نارنش نر خص ص گقش تندم ف

قبی ب نآی ی ناگاباهها ی فا رلاا نر بحث نل  ا های ناگاباه  ید  ا  لصاحبی ش گدگاا ل  گ یدششش 
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لک  ا  تمیق نویو و نر بخش ناگاباههای غیم نویت  ا  شهمیی پمناخو ل  شد، نر گتیجی ناگاباهها گیا ی 
 رن گیا شاا اقدال  بی ع ز نورگد، الا بار لای  ناگابان گداشتسد فی بمای آذب ناگاج  یا تالین ب نآی ی ل

ها االا این الداا را گ   نهد، بسابماین ناگاباهها بمای بقا نر این با ار رقابت  باید ت اگ سدی های خ ن را بی 
 ا نویوت و لهو تم این اسو فی نویو بی عس اا سیاسو گذار اصک  ا  این اقدام ح ایو فسسدگ ایش ببذارگد 

لسظ رم گظام عاییی حد لت  اسو ا  این سیاسو ح ایو گدسد بی وق ع گ   پی گدن، حاف یو باید لناهی   ا  
قبیز اعت ان سا ی بمای سملایی گذاری، ا هایش رضایت سدی و ترهد بم و اناری را فی آه الیسنک با اریاب  

گخبی ی خارآ  نلانن فسسد، شمفو  اسو ا  آسبی سیاس  بمای شمفتها، شملایی گذاراا و ا مان ت اگ دسد و
های  ایا  چسد لکیت  لحص د تندم، سیاسو گذاراا فیا نر سطح لک  اسوش بدوا آکب گظم نگها ناگابان 

آایبان فیا حد لت  نر بین ای کک  شدا شمفو های  شششفارن مین با رویدمن بین ای کک  ایجان گ   گمننش 

( فی الداا  مصو فارا میساگی بین ای کک  را بی عس اا 2011) 1س نرف یسوناگش بسیاا نر نثارپژوهابماگ  

فی لماونار بین ای کک   (1398ه داراا )و ضیا و  یک عسصم لهو نر ر تار سیاسو گذاراا لهو ل  ش ارگد

 را آه سیاسو فیا فا ری بم ل  ش ارن ه ماسو اسوش

 گتیجی گیمی

نهای  نارگد، ید  ا  گها  ای ککنیببمای رسیدا بی رشد پایدار گیا  بی لماونار  اگدت سرینرحادفا رهای  فی 

اسوش   ای ککنیببی رشد و رسیدا بی ت سری پایدار بی فا رها ف ک فسد فارن میس  ناگابان نر برد  ت اگد لفی 

منهای عک   و ا  تمیق آذب ناگاج  خارآ  و فارف  ای ککنیب یهاناگاباننر این تحقیق لاخص شد فی 

ر ن هارواو  هاستویسو رهبمی   ای ککنیب لست رهایناگابان، حض ر   سیفارن منر لمافه  هاناپژوها  

نر لمافه گ نوری ناگاباه   یگذارییسملاخارآ  و  گذارااییسملالمافه فارن میس  ناگاباه ، اآا ن حض ر 

فارن مین  یهاناگابانش بمای رسیدا بی  گدنیپ لبی تحقق   ای ککنیب یهاشمفوو ه داری لاتمک ناگابان با 

و  یاقیلسطناگاباه ، ح ایو ع الز  یهاویقابک، ا هایش  ای ککنیبگیا  بی ترمین  ا  ناگابان فارن مین 

و لدیمیو  یهیربمگالی یها ستبیشا پاتیباگ  ع الز فیا سیاس  اسوش نر این تحقیق لاخص شد

ر فارن مین ن یهاناگابانع الز بمای ایجان  نیتملهو نوری، خیقیو و فارن میس  آه ناگاباه  و  مهسگ گ

 یهاا تییش نورن ل بی وآ ن مهسگ گ نوری تغییم استماتژی نر را نر ساختار ناگاباه   اسو ای کزنیبعمصی 

تحقیق  نیا ش گدنیپ گ تحقق   ای ککنیب یهایه دارآه نر سایی   ای ککنیبتحقیق گااا نان ناگابان فارن مین 

بی عدم تر یو نا بی ناگاباه   ت اا لآ کی  ا  ناب نن اسو فی  ی هاویلحدونه چ ا تحقیقار نیبم نارای 

فین  ب نا فار اشارن فمنش آه ناگابان ن ان و

1 Söderqvist 
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عناصر مدل دانشگاه بین المللی کارآفرین

 10مکس کیو دی ای 
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Identifying Model Components Entrepreneurship International 

University 

Case: Islamic Azad University 

Seyyed Abdullah Khavari1

The purpose of this study was to identify the model Components of 

International Entrepreneurship University at Islamic Azad University. The 

methodology of the study was qualitative based on phenomenological 

method and with the prescribed descriptive approach. The statistical 

population consisted of 22 faculty members of Azad University. The data 

collection tool was semi-structured interviews; and the sampling method 

was purposeful; the data analysis method was based on coding technique. 

The method of data analysis was based on the coding technique. The 

method of determining the relevance of concepts and categories was Max 

QDA 10 Qualitative Data Analysis). The findings showed that the elements 

of the model of university internationalization emphasize the role of 

academic entrepreneurship with 4 dimensions, 14 components and 73 

indicators. In order to determine the validity of the questionnaire elements 

and provide statistical sample, the findings of this step indicate that cultural 

and political regional academic factors and factors of academic 

internationalization have the most role in explaining entrepreneurship 

international university. 

Keywords: Internationalization, Entrepreneur University, International 
Entrepreneur University Model 

1 PhD Degree in Higher Education Management, Islamic Azad University 
 Mazandaran  Provincial Technical and Vocational training.  aalaa_khavari@yahoo.com 
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توسعه هایه: شیوای و فردی دانشجویانهای حرفهمهارت

 1معصومه محمدی

 چکیده: 
امروزه در جوامع و كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه، آموزش و مهارت آموزی 

حائز اهميت است و در برنامه ريزی توسعه كشورها نقش راهبردی دارد. رشد فزاينده 

جمعيت، ميزان باالی بيكاری و مشاركت روز افزون انسان ها در فعاليت های اقتصادی 

برای ارتقا ی انساني ماهر و آموزش های عملي تقاضای جديدی را برای آموزش نيرو

ايجاد كرده است و اين مشكلي است كه اكثر كشور ها با ای و فردی های حرفهمهارت

های توسعه مهارتهای مختلف اين پژوهش درصدد بررسي شيوه د.آن روبرو هست

دانشجويان است. اين پژوهش از نوع كيفي و در آن از رويكرد مطالعه  ای و فردیحرفه

ميداني به عنوان رويكرد اصلي و مطالعه اسنادی به عنوان ابزار مكمل استفاده شده است. 

 ایهمهارت ارتقاء كهدهد نشان مي و ی توصيفي استهانتايج اين مطالعه شامل يافته

 هایدانشجويان با آموزش ديدن مهارت. است برد-برد وضعيت يک دانشجويان فردی

ای برای پيدا كردن شغل آينده آماده مي شوند و آموزش عالي با تربيت فردی و حرفه

 در گذاری سرمايه مجموع، دركند. كردن نيروی متخصص آينده كشور را تامين مي

 وجود و هدر رفت دادن دست ازبرای  جايي وبرگشت پذير است  دانشجويان آموزش

 ليعا آموزش سناريویدست اندركاران نظام آموزشي بايد  كه است دليل همين به. داردن

 دهند.  ارتقاءرا 

 های فردیای، مهارتهای حرفهارتمهتوسعه،  ها:کلید واژه

 تربيتي دانشگاه خوارزميدانشجوی دكتری روانشناسي تربيتي، دانشكده روانشناسي و علوم 1

02166062845واحد 7تهران خيابان ستارخان خيابان شادمهر كوچه نيک روش فرد پالک  نویسنده مسئول:

std_masoumehmohammadi@khu.ac.ir پست الكترونيک   09132406241همراه   تلفن

mailto:std_masoumehmohammadi@khu.ac.ir
mailto:std_masoumehmohammadi@khu.ac.ir
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مقدمه:

و  يذات یها تا حدمهارتشود. ناميده ميمهارت  توانايي انجام كارهای سخت و دشوار

آموزش  نديفرا نيازمند هامهارت يفيتك يسطح فعلدادن  . ارتقاءی اكتسابي هستندتا حد

و  یفرد ، تعاملياجتماع ی، رفتارهايشخص یهايژگيوها عبارتند از انواع مهارتاست. 

فتار ر فيوخو، توصخلق، تانهدوس التي، تمایفرد اتيخصوص ،يزبان ندي، فرايگروه

دانستن و معادل  مهارت خارج سازمان است. ايداخل  یهاافراد وگروه ريبا سافرد 

 توانستن، اجرايي كردن مهارتو  دانستن به معني دانش وجود مهارتاست.   توانستن

اگر افراد بخواهند بر روی مهارت های خود تسلط داشته باشند بايد آنها را دائما است. 

رار توانند با مهارت های خود ارتباط برقو از طرفي ب ان دهندتكرار كرده تا بتوانند بهبودش

هارتم .كرده و هردفعه بعد از تكرار آن چيزی كه ياد گرفته اند بازخورد را مشاهده كنند

و  توان آنها را فراگرفتهای فردی ذاتي نيستند به همين خاطر به صورت اكتسابي مي

؛ های فردیتوانايي(1 :كلي تقسيم مي شودمهارت های فردی به دو بخش . تر كردگسترده

های كليدی را آموخته تا حس بهتر افراد بايد تالش كنند تا مهارت. های شغليتوانايي( 2

مهارت های  .باالتری كسب كنند اعتماد به نفس نسبت به خودشان داشته و انگيزه و

ای ديگر به راحتي ياد گرفت، يادگيری مهارت های هفردی را مي توان مانند مهارت

مختلف در هر حوزه ای نه تنها در زندگي شخصي كمک بزرگي به افراد مي كند بلكه 

مهارتهای  (.2018)مجموعه مقاالت انگليس،  رسانددر مسير شغلي آنها را به موفقيت مي

توانايي فرد در برخورداری از دانش تخصصي در مواجهه مؤثر با  عبارتند از یاحرفه

ی احرفهموضوعاتي اشاره مي كند كه مربوط به حوزه های كاری وی است. مهارت های 

ها دارای شوند. از آنجا كه اين مهارتاز طريق آموزش، كارورزی و تجربه حاصل مي

رين تگيری هستند؛ لذا كنترل و ارزيابي آنها آسان است. از مهمضوابط عيني و قابل اندازه

-مهارت ی مورد نياز مي توان به دانش مرتبط با فناوری روز اشاره كرد.احرفههای مهارت

های ادراكي به توانايي فرد در درک پيچيدگي های محيط در تنظيم فعاليت های اجرايي 

تحقق اهداف و راهبردهای تعريف شده اشاره دارد.كسب اين مهارت مستلزم برای 

http://www.hamamooz.com/course/169/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1
http://www.hamamooz.com/course/169/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1
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های سازمان، مديريت، تصميم گيری و ويژه تئوری های علوم رفتاری بهفراگيری نظريه

كاربرد عملي آنها است. برخورداری از مهارت های ادراكي به كاركنان كمک مي نمايد تا 

مختلف و تشخيص اولويت ها، تصميمات مؤثری  با شناسايي روابط متقابل ميان عوامل

 فردیمهارت های  اتخاذ كنند و با اقدامات خود بهترين نتايج را عايد سازمان سازند.

شامل توانايي در تشريک مساعي با ديگران در تحقق اهداف پيش بيني شده است. كسب 

اين مستلزم شناخت فرد از نقاط ضعف و قوت خود است. برای  فردیمهارت های 

منظور او بايد با بهره مندی از افكار روشن و اعتماد به نفس الزم، در سايه احترام به 

عقايد، ارزش ها و احساسات ديگران، محيط امن و قابل قبولي برای توسعه همكاری ها 

(.1393) هداوند، فراهم آورد

مهارتهای توسعه و توجه به انتقال  1انجمن سرمايه گذاری در آموزش عالي اسكاتلند

)تأديب نفس(، 3، توانايي انجام دادن تمام و كمال يک وظيفه 2فردی چون اعتماد به نفس

، آگاه بودن از ضعفها وقوتها، خالقيت، استقالل، دانش در 4استقالل عمل با اتكا به خود

، توانايي واكنش به محيط، 5باره موضوعات روز دنيا، اشتياق به يادگيری پيوسته

را از طريق برنامه درسي برای شكل گيری قابليت  7صداقت و امين بودن، 6اعتمادپذيری

شورای ) ضروری دانسته است هاو فراهم كردن آينده درخشان آن اشتغال دانشجويان

مهارت تفكر خالق كه اين همچنين، (. 2003، 8اسكاتلند يآموزش عال یگذار هيسرما

تفكر  كند. با استفاده از اين نوعنوع تفكر به حل مسئله و تصميم گيری مناسب كمک مي 

اين مهارت فرد  ،های مختلف مسئله و پيامدهای هر يک از آنها بررسي مي شودحلراه

سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقيم خود دريابد و حتي زماني كه مشكلي مي را قادر

زندگي  هگيری خاصي مطرح نيست، با سازگاری و انعطاف بيشتر ب وجود ندارد و تصميم

1 Scottish Higher Education Funding Council (SHEFC) 

2 Self-discipline 

3 Self-reliance 

4 Independence 

5 Ability To Reflect 

6 Reliability 

7 Integrity 

8 Scottish Higher Education Funding Council 
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داشتن اعتماد به نفس باال مهارت مهمي  از طرفي (.2006، 1يوركي، نايت )روزمره بپردازد

است كه مي توان به وسيله آن به قابليت اشتغال دست يافت. مهم است كه فرد به توانايي 

خود برای موفق شدن باور داشته باشد و بتواند اين باور را به دنيای بيرون نيز نشان دهد. 

ط ه در يک زمينه يا شرايخود است، مبني بر اينكبه اعتماد به نفس به معنای باور فرد 

توان به عنوان راهي كه برای جهان بيروني خاص استعداد دارد، پس اعتماد به نفس رامي

طرح شده است، در نظر گرفت. اعتماد به نفس را مي توان در رفتار و منش يک فرد 

ای باشد كه به شرايط معيني اختصاص مشاهده كرد. اعتماد به نفس مي تواند خصيصه

 یاست كه جنبه ها ييبرنامه شامل ماژول ها نيا . (2،2007و سوئل پل كریدا)دارد

. دهد يرا پوشش م یحرفه ا يعموم

های مختلف به دليل اختالف در شغل آينده ای برای دانشجويان رشتههای حرفهمهارت

 عبارتند از:مورد نياز يک پزشک ای های حرفهمهارتبه عنوان مثال ها متفاوت است. آن

 یهاو مهارت و قانون ي، اخالق پزشكسيتدر یزمان، مشاوره، مهارت ها تيريمد

ی هترارتباط ب مارانيبا ب شود كهباعث مي پزشکی يک احرفه یهامهارتاست.  يارتباط

اغلب  يصتخص عالي آموزش ند.صحبت كها ی با آنشترياعتماد به نفس ببرقرار كند و با 

 بسيار كه یحرفه ا يزندگ ین برادانشجويا یآماده ساز یمسائل خاص برااز آموزش 

ود ش تيذهنايجاد اين تواند منجر به يم يتخصص ی. آموزش هاشودميغافل  ،مهم است

اص دارد و خ يعموم جنبهآنها  شغلي پيش رو از مشكالت یاريدرک كنند كه بستا افراد 

 عهدتم ،یرهبر به معنای بودن یاحرفهبالقوه است.  یراه حل هاو دارای ، خود فرد نيست

.(2003، 3) برناناست يكار و زندگبين تعادل  كردن حفظ ،استرس تيريمد بودن،

ی خاصي دارد ازجمله احرفه هایمهارته كردن احتياج بهفيانجام وظس برای مهند يک

قراردادها،  یساز، آمادهیمعمار یهاستميالزامات، س یبندتياولوكردن، مذاكره توان مي

1 Yorke and Knight 
2 Dacre Pool &  Sewell 

3 Brennan
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ار ك تيريها در برابر مشخصات آنها، مدحلراه ديي، تأفيها، كنترل وظاپروژه تيريمد

(2012وهمكاران، 1) فرنادسيرا نام برد پروژه کينوشتن  ،و آموزش یگري، مربيگروه

 . به عنوان مثالدر نظر گرفته شده استای ای ويژههای حرفهمهارتمعلم موثر  کبرای ي

، مشتاق، ترمهم، هوشمند، از همه  آموزاندانش و مراقبت مجری توانا، مشوقكمال گرا، 

 يسبک آموزش کيتدريس با  دارای ديد باز و ،و شعوررک ي، باد، باهوش، عاطفروخنده

 .(2009، 2) مورنو رابيوبدون استرسآرام 

مديران كساني را مي خواهند كه بتوانند با ساير كاركنان بهتر كار كنند، برای مثال بتوانند 

رهبر خوب، يک فرد موثر يا يک پيرو خوب برای كنترل مراحل پيشرفت و انجام به  يک

همچنين برای موفقيت در سازمان بايد شور و شوق يادگيری وجود  .موقع كارها باشند

توانند مهارت های فردی باعث بهبود مهارت های ديگر مي شوند و يا مي .داشته باشد

خود با اين مهارت ها در  كسب و كار در تمام مراحلافراد  .آنها را رشد و توسعه دهند

مهارت حل  .رودبه مرور زمان در بكارگيری مهارت ها باالتر مي اند و تجربه شماارتباط

مسئله به افراد اين امكان را مي دهد كه بتوانند هيجانات در خود و ديگران را تشخيص 

داده ، تاثير هيجان بر رفتار را شناسايي كرده و بتواند واكنش مناسبي نسبت به آن هيجانات 

نيم بهترين برنامه را برای بهبود مهارت های خود با وجود محدوديت بتواند. ه باشتداش

كرده،  متقاعد طرف مقابل را رسيدن به پيشرفت بايد بتوانيد برای .بسازيم

خوب و موفق داشته باشيد و تعارضات را مديريت كنيد. از اين توانايي  مذاكره يک

گسترش دهيد، توانايي تحت  سودمند در سازمان را روابط برخوردار باشيد كه بتوانيد

تاثير قرار دادن ديگران را داشته باشيد.مهارت های فردی توانايي اجتماعي و روحي افراد 

را افزايش مي دهند و باعث مي شوند افراد راحت تر با مشكالت روبرو شده و آنها را 

نها آزايي و استفاده از تخصص تربيت نيروی انساني متخصص، اشتغال .حل و فصل كنند

عالي است. جمعيت مولد جمعيتي متخصص های اصلي نظام آموزشاز جمله دغدغه

ای هعالي در هر كشوری وظيفه تأمين نيروی انساني متخصص در زمينهاست و آموزش

1 Fernandesi 
2 Moreno Rubio 

http://www.hamamooz.com/course/212/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.hamamooz.com/course/212/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://hamamooz.com/blog/post/2018/10/15/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8.aspx
https://hamamooz.com/blog/post/2018/10/15/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8.aspx
https://hamamooz.com/blog/post/2018/10/09/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9160;%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C1.aspx
https://hamamooz.com/blog/post/2018/10/09/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9160;%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C1.aspx
http://www.hamamooz.com/course/169/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1
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ها برای پرورش نيروی انساني بايد شرايط در اين زمينه دانشگاه. مختلف را بر عهده دارد

آموختگان بيكار اضا را شناسايي كنند، زيرا آمار دانششغلي و مهارتهای الزم مورد تق

عالي با حوزه های درسي آموزشدهنده ارتباط نامناسب برنامهها تا حدودی نشاندانشگاه

ای هصنعت، مشاغل و تواناييهای بالقوه موجود در صنايع است. اين امر نبود تخصص

رتهای الزم را به دنبال خواهد كرده بدون مهاالزم در صنايع و افزايش بيكاران تحصيل

های فردی های توسعه مهارتبنابراين بررسي شيوه(. 1394) راهداری و همكاران، داشت

 ای برخوردار است. ای دانشجويان از اهميت ويژهو حرفه

 ایهای حرفهوگسترش مهارتتوسعه و اصولاين مطالعه بررسي شرايط  هدف

 و فردی دانشجويان است.

: هافرضيه

 مهارت فردی چگونه است؟ های توسعه و آموزششيوه .1

 ای چگونه است؟مهارت حرفه های توسعه و آموزششيوه .2

 است؟مهم های فردی در آينده شغلي مهارتچرا  .3

 ای در آينده شغلي مهم است؟های حرفهچرا مهارت .4

ادبیات موضوع:

 متخصص دانشيكي از اهداف توسعه هر كشوری اشتغال مؤثر نيروی انساني 

كه الزم است در برنامه ريزيهای كالن جنبه های مختلف  آموختگان آموزش عالي است

آن لحاظ شود، در غير اين صورت چنانچه تعداد دانش آموختگان با فرصتهای اشتغال 

تناسب نداشته باشد، آثار بسيار نامطلوبي برجای خواهد گذاشت كه از آن جمله مي توان 

گواهينامه الزم برای احراز شغل، افزايش سطح صالحيت الزم برای به باال رفتن سطح 

سازگار نبودن برنامه درسي با تقاضای . احراز مشاغل و كاهش كيفيت آموزشي اشاره كرد

بازار كار و موفق نبودن برنامه درسي در كمک به دانشجويان برای كسب اطالعات و 

ی كار را مي توان از داليل موفق نبودن مهارتهای الزم به منظور ايفای نقش مؤثر در دنيا
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برنامه درسي دانشگاهي بايد به گونه ای تدوين شود كه توانايي،  .يک برنامه تلقي كرد

صالحيت يا شايستگي الزم را در دانشجو و دانش آموخته برای مواجهه با حيطه های 

يت بلتخصصي به وجود آورد و از تناسب و كيفيت الزم برخوردار باشد. موضوع قا

اشتغال از نظر اقتصادی و اجتماعي بسيار حايز اهميت است، زيرا دانش آموختگاني كه 

به خوبي آموزش ديده و مهارتهای الزم را كسب كرده اند، مي توانند برای توسعه اجتماعي 

و اقتصادی يک كشور كارآمد باشند. نتيجه تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه 

د حرفه ای، خالقيت، توانايي شناخت نقاط ضعف خود، اعتماد متغيرهای نگرشهای مساع

ور و هستند )آقاپ مهارتهای توسعه فردیيش بيني كننده پبه نفس و تعهد و صداقت 

( .1391همكاران، 

 های فردیای به بررسي شرايطي برای توسعه مهارت( در مطالعه2014) 1گوردن

 برگزار. 1هايي از قبيل برای توسعه مهارتهای مختلفي در اين پژوهش راه پرداخته است.

متحد شدن و همكاری با   .3ها ؛اجرا كردن پروژه  .2كاری؛جلسه  کيو اداره كردن 

هدايت و رهبری كردن همكاران خود.  4ديگران؛

قابليت اشتغال، مهارتها و نظام آموزشي در » ( در تحقيقي با عنوان 2007) 2تام

با هدف تجزيه و تحليل مؤلفه های قابليت اشتغال نشان داد كه بهره مندی « كشور پرتغال

دانشجويان از مهارتهای متنوع شامل خالقيت، اعتماد به نفس، تعهد و صداقت، شناخت 

ديگر، افزايش كيفيت آموزش و برخورداری از سطح ضعفها و قوتها و مهارتهای اساسي 

بااليي از پايداری شغلي در ايجاد قابليت اشتغال در نظام آموزش عالي كشور پرتغال مؤثر 

است.

ارزيابي مهارتهای حرفهای و  ( در پژوهشي به1394راهداری و همكاران )

تايج ن پرداختند.آموختگان كارشناسي مهندسي فناوری اطالعات وضعيت اشتغال دانش

 را یكاربرد و فني دانش تلفيق مهارت اطالعات فناوری متخصص يکنشان داد كه اگر 

1 Gorden 
2Tome 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

٤۲۱

 بهتر و پردازدب تحقيق و تحليل به خود تخصصي هایزمينه در تواندمي بهتر باشد، داشته

 زهحو در توانايي تقويت .كند مديريت را گروه افراد با تعامل و گروهي كار تواندمي

 يک و اشدب داشته بسزايي تأثير مهارتها اين همه در ميتواند نيز خالق تفكر و كارآفريني

. كند جدا كامپيوتری علوم متخصصان ساير از را اطالعات فناوری متخصص

ای پرستاران به بررسي های حرفه( در تحقيقي به نام مهارت1393پور ) رواني

 بر اساس تجارب مشاركتپرستاران پرداخته است.  ای و حرفه فردی توانمندی ارتقای

كنندگان، به كارگيری دانش و مهارت حرفه ای و تأثيرگذاری بر سيستم سالمت، حس 

توانمندی و به نوعي حرفه ای بودن را بين پرستاران ايجاد مي كرد. بنابراين، توانمندی 

ه كارگيری اتنگ با بچه به صورت فردی و چه به صورت حرفه ای برای پرستار ارتباط تنگ

 دانش و مهارت دارد. توانمندسازی فردی و توانمندسازی حرفه ای دو زير مضمون

ر ي دنقش مهمكسب توانمندی حرفه ای شدن  است.تشكيل دهنده ارتقای توانمندی 

 دنش . توانمندی های حرفه ای پرستاران يكي از عوامل جدی پرستارپيشرفت شغلي دارد

. اعتماد به نفس، استو در صورت نبودن، مانعي عظيم در مسير انجام بهتر مراقبت 

ارتقای كيفيت  كه برند هستاستقالل، اختيار عمل، عالقمندی و درآمد مالي عواملي 

 خدمات و مراقبت های پرستاری مي افزايد. 

روش شناسی: 

لذا  است، كيفي و توصيفي صورت به كيفي غالباً پژوهش های داده آنكه دليل به

 وشر از و است تفسيری و توصيفي ها هم پژوهش گونه اين های داده تحليل و تجزيه

 توصيف حد تا هم توصيفي های از روش و شود نمي استفاده استنباطي های آماری

 (1389شوند) عابدی،  مي فراواني استفاده

داده  منبع برای گردآوریچندين  پژوهشگران كيفي معموال به جای تكيه بر يک منبع ، از

ها نظير مصاحبه ها، مشاهده ها و اسناد استفاده مي كنند. سپس، پژوهشگران تمام داده 

ها را مورد بررسي قرار مي دهند و آنها را به صورت مقوالت يا مضاميني سازماندهي مي 

 . (1396)كرسول، كيامنش، گيردكنند كه تمام منابع اطالعاتي را در بر مي
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و پیشنهادها:  نتایج 

های توسعه مهارت فردی مي توان به پژوهشي شيوه برای پاسخ دادن به سوال اول پژوهش

 . اين مطالعهاشاره كرد(2018) و همكاران1يانگ ينگهودر كشور چين و توسط  كه 

 مكانا و ارزيابي برای ،يياستراليا و ينيپژوهشگران چ بين مشترک همكاری محصول

 مهارتهای تعليم قابل غير و جامع های مهارت آموزش عنوان به برنامه( FWB)سنجي

نفر از دانشجويان سال  29ن است.برای اين منظور تعداد چي در دانشجويان برای فردی

فردی  های مهارت توسعه برایتحت نظارت و آموزش دوره هايي  ،دوم انتخاب شدند

 یهامهارت ،همسئل حل انتقادی، تفكرتوسعه و پرورش  شامل هابرنامهگرفتند، رقرا

 ل،عم ابتكار پذيری، مسئوليت كاری، اخالق تعارض، حل خارجي، های زبان ارتباطي،

يتمآ هشت دهندگان، پاسخ شخصي رفاه گيری اندازه برای .دبودن خالقيت و تيمي كار

 جامعه يايمن روابط ،زندگي به دستيابي سالمت ،زندگي استاندارد ،زندگي كلي رضايت

 پاسخكردن  رهبری های مهارت از جنبه سهمورد بررسي قرار گرفت.  آينده امنيت و

 اعتماد: جمله از گروه زير هشت به موردها اين شد گيری اندازه مورد 18 توسط دهندگان

 زا ای كننده قانع انداز چشم ارائه ،هيجاني هوش ،انداز چشم و مثبت نگرش ؛ نفس به

 ،خوب نقش مدل يک عنوان به ،انداز چشم ارائه برای مردم در انگيزه ايجاد ؛ آينده

 دست به جنتاي .شدند تحريک تقسيم و پشتيباني ارائه و ،موثر طور به عملكرد مديريت

 يرتاث آموزش اين. است بسيار اثر بخش بوده برنامه كه دهد مي نشان وضوح به آمده

. اردد رهبری مقياس و معتبر گيری اندازه عنوان به فردی های مهارتتوسعه  بر مثبتي

 مشاركتي اجتماعي يادگيری رويكرد همچنين و آموزش محتوای نيز كنندگان شركت

1 Yang Yinghong 
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انجام  2017مارک در سال  توسطپژوهش ديگری  .ندبرداشت در را قبول قابل و مربوطه

ج نتاي های فردی بررسي شد.شد و در آن نقش انجام كارهای داوطلبانه در توسعه مهارت

د آوردنمي دست به هاييداوطلبانه مهارت های فعاليت طريق از جوياندانشنشان داد كه 

 رایب راهي تواند مي انهداوطلبهستند. كارهای  مفيد شانآينده ایحرفه زندگي كه برای

 بازار اردو تا كند كمک آنها به و باشد كاری تجربه بدون جوانان «انساني سرمايه» تقويت

.شوند كار

ش پژوهای مي توان توسعه مهارتهای حرفهدوم شيوه هایبرای بررسي فرضيه 

 چهار ل حاصاين پژوهش كه  نتايجرا نام برد.  2013و همكارانش در سال  1وودز

 نيفراوا و باال اهميت است، نياز مورد ای حرفه های مهارت به مربوط مختلف نظرسنجي

 اننش را انتقادی تفكر و تيمي های مهارت مسئله، حل ارتباطي، های مهارت از استفاده

 شناسايي برای مختلف هایشغلدر جوان متخصصاننفر از  104 از در اين مطالعه. دادند

 رد برتر مهارتهای كه نشان داد نتايجاستفاده شد.  ای حرفه مهارت23 فراواني و اهميت

 زمان، ريتمدي نوشتاری، ارتباطات ، كالمي ارتباطات :ازعبارتند  استفاده فراواني و اهميت

 و عتماد،ا ابتكار، نفس، به اعتماد تيمي، كار انتقادی، تفكر گيری، تصميم مسئله، حل

 قرار استفاده مورد ماه سه در اوقات گاهي ای كههای حرفهمهارت. استرس مديريت

 مديريت و خودآگاهي ، روابط مديريت و اجتماعي آگاهيند عبارتند از: گرفتمي

 و ها،الگو و سری بندی، طبقه)تحليل و تجزيه العمر، مادام يادگيری رهبری، احساسات،

 تمديري تغيير ، پژوهش ، فرهنگي بين درک ، خالقيت ، همدلي ، ارزيابي خود ،( قوام

. ت و مديريتساري های مهارت و ، ديگران و خود

 ی    ً         كامال  برنامه ا یكرديرو( در پژوهشي 2010و همكاران)  2ويلكاسوندر پژوهشي ديگر 

ی ارائه دادند. داشتن حسابدار رشتهدر  یحرفه ا یها مهارتهمه جانبه  توسعهرای ب

1 Woods 
2 Willcoxson 
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ای نتايج قابل توجهي به دنبال داشت، كه در های حرفهبرای توسعه مهارت برنامه مدون

 ها اشاره خواهد شد.ادامه به برخي از آن

 قياز طر يالملل نيب يكه به دنبال اعتباربخش یتجار یدانشكده ها یبرا .1

فات فارغ ص ميمستق ونديرا با پ "یريادگياز  نانياطم" ،اعتبارنامه معتبر هستند

 سيتدر اهداف اب یحرفه ا هایمهارتكند.  يفراهم م و اهداف برنامه ليالتحص

 .است افتهيدوره مطابقت  يابيارز یتهايفعال و

تا در طول اجرای دوره  كنديفراهم مي را دوره فرصت هایهماهنگ كننده یراب .2

كارها را بررسي كنند.انجام  ييو چرا گيچگوني و ابيارزو مدرسان را كاران هم

 یسازد برا يدهد كه آنها را قادر م يكاركنان قرار م اريرا در اخت ياطالعات .3

برنامه  یدوره ها ريكنند و سا يم سيكه آنها تدر ييدوره ها نيب انيدانشجو

برقرار كنند.  ونديپ

 .ابديدر سراسر موضوع مختلف توسعه  كپارچهي يبه شكل ديها با مهارت .4

و همكاران در  1های فردی در زندگي گرامهارتتوسعه برای بررسي فرضيه سوم اهميت 

 درفردی  های مهارت آموزش بر همه جانبه مرورپژوهش تحت عنوان  2019سال 

 ساخت اساسي چالش با حاضر حال در ها دانشگاهانجام دادند. از آنجايي كه  دانشجويان

 هایمهارت آموزش به ای ويژه توجهانجام اين مهم  برای كه روبرو هستند، جامعه ساز و

ا  اين مطالعه ب .شودمي ناميده انتگرال گيری شكل ضروری بخش يک عنوان به فردی

ای هپژوهش ادبيات يکپانورام بررسي يک اساس بر سازی مفهوم با آموزش ارائههدف 

 عمل تبديل يا و تغيير ساخت، به نيازويژه اين پژوهش بر تاكيد.انجام شد نويسندگانقبلي 

 موازی هامهارت توسعه بر تمركز با عالي آموزش سناريوی يک ترويج منظور به تدريس

 .بودبا آموزش پايه 

و  2مدشواای های حرفهضرورت توسعه مهارتبرای پاسخ دادن به فرضيه چهارم 

 با آموزشي محتوای جذبانجام شد، نقش  2016همكاران در پژوهشي كه در سال   

1 Guerra 

2 Medeshova 
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تايج ن .را بررسي كردند دارد آموزشي روند در تغييرات به نياز شايستگي كسب هدف

و  آموزان دانش های فردیمهارت بايدو آموزش عالي  پرورش و آموزش نشان داد كه

 دفراين ،هيافت توسعه كشورهای در. بخشد بهبود جديد مواد آموزش دانشجويان را با

 حال در كشورهای در. استای حرفه های مهارت توسعه هدف با يادگيری و تدريس

 حورم آموز دانش يادگيریبر و يابد مي ادامه آموزشي نوسازی ،قزاقستان مانند ،توسعه

 عالف رويكرد طريق از آموزشي های شايستگي توسعههدف  با مطالعه اين. كندمي داللت

 آموزشي های مهارت مورد در پژوهشي نظرات ، مدرن تنگه پرورش و آموزش محتوای به

 ایمحتو جذبو  آموزان دانش شايستگي و شخصي های مهارت بين ارتباط و آموز دانش

 به ، اروپايي كشورهای در انجام شد. پيچيده فرايند يک ارائه دانشجويان توسط آموزشي

 سعهتو كشورهای در. هستند مترادف توانايي و تخصص مفهوم فرانسه در مثال، عنوان

 شخصي یها پتانسيل افشای و عملي دانش دادن بر متمركز روند يادگيری و آموزش ،يافته

 .استآموز دانش

های متفاوت نتيجه بررسي پژوهش های انجام شده در كشورهای مختلف و طي دوران

 به را خود برنامه فردی تنظيم هاومهارت هاتوانايي توسعه برای راه بهترينمي دهد كه 

 آموزاندانش هايي كهدادن دروس با روش ارائه ،مثال. است مختلف موضوعات محتوای

 ختلفم هایفعاليت از كردن استفاده به نياز مشارمت داشته باشند و موضوعات بايد در

 تكرار ،هداد توضيح معلمرا كه  نچهفقط آ آموزان دانش كهباعث مي شود ،انه داردخالق

 برای تربيش نفس به اعتمادگيرند با ای كه در پيش ميو در آينده در شغل و حرفه ،نندنك

.انه داوطلب شوندخالق هایفعاليت انجام

 آموزش به هاآن نيازافراد و  ويژه تخصص تشكيل ،مدرندنيای  نيازهای به توجه با

 . هم اكنوناست شده شناخته رسميت به ایگسترده طور به بشردوستانه دانش و يكپارچه

 فراهم را مدرن جوامع در موفقيت برای نياز مورد های مهارت و دانش تمام عالي آموزش

 است نياز مورد تخصص و ای حرفه های مهارت تكميل برای فردی هایمهارت. كندنمي

  .شود مي فرد شخصيت از ضروری بخش يک به تبديل و
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های كارورزی، كار عملي داوطلبانه برای دانشجويان شرايط دوره گردد تاپيشنهاد مي 

مک دانشجويان ك از كار داوطلبانه به بسياریزيرا  های دانشگاهي فراهم شود.تمامي رشته

خود را با تجربه انجام آن و به  آينده ای حرفه شغل با مرتبط هایمي كند تا مهارت

 ارك مانند "ای حرفه غير" های فعاليت اگر .دهند توسعه  غني صورت آگاهانه با احساس

 تجربه باعث ساخت، شود گنجانيده دانشجويان يادگيری در فرايند فعال طور به داوطلبانه

 و بخش لذت، فعال بيشتر عالي تئوری محض را آموزش كلي آنان مي شود و از طرفي

فردی و  های مهارت كسب در عامل ترين مهم عمل طريق از يادگيری. كندمرتبط مي

 است ایحرفه

 به نيازر آموزش عالي د ایفردی و حرفه های مهارت در آموزش به نياز ،خالصه طور به

 منظور به ای حرفه های شيوه و برنامه مولفه دو هربر اساس  الزم آموزشي تنظيمات

 بر روی دانشگاه و سيستم بنابراين. كار كردن در آينده دارد برای مهارت با افراد آموزش

 در هك مدرساني يعني. كرد تمركزبايد  استاصلي مربوط به آن  چالشآمورش عالي كه 

 ن،رهبرا بلكه ، ها ایحرفه تنها نه و ها، قالب ها، مدل كنندتدريس مي آموزشي جامعه يک

ظام در ن تغيير .كنندآينده را تربيت مي مسئول شهروندان و فهيم افراد توانمند، زنان

 آموزش و جامعه بر ،دهدمي جامع واقعي آموزش به پاسخ اينكه بر عالوه ، آموزشي

 بتكاریاهای باعث انجام فعاليت ،ای مي گذاردسازنده بسيار مثبت تاثير ای حرفه جامعه

 .شودمي جديد هایپروژه و هاسختي درمقابل مديران پذير انعطاف ، هوشمند احساسي ،

 خود به قادر كه، سازدمي فردی برای اشخاص شرايطي را فراهم های مهارت آموزش

.شوندمي واقعي اجتماعي تحوالت توليد و ،رهبری ،ارزيابي
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 جایگاه خصوصی سازی در تضمین کیفیت آموزش عالی:

مطالعه موردی ) ایران، هلند، مالزی، اوکراین، برزیل، مغولستان ( 

 1سعید ابوالقاسمی

 کیده :چ

امروزه ، آموزش عالی نه فقط به عنوان یک کاالی مصرفی، که نخبگان جامعه به آن     

توجه دارند، بلکه به خاطر اینکه یک عنصر ضروری، در عملکرد اقتصاد کشورها است، 

از را خود که اند پذیرفته دولتها جهان، کشورهای همه دارای اهمیت بسیاری است. در

این از. سیاستگذاری برگردند و نظارت جایگاه به و نندک رها تصدی و عرصه اجرائیات

بخش به شد، می عمل دولت تلقی حوزه سالها، که فعالیت های حوزه از بسیاری رو

از .فعالیتهاست رشته این از یکی شک بی "آموزش  "است .  شده واگذار خصوصی

. شود می دنبالنیز  اشتغال و آموزش بین اقتصادی تر منطقی رابطه سازی طریق خصوصی

خصوصی سازی آموزشی به معنای جذب منابع بیشتر برای آموزش ، استفاده کارآمدتر 

خصوصی سازی  .از این منابع و انعطاف پذیری بیشتر در ارائه خدمات آموزشی است

آموزشی  در واقع کاربرد قوانین و اصول بازار در موسسـات دولتی یا خصوصی در حوزه 

در دانشگاه  "وجود آزادی علمی  "استا یکی از مهمترین مسایل در همین ر آموزش است.

هاست . معنای آزادی علمی آن است که اعضای جامعه علمی در فعالیت های تحقیقاتی، 

آموزشی، تحصیلی، خدمات و مشارکت های علمی خود از هرگونه تبعیض مصون باشند 

مان ها صورت نگرفته و و هیچ گونه مداخله یا سرکوب از سوی دولت ها یا دیگر ساز

امروزه در اغلب کشورها اصالح یا تحول در نظام تخصیص منابع آنها را تهدید نگردد .

، تهران ، ایران ،  دانشجوی دکتری رشته آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی دانشگاه خوارزمی1

sdai54@yahoo.com :09195178204، تلفن همراه   02151085000، تلفن
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 منابع مالی به عنوان ابزار مهمی در زمینه مدیریت نظام آموزش عالی در نظر گرفته شده 

 است.

 با توجه به اهمیت خصوصی سازی آموزش عالی، در این مقاله سعی شده است تا ضمن

نتایج خصوصی سازی و چالش های  ،بررسی اهداف، ویژگیها، ضرورت، مزایا، اشکال

 پیش رو آن در کشورهای ایران ، هلند ، مالزی، اوکراین، برزیل، مغولستان به سواالت

اکتشافی  و با روش مقایسه ای و اسنادی پاسخ  –در قالب یک تحقیق توصیفی  مطرح،

  .داده شود

 خصوصی سازی، تضمین کیفیت، آموزش عالی کلید واژه : 

مقدمه

خصوصی سازی آموزشی به معنای جذب منابع بیشتر برای آموزش ، استفاده کارآمدتر     

خصوصی سازی .از این منابع و انعطاف پذیری بیشتر در ارائه خدمات آموزشی است

زه صوصی در حوآموزشی  در واقع کاربرد قوانین و اصول بازار در موسسـات دولتی یا خ

( اصطالح خصوصی سازی در آموزش عالی، به فرآیند 2002آموزش است. ) یونسکو ، 

یا گرایشی گفته می شود که در آن مدارس عالی و دانشگاه ها ) اعم از دولتی و خصوصی 

در  ( منش ها یا هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش می گیرند. 

ینه ها، تمایز بین بخش خصوصی و دولتی و بحث های همچون سایر زم ،آموزش عالی

عصر انقالب روشنگری )"مربوط به آن مبتنی بر سه نوع تفکر اساسی است . 

 .  "سوسیالیسم"و"پیدایش نظام سرمایه داری نوین"،"(دموکراسی

ه ان را بر عهدها همواره مسئولیت اولیه آموزش شهروندولتی دمیالد 20تا اواسط قرن 

. ندوپرورش بودنیاز آموزش جه مورده بودکنندترین و تنها منبع تامینو بزرگ انداشتهد

ن ای شدهگرایی به سمت تودوم، سیاست کشورها از نخبهاز پایان جنگ جهانی د بعد

، نقش بخش خصوصی به عنوان شریک 21ای قرن ر ابتدد .آموزش عالی حرکت کرد

.ته اسجه آموزش عالی بیشتر آشکار شدر تامین بودارک و هم در تدولت، هم دد بالقوه
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عالی خصوصی نقش مهمی را در توسعه در بسیاری از کشورها موسسات آموزش

  .اندتحصیالت عالی ایفا کرده

.  در دانشگاه هاست "وجود آزادی علمی  "در همین راستا یکی از مهمترین مسایل 

معنای آزادی علمی آن است که اعضای جامعه علمی در فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، 

تحصیلی، خدمات و مشارکت های علمی خود از هرگونه تبعیض مصون باشند و هیچ 

گونه مداخله یا سرکوب از سوی دولت ها یا دیگر سازمان ها صورت نگرفته و منابع آنها 

( الت ، تأمین زیاده از حد دانشگاه 2002اهی جهان ، را تهدید نگردد .) خدمات دانشگ

از طریق بودجه دولتی را مهمترین مانع تحقق آزادی علمی دانسته است . به نظر وی ، 

میان آزادی علمی و تأمین بودجه صرفا از طریق دولت،  نوعی تناقض وجود دارد . 

قالل وآزادی تکرار مدیران یک چنین دانشگاهی ممکن است شعارهای بلند و باالی است

(. امروزه در اغلب کشورها  113: 1990کنند ولی در عمل اتفاق دیگری می افتد ) الت 

اصالح یا تحول در نظام تخصیص منابع مالی به عنوان ابزار مهمی در زمینه مدیریت نظام 

 (.25: 1388) عزتی و نادری ، است آموزش عالی در نظر گرفته شده

وزش عـالی، توزیـع عادالنه تر منابع و بودجه در آموزش عـالی دسترسـی بیشـتر بـه آمـ

ا به خـود جلـب رتوجه برنامـه ریـزان و سیاستگذاران  ها،   در مقایسه با سایر بخش

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی مجمع تشـخیص  معاونت پـژوهش)نمـوده اسـت 

امعه به خصوص تغییراتی که در بخش های مختلف ج (4 ، ص 1389مصـلحت نظـام ، 

ارتباط با محیط های سیاسـی، اجتماعی و صنعتی در بسیاری از کشورها رخ در داده، 

تقاضــاها، انتظــارات را افــزایش داده و قوانین جدیدی در این بخش ایجاد کرده کـه 

 ؛ چالش های متعددی مواجه شده بــه دنبــال آن مؤسســات آمــوزش عــالی بــا

,(OECD, 2007, p .17)   از جمله مهـم تـرین چـالش هـا نگرانی در مورد عدم

توانایی دولت در تـأمین بودجـه آمـوزش عـالی در مقایسـه بـا سـایر وظـایف اصـلی 

  (Barr& Crawford, 2005).اوسـت

کالرک در تقسیم بندی سه گانه خود می گوید: برای اداره ومدیریت دانشگاه ها مرکز 

قدرت متفاوت باشد : قدرت دولت، قدرت بازار و قدرت آکادمیک.  ثقل ممکن است، سه
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بر این اساس کالرک اداره و مدیریت دانشگاه و مراکز آموزش عالی را به سه دسته تقسیم 

می کند : دولتی، بازار و خودگردانی دانشگاه یا همان اداره هیأت امنایی . در دسته اول 

ه ومدیریت داشته و دانشگاه به دستگاه حکومت نقش اصلی در برنامه ریزی دانشگا

ایدئولوژیک دولت تبدیل می شود .گروه های فشار و گروه های نفوذ نزدیک به حکومت، 

امور مهم دانشگاهی را به دست می گیرند . نمونه های جهانی البته مختلف این مدل را 

که ا ماهیت یدر شوروی )روسیه( ، چین و سنگاپور می بینیم ، البته جاهایی که دولت ه

ساالر و تمامی خواهی ندارند این مدل تعدیل می شود، به طور مثال در ایتالیا ، کانادا و 

سوئد. حالت دوم که بازار است که بر دانشگاه نفوذ دارد. منابع مورد نیاز مالی دانشگاه را 

بازار و بخش خصوصی تامین می کند و از طریق مبادالت وقرارداهایش بر فعالیت های 

انشگاهی سایه می افکند . دخالت دولت در این حالت مانند حالت اول به شکل عریان د

نیست . نمونه جهانی و البته رقابتی و مولد از این مدل را می توانیم در آمریکا و استرالیا 

ببینیم . البته این مدل در ایران به شکل ناخوشایندی در آمده است . حالت سوم و حالت 

خود دانشگاه است. یک نوع خودگردانی دانشگاهی است که هیأت مناسب، حکمرانی 

امناء هیأت حکمرانی دانشگاه می شود و به صورت مستقل بر اساس یک اعتماد عمومی 

دانشگاه را اداره می کند، که نمونه های آن را می توانیم در انگلستان و تا حدی هم در، 

 بکنیم . ژاپن ، نیوزلند ، هلند ، ایرلند و آلمان مشاهده

امروزه ، آموزش عالی نه فقط به عنوان یک کاالی مصرفی، که نخبگان جامعه به آن توجه 

دارند، بلکه به خاطر اینکه یک عنصر ضروری، در عملکرد اقتصاد کشورها است، دارای 

اهمیت بسیاری است. بنابراین تصافی نیست که تعداد موسسات آموزش عالی و نیز تعداد 

به تحصیل در آنها، در تمامی کشورهای پیشرفته، همواره در حال  دانشجویان مشغول

افزایش بوده است. از سوی دیگر نظام دانشگاهی انبوه و در عین حال با کیفیت باال، 

پرهزینه است و برای بدست آوردن منابع مالی عمومی با دیگر بخشها رقابت می کند. ) 

(.   266: 2004بار، 
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 ادبیات موضوع 

رها تصدی و عرصه اجرائیات از را خود که اند پذیرفته دولتها جهان، کشورهای همه در

فعالیت های حوزه از بسیاری رو این از .سیاستگذاری برگردند و نظارت جایگاه به و کنند

 "است .  شده واگذار خصوصی بخش به شد، می عمل دولت تلقی حوزه سالها، که

منطقی رابطه سازی طریق خصوصی از .فعالیتهاست رشته این از یکی شک بی "آموزش 

سازی (خصوصی 2002یبیلیسی،(شود می نیز دنبال اشتغال و آموزش بین اقتصادی تر

در کشورهای .می باشد جهانی سطح در عالی آموزش رشد به رو روندهای اصلی از یکی

به قادر دولت که زمانی .باشد گسترش می حال در سرعت به پدیده این توسعه حال در

نباشد، عالی آموزش بخش توسعه و بسط به منظور ضروری حمایت های کردن فراهم

(. در دو دهه اخیر نیز خصوص  2006 آلتباخ،) می کند پر را شکاف این  خصوصی سازی

سازی آموزش عالی رشد روزافزونی داشته است. لوین علل اصلی گرایش به خصوصی 

ترکیب تغییر  ،مبتنی بر اطالعات اقتصاد رشد سازی را موارد زیر می داند:.

 هایسازمانهمگرایی ، یدهای جدفناوریظهور ، اقبال عمومی به آموزشافزایش ،جمعیتی

 (2004ها.) لوین، ولتاثربخشی د ،م به عملکردمرد اعتمادکاهش ، رنمد

آموزش  یساز یخصوص»از:  ، عبارت است مطالعاتی در این زمینه تا کنون صورت گرفته

بر  ری: تأثایدر کلمب یآموزش عال یساز یخصوص»نوشته تیالک،  «. چشم اندازهایعال

خصوصی سازی در آموزش عالی: تجزیه  »نوشته پاتریونز،«یو عدالت آموزش عال تیفیک

و نوشته هولزاکر« و تحلیل متقابل کشورها از روندها ، سیاست ها ، مشکالت و راه حل ها

خصوصی سازی »، نوشته هیکز ،« سازی در آموزش عالی مکزیک خصوصی»همکاران،

توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش »، نوشته جان استون، « در آموزش عالی آمریکا

ند رو»نوشته الله جمشیدی و همکاران، « عالی در ایران : الزامات و پیش بایست های خرد

 همکاران    ، نوشته آل آقا و«رشد کمی آموزش خصوصی و دولتی در ایران

  روش شناسی

با توجه به اهمیت خصوصی سازی آموزش عالی، در این مقاله سعی شده است تا ضمن 

بررسی اهداف، ویژگیها، ضرورت، مزایا، اشکال و نتایج خصوصی سازی و چالش های 
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پیش رو آن در کشورهای ایران ، هلند ، مالزی، اوکراین، برزیل، مغولستان به سواالت 

اکتشافی  و با روش مقایسه ای و اسنادی پاسخ داده  –یک تحقیق توصیفی  زیر در قالب

 شود: 

. دالیل و ضرورت های ساختاری و کارکردی آموزش عالی در کشورهای مورد بررسی 1

چیست ؟

. اشکال خصوصی سازی آموزش عالی  در کشورهای مورد بررسی چیست ؟2

چیست ؟ . چالش های خصوصی سازی در کشورهای مورد بررسی3

. خصوصی سازی آموزش عالی ایران با تجارب جهانی چه تفاوتی دارد ؟ 4

 نتایج و پیشنهادات 

 ویژگیها و اهداف خصوصی سازی آموزش عالی

فرایند خصوصی سازی به شکل گیری و تاسیس دانشگاههایی منجر می شود که 

ممتازی دارند. ویژگی های خاص دانشگاه های خصوصی،  از نظر یونسکو  ویژکیهای

 عبارتند از:

. از نظر امکانات و تجهیزات در سطح باالتری از دانشگاه های دولتی قرار دارند.1

. توانایی پاسخ به نیازهای بازار در زمان مناسب والزم را دارند.2

گیرند. . بیشتر از رویکرد فردی برای تدریس بهره می3

. از استادان بسیارعالی، یعنی از بهترین استادان دانشگاه های دولتی استفاده می کنند.4

. از تجهیزات و امکانات بسیار خوب برخوردار هستند.5

. از روش های آموزشی بسیار جذاب و اثر بخش استفاده می کنند.6

. اداره آنها به صورت دموکراتیک انجام می شود.7

ه آموزش های با کیفیت و ایجاد تعادل بین بخش های علمی و نظری، زندگی . با ارائ8

 (2002متعالی را برای دانشجویان فراهم می سازند.) یونسکو، 

خصوصی سازی مراکز آموزش عالی ، اساسا برای تحقق اهداف زیر صورت می گیرد .  

قالب بحث گفتنی است که این اهداف، ضمن مهم، جالب و صحیح بودن ، معموال در 

های نظری مورد توجه قرار می گیرند. ولی چگونگی تحقق آنها از راه خصوصی سازی 
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ارضای نیاز های متنوع فراگیران  ،جای تأمل بسیار دارد : افزایش کیفیت آموزش عالی

کاهش  ،تنوع در روشهای عرضه  مطالب،ایجاد تنوع در محتوای آموزشی ،دانشجویان ()

 استحکام بیشتر نظام آموزش عالی.  ،دم از دولتفشار ناشی از انتظار مر

 مزایا و معایب خصوصی سازی آموزش عالی؛ بررسی دیدگاهها

 دیدگاه طرفداران خصوصی سازی

خصوصی سازی آموزش عالی طرفداران و منتقدان جدی خود را  دارد. طرفداران 

 خصوصی سازی مزایای زیر را برای این امر بر شمرده اند:

ت آموزشی: اولین و مهمترین دلیل طرفدران نظریه خصوصی سازی را باید . بهبود کیفی1

دفاع آنان از نقش بیشتر مراکز خصوصی آموزش عالی در بهبود کیفیت آموزشی دانست. 

کاهش منابع آموزش عالی بر کیفیت آموزش عالی تأثیر دارد و رعایت نوعی استاندارد 

صی کردن راه افزایش این کیفیت است.برای کیفیت در آموزش عالی الزامی است و خصو

فایده: به زعم طرفداران نظریه خصوصی سازی، فرآیندی که آموزش یا  -. تحلیل هزینه2

تعلیم و تربیت به طور کلی می تواند برای افزاد به بار آورد، دلیل عمده خصوصی سازی 

فایده، عقیده بر این است که چون بیشترین بازده آموزش عالی،  –است .در تحلیل هزینه 

بازده مستقیم است نه غیر مستقیم، به همین دلیل کسانی می توانند بیشترین فایده مستقیم 

 را بدست آورند که هزینه بیشتری را تقبل کرده باشند .

نظریه و . استقالل در سازماندهی: آموزش عالی خصوصی از دیدگاه طرفداران این 3

برخالف مراکز دولتی که از باال کنترل و حمایت می شوند ، از استقالل در سازماندهی 

موثر برخوردارند و همین استقالل در سازماندهی،  خود عامل مهم موفقیت این مراکز به 

 شمار می آید.

. حاکمیت خواسته های اکثریت )ملت( به جای اقلیت )دولت(: آنچه برای طرفداران 4

نظریه مهم است، توجه به خواسته های مردم در هر ناحیه  یا منطقه است و به نظر این 

 آنان، راز موفقیت شان نیز در همین نکته نهفته است .

. حمایت از قوانین و مقررات حاکم بر این مراکز : در مراکز آموزشی خصوصی ، دیوان 5

الری دولتی( جنبه ساالری خودجوش وجود دارد که تخلف از آن )بر خالف دیوانسا
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سیاسی ندارد و به همین خاطر تأثیری بر کیفیت آموزشی و عملکرد کارگزاران آموزش 

 عالی خصوصی نمی گذارد.

ایدوئولوژیکی(: ارزشهای سیاسی  –.  عدم حاکمیت خواسته ها و آرمانهای واال )سیاسی6

راکز لکرد این مو ایدئولوژیکی )سطح باالی( حاکم بر مراکز دولتی، موجبات ناتوانی عم

در  دینی –را فراهم می کنند، درحالی که چنین ارزشهای دور دست وسطح باالی سیاسی

 مراکز خصوصی با محرومیتی مواجه نیست.

.  امکان بروز توانمندی ها: عدم کنترل افراد یک سازمان از طریق قوانین و مقررات 7

ی کند.آن سازمان را بیشتر فراهم ماستخدام دولتی، زمینه بروز شایستگیها و توانایی افراد 

.  امکان افزایش قدرت انتخاب و تصمیم گیری مدیران: درمراکز خصوصی آموزش 8

عالی می توان ادعا کرد که، مدیران از قدرت انتخاب و تصمیم گیری بیشتری برخوردارند 

 و می توانند از افرادکاراتر و شایسته بهره گیرند.

رقابت: به نظر طرفداران این نظریه رقابت، در مراکز خصوصی، .  انجام بهتر و موثر تر 9

نسبت به مراکز دولتی، بهتر و مؤثر تر انجام می گیرد . این رقابتها بیشتر جنبه علمی دارند.

 دیدگاه مخالفان خصوصی سازی

مخالفان خصوصی سازی در پاسخ به دالیل موافقان خصوصی سازی معتقدند، خصوصی 

عایبی دارد که طرفداران آن معموالً توجهی به آنها ندارند. از جمله؛سازی آموزش عالی م

نظام بازار در  ناتوانی . 2بازار آزاد توسطعدم تضمین سطح سرمایه گذاری اجتماعی . 1

حاکمیت ارزشهای . 4. نقش های آموزش عالی خصوصی3آگاه ساختن مصرف کننده

. 6خصوصی و دولتی مراکزم  در تفاوت ارزش های حاک. 5سطح باال) سیاسی و مذهبی (

. 9رقابت. 8توجه به عدالت. 7ضرورت حاکمیت دولت با توجه به نهاد مراکز آموزشی

های  مراکز شاخص . 11جهت گیری سرمایه گذاری. 10کارکرد مراکز خصوصی

 خصوصی.

 دالیل و ضرورت های ساختاری و کارکردی خصوصی سازی آموزش عالی :
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(. در 1990کنش به بحرانهای اقتصادی بود. ) در دهه خصوصی سازی در برزیل در وا

تا 1995حوزه آموزش، خصوصی سازی مبتنی بر گسترش بخش خصوصی بین سال 

 2004درصد، افزایش یافت . در سال  182بود. تعداد نهادها در بخش خصوصی  2005

ه بازار خصوصی در آموزش عالی ، چهار میلیارد دالر گردش مالی داشت .عواملی که ب

ظهور بخش خصوصی در آموزش عالی برزیل کمک کرد : هدف دولت در افزایش حجم 

سال به دانشگاه، صدور راحت تر مجوز نهادهای خصوصی،  24تا  18ورود جوانان 

، رشد 1990کاهش و رکود سرمایه گذاری دولتی در دانشگاه های عمومی در خالل دهه 

آموزش عالی در بازار اشتغال ، محدود تحصیالت دوره دبیرستان و افزایش تقاضا برای 

 بودن دانشگاههای دولتی به گروه های خاص.

خصوصی سازی در مغولستان، در گذار از نظام سوسیالیستی به نظام دموکراتیک از سال 

 184به سرعت رشد کرد.  2008تا  1998شروع شد . نظام آموزش عالی از سال  1990

موسسه عمومی و دولتی هستند .  49ین تعداد موسسه آموزش عالی وجود دارد که از ا

موسسه در پایتخت کشور مستقر هستند . تقاضای روز افزون برای  142از این تعداد ، 

تحصیل در موسسات آموزش عالی و منابع محدود دولتی،  نیز از جمله دالیل رشد 

 خصوصی سازی در مغولستان می باشد .

خصوصی سازی در اوکراین بعد از دوره کمونیستی شروع شد. تعداد موسسات آموزش 

افزایش یافت .  2002موسسه در سال  232به  1990در اوایل دهه  169عالی دولتی از 

نیمی از دانشجویان اوکراینی شهریه می پردازند، خواه در دانشگاه خصوصی باشند یا 

لت برخوردارند . دانشجویان تحت پوشش دولتی، نیم دیگر از کمک های مالی دو

 کمکهای دولتی براساس شایستگی و نیاز، هر ماه مبلغی را دریافت می کنند.

خصوصی سازی موسسات آموزشی در هلند، درمقایسه با چند کشور دیگر از اهمیت 

چندانی برخوردار نیست. زیرا بخش آموزش عالی خصوصی در این کشور بسیار حداقل 
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زیرا هلند تابع اعالمیه اتحادیه اروپا در حوزه آموزش عالی است که در وناچیز است، 

 وضع شده و به بیانیه بولونیا مشهور است. 1999سال 

صورت گرفته است . عدم پاسخگویی به کیفیت  1996خصوصی سازی در مالزی از سال 

ه تفادآموزشی این مراکز ، باعث بازرسی های مکرر از این موسسات و همچنین الزام اس

جهت اصالح مدیریت دانشگاه ها ارائه  1996از تجهیزات استاندار شد.  قانونی در سال 

، ظرفیت مالزی را،  به عنوان 1996شد و آزادی سازی بخش آموزش عالی، پس از سال 

یک صادر کننده آموزش عالی افزایش داد. سیاست دولت مالزی به معرفی مالزی به عنوان 

می باشد. هدف توسعه آموزش عالی، ارائه آن به عنوان  "زش عالی مرکز منطقه ای آمو ":

یک صنعت صادراتی است. فرآیند خصوصی سازی در مالزی لیبرال تر بوده است . از 

دالیل و ضروت های خصوصی سازی در آموزش عالی مالزی به موارد زیر می توان 

اهی، محدودیت اشاره کرد: جمعیت روز افزون واجد شرایط برای تحصیالت دانشگ

بودجه، شوک خارجی در اقتصاد مالزی، رشد شرکت های چند ملیتی که خواستار فارغ 

مالزی ، تأثیرات آزاد سازی موافقت  2020التحصیالن دانشگاه شدند، سیاست چشم انداز 

نامه سازمان تجارت جهانی، بحران مالی آسیا و کاهش پول مالزی. اغلب مبانی ذکر شده 

گذاری در مالزی، نیاز به آزاد کردن دانشگاه از فرایندهای بوروکراتیک  در مورد سرمایه

با این حال، حقیقت اصلی این است که طی دهه گذشته،  .غم انگیز خدمات دولتی است

با معرفی آموزش متوسطه جامع، تقاضای اجتماعی فراوانی برای تحصیالت عالی به 

، باعث شده، برای غلبه بر  .است وجود آمده است که دولت درمورد آن سختگیر بوده

 این مشکل دولت مالزی به دنبال خصوصی سازی آموزش عالی باشد. 

با مساله خصوصی سازی و  1373خصوصی سازی در ایران ، برای اولین بار در سال 

واگذاری پیام نور به بخش خصوصی مطرح شد . این طرح به دلیل محدودیت شدید 

ئه شده بود، تصویب نشد . همچنین مصوبه برنامه دوم منابع مالی دولت به مجلس ارا

درصد هزینه تحصیل از سوی دانشجو، نیز به تصویب نرسید  30توسعه، مبنی بر پرداخت 
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(. رشد فزاینده متقاضیان ورود به دانشگاهها و 1375)شورای عالی انقالب فرهنگی ، 

شتر، و پاسخگویی بیموسسات آموزش عالی، فشار از سوی جامعه برای مسئولیت پذیری 

قانون اساسی و  44کمبود منابع مورد نیاز موسسات آموزشی، ابالغ سیاست های اصل 

نمود آن در برنامه چهارم توسعه، تأکیدی بر ادامه سیاست های اعمال محدودیت تصدی 

 گری دولت و واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی است .

ی  :اشکال خصوصی سازی آموزش عال

اشکال خصوصی سازی به صورت انتفاعی یا غیر انتفاعی ، خصوصی سازی بخشی یا 

کامل و استفاده از کمک های دولت یا عدم استفاده از هرگونه کمک می باشد. تجربه 

بیشتر کشورهای آسیایی عبارت است از خصوصی سازی کامل و تمام عیار و کشورهای 

 ی است . اروپای شرقی و آفریقا، شبه خصوصی ساز

در ایران دوبخش عمده دانشگاه غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد، نقش مهمی در خصوصی 

سازی آموزش عالی ایفا می کنند، دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه خصوصی در ایران 

محسوب می شود و اشکال دیگر خصوصی سازی شامل علمی کاربردی و دوره های 

 شبانه نیز می باشد . 

نگر این مطلب است که همواره کشورها سیاست های متفاوتی را جهت تحقیقات بیا

گسترش بخش خصوصی اتخاذ نموده اند که مهمترین آنها چگونگی تأمین منابع مالی 

است . برای افزایش منابع مالی در بخش خصوصی آموزش می توان به مواردی چون 

و بورس تحصیلی اشاره  کمک های مردمی ، اخذ مالیات، اخذ شهریه در کنار اعطای وام

(. خصیصه مشترک تدارک آموزش عالی آن است که شهریه 1375نمود ) محمودی ، 

 50(. بطوریکه برای مثال 1218: 1999یکی از منابع اصلی درآمد به شمار آید ) بوید، 

درصد در برزیل و  73( 2008درصد دانشجویان در اوکراین ) کابینه وزرای اوکراین ، 

ران ) وب سایت وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری ( شهریه می پردازند درصد در ای 83
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و این سبب شده تا دانشجویان از خانواده های کم درآمدتر، در دسترسی به آموزش عالی 

با مشکل مواجه شوند . از این رو دولت ها می کوشند تا با اعطای کمک هزینه ها ، وام 

چون هدایا و جوایز، بر این مشکل غلبه و بورس های تحصیلی و تسهیالت ویژه ای 

 کنند . 

مشخصه نظام آموزش عالی برزیل، میزان شدید کنترل دولت است . وزیر علوم مسئول 

، ساختار 1995تنظیم مقررات در دو حوزه عمومی و خصوصی است . قانون آموزش سال 

به  و سازماندهی نهادهای آموزش عالی را تنظیم کرده است.کمک های مالی دولت

درصد از منابع  3نهادهای آموزش عالی افزایش یافته است. دانشگاه های عمومی فقط 

خود را از منابع غیر دولت تأمین می کنند. هزینه تحصیل منبع مهم درآمد در نهادهای 

خصوصی است. هزینه تحصیلی با توجه به نوع موسسه ، محل جغرافیایی و رشته 

دولت به  2005بسیار گران هستند. در سال  تحصیلی فرق می کند. بعضی از رشته

دانشجویان از خانواده های ضعیف تر که در دانشگاهای خصوصی تحصیل می کنند، 

 نام برده شد.    "دانشگاه برای همه  "حمایت مالی می کند. از این طرح با عنوان 

های  به این طرف، تعداد ثبت نام دانشجویان در دانشکده 2000در مغولستان، از سال 

درصد از منابع،  از هزینه ثبت نام دانشجویان تامین می  80خصوصی افزایش یافته است. 

درصد از سایر منابع تأمین می شود. دولت البته تالش کرده است تا از  20شود و فقط 

دانشجویان خانواده های ضعیف حمایت مالی کند. خصوصی سازی موسسات آموزش 

، تیمی از مشاوران 1995شواری برای دولت آن بود. در سال عالی در مغولستان کار بسیار د

بانک جهانی به کمک دولت شتافتند. پیشنهاد بانک جهانی این بود : خصوصی سازی 

آموزش عالی از طریق واگذاری مدیریت این موسسات که منجر به گسترش خصوصی 

و علم  سه امور مالیسازی مبتنی بر هزینه ) تدریجی ( بود. در نتیجه این فرآیند، دو موس

اقتصاد و دانشگاه علوم انسانی، خصوصی شدند . اگر چه روش های بکارگرفته متفاوت 

 بودند .



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

٤٤۱

در اوکراین، بیشتر موسسات سود محور هستند . هرچند مقررات در اینجا نیز گنگ و 

مبهم هستند ولی نهادها و موسسات خصوصی باید از مقررات وضع شده ، در وزارت 

لوم تبعیت کنند . مکانیسم عمده کنترل دولت هم عبارت است از: قوانین آموزش و ع

تالش می کند   (SAC)مربوط به صدور مجوز و اعتبار بخشی . کمیته اعتباربخشی دولتی

تا تفاوتی بین موسسات دولتی و خصوصی اعمال نکند و استاندارهای واحدی برای 

ند ولی رویه ها و فرآیندها در آموزش، تحقیق و سازماندهی آموزش وضع و اعمال ک

صدور مجوز می تواند در معرض انواع فشارهای بوروکراتیک قرارگیرد وبسیار پیچیده 

هستند . موسسات خصوصی در رقابت شدید برای جذب بهترین اساتید هستند و البته 

ت یموسسات دولتی از مزایای بیشتری در این مورد برخودارند. اساتید دولتی از مزایا و امن

 شغلی بیشتر برخوردارند . 

 سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده برای توسعه خصوصی سازی آموزش عالی :

. اعطای بورس یا 3های مناسب. اعطای وام2شهریه برای تامین منابع مالیریافت د. 1

 خالتیل میزان د. تعد5. ارتقای انگیزه برای تامین منابع مالی 4کمک هزینه تحصیلی 

افزایش برابری و . 7 خصوصیر بازار آموزش عالی توجه به افزایش رقابت د. 6 ولتد

. توجه به 9تجاری های ها و رفتارتوجه به ارزش. 8 عالیسترسی به آموزش قابلیت د

 سازی آموزش عالی.از خصوصی های کنترل بعدراهبرد

چالش ها  و مشکالت خصوصی سازی آموزش عالی :

و این مسئله نشان  شودالر برای موضوع آموزش هزینه مییک تریلیون د ودحدساالنه 

 «بازار بزرگ»است و بالقوه ظرفیت یک « تجارت بزرگ»که امروزه آموزش یک  هددمی

ثروت، خالقیت و نوآوری  با تولید ایهطور فزایندوپرورش به. امروزه، آموزشاردرا د

نیای ر حال تغییر دهای دی مسبب این امر، پویاییه است. عامل کلیدبیشتر مرتبط شد

ر اغلب اشت که در نظر دد های آن است. بایدتجارت، قوانین آن، بازیگران یا راهبرد
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 شوندها تشویق میانشگاهو د گیردمی سازی شکل کامال تجاری به خودخصوصی موارد

های اهانشگ. با افزایش فشار بازار، آرمان دبازاری پیش گیرندکه رفتار تجاری و شبه

به  روز به روز« هان فرهیخته آیندشهروند»انشجویان به عنوان گرا برای تربیت دنخبه

 .شودمی یاد« یان آموزش عالیمشتر»انشجویان به عنوان و از د شوده میفراموشی سپرد

را به « های ذهنیمهارت»که  ر تالشندآموزش عالی همواره د یدگان جدکنندفراهم

ری . این بینش تاثیه کنندر بازار کار آمادو آنان را برای موفقیت د هندانشجویان آموزش دد

 هاست، خواهدانشگاهاصلی دسازی و تقویت فرهنگ که مأموریت منفی روی انسان

 .گذاشت

به دالیل زیر به طور  ، تأمین مالی آموزش عالیو  خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

بخش دولتی به شدت تحت فشار وظایفی  -1روزافزونی با مشکل مواجه خواهد شد:

 ی عمومی است. این وظایف، از جمله مربوطاست که نیازمند تأمین اعتبار از بودجه

شود به رسیدگی به جمعیت پیر جامعه، بهداشت و درمان، فقر و کمک خارجی، عالوه می

بر این، مسائل امنیتی و حفظ ارکان زیربنایی کشور نیاز به تأمین بودجه دارد. بنابراین 

 -2درصد سهم درآمدی که باید صرف آموزش عالی شود به ناچار رو به کاهش است.

در قبال سرمایه گذاری برای دانشگاهها خدماتی را  در صورتیکه بخش خصوصی نتواند

کسب کند و یا بر فعالیت دانشگاه ها تاثیرگذار نباشد، پیش از پیش از انجام چنین اموری 

ی ارائه آموزش دانشگاهی و انجام پژوهش نسبت به افزایش هزینه -3شود.روی گردان می

ت. بنابراین در رابطه با بودجه، ی زندگی به طور قابل مالحظه ای رو به رشد اسهزینه

مؤسسات آموزش عالی به طور جدی باید اقداماتی را در دو جهت انجام دهند. از یک 

طرف باید درآمدهای خود را حفظ کنند یا حتی افزایش دهند و از طرف دیگر باید هزینه 

این های مربوط به تولید دانش جدید و انتقال آن را کاهش دهند. هر موسسه ای که به 

دو نکته بی توجه باشد به ناچار از نظر گسترش و کیفیت رو به ضعف خواهد رفت.حفظ 

تا چه اندازه آموزش و پرورش یک کاالی دولتی یا خصوصی است؟ تعیین این ، درآمد
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ی تأمین مالی آموزش عالی است، چرا که میزان یکی از مهمترین موضوعات در زمینه

. بخشی از پاسخ به این پرسش مبتنی بر واقعیات استپیامدهای آن بسیار گسترده است. 

)به طور کلی پژوهش پایه اساساً دولتی و آموزش مادام العمر و پژوهش کاربردی عمدتاً 

خصوصی است( اما بخش بزرگی از پاسخ به پرسش فوق مبتنی بر تفسیرهای سیاسی 

ی خش خصوصاست.در هر حال گرایش مشخصی به سوی تنوع منابع درآمد در دولت و ب

وجود دارد. در دولت این تنوع در بخش های مختلف دولتی یا وزارتخانه قابل مشاهده 

ی دانشجو، اعطای سرمایه، تجاری است. در بخش خصوصی این تنوع به صورت شهریه

ی مؤسسات خیریه ی مناسب و بهره گیری از بورسیهکردن خدمات، وام با میزان بهره

از باید یادآور شد که شرط الزم برای انجام عملیات بر روی وجود دارد. با وجود این، ب

.درآمد، چه در بخش خصوصی، شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر از جانب موسسه است

در برزیل ، با توجه افزایش تقاضای بازار، مساله کیفیت آموزش به مساله مهمی تبدیل 

ر دو مکانیسم برای کنترل و قوانین جدید مبتنی ب 2003شده است . از این رو در سال 

ارزشیابی داخلی : شورای دانشجویان و دانشکده عملکرد  -ارزیابی وضع شده است:الف 

ارزشیابی بیرونی: شورای آموزشی فدرال بر عملکرد این  -هر نهاد را ارزیابی می کنند.ب

 نهاد ها نظارت می کند. 

زش عالی جدید بسیار در مغولستان ، معیارها و ضوابط شکل گیری یک موسسه آمو

ضعیف هستند . تآسیس موسسه بسیار آسان و سهل گیرانه است . اساتید فاقد تجربه 

هستند و دوره خاصی را طی نکرده اند . دستمزد ها خیلی فرق داشته ، در یک موسسه 

بیشتر و در موسسه دیگر کمتر پرداخت می گردد. مالیات سنگین از این موسسات گرفته 

ها و رویه های وضع شده دولت بسیار گنگ و مبهم هستند و مشکالتی می شود.سیاست 

را در حوزه اجرا بوجود آورده اند . دولت قادر به مونیتور کردن و ارزشیابی عملکرد این 

 موسسات نیست.
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در اوکراین، برخورد نابرابر با موسسات دولتی و خصوصی از سوی دولت و آژانس های 

مالیات ها، خط مشی استخدام نیرو و مشارکت در طرحهای  بین المللی در مسائلی مانند

بین المللی، مسائل مربوط به برابری آموزش در موسسات خصوصی وسوبسیدهای مالی 

به موسسات دولتی، اتکاء شدید موسسات خصوصی وحتی بسیاری از موسسات دولتی 

 اعطای وام های به شهریه بمثابه منبع درآمد، رشوه و فساد، عدم شفافیت در اطالعات و

 دانشجویی، چالش هایی است که آموزش عالی با آن مواجه است.

 هیبه اقتصاد وارد شد. واکنش اول یخارج هیاز سرما یادیحجم زبا صنعتی شدن مالزی، 

دو  یبرنامه ها لیبا تسه ، بخش آموزش  را در سمیبرالیبود که ل نیدولت ا استیسو 

حال، به  نی. با ااوردیبه ارمغان ب یخصوص یو نهادها یخارج یدانشگاه ها نیجانبه ب

و چشم انداز صادرات آموزش باز شد، دولت  تقاضا برای افراد متخصص افزایش یافت

 یآزاد کرد. اگرچه امروزه بخش آموزش یخارج یدانشگاه ها رایرا ب یبخش آموزش

 یدگیدر حال رسکه دولت آن  تیفیک در مورد یامروزه از قبل آزادتر شده است، نگران

 . ارداست، وجود د

نتیجه گیری :

در بسیاری از کشورها، آموزش و پرورش آزاد ، توسط قانون اساسی تضمین شده است، 

اما افزایش ثبت نام، عدم  .و حمایت قوی دولت از آموزش عالی دولتی یک اولویت است

ی راه حل های توانایی بسیاری از دولت ها برای حمایت از آموزش عالی و جستجو برا

موثر برای مشکالت مالی برخی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده اند تا حمایت خود 

را کاهش دهند و حتی قانون اساسی خود را بازنویسی کنند

برخی کشورها مانند برزیل و اوکراین وایران و مالزی ،  به طرز فعاالنه ای درگیر مقررات 

، برخی دیگر مانند هلند به نهاها و آژانس های مستقل آموزش  خصوصی سازی شده اند
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عالی اجازه داده اند تا خودشان مقررات الزم را وضع نمایند . برخی کشورهای دیگر 

 مانند مغولستان تنظیم مقررات را به بازار واگذار کرده اند .

گسترده ترین و وسیع ترین شکل خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه ، 

نهادهای آموزش عالی خصوصی مالکیت محور، هستند . با تمرکز ویژه بر نهادهای دارای 

مالکیت و وام های دانشجویی ، آموزش عالی خصوصی هیچ نقش مهمی در کشور های 

توسعه یافته تر مانند هلند، ایفا نمی کند.فرآیند خصوصی سازی در آموزش عالی به نظر 

 ه مانند برزیل تا لیبرال تر مانند مغولستان ، اوکراینمی رسد بیشتر خصلت محافظه کاران

 ، ایران و مالزی داشته باشد .

در بسیاری از کشور ها ، رشد خصوصی سازی به طور زیادی ناشی از قصور دانشگاه 

های دولتی قلمداد می شودو تنوع ، استقالل ، کیفیت ، ثمر بخشی و نوآوری روشهای 

، سنت و فرهنگ مخصوص دانشگاههای خصوصی ، منحصر  به فرد و همچنین هویت 

شانس افراد را برای انتخاب نوع و کیفیت آموزش عالی افزایش می دهد ، اما تأکید 

 در بسیاری از کشورها.براولویت های فردی با هزینه اجتماع باید مورد توجه قرار گیرد

تژی آموزش آموزش عالی بار مالی دستگاههای دولتی را کاهش می دهد .اهداف استرا

عالی خصوصی درکل به طور زیادی به ضرر دولت است : زیرا اوال، بخش خصوصی 

تبدیل به یک بخش سود آور می شود، این موضوع نه تنها به خاطر قدرت سیاسی آنان 

است، بلکه به خاطر بازده مالی و منافعی است که موسسات آموزش خصوصی، این منافع 

در آموزش ذخیره می سازند .اما به موسسات آموزش  را برای فعالیت های غیر قانونی

دولتی در بسیاری از کشورها اجازه این کار داده نمی شود. ثانیأ، دانشگاههای خصوصی 

با تمرکز بر رشته های سودآور، ارزان، رشته های تجاری، آموزش های حرفه ای تحت 

رفته می شود. دانشگاه نام آموزش عالی ارائه می دهند و مفهوم کلی تر آموزش نادیده گ

خصوصی همچنین به طور کلی تحقیقات را که برای توسعه آموزش عالی مطلوب و 

اساسی هستند، نادیده می گیرند.ثالثأ، موسسات خصوصی با تغییر شهریه ها، نابرابری 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

٤٤٦

های اقتصادی، اجتماعی جبران ناپذیری بین گروه های فقیر و غنی جامعه بوجود می 

 آورند.

به  تقاضاهای رو به افزایش جامعه، آموزش عالی ایران را به گسترش کمی پاسخگویی 

سوق داده و موجب شده خصوصی سازی آموزش عالی با تقلیدی شتابزده از خصوصی 

سازی آموزش عالی در دنیا، انجام گیرد. لیکن به نظر می رسد در ادامه راه می توان به 

ا وکسب تجربه در زمینه خصوصی جای صرف منابع انسانی و مادی جهت آزمون وخط

سازی آموزش عالی و تبعات ناشی از آن، از تجربه جهانی دیگر کشورها بهره مند شده 

و با توجه به زیر ساخت ها و شرایط موجود ومنافع ملی و جمعی کشور از جمله کاهش 

 بیکاری، توجه به نیازهای بازار کار و تولید کمی وکیفی علم، به گسترش مراکز خصوصی

 آموزش عالی پرداخت.  

به طور خالصه ، آموزش خصوصی به لحاظ اقتصادی ، ثمر بخشی ، کیفیت برتر، عادالنه 

و به لحاظ اجتماعی عادالنه نمی باشد .لذا بیم آن می رود که افزایش آموزش عالی 

خصوصی ، در مقایسه با مزایای آن ، مشکالت بیشتری را به همراه داشته باشد. عده ای 

احبنظران در ایران، موافق مشارکت درست بخش خصوصی مستقل و حرفه ای و از ص

بخش صنعت،  بازار و مشارکت مردم در تأمین منابع دانشگاه ها هستند. تصدی گری 

دولت و خصوصا مالحظات ایدئولوژیکش باید اصالح شود ، اما از طرف دیگر مسئولیت 

ئولیت دارد که زیر ساخت و زمینه های ملی دولت نباید نادیده گرفته شود. دولت مس

های حمایتی الزم را برای دسترسی برابر همه شهروندان به یادگیری عالی و کیفیت را 

فراهم نماید،تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی حرفه ای، دانشگاه های با کیفیتی 

ایجاد شود و در یک شرایط واقعا رقابتی و آزاد دانشگاه های کشور به صورت هیات 

 منایی اداره شوند.ا
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پیشنهادات به منظور توسعه کیفی فرآیند خصوصی سازی آموزش عالی در کشور 

 در سطح خرد :

اتخاد سیاست های توسعه فعالیت » ،«اتخاد سیاست های مشوق رقابت در این بخش»

استفاده از نظرات تخصصی مشاورین  »،«های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای درآمدزا

های مختلف، جهت جلب سرمایه گذاری وحمایت های مالی  رایزنی»،«مالی و حقوقی

توانمندی و تجربه الزم مدیران و موسسان  برای شکلدهی و »،«شرکت های خصوصی

هدفگذاری و تعیین »،«مدیریت و تخصیص درست منابع توسط مدیران »،«اداره آن

ی و زی های آموزشبرنامه ری»،«استراتژیهای متناسب با اهداف تعیین شده به طور شفاف

استفاده از فناوری اطالعات »،«پژوهشی بر اساس نیازها و ظرفیت های منطقه ای

اقدامات الزم را برای توسعه زیرساختها و تجهیزات »،«ارتباطات در توسعه این مراکز

همکاری های بین المللی و همچنین همکاری با  »،«الزم، برای کیفی تر کردن خدمات

برقراری ارتباط قوی با  »،«ولتی داخلی به منظور رشد و توسعهدانشگاه های مادر د

باط ارت»،«صنعت و دیگر بخش های اقتصادی کشور به منظور شناخت نیازهای مختلف

با دانش آموختگان خود، جهت اطالع از میزان و سطح عملکرد وموفقیت ،به منظور 

 «رفع نقاط ضعف
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Abstract: 

    Today, higher education is important not only as a consumer 

commodity, but also because it is an indispensable element in the 

functioning of the economies of nations. In all countries of the world, 

governments have accepted to abandon their executive functions and to 

return to the position of oversight and policy-making. . "Education" is 

undoubtedly one of these activities. Privatization is followed by a more 

rational economic relationship between education and employment. 

Educational privatization means attracting more resources for 

education, more efficient use of these resources, and more flexibility in 

providing educational services. Educational privatization is the 

application of market rules and principles to public or private 

institutions in the field of education. In this regard, one of the most 

important issues is the existence of "scientific freedom" in universities. 

Academic freedom means that members of the scientific community are 

protected from any discrimination in their research, educational, 

academic, service and scientific participation activities and that no 

interference or repression by governments or other organizations is 

threatened and their resources threatened. Don't come back. In most 

countries today, reforming the financial allocation system is considered 

as an important tool in the management of the higher education system. 

Given the importance of the privatization of higher education, this 

article attempts to examine the aims, characteristics, necessity, benefits, 

forms, outcomes of privatization and its challenges in Iran, the 

Netherlands, Malaysia, Ukraine, Brazil, Mongolia. To answer the 

questions in a descriptive-exploratory way with comparative and 

documentary method. 

Keywords: privatization, quality assurance, higher education 
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 یدر نظام ها یفیتک ینو تضم یابیکنفرانس ارز ینچهاردهم 14دوره

یدانشگاه

QAUS2020 

qaus.khu.ac.ir 

استان قزوین -کاربردی  -شناسی نظام آموزشی دانشگاه جامع علمیآسیب
 2سادات میر علی مرتضاییالشهده  1نگار صدریا

 چکیده:

 یکاربرد یدانشگاه جامع علم ینظام آموزش  شناسی بیپژوهش حاضر با هدف آس

بخش .دری باشدم یکم -یفیاز نوع ک ختهیآم مطالعه کیپژوهش  نیصورت گرفت،ا

نظام  یالگو یاصل های و با توجه به  مؤلفه نظران مصاحبه با صاحب قیاز طر،یفیک

 سیتدر ان،یدانشجو یهاه آموخت یابیارزش،یبرنامه درس ی)محتوادانشگاه نیا یآموزش

 هایشاخص زین یبخش کم در شده و ییشناسا هاییشاخص(یامکانات آموزشمدرسان،

 یفیخش کدر ب یرگی نمونه یبراشدند. یاعتبارسنج یفیشده حاصل از بخش ک ییشناسا

 در نظران نفر از صاحب 10تعداد  برفی گلوله یرگی از روش نمونه فادهپژوهش با است

از جامعه  یرگی نمونه یبه عنوان نمونه انتخاب شدند و برا یمهارت یهاآموزش نهزمی

روش  با استفاده از ،هاشاخص یابیو اعتبار یپژوهش به منظور بررس یدر بخش کم یآمار

فرمول کوکران( نفر از مدرسان دانشگاه جامع به وسیله ) 266تعداد  یطبقه ا یرینمونه گ

و  هیتجزه شدند.در نظر گرفت یبه عنوان جامعه آمار،نیواحد استان قزو یکاربرد یعلم

 بیآسنشان داد، آن جیانجام شد که نتا یدییتأ یعامل لتحلی آزمون با اه داده لیتحل

 ارزشیابی،برنامه درسی،آموزشی امکانات هایشاخص ی درساختار نظام آموزش یشناس

باشد.  یم دییمورد تا گویه 9-7-9-10آموخته های دانشجویان و مدرسان به ترتیب با 

یکاربرد یو دانشگاه جامع علم ینظام آموزش ،یشناس بی: آسیدیکل واژگان

دکترا مدیریت آموزشی،دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی 1
نویسنده مسئول: دانشجوی دکترا مدیریت آموزشی،دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران. 2

sh.mortezaee@yahoo.com   0912305816 همراه:تلفن

mailto:sh.mortezaee@yahoo.com
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 مقدمه 

از پیش بیش کشورها اقتصادی توسعۀ و وریبهره کارایی، افزایش در آموزش نقش امروزه

آالت، ماشین و ابزار زمین، ها،کارخانه داشتن کنونی دنیای چراکه در است؛ یافته اهمیت

 زیر و ترین مهارتی کشور، یک آموزشی (.  نظام2002، 3شود )باتزنمی محسوب سرمایه

 در مهم عوامل از یکی.شود می محسوب کشور آن اقتصاد برای سنجش ترین بنایی

 نه اه آموزش این.است مهارتی های آموزش به توجه انسانی سرمایه توسعه به دستیابی

 از لکهب است، اقتصادی مختلف های بخش نیاز مورد کارآمد نیروی تربیت دار عهده تنها

 از. مایدن می شایانی کمک نیز بیکاری مشکل حل به اشتغالی، خود سازی بستر طریق

 سازمانهای و ها دولت توجه مرکز در مهارت محور های آموزش امر به توجه رو، این

 جامعه" به جامعه شدن تبدیل به توجه با دیگر، سوی از(. 2010 ، 4لمد)دارد قرار بزرگ

 کیفی و کمی گسترش ها مهارت و دانش برای اقتصادی و اجتماعی تقاضای ،"بنیان دانش

 های کوشش دهد می نشان ایران در عالی آموزش تاریخ مرور .است داشته فراوانی

 نتیجه هب عمده طور به اما است، گرفته صورت دانشگاه و صنعت میان پیوند برای متعددی

 یازهاین شدن برآورده عدم باعث دانشگاه و صنعت بودن بیگانه است، نرسیده ال ایده ای

 بوده گردی سوی از آموختگان دانش بیکاری پدیده بروز و سو یک از کار بازار تخصصی

 به توجه هفتاد، دهه اوایل و شصت دهه اواخر از شد باعث نارسایی این تشدید.است

 الس در. بگیرد قرار کشور کار برنامه در کاربردی -علمی و ای حرفه و فنی های آموزش

کاربردی پیشنهاد تأسیس دانشگاه جامع  -در نخستین نشست شورای عالی علمی1369

ه جامع )دانشگا کاربردی فعلی( مطرح و به تصویب رسید. -فناوری )دانشگاه جامع علمی

های وابسته به (.دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه1392کاربردی،  -علمی

فراهم آوردن موجباتی است که  ش،هدفت که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اس

های اجرایی دولتی و غیردولتی را برای آموزش نیروی ها و دستگاهمشارکت سازمان

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور انسانی متخصص و مورد نیاز بخش

3 Bates 
4 Lamd 
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، شودیمها محول آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنبه نحوی که دانشفراهم آورد 

های ارائه شده از سوی مراکز آموزش علمی آموزش نش و مهارت الزم را کسب نمایند.دا

توان های مهارتی کمتری برخوردار هستند، میرغم ماهیتشان از آموزشکاربردی علی

گفت که دانشگاه جامع علمی کاربردی از هدف اولیه خود به شدت فاصله گرفته و تنها 

ور مدرک تحصیلی مبدل شده است که این موضوع با اهداف به یک دانشگاه جهت صد

و ماهیت اصلی دانشگاه مغایر است. بنابراین دغدغه اصلی در آموزش این مراکز غیر 

هاست. وارداتی بودن تکنولوژی ، عدم منزلت اجتماعی مشاغل مهارتی بودن اکثر آموزش

جود استاد کاران مجرب یدی ، توقف جنبه نظری بر جنبه عملی در آموزش عالی، عدم و

و واگذار کردن تعریف و اجرای آموزش های علمی کاربردی به دستگاه های غیر آموزشی 

، از مهم ترین چالش های فراروی این آموزش ها محسوب می شود )خرقانی ، سلسله 

-آموختگان دانشگاهی، عدم انطباق میان رشتهای دانشهای حرفه(. ضعف مهارت1395،

لتی های دوها به بودجهبا نیازهای بازار کار، اتکای بیش از پیش دانشگاه های دانشگاهی

ست هایی او شهریه و همچنین ساختار سنتی صنعت و بازار کار از جمله مسائل و آسیب

که در نتیجه شکاف تعامالتی دو سویه میان آموزش عالی و بازار کار ایجاد شده است و 

آموختگان دانشگاهی، مهاجرت نخبگان و پایین پیامدهای ناگواری چون بیکاری دانش

بنابراین  (.1396لو، )خادمی کله وری بازار کار را به دنبال داشته است.بودن نرخ بهره

بایست به بررسی نظام آموزشی دانشگاه علمی کاربردی و برای حل این مشکالت می

دست که فکری های چارچوب سازمانی  شناسی  آسیبشناسی آن پرداخت. آسیب

الگوهای شناخت  می برند. با   کار به سازمان  ارزیابی  برای  سازمانی  تحول  اندرکاران 

توجه  با آنها از  یکی  کردن  سازی و نهادینه فرهنگ نسبت به توان  شناسی می آسیب

سازمان   در مشکل  هرگونه  مشاهدۀ  با  طوریکه کرد به   اقدام سازمانی  مقتضیات  به 

سازمانی  مختلف  های  مؤلفه میان  بررسی تعامالت به  نظام مند  و  سیستمی  دید   با

شناسی و در راستای آسیب را  شناخت .  مشکل  های  ریشه  یا ریشه  و  پرداخت 

 استاد، سیروش تدر یهامولفهها در دانشگاه جامع علمی کاربردی بررسی آموزش

 تیصالح دانشجو، تی، وضعدانشگاه  زاتیامکانات و تجه ،یآموزش یمحتوا یسازمانده
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ه عنوان ب کشور یآموزش در آموزش عال تیفیگذار برکریاستاد از جمله عوامل تاث یاحرفه

مهم ترین "(در پژوهشی تحت عنوان 2015)5مرسراند. عناصر اصلی در نظر گرفته شده

گاهی مورد بررسی قرار مرکز دانش150"چالش های پیش روی آموزش عالی در انگلستان

گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن بوده است که برنامه های درسی،فرایند های آموزش 

 بررسی بوده اند.مورد ه نو یادگیری چالش های اصلی فراروی آموزش عالی در نمو
 نیپرداختند و به ا «یدر آموزش عال دئویاثرات استفاده از و» ی( به بررس2015)6تیوولف

 – یاددهی ندیفرا لیدر تسه یآموزشکمک لیو وسا دئویاشاره کردند که استفاده از و

با عنوان  ی( در پژوهش2015) 7و همکاران کایجس مؤثر است. انیدانشجو یبرا یریادگی

 یسیدر زبان آموزان انگل یدر توسعه ارتباطات کالم یتعامل سیتدر یهاروش یبررس»

در  دنظریه تجدب ازین ایدر کن یبرنامه درس زانیگرفتند برنامه ر جهیپرداختند و نت «ایدر کن

وسط معلم ت میمستق سیتدردارند که از روش  یصورت کلبه یسیزبان انگل یبرنامه درس

 ندیفرآ ریتأث یبررس»با عنوان  ی(، در پژوهش1394)و همکاران یاوسط. استفاده شود

 جیند،نتاپرداخت« آموزش از راه دور ییآبر کار سیتدر تیفیپژوهش و ک،یریادگی -سیتدر

 و یآموزش زاتیامکانات و تجه ،یو درس یتناسب برنامه آموزش یهانشان داد که عامل

 تیرضا ،سیتدر تیفیپژوهش، ک ،یریادگی-سیتدر ندیفرآاهداف،  ،یمنابع مال ،یپژوهش

 ییآاربر ک رگذاریتأث یآموختگان از عوامل اصلو دانش دشدهیتول یآثار علم ان،یدانشجو

 ندیفرا یهابی( هدف پژوهش خود را شناخت آس1394) بردبار آموزش از راه دور است.

دهنده آن است نشان جینتا .کندیم انیشهرستان فسا ب رانیدب دگاهیاز د یریادگی - یاددهی

 یاژهیو تیاز اهم یابیو ارزش یارتباط س،یبعد؛ تدر 3در  یآموزش یهابیآس نیترکه مهم

 یهاشاخص یاسهیمقا یبه بررس یادر مطالعه زی( ن1390)همکارانو یمحدث .برخوردارند

 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک انیو دانشجو یعلمئتیه یاعضا دگاهیاثربخش از د سیتدر

 انیودانشج دگاهیو از د سیروش تدر طهیح د،یاسات دگاهینشان داد از د جیپرداختند. نتا

یم سیدرت یبا اثربخش رگذاریتأث یهاطهیح نیترارتباط و مشاوره مهم جادیدر ا ییتوانا

5 Mercer 
6 Wolfitt 
7 Jessica et al 
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حاضر  پژوهشبنابراین با توجه به مبانی نظری و پیشینه ی پژوهشی ذکر شده .باشند

-است که آسیب شناسی در نظام آموزشی علمی تبه این سواال درصدد پاسخگویی

سان، ارزشیابی آموخته های تدریس مدر کاربردی در چهار عنصر محتوای برنامه درسی،

وضعیت موجود براساس آسیب های دانشجویان و امکانات آموزشی کدام ها هستند؟ و 

  است؟ چگونه کاربردی-در دانشگاه علمی شناسایی شده

 روش شناسی تحقیق: 

در این پژوهش ابتدا از .ی باشدم یکم -یفیاز نوع ک ختهیآم مطالعه کیپژوهش حاضر

 . شده استروش کیفی سپس از روش کمی استفاده 

 برفی گلوله یرگی از روش نمونه فادهپژوهش با است یفیدر بخش ک یرگی نمونه یبرا

به عنوان نمونه انتخاب  یمهارت یآموزش ها نهزمی در نظران نفر از صاحب 10تعداد 

 و یپژوهش به منظور بررس یدر بخش کم یاز جامعه آمار یرگی نمونه یشدند و برا

 تخابنا نیاستان قزو یمراکز آموزش نیمراکز و معاون یروسا هکلی ها، شاخص یابیاعتبار

)با استفاده از فرمول کوکران(  266تعداد  یطبقه ا یریشدند و با استفاده از روش نمونه گ

 ی، به عنوان جامعه آمار نیواحد استان قزو یکاربرد ینفر از مدرسان دانشگاه جامع علم

 د. در نظر گرفته شدن

در بخش کیفی پژوهش ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و منابع مرتبط با تحقیق، سواالتی 

 مهیشده به صورت مصاحبه ن یسواالت طراحجهت مصاحبه طراحی شدند این 

یب سها و نشانگرهای آاین سؤاالت به منظور شناسایی شاخص. در آمدند افتهساختاری

شناسی نظام آموزشی علمی کاربردی مشخص شده اند.در بخش کمی از اطالعات و 

های محتوای برنامه درسی، ای با شاخصنتایج حاصل از مصاحبه خبرگان پرسشنامه

ارزشیابی آموخته های دانشجویان،مدرسان و امکانات آموزشی به منظور اعتباریابی این 

 ی به سواالت پژوهشی تنظیم شد. هایشان برای پاسخگویها و گویهشاخص

با توجه به این که پرسشنامه بر مبنای نظر متخصصان تدوین گردیده است، بنابراین دارای 

روایی محتوایی می باشد. همچنین برای اندازه گیری روایی سازه پرسشنامه نیز از آزمون 
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ب آلفای کرونباخ ضریاز پرسشنامه برای تعیین پایایی لیل عاملی تأییدی استفاده گردید.تح

 محاسبه شده است.  763/0پرسشنامه پایایی و  است استفاده گردیده

تک متغیره برای بخش کمی و برای بخش  tپژوهش از آزمون سوال های برای بررسی 

 SPSکیفی از کدگذاری استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  

 .ستفاده شده استا

 یافته ها 

 یافته های تحقیق بخش کیفی: یافته های زیر از طریق مصاحبه حاصل شده است. 

  کاربردی علمی دانشگاه آموزشی نظام شناسی : آسیب1جدول شماره ی            
 تدریس مدرسان محتوای برنامه ی درسی

های کم توجهی به بعد مهارت در سر فصل

 درسی

های مساله یابی و حل مساله عدم توجه به ظرفیت

مختلف آموزشی و پژوهشی در  هایموقعیتدر 

 دانشگاه توسط مدرسان

طوالنی بودن روند تصویب برنامه های درسی 

 تدوین شده با توجه به تجزیه و تحلیل مشاغل

ی به عنوان عدم تلفیق مولفه خالقیت و نوآور

های بازآموزی و یک عنصر اصلی در دوره 

 رساندانش افزایی مد

عدم توجه به ریز محتوا در برنامه درسی  در 

 زیر گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

کم توجهی مدرسان به نوآوری در کلیه فرایند 

 آموزش

فقدان وجود سیستم مناسب جهت جذب  ارائه نادرست دروس کاربینی و کارورزی

 نخبگان و یا خبرگان شغلی به عنوان مدرس

محتوای درسی تک پودمان عدم توجه به تدوین 

 های آموزشی

عدم تطابق محتوای دوره های آموزشی تربیت 

 مدرس با نیاز مدرسان

عدم توجه به محتوای درسی آموزش های تک 

 درس

وجود تفکر سنتی در طراحی دوره های تربیت 

 مدرس

ا ط بتقویت محتوای درسی از طریق ارتبا عدم

 صاحبان صنایع

 جذب مدرس وجود سیاست های متعدد جهت
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عدم ایجاد تحول در برنامه های درسی ناظر به 

توسعه اشتغال مولد با رویکرد توجه گذار از 

 تحریم و اقتصاد مقاومتی

عدم وجود آزمون و روش های سنجش مهارت 

 مدرسان

های بخشی و  ارائه دورهعدم توجه به تنوع

خاص علمی کاربردی ناظر به حل مسائل نیروی 

 منطقهانسانی کشورهای 

عدم وجود مدرسان تمام وقت)عضو هیات 

 علمی(

 ارزشیابی آموخته های دانشجویان امکانات آموزشی

 و کارگاهی مناسب فیزیکی فضای کمبود

 مراکز اکثر در آزمایشگاه

آشنایی اندک مدرسان با نحوه صحیح ارزشیابی 

 واحد های عملی

 اکثر در آموزشی استانداردهای به توجهی کم

 مراکز

 ازمون جامع در پایان دوره حذف

عدم وجود آزمون های یکپارچه در خصوص  به روز نبودن امکانات آموزشی در مراکز

 دروس عمومی و مهارت مشترک

 از استفاده جهت کارساز مدیریت وجود عدم

 منطقه در موجود امکانات

عدم برگزاری آزمون های سنجش مهارت در 

 مراکز )عملکردی مهارتی(

 دانشگاه خصوصی مراکز در یزاتتجه  کمبود

 کاربردی علمی جامع

کم توجهی به خالقیت و نواوری دانشجویان در 

 ارزشیابی آنها

عدم اعتبار بخشی مدارک دانشگاهی و عدم 

 اجرای قانون صالحیت حرفه ای

 پایان سواالت طرح با مدرسان اندک آشنایی

 دوره

تعامل اندک با صنعت جهت بهره گیری از 

های کارگاه ها و آزمایشگاه های صنعت قابلیت 

 در ارائه دروس عملی

بی توجهی به پژوهش و ارائه سمینار توسط 

 دانشجو در ارزشیابی دانشجویان

عدم وجود توسعه آزمایشگاه ها و کارگاه های 

 مبتنی بر تکنولوژی های جدید

 یبرا آنها تجهیز و تابعه واحدهای به توجهی کم

 اتیکدیپلم پیوندهای ایجاد

 استانداردهای و ها شاخص از  اندک گیری بهره

 سازمان مهارتی های آموزش حوزه در موجود

 المللی بین های
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مبنای یافته های کیفی مدل پژوهشی زیر استخراج شده است. بر 

 

 

 

 

ین فرضی، میانگ مبنای بربر اساس آسیب های شناسایی شده برای بررسی وضعیت موجود 

 . شده استتک متغیره استفاده tاز آزمون 

،برنامه ی درسی،امکانات و فعالیت مدرسان تدریس های شاخص : 2جدول شماره 

 بر اساس میانگین فرضی های آموزشی،ارزشیابی آموخته های دانشجویان

میانگین تعداد شاخص ها 

انحراف 

استاندارد

تفاوت با 

tsigمقدار  میانگین

 تدریس

 مدرسان
266 4.2026 85629 . 1.2025922.905 000. 

برنامه ی 

 درسی
2663.5664 59884.56642.15.427 000.

امکانات و 

 هایفعالیت

 آموزشی

2664.002668633.1.00263 23.826000.

آسیب شناسی 

نظام آموزشی 

دانشگاه جامع 

علمی کاربردی

 فعالیت به دانشجو برانگیختن -2 یادگیری مطلوب محیط نمودن فراهم -1تدریس مدرسان: 

 موضوع بر تسلط -4دانشجو  نظر مورد های مهارت آموزش به توجه -3یادگیری  های

تدریس

 یو مهارت کاف دانش -1ارزشیابی آموخته های دانشجویان:

 یها وهیاز ش استفاده-2یابیارزش یها وهیمدرسان در انجام ش

-4یریادگی یها طهیبه انواع هدف ها و ح توجه -3 نینو

 هویساختار درس و ش نیب تناسب -5توجه به تفاوتهای فردی

 یابیارزش یها

بودن  یو کاربرد یعمل یبه جنبه ها توجه -1برنامه ی درسی: 

ر د ینندگیو آفر تیبه خالق توجه -2یدرس یبرنامه ها یمحتوا

 -4ریمهارت تفکر در فراگ تیتقو -3هااز سرفصل کیهر یمحتوا
 یمحتوا نیتدو -5یدر برنامه درس ینیبه عنصر کارآفر توجه

برنامه  یمحتوا نیتدو -6منطقه یازهاین یبر مبنا یبرنامه درس

برنامه  یمحتوا انیم تناسب -7یبوم یبا توجه به مولفه ها یدرس

ارائه دهنده یمراکز آموزش تیبا اهداف و مامور یدرس و مجهز کردن مراکز  زاتیتجه دیخر -1آموزشی:امکانات و فعالیت های 

مناسب با  یساز فضا -3دانشگاه و صنعت نیارتباط ب جادیا -2یآموزش

ینسازما یبانپشتی– یمال منابع -4انیتوجه به درس،رشته و تعداد دانشجو



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

٤٥۸

ارزشیابی 

های آموخت

 دانشجویان

2664.202578789.1.20247 24.891000.

 باالترشاخص ها  شود که تمامی میانگین هایمالحظه می 2شماره ی با توجه به جدول 

تفاوت بین دو  265آمده در درجه آزادی دستبه  tاز میانگین فرضی بودند و بر اساس 

به عبارتی  آمده است.دستمعنادار به 99/0و با سطح اطمینان  01/0میانگین در سطح 

 با نشانگرهای شناسایی شده است.توان بیان کرد که نظر پاسخگویان موافق می

 بحث و نتیجه گیری

نتایج به دست آمده نشان داد که نظام آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در چهار شاخص 

تدریس مدرسان،محتوای برنامه درسی، امکانات آموزشی و ارزشیابی آموخته های 

 .دانشجویان به لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفت

ای هج به دست آمده می توان تحلیل کرد که زمانی که مدرسان با مهارتبا توجه به نتای 

تدریس، فرایند تدریس و الگوهای آن و همچنین طرح درس آشنایی نداشته باشند این 

های در یادگیری فراگیران و همچنین تواند در بلند مدت باعث بروز آسیبمسئله می

ای هتوان با یافتهته های این سؤال را مییاف .های کالسی را به همراه داشته باشدآموزش

از  در پژوهش خود به این نتیجه رسیدندکههمسو دانست، (1390)ی و همکاران محدث

 ارتباط جادیدر ا ییتوانا انیدانشجو دگاهیو از د سیروش تدر طهیح د،یاسات دگاهید

 سیدرت موفقیتدر اجرای تأثیرگذار ی هاطهیترین حمشاوره مهمودوستانه با دانشجویان 

  . باشندیم

بهترین محتوای برنامه درسی باید در عین حال بتواند به نیازهای فراگیران، نیازهای جامعه 

های برنامه درسی رشته موردنظر توجه داشته باشد. زمانی که در و همچنین به دیسیپلین

-زشجی آموتنظیم محتوای برنامه درسی به این مسائل توجه و اهتمام ورزیده نشود، خرو

ایج توان با نت. نتایج این پژوهش را میای فراگیران دچار آسیب خواهد بودهها و یادگیری

( منطبق دانست.آن ها  نتیجه گرفتند برنامه ریزان برنامه 2015جسیکا و همکاران )پژوهش
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ارند که صورت کلی ددرسی در کنیا نیاز به تجدیدنظر در برنامه درسی زبان انگلیسی به

  .وش تدریس مستقیم توسط معلم استفاده شوداز ر

در کاربردی می توان تحلیل کرد  –در زمینه ی امکانات آموزشی در دانشگاه علمی 

شود، باید های جدیدی به عرصه تکنولوژیک افزوده میعصری که هر روز نوآوری

اهش باعث ک که این امرتوأم با پیشرفت تکنولوژیک به کار گرفته شود. ها هم آموزش

( مبنی 2015ی وولفیت )هاافتهبا ی توانیمی این پژوهش را هاافتهزمان شد. ی وها هزینه

یری یادگ-آموزشی در تسهیل فرایند یاددهیککه استفاده از ویدئو و وسایل کمبر این

 برای دانشجویان مؤثر است،همسو دانست. 

این  شگاه جامع علمی کاربردیارزشیابی آموخته های دانشجویان در داندر زمینه ی  

الزمه هر نوع کاری، داشتن تخصص است، لذا الزمه ارزشیابی از نتایج به دست آمد که 

های دانشگاهی، برخورداری از تخصص فرایند کالسی و همچنین ارزشیابی از برنامه

 هایها و روشهای ارزشیابی، الگوبه مهارتاست. به همین منظور باید اساتید  ارزشیابی

بردبار  هایبا یافتهبه طور کلی یافته های این پژوهش را می توان ارزشیابی آشنا بوده.

 یهابیآس ترینمهمدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که همسو دانست که ( 1394)

ین ای دانست.از طرفی اژهیبعد؛ تدریس، ارتباطی و ارزشیابی از اهمیت و سهآموزشی در 

نشان داد برنامه های که  همسودانست، (2015های مرسر)یافتهیافته ها را می توان با 

درسی، فرایند های آموزش و یادگیری چالش های اصلی فراروی آموزش عالی در نمونه 

  .مورد بررسی بوده اند

توان می «وجود آسیب در شاخص تدریس مدرسان»آمده مبنی بر دستبا توجه به نتیجه به

پیشنهاد کرد در انتخاب و جذب اساتید حق التدریس به پیشینه علمی و پژوهشی و 

دانشگاه محل تحصیل و همچنین ارزیابی از کالس اساتید و استفاده از نظرات دانشجویان 

  در جریان فعالیت کالسی توجه صورت گیرد.

توان یم« رسیوجود آسیب در محتوای برنامه د»آمده مبنی بر دستبا توجه به نتیجه به

هایی برای مدرسین و اساتید خود در زمینه دانشگاه علمی کاربردی دوره پیشنهاد کرد
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آشنایی  با برنامه درسی و نحوه کاربرد آن طراحی نماید و همچنین از متخصصین حوزه 

 های دانشگاه علمی کاربردی  استفاده نماید. برنامه درسی در طراحی محتوای کتاب

« وزشیهای آموجود آسیب در امکانات و فعالیت»آمده مبنی بر دستجه بهبا توجه به نتی

از  های تکنولوژیکیتوان پیشنهاد داد دانشگاه علمی کاربردی با توسعه زیر ساختمی

ها، ویدیو پروژکتور، کامپیوترها، سرعت های آموزشی کالسجمله افزایش تکنولوژی

خلی و خارجی به افزایش کیفیت آموزشی اقدام های رایگان دااینترنت، استفاده از مقاله

 کند. 

توان پیشنهاد داد می« وجود آسیب در ارزشیابی آموخته های دانشجویان» یدر زمینه

-ای دانشجویان اقدام نمایند. ارزشیابی در محیط دانشگاهی باید در دو حوزه برنامهبرنامه

های درسی و ارزشیابی از تمامی دانشگاه باشد که این امر مستلزم گنجاندن فرایند 

شگاه شود روابط بین دانهمچنین پیشنهاد میطلبد.های دانشگاهی را میبرنامهارزشیابی در 

ن دانشگاه التحصیالو صنعت در اولویت دانشگاه علمی کاربردی قرار گیرد تا بتوانند فارغ

  ت و بازار کار شوند. به راحتی جذب صنع
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Abstract: 

The present study was conducted with the purpose of pathology of the 

educational system of the applied scientific university. This research is 

a mixed-qualitative-quantitative study In the qualitative part of the 

research, through interviews with experts and experts in the field of 

applied university comprehensive education and according to the main 

components of the model of the educational system of this university 

(content of curriculum, evaluation of students' learning, teacher 

teaching, educational facilities) Identified indicators were identified in 

quantitative section and qualitative sections were validated. For 

sampling in the qualitative section of the research, a sample of 10 

experts in the field of skill training was selected using a snowball 

sampling method. For statistical sampling, a quantitative research was 

conducted to verify and validate the indices, All the heads of centers 

and deputies of educational centers of Qazvin province were selected. 

Using a stratified sampling method, 266 (using Cochran formula) of the 

teachers of Applied Scientific University of Qazvin province were 

considered as the statistical population. Data analysis was done by 

confirmatory factor analysis. The results showed that the pathology of 

the educational system structure in the index of educational facilities 

with 10 items, the curriculum index with 9 items, the evaluation index 

of students' learning with 7 items and the teacher's index With 9 items 

approved. 

Key words: Pathology, Educational system and Applied Scientific 

Universit 
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اشتغالمهارت های حرفه ای و اساسی دانشجویان برای موفقیت در 

 1منیره زمانی

چکیده

 مهارت ایجاد و فناوری دانش و ارتقای و انتقال ،ها دانشگاه اساسی های رسالت از

 بازار نیاز رفع و تصدی مشاغل منظور به ،دانشجویان در هاس اساسی و ضروری توانایی و

 تحصیلی های آموزشی رشته مواد و فرایندها بین تناسب عدم رسد می نظر است. به کار

 ترین مهم از یکی کار، بازار نیاز مورد توانائی های و ها مهارت با ها دانشگاه در موجود

انواعمی تواند  دانشگاه است. اشتغال و کاریابی در التحصیالن نبودن فارغ موفق عوامل

بتوانند تا دهد می قرار دانشجویان اختیار در و مهارت تجربه دانش، کسب برای را ها فرصت

از پس زندگی به ورود برای را خود و کرده آموزشی استفاده محیط از مطلوب شکلی به

 .نمایند آماده دانشگاه

محیط های حرفه ای چیست؟ مهارت آمادگی های اولیه و اساسی دانشجویان برای 

های حرفه ای کدامند؟ چه شایستگی هایی به عنوان اساس و پایه برای اشتغال  و موفقیت 

حرفه ای ضروری است؟ ارتباط جامعه پذیری دانشگاهی و توسعه مهارت های حرفه ای 

 .  شی برای بررسی پاسخ این پرسش هاستچیست؟ این نوشتار کوش

مهارت های حرفه ای، مهارت های ضروری، مهارت های اساسی، اشتغالکلید واژه ها: 

 کارشناس گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز 1

 ایراندانشگاه خوارزمی. تهران، نویسنده مسوول، دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی    

monirezamani@yahoo.com–09126660700همراه:  ، تلفن 

mailto:ایران%20monirezamani@yahoo.com–
mailto:ایران%20monirezamani@yahoo.com–
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مقدمه

 مهارت ایجاد و فناوری دانش و ارتقای و انتقال دانشگاه، های رسالت ترین اساسی از یکی

 عدم رسد می نظر است. به کار بازار نیاز رفع و تصدی مشاغل منظور به افراد، در توانایی و

 ها مهارت با ها دانشگاه در موجود تحصیلی های آموزشی رشته مواد و فرایندها بین تناسب

 در التحصیالن نبودن فارغ موفق عوامل ترین مهم از یکی کار، بازار نیاز مورد توانائی های و

 (1398 ،سعدی عمران، صالحی موحدی، ،)سامیان است. اشتغال و کاریابی

بسیاری براین باورند که خروجی نظام علمی کشور همسو با رفع نیازهای کشور 

نبوده است.  آموزش عالی در ایران کاالیی لوکس و مصرفی انگاشته می شود تا مقوله ای 

 (1396همتی، اقتصادی با کارویژه های خاص خود. )

از شبی رسد می به نظر که است آموزشی های محیط ترین مهم از یکی دانشگاه

که  است جهت این از توجه این .است بررسی و شایسته توجه دیگر آموزشی های محیط

قرار دانشجویان اختیار در و مهارت تجربه دانش، کسب برای را ها فرصت انواع دانشگاه،

به ورود برای را خود و کرده آموزشی استفاده محیط از مطلوب شکلی به بتوانند تا دهد می

 (1396 ،تفتی اخوان کدخدایی،نمایند ) آماده دانشگاه از پس زندگی

 سیستم طریق از کشورها، حقیقتی سرمایه عنوان به بالنده و متخصّص انسانی نیروی

تقاضای روزافزون برای آموزش   شود. می آماده مختلف مشاغل تصدّی جهت مناسب آموزشی

آن ناشی از نیازمندی های بازار عالی، تنها در آرمان اجتماعی ریشه ندارد بلکه همچنین دلیل 

کار است که خود حاصل به کارگیری فزاینده دانش است. به عبارت دیگر افزایش دانش 

آموختگان و تربیت متخصصان  زمانی کارایی خواهد داشت که بر اساس تقاضاهای واقعی 

کارفرمایان به خصوص   (1396همتی، بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور باشد. )

ر سال های اخیر معتقدند که کارآموزان برای کار در آینده با ضعف آمادگی مواجه هستند و د

 (1386صالحی عمران، )کارگران به مهارت های جدید برای عملکرد مفید نیاز دارند. 
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مهارت آمادگی های اولیه و اساسی دانشجویان برای محیط های حرفه ای چیست؟ 

؟ چه شایستگی هایی به عنوان اساس و پایه برای اشتغال  و موفقیت کدامند های حرفه ای

حرفه ای ضروری است؟ ارتباط جامعه پذیری دانشگاهی و توسعه مهارت های حرفه ای 

  کوششی برای بررسی پاسخ این پرسش هاست. چیست؟ این نوشتار 

 موضوعادبیات 

یت بیشتر کسب صالح انسان شناسان علم براین باورند که جامعه پذیری دانشگاهی

فرهنگی و دانش ضمنی است تا یادگیری نظریه ها و روش های موجود در آن حوزه. جامعه 

کسب فهمی از ماهیت  گیری سازگاری با هنجارهای متعارض،پذیری دانشگاهی بیشتر یاد

و سرمایه  رشته و همین طور ایجاد ارتباط با رشته های مجاور و کنشگران غیردانشگاهی

 (1396همتی، گذاران پژوهشی است. )

از رهگذر آن افراد دانش و مهارت، ارزش  جامعه پذیری، فرایند یادگیری است که

( 1998و شیوه های فکری اجتماع متعلق به آن را کسب می کنند. گولد ) ها، نگرش ها، عادات

 واردان در یک اجتماعتکمیلی را فرایند عضویت تازه  تجامعه پذیری در دوره های تحصیال

)گروه آموزشی و رشته( عنوان می کند. از نظر وی جامعه پذیری دانشجویان تحصیالت 

لی ، زیرا دانشجویان نه تنها در محیط تحصیامعه پذیری مضاعف شگفت انگیز استتکمیلی، ج

( 2001و نقش دانشجویی بلکه هم زمان در نقش حرفه ای نیز جامعه پذیر می شوند. ویدمن )

، مهارت و ارزش های یندی توصیف می کند که در آن دانشامعه پذیری دانشجویان را فراج

و  االیی از دانشالزم برای ورود موفقیت آمیز به حرفه تخصصی خود را که نیازمند سطح ب

( چهارچوبی را برای فرایند جامعه پذیری 1998، کسب می کنند. گلد )مهارت تخصصی است

وظیفه عمومی گذار، ترسیم کرده است. وظیفه نخست توانایی  4 دانشجویان دکتری به شکل

تسلط بر محتوای یک حوزه علمی مشخص، وظیفه دوم شامل زیست زندگی روزمره بسان 

انجام ست که دانشجو سر است. وظیفه سوم یادگیری حرفه ای دانشجوی تحصیالت تکمیلی

ین ا گروه آموزشی مربوطه است.آن را انجام خواهد داد . وظیفه آخر همسان ساختن خود با 
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، همچنین جامعه پذیری حرفه ای طی می کنند چهارچوب  مسیری را که افراد از طریق مراحل

نگیزه ادامه کار در حرفه ویژگی های فردی و زمینه های آموزشی و خواسته های مرتبط با ا

 (1396همتی، های جامعه پذیری حرفه ای موفق را نشان می دهد.  )و پیامد

طریق از و دیگران با ارتباط در و است اجتماعی هویت یک حرفه ای ویته

رسمی  آغاز دانشجویان، برایمی شود.  ایجاد حرفه ای تجارب و عملی آموزش یادگیری و

به عملی مربوط آموزش های طریق از که مطالعات آغاز با است همزمان اجتماعی، حرفه

حرفه ای می شود. هویت تقویت و تشدید آنها حرفه ای هویت شکل گیری تحصیلی، رشته

 .است شخصی هویت علمی و هویت بعدِ دو دارای دانشجویان

آماده عالی،  آموزش اصلی اهداف از می کند که یکی ( بیان1998) ماگولد باکستر

توسعه  طولی، مطالعه ای در است. وی معاصر جامعه در مؤثر مشارکت برای شهروندان کردن

فارغ التحصیالن  از کمی تعداد کرد مشاهده و نمود بررسی را دانشجویان حرفه ای هویت

 .دنندار را انتظار مورد عملکردهای دانشجویان و هستند جامعه انتظارات انجام به قادر دانشگاه

شدن در درگیر با آن از پس. دارند قرار تعلیق وضعیت در بیشتر دانشجویان که شد متوجه او

پژوهش  نتایجبخشند.  توسعه را خویش هویت توانستند خود، حرفه با مرتبط فعالیت های

فعالیت های  در بتوانند تحصیل ل هایسا طول در دانشجویان اگر که است آن بیانگر مذکور

با  مواجهه در و داده توسعه را خود هویت می توانند کنند، مشارکت خود رشته با مرتبط

توسعه  با عالی آموزش حال، عین در. باشند داشته خوبی عملکرد نیز معاصر جامعه انتظارات

 .می کند متعادل را فردی اهداف دانشجویان، حرفه ای هویت

روی بر مستقیمی اثر درسی برنامه های می کند که ( بیان1999) واترمن همچنین

را قومی و جنسیتی تفاوت های تأثیر همچنین. دارد دانشجویان حرفه ای شکل گیری هویت

فرایند که دریافت ( 2010) فایرفیل همچنین،. می کند تأیید هویت حرفه ای گیریشکل  در

اجتماعی شبکه های نیز و آنان جنسی هویت از متأثر دانشجویان، حرفه ای شکل گیری هویت



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

٤٦۷

 ،حیدری. رضاییاست ) آنان تحصیلی رشته نیز و دانشگاه محیط با آنان به ویژه روابط و

1391) 

برای آموزش دهندگان در آموزش کار و شغل این است که  یکی از مسایل دشوار

چگونه گستره مهارت های مربوط به کار را تشخیص دهند و در قالب تحصیل و برنامه های 

آموزشی موازنه کنند تا بدین ترتیب زمینه ای مناسب برای اشتغال فراهم کنند. وظیفه تحلیل 

توصیف آن ها در مسیری که برای آموزش این مهارت ها و خصوصیات مورد نیاز برای کار و 

 ،اهنمایی برای ارائه و ارزیابی آنو حرفه ها معنی دار باشند و فراهم کردن پشتیبانی و ر

موضوع با اهمیتی است که اخیرا در همه بخش های آموزش و اشتغال مورد توجه قرار گرفته 

 ف کار آسانی نیست.اند. با وجود این شناسایی مهارت ها و ویژگی های آن برای توصی

 (1386صالحی عمران، )

 مهارت"برخی از صاحب نظران مهارت هایی را شناسایی کرده اند که اخیرا به عنوان 

. مهارت های قابلیت اشتغال، به جز ودبه آن رجوع می ش "های قابلیت اشتغال و استخدام

بعضی مواقع، معموال از وظایف کاری جدا نیستند. این ها در داخل و در بین وظایف کاری 

عمل می کنند و تحکیم کننده کار و تلفیق کننده جهات مختلف کار هستند. مهارت های 

نجیده خصصی سقابلیت اشتغال به زمینه های تخصصی مربوط اند و دور از کاربرد ویژه و ت

 (1386 ،صالحی عمران)نمی شوند. 

موفقیت ضروری برای های مهارت از ای مجموعه ای، حرفه-های تحصیلی مهارت

مهارت این کسب با دانشجویانهستند.  ای محیط  حرفه در آن از پس و تحصیلی محیط در

تصویر نتیجه در ببرند و را بهره ترین بیش خود تحصیل دوران از توانند سویی می از ها

آماده  آینده ای حرفه زندگی برای دیگر ازسوی و داشته باشند آموزشی محیط از تری مطلوب

 (1396 ،تفتی اخوان کدخدایی،شوند )

. چند دارندتعاریف لغت نامه ای مهارت، همگی نظریه خوب انجام دادن کارها را در بر 

 نمونه ازین تعاریف عبارتند از:
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  ،دانش عملی در ترکیب با توانایی، باهوشی، تخص، هنر یا علم، مهارت دستی 

  توانایی استفاده از دانش فرد به طور موثر و به راحتی . استعداد توسعه یافته یا توانایی

 در زمینه ای خاص

  این تعاریف شامل کارایی هر دو جنبه روانی و فیزیکی است که درک یا دانش یا

 .توانایی دستی است

 تنوع دلیل به واژه این که تعریف است مولدر معتقد شایستگی واژه ی مفهوم مورد در

مختلف  تعاریف اواست.  دشوار کرد، تعریف را آن آنها، توان براساس می که هایی دیدگاه در

 است: کرده بندی طبقه زیر ی مقوله چهار در را شایستگی

 سازمانی یا کانونی شایستگی عنوان به شایستگی 

 محور – شغل شایستگی 

 یادگیرندگان یا آموختگان کارکنان دانش توانایی و قابلیت عنوان به شایستگی 

 نگرشی  و مهارتی دانشی،های  جنبه از ناپذیر جدایی خوشه یک عنوان به شایستگی

 (1398 ،سعدی عمران، صالحی موحدی، ،سامیان)

عبارت مهارت در محافل معاصر آموزشی، همیشه وجود دارد: کلمه  معتقد است  بارو

مهارت در محافل آموزشی بدون تفکیک انواع مختلف مهارت ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

او منظورش را با رجوع به کاربرد آن در مهارت های فیزیکی یا حرکتی، مهارت های عقالنی، 

مهارت های خالقانه و مهارت های ادراکی شرح مهارت های اجتماعی، مهارت های فردی، 

( دو تفاوت عمده را مشخص کردند که به تعریف دیدگاه 1993می دهد. اسپنسر و اسپنسر )

های اصلی مفهومی در مورد مهارت کمک می کند: اوال مهارت هایی وجود دارد که مردم به 

. ثانیا مشخصات نقش های محل کارشان می آورند یعنی استعداد ها، توانایی ها و ظرفیت ها

این ها مهارت هایی هستند که مشاغل به آن ها نیاز دارند یعنی  اجتماعی یا تقاضاهای کار.

ل اسپنسر استدال. و نیازهای موقعیت های شغلی مجاز تقاضاهای وظیفه ای، احتیاجات نقش

وضوعاتی می کند که هم دارایی های فردی و هم مهارت های تقاضای کار مستلزم ابعاد و م
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است که تقریبا فضای رویکردهای مختلف نظری و مفهومی نسبت به مهارت را تعریف می 

( معتقد است مهارت ها با توجه به زمینه یا موقعیت خاص قابل درک 1990کنند. اتول )

( مفهوم مهارت را از نقطه نظر شرایط و الزامات مهارت مورد بررسی 1994دارا ) . هستند

 قرار داد. او تاکید کرد که مفهوم شرایط و الزامات مهارت در حد قابل مالحظه ای متغیرند.

 (1386صالحی عمران، )

آموزش های مهارتی به لحاظ تاثیرگذاری اجتماعی و فردی اش مورد توجه و گسترش 

سرمایه گذاری توسعه، ته است. به طوری که کشورهای توسعه یافته و در حال قرار گرف

انبوهی برای ترویج این نوع آموزش ها صورت می دهند. امروزه دانش و مهارت و کاردانی 

مردم به طور روزافزونی در اقتصاد جهانی ایفای نقش می کند. با اهمیت یافتن این موضوع، 

ار از طریق سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و به خصوص از ارتقا و بهبود کیفیت نیروی ک

 (1386صالحی عمران، )طریق مهارتی جایگاه خاصی یافته است. 

دکتر ابراهیم صالحی عمران در کتاب جامعه، کار و مشاغل دیدگاه ها و تعاریف مختلفی 

کند. ایشان مطالعات مختلفی را درباره  را درباره مهارت های اشتغال زا در بازار کار عنوان می

 شایسستگی های اساسی و مهارت ها به شرح زیر ارایه می دهند:

بررسی های متعددی بر روی مهارت های مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف با 

نام گذاری های مختلف انجام شده است: مهارت های هسته ای یا کلیدی در انگلستان، 

دی در استرالیا، مهارت های ضروری در نیوزیلند، مهارت های استخدامی شایستگی های کلی

  در کانادا.

های اساسی یا شایستگی های کانونی که همان دانش ها، بینش ها و مهارت های  مهارت

متناسب با ویژگی های جامعه هستند، باید به درستی توسط برنامه ریزان آموزشی و درسی 

( این شایستگی ها را به شرح زیر طبقه بندی کرده است: 1380ر )مد نظر قرار گیرند. شارع پو

 توانایی جمع آوری ، سازمان دهی و تجزیه تحلیل اطالعات 

 توانایی برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها 
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 فهم فرهنگی 

 توانایی انجام دادن کار گروهی 

 توانایی استفاده از فناوری 

 توانایی بهره گیری از زبان خارجی 

 نحوه برقراری ارتباط و تبادل اطالعات شناخت 

 توانایی ارتباط و تبادل اطالعات 

 توانایی حل مساله 

 آشنایی با ابزارهای تولید و اشاعه دانش 

 داشتن انتظارات معقول 

  درک مثبت از رشته تحصیلی و جهت گیری مثبت نسبت به آن 

 داشتن تعهد و اخالق کار 

 قابلیت تفکر انتقادی 

  پذیرش عقاید مختلفقابلیت بررسی و 

که نیروهای کار در رقابت جهانی  ،( از شایستگی های کانونی2002تعبیر بیتس و فلن )

بازار به آن نیاز دارند، در دو گروه : مهارت های سه گانه بنیادی و شایستگی های کانونی پنج 

 گانه به شرح ذیل خالصه شده است:

 الف( مهارت های سه گانه بنیادی

 ه: خواندن، نوشتن، محاسبات ریاضی و عددی، گوش دادن و صحبت مهارت های پای

 کردن.

  مهارت های فکر کردن: تفکر خالق، تصمیم گیری، تجسم فکری )تصور( ، دانستن

 راه یادگیری

  کفایت شخصی: آشکار کردن حس مسوولیت ، اعتماد به نفس، جامعه گرایی، اراده

 و امانت و صداقت.
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 گانهشایستگی های کانونی پنج  ب(

 منابع : شناسایی ، سازمان دهی، برنامه ریزی و تخصیص منابع 

 مشارکت، پاسخ دهی به انتظارات مشتریریال  ،کار با دیگران: عضو گروه بودن

 تمرین رهبری، گفت و گو ، تنوع در کار.

  اطالعات: تحصیل و ارزیابی اطالعات، سازماندهی و نگهداری اطالعات، تفسیر

 فاده از رایانه در پردازش اطالعات.و ارایه اطالعات، است

  و  عملکرد و بهبودسیستم ها: فهم روابط پیچیده سیستم ها، نظارت و اصالح

 .طراحی سیستم ها

 .فناوری: انتخاب فناوری و به کارگیری فناوری در کار و وظیفه

  های زیر را پیشنهاد می کند: یموسسه مشاغل برای امریکا شایستگ

، درک انتظار کارفرما، مدیریت زمان، تعقیب شغل: نمایش و ظهور مناسبای بقای شایستگی ه

جهت و هدف خاص، تمرین روابط انسانی موثر، درک شرایط مناسب برای استعفا و تعویض 

 شغل

شایستگی های پایه: درک ارتباطات کالمی، درک ارتباطات مطالب مکتوب، مهارت های 

 اسباتی.نوشتاری، مهارت های کالمی، مهارت های مح

رهبری و شایستگی های خود توسعه ای: عضویت در تیم، رهبری در تیم، توانایی ارایه در 

 گروه، رقابت مناسب با گروه های همتا، تعهد سازمانی.

شایستگی های شخصی: درک و فهم زمان مناسب انتقال از مدرسه به دنیای کار، شناسایی 

رزش ها در تصمیم گیری موثر است. مبنا نظام ارزش های شخصی و فهم اینکه چگونه این ا

اختی مورد استفاده در قرار دادن تصمیمات روی ارزش ها و اهداف، شناسایی فرایندهای شن

توانایی درک مسوولیت برای اقدامات و تصمیمات، داشتن نگرش مثبت، توسعه  ،تصمیم گیری

 (2001خود مفهومی سالم از خانه، مدرسه، کار )ایرایوت، 
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، پیشنهاد کرد که برای بهسازی کیفیت و ارتباط 1985سی کیفیت آموزش کمیته برر

آموزش حتما باید به شایستگی های عمومی دانشجویان، شناسایی مهارت های اطالعاتی، 

مهارت های فکر کردن و کارکردن مستقل و کار در گروه ها به عنوان مهارت های عمومی 

قاضاهای جدید برای مهارت چندگانه و قابل ضروری توجه کرد. این کمیته تاکید کرد که ت

شورای )تصادی و افزایش رقابت جهانی است انعطاف در نتیجه بروز تغییرات ساختاری اق

این کمیته موضوع مهارت های عمومی . (1991بررسی آموزش و پرورش استرالیا، کمیته فینن، 

را در شش شایستگی بیان می کند: زبان و ارتباطات، ریاضیات، درک فناورانه و علمی، درک 

 فرهنگی، حل مساله و مهارت های شخصی و درون شخصیتی. 

در ایاالت متحده آموریکا کمیته دسترسی به مهارت های ضروری مهارت ها و 

ت در بازار کار  شامل مهارت های پایه )ارتباطات، سواد و ویژگی های افراد برای موفقی

محاسبه( و ویژگی های شخصی می داند. ویژگی های شخصی شامل ترکیبی از رفتارها و 

، رفاقت، احساس، تالش و پیگیری، تنظیم اهداف و ارزش که شامل معرفت موقعیت هاست

  مثبت است.

ی یا کلیدی را به این شرح اعالم کنفدراسیون صتعت بریتانیا، مهارت های هسته ا

  داشتند:

( بهبود 5(کار با دیگران، 4( فناوری اطالعات، 3( استفاده و کاربرد محاسباتی، 2ا( ارتباطات، 

 ( حل مساله.6بخشیدن به عملکرد و یادگیری خود، 

دمیک، آکای را با تاکید بر سه نوع مهارت مهارت های استخدام 1990کانادا در اوایل 

 :شخصی و کار تیمی مطرح نمود دیریتم

مهارت های آکادمیک شامل: مهارت های مورد نیاز برای ورود، نگهداری و توسعه شغلی، 

 ارتباط، تفکر، یادگیری
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مهارت های مدیریت شخصی شامل: مهارت های فردی، گرایش ها و رفتارهایی که برای 

اخذ، نگهداری و پیشرفت در یک شغل الزم است، رفتارها و گرایش های مثبت، مسوولیت 

 ، تطبیق پذیری

مهارت های کار تیمی شامل: مهارت های مورد نیاز برای کار با دیگران برای رسیدن به بهترین 

 (1992)هیات کنفرانس کانادا،  ار کردن با دیگراننتایج، ک

نه مهارت زیر را مهارت های ضروری  1994توسعه منابع انسانی کانادا در سال 

( 6( ارتباط شفاهی، 5(محاسبات،  4(نوشتن، 3( استفاده از سند، 2(خواندن متن، 1نامید: 

هی وظایف شغلی، مهارت های تفکر )حل مساله، تصمیم گیری، برنامه ریزی و سازماند

( 9( استفاده از رایانه، 8( کار کردن با دیگران، 7استفاده کارآمد از حافظه و یافتن اطالعات، 

  یادگیری مداوم

مهارت های استخدامی در قالب  مقوله های زیر موردتاکید قرار  2000از سال 

گرفت.
مهارت های کار گروهی مهارت های مدیریت فردی مهارت های پایه ای

مهارت های مورد نیاز به عنوان 

 یک پایه برای توسعه بیشتر

 ارتباط

 مدیریت اطالعات

 استفاده از اعداد

 تفکر و حل مساله

مهارت های فردی، گرایش ها و 

رفتارهایی که پتانسیل فرد را برای 

 پیشرفت تحریک می کند.

نشان دادن نگرش ها و رفتارهای 

 مثبت

 مسوولیت پذیر بودن

 یادگیری مستمر

 سالمت کار

مهارت ها و نشانه های مورد نیاز 

برای مشارکت بیشتر در بهره 

 وری

 کار کردن با دیگران

 مشارکت در پروژه ها و وظایف
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نوع صالحیت: صالحیت فنی، سر و کار داشتن با  5(، روانشناس، 1999) هاست

ابهام و گوناگونی، پیوندهای محلی پیدایی و پایداری، مزیت انگیزش، عاطفه و آرزو و 

 کارگزاری و مسوولیت را ذکر می کند.

( در مطالعاتشان مشاهده کردند که صالحیت ها قابل 1993پنسر )ساسپنسر و ا

نیستند و به عبارتی ویژگی پنهان هستند که باید در موقعیت و محل کار مشاهده سیستم 

شناسایی شوند. خصوصیات این صالحیت ها از قبیل انگیزش ها، خصیصه ها، اعتماد به 

  نفس، مهارت ها و دانش شناسایی شدند.

( پیشرفت و 1آن ها شش گروه از شایستگی ها را به شرح زیر شناسایی کردند: 

( اثربخشی 6( شناخت، 5( اداره کردن، 4( فشار و نفوذ، 3و خدمت رسانی،  ( کمک2عمل، 

  شخصیتی.

( مهارت های عمومی را شامل مهارت های سخت 1999گروه صنعتی استرالیا )

( و نرم )مثل مهارت های تیمی، حل مساله، میل در به IT)مهارت های فناوری و اطالعات

 کاربردن توانایی ها( معرفی نمود.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معتقد است کارمندان نیاز دارند که کار تیمی، 

توانایی همکاری در یک محیط نامشخص، حل مساله، توانایی از عهده برآمدن کارهای 

غیرعادی، توانایی بر عهده گرفتن تصمیم گیری و مسوولیت، مهارت های ارتباطی و توانایی 

صالحیت های کلیدی مایر )انجمن  ترده را داشته باشند.گسترش محل کار در یک زمینه گس

( تقریبا یه دهه قبل تعریف واضحی از مهارت های عمومی 1992آموزشی استرالیا، کمیته مایر، 

ارایه کرد. در این تعریف بر گسترش سیاست دولت در زمینه مهارت های عمومی، به خصوص 

ه مایر شایستگی ها و صالحیت ها و در بخش آموزش و پرورش حرفه ای، تاکید شد. کمیت

 (1386صالحی عمران، ): مهارت های کلیدی را به شرح زیر معرفی کرد
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الگوی صالحیت های مایر
شرحصالحیت های کلیدی

جمع آوری و تجزیه و 

تحلیل و ساماندهی 

 اطالعات

توانایی استقرار اطالعات، بررسی و دسته بندی اطالعات به منظور انتخاب 

در روش مورد استفاده به چه چیزی نیاز است و ارزیابی اطالعات ، اینکه 

 منابع و روش ها برای دستیابی به آن ها

توانایی ارتباط تاثیرگذار ب ادیگران در تمام مراحل گفتاری ، نوشتاری،  ارتباط عقیده ها و اطالعات

 گرافیکی و غیرزبانی

برنامه ریزی و ساماندهی 

 فعالیت ها

توانایی طرح ریزی و ساماندهی توانایی های کار فرد، شامل استفاده درست 

 از زمان و منابع و دسته بندی کردن عملکردهای نظارتی و اولویتی

کارکردن با دیگران و در تیم 

 ها

توانایی ارتباط برقرار کردن )تاثیرگذاری متقابل( به طور موثر با سایر افراد 

م در گروه، شامل استنباط و پاسخ گویی به هم به صورت فرد به فرد و ه

نیازهای دیگران و کارکردن موثر به عنوان عضو تیم برای به دست آوردن 

 هدف مشترک.

به کارگیری شیوه ها و فنون 

 محاسباتی

توانایی به کارگیری شیوه محاسباتی از قبیل اعداد و مکان و فنون از قبیل 

 عملی تخمین و تقریب برای هدف های کاربردی و

توانایی به کارگیری راهبرد حل مساله در روش های هدفمند ، هم در  حل مساله

موقعیت های مساله و هم در راه حل مورد نظر بدیهی است. داشتن تفکر 

 انتقادی و دید خالق برای دستیابی به نتیجه.

رد جسمی موتوانایی به کارگیری فناوری ، ترکیب مهارت های حرکتی و  به کارگیری فناوری

نیاز برای به کارگیری تجهیزات با فهم و درک اصول فنی و علمی مورد نیاز 

 برای کشف و وفق دادن سیستم.

باودن و همکارانش توانایی کار با چشم انداز جهانی را مجموعه ای از صالحیت 

ها به اعتقاد آن یادگیری مداوم و اشتغال در آینده تعریف کردند.  دهای عمومی و نیازمن

(آگاهی و 1صالحیت عمومی زیر را می طلبد:  9پیشرفت برای فارغ التحصیالن دانشگاهی 
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( خالقیت، 5( جهت گیری بین الملی، 4( تحلیل منتقدانه، 3( آگاهی های محیطی، 2دانش، 

 ( تصمیم گیری آگاهانه9برای یادگرفته ها و رفتار خود، -( تعهد8( کار تیمی، 7( ارتباطات، 6

گیرینتیجه 

فه ای با آنچه ذکر شد خالصه دیدگاه های مختلف درباره مهارت های اساسی حر

 در جدول زیر ارائه می شود.
جمع آوری و تجزیه و تحلیل و ساماندهی اطالعات، ارتباط عقیده ها و  مایر

اطالعات، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت ها، کارکردن با دیگران و در تیم ها، 

 به کارگیری شیوه ها و فنون محاسباتی، حل مساله، به کارگیری فناوری

منتقدانه، جهت گیری بین المللی، آگاهی و دانش، آگاهی های محیطی، تحلیل  باودن و همکاران

خالقیت، ارتباطات، کار تیمی، تعهدبرای یادگرفته ها و رفتار خود، تصمیم گیری 

 آگاهانه 

گروه صنعتی استرالیا 

(1999) 

( و نرم )مثل مهارت ITمهارت های سخت )مهارت های فناوری و اطالعات

 های تیمی، حل مساله، میل در به کاربردن توانایی ها(

سازمان توسعه و 

همکاری اقتصادی

کار تیمی، توانایی همکاری در یک محیط نامشخص، حل مساله، توانایی از 

عهده برآمدن کارهای غیرعادی، توانایی بر عهده گرفتن تصمیم گیری و 

مسوولیت، مهارت های ارتباطی و توانایی گسترش محل کار در یک زمینه 

 گسترده

پنسر ساسپنسر و ا

(1993)

کمک و خدمت رسانی، فشار و نفوذ، اداره کردن، شناخت،  فت و عمل،پیشر

 اثربخشی شخصیتی.

صالحیت فنی، سر و کار داشتن با ابهام و گوناگونی، پیوندهای محلی پیدایی و  (1999هاست )

 پایداری، مزیت انگیزش، عاطفه و آرزو و کارگزاری و مسوولیت

توسعه منابع انسانی 

 (1994)کانادا 

محاسبات،  ارتباط شفاهی، مهارت های  نوشتن، استفاده از سند، خواندن متن،

 کار کردن با دیگران،  استفاده از رایانه،  یادگیری مداوم ،تفکر
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کنفدراسیون صتعت 

 بریتانیا

هبود ب کار با دیگران،، ارتباطات، استفاده و کاربرد محاسباتی، فناوری اطالعات

 خود، حل مساله. بخشیدن به عملکرد و یادگیری

کمیته دسترسی به 

 مهارت های ضروری

 آمریکا

ی ترکیب) شخصی مهارت های پایه )ارتباطات، سواد و محاسبه( و ویژگی های

که شامل معرفت، رفاقت، احساس، تالش و پیگیری،  هااز رفتارها و موقعیت 

 می شود(تنظیم اهداف و ارزش مثبت

ریاضیات، درک فناورانه و علمی، درک فرهنگی، حل مساله  زبان و ارتباطات، (1991)کمیته فینن 

 و مهارت های شخصی و درون شخصیتی.

کفایت ن، مهارت های فکر کرد، مهارت های پایه) مهارت های سه گانه بنیادی (2002بیتس و فلن )

، تم هاسیس، اطالعات، کار با دیگران، منابع)شایستگی های کانونی  (، شخصی

 (فناوری

 منابع
مدرسان  عملی و حرفه ای مهارت های (، بررسی1392سادات، ) حیدری، فرزانه حسینیان .1

و شغلی مشاوره ، فصلنامهدانشجویان و مدرسان مدیران، دیدگاه از معلم تربیت مراکز

 147تا  134، ص1392  بهار، 14 شماره، پنجم دورهسازمانی، 

های حرف هویت شناختیِجامعه  تحلیل(، 1391حیدری. حمید؛ رضایی، احمد،  ) .2

دوره فرهنگی، تحقیقات فصلنامهمازندران،  دانشگاه دانشجویان موردی دانشجویان مطالعه

 29تا  1ص  ،1391 تابستان ،2 شماره پنجم،

قابلیت توسعه در دانشگاهی های آموزش نقش بررسی، (1397، ) ، ربابفرد محمدی خان .3

 ، دانشگاه پایان نامه ،ای رشته بین دانشجویان های کارآفرینی فعالیت و ها

(، 1398اله، ) عمران، ابراهیم؛ سعدی، حشمت سامیان، مسعود؛ موحدی، رضا؛ صالحی .4

 مدل براساس ای حرفه های شایستگی زمینه در کشاورزی دانشجویان نیازهای شناسایی

آموزش،  فناوری پژوهشی -علمی آموزش، نشریه اجتماعی ساختار با آن رابطه و بوریج

  199تا 2ص  ،1 شماره ،14 جلد ،1398 پاییز
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(، جامعه، کار و مشاغل: مروری بر مهارت های اشتغال زا 1386صالحی عمران، ابراهیم، ) .5

 در بازار کار، انتشارات سمت

های مهارت تأثیرآموزش(، 1396)  تفتی، مهناز السادات؛ اخوان کدخدایی، محبوبه .6

پزشکی علوم دانشگاه در آموزشی محیط از دانشجویان ادراک بر ای حرفه- تحصیلی

 17/58پزشکی،  علوم در آموزش ایرانی مجلهاصفهان، 

(، علم، دانشگاه و جامعه )مجموعه مقاله ها(، انتشارات پژوهشکده 1396همتی، رضا، ) .7

مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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AHP فازی شناسایی عوامل موثر بر اشتغال پذیری دانشجویان با استفاده از تکنیک های

 2احسان جندقی،1کاظم علی زاده

چکیده

هایی نگرش ها واشتغال پذیری به مفهوم آمادگی برای انجام دادن کار؛ یعنی دانش، مهارت

. کند تا نقش مؤثری در بازارکار ایفا کنداست که بالفاصله در شروع کار به فرد کمک می

های راهبردی های بازار کار و از ستونو این مفهوم به عنوان اصل اساسی در سیاست

های بازارکار در کشورها را در برمی گیردهدف از تحقیق حاضر اشتغال و اساس سیاست

فازی   AHP ل موثر بر اشتغال پذیری دانشجویان با استفاده از تکنیک هایشناسایی عوام

می باشد در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه ای مولفه های موثر 

بر اشتغال پذیری دانشجویان استخراج شده و مولفه های تحقیق با استفاده از تحلیل سلسه 

دی می شود با توجه به نتایج بدست آمده نشان می دهد که فازی اولویت بنAHP مراتبی

از سایر معیارها اهمیت  438/0با وزن « عوامل آموزشی»فازی، معیار AHP در روش

در اولویت دوم قرار دارد.  365/0با وزن « اجتماعی-عوامل فرهنگی»بیشتری دارد. معیار 

فته است.مدیران و مسئولین با در رتبه سوم قرار گر 229/0با وزن « عوامل فردی»معیار 

ی در آینده نتایج بهتر به کارگیری نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر می توانند به

 دست یابند

( ،عوامل آموزش،عوامل AHPاشتغال پذیری ،تحلیل سلسله مراتبی) کلید واژه:

 فردی،عوامل فرهنگی اقتصادی

1 )ka8702040@gmail.com دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه خوارزمی تهران)نویسنده مسئول 
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه خوارزمی تهران 2
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 مقدمه

یکی از مهمترین انتظارات جامعه و مباحث روز است که در اشتغال دانش اموختگان 

اسناد ملی و سیاست های دولت  در جهت کاهش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بر 

آن تاکید می شود. اشتغال پذیری به معنای کسب دانش و مهارت، نگرش به خصوص 

 3روکس و یانگسوندانش و مهارت هایی است که کارفرمایان از افراد انتظار دارند ) ب

افزایش تعداد دانشجویان  و متعاقبا رشد چشمگیر دانشگاه های جدید و تنوع  (2015،

مدارک تحصیلی، شرایط را برای تغییر بازار اشتغال پذیری ایجاد کرده و باعث شده که 

مساله اشتغال پذیری برای دانشگاه ها، دانشجویان و نیز والدین آنها و کارفرمایان 

4مهم تلقی شود )نایت و یورکموضوعی 
؛ اسنیس   2005 5؛ مک کویین و لیندسی2003، 

(  تغییرجهت های اخیر در امر آموزش و 2014،  7دنیل وبروکر ، 2014،   6، لی و فوستر

سیاست بازار کار به موجب ظهور اقتصاد دانش محور جدید منجر شده است که دانشگاه 

ها تحت فشار زیادی به منظور تولید دانش آموختگان اشتغال پذیر، قرار 

( لذا در سطح بین المللی،این اعتقاد که آموزش عالی در تجهیز 2009گیرند)بریجستوک،

ش آموختگان به منظور توانایی مشارکت در اقتصاد دانش محور جدید نقش دارد یکی دان

(با 2004بوده است )گندی و همکاران  ،((اشتغال پذیری))از نیرو محرکه اصلی به سوی 

وجود این ،شاید اهمیت کنونی اشتغال پذیری به عنوان یک هدف فراگیر برای سیاست 

( 2005به بحران بیکاری است)مک کویید و لیندسی، های ملی و فراملیتی ،به دلیل توجه

حل این مشکل،سیاستگذاران غالب کشورها را با چالش بزرگی روبرو ساخته است  ،به 

گونه ای که می توان گفت :ثبات و زوال برخی از دولت ها در گرو حل بحران بیکاری 

رین چالش (عدم اشتغال دانش آموختگان یکی از مهمت1385است)صالحی و برادران ،

های نظام آموزش عالی کشور بوده و اثرات نامطلوبی بر انگیزه تحصیل و یادگیری 

دانشجویان داشته و با توجه به ظرفیت ها و ارزش هایی که ))اشتغال پذیری ((برای 

3 Bridgstock and Youngson.  
4 Knight& Yorke 
5 McQuaid and Lindsay 
6 Snaith, Lee, & Foster 
7 Daniels & Brooker 
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پرداختن به مسئله اشتغال در جامعه ایران دارد شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت 

بسیاری برخوردار است

پیشینه تحقیق

با بررسی ادبیات مربوط به اشتغال پذیری و بررسی تعاریفی که در مورد اشتغال پذیری 

شود فقدان تعریف واحد و ارائه شده است، اولین چیزی که بخوبی مشخص می

و معنا و   . employability”"شناسی مشخص و معین در مورد اشتغال پذیریاصطالح

در فرهنگ لغت به معنای اشتغال پذیری ، قابلیت اشتغال ، استخدام  باشدمیمفهوم آن 

پذیری ، قابلیت استخدام و توانایی اشتغال ، کارامدی امده است. امروزه اشتغال پذیری 

دانش آموختگان به عنوان شاخص عملکرد کلیدی دانشگاه یا برنامه های اجرایی آنها به 

؛ هاگر و  2015؛ سوماناسیری و همکاران ،  2009ریکا حساب می آید )ولیگاماژ ، سامود

 -اشتغال پذیری  را به عنوان یک مفهوم  روانی( فوگات و همکاران 2007، 8 هلند

،معرفی می کنند اگرچه اشتغال  ،فرد محور و مجزا از موقعیت شغلی فرداجتماعی

د افزایش را در فر پذیری،اشتغال واقعی را تضمین نمی کنند ،اما احتمال دستیابی به شغل

می دهد به بیان بهتر،اشتغال پذیری مجموعه ای از مهارت ها ،دانش،اطالعات و ویژگی 

های شخصی است که فرد را در انتخاب و حفظ شغلی که رضایت و موفقیت فرد را 

( ،با جمع آوری اطالعات 2009تضمین می کنند،توانمند می سازد ماسون و همکاران )

نشگاه و همچنین دانش آموختگان ،دریافتند که تجربه کاری  و از سطح سازمانی دا

مشارکت کارفرما در طراحی و ارائه ی دوره های آموزشی ،اثرات مثبت  واضحی را 

برتوانایی دانش آموختگان به منظور تامین و حفظ شغل در کارهای متناسب  با رشته 

به نقل  2004ک کلوخ ،(:بهرنس و م2004تخصصی آن ها داشته است )شاه  همکاران  ،

(  یکی از را ه کار های موثر  در ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان آموزش  از کرکا

عالی،استفاده از مراکز خدمات شغلی در جهت راهنمایی و مشاوره ی دانشجویان برای 

آمادگی در جهت ورود به بازار کار آینده و موفقیت در آن است  بر اساس یک مطالعه 

8 Hager & Holland 
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(  ،دریافت که براساس ادراکات 2008دانشجوی سال آخر،تاملینسون ) 53وی کیفی بر ر

دانشجویان مدارک تحصیلی نقش کاهنده ای در شکل دهی برونداد های شغلی آن ها در 

یک بازار کار رقابتی و انبوه دارد دانشجویان با آن که مدرک تحصیلی را به عنوان یک 

با وجود این ،نیاز به افزودن ارزش به آن به  بعد مهم اشتغال پذیری خود می بینند،اما

منظور دستیابی به یک مزیت در بازار  کار رفابتی ،احساس می کنند از جمله مواردی که 

منجر به افزودن ارزش به مدرک تحصیلی می گردد،تقویت مهارت ها و ویژگی های 

و  آمادگی شغلی  در دوره های برنامه های تحصیلی است محمدزاده نصرآبادی

( ،تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و توانمندی شغلی دانش آموختگان 1385همکاران)

عالی علمی کاربردی کشاورزی نشان داد که بین امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی 

در سطح دانش و نگرش باتوانمندی شغلی دانش آموختگان،رابطه معنا داری وجود داشته 

(با انجام مطالعه ای بر روی دانش آموختگان یک دانشگاه 2006است  موریو  و لیتود )

در انگلستان،ارزیابی دقیقی را از اشتغال پذیری انجام دادند آن ها اظهار داشتند با آن که 

مهارت های دانش آموختگان و ویژگی های شخصی آنان ،کلید ی برای موفقیت آن ها 

ت،سن،ناتوانی و دانشگاه همگی بر در بازار کار است،اما طبقه ی اجتماعی ،جنسیت،قومی

(نیز در پژوهش خود به منظور 2006فرصت های موجود اثر خواهند داشت مک کویید )

کاوش رابطه ی بین اشتغال پذیری یک فرد بیمار و موفقیت در جستجوی شغل ،دریافت 

که معلومات حرفه ای و مهارت های عمومی افراد جویای کار به عنوان یکی از عناصر 

اشتغال پذیری،رابطه ی مثبت و معنی داری با موفقیت در جستجوی شغل مهم 

داشته،درحالی که مدت بیکاری  ،سن و کار در یک حرفه  ،رابطه منفی و معنی داری با 

 موفقیت در جستجوی شغل دارد

روش تحقیق

:  1387شوند. )سرمد، تحقیقات براساس هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم می

های ای و نیز روشهای مطالعه کتابخانه(. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش87

 توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساسمیدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می

نفر خبره به عنوان  14پیمایشی است. در نتیجه از  -صیفیماهیت و روش، یک پژوهش تو
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نمونه به صورت انتخابی و دردسترس دراین مقاله استفاده شده اند.در این پژوهش برای 

استفاده گردیده است. در  10و ابزار پرسشنامه 9جمع آوری دادههای پژوهش از مصاحبه

شود.امه خبره استفاده میاین تحقیق از مدل مقایسه زوجی ساعتی برای طراحی پرسشن

 1مقیاسهای فازی مورد استفاده در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در جدول 

اند. نشان داده شده

)حبیبی و AHPطیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در تکنیک   -1جدول 

(77: 1393همکاران 

ارز

ش

اعداد فازیمعکوس اعداد فازیjنسبت به  iوضعیت مقایسه 
l m u l m u

 Equallyترجیح یکسان 1

Preferred

111111

1 0/5 1230/333بینابین2

 moderatelyکمی مرجح 3

Preferred

2 3 4 0/25 0/333 0/5

3450/20/250/333بینابین4

Strongly Preferred4560/1660/20/25خیلی مرجح 5

5670/1420/160/2بینابین6

 very stronglyخیلی زیاد مرجح 7

Preferred

6 7 8 0/125 0/142 0/166

0/142 0/125 7890/111بینابین8

 Extremelyکامالً مرجح 9

Preferred

9 9 9 0/111 0/111 0/111

تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به جهت گیری    

ی های مبتنی بر مقایسه زوجی فخاصی در طراحی سواالت نمی باشد بنابراین پرسشنامه

کند ها بیان می(. این شاخص66: 1381برخوردار هستند. )قدسی پور، 11نفسه از روائی

9 - Interview 
10 - Questionire 
11 - Validity 
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باشد بهتر است در مقایسات  1/0یسات زوجی بیشتر از که اگر میزان ناسازگاری مقا

تجدید نظر گردد. به دلیل اینکه در پرسشنامه تمامی عوامل مدل در نظر گرفته شده و با 

گردند لذا تمام احتماالت مرتبط با در نظر نگرفتن یک متغیر از بین یکدیگر مقایسه می

: 1383واهد داشت. )مهرگان،وجود نخ12خواهد رفت بنابراین نیازی به سنجش پایایی 

170.)

( با رویکرد فازی به روش AHPدر این پژوهش، از روش تحلیل سلسله مراتبی فرآیند )   

این روش توسط خود  1996( بکار گرفته شد. در سال 1392)قدسی پور،  13تحلیل چانگ

( تکنیک مذکور برای تعیین و اولویت 655-1996:649، 14 وی بهبود بخشید )چانگ

ها استفاده شده است به همین منظور از ماتریس مقایسه زوجی برای تعیین شاخص بندی

ها استفاده شده است.وزن معیار

 15فازی  AHP دهی معیارها بر اساس روش وزن

روشی را برای بسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی به فضای فازی  2010در سال  16سان

ارائه داد. این روش که مبتنی بر میانگین هندسی نظرات خبرگان با استفاده از اعداد مثلثی 

فازی توسعه داده شده بود، مورد استقبال محققین قرار گرفت. مراحل انجام این روش به 

قرار زیر میباشد:

رخت سلسله مراتبیترسیم د

 ت.اسدر شکل زیر ساختار سلسله مراتبی مسئله شامل، هدف، معیارها و گزینه ها آمده  

12 - Reliability 
13 - Chang Y 
14 chang 
15 Sun, C. C. (2010). A performance evaluation model by integrating fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS 

methods. Expert systems with applications, 37(12), 7745-7754. 
16 Chia-Chi Sun 
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 :  ساختار سلسله مراتبی مسئله 1-4نگاره 

عوامل موثر بر اشتغال  
پذیری دانشجویان 

عوامل آموزشی

به روز بودن مواد آموزشی و 
محتوی درسی

تاکید بر دروس نظری

مشارکت دانشجویان در کالس 
درس

ارائه مهارت های کسب و کار 
در دانشگاه

آگاهی دانشجویان از ماهیت 
رشته تحصیلی خود و شرایط 

کاری آینده

مهارت های کارافرینی  
دانشجویان

اجتماعی-عوامل فرهنگی

تامین سرمایه

فرصت های شغلی

رشته تحصیلی

راهنمایی و مشاوره

مسائل اقتصادی جامعه

عوامل فردی

داشتن هدف

خالقیت

میزان ریسک پذیری  
مالی

توانایی در شناسایی  
فرصت ها

توانایی در حل مساله

یتوانایی در تصمیم گیر

توانایی در توسعه 
استعدادها
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فازی  برای معیارهای اصلی AHPنتایج حل مدل 

ابتدا همه مقایسات زوجی بر اساس طیف فازی متناظر در جدول  :2و  1محاسبات مرحله 

به اعداد فازی تبدیل می شوند سپس به کمک میانگین هندسی نظرات همه خبرگان  4-1

ادغام می شود در جدول زیر ماتریس مقایسه زوجی ادغام شده خبرگان محاسبه شده 

است. 

:  ماتریس مقایسات زوجی فازی ادغام شده 2-4جدول
عوامل آموزشی -عوامل فرهنگی

اجتماعی

عوامل فردی

عوامل آموزشی (1,1,1) (1.3,1.58,1.95) (1.11,1.43,1.9)

اجتماعی-عوامل فرهنگی (0.51,0.63,0.77) (1,1,1) (1.68,2.17,2.66)

عوامل فردی (0.53,0.7,0.9) (0.38,0.46,0.59) (1,1,1)

است  1/0است که چون کمتر از  096/0نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی فوق 

فازی انجام داد.  AHPمقایسات سازگار هستند بنابراین می توان رتبه بندی را به روش 

در ماتریس ادغام شده از عناصر سطرها  ؛ محاسبه میانگین هندسی سطرها :3مرحله 

میانگین هندسی گرفته می شود:

جدول بعدی میانگین هندسی عناصر سطرها محاسبه شده است.در 

:  میانگین هندسی عناصر سطرها 3-4جدول
معیارها  میانگین هندسی عناصر سطرها

عوامل آموزشی (1.13,1.31,1.55)

اجتماعی-عوامل فرهنگی (0.95,1.11,1.27)

عوامل فردی (0.58,0.69,0.81)

در این مرحله به کمک رابطه زیر هر درایه در  معیار:: محاسبه وزن فازی هر 4مرحله 

معکوس مجموع درایه ها ضریب می شود تا وزن فازی هر معیار بدست آید.
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 در جدول زیر وزن فازی هر معیار محاسبه شده است.

:  وزن فازی معیارها 4-4جدول
معیارها  وزن فازی معیارها

عوامل آموزشی (0.31,0.42,0.58)

اجتماعی-فرهنگیعوامل  (0.26,0.36,0.48)

عوامل فردی (0.16,0.22,0.3)

( باشد L, M , Uاگر وزن فازی بصورت ) :(BNP؛ محاسبه وزن قطعی هر معیار)56مرحله 

در این مرحله به کمک رابطه زیر وزن قطعی هر معیار محاسبه می شود.

در جدول زیر وزن قطعی معیارها محاسبه شده است.

 : محاسبه وزن قطعی معیارها 5-4جدول

معیارها  وزن قطعی معیارها

عوامل آموزشی 0.438

اجتماعی-عوامل فرهنگی 0.365

عوامل فردی 0.229

در نمودار زیر معیارهای اصلی به ترتیب وزن های محاسبه شده مرتب شده است.
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: نمودار رتبه بندی معیارهای اصلی 2-4نگاره 

با « عوامل آموزشی»فازی، معیار  AHPیافته ها در نگاره فوق نشان می دهد که در روش 

ا ب« اجتماعی-عوامل فرهنگی»از سایر معیارها اهمیت بیشتری دارد. معیار  438/0وزن 

در رتبه سوم  229/0با وزن « عوامل فردی»در اولویت دوم قرار دارد. معیار  365/0وزن 

قرار گرفته است.

فازی  AHPمه وزن و اولویت هر یک از زیر معیارها به تفکیک هر بعد به روش در ادا

بررسی می شود.

«عوامل آموزشی»فازی  زیرمعیارهای  AHP نتایج حل مدل

ابتدا همه مقایسات زوجی بر اساس طیف فازی متناظر در جدول  :2و  1محاسبات مرحله 

به اعداد فازی تبدیل می شوند سپس به کمک میانگین هندسی نظرات همه خبرگان  4-1

ادغام می شود در جدول زیر ماتریس مقایسه زوجی ادغام شده خبرگان محاسبه شده 

 است. 

:  ماتریس مقایسات زوجی فازی ادغام شده 6-4جدول

0.438

0.365

0.229

0.22 0.27 0.32 0.37 0.42 0.47

عوامل آموزشی

اجتماعی-عوامل فرهنگی

عوامل فردی
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به روز بودن 

مواد آموزشی 

و محتوی 

درسی

تاکید بر 

دروس نظری

مشارکت 

دانشجویان 

در کالس 

درس

ارائه مهارت 

های کسب و 

کار در 

دانشگاه

آگاهی 

دانشجویان از 

ماهیت رشته 

تحصیلی 

خود و 

شرایط کاری 

آینده

مهارت های 

کارافرینی 

دانشجویان

به روز بودن 

مواد آموزشی و 

محتوی درسی
(1,1,1)

(4.47,5.49,

6.51)

(0.47,0.58,

0.71)

(0.33,0.4,0

.5)

(0.25,0.29,

0.36)

(0.51,0.65,

0.82)

تاکید بر دروس 

نظری
(0.15,0.18,

0.22)
(1,1,1)

(0.23,0.26,

0.31)

(0.16,0.19,

0.23)

(0.26,0.31,

0.39)

(0.18,0.22,

0.28)

مشارکت 

دانشجویان در 

کالس درس

(1.41,1.72,

2.11)

(3.25,3.84,

4.42)
1,1,1)(

(0.21,0.24,

0.29)

(0.31,0.39,

0.51)

(0.56,0.69,

0.86)

ارائه مهارت 

های کسب و 

کار در دانشگاه

(1.99,2.49,

3.02)

(4.28,5.33,

6.37)

(3.5,4.1,4.

66)
1)1,1,(

(0.59,0.89,

1.22)

(2.11,2.49,

2.83)

آگاهی 

دانشجویان از 

ماهیت رشته 

تحصیلی خود و 

کاری شرایط 

آینده

(2.79,3.44,

4.04)

(2.57,3.25,

3.87)

(1.95,2.55,

3.2)

(0.91,1.2,1

.78)
(1,1,1)

(1.58,2.05,

2.69)

مهارت های 

کارافرینی 

دانشجویان

(1.21,1.54,

1.95)

(3.57,4.64,

5.7)

(1.16,1.45,

1.8)

(0.35,0.4,0

.47)

(0.37,0.49,

0.63)
(1,1,1)

است  1/0است که چون کمتر از  069/0نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی فوق 
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فازی انجام داد.  AHPمقایسات سازگار هستند بنابراین می توان رتبه بندی را به روش 

در ماتریس ادغام شده از عناصر سطرها  ؛ محاسبه میانگین هندسی سطرها :3مرحله 

میانگین هندسی گرفته می شود:

جدول بعدی میانگین هندسی عناصر سطرها محاسبه شده است.در 

:  میانگین هندسی عناصر سطرها 7-4جدول
معیارها میانگین هندسی عناصر سطرها

به روز بودن مواد آموزشی و محتوی درسی (0.67,0.79,0.94)

تاکید بر دروس نظری (0.25,0.29,0.35)

مشارکت دانشجویان در کالس درس (0.74,0.87,1.03)

ارائه مهارت های کسب و کار در دانشگاه (1.82,2.22,2.6)

آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی خود و شرایط کاری 

آینده

(1.65,2.03,2.49)

مهارت های کارافرینی دانشجویان (0.93,1.12,1.35)

در این مرحله به کمک رابطه زیر هر درایه در  : محاسبه وزن فازی هر معیار:4مرحله 

معکوس مجموع درایه ها ضریب می شود تا وزن فازی هر معیار بدست آید.

در جدول زیر وزن فازی هر معیار محاسبه شده است.

:  وزن فازی معیارها 8-4جدول
معیارها وزن فازی معیارها

به روز بودن مواد آموزشی و محتوی درسی (0.08,0.11,0.15)

تاکید بر دروس نظری (0.03,0.04,0.06)

مشارکت دانشجویان در کالس درس (0.09,0.12,0.17)

ارائه مهارت های کسب و کار در دانشگاه (0.21,0.3,0.43)
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آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی خود و شرایط کاری آینده (0.19,0.28,0.41)

دانشجویانمهارت های کارافرینی  (0.11,0.15,0.22)

( باشد L, M , Uاگر وزن فازی بصورت ) :(BNP؛ محاسبه وزن قطعی هر معیار)56مرحله 

در این مرحله به کمک رابطه زیر وزن قطعی هر معیار محاسبه می شود.

در جدول زیر وزن قطعی معیارها محاسبه شده است.

: محاسبه وزن قطعی معیارها 9-4جدول
معیارها وزن قطعی معیارها

به روز بودن مواد آموزشی و محتوی درسی 0.113

تاکید بر دروس نظری 0.042

مشارکت دانشجویان در کالس درس 0.124

ارائه مهارت های کسب و کار در دانشگاه 0.313

آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی خود و شرایط کاری آینده 0.292

کارافرینی دانشجویانمهارت های  0.161

در نمودار زیر معیارهای اصلی به ترتیب وزن های محاسبه شده مرتب شده است.

«عوامل آموزشی»: نمودار رتبه بندی زیرمعیارهای  3-4نگاره 
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ارائه مهارت »، زیر معیار «عوامل آموزشی»یافته ها در نگاره فوق نشان می دهد که در 

از سایر زیرمعیارها اهمیت بیشتری دارد.  313/0با وزن « دانشگاههای کسب و کار در 

ا وزن ب« آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی خود و شرایط کاری آینده»زیرمعیار 

با وزن « مهارت های کارافرینی دانشجویان»در اولویت دوم قرار دارد. زیر معیار  292/0

در رتبه سوم قرار گرفته است. 161/0

«عوامل فردی»فازی  زیرمعیارهای  AHP یج حل مدلنتا

ابتدا همه مقایسات زوجی بر اساس طیف فازی متناظر در جدول  :2و  1محاسبات مرحله 

به اعداد فازی تبدیل می شوند سپس به کمک میانگین هندسی نظرات همه خبرگان  4-1

ادغام می شود در جدول زیر ماتریس مقایسه زوجی ادغام شده خبرگان محاسبه شده 

 است. 

:  ماتریس مقایسات زوجی فازی ادغام شده 10-4جدول

داشتن هدف  خالقیت
میزان ریسک 

 پذیری مالی

توانایی در 

شناسایی 

فرصت ها

توانایی در 

حل مساله

توانایی در 

تصمیم گیری

توانایی در 

توسعه 

استعدادها

داشتن هدف (1,1,1)
(1.43,1.8,2

.12)

(1.31,1.7,2

.29)

(0.37,0.45,

0.59)

(0.52,0.6,0

.68)

(0.26,0.31,

0.42)

(2.57,2.89,

3.18)

خالقیت (0.47,0.56,

0.7)
(1,1,1)

(2.29,3.03,

3.68)

(1.12,1.26,

1.39)

(0.68,0.79,

0.97)

(0.39,0.49,

0.68)

(0.75,0.83,

0.94)

میزان ریسک 

پذیری مالی
(0.44,0.59,

0.76)

(0.27,0.33,

0.44)
(1,1,1)

(0.23,0.27,

0.32)

(0.39,0.51,

0.62)

(0.25,0.33,

0.45)

(1.03,1.19,

1.39)

توانایی در 

شناسایی فرصت 

ها

(1.7,2.2,2.

7)

(0.72,0.8,0

.89)

(3.09,3.73,

4.32)
(1,1,1)

(1.95,2.09,

2.22)

(1.25,1.32,

1.38)

(0.66,0.88,

1.13)

توانایی در حل 

مساله
(1.48,1.68,

1.93)

(1.03,1.26,

1.47)

(1.61,1.97,

2.55)

(0.45,0.48,

0.51)
(1,1,1)

(1.22,1.5,1

.77)

(1.08,1.42,

1.72)

توانایی در  (2.4,3.18,3

.84)

(1.48,2.03,

2.55)

(2.24,2.99,

4.04)

(0.72,0.76,

0.8)

(0.57,0.67,

0.82)
(1,1,1)

(1.63,1.96,

2.29)
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تصمیم گیری

توانایی در 

توسعه استعدادها
(0.31,0.35,

0.39)

(1.06,1.2,1

.34)

(0.72,0.84,

0.97)

(0.88,1.13,

1.52)

(0.58,0.71,

0.92)

(0.44,0.51,

0.61)
(1,1,1)

است  1/0است که چون کمتر از  09/0نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی فوق 

فازی انجام داد.  AHPمقایسات سازگار هستند بنابراین می توان رتبه بندی را به روش 

در ماتریس ادغام شده از عناصر سطرها  ؛ محاسبه میانگین هندسی سطرها :3مرحله 

میانگین هندسی گرفته می شود:

 در جدول بعدی میانگین هندسی عناصر سطرها محاسبه شده است.

:  میانگین هندسی عناصر سطرها 11-4جدول
معیارها  میانگین هندسی عناصر سطرها

داشتن هدف (0.82,0.96,1.14)

خالقیت (0.82,0.95,1.12)

ریسک پذیری مالیمیزان  (0.43,0.52,0.64)

توانایی در شناسایی فرصت ها (1.29,1.48,1.67)

توانایی در حل مساله (1.05,1.23,1.41)

توانایی در تصمیم گیری (1.27,1.52,1.79)

توانایی در توسعه استعدادها (0.66,0.76,0.89)

در این مرحله به کمک رابطه زیر هر درایه در  : محاسبه وزن فازی هر معیار:4مرحله 

معکوس مجموع درایه ها ضریب می شود تا وزن فازی هر معیار بدست آید.
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 در جدول زیر وزن فازی هر معیار محاسبه شده است.

:  وزن فازی معیارها 12-4جدول
معیارها  وزن فازی معیارها

داشتن هدف (0.09,0.13,0.18)

خالقیت (0.09,0.13,0.18)

میزان ریسک پذیری مالی (0.05,0.07,0.1)

توانایی در شناسایی فرصت ها (0.15,0.2,0.26)

توانایی در حل مساله (0.12,0.17,0.22)

توانایی در تصمیم گیری (0.15,0.21,0.28)

توانایی در توسعه استعدادها (0.08,0.1,0.14)

( باشد L, M , Uاگر وزن فازی بصورت ) :(BNPمعیار)؛ محاسبه وزن قطعی هر 56مرحله 

در این مرحله به کمک رابطه زیر وزن قطعی هر معیار محاسبه می شود.

در جدول زیر وزن قطعی معیارها محاسبه شده است.

: محاسبه وزن قطعی معیارها 13-4جدول
معیارها  وزن قطعی معیارها

داشتن هدف 0.135

خالقیت 0.133

ریسک پذیری مالیمیزان  0.073

توانایی در شناسایی فرصت ها 0.204

توانایی در حل مساله 0.170

توانایی در تصمیم گیری 0.212

توانایی در توسعه استعدادها 0.106
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در نمودار زیر معیارهای اصلی به ترتیب وزن های محاسبه شده مرتب شده است.

«عوامل فردی»زیرمعیارهای : نمودار رتبه بندی  4-4نگاره 

 توانایی در تصمیم»، زیرمعیار «عوامل فردی»یافته ها در نگاره فوق نشان می دهد که در 

ی توانایی در شناسای»از سایر معیارها اهمیت بیشتری دارد. زیرمعیار  212/0با وزن « گیری

با « در حل مسالهتوانایی »در اولویت دوم قرار دارد. زیرمعیار  204/0با وزن « فرصت ها

در رتبه سوم قرار گرفته است. 17/0وزن 

«اجتماعی-عوامل فرهنگی»فازی  زیرمعیارهای  AHP نتایج حل مدل

ابتدا همه مقایسات زوجی بر اساس طیف فازی متناظر در جدول  :2و  1محاسبات مرحله 

به اعداد فازی تبدیل می شوند سپس به کمک میانگین هندسی نظرات همه خبرگان  4-1

ادغام می شود در جدول زیر ماتریس مقایسه زوجی ادغام شده خبرگان محاسبه شده 

 است. 
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:  ماتریس مقایسات زوجی فازی ادغام شده 14-4جدول

تامین سرمایه
فرصت های 

 شغلی
 رشته تحصیلی

راهنمایی و 

 مشاوره

مسائل اقتصادی 

 جامعه

تامین سرمایه (1,1,1)
(0.78,0.88,1.

02)

(0.31,0.4,0.5

6)

(0.45,0.55,0.

69)

(0.58,0.73,0.

88)

فرصت های شغلی (0.98,1.13,1.

28)
(1,1,1)

(1.11,1.43,1.

72)

(0.49,0.64,0.

79)

(0.51,0.67,0.

85)

رشته تحصیلی (1.77,2.49,3.

28)

(0.58,0.7,0.9

)
(1,1,1)

(0.79,0.98,1.

13)

(0.44,0.56,0.

79)

راهنمایی و مشاوره (1.45,1.83,2.

22)

(1.27,1.55,2.

04)

(0.88,1.02,1.

27)
(1,1,1)

(0.64,0.82,1.

1)

مسائل اقتصادی 

جامعه
(1.14,1.37,1.

74)

(1.17,1.5,1.9

7)

(1.27,1.78,2.

27)

(0.91,1.22,1.

56)
(1,1,1)

است  1/0است که چون کمتر از  046/0نرخ ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی فوق 

فازی انجام داد.  AHPمقایسات سازگار هستند بنابراین می توان رتبه بندی را به روش 

در ماتریس ادغام شده از عناصر سطرها  ؛ محاسبه میانگین هندسی سطرها :3مرحله 

میانگین هندسی گرفته می شود:

 در جدول بعدی میانگین هندسی عناصر سطرها محاسبه شده است.

:  میانگین هندسی عناصر سطرها 15-4جدول
معیارها  میانگین هندسی عناصر سطرها

تامین سرمایه (0.57,0.68,0.81)

فرصت های شغلی (0.77,0.93,1.08)

رشته تحصیلی (0.81,0.99,1.21)

راهنمایی و مشاوره (1.01,1.19,1.45)

مسائل اقتصادی جامعه (1.09,1.35,1.65)
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در این مرحله به کمک رابطه زیر هر درایه در  : محاسبه وزن فازی هر معیار:4مرحله 

معکوس مجموع درایه ها ضریب می شود تا وزن فازی هر معیار بدست آید.

در جدول زیر وزن فازی هر معیار محاسبه شده است.

:  وزن فازی معیارها 16-4جدول
معیارها  وزن فازی معیارها

تامین سرمایه (0.09,0.13,0.19)

فرصت های شغلی (0.12,0.18,0.25)

رشته تحصیلی (0.13,0.19,0.29)

راهنمایی و مشاوره (0.16,0.23,0.34)

مسائل اقتصادی جامعه (0.18,0.26,0.39)

( باشد L, M , Uاگر وزن فازی بصورت ) :(BNP؛ محاسبه وزن قطعی هر معیار)56مرحله 

شود. در این مرحله به کمک رابطه زیر وزن قطعی هر معیار محاسبه می

 در جدول زیر وزن قطعی معیارها محاسبه شده است.

: محاسبه وزن قطعی معیارها 17-4جدول
معیارها  وزن قطعی معیارها

تامین سرمایه 0.138

فرصت های شغلی 0.186

رشته تحصیلی 0.203

راهنمایی و مشاوره 0.245

مسائل اقتصادی جامعه 0.275
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اصلی به ترتیب وزن های محاسبه شده مرتب شده است.در نمودار زیر معیارهای 

«اجتماعی-عوامل فرهنگی»: نمودار رتبه بندی زیرمعیارهای  5-4نگاره 

ئل مسا»، زیرمعیار «اجتماعی-عوامل فرهنگی»یافته ها در نگاره فوق نشان می دهد که در 

راهنمایی »زیرمعیار   از سایر معیارها اهمیت بیشتری دارد. 275/0با وزن « اقتصادی جامعه

با وزن « رشته تحصیلی»در اولویت دوم قرار دارد. زیرمعیار  245/0با وزن « و مشاوره

در رتبه سوم قرار گرفته است. 203/0

منابع
(، روش شناسی پژوهش کمی در 1390دانایی فرد، حسن، مهدی الوانی و عادل عاذر) .1

اشراقی-مدیریت: رویکرد جامع، تهران: نشر صفار

.18(،  تصمیم گیری چند معیاره فازی،  انتشارات کتیبه گیل، ص 1393سرافرازی، اعظم ) .2

(، روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران ، موسسه نشر اگه، صص 1386سرمد، زهره ) .3

87.

(. راه کارهای بکار گیری کارآفرینی در آموزش 1385،سعید:مسعود برادران )صالحی .4

183-205و دی ،صص ،آذر274کشاورزی ،جهاد،شماره

a. (فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،  دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ص 1392قدسی پور، حسن ،)66.

(.وضعیت 1385،مهناز:غالمرضا پزشکی راد و محمدچیذری)محمد زاده نصرآبادی .5

–اشغال،توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان آموزش های عالی علمی 

 ،شماره1،دوره 12عالی،سال آموزش در ریزی برنامه و پژوهش. کشاورزی بخش در کاربردی

0.138

0.186

0.203

0.245

0.275

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
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79-98 ،صص39

(،پژوهش عملیاتی پیشرفته ، انتشارات کتاب دانشگاهی ، ص 1383مهرگان ، محمد رضا ) .6

170   
7. Bridgstock,R.(2009).The graduate attributes we’ve overlooked:Enhancing

graduate Employability through career management skills.Higher Education 

Research&Developmen 28(3):381     

8. chang, Da-yang. (1996).Application og the extent analysis method on fuzzy AHP,

European journal of operational reaearch 95(1996)649-655. 

9. Daniels, J., & Brooker, J. (2014). Student identity development in higher

education: Implications for graduate attributes and work-readiness. Educational 

Research, 56(1), 65-76. 
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Identify The Effective Factors On Student Engagement Using 

Fuzzy Ahp Techniques 

Abstract 

Employment is the concept of readiness to perform work ; that is , 

knowledge , skills and attitudes that help a person to play an effective 

role in the labor market . And this concept as the fundamental principle 

in labor market policies and uses the strategic columns of employment 

and the foundation of employment policies in the countries . ~~~ in this 

research the factors affecting the employment of students by using 

fuzzy ahp techniques are extracted and the results show that in fuzzy 

ahp , the criterion of " educational factors " is more important than other 

criteria . The " " cultural - social factors " " is the second priority in the 

second priority . The criterion of " individual factors " with the weight 

of weighs / kg is ranked third . Employing the results of the research 

findings can achieve better results in the future .  

Key words : Employment , Analytic Hierarchy Process ( Ahp ) , 

Education Factors , Individual Factors , Economic Cultural Factors  .  
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 تربیت معلم یا تامین معلم: بررسی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان

1امید مهنی

 چکیده

وش ر بود. دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیانهدف کلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد 

پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. اعضای جامعه آماری این پژوهش شامل 

مدیران، معاونین، نمایندگان معلمان و نمایندگان انجمن اولیا و مربیان، سرگروه های 

آموزشی، راهنمایان آموزشی و کارشناسان مربوطه در سازمان آموزش و پرورش بود. 

ای استفاده شد. بدین ای چند مرحلهگیری خوشهز روش نمونهبرای انجام نمونه گیری، ا

شهرستان از قسمت های  7های استان کرمان تعداد ترتیب در مرحله اول از بین شهرستان

مختلف استان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. در مرحله دوم نیز با در نظر گرفتن 

نشگاه فرهنگیان در مدارس هر شهرستان، فارغ التحصیل دا نومعلمانپراکندگی توزیع 

مدرسه انتخاب شدند. در ادامه نیز جهت انتخاب نمونه  5و حداقل  10تعداد حداکثر 

آماری در گروه های مختلف )مدیران و معاونین مدارس، سرگروه های آموزشی و 

 سانراهنمایان آموزشی، نمایندگان معلمان و نمایندگان انجمن اولیا و مربیان و کارشنا

گیری تصادفی استفاده شد. در مجموع تعداد سازمان آموزش و پرورش( از روش نمونه

پرسشنامه  ب گردید. جهت گردآوری اطالعات ازنفر به عنوان نمونه آماری انتخا 125

در  دانش آموختگانمحقق ساخته استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد 

یادگیری اثربخش، آموزش مناسب  ی برای تدریس، محیططراحی و آماده ساز :بعد چهار

ندی ببه دانش آموزان، مسئولیت های حرفه ای معلمی مطلوب بوده است و در زمینه رتبه

نیز نتایج نشان داد که مسئولیت های حرفه ای معلمی، دانش آموختگان ابعاد عملکرد 

یادگیری اثربخش ، طراحی و آماده سازی برای تدریس و آموزش مناسب به دانش  محیط

آموزان در رتبه اول تا چهارم قرار دارند. همچنین نتایج نشان 

omehni@hotmail.com - دانشگاه خوارزمیمدیریت آموزشی  آموختهدانش -1
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مطلوب بوده نومعلمان نظرات گروه های مختلف عملکرد این دسته از بر اساس داد که 

 .است

.، دانشگاه فرهنگیانتگاندانش آموخ، عملکرد، تدریس، نومعلمان: واژگان کلیدی

 مقدمه

 آموزش کیفیت را در جهت بهبود های پرورش تالش و آموزش وزارت طریق از هادولت

 زیری برنامه مختلفی از جمله: موارد آموزش ملی شامل کیفیت ارتقاء. دهدمی انجام ملی

 وزارت رد کیفیت بهبود و زیرساخت ارزیابی و انسانی منابع افزایش سازی، پیاده خوب،

کشور  پرورش و در سند تحول بنیادین آموزش (.2017، 1پارسا) است پرورش و آموزش

 های تعالی پیشرفت همهترین زیرساختتربیت از مهم و عرصه تعلیم که آمده است نیز

مختلف  هایجانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصه

نقش آفرینی و موفقیت آموزش و پرورش  (.1395، عباس زاده سیدو  قهرمانی فرد) است

مندی از نیروهـایـی مانا و متعهد است، در گرو بهره اهداف عالیه،این دستیابی به در 

 (.1396)ابراهیمی و همکاران،  معلمان مؤثرترین و مهمترین نیروهای ایـن نهـاد هستند

عنوان مجری آموزش و عامل  به باالادگیری، معلم با کیفیت یظر به اهمیت آموزش و ن

رن در ق های آموزشیآموزان، به یکی از اهداف مهم سیاستتأثیرگذار بر یادگیری دانش

 میابیمی موجود در بعبر منا گذرابا نگاهی ؛ چرا که (2011 ،2منگانتت )تبدیل شده اس 21

است و بخش زیادی از توفیقات  مپرورش ، معل زمان آموزش وای در سلاص کارزارک 

 مندعالقه و کارآمد معلمان تربیت ؛ لذاه استتوابساو  هجهات ب عاین سازمان در جمی

 شمار هب جوان نسل بهینـه تربیت و تربیتی نظام اهداف پیشبرد در اساسی و مهم گام

 معلم ربیتت نیروهای تربیت پایگاه تریناصلی دانشگاه فرهنگیان که بین این در رود،می

؛ (1387افکن پور و همکاران، ) نمایدمی ایفا زمینه این در اساسی نقش است، کشور در

1 Parsa 
2 Mangiante 
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-های آموزشی، منوط به توانمندیچرا که موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام

های آموزشی در محیط ای معلمان است که مجریان اصلی برنامههای حرفهها و قابلیت

کسانی که در این مراکز به امر تربیت معلم مشغول هستند، عامل بسیار  واقعی هستند و

 (.1397، و همکاران قاسمیباشند )مهمی برای ایجاد این اصالح و بهبود نظام آموزشی می

دانشگاه فرهنگیان مسئولیت پرورش و رشد نیروی انسانی ماهر در آموزش در این راستا، 

نهادهای مهم و تاثیرگذار بر کمیت و کیفیت نیروی یکی از و  و پرورش را بر عهده دارد

. این امر به دلیل سر و کار داشتن فارغ التحصیالن (1395)بابایی،  باشدانسانی کشور می

در واقع،  آموزان و سازمان مهم آموزش و پرورش کشور است.این دانشگاه با دانش

عمومی  هایارتقاء شایستگیدانشگاه فرهنگیان نقشی متفاوت از سایرین به عهده دارد؛ 

دانشگاهی از یک طرف و فراهم نمودن  هدانشجویان برای تربیت شهروندان تحصیل کرد

وی ای معلمی از سحرفه هایصالحیتدستیابی دانشجویان خود به شایستگی و  هزمین

توان این دانشگاه دهد، لذا میخوبی نشان می دیگر، جایگاه این دانشگاه را در جامعه به

های نظام تعلیم و تربیت دانست، چرا که ترین مؤلفهترین و مهمحساس هجمل از را

ا و هموفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام آموزشی، منوط به ایجاد توانمندی

ر محیط ها ددر معلمان است که به واقع مجریان اصلی برنامه الزمی اهای حرفهقابلیت

(.1396الماسی و همکاران، ) دواقعی تعلیم و تربیت هستن

 برای سازمان یک در کارکنان وری بهره گیری اندازه معنی به عملکرد ارزیابی

ارزیابی عملکرد با آموزش (. 2018، 1مایا و کاکار)است  گیری تصمیم و هدف به دستیابی

رابطه تنگاتنگی داشته و به تعبیری دو بال یک پرنده هستند و مکمل یکدیگرند و این به 

                                               عمدتا  به دنبال توسعه منابع انسانی است و توسعه است که ارزیابی عملکرد دلیل بدین 

منابع انسانی خود دارای فرایندی از قبیل معاینه، تشخیص، پیشگیری و درمان است 

ای رفهحرد کبررسی عملدر سازمان آموزش و پرورش نیز،  (.1397و همکاران،  خروشی)

یری با و یادگ شعنوان یک ابزار و سیاست برای بهبود آموز ای بهطور فزاینده معلمان، به

و  مشکاتی) شودرد استفاده میکاستفاده از تمایز بین معلمان از سطوح مختلف عمل

1 Kacar and Maya 
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التحصیل در میان همه نیروهای آموزش و پرورش کشور، نومعلمان فارغ(. 1397همکاران، 

ظام لیل این امر تغییر رویکرد ندانشگاه فرهنگیان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. د

تربیت معلم با تاسیس این دانشگاه است و آگاهی از این نکته که این تغییر رویکرد تا چه 

اندازه اثربخش بوده است با پایش عملکرد خروجی های این دانشگاه قابل بررسی خواهد 

و  موعه آموزشبا توجه به ورود اولین دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان به مجلذا  .بود

 تصمیم گیری هایمسیر را برای فراهم آوردن  عملکرد این افراد پرورش کشور، بررسی

 کیفیت معلمان را تضمینبهبود که از یک سو  انجام این کارکند، هموار می مهم و اثرگذار

: 1392سلمانی، ) ای ترغیب می نمایدیگر سو آنها را برای پیشرفت حرفهمی کند و از د

است  مهم بسیار ها سازمان رفاه و وجود با ارتباط در فردی کار طرفی عملکرداز (. 2

چرا که در دنیای امروزی، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب  .(2017 ،1جاکادا و بلو)

هماهنگی با تحوالت جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و  می شوند که عالوه بر

دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد 

ین زمینه ارزیابی عملکرد ا درساختن آینده ای بهتر هدایت کنند. تحوالتی مطلوب برای 

در خصوص ضرورت  افراد مختلفی دارد وهای بسیاری وجود دسته از افراد نیز دغدغه

نگوی سخ، فیاضیاند. بررسی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان را یادآور شده

ان در یفیت دانشگاه فرهنگیکند که ک، نیز بیان میکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

اه گهای این دانشکمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است تا ضعف

برطرف و مدلی آرمانی برای تربیت معلمان ایجاد شود چراکه طبق اهداف دانشجویان 

وی در  .این دانشگاه باید براساس سند تحول بنیادین و نقشه جامع کشور تربیت شوند

ز مختصات مراککند که این دانشگاه نیز بیان می دانشجویانخصوص وضعیت فعلی 

تخصص و دقت در اجرا باید در دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم در گذشته از حیث تعهد، 

کردند، اما به گفته بسیاری از کارشناسان بسیاری از استعدادها گامی به جلو را تجربه می

 خبرگزاری مجلس) اندهای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هنوز بالفعل نشدهو توانمندی

های اولیه تربیت معلم در خصوص ارزیابی عملکرد خروجی (.1395، شورای اسالمی 

1 Bello and Jakada 
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اطالعات عملکردی مربوط به دهد که استفاده از ینشان م یالملل نیب ریشواهد اخنیز 

 ،1ریوس) دانش آموزان است شرفتیپو رشد  جهتمناسب  یاستراتژ کی معلمان

ملکرد ع یابیارز ی از نتایجاندهیبه طور فزا ،از کشورها یاریدر بسنیز  ریاخ یهادر دهه و

 و ژائو) شده است استفاد یریادگیآموزش و  بهبود بخشیدن به فرایندمنظور به  معلمان

اما جدا از آنچه پیرامون مسائل مربوط به ضرورت بررسی اولین دانش  .(2017 ،2همکاران

این واقعیت ملموس و مشهود است که هر آموختگان دانشگاه فرهنگیان بیان گردید، 

ی ها بالفعل در جایگاه واقعها و تواناییباید بر حسب قابلیتفردی در فرایند سازمانی 

های گوناگون مورد سنجش قرار گیرد. بدین خود واقع شود و به طور مستمر و با ارزیابی

توان جهت نیل به اهداف تعیین شده شغلی و بهبود وضعیت نیروی گونه است که می

سیدجوادین، ) های مؤثری برداشتمها، گاها و رفع کاستیانسانی و آگاهی از نارسایی

بنابراین استقرار یک سیستم مدیریت صحیح در هر سازمان و ایجاد (. 125: 1395

تسهیالت اولیه استفاده از ابزارهای منطقی برای مدیران جهت کنترل کمیت و کیفیت کار 

ان های مختلف از جمله مسائل مهمی است که در اداره کردن هر سازمان به عنودر زمینه

(. به همین 1391حدادیان و همکاران، ) گیردشالوده و زیر بنای کار مورد بحث قرار می

منظور ارزشیابی عملکرد به عنوان یکی از اهداف بهسازی در مدیریت منابع انسانی هر 

آید؛ چرا که هدف از ارزشیابی عملکرد به طور عمده بهبود سازمان سازمانی به حساب می

در موارد مهمی مانند ارتقا، تغییر پست و انتصاب مورد استفاده  و بهسازی فرد است و

 (. 299: 1397رابینز، گیرد )قرار می

ای معلمان، ارزشیابان آموزشی و حرفه هنظر به اهمیت نقش ارزشیابی در توسع

زیادی برای افزایش  تالشهای مسئول در این زمینه، در بسیاری از کشورها، بخش

(. در این راستا 2008، 3گرنی و کلگانه اند )پیشرفت تحصیلی، کیفیت و برابری انجام داد

 تیبر اهم ندهیبه طور فزا یعملکرد دانش آموز، رهبران آموزش شیافزا یبرا

1 Reeves 
2 Zhao and et al 
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علی رغم سعی دائم در طراحی  اما .(2015، 1باچناناند )ی تاکید داشتهاستانداردساز

لی دهد به طور کبهتر و مؤثر برای ارزیابی کارکنان شواهد و مدارک نشان میهای سیستم

های مورد استفاده برای ارزیابی کارکنان راضی ها و سیستممسئوالن سازمان از روش

نیستند. دلیل این نارضایتی عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی فرایند ارزیابی و وجود 

است. عدم پشتیبانی مدیریت، غیر قابل اجرا بودن هایی در سیستم ارزیابی جامع کاستی

های ارزیابی، ناتوانی ارزیابان در ارزیابی درست و عادالنه، عدم تناسب و انطباق سیستم

ای ههای ارزیابی با واقعیات از جمله مشکالتی هستند که اثربخشی اکثر سیستمسیستم

(. در آموزش و پرورش 1391حدادیان و همکاران، ) نمایندارزیابی را دچار اشکال می

ارزشیابی عملکرد معلمان امروزه یکی از سیاست های آموزشی مهم محسوب می نیز 

ی قوی برای بهبود آموزش دانش آموزان در جهت رسیدن به پیشرفت ژشود و یک استرات

تحصیلی بهتر است. یک سیستم ارزشیابی مناسب باید تشخیص دهنده، پرورش دهنده، 

 ارزیابیمی توان گفت که  بنابراین(. 1390نژاد، خالقی) موزش باشدو توسعه دهنده آ

 پرورش و آموزش زمینه در عمومی های سیاست اصالح صحیح موجب آموزشی عملکرد

 اسبمن آموزشی دستورالعمل یک عنوان به مدرسه، در آموزان دانش یادگیری بهبود برای

 رایب آمادگی های فرآیند در را مشخصی معیارهای این بر عالوه شود، می گرفته نظر در

 توان بهکه از آن جمله می (.2018، 2سوارز و تورو) کند می ایجاد آموزان دانش یادگیری

 یادگیری ایه فرصت ایجاد تدریس و کیفیت پذیری معلمان نسبت به مسئولیت افزایش

 رد وبرادفو) تاس "کیفیت با تدریس" عنوان از مشترک حس یک ایجاد برای ای حرفه

عملکرد معلمان و کیفیت ایشان در حوزه تدریس چنان که در خصوص  .(2018، 3براتن

ها و در بسیاری از تعاریف آمده است، به درجه انطباق و سازگاری هر یک از شاخص

ای ههای اصلی معلمان با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریهویژگی

در پژوهش حاضر جهت (. 1393)اکبری،  شودیف میگوناگون بدان اشاره شده است تعر

1 Buchanan 
2 Suarez and Toro 
3 Bradford and Braaten 
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ه به چهار جنبه بسیار مهم پرداخته شد ،های مختلف حرفه تخصصی دبیرانبررسی جنبه

 پردازیم:است که در ذیل به شرح آنها می

طراحی برنامه ی تدریس فرآیندی است طراحی و آماده سازی برای تدریس:  (1

ود. مشخص می ش در کالس درس جهت تدریسکه طی آن برنامه ی کار معلم 

شتن داطراحی و آماده سازی برای تدریس به توانایی معلمان در زمینه متغیرهای: 

آموزان، انتخاب  دانش باره در دانش ، داشتندانش در باره محتوا و تعلیم و تربیت

اهداف آموزشی، داشتن اطالعات درباره منابع آموزشی، طراحی آموزشی مرتبط 

(.1390بی دانش آموزان اشاره دارد )خالقی نژاد، و چگونگی ارزیا

( محیط یادگیری را به صورت بافت 1998) 1فراسریادگیری اثربخش:  محیط (2

های اجتماعی، روان شناختی و آموزشی، که یادگیری در آنها رخ می دهد و بر 

(. 2008، 2)فان .نگرش ها و پیشرفت دانش آموز تاثیر می گذارد، تعریف کرد

 که کندمی اشاره یک معلم شده ریزیبرنامه هایتالش بـه موزشآموزش: آ (3

 ،3ندریمو)کند می تسهیل هایشانتوانایی با ارتباط در را آموزاندانش یادگیری

2008.)

به میزان تعهد معلمی ای حرفه مسئولیت مسئولیت های حرفه ای معلمی: (4

انجام خویش فعالیتبهبود  برای که را اخالقی و شغلی استانداردهای به معلمان

(.2007، 4دنیلسوندارد ) دهند اشاره می

وده بشعار استراتژیک آموزش و پرورش رکن تحول و تعالی در دانشگاه فرهنگیان 

تالش شده است که در این دانشگاه معلمانی تربیت شوند که منشأ در این راستا است و 

 1395-96سال تحصیلی . از ابتدای تحول و تغییر اساسی در آموزش و پرورش باشند

با اتمام دوران تحصیل در مقطع کارشناسی  1391-92معلمان ورودی  کلیه دانشجو

انجام این در سراسر کشور شده اند.  هزار مدرسه 15وارد بیش از  دانشگاه فرهنگیان

1 Fraser 
2 Phan 
3 Raymond 
4 Danielson 
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امروزه نظام تعلیم و پژوهش از این نظر دارای اهمیت و ضرورت بسیار مهمی است که 

زیربنای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به تربیت هر جامعه 

رود. بررسی عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها شمار می

: 1395، بادآرضایی همت ) از آموزش و پرورش توانمند ، مؤثر و کارآمدی برخوردارند

 هایو کارهایی چون پژوهش سازدر پیکار اقتصادی قرن بیست و یکم (. از طرفی 5

یزی رعلمی و تکنولوژیکی، آموزش نیروی کار، نرم افزار پیشرفته، مدیریت و برنامه

های الکترونیکی و مهمتر از همه سازماندهی خود تر، ارتباط پیشرفته نظامهوشمندانه

پژوهش از لذا انجام این  ؛(63: 1394تافلر، ) دانایی، تکلیف کشور را روشن خواهد کرد

گذاری و مدیریت کالن این نظر دارای اهمیت و ضرورت بسیار مهمی است که سیاست

تواند در نیل به اهداف راهبردی سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان زمانی می

ذاری گتربیت معلم کارآمد امیدوار باشد که بازنگری و اصالح مبانی مدیریت و سیاست

دانشگاه و همچنین تدوین برنامه راهبردی که در آن به شان و کالن حوزه آموزش در 

جایگاه معلم اثربخش و کارآمد توجه مناسبی شده باشد، در دستور کار خود قرار داده و 

دانش بررسی عملکرد "در نیل به اهداف آن اهتمام ورزد. در این زمینه جای خالی 

ردد. گدهنده به شدت احساس می به عنوان پژوهشی آگاهی "دانشگاه فرهنگیانآموختگان 

و پرورش و آموزش مدیران و کارشناسان سازمان محققان، تواندنتایج این پژوهش می

ارزشمندی اطالعات نماید و آشنا آسیب های مبتال به به نسبت را دانشگاه فرهنگیان

منظور فرهنگیان بهدانشگاه  مسؤوالن و مدیران سازمان آموزش و پرورش، برای را

پژوهش حاضر  در این راستا آورد. فراهمدانشگاه  هایاثربخشی برنامه و کارایی بهبود

فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان نومعلمان بررسی عملکرد سال اول تدریس با هدف 

 گیرد. انجام می

 شناسی پژوهشروش

ضای . اعاستفاده توصیفی ـ پیمایشی است رویکرد پژوهش از نوع کمی و راهبرد مورد

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ذینفعان آموزشی مدارس )مدیران، معاونین، 

نمایندگان معلمان و نمایندگان انجمن اولیا و مربیان( و افراد درگیر با نمونه آماری پژوهش 
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)سرگروه های آموزشی، راهنمایان آموزشی و کارشناسان مربوطه در سازمان آموزش و 

باشد. دلیل انتخاب این دسته از میاستان کرمان مدارس مدنظر زان آموپرورش( و دانش

افراد به عنوان نمونه آماری این بود که افراد موردنظر به واسطه موقعیت خود، ارتباط 

فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان داشته و اطالعات مناسبی درباره نومعلمان نزدیکی با 

ر پژوهش حاضر برای انجام نمونه گیری، از مساله پژوهش حاضر در اختیار داشتند. د

ای استفاده شد. بدین ترتیب در مرحله اول از بین ای چند مرحلهگیری خوشهنمونه روش

شهرستان از قسمت های مختلف استان به عنوان  7های استان کرمان تعداد شهرستان

ع اکندگی توزینمونه آماری در نظر گرفته شد. در مرحله دوم نیز با در نظر گرفتن پر

و  10فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان در مدارس هر شهرستان، تعداد حداکثر نومعلمان 

مدرسه انتخاب شدند. در ادامه نیز جهت انتخاب نمونه آماری در گروه های  5حداقل 

مدیران و معاونین مدارس، سرگروه های آموزشی و راهنمایان آموزشی، مختلف )

ایندگان انجمن اولیا و مربیان و کارشناسان سازمان آموزش و نمایندگان معلمان و نم

نفر به عنوان  125گیری تصادفی استفاده شد. در مجموع تعداد پرورش( از روش نمونه

پرسشنامه قابلیت  115نمونه آماری انتخاب گردید و با بازگشت پرسشنامه ها تعداد 

ای هجهت گردآوری داده رار گرفتند.استفاده در تحلیل آماری را داشتند و مورد استفاده ق

باشد، استفاده می سؤال 16مشتمل بر که  محقق ساخته مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه

یادگیری  طراحی و آماده سازی برای تدریس، محیط :بعد . این پرسشنامه شامل چهارشد

باشد. اثربخش، آموزش مناسب به دانش آموزان، مسئولیت های حرفه ای معلمی می

های آن ای و از نوع طیف لیکرت است که گزینهگزینه 5مقیاس پاسخگویی پرسشنامه، 

برای  .بودبه ترتیب: کامال موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم و کامال مخالفم 

مقادیر ضریب  1محاسبه میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. جدول 

دهد. نشان می آلفای پرسشنامه پژوهش را

 عملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان: مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی پرسشنامه 1جدول
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هاتعداد آزمودنی تعداد سواالت آلفا کرونباخ پرسشنامه  

115 86/016 عملکرد نومعلمان

71/0 طراحی و آماده سازی برای تدریس  4 115 

76/0 یادگیری اثربخش محیط  4 115 

69/0 آموزش مناسب به دانش آموزان  4 115 

72/0 مسئولیت های حرفه ای معلمی  4 115 

پژوهش هاییافته

ی دانشگاه فرهنگیان در زمینه طراح دانش آموختگانفرضیه اول. بین میانگین عملکرد 

 داری وجود دارد.و آماده سازی برای تدریس و میانگین مطلوب اختالف معنی
 در زمینهعملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان تک گروهی در ارتباط با  t: نتایج آزمون 2جدول 

 طراحی و آماده سازی برای تدریس

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار

نمره 

هنجار

t  درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

 001/0 114 08/11 12 33/2 41/14 115 طراحی و آماده سازی برای تدریس

دانشگاه فرهنگیان در زمینه طراحی و آماده سازی برای دانش آموختگان نتایج عملکرد 

و  41/14حاکی از این است که میانگین و انحراف معیار آن برابر با  2تدریس در جدول 

، درجه آزادی =08/11t( بیشتر است و این تفاوت با 12است که از میانگین آزمون ) 33/2

توان باشد. بنابراین میدرصد معنادار می 99به احتمال  001/0 داریمعنیسطح و  114

دانشگاه فرهنگیان در زمینه طراحی و آماده سازی برای دانش آموختگان گفت که عملکرد 

 در سطح  خوبی بوده است. تدریس

م دانشگاه فرهنگیان در زمینه فراهدانش آموختگان فرضیه دوم. بین میانگین عملکرد 

 داری وجود دارد.یادگیری اثربخش و میانگین مطلوب اختالف معنی آوردن محیط
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ه در زمین دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیانتک گروهی در ارتباط با عملکرد   t: نتایج آزمون 3جدول 

 یادگیری اثربخش فراهم آوردن محیط

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار

نمره 

هنجار

t  درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

فراهم آوردن محیط

 یادگیری اثربخش

115 79/14 42/2 12 34/12 114 001/0 

میانگین و انحراف معیار در ارتباط با فراهم آوردن محیط 3هایی جدول بر اساس یافته

( کوچکتر است و این 12که از میانگین آزمون ) 42/2و  79/14برابر با  یادگیری اثربخش

درصد  99به احتمال  0001/0داری معنیسطح و  114، درجه آزادی =34/12tتفاوت با 

یادگیری  در فراهم آوردن محیطنومعلمان باشد. از آنجایی که میانگین عملکرد معنادار می

عملکرد ه توان نتیجه گرفت کاثربخش از میانگین فرض آزمون کوچکتر است، بنابراین می

یادگیری اثربخش در سطح  هم آوردن محیطدر فرادانشگاه فرهنگیان دانش آموختگان 

خوبی بوده است.

زش دانشگاه فرهنگیان در زمینه آمودانش آموختگان فرضیه سوم. بین میانگین عملکرد 

 داری وجود دارد.به دانش آموزان و میانگین مطلوب اختالف معنی
 در زمینهعملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان تک گروهی در ارتباط با  t: نتایج آزمون 4جدول 

 آموزش به دانش آموزان

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار

نمره 

هنجار

t  درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

آموزش به دانش 

 آموزان

115 34/14 13/2 12 79/11 114 001/0 

با آموزش به دانش میانگین و انحراف معیار در ارتباط  4هایی جدول بر اساس یافته

( کوچکتر است و این تفاوت با 12که از میانگین آزمون ) 13/2و  34/14برابر با  آموزان

79/11t= درصد معنادار  99به احتمال  0001/0داری معنیسطح و  114، درجه آزادی
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در آموزش به دانش آموزان از میانگین نومعلمان باشد. از آنجایی که میانگین عملکرد می

تگان دانش آموختوان نتیجه گرفت که عملکرد آزمون کوچکتر است، بنابراین میفرض 

 در آموزش به دانش آموزان در سطح  خوبی بوده است.دانشگاه فرهنگیان 

ینه در زمعملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان فرضیه چهارم. بین میانگین 

 داری وجود دارد.معنیمسئولیت های حرفه ای معلمی و میانگین مطلوب اختالف 
 در زمینهعملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان تک گروهی در ارتباط با  t: نتایج آزمون 5جدول 

 مسئولیت های حرفه ای معلمی

انحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار

نمره 

هنجار

t  درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

 001/0 114 16/18 12 87/1 19/15 115 مسئولیت های حرفه ای معلمی

ر ددانشگاه فرهنگیان دانش آموختگان عملکرد نتایج  5های جدول شماره بر اساس یافته

زمینه مسئولیت های حرفه ای معلمی بدین صورت است که میانگین و انحراف معیار آن 

 16/18( کوچکتر است و این تفاوت با 12که از میانگین آزمون ) 87/1و  19/15برابر با 

t= باشد. درصد معنادار می 99به احتمال   0001/0داری معنیسطح و  114، درجه آزادی

های  در زمینه مسئولیتدانشگاه فرهنگیان دانش آموختگان عملکرد از آنجایی که میانگین 

ه توان نتیجه گرفت کاز میانگین فرض کوچکتر است، بنابراین می حرفه ای معلمی

ر د در زمینه مسئولیت های حرفه ای معلمیدانشگاه فرهنگیان دانش آموختگان عملکرد 

 سطح  خوبی بوده است.

ر ابعاد: دعملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان فرضیه ششم. میانگین عملکرد 

یادگیری اثربخش، آموزش مناسب به  طراحی و آماده سازی برای تدریس، محیط

 یکسان است.دانش آموزان، مسئولیت های حرفه ای معلمی 
 عملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان: رتبه بندی 6جدول 
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انحراف  میانگین ابعاد

 معیار

درجه 

 میانگین

آماره  هرتب
2X

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

مسئولیت های حرفه ای 

 معلمی

83/2 87/1 19/15 1 

 2 80/14 44/2 52/2 یادگیری اثربخش محیط 003/0 3 95/13

طراحی و آماده سازی 

 برای تدریس

36/2 31/2 44/14 3 

آموزش مناسب به دانش 

 آموزان

29/2 88/1 48/14 4 

هنگیان دانشگاه فردانش آموختگان عملکرد بندی ابعاد نتایج آزمون فریدمن در زمینه رتبه

 یادگیری اثربخش، آموزش مناسب در زمینه طراحی و آماده سازی برای تدریس، محیط

دهد که مسئولیت های حرفه به دانش آموزان، مسئولیت های حرفه ای معلمی نشان می

در رتبه اول عملکردی قرار دارد و بعد  87/1و انحراف معیار  83/2ای معلمی با میانگین 

رتبه دوم، طراحی  44/2و انحراف معیار  52/2یادگیری اثربخش با میانگین  از آن محیط

رتبه سوم و آموزش  31/2و انحراف معیار  36/2س با میانگین و آماده سازی برای تدری

 در رتبه چهار قرار دارند. 88/1و انحراف معیار  29/2مناسب به دانش آموزان با میانگین 

ظرات ن، بر اساس عملکرد دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان عملکرد فرضیه پنجم. 

ده انجمن اولیا و مربیان، سرگروه گروه های ارسزیابی )مدیر یا معاون مدرسه، نماین

تفاوت یا راهنمای آموزشی، کارشناس سازمان آموزش و پرورش، نماینده معلمان( 

 .دارد

 عملکرد دانش آموختگانبر  مسئولیت سازمانینتایج آزمون تفاوت میانگین برای :  7 جدول

 دانشگاه فرهنگیان

 خطای معیار استانداردانحراف  میانگین تعداد مسئولیت سازمانی متغیر

 دبیرانعملکرد 

 66/1 25/9 45/55 31 مدیر یا معاون مدرسه

 98/0 31/4 42/61 19 نماینده انجمن اولیا و مربیان
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 83/0 75/3 75/58 20 سرگروه یا راهنمای آموزشی

 85/1 51/8 33/58 21 کارشناس سازمان آموزش و پرورش

 52/1 47/7 00/60 24 نماینده معلمان

دانش آموختگان ها برای متغیر سابقه خدمت نتایج آزمون یکنواختی واریانس: 8جدول 

بر عملکرددانشگاه فرهنگیان 

مجموع  منبع تغییرات متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F p

 058/0 35/2 501/126 4 005/506 بین گروهی نومعلمانعملکرد 

 716/53 110 726/5908 درون گروهی

 که گرددمی مالحظه 8 جدول طبق و گرفته انجام تحلیل واریانس یک راههمطابق آزمون 

 فرضیه بنابراین. باشدمی =f 35/2 و 05/0مساوی  و =p 05/0 آزمون داریمعنی سطح

ر اساس ، بفارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان نومعلمانعملکرد  یعنی شود،می رد تحقیق

نظرات گروه های ارزیابی )مدیر یا معاون مدرسه، نماینده انجمن اولیا و مربیان، سرگروه 

وجود تفاوت یا راهنمای آموزشی، کارشناس سازمان آموزش و پرورش، نماینده معلمان( 

 دارد.ن

بحث و نتیجه گیری

در طراحی و اجرای طرح تحول سند  کشور ما وزارت آموزش و پرورش رویکرد نوین

اساسی در ساختارهای منابع انسانی،  تحوالتبنیادین در آموزش و پرورش نویدبخش 

از اساسی  . یکیبوده است کشوراداری، پشتیبانی و آموزشی تعلیم و تربیت حال حاضر 

نیاز آموزش و  ترین محورهای اجرایی این طرح بزرگ ملی آموزش نیروی انسانی مورد

ورش است که این امر در قالب ایجاد دانشگاهی در سطح ملی به نام دانشگاه فرهنگیان پر

(. در رابطه با اهمیت و جایگاه 1393اجرایی شده است )عبدالخانی و صفایی موحد، 

کند که این دانشگاه برآمده از سنت یکصد ( بیان می1391دانشگاه فرهنگیان، مهرمحمدی )

ی باشد و هدف آن اعتالی امر تربیت معلم به عنوان یک ساله تربیت معلم در کشور م
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امر زیر بنایی برای توسعه آموزش و پرورش است. دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان 

در دوران خدمت خود در آموزش و پرورش نیز، عالوه بر تالش برای توسعه دانشگاه، 

 ر توسعه مدرسه وعرصه تعلیم و تربیت دانش آموزان باشند و د کنشگران بهتری در

تبدیل کردن مدرسه به عنوان محور توسعه جامعه محلی، موثر باشند جامعه محلی و 

بر این اساس هدف کلی پژوهش  (.1395)پایگاه اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش، 

فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان بود.  نومعلمانحاضر بررسی عملکرد سال اول تدریس 

طراحی و آماده سازی  :بعد در چهارنومعلمان نشان داد که عملکرد نتایج پژوهش حاضر 

یادگیری اثربخش، آموزش مناسب به دانش آموزان، مسئولیت های  برای تدریس، محیط

ز نتایج نینومعلمان بندی ابعاد عملکرد حرفه ای معلمی مطلوب بوده است و در زمینه رتبه

رتبه اول عملکردی قرار دارد و بعد از نشان داد که مسئولیت های حرفه ای معلمی در 

یادگیری اثربخش در رتبه دوم، طراحی و آماده سازی برای تدریس در رتبه  آن محیط

سوم و آموزش مناسب به دانش آموزان در رتبه چهار قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد 

ن اولیا و نظرات گروه های مختلف )مدیر یا معاون مدرسه، نماینده انجمبر اساس که 

مربیان، سرگروه یا راهنمای آموزشی، کارشناس سازمان آموزش و پرورش، نماینده 

  .مطلوب بوده استنومعلمان  کلی معلمان( عملکرد

از آنجایی که عملکرد کارکنان در درون هر سازمان، انعکاسی از دانش، مهارت 

اه بیان کرد که دانشگتوان آنهاست، با توجه به نتایج پژوهش حاضر می هایتوانمندیو 

فرهنگیان توانسته است به اهداف اولیه خود که پرورش معلمان توانمند است دست یابد. 

با مشاهده عملکرد نومعلمان از دیدگاه گروه های ذینفع مختلف )مدیر یا  اما با این حال

معاون مدرسه، نماینده انجمن اولیا و مربیان، سرگروه یا راهنمای آموزشی، کارشناس 

های مشخص است که برخی از برنامهسازمان آموزش و پرورش، نماینده معلمان( 

آموزشی این دانشگاه که جنبه تربیت معلمی دارد دارای نقص بوده و بایستی مورد توجه 

های الزم در زمینه شیوه های های کسب مهارتدر زمینهتوان ها را میقرار گیرد. این جنبه

این نکته های مختلف دانست. با توانمندیآموزان نشتدریس و آموزش مناسب به دا

اند با آنچه موردنیازشان در نشانگر آن است که بین آنچه دانشجومعلمان آموزش دیده
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عرصه معلمی است تا حدودی تفاوت وجود داشته و این خود نقطه ضعف بزرگی برای 

 "لمیتربیت مع"جنبه آنهاست؛ چرا که تفاوت دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه ها را 

ه با مسئله شکاف میان نظریه و عمل دست و پنجه رشود. البته تربیت معلم هموادانسته می

نرم کرده است. منتقدان برنامه های تربیت  معلم دانشگاه محور، مدعی وجود ناهماهنگی 

 میان آنچه در دانشگاه تدریس می شود و آنچه در کالس درس اتفاق می افتد، هستند. از

ی، دانش پداکوژیکی و دانش عملی که به شکل یک مثلث در لماین رو تلفیق دانش ع

هم ریخته، از هم گسسته و ناهماهنگ خودنمایی می کند، امری ضروری است. در حقیقت 

نمی توان تلفیق این سه حیطه دانش را به دانشجومعلمان واگذار  کرد، زیرا قطعا آسیب 

لذا چگونگی تلفیق دانش نظری  (.1394، گندمیو  طالییهایی در پی خواهد داشت )

بنیانی که منشا آن فعالیت تجربی در مدرسه  –تولید شده در دانشگاه با دانش مدرسه 

تگاری رساست یکی از مسائل مهمی است که باید برای حل آن تدابیری اندیشیده شود )

گروه های ذینفع از طرف دیگر نارضایتی از عملکرد معلمان توسط  (.1396و همکاران، 

مختلف )مدیر یا معاون مدرسه، نماینده انجمن اولیا و مربیان، سرگروه یا راهنمای 

آموزشی، کارشناس سازمان آموزش و پرورش، نماینده معلمان( نشاندهنده تفاوت 

های معلمی از منظر دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش است. ها و شایستگیصالحیت

نظران اعتقاد به تفاوت دارند. موسی پور رویکرد نیز صاحبدر این خصوص این دو 

واقعیات تاریخی یکصد سال تجربۀ تربیت معلم ایران، "( اعتقاد به این دارد که 1398)

گیری و متفاوت و همجوار دارد که اولی در حوزه تصمیم« دو رویکرد»حکایت از 

 به تربیت معلم برایشکل گرفت و با شرایط و قواعدی « آموزش عالی»سیاستگذاری 

ایفای نقش در دوره متوسطه به عنوان دبیر اقدام کرد که برخاسته از سطح انتظارات و 

گیری و معیارها و مالکهای آن بود )تربیت معلم دانشگاهی( و دومی در حوزه تصمیم

دنبال شد و به تربیت آموزگار برای مدارس ابتدایی و دبیر « وپرورشآموزش»مدیریت 

ها، انتظارات و اقتضائات آن متاثر ه راهنمایی تحصیلی اقدام نمود که از کاستیبرای دور

ای(. رویکرد اول با ایجاد مؤسسات جامع و معدود و با تن دادن شد )تربیت معلم مدرسه

و رویکرد دوم با ایجاد مؤسساتی محدود و متعدد « انباشت تجربه»و « تدارک امکانات»به 
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انی تبلور یافته است. طی چهل سال پای« سخاوت»و « قناعت»بر و با عمل موقعیتی مبتنی 

 «ابتنای آموزش بر دانش روز»ترین افتخار حرکت دانشگاهی این دو جریان، عمده فعالیت

سرعت »ای ترین افتخار حرکت مدرسهو عمده« رعایت معیارهای آموزش عالی»و 

معرفی شده است. « درسهآموزش عملی در موقعیت واقعی م»و « پاسخگویی به نیازها

همین افتخارات سبب شد تا هر یک از متولیان در پی آن برآیند که حرکت دیگر را به 

هه های پایان دعرصه حاکمیت خویش بیفزایند. این تعلق و طلب، زمینه اصلی تالش

گیری دانشگاه شد که به شکل« سازی دو حرکت تربیت معلم ایرانیگانه»هشتاد برای 

ای انجامید که در سراسر آن نمودهای یکصدسال تعارض و بنیاد اساسنامه فرهنگیان بر

 برای تربیت معلم بر« دانشگاهی»، «نام»کشمکش دو حرکت مذکور نمایان است، اما در 

و آنچه که مشخص است اختالف این دو رویکرد در عمل نیز بر تفاوت  "پاکرده است

ر بوده و بایست در این خصوص ها از دو منظر تاثیرگذاها و شایستگیصالحیت

ر و رویکرد مناسب د های معلمیکسب مهارت بنابراین تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

ای هرا بایست بیش از پیش در برنامه های معلمیها و شایستگیخصوص صالحیت

دانشگاه فرهنگیان مورد توجه واقع شود و در این زمینه کسب تجارب عملی در  درسی

و اتفاق نظر دانشگاه فرهنگیان و آموزش و  دریس و آموزش مناسبزمینه طراحی ت

تواند در زمان آغاز به کار رسمی می "های معلم شایستهمهارت"پرورش در خصوص 

و  گذاریسیاست در این زمینه نیز دانشجومعلمان در مدارس بسیار مثمرثمر واقع شود.

تواند در نیل به فرهنگیان زمانی میمدیریت کالن سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه 

اهداف راهبردی تربیت معلم کارآمد امیدوار باشد که بازنگری و اصالح مبانی مدیریت 

گذاری کالن حوزه آموزش در دانشگاه و همچنین تدوین برنامه راهبردی که و سیاست

ر کار ودر آن به شان و جایگاه معلم اثربخش و کارآمد توجه مناسبی شده باشد، در دست

خود قرار داده و در نیل به اهداف آن اهتمام ورزد. 
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جابجایی در قدرت: دانایی و ثروت و (. 1394تافلر، آلوین ) .7

 .نشر نو. تهران:  خشونت در قرن بیست و یکم

 بررسی (.1391) زیبا نوروزی ؛مرتضی ،بینش ؛احمد ،حدادیان .8

 رد آموزشی کارکنان عملکرد ارزیابی نظام به نسبت معلمان نگرش

 ،فرهنگی مدیریت فصلنامه .گرمسار شهرستان پرورش و آموزش

6 (16 :)115-128. 

 مقاطع معلمان عملکرد ارزشیابی (.1390) سیدعلی ،نژاد خالقی .9

 ناولی ،آموزش برای چهارچوبی مدل براساس متوسطه و ابتدائی

 پژوهشکده تهران، ،1404 ایران در آموزش ملی همایش

  .صنعت و فناوری علم، سیاستگذاری

دانشگاه فرهنگیان؛ (. 1395خبرگزاری مجلس شورای اسالمی ) .10

 12ه یکشنب. تالشی ناکام برای تداوم مسیر مراکز تربیت معلم

 www.icana.irآدرس وب سایت: . 1395اردیبهشت 

م ابراهی ،میرشاه جعفری ؛احمد رضا ،نصر اصفهانی ؛پوران ،خروشی .11

های مورد انتظار از (. مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی1397)

دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته 

 .44-5(: 50) 13. یمطالعات برنامه درس. محور

 وترجمه علی پارساییان . رفتار سازمانی(. 1397) نواستی ، رابینز .12

 .فرهنگیفتر پژوهشهای : دتهران، سیدمحمد اعرابی

(. 1396) فائزه ،ناطقی ؛نعمت اهلل ،موسی پور ؛نرجس ،رستگاری .13

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اجرای آموزش بالینی دانشجومعلمان 

 پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و ارائه الگویی برای اجرای مؤثر آن.

.85-55 :(2)1.تربیت معلم
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 .تربیت مدرس
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(4:) 31-68. 
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89-74.
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(. یهای کیفی و کاربرد تکنیک دلفای آمیخته با جنبهمتوسطه )مطالعه

 .50-27(: 13) 4. دوفصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
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Performance assessment of Mances of Persian Literature 

Teachers Graduated from Farhangian University: A Case Study 

of Kerman Province 

Abstract 

The present study tries to study the first-year teaching performance of 

Persian literature teachers graduated from Farhangian University.  The 

research method was a descriptive survey. The statistical population 

included principals, vice-principals, teachers' representatives and the 

representatives of the parent-teacher conferences, heads of educational 

groups, and relevant experts in the education departments. Sampling 

was performed by a multi-stage sampling method. In the first stage, 7 

cities were selected from different parts of Kerman province  as 

statistical samples. In the second stage, between 5 to 10 schools were 

selected due to the dispersion of the distribution of Persian teachers 

graduated from Farhangian University in different schools. A random 

sampling method was used in order to select the statistical sample in 

different groups of principals, vice-principals, teachers' representatives 

and the representatives of the parent-teacher conferences, heads of 

educational groups, and relevant experts in the education departments. 

In total, 125 people were selected as a statistical sample. A researcher-

made questionnaire was used to collect information. The results showed 

that the performance of teachers are divided into four groups including  

design and preparation for teaching, effective learning environment, 

proper education for students, teacher professional responsibilities. 

These groups can be ranked in the following order: teacher professional 

responsibilities, effective learning environment, design and preparation 

for teaching and proper education for students.  The results also showed 

that different groups believed that these teachers have performed 

properly. 

Keywords: Teachers, Performance, Teaching, Education, Farhangian 

University. 
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زی رشته کشاورهای کارآفرینی و رابطه آن با وضعیت اشتغال دانشجویان ررسی شاخصب

 1397-98ی اردستان در سال تحصیلی دانشگاه آزاد اسالم

 1زواره محمود زارع جعفری

 چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه شاخص های کارآفرینی بر وضعیت اشتغال دانشجویان 

انجام شده  1397-98رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی اردستان در سال تحصیلی 

مقطع کارشناسی و کارشناسی سال آخر است. جامعه آماری این تحقیق کل دانشجویان 

نفر می باشد. نمونه گیری به روش  98ها ارشد رشته کشاورزی بودند که تعداد آن 

نفر  77تصادفی ساده انجام شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 

پرسشنامه استانداد کارآفرینی  برای بدست آوردن اطالعات از ابزاربدست آمده است. 

رای تجزیه . بدانشگاه دورهام انگلستان و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده گردیده است

ژوهش نشان داده استفاده شده است. نتایج پ SPSS16و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار 

های کارآفرینی در دانشجویان شاغل در شغل مرتبط با رشته ین شاخصاست که ب

اری ، تفاوت معنا دکشاورزیبا دانشجویان شاغل در شغل غیر مرتبط با رشته  کشاورزی

های کارآفرینی )ریسک پذیری، استقالل طلبی، وجود داشت و گروه اول از نظر شاخص

موفقیت طلبی، خالقیت و سخت کوشی( از میانگین باالتری نسبت به گروه دوم برخوردار 

ی ها در سه ویژگنمونه مدرک تحصیلیهای کارآفرینی و باشند. همچنین بین شاخصمی

استقالل طلبی و سخت کوشی تفاوت وجود داشت و نیز معدل کتبی ریسک پذیری، 

 .های کارآفرینی نداشتداری با میانگین شاخصدانشجویان ارتباط معنی

کشاورزیدانشکده کارآفرینی، اشتغال،  کلید واژه:

 . دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد تربیت حیدریه. 1

 09132617544تلفن همراه: ،Zarejafary16@gmail.comدانشگاه آزاد تربیت حیدریه، تربیت حیدریه، ایران، 

mailto:Zarejafary16@gmail.com
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 مقدمه

 بگذران زندگی فردی و اجتماعی به حسااشتغال به عنوان یک فعالیت ضروری برای 

یان تحصیل را به عنوان یک حرفه برای خود انتخاب می کنند وبسیاری از دانشجمی آید. 

زیرا که بر این باورند که تحصیل می تواند برای آن ها یک زیربنای با اهمیت برای توسعه 

(. انتخاب شغل 2011، 1کلینشناخت، شایستگی ها و درنهایت موفقیت شغلی آنان باشد)

به عنوان یکی از تصمیمات سرنوشت ساز در زندگی هر فرد محسوب می شود. در واقع 

این انتخاب می تواند میزان سالمت روان و مفید و غیر مفید بودن فرد برای جامعه را 

 (. 1382، هزار جریبیرقم بزند)

ورزی مدرک کشاهای صورت گرفته نشان میدهد ساالنه بیش از هشت هزار نفر با  بررسی

(. لذا از آنجایی که 1392از دانشگاههای مختلف وارد بازار کار میشوند )بنی عامریان،

آموختگان آموزش عالی کشاورزی صورت  های بسیاری بر روی دانش گذاری سرمایه

منظور آموزش آنها صرف شده است، بدون تردید  ها و انرژی زیادی به گرفته وهزینه

(. 1390و همکاران،  2ساالزارباشد ) ای حساسیت دو چندان میمسأله بیکاری آنان دار

حصیالن الت ها و افزایش سیل فارغ این حساسیت، با گسترش سریع دانشگاه اما علیرغم

بخش کشاورزی، دانشجویان از بازار کار فاصله گرفته و پس از فراغت از تحصیل بر 

 کی از دالیل مهم این موضوع آن(. ی1391افزایند )علیپور ، فشار عرضه کار و اشتغال می

کشاورزی منطبق با نیازهای فعلی  های ارائه شده در نظام آموزش عالی است که آموزش

 التحصیالن شود که فارغ ها به این امر منجر می کارایی آموزش جامعه نیست و یا عدم

 بدیهی است هدف غایی. ب و مورد عالقه برای خود نباشندقادر به ایجاد مشاغل مناس

آموختگان است که پس از پایان تحصیالت خود  آموزش عالی کشاورزی، تربیت دانش

 های موجود نسبت به ایجاد شغلی مرتبط با آموخته بتوانند با استفاده از منابع و فرصت

،با توجه به (. از سوی دیگر1389، های دانشگاهی مبادرت ورزند )حسینی و همکاران

 ایمینههای دولتی، ز تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولت مبنی بر کاهش و  سیاست

1. Kline 

2. Salazar
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آموختگان توسط دولت وجود نداشته است، لذا ضرورت دارد  برای جذب دانش

 )عباسی و قلیآموختگان در کشور فراهم گردد راهکارهای بدیلی برای اشتغال دانش

کارها برای دهد یکی از بهترین راه ها نشان می (. در این زمینه، بررسی1388قورچیان ،

که این مهم باید در دانشگاه ها و مراکز آموزش باشد  کارآفرینی می دستیابی به این مهم

 (.1389)سپهردوست و مأمنی ،عالی به دانشجویان عرضه شود

طبق نظر یونسکو، دانشگاه در کنار مفهوم ملی و فراگیر بودن خود در عین حال داشتن 

ی، باید در قبال بهره گیری خود از منابع عمومی، استقالل خودگردانی و آزادی های فرهنگ

خصوصی، ملی و بین المللی، احساس مسئولیت نماید. عالوه بر این دانشگاه ها باید 

آموزش های خود را کارآمد و معطوف به حل مسائل جامعه نمایند تا دانشجویانی را 

ی برای ورود به تربیت کنند که انسان هایی طراح، کارآفرین و دارای مهارت های علم

 (. 1999میدان های کار و زندگی باشند)یونسکو، 

بر اساس آن چه در این قسمت آمد در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه شاخص 

های کارآفرینی با وضعیت اشتغال دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی 

فرضیات زیر مطرح می  خواهیم بود. در این راستا 1397-98اردستان در سال تحصیلی 

 شود:

فرضیه اول: بین شاخص های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی شاغل در شغل مرتبط با 

 رشته تحصیلی با دانشجویان شاغل در شغل غیرمرتبط تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین شاخص های کارآفرینی در دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی 

 نی داری وجود دارد.ارشد تفاوت مع

فرضیه سوم:بین شاخص های کارآفرینی در دانشجویان و معدل کتبی آخرین مدرک 

 تحصیلی آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.

در ادامه پس از بررسی ادبیات تحقیق شامل نظریات و پیشینه پژوهش و روش شناسی 

 قرار خواهد گرفت.  پژوهش با استفاده از آمار استنباطی این فرضیات مورد آزمون
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 ادبیات موضوع

و باارزش، با صرف وقت نو  زیخلق هرچ ندیرا فرا ینیکارآفر (2002)1ترزیو پ چیسریه

 ،یمال یداشتن خطرها ، همراه یمال یها آوردن پاداش دست و ، به یفرد تیرضاتالش، 

ز ا ینیاند .کارآفر کرده فیتعر شود، یم یکه از آن ناش یاستقالل یو اجتماع یروح

اشتغال اثربخش و کاهش  جادیا یکارآمد برا یابزار و یارزش اقتصاد جادیا یعوامل اصل

افراد خالق و مبتکر  ،یو امروزه در عرصة جهان شود یمحسوب م کارانیتعداد ب

 ن،ی.همچن اند شده یو خدمات یتیترب ،یصنعت نةیدرزم یمنشأ تحوالت بزرگ نانیکارآفر

 ی. برا ندیآ یبه حرکت درم ینیاره با توسعة کارآفرهمو ،یتوسعة اقتصاد یا چرخه

ند از: کانون ا اند که عبارت ارائه شده یمتفاوت یتیو شخص یرفتار یها یژگیو نانیکارآفر

 ،یلبط قیبه توف ازیتحمل ابهام، ن؛ یداشتن نوآور، متوسط یریخطرپذ ،یکنترل درون

ترز، هیسریچ و پی) یطلب عزم، اراده و پشتکار، و فرصت ،ینگر ندهیآ؛ یطلب استقالل

1383.)  

، یکی از ابعاد گسترش فرهنگ کارآفرینی را متوجه آموزش کارآفرینی 1990در سال 2گیب

در تمامی سطوح نظام آموزشی، به ویژه آموزش عالی دانسته است. همچنین وی نقش 

علت توسعه کشورهایی همچون  حمایتی دانشگاه ها از آموزش کارآفرینی را شاهدی بر

آمریکا، ژاپن و آلمان تلقی نموده است. وی این حمایتها  را شامل ارایه  راهنماییهای 

عملی، مشاوره و برگزاری  دورههای ویژه در خصوص کارآفرینی در درون  دانشگاهها 

  (.1990گیب، یا خارج از دانشگاه بیان  میکند )

ای است که نتایج برخی از مطالعات انجام  گونه اه بهاهمیت ترویج کارآفرینی در دانشگ

ه طور های کارآفرینانه تایید نموده است. ب شده تاثیر آن را بررفتار خود اشتغالی و فعالیت

بیان گر آن است که دانشجویان  2005مثال، نتایج تحقیق شریفزاده و زمانی  در سال 

1. Heisrich and Peters

2. Gibb
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مند و جدید را بهتر تشخیص های اقتصادی سود کارآفرین به لحاظ آموزشی،  فرصت

 (.1395)شریف زاده و زمانی، میدهند

بررسی وضعیت صالحیت های کارآفرینی »( در پژوهشی با عنوان 1396نداف و عسکری)

نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند را در سال  368تعداد « دانشجویان دانشگاه بیرجند

گیری در این پژوهش به روش  مورد بررسی قرار دادند. روش نمونه 1395-94تحصیلی 

یت که وضعیت صالح دادیافته های پژوهش نشان نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. 

با توجه به نتایج بدست آمده برای بهبود و های دانشجویان در سطح مطلوبی قرار دارد. 

ارتقای صالحیت های کارآفرینی خدماتی از قبیل کارگاه های عمومی، محتوای درسی و 

 ره ارائه نماید. غی

های شخصیتی کارآفرینی و بررسی ویژگی»( پژوهشی با عنوان 1396قنادی نژاد و زاهد)

شناسی دانشگاه شراهکارهای توسعة آنها از نظر دانشجویان علم اطالعات و دان

 یهمورد مطالعه شامل کله جامعرا انجام داده اند. در این پژوهش « شهیدچمران اهواز

بوده است که با شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز دانشجویان علم اطالعات و دانش

نفر از آنان از طریق پرسشنامه مورد  109استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 

نی های کارآفریدر میان ویژگیآزمون قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد 

ترین ( کم64/19ترین و تحمل ابهام )( بیش92/22دانشجویان، مرکز کنترل درونی )

ترین راهکارهای توسعة این خود اختصاص داده اند. نتایج نشان داد مهمرا بهمیانگین 

راهکارهای جانبی، آموزشی، حمایتی و راهکارهای  :ترتیب اولویت عبارتند ازها بهویژگی

 ه می باشد.پژوهشی و فناوران

تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه »( پژوهشی با عنوان 1388فیض )

را انجام داده است. جامعه آماری این پژوهش کل « بررسی دانشگاه سمنان-ویاندانشج

نفر به روش نمونه گیری  320دانشجویان دانشگاه سمنان بوده اند که از این میان تعداد 

تصادفی   ااانتخاب شده اند. نتایج   آماری این پژوهش نشان داده است که ویژگی های 

http://lis.aqr-libjournal.ir/article_49572_febcdb87ba6fb2ac5c373b6e3d89a35e.pdf
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_49572_febcdb87ba6fb2ac5c373b6e3d89a35e.pdf
http://lis.aqr-libjournal.ir/article_49572_febcdb87ba6fb2ac5c373b6e3d89a35e.pdf
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ی و چالش طلبی در هر دو جنس ضعیف و شخصیتی ریسک پذیری، سالست فکر

ویژگی های شخصیتی موفقیت طلبی و تحمل ابهام، مردان قوی تر از زنان ارزیابی شده 

است. هم چنین نتایج نشان داده است که دختران و پسران دانشجو دانشکاه سمنان از نظر 

 ویژگی های شخصیتی تفاوت معنا داری ندارند. 

تاثیر آموزش های کارآفرینی بر راه »پژوهشی با عنوان ( در 2012)1وین ست و فارلو

تاثیر دو برنامه کارآفرینی غیر متعارف  و برنامه « اندازی کسب و کار توسط دانشجویان

های با سبک و محتوای متفاوت را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان داد که 

راهم آورد از طرف دانشجویان دوره هایی که بتواند تجارب متنوع را برای دانشجویان ف

 مثبت ارزیابی شده و در خلق کسب و کارهای واقعی موثرند.

جنس، کارآفرینی و فاکتورهای انگیزشی مورد »هشی با عنوان >( در پژ2010) 2هامبرت

نشان داده است که جنسیت تاثیر مثبت و معنی داری بر روی فاکتورهای انگیزشی « ایرلند

 کارآفرینی دارد.

اساس آن چه در این قسمت از مقاله حاضر گذشت و با توجه به تحقیقات انجام شده بر 

در واقع نوآوری پژوهش حاضر بررسی رابطه ، در داخل کشور در مورد کارآفرینی

شاخص های کارآفرینی و اشتغال دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی 

طه مولفه های کارآفرینی و اشتغال که تحقیق جامعی در مورد رابچرا  اردستان است

ته هش در داخل کشور در رش>دانشجویان انجام نشده است. بعالوه با توجه به پیشینه پژ

کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی نیز تحقیقی در رابطه با کارآفرینی دانشجویان این رشته 

بر  رآفرینیانجام نگردیده است. بنابراین جا دارد که در پژوهشی تاثیر شاخص های کا

  اشتغال دانشجویان این رشته بررسی شود.

1. Wayne Seth and Farlow 

2. Humbert
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 روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی می 

باشد. هم چنین شکل تحقیق به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش 

ی ارشد در سال حاضر کلیه دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی و کارشناس

نفر می باشد. نمونه  98دانشگاه آزاد اردستان است که تعداد آن ها  1397-98تحصیلی 

گیری در پژوهش حاضر به روش تصادفی ساده انجام شده است. حجم نمونه آماری نیز 

 نفر بدست آمده است.  77با استفاده از فرمول کوکران 

ت پرسشنامه می باشد که در یری اطالعابا توجه به ماهیت پژوهش حاضر ابزار اندازه گ

هش از پرسشنامه استانداد کارآفرینی دانشگاه دورهام انگلستان و پرسشنامه این پژو

کارآفرینی دانشگاه دورهام  تفاده گردیده است. پرسشنامه جامعجمعیت شناختی اس

سوال می باشد که در آن ویژگی های خالقیت، مخاطره پذیری، عزم  54انگلستان شامل 

ه در ادامه هر کدام از این مولفو تالش، استقالل طلبی و توفیق طلبی سنجیده می شود. 

 ها تعریف می گردد:

 ا، ایده ها، مفهوم سازیعبارت است از فرآبند ذهنی که منجر به یافتن راه حل هخالقیت: 

)احمدپور شکل های هنری، تئوری ها و فرآورده هایی می گردد که بی همتا و تازه است

 .(45: 1389داریانی، 

ریسک پذیری: به حالتی گفته می شود که فرد برای انجام کاری یا پذیرش مسئولیتی که 

کن است به احتمال شکست در آن وجود دارد اعالم آمادگی می کند. خطر کردن مم

آگاهی فرد از موضوع بستگی نداشته باشد و حتی فرد از نتایج و پیامدهای احتمالی آن 

 (.44: 1389احمدپور داریانی، بی اطالع باشد)

استقالل طلبی: استقالل طلبی عاملی است که بر اساس آن کارآفرینان باید به پایه توانایی 

برابر منافع خود و  سازمانشان  ها و شایستگی های خود متکی باشند و همچنین در

 (.49: 1389، داریانی مسئول و پاسخگو باشند)احمدپور
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توفیق طلبی: عبارت است از تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی برای موفقیت در 

 (.1384موقعیت های رقابتی)فرهنگ کارآفرینی، 

 "اهداف بلند مدت پشتکار و اشتیاق به سمت"به عنوان  و تالش عزمعزم و تالش: 

 .(1384)فرهنگ کارآفرینی، استتعریف شده

به جز مولفه جامع کارآفرینی دانشگاه دورهام انگلستان همه مولفه ها در پرسشنامه 

سوال است و مولفه استقالل طلبی نیز  سوال دارد که سواالت  12استقالل طلبی دارای 

ن اعتبار این پرسشنامه از محاسبه گزینه ای لیکرت درجه بندی شده اند.میزا 5با مقیاس 

پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی نیز  بدست آمده است. 81/0آلفای کرونباخ 

پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که با توجه به اهداف پژوهش شاخص هایی چون 

سن، جنس، وضعیت اشتغال، معدل کتبی، مدرک تحصیلی و غیره را مورد ارزیابی قرار 

 می دهد. 

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه ها از روش آماری توصیفی 

استفاده شده  16نسخه  SPSSو استنباطی استفاده شده است. در این راستا از نرم افزار 

مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون  tاست. برای سنجش فرضیات تحقیق از آزمون 

 استفاده شده است. 

 پیشنهاداتنتایج و 

 آمار توصیفی

همواره در تحلیل های آماری نتایج توصیفی نقش پررنگی دارد. در ادامه برخی از ویژگی 

 های جامعه شناختی نمونه آماری پژوهش حاضر آورده می شود.

نتایج بدست آمده از سن و معدل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه  1در جدول 

دانشجوی  77آمده است. بر این اساس از بین  1397-98آزاد اسالمی در سال تحصیلی 

سال می باشد و میانگین  37سال و بیشترین سن  21مورد مطالعه تعداد کمترین سن 



The 14th Iran Conference on Quality Assurance

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

532

می باشد. همچنین در مورد معدل نمونه آماری نیز بدست آمده  93/22بدست آمده نیز 

 است.  41/16است که میانگین معدل 

 حسب سن و معدلتوزیع فراوانی نمونه بر -1جدول 

انحراف  میانگین بیشترین کمترین تعداد

 استاندارد

 74/1 41/16 76/18 14/11 77 معدل

77 21 37 93/22 66/2 

نیز اطالعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش حاضر  2در جدول 

مدرک نفر دارای  68نفر شرکت کننده تعداد  77آمده است. بر این اساس از مجموع 

 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشند. 9کارشناسی و 

 توزیع نمونه بر حسب مدرک تحصیلی -2جدول

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 31/88 68 کارشناسی

 69/11 9 کارشناسی ارشد

نفر  62در ادامه در بین دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اردستان که تعداد آن ها 

نفر از دانشجویان در شغل مرتبط با رشته تحصیلی  55آمده است که تعداد  بود بدست

نفر نیز شغل و رشته تحصیلی شان با هم ارتباط ندارد. این اطالعات  7خود هستند و تعداد 

 آمده است. 3در جدول 

 توزیع فراوانی وضعیت شغلی در رشته مرتبط و غیر مرتبط-3جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 71/88 55 با رشته شغل مرتبط
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 29/11 7 شغل غیر مرتبط با رشته

 آمار استنباطی

اسمیرنوف استفاده -جهت بررسی طبیعی بودن داده های تحقیق از آزمون کلموگروف

 آمده است. 4شده است که نتایج آن در جدول 

 محاسبات آزمون کلموگروف اسمیرنوف-4جدول 

 سخت کوشی پذیریریسک  خالقیت استقالل طلبی موفقیت طلبی

 77 77 77 77 77 تعداد

 32/3 52/3 31/3 166/3 66/3 میانگین

 61/0 52/0 66/0 /52 32/0 انحراف معیار
Z44/1 82/1 53/1 33/2 58/2 

Sig. 032/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

فرضیه اول: بین شاخص های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی شاغل در شغل مرتبط با 

 تحصیلی با دانشجویان شاغل در شغل غیرمرتبط تفاوت معنی داری وجود دارد.رشته 

آمده  5مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از آزمون 

است. نتایج نشان داد بین شاخص ریسک پذیری، موفقیت طلبی، استقالل طلبی، خالقیت 

و سخت کوشی دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی اردستان شاغل در شغل 

نی داری مع مرتبط با رشته تحصیلی با دانشجویان شاغل در شغل غیر مرتبط در سطح

که  ن معنیتایید می شود بدیتفاوت وجود دارد. بنابراین این فرضیه از پژوهش  05/0

میانگین شاخص های کارآفرینی دانشجویان شاغل در شغل مرتبط با رشته تحصیلی از 

 دانشجویان شاغل در شغل غیر مرتبط باالتر است.
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 شاخص های کارآفرینی دانشجویان tنتایج آزمون  -5جدول 

.Sig درجه آزادیt میانگین وضعیت متغیر

 001/0 60 62/1 54/3 شغل مرتبط ریسک پذیری

 02/3 شغل غیر مرتبط

 001/0 60 42/3 95/3 شغل مرتبط موفقیت طلبی

 21/3 شغل غیر مرتبط

 007/0 60 44/2 28/3 شغل مرتبط استقالل طلبی

 41/2 شغل غیر مرتبط

 001/0 60 38/2 46/3 شغل مرتبط خالقیت

 11/3 شغل غیر مرتبط

 002/0 60 56/2 07/3 شغل مرتبط سخت کوشی

 90/2 شغل غیر مرتبط

فرضیه دوم: بین شاخص های کارآفرینی در دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی 

 ارشد تفاوت معنی داری وجود دارد.

آمده  6مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  tبرای آزمون این فرضیه از آزمون 

است. بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت بین شاخص ریسک پذیری، استقالل 

طلبی و سختکوشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سطح معناداری 

ل طلبی تفاوت وجود دارد. بنابراین می توان گفت که میزان ریسک پذیری، استقال 05/0

و سخت کوشی دانشجویان با مقطع تحصیلی آنان رتباط دارد. هم چنین بدست آمد که 

میانگین این شاخص ها در مقطع کارشناسی ارشد بیشتر است. هم چنین بدست آمد که 

بین شاخص های موفقیت طلبی و خالقیت دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی 

بر این اساس این فرضیه رد نمی  وجود ندارد. تفاوت 05/0ارشد در سطح معنی داری 

شود و می توان گفت که میزان شاخص های موفقیت طلبی و خالقیت با مدرک تحصیلی 

 دانشجویان رابطه معنی داری ندارد.
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دانشجویان  tنتایج آزمون -6جدول 

.Sig درجه آزادی t میانگین مدرک تحصیلی متغیر

 001/0 75 219/1 41/3 کارشناسی ریسک پذیری

 52/3 کارشناسی ارشد

 682/0 75 314/0 66/3 کارشناسی موفقیت طلبی

 64/3 کارشناسی ارشد

 309/0 75 12/1 22/3 کارشناسی خالقیت

 30/3 کارشناسی ارشد

 006/0 75 31/1 28/3 کارشناسی استقالل طلبی

 03/3 کارشناسی ارشد

 002/0 75 17/2 21/3 کارشناسی سخت کوشی

 39/3 کارشناسی ارشد

فرضیه سوم:بین شاخص های کارآفرینی در دانشجویان و معدل کتبی آخرین مدرک 

 تحصیلی آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.

برای سنجش این فرضیه از پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که 

اس نتایج بدست آمده مشاهده می شود بر اسآمده است.  7نتایج مربوط به آن در جدول 

شاخص کارآفرینی و معدل کتبی دانشجویان رابطه معنی داری برقرار نیست.  5که بین 

در واقع میانگین کتبی دانشجویان از نظر آماری رابطه معنی داری با میانگین شاخص های 

 کارآفرینی آنان ندارد. بنابراین این فرضیه پژوهش تایید نمی شود. 

 ضریب همبستگی بین معدل دانشجویان و شاخص های کارآفرینی-7جدول 

.PSig ویژگی ها

 معدل

 121/0 117/0 موفقیت طلبی

 723/0 021/0 استقالل طلبی

 124/0 099/0 ریسک پذیری
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 341/0 061/0 خالقیت

 958/0 004/0 سخت کوشی

با توجه به یافته های بدست آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود که تمهیداتی در 

راستای ارتباط سه جانبه بین مراکز کارآفرینی در دانشگاه ها با اعضای هیئت علمی و 

دانشجویان برقرار شود. هم چنین پیشنهاد می شود جهت باال بردم اطالعات دانشجویان 

ارآفرینی اجرا شده در حیطه کشاورزی همایش هایی دوره و اساتید در زمینه تحقیقات ک

ای برگزار شود تا از این طریق خالء ناشی از فقدان اطالعات در زمینه کارآفرینی در این 

رشته برطرف شود. هم چنین پیشنهاد می گردد اساتید و اعضای هیئت علمی بیشتر نمره 

طریق روحیه کارآفرینی را در دروس را به پروژه های عملی اختصاص دهند تا از این 

دانشجویان و به خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد تقویت کنند. با توجه به این که 

در پژوهش حاضر رابطه معنی داری بین معدل و مولفه های کارآفرینی بدست آمد نتیجه 

می شود که معدل باال نشان از خالقیت و روحیه کارآفرینی فرد ندارد و بر این اساس 

تر است اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها برای جذب دانشجویان به پروژه های به

علمی تحقیقاتی به معدل آنان توجه ننمایند و بیشتر به روحیه کارآفرینی دانشجویان توجه 

 داشته باشند. 

 منابع

با . ناشر مولف نظریات، الگوها ،(. کارآفرینی تعاریف1389) .احمد پور داریانی، محمود-1

 همکاری شرکت پردیس، تهران.

آموختگان رشته  بررسی وضعیت اشتغال دانش (.1390فاطمه.)رستمی، یال.، بنی عامریان، ل-2

. ترویج و آموزش کشاورزی) مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه( 

 .44-31: 16شماره ( 2)سال  .فصلنامه آموزش عالی
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شناسایی و تحلیل (. 1389حمود. ).، و سلیمانپور، مواده حسینی، ج.، فرج الحمدحسینی، م-3

موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان 
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ترجمه  .ای بر کارآفرینی(. مقدمه1390) .دیازاکیونو، مونیافر .ساالزار، ملیتواس، تولیک،-4

 انتشارات کوهستان، تهران. سیامک نطاق.

بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه، مطالعه (. 1389).میدسپهر دوست، ح-5

المللی مدیریت نوآوری و  مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین. موردی دانشگاه بوعلی سینا

 .12-1بهمن ماه.  28و  27 .شیراز .کارآفرینی

 های مؤثر بر توسعه تعاونی . شناسایی عامل(1388ادر. ).، و قلیقورچیان، نحمدعباسی، م-6

 .170-143(: 2)شماره 1. سالفصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. آموختگان های دانش

های کشاورزی نسبت به فعالیت  نگرش دانشجویان رشته(. 1391).سینعلیپور، ح-7

 8سال  .مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی .کشاورزی های فرینانه در قالب تعاونیکارآ

 .103-93(: 2)شماره

 .(. مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور1384رهنگ اصطالحات کارآفرینی )ف-8

فصلنامه پژوهش و برنامه . توسعه کارآفرینی و دانشآموختگان( .1382جواد. )هزار جریبی، -9

 .177-159 (:30شماره) 6سال  .ر آموزش عالیریزی د

ترجمه سید علیرضا فیض  .(. کارآفرینی1383).و مایکل پی. پیترز .هیسریچ، رابرت دی -10

 . انتشارات امیرکبیر، تهران. بخش و حمید رضا تقی یاری

11-Gibb, A. (1990). In pursuit of frameworks for the development of growth models 

of the small business. International small business Journal, 19(1), 15-31.   

12-Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. 

New York: The Guilford Press. 
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یدانشگاه یدر نظام ها یفیتک ینو تضم یابیکنفرانس ارز ینچهاردهم 14دوره        

QAUS2020 

qaus.khu.ac.ir 

 تحلیلی بر علل و عوامل بیکاری دانش آموختگان

 1احمد کیخا

 چکیده

یکی از مسائل اساسی که امروزه بیش از هر زمان دیگری نظام آموزش عالی ایران با آن دسته 

و پنجه نرم می کند معضل بیکاری دانش آموختگان است. این مسئله نه تنها باعث هدر رفت 

منابع مالی کشور بلکه سبب زایل شدن سرمایه انسانی کشور که به عنوان کنشگران اصلی 

رسیدن به توسعه همه جانبه می باشد نیز می شود. بنابراین، هدف از این جوامع مختلف در 

با  یفیپژوهش ک نیا می باشد. دانش آموختگان یکاریبر علل و عوامل ب یلیتحلپژوهش 

 یکاریب نهیمحتوا انجام شده است. لذا مطالعات انجام شده در زم لیاستفاده از روش تحل

آن ها  یدیکل میشدند و مفاه یگردآور 1397ا ت 1385 یدانش آموختگان در بازه زمان

ست. مضمون استفاده شده ا لیاز راهبرد تحل میمفاه یو دسته بند لیتحل یاستخراج شد. برا

بر اساس مطالعه انجام شده در زمینه در راستای هدف پژوهش، دو پرسش مطرح شده است؛ 

ه چو  تقسیم می شوند؟ بیکاری دانش آموختگان در آموزش عالی این عوامل به چند دسته

پیشنهادات علمی، سیاستی و حکمرانی و مدیریتی و اجرایی برای بهبود وضعیت بیکاری 

اه دانشگ رونیبدانش آموختگان می توان ارائه کرد؟. یافته ها در چهار سطح درون دانشگاه، 

عه و فرهنگ جام کالن کشور یاستگذاریو س یحمکرانی، آموزش عال یاستگذاریدر سطح س

 1- ahmadkeykha8984@gmail.com
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)ظرفیت نرم( دسته بندی شدند. در پایان متناظر با سطوح آسیب ها، پیشنهادات سیاستی برای 

 .ت اشتغال دانش آموختگان آمده استبهبود وضعی

 نآموزش عالی، اشتغال دانش آموختگاواژگان کلیدی: بیکاری، دانشگاه، 

 مقدمه و بیان مسئله

افق های جدید فراروی علم اقتصاد گشوده شد  1960با ظهور مفهوم سرمایه انسانی در دهه 

که موجب شد نگرش ها نسبت به سرمایه گذاری و بازدهی تکامل یابد چراکه ایده اساسی 

نظریه سرمایه انسانی چنین بود که انسان خود می تواند ظرف تشکیل سرمایه باشد. بر اساس 

ی صورت گرفته در انسان که با هدف یا ارتقاء موقعیت و وضعیت او در این ادعا هزینه ها

عرصه زندگی فردی و اجتماعی تحقق می یابند دیگر مخارج مصرفی به حساب نمی آیند 

بلکه ماهیت سرمایه گذاری دارند. البته این پیش انگاشت توسط نظریه ها رقیب )سرند، فیلتر، 

دوم تقلیل مفهوم انسان به سرمایه با پرچم  عالمت دهندگی( در بخش نخست و در بخش

داری شفر مورد انتقاد قرار گرفت. شفر بر این باور بود که ماهیت و جنس سرمایه گذاری در 

انسان متفاوت از دیگر سرمایه گذاری هاست فلذا ممکن است لزوما سرمایه گذاری افراد 

ضاء آن جنبه مصرفی و برای ار برای آموزش جنبه سرمایه ای نداشته باشد بلکه برای بخش از

نیازهای روحی و دیگر نیازها باشد. مناقشات درباب سرمایه گذار بودن یا نبودن؟ مولد بودن 

یا نبودن آموزش از حیث اقتصادی، دیرینه بسیاری طوالنی دارد اما آنچه شواهد تجربی گواه 

د به رشد افراد و خانوار آن است نشان از آن دارد که آموزش با بارور ساختن ظرفیت های افرا

)در سطح فرد: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشت و درمان، افزون بر اینها آثار 

سریز آموزش برای دیگر افراد(، بنگاه ها )افزایش رقابت پذیر، درآمد باالتر، بهره وری بیشتر 

درمان( را در پی و غیره( و دولتی )رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و 
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دارد. در واقع، پیامدهای آموزش به دو بخش، منافع شخصی و منافع اجتماعی تقسیم می 

 شود.

با توجه به تعریف سرمایه انسانی ]افزایش قابلیت های مولد انسان[ قرار گرفتن در فرایند 

رایند فتحصیل یا آموزش رسمی از آنجا که به انباشت دانش محصل می انجامد به منزله نوعی 

سرمایه گذاری خواهد بود چراکه با متخصص ساختن او بر توانایی اش در انجام امور مختلف 

می افزاید. با این وصف، تحصیالت افراد را باید نوعی سرمایه گذاری انگاشت که با تکمیل 

آن و ورود به بازار کار بازدهی ناشی از آن در طول زمان به صورت جریان درآمدی عاید 

د. عالوه بر اشتغال پذیری و افزایش درآمد افراد در سوی دگر، شواهد تجربی نشان خواهد ش

می دهند که دانشگاه ها نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع 

در حال حاضر شرایط اشتغال (. با این وجود، 2014، 3اقبال و دالی؛ 2018، 2مارجیسنوندارند )

توجه به تغییرات به وجود آمده[ با بی ثبات همراه بوده است که چنین شرایطی در بازارکار ]با 

و همکاران،  4مسیرها و انتظارات شغلی را در آینده با ابهام مواجه ساخته است )کورتالزو

(. چراکه میزان بیکاری 2012و همکاران،  6یسکویبر؛ 2017، 5هافستر و روزنبالت؛ 2019

گاهی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته افزایش یافته جوانان دانش آموختگان دانش

است. بیکاری دانش آموختگان عالوه بر اینکه سبب هدر رفت سرمایه انسانی می شود 

مشکالت جدی اقتصادی و اجتماعی را پیش می آورد به همین دلیل توجه به معضل بیکاری 

و  7گران بوده است )ژنگدانش آموختگان پیوسته مورد توجه سیاستگذاران و پژوهش

(. چراکه آموزش عالی بر اساس خواسته های اجتماعی نقش مهمی در 2018همکاران، 

2 Marginson 
3 Iqbal and Daly 
4 Cortellazzo 
5 Hofstetter & Rosenblatt 
6 Briscoe 
7 Xing 
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آموزش اعضای جامعه در آینده دارد و دانش آموختگان بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی 

انتظار دارند که در مقایسه با افراد فارغ التحصیل دیپلمه شغل با ارزش تری پیدا کنند 

 .(2009، 8نکیلمن)وی

در آموزش عالی ایران نیز امروزه با انبوهی از فارغ التحصیالن بیکار مواجه شده ایم این 

خروجی ناهمگون می تواند بازتاب دهنده بسیاری از چالش ها نظیر کمی شدن آموزش عالی 

و افت کیفیت آموزش، ناهمزمانی برنامه های درسی با نیازهای جامعه و کهنگی برخی از 

شته ها و سرفصل ها و غیره باشد. آنچه که پیداست این است که مجموعه از عوامل به شکل ر

درهم تنیده به پیدایش وضعیت فعلی بیکاری در آموزش عالی ایران منتج شده اند که در 

صورت عدم واکاوی علل و ریشه های می تواند پیامدهای گرانی را بر جامعه تحمیل سازد. 

وه سازی دانش آموختگان بیکار به معنای اتالف سرمایه انسانی کشور انبچراکه از یک سو، 

که به عنوان اصلی ترین عامل در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب می شوند در 

کنار اتالف منابع مالی کشور عظیم تخصیص داده برای تربیت دانشجویان می شود با یک 

تربیت هر دانشجو می توان به این حجم  حساب سر انگشتی با در دست داشتن هزینه سرانه

اتالف منابع مالی در آموزش عالی پی برد از سوی دگر، با سرخوردگی نسل جوان و بی 

اعتمادی جامعه به جامعه و افزون به خیل عظیم بیکاران جامعه باعث افزایش جرم و بزهکاری 

تری را بر کشور وارد می ها، اعتیاد و غیره در جوانان می شود که هزینه های بسیاری سنگین 

سازد از این نقطه نظر واکاوی و تحلیل بیکاری دانش آموختگان در آموزش عالی بسیار مهم 

 اندانش آموختگ یکاریبر علل و عوامل ب یلیتحلپنداشته می شود. لذا هدف از این مطالعه، 

 می باشد. در راستای دستیابی به این هدف دو پرسش مطرح شده است؛

8 Winkelmann 
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 مطالعه انجام شده در زمینه بیکاری دانش آموختگان در آموزش عالی این بر اساس

عوامل به چند دسته تقسیم می شوند؟

 چه پیشنهادات علمی، سیاستی و حکمرانی و مدیریتی و اجرایی برای بهبود وضعیت

 بیکاری دانش آموختگان می توان ارائه کرد؟

 عالیمطالعات ناظر بر بیکاری دانش آموختگان در آموزش 

( در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان 1396باغفلکی و پرندین )

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عوامل آموزشی، 

مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی در بیکاری فارغ التحصیالن نقش مهم و بسزایی دارد که در این 

( در 1396ل فرهنگی و اجتماعی بیشترین تاثیر را بر میزان بیکاری دارند. موحدی )بین عوام

مطالعه ای به بررسی بازدارنده های اشتغال دانش آموختگان کشاورزی پرداخت و به این 

نتیجه دست یافت که مهمترین آن ها: کیفیت پایین و محتواهای نامناسب برنامه های درسی 

مدرسان دانشگاه در آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار، دانشگاه ها، ماهر نبودن 

نداشتن آشنایی کافی با کارآفرینی در دوران تحصیل، کمبود خدمات و حمایت های مشاوره 

ای به دانش آموختگان، نبود زیرساخت کافی، نداشتن اعتماد بنفس و روحیه کار در بین دانش 

ات مالی کافی، نبود زمینه ارتباط و هماهنگی بین سازمان آموختگان، نبود اعتبارات و امکان

های مرتبط با کشاورزی، نبود قانون مناسب اداری دسته بندی شدند. در پژوهشی دیگر 

( به بیکاری دانش آموختکان دانشگاهی و مهاجرت مغزها پرداخت و به این 1395شعبانی )

بگان؛ عدم توازن در اجرای نتیجه رسید که از جمله چالش های بیکاری و مهاجرت نخ

شاخص های کمی و کیفی سیاست ها، برنامه ها و قوانین اسناد باالدستی نقشه جامع علمی، 

نگاه به نهاده های علم به مثابه بنگاه های اقتصادی آموزش محور، ساختار اجتماعی، اقتصادی، 
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( در مطالعه 1393فرهنگی، سیاسی و صنعتی کشور دسته بندی کرد. عیسی زاده و حسینی )

ای به بررسی تطبیقی بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها 

مهار نمودن جهت هماهنگ در کشورها، دیگر تالشپرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

باکار  بازار رابطه تقویت و کار بازار مهارتی نیازمندی های با دانشجویان به آموزشی تهای

دانش آموختگان و فارغ التحصیالن اشتغال و بیکاری آمار بررسی است آموزش بخش

دانش آموخته افزایش شاغلین درصد می دهد  نشان ظاهرا اگرچه سالهای اخیر، در کشورمان

قالب در اکنون جامعه، بیکار جمعیت که است نشانگر آن حقیقت در اما است، کرده پیدا

اشتغال شانس آموزشی، گذراندن دوره های و می شوند ظاهر دانشگاهی تحصیل کرده های

سال  به را آمار بیکاری تنها آموزشی، سیاست های و است نداده افزایش جامعه افراد برای را

از  بعد، به 1381 سال از بیکاری دانش آموختگان نرخ می دهد ضمن آنکه انتقال آینده های

( در پژوهشی به بررسی عدم 1389و همکاران ) است. سپاسی باالتر کار نیروی بیکاری نرخ

اشتغال در بین دانش آموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین پرداختند و به این 

درصد دو  66درصد بیکار بودند و مدت بیکاری بعد از تحصیل برای  5/35نتیجه رسیدند که 

باالتر بوده است اصلی ترین  درصد موارد هفت سال و 4/3 سال و کمتر از آن است و برای

علل عدم اشتغال از نظر دانش آموختگان عدم نیاز بخش های خصوصی و دولتی، ادامه 

( 1388روشن و حسینی لرگانی )تحصیل و ضرورت کار در محیط نامناسب و دور دست بود. 

 در پژوهشی به اشتغال و بیکاری دانش آموختگان زن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که

درصد و سهم مردان  31معادل  1385سهم زنان از کل مشاغل دانش آموختگان کشور در سال 

 درصد است. 69
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 روش پژوهش

این پژوهش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. لذا مطالعات انجام شده 

گردآوری شدند و مفاهیم  1397تا  1385در زمینه بیکاری دانش آموختگان در بازه زمانی 

کلیدی آن ها استخراج شد. برای تحلیل و دسته بندی مفاهیم از راهبرد تحلیل مضمون استفاده 

موجود در  یو گزارش الگوها لیشناخت، تحل یبرا یمضمون، روش لیلتحشده است. 

نده پراک یهااست و داده یمتن یهاداده لیتحل یبرا یندیروش، فرا نیاست. ا یفیک یهاداده

این  (.1393 ،ی و همکارانکند )خان محمد یم لیتبد یلیو تفص یغن ییهاو متنوع را به داده

 طرح پژوهشی می شد. 2مقاله و  7مطالعات شامل 

 یافته ها

طح به چند س عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در تحلیل محتوای مقاالت

د که به شکل زنجیر وار بر بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی تاثیر می نتقسیم می شو

 ( تشریح شده اند1گذارد این عوامل در جدول )

 ( عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی ایران1جدول )

 سطوح تاثیرگذاری

)مضامین پیش سازمان 

 دهنده اصلی(

 مفاهیم کلیدی

 درون دانشگاه

کمبود حمایت مالی از دانشجویان؛ کمبود فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان؛ بی توجهی به برنامه های توسعه دانشجویان؛ 

کمبود امکانات آموزشی، تفریحی و سخت افزاری در دانشگاه ها؛ تخصیص نادرست منابع مالی موجود در دانشگاه و نپرداختن 

دانش آموختگان؛ کاربردی نبودن واحدهای درسی )تئوری محور بودن(؛ ناهمزمانی بین  به مولفه های کلیدی و مرتبط با اشتغال

نبود دوره ؛ ها در دانشگاه دهیاز ا یبانیو پشت تیعدم حماواحدهای درسی و نیازهای جامعه؛ کهنگی سرفصل های آموزشی؛ 

)برای ایجاد لینک میان دانشجویان  نامه ها و پژوهش ها انینبودن پاو کابردی مسئله محور ؛ در صنعت و سازمان ها یکارورز یها

ی ها عدم ارتباط دو جانبه گروهو سازمان ها( و گسترش پالژیاریسم و سرقت علمی؛ بی توجهی به آموزش های مهارت محور؛ 
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 یوق هانبود مشی؛ لیبعد از فارغ التحص نانهیکسب و کار کارآفر یدر راه اندازدانشجویان  یناتوانی؛ رونیبا جامعه ب آموزشی

؛ عدم توجه به استقالل دانشجو در انتخاب استاد و دروس؛ مشارکت ندادن دانشجویان در با صنعت یانارتباط دانشجو یبرا

تصمیم گیری های دانشگاه؛ یادگیری محور نبودن محیط و فضاهای خوابگاهی )نبود کارگاه های مهارت افزایی در حوزه های 

گروه های آموزشی دانشگاه با صنعت و سازمان های دیگر برای ایجاد شغل برای دانشجویان؛ نبود مختلف(؛ نداشتن ارتباط 

مراکز کاریابی در دانشگاه ها؛ نبود دفاتری برای معرفی ایده های دانشجویان به سرمایه گذاران؛ ضعف در برگزاری مسابقات و 

زه در دانشجویان؛ نبود آموزش های مهارت محوری و فقدان جشنوارهای علمی و فناوری ملی و بین المللی برای ایجاد انگی

توانمندی خوداشتغالی در دانش آموختگان؛ اساتید بدون تجربه اجرایی در صنعت )گستت میان رئوس مطالب با واقعیت های 

بود و ضعف ازهایشان؛ نبازار و بیرونی(؛ نبود روحیه کارتیمی و گروهی؛ قطع ارتباط دانشگاه ها با محیط پیرامونی شان در رفع نی

مراکز مشاوره های شغلی در دانشگاه و دوره متوسطه پیش از ورود به دانشگاه؛ نبود انتشاراتی به صورت هفته نامه برای اطالع 

از فرصت های شغلی؛ ضعف دانشگاه ها در انعقاد قرار داد با سازمان ها و صنایع؛ نبود مرکزی برای اطالع رسانی از توانمندی 

موختگان به صنایع و سازمان ها؛ نبود مرکزی برای پایش و ارزیابی سرنوشت دانش آموختگان؛ پایین بودن صالحیت دانش آ

؛ عدم توسعه کانون های فارغ التحصیالن؛ عدم توفیق دانشگاه ها در برانگیختن و تفویت برخی از آموزش دهندگان در دانشگاه

 روحیه علمی دانشجویان

بیرون دانشگاه در 

سیاستگذاری سطح 

 آموزش عالی

نبود ارتباط مستمر دانشگاه ها با صنعت؛ ضعف سیستم ارزشیابی از استاد و ناتوانی در سنجش دقیق کیفیت آموزش؛ نگاه مقاله 

محوری در سیستم ارتقاء اعضای هیئت علمی؛ نداشتن روابط بین المللی با دانشگاه های مطرح دنیا؛ هدایت تحصیلی نادرست 

؛ سیستم پذیرش دانشجو نادرست؛ افزایش سایز جمعیتی دانشجویان؛ ضعف 9پایه های قبل از ورود به دانشگاه دانشجویان در

 یاستگذاریر سد ینیسرزم شینبود نگاه آمااستقالل دانشگاه ها؛ نبود نظارت دقیق بر عملکرد دانشگاه ها و شفاف نبودن فرایندها؛ 

موزش و آ نیگسست بی؛ در نظام آموزش عال تیفیک یابیضعف نظام ارزش؛ )بیکاری عدم تطبیق جغرافیایی و منطقه ای( ها

؛ یعلم به محصول در آموزش عال لیتبد رهیعدم زنجی؛ عرضه و تقاضا در آموزش عال نینبود تناسب بی؛ پرورش و آموزش عال

ی؛ قوانین و مقررات ناکارآمد دانشگاهی؛ عدم رصد دانش آموختگان شغل یها تیو فعال یلیتحص یرشته ها نیتناسب بفقدان 

و تحوالت بازار کار در آموزش عالی؛ سیاستگذاری آموزش عالی بدون حضور نمایندگان دانشجویی؛ عدم تاسیس رشته های 

 یهاتباط رشتهارمیان رشته ای و کاربردی؛ ممعانت نکردن از جذب دانشجویان در برخی از رشته های اشباع شده؛ عدم 

؛ عدم مشارکت صاحبان صنایع و بخش صنعت در سیاستگذاری ها )تمرکز گرایی(؛ برون سپاری بازار کشور ازیبا ن یدانشگاه

نکردن فعالیت ها به بخش خصوصی؛ تقاضا محور نبودن نظام آموزشی؛ وابستگی به بودجه دولتی و پول نفت و پاسخگو نبودن 

ان؛ عدم اعتماد صنعت به دانش آموختگان و یافته های پژوهشی دانشگاه ها؛ ضعف در مشارکت دانشگاه ها در قبال عملکرد ش

 متخصصان در تدوین برنامه های درسی
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حمکرانی و 

سیاستگذاری کالن 

 کشور

اشی نسیاست زدگی در انتصابات و تغییر برنامه ها و سیاست ها با جابجای مدیران؛ بستن درهای کشور در ارتباطات بین المللی 

از گرایش های ایدئولوژیکی؛ تعدد مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر در آموزش عالی با محوریت شورای عالی انقالب فرهنگی؛ 

قوانین ناکارآمد در سطح کالن )شفاف نبودن قوانین صادرات و واردات، گمرکی، مالیاتی، بانکی، حقوقی و غیره(؛ اتخاذ تصمیمات 

لعه و امکان سنجی؛ افزایش تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛ بیکاری ناشی از تحوالت فراوزارتخانه ای و بدون مطا

جمعیتی در دهه شصت؛ بی برنامه گی دولت ها و داشتن نگاه مقطعی و دوره ای؛ نامناسب بودن وضعیت اشتغال زنان؛ دولتی 

کارگیری افراد فاقد صالحیت در راس امور تصمیم  بودن بخش عمده اقتصاد ایران؛ ناهماهنگی دستگاه های اجرایی کشور؛ به

سازی؛ سیطره دیوان ساالری اداری )در فرایند ثبت اختراع، شرکت و غیره(؛ نبود ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور ناشی از 

تمرکز  ؛کشمکش های سیاسی مستمر و قرار گرفتن در شرایط نامطمئن؛ مشکالت اجرایی فراوان فراروی راه اندازی کارآفرینی

و شهرهای بزرگ؛ حاکم بودن باند بازی و روابط فامیلی در برخی از انتصابات شغلی؛ نبود  فارغ التحصیالن در محیط های

 سرمایه گذار خارجی

فرهنگ جامعه 

 )ظرفیت های نرم(

 ای و علمی کاربردیرواج جو مدرک گرایی در جامعه؛ نبود فرهنگ کارآفرینی در جامعه؛ بی توجهی به رشته های فنی و حرفه 

از تقطه نظر خانواده ها؛ نبود اعتماد بنفس و روحیه ریسک پذیری در دانشجویان )داشتن روحیه پشت میز نشینی(؛  وجود کلیشه 

های ذهنی و فرهنگی در باب اشتغال زنان؛ ناامیدی دانشجویان از فضای فعلی کشور و آینده پیش رو )مشکالت اقتصادی 

ی دانش آموختگان که حاضر به پذیرش هر شغلی نیستندفراوان(؛ زیاده خواه

 : مدل عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان برآمده از یافته های پژوهش1نگاره 
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بحث 

به طور خالصه برخی از مهمترین عوامل در هر چهار سطح در آموزش عالی ایران تحلیل می 

 شود؛

برای نمونه رشته برنامه ریزی آموزشی از نظر کهنگی سرفصل ها،   الف( درون دانشگاهی؛

سرفصل  1369تاسیس شد و در تاریخ  1369)علوم تربیتی( در دوره کارشناسی ارشد در سال 

از زمان تاسیس این رشته هیچ بازنگری  20های دروس آن به تصویب رسید اکنون با گذشت 

یت ت. با توجه به نقش آموزش عالی در تربو تغییری در سیالبس درسی آن صورت نگرفته اس

نیروی انسانی متخصص و کار آمد آیا با وجود تغییرات روز افزون و پیشرفت های علم و 

فناوری چنین برنامه درسی کهنه ای کار آمد و پاسخگو به نظر می رسد؟ اغلب رشته های 

ایان نامه ها و پژوهش های دانشگاهی )پ. دیگر دانشگاهی نیز وضعیت مشابهی را دارند

مقاالت( نیز به شکل ناکارآمد و عدم مسئله گرایی اجرا می شود و ساالنه حجم زیادی از 

منابع مالی و انسانی هدر می رود عالوه بر اینکه مسئله و مشکلی نیز از جامعه حل نمی شود. 

خود  هبا وجود اینکه کشور ایران جایگاه نخست در تعداد مقاالت در بین کشورهای همسایه ب

اختصاص داده است اما آیا این مقاالت مسئله را حل کرده اند؟ در بخش های اجتماعی، 

اقتصادی، کشاورزی و... آیا گره ای را باز کرده اند؟. در کنار این به دالیل گوناگون شاید 

افزایش بی اخالقی های پژوهشی در مسابقه برای چاپ مقاله نیز هستیم به گونه ای که 

( در گزارشی در تهران که نشریه معروف ساینس به چاپ رسیده است، از 1620)  10استون

وجود بازاری غیر قانونی برای خرید و فروش مقاالت و پایان نامه ها در ایران خبر می دهد. 

او خاطر نشان می کند که هیچ قانون الزام آوری برای عملی و اجرایی کردن منع دانشجویان 

10 Stone 
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ایان نامه ها در ایران وجود ندارد و معتقد است این مسئله به از خرید و فروش مقاالت و پ

امری کامال عادی و رایج در بسیاری از نقاط ایران، از جمله پایتخت، تهران تبدیل شده است. 

اشخاصی حامل پالکاردهای متنوع و متعدد در کنار دانشگاه تهران به راحتی قابل رویت و 

رهگذاران، قیمت های متفاوتی برای خرید و فروش تشخیص هستند که به عابران پیاده و 

پایان نامه ها و مقاالت می دهد؛ سپس او به نقل از مقامی مسئول و مطلع اظهار می دارد که 

 10پایان نامه از مجموع پایان نامه های دفاع شده، عبارتی حدود  5000حدود  2013در سال 

سوی دگر آن، عدم توجه  .ه می شونددرصد از تمام پایان نامه ها خرید و فروش و معامل

مدیران و برنامه ریزان به یافته ها و دستاوردهای مطالعات کاربردی می باشد نوعی بی اعتمادی 

بین دانشگران، مدیران و سیاستگذران و کارفرمایان بخش صنعت به یافته های پژوهشی ایجاد 

ها، سیاست ها و قوانین می شده است که مستلزم بازنگری و بهبود خرده فرهنگ ها، ساختار

نکته دیگر فاصله میان تئوری پردازی واحدهای درسی با واقعیت های بیرونی و بازارکار  باشد.

است. بازار به معنای کتاب و مقاله نیست و دانش خاص خود را می طلبد که مستلزم گره 

ه غالبا شاهد زدن آموزش های کالسی با مسائل بیرونی و واقعیت های جامعه است اما امروز

تئوری محوری در دروس در دانشگاه ها هستیم که این دورس هیچگونه ارتباطی با مسائل 

اجتماعی و اقتصادی جامعه ندارند و حتی دوره های برای حضور دانشجویان جهت انجام 

کارورزی در بخش صنعت تعریف نشده است و این عوامل سبب می شود دانشجویان تک 

که حتی بعضا برای استخدام در بخش خصوصی و  ربیت شوندبعدی و آموزش محور ت

صنعت نیازمند سپری کردن دوره آموزشی دیگری هستند که عالوه بر هدر رفت منابع دولتی 

 در آموزش رسمی خود هزینه مالی و زمانی دیگری را به فرد و کارفرما تحمیل می کند

به لحاظ دیرینه شناسی همواره  ب( بیرون دانشگاه در سطح سیاستگذاری آموزش عالی؛

گسست میان آموزش عمومی و آموزش عالی در کشو ایران وجود داشته است. چراکه اکنون 
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ی و ب جویانآموزش عالی ایران عدم هدفمندی در انتخاب رشته دانش ییکی از مسائل اساس

 بر اساس آمار یک سوم عالقگی آن ها در باالترین سطوح آموزشی است به گونه ای که

دانشجویان مهندسی و چهل درصد از دانشجویان پزشکی کشور به رشته تحصیلی خود عالقه 

(  این مسئله می تواند در بلند مدت موجب نارضایتی 293848کد خبر  ،یهمشهرای ندارند )

و هدر رفت عمر و بروز ناهجاری ها و همچنین تاثیرات نامناسب در زمان تحصیل و آینده 

محققان در یافته های خود به این نتیجه رسیدند که ادبیات پژوهش،  کاری شود. با واکاوی

دانشجویان در دانشگاه های ایران از انگیزه کافی برخودار نیستند و همچنین در برخی از رشته 

ضعف ( 1391؛ شکرباغانی، 1384ها به رشته تحصیلی خود نیز عالقمند نیستند )بحرانی، 

 کامال مشهود می باشد. سیستم فعلی مبتنی برحافظه گراییسیستم پذیریش دانشجو در ایران 

و مهارت تست زنی می باشد و در اندازه گیری خالقیت فردی )نظیر مهارت نوشتن، تحلیل 

و تفکر انتقادی را ندارد چه بسا دانشجویان در سطح تحصیالت تکمیلی نیز حتی توان نوشتن 

 ه آموزش عالیرا. رشد کمی و بدقواست یک پاراگراف به صورت تحلیلی را ندارند( ناتوان

نیز چالش دیگری است که بدون توجه به شرایط منطقه ای و پیرامونی و بدون انجام نیازسنجی 

دانشکده کشاورزی در کشور داریم  120تعداد دانشجویان پذیرش می شوند چراکه اکنون 

ر بیش از یک سوم مهندس کشاورزی؟! از سوی دیگ 15یعنی به ازای هر هکتار زمین تعداد 

جمعیت کشاورزان را در ایران زیر دیپلم ها و بی سوادان تشکیل می دهند افزون بر این هزینه 

تمام شده تربیت دانشجو در رشته کشاورزی بیشتر از برخی از رشته های مهندسی و پزشکی 

ین ا . اما پرسش اینجاست با توجه به باال بودن هزینه تربیت دانشجویان در این رشتهاست

ر مشکل اصلی دیگتعداد دانش آموخته و مهندس کشاورزی در کجا به کارگرفته می شوند؟!. 

عدم ارتباط دانشگاه و صنعت و ضعف در شکل گیری مدل های ارتباطی سه گانه دولت، 

دانشگاه و صنعت، با کشنگری دانشگاه است. دانشگاه در ایران پدیده ای منفعل )چه از نظر 

چه از نظر اقتصادی( است و این مسئله از دیرباز و از ابتدای تاسیس کنشگری انتقادی، 

دانشگاه تهران، که به عنوان دستاویزی برای خدمتگذاری حکومتی بوده است آغاز شده است 
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تا به امروز همچنان همان کارویژه ها را با عناوین دیگری یدک می کشد که با توجه به افزایش 

نشگاه به عاملی برای بیکاری دانش آموختگان مبدل شده سایز جمعیت دانشجویان خود دا

نکته دیگر نداشتن نگاه آمایش سرزمینی در ایجاد دانشگاه ها، راه اندازی رشته ها و . است

جذب دانشجویان و دیگر عوامل است. در آموزش عالی به توجه به ظرفیت های منطقه ای 

یری می شود که این عامل سبب در خصوص دانشگاه ها )غالبا تصمیات سیاسی( تصمیم گ

بیگانگی هر چه بیشتر دانشگاه از قلمرو جغرافیایی خودش می شود که سبب ناتوانی در حل 

مسئله های محیط خودش و تربیت دانش آموختگانی بیگانه با محیط اش می شود برای نمونه 

ور قرار ی کشدر سیستان و بلوچستان با حجم زیادی از محرومیت ها یکی از سه دانشگاه زیبا

دارد اما این دانشگاه چقدر توانسته است مشکالت منطقه و این استان محروم را از نظر اشتغال 

زایی، مشکالت اجتماعی و فرهنگی و غیره حل کند؟! نکته اساسی دیگر وابسته بودن بودجه 

آموزش عالی به پول نفت است که خود عاملی برای عدم توجه مسئولین به چگونه هزینه 

دن آن می باشد. فریدمن معتقد بود که چگونگی تامین مالی بر رفتار تخصیص منابع افراد کر

تاثیر می گذارد لذا اگر منبع تامین مالی آموزش دولت باشد دقت و حساسیت در مورد چگونه 

هزینه کرد منابع نمی شود اما بالعکس اگر منبع تامین ستانده ها و دستاوردهای خود موسسات 

باشد آنوقت حساسیت بیشتری در مورد هزینه کرد منابع خواهد بود و مدیران  آموزش عالی

به دنبال بهینه سازی تخصیص منابع هستند به طور مشخص پیشنهاد فریدمن ارائه آموزش 

عالی با سازوکار بازار با هدایت بخش دولتی )از طریق کمک های دولتی( است که منتج به 

چالش دیگر افت کیفیت آموزش عالی است که شود.  نظام آموزشی کارآمد و اثربخش می

مجموعه ای از عوامل زنجیروار سبب افت کیفی آموزش شده اند چراکه همزمان رشد کمی 

در کنار نبود فرهنگ ارزیابی و به  آموزش عالی، به ارتقاء کیفیت در آن توجهی نشده است

ه ه پیشگام این عامل دغدغکارگیری ابزارهای سنجش و ارزیابی کیفیت در دانشگاه هاست ک

مندی و وجود باور به کیفیت و زمینه سازی برای پذیرش فرهنگ کیفیت در دانشگاه هاست. 

در سطح بین المللی نیز عدم حضور در شبکه های بین المللی و نهاد بین المللی در زمینه 
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مر آن می تکیفیت است. مفهوم کیفیت غایتی ندارد و مستلزم تالش پی در پی برای ارتقاء مس

 باشیم.

رواج فرهنگ پشت میز نیز در یافتن شغل برای  ج( فرهنگ جامعه )ظرفیت های نرم(؛

دانشجویان مسئله اصلی است. اکثر دانش آموختگان درصدد برای یافتن شغل دولت هستند 

که این معضل دیرینه طوالنی و ریشه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دارد. این نگاه 

ه شغل رما بوده است کحتی در سطح جامعه نیز تسری یافته است و پیوسته این نگاه حکمف

دولتی بهتر از کارآفرینی است. همچنین ضعف نظام آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه در پرورش 

خالقیت، ریسک پذیری، حل مسئله و غیره کامال آشکار است چراکه امروزه با سیستم آموزشی 

ک های یحافظه محور مواجه هستیم که رقابت همگانی در کنکور بر سر میزان حفظیات و تکن

تست زنی است؟!. بی توجهی به آموزش های مهارت محور و رشته های فنی و حرفه ای و 

هنرستان در دوره متوسطه نیز معضل دیگری است چراکه نوع نگاه خانواده ها به این رشته 

ها منفی است و به نوعی کسر شان خود می دانند اگر فرزندان شان در این هنرستان به تحصیل 

ن مسائل باعث تراکم چرخشی دانشجویان در رشته های مختلف نظری، یک بازه بپردازند ای

( فنی و مهندسی و امروزه رشته های تجربی با تب پزشک شدن اشباع 1380-1370زمانی )

. جو مدرک گرایی نیز همزمان با افزایش جمعیت دانشجویی در سال های اخیر در شده اند

قشار جامعه به دنبال تحصیالت دانشگاهی بدون جامعه بشدت افزایش یافته است و همه ا

. 11اینکه احساس نیاز داشته باشند فقط صرفا برای کسب مدرک به تحصیل مشغول شدند

برای برخی از پسران به تعویق انداختن سربازی و برای برخی از دختران فراهم ساختن فرصت های بهتر برای ازدواج، 11

ی با آشنایان به دنبال مدرک دانشگاه یبرخی برای ارتقاء موقعیت شغلی در محل کار و برخی دیگر برای چشم و همچشم

 باالتر هستند
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دانشگاه های پرشمار ایران نیز به فروشگاه های مدرکی تبدیل شدند که در هر کوی و برزنی 

 نیز یافت می شوند.

د( حکمرانی و سیاستگذاری کالن کشور؛

دانشگاه وجود داشت  70سال فقط  70در طی  1384تدای تاسیس دانشگاه تهران تا سال از اب

تا رسید؟! همچنین با یک مصوبه یک  124تعداد دانشگاه ها به  1391تا  1384اما در دوران 

هزار رسید بدون توجه به سرانه فضا آموزشی، نسبت  10هزار به  5شبه ظرفیت دکتری از 

بدون دلیل و پشتوانه علمی و با خواست نمایندگان . ن بودجه و غیرهاستاد به دانشجو، میزا

اینها نمونه های از دخالت  مجلس برای ورود به مجلس وعده تاسیس می دادند و می دهند

های غیرتخصصی و فراوزارت خانه ای هستند که بر بیکاری دانش آموخنگان اثرجدی داشته 

در آموزش عالی با محوریت شورای عالی انقالب اند. تعدد مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر 

فرهنگی نیز معضل دیگری است که بر سر دانشگاه ها سایه انداخته است و تصمیمات با 

مدیریت متمرکز به دسته گروه های اقلیت بدون دخالت دادن متخصصان و ذی نفعان از 

ل چرخه گذاری به شکسطوح پایین تر اتخاذ و به اجرا گذاشته می شود در حالیکه اگر سیاست

و مشارکتی با حضور همه ذینعان )نمایندگان دانشجویان، اعضای هیئت علمی، مدیران دانشگاه 

. نگاه ارزشمندی نیز به کارآمد تر می باشندها، صنایع و غیره( باشد با یک دید همه جانبه 

اخلی آموزش و پژوهش وجود ندارد. میزان سهم بودجه نظام آموزشی از تولید ناخالص د

کمتر از نیم درصد است در حالی که در بیشتر کشورهای درحال توسعه این میزان سه درصد 

است به بخش پژوهش نیز علیرغم اینکه بازده پژوهش از آموزش بیشتر است )ضریب نا 

اطمینانی در آن وجود دارد( نه تنها بودجه خاصی تخصیص داده نمی شود بلکه در اثر 

 وزه ای که بودجه آن کسر می گردد بخش پژوهش است؟! کوچکترین مشکلی اولین ح



The 14th Iran Conference on Quality Assurance 

 (QAUS-2020) 

10-11 November 2020 

Kharazmi University, Tehran, Iran 

٥٥۳

 نتیجه گیری

بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی را نمی توان معطوف به یک عامل دانست بلکه مجموعه 

عوامل مرتبط به یکدیگر شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم و با حجم زیادی از دانش 

لذا در این مطالعه تالش شد تا با تحلیل محتوای  آموختگان بیکار دانشگاهی را رقم زده اند.

مقاالت و گزارش های انجام شده در این زمینه این عوامل از کوچکترین سطح )دانشگاه( تا 

بستر محیطی )فرهنگ( که در آن قرار گرفته است تحلیل و دسته بندی شوند. در پایان متناسب 

وزش عالی از حیث اشتغال دانش با هر سطح پیشنهادات سیاستی برای بهبود وضعیت آم

 آموختگان ارائه می شود؛

 در سطح دانشگاهپیشنهادات 

 ایجاد مراکزی برای حمایت مالی از ایده های دانشجویان ]از سرمایه سازی، سرمایه

گذاری تا اجرا[

 ایجاد مراکزی برای کاریابی و اشتغال در دانشگاه ها توام با ایجاد نشریاتی که فرصت

بیرونی را به اطالع دانشجویان برساند و همچنین توانمندی های های شغلی 

دانشجویان را به صنایع متقاضی ارائه کند

 بهینه سازی تخصیص منابع در درون دانشگاه ها و تخصیص هدفمند منابع بر اساس

عملکردها ]بودجه ریزی عملکرد محور یا کارآمد محور[

ی سیاسی و بر مبنای تخصص و شایسته انتصاب مدیران به دور از روابط و رانت ها

ساالری

 توسعه ظرفیت های نرم )فناوری ها( و ظرفیت های سخت )کتابخانه ها، خوابگاه

ها و...( برای افزایش کارایی و اثربخشی تولیدات دانشگاه ها
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 کاربردی ساختن دروس و گنجاندن واحدهای کارورزی برای حضور دانشجویان

اشتغال زایی( در صنایع )فرصت سازی برای

 مسئله محور و ماموریت گرا ساختن موضوعات پایان نامه ها و رساله ها و انجام آن

ها متناسب با درخواست صنایع )مستلزم ایجاد بانک موضوعات و مسئله های 

پژوهشی سازمان هاست(

 بازنگری در قوانین، سیاست های درون دانشگاهی ]برای نمونه بازنگری در روش

ی از کیفیت استاد، آئین نامه ها و غیره(های ارزشیاب

 توسعه و رونق دادن به کانون های فارغ التحصیالن توام با پایش و رصد وضعیت

دانش آموختگان پس از پایان تحصیالت

 ارائه دوره های توانمندسازی و مهارت های اشتغال زایی برای دانشجویان در محل

خوابگاه ها و پرورش مهارت های دانشجویان

 افزایش برگزاری های مسابقات ملی و بین المللی در زمینه ایده های نوین بین

دانشجویان با حضور سرمایه گذاران و متقاضیان بازار

 استفاده از مشوق ها و سازکارهای برای بر انگیختن روحیه خالقیت دانشجویان 

 پیشنهادات در سطح سیاستگذاری آموزش عالی

ا صنایع و بازدیدهای دو جانبه دانشگاهیان از صنعت و ارتباط مستمر دانشگاه ها ب

بالعکس از صنعت به دانشگاه

 بازنگری آئین نامه های ارتقاء و جذب اعضای هیئت علمی و جذب دانشجویان و

در نظر گرفتن معیارهای کارآفرینی و مسئله محوری به جای نگاه کمی و مقاله 

محوری
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روابط دیپلماتیک آموزش عالی با دیگر توسعه دیپلماسی علم و فناوری و گسترش 

کشورها به ویژه کشورها سطح یک اروپا توام با پیوستن به تفاهم نامه های بین 

المللی

 ایجاد سازوکارهای برای هدایت تحصیلی هدفمندانه در پایه های پیش از ورود به

گرفتن دانشگاه )مشاوره ها و بازدیدهای شغلی، استفاده از مشاوران خبره، جدی 

مسئله انتخاب در دوره متوسطه و غیره(

 اصالح سیستم پذیرش دانشجو و کنار گذاشتن روش تست زنی و حافظه محوری

در پذیرش دانشجویان و استفاده از ترکیبی از روش ها

 حمایت از استقالل دانشگاه و واگذاری تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به خود

و مالی(دانشگاه ها )استقالل سازمانی 

 توجه به شرایط بومی مناطق در تاسیس دانشگاه ها، رشته ها و جذب دانشجویان

برای ارتباط بیشتر دانشگاه با محیط جغرافیایی آن و حل مسائل آن منطقه

 توسعه فرهنگ کیفیت و استفاده از سازوکارهای مختلف ارزشیابی کیفیت در دانشگاه

برای ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه ها

جاد تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضا در پذیرش دانشجویان با توجه به برنامه ای

ریزی های پیش بینی نیروی انسانی

 رصد دانش آموختگان دانشگاه ها پس از پایان تحصیالت و ایجاد بانک جامعی از

وضعیت شغلی دانش آموختگان دانشگاه ها و دریافت بازخورد از صاحبان صنایع 

برای بهبود

ف رشته های قدیمی و ایجاد رشته های میان رشته ای با در نظر گرفتن نیازها و حذ

مسائل امروز جامعه
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 برون سپاری برخی از فعالیت ها )فعالیت های حاشیه ای( به بخش خصوصی برای

ایجاد و متنوع سازی جریان درآمدی دانشگاه ها

ودجه های دولتی و پول توسعه مالی دانشگاه ها و اتکاء به درآمدهای خود به جای ب

نفت برای بهکرد کارایی و اثربخشی

 ،دعوت از صاحبان صنایع و با تجربه بخش صنعت برای تدریس در دانشگاه ها

برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها

شبکه سازی پایین به باال در سیاست گذاری آموزش عالی با حضور همه ذی نفعان 

 در سطح حکمرانی کالنپیشنهادات 

 اجتناب از نگاه جناحی و سیاسی در انتصاب مدیران در سطوح کالن و داشتن چشم

انداز بلندمدت و نه برنامه ریزی های مقطعی و کوتاه و سلیقه ای مدیران

 حذف نهادهای موازی تصمیم گیری و واگذاری اختیارات به دانشگاه ها و سپس

نهاد وزارت علوم بدون دخالت های فراقانونی

 شفاف سازی قوانین )صادرات، واردات و غیره( اصالح قوانین )گمرکی، بانکی و

حقوقی( توام با نظارت اثربخش و کارآمد برای گسترش فعالیت های کارآفرینی 

بهبود و رفع تبعیض در بازار کار زنان دانش آموخته

و ایجاد شبکه ای برای هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی در زمینه حل مسائل 

مشکالت بیکاری دانش آموختگان

 ،فراهم سازی شرایطی برای سهولت در ایجاد کسب و کارها )مشوق های مالی

حذف فرایندهای کاغذ بازی اداری و غیره(
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 ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور و ایجاد آینده ای روشن در زمینه اقتصاد و همچنین

تصادی تلزم ثبات سیاسی و اقیافتن راهی برای سرمایه گذاری بیشتری خارجی که مس

 است

 پیشنهادات در سطح ظرفیت های نرم و فرهنگ جامعه

 ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه و ضرورت تغییر نگاه خانوار به آموزش های

فنی حرفه ای و هنرستان ها )از طریق رسانه های ملی و اجتماعی و غیره(

 تر و در خانواده سپس مدرسه پرورش خالقیت دانشجویان به ویژه در سنین پایین

و دانشگاه

حذف تدریجی برخی از کلیشه های فرهنگی از طریق تغییر خرده فرهنگ ها 
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