
 

 

  کار بازار با آموختگان دانش ارتباط
Graduates and Job Market Linkage 

  
ــا دانــشگاهی تحــصیالت در شــده کــسب هــاي مهــارت ســازگاري  ب
 اشـتغال  میـزان  در کننـده  تعیـین  عاملی کار، بازار موردنیاز هاي  مهارت
 ایفـاي  ضمن دانشگاهی هاي  فعالیت .است دانشگاهی آموختگان  دانش
 هـاي   برنامه تدوین به باید جهان، سطح در دانش و علم تولید در نقش

 کـار  بـازار  بـه  ورود بـراي  دانشجویان توانمندسازي هدف با راهبردي
  .دشون داده سوق

  
 هـا   دانـشگاه  از آموختگـانی   دانـش  پـذیراي  کار بازار ساله هر

 انـدکی  شـمار  .هستند کار متقاضی انباشته صورت  به که است
 به خود تحصیل محل هاي  اهدانشگ در آموختگان  دانش این از

 هـا   دانـشگاه  آموختگـان   دانـش  اشـتغال  .شـوند   می گرفته کار
 از و اسـت  مـرتبط  کـار  بازار و عالی آموزش نظام با همواره
 .شـوند   مـی  محـسوب  دانـشگاه  خارجی کارآیی هاي  شاخص
 دانــشجویان، انتظــارات و نیازهــا بــه بایــد همــواره دانــشگاه

 و بـوده  حساس اجتماعی و اقتصادي محیط بازار و نفعان  ذي
 رضایتمندي وجوي  جست در نیازها و مشکالت تحلیل راه از

 هـا،   دانـشگاه  التحـصیالن   فـارغ  اشتغال رصد طرح( دباش آنها
1397.(  

 تـوان   می را حوزه این در برانگیز  بحث هاي  چالش از یکی  
 ،)آموختگـان   دانـش ( دانـشجویان  بـین  تعـارض  و تفـاوت  به

 آوري  جمـع  بـا  بایـد  دانـشگاه  .تدانـس  بازارکـار  و نفعان  ذي
 آنهـا  از عمیقـی  درك بتوانـد  توقعـات  و نیازهـا  از اطالعات

 آنهـا  نیازهـاي  از اي  عمده بخش که است بدیهی .باشد داشته
   .شود می تأمین تر مناسب هاي آموزش راه از نیز
 

  کار بازار و آموزش
 و پایـدار  توسـعۀ  در کلیدي عوامل از متخصص افراد تربیت
 هرگونــه بنــابراین .شــود مــی محــسوب وتثــر تولیــد
ــرمایه ــذاري س ــعۀ در گ ــاي بخــش توس ــد مختلــف ه  نیازمن
 منـابع  بهـسازي  و تـأمین  حـوزة  در ساماندهی و ریزي  برنامه
 میـان  تناسـب  ایجـاد  انسانی، نیروي مباحث در .است انسانی
 جـذب  نحوة اصالح و کار بازار نیازهاي با رایج هاي  آموزش
 کـه  ییانجازآ .است الزامی امري کار بازار در آموختگان  دانش

 و مهـارت  و علـم  انیـ م کـه  معتقدند پژوهشگران و محققان
 رابطـه  انیدانـشجو  بـه  شـده  ارائههاي   آموزش بودن نامناسب

 توسـعۀ  .)2 :1390 یچراغـ  و راد یفاطم( دارد وجود میمستق
 کـار،  بـازار  زنجیـرة  کـه  گیرد  می شکل زمانی انسانی سرمایۀ

 صـورت   بـه  آموزشی محصوالت جذب بسترهاي و آموزش،
 یکـدیگر  با تنگاتنگی ارتباط مؤلفه سه این .شود تعریف پویا

ــد ــت راز و دارن ــشورهاي موفقی ــشرو ک ــین در پی ــق تبی  دقی
 تناسـب  فقـدان  که  طوري  به است حلقه سه این میان تعامالت

 آمـوزش،  ماهیـت  شـدن  دار  خدشـه  موجـب  مؤلفـه  سـه  این
 ســرخوردگی و آمــوزش، بــه کــار بــازار اعتمــادي بــی
 و گـودرزي ( شود  می آموزشی محصوالت و آموختگان  دانش
  ).109 :1394 همتی،

 جدیـدي  رویکردهاي امروز، رقابتی و اقتصادي جهان در  
 و مهــارت ایجــاد و کــار اوريفنــ و دانــش ارتقــاء زمینــۀ در

 نیازهـاي  رفـع  و مـشاغل  تـصدي  براي افراد توانایی افزایش
 بـا  عمـیقش  پیونـد  سـبب   بـه  کار، بازار .دارد وجود کار بازار
 مهـم  کـشورها  اقتـصاد  در انسانی، توسعۀ گوناگون هاي  جنبه
 ریـزي   برنامـه  فراینـد  در اي  ویـژه  اهمیـت  از و شود  می تلقی

  .است برخوردار کشور توسعۀ
  

  کار بازار تعریف
 جامعـه  موردنیـاز  و مـرتبط  هـاي  حرفه و مشاغل مجموعه به

 در .شـود   مـی  گفتـه  کـار  بـازار  کـشور  توسـعۀ  و رشـد  براي
 انجـام  بـراي  تقاضـا  و عرضـه  که است کار بازار در حقیقت،
 و اسـتقرار  در دولـت  مـشی   خط .گیرد  می شکل معین فعالیتی
 ها  زیرساخت ایجاد راه از کار بازار توسعۀ فرایندهاي استمرار

 اقــدامات و دولتــی و حــاکمیتی وظــایف عملکــرد بهبــود و
 اهمیـت  و حساسیت از کار  و  کسب محیط بهبود براي حمایتی
 در دانـشگاهی  آموختگان  دانش جذب .است برخوردار باالیی
 کـه  اسـت  هایی  ویژگی و ها  توانایی داشتن به منوط کار بازار

 و اسفندفرد( شود ایجاد تحصیل دوران در باید   آنها از بخشی
   ).6 :1391 همکاران،

 
  کار بازار نیازهاي
 افـراد  ستعدادترینباا و بهترین جذب براي ها   شرکت امروزه،
 کارکنان فرد  منحصربه هاي  شایستگی و ها  ایده .کنند  می رقابت
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 شـوند   مـی  محـسوب  هـا   شرکت موفقیت براي حیاتی عاملی
 در بایـــد عـــالی آمـــوزش هـــاي مؤســـسه و هـــا دانـــشگاه

 متخـصص  انـسانی  نیروي تربیت با مرتبط هاي  سیاستگذاري
 طـوري  را درسـی  هـاي   برنامـه  و دارند مبذول اي  ویژه توجه

 در الزم هــاي توانمنــدي ایجــاد بــه کــه کننــد طراحــی
 کـار  بازار متنوع نیازهاي به پاسخگویی براي آموختگان دانش

 شــود منجــر کــار نیــروي از کارفرمایــان انتظــارات تغییــر و
 بـه  منجر امر این به توجه عدم ).1389 همکاران، و جمیري(

 و دانــش بــین کــه شــد خواهــد آموختگــانی دانــش تربیــت
 وجـود  تناسب مشاغل الزامات و نیازهاي با آنان هاي  تمهار

   ).Hennemann & Lifner, 2010( داشت نخواهد
 شـکاف  مونـاش،  دانـشگاه  در شـده   انجام بررسی یک در  

ــان موجــود  انتظــارات و آموختگــان دانــش هــاي مهــارت می
 همچـون  هایی   مهارت از مورد ده به و شد تحلیل کارفرمایان

 ارتبـاط  مـشتریان،  و همکاران بین فردي شفاهی، هاي  مهارت
 و ارائـه  توانـایی  مـسائل،  حـل  و تحلیـل  توانـایی  نوشتاري،

 و همکـاري  ظرفیـت  زمـان،  مدیریت جدید، هاي ایده توسعۀ
 توانـایی  کاري، محیط در دانش کارگیري  به توانایی تیمی، کار

 هاي  مهارت یادگیري قابلیت و فشارکاري، و استرس با مقابله
 و شـرفی ( بودنـد  دارا را رتبـه  بـاالترین  که شد اشاره جدید

   ).1394 عباسپور،
 به توان می ها  دانشگاه از کارفرمایان انتظارات ترین  مهم از  
 مهـارت  سـطح  افـزایش  کـار،  بازار نیازهاي با آموزش تطابق
 .کـرد  اشاره ها  آموزش کیفی سطح افزایش و آموختگان  دانش

 نیازهـاي  بـا  متناسـب  کـه  اسـت  آن کلیـدي  عوامـل  دیگر از
 الزامـات  در کـه  شـوند  تربیـت  آموختگانی  دانش کارفرمایان،

 رحمــانی و عمـران  صـالحی ( کننـد  ایجـاد  تغییـر  کـار  بـازار 
 .اسـت  هـا   دانشگاه برعهدة تغییرات این ).1392 قهدریجانی،

 و تربیـت  فرهنگـی،  سـطح  ارتقـاء  دانـش،  تولید آنها رسالت
 صــنعتی، هــاي بخــش موردنیــاز متخــصص نیــروي آمــوزش

 و نـوآوري  و يفنـاور  گسترش و جامعه خدماتی شاورزي،ک
 و دانــش انتقــال کنــار در هــا ه دانــشگا .باشــد مــی خالقیــت

ــاده ــشجوها ســازي آم ــراي دان ــه ب ــد متفــاوت هــاي حرف  بای
 متعـالی  فرهنـگ  بـا  و بـین   روشـن  شهروندانی را دانشجویان

 در خـود  مفیـد  هـاي   نقـش  پـذیرش  بـه  قادر که کنند تربیت
 ).8 :1397 سرخابی، دوزخی یمنی( دباشن مدنی زندگی

 نظر از هم و افراد نظر از هم جدید هاي مهارت فراگیري  
 هـا   مهـارت  توسعۀ .است مهم اقتصادي هاي  شرکت و ها  بنگاه

 و اي حرفـه  و فنـی  هـاي   آمـوزش  مراکز و مدارس در ویژه  به
 افـزایش  در اثرگـذار  نقـش  علـت   به کاربردي-علمی آموزش

 بـاالیی  اهمیـت  از ملـی  و سازمانی ،فردي درآمد و وري  بهره
  .)1394 عباسپور، و شرفی( برخورداراست

 تطـابق  کـه  اسـت  امـر  ایـن  بیـانگر  شـده   انجام مطالعات  
ــارت ــاي مه ــسب ه ــده ک ــصیالت در ش ــشگاهی تح ــا دان  ب
 میـزان  در کننـده   تعیین عاملی کار، بازار موردنیاز هاي  مهارت
 کـار  بـازار  واقع، در .است دانشگاهی آموختگان  دانش اشتغال
 وجود به گوناگون مشاغل در خود مهارتی نیازهاي رفع براي

 ایـن  رود  مـی  انتظار که دارد نیاز کارگرفته  به افراد در شاخص
 بــه دانــشگاهی تحــصیالت حــین در کــم دســت هــا مهــارت
 بـه  کـار  بـازار  نیـاز  .شـود  عرضه دانشگاهی آموختگان  دانش

ــه ــارت از اي مجموعـ ــاي مهـ ــري هـ ــاربردي و نظـ  در کـ
 اسـت  ارزیابی قابل منظر همین از دانشگاهی آموختگان  دانش

  ).1397 ها، دانشگاه التحصیالن فارغ اشتغال رصد طرح(
  

 کاربردي-علمی هاي آموزش
 هـدف  با که است هایی  آموزش کاربردي-علمی هاي  آموزش
 وري  بهـره  افـزایش  ها،  مهارت ایجاد کار، دانش انتقال ارتقاء،

ــ اســتعدادهاي رشــد شــاغالن، ــه و ارزب  درآوردن قابلیــت ب
 گونـاگون  حِـرَف  و مـشاغل  تـصدي  براي نهفته استعدادهاي

 آنـان  به که کاري انجام براي را افراد توانایی تا شود  می انجام
ــول ــی مح ــود م ــه ش ــطح ب ــوب س ــانند مطل ــی( برس  و بینق
 نیـروي  تربیـت  بـراي  ها  آموزش این ).1380رضوانی،  سعیدي
 کـار  بـراي  اوريفن دسیهنم کارشناس، کاردان، ماهر، انسانی

 شـده  ریزي  طرح خدماتی و کشاورزي صنعتی، هاي  بخش در
 .است
 نظـام  بـین  ارتبـاطی  خـط  کـاربردي -علمی هاي   آموزش  

 از دسـته  آن بـه  غالباً که معنا  بدین هستند، کار بازار و مدرسه
 بـاالترِ  مقـاطع  در کـه  شـوند   مـی  اطالق مهارتی هاي  آموزش
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 نزدیکـی  ارتباط هاي  آموزش این .شود  می اجرا عالی آموزش
 کـه  خاصـه  نـد کاردار بـازار  و اقتـصادي  هـاي   یـابی   جهت با

 تغییرات این سرعت و گرفته قرار اوريفن تغییرات تأثیر  تحت
 دیـدگاه  بـه  توجه .است اجتماعی پذیرش تأثیر  تحت احتماالً
 و آمـوزش  بـه  جدیـدي  نگاه ایجاد به منجر اقتصادي توسعۀ

 همـین  .اسـت  شده اربرديک-علمی هاي  آموزش خصوص  به
 و مـشکالت  عمیـق  درك بـا  سیاسـتگذاران  تـا  شد سبب امر

 انـسانی  نیـروي  تربیـت  و ها  دانشگاه در موجود هاي  نارسایی
 انقالب عالی شوراي با مشورتی جلسات تشکیل با موردنیاز،
 آموزشـی،  مـشکالت  و هـا   نارسـایی  رفـع  هـدف  با فرهنگی

 را کاربردي-علمی عجام دانشگاه و ایجاد را آموزشی اوريفن
 مهرمـاه  18 تاریخ در دانشگاه این اساسنامۀ .آوردند وجود به

 سـطح  ارتقـاء  هـدف  بـا  1373 در دانشگاه و تصویب 1371
 شـد  تأسیس آموزشی مراکز آموختگانِ  دانش اي  حرفه مهارت

   ).1394 آزما، و فیشانی بابایی(
  

  کاربردي-علمی جامع دانشگاه تأسیس اهداف
 و مهـارت  ایجـاد  کـاربردي -علمـی  هـاي  آموزش کلی هدف
 توسـعۀ  راستاي در کارآفرینی با همراه تولید، فرایند در دانش

 تحقـق  بـراي  کـه  مـسائلی  .است کشور اجتماعی و اقتصادي
  :از اند عبارت گیرد قرار توجه مورد باید مذکور اهداف یافتن

 احتیاجـات  به توجه با تربیتی و آموزشی هاي  هدف تعیین .1
  جتماعی؛ا مشکالت و

 مدرســان، مجریـان،  همکـاري  ســایۀ در هـا  هـدف  تعیـین  .2
  تربیت؛ و تعلیم متخصصان و فراگیران

 به توجه با کاربردي-علمی هاي  آموزش کلی اهداف تعیین .3
   العمر؛ مادام یادگیري

 و اجتمـاعی  تغییـرات  بـه  توجه با ها  هدف پذیري  انعطاف .4
 کـه  يکـاربرد – علمـی  هاي  آموزش در جوامع احتیاجات

 گیـرد  قـرار  درسـی  ریـزان   برنامه توجه مورد باید امر این
  ).133 :1386 فالحی، و آبادي تاج(
-علمـی  جـامع  دانشگاه هاي  رسالت ترین  اساسی از یکی  
 و مهـارت  ایجـاد  و اوريفن و دانش ارتقاء و انتقال ربرديکا

 کـار  بـازار  نیـاز  رفـع  و مشاغل تصدي براي افراد در توانایی

 بودن کاربردي بر تأکید با کاربردي-علمی يها  آموزش .است
 عمـده  توجه و تجربی و علمی رویکردي داشتن و ها  آموزش

 ایجاد در بیشتري توانایی آموختگان،  دانش فنّی هاي  مهارت بر
 راه از آموزشــی  نیازهــاي تــأمین .دارنــد افــراد اشــتغال
 در اشــتغال ســازي زمینــه و کــاربردي-علمــی هــاي آمــوزش
 در هـا   برنامـه  تـرین   مهم از یکی مهارت و تحصیالت راستاي

 هـا   آمـوزش  این .است کشور جانبۀ  همه توسعۀ اهداف به نیل
 و فنّـی  هـاي   آموزش با است شغل به معطوف که نظر این از

 رشـد  شاغل، علمی مبناي به ازآنجاکه و دارد ارتباط اي  حرفه
 استعدادها شکوفایی و روحی و جسمی آمادگی تربیتی، ابعاد

 فـصل  نظـري  عالی هاي  آموزش با اندیشد،  می آنها هدایت و
   ).1380 رضوانی، سعیدي و بینقی( دارد مشترك

  
  کاربردي-علمی آموزش نظام هاي ویژگی

-علمـی  هـاي   آمـوزش  بـراي  تـوان   مـی  را عمده ویژگی پنج
 متمـایز  دیگـر  هـاي   آمـوزش  از را آنهـا  که برشمرد کاربردي

  :کند می
  
  آموزش محیط) الف
 تعامـل  امکـان  سـازي   فراهم کاربردي- لمیع هاي  آموزش در

 و بوده آموزشی مراکز وظایف سرلوحۀ کار محیط با دانشجو
 کـاربرد  بـا  کار پیچیدگی بر تفوق و دانشجو ارزشیابی مبناي
-علمــی هــاي دوره در بنــابراین، .اســت آنهــا علمــی مبــانی

 آموزشـی  محـیط  همان اندوزي  تجربه و کار محیط کاربردي،
 آموزشی وسایل و ابزار و علمی هاي  روش از استفاده و است

 صــورت همزمــان صــورت بــه محــیط شــرایط و امکانــات و
  .گیرد می

  
  مدرسان) ب
 بـه  تسلط ضمن که شود  می استفاده مدرسانی از نظام، این در

 در کـافی  مهـارت  و تجربـه  تدریس، الگوهاي و علمی مبانی
 ارتبـاط  از کامـل  آگـاهی  بـا  بنـابراین،  .دارنـد  موضوعات آن

 مفاهیم عملی کاربرد درسی، موضوعات با شغلی موضوعات
 خـود  چـون  و کننـد   مـی  عرضـه  دانشجویان به را ها  نظریه و

 دارنـد،  تـسلط  درسـی  موضـوعات  شـغلی  قلمـرو  به نسبت
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 حتـی  و برآیند درسی برنامۀ درست اجراي عهدة از توانند  می
 درسـی  و آموزشـی  ریـزي  برنامه گروه به را الزم پیشنهادهاي

 در تخصـصی  هـایی   توانـایی  بر  افزون مدرسان این .کنند ارائه
-علمـی  موضـوعات  تـدریس  هـاي   مهـارت  مـوردنظر  رشتۀ

  .بینند می آموزش را کاربردي
  
  )ها ورودي( دانشجو) ج
 اطـالق  کـسی  بـه  دانـشجو  کـاربردي -علمی هاي  آموزش در
 داوطلـب  خاصـی  شـغل  یـا  حرفـه  بـا  رابطـه  در که شود  می

 هـاي   ویژگـی  برمبنـاي  انشجود پذیرش شرایط .باشد آموزش
 و عالیـق  برمبنـاي  بیـشتر  و شـود   مـی  استخراج مرتبط شغل
  .شوند می انتخاب کار آن ویژه شرایط و کاري هاي تجربه

  
  کار بازار و بردار بهره متقاضیان )د

 در موجـود  واقعـی  نیازهـاي  براسـاس  ها  دوره این متقاضیان
 رفع تا دوره درخواست و پردازند  می موضوع طرح به جامعه
 بـازنگري  اورانـه، فن تغییـرات  بـه  توجه با و بوده اهدستگ نیاز

  .کنند می منعکس دانشگاه به را درسی برنامۀ
  
  درسی برنامۀ )ه
 هـایی   فعالیـت  و مطالعـه  شـامل  درسی برنامۀ یک طورکلی  به

ــت ــه اس ــده ک ــیط در فراگیرن ــی مح ــام آموزش  و داده انج
 و آموزشـی  هاي  هتجرب عبارتی  به .کند  می کسب را هایی تجربه
 مـورد  و شـده  ریزي  طرح علمی صورت  به باید آموختنی مواد

 مبـانی  .درآیـد  اجرا به نظارت با و گیرد قرار منطقی بازنگري
 و الگوهـا  براسـاس  نظـام  ایـن  در درسـی  ریزي  برنامه نظري

 زیـر  نظریـۀ  دو بـر  و بـوده  متفـاوت  فراگیـران  نیاز برحسب
 ویژة هاي  شایستگی و صالحیت بر مبتنی الگوي :است استوار

 اجتمـاعی  هـاي   فعالیـت  و برکارکردها  مبتنی الگوي و اوريفن
  ).1383 همکاران، و کشتکار(

 هـاي   نظـام   خـرده  عناصـر  از یکـی  درسی برنامۀ ازآنجاکه  
 و اهــداف تحقــق راســتاي در اســت، عــالی آمــوزش اصــلی
 کنـد   می ایفا کننده  تعیین نقشی کیفی نظر از ها  دانشگاه رسالت

 آخـرین  بـا  آموختگـان   دانـش  مهارت و دانش میان یتناسب و
 ایـن  .کنـد   مـی  ایجاد کار بازار نیازهاي و علمی دستاوردهاي

 برمبنـاي  درسی ریزي  برنامه براي را مهمی هاي  داللت مسائل
ــارت ــاي مهـ ــاز هـ ــراي موردنیـ ــت بـ ــشارکت و فعالیـ  مـ

 گیـرد  مـی  دربـر  اقتـصادي  هـاي  فعالیـت  در آموختگـان   دانش
   ).1382 تولی،ک نظري و رحمانی(
  

 الگــوي نظــر از کــاربردي-علمــی آمــوزش نظــام
   درسی و آموزشی ریزي برنامه

 چگـونگی  امـروزي  دنیـاي  در هـا   دانـشگاه  اساسی مسائل از
 آموختگـان   دانش که  اي  گونه  به است درسی هاي  برنامه طراحی

 در فعالیـت  و کـار  بـراي  که کند  می تجهیز هایی  مهارت به را
 معموالً اجرایی هاي  دستگاه .شوند آماده رقابتی و متغیر دنیاي
 نیـاز  مطـابق  را کاربردي-علمی درسی و آموزشی هاي  برنامه
 ریـزي   برنامـه  شـوراي  بـه  تصویب براي و کنند  می تهیه خود

 را ها  برنامه نظري، هاي  آموزش در اما .کنند  می پیشنهاد درسی
 انـسانی،  علوم ریزي  برنامه هاي  گروه در متخصصان و استادان

 و دامپزشــکی هنــر، کــشاورزي، مهندســی، و فنــی زشــکی،پ
 و سـاختار  کننـدة   تعیین و کنند  می تدوین و تهیه معلم تربیت

 آموزشـی  هـاي   دوره .اسـت  دانـش  ساختار ها  درس محتواي
 و مــالی آمــوزش، امکانــات از اســتفاده بــا کــاربردي-علمـی 

 ،زادهنوروز( آیند  درمی اجرا به متقاضی هاي  دستگاه تدارکاتی
1397.(   

 انـسانی  نیـروي  اصـلی  بدنـۀ  یافتـه،   توسعه کشورهاي در  
 تـشکیل  علمـی  کارشناسان و کاردان ماهر، کارگران را شاغل
 گـروه  این تربیت و آموزش آنها آموزشی نظام در و دهند  می
 ریــزي برنامــــه ازآنجاکــه .قــراردارد اهمیــت اول درجــۀ در

 اصــلی  يها  نظام  خرده و عناصــر از یکــی منزلۀ  به درســی
 در کننـده  تعیــین  ینقــش  رود  مـی  شـمار  بـه  عـالی آمـوزش
 .کنــد  مــی  ایفــا  هـا  دانـشگاه  در هـا رسالت و اهداف تحقق

 و نــوآوري خالقیـت،  ایجـاد  دانــشجویان آمـوزش  از هـدف 
 آمـوزش  توسـعۀ  بـر  بیـشتر  تمرکـز  .اسـت  بیـشتر  وري  بهره

 آموختگـان   دانـش  در پـذیري   اشـتغال  ساز  زمینه که کارآفرینی
 توســعۀ بـه  اســت، عـالی  آمــوزش مؤسـسات  و هــا دانـشگاه 

   ).همان(کند می کمک متوسط و کوچک وکارهاي کسب
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  کاربردي-علمی هاي آموزش ریزي برنامه اصول
 بـراي  فنـی  هـاي  مهارت و علمی هاي  نظریه بردن کار  به )الف

  عملی؛ هاي توانایی رشد
 پــژوهش و آمــوزش میــان همــاهنگی و پیونــد برقــراي )ب

  شغلی؛ نیازهاي و ديکاربر
 پــژوهش و آموزشــی هــاي برنامــه کــردن پــذیر انعطــاف )ج

  فنون؛ و علوم تحوالت تناسب به کاربردي
 اشـتغال  براي افراد مستمر و تدریجی تربیت و سازي  آماده )د

   همگون؛ مسائل از طیفی یا خاص شغلی حیطۀ در آنها
 هریـک  آموختگان  دانش که  نحوي  به ها  آموزش این طراحی )ه

از مراحــل و مقــاطع مختلــف داراي کــارآیی الزم بــراي 
 آن ادامـه  بـا  آمـوزش  به بازگشت امکان و باشند اشتغال
  باشد؛ فراهم آنها براي

 ریـزي   برنامـه  بـا  شـغلی  هـاي   مهـارت  کسب و کارآموزي )و
  هماهنگ؛

 هـر  در مهـارت  و دانش بین هماهنگی و تناسب به توجه )د
 در مقاطع بین امانسج و پیوستگی و سطح هر در و دوره
  مختلف؛ هاي دوره

 از یکـی  مثابـه   به کاربردي-علمی هاي  آموزش گرفتن قرار )ح
 بـه  و تخصـصی  مـشاغل  در شـغلی  ارتقاء اصلی شروط
 خرقانی( دستمزد و اشتغال نظام کردن متحول آن تناسب

  ).1388 سلسله، و
 یـک  اقتـصادي  توسـعۀ  در نظـران،   صاحب برخی زعم به  

 بخـش  از تـر   مهـم  آموزشـی  نظام از قسمتی هیچ شاید کشور
 شـدة   شـناخته  الگوهـاي  موجب به همچنین، .نباشد تکنسینی

 پـنج  هـدایت  متوسط طور  به کارشناس نفر یک هر المللی  بین
 کـه  دیگـري  ویژگی از .دارد برعهده را تکنسین و کاردان نفر
 اشـاره  آن بـه  تـوان   می کاربردي-علمی هاي  آموزش تبیین در

 هـا   دوره .اسـت  هـا   آمـوزش  ایـن  زایـی  اشتغال خاصیت کرد،
 ها،  آموزش کاربردي محتواي بازارکار، و دستگاه نیاز براساس
-علمـی  مدرسـان  کـار،  محـیط  بـه  آموزشی محیط مشابهت

ــاربردي، ــاز خــصوصیات واجــد همگــی ک ــوزش موردنی  آم
 ایـن  آموختگان  دانش رود  می انتظار بنابراین، .هستند زا  اشتغال
 هـاي   آمـوزش  آموختگـان   دانش از لشغ یافتن در تنها نه نظام

 و کـرده  حرکـت  جلـوتر  قـدم  یک بلکه بگیرند، پیشی نظري
   ).1387 هدایتی،( ورزند مبادرت اشتغال ایجاد به خود
 مـورد  در گذشـته  ادوار در شـده   انجام مطالعات مجموعه  

 ایـن  نـسبی  موفقیـت  بیـانگر  کـاربردي -علمـی  هـاي   آموزش
 میـزان  در تفاوت نیز و آموختگان  دانش اشتغال در ها  آموزش
 بنـابراین،  .اسـت  آنـان  تحـصیلی  رشـتۀ  بـه  توجـه  با اشتغال
 و علـم  تولیـد  در نقـش  ایفـاي  ضمن دانشگاهی هاي  فعالیت
 و صـنعتی  توسعۀ در بزرگی سهم باید جهان، سطح در دانش

 هـاي   برنامـه  تـدوین  با و باشند داشته کشور فناوري نوآوري
 بـه  ورود بـراي  اندانـشجوی  توانمندسـازي  هدف با راهبردي

 بـسترسازي  مـستلزم  امـر  ایـن  کـه  شوند داده سوق کار بازار
 توسـعۀ  و غیرساختاري و ساختاري اقدامات با همراه مناسب
 دانـشگاهی  هاي  محیط در کارآفرینی مدیریت اندیشه و تفکر
   .باشد می موجود کشور در نیز آن زمینۀ خوشبختانه که است
 و طـرح  ماهیـت  سـبب   بـه  کـاربردي -علمی هاي  آموزش  
 راهبردي ویژة اهمیت آموزش در کاربردي هاي  جنبه بر تأکید
 نــوعی واقــع در هــا آمــوزش ایــن ).1394 پورقاســمی،( دارد

 ایجـاد  بـا  که است کار بازار تقاضاي براساس اندوزي  مهارت
 تخصـصی  و فـردي  توانـایی  بهبـود  سـبب  تخصـصی  شغلی

 و مهم ملعوا از یکی ها  آموزش نوع این .شود  می دانشجویان
   .کشوراست سطح در اثربخشی و توسعه بر مؤثر

  
  شناسی کتاب
ــفند ــرد، اس ــاطمی ،.م.س ف ــی، ،.ح .م راد، ف ــش)1391.(ا چراغ ــؤثر ،نق  م

ــوزش ــاربردي علمــیهــاي  آم ــتغال، توســعه در ک  جــامع نظــام اش
 قابلیت کاربردي، علمی جامع دانشگاه نامه هفته اشتغال، رسانی اطالع

 ?http:// www. jobportal.ir/ s3/ Default. aspx :در دسترسـی 
ID=9_ 3_ 785 _ 1 _3183  

-علمـی  دانـشگاه  هاي  آموزش نقش ).1393( .ف آزما، ،.م فیشانی، بابایی
 کنفـرانس  :تهـران  .آموختگـان   دانـش  کارآفرینانـه  رفتـار  بر کاربردي

   .ایران وکار کسب تعالی توسعه المللی بین
 هـاي   برنامـه  اثربخـشی  ارزیابی ).1380( .م رضوانی،  سعیدي و .ت بینقی،

 مؤسـسه  .کارفرمایـان  نیـاز  بـه  پاسـخ  در کـاربردي  ـ علمی آموزشی
  .تهران عالی، آموزش ریزي برنامه و پژوهش
 )سـازي   آمـاده ( توانمندسازي راهبردهاي تدوین ).1394( .پ پورقاسمی،

 .کــار بــازار بــه ورود بــراي کــاربردي-علمــی دانــشگاه دانــشجویان
 اسـالمی  آزاد دانـشگاه  ).تربیتـی  علـوم  ارشـد  ارشناسـی ک نامه  پایان(
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   .رودهن
 هــاي آمــوزش کــاربرد و اهمیــت ).1386( .غ فالحــی، و .ر آبــادي، تــاج

 ســومین در شـده  ارائـه  .اشـتغال  و کـارآفرینی  در کـاربردي –علمـی 
 :در دسترسـی  قابلیـت  .کـشور  عـالی  آموزش نظام و اشتغال همایش

https: // civilica.com/ doc/ 114713. 
 بررسی ).1389( .ر .م فرد، پاکدل و ،.ا آذر، فتحی ،.ج حاتمی، ،.و جمیري،

 بـا  معمـاري  مهندسـی  کارشناسـی  رشـته  درسی برنامه انطباق میزان
 آمـوزش  درسـی  برنامه مطالعات نامه   فصل دو .ایران کاردر بازار نیازهاي

  .133-111 ).2(1 .عالی
 يفنـاور  و علم هاي  پارك شناسی  نوع ).1388( .م سلسلسه، ،.س خرقانی،
-2 ،20 .فنـاوري  و رشد تخصصی فصلنامه .انسانی مدیریت رویکرد با
9.   

 در عـالی  آمـوزش  نظـام  هـاي   چالش ).1382( .ع کتولی، نظري ،.ر رحمانی،
 نظام و اشتغال همایش اولین در ارائه  .التحصیالن فارغ اشتغال با ارتباط

 .https: // civilica:در دسترسی قابلیت .تهران ،کشور عالی آموزش
com/ doc/ 30140 

 پـذیري   اشـتغال  هـاي   قابلیـت  شناسایی ).1394( .ع عباسپور، و .م شرفی،
 ).دکتـرا  نامه پایان( بنیاد داده نظریه براساس ها  دانشگاه آموختگان  دانش
   .طباطبایی عالمه دانشگاه :تهران
 دانـش  اشـتغال  مـساله  )1392( ا قهـدریجانی،  رحمانی ا، عمران، صالحی

 اشـتغال  هـاي  مهـارت  بـه  توجه ضرورت و عالی آموزش آموختگان
  .عالی آموزش آمایش طرح در کار بازار زائی

 درصـ  طـرح  ).1397.( هـا   دانـشگاه  التحـصیالن   فـارغ  اشـتغال  رصد طرح
 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ها،  دانشگاه التحصیالن  فارغ اشتغال

 /https: // industry. msrt.ir :در دسترسی قابلیت ).پژوهشی طرح(

file/ download/ news/ 1559377269- 3.pdf.  
 بـازنگري  و ارزیـابی  ).1383.(م بهرامـی،  و ،.ر .ع جمـالزاده،  ،.ا کشتکار،

 ارائـه  .کاربردي – علمی جامع دانشگاه در رديکارب – علمی هاي برنامه
-علمـی  عـالی  هـاي  آموزش ملی کنگره سومین مقاالت مجموعه در

 انتـشارات  :تهـران  ).بلنـدي  حـسین  تنظـیم  و ویراسـتاري .(کاربردي
ــشگاه ــاربردي علمــی جــامع دان  //:http :در دسترســی قابلیــت .ک

hamayesh. uast. ac. Ir.  
 عـالی  هـاي   آمـوزش  آینـده  تحلیل ).1394( .ر .ع همتی، ،.ع .م گودرزي،
 بررسـی  اندیـشی   هـم  دومـین  در شـده  ارائـه  کشور کاربردي-علمی

 و دانـشگاهی  جهـاد  در کـاربردي -علمی عالی هاي  آموزش وضعیت
  .دانشگاهی جهاد انتشارات :تهران.کاربردي-علمی جامع دانشگاه

 علمـی  عـالی  آمـوزش  درسـی  ریـزي  برنامـه  نظام ).1397.(ر زاده، نوروز
   هفتگــــی هــــاي ســــخنرانی مجموعــــه در ارائــــه .کــــاربردي

 /https:// irphe.ac.ir/ files/ site1 :در دسترسی قابلیت ).9 شماره(

files/ Speech/ 1397.07.24.pdf.  
 مرکـز  التحـصیالن   فـارغ  اشـتغال  وضـعیت  ارزیـابی  ).1387( .خ هدایتی،

 .دانـشگاهی   درون پژوهـشی  طـرح  .کـاربردي -علمـی  عـالی  آموزش

  .تهران دانشگاهی جهاد کاربردي-علمی عالی آموزش همؤسس
 .سـوم  چـاپ  .عالی آموزش در کیفیت ).1397( .م سرخابی، دوزخی یمینی

  .سمت انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان :تهران
Hennemann S. & Lifner I. (2010). Employability of German 

Geography Graduates: The Mismatch between Knowledge 
Acquired and competences Required. Journal of 
Geography in Higher Education. 34(2). 215-230. 

  عالی  آموزش مؤسسه علمی  هیئت عضو( گودرزي محمدعلی
   )دانشگاهی جهاد کاربردي- علمی

   عالی  آموزش مؤسسه( پورقاسمی پوریا
 )دانشگاهی جهاد کاربردي- علمی

 
  
  


