


 ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان و : طرح عنوان

دانش آموختگان دانشگاهي با هدف رفع نياز بازار كار كشور  

.به نيروي متخصص



مطالعات علمي و پژوهشي انجام شده

) دكتر پوراندخت نيرومند، دكتر عليرضا

)طاهر پور



منابع مورداستفاده:
1 ( خالصه مطالعات طرح استراتژي توسعه

)1382صنعتي ، مسعود نيلي و همكاران، 
2( دولت و كارآفريني تكنولوژيك، دكتر

)1388قاضي نوري و همكاران، 



منابع مورداستفاده:
3 (  بررسي و تحليل علل بيكاري دانش

ديدگاههاي مديران بنگاهها، ( آموختگان
فرحناز  ،)دانشگاهها و دانش آموختگان

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،صبوحي



منابع مورداستفاده:
4 ( برنامه ارائه شده توسط وزير سابق علوم) دكتر

به مجلس شوراي اسالمي جهت تصدي )فرجي دانا
)1392(وزارت

سياستگذاري آموزش عالي و نقد رويكردها و : 
عبدالرحيم دكتر برنامه ريزي براي هاي  

نوه ابراهيم، علي و طاهره ياسيني



منابع مورداستفاده:
6 (  توانايي ها و قابليت هاي دانش آموختگان در

پاسخ به نياز بازار كار به منظور ارائه چارچوب  
محمد –اجتهادي مناسب، مصطفي ادراكي 
بهروزي

در منطقه انرژي پارس جنوبي



7
رويكردهاي پيوند آموزش و بازار  ) 7

)1382نفيسي، (كار
8(   رضا موحدي،شناسايي شايستگي هاي دانشجويان

و دانش آموختگان ترويج و آموزش كشاورزي جهت 
......و  ورود به بازار كار 



ساختار اقتصادي مبتني بر وفور منابع طبيعي١.

افزايش عرضه نيروي كار،  : ساختار جمعيتي ٢.

ايجاد نشدن فرصتهاي شغلي مناسب و در نتيجه 

)1382نيلي، (بيكاري باال و فزاينده



عوامل تاثيرگذار بر اشتغال



مساله

ابعاد مساله

عوامل اقتصادي

عوامل اجتماعي فرهنگي

آموزشيعوامل 

عوامل سياسي

عوامل مديريتي

دانش بيكاري 

آموختگان 

دانشگاه

عوامل  
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پژوهش هاي انجام  
شده  در سطح ملي  

توسعه اقتصادي اجتماعي  
فرهنگي كشورهاي درحال  

توسعه
استراتژيهاي توسعه صنعتي و

توسعه در بخش هاي اقتصادي 
و كشاورزي

تجارب ملي و بين  
المللي  

عوامل تاثيرگذار بر بيكاري  
دانش آموختگان  

كارورزي ،طرح هاي كاراموزي
و كاد

 Placement: انگليس
Student

Dual آلمان :



) 1با تركيبي از كميته علمي پژوهشي تشكيل 

صاحبنظران و متخصصان ) 2، اساتيد دانشگاه

احبان بنگاههاي  صآموزشهاي فني و حرفه اي، 

مراكز پژوهشي) 5،)صنايع(اقتصادي



بررسي و تحليل علل بيكاري دانش  
ديدگاههاي مديران بنگاهها، ( آموختگان

فرحناز  ،)آموختگاندانشگاهها و دانش 
مديريت و برنامه ريزي  سازمان صبوحي،

كشور



بررسي و تحليل علل بيكاري دانش آموختگان: عنوان 
)ديدگاههاي مديران بنگاهها، دانشگاهها و دانش آموختگان( 

فرحناز صبوحي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور



مساله

ابعاد مساله

)12(عوامل اقتصادي

عوامل اجتماعي 
)13(فرهنگي

)13(آموزشيعوامل 

)7(عوامل سياسي

)5(عوامل مديريتي

دانش بيكاري 

آموختگان 

دانشگاه

عوامل  



مساله
مولفه هاي مورد استفاده از پژوهش در اين طرح

)12(عوامل اقتصادي

عوامل اجتماعي 
)13(فرهنگي

)5(آموزشيعوامل 

)7(عوامل سياسي

)5(عوامل مديريتي

دانش بيكاري 

آموختگان 

دانشگاه

عوامل  
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مهارت هاي حرفه اي ضعف : عوامل آموزشي
كافي نبودن واحدهاي كارورزي در  آموختگان، دانش 

ثبات برنامه هاي آموزشي در مقابل تحصيلي، رشته هاي 
مشكل بودن برآوردهاي  اجتماعي، تحوالت اقتصادي و 

عدم توسعه، مربوط به نيازهاي آموزشي برنامه هاي 
 ميان رشته هاي آموزشي و نياز بازار كارانطباقَ 

كارفرمايان از قوانين كار  تلقي : عوامل فرهنگي و اجتماعي
تلقي كارفرمايان از  ، كاربه عنوان حمايت يكطرفه از نيروي 

قوانين تأمين اجتماعي به عنوان عامل بازدارنده استخدام  
وقع دانش آموختگان براي اشتغال در مشاغل  ت، كارنيروي 
شغليفرصتهاي اطالع ناكافي از چگونگي ، اداري
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اجراييناهماهنگي دستگاههاي : عوامل مديريتي
كشوروجود سازمان هاي موازي در 

تعدد مراكز تصميم گيري

.صنايعنقدينگي صاحبان كمبود : عوامل اقتصادي
 

:عوامل سياسي
پرتنش ايران در سطح جهانيروابط 



نتيجه اين پژوهش
سياست هاي مربوط به نيروي انساني به طور اعم و در •

مديران از نصب : اخصنيروي انساني متخصص به طور 
.باالترين رده هاي ممكنه به سمت شايسته ساالري 

تشويق تشكيالت خصوصي در زمينه كاريابي در ايران و •
.كشور و ارتقاء آنهاخارج از 

شفاف كردن كليه قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هاي  •
اقتصادي و توليدي در يك مجموعه



برنامه ارائه شده توسط وزير سابق علوم 
به مجلس شوراي )دكتر فرجي دانا(

)1392(اسالمي جهت تصدي وزارت
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پژوهش انجام شده  
توسط دكتر نوه  

)1392(ابراهيم



آموزش عالي و نقد رويكردها و  : عنوان 
سياستگذاريهاي  برنامه ريزي براي 

دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم، علي و طاهره ياسيني



 آموزش مراكز و دانشگاهها التحصيالن فارغ جذب ديگر
  و تواناييها داشتن به منوط كار بازار در كشور عالي

 طول در بايست مي آنها از بخشي كه باشد مي ويژگيهايي
  عدم رسد مي بنظر .گردد ايجاد دانشگاه در تحصيل دوران
 موجود تحصيلي رشته آموزشي مواد و فرآيندها بين تناسب

  كار، بازار نياز مورد توانييهاي و مهارت با دانشگاهها در
  و كاريابي در التحصيالن فارغ نبودن موفق عامل مهمترين
.)همكاران و ابراهيم نوه(باشد مي اشتغال



 آموختگان دانش بيكاري نرخ افزايش با اخير هاي دهه در
 عملكرد به انتقادات عالي، آموزش موسسات و ها دانشگاه

 براي.است يافته فزوني )رسمي آموزش( عالي آموزش نظام
 متخصصان و مسئوالن از برخي نارسايي، اين با مقابله

 با را درسي هاي برنامه تدابيري، اتخاذ با اند كوشيده
  طريق اين از تا زده پيوند كار دنياي و جامع مقتضيات

 تقاضاي به آموختگان دانش بيكاري از ممانعت ضمن
  و ماهر انساني نيروي به اقتصادي مختلف هاي بخش

.)2007 هاوگينز،(دهند پاسخ متخصص



بيكاري :اصل متفق القولند 2اكثريت صاحبنظران در 
دانش آموختگان، به معناي عدم وجود كار نيست 

:بلكه بدين معناست كه 
دانش آموختگان توانايي اشتغال در آن كار را )1

.ندارند
 و كار هاي زمينه ها، حوزه از بسياري در١)

 آموختگان دانش ولي دارد وجود اشتغال
 منتظر كار آفرينش جاي به دهند مي ترجيح

  .)2004 واتس،(بمانند استخدام



توانايي ها و قابليت هاي دانش 
آموختگان در پاسخ به نياز بازار كار به 
منظور ارائه چارچوب ادراكي مناسب

محمد بهروزي–مصطفي اجتهادي 
در منطقه انرژي پارس جنوبي







مساله اين پژوهش؟ آيا فارغ  
التحصيالن جذب شده به اين منطقه 

نيازهاي علمي و عملي صاحبان مشاغل  
در بخش صنعت گاز و پتروشيمي را  

محمد بهروزي، –مصطفي اجتهادي (برطرف مي سازند؟

1385(



مصاحبه حضوري با مديران شركت ها و  
مشاهده پژوهشگران  نشان داده كه نبود  

مهارتهاي الزم براي انجام موثر كار به شكلي 
عملي به معضلي در بين شركت هاي موجود  

تبديل گرديده كه پاسخگوي نيازهاي واقعي در  
محيط كار نيستند تجربه ندارند و مشكالتي به  

:شرح ذيل ايجاد كرده اند



هزينه هاي بسيار باالي آموزش فارغ  ١)
التحصيالن جديد پس از اشتغال بكار

صرف زمان زياد براي آموزش فارغ  ٢)
)ماه16حداقل (التحصيالن



طوالني شدن زمان انجام طرح ها  ) 3
به دليل تخصص و مهارت نداشتن  

كاركنان
صدمه زدن به دستگاهها و تاسيسات  ) 4

جديد به ديل عدم آموزش و مهارت 
در كار با دستگاهها
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رويكرد حرفه آموزي

رويكرد يكپارچه سازي 
آموزش نظري و عملي

رويكرد پرورش صالحيتها و  
مهارتهاي پايه

دانشگاه محور

كارمحور
كار  -دانشگاه

محور



:رويكرد حرفه آموزي 
 در محض اي حرفه دروس ارائه به معتقد رويكرد اين

 موسسات نام به آنها از كه(مستقل و خاص موسسات
 رويكرد اين در .است )شود مي ياد اي حرفه و فني

 براي جوانان سازي آماده موسسات، اين اصلي وظيفه
 به بخشيدن تنوع طريق از هدف اين و است كار و كسب
 مي محقق آموزشي نظام يدر ا حرفه و فني ها رشته
 تمام در 1970 دهه از خصوصا آموزي حرفه ديدگاه .شود

 اي، حرفه آمادگي :ابتدايي مقطع شامل تحصيلي مقاطع
 مقطع :اي حرفه هاي مهارت تقويت :متوسطه مقطع
  لوز، گرت(يافت زيادي تخصصي هاي مهارت ، عالي

1378(.
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الگوي دانشگاه محور

الگوي كار محور

الگوي دانشگاه و كار محور



University-Based)(محور رويكرددانشگاه- 1 Model: 
 و انگلستان سوئد، كشورهاي مانند( گيرد صورت آموزشگاه محيط در آموزي حرفه الگو اين در

 دنياي راي جوانان سازي آماده مسئوليت دانشگاه چه اگر محور _دانشگاه الگوي در . )آمريكا
  مهارتي آموزشهاي پاسازي بر براي نيز صنعت همكاري از آن كنار در دارد، عهده بر را كار

  كشور در مثال .ندارند يكساني شكل كشورها همه در الگو اين .)1372 نفيسي،(شود مي استفاده
  دولت هلند، غربي اروپاي كشورهاي سوئد، آسيايي، كشورهاي اغلب التين، آمريكاي مانند هايي

  آموزش زبان، اروپا در.)1382نفيسي، (كند مي تجويز كار و كسب زمينه در را علمي دروس
 نهادهاي صنعتي كشورهاي اغلب در .)1380نفيسي(اند شده تلفيق عمومي و تخصصي
  : از است عبارت كه كنند مي اجراء را موازي اما متنوع آموزشي برنامه نوع دو آموزشي،

  كمك ها برنامه اين هدف كه شود مي ارائه محلي هاي اموزشكده در : عادي هاي برنامه -1
.باشد مي )اقتصاد رسمي بخش( صنعتي بخش در جذب جهت آموختگان دانش به
 با آموزش دادن پيوند براي افراد به كمك ها برنامه اين اصلي كاركرد : ويژه هاي برنامه - 2

 اقتصاد رسمي غير بخش به افراد پيوستن در تا دارند سعي ها برنامه اين لذا باشد، مي كار بازار
.كنند رساني كمك

:آموزيمورد استفاده دولت ها در قالب رويكرد حرفه رويكرد 3



work-Basedمحور كار الگوي - 2 Model: الگو اين 
  شغلي هاي صاالحيت بخش اثر تربيت در كار واقعي محيط اهميت و نقش به ناظر
  مهارتي آموزشهاي در صنعتي موسسات نقش كشورها، برخي در .)1377 نفيسي،(است
 كارآموزي طريق از كار واقعي محيط با آشنايي كشورها از برخي در و بوده برجسته بسيار
 با.)1377عزيزي(گيرد مي خو و شده آشنا صنعت با دانشجو كارآموزي با.گيرد مي صورت
  كار محيط در يادگيري اهميت به توجه اخير هاي دهه در محور _ كار الگو مزاياي به توجه

  دانشگاه مثال عنوان به .است شده فعال صنعت با ارتباط مراكز ها، دانشگاه از بسياري در
 استراتژي تدوين با كاري هاي پروژه انجام براي را خاصي موسسات ماديسون _ويسكنسين

:است داده اختصاص زير شرح به خود اهداف تحقق براي و هي
.واقعي دنياي موقعيت در آموزش دادن قرار -1
.بياورد درس كالس به را خارج دنياي كه آموزشي ايجاد -2
.متعارف درسي كتب راي و يادگيري هاي فرصت ايجاد -3
.)1377 عزيزي،( اي حرفه دنياي مشابه شرايط تحت علمي تسلط به رسيدن -4
.باشد داشته وجود كارآموزي كار، محيط در كه معناست بدان الگو اين تاريخي لحاظ به

:آموزيمورد استفاده دولت ها در قالب رويكرد حرفه رويكرد 3



(Work-Based model) محور -الگوي كار

  در مثال .دارد مختلفي هاي رويه مختلف كشورهاب در الگو اين
  شكوفاسازي فني و تخصصي هاي مهارت كسب از هدف ژاپن كشور

  مسئوليت التين آمريكاي آموزشي نظام در .باشد مي دانشجويان
  در و شده منتقل اقتصادي هاي بنگاه به ها دانشگاه از آموزي مهارت
  آموزش نوع دو تركيب همانا كه دوگانه نظام آلمان آموزشي نظام

  .دارد وجود آموزشي نظام بطن در همچنان است عمومي و تخصصي
  تعيين بيكاري، به مربوط هاي برنامه بر آموزي مهارت برتانيا در

  خالقي،(.دارد تاكيد مربوط هاي برنامه بر نظارت و استانداردها
1380(.



(University/Work-based model)محور-كار/الگوي دانشگاه

 و دانشگاه عهده بر شغلي هاي مهارت و دانش آموزش فرآيند از بخشي الگو اين در
  كشور الگو اين نمونه بارزترين .است صنايع وصاحبان كارفرمايان عهده بر بخشي
  مي شغلي هاي صالحيت آموزش به آموزشي، موسسات كشور اين در .است آلمان

 وجه .)1380پور، احمدي( .هاست دانشگاه از مهمتر آنها نقش بعضا و پردازند
  مشاغل از درسي هاي برنامه بودن متاثر آموزشي، حرفه الگوهاي كليه مشترك
 كه باشد مي محور مهارت نظام الگوها، اين در ريزي برنامه نظام .است جامعه موجود

  و ها دانش سپس و شود مي تحليل آن اصلي وظايف به مشاغل ابتدا آن اساس بر
  سعيدي، و بينقي (گردد تعيين شغلي وظايف انجام براي نياز مورد هاي مهارت

:است زير شرح به الگو اين تبعي اثرات .)13980
  كارآفريني هاي آموزش توسعه طريق از زايي اشتغال بهبود -1
.باشد مي جامعه نياز بعدا كه كارآموزي هاي دوره ارائه -2
)1380 بينقي، (.كنترل و ريزي برنامه رهبري، سازماندهي، هاي دوره ارائه -3

  تجهيزات ،آموزشي مربيان تامين قالب در توانند مي فني مراكز الگو اين طبق
.كنند رساني خدمات ها دانشگاه به شغلي مشاوره و آموزشي



رويكرد يكپارچه سازي آموزش عملي و نظري

 مرز كه است اين شده مطرح هاي ايده محور جديد رويكرد در
 به معتقدان .شود رنگ كم بايد علمي و اي حرفه آموزشهاي بين

 سازمان تجديد نظري، و اي حرفه آموزش سازي يكپارچه
 آن از تا كنند مي مطرح را )دانشگاهي(آموزشي دروس
 بتوانند نيز دانشجويان و گردند مرتبط هم به دروس طريق
 ابعاد و دانش ابعاد( نظر مورد حرفه يا شغل هاي جنبه همه

  )1991(بريتون ادوارد نمونه عنوان به .نمايند درك را )مهارتي
 به علوم و رياضييات دادن پيوند عنوان تحت خود كتاب در

 آموزش با نظري هاي آموزش تنيدگي هم در كار دنياي
  .)2001 هاوسون،(است داده قرار تاكيد مورد را اي حرفه هاي



رويكرد يكپارچه سازي آموزش عملي و نظري
  مزاياي از استفاده صاحبنظران از برخي اخير هاي سال در همچنين

  مورد مهارتي هاي آموزش در را )نظري( متداول درسي هاي برنامه
  مورد در )2000( لوچ چارلز نمونه عنوان به .اند داده قرار توجه

  توسعه و ايجاد است معتقد ،مهارتي استانداردهاي توجه مزاياي
  قابل و روا مهارتي استانداردهاي از كه درسي هاي برنامه
  آموزش كيفيت كه است پتانسيل اين داراي كند مي استفاده اعتماد
  هدايت براي نياز مورد اطالعات و بخشيده ارتقاء را رسمي و اي حرفه

  تكنيك و فنĤوري آخرين به دستيابي به درسي برنامه هاي كوششي
)2001 كينگ،(.آورد فراهم را صنعت و تجارت بازار هاي

  در را نظر مورد هاي آموزش عمدتا گذشت، آن شرح كه رويكردي
  حيطه لذا و داده نظر مد دانشگاه در مرسوم درسي هاي برنامه قالب

.)1373لوز،كرت(استعالي آموزشدورهآنعملكرد



  اين اي حرفه آموزش ضرورت قبول ضمن صاحبنظران از برخي اما
  در چيرگي بر عالوه شغلي هاي موفقيت كه اند كرده مطرح را ايده

  عادات و مهارتها سري يك وجود مستلزم عملي و علمي هاي مهارت
  ارزش مثل (است خاص شغل يك وراي كه هست نيز فردي
  انعطاف پذيري، مخاطره پذيري، مسئوليت كار، و كسب براي گذاري
  افراد موفقيت عدم صاحبنظران از برخي علت همين به .)... و پذيري

  نسبت كار محيط با انطباق در آنان ضعف به پيش از پيش را كار در
  بر .)1373:13 لوز، كرت(كاركردي هاي مهارت ندانستن تا اند داده

  كار به نسبت افراد انگيزش به مربوط هاي جنبه امروزه اساس، همين
  در صالحيت كسب از مهمتر حتي كاري، زندگي در متقابلشان روابط و

.)1373 لوز گرت (.شود مي تلقي كاركردي هاي مهارت

)  سومين رويكرد(رويكرد آموزش صالحيت ها و مهارت هاي پايه



اطالعات تحليل و تجزيه و سازماندهي آوري، جمع قابليت
خارجي زبان بكارگيري توانايي
دانش اشاعه و توليد ابزارهاي با آشنايي  
تكنولوژي از استفاده قابليت  
اطالعات تبادل و ارتباط برقراري توانايي  
مخالف عقايد پذيرش و بررسي قابليت
فرهنگي فهم
مساله حل توانايي 
انديشي محلي توانايي
سازماني رفتار عناصر به عمل و شناخت
تحصيلي رشته به نسبت مثبت گيري جهت و درك 
معقول و شغلي انتظارات داشتن
انتقادي تفكر قابليت و كار اخالق و تعهد
1380 پور، شارع(گروهي كار قابليت(

حاصله ضمن تاكيد بر شناسايي  توانمندي ها و شايستگي هاي كانوني دانش  نتايج 
آموختگان آموزش عالي، موارد زير را به عنوان عوامل موثر در به اشتغال مفيد  

)1380شارع پور، .(دانش آموختگان معرفي مي كند



راههاي انتقال آموخته ها به محيط هاي كاري

استفاده از روش هاي يادگيري فعال و عملي و مشاركت  )1
Mellis, 2008؛Trevisan،2004دانشجويان در يادگيري و آموزش 

تااز اين طريق شرايط انتقال آموخته ها به محيط هاي عملي  
. فراهم شود

به نقل از رضا موحدي،شناسايي شايستگي هاي دانشجويان و دانش آموختگان ترويج و آموزش  
كشاورزي جهت ورود به بازار كار  



2 ( استفاده از رهيافت آموزش صالحيت مـدار)(Competency-

based (Arguelles and Gonezi, 2000; Samuelowicz,2001)

اين روش عالوه بر تاكيد  بر كاربرد يادگيري به ارتباط بين آموزش و    
Betmans.(كار تاكيد دارد et al. 2004, Mulder, 2004( 

به جاي كسب صالحيت هاي كاربردي در اين رهيافت هدف 
Chen, 2000 kzhl)(صرف وقت از نشستن در كالسهاي درس مي باشد

فرصت ها و  موزشي بر اسا س اين ديدگاه براي دانشجويان آنظام 
را طوري آماده مي كند كه بتواند آموخته هي   تجربيات ميداني و عملي

Jang and Kimb, 2004)(خودرا در عمل و به طور واقعي بكار گيرند



از راهكارهاي ديگري كه در دنيا در خصـوص  ) 3
بهبود وضعيت اشتغال دانش آموختگـان بـه كـار    

 Work( گرفته مي شود  آموزش هاي كار مـدار  

Based Education (در اين آموزش هـا . است
تاكيد  بر ارتباط بين آموزش  و كار از برنامه ها ي 

.موضوعات درسي است
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:عوامل بروني

شامل كليه مواردي مي شوند كه بر اشتغال فارغ  عوامل بيروني 
التحصيالن بطور مستقيم  و غير مستقيم تاثير گذاشته  و مانع از  

:اين عوامل عبارتند از .جذب آنها در بازار كار مي گردند
رواج نيافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاريابي   -1
عدم توسعه بنگاهاي كاريابي خصوصي -2
عدم توسعه كانون هاي فارغ التحصيالن و ناكارآمدي آنها در  -3

كاريابي و هدايت شغلي  
تعدد متقضيان و رقبابت شديد براي كسب مشاغل موجود  -4
رواج نيافتن فرهنگ كارآفريني و كم بودن تعداد كارآفرينان -5
وجود مشكالت اجرايي در پياده كردن سياست ها و برنامه هاي   -6

).1377خالقي،(كالن اشتغال
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:عوامل دروني

فرآيند ها و راهبردهايي هستند كه در نظام  عوامل دروني، 
آموزش عالي بكار گرفته مي شوند و به طور مستقيم يا غير مستقيم با 

مهمترين اين . مقوله اشتغال و كاريابي فارغ التحصيالن ارتباط دارند
:عوامل عبارتند از

عدم تناسب بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاه و نياز  -1
هاي آتي بازار كار 

عدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارت هاي شغلي   -2
عدم توفيق دانشگاه در ايجاد و تقويت روحيه علمي و انگيزه  -3

خدمت رساني به جامعه در دانشجويان 
مشخص نبودن حداقل قابليت هاي علمي و عملي براي فارغ  -4

.التحصيل شدن
عدم آشنايي اعضاي هيات علمي فرآيند و نحوه انجام امور در  -5

واحدهاي توليدي و خدماتي مرتبط با رشته تحصيلي فارغ التحصيالن 
فقدان زمينه مناسب براي آموزش هاي علمي و كاربردي -6
نا كارآمدي اعضاي هيات علمي در تربيت نيروي كار متخصص مورد  -7

نياز جامعه



سرفصل هاي مورد تاكيد اين پژوهش

ارزشگذاري براي كسب و  
كار

توجه به ظرايف تصميم  
گيريتواناي در غياب 

شده تعيين از قبل قواعد 

مخاطره پذيري

درك روابط

مسئوليت پذيريمسئوليت پذيري

)1381مهرمحمدي،(

)1373كرت لوز، (



سرفصل هاي مورد تاكيد اين پژوهش

باال بردن اعتماد به نفس

ارتقاء مهارت تصميم  
گيري

باالبردن مهارت حل  
مساله موثر

ايجاد حس مسئوليت در 
برابر تصميمات اتخاذ شده

باال بردن احساي مسئوليت 
يادگيري مادم العمر

افزايش دانش راجع به  
رشد فردي

)1381مهرمحمدي،(



سرفصل هاي مورد تاكيد اين پژوهش
قابليت جمع آوري،  

سازماندهي، و تجزيه  
قابليت بررسي و پذيرش  و تحليل اطالعات

عقايد مخالف

توانايي برقراري  
ارتباط  تبادل اطالعات

توانايي بهره گيري از  
زبان خارجي

آشنايي با ابزارهاي  
توليد و اشاعه دانش

توانايي حل مساله

1380شارع پور، (

قابليت استفاده از  
تكنولوژي

قابليت كارگروهي

تعهد و اخالق كار  
و قابليت تفكر  

انتقادي

داشتن انتظارات 
شغلي معقول

توانايي محلي انديشي
شناخت و عمل له عناصر 

رفتار سازماني



نتيجه اين پژوهش

برنامه هاي درسي كليه رشته هاي تحصيلي با •
.رويكرد ايجاد اشتغال سازماندهي شوند

توجه به مشخصات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي  •
.و سياسي در ابعاد فردي و سازماني





نتيجه اين پژوهش

تاكيد برپاسخگويي مهارتهاي كسب شده در حين •
.تحصيالت دانشگاهي به نياز بازار كار



عوامل تاثير گذار بر بيكاري دانش آموختگان

رشد شديد جمعيت در سال هاي اول نقالب

ناكافي بودن سرمايه گذاريهاي اقتصادي و ايجاد فرصتهاي  
شغلي

نبود برنامه ريزي هاي دقيق و مناسب

نداشن مهارت هاي حرفه اي و كاربردي در جويندگان كار



اشاره به تجربه ژاپن و اصالحات در نظام آموزش 
)1378خوارزمي و اسدي، (عالي كشور

  است نظر اتفاق مورد عالي آموزش نظام اصليي وظايف عنوان به آنچه
 و جديد ريزيهاي برنامه به اقدام زيادي كشورهاي تا شده موجب
  اين عمده كنند خود عالي آموزش براي نوين هاي استراتژي تدوين

  بازار نيازهاي به دانشگاهي آموزش نظام پاسخگويي جهت در تغييرات
  همانگونه مثال براي است آموختگان دانش بيكاري معضل دليل به كار
  آن جديد دانشگاهي آموزش نظام زمينه در ژاپن جديد برنامه در كه

  توجه قابل تغييرات به توجه با.است شده بيني پيش جديد، قرن براي
  به حركت و شدن جهاني مسئله به عنايت با و عالي، آموزش محيط در

  در تحقيق و آموزش به نيل براي اصالحات انجام جامعه يك سوي
.)1378 اسدي، و خوارزمي( است ضروري اقدامات از دانشگاهها



اشاره به تجربه ژاپن و اصالحات در نظام آموزش 
)1378خوارزمي و اسدي، (عالي كشور

 هاي رشته ايجاد راستاي در ها گيري جهت برنامه، اين در
 قرار كار بازار ويژه به محيط نيازهاي اساس بر متنوع

  آموختگان دانش آتي مشاغل بين تناسب عالوه به .دارد
  ،دانشگاهي دروس كردن كاربردي ،هايشان آموخته و

  نيازهاي به پاسخگويي جهت در دروس محتواي در تغيير
 جهت دانشجويان در خاص مهارتهاي ايجاد كار، بازار

 ديگر از كار بازار نيازهاي و تغييرات به پاسخگويي
.)1378 اسدي، و خوارزمي(است استراتژي اين اصلي اهداف



تالشهاي خود در  امروزه دانشگاه ها بايد 
زمينه قابليت جذب دانش آموختگان به 

دهند و گونه هايي از بازار كار را افزايش 
برنامه هاي آموزشي را مبناي كار قرار دهند كه 

شايستگي هاي منابع انساني مورد نظر  
، سازمان هاي دولتي و به طور كلي  جامعه

)شجاعي.(را به اثبات رساندبازار كار 



بر اساس يك پژوهش كشور هاي كره،  
تايوان، سنگاپور و مالزي، توفيق صنعتي  
در كشور خود را مرهون برقراري ارتباط  

موسسات آموزش عالي  تنگاتنگ بين 
  .مي دانندمراكز اشتغال خود و بازار و 

).313:،ص1998يونسكو(
  



  هاي زمينه در اي حرفه هاي آموزش گسترش به آمريكا در
 و است گرفته صورت زيادي تاكيد دانشگاهي، نظام مختلف

 مهارتهاي به دانشجويان تجهيز با كرده تالش كشور اين
 در را نوآوري و ابتكار خالقيت، هاي زمينه ،فني و اي حرفه
.)313:،ص1998يونسكو( آورد وجود به آنان

 كننده تعيين هدف زمينه، اين در مركزي تشكيل با اآمريك
 به كار بازار تقاضاي به عالي آموزش پاسخگويي جهت در اي

 در موسسه و انجمن ها ده واقع در .است آورده در اجرا
  عملي و نظري هاي جنبه بين ارتباط برقراي هدف با امريكا
  بردن باال و كار بازار و دانشگاه ساختن هماهنگ و دانش

 جامعه نيازهاي برآوردن و دانشجويان شغلي توانمنديهاي
.)1997اكرمن،(هستند فعاليت حال در



  ايجاد با دوگانه آموزش نظام آلمان، در يا
  به اقدام كارخانجات كنار در آموزشي مراكز
  به و دانشگاه به صنعت از مهارتها انتقال
.است كرده عكس



 اگر :اند معتقد صاحبنظران از برخي ايران مورد در
 جهت با خدماتي و صنعتي نهادهاي و سازمانها

  فرآيند در بيشتر، اقتصادي و اجتماعي هاي گيري
 مي عالي آموزش شوند، درگير عالي آموزش كنترل

 به توانست خواهد بهتر و باشد متحولتر و پويا تواند
.)1377 سرشت، رحمان( گويد پاسخ آن براي متغير تقاضاي



عوامل تاثير گذار بر بيكاري دانش آموختگان از 
ديدگاه دكتر شجاعي

تعدد مراجع تصميم گيري  
دغدغه هاي سياسي موجب از دست دادن فرصت ها و تبديل آن به تهديدها شده  
و به دليل ساختار فعلي شاهد افزايش درصد بيكاري دانش آموختگان دانشگاهها  

)  براساس اعالم وزير علوم، تحقيقات و فناوري(1380درصد در سال 21به رقم
.درصد بود16سال قبل از آن كمتر از  4در حالي كه اين رقم .هستيم

نبود هماهنگي الزم بين رشته هاي  دانشگاهي و نياز جامعه
نبود متولي واحد  ساختار متمركز نظام آموزشي كشور



سرفصل هاي مورد تاكيد اين پژوهش

خالقيت و نوآوري

مهارتهاي ارتباطي و  
كالمي 

فناوريهاي مورد نياز  
بازار كار

آموزش چارچوب هاي 
فكري



نتيجه اين پژوهش

نوع آموزش هاي ارائه شده در طي : نخست آنكه
تحصيالت دانشگاهي در جذب ريعتر دانش آموختگان 

.به بازار كار عاملي موثر شناخته شده است
مهارتهاي ارائه شده در دروس دانشگاهي در دوم آنكه 

شرايط فعلي پاسخگوي نيازهاي مطرح شده در بازار  
.كار نيست و ميزان اين پاسخگويي بسيار ضعيف است



نتيجه اين پژوهش

بايد مهارتهاي كاربردي و عملي در طي : سوم آنكه
تحصيالت دانشگاهي به دانشجو ارئه شود و تاكيد بر آنها 

.داشته باشد
مهارتهاي كالمي و توجه به نوآوريها و چهارم آنكه 

فنĤوريهاي مورد نياز بازار كار در آموزشهاي دانشگاهي  
مورد تاكيد قرار گيرد تا محصوالت انساني عرضه شده 

.پاسخگوي انتظارات مطرح شده در تقاضاي بازار كار باشد



نظرات  رياست پژوهشگاه علوم 
)1390بازار كار ، (انساني



داليل بيكاري دانش اموختگان دانشگاهي علوم انساني

مديران ربرقرار كننده ارتباط بين فارغ التحصيالن (ضعف مديريت 
)دانشگاهي و مشاغل

افزايش اشتغال به مشاغل دولتي

عدم شناساندن راههاي دستيابي به شتغال به دانشجو

ضعف مشاوره به دانشجويان



اشتغال و كاريابي در اساسي نقشي كاري تجربه
مهارت فقدان ديگر عبارت به .كند مي ايفا كار
در)تحصيلكرده(جوان نيروي تخصص و

استقبال عدم موجب خود هاي آموزه بكارگيري
.شود مي آنها جذب در كار بازار



اين امر حـالكي از غيركـاربردي بـودن و تناسـب
به. نداشتن آموزش با نيازهاي بازار كار كشور است

طوريكه آموزش ها بيش از آنكـه سـبب افـزايش
افزايش توقعـاتمهارت نيروي كار كشور و موجب 

.با مدرك تحصيلي آنها مي شود متناسب



بازنگري نظام هاي تاكيد بر 

آموزش عمومي، فني و حرفه اي 

و آموزش عالي



عالوه بر عوامل عمومي بيكاري، عوامل بيكاري دانش  
: آموختگان در ايران را مي توان به اين ترتيب نام برد

عدم تناسب رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغال زايي  )1
فقدان ارتباط كافي  ) 2جامعه با رشد دانش آموختگان

افزايش نرخ ) 3بين نظام آ موزشي و نظام اشتغال كشور 
فقدان )4مشاركت نيروي كار در بين اعضاي جامعه 

التحصيالناز سوي فارغ مهارتهاي مورد نياز بازار كار 



 هاي محيط در التحصيالن فارغ تمركز )5
  تحرك فقدان)6 بزرگ شهرهاي  و مركزي
 بخش در كار به تمايل(التحصيالن فارغ شغلي
 موسسات اتباط و هماهنگي دم)7 )دولتي

 )8 كارفرمايان و توليدي مراكز و آموزشي
كار بازار هاينيازمورددراطالعاتفقدان



  كمبودهاي رغم به اينكه داليل ترين عمده
  كشاورزي متخصصين به فزاينده نيازها و اساسي

  كشاورزي بخش جذب التحصيالن فارغ چرا
  مشكالت )1 :كه كند مي ذكر عامل 11اند نشده

   كشاورزي آموخته دانش تعداد زيادي به مربوط
عملي كارهاي توانايي نداشتن  )2



  ،ادارات هماهنگي عدم)3 مشكالت ساير
  در مسن افراد )5كافي سرمايه نداشتن)4

 اعتماد عدم )7جنسيت علت به تبعيض)6 ادارات
  )10 تحصيلي هاي رشته شناخت عدم )9 نفس به

  و رابه بودن حاكم )11 اقتصادي فعاليتهاي كموبد
پارتي



: كشاورزي آموختگان دانش موانع مهمترين
عملي مهارتهاي فقدان١)
كار بازار نياز با دانشگاهي دروس و  برنامه تناسب عدم٢)
  دولت انساني نيروي و ساختاري تعديل سياست)٣3)
  اشتغالي خود و خصوصي بخش انگاشتن ناديده)۴4)
 دانسته كشاورزي رشته دانشجويان شديد افزايش)۵5)

.اند



محورهاي مورد توجه طرح حاضر
انسجام قوانين و مصوبات جهت  

دانشگاه و –تعامل موثر دولت 
صنعت 

كميته آسيب شناسي قوانين   
مصوبات    

كميته تعامل با دستگاههاي  
اجرايي و قانونگذاري

ضرورت بازنگري سرفصلهاي درسي
كميته  مهارت آموزي توام با  

تحصيل ضرورت تقويت بخش عملي 
سرفصل هاي درسي) مهارتي(

كميته  كارآموزي به شيوه نوينتقويت جايگاه كارآموزي



تاريخچه مطالعاتي طرح هاي مشابه در جهان

)DUAL (آلمان١)

Placement Student)(انگليس )2 

Travo(فرانسه)3 Practic ،Stage ،Genior

(Enterprise



سابقه طرح در آلمان

):DUAL (آلمان١)
....)خود استاد يا (چه كسي؟

چه رشته هايي؟  
چه دانشگاههايي؟

مصوبه الزام آور؟/ قانون



:  سابقه طرح در انگليس

:  Placement Student:انگليس )2
سال حضوردر  1+ دو سال تحصيل دردانشگاه: مقطع كارشناسي

سال تحصيل در دانشگاه1)+همراه با حقوق ومزايا توسط صنعت(صنعت
....)خود استاد يا (چه كسي؟

چه رشته هايي؟  
چه دانشگاههايي؟

مصوبه الزام آور؟/ قانون



سابقه طرح در فرانسه

Travo: فرانسه  Practic  :  ارائه آموزش عملي در كنار
بازديد از كارخانه+آموزش نظري 

....)خود استاد يا (؟چه كسي
؟  چه رشته هايي

؟چه دانشگاههايي
؟مصوبه الزام آور/ قانون

)1393دكتر تقوا، 



فرانسه
Genior:فرانسه)3 Enterprise :

چه رشته هايي؟  
ايجاد شركت هاي كوچك توسط اساتيد و روش اجرا؟ 

دانشجويان دانشگاه با رويكرد غير انتفاعي
توسط  ... كسب مهارتهاي مديريت و كسب و كار و : هدف

انجام فعاليتهاي جانبي از جمله بازديد و اردو + دانشجويان
سرمايه اوليه توسط دانشجويان

مصوبه الزام آور؟/ قانون
تقوا، )1393دكتر



فرانسه

:دانشجويان كارشناسي ارشد

ماه كار پس از اتمام تحصيالت همراه با حداقل حقوق و 9
مزايا  



فرانسه

Stage:فرانسه)3

؟زبان، بازرگانيچه رشته هايي
سال به كشورهاي  1بعد از اتمام تحصيالت روش اجرا؟ 

اروپايي مي روند و كار مي كنند 



شهيد عباسپورمدرسه تكميلي ايران و آمريكا درايجاد )1

طرح كاد)2

3 سازمان آموزش فني و حرفه   ASDطرح ايجاد و توسعه مراكز) َ

اي كشور  

حاصل همكاري دانشگاه  : مهارت آموزي توام با تحصيلتجربه )4

.عالمه طباطبايي و شهرك صنعتي عباس آباد

نوينتجربه)5 شيوه به حرفهكارآموزي و آموزشفني ايسازمان

اقدمات انجام شده مرتبط با طرح در ايران



تجربه ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه  

جهت ارائه   ):ASD(اي دانشگاهي

آموزش هاي مهارتي به دانشجويان

سال 7: مدت زمان



تجربه كارآموزي به شيوه نوين سازمان 

سال  3حاصل : آموزش فني و حرفه اي كشور

تجربه بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي  

.كشور و دانشگاه صنعتي سهند تبريز



همكاري حاصل : تجربه مهارت آموزي توام با تحصيل

.آباددانشگاه عالمه طباطبايي و شهرك صنعتي عباس 

كارسنجي و روش سنجي)1: عنوان درس

)در دست انجام(صنعتبررسي مسائل نيروي انساني در  )2 



آسيب شناسي هاي انجام شده  
تخصيص بودجه و اعتبارات عمومي به متوليان مختلف آموزش كشور

اي در شناسي بودجه سازمان آموزش فني و حرفه آسيب 
1393با بودجه دستگاههاي اجرايي ملي در سال مقايسه 

سهم بودجه سازمان به نسبت ساير  
%0/21: دستگاههاي  اجرايي

سهم بودجه سازمان به نسبت ساير  
  %2: دستگاههاي  آموزشي

بودجه و اعتبارت بخش دولتي در حوزه آموزش هاي فني و 
ميليارد ريال   40000: 1393حرفه اي در سال 



0.753

9.242
0.328

66.358

23.319 دكتري تخصصي

كارشناسي ارشد

دكتري حرفه اي

كارشناسي 

كارداني

  عاليسهم مقاطع تحصيلي از جمعيت دانشجويي آموزش 
)1390-1391سال تحصيلي ( كشور 



نتيجه  

تمركز طرح بايد مقطع كارشناسي  :  سال آينده 4تا 

تمركز طرح بايد: سال آينده  به بعد4از 
كارشناسي ارشد  + مقطع كارشناسي 



وضعيت موجود تعداد و درصد سهم دانشجو و رشته محل به 
)1390-1391(تفكيك گروههاي آموزشي 

46.255

7.205

33.465

5.413
6.344

1.318 علوم انساني

علوم پايه

فني و مهندسي

هنر

كشاورزي و 
دامپزشكي
علوم پزشكي



  نتيجه

اولويت هاي گروه آموزشي براساس وضع  
فني مهندسي، )2علوم انساني، )1: موجود

كشاورزي و دامپزشكي)4علو پايه، )3
تقاضامحور (لكن با توجه به رويكرد نيازسنجي

بسته به نياز بازار كار): طرح



وضعيت موجود تعداد و درصد سهم دانشجو و رشته محل به  
)1390-1391(تفكيك زيرنظام 

دانشجوزيرنظام
سهم دانشجودانشجو

60293314.116وزارت علو، تحقيقات و فناوري
108534225.411دانشگاه پيام نور

157634936.907دانشگاه آزاد اسالمي
43218110.119دانشگاه جامع علمي كاربردي

  -مؤسسات آموزش عالي غيردولتي
3929849.201غيرانتفاعي

301160.705ساير دستگاههاي اجرايي
1512233.541دانشگاه فني و حرفه اي

4271128100مجموع



وضعيت موجود تعداد و درصد سهم دانشجو و رشته محل به  
)1390-1391(تفكيك زيرنظام 

14.116

25.411

36.907

10.119

9.201

0.705
3.541

وزارت علو، تحقيقات و فناوري

دانشگاه پيام نور

دانشگاه آزاد اسالمي

دانشگاه جامع علمي كاربردي

  -مؤسسات آموزش عالي غيردولتي
غيرانتفاعي

ساير دستگاههاي اجرايي

دانشگاه فني و حرفه اي



)1390-1391(وضعيت موجود تعداد و درصد سهم دانشجو و رشته محل به تفكيك استانها 
رشته محلدانشجواستان

نسبت دنشجو به جمعيتجمعيت سهم دانشجودانشجو
2274233.325آذربايجان شرقي
1246782.919آذربايجان غربي

653581.53اردبيل
3096477.25اصفهان

1025012.4البرز
431481.01ايالم
646891.515بوشهر
71167416.662تهران

چهارمحال و 
470441.101بختياري

438831.027خراسان جنوبي
2616886.127خراسان رضوي
411810.964خراسان شمالي

2450015.736خوزستان
742441.738زنجان
1006642.357سمنان

880652.062سيستان و بلوچستان
2542035.952فارس
1204642.82قزوين

564491.322قم
620701.453كردستان
1550953.631كرمان

884302.07كرمانشاه

493111.155كهكيلويه و بويراحمد

864032.023گلستان
1309503.066گيالن
951392.227لرستان

2485115.818مازندران
1176682.755مركزي

697921.634هرمزگان
970552.272همدان



نتيجه  

عدم تناسب بين جمعيت استان و جمعيت دانشجويي



)1390-1391(وضعيت موجود تعداد و درصد سهم دانشجو و رشته محل به تفكيك رشته 
سهم دانشجودانشجورشته تحصيليرديف

2223685.206حسابداري1
1683073.941حقوق2
962912.254نرم افزار -كامپيوتر3
872062.042علمي كاربردي حسابداري4
794561.86نرم افزار -مهندسي كامپيوتر5
694751.627بازاريابي -مديريت بازرگاني -مديريت6
683321.6نرم افزار -مهندسي تكنولوژي كامپيوتر7
628031.47مديريت دولتي -مديريت8
612391.434مهندسي عمران9
590051.381روان شناسي -روان شناسي10
587671.376مديريت صنعتي -مديريت11
587571.376مديريت بازرگاني -مديريت12
582391.364مديريت و برنامه ريزي آموزشي -علوم تربيتي13
559831.311فقه و مباني حقوق اسالمي -الهيات و معارف اسالمي14
551031.29نقشه كشي معماري15
487731.142مهندسي تكنولوژي معماري16
486951.14مترجمي زبان انگليسي -زبان انگليسي17
480571.125عمران -مهندسي تكنولوژي عمران18
IT(465231.089(مهندسي فناوري اطالعات 19
اجتماعي20 اجتماعي-علوم علوم 425290پژوهشگري 996



نتيجه  

مشخص نبودن چرايي باالبودن جذب دانشجو در رشته  
هاي فوق؟؟؟

تقاضاي اجتماعي١)
نبود اطالعات بازار كار جهت تامين نيروي متخصص٢)


