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 دهيچک
نظر . شودمردم ساالر، محسوب مي خدمتگزار كرد، ارزشیابي و نیازهاي يک نظام کارآمد وهاي اندازه گیري عملگويي از ضرورتپاسخ :زمينه و هدف

ها متهم به ناکارآمدي در قبال پاسخگويي به آغاز شد، دانشگاه 0531به شروع موج بیكاري به ويژه در قشر داراي تحصیالت عالي در کشورکه از دهه 

 گاويي اين پژوهش ارائه چاارچوب مفهاومي باراي پاساخ     هدف. اد مختلف موضوع، شناسايي و ارائه شودبايست با بررسي ابع بازارکارند که اين امر مي

 بازارکاراست به کشور هايدانشگاه

. ها از روش تحلیل مضمون استفاده شدگیرد که براي تحلیل اطالعات و داده اين تحقیق در چارچوب پارادايم تفسیري و مطالعه کیفي قرار مي :روش

نفر از خبرگان آموزش عالي باود کاه براساام نموناه گیاري ماال  محاور و         03ها مصاحبه نیمه ساختار يافته با گیري و گردآوري دادهنهروش نمو

 .اي انتخاب شدند زنجیره

، بعاد  (مؤلفاه  3)ي ، بعد آموزشي، مهاارتي و پژوهشا  (مؤلفه 8) و مديريتي گذاري، ساختاري بعد سیاست: عد است شاملبُ 4مؤلفه در  هفده :ها يافته

 . (مؤلفه 2)و بعد قوانین ومقررات ( بعد 2) فرهنگي

خصاو  کااهش بیكااري و     گويي به بازار کار و بهها در جهت پاسخهبه منظور کم شدن شكاف وضع موجود با وضعیت مطلوب دانشگا :گيري نتيجه

گاذاران و   رود سیاسات  انتظار ماي  یز محبوبیت بیشتر دانشگاه در اين زمینه،ن آموختگان، اعتماد سازي بین دانشگاه و بازار کار وافزايش رضايت دانش

تعامال دانشاگاه باا    : :ها عبارتند ازهاي اين پژوهش داشته باشند، اهم اين مولفهاي را به مولفه عالي توجه و عنايت ويژهريزان آموزشخصو  برنامه به

کاار،   قباال باازار   گاو در بردي و مهارتي مبتني بر بازارکار، توجه به انتصاب مديران دانشگاهي پاسخهاي کار ريزي درسي و آموزش بازارکار، ارائه برنامه

گرايي، اصالح قوانین  آموخته به جامعه، مقابله با مدر  ها و پذيرش دانشجو، ارائه آمار از وضعیت بازارکار، تعداد دانشجو و دانشتقاضامحور شدن رشته

 . هیئت علمي يو ارتقا نامه جذب ینيبازار کار و آ
 

 ياجتماع تیلسئوم، ها دانشگاه، کار بازار :ها کليدواژه

 
 مقدمه

ها و بازارکار به واسطه نقشي که اين دو مهم در تعامالت میان دانشگاه

هاي متعدد کنند، همواره مسئله پژوهشتوسعه همه جانبه جوامع ايفا مي

آموختگان دانشاگاهي   ري دانشبوده است؛ اما با اين وجود، نرخ باالي بیكا

در بازار کار و همچنین ضعف بازار کار در جذب نیاروي انسااني تحصایل    

ضعف ملموسي کاه باه   . هاي اين ضعف ارتباطي استکرده از جمله نشانه

 يعاال جهاان آماوزش  . بايست بیش از پیش مورد توجاه قرارگیارد  نظر مي

را  يموزشا هااي آ اسات کاه دساتگاه    یقيو عم يعسرییرات دستخوش تغ

ي نیااز باازار و   گاو پاسخي، زندگیفیت ک ینمجاب کرده است تا براي تضم

 در برقراري ارتباطاات و  باشند کارمتناسب با آن بازارکار براي افراد جوياي

 عوامل مانند انفجار دانش تعدادياز  ییراتتغ ينا آنها فعاالنه تالش کنند؛

حرکات   ي،اطالعات اهيگهاي پايسبه سمت سرو یشترو اطالعات، حرکت ب

 یريگیممشارکت در تصم يشافزا ي،متقابل جهان يوابستگ به سمت یشترب

 (.0)یردگ ينشأت م یشتر،ب يآموزش ييگوپاسخ و یتشفاف براي يو فراخوان

باه ساه مادل     يعاال آماوزش  يگاذار  یاستاداره کردن و س يها مدل

در (. 2) شوديم یمتقس یاندانشگاه گرا، بازار محور و خود اداره کردن دولت

در  يمسائله اصال   و باازار،  يعاال آماوزش  یاان مدل باازار محاور، رابطاه م   

مادل، نظاام    ينبر طبق ا .(5)ي آيدم رشمابه يعالآموزش يها يزير برنامه
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 و همكاران حمیدرضا آراسته

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /532

 هااي فرصتتا  کند يرابطه تنگاتنگ با بازارکار دارد و تالش م يعالآموزش

توساعه   يهاا برنامه ياجرا يرا برا راه یب،ترت ينرا فراهم آورد و بد يشغل

عمادتا    ياران در ا يعاال آماوزش  یساتم س. کند فراهم يو اجتماع ياقتصاد

بحا    اش،يدغدغاه اصال   کاه اسات  باوده  گرا دولت يزيربر برنامه يمبتن

 . است يعال  آموزش يکم گسترش

در  یراخ يها در سال يآموختگان دانشگاهدانش یاندر م یكارينرخ ب

 يشافزا ي یجهامر ممكن است نت ينشته است که ادا ياديزيش کشور افزا

عدم تناسب يكي از داليلش  يدکشور و شا در يعالآموزش يها دوره يعسر

موضاوع  ين ا. روز بازارکار در کشور باشد یازهايبا ن يدانشگاه يهاآموخته

 باا نارخ   يسهدر مقا یكارب يآموختگان دانشگاه دانشنرخ  يشدر خالل افزا

ه يناد افز يشافازا  یرسا  84 از ساال . عه مشخص استدر کل جام یكاريب

آغاز  در کشورهمزمان با افزايش تعداد مراکز آموزش عالي دانشجو  يرشپذ

 یرانتفاعيغ يموسسه آموزش عال 44تعداد  84 که در سال يا شد به گونه

موسساه آماوزش    541به  52 تعداد تا سال ينداشت که ا در کشور وجود

 يو مؤسساات آموزشا   ياد مراکاز دانشاگاه  تعاد  84در سال . یدرس يعال

با  52 تعداد در سالين مرکز بوده است که ا 0511 وابسته به وزارت علوم

هاا و   بیآسا ؛ کنديم یداپ يشمرکز افزا 2314 به يدو برابر يبا تقر يشافزا

آماوزش  و در عرصه علم  يناگهانو  عجوالنه یماتتصم يناز ا يتبعات ناش

(. 4)جامعه شاده اسات   یرگيبانسال گر ينندچ با گذشتامروزه و  ،کشور

هاي تعديلي و کاهشي در کمیت تعداد هرچند که دراين خصو  سیاست

 . ها ادامه دارداين مراکز اجرايي شده است؛ اما کماکان آثار و آسیب

شاود کاه مسائله    يارائه شده مشخص م يها و آمارهالیراسام تحلب

زمان  مهم کشور در يها دغدغهاز  يكي يآموختگان دانشگاهدانش اشتغال

 يندهند که ايموجود نشان مي خواهد بود و روندها يآت ياهسال حال و

چنانكاه  . (4)شدن حرکت خواهاد کارد   يدمشكل به سرعت به سمت شد

کار، قائم مقام دانشگاه جامع علمي کاربردي در اولین همايش نقش کشت

ديماه  25ورمان در دانشگاه جامع علمي کاربردي در اشتغال و توسعه کش

عالي آموختگان آموزشدرصد بیكاران کشور دانش 42»:، اعالم کرد0411

 ييپاساخگو  يمفهاوم چارچوب  بررسي و ارائهاسام، ين بر ا(. 3)«هستند

، امري است متقن که سعي شد در اين پژوهش کشور به بازار هايدانشگاه

 .به آن پرداخته شود

 

 مبانی نظري و پيشينه
ها و برآيناد مناافع و    گذاري دولت ها سیاست بازتاب دهه آموزش عالي

مؤسسات آموزش عالي نیزخود . است نفع ذيهاي  هاي افراد و گروه اولويت

براسام منافع رهباران وکنشاگران متعاددي کاه دورهام جماع شاده و        

اناد و   اناد، ساازماندهي شاده    ها را تنظایم کارده  دانشگاه ها و امور سیاست

گیرد که  عالي شكل ميها ماهیتي از آموزشاين مولفه ازکنارهم قرارگرفتن

 .کنند دانشجويان آن را تجربه مي

عالي در جهان معاصر بازتاب مفروضاتي هرماي شاكل   عبارت آموزش

همچنین . گیري را تحت الشعاع قرار داده استاست که فرآيندهاي تصمیم

الي عا هاي همیشگي وجود دارد که در بدناه تفكرموجاود درآماوزش    تنش

پاياان میاان کسااني کاه      براي نمونه همیشه نبردي بي. رسوخ کرده است

هاي شاغلي الزم را  عالي است که مهارتمعتقدند وظیفه موسسات آموزش

گويي به نیازهاي اقتصادي کشور تأمین و فراهم کنند، با کساني براي پاسخ

 که باور دارند اتخاذ چناین رويكاردي فناي، کاامال اشاتباه اسات و باياد       

هاي فكري و ذهناي دانشاجويان   موسسات آموزش عالي برتوسعه ظرفیت

هاي مورد اختالف، باه توساعه   يكي ديگر از حوزه. تمرکزکنند، وجود دارد

ايان قبیال   . شاود هاي عمومي مربوط ميهاي ويژه درمقابل مهارت مهارت

عاالي اسات و از بسایاري    مباح ، جزئي از مسائل رايج درمحیط آماوزش 

 (. 0)کند مشارکت آن را تقويت مي جهات میزان

ها دانشگاه هاي مهمگويي به عنوان يكي از چالشتوجه به طرح پاسخ

-عالي مطارح اسات خصوصاا کاه پدياده بیكااري داناش       و مراکز آموزش

بروز کارده و متأسافانه باه مارور      0531آموختگان در ايران از اوايل دهه 

اناداز اشاتغال آيناده ايان     تر نیز شده است که ادامه اين روند، چشم وخیم

گويي همین بس که در بیانیاه  پاسخدر اهمیت . تر کرده استگروه را تیره

عالي جهاان  هاي آموزش، به نظام0558 کنفرانس جهاني يونسكو در سال

دهناد باه    توصیه شده است تا راهكارهاي موثري در مقابل آنچه انجام مي

هاي معتبار  ه بازار کار در دانشگاهويژه ب گويي دانشگاه بهپاسخ. اجرا گذارند

اي هاي ما مقولهدنیا عمر بیش از چند دهه ندارد که اين مسئله در دانشگاه

طي مطالعه، تحقیاق مشاابهي باا ايان پاژوهش      . جديد و کم سابقه است

ها به بازارکار درداخل و خارج کشور مشااهده  گويي دانشگاهدرزمینه پاسخ

هاا  درخصاو  پاساخگويي دانشاگاه    نشد مگرچند مورد انگشت شامارکه 

باه يكاي دو    طور عام يا ساير عوامل از جمله اشتغال باود و تمرکزشاان   هب

چنانكاه مجموعاه آنهاا هام     . مؤلفه مطرح شده دراين تحقیق معطوف بود

 . اندهاي طرح شده دراين تحقیق را پوشش ندادهتمامي ابعاد و مؤلفه

: ان پیشینه عبارت است ازها با اين تحقیق به عنوترين پژوهشمرتبط

درتحقیقاات خاود، بیشاترين شاكاف کیفیات       (3)ديگاران  آبادي و رسول

در ( 8)خواه  فراست. اند گويي دانستهپاسخ بُعدخدمات آموزشي دانشگاه را 

هااي اماروز و آيناده باراي      گويي و تقاضاگرايي دانشاگاه پژوهشي برپاسخ

طي تحقیقات خود ( 5)جعفري هرندي . تعامل با جامعه تأکید کرده است

آموختگان را مناسب ندانسته وکارايي بیروني دانشگاه را  نرخ اشتغال دانش

ها باه  گويي دانشگاهدر پژوهشي پاسخ( 01)مظفري. مطلوب نخوانده است

اين نتیجاه  ( 00)در پژوهش انتظاري. بازار کار را نامطلوب بیان کرده است

عاالي کشاور و   ماوزش حاصل شده است که همااهنگي الزم باین نظاام آ   

( 02) وقاري زمهريري و ديگاران . تحوالت نظام اشتغال کشور وجود ندارد

. بار دانسته است آموختگان را تأسف نقش آفريني دانشگاه در اشتغال دانش

عاالي رومااني نتیجاه    در بررسي کیفیات آماوزش  ( 05)استانكیو و بانكیو 
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 هاي ايران به بازار کار از منظر خبرگان آموزش عالي گويي دانشگاه پاسخ

 535/رتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ا ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

آموختگان بايد مشاارکت   ها براي ايجاد اشتغال دانشگیرند که دانشگاه مي

درپژوهش (04)بارتلت، برانكوويک و اورا  . اجتماعي بیشتر داشته باشند

گیرند عدم هماهنگي دانشاگاه و نیااز بازارکاار، تحقیقاات     خود نتیجه مي

نرخ ( 03)لي، والي و زتیگ . دانشگاهي را کم ارزش و کم اعتبارکرده است

علات عادم انطباای کیفیات      آموختگان دانشگاه را باه باالي بیكاري دانش

دلیل پايین ( 00) جمادي و ريس. دانند عالي با نیازهاي بازارکار ميآموزش

بودن سطح کارايي نسبي کشورهاي فنالند، اسپانیا و ايتالیا را عدم کساب  

کیفیت دانشاجو، اساتاد و   )ها  دادو درون( ايهاي حرفه توانايي)ها دادبرون

درتحقیقاي بیاان   ( 03)هناامن  . انناد د ماي ( تجهیزات و خدمات آموزشي

هاي مورد نیاز باازار کاار   اختالف بین دانش کسب شده و ظرفیت: کند مي

دهد، بین برنامه درسي دانشاگاهي و نیازهااي بازارکاار تناسابي      نشان مي

: اناد  درتحقیقات خود بیاان کارده  ( 08)کريمي، نصر و شريف .وجود ندارد

پذيري در برناماه،   م با بازارکار، انعطافهاي درسي ما فاقد تناسب الزبرنامه

ان امار، تجربیاات جهااني، و    نفع ذيمتخصصان و تغییر، مشارکت  پذيرش

 .هاستوني میان برنامهرارتباط د

در ضرورت انجام اين پژوهش که هدف آن ، ارائه چاارچوب مفهاومي   

 هاي کشور به بازار کار از منظرخبرگاان آماوزش  گويي دانشگاه براي پاسخ

 :لي است توجه به نكات زير غیرقابل انكار استعا

 آموختگان به استناد آمارهااي  افزايش موج بیكاري درمیان قشر دانش

 رسمي کشور؛

 سازي سطوح  تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال پايدار و متناسب

کشور و نیازهاي تولیادي و  تحصیلي با نقشه جامع علمي هايو رشته

 اشتغال؛ 

 سطح  در گويي به بازارکارها درپاسخ ناکارآمدي دانشگاه وجود شبهه در

 جامعه؛

 عالي؛گذاري آموزش سیاست گرا دردولت هاي عمدتا ريزيوجود برنامه 

 فاه اي، فاردي و   هااي فناي و حر  آماوزي اعام از مهاارت   عدم مهارت

 ها؛هاي دانشگاهاجتماعي در برنامه

  ان دانشگاه درارائه خدمات اجتمااعي و  نفع ذيمغفول ماندن مطالبات

 حل مشكالت جامعه از سوي دانشگاه؛ 

 عدم تعامل الزم بین دانشگاه، جامعه و به خصو  بازار کار. 

 

 روش 
ر دارد و اين تحقیق در چارچوب پارادايم تفسیري و مطالعه کیفي قارا 

 ها از روش تحلیل مضمون اساتفاده شاد کاه   براي تحلیل اطالعات و داده

 . هاي پايه و کارآمد تحلیل کیفي استيكي از روش

 . مصاحبه نیمه ساختاريافته بود :هاگردآوري داده ابزار

با توجه اهداف تحقیق و جمعیت هدف و همچنین با توجه به منابع و 

براي مصاحبه نیماه سااختاريافته در    ييهالسوااطالعات و ادبیات موجود 

شايان ذکر است که تمامي . گويي به بازارکارتهیه شدهاي پاسخمورد مولفه

ضااوابط و اسااتانداردهاي الزم در تهیااه سااوال بااراي مصاااحبه براسااام  

 . هاي مربوط رعايت شد هاي پرسشگري و دستورالعملراهنمايي

اندارد هاي اسات  اطالعات الزم با استفاده از روش :ها روش گردآوري داده

از طريق مصاحبه رو در رو، تلفني، ويدئويي، پست الكترونیكي و استفاده از 

ها با اين مصاحبه .آوري شدجمع... همچون واتساب، اسكايپ وهايي  شبكه

قبل از مصااحبه، زماان و نحاوه    . افراد نمونه و تا سطح اشباع انجام گرفت

 .شدمصاحبه با افراد نمونه هماهنگي 

تعداد اعضاي نمونه تا زمان اشباع اطالعات بود، به گفتاه مايكال    :تعداد نمونه

تارسیدن باه ماورد زائاد يعناي ماوردي کاه پاس ازآن         (Michael Patton) پاتن

خباره باه    02آيد ادامه يافت؛ لاذا مصااحبه باا    دست نمي هاطالعات جديدي ب

ام نفرانجا  03 ها باا لیكن براي افزايش مطلوبیت اطالعات مصاحبه. اشباع رسید

 (Criterion Sampling) گیري هدفمند مال  محاور گیري؛ نمونه روش نمونه .شد

عالي عالقمند باه   بود که ازمیان خبرگان آموزش (Chain Sampling)ايو زنجیره

عاالي  ماال  خبرگاان آماوزش   . شرکت در فرآيند پژوهش، مصاحبه انجام شد

و موضاوع تحقیاق    عاليعلمي که در حوزه آموزشاعضاي هیئت: عبارت بود از

ازنظر آگاهي، دانش، بصیرت و معرفت، موقعیتي ممتاز و شناخته شاده داشاته   

نظر، داراي سوابق اجرايي و يا علمي برجسته باوده  و در موضوع تحقیق؛ صاحب

در ضامن قبال ازانجاام    . و به عنوان افرادي متخصص و مرجع، شهرت داشتند

اي آزمايشاي  ه هادف، مصااحبه  هاا در جامعا  مصاحبه اصلي با تعدادي از نمونه

مشخصاات جمعیات شناساي    . ها انجاام شاد  براي رفع ابهامات و اصالح سوال

 .آمده است 0شوندگان در جدول  مصاحبه

و باا ساوابق اجراياي و     ساال  03تا  53دهندگان با دامنه سني پاسخ

ت عتااف، نماينااده مجلااس و عضااو همچااون وزياار سااابق وزار تحقیقاااتي

ساي دانشگاه، دانشكده و مديران ؤکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ر

 .علوم پزشكي و غیرپزشكي بودند هايهاي آموزشي در رشته گروه

 

 روايی
 نيتار  مهام  :شطوندگا   ي يا بازبينی توسط  ماطاهبه  ريتفس يیروا

 نيابرابنا . اسات  کننادگان  مشاارکت  باازخورد  خصاو   نيا درا ياستراتژ

 يدرسات  باه  کاه  ينكات وشد  ارائه کنندگانمشارکت به محقق يرهایتفس

 نظار  جلاب  درواقعشد که  اصالح و مشخص ودب نشده در  محقق توسط

 يیروا بود شانيهاگفته درمورد محقق نظرات به کنندگان مشارکت موافق

 ناستادا توسط آن يمحتوا و مصاحبه برنامه ينیبازب و يابيارزبا  :يیمحتوا

 .دشانجام  ياز نخبگان آموزش عال يمشاور و تعداد راهنما و

 

 پايايی
 باراي  کدگاذار،  دو پاياايي  و آزماون  باز پايايي روش از پژوهش اين در

 .شد استفاده گرفته هاي انجاممصاحبه پايايي همحاسب
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 و همكاران حمیدرضا آراسته

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /534

 شوندگا  شناسی مااهبه مشخاات جمعيت -1جدول 

 جمع
 رتبه دانشگاهی جنس سابقه مديريت (کتاب يا مقاله)داراي تاليف مرتب  

 استاد دانشیار استاديار ن ؤم مذکر دارد ندارد دارد ندارد

 تعداد 5 5 5 4 00 00 4 03 1 03

 درصد 38 23 03 23 33 85 03 011 1 011

 

 آزمو  باز پايايی -2جدول 

 پايايی باز آزمو  تعداد عدم توافق تعداد توافق تعدادکدها شماره مااهبه رديف

0 5 08 8 2 85/1 

2 3 05 0 5 52/1 

5 00 00 3 0 51/1 

 51/1 0 05 42 - جمع
 

 میان از معموال  آزمون، باز پايايي همحاسب براي .آزمو  باز پايايی

. شود مي انتخاب براي نمونه مصاحبه چند گرفته، انجام هاي مصاحبه

 دو نوبات  مشخصاي  و کوتااه  زماني هفاصل در هامصاحبه از يک هر

-مي مقايسه يكديگر با شده مشخص کدهاي سپس کدگذاري شده؛

-به کار مي پژوهشگر ثبات کدگذاري ارزيابي براي روش اين . شوند

دو مقطع زماني، مشابه  در که کدهايي ها،مصاحبه از يک هر در .رود

عادم  » و کدهاي غیر مشابه با عنوان «توافق»يكديگرند، با عنوان 

 .شوندمشخص مي «توافق

 :رابطه زيراست صورت به آزمون باز پايايي همحاسب شرو
 (1)رابطه 

011  (2/کدها تعداد کل  تعداد توافقات= ) موضوعي درون توافق درصد 

محقاق   و شد انتخاب ها مصاحبه میان از مصاحبه سه حاضر پژوهش در

 2جادول   در کدگاذاري  کدگذاري کرد، نتايج ايان  را آن روز 21 هفاصل در

 .است شده درج

 ساه  در کادها  کال  تعاداد  شود، مي مشاهده 2جدول در که طور انهم

 ها توافق تعداد کد،42 با برابر روز 21 زماني هدرفاصل گرفته صورت همصاحب

مصااحبه   پاياايي  ،0 هرابط به با توجه. است 0غیرمشابه  کدهاي تعداد و 05

 اعتمااد  قابلیات  درنتیجاه  آماد،  دست به (درصد 01 از بیشتر) درصد 51/1

 . تأيید شد هاگذاريکد

 توافق روش با مصاحبه پايايي همحاسب براي .کدگذار دو بين پايايی

فردي با اطالعات ) يک همتا  از ،(ارزياب)کدگذار  دو موضوعي درون

 در( کدگذار)پژوهش  همكار عنوان به تا شد درخواست( مشابه محقق

 سه پژوهش، همكار اين با همراه سپس محقق. کند مشارکت پژوهش

 هبه منزل را موضوعي درون توافق درصد و کردند را کدگذاري مصاحبه

 ايان  نتاايج  آوردناد؛  دسات  باه  0کماک رابطاه    باه  ،پايايي شاخص

  .است شده درج 5جدول  در کدگذاري

هاا انجاام    مصااحبه  براي 5کدگذار طبق جدول  بین دو پايايي

 چون   دست آمد وبه درصد 50( 0 هرابط)از  استفاده گرفت، که با

 دوکدگذار پايايی -3جدول 

 رديف
شطططماره 

 مااهبه
 تعدادتوافق تعدادکدها

تعطططداد 

عططططدم 

 توافق

پايايی دو 

 کدگذار

0 0 05 5 2 54/1 

2 3 03 3 1 55/1 

5 04 00 3 0 83/1 

 50/1 5 24 31 - جمع

 
 اعتمااد  قابلیات . درصد اسات  01از  پايايي، بیشتر میزان اين

 پايايي کرد، مصاحبه از ادعا توان مي و رسدمي تأيید به هاکدگذاري

 .است برخوردار بسیار خوبي

 
 ها يافته

هاا باا درنظار    مصاحبه و کنتارل و کیفیات داده   پس از انجام

هاا  مقبولیت ابعاد و مولفاه  تأيیدگرفتن روايي و پايايي آنها و نیز 

 4ها در جادول  از سوي خبرگان و استادان راهنما و مشاور ، داده

درج  و فراواناي؛  شاونده ، ذکر کاد مصااحبه  ، مؤلفهعدبُ به تفكیک

  .شد

-نظر به هدف مطالعه که ارائه چارچوب مفهومي باراي پاساخ  

هاي کشور به بازار کار بود، در نهايت چارچوب زيار  گويي دانشگاه

، مشاور و خبرگان مصاحبه شاده؛ در  پس از تأيید استادان راهنما

 . ، ارائه شد0قالب شكل 

 

 گيرييجهبحث و نت

گااويي هاادف اياان پااژوهش، ارائااه چااارچوب مفهااومي پاسااخ

پاس از  براي نیل به اين هدف . بود هاي کشور به بازارکاردانشگاه

هااي انجاام   بیان مقدمه، مباني نظري، پیشینه، داليال و ضارورت  

 ايگیري هدفمناد ماال  محاور و زنجیاره     براسام نمونهتحقیق، 
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 هاي ايران به بازار کار از منظر خبرگان آموزش عالي گويي دانشگاه پاسخ

 533/رتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ا ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

 کار ها به بازارگويی دانشگاهعالی در خاوص پاسخاج شده ازمااهبه با خبرگا  آموزشهاي استخرابعاد و مؤلفه -4 جدول

 فراوانی کننده کد مااهبه مؤلفه بعد

ی
ش
 ه
ژو
و پ
ی 
رت
ها
، م
ی
زش
مو
آ

 

 2 04 و 05 يادگیري مستمر

 0 03، 00، 5، 3، 5، 2 تولیددانش کاربردي

 2 00 و 01 هاي کاربردي و تقاضامحورپژوهش

 0 02و  3، 0، 3، 5، 2 هاي کاربردي، مهارتي  ريزي آموزشي به سمت برنامه نامهاصالح بر

 2 04و  0 ضعف در فلسفه آموزش عالي

ی
ريت
دي
و م
ي 
ار
خت
سا
ي، 
ذار
تگ
اس
سي

 

 3 00 و 5، 8، 0، 3، 4، 0 تعامل دانشگاه با بازار کار

 0 03 و 0 ها  گذاري نگري درسیاست آينده

 2 01 و 0 انتصاب مديران دانشگاه مديريت و نحوه بازنگري در

 2 2 و 0 هاگیري براي دانشگاه کاهش مراکز تصمیم

و تعااداد دانشااجويان و   هااا بازارکااار، رشااته : ارائااه آمااار و اطالعااات  

 بیني براي آينده  آموختگان و پیش دانش
 2 02 و 00

 5 03 و 05، 5 عاليرويه آموزش تعديل توسعه بي

 5 01 و 5، 8 ها و پذيرش آنها شدن رشتهتقاضا و آمايش محور 

 2 05 و 00 گويي آنها به بازار کارها بر اسام پاسخارزيابي و رتبه بندي دانشگاه

ی
نگ
ره
ف

 

 0 03و  00، 5، 3، 5، 0 گرايي از طری مختلف مقابله با فرهنگ مدر 

 3 04و  02، 00، 0، 4، 5، 0 آموزي و کارآفريني  ترويج فرهنگ مهارت

وا
ق

ت
ررا
مق
ن و

ني
 

 5 01 و 8، 0 بازبیني و اصالح آئین نامه جذب و ارتقا هیئت علمي

هاا باه جااي     بازبیني واصالح قوانین مرتبط با بازار کار در اهمیت مهارت

 گرايي صرف مدر 
 2 8 و 0

 

 

 عالیها به بازار کار کشوراز منظر خبرگا  آمورش گويی دانشگاهچارچوب مفهومی پاسخ -1شکل 
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 و همكاران حمیدرضا آراسته

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /530

هاا باا   عالي مصاحبه شد و دادهخبره آموزش 03، با (لوله برفيگ)

استفاده از روش تحلیال مضامون، کدگاذاري شادند کاه پاس از       

بعاد   4مولفاه در   03ها و بررسي روايي و پايايي آنها تحلیل داده

انتظاار   .استخراج شد کاه چاارچوب مفهاومي آن نیاز ارائاه شاد      

عاالي قارار   ذاران آموزشگ ها دراولويت توجه سیاسترود يافته مي

از محدوديت اين تحقیق کمباود مبااني نظاري و پیشاینه     . گیرند

درادامه بح ، نتیجه نهاايي و پیشانهادهايي تواماان،    . تجربي بود

 .به منظور بهبود وضع فعلي ارائه شده است

همااهنگي   .گذاري، سطاختاري و مطديريتی   سياست: بُعد اول

روياه   ر بازار، تعاديل درتوساعه باي   ها و نیازهاي متغیبین دانشگاه

عااالي بااه منظااور تغییاار درساااختارهاي آمااوزش عااالي، آمااوزش

گويي به بازارکاار،  بويژه پاسخ گويي به جامعه و مشكالت آن پاسخ

هاي اين مطالعه است، تقاضا محور و هدفمناد شادن   از اهم يافته

گیاري باراي   ها و پاذيرش دانشاجو، کااهش مراکاز تصامیم     رشته

بازارکاار، تعاداد دانشاجو و    : ها، وجود اطالعات آمااري از دانشگاه

آموختگان باا قابلیات دسترساي آزاد آحااد جامعاه، ضاعف        دانش

هاا و تادوين و اعماال شاخصاي باراي سانجش       مديريت دانشگاه

هاا،  بندي دانشگاهعملكرد و رتبه ها در ارزيابيگويي دانشگاه پاسخ

انجاام  . ايان بُعاد بودناد   هاي مورد نظر خبرگان در لفهؤاز ديگر م

رويااه و خااارج از اسااتاندارد  و توسااعه بااي  هاااي روزماارهمااديريت

از نكاات ماد نظار مصااحبه      عالي بدون توجاه باه نیازهاا   آموزش

آنچاه از وضاعیت فعلاي    . باود  0 و 2، 3، 01، 02 شوندگان باکاد 

هااي ماا   هاي ما قابل تصور است اين اسات کاه دانشاگاه   دانشگاه

رستان بزرگ است که عموما  درآن مباحا   درحال حاضر يک دبی

گااذاران مااا بايااد  آمااوزش داده مااي شااود؛ لااذا سیاساات  نظااري

نگري حل موارد باال را ماد نظار   ورزاني باشند که با آينده سیاست

از جملاه تحقیقاات   (. 0 و 2 شوندگان با کد مصاحبه)داشته باشند

اناد   هاي ما دراين بُعد است عباارت  کننده يافته پیشین که تقويت

 (. 5)هرنديو جعفري( 8)از تحقیقات فراستخواه

 هاا و يكاي از تغییارات ماد نظار دانشاگاه     : شاود پیشنهاد مي

عالي اين باشاد کاه متناساب باا نیازهااي      گذاران آموزش سیاست

آموختگاني که تريبت  کارفرمايان به منظور تناسب بهتر بین دانش

ايجاد کنند و عالوه کنند و الزامات بازار کار تغییر و اصالحات مي

بر اصالح ساختار دانشگاه و تخصصي کردن ماديريت آنهاا؛ باراي    

ها و گیري در دانشگاه، تعديل درتوسعه رشتهکاهش مراکز تصمیم

ها، ارائه آماار واطالعاات بازارکاار و نیازشاان باه      تأسیس دانشگاه

آموختگان براي حال وآينده و نیز تادوين شااخص ارزياابي    دانش

گويي دانشگاه به بازار کاار تاالش و   عملكرد و پاسخ براي سنجش

 .برنامه آينده نگرانه داشته باشند

آموزشااي، مهااارتي و پژوهشااي کااه در اياان خصااو   :بُعططد دوم

هاي پژوهش ماا باه عیناه    مباح  بنیادي وجود دارد که در يافته

هااي کااربردي و   نیااز باه داناش و آماوزش    : مشاهده شد ازجمله

گااو، رياازي درسااي پاسااخ  ازارکااار، برنامااهمهااارتي مبتنااي باار ب 

هاااي کاااربردي تقاضااا محااور و يااادگیري مسااتمرکه در  پااژوهش

متأسافانه  . رود وجاود نادارد  هاي ما آنگونه که انتظار ماي دانشگاه

آموخته ما پس از ورود به بازار کار خود را نااتوان و تهاي از   دانش

هااي  هبیناد و باا وجاود دانسات     دانش عملي براي ارائه خدمت مي

. کناد  فراوان و انباشت اطالعات، در محیط کار احسام ضعف ماي 

شاود ارزش  آموخته منجر به اشتغالش نماي  وقتي تحصیالت دانش

بیناد و دچاار    اش در تعارض ميهايش را با واقعیت زيستهآموخته

شود که تبعاات غیار قابال جبراناي را      مي... سرخوردگي، خشم و 

بدون ترديد از مهمترين عوامال   .براي فرد و جامعه خواهد داشت

گااويي بااه بااازار کااار، تجهیااز      گااويي آنهاام پاسااخ   در پاسااخ

آن در  خا  اسات کاه   هااي مهاارتي  آموختگان به صاالحیت  دانش

ها بایش از  در استرالیا دانشگاه (.05)هاي ما مشهود استدانشگاه

آموختگان هاي دانشاست که در ارتباط با مفهوم ويژگي يک دهه

آموختگان کار  هاي اساسي دانشي براي پرورش قابلیتهاي و طرح

پااذيري، هاااي اشااتغال بااا تعريااف و شناساايي مهااارت . کننااد ماي 

راحتاي رصاد کارده و در صاورت      آموختگان را به بسیاري از دانش

هااي درساي اعماال     نیاز تغییرات الزم را در امر آموزش و برناماه 

ريزي درساي باه   نامهي اين بُعد، يرهادر بین مولفه .(21(کنند مي

طراحي برنامه درسي بايد باه   .عنوان مهمترين عنصر مطرح است

هاايي تجهیاز کناد تاا     آموخته را به مهارتاي باشد که دانشگونه

. آنان براي کار و فعالیت در دنیاي متغیر و رقاابتي آمااده باشاند   

زدگااي، نبااود مهااارت و ناااتواني  درحااال حاضاار مااا بااا تئااوري  

بازار کار مواجهیم و باياد بادون تردياد در رفاع     گويي به  درپاسخ

و ( 20)داوري. شااود آنهااا تعجیاال داشاات کااه زود دياار مااي     

برکاااربردي نبااودن ساااختار آمااوزش و پااژوهش در ( 05)کتاباادار

هاي ما دراين بعاد  به روشني يافته اند کهکید کردهأتحقیق خود ت

ز ساوي  هااي ايان بُعاد، ا    عالوه بر ايشان يافتاه . کنند مي تأيیدرا 

 .واقع شد تأيیدمورد  نیز( 03 و 08، 21)تحقیقات

گرايي، باازتعريف و بهباود مساتمر    ماموريت: شودپیشنهاد مي

هاي درسي، يكپارچه سازي و آمايش آموزش عالي، تقويات  برنامه

هاااي آموزشااي و پژوهشااي بااراي ارائااه دانااش و     زياار ساااخت 

ر ماد نظار   ها و يادگیري مادام العم هاي کاربردي، مهارت پژوهش

گذاران قرار گیرد تاا بلكاه تربیات نیارواي مااهر مناساب        سیاست

هااي  حال  آفريناي و ارائاه راه   بازارکار به منظورکمک باه اشاتغال  

گويي دانشگاه باه  عملي و دقیق براي حل مشكالت جامعه و پاسخ
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هاا  بازارکار، باه منصاه ظهاور برساد و روزي برساد کاه دانشاگاه       

هااي  آموختگاان بتوانناد آموختاه   دانش اي را ايجاد کنند تازمینه

باه باازار    خودرا به صورت عملي در راستاي خلاق ارزش و پاساخ  

 .کار بیش از گذشته هدايت کنند

هم علاوم   اشاعه تفكر علمي و ترويج علم، آن. فرهنگي :بُعد سوم

گو در قبال ها و رويكرد حل مسئله و پاسخ کاربردي توام با مهارت

البته از طرفي فرهنگ . هاي کشور استدانشگاههاي بازارکار از خ 

گرايي در جامعه نهادينه شاده و در هماه ابعااد آن رساوخ     مدر 

هااي اخیار شااهد باوديم، ماديران       کرده است، بطوريكه در ساال 

هاي دولتي به هر قیمت براي اخذ مدار  باالتر هرچند بي دستگاه

ماا  غیار   هااي عمو ربط به حوزه کاري و مسؤلیتشاان در دانشاگاه  

کشورهاي دور  نیمه حضوري و نه چندان معتبر علمي، حضوري يا

کردندکااه يكااي از  نااام مااي و نزديااک بااراي ادامااه تحصاایل ثباات

 گراياي در جامعاه ماا باود    هاي بارز تجلي فرهنگ مادر   مصدای

براي اصاالح ايان فرهناگ    (. 2 و 4، 3، 05 شوندگان کد مصاحبه)

گراياي و   مقابله باا مادر   محوري و  نیاز به اشاعه فرهنگ مهارت

ها داريم تاا بتاوانیم اعتمااد    زدگي و درکل بازتعريف ارزشتئوري

نبوده يا از دست رفته بین بازارکار و دانشگاه را با تعامل مثبات و  

ان از دانشگاه را نفع ذيگري ايجاد همسويي، احیاء کنیم و مطالبه

حاس   شاهد باشیم و در مقابال همكااري بازارکاار باا دانشاگاه و     

مشارکت و همكاري متقابل بین آنها را به ياک فرهناگ و هنجاار    

هااي  سارلوحه اقادام   «عالي براي کاار آموزش»و شعار . بدل کنیم

، (22)هاااي اوسااط هاشاامي پااژوهش .وزارت علااوم قاارار گیاارد 

 ، (23)میشااااال ،(24)زاده نطنااااازي، غاااااالم(25)ضااااایايي

مهر ( 25)، دي آمیكو(28)بیدن ،(23)، میلوويج(20)دي-سي-اي-اُ

 . هاي اين بُعد ما هستند ي بر يافتهتأيید

گاري در  مطالباه : تقويت و تارويج فرهناگ  : شودپیشنهاد وتوصیه مي

ان، اعتمادسازي و تعامال و ارتبااط دانشاگاه باا باازار کاار، تارويج        نفع ذي

گرايي در بُعاد فرهنگاي،    آموزي، اهمیت کارآموزي، مقابله با مدر  مهارت

 .ردهمواره مدنظر قرارگی

-يكي از ابعاد بح  انگیز درپاساخ  .قوانین و مقررات :بُعد چهارم

از : ها به بازار کار موضاوع قاوانین و مقاررات اسات    گويي دانشگاه

ها گرفته تا قانون جذب و ارتقااء  قانون هیئت امنا و اداره دانشگاه

علمي و در سوي ديگر قوانین و مقاررات حااکم و نااظر بار     هیئت

هاست در متاسفانه سال. ريني و قوانین استخداميکارآف بازار کار،

مقالاه  )هاا   ارتقاء رتبه اعضاي هیئات علماي کمیات چااا مقالاه     

شود و دريغ از ارزياابي کاارايي   ها محسوب مياز اولويت( شماري

به حل مشكالت جامعاه و ازجملاه باه     گوييها در پاسخاين مقاله

تیااز باراي ارتقااء    بازار کار که الزم است سهمي قابل توجاه از ام 

علمي و جذب آنها در اين پسات مهام آموزشاي، باه جااي      هیئت

هاا، انجاام   ها، نوآوريآمارچاا مقاله و ساعات آموزشي، به مهارت

گويي به مشكالت جامعه، بازار کار هاي مسئله محور و پاسخپروژه

، 02،  03 شاوندگان کاد    مصاحبه) و مهارت آموزي اختصا  يابد

و اما صد دريغ و افسوم که همین مسائله چااا    (0 و 2، 0، 01

علماي، الازام   هیئات  يمقاله عالوه بر مال  مهم در جذب و ارتقا

ناماه  براي دفاع رساله دکتري و اختصا  دو نمره در نمره پاياان 

دانیم و مي بینیم چاه تبعاات   کارشناسي ارشد شده است؛ لذا مي

ناماه نويساان،   پايان ها،سازياي براي مقاله و شرايط و بازار مكاره

هااي   اگار باه صاالحیت   . برداران شاده اسات   ها و کپي سازي کتاب

گويي به مسائل جامعه و بح  اصلي ايان تحقیاق   مهارتي و پاسخ

 يگااويي بااه بااازار کاراساات، در جااذب و ارتقاااکااه همااان پاسااخ

آماوختگي در مقااطع تحصایالت تكمیلاي،     علماي و داناش   هیئت

 .شودبهايي داده 

 ، (4)، قااادري(51)، پورآتشااي(05)کتاباادار :قططاتنتططايت تحقي

هااي  ناماه ینيا ، در زمینه اصاالح قاوانین و آ  (20) دي-سي-اي-اُ

. کننااداياان قساامت تقوياات مااي  هاااي مااا را در ماارتبط، يافتااه

هیئات   يپیشنهادمان دراين بُعاد اصاالح قاوانین جاذب و ارتقاا     

علمي و از جهت ديگر تجديد نظر در شرايط استخدامي اسات تاا   

گويي به بازار کار والزاماات آن اولويات و جايگااهي را     راي پاسخب

 .قائل شوند

عالي انتظاردارد نظام آموزش عنوان حسن ختام اين نوشتار،به 

ناه  »شود، تحول يافته و در عمال  کشور بیش از آنچه که بیان مي

گرايي، حل مسئله، تقاضا محوري،  ، به سمت ماموريت«صرف شعار

وياژه   هو با  اننفعا  ذينگري و نگاري، تعامال باا   نیازسنجي، آينده

هااي ناوين،   گويي باه بازارکاار درکناار اساتفاده از فنااوري     پاسخ

هاي ديجیتال و سكويي برود تا بلكه طرحي نو درراساتاي  آموزش

 .گويي به بازارکار درانداخته شودپاسخ

 

 مالهظات اخالقی
در ماورد   خصاو   هاي اخالقي در اين پژوهش بهتمامي دستورالعمل

مصاحبه کنندگان از قبل، حین و بعد از مصاحبه رعايت شاد کاه کساب    

اجازه براي مصاحبه و زمان و نوع آن ومحرمانگي اطالعات هويتي از جمله 

 .موارد بود

 

 و تشکر  تقدير
از همكاري همه خبرگان عزيزي که در انجام اين پاژوهش مشاارکت   

گذاشااتند صاامیمانه داشااتند و وقاات ارزشاامند خااود را دراختیارمااان   

 . سپاسگزاريم
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Abstract 
Background: Accountability is regarded as one of the necessities performance measurement, evaluation, and 

providing an effective and serving democratic system. Universities were accused of being ineffective in responding 

to the labor market after the 1990s unemployment wave, particularly among highly-educated individuals. Various 

dimensions of this issue should be investigated in order to identify and define the problem. This research aimed to 

offer a conceptual framework for universities' responses to the market. 

Methods: This study is a qualitative investigation built on an interpretative paradigm that employs thematic research 

to evaluate information. The data were collected through a semi-structured interview with 15 higher education 

experts, and sampling was performed according to the chain sampling and criteria-based method. 

Results: There are four dimensions consisting of 17 components, which include: 1) policy-making, structural, and 

managerial dimension (8 components); 2) educational, skill, and research aspects (5 components); 3) cultural 

dimension (2 components); and 4) laws and regulations dimension (2 components). 

Conclusion: Policymakers, particularly higher education planners, should pay special attention to the components of 

this research to reduce the gap between current and desired situation. The status should be improved in terms of 

responding to the labor market needs, mainly by reducing unemployment and increasing satisfaction of graduates, 

building trust between university and the labor market, and increasing university popularity in this regard. The main 

components are as follows: interaction of universities with the labor market, providing curriculums and offering 

practical and skill training based on the labor market conditions, paying more attention to designation of university 

managers who are responsive to the labor market, providing demand-oriented courses and student admission, 

providing statistics on the state of the labor market, the number of students, and graduates, confronting credentialism 

and educational inflation, amending the labor market laws and regulations for the recruitment and promotion of 

faculty members. 
 
Keywords: Labor Market, Social Responsibility, Universities 
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