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 دهيکچ
ويژه در قشر داراي تحصیالت عاالي در   نظر به موج بیكاري به. خدمتگزار است ها و نیازهاي يک نظام کارآمد وپاسخگويي از ضرورت :زمينه و هدف

 .و ارائه شود بايست با بررسي ابعاد مختلف موضوع، شناسايي ها متهم به ناکارآمدي در قبال پاسخگويي به بازارکارند که اين امر ميکشور، دانشگاه

اين تحقیق . با استفاده از روش فراترکیب تدوين شد هاي کشور به بازارکارهاي پاسخگويي دانشگاهپژوهش حاضر با هدف شناسايي ابعاد و مؤلفه :روش

که پس از غربالگري اولیه،  مطالعه مرتبط بود 343نمونه اولیه پژوهش شامل. از نظر هدف کاربردي و از منظر گردآوري اطالعات اسنادي فراترکیب بود

 . ها قرار گرفتمقاله و سند مبناي استخراج يافته 110

 (.مؤلفه 4)، بعد ساختاري و مديريتي (مؤلفه 7)ريزي درسي ، بعد برنامه(مؤلفه 2)بعد آموزشي، مهارتي و پژوهشي  .بعد استخراج شد 3مؤلفه در 01 :هايافته

ارائه آموزش مهارتي : گانه حاصل از اين پژوهش از جمله 01هاي عالي به مولفهريزان آموزشگذاران و برنامه توجه و اهتمام ويژه سیاست :گيري نتيجه

ها باه ضارورت پاساخگويي درقباال     هاي درسي کاربردي طبق نیاز بازارکار، توجه بیشتر روسا و هیئت امناي دانشگاه مبتني بر بازارکار، تدوين برنامه

آموختگان شايسته باراي  درطراحي و تدوين برنامه درسي، انگیزه بخشي و ارتقا توان اعضاي هیئت علمي در تربیت دانش اننفع ذيبازارکار، مشارکت 

تواند موجب کم شدن شاكاف وضام موجاود باا وضاعیت       هاي کاربردي و تقاضامحور، ميها و پژوهشبازار کار درهررشته و حرکت به سمت آموزش

کساب   آموختگان و صاحبانمي در جهت پاسخگويي به بازار کار و به خصوص کاهش بیكاري و افزايش رضايت دانشها شده، گام مه مطلوب دانشگاه

 .وکار و بازارکار فراهم شود
 

 مسئولیت اجتماعيها، فراترکیب،  دانشگاهاشتغال، بازارکار،  :هاکليدواژه

 
 مقدمه
لیدي نظاام  هاي ک سازي جوانان براي بازار کار، يكي از مسئولیتآماده

ها و بازارکار وبحث پاسخگويي آن  و رابطه دانشگاه( 0)آموزشي کشورهاست

هاست مورد بحث و نظراست؛ اما درقبال بازارکاردرکشورهاي پیشرفته سال

ماا جازو    يافته و ازجملاه کشاور   توسعه درکشورهاي درحال توسعه وکمتر

 ماي و تاوان درنگااه ک  موارد جديد مطرح شده است، کاه علات آن را ماي   

عالي و افزايش کمیت پذيرش دانشجو به سبب  گسترش مؤسسات آموزش

 (.1)کرد هاي گذشته جستجودهه افزايش تقاضا در

ترين مسائل و  موضوع اشتغال و بیكاري نیروي انساني يكي از مهم

مشكالت جهان است که در کشورهاي در حال توسعه با توجه به عدم 

، فرهنگاي و سیاساي، نقاش    توازن ساختارهاي اقتصاادي، اجتمااعي  

عالي و هاي آموزشگذاري در سیاست(. 3)وسهم بیشتري برتوسعه دارد

اقتصاد بازارکارايران، متأسافانه ارتباام میاان ايان دو عامال محار        

توسعه که مبناي پرورش هدفمند نیروي انساني متخصص متناسب با 

. اسات  باشد، چندان مورد توجاه نباوده   نیاز بازار، صنعت و اقتصاد مي

آموختگان دانشگاهي در بازارکاار و همنناین    نرخ باالي بیكاري دانش

هااي   کرده از جمله نشانهانساني تحصیلضعف بازارکار درجذب نیروي

ضعف ملموسي که باه  . اين ضعف ارتبام بین بازار کار و دانشگاه است

بیكااري  (. 4)بايسات بایش از پایش ماورد توجاه قرارگیارد      نظر ماي 

پذيرش مشااغل   هاي آنان در ن و چه بسا ضعف تواناييآموختگا دانش

هااي مختلاف فاردي، فناي و      وکارآفريني به علت عدم ارائاه مهاارت  

هاايي  ها براي ورود به بازارکار، ازجمله ضعفاجتماعي ازطرف دانشگاه

هاا باه تقاضااي     است که مشكالت بیكاري، عدم پاسخگويي دانشاگاه 

از . ن را درکشور ما رقم زده اسات آموختگا بازارکار و ناکارآمدي دانش
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 فاده از روش فرا ترکیبهاي کشور به بازار کار با است هاي پاسخگويي دانشگاه شناسايي ابعاد و مؤلفه

 073/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

آموخته دانشاگاهي اسات   جمله شواهد آن، آمار و ارقام بیكاران دانش

اي ازآن عبارت است از اين که در روند تاريخي که اطالعاات  که نمونه

تار از  آموختگاان کام   آن در دسترس است، همیشه نرخ بیكاري دانش

هااي   درمیان ساال  نرخ بیكاري کلي درکشور بوده است؛ اما اين روند

کردگاان از نارخ   کند و نرخ بیكاري تحصایل  تغییرمي 0317تا  0322

 بیشتر شاده و باه میازان    درصد بوده است 1/02کشورکه  عمومي در

( 6)حاضار باه گفتاه ازوجاي      درحاال (. 2)درصد رسیده اسات   7/41

 7توساعه اشاتغال وزارت رفااه، کاار و اماور اجتمااعي       وقت مديرکل 

ار دانش آموخته دانشگاهي داريم که از ايان تعاداد   هز 611میلیون و 

هاا و  بر اساس تحلیل. هزار نفرشان بیكارند 311حدود يک میلیون و 

شااود کااه مساائله اشااتغال    آمارهاااي ارائااه شااده مشااخص مااي   

هاي سال هاي مهم کشور درآموختگان دانشگاهي يكي ازدغدغه دانش

ايان مشاكل باه     دهندکهآتي خواهد بود و روندهاي موجود نشان مي

 (. 7)سرعت به سمت شديد شدن حرکت خواهدکرد

در ضرورت و اهمیت ايان تحقیاق باياد گفات نظرباه وجاود ماوج        

ويااژه در قشاار داراي تحصاایالت عااالي درکشااور، نظااام     بیكاااري بااه

عالي در محافلي متهم باه ناکارآمادي در قباال پاساخگويي باه       آموزش

ا بررساي ابعااد مختلاف    بايسات با  است، که ايان امار ماي    بازارکار شده

قرارگیرد تا بتوان  مورد مداقه کارشناسانه شناسي شده وموضوع، آسیب

 .هاي کلیدي آن را شناسايي و در قالب الگويي ارائه کارد تا حدي مؤلفه

دانشاگاه   نفعاان  ذياز داليل ديگر ضرورت اجراي اين پژوهش مطالبات 

شابهه در   در ارائه خدمات اجتمااعي و حال مشاكالت جامعاه، وجاود     

کار درسطح جامعاه، وجاود    ها درپاسخگويي به بازار ناکارآمدي دانشگاه

عاالي و   گاذاري آماوزش   سیاسات  گارا در  هاي عمادتا دولات   ريزي برنامه

آموختگاان   هاي خارج ازحوزه تحصایلي داناش  نیازکارفرمايان به مهارت

هااي   برخي کارفرمايان به دلیال مهاارت   (2)زيرا بنابر نظر لوکاس. است

آموختگاان اهمیتاي    هاي واقعي داناش مومي مورد نیازشان براي رشتهع

هار رشاته را باراي     آموختگاان در  آنها دستاوردهاي دانش. کمتر قائلند

 .دانندخدمت کافي نمي

 

 مبانی نظري
کساي پوشایده    ويژه درسطوح عالي بر اهمیت آموزش و پژوهش، به

. شاود  ي محسوب ماي ا نیاز توسعه پايدار هر جامعه اين امر، پیش. نیست

کارآماد باا    عالي تحقق توسعه پايدار، منوم به برخورداري نظام آموزش

تربیت نیروهاي کیفي علمي و افزايش سهم تحقیق و پژوهش در جامعه 

و همننین پاسخگويي مناسب و به موقم به نیاز بازاراست، بدين ترتیب 

وساعه  اهمیت آموزش به ويژه در سطوح عالي نقش انكاار ناپاذيري درت  

در  (.3)کیفیت هر جامعه ايفا خواهد کرد گوناگون اقتصادي و هاي بخش

اهمیت پاسخگويي همین باس کاه هماه نهادهااي اجتمااعي بايساتي       

خود به مردم پاسخگو باشند که دانشاگاه نیاز درايان     نسبت به عملكرد

دانشگاه براي »: گويد مي( 1)خصوص مستثني نیست چنانكه بیرن بائوم 

. «ود باياد نسابت باه محایط بیروناي پاساخگو باشاد       اداماه حیاات خا   

پاسخگويي مفهوم و محصول جوامم مدرن است، چنانكاه باياد خاود و    

. سازمان خود را موظف باه پاساخگويي و تشاريح عملكردماان دانسات     

هايي است که درهازاره ساوم در مفهاومي تاازه      از واژه پاسخگويي يكي

م شاده در زمیناه   ظاهر شده اسات و درکشاور ماا نیاز تحقیقاات انجاا      

عالي آن هم نه پاسخگويي به بازار کار، انگشت شمار  پاسخگويي آموزش

البته . و نادر است که البته آن هم با موضوع اين تحقیق همخواني ندارد

در زمینه پاسخگويي در نظاام اداري تحقیقاات درون مارزي از تناوع و     

 .تعدد بیشتري برخوردار است

وزارت : لي انقالب فرهنگي اعتقاد دارددبیر وقت شوراي عا( 01)مخبر

 التحصیالن مسائول اسات و شاعار    علوم نسبت به ايجاد اشتغال براي فارغ

هاي وزارت علوم قرارگیرد، زيرا بايد سرلوحه اقدام« عالي براي کار آموزش»

التحصایالن غیرقابال قباول اسات و باياد       درصدي بیكااري فاارغ   41آمار

درهماین ارتباام،   . دي وارد عمال شاوند  ها دراين مورد بطاور جا   دانشگاه

 علاوم از  مطالباات اصالي و جادي وزارت   »: چنین گفته است( 00)باقري

کنوني تربیت نیروي مااهر،   شرايط عالي در مؤسسات آموزش ها و دانشگاه

 هاي عملي و دقیق براي حل آفريني و پاسخگويي و ارائه راه کمک به اشتغال

 .«حل مشكالت جامعه و مردم است

تغییارات ساريم و عمیقاي اسات کاه       عالي دستخوش ن آموزشجها

کیفیت زنادگي،   آموزشي را مجاب کرده است تا براي تضمین هاي دستگاه

کاار   پاسخگوي نیاز بازار و متناساب باا آن بازارکاار باراي افاراد جويااي      

  (.01)باشند

درتحقیقات خود، بیشترين شاكاف کیفیات    (03)ديگران آبادي و رسول

 در( 04)خاواه  فراسات . اند دانشگاه را بعد پاسخگويي دانسته خدمات آموزشي

هاي امروز و آينده براي تعامال   پژوهشي برپاسخگويي و تقاضاگرايي دانشگاه

طاي تحقیقاات خاود نارخ     ( 02)جعفري هرندي. کرده است تأکیدبا جامعه 

آموختگاان رامناساب ندانساته وکاارايي بیروناي دانشاگاه را        اشتغال داناش 

درپژوهش خود به اين ( 06)فراهاني قرباني قهفرخي و. نده استمطلوب نخوا

گذاري دولت به عنوان متولي اصلي اشاتغال   نتیجه رسیدند که نقش سرمايه

در پژوهشاي پاساخگويي   ( 07)مظفاري . از اهمیت زياادي برخاوردار اسات   

( 02)در پژوهش انتظااري . ها به بازار کار را نامطلوب بیان کرده استدانشگاه

عالي کشور یجه حاصل شده است که هماهنگي الزم بین نظام آموزشاين نت

( 01) وقاري زمهرياري و ديگاران  . و تحوالت نظام اشتغال کشور وجود ندارد

. بار دانساته اسات   آموختگان را تأسفنقش آفريني دانشگاه در اشتغال دانش

عاالي رومااني نتیجاه    در بررساي کیفیات آماوزش     (11)استانكیو و باانكیو  

آموختگاان باياد مشاارکت     ها براي ايجاد اشتغال داناش گیرندکه دانشگاه مي

 خودتحقیق  در( 10)پرکمن، کینگ و پاولین. اجتماعي بیشتر داشته باشند
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 حمیدرضا آراسته و همكاران

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /074

 فرا ترکيب( مرحله)فرايند هفت گام  -1جدول 

 پژوهش محدودتنظیم : گام اول

 مند متون بررسي نظام: گام دوم

 م مناسبجستجو و انتخاب مناب: گام سوم

 استخراج اطالعات منابم: گام چهارم

 ها تجزيه، تحلیل و ترکیب يافته: گام پنجم

 (روايي وپايايي)کنترل کیفیت : گام ششم

 ها ارائه يافته: گام هفتم
 

هاي فني را در بحث جامعاه و بازارکاار بایش از    مشارکت هیئت علمي رشته

درپژوهش خاود  (11)و اورا   بارتلت، برانكوويک. ها اعالم کردند ساير رشته

گیرند عدم هماهنگي دانشگاه و نیاز بازارکار، تحقیقات دانشاگاهي  نتیجه مي

نارخ بااالي   ( 13)لاي، والاي و زتیاگ    . اسات  را کم ارزش و کم اعتباارکرده 

 آموختگان دانشگاه را به علات عادم انطباای کیفیات آماوزش     بیكاري دانش

دلیال پاايین باودن    ( 14) ادي و ريسجم. دانند عالي با نیازهاي بازارکار مي

سطح کارايي نسبي کشورهاي فنالند، اسپانیا و ايتالیا را عادم کساب بارون    

کیفیاات دانشاجو، اسااتاد  )هاا   و درون داده( ايهااي حرفااه  توانااايي)هاا  داده

 .دانند مي( وتجهیزات و خدمات آموزشي

 

  روش
هااي  هاين پژوهش از نظرهدف کاربردي و برحساب نحاوه گاردآوري داد   

درتحقیق حاضر جامعه آماري شاامل  . فراترکیب است -پژوهش از نوع اسنادي

در زمیناه  ( هاها و رسالهها، گزارشها، کتابمقاالت، طرح)هاي پیشین پژوهش

هااي  به منظور شناسايي ابعااد و مؤلفاه  . ها به بازار کار استپاسخگويي دانشگاه

 .کیفي فراترکیب استفاده شده است ها به بازارکار ، از روشپاسخگويي دانشگاه

سازي روش فراترکیاب کاه بیشاترين     ترين الگوهاي پیاده از شناخته شده

ايان  . اسات ( 12)اي سندلوسكي و باروساو  استفاده را دارد، الگوي هفت مرحله

 .است (Meta-synthesis) روش يک روش کاربردي براي پژوهش فراترکیب

 کاه در ( 0جادول  )روساو  باگاناه روش سندلوساكي و    مراحال هفات  

 :ايم به شرح زير است آن بهره گرفته پژوهش حاضر از

 

 تنظيم محدوده پژوهش: گام اول

هااي  نخستین گاام در روش سندولوساكي و باروساو، طارح پرساش     

 چهاار . است محدوده کار مبنايي و پاسخگويي به آنها براي مشخص شدن

و  (When) ، چاه زمااني  (Who)، چه کساي  (What) چیزي پرسش شامل چه

 .شود که پاسخ داده شده است؛ طرح مي(How) چگونه

 

 مند متون بررسی نظام: گام دوم

ار  مدد و سناا)ثانويه ي هااز دادههش وپژي هادآوري دادهگراي بر

 مختلف جستجوي موتورهاي و هاهپايگا مرحله، اين در. ده شدستفاا( گذشته

 مناابم  جساتجوي  براي هاي متعددي کلیدواژه گرفتند و قرار بررسي مورد

 و تحقیق، اسناد روش به توجه با .شد استفاده فراترکیب روش براي نیاز مورد

 باا  هاا باه بازارکاار   زمینه پاسخگويي دانشگاه در منتشرشده علمي مدار 

ها، فراترکیب، مسئولیت اجتماعي و  ، دانشگاهاشتغال، بازارکارهاي  ه کلیدواژ

خاارجي   و داخلاي  جساتجوگرهاي  و هااي اطالعااتي   پايگااه  از پاسخگويي

، (Springer)اساپرينگر   ،(Eric)، اريک (Google scolar)اسكالر  گوگل: شامل»

، پروکواساات (Scopus)، اسااكوپوس (Science direct)ساااينس دايرکاات  

(Proquest) امرالااد ،(Emerald) سااید ،(Sid)  ايااران دا ،(Irandoc) نااورمگز ،

(Noormags)،  مگ ايران(Magiran) سایويلیكا ، (Civilica) » شاد،  اساتخراج 

 زمااني  باازه  در التاین  اسناد و 0411تا  0321 زماني بازه در اسناد فارسي

کلیاد   ابتادا  مناابم  منظورجساتجو  باه . بودناد  يافته انتشار 1110 تا 0122

 باا  آن از پاس  و شد وجو جست انگلیسي و فارسي ورتص به اصلي هاي واژه

 .پديرفت انجام منابم ساير هدفمند جستجوي آمده، دست به منابم توجه به

 

 جستجو و انتخاب متون مناسب: گام سوم

هاي معتبر با اساتفاده از روش  دست آمده پژوهش دراين مرحله نتايج به

 «(Critical Appraisal Skills Program)هااي ارزياابي حیااتي     برناماه مهاارت  »

هايي،  ابزار فوی کمک کرد تا با استفاده از پرسش. بندي و غربال شد دسته

معیار پذيرش و عدم پاذيرش  . اهمیت مطالعه مشخص شود دقت، اعتبار و

 .زبان پژوهش، بازه زماني، شرايط و نوع پژوهش: ها عبارت بود از پژوهش

 

 استخراج اطالعات : گام چهارم

ت طالعاام مقاالت واسناد توسط محقق بارها مطالعه شده و اگين در ا

م نام و ناان، عنو: هشوپژاي شناسنامهت طالعاا: لي شاملوجدآنها در قالب 

ف هدروش و : شيت روطالعاا. رنتشال اسان و ندگاآورگي پديدادخانو

 .تهیه شد ي پژوهشيافتههاو نتايج : صليي ايافتههات طالعاا. هشوپژ

 

 اي گام اول فراترکيبه پرسش -2 جدول

 پاسخ واقدام پرسش

 ها به بازار کارپاسخگويي دانشگاه يها مؤلفه ابعاد وشناسايي  (What)چیستي کار 

 هاي مرتبط با موضوعها و ديگر اسناد منتشر شده مكتوب و غیر مكتوب و پايگاهها ورسالهها، پايان نامهها، مقاله کتاب (Who)جامعه مورد مطالعه 

 1110 الي 0121و اسناد التین دربازه زماني  0411الي  0321بازه زماني  اسناد فارسي در (When)زماني تحقیق  بازه

 هاي مرتبط با موضوعبندي مفاهیم و مقوله يادداشت برداري نكات کلیدي، تحلیل مفاهیم، دسته بررسي موضوعي آثار، شناسايي و (How)چگونگي روش 
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 فاده از روش فرا ترکیبهاي کشور به بازار کار با است هاي پاسخگويي دانشگاه شناسايي ابعاد و مؤلفه

 072/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 (شامل اسناد ومدارک) هاي استخراج شده ازجامعه مورد مطالعهابعاد و مؤلفه -3 جدول

 فراوانی منبع مؤلفه بعد

ی
ش

 ه
ژو

و پ
ی 

رت
ها

، م
ی

زش
مو

آ
 

 1 17، 16 يادگیري مستمر

 2 31، 30، 31، 11، 12 دانش کاربردي

 6 32، 37، 36، 32، 34، 33، 30 هاي کاربردي و تقاضا محور پژوهش

 زارکارهاي مهارتي مبتني بربا آموزش
31 ،41 ،06 ،40 ،41 ،43 ،31 ،30 

44 ،42 ،46 ،47 ،42 ،41 ،21 
02 

 2 72، 20، 40، 31، 36 يادگیري مبتني برکار، کارآموزي و کارورزي

 0 21 آينده نگري درآموزش دانشجويان

 3 23، 20، 30 رشته انگیزه وکارآمدي اعضاي هیئت علمي درتربیت نیروي کار متخصص و متناسب با بازار کار هر

 0 61 فرصت مطالعاتي اعضاي هیئت علمي و دانشجويان در جامعه وصنعت

ی
رس

 د
ي

يز
ه ر

ا م
برن

 

 6 22، 24، 41، 31، 01 دوري از تئوري صرف کاربردي کردن علم و

 3 20، 12، 17 برنامه هاي درسي کاربردي

 2 27، 26، 20، 41، 31، 31، 37، 31، 17 کارآفريني آموزي و مهارت

 2 61، 21، 31، 37، 31، 30، 17، 16 هاي مبتني براقتصاد ومتناسب با نیاز بازارکاروجامعهبرنامه

 4 70، 61، 20، 31 درطراحي وتدوين برنامه درسي نفعان ذيمشارکت 

 1 60، 20 هاي مورد نیاز دانش آموختگان براي بازارکار پرورش وتقويت شايستگي

 0 71 تبیین رويكرداشتیای شغلي

ی
ريت

دي
و م

ي 
ار

خت
سا

 

 7 63، 61، 40، 31، 36، 31، 01 و بازارکار نفعان ذيپاسخگويي مناسب به نیازهاي 

 2 64، 63، 31، 07، 03 ها ونیازهاي متغیر بازارکارهماهنگي بین دانشگاه

 1 62، 12 کارآفريني وارتبام با بازارکار

گويي به بازار کارو ارتباطشان با شوراي گساترش آماوزش   توجه رياست و هیئت امنا به رسالت دانشگاه در پاسخ

 عالي
04 ،23 ،66 ،67 ،62 ،73 6 

 

 هاي کيفی تجزيه،تحليل و تلفيق يافته: گام پنجم

در اين مرحله، پژوهشاگر باه دنباال کادهاي برآماده از فرآيناد       

فراترکیب، براي تمام ابعاد استخراج شده از منابم مارتبط باا مسائله،    

و سپس اين کدها را با توجه به مناابعي کاه از    ر گرفتهيک کد در نظ

هاا، در عوامال   اناد و همنناین میازان فراواناي آن     آنها استخراج شده

اين يک گام حیاتي در روش سندلوساكي و  . بندي کرد متعددي طبقه

 .روسو استبا

 

 کنترل کيفيت :گام ششم

اول، : گرفات  قرار تأيید مورد و بررسي جنبه دو از مطالعات روايي: روايی

 تحقیقاات  پیشانهادي، در  هااي  مؤلفاه  و ابعاد پژوهش اين در که آنجا از

منجرشاده   رواياي الگاو   باه  اسات، خاود   شاده  و تفسایر  تحلیال  پیشین

 باه  شده هاي استخراج مؤلفه و ابعاد مدل، طراحي از پس اينكه دوم.است

و توساط آناان    ارائاه  آموزشاي  پژوهشگران ماديريت  استادان و از تن دو

 ماورد  تغییارات  انادکي  با شده استخراج هاي مؤلفه و شدکه ابعاد ررسيب

 .گرفت ايشان قرار پذيرش

کاپا  شاخص از شده طراحي مدل پايايي محاسبه و منظوربررسي به :پايايی

 شد استفاده و محاسبه توافق بین نظرات محقق و متخصص آشنا به موضوع

آمدکاه   دست بهدرصد  k=  21شده، شاخص کاپا  انجام محاسبات براساس

 .است ، توافق معتبر(Gevit) طبق جدول وضعیت توافق گويت

 ها ارائه يافته: گام هفتم

 110مقاله و ساند،   343هاي قبلي منتج از غربالگري  طي گام از پس

 01بعاد و   3 هاا در ها قرارگرفت که يافتاه  مورد آنها مبناي استخراج يافته

 .بود 3به شرح جدول مؤلفه 

 

 گيري تيجهبحث و ن

هاااي پاسااخگويي هاادف شناسااايي ابعاااد و مؤلفااهپااژوهش حاضاار، بااا 

صاورت گرفات کاه     با استفاده از روش فراترکیب هاي کشور به بازارکار دانشگاه

توجه به طرح پاساخگويي  . نتیجه و پیشنهادهايي ارائه شده است بحث، درادامه

عالي مطرح است و   ها و مراکز آموزشدانشگاه هاي مهمبه عنوان يكي از چالش

دراهمیت آن همین بس که درفهرسات بیانیاه کنفارانس جهااني يونساكو در      

عالي جهان توصیه شده اسات تاا راهكارهااي    هاي آموزش، به نظام0112سال

پاساخگويي دانشاگاه باه    . دهند به اجرا گذارند موثري در مقابل آننه انجام مي

عمر بیش از چند دهه ندارد که ايان  هاي معتبر دنیا ويژه به بازار کار در دانشگاه

طي مطالعه، تحقیق . اي جديد و کم سابقه استهاي ما مقولهمسئله در دانشگاه

ها به بازارکاردرداخل وخارج مشابهي با اين پژوهش درزمینه پاسخگويي دانشگاه

کشور مشاهده نشد مگرچند مورد انگشات شامارکه درخصاوص پاساخگويي     

باه   در رابطه با اشتغال و موارد ديگرباود و تمرکزشاان   ها بطور عام و يادانشگاه

چنانكه مجموعه آنها هم . مطرح شده دراين تحقیق معطوف بود يكي دو مؤلفه

درايان  . اناد هاي طرح شده دراين تحقیق را پوشاش ناداده  تمامي ابعاد و مؤلفه
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 حمیدرضا آراسته و همكاران

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /076

گذشته، ساعي  ( داخلي و خارجي)هاي مطالعات کیفي پژوهش با ترکیب يافته

هاا باه بازارکارشاد و ضامن بیاان      ائه الگوي جامعي از پاسخگويي دانشگاهار در

باا اساتفاده از روش    هاي انجام تحقیق، و بیاان مبااني نظاري،   داليل وضرورت

هاا ي حاصال از   و درنهايات باا ارائاه يافتاه     مند منابم فراترکیب و مطالعه نظام

ها به باازار کاار   ههاي پاسخگويي دانشگامنبم، ابعاد ومولفه 111بررسي بیش از

هااي پاساخگويي   از دستاوردهاي مهم اين تحقیق، شناساايي مؤلفاه  . ارائه شد

طباق  . ها به بازارکار و دسته بندي ايان مؤلفاه در ابعااد متعادد اسات     دانشگاه

بعاد   3 مؤلفاه در  01هاا باه بازارکاار داراي    هاي ما پاساخگويي دانشاگاه   يافته

 37 درصاد؛ برناماه درساي    41 پژوهشي که ابعاد آموزشي، مهارتي و. باشد مي

اند که  درصد؛ منابم را به خود اختصاص داده 10مديريتي  درصد و ساختاري و

از محدوديت اين . عالي قرار گیرند گذاران آموزش اولويت توجه سیاست بايد در

ادامه بحث، نتیجه نهاايي و   در. تحقیق کمبود مباني نظري وپیشینه تجربي بود

 .منظور بهبود وضم فعلي ارائه شده است پیشنهادهايي به

آموزشي، مهارتي و پژوهشي است که در اين خصاوص مباحاث    :بعد اول

هاااي مهااارتي مبتنااي بربازارکااار، ازجملااه آمااوزش. بنیااادي وجااود دارد

هاي ما ها دردانشگاههاي کاربردي و يادگیري مستمر که اين مؤلفه پژوهش

آموخته ما پس از ورود به سفانه دانشمتأ. آنگونه که الزم است وجود ندارد

بیناد و   بازار کار خود را ناتوان و تهي از دانش عملي براي ارائه خدمت ماي 

هاي فراوان و انباشت اطالعات، درمحیط کار احساس ضعف باوجود دانسته

ارزش . شودوقتي تحصیالت دانش آموخته منجر به اشتغالش نمي. کند مي

بینااد و دچااار  اش در تعااارم مااي زيسااتههااايش را بااا واقعیاات آموختااه

شود که تبعات غیر قابال جبراناي را باراي فارد و      مي خشم و سرخوردگي

هااي  هاا وآموختاه  واقعاا چاه میازان از ياادگیري    . جامعه خواهاد داشات  

آموختگان منجر به کسب مهارت و پاسخگويي به مسائل جامعه بطور  دانش

شااتغال و بیكاااري شااودو وضااعیت ا عااام و بااازار کااار بطااور خاااص مااي

هاي درسي هر رشته خاود  ها و برنامهآموختگان و از طرفي سرفصل دانش

آموزش ما درشرايط . مؤيد اين مسئله و بخشي از پاسخ به سؤال فوی است

فعلي آموزشي نیست که به اشتغال برسد و پاسخگوي بازار کار باشد؛ لاذا  

هاي الزم از  مهارتآموخته ما به علت ناتواني درسبک آموزش و نبود  دانش

اي و پاسخگويي به هرنوع نیاز جامعه و بازار کار حل مسائل کوچک منطقه

بدون ترديد از مهمترين عوامل در پاسخگويي آنهم پاسخگويي  .عاجز است

هاي مهارتیست که خاال   آموختگان به صالحیتبه بازار کار، تجهیز دانش

 ها بیش از يک دههدانشگاه در استرالیا .هاي ما مشهود استآن در دانشگاه

هايي براي آموختگان و طرحهاي دانشاست که در ارتبام با مفهوم ويژگي

باا تعرياف و   . کنناد  آموختگان کاار ماي   هاي اساسي دانشپرورش قابلیت

آموختگاان را باه   پاذيري، بسایاري از داناش   هاي اشتغالشناسايي مهارت

م را در امار آماوزش و   راحتي رصد کارده و در صاورت نیااز تغییارات الز    

شاود، بحاث تغییار    پیشانهاد ماي   .(74)کنند هاي درسي اعمال مي برنامه

درآموزش، مهارت آماوزي و پاژوهش باا جاديت درکشاور ماا ماورد بااز         

مهندسي قرارگیرد و هراز چندگاه يكبار نظار باه نیااز بازارکاار و شارايط،      

بازارکاار و  هااي  اصالح الزم صورت پذيرفته و درجهت پاسخگويي به نیااز 

و . هااي کااربردي مارتبط، بروزرسااني شاود     وفق نتايج حاصل از پژوهش

هاي نظري اي را ايجاد کنند تا دانشجويان بتوانند آموخته ها زمینهدانشگاه

و )خودرا به صاورت عملاي در راساتاي خلاق ارزش و در نهايات جامعاه       

به قول  رود و انتظار مي (.22)هدايت کنند( پاسخگويي به بازار کار، محقق

 ها و موسساات آماوزش  مطالبات جدي وزارت علوم از دانشگاه (01)باقري

آفريناي و   ربیت نیروِي ماهر، کمک باه اشاتغال  عالي که درشرايط کنوني ت

ه و عا هاي عملي و دقیق براي حل مشكالت جام حل پاسخگويي و ارائه راه

سااختار  برکاربردي نباودن   (04)داوري. مردم است، به منصه ظهور برسد

باه روشاني    کاه  کارده اسات   تأکیاد آموزش و پژوهش در تحقیاق خاود   

 .کند مي تأيیداين بعد را  هاي ما در يافته

ريزي درسي، دامنه بحث اين عامل در ذيل موضوعات ديگار از   برنامه :دوم بعد

جمله عامل آموزش قابل ارائه بود؛ اما به سبب اهمیات و ساهم آن درموضاوع    

نظر گرفته شاد، زيارا برناماه درساي باه عناوان        در تحقیق به صورت مستقل

اي  گوناه  طراحي برنامه درسي بايد به.ترين عنصر نظام آموزشي مطرح است مهم

هايي تجهیز کند تا آنان براي کاار و فعالیات   آموخته را به مهارتباشد که دانش

چنانكه اختالف بین داناش کساب    .(11)در دنیاي متغیر و رقابتي آماده باشند

دهاد باین برناماه درساي      هاي مورد نیاز باازار کاار نشاان ماي    ه و ظرفیتشد

ريازي درساي    برناماه  .(72)دانشگاهي و نیازهاي بازارکار تناسبي وجاود نادارد  

 نفعاان  ذيمطلوب نشان دهنده تعامال دانشاجويان، مربیاان، ماديران و سااير      

هااي   اناد برناماه   درتحقیقات خاود آورده  (12)شريف و چنانكه کريمي و. است

پذيري دربرنامه، پاذيرش تغییار،    درسي ما فاقد تناسب الزم با بازار کار، انعطاف

وناي میاان   رامر، تجربیات جهاني، و ارتباام د  نفعان ذيمشارکت متخصصان و 

حاضر ماا باا تئاوري زدگاي،      اين موارد موجب شده است درحال. هاست برنامه

نبود مهارت و ناتواني درپاسخگويي به بازار کار مواجه باشیم کاه بادون تردياد    

شود؛ لذا سالطانزاده، اردالن   بايد در اين خصوص تعجیل داشت که زود دير مي

هااي شاغلي    هااي تحصایلي و تقويات مهاارت    باز تعريف رشاته  (26)و قنبري

هااي ماا از ساوي    در ايان بعاد يافتاه   . اناد  هاي درسي را توصیه کارده  دربرنامه

 .واقم شدند تأيیدمورد ( 23، 37، 30، 17)تحقیقات

. ساختاري و مديريتي؛ بیشترين منابم دراين عامل يافات شاد   :سوم بعد

ها و نیاز هاي متغیر باازار،  ، هماهنگي بین دانشگاهنفعان ذيپاسخگويي به 

 یر درسااختارهاي آماوزش  رويه و خارج ازاستاندارد آموزش وتغی توسعه بي

ويژه پاسخگويي باه   هب عالي به منظور پاسخگويي به جامعه و مشكالت آن

پیشااین کااه  از جملااه تحقیقااات. هااا بودناادتاارين مؤلفااه بازارکااار ازمهاام

ها  مديريت ضعف در: اند از هاي ما دراين بعد است عبارت کننده يافته تقويت

ش عاالي و زماان کوتااه    و ناآشنا بودن مسئوالن با ماديريت خااص آماوز   

 هاا و یساان دانشاگاه  يهاي زياد ردغدغه( 44، 02، 04)مديريت دردانشگاه

اي و هااي روزماره  انجام مديريت (.76)پا افتادهمسائل پیش پاسخگويي در
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، 17) رويه وخارج از استاندارد آموزش عالي بدون توجه به نیازها توسعه بي

هاي ما قابل تصور است ايان  اهآننه از وضعیت فعلي دانشگ(. 23، 37، 30

هاي ما درحال حاضر يک دبیرستان بزرگ است که عموماً است که دانشگاه

گاذاران ماا باياد     ؛ لاذا سیاسات  دشو درآن مباحث تئوري آموزش داده مي

ها  و دانشگاه ورزاني باشند که حل موارد باال را مد نظر داشته باشند سیاست

دنظر قرار دهند اين است که متناسب با يكي از تغییراتي که همواره بايد م

آموختگاني که تريبت  نیازهاي کارفرمايان به منظور تناسب بهتر بین دانش

 (.77)کنند و الزامات بازار کار تغییر ايجاد کنند مي
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Abstract 
Background: Accountibility is one of necessities of an efficient and serving system. Due to the unemployment 

wave, especially in higher educated graduates in Iran, universities are accused of insufficiency in responding to the 

labor market, which should be identified and presented accordingly by studying different dimesions of the issue.  

Methods: This study was designed to investigate dimensions of accountability of universities to labor market by 

using a metasynthesis method, with applicable goal and metasynthesis data collection. Primary literature review 

consisted of 343 related studies. After initial screening, 201 articles and documents were selected to extract findings. 

Results: Nineteen elements in three dimensions were extracted in this study: educational, skill and research 

dimension (eight elements), curriculum dimension (seven elements), management and structural dimension (four 

elements). 

Conclusion: The components presented as results of this research include :providing skills training based on the 

labor market, formulating practical curricula according to the needs of the labor market, attentiveness of the heads 

and board of trustees of the university to accountability in the labor market, stakeholder participation in curriculum 

design, motivation and capacity building of faculty members in training graduates suitable for the labor market in 

each field and moving towards applied, and demand-oriented education and research. Consideration of these 

elements by higher education policy-makers and planners can reduce the gap between the current situation and the 

favorable situation of universities and provides a stepping stone in responding to the labor market, especially 

reducing unemployment and increasing the satisfaction of graduates, business owners and the labor market. 
 
Keywrods: Employments, Labor Market, Metasynthesis, Social Responsibility, Universities 
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