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Abstract
One of the most important missions of the
یکی از مهمترین رسالتهای دانشگاا ممگشز عگالی مگیتشانگ
university and higher education can be preparing مماد سازی افراد برای ر د به دنیای بازارکار باش علگش انسگانی
people for entry into the labor market, and the
humanities in general and the education sciences, به صشرت اعم علش تربیتی به صشرت اخص از این قاع مثتنگی
in particular, is no exception, while education in  این در حالی است که به نظگر مگیرسگ علگش تربیتگی در،نیست
the field of employment seems to face challenges.  در ایگن راسگتا وگش هش.حشز اشتغال با چالشهایی ر بر اسگت
In this regard, the present study was aimed to
design a model for the reconstruction of the حاضر نیز با ه ف طراحی الاگشیی بگهمنظگشر بازسگازی سیسگتم
academic system in the educational sciences,  با تاکی بر ر یکرد اشتغالزایی صگشرت،دانشااهی در علش تربیتی
with an emphasis on the employment-based  وش هش حاضر از نشع کیفگی کگه بگا اسگتفاد از راه گرد،وذیرفت
approach. For this purpose, the researcher  بگ ین منظگشر،م تنی بر نظریه داد بنیاد صشرت وذیرفتگه اسگت
designed the semi-structured interview questions
by reviewing the research literature and guiding ،وش هشار با بررسگی ادبیگات وگش هش هگ ایت اسگاتی راهنمگا
the instructors, counselors, and some experts. In مشا ر برخی از متخصصین سؤاالت مصاح ه نیمهساختار یافتگه
addition by using a purposeful approach and
 به عال با تشجه به استفاد از ر یکرد ه فمنگ،را طراحی نمشد
applying theoretical saturation criteria, semistructured interviews were conducted with 34  مصاح ههای نیمهساختار یافتگه بگا،بکارگیری معیار اش اع نظری
faculty members and graduates of educational  نفر از اعضای هیاتعلمی فارغالتحصیالن رشته علش تربیتگی45
sciences. The collected data was analyzed in the صگگشرت وگگذیرفت اطالعگگات جمگگ م ری شگگ در نگگر افگگزار
ATLAS. tiTM software and finally 269  مشرد تجزیه تحلیل قگرار گرفگت در نهایگت،ATLAS. tiTM
identifiers, 39 sub-categories and 6 main
categories were identified. The results of data in ،  مقشلگه اصگلی شناسگایی شگ6  مقشله فرعی42 ، شناسه962
three stages, open coding, axial coding, and
 محگشری، ک گگذاری بگاز،نتایج داد های در طگی سگه مرحلگه
selective coding, indicate the influence of several
ک گذاری انتخگابی حگاکی از تگا یر عشامگل متعگ دی بگر و یگ
factors on the central research phenomenon that
،ی
محشری وش هش داشت که میتشان به شرایط علی (برنامهدرسگ
can be attributed to causal conditions (curriculum,
 ممشز،مامشریتگرایی
mission orientation, teaching, and learning, need  راه ردهگا،) . . .  نیازسنجی،یادگیری
assessment, etc. ), strategies (removing legal  بگاز، تاسگیس اتحادیگه صگنفی، تمرکز زدایگی،(رف مشان قانشنی
barriers),
decentralization,
unionization,
 فضگا، زمینه (سیاستگگذاری،) . . . طراحی د ر های کار زی
redesigning internships, etc. ), context (policy,
 شرایط م اخلگهگگر (سگح،) بشمیسازی رشته،امکانات ممشزشی
space and educational opportunities, localization
of discipline), intervening conditions (macro and ،) کالن ملی دانشاا ) ویام ها (سح کگالن سگح بناگا
national level and university) and consequences
.اشار نمشد
(macro-level and enterprise level).
Keywords: Higher Education, Education ، سیسگتم دانشگااهی، علش تربیتی، ممشز عالی:کلیدواژهها
Sciences, Academic System, Employment
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مقدمه
کار اشتغال بهعنشان یک چالش ،به یکی از مشکالت اساسی د لتها به یش ایران ،ت یل شگ
(یائش9111 ،1؛ الفا یان )1412 ،گستر بیر یگه ممگشز عگالی (یانگ  ،)9111 ،9رشگ تقاضگا
(جیکشب ،نی شئر یه )9111 ،4مقشله برابری فرصتها (تایکلر ،)9112 ،5به این چالش افگز د
لی )9111 ،4ناهنجاری اقتصادی  -اجتمگاعی فرهناگی گردیگ
مشجب بیکاری (ژان ،یان
است (محمشدیان رششن  ،)1421 ،این در حالی است کگه یکگی از اهگ اف تشسگعه هگر کشگشری
اشتغال مؤ ر نیر ی انسانی (دانش ممشختاان ممشز عالی) بشد (مقاوشر ،مشح محم ی ،علم بیای
شع انعلیفمی )1421 ،ممشز عالی بای قادر به تربیت افراد مگا  ،تشانمنگ متخصگص باشگ
( حی شاهی ،صالحیعمران ،ابراهیم لیوشر ،)1421 ،با این جشد ،بر اساس ممگار ارائگه شگ از
سشی مرکز ممار ایران ،تع اد دانشجشیان مشسسات ممشز عالی از  4421149در سگال  1416بگه
 5119891در سال  ،1425رسی است که افزایش صرفاً کمی دانشجشیان به افگزایش ر زافگز ن
نرخ بیکاری دانشممشختاان ممشز عالی منجر ش است (نجفمبادی ،محم زاد  ،خسر یوگشر
یزدانونا .)1424 ،
در اق گستر ممشز عالی ع هماهنای بین فرصت های شغلی مشجشد در بخشهای
مختلف اقتصاد بگه ع گارتی کم گشد تقاضگا ،مشجگب ایجگاد و یگ بیکگاری فگارغ التحصگیالن
دانشااهی ش (اسماعیل زاد مرزی )1428 ،ممشز عالی نتشانسته است ،دانش ممشختاگان
خشد را از افراد هم رد خشد متمایز گردان (مقاوشر همکاران )1421 ،چرا که ،نمیتگشان نقگش
بازار را در ممشز عالی نادی گرفت ،تا جایی کگه ن گگت ،)1212( 6معتقگ اسگت بگا تمگا
سیاست های مشجشد در زمینه استقالل مشسسات ممشز عالی ،این مشسسات به ش ت تحتتأ یر
مکانیسمهای بازار 8هستن (میلنی ،ر برا تشری ،)9119 ،1در این راسگتا بگا گگذر از اقتصگاد
صنعتی ساختارمن فشردیسم 2ر د به اقتصاد نر افزارانه دانشی وسافشردیگسم 11جشام با
چالشهای ج ی مشاجه ش ان (صگالحیعمگران چهارباشلش ،)1429 ،نیاز به تغییر تحشل

1. Yao
2. Yang
3. Jacob, Neubauer & Ye
4. Teichler
5. Xing, Yang & Li
6. Van Vught
7. Market mechanisms
8. Minellia, Rebora and Turri
9. Fordism
10. Post Fordism
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اساسی در ممشز عالی احساس میششد (ایزدی ،صالحیعمران قربگانی ،)1421 ،کگه حرکگت
مرا م رسه دانشاا به سمت اشتغال فارغ التحصیالن بهعنشان خط مق این تحگشل در نظگر
گرفته میششد (سالمن.)9116 ،
این تحشالت با ظهشر د مفهش ارزیابی کیفیت 1اعت ارسگنجی ،9کگه از د نشسگت مهگم در
ار وا (بیانیه بشلشنیا 4استراتشی لیس شن( 5کگه امگر ز بگا نگا ار وگا  9191معگرف شگ اسگت))
4
سرچشمه گرفته ،ر نگ بیشگتری یافتگه اسگت .کگه هگر د ی منهگا بگا هگ ف بازسگازی سگاختار
ممشز عالی در ار وا صشرت وذیرفتهان  .ناگفته نمان که ،این تحشالت مشجب ایجاد یک نارانی در
خصشص مین مشسسات ممشز عالی ش است ،چرا که این تغییرات تشجه یش ای به کنار مم ن
با قشانین بازار داشته ممکن است ممشز عالی را از اه اف ابتگ ایی مرمگانی خگشیش د ر کنگ
(مشسیلیم تکسیرا.)9115 ،6
با این جشد در حال حاضر ممشز عالی ناگزیر است تشجگه یگش ای بگه مکگانیز هگای تگامین
بشدجه ،8تر یج رقابت بین مشسسات ،1تعامل نزدیک بین دانشگاا صگنعت 2داشگته (سگاکس،11
 )9111در ارت اط با کارایی ا ربخشی (بریر9111 ،11؛ چاومن د ریگس ،)9111 ،19واسگخاش
باش (ورداختچی ،بازرگان ،مراسگته مظفگری1421 ،؛ چگش .)9119 ،14ایگن در حگالی اسگت کگه
د لتها نیز با اصالحات نئشلی رالی ،15م یریتگرایگی ،14مگ یریت عمگشمی ج یگ ( 16مشسگیلیم
تکسیرا ،)9115 ،مگشتریمگ اری (گیل شت ،)9111 ،18تشسعه سیستمهای بازار محگشر (شگین
کیم ،)9114 ،11دروی ارائه واسخهای مناسب به ذینفعگان خگشیش هسگتن بگه نظگر مگیرسگ
1. Quality assessment
2. Accreditation
3. Bologna Process
4. Lisbon Strategy
5. Construction of the European
6. Musselin & Teixeira
7. Funding mechanisms
8. Promoting competition among institutions
9. Closer interaction between universities
10. Szücs
11. Barrier
12. Chapman & Doris
13. Chou
14. Neo-liberal reforms
15. Managerialism
16. New Public Management
17. Guilbault
18. Shin and Kim
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سیستمهای م تنگی بگر رفگا (د لگت رفگا  ،)1کگارائی خگشیش را از دسگت داد انگ (جانسگتشن
مارکشچی )9111 ،9ر یکرد عالمتدهی (سیانال)( 4چگان لگین ،)9114 ،جگای من را گرفتگه
است .چرا که در حال حاضر مشر عیت زن مان ن د لت منشط بگه گسگتر بگازار در اقتصگاد،
سیاست ،جامعه حتی فرهن است (من یلشال.)9119 ،5
در همین راستا است که در سح بیناللملی نیز مفاهیم بازسازی تغییرات به فشر به چشم
خشرد تحشل در نظا ممشز عالی( 4یانک ،)9119 ،مشرد تشجگه همگه کشگشرها از جملگه؛ کگر
(شین هارمن9112 ،6؛ لی چان )9114 ،؛ هن سگتان (فاجگار ،نشرکگاهیش سگتتی)9111 ،8؛
ایتالیا (مشسیلیم تکسیرا)9115 ،؛ قزاقسگتان (بگازکشرت9115 ،1؛ ماسگیر ا ،تاتن گائشا ،تاسگتش ا،
زااللشا بیسن ایشا9114 ،2؛ یسلمشران9115 ،11؛ کشگکشلی)9115 ،11؛ ر سگیه (کیگشمی)9116 ،؛
مگگالزی (ذاکرصگگالحی)1421 ،؛ تگگایشان (چیانگ 9114 ،19؛ چگگن لگگین )9114 ،چگگین (نایگگت،
شی9118 ،14؛ چان اناگا 9111 ،15؛ انگ 9119 ،14؛ چگان ،)9114 ،قگرار گرفتگه
کشهن
16
است ،بهعنشان مثال چین به تعادل بین عرضه تقاضا  ،کیفیت ،تنشع ارائه م ار ممشز عگالی،
ارائه اطالعات کافی به فراگیران در زمینه نیازهای شغلی ارزیابیهای خارجی مستقل ( 18ان
هان 9111 ،11؛ سان9111 ،12؛ گزار مایکگاس9111 ،91؛ شگین مگا ،)9115 ،91ر ی م رد
است .همچنین این تغییرات در کششرهای ار وایی حشز های متعگ دی ماننگ بشدجگه ،99نظگارت،
1. Welfare state’s
2. Johnstone and Marcucci
3. Signalling approach
4. Mendiola
5. Restructuring and transformation of higher education
6. Shin and Harman
7. Fajar, Nurcahyo & Septi
8. Bozkurt
9. Massyrova, Tautenbaeva, Tussupova, Zhalalova & Bissenbayeva
10. Yeşilorman
11. Kashkooli
12. Chiang
13. Knight, Quheng & Shi
14. Chan and Ngok
15. Wang
16. Supply and demand
17. External and independent
18. Wang and Huang
19. Sun
20. Report of Mycos
21. Shi and Ma
22. Funding
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تضمین کیفیت ،1سازماندهی ،م یریت مناب انسانی را در بر گرفته (گر نیتزکا 9ممارال،)9114 ،
تا بتشانن از طری من برخی معضالت مشکالت مشجشد در این حگشز را برطگرف کننگ (نیگش ،4
9112؛ ماسن استنسکار )9111 ،5تشجه به مقشله بازار (تاکسیرا دیل ،)9111 ،4در راس این
تغییرات است.
در ایران نیز گستر کمگی دانشگاا هگا مشجگب افگزایش قابگل مالحظگه دانگشممشختاگان شگ
(دینمحم ی ،نریمانی قربانی ،)1428 ،علش انسانی نیز از این تشسعه کمی بینسیب ن گشد  ،ایگن در
حالی است که علش انسانی ،به علت ماهیت تئشریک نظری خگشد (عیشضگی ،)1415 ،در برابگر تشسگعه
کمی مسیبوذیرتر بشد این امر مشجب ش با معضل اشگتغال فراگیگران بگیش از وگیش ر بگر شگشد
(واریاد مع ن دارمرانی1418 ،؛ عزیزی ،)1418 ،در این میگان ،نیگز علگش تربیتگی بگهعنگشان حگشز ای
مگیانرشتهای (شهامت ،مراسته ،شهامت ر زگار ،)1429 ،بخشی از علش انسگانی ،نیگز از ایگن قاعگ
مثتثنی نیسگت (خشرسگن ی طاسگکش 1426 ،؛ شگرفی مقگ 1425 ،؛ بیاگ لی ،کرامتگی بازرگگان،
1421؛ الفا یان1412 ،؛ سعی یرضگشانی ،محم حسگینزاد بگاگالی1412 ،؛ وشرکگاظمی،)1411 ،
نیازمن تشجه یش ای ح اقل در حشز بازارکار اشتغال دارد ،هر چن که ن ای ممشز عالی را حتگی در
حشز هایی که کامال با مسائل فنی اشتغال درگیر هستن تنها به مساله اشتغال مح د نمشد ،چگرا کگه
در ترسیم اه اف نهایی ممشز به صشرت عمشمی ممشز عالی ،افگ هگای دیاگری نیگز مگ نظر بگشد
است ،اما با این جشد به نظر میرس ح اقل از یک دی گا جزیر ای علش تربیتی نیازمن تشجه یگش در
حشز اشتغال اشتغالزایی است ،بهعنشان نمشنه بهرگم اینکه شکلگیگری ،محالعگات مگگیانرشگگتهای
(همانن علش تربیتی) ،بگا ه ف ارتقاء ضعیت علش انسانی باز میگردد ،اما مال هگا شگاخصهگای من
در زمینه طراحی ،اجرا ارزیابی ،با جشد اه اف برنامههگای تشسگعهی چگگهار ونگگجم ارائگه نگگش
است (قشرچیان مالکی.)1424 ،
در همین راستا در علش تربیتی حشز هایی همانن ؛ شکاف مهارتی نیازهای ج ی بازارکگار
(عزیزی)1414 ،؛ شایستای های کانشنی (جانعلیزاد  ،خگاکزاد مگرادی1421 ،؛ خشرشگی ی
فرخی ،)1421 ،برنامهدرسی (مقاوشر همکاران )1421 ،؛ نقص در ممشز م تنگی بگر بازارکگار
(شع انعلیفمی ،مقاوشر علمبیای) 1412 ،؛ از بین رفتن تشازن ممشز عالی تشسعه اقتصگادی
(ع اسی تقی دیزج فراستخشا  ،)1424 ،ممشز قابلیتمحشر( 6شریفیان ،جعفری ،مشسیوگشر
1. Quality assurance
2. Gornitzka
3. Neave
4. Maassen and Stensaker
5. Teixeira & Dill
6. Competency based instruction
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شریف ،)1429 ،بشمی سازی (نشذری ) 1421 ،مشرد تشجه قرار گرفته بسیاری از وش هشها ،بگر
تحشل بازسازی عم در بسیاری از مشلفه های تا یرگگذار کگه قابلیگتهگای اشگتغالوگذیری
اشتغال زایی را در این رشگته به گشد مگیبخشگ  ،تاکیگ دارنگ (مراسگته جمشگی ی1424 ،؛
حسینی ،ت ریگزی حسگنزاد 1424 ،؛ مگری ،یمنگی ،صگالحیعمگران گرائگینگشاد1429 ،؛
کارشکی ،جعفری انی ارف بلشچی1429 ،؛ بر جنی ،نصر ،نیکخشا  ،ستهری امرایی1421 ،؛
ورداختچی همکاران1421 ،؛ جانعلی زاد چشببستی همکاران1421 ،؛ شهرکیوشر1421 ،؛
نشینفگر ،دردانگی کرم سگت1421 ،؛ شگادفر ،لیاقتگ ار شگریف1421 ،؛ صگالحیعمگران
یغمشری1412 ،؛ فراستخشا 1412 ،؛ انتظاری1411 ،؛ جمالیز ار  ،نصر ،مرمن نیلی1411 ،؛
هاشمنیا ،عمادزاد  ،صم ی ساکتی1411 ،؛ مشمنیمهمگشئی ،شگریعتم اری نگادری1418 ،؛
حسینوشر ،شریعتم اری ،نادری سیفنراقگی1416 ،؛ جهگانی1415 ،؛ گشیگا1415 ،؛ عگارفی،
1414؛ مالمحم ی1482 ،؛ مارتینی فابریس9118 ،1؛ سالمن9116 ،؛ چان لگین9114 ،9؛
سیلشا 4همکاران9116 ،؛ لی چان 9115 ،؛ شیلر لیفنر9118 ،؛ مشرلن 9115 ،5؛ اتانابه
کریز.)9115 ،4
به عال با تشجه به مستن ات ارائه ش به نظر میرسگ  ،علگش تربیتگی بگرای مقابلگه بگا ایگن
مشضشع نیازمن بازناری در برخی از مهمترین تا یرگذارترین مشلفههگای خگشیش بگشد اتخگاذ
ر یکرد مناسب در این بازسازی بازناری ضر ری به نظر میرس که استفاد از نظریه سیستمها
در نظر گرفتن دانشاا بهعنشان یک سیستم بازسازی من مشرد تایی بسگیاری از صگاح نظران
قرار گرفته است ،چرا که اعتقاد بر این است که دانشاا بهعنشان ،یک سیسگتم ویچیگ (بگرامج،6
 ،)9116در معرض نیر های بیر نی در نی (را لی ،لشهان د لنس1419 ،؛ نجفبیای،)1411 ،
قرار داشته دی گا سیستمی نااهی همه جان هنار است (دافی ریجلشث ،)9111 ،8که سیستم
را در تعامل یکتارچای اجزاء میبین نه عمل هگر یگک از اجگزاء بگهطگشر مسگتقل (شگریف
منصف16 :1421 ،؛ ساچا ز.)9118 ،1
به همین دلیل ،زمانی که از سیسگتم دانشگااهی بررسگی من صگح ت مگیشگشد ،شناسگایی
نیر های مؤ ر در این سیستم ضر ری مینمای (یمنی ،)1421 ،به عال زمانی که سعی میشگشد
1. Martini & Fabbris
2. Chana & Lin
3. Silva
4. Moreland
5. Watanabe & Keeres
6. Bromage
7. Duffy & Reigeluth
8. Sá-Chaves
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تغییر تحشلی در حشز دانشااهی مشرد تاکی قرار گیرد ،الز است تشجه یش ای بگه تمگا ابعگاد
تا یرگذار بر سیستم دانشااهی ش  ،بگه یگش کگه م حگر مگشرد نظگر حگشز اشگتغال بگشد کگه
متغیرهای متع د در ن بر ن دانشااهی میتشانن بر من ا رگذارن  ،به همین دلیگل بگر اسگاس
نظریه سیستمهای ویچی هر سیستم را از د بع میتگشان تجزیگه تحلیگل کگرد ،بعگ ا ل بگه
کارکرد (رفتار) (تایکلر )9114 ،فعالیگت هگر سیسگتم بعگ د بگه ضگ سگاختاری (تگایکلر،
 )9116سیستم مربشط میششد .ر شن ساختن طرز کارکردی (کارکرد) ،یک سیستم ،یعنی یافتن
و ی ارهایی (تغییراتی) که در من سیستم ،در زمان به جشد میمین یا زنجیگر تغییراتگی کگه در
یک یا چن یشگی ساختاری سیستم صشرت میوذیرد ،از سشی دیار ساختار ت گین سگاختاری
یک سیستم یعنی تعیین نحش قرار گرفتن اجزاء عشامل من در مکان که ح د سیسگتم ،عشامگل
سازن سیستم ،ذخایر ش کههای ارت اطات را در بر میگیرد .شناسایی سگاختار سیسگتم مگشرد
بررسی بهعنشان یک چیز ابت که چارچشب من مشضشع را تشکیل میده  ،م نظر قرار میگیگرد
ت یین ساختاری ،عناصر مختلف دانشاا را بر حسب ویام های ویشبینگیوگذیر ت یگین مگیکنگ
(کیذ ری ،یمنی ،مهرمحم ی ابشالقاسمی ،)1421 ،این در حالی است کگه ،سیسگتمدانشگااهی
جزیی از سیستم ممشز عالی سیستم اجتماعی است (یمنی ،)1411 ،برای شناخت دقی من
تشجه کافی به ساختار کارکرد من ضر ری جلش مینمای (وگشرعزت ،خشاسگتار ،عحگار ،فراحگی
نرگسیان)1418 ،
در این راستا؛ دافی ریجلشث ( ،)9111چهار وگارادایم را بگرای تغییگر سیسگتماتیک بگرای
دگرگشنی الز میداننگ کگه ایگن وگارادایمهگا شگامل؛  -1تغییگر هسگته سیسگتم وشگتی انی از
فرمین های کاری1؛  -9تغییر سیستم داخلی زیر ساخت اجتماعی؛  -4تغییر ارت اط سیسگتم بگا
محیط خارجی  -5تغییر فرمین های سیستم برای ایجاد یک دگرگشنی است ،در اق دی گا هگا
اختالف دی گا های فرا انی در حشز تحشالت ساختاری ،کگارکردی کمگی مشگاه مگیشگشد
(هانششک ئسمن9111 ،9؛ دی مشر :1282 ،4کشیک9115 ،5؛ میک ،گشدجی ر ،کیشاین ،رایگن،4
 ،)1226که ناشی از ذات ویچی سیستمها است (کیذ ری همکاران ،)1421 ،بهعنشان مثال در
حشز ساختاری ممشز عالی مسائلی همانن ؛  -1تا چه ق ر ناهمانی یگا همانگی 6در ممگشز -

1. Transform the system’s core and support work processes
2. Hanushek & Woessmann
3. De Moor
4. Kyvik
5. Meek, Goedegebuure, Kivinen & Rinne
6. Heterogeneity or homogeneity
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عالی ترجی داد میششد -9 ،تا چه ح به تعامالت بیناللملی یا تعامالت در ن نهگادی 1تشجگه
ششد -4 ،ور رن کردن تفا تها یا در نظر گرفتن یشگیهای مشتر ؛  -5تشجه به عناصر رسمی
یا تاکی بر عناصر گیر رسمی؛  -4تشجه به ابعاد عمشدی (کیفیت ،شهرت  ) . . .یا رت گهبنگ ی
بر اساس ابعاد افقی (مانن برنامهدرسی) (تایکلر ،)9116 ،محرح میگردد.
حال به نظر میرس سیستم دانشااهی (کارکردی ساختاری) ،نتشانسته است بسترهای الز
برای تشسعه اشتغال در بین فارغالتحصیالن علش انسانی به یگش رشگته علگش تربیتگی (مشضگشع
وش هش حاضر) ،را فراهم کن  ،چرا که در ابعاد کگارکردی ماننگ ؛  -1تشسگعه تفکگر اشگتعالزا -9
افزایش بلشغ رشتهای در ابعاد ساختاری مانن  -1تشجگه بگه نهادسگازی  -9بگازطراحی سگاختار
برنامهدرسی ،نتشانسته اق امات مناسگ ی را انجگا داد نیازهگای اقعگی جامعگه را در کنگ
همین امر مشجب افزایش بیکاری ع اشتغال بسیاری از فارغالتحصیالن علش انسانی به یگش
رشته علش تربیتی ش اسگت ،در اقگ از یگک دیگ گا سیسگتمی ابعگاد کگارکردی سگاختاری
ممشز عالی نتشانسته است به بهترین نحش عمل کن  ،به همین دلیل این وش هش در وی من اسگت
با بررسی تعیین ابعاد ساختاری کارکردی سیستم دانشااهی در حشز علگش تربیتگی اعمگال
تغییرات مناسب نشان دهن چه الاشیی بهمنظشر بازسازی سیستم دانشااهی (علگش تربیتگی) در
حشز اشتغالزایی میتشان محرح ششد؟ تا بتشان بر خالءهای مشجشد در حگشز کگار اشگتغال در
رشته علش تربیتی گل ه کن ؟ چرا که در صشرت ارائه چنین الاگشیی شگای بتگشان ،گگامی بلنگ در
تحشل بنیادین رشته علش تربیتی در حشز کار اشتغال برداشت را را برای انجا وگش هشهگای
مرت ط درخشر در این حشز گششد.
روش پژوهش
وش هش حاضر ،کیفی داد بنیاد که ه ف من ارائه یک چارچشب تحلیلی انتزاعی از یگک فراینگ
است .مشارکتکنن گان در این محالعه بای همای فراین م نظر را تجربه کرد باشگن  ،تگ ین
این نظریه میتشان در تشضی شیش عمل منها مفی بشد یا چهارچشبی برای وش هشهگای متگی
فراهم م رد (کرسشل .)1425 ،نکته بسیار مهم در اینجا این است که اینگشنه خل نظریه «قفسه-
ای کتابخانهای» نیست ،بلکه بر اساس داد های مشارکتکنن گانی ایجاد ش کگه من فراینگ را
تجربه کرد باشن یا م تنی بر منهاست .بر این اساس ،نظریه داد بنیگاد ،یگک طگرح وگش هش
کیفی است که در من وش هشار نشعی ت یین کلی (یا نظریه) از یک فراین  ،اق ا  ،یگا تعامگل ارائگه
میده که حاصل دی گا های تع اد زیادی از مشارکتکنن گان است در طی فراین ک گگذاری
1. Inter-institutionally or intra-institutionally
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باز ،محشری گزینشی در قالب وگارادایم متشگکل از شگرایط زمینگهای ،شگرایط علگی ،شگرایط
میانجی ،و ی محشری ،ویام ها راه ردها انجا میوذیرد (اشترا س کشربین.)1424 ،
جامعه آماری ،حجم ن ونه و روش ن ونهگیری
جامعه مماری وش هش شامل ،کلیه اساتی فارغالتحصیالن حشز علش تربیتی بشدن که در زمینگه
وش هش مشلفه های مشرد بحر از اشراف نس تا کاملی برخشردار بشدن کگه در ایگن حگشز تاکیگ
زیادی بر محلعینی بشد که در تهران مازن ران حضشر داشتن  ،اما با تشجه به شگیش نمشنگهگیگری
(گلشله برفی) از برخی از محلعین دیاری که در سایر شهرها همانن  ،مشگه  ،یگزد شگیراز قگم
حضشر داشتن نیز استفاد ش  ،در این خصشص بای بیان نمشد که محق سگعی نمگشد اسگت بگا
اشراف کامل با استفاد از ظرفیت ح اکثری تما وش هشارانی که میتشانستن در ایگن حگشز
همچنین در خصشص نمشنه وش هشی به محق یاری برسانن اسگتفاد کنگ از منجگا کگه هگ ف
اصلی وش هش ،اکتشاف تهیه یک الاشی مناسب در راستا اه اف وش هش است ،تشجه به
عم
1
منح تکرار بهعنشان راهکاری مناسب مهم در نمشنهگیری در بخش کیفی وش هش مشرد تشجه
قرار گرفته است.
در این مفهش  ،تعمیم از یک مشرد به مشارد مشابه یا به نظریه صگشرت مگیوگذیرد نگه جامعگه.
م تنی بر این اصل ،وش هشار بای به انتخاب مشاردی دست بزن که بگه ا در کشگف الاگش کمگک
کن  .در نتیجه انتخاب ر نمشنهگیری ه فمن (نظگری) 9بگشد کگه از د نگشع من بگا نگا هگای
ح اکثر تنشع (ناهماشن) 4گلشلهبرفی (زنجیر ای یا شگ کهای) 5اسگتفاد شگ اسگت (کرسگشل،
 .)1421در حقیقت نمشنهگیری این وش هش به صشرت گیر احتمالی انجا ش است ،زیرا یشگگی
مح د کنن افراد منتخب ایجاب میکرد که در حشز مشضشع وش هش صگاحبنظگر باشگن  ،لگذا
استفاد از ر های تصادفی م تنی بر احتمگال امکگانوگذیر ن گشد اسگت .از بگین  15راه گرد
متفا ت نمشنهگیری در وش هشهای کیفی (گال ،بشرگ گال )1421 ،راه گردهگای نمشنگهگیگری
همان زنجیر ای (گلشله برفی) استفاد ش است .در این راستا ،نمشنه ممگاری وگش هش حاضگر
شامل  45نفر از محلعین این حشز ( 91هیاتعلمی (شامل  9نفر از دانشگاا فرد سگی 5 ،نفگر از
دانشاا مازن ران 4 ،نفر از مشسسه وش هش برنامهریزی 9 ،نفر دانشاا فنی حرفهای تهران (با
د نفگر از دانشگاا قگم،
رشته مرت ط) 5 ،نفر از دانشاا شهی بهشتی ،یک نفر از دانشاا ارا
1. Replication Logic
2. Purposeful or Theoretical Sampling
3. Maximum Variation Sampling
4. Snowball/Chain/Network Sampling

44

مجت ی تجری ،ابراهیم صالحی عمران ،ی اله مهرعلیزاد

محسن علیزاد انی

یگگک نفگگر از دانشگگاا مزاد تهگگران یگگک نفگگر از دانشگگاا لرسگگتان  15فگگارغالتحصگگیل رشگگته
علش تربیتی) ،میباش .
همچنین ،ابزار وش هش حاضر مصاح ه نیمه ساختار یافتهای با ه ف اکتشاف الاشی بازسگازی
سیستم دانشااهی در علش تربیتی با تاکی بر ر یکرد اشتتغالزایی بشد که در این راسگتا  5سگشال
کلی طراحی ارائه گردی  ،به عال برای حصگشل اطمینگان از ر ایگی بخگش کیفگی (واسگخهگای
مصاح ه ششن گان به سشاالت مصاح ه) وش هش به منظشر اطمینان خاطر از دقی بشدن یافتههگا
از دی گا وش هشار مشارکت کنن گان یا خشانن گان گزار وش هش ،اق امات زیر صشرت گرفگت:
 -1بازبینی تشسط اعضاء :1مشارکتکنن گان در مصاح هها ،مقشلههای بهدست مم را مالحظگه
بازبینی کردن نظر خشد را در ارت اط با منهگا ابگراز کردنگ  -9 .وایگایی بگین ک گگذاران (وایگایی
فنشن الز استان ارد ش بگرای ک گگذاری
ارزیابها :)9در این راستا ،وش هشار با ارائه ممشز
مصاح هها به همکار وش هش (ک گگذار) ،از ی درخشاسگت شگ کگه هگم زمگان بگا وش هشگار بگه
ک گذاری مصاح ههای تحقی بتردازد .تع اد کل ک ها که محق همکار تحقی ت کرد انگ ،
برابر با  452تع اد کل تشافقات بین این ک ها  994است .وایایی بگین ک گگذاران بگرای تحلیگل
محتشای مصاح ههای انجا گرفته در این تحقیگ  ،بگا اسگتفاد از فرمگشل مصگاح ه وایگایی بگین
ک گذاریها (تع اد کل تشافقات×  ÷9تع اد کل ک ها ضرب ر  )111برابر با  1/11است .با تشجه بگه
اینکه این میزان وایایی بیشتر از شصت درص ( ایل )1226 ،اسگت ،مگیتگشان گفگت کگه درصگ
وایایی بین ک گذاران تایی میششد.
تملیل دادههای کیفی پژوهش
همانحشر که بیان شگ بگر اسگاس ر یکگرد سیسگتماتیک نظریگه داد بنیگاد ،مگگتن مگگناب
اطگالعاتی وش هش ،شامل متن مصگاح ه هگا بگا اسگتفاد نگر افگزار  ،Atlas Tiبگه سگیله
ک گذاری باز ،ک گذاری محشری ک گذاری انتخابی تگحلیل شگ بگر اسگاس مقشلگه هگا
مفاهیم استخراج ش الاشی بازسازی سیستم دانشااهی در علش تربیتی با تاکی بر ر یکگرد
اشتغال زایی ت ین گردی  .نهایتا مقشله های مشکار ش در قالب ابعاد  6گانه م ل وگارادیمی
با ر ابحی که بین منها جشد دارد ،به صشرت شرایط علگی( 6مقشلگه) ،مقشلگه اصگلی ،شگرایط
زمینه ای( 4مقشله) ،شرایط م اخله گر ( 19مقشله) ،راه ردها ( 15مقشله) ،ویام ( 9مقشله)،
جای گرفتن (شکل .)1

1. Member Checking
2. Inter-rater reliability
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عشامل م اخله گر
الف -سطح کال و ملی
 -1سیاستزدگگی -9 ،مگشازیکگاری،
 -4تشسعه کمی رشته
ب -سطح دانشگاه
 -1مسگگئشلیتوگگگذیری دانشگگگاا -9
برن سازی  -4ارت اطات ش که سازی
 -5مسگیبشناسگی مسگگالهیگگابی -4
اعت ارسگگگگگگنجی ارزشگگگگ گیابی -6
مگگگ گ یریتاسگگگگگتع اد  -8انجگگگگگا
تحقیقگگاتکگگاربردی  -1یشگگگیهگگای
شخصگگیتی فراگیگگران  -2بازسگگگازی
جایاا دانشاا علش تربیتی

پیامدها
الف -سطح کال
 -1به گگشد ضگگعیت
اشتغال-9 ،اشگتغال
زایگگگی وایگگگ ار-4 ،
افگگزایش بهگگر ری،
 -5م یریت تقاضگا،
 -4اجتنگگگگگگگاب از
ت عگگات اقتصگگادی،
فرهناگگگگگگگگگگی
اجتمگگگگگگگاعی-6 ،
م یریت هزینهها
ب -سطح بنگاه
 -1افگگزایش تمایگگل
به سگرمایه گگذاری
در رشگگگگگگگگته-9 ،
افزایش مناف فرد
کارفرما

راه ردها
الف -سطح کال و ملی
 -1رف مشان قانشنی -9 ،تمرکز زدایی
ب -سطح دانشگاه
 -1تاسگگیس اتحادیگگه صگگنفی -9 ،بگگاز
طراح گی د ر هگگای کگگار زی -4 ،به گگشد
ر های ت ریس -5 ،ارت اط با صگنعت
بازار ه ف -4 ،ارائه خ مات مشا ر ای
بگگه دانشگگجشیان -6 ،تغییگگر ش گیش هگگای
جذب دانشجش -8 ،تشسگعه مهگارت هگای
اشتغال زا -1 ،تشجه به بسترهای ج یگ ،
 -2تصحی م انی ارائه م ار -11 ،
تشجه به بخگش گیرد لتگی -11 ،تشجگه
ظرفیگگگتهگگگای بگگگین المللگگگی-19 ،
مستن سازی تجارب

شرایط علی
 -1برنامهدرسی
 -9مامشریگگتگرایگگی
یادگیری
 -4ممشز
 -5نیازسگگگگگنجی -4
هیاتعلمی  -6کیفیت

و ی محشری
طراحی الاش
بازسازی
سیستم
دانشااهی در
علش تربیتی

عشامل شرایط زمینه ای
 -1سیاسگگگتگگگگذاری  -4فضگگگا
امکانگگات ممشزشگی  -4بگگشمیسگگازی
رشگگته  -5اقتصگگاد مسگگائل مگگالی
(خگگگگرد کگگگگالن)  -4فرهنگگ گ
کارمفرینی
شکل  :1الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علومتربیتی ،با تاکید بر رویکرد اشتغالزایی
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پدیده مموری؛ الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی
تجربه مشارکت کننگ گان وگش هش نشگان داد کگه محگشر اصگلی و یگ بازسگازی سیسگتم
دانشااهی در علش تربیتی با تاکی بر ر یکرد اشتغال زایگی اسگت ،ایگن در حگالی اسگت کگه،
بسیاری از وش هشاران در مصاح ه های خشد م عی این مشضشع بشدن کگه ،امگر ز در حگشز
علش تربیتی به صشرت جزء در ممشز عالی به صشرت کل منچه که مشرد تشجه یش ای قگرار
گرفته است مقشله اشتغال است ،چرا که هگم بگر اسگاس شگشاه مشجگشد هگم اظهگار نظگر
صاحب نظران فارغ التحصیالن ،ممشز عالی نیازمن تحشالت شارفی در ایگن زمینگه اسگت.
همچنین با انتخاب بازسازی سیستم دانشاا در علش تربیتی با ر یکرد اشتغال زایی ،می تشان
ت یین منحقی سازگار از رابحه میان مقشله ها ارائه کرد که باعر می ششد ،نظریه ت ین ش
ت یین و ی مشرد محالعه قشی تر باش (بازرگان)1418 ،
از نظر عم
شرایط علی؛ الگوی بازسازی سیست م دانشگاهی در علوم تربیتی
شرایط عشاملی که باعر به شد ضعیت اشتغال در حشز علش تربیتی مگی شگشن  ،مقشلگه هگای
علّی م ل را تشکیل می دهن  ،در حقیقت شرایط ع ارت از مجمشعه ر ی ادها حشاد ی است
که مشقعیت ها مسائل امشر مربشط به و ی را خل می کنن تا حگ معگین چاگشنای
چرایی واسخ افراد گر ها را نس ت به من شرایط تشضی می دهن  .شگرایط تحگت عنگا ین
مشج ات علّی ،م اخله گر زمینه ای محرح می ششن (استراس کشربین ،)1412 ،شرایط علی
شامل عشاملی است که به گشنه مستقیم به و ی اصلی وش هش مربشط می شگشد ،در تحلیگل
مصاح ه های انجا ش شرایط عشاملی که در ت ین الاشی بازسازی سیستم دانشااهی در
علش تربیتی مش رن مشخص ش  ،در این راستا 6 ،مقشله در شرایط علی قرار مگی گیرنگ کگه،
یگادگیری  -5نیازسگنجی -4
ع ارتن از -1 :برنامه درسی  -9مامشریگت گرایگی  -4ممگشز
هیات علمی  -6کیفیت ،در ج ل  ،9شرایط علی ک های باز مربشط به من مشرد مم است.
جدول  :3شرایط علی الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی
شرایط علی

برنامه درسی
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کدهای باز
 -1برنامهدرسی مهارتی -9 ،طراحی برنامهدرسی مشقعیت محشر -4 ،هماهنای بین برنامگهدرسگی
اجرا ش  -5 ،تشسعه سازگاری در نی برنامهدرسی -4 ،تهیه برنامهدرسی کگه حاصگل
قص ش
از تعامل ذی نفعان باش  -6 ،حذف برنامهدرسی زائ  -8 ،تشجه بگه کارممگ ری برنامگهدرسگی-1 ،
برطرف کردن ضعفهای برنامهدرسی -2 ،بهر ز رسانی محتشا مرت ط کگردن بگا دنیگای اقعگی،
 -11د ری از وراکن گشیی در برنامهدرسی -11 ،جلگشگیری از تکگرار محتگشای یکسگان در همگه
وایهها -19 ،تشسعه برنامهدرسی قابلیت محشر
فصلنامه مشا ر شغلی سازمانی /د ر  ،11شمار  /51زمستان 1421

طراحی الاشیی بهمنظشر بازسازی سیستم دانشااهی در علش تربیتی ،با تاکی بر ر یکرد اشتغال زایی
شرایط علی

کدهای باز

ماموریتگرایی

 -1حرکت به سمت بازار دانش محشر -9 ،تشسعه یک جریان دانشی در این رشته -4 ،تشجه به
ماهیت عناصر تا یرگذار در ممشز عالی -5 ،تشجگه بگه کارکردهگای اقعگی علگش تربیتگی-4 ،
جلشگیری از گالب ش ن ر یکرد اجرایگی بگر دانشگاا  -6 ،تغییگر در ر یکردهگای دانشگاا در
مشاجهه با جامعه کنشنی -8 ،تشجه به م احر تخصصی رشته

آموزش و
یادگیری

 -1م ارز با ش ه یادگیری در دانشاا  -9 ،تشسعه یادگیری خ مت محشر -4 ،ایجاد بناا هگای
استیناف -5 ،تغییر ممشز گیر اقعی م تنی بر حفظیات -4 ،حذف ممشز های تئشری-6 ،
حرکت از دانش نظری به دانش علش کاربردی -8 ،جلشگیری از انتقال صرف دانش اطالعگات
گیر کاربردی

نیازسنجی

 - 1شناسایی مناسب بسترهای اشتغال - 9 ،ت ین برنامه درسی بر اساس نیازها - 4 ،ر یکرد
تحلیلی به نیازهای بازار - 5 ،تشجه به نیازهای اقعی جامعه دانشجش - 4 ،تشسعه حکم رانی
خشب

هیاتعل ی

 - 1وگر رنگ تگگر شگ ن جایاگگا اسگگاتی در رشگگته - 9 ،درگیگگری بیشگگتر اسگگاتی در تربیگگت
دانشجشیان کارمم  - 4 ،ارت اط بیشتر اساتی با بیر ن - 5 ،نزدیک ش ن اساتی برجسگته بگا
سحشح وایین ممشزشی در دانشاا  - 4 ،جشد اساتی کارمفرین - 6 ،به شد کیفیت اساتی - 8 ،
طراحی یک ر یکرد مناسب برای ه ایت اساتی  - 1 ،جشد دگ گه در اساتی  - 2جلگشگیری
از استفاد ابزاری از دانشجش - 11 ،حرکت از شغل محگشری بگه سگمت حرفگه محگشری- 11 ،
ایجا د ساز کار مناسب در حشز ارتقاء اساتی با تشجه ر یکرد اشتغال زایی

کیفیت

 -1تشسعه تاکی بر نظا تضمین کیفیت در دانشاا  -9 ،کار بر ر ی کیفیگت فگارغالتحصگیالن،
 -4همسانسازی کیفیت دانشاا ها -5 ،تشجه به کیفیت به جای تاکی بر کمیت

شرایط زمینه ای؛ الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی
از نظر اشترا س کشربین ( ،)1412زمینه مجمشعه خاصی از شرایط است که در یک زمان
مکان خاص جم می مین تا مجمشعه ا ضاع احشال مسائلی را و ی م رن که اشخاص بگا
عمل تعامالت خاص به منها واسخ می دهن  ،در اق شرایط زمینگه ای ،شگرایحی اسگت کگه
راه ردها اق امات تحت من به ادار و ی

مگی وگردازد ،در ایگن راسگتا در وگش هش حاضگر

شرایط زمینه ای ،ع ارتن از -1 :سیاستگذاری  -4فضا امکانات ممشزشگی  -4بگشمی سگازی
رشته  -5اقتصاد مسائل مالی (خرد کالن)  -4فرهن
شرایط زمینه ای ک های باز مربشط به من مشرد مم

کارمفرینی ،همچنین در ج ل ،4

است.
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جدول  :2شرایط زمینهای الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی
عوامل و یا شرایط
زمینهای

سیاستگذاری

فضا و امکانات
آموزشی
بومیسازی
اقتصاد و مسائل
مالی (خرد و کال )

توسعه فرهنگ
کارآفرینی

کدهای باز
وگر
 -1تغییر بر ز رسانی اسناد باالدستی -9 ،تغییر ناا ممشز عالی بگه ممگشز
بالعکس -4 ،ایجاد هماهنای بین دانشاا سیسگتمهگای بگر ن دانشگااهی -5 ،اجمگاع در
خصشص معنای ممشز در این رشته -4 ،تشجه بگه ذات ویچیگ علگش تربیتگی -6 ،تعیگین
دقی اه اف رشته -8 ،تشجه به ر یکرد سیستمی -1 ،مشخص کردن بازار ه ف این رشته،
وگر ر ،
 -2بازسازی فرمین تحصیل در این رشته -11 ،هماهنای ممشز عالی ممشز
 -11ایجاد انسجا در این رشته -19 ،تشکیل کارگر اشتغالزایی -14 ،تغییر ناا ابگزاری
به رشته علگش تربیتگی -15 ،ایجگاد گات در سیاسگتگگذاریهگا -14 ،د ری از معیارهگا
اسگگتان اردهای د رگگگین ماننگگ ای اس می -16 ،انجگگا تحقیقگگات نظگگری ،بنیگگادی-18 ،
نظریهوردازی در رشگته -11 ،شگیش هگای نادرسگت بگازناری در رشگته -12 ،از بگین رفگتن
اهمیگگت جایاگگا د ر کارشناسگگی در علگگش تربیتگگی -91 ،تشجگگه بگگه ر یکردهگگای ج ی گ
برنامهریزی -91 ،ایجاد ات در سیاستگگذاریهگا -99 ،انجگا اصگالحات نگر  -94 ،عگ
تشجه تنها به تغییگرات ظگاهری -95 ،بازسگازی هشیگت فگردی ایگن رشگته -94 ،تشجگه بگه
جن شهای دانشااهی -96 ،تاکی بر الاشی برنامهریزی بگر م نگای انایگز  -98 ،تخصصگی
کردن رشگته بگه جگای حرکگت بگه سگمت میگانرشگتهای محگ  -91 ،تشجگه بگه ممگایش
ممشز عالی در این رشته
 -1تشسعه فضا امکانات ممشزشگی -9 ،تشجگه بگه بسگترهای مزمایشگااهی فگراهم کگردن
بستری برای مزمایش منچه ممشخته ش  -4 ،تشجه به امکانات بسگترها -5 ،فگراهم کگردن
زیر ساختها
 -1بشمیسازی رشته متناسب با نیازها بسترها -4 ،حل معضل ارداتی بشدن این رشته
 -1تاکی بر ر یکرد برنامهریزی نیر ی انسانی اقتصادی -9 ،تا یر رشته از شگرایط نامناسگب
کششر -4 ،تغییر در فضای کسب کار کششر -5 ،فاصله گرفتن از بناا داری -4 ،مگ یریت
هزینههای ممگشز عگالی -6 ،تشجگه بگه الاشهگای کسگب کگار -8 ،حگل مشگکالت مگالی
فارغالحصیالن به طر ق مختلف -1 ،ایجاد فرهن سرمایهگذاری تجاریسازی در رشته
 -1تشکیل اح های کارمفرینی -9 ،تشجه به کارمفرینی اجتماعی -4 ،تشجه به مهارتهگای
کارمفرینی -5 ،تغییر فرهن تمایل به داشتن کار د لتی -4 ،درگیر ش ن مراکگز رشگ -6 ،
تشسعه الاشی دانشاا کارمفرین -8 ،ایجاد جشد گفتمان اشتغالزایی اشتغال وگذیری-1 ،
تشسعه فرهن کارمفرینی در دانشاا دانشجشیان

عوامل مداخله گر؛ الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی
عشامل م اخلهگر ،عشاملی هستن که الاشی نظری وش هش را به صشرت گیر مستقیم مگشرد تگا یر
قرار میدهن (استراس کشربین ،)1412 ،در اق عشامل م اخلهگر شرایط سی عامی هستن
که بهعنشان تسهیلگر یا مح د کنن راه ردها عمل میکننگ  ،در ایگن راسگتا 19 ،مقشلگه در
41

فصلنامه مشا ر شغلی سازمانی /د ر  ،11شمار  /51زمستان 1421

طراحی الاشیی بهمنظشر بازسازی سیستم دانشااهی در علش تربیتی ،با تاکی بر ر یکرد اشتغال زایی

شرایط م اخله گر قرار میگیرن که ،ع ارتن از -1 :سیاسگتزدگگی  -9مگشازیکگاری  -4تشسگعه
کمگگی رشگگته  -5مسگگئشلیتوگگذیری دانشگگاا  -4برن سگگازی  -6ارت اطگگات شگگ کهسگگازی -8
مس گیبشناس گی مسگگالهیگگابی  -1اعت ارسگگنجی ارزش گیابی  -2م گ یریتاسگگتع اد  -11انجگگا
تحقیقگگاتکگگاربردی  -11یشگگگیهگگای شخصگگیتی فراگیگگران  -19بازسگگازی جایاگگا دانشگگاا
علش تربیتی ،همچنین در ج ل  ،5شرایط زمینهای ک های باز مربشط به من مشرد مم است.
جدول  :2عوامل مداخلهگر الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علومتربیتی
عوامل
مداخلهگر
دوری از
سیاست زدگی
جلوگیری از
توسعهک ی
رشته

کدهای باز
 -1م ارز با سیاستزدگی -9 ،جلشگیری از رانتخگشاری البگیگگری -4 ،تشجگه بگه اسگتقالل
دانشااهی -5 ،تغییر دی گا حاکمیتی در این رشته -4 ،کاهش بازیها جن هگای سیاسگی،
 -6کاهش ابستای دانشاا به نهادهای بیر ن -8 ،گریز از تابشها
 - 1جلگشگیری از وگگشل ورسگگتی دانشگگاا هگگا  - 9 ،جلگگشگیری از بناگگا داری دانشگگاا - 4 ،
جلشگیری از ممگشز عگالی تگشد ای  - 5 ،تغییگر در چرخگه تربیگت دانشگجش اسگتاد
دانشگگاا  - 4 ،تغییگگر دسگگتشرالعمل گسگگتر ایگگن رشگگته در کشگگشر  - 6 ،تغییگگر در
سیاست گذاری در حشز عقب ان اختن ر د افراد بگه بازارکگار  - 8 ،ایجگاد تعگادل بگین
عرضه تقاضا  - 1 ،واسخ درست به تقاضای اجتماعی

مسئولیتپذیری

 -1جشد تع د نهادهای سیاست گذار در این حشز  -9 ،تشسعه واسگخاشیی دانشگاا  -4 ،ایجگاد
احساس مسئشلیت در دانشاا نس ت به مین فراگیران -5 ،تغییگر تصگشر در خصگشص کگارکرد
اصلی نهایی دانشاا  -4 ،حل مشکل مسئشلیتاخالقی دانشاا  -6 ،ق شل ورداخت هزینه برای
تغییرات مث ت -8 ،نقش دانشاا برای شناسان ن ظرفیت خشد فارغالتحصگیالنش بگه جامعگه
ه ف -1 ،ویایری در خصشص ضعیت فارغالتحصیالن

منع موازیکاری

 -1جشد تع د نهادهای سیاستگذار در این حشز  -9 ،جلشگیری از مشازی کاری مانن دانشگاا
فرهنایان -4 ،تجمی متشلیان این رشته جلشگیری از بر ز ناهماهنای

برند سازی

 -1تشجه رت هبن ی دانشاا ها در این رشته -9 ،سح بن ی دانشجشیان بر اسگاس دانشگاا -4 ،
برن سازی دانشاا در حشز علش تربیتی -5 ،تغییر در نظا های رت ه بن ی در رشته

افزایش
دانشگاه

اعتبارسنجی و
ارزشیابی

انجام تمقیقات
کاربردی

 -1ایجاد نظا ارزیابی هماانی -9 ،تشجه به ارزشیابی واسخاش محشر -4 ،اعت ارسگنجی مگ ار
ق ل از ر د به د ر بع ی تحصیلی -5 ،به شد نظگارت ارزیگابی در همگه حگشز هگا -4 ،تهیگه
استان اردهای ارزیابی -6 ،تشسعه ارزشیابی ویایری -8 ،افزایش نظارت جامعه بازار کار ه ف بگر
دانشاا  -1 ،تغییر در م لهای ارزیابی
 -1تغییر در ر یکرد وایاننامه نشیسی -9 ،انجا حمایت از وش هشهای بنیادی کگاربردی در
زمینه اشتغال -4 ،جلشگیری از اردات مساله صادرات مقاله -5 ،استفاد از نتایج وگش هشهگا
در عمل -4 ،نظامن ش ن وش هشها -6 ،تغییر فلسفه وایان نشیسی -8 ،ارائه تحقیقگات م تنگی
بر نیاز
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عوامل
مداخلهگر
آسیبشناسی و
مسالهیابی

محسن علیزاد انی
کدهای باز

 -1تشجه به مسالهیگابی -9 ،ایجگاد ر یکگرد خشدانتقگادی دانشگاا در ایگن رشگته -4 ،تشگکیل
کارگر مسیبشناسی اشتغالزایگی -5 ،تگ ین در س مزاد متناسگب بگا برخگی مشگکالت ر ز
نظا ممشزشی

مدیریت

 -1ارائه فرصتهای مناسب برای دانشجشیان برتر -9 ،تشجه به اسگتع ادیابی در ایگن رشگته-4 ،
جذب دانشجشیان مستع عالقهمن  -5 ،استفاد از داراییهای دانشی (دانشجشیان برتر)

ویژگیهای

 -1مسئشلیتوذیری فردی در خصشص بیکگاری -9 ،جگشد دانشگجشی محال گهگگر -4 ،تشسگعه
تشانایی رز مهنشیسی -5 ،تشسعه تال های شخصی -4 ،تشانایی استفاد از تکنشلگشژی ر ز دنیگا،
 -6گستر مگاهیهای تجاری دانشجشیان

استعداد
شخصیتی مهم
دانشجویا

ارتباطات و
شبکهسازی

بازسازی جایگاه
دانشگاه و
علومتربیتی در
جامعه

 -1ایجاد تعامالت سازن بین فارغالتحصگیالن -9 ،تشسگعه شگ کههگای ارت گاطی -4 ،تشگکیل
انجمنهای دانشجشیی -5 ،جشد تعامالت بین عناصر دانشاا  -4 ،تهیه بانگک اطالعگات دانگش
ممشختهگان -6 ،تشجگه بگه دیتلماسگی علگم تشسگعه ارت اطگات -8 ،تشسگعه شگ که علمگی در
علش تربیتی -1 ،تشسعه ارت اطات بینالمللی -2 ،برگگزاری نشسگتهگای تخصصگی -11 ،ایجگاد
مراکز تحقیقاتی مشگتر بگا صگنعت -11 ،گسگتر فرصگتهگای محالعگاتی بگرای اسگاتی
دانشجشیان
 -1در درست از جایاا اقعی علش تربیتی -9 ،معرفی درخشر شایسته رشته علگش تربیتگی،
 -4ر شن ش ن کارکرد این رشته در جامعه -5 ،تعیین جایاا اقعگی علگش تربیتگی در کشگشر،
 -4ویشن رشته علش تربیتی با م احر اجتماعی استفاد از بشدجگه اجتمگاعی -6 ،حرکگت بگه
سمت اه اف ابت ایی رشته -8 ،افزایش خشداتکایی خشدکفایی رشته -1 ،تشسگعه قابلیگتهگای
این رشته با ت لیغات مگا سازی

راهبردهای؛ الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی
محاب نظر اشترا س کشربین ( ،)1412راه ردها ،رفتارها ،اعمال ،تعامالت ،کنشهگایی هسگتن
که در طرز عمل عادی چاشنای م یریت مشقعیتها تشسط افراد در مشاجهگه بگا مسگائل بگرای
حل منها به کار میر د با صشرت گرفتن منها و ی خاصی شکل مگیگیگگرد ،در ایگن راسگتا 15
مقگشله در حشز راهگ ردها قرار مگیگیگگرن کگه ع ارتنگ از -1 :رفگ مگگشان قگانشنی -9تمگگرکز
زدایی -4به شد ر های ت ریس -5ارت اط با صنعت بازار ه ف  -4تاسیس اتحادیه صگنفی -6
بازطراحی د ر های کار زی  -8ارائه خ مات مشا ر ای به دانشجشیان  -1تغییر شیش های جگذب
دانشجش  -2تشسعه مهارتهای اشتغال زا  -11تشجه به بسترهای ج ی  -11تصحی م گانی ارائگه
م ار  -19تشجه به بخش گیرد لتی  -14تشجگه ظرفیگتهگای بگینالمللگی  -15مستن سگازی
تجارب ،همچنین در ج ل  ،4شرایط زمینهای ک های باز مربشط به من مشرد مم است.
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جدول  :5راهبردهای الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علومتربیتی
راهبردها

کدهای باز

رفع موانع قانونی

 -1چالش دانش ممشختاان برای ر د به بگازار کگار ماننگ ر نگ صگ ر مجشزهگا -9 ،ایجگاد
ضشابط مقررات قانشنی برای حضشر اساتی در بازارکار

ت رکز زدایی

 -1جلشگیری از بر کراسی دانشااهی چه در ساختار چگه در کگارکرد -4 ،تشسگعه ر یکگرد
گیرمتمرکز در ممشز عالی -5 ،جلشگیری از دیشانساالری بر کراسی اداری -4 ،تغییگر ناگا
ممرانه از باال به وایین

بهبود روشهای
تدریس

ارتباط با لنعت و
بازار هدف

تاسیس اتمادیه
لنفی

باز طراحی
دورههای کاروزی
ارائه خدمات
مشاورهای به
دانشجویا

تغییر شیوههای
جذب دانشجو

توسعه مهارتهای
اشتغالزا

 -1اسگگتفاد از ر هگگای مناسگگب ت گ ریس -9 ،تغییگگر در شگگیش هگگای ت گ ریس -4 ،تغییگگر
سیستمهای سنتی ت ریس -5 ،به شد ر های ت ریس متناسب با نیاز جامعه
 -1ارائه فرصت برای استفاد از ممشختهها در محیط اقعی -9 ،برقراری ارت اط مناسب بگا مراکگز اصگلی
جذب دانشگجش -4 ،همکگاری رفگ مشانگ ارت گاط ایگن رشگته در دانشگاا بگا مگ ارس -5 ،مشگنایی
دانشجشیان با مراکز نهایی خ مت -4 ،اسگتفاد از صگاح نظران جامعگه هگ ف شگغلی در کگالسهگای
دانشاا  -6 ،افزایش برنامههای فگشق برنامگه بگرای دانشگجشیان -8 ،کسگب اعتمگاد صگنعت بگه سگیله
دانشاا  -1 ،ایجاد ساز کار کاهش ریسگک سگرمایهگگذاری صگنعت در دانشگاا  -2 ،ارائگه بخشگی از
ممشز در سازمان نهایی -11 ،تایی وایاننامهها به سیله بخش خصشصی
 -1تاسیس یک سازمان نظامن مانن نظا وزشکی یا نظا مهن سی -9 ،تشکیل یک سازمان
علش تربیتی -4 ،تشکیل اتحادیههای صنفی در این رشته -5 ،ایجاد یک انجمگن حرفگهای بگا
تشاناییهای قانشنی -4 ،تشکیل کمیتههای تخصصگی در ایگن رشگته -6 ،تشسگعه تشجگه بگه
انجمنهای گیر د لتی
 -1تشجه به در س کار زی عملی -9 ،حگل مشگکل کگار زی -4 ،ایجگاد یگک زیسگتبگش
کار رزی -5 ،تغییر شیش های کار رزی -4 ،ممشز مشقعیتگرا -6 ،مشنا کگردن دانشگجش بگا
زمینه کاربرد رشته در بیر ن -8 ،در نظر گرفتن بسترهای کارممشزی برای دانشگجشیان-1 ،
برگزاری د ر های تکمیلی
 -1تصحی در نامناسب رشته تشسط دانشجش در د ر لیسانس -9 ،مگگا سگازی دانشگجشیان ق گل از
ر د به این رشته -4 ،مشنایی دانشجشیان با مراکگز نهگایی خگ مت -5 ،تشسگعه راهنمگای حرفگهای در
دانشاا ها -4 ،تشجه به ایجاد انایز در دانشجشیان -6 ،سازمان هی ارائه خ مات فنی مشا ر ای
 -1جذب با برنامه دانشجش -9 ،جلشگیری از ر د افراد به این رشته بگ ن وگس زمینگههگای
الز  -4 ،تشجه به کیفیت ر دیهای ممشز عالی -5 ،تشجه کمتر به تقاضای اجتمگاعی-4 ،
در نظر گرفتن وایههای الز برای ر د به این رشته -6 ،در نظر گرفتن مح دیتهای ذاتگی
دانشجش در انتخاب رشته -8 ،تغییر ت ین سیاستهای ج ی جذب دانشجش -1 ،جذب بگر
اسگگاس نیازسگگنجی -2 ،حگگل مشگگکل ر د رت گگههگگای ضگگعیف در ایگگن رشگگته -11 ،تعیگگین
صالحیتهای مشرد انتظار از دانشجشیان در طشل تحصیل
 -1تشجه به برنامهدرسی اشتغال زا -9 ،تهیگه لیسگتی از مهگارتهگای مهگم تا یرگگذار-4 ،
تشسعه مهارتهای عمشمی -5 ،تاکی بر شایستای محشری تا ممشز محشری -4 ،تهیه مگ ل
شایستای
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محسن علیزاد انی

راهبردها

کدهای باز

توجه به بسترهای

 -1تشجه به بسترهای ج ی مانن ممشز الکتر نیکی فضای مجازی -9 ،تهیه بستههگای
محتشای ممشزشی مناسب برای عرضه در بازار

جدید

 -1جلشگیری از تمایل زیاد به م ر گرایی در ایگن رشگته -9 ،تخصگصگرایگی م نگای ارائگه
م ر  -4 ،حذف کارکرد تاخیری ممشز عالی -5 ،تغییر دی گا مگ ر مسگا ی بگا منزلگت
اجتماعی -4 ،تغییر در استخ ا های گیر اقعی -6 ،ارائه م ار مگشازی -8 ،تاسگیس مرکگز
ممشز های شغلی با تشانایی ارائه م ر

تصمیح مبانی
ارائه مدارک

توجه به بخش غیر
دولتی
توجه به
ظرفیتهای بین

 -1تشجه به بخش گیرد لتی در این رشته -9 ،تشجه به بسترهای گیرد لتی علش تربیتی-4 ،
تصحی برداشت د لتی بشدن علش تربیتی -5 ،کاهش ابستای دانشاا به د لت -4 ،تگ ین
الاشیی برای تربیت دانشجش برای بخش گیر د لتی -6 ،تشگشی دانشگاا بگه سگرمایهگگذاری
بخش خصشصی
 -1تشجه به ظرفیتهای منحقهای فرامنحقهای در این رشته -9 ،تشجه به تحشالت جهگانی،
 -4ممشز زبانهای خارجه -5 ،انجا محالعات تح یقی

ال للی
 -1تشسعه اسگتفاد از مگ یریت دانگش -9 ،مسگتن سگازی تجگارب در دانشگاا  -4 ،تشسگعه
ر یکرد شاگرد ور ری

مستند سازی
تجارب

پیامدهای؛ الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی
ویام ها شامل ویام های مشهشد نامشهشدی است کگه در ا گر اجگرای مگ ل بازسگازی سیسگتم
دانشااهی در علش تربیتی حاصل میگردد ،در ایگن راسگتا ،مگیتگشان ایگن ویامگ ها را در د بعگ
ویام های سح کالن سح بناا ها دستهبن ی نمشد ،که ع ارتن از -1 :به شد ضعیت اشتغال،
 -9اشتغالزایی وای ار -4 ،افگزایش بهگر ری -5 ،مگ یریت تقاضگا -4 ،اجتنگاب از ت عگات منفگی
اقتصادی ،فرهنای اجتماعی -6 ،م یریت هزینههگا -8 ،افگزایش تمایگل بگه سگرمایهگگذاری در
رشته -1 ،افزایش مناف فرد کارفرما همچنگین در جگ ل  ،6شگرایط زمینگهای کگ های بگاز
مربشط به من مشرد مم است.
جدول  :6پیامدهای الگوی بازسازی سیستم دانشگاهی در علومتربیتی
پیامدها

کدهای باز

پیامدهای سطح کال

 -1به شد ضعیت اشتغال-9 ،اشتغالزایی وای ار -4 ،افزایش بهر ری -5 ،مگ یریت تقاضگا،
 -4اجتناب از ت عات منفی اقتصادی ،فرهنای اجتماعی -6 ،م یریت هزینهها

پیامدهای سطح بنگاهها

 -1افزایش تمایل به سرمایهگذاری در رشته-9 ،افزایش مناف در سح فرد کارفرما
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بمث و نتیجهگیری
1

وش هش بشد در حال حاضر تغییر کرد اسگت (مگارتین ،
نقش گذشته دانشاا که تنها ممشز
 ،)9114چرا که رابحه دانشاا صنعت از اهمیت زیادی برخشردار ش (باقرینگشاد )1418 ،از
من بهعنشان یک ضر رت نا برد میششد (ایگزدی ،صگالحیعمگران قربگانی1421 ،؛ وگشرعزت
حی ری ،)1421 ،این در حالی است که در ایران این رابحه به دالیلی که ذکر ش به خشبی برقرار
شگهابی1412 ،؛ شگفیعی یزدانیگان1411 ،؛
نش اسگت (شگفیعی مشسگشی1429 ،؛ فگائ
میرعلیخانی ،ک یریاصفهانی علی ردیلش ،)1411 ،مشجب بر ز مقشله بگیکگاری در ممگشز -
عالی ،به خصشص در حشز علش انسانی با تشجه به ماهیت نظری من ش است (صی ایی ،بهگاری
زارعی .)1421 ،همچنین ر ن های مشجشد در ایران حاکی از این مشضشع اسگت کگه تناسگب بگین
ممشز های دانشااهی کسب اشتغال ،نگامتشازن شگ (صگگالحیعمگگران چهارباشگلش1429 ،؛
خشرشی ی فرخی ،)1421 ،چرا که دانشاا ها از حالت مکانهای سنتی خشدمختگار خگارج تگا
ح دی به بناا های کسب کار ت یل ش ان (مه ی )1424 ،به نظر میرسگ حگشز علگش -
انسانی به صشرت اعم علش تربیتی به صشرت اخص ،بیشترین ضربه را احساس میکننگ  ،ایگن در
حالی است که ،ح اقل در جامعه ایرانی هنشز زمینه فعالیت اقتصادی مناسب برای ایگن رشگتههگا
منطشر که بای فراهم ششد ،مشرد تشجه قرار نارفته است.
یافته های وش هش حاضر حاکی از  42مقشله کلی است کگه وگس از تحلیگل یافتگههگا طگی
فرمین ک گذاری باز محشری در چارچشب الاشی وارادایمی بازسگازی سیسگتم دانشگااهی در
علش تربیتی با ر یکرد اشتغالزایی را بازتاب میده  ،و یگ محگشری وگش هش حاضگر طراحگی
الاشی بازسازی سیستم دانشااهی در علش تربیتی با تاکی بر ر یکرد اشتغال زایی بگشد کگه ،هگم
وش هش بر م نای من شکل گرفته هم تقری ا در تما مصاح ههای صشرت وذیرفته ،بگر جگشد
مشکل معضل در من در این رشته اشار ش است ،در اق نکته اساسی این مشضشع اسگت
که تقری ا چیزی ح د ص در ص مصاح ه ششن گان معتق بشدن که هگی الاگشیی در زمینگه
تشسعه اشتغال اشتغال زایی ح اقل در رشته علش تربیتی ارائه نش است این بهعنشان یگک
ضعف بزرگ در حشز ممشز عالی محرح بشد که علت اصلی چنگین رخگ ادی را مگیتگشان ،در
مشخص ن شدن جایاا اقعی علش تربیتی در جامعه جستجش نمشد (شهامت ،مراسته ،شگهامت
ر زگار ،)1429 ،زیرا با این ر یکرد نه تنها فارغ التحصگیل در درسگتی از جایاگا خگشیش در
جامعه ن ارد ،بلکه نظا اشتغال در سح کالن نیز نمی تشان برنامه م نی برای هگ ایت شگغلی
ی ارائه ده که در حشز علش تربیتی به عنشان یک مثال اض می تشان به کمشکشهای بگین
1. Martin
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ممشز عالی دانشاا فرهنایان در تربیت نیر ی انسانی برای حرفه ممشزگاری دبیری اشار
نمشد ،همچ نین ج ا از ظایف ذاتی ممشز عالی به نظر می رس بگا تشجگه بگه تشسگعه مفگاهیم
ج ی در من به یش مقشله مسئشلیتوذیری ،شرایط نامساع اقتصادی ،دانشاا بای احسگاس
ظیفه بیشتری را در حشز کار اشتغال از خشیش نشان دهن .
نتایج وش هش در حشز عشامل علی از تا یرگذاری برنامهدرسی خ ر میدهنگ ایگن در حگالی
است که برنامهدرسی قلب نظا ممشزشی است (فتحگی اجارگگا  ،)1418 ،بایگ بتشانگ نیازهگای
اقعی جامعه را بشناس بر اساس یک اجماع مناسب در نظر گگرفتن تمگا ذینفعگان تهیگه
تنظیم ششد (کریمی ،نصر شریف ،)1429 ،امر ز برنامهدرسی تگا یر بسگیار زیگادی در انتخگاب
شغل تشاناییهای دانشممشختاگان داشگته (مقگاوشر همکگاران ،)1421 ،دانشگجشیان را بگرای
اشتغال مشل مماد میسازد (شریفیان همکاران ،)1429 ،مامشریتگرایگی نیگز بگهعنگشان جزیگی
دیار از شرایط علی ،بای در تما ارکان ممشز عالی مشرد تشجه قرار گیرد ،که میتشان بگهعنگشان
نمشنه به مقشله ه فمن ی در زمینه ارائه ممشز های عملی کاربردی در علش تربیتی اشار نمشد،
زیرا هر حرکت گیر برنامهریزی ش ای میتشان ت عات ج رانناوذیری دروی داشته باش که یکگی
از بارزترین منها تشسعه کمی دانشاا ها مشسسات ممشز عالی ب ن هی گشنه برنامگه مگ ن از
ویش تعیین ش میباش .
یادگیری نیز بهعنشانی یکی از مهمترین عشامل علی محرح بشد چرا
مقشله شیش های ممشز
که وایین بشدن سح کیفی ممشز ها در نظا ممشز عالی باعر ش است تا دانشممشختاان در
تحاب با بازارکار یافتن شغل مناسب اشتغال وای ار دچگار مشگکل شگشن (مقگاوشر همکگاران،
 .)1421این در حالی است که به نظر میرس  ،رشتههای علش تربیتگی بگه رشگتههگایی د دسگتی
تغییر هشیت یافتهان به این معنی که صرف جشد یک کالس با هر شکل ظاهری یک مگ رس
یادگیری در این رشگته اسگت،
زمینه مناسب برای ارائه ممشز
با هر کیفیتی ،تضمین کنن
اما متاسفانه ادامه این ر ن  ،علش تربیتی را به سقشط در سیا چالگه بگیکیفیتگی هگ ایت خشاهگ
نمشد ،به عال تشسعه صنعتی نیازمن نیازسنجی مناسب است چرا که ،ارت اط دانشگاا صگنعت
فرمین ی است ،که در طشل زمان شکل گرفته برگرفته از نیازهگا ضگر رتهگای محلگی ،ملگی،
شهابی ،)1412 ،همچنین اعضای هیاتعلمی بهعنگشان یکگی از
منحقهای جهانی است (فائ
ارکان مهم نظا ممشزشی نقش مهمی در کارایی ا ربخشی نظگا ممشزشگی دارنگ  ،چگرا کگه منهگا
بهعنشان کارکنان دانشی ،بای بتشانن کل سیستم را به سمت حگل مشگکالت از جملگه مشگکالت
اقتصادی سشق دهن (چیان  .)9114 ،1در تکمیل این م حر بای بیگان نمگشد کگه اگگر سیسگتم
1. Chiang
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ممشزشی از هر نشع نقصی رنج ب رد ،اما معلم م رس میتشان با ایفای نقش مش ر ،از ایگن نقگشص
کاسته زمینه ویشرفت سیستم ممشزشی را فراهم کن  .به عال مفهش کیفیت در همه جن گههگا
نیز بهعنشان جزیی مهم از عشامل علی در مصاح هها مشرد تشجه قرار گرفته است ،شای مهمتگرین
دلیل این مشضشع رهایی از مقشله کمیتگرایی تشسگعه مفهگش کیفیگت در ممگشز عگالی باشگ .
همچنین نتایج این بخش از وش هش با وش هشهای مقاوشر همکاران ( ،)1421شادفر همکگاران
( ،)1421نصگگر ،جمگگالیز ار  ،نیلگگی مرمن گ ( )1411عگگارفی ( ،)1414بگگا تاکی گ بگگر جایاگگا
برنامهدرسی در حشز اشتغال رشگته علگش تربیتگی ،انتظگاری ( )1411حسگینوگشر همکگاران
( ،)1416در حشز تشجه به مامشریتگرایی علش تربیتی خشرسن ی طاسکش ( ،)1411با تاکی بر
حشز نیازسنجی بهمنظشر به شد ضعیت اشتغال این رشته همخشان میباش .
نتگگایج وگگش هش در حگگشز شگگرایط زمینگگهای نشگگان دهنگگ مشلفگگههگگای متعگگ دی اسگگت،
سیاستگذاری مناسب در این حشز بهمنظشر ایجگاد حمایگتهگای همگهجان گه ضگر ری بگه نظگر
میرس (شهامت ،مراسته ،شهامت ر زگار ،)1429 ،این در حالی است که سیاسگتگگذاریهگای
ارائه ش بای زمینه بشمیسازی رشته را نیز فراهم کن (خشرسن ی طاسگکش  ،)1426 ،چگرا کگه
بسیاری از وش هشاران معتق هستن علش تربیتی رشتهای ارداتی است این در حالی است کگه
بای ظیفه من حل مسائل اقعی کششر باش (عیشضی ،)1415 ،به عال در این حشز ن ای مقشله
اقتصاد را نادی گرفت چرا که عال بر اینکه مصاح هها نشان دادن که عامل اقتصادی یک عامل
مهم تا یرگذار است ،بلکه میتشان نیازهای مالی ممشز عالی را با ت ین سیاستهای مناسگب
طراحی ساز کارهای محلشب واسخ داد (انتظاری قار ن ،)1424 ،مصگاح ههگای صگشرت گرفتگه
حاکی از این مشضشع بشدن که متاسفانه ضعیت بع اقتصگادی حتگی صگنای مگادر وردرممگ را
تحتتأ یر منفی خشیش قرار داد اسگت ،ایگن در حگالی اسگت کگه حگشز علگش انسگانی از جملگه
علش تربیتی خسارات ت عات منفی بیشتری را از این ر ن احساس خشاه نمشد.
مقشله فضا امکانات ممشزشی نیز از اهمیت یش ای برخشردار است چرا که ،کمیت کیفیگت
امکانات ممشزشگی ،با بازد مشرد انتظگار از تحصگیالت (عامگل اقتصگادی) ،ارت گاط مسگتقمی دارد
(صالحیعمران ،ابراهیمی حسینزاد  ،)1421 ،متاسفانه همانحشر که در باال بیان شگ  ،بگه نظگر
میرس که علش تربیتی شیش های ممشزشی من فقط با جشد یک کالس من هم با هر کیفیتگی
مسا ی انااشته میششد ،اینکه هیچاشنه امکانات ممشزشی کمک ممشزشی برای ارائگه م احگر
من الز نیست به یک اصل ت یل گردی است ،این در حالی است که این مشضشع تنها میتشانگ
بهعنشان دامی در مسیر ویشرفت ترقی این رشته محرح ششد .به عال الز بگه ذکگر اسگت کگه
زمانی همه عشامل فشق میتشانن به خشبی عمل کننگ کگه یگک فرهنگ مناسگب کگارمفرینی در
جامعه به یش ممشز عالی حکمفرما بشد افراد ظیفه خشد را تشلی اشتغال ب ینگ تگا منتظگر
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مان ن برای دریافت شگغلهگای د لتگی باشگن (عگارفی .)1414 ،همچنگین نتگایج ایگن بخگش از
یافتههای وش هش با وش هشهای ع اسی فراستخشا ( ،)1424با تاکی بر حشز اقتصادی تگا یر
من بر ضعیت اشتغال رشگته ،ذاکرصگالحی ( )1421نگشذری ( ،)1421بگا ر یکگرد تحگشالت
بشمیسازی رشته تا یر من بر اشتغال ،ا الدیان ،نراقی ،نادری شریعتم اری ( ،)1412بگا تاکیگ
بر اهمیت کارمفرینی را لی همکاران ( ،)1419در تشجه به مقشلگه جایاگا سیاسگتگگذاری در
به شد ضعیت اشتغال در رشته علش تربیتی ،همخشان میباش .
نتایج وش هش در حشز استراتشیها بیانگر ح اقل  ،15استراتشی است که وش هشار با تجمی
بسیاری از راه ردهای ارائه ش در مصاح هها به این مشارد رسی است ،در این راسگتا مگیتگشان
استراتشیها را در د بع کالن ملی در سگح دانشگاا دسگتهبنگ ی نمگشد؛ بگهعنگشان ا لگین
استراتشی برای اینکه شاه تغییرات مث ت در ایگن حگشز باشگیم سیاسگتگگذاران ممگشز عگالی
نیازمن تشجه به رف مشان قانشنی هستن (یسلمشران ،)9115 ،1تگا بتشاننگ بسگترهای اشگتغال را
برای فراگیران محیا کنن  ،متاسفانه چالشهای اشتغال ایجاد یک شغل در جامعه به یش بگرای
فارغالتحصیالن حشز علش تربیتی بسیار ج ی به نظر میرس بهعنشان مثال ،تاسیس یگک احگ
ور رشی نیازمن وشت سرگذاشتن بر کر اسی ش ی اداری بشد فرد را با چالشهگای
ممشز
فرا انی ر بر میکن  ،به عال این حشز بای تاکی زیادی بر تمرکز زدایی در ممشز عالی داشگته
باش (کشکشلی ،)9115 ،9چرا که متاسفانه مگا هنگشز شگاه ناگا ممرانگه از بگاال بگه وگایین در
ممشز عالی هستیم ،در حقیقت چاشنه میتشانیم زمینهها بسترهای خالقیت را فعگال کنگیم در
حالی که به سحشح وایین تشجهای ن اشته هنشز دروی انتشار دستشرالعملهایی هستیم که بگرای
تما حیحهها محیطها کاربرد داشته باشن  .همچنین یکی از مهمترین استراتشیهای ویشگنهاد
هم در خصشص تشسگعه کمگی
ش تاسیس اتحادیه صنفی است که بتشان هم بر ارائه م ار
کیفی رشته هم در خصشص بگازار اشگتغال نظگارت کگافی را داشگته از بسگیاری از مسگیبهگا
جلشگیری کن این در حالی است که در برخی از رشتهها ،مانن وزشکی ایگن مشضگشع بگه خگشبی
قابل مشاه است.
در این قسمت تاکی یش به اجرای درست د ر های کار زی (تایکلر )9118 ،خگارج شگ ن
من از حالت یک رف تکلیف به یش در در س عملی در د ر لیسانس ش اسگت کگه از اهمیگت
یش ای برخشردارن چرا که زمینههای مناس ی برای ارت اط با صنعت را فراهم کگرد بگه تشسگعه
مهارتهای اشتغالزا نیز کمک میکنن (ژانر .)9111 ،4همچنین میتشان به تصحی م گانی ارائگه
1. Yeşilorman
2. Kashkooli
3. Jonnaert
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م ار اشار کرد ،چرا که بای تصشر این مشضشع که دانشاا فقط محل ارائه م ر است بگه هگر
نحشی تغییر کن  ،زیرا بسیاری از افراد نتشانستهان ممشختههای خشد را در د ر لیسانس به تث یت
برسانن به سرعت دروی گرفتن م ار بگاالتر هسگتن  ،ایگن مهگم نگه تنهگا بگر تگراکم مگ ار
میافزای  ،بلکه باعر و ی بیکاری افزایش انتظارات گیر اقعی فارغالتحصیالن میگردد ،فگرد
تشانایی خشیش بهعنشان یگک
وس از فارغالتحصیلی ب ن تشجه به کیفیت ممشز های ارائه ش
م عی کسب مناسب شغلی به جامعه معرفی میششد .به عال سه مقشله کلی ی ،یعنی تشجگه بگه
مستن سازی تجاربی که تاکنشن کسب ش اسگت عگ تکگرار مسگیرهای نادرسگت ،ارت اطگات
بینالمللی تشجه به این تحشالت بهعنشان یک برنامه عملی مناسب تشجه به بخگش گیرد لتگی
بهعنشان یک باز ی مناسب برای کمک به بخش د لتی ،میتشان ما را از بسگیاری از چگالشهگای
ویش ر رهایی بخش زمینه افزایش بهر ری ا ربخش ممشز عالی به یش علگش تربیتگی را
در حشز اشتغال فراهم کن  .همچنین نتایج این بخگش از یافتگههگای وگش هش بگا وگش هشهگای
حسینی همکاران ( )1424شهرکیوشر ( )1421با تاکی بر تا یر کیفیت بر ضگعیت اشگتغال،
نجفمبادی همکاران ( ،)1424در جهت تشجه به تغییر در م گانی ارائگه مگ ار در ایگن رشگته،
شریفیان همکاران ( ،)1429بهمنظشر تشجه به بخش گیرد لتی نیازهای کارفرمایان ،شگفیعی
شهابی ( )1412فراستخشا ( ،)1412با تاکیگ بگر ارت گاط دانشگاا
مشسشی ( ،)1429فائ
صنعت ،صالحیعمران چهارباشلش ( ،)1429جانعلیزاد همکاران ( ،)1421خشرشی ی فرخی
( ،)1421صالحیعمران یغمشری ( )1412سالمن ( ،)9116در جهگت تاکیگ بگر مهگارتهگای
اشتغالزا بهمنظشر رف مشکالت اشتغال رشته ،همخشان میباش .
در ارت اط با عشامل م اخلهگر که بهطشر گیر مستقیم بر و ی محشری ا ر میگذارنگ الز بگه
ذکر است که برخی از این عشامل مشجب ایجاد مشان در برخگی مگشارد مشجگب تسگهیل تشسگعه
اشتغالزایی اشتغالوذیری در حشز علش تربیتی میششن  ،در این راسگتا مقشلگه سیاسگتزدگگی
ممشز عالی ،من را به ابزاری در دست سیاستم اران ت یل میکن ( اتانابه کریگز ،)9115 ،1در
همین راستا بهعنشان یکی از مسیبهای سیاستزدگی میتشان بگه مقشلگه تشسگعه کمگی رشگته
ب ن در نظر گرفتن بسترهای اقعی اشتغال اشار نمشد ،امر ز متاسفانه شاه گستر بیر یگه
مشسسات ممشز عالی ب ن هیچاشنه وشتشانه کیفی کمی هستیم که این خشد به ش ت هم بگه
جایاا اقعی ممشز عالی لحمه زد هم حضشر در ممشز عالی را از یک فرصت مزیت به یک
ضر رت ت یل میکن  ،چرا که هر فرد با هر شغل هر نشع عالقه وس زمینگهای بایگ تنهگا بگه
علت انشاع فشارهای ر انی اجتماعی ارد ممشز عالی ششد.
1. Watanabe and Keeres
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به عال جشد مشازی کاریهایی در تربیت دانشجشیان مانن دانشگاا فرهنایگان کگه تقری گا
هی ارت اطی با ممشز عالی ن ارد میتشان به فرمین اشتغالوذیری اشتغالزایگی در ایگن رشگته
مسیب فرا انی بزن  ،در اق این مشضشع چالشی است که از زمان شر ع به کار مراکز تربیت معلگم
با تغییر نا به دانشاا فرهنایان ،ممشز عالی با من ر بر است به نظر نمیرس به این ز دی
از من رهایی وی ا کن  ،که دانشجشیان اساتی را در یک سردرگمی عمیقی فر برد تا ب انجا که
ایشان ،جایاا اقعی خشد را در چرخه ممشز عالی نمیشناسن  .از سشی دیار به نظگر مگیرسگ
مسئشلیتوذیری دانشاا به ش ت کاهش یافته دانشاا تنها ظیفگه خگشیش را واسگخاشیی بگه
تقاضای اجتماعی دانسته کشششی برای حل مشان مشجشد بر سگر اشگتغال فراگیگران از خگشیش
نشان نمیده که با تشجه تشسعه مفاهیمی همانن دانشاا کارمفرین ،دانشگاا ایرانگی بایگ ایگن
ر ن را اصالح نمشد بر ایجاد دگ گه در ایگن حگشز تاکیگ کنگ  .م گاحثی همچگشن تشجگه بگه
ارت اطات ش کهسازی به یش ارت اط دانشجش با صنعت مراکز نهایی ارائه خ مت طرح مسائل
ر ز بهمنظشر حل من ارزشیابی اعت ارسنجی از محتشا هر عاملی کگه مگیتشانگ فراگیگر را در
مسیر درست ه ایت کن  ،بهعنشان سایر استراتشیها محرح میباش  ،همچنین ن ای یشگگیهگای
فردی هر یک از دانشجشیان را هناا ر د به دانشاا نادی گرفت به این منظگشر بایگ جایاگا
ممگشز عگالی بگرای من یگک جایاگا
اقعی دانشاا رشته علش تربیتی به خشبی شناخته ش
یش ای با تشجه به مشضشع تعلیم تربیت باز کن نسگ ت بگه ر دیهگا خر جگیهگای من بگه
ش ت حساس باش  .نتایج این بخش از یافتههای وش هش بگا وگش هشهگای مراسگته جمشگی ی
( )1424چان لین ( ،)9114با تاکی بر تا یر منفگی تشسگعه کمگی بگر اشگتغال ،ورداختچگی
همکاران ( ،)1421با محشریت افزایش مسئشلیتوذیری دانشگاا  ،شگع انعلی ،مقگاوشر علگمبیاگی
( ،)1411با تاکی بر یشگیهای شخصیتی فراگیران تا یر من بر متغیرهای شغلی بگا وگش هش
مارتینی فابریس ( ،)9118با در نظر گرفتن جایاا اعت اریابی ارزشیابی ا گر من بگر اشگتغال،
در صگشرت تشجگه بگه همگه
همخشان میباش  .در مقشله ویام ها با تشجه به م احر ارائه شگ
عشامل ذکر ش میتشان امی داشت که ممشز عالی با این ر ن دارای ویام های مث تی در حشز
اشتغال بشد زمینه الز برای اشتغال فارغالتحصیالن حتی فراگیران فراهم مین  ،این ویامگ ها
هم میتشان در سح کالن هماننگ  ،به گشد ضگعیت اشگتغال بهگر ری بگشد هگم در سگح
بنااهی مشجب افزایش مناف فردی سازمانی ششد.
در جم بن ی کلی وش هش این مشضشع قابل ذکر است که امگر ز تشجگه بگه مقشلگه اشگتغال
اشتغال زایی دیار تنها یک مقشله فرعی برای دانشاا نیست بلکگه بگه یگک مسگاله اساسگی بگرای
ممشز عالی ت یل ش به همین منظشر سعی ش است بگا ر یکگرد متفگا تی بگه ایگن مشضگشع
ناریسته ششد ،در این راستا ویشنهاد میششد؛ نظامنامه خاص رشته علش تربیتی برای جهتدهگی
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به برنامهها فعالیتها جلشگیری از تکبع ی بیفای ش ن اه اف امشرات این رشته ت ین
ششد؛ انجا ارزیابیهای در ن بر ن سازمانی گستر یاب ؛ شایسته گزینی تفگشض اختیگار در
جهت به شد عملکرد رشته صشرت وذیرد؛ حمایت از خالقیت نشم ری در دانشاا مگشرد تشجگه
حرکت از کمیت به سشی کیفیت تسری ششد؛ تشکیل ششرای ت ین برنامههای درسی در دستشر
کار گیرد؛ تشجه به ر یکرد تجاریسازی در ارزیابی ور ژ های دانشجشیان مگشرد تشجگه طراحگی
نگظا مگ یریت ای ها صشرت وذیرد؛ همچنین ،تقشیت انایز کگگسب مگگشفقیت ایجگاد ر حیگه
سخت کششی؛ تغییر اساسی در شیش ها ر های ت ریس؛ ت ار مراکگز مشگا ر ای بگا
تال
عنشان مشا ر شغلی؛ مشارکت تصمیمسازان سیاست گذاران در این رشته؛ تشکیل قحب علمگی
در حشز علش تربیتی؛ تقشیت م یریت تحقی تشسعه؛ تشجه بگه نیازهگای بگازار کگار تعامگل بگا
مشتریان؛ تشجه به مسائلی همانن بیمه ج ران خسارت ناشی از ریسکهای سگرمایهگگذاری در
ور ژ های دانشجشیی اجرای سیاست مأمشریتگرا نمشدن ممشز عالی مشرد تشجگه یگش ای قگرار
گیرد ،در هر صشرت امی است که بتشان با الاشی ارائگه شگ گگا مث تگی در خصگشص ضگعیت
اشتغال فراگیران در حشز مشرد بحر برداشته ششد.
منابع
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