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: متوازن نمودن تحصیالت دانشگاهی با نیازهاي کشور
  مسائل و راهکارهاي معطوف به آموزش عالی

  
  *معصومه قارون 

 
 چکیده

مباحثی را در مورد لزوم ، آموزش عالی در کشور آموختگان دانشروند افزایش بیکاري 
ن مشکل تا حد ای  هو محتواي دروس این دوره مطرح ساخته و اگرچها هبازنگري در برنام

ضروري  ها هبررسی مسائل مربوط به محتواي دور، گردد می زیادي به علل ساختاري باز
دهد که  می منابع موجود نشانبررسی این موضوع از روش اسنادي و با مراجعه به . است

ي آموزشی و بخشی هم به ها همنعطف برناماز این مشکل به ساختارهاي غیر بخش مهمی
هاي اقتصادي اجتماعی و نامشخص و یا راکد ماندن  ساختارهاي غیرمنعطف شغلی در بخش

 کجا مسئله دهد که هر می ي موجود نشانها واقعیت. گردد می نیازهاي تخصصی آنان باز
. و نیازها شدیدتر استتر  سطح دانشبري مشاغل آن بخش نیز پایین، کاري حادتر استبی

مروري بر ، صرف نظر از کنکاش در ابعاد مختلف بازار کار تحصیلکردگان آموزش عالی
ي آموزشی با نیازهاي بازار ها هنتایج برخی اقدامات انجام شده در جهت نزدیک ساختن برنام

ي ها توسعۀ مراکز رشد و آموزش، کاربردي ـي علمی ها هاز قبیل گسترش دور، کار
است  از آن حاکی، ي درسیها هها در امر بازنگري برنام کارآفرینی و تفویض اختیار به دانشگاه

در . آنها ضروري استیی اجرا بازنگري در شیوة که اهداف مورد نظر چندان تحقق نیافته و
براي بهبود وضعیت انطباق یی راهکارها، وجودگیري از تحلیل سوابق م این راستا و با بهره

  . تحصیالت دانشگاهی با نیازهاي بازار کار ارائه شده است
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  مقدمه
یی دورنما، هاي اخیر ي مختلف در سالها هدر رشت التحصیالن فارغافزایش میزان 

کشد که عالوه بر مشکالت  می را به تصویر التحصیالن فارغده از اشتغال ناامیدکنن
غلبۀ بخش . نمودي از اتالف منابع انسانی و مادي کشور است، فردي و اجتماعی
خدمات عمومی  به ویژهو متورم شدن بخش خدمات  آموختگان دانشدولتی در جذب 

ي بازار کار ها ناکارآمدي و ها ي انسانی کشور نیز از کاستیها هدر استخدام سرمای
ي آموزشی ها هاگر چه بخش مهمی از مسائل عدم تطابق برنام. آموختگان است دانش

، هاي اقتصادي ي شغلی به ضعف مدیریت علمی در بخشها دانشگاهی با نیاز
ناپذیر و بدون رویکرد  ساختارهاي شغلی برگرفته از صنایع وارداتی و مدیریت انعطاف

 هها را زیر سؤال برده است و ب بیرونی دانشگاهیی کارا، چالش ولی این است؛علمی 
ي ها را در حد نیاز التحصیالن فارغن اشتباه مفهومی منجر شده است که توانمندي ای 

 ابتدا وظیفۀ خود، در بررسی علمی مسأله، ن ترتیبای  هب. مهارتی مشاغل ارزیابی کنند
سپس با مروري ، ن صحیح مسأله پرداختهدانیم که با دقت در کاربرد مفاهیم به بیا می

ي بازار ها ي آموزش دانشگاهی با نیازها هبر اقدامات انجام شده در جهت تطبیق برنام
  . در این مورد پرداخته شودیی کار به نقد و ارائۀ راهکارها

  
  پیشینۀ نظري

برنامه درسی . از برنامه درسی دانشگاهی وجود ندارد و واحد تعریف استاندارد
ها یا  اي است که به همراه دوره تجربیات علمی یا آکادمیک رسمی شده، شگاهیدان

، ها مجموعه سخنرانی، سمینارها، هاي آموزشی شامل کارگاه، هاي مطالعاتی برنامه
، دروس کلی یا آزادمعموالً شامل  و )1381، مهر محمدي(کارآزمایشگاهی و تجربیات 
مه تخصصی و دروس اختیاري دروس دانشگاهی نی، دروس دانشگاهی تخصصی

ها و  ریزي آموزشی و درسی به رویکرد ادبیات برنامهدر . )5 -8: 1996، 1گاف( است
  . )1386، بینقی( اشاره شده است الگوهاي مختلف براي پیوند آموزش و بازار کار

اي محض در  این رویکرد معتقد به ارائه دروس حرفه: آموزي رویکرد حرفه -1
سازي نیروي لذا آماده. است )اي مدارس فنی و حرفه(قل ات خاص و مستمؤسس

ي در تمام مقاطع  ا ي فنی و حرفهها هاز طریق تنوع بخشیدن به رشتانسانی براي اشتغال 
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 - کار/ مدرسه و 2محور -کار، 1محور -مدرسه را با استفاده از الگوهايتحصیلی 
یرات سریع دانش و توجه به تغیآموزي با  رویکرد حرفه. کند می پیشنهاد 3محور

ها و  با چالش... تغییر نوع تقاضاي نیروي انسانی و، تغییر ماهیت مشاغل، فنّاوري
التحصیل هر دو رشته در  میزان جذب فارغ، نکهای  هاز جمل. انتقاداتی مواجه شده است

ي مشابه ها در ایران نیز بررسی. استي آنها متفاوت ها هولی هزین کامالً برابر، بازار کار
  . )1386، بینقی( ه همین نتایج منجر شدب

با توجه به انتقادات به : سازي آموزش عملی و نظري  رویکرد یکپارچه -2
اي و علمی باید  هاي حرفه ن باور رسیدند که مرز بین آموزشای  هبرخی ب، اولرویکرد 

به آموزش ، هاي شغلی  قرار دادن مهارت محورضمن ، در این رویکرد. کم رنگ شود
هاي اخیر یونسکو نیز این  نامه  توصیه در. شود رشته نیز توجه کافی می نظرينی مبا

باید دانش عمومی افراد براي تکمیل دانش فنی آنها  موضوع تقویت شده است که
  . باشد اي هارتقاء یابد و آموزش چند جانبه و میان رشت

من ض، برخی از صاحبنظران: پایهعمومی و هاي  رویکرد آموزش مهارت -3
مطرح کردند که موفقیت شغلی عالوه بر  اي این ایده را قبول ضرورت آموزش حرفه

 هاي تها و عاد ستلزم وجود یک سري مهارتم هاي علمی و عملی گی در مهارترچی
کار را  عدم موفقیت افراد در لذا. فردي نیز هست که وراي یک شغل خاص است

اند تا ندانستن  ر نسبت دادهبه ضعف آنان در انطباق با محیط کا بیش از پیش
  . هاي کارکردي مهارت

وري منتسـب بـه شـغل     بر این باورند که بهـره گروهی ، ي فوقها در مقابل رویکرد
این پدیـده بـه نـام    . وري نیست کننده بهره و آموزش عالی تعیین ؛است و نه به شخص

گـان بـراي   آموخت در واقع تربیت دانش. شناخته شده است 4تئوري جداسازي بازار کار
 امـا . )1381، صـبوري ( گیـرد  مـی  صـورت هاي خاص  مشاغلی معین از طریق آموزش

از سوي . هستندگروه زیادي معتقد به لزوم هماهنگی بین آموزش با نیازهاي بازار کار 
گروهی بر این باورند که آموزش همواره باید منطبق با علم روز جهانی باشـد و  ، دیگر

هستند که بایـد خـود را بـه روز نمـوده و متناسـب بـا       هاي اقتصادي کشور  این بخش
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ایـن پـژوهش در صـدد    ، بر ایـن اسـاس  . هاي نوین جهانی باشند فنّاوريها و  پیشرفت
  . هاي پژوهش زیر است پاسخگویی به سؤال

عـدم   هآموزش عالی تـا چـه حـد بـه مسـأل      التحصیالن فارغمشکالت اشتغال  -1
 گردد؟ می ر کار بازي بازاها تطابق تحصیالت دانشگاهی با نیاز

 ي تحصیلی حادتر است؟ها هو رشتها  ي مذکور در کدام گروهها عدم تطابق -2
هاي اخیر در جهت رفـع ایـن مشـکل چـه بـوده       اقدامات انجام شده در سال -3

 است و تا چه حد مؤثر بوده است؟
  راهکارهاي مؤثر براي اثربخشی تحصیالت دانشگاهی چیست؟ -4

  
  شناسی تحقیق روش

و بـه روش بررسـی    ایـن تحقیـق از نـوع کـاربردي    ، دف پژوهش حاضربا توجه به ه
و در  موجـود منـابع و تحقیقـات   ، جامعه آماري تحقیق اسناد. اسنادي انجام شده است

  . گیري شده است براي تحلیل توصیفی بهره، دسترس بوده
 

  ها هیافت
  گانتآموخ دانشوضعیت اشتغال . 1

دهد که نرخ بیکاري  می نشان 1385نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
%) 72/16(درصد بوده است که سهم عمدة آن  12/10تحصیلکردگان دانشگاهی 

همچنین بیشترین بیکاري در میان دارندگان مدرك . مربوط به زنان جویاي کار است
ي ها هرشت آموختگان دانش. است%)  86/11(و پس از آن لیسانس %) 15/29(دیپلم  فوق

بیشترین ، در مقطع فوق دیپلم. پزشکی در صدر بیکاران قرار دارندکشاورزي و دام
ي علوم ها هي بهداشت و رفاه و کمترین آن مربوط به رشتها هبیکاري مربوط به رشت

ي کشاورزي و دامپزشکی در ها هنرخ بیکاري رشت، در مقطع لیسانس. تربیتی است
در مقطع . علوم تربیتی استي ها هصدر قرار دارد و مجدداً کمترین نرخ متعلق به رشت

ریاضیات و ، ي علومها همربوط به رشت بیشترین نرخ بیکاري مشترکاً، فوق لیسانس
. ي خدمات استها هرشت مربوط به محاسبات و کشاورزي و دامپزشکی و کمترین آن

ي کشاورزي و دامپزشکی در مقطع ها هوضعیت نابسامان اشتغال تحصیلکردگان رشت
  . )1جدول ( نیز ادامه دارددکتري و فوق دکتري 
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بگیران بخش  مزد و حقوق، بخش عمدة شاغالن تحصیلکرده، از طرف دیگر
هستند و در بخش خصوصی نیز عمدتاً در مشاغل مزد و %) 25/65(عمومی 

دارند و اگر اشتغال در گروه کارکنان مستقل و  قرار%) 76/56( بگیري حقوق
 در مجموع، کارآفرینی آنان تلقی کنیمعنوان شاخصی از میزان ه کارفرمایان را ب

سطح دانش بري بخش . گیرند می تحصیلکردگان در این وضعیت قرار% 04/42
حال این شاخص در  عین در بسیار پایین است و) با تحصیالت عالی% 6/8(خصوصی 

  . )2جدول ( رود نمی فراتر% 25/44مشاغل مزد و حقوق بگیري بخش عمومی نیز از 
 -1: را شامل سه گروه شغلی آموختگان دانشسب و مرتبط با ي مناها اگر شغل

دستیاران و ، ها تکنسین -3متخصصان و  -2 مقامات عالی رتبه و مدیران، گذاران قانون
در مشاغل مناسب  82/78، از کل شاغالن تحصیلکرده، کارمندان امور دفتري بدانیم

تر کنیم در مجموع  دقیق لیکن اگر تطابق شغلی و مهارتی را تا حدودي. قرار دارند
از تحصیلکردگان %  9/80ي مهندسی و ساخت وها هاز تحصیلکردگان رشت% 45/80
اکثر ، از سوي دیگر. ي کشاورزي و دامپزشکی در مشاغل مناسب قرار دارندها هرشت

آنها داراي %  2/2شاغالن بخش کشاورزي داراي مدرك تحصیلی ابتدایی بوده و فقط 
و در بخش صنعت نیز سهم شاغالن با تحصیالت عالی به  تحصیالت عالی هستند

سطح پایین ، آموختگان لذا چالش اصلی اشتغال دانش. )3جدول ( رسد نمی 10%
  . بري مشاغل است دانش
  

  وضعیت انطباق تحصیالت دانشگاهی با بازار کار. 2
یاز اگرچه  ي تحصیلی ها هو رشت آموختگان دانشوضعیت تطابق اشتغال ، لحاظ کم

نیروي انسانی  درصدي این گروه از 2/10ولی بیکاري ، احدودي قابل قبول استت
ي ها ي آنان با نیازهاي بخشها هعدم تطابق آموخت هکشور باعث شده است که مسأل

از مجموع . ي اساسی اشتغال مطرح شودها بعنوان یکی از چالش تولیدي و خدماتی
اولین مورد از عدم . تشخیص دادتوان دو زمینۀ ناکارآمدي  می، ي متعددها بررسی

 و تعداد پذیرش آنها باز ها هانطباق تحصیالت دانشگاهی با بازار کار به نوع رشت
درصد  77 ها هدانشگا درصد و قبولی 10انگیزه فعالیت در بخش کشاورزي . گردد می

مجموع  میزان جذب از بیشتریني غیرمتشکل نیز ها و در بخش )1382، جاللی( است
و کمترین %) 8/50( ششگانه اصلی دانشگاهی مربوط به خدمات اجتماعی يها هرشت

مورد  )1380، ساکتی(. باشد می %)7/2(و هنر %) 3(میزان جذب مربوط به کشاورزي 
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درصد دانشجویان  2/99. گردد می باز ها هبخشی آموختو اثر ها هدوم به محتواي دور
این اعتقاد را دارند که ، ی خودتجارب اشتغال فعلبه  با توجه، شاغل در بخش خدمات

به نیازهاي مهارتی مورد یی ها قادر به پاسخگو هاي تحصیلی فعلی در دانشگاه رشته
 در این مورد نیز دو نوع ناکارآمدي را. )1384، شجاعی( ندلزوم و نظر بازار کار نیست

ي عمومی یا ها کمبود مهارت، بخش اول ناکارآمدي. توان تشخیص داد می
  هباید ب، است که صرف نظر از رشتۀ تحصیلی آموختگان دانشي کانونی اه شایستگی

بینی  ي پیشها بخش دوم آن قابلیت. )19: 1386، اجاللی( مجهز باشند ها ن توانمنديای
در این . شده یا مورد انتظار هر رشتۀ تحصیلی براي انجام امور تخصصی مربوطه است

ي عمومی را در متون نظري مرور کرده اه بندي شایستگی ابتدا تعاریف و دسته، بخش
آموزش عالی در  آموختگان دانشي انجام شده بر روي ها پیمایش و سپس نتایج

   :شود می ارائه ها خصوص سنجش این مهارت
  
  ي عمومیها و توانمندي ها مهارت. 1-2

، قابلیت بازیابی اطالعات: دانشجویان را شاملي عمومی ها در یک تعریف مهارت
یها قابلیت، ي شخصیتیها قابلیت، ي هوشمنداه قابلیت ي عملیها قابلیت، ي کم ،
ي ها قابلیت، ي استنباط اجتماعیها قابلیت، ي فهم فرهنگیها قابلیت، ي ارتباطیها قابلیت

ی اندیشی و قابلیت ا  .)1384، شمیها  فالح آزاد و( اند هدانست شناسی ییي زیباها محلّ ام
 کار گروهی، رهبري(هاي چهارگانۀ جمعی  و ویژگیها  مهارت، کارشناسان امر اشتغال

، )سازي شبکهي ها درایت و مهارت، خود آگاهی(یی خود اتکا، )ي اجتماعیها و مهارت
ي فنی و ها مهارت، اطالعات فنّاوري(تخصصی  و) و انعطاف تعهد، حل مسأله(عمومی 

   .)1385، ترابی مهربانی(. دانند می را براي دانشجویان الزامی) درك کاري
 نشان آموختگان دانشهاي عمومی  ي انجام شده از قوت و ضعف مهارتها بررسی

و برخی که  آموختگان دانشي عمومی تقریباً در تمامی ها دهد که برخی مهارت می
این بررسی براي دانشجویان . ضعیف است، هستندتر  ي مربوطه مهمها هاتفاقاً براي رشت

، آوري جمع« شایستگی: است که از آن دانشگاه حاکیعلوم انسانی و فنی مهندسی سه 
آشنایی با «و شایستگی  بخش غیررضایت، »سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات

  و فقط دوسوم توانمندي الزم براي. ضعیف بوده است، »ابزارهاي تولید و اشاعه دانش
شایستگی . تدر افراد ایجاد شده اس »ي شخصیها و سازماندهی فعالیت ریزي برنامه« 
در . براي اکثر دانشجویان در حد متوسط و خوب بوده است »داشتن فهم فرهنگی«
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کمترین نمره متعلق به شاخص میزان  »قابلیت استفاده از تکنولوژي«بررسی شایستگی 
طور کلی این شایستگی در دانشجویان ه با اینترنت و پست الکترونیک بوده و بیی آشنا

نیز در وضعیت بسیار بد  »گیري از زبان خارجیبهره«شایستگی . ضعیف بوده است
بسیار اندك بوده  »محلی اندیشی«شایستگی  در میزان توانمندي دانشجویان. بوده است

شناخت و عمل به عناصر رفتار «وضعیت دانشجویان در مورد شایستگی . است
مبادلۀ  برقراري ارتباط ویی توانا«شایستگی  و. نسبتاً مناسب بوده است »سازمانی
. براي دانشجویان علوم انسانی بهتر از دانشجویان فنی مهندسی بوده است »اطالعات

 هاي ین توانمنديتر نیز یکی از ضعیف »داشتن انتظارات شغلی معقول«شایستگی 
نیز در حد متوسط و زنان بر مردان  »انجام کار گروهی«شایستگی . دانشجویان است

اصالً » داشتن تعهد و اخالق کار«ضعیت شایستگی و. اند هدر این مورد برتري داشت
نیز در حد متوسط و » قابلیت بررسی و پذیرش عقاید مختلف«بخش نبوده و  رضایت

نمرة نسبتاً  »قابلیت تفکر انتقادي«دانشجویان در شایستگی . زیر متوسط بوده است
افرادي که  وتر  ي زنان از مردان ضعیفها مهارت، در مجموع. اند هرا کسب کردیی باال

از توانمندي بیشتري در دو مقولۀ ، اند هدر دوران تحصیل خود شاغل بود
  . ندا بوده ي شناختی و مهارتی برخوردارها شایستگی

شاغل با مدرك  التحصیالن فارغشخصی هاي  و ویژگی ها سنجش مهارت
از  نالتحصیال فارغترین عامل در اشتغال  مهم کارشناسی نشان داده است که در مجموع

 سازگاري است، هاي شخصیتی ي ارتباطی و در بین ویژگیها مهارت، لحاظ مهارتی
  . )1385، روحی(

  
  ي مختلفها همسائل اشتغال رشت. 2-2

 کشاورزي یکی از مصادیق هـدر  آموختگان دانشروند کنونی اشتغال : گروه کشاورزي
ـ  زیرا در عین حال کـه سـطح دانـش   ، گذاري در کشور است رفتن سرمایه ري مشـاغل  ب

متأسفانه بیکاري تحصیلکردگان این گـروه از همـه   ، استبخش کشاورزي بسیار پایین 
 2224، گیـري از متخصصـین کشـاورزي    با مطالعات امکـان سـنجی بهـره   . بیشتر است

عنـوان شـغلی    657گردیـده و  یی و کشاورزي شناسایی عنوان شغلی در جامعۀ روستا
  . )1379، ترك نژاد( استدانشگاهی  آموختگان دانشنیازمند  جدید

ي ها هارزشیابی دانشجویان و استادان گروه کشاورزي و دامپزشکی نسبت به برنام
 هاي عمدة رشتۀ تحصیلی دیگر بهتر بوده است از تمامی گروه، درسی این گروه
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ن نتیجه ای  هب ي انجام شده از متولیان اشتغالها بررسی، از یک طرف. )1378، وزیري(
و همچنین بروز نبودن اطالعات  دم تناسب مواد آموزشی و بازار کاررسیده است که ع
آموختگان رشته کشاورزي است  از جمله عوامل عدم جذب دانش، مدرسین دانشگاه

گی  هتجرب کشاورزان به دالیل بی، و در حال حاضر) 1386، دربان و فکري، دهقان(
ولی با رفع ، آنها نیستندقادر به استخدام ، آموختگان کشاورزي و مشکالت مالی دانش
. از مشاوره این افراد براي افزایش تولید و کاهش هزینه استقبال خواهند کرد، موانع

ترین رشته تحصیلی  کشاورزي عمومی مناسب، هاي کشاورزي همچنین از بین رشته
ولی از طرف . )1385، زمانی و محمودي( مورد نیاز کشاورزان تشخیص داده شد

ي اساسی بر سر راه جذب ها شتغال این بخش حاکی از چالشساختارهاي ا، دیگر
ي قدرت جذب پایین این بخش سهم ناچیز ها هیکی از نشان. نیروهاي متخصص است

هاي صنعت و خدمات  است که در مقایسه با بخش%) 5(گذاري  آن در کل سرمایه
 به ویژهي مورد نیاز ها عدم بازسازي و تکمیل زیرساخت، دیگر مسأله. بسیار کم است
برداري کشاورزي در  کوچک بودن واحدهاي بهره. ي آبیاري استها سدها و سیستم

و جذب  فنّاوريایران و عدم پذیرش نوآوري و مسائل حقوقی نیز موانع دیگر کاربرد 
  . )1386، اشرفی و همکاران( متخصصان است

ه رشتۀ کشاورزي نشان داد آموختگان دانشبررسی پیمایشی از وضعیت اشتغال 
تقریباً نیمی از تعداد بیکاران (رشتۀ زراعت در صدر بیکاران آموختگان  دانشاست که 

رشته آموختگان  دانشحتی یک  حالی کهدر قرار دارند  )نمونۀ مورد بررسی
، طبق نتایج این پیمایش. )1380، زمانی( وجود نداشتدر این نمونه غذایی  صنایع
هاي دولتی مدت بیکاري  دانشگاهختگان آمو دانشبا معدل باال و آموختگان  دانش

ترین  مهم، عدم وجود مجوز استخدام وعدم نیاز به کارشناس. اند هکمتري را گذراند
هاي مربوطه بوده و عدم  در ادارات و سازمان آموختگان دانشدالیل عدم استخدام 

در بین . در رتبۀ سوم قرار داشته است )فراوانی%  5. 5با (تطبیق رشته با زمینۀ کاري 
 عدم نیاز شرکت به کارشناسي خصوصی نیز ها علل عدم استخدام در سازمان

بیشترین فراوانی را داشته است و عدم تطبیق رشته و نداشتن تجربۀ کافی در رتبۀ 
تگان نشان خآمو هاي خوداشتغالی دانش بررسی فعالیت. اند هپنجم و ششم و قرار داشت

اند  اظهار نموده% 7/21. اند ین زمینه ناموفق بودهدهندگان در ا از پاسخ% 70دهد که  می
اند که  اعالم نموده%  3/8گیري است و تنها  که فعالیت آنها در جریان انجام و پی

و نداشتن سرمایه و ها  عدم همکاري ادارات دولتی و بانک. کار هستنده مشغول ب
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 ن برمسئوال% 20. قرار دارند در صدر عوامل عدم موفقیت در خود اشتغالی، تجربه
ي منطقه ها عدم انطباق سرفصل دروس با نیاز، نالتحصیال فارغضعف علمی و مهارتی 

خصوص در مورد کارهاي میدانی و ارتباط با ه و ضعف علمی و تجربی اساتید ب
 شهرستان کشاورزي هاي تعاونی در شده ایجاد اشتغال بررسی. اند همنطقه تأکید داشت

، اعضا و کارکنان کارآیی ارتقاء در مزرعه داخل هاي آموزش تأثیر حاکی از، کرج
و نگرش نسبتاً منفی در مورد به  رسمی هاي آموزش کیفیت به کارکنان مثبت نگرش

این نتایج . هاي کسب شده بوده است ها و رضایت از آموزش روز بودن آموزش
ه که ب باشد می نالتحصیال فارغدر کاهش مدت زمان بیکاري  ها نشانگر اهمیت تعاونی

 . )1384، سلیمی و همکاران( ستماه بوده ا 6طور میانگین 
 از آن ي منابع طبیعـی نیـز حـاکی   ها هي انجام گرفته در مورد رشتها معدود پژوهش

رضـایت نسـبتاً کـم مـدیران     . وجـود دارد  ها هدر این رشت هیي مشابها است که کاستی
ن آمـوزش و اشـتغال در   رابطۀ ضـعیف بـی  ، آموختگان از دانش و مهارت دانشیی اجرا

م رحـی ( رشتۀ جنگل بوده اسـت  آموختگان دانشاز مشکالت اشتغال ، کنار سایر عوامل
  . )1385، ی و همکارانمیرزای

ي مورد نیاز کشاورزان به ترتیب اولویـت عبـارت   ها هرشت، طبق پیمایش انجام شده
نـوع  . بـوده اسـت   باغبـانی  -4 زراعـت  -3 علـوم دامـی   -2 کشاورزي عمومی -1: از

، اي همشـاور ، شـامل خـدمات فنـی   ، خدمات مورد نیاز کشاورزان توسط مهندسان نیـز 
ي نیـاز بـه تنـوع و    هـا  هدر واقع زمین، این نوع اعالم نیاز. مدیریتی و تجاري بوده است

  . )1380، زمانی( دهد می ي تحصیلی این گروه را نشانها هکردن دور اي همیان رشت
ي علـوم  هـا  هرشت، آموختگان دانشقاط ثقل بیکاري یکی دیگر از ن: گروه علوم پایه

 هـا  هي ریاضی و فیزیک محض نسبت بـه سـایر رشـت   ها همسائل اشتغال رشت. پایه است
هـاي   کمبود امکانات آزمایشگاهی و فقدان آزمایشـگاه ، از دید دانشجویان. استتر  حاد

ـ   ، هاي آزمایشگاهی برگزار نشدن کالس، تخصصی دریس تسلط نداشـتن اسـتادان در ت
هـاي   ي درسـی در برخـی دانشـگاه   ها تقلیل واحد، ي علوم پایهها هدروس عمومی رشت

ي هـا  هاز اهـم مشـکالت و ضـعف برنامـ    ، ي تـدریس هـا  هغیردولتی و یکنواختی شـیو 
دانشجویان انتظار دارند که هر درس متناسب با نـوع مباحـث    به ویژه. دانشگاهی است

 .)1387، انـارکی ( ه از ابزار مناسب ارائه شـود و کاربردش در محل مناسب خود و با استفاد
 ي علوم پایـه بـاز  ها هي شغلی براي برخی از رشتها هبخش دوم مشکالت به فقدان زمین

 هـا  هکـه در مقطـع کارشناسـی در ایـن رشـت      یبه طوري که اکثـر دانشـجویان  . گردد می
، انـد  هبازار کار شد و یا اگر وارد اند هیا در مقطع باالتر تغییر رشته داد، اند هتحصیل کرد
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ي هـا  هرشـت  التحصـیالن  فـارغ . نـد ا ارتباط با رشته تحصیلی خـود مشـغول   در شغلی بی
تسلط بر مفـاهیم  ، اگر چه به اعتراف خودشان. هستندتر  دیدهریاضی در این موارد بال 

ولـی موقعیـت   ، قدرت تحلیل و درك آنان را افزایش داده اسـت ، ي ریاضیها هو دانست
ي هـا  یکـی از نقطـه ضـعف   . تواننـد بیابنـد   نمی رشته تحصیلی خود را شغلی منطبق با

درسی خشک و غیرمتنوع و ترکیـب نامناسـب    ریزي برنامه، ها هبرشمرده براي این رشت
توسـعه  . ي نـوین تـدریس اسـت   هـا  هي درسی و البتـه عـدم بکـارگیري شـیو    ها واحد

 را خـود  واقعی تأثیر و نقش است شناسی نیز نتوانسته زمین رشته در جدید هاي گرایش
 بخش در ویژهه ب، کارآفرینی و دانشگاهی نالتحصیال فارغ ي اشتغالها هزمین ایجاد براي

  . )1387، احمدي و عباديفرنود ( دهد نشان خصوصی
در استفادة درست از  »زنجیرة تأمین نیروي انسانی«ي ها ضعف و ناکارآمدي فرایند

 –ایر سرمایه انسانی تولید کنندة علم عنوان ذخه ب ها هاین رشت التحصیالن فارغ
  . نیز خود جاي بحث مفصل دارد –دانشمندان جوامع 

لحاظ از (ي علوم انسانی ها هدر مجموع وضعیت اشتغال رشت: گروه علوم انسانی
ی استادان این گروه و گروه . ي علوم پایه و کشاورزي استها هاز رشتتر  مناسب )کم
ولی دانشجویان گروه  اند هرا ضعیف ارزیابی کرد ها هي درسی این رشتها هبرنام، هنر

. )1378، وزیري(اند  هي گروه خود را بهتر ارزیابی کردها هبرنام استادانهنر به نسبت 
اگرچه وضعیت ، رشته کتابداري و اطالع رسانی التحصیالن فارغاز دید دانشجویان و 

ولی تجدیدنظر در ، اسب استزنان نسبتاً من به ویژهآموختگان این رشته  اشتغال دانش
از  کتابداري آموزشی يها هبرنام. ي گرایشی علوم کتابداري ضروري استها هبرنام
بودن  ولی متفاوت، دارد قرار شرایط مطلوب در، مصوب برنامه با هماهنگی لحاظ
مقطع  در آموزش. باشد داشته تأثیر دروس یکنواختی در نباید جغرافیایی مناطق

 تکنولوژيو  کامپیوتر زمینه در زیادتري دروس و گیرد قرار تأکید وردم کاردانی بایستی
در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی . )1375، احمدي الري و فرزین( شود ارائه طالعاتا

ي ها ي جامعه و واقعیتها شود تناسبی با نیاز می تدریس ها هنیز آنچه در دانشکد
اصول ، مثل نقد ادبییی ها د و درسان نظري و انتزاعی ها اکثر درس. اجتماعی ندارد

 ادبیات تطبیقی و، ترجمه، نگاري روزنامه، نویسی نمایشنامه، نویسی فیلمنامه، ویراستاري
 اند بسیار ضعیف، شود می آموختگان در جامعه دانشیی نظایر آن که باعث افزایش کارا

  . )1378، محمد نژاد( یا وجود ندارند و
. بیکـاري ایـن گـروه در مقطـع کـاردانی اسـت       بیشترین نرخ: گروه فنی مهندسی

اگرچه وضعیت اشتغال مقاطع دیگر بهتر است و از مشکالت این گروه کمتر صـحبت  
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یـک مشـکل مفهـومی در رابطـه بـا      ، لیکن چنانچـه قـبالً نیـز اشـاره شـد     ، شده است
ــش ــان  دان ــارا  آموختگ ــه ک ــروه وجــود دارد و آن عبارتســت از اینک ــن گ ــن یی ای ای
کنند و متأسفانه به دلیـل   می را در حد اپراتوري صنایع وارداتی ارزیابی آموختگان دانش
ي هـا  هي موجـود ایـن بخـش از سـرمای    هـا  از ظرفیت، و وابستگی آنها ها فنّاوريورود 

صنعت نساجی کشـور اسـت   ، یکی از این صنایع. شود نمی انسانی کشور استفادة مفید
دم تـوان رقابـت بـا محصـوالت     عـ ، ن مسأله ناشی از ضعف قـوانین و مقـررات  ای  هک

قاچاق کاال و برخی مسائل مدیریتی ، فرسودگی ماشین آالت، کمبود نقدینگی، خارجی
صنایع دیگر نیز کمابیش بـا مشـکالت   . )1388، مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف( است

ن گروه ي آموزش دانشگاهی ایها هتوان گفت برنام نمی لذا اگرچه. مشابه درگیر هستند
فقـدان  ، ایـن رشـته   آموختگـان  دانـش اصلی در مـورد   کل هستند ولی مسألهبدون مش
، 1380در سـال  . ي تولیدي مؤثر و قدرت جذب پایین صنایع موجـود اسـت  ها ظرفیت

 آموختگـان  دانـش را ) نفـر کـارکن   10 - 49( صنایع کوچـک درصد شاغالن  6/8فقط 
 15/9، زیـردیپلم  درصـد  67/2، در بین شاغالن غیـر دانـش آموختـه    و اند هتشکیل داد

مطالعــــات انجـام شـده    بنابر. اند هســــــــواد بود درصد بی 10درصــــد دیپلم و 
پـایین   - 1: آموختگان در صنایع کوچک عبارتند از نگرفتن دانش علل به کار، در ایران

انطبـاق نداشـتن    - 4دستمزدهاي انتظاري بـاال   - 3تجربه کم  - 2بودن سطح مهارت 
  . )1383، یموالی( نشگاهی با نیازهاي عملی واحدهاي تولیديتحصیالت دا

  
  ي انجام شده ها هاقدامات و برنام

  ییهاي اجرا گاهتکاربردي و وابسته به دسـ ي علمی ها آموزش. 1
و به دنبال آن  1369ي علمی ـ کاربردي در سال ها تشکیل شوراي عالی آموزش

 مهم براي تقویتز جمله اقدامات ا، 1373تشکیل دانشگاه جامع تکنولوژي در سال 
دانشگاه . ي دانشگاهی و انطباق آن با نیازهاي بازار کار بوده استها اثربخشی آموزش

ه بارتقاي مهارت شاغالن  -1: فعالیت هدفکاربردي تاکنون با سه ـ  جامع علمی
تربیت نیروهاي استخدام  -2 هاي اجرایی کشور وري دستگاه بهرهمنظور افزایش 

. نموده است )تاکنون 1384از سال ( تربیت نیروهاي استخدام کننده -3 و شونده
ي باقیمانده ها سوابق اولیۀ فعالیت این دانشگاه متأسفانه بیانگر نقش تکمیل ظرفیت

از مشکالت مهم دیگر  یکی. )1387، ی و پاشایرضا(براي متقاضیان آموزش عالی بود 
خالءهاي قانونی و عدم ، ربوطن ممسئوالي علمی ـ کاربردي از نظر ها آموزش

ي ارسالی از سوي دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي با برخی ها ههماهنگی بین آیین نام
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طبق آخرین ارزیابی از . )1380، بینقی( بوده استقوانین و مقررات جاري کشور 
کشاورزي نسبتاً هر سه  جهاد سازندگی وي ها هخان وزارت، کاربردي ـ ي علمیها هدور

خصوص توجه به هدف ایجاد مشاغل جدید و بهاي علمی ـ کاربردي  وزشهدف آم
هدف تربیت  نیرو صنایع وي ها خانه وزارتو اند  را مورد توجه قرار دادهخود اشتغالی 

و نیز تا  ي دولتی و مؤسسات بزرگ صنعتیها نیروي انسانی براي اشتغال در بخش
در . اند همه دولتی را تعقیب کردحدي بهسازي منابع انسانی موجود در بخش دولتی ونی

در . صبغه کاربردي مستولی شده است برصبغه نظري ، ي درسی بخش صنعتها هبرنام
ي درسی از الگوي ها هاگر چه کوشش شده است که در طراحی برنام، بخش کشاورزي

الگو  ولی به دلیل استفاده ناقص از این، پیروي شود محور ـریزي درسی مهارت  برنامه
داخل شدن بسیاري دروس و محتواي غیرکاربردي در برنامه  به ویژهیی ها کاستی

ي علمی ـ ها هبخشی دورمیانگین اثر. )همان(به وجود آمده است ، درسی دوره
و از نظر کارفرمایان  01/29از نظر استادان ، 34/29ن التحصیال فارغکاربردي از نظر 

  . )1380، مقنی زاده( بوده است 83/31
انجمن علمی  530و کارآفرینی یی زا ي اشتغالها براي توسعۀ فعالیت از طرف دیگر

میلیون  5(لیکن میزان حمایت . تشکیل شده است در مراکز علمی کاربردي کشور
دهد که نقش چندانی در توسعۀ  می نشان) ارسال به وزارت علوم(و فرایند آن  )ریال

ي ها هنگري برنامن دانشگاه نیز بازای  هالبت. تواند داشته باشد نمی التحصیالن فارغاشتغال 
 ـ ي علمیها هبررسی عملکرد مؤسس. درسی خود را در دستور کار قرار داده است

ن مؤسسات ای  هفرایند و خروجی نشان داده است ک، ورودي از لحاظکاربردي 
لذا سیستم پذیرش دانشجو با اهداف منظور شده . مدیریتی دارند از لحاظیی ها ضعف

تکنولوژي الزم براي ارائۀ  به ویژهاز نظر امکانات آموزشی . انطباق ندارد براي آنان
مهارت به دانشجویان و نیز میزان استفادة دانشجویان از رایانه و اینترنت در مضیقه 

، ی و پاشارضای( هستند و تعریف دقیقی از ادامه تحصیل در این مراکز وجود ندارد
آموختگان  ی و توانمندي شغلی دانشتحلیل روابط بین عوامل آموزش. )1387
ي علمی کاربردي نیز نشان داده است که هم در مورد دانشجویان سهمیۀ آزاد و ها هدور

در همۀ (علمی و تخصصی استادان و محتواي آموزشی یی بین توانا، هم سهمیۀ شاغل
دار  رابطۀ معنی التحصیالن فارغبا موفقیت شغلی ) مهارت نگرش و، سطوح دانش

  . )1385، محمد زادة نصرآبادي و همکاران( داردوجود 
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  فنّاوريهاي علم و  توسعۀ مراکز رشد و پارك. 2
گسترش ارتباط صنعت و ، فنّاوريي علم و ها هدف از تأسیس مراکز رشد و پارك

ي روز ها ي دانشگاهی و نیازها دانشگاه و تقویت ارتباط و هماهنگی میان فعالیت
 التحصیالن فارغبه ) مقرر است که(این مراکز . هاي اقتصادي بوده است صنایع و بخش

و پس از طی یک  کرده ي خود را به کسب و کار تبدیلها هکمک کنند که بتوانند اید
اولین نکته در مورد عملکرد این . دورة جنینی مستقل شده و به فعالیت ادامه دهند

لذا کمبود بودجه از . ودجۀ دولت هستندمراکز این است که عموماً دولتی و وابسته به ب
وزارت  فنّاورين ستادي در معاونت مسئوالاگرچه . اولین مشکالت عمومی آنها است

ولی به عقیدة برخی از متخصصین ، کنند می علوم عملکرد این مراکز را مثبت ارزیابی
سازي  پذیر که پایه و عامل کارآفرینی و تجاري این مراکز در جذب افراد جوان ریسک

ي نو و ها ههمچنین براي به بلوغ رساندن اید. اند هموفق نبود، ي نو هستندها هاید
ایجاد شده که در این مورد نیز هنوز گام  1مراکز پیش رشد، ناپخته در کشورهاي دیگر
ي ها هاي صنعتی با پارك عدم ارتباط و هماهنگی سیاست. مؤثر برداشته نشده است

اگرچه مراکز رشد باید در . است ها نیز از دیگر کاستیو مراکز رشد  فنّاوريعلم و 
، ناصري( نباید متولی آن باشدیی شکل بگیرد ولی این نهاد به تنهاها  کنار دانشگاه

1385( .  
  
  تأسیس مراکز کارآفرینی. 3

و  ها تأمین نیاز، ها تعقیب فرصت، یتمسئولاصطالح کارآفرینی به معناي قبول 
اندازي یک کسب و کار جدید و تبدیل ایدة نو به  و راه از طریق نوآوريها  هخواست

اقدام به  فنّاوريتحقیقات و ، وزارت علوم، 1380از سال . محصول یا خدمات است
اندازي مراکز کارآفرینی  و راه) ها طرح توسعۀ کارآفرینی در دانشگاه(اجراي طرح کاراد 

نتایج حاصل از . ه نمودهاي تابع عنوان واحدهاي عملیاتی این طرح در دانشگاهه ب
نشان داده است که اغلب  هاي وابسته به وزارت علوم مطالعۀ مراکز کارآفرینی دانشگاه

پژوهش و ترویج هستند و در برخی از آنها واحدهاي ، ي آموزشها آنها داراي واحد
ارزیابی عملکرد این . نیز وجود دارد آموزش و پژوهش ادغام شده و واحد پیش رشد

 ي آنها ارزیابیها داممعطوف به ساختارها و فرایند بوده و نتایج و پی مراکز اغلب
سازمان آموزش فنی ، ارتباط سازمانی این مراکز بیشتر با وزارت کار. شود نمی

                                                                                                                                      
1. pre- incubator   
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، آموختگان دانشسازمان همیاري اشتغال ، شهرداري، آموزش و پرورش، اي هحرف
ي ها نعتی و شرکتي صها برخی واحد، مراکز رشد، هاي علمی تحقیقاتی شهرك

اغلب به شکل برگزاري ، ي آموزشی مراکز مورد بررسیها هبرنام. کارآفرین است
اندازي کسب و کار است  در زمینۀ آمادگی نسبی افراد براي راهیی ها و کارگاه ها هدور

براتی و ( ندارد يپوشش و تأثیر چشمگیر، که چون شرکت در آنها داوطلبانه است
  . )1385، همکاران
یک برنامه آموزشی ، 1اساس مدل آموزش کارآفرینی الدزانی و وان وورنبر 

و  »هاي کارآفرینی مهارت«، »انگیزه«کارآفرینی خوب باید حداقل شامل سه متغیر 
تا حدي به ، هاي آموزش کارآفرینی اکثریت دوره. باشد »هاي کسب و کار مهارت«

زند و به بعد اول و سوم که پردا هاي کارآفرینی می یعنی آموزش مهارت، متغیر دوم
ت رساندن ایده و حرکت به طرف فعال . کنند تر نیز هستند کمتر توجه می مهم به فعلی
لذا نباید تصور کرد که تمامی ، یک ویژگی فردي است تا عمومی، شدن
نقش اصلی مراکز کارآفرینی این . دانشگاهی الزاماً کارآفرین شوند التحصیالن فارغ

حالیکه متأسفانه حتی جایگاه  در. را براي افراد مستعد فراهم کند است که فرصت الزم
 فنّاوريي علم و ها جوانان مستعد انتخاب شده در المپیادهاي علمی نیز در فعالیت

در یی ها این در حالی است که خود این افراد نگرانی. کشور مشخص و بسامان نیست
کسب شده و به هدر رفتن  عدم استفاده از معلومات، مورد توقف رشد علمی خود

 خواهند که بسیار تأثیرگذار باشند می تخصص آنها و منزلت اجتماعی خود هستند و
  . )1382، یمیرزای(

  
  ها به دانشگاه درسی ریزي برنامه اختیار تفویض. 4

 اي هواگذاري پار، ها آموزش عالی و استقالل دانشگاه ریزي برنامهاولین تحول در نظام 
مورخ  196طی مصوبۀ جلسۀ ، ها به دانشگاه ریزي برنامهراي عالی از اختیارات شو

ها یا شوراهاي تحصیالت تکمیلی  طبق این مصوبه شوراي دانشگاه. است 30/2/1369
 اي ههیأت ممیزه یا در رشت ی که دارايیها دانشگاه يها ههاي آموزشی و دانشکد گروه

 التحصیل فارغرشناسی ارشد یا دست کم در سه دوره کا و، مجري دورة دکتري هستند
در مقطع کارشناسی ، واحد 24تا  20مجاز شدند که در مقطع کارشناسی ، اند هداشت

ي ها هواحد درسی و در مقطع دکتري همۀ واحدهاي درسی از دور 26تا  18ارشد 
                                                                                                                                      
1. Ladzani and Van Vuuren 
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کنند و قبل از اجرا به تصویب شوراي عالی  ریزي برنامهمصوب شورا را رأساً 
ي درسی توسط ها هبازنگري برنام، 1379در سال ، در گام بعدي. برسانند ریزي برنامه

تصویب تعداد و نوع دروس ، ت ممیزه را منتفی ندانسته ولیأهاي فاقد هی دانشگاه
ي تربیت معلم و علمی ها هدرسی رشت ریزي برنامه، ي جدیدها هایجاد رشت، عمومی

  . باقی ماند ریزي برنامهکاربردي بر عهدة شوراي عالی 
است از آن حاکی ، ي دانشگاهیها ي موجود در سایتها هسی منابع و آیین نامبرر

طور منسجم به تشکیل ه ب –حتی در سطح تهران  –ها  که تعداد معدودي از دانشگاه
. اند هي مربوطه اقدام کردها هآموزشی و درسی و تدوین آیین نام ریزي برنامهکمیتۀ 

گیر و با  قتبینی شده هنوز طوالنی و و تنگناي موجود این است که فرایندهاي پیش
ي بازبینی و ها فرایند، دیگر اینکه همسأل. در دانشگاه است گیري متمرکز تصمیم

متکی  -در صف و ستاد –عمدتاً به عناصر داخل نظام دانشگاهی  ها هبازسازي رشت
ا سازي آنها الزم است که کنش متقابل بین نظام دانشگاهی بدر حالیکه براي باز، است
  . ي اقتصادي اجتماعی برقرار شودها بخش
  

  اي هي میان رشتها هایجاد رشت. 5
یی از جمله اقدامات پیشنهادي براي افزایش کارا، اي هي میان رشتها هایجاد رشت

میان . بخشی آن استي بازار کار و اثرها تحصیالت دانشگاهی در جهت رفع نیاز
هستند  ها هجدید از رشت اي هگون، شوند می که با رویکرد حل مسأله طراحی ها اي هرشت

. اند گویی به نیازهاي کشور تدوین شدهپاسخبراي ي موجود ها هکه از ترکیب رشت
. هاي اجتماعی نیز بوده است دنبال تحوالت نظام پرداخته ب ها هگسترش این نوع رشت

در وزارت علوم تصویب  اي هبرنامه جدید میان رشت 555، 1384-88هاي  طی سال
ي مادر و ها هتصویب آن در کمیت، ها هیکی از مشکالت توسعۀ این رشت. است شده

چرا که یک رشته گاهی به ، است ریزي برنامهي ها هي تخصصی و گروها هکمبود کمیت
مشکل دیگر افراط . مثل اقتصاد انرژي یا حقوق گمرکی، کمیته مختلف مربوط است 3

رس قابل اجرا است به یک دوره د 3 تا 2یعنی موضوعی که در حد ، و تفریط است
ضمن اینکه اجراي . کمبود مدرس و منابع درسی است، مشکل دیگر. تبدیل شده است
 مواجه بوده است نیز -ها عدم همکاري دپارتمان -ها با مشکالت صنفی آن در دانشگاه

  . )1388، ییبرزو(
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 آموختگان  طرح کارورزي دانش. 6
اسـت کـه    التحصـیل  فارغربه توسط دانشجو یا بهترین گزینه براي کسب تج 1کارورزي

خود با مشاغل احتمالی را محـک زده و   يها هي شغلی و ارتباط آموختها میزان مهارت
بـه   28/11/83در تـاریخ   دانشـگاهی  التحصـیالن  فـارغ کارورزي طرح . کند می تقویت

اگرچه عملکـرد ایـن طـرح در خصـوص جـذب      . رسید عالی اشتغال تصویب شوراي
لـیکن در  ، نه بودن آن مثبت ارزیابی شده استو کم هزی ها هن دورای  هب حصیالنالت فارغ

. در دست نیسـت  ياطالعات جدید، مورد موفقیت این طرح در اشتغال دائم کارورزان
طور دائـم  ه ي دیگر بها در واحد% 27کارورزان در همان واحد و % 38، 1382در سال 

همچنـین خـود اشـتغاالن و    . انـد  هر بودهنوز در جستجوي کا% 23ولی ، اند هجذب شد
بیشـتر  % 5و % 1بـه ترتیـب از    اند همواردي که اشتغال غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی داشت

ــود ــد هنب ــۀ دوم طــرح کــارورزي. )1384، ذوالفقــاري(. ان ــارغ، در مرحل  التحصــیالن ف
بان نفر تا پایان آ 8086تعداد ، هزار نفري 10از سهمیۀ ، 1387کشاورزي در اردیبهشت 

دولتـی و از نـوع   غیر، ي پذیرندهها واحد% 79که ، ن طرح جذب شدندای  ههمان سال ب
از . انـد  هي دامی بودها و واحد ها تعاونی، اي همشاور، هاي فنی مهندسی خدماتی شرکت

در % 2/5در مقطـع کارشناسـی و   % 5/81، در مقطع کاردانی% 3/13، بین جذب شدگان
  . اند همقطع کارشناسی ارشد بود

، اولین کاستی قابـل مشـاهده در اجـراي ایـن طـرح     ، بنابر نظر مدیران منابع انسانی
نابسامانی و عـدم پیـروي از یـک الگـوي مشـخص در معرفـی دانشـجویان از سـوي         

ـ ، ها به مؤسسات مجري طرح بوده است دانشگاه ي هـا  هطـوري کـه برخـی از رشـت    ه ب
جـدي نگـرفتن کـار از    ، وممشـکل د . انـد  هشد می نامرتبط به یک واحد صنعتی معرفی

نقش غیر مـؤثر دفـاتر ارتبـاط دانشـگاه بـا صـنعت در       ، سوي کارورزان و مشکل سوم
معمـوالً دانشـجویان بـراي یـافتن محـل کـارورزي بـا        . طرح است گیري و ارزیابی پی

ي هـا  هضـعف برنامـ  ، از منظـري دیگـر  . )1385، ترابی مهربـانی ( مشکل روبرو هستند
کشور واقعیتی است که به اعتقـاد برخـی   یی هاي اجرا دستگاه آموزشی در رابطه با نیاز

زیـرا  . گردد می در انتقال نیاز خود به دانشگاه بازیی صاحبنظران به ضعف دستگاه اجرا
 ي درسی خود را بر اساس نیازهـاي شـغلی آن رشـته تـدوین    ها هبرنام% 70ها  دانشگاه

شدة آموزشـی وجـود دارد    یک اصل پذیرفته، از طرف دیگر. )1387، رحیمی( کنند می
                                                                                                                                      
1. internship 
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را دارد که آمـوزش در  یی نیروي انسانی آموزش دیده زمانی بیشترین کارا، گوید می که
نـد  ا موظـف  آموختگـان  دانـش مکانی صورت گیرد که بیشترین شباهت را به مکانی که 

  . )1382، یخواجه دلوی( داشته باشد، دانش و مهارت خود را در آنجا بکار گیرند
هـاي   دیگر در این مورد این است کـه اکثـر دانشـجویان طـی سـال      نکتۀ قابل ذکر

ي هـا  و حتـی پایـانی تحصـیل بـه اشـتغال و ضـرورت پـرداختن بـه فعالیـت         یی ابتدا
توجـه ندارنـد و در   ، شـود  مـی  هاي شـغلی آنـان   که موجب تقویت مهارتیی دانشجو

و  ؛شـوند  مـی  آستانۀ ورود به بازار کار متوجه ضعف توانمندي مورد نیاز براي اشـتغال 
ي سازمان یافتـه و  ها هخدمات و برنام، آن تعداد هم که به فکر آیندة شغلی خود هستند

برنامـۀ از آمـوزش تـا اشـتغال سـازمان همیـاري اشـتغال        . کننـد  نمـی  پیوسته دریافـت 
با هدف پر کردن این شکاف به اجـرا گذاشـته شـده اسـت کـه هنـوز        التحصیالن فارغ

  . یستعملکرد دقیقی از آن موجود ن
  

  گیري و پیشنهادات  نتیجه
دهد که اگرچه  می آموختگان آموزش عالی نشان کنکاش در مسائل اشتغال دانش

ي ها از نظر انتقال مهارت به ویژهمحتوا و اثربخشی  از لحاظي آموزشی ها هبرنام
لیکن ، با کاستی مواجه است التحصیالن فارغي کانونی به ها عمومی و شایستگی

رغم نیاز شدید به نیروي  است که علییی ها ی بحران اشتغال در بخشي اصلها کانون
منعطف شغلی و عدم توان رقابت اقتصادي با دنیاي ي غیرها اردلیل ساخته ب، متخصص
ن واقعیت و ای  هبا عنایت ب. ي انسانی موجود ناتوان استها هدر جذب سرمای، خارج

از جمله ، راهکارهاي مناسب براي آنذ اتر این مسأله و اتخ تأکید بر لزوم بررسی دقیق
ي کالسیک در برطرف کردن ها حل و کنارگذاشتن راه ها هتصحیح دیدگاترین آن  و مهم

و توجه  ها از طریق شناخت مستقیم و عالمانۀ واقعیت التحصیالن فارغمشکل اشتغال 
اهی با ي دانشگها هپیشنهادهاي ذیل را براي انطباق بیشتر برنام، ي نهاديها به رویکرد

  : توان برشمرد می ي شغلی موجودها هزمین
ي عمومی ها ي مورد نیاز براي تقویت مهارتها هبینی دروس و دور پیش -1
آوري و سازماندهی و تحلیل اطالعات و  شایستگی جمع به ویژه، التحصیالن فارغ

ی آمادگ، )...رزومه و، نامه پایان، گزارش( مهارت نوشتن، برقراري ارتباط و کار گروهی
 ؛نظم شغلی، براي مصاحبه
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 هو امکان تغییر آن با تغییر در کیفیت ارائیی مجوزهاي اعطا انعطاف در -2
 ؛ي شغلی جدیدها دروس و پایش نیاز

عملی در طول  -اصالح نظام ارزشیابی تحصیلی از صرفاً نظري به نظري  -3
 ؛ي عمومیها براي مهارت به ویژه، تحصیل

ت کادر آموزشی و تجهیز آزمایشگاه و تقوی، ها هنظر اساسی در برنامتجدید -4
 ؛ي علوم پایهها ههاي رشت کارگاه
و ایجاد نظام  )دلفی(از کارفرمایان  سنجی آموزشیطراحی فرایند مستمر نیاز -5

و حفظ  ها و پایش بازار کار براي کنترل و بهبود روش 1مطالعات مستمر پیگیرانه
 پویایی؛

ي ها ام یکپارچۀ انتقال نیازمنعطف و ایجاد نظي شغلی غیرها اصالح ساختار -6
 ؛به مراکز آموزشیها  تخصصی دستگاه

ي ها با بازار کار و نیازیی آشنا، ي میدانیها بازدید، ي عملیها افزایش واحد -7
ي گروه ها هي آموزشی رشتها هدر برنامیی ي اجراها و ارتباط با بخش اي همنطق

 ؛کشاورزي
 صورته ی باصالح قانون نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیع -8

ي کشاورزي و منابع طبیعی با نیازهاي بخش و به روز کردن ها سازي آموزش هماهنگ
  ؛آندانش مهندسان براي اجراي جامع و کامل 

ي نظام پاداش اقتصادي و اجتماعی در جهت ایجاد مطلوبیت ها رفع کاستی -9
 ؛ي پودمانیها علمی کاربردي و آموزش، ي کاردانیها هبراي تحصیل در دور

ي آموزشی علمی کاربردي و کاردانی ها هبرنامیی قص قانونی و محتواوان رفع -10
منظور حفظ ه و ممانعت از غلبۀ جنبۀ نظري بر عملی ب و تقویت بعد عملی آنها

 ؛ها هرسالت اصلی این دور
دولتی و جذب قانونی براي توسعۀ مراکز رشد غیري مالی و ها اعطاي مشوق -11

  ؛پذیر افراد ریسک
صنعتی با گسترش مراکز رشد  –هاي تجاري  بین سیاستایجاد هماهنگی  -12
 ؛و تقویت مراکز پیش رشد با همکاري بخش خصوصی فنّاوريهاي علم و  وپارك

                                                                                                                                      
1. trace study 
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اندازي کسب  در جهت تقویت مهارت راهتصحیح عملکرد مراکز کارآفرینی  -13
 ؛پرداز و به فعلیت رساندن استعدادهاي ایده التحصیالن فارغکار در  و

براي ها  و اعطاي اختیارات الزم به دانشگاه مالی –تخصصی ي ها رفع نیاز -14
ي ها ي آموزشی در راستاي نیازها هو دور ها هحداکثر استفاده از فرصت بازبینی رشت

ی اي همنطق، بومی  ؛و ملّ
) هاي اولیۀ تحصیل از سال(طرح کارورزي و تقویت آن یی اجرا نواقصرفع  -15

و معرفی ها  ي دستگاهها ه در استعالم نیازو فعال کردن دفاتر ارتباط صنعت و دانشگا
 . آموختگان دانش

  
ساله و بیشتر باتحصیالت عالی برحسب  10توزیع نرخ بیکاري جمعیت  )1(جدول 
 1385سرشماري  - )درصد( هاي عمده رشته تحصیلی و دوره تحصیلی گروه

   مقطع 
 جمع  گروه عمدة رشته تحصیلی

فوق 
 دیپلم

 لیسانس
فوق 
 لیسانس

فوق  و يدکتر
 يدکتر

 اظهار
 نشده

 06/0 30/0 05/3 86/11 15/29  12/10 جمع کل
 05/0 30/0 40/2 41/8 68/21 85/6 مرد 
 09/0 30/0 79/4 13/16 90/47 72/16 زن  

 0/0 0/0 81/1 35/3 66/12 29/4 علوم تربیتی
 33/0 21/0 32/4 52/11 74/27 64/10 علوم انسانی وهنر

 وبازرگانی ، علوم اجتماعی
 حقوق

47/10 28/19 09/17 17/2 16/0 0/0 

 03/0 16/0 19/7 25/16 24/19 27/12 محاسبات ریاضیات و، علوم
 03/0 13/0 14/2 79/12 85/39 41/11 تولید وساخت، مهندسی

 0/0 69/0 18/7 17/26 12/32 74/15 کشاورزي و دامپزشکی
 0/0 21/4 65/3 27/5 75/57 69/7 )بهزیستی(بهداشت و رفاه 

 0/0 0/0  16/0 29/12 26/49 47/8 خدمات
 23/0 15/0 35/5 46/5 63/29 86/6 نامشخص و اظهارنشده 

   1385محاسبه از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال : منبع
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 وضع شغلی در سطوح سواد برحسب جنس و ساله و بیشتر 10توزبع شاغالن  )2(جدول 
  1385سرشماري  -)درصد(

 بخش خصوصى  وضعیت شغل
 و مزد
 بگیر حقوق

 بخش عمومى

 اظهار
 نشده

   وضع شغلی
  

 وضع سواد

کارکنان  کارفرمایان جمع
 مستقل

 و مزد
 بگیران حقوق

کارکنان 
فامیلى 
 بدون مزد

 و مزد
بگیران   حقوق

 بخش عمومى

 اظهار
 نشده

 89/1 54/24 53/4 41/36 90/48 16/10 57/73 جمع کل
 88/1 20/27 34/4 47/38 39/46 80/10 92/70 جمع کل باسواد

 66/1 25/65 20/1 76/56 36/24 68/17 09/33 عالى
 100 100 100 100 100 100 100 جمع کل

 35/87 32/97 93/80 46/89 32/80 0/90 66/84 جمع کل باسواد
 24/16 25/44 39/2 69/12 52/4 09/14 60/8 عالى

  1385کن سال محاسبه از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مس: منبع
  

، ساله و بیشتر داراي تحصیالت عالی برحسب جنس 10توزیع شاغالن  )3(جدول 
  1385سرشماري -)درصد(هاي عمده رشته تحصیلی و شغلی  گروه

   مقطع
  
  
  
  

گروه عمدة رشته 
 تحصیلی

قانونگذاران
مقامات ، 

عالى رتبه 
 مدیران و

 ها تکنسین متخصصان
 دستیاران و

کارمندان 
امورادارى 

 فترىد و

کارکنان 
 خدماتى و
 فروشندگان

کارکنان 
 ماهر

، کشاورزى
جنگلدارى 

 ماهیگیرى و

صنعتگران 
کارکنان  و

مشاغل 
 مربوط

 متصدیان
مونتاژکاران 

ماشین 
 آالت و
  ها هدستگا

ورانندگان 
وسایل 
  نقلیه

 کارگران
 ساده

  سایرو
 اظهارنشده

جمع کل 
تحصیالت 

 عالی
43/10 97/48 20/11 35/8 50/6 04/1 52/3 28/2 78/0 92/6 

 61/1 22/0 61/0 56/0 39/0 71/1 66/3 88/1 08/77 27/12 علوم تربیتی
 علوم انسانی و

 33/4 71/0 45/1 31/2 94/0 21/5 53/7 02/5 81/63 70/8 هنر
علوم 

، اجتماعی
 بازرگانی و

 حقوق
49/13 71/39 74/11 12/13 89/7 02/1 38/2 02/2 89/0 75/7 

، علوم
 ریاضیات و

 اسباتمح
68/7 32/59 09/8 50/7 87/5 95/0 51/2 92/1 68/0 47/5 

، مهندسی
 98/9 01/1 37/4 58/8 81/0 74/7 79/8 63/15 06/31 02/12 تولید وساخت
کشاورزي و 
 26/6 69/1 37/3 55/3 41/6 15/11 29/9 48/12 88/33 92/11 دامپزشکی

بهداشت و 
 13/3 13/0 38/0 60/0 20/0 80/2 84/2 39/20 82/66 72/2 رفاه 

 72/21 73/0 77/1 32/1 62/0 59/14 30/4 61/20 02/29 31/5 خدمات
نامشخص و 

 08/8 19/1 33/3 20/3 51/1 88/5 14/6 52/7 15/54 0/9 اظهارنشده 
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  ها یادداشت
هاي شغلی مندرج در  گروه، ي مهندسی و ساختها هبراي رشت، عنوان مثاله ب -1
 6سـتون  ، ي کشاورزي و دامپزشـکی ها هو براي رشت 4جدول شمارة  8و  7هاي  ستون

 . جدول مذکور را نیز در نظر بگیریم
و رونـد  ، )1380(است که با توجه به زمان انجـام ایـن پـژوهش     الزم به ذکر -2

وضعیت این شایستگی به احتمال قـوي  ، استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیک و رایانه
  . بهبود اساسی یافته است

ي اساسـی  هـا  تعداد کـم پاسـخگویان از محـدودیت   ، ان پژوهشگرالبته به اذع -3
  . تحقیق بوده است

زراعـت و  ، خاکشناسـی ، پزشـکی  هاي گیـاه  کشاورزي عمومی را شامل رشته -4
  . باشد ترویج و آموزش کشاورزي دانستند که مورد نیازشان می

ي مورد نیاز براي اشتغال ها ي جهاد و کشاورزي نیز مهارتها رؤساي سازمان -5
کـه   انـد  هطور مشـابه برشـمرد  ه ي دولتی و خصوصی را بها مانزدر سا آموختگان نشدا

  . مجال ذکر آنها نیست
مجدد بر  تأکید مبنی بر، به امضاي معاونت ریاست جمهوري اي بخشنامهمثل  -6

  . منع ادامه تحصیل نیروهاي قراردادي
 موختگـان آ دانشي دانشجویان و ها تشکیل تعاونی :البته اقدامات دیگري مانند -7

نیـز در ایـن   ... تخفیف و معافیت مالیاتی و، اي هایجاد بانک اطالعاتی و خدمات مشاور
 . دانشگاه انجام شده که ارتباط مستقیم با بحث ندارد

ي هـا  هگـذاري برنامـ   بر عهـدة سـتاد سیاسـت    ها هتغییرات رشتیی تصویب نها -8
 ه و هیـأت امنـاء  گیري در مورد تشکیل گروه بر عهدة هیـأت رئیسـ   تصمیم آموزشی و

  . است
به نقل از مدیر کـل تعـاون اسـتان قـزوین در سـایت خبرگـزاري جمهـوري         -9

 . اسالمی
و عوامـل خطرسـازي کـه دانشـجویان را از فضـاي       هـا  مشـغولیت ، هـا  هجاذب -10
، ترابی مهربانی(کند به تفصیل در  می و کسب مهارت دوریی ي مفید دانشجوها فعالیت
  . آمده است )1385
نامـه   در مصـاحبه بـا هفتـه    التحصیالن فارغزمان همیاري اشتغال مدیر دفتر سا -11

  . 1384بهمن  4، بازار کار
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  منابع
بازسازي و توسعۀ علوم اجتماعی با نگاهی به سـاختار برنامـه   . )1386( پرویز، اجاللی

 . پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی :تهران. درسی
 اطـالع  و کتابـداري  رشـته  بررسی. )1375( فرزین، الدین و فرزانه رکن، احمدي الري

فصـلنامه علـوم    .ایـن رشـته در شـیراز    دانشجویان و التحصیالن فارغ دید از رسانی
 . 4شمارة ، 11دوره ، رسانی اطالع

بـرداري   بررسی نظام بهره. )1386(الف ، الف و احمد پورکاخکی، مهربانیان ؛م، اشرفی
. هـا و راهکارهـاي حمـایتی    سـت سیا، تنگناهـا : خردو دهقانی در کشاورزي ایـران 
 . دانشگاه فردوسی مشهد، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي

روزنامـه جـام   . التحصیالن بیکار فارغ، هاي سخت رشته. )1387( سینا، ایران پور انارکی
 . 1/4/1387، جم

طراحـی سـاختار   . )1385(منصـور  ، ظهیـري سـوگند و  ، تـورانی  ؛احود، براتی مارنانی
، مـدیریت سـالمت   .هاي علوم پزشکی کشور کارآفرینی در دانشگاه سازمانی مراکز

 . 23شمارة 
 همؤسسـ ، اي همایش مطالعات میان رشـته  هسخنرانی افتتاحی. )1388( رجبعلی، برزوئی

و  22، علوم اجتماعی دانشـگاه تهـران   هدانشکد، تهران، مطالعات فرهنگی اجتماعی
 . اردیبهشت 23
 .ریزي درسـی بـراي ایجـاد اشـتغال     الگوي مناسب برنامهتأملی بر . )1382(تقی ، بینقی

ی نظام آموزش عالی و اشتغال دانشـگاه تربیـت   ، جهاد دانشگاهی، اولین همایش ملّ
 . مهر 30و  29، مدرس

هاي آموزشی علمی کاربردي در پاسخ بـه   ارزیابی اثربخشی برنامه. )1380( تقی، بینقی
ي متخصـص و سیاسـتگذاري توسـعۀ    سنجی نیـرو طرح جامع نیاز، نیاز کارفرمایان

 . 1380، ریزي آموزش عالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه .منابع انسانی کشور
ــانی  .تعامــل ســازندة دانشــگاه و صــنعت در کــارورزي. )1385( مهــدي، ترابــی مهرب

سازمان همیاري اشـتغال  ، مصاحبه با مدیران منابع انسانی و آموزش شرکت پاکسان
 . ها التحصیالن دانشگاه فارغ

 .ضرورت توانمندسازي دانشـجویان در دوران تحصـیل  . )1385( مهدي، ترابی مهربانی
 . ها التحصیالن دانشگاه سازمان همیاري اشتغال فارغ
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رهیـافتی  ، گیري از متخصصین کشـاورزي  امکان سنجی بهره. )1379( احمد، ترك نژاد
ی مشـکالت  همایش بررسـ ، ییوري عوامل تولید کشاورزي و روستا در ارتقاء بهره

پژوهشکدة علـوم انسـانی و اجتمـاعی جهـاد     . نآموختگا انداز اشتغال دانش و چشم
 . دانشگاهی

مصاحبه با رئیس سازمان نظام مهندسـی کشـاورزي و منـابع    . )1382( خداکرم، جاللی
 . مرداد 30، همشهري، طبیعی

 .لآمـوزش معطـوف بـه اشـتغا    ، آموزش متناسب با نیاز. )1382( محمد، خواجه دلوئی
انتشارات جهاد ، مجموعه مقاالت اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

 . دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس
مجموعه مقاالت . )1386( الله، فکريعلیرضا و ، سوهانی دربان ؛سهراب، دهقان

دانشگاه ، انجمن اقتصاد کشاورزي ایران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران
 . دفردوسی مشه

التحصیالن دانشگاهی در  نگاهی به طرح کارورزي فارغ .)1384( مهدي، ذوالفقاري
مجموعه مقاالت دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی  .برنامه چهارم توسعه

 . 1384اردیبهشت ، تهران دانشگاه تربیت مدرس، کشور
 و الدین مقوا، زاهدي ؛محمدعلی، ناقلی ؛تقی، شامخی ؛رحیم، میرزایی مالاحمد

رابطه آموزش عالی و کارایی و اشتغال . )1385(محمدحسین ، اي جزیره
بررسی موردي آموزش : آموختگان مدیران و دانش، دیدگاه اساتید: آموختگان دانش
 . 11 ص ، زمستان، 73ره شما، فصلنامه پژوهش و سازندگی .جنگل
، مصاحبه با روزنامه ایران .مهارت سواد اما بیبا، متقاضیان کار. )1387( حسین، رحیمی
23/10 /1387 . 

مطالعۀ : وزش عالیارزیابی عملکرد نظام آم. )1387(نوراهللا ، پاشارضائی محمد و 
 .راندر شهر ته) ترمیک و پودمانی( هاي آموزشی علمی کاربردي موردي مؤسسه

 . تابستان، مجلۀ آموزش عالی ایران
هاي شخصیتی  ها و ویژگی شناسایی و بررسی مهارت. )1385( علیرضا، روحی

سازمان همیاري ، گزارش کارورزي مقطع کارشناسی ارشد .التحصیالن شاغل فارغ
 . ،موختگان  آ دانشاشتغال 
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سـتعد  بخـش خصوصـی جایگـاهی م   . )1385(حسین ، محموديغالمحسین و ، زمانی
، فصلنامۀ علمـی پژوهشـی اقتصـاد کشـاورزي     .براي جذب فرهیختگان کشاورزي

  . 54شمارة ، سال چهاردهم
شناسی اشتغال  برآورد نیروي متخصص مورد نیاز و آسیب. )1380( غالمحسین، زمانی

از مجموعه انتشارات طرح جامع  .آموختگان بخش کشاورزي کشور دانش
، »سیاستگذاري توسعۀ منابع انسانی کشور سنجی نیروي انسانی متخصص ونیاز«

 . ریزي آموزش عالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه
هاي  دولتی با ویژگیی رابطۀ ابعاد اشتغال در بخش غیربررس. )1380( پرویز، ساکتی

هاي  آموختگان شاغل در استان هاي اقتصادي دانش رشتۀ تحصیلی و فعالیت، فردي
وي متخصص و سیاستگذاري توسعۀ منابع سنجی نیرطرح جامع نیاز .جنوبی کشور
 . ریزي آموزش عالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه، انسانی کشور

هاي  آموزش تأثیر. )1384(غالمرضا ، پزشکی راد محمد و، چیذري ؛حسین، سلیمی
دومین همایش اشتغال و  .التحصیالن ی فارغیرسمی کشاورزي در اشتغال و کارآ

 . تهران، گاهی دانشگاه تربیت مدرسجهاد دانش، نظام آموزش عالی کشور
پاسخگویی رشته تحصیلی دانشجویان به نیازهاي بازار . )1384( رضامحمد، شجاعی
جهاد دانشگاهی دانشگاه ، دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور .کار

 . تهران، تربیت مدرس
 .عالی آموزش آموختگان دانش بیکاري تحلیل و بررسی. )1381(فرحناز ، صبوري

 توسعه سیاستگذاري و متخصص انسانی نیروي نیازسنجی طرح نتایج ارائه سمینار
 . تهران، عالی آموزش ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه، کشور انسانی منابع
، انتشارات ایران زمین .ریزي درسی اصول برنامه .)1377( کورش، اجارگاهفتحی و
 . تهران

مشکالت  و مسائل تحلیلی بررسی. )1387(حمید ، عباديفرشید و ، فرنود احمدي
راهکارهاي  هایران و ارائ در رشته این جذب کارشناسان در ژئوماتیک صنعت
 . برداري کشور سازمان نقشه، همایش ژئوماتیک .مناسب

نگرشی اجمالی بر ( هاي عمومی مهارت. )1384(  حمید، هاشمیشیرزاد و ، زادفالح آ
ادارة ، التحصیالن همیاري اشتغال فارغسازمان  .)هاي عمومی تعریف مهارت

 . ریزي مطالعات و برنامه
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وضعیت  .)1385(محمد ، چیذريغالمرضا و ، راد پزشکی ؛مهناز، زادة نصرآباديمحمد
هاي عالی علمی  آموختگان آموزش توانمندي شغلی و موفقیت شغلی دانش، اشتغال

، ر آموزش عالیریزي د فصلنامۀ پژوهش و برنامه .کاربردي در بخش کشاورزي
 . 39شمارة ، 12دورة 

ریزي درسی رشته زبان  بررسی ساختار برنامه. )1378( یوسف، محمدنژاد عالی زمینی
گروه تکنولوژي ، ریزي آموزش عالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه .ادبیات فارسی و

 . آموزشی
وزنۀ فراموش شدة صنعت : نساجی. )1388( مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

 . 1388خرداد  10، ر ایراند
 مصاحبه با روزنامه .مهارت با سواد اما بی، متقاضیان کار. )1387( حسن، مسلمی نائینی

 . ایران 
طرح ، هاي علمی کاربردي ارزشیابی اثربخشی دوره. )1380( حسنمحمد، زاده مقنی

، منابع انسانی کشور هسنجی نیروي متخصص و سیاستگذاري توسعجامع نیاز
 . ریزي آموزش عالی پژوهش و برنامهمؤسسۀ 

 :مشهد. اندازها چشم، رویکردها، هانظرگاه، برنامه درسی. )1381( محمود، محمديمهر
 . انتشار آستان قدس رضوي

صنایع کوچک  در آموختگان دانش بررسی وضعیت اشتغال. )1383( محمد، موالئی
  . 154شمارة  ،سال پانزدهم ،تدبیر .ایران
 . خرداد 8، مصاحبه با روزنامۀ همشهري ).1382( حسین، میرزایی
بخش خصوصی بهترین متولی : با تعریف شرایط مناسب. )1385( پرویز، ناصري

 . شمارة دوم ،سال چهارم، گو و مصاحبه با نشریۀ گفت، مراکز رشد
 عبدالرحیم، ابراهیم نوهکوروش و ، فتحی واجارگاه رضا؛، محمودي ؛رضا، نوروززاده

هاي درسی مصوب  ها در بازنگري برنامه ت سهم مشارکت دانشگاهوضعی. )1385(
شمارة ، ریزي در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه، ریزي عالی برنامه شوراي

42 . 
دیدگاه واگذاري اختیارات . )1381( درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت

وزارت ، اهیمعاونت آموزش و امور دانشگ، پیک آموزش .ریزي آموزشی برنامه
 . درمان و آموزش پزشکی، بهداشت
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ریـزي   نامۀ واگذاري اختیـارات برنامـه   آیین. )1379( فنّاوريتحقیقات و ، وزارت علوم
 . 10/2/1379مصوب ، ها درسی به دانشگاه

ها و  ویژگی: ریزي درسی در آموزش عالی ایران نظام برنامه. )1378( مژده، وزیري
  . دانشگاه تربیت مدرس، ريدکت هنام پایان .ها گیري جهت
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