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  چكيده
ريزي درسي دوره تحصيالت  ها در برنامه ان و كارفرمايان سازمانآفريني مدير در اين مقاله چگونگي نقش

ي نظرات اين گروه و ا در اين راستا با رويكردي مقايسه. تكميلي مورد بررسي قرار گرفته است
ريزي درسي مشخص  درسي در مورد وضعيت موجود و مطلوب مشاركت آنان در برنامه صاحبنظران برنامه

جامعه اين پژوهش دو . ليلي است و با روش كيفي انجام شده استتح-پژوهش، توصيفي. شده است
هاي درسي  درسي و اعضاي ستاد سياستگذاري برنامه يك گروه، صاحبنظران برنامه. باشند گروه مي

. هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان هستند دانشگاه اصفهان و گروه ديگر مديران و كارفرمايان سازمان
ابزار اين پژوهش مصاحبه . اي استفاده شده است گيري هدفمند و شبكه نمونه  براي هر دو گروه از روش

براي تعيين روايي ابزار . ساختار يافته بوده و با هر دو گروه حاضر در پژوهش مصاحبه شده است نيمه
هاي حاصل به صورت كيفي و با توجه به مارپيچ تحليل  يافته. پژوهش از روايي محتوا استفاده شده است

ها نشان داده است كه در وضع موجود هر دو گروه حاضر در اين پژوهش  يافته. ها تحليل شده است تهياف
در وضع . يافته و اثرگذاري ندارند ريزي درسي مشاركت سازمان معتقدند كه مديران و كافرمايان در برنامه

هاي  ر برخي گامتوانند د درسي معتقدند كه مديران و كارفرمايان مي مطلوب، صاحبنظران برنامه
درسي مشاركت  هاي اجرا، ارزشيابي و تغيير برنامه ريزي درسي دوره تحصيالت تكميلي به ويژه گام برنامه

تر شده  رنگ درسي كم  هاي مربوط به طراحي برنامه تاكيد آنان بر اين مشاركت در گام. داشته باشند
هاي اجرا، ارزشيابي  وضع مطلوب بايد در گاممديران و كارفرمايان نيز ضمن اينكه اعتقاد دارند در . است

هاي طراحي  درسي مشاركت كنند، خواستار اظهار نظرهاي كلي خود در بعضي گام و تغيير برنامه
  .درسي نيز هستند برنامه
درسي،  ريزي درسي، صاحبنظران برنامه آموزش عالي، تحصيالت تكميلي، برنامه :هاي كليدي واژه
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  قدمهم
تـوان از   هايي هستند كه با وجود آنكه مي هاي مختلف از گروه مديران و كارفرمايان سازمان

. گيرنـد  هاي درسي دانشگاهي استفاده كرد، كمتر مورد توجه قرار مي نظرات آنان در مورد برنامه
اده عالي اين است كه دانشجويان را براي اشتغال مولد آمـ  هاي آموزش  در شرايط كنوني از هدف

هاي مختلـف بـه عنـوان     بنابراين، مديران و كارفرمايان سازمان). 88، ص 1998، 1فورمن(سازد 
ريـزي درسـي    آموختگان بايد به صورت منطقي و در حـد نيـاز در فراينـد برنامـه     متقاضي دانش

 عالي بايد ميزان و ماهيت ها و مراكز آموزش براي رسيدن به اين هدف، دانشگاه. گذار باشند تاثير
اي كه بـه بهبـود    هاي مربوط بازنگري كنند به گونه رابطه موجود خود را با كارفرمايان و سازمان

عالي به نيازهاي مراكـز مختلـف از حيـث     هاي آموزش  اين ارتباط و افزايش پاسخگويي موسسه
در حال حاضـر، نيروهـاي آمـوزش ديـده در     ). 151، ص 1383عزيزي، (نيروي انساني بينجامد 

هايي هستند و ايـن مسـاله    عالي از جنبه كاربردي دچار ضعف  هاي آموزش ها و موسسه دانشگاه
يكي از عواملي است كه باعث شده تا كارفرمايان انگيـزه كمـي در اسـتخدام نيـروي كـار داراي      

  ). 328، ص 1383اميني، (تحصيالت عالي داشته باشند 
تند كه بايد به ضرورت هايي هس هاي مختلف از گروه كارفرمايان و مديران موسسه

عالي و  در شرايط كنوني ارتباط بين آموزش . درسي توجه داشت ريزي  مشاركت آنان در برنامه
هاي گذشته، در تمام جوامع صنعتي  در دهه. دنياي كار در زمره مسائل اساسي مورد بحث است

، 2تيچلر(ده است عالي و اشتغال به وجود آم هايي در زمينه ايجاد ارتباط بين آموزش  پيشرفت
و ) 181، ص 1985، 4؛ ويليامز1995و تيچلر،  3؛ كم457، ص 1997؛ 286، ص 1999

كنراد و (درسي دوره تحصيالت تكميلي داشته است  هاي تقاضاهاي بازاركار تاثير مهمي بر برنامه
عالي و  كند و كاو در مباحث مطرح پيرامون آموزش ). 225، ص 1376، ترجمه نصيري، 5ميالر

هايي يك مساله عمده بوده و  عالي و دنياي كار زمان  دهد كه رابطه بين آموزش معه نشان ميجا
آنچه در شرايط كنوني قابل ). 535، ص 1998تيچلر، (گاه به ندرت مورد توجه واقع شده است 

هاي مورد نياز  بازاركار و انتظارهاي نوين  مشاهده است تغيير ماهيت، شرايط و قابليت
، 6؛ نايت و يورك149، ص 1383عزيزي، (آموختگان دانشگاهي است  از دانش كارفرمايان

                                                            
1. Fuhrmann  
2. Teichler  
3. Kehm  
4. Williams 
5. Conrad & Millar  
6. Knight & York 
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بسياري از انتقادهاي كنوني ناظر به اين است كه آموزش ). 2000، 1؛ هسكت89، ص 2003
هاي مختلف  ها به دليل كاستي هاي شغلي صنعت شكست خورده و دانشگاه عالي در تحقق الزام 

  ).999، ص 1999، 2و تيلور ويليز(اند  مورد انتقاد واقع شده
هايي اسـت   هاي تحليلي انجام شده در مورد بازار كار و نيز پژوهش شاهد اين مدعا مطالعه

دادهاي  آموختگان و برون مندي كارفرمايان از عملكرد دانش ها به بررسي ميزان رضايت كه در آن
كه بين نيازهاي صنايع  ها نشان داده شده در اين پژوهش. عالي پرداخته شده است  نظام آموزش

آموختگان شكاف مهارتي  هاي مهارتي دانش هاي مورد انتظار و ويژگي ها و توانايي از حيث قابليت
هاي  ها ترسيم و تخمين شكاف مهارتي موجود در خالل سال هدف اكثر اين پژوهش. وجود دارد

متـرين عامـل   از آنجا كه نيـروي انسـاني متخصـص، مه   ). 150، ص 1383عزيزي، (آينده است 
كارفرمايان و بازار كار ) 12، ص 1385ميرزايي مال احمد و همكاران، (توسعه در هر جامعه است 

آموختگاني  عالي انتظار دارند تا دانش هاي آموزش  ها و موسسه در كشورهاي پيشرفته از دانشگاه
لي باشـند كـه   هاي ضروري براي انجام مشاغ ها و نگرش را تربيت نمايند كه واجد دانش، مهارت

  . تصدي آن را به عهده خواهند گرفت
  

  پذيري اشتغال
آموختگان  اين مفهوم نشان دهنده ضرورت توجه به انتظارات مديران و كارفرمايان از دانش

؛ 169، ص 2006، 3؛ كرانمر157-170، صص 2007يورك و نايت، (هاي دانشگاهي است  رشته
و  6؛ هيلز410، ص 2004؛ يورك، 13، ص 2005، 5؛ هاروي2006، 4جانسون و واتسون

؛ تيلور، 97، ص 2001؛  هاروي، 3-4، صص 2003؛ نايت و يورك، 214، ص 2003همكاران، 
ها  ها، ادراك اي از دستاوردها، مهارت ، مجموعه8پذيري اشتغال). 199-214، 1997، 7؛ يانو1998
آموختگان  شها احتمال اينكه دان هاي فردي است كه با برخورداري از آن ها و ويژگي ادراك

موفقيت آنان، . يابد بتوانند شغلي به دست آورند و در شغل خويش موفق باشند افزايش مي
در تعريف ). 567، ص 2006يورك و نايت، (سازد  مند مي نيروي كار، جامعه و اقتصاد را بهره

                                                            
1. Hesketh  
2. Willis & Taylor 
3. Cranmer 
4. Johnson & Watson  
5. Harvey 
6. Hills 
7. Yano   
8. employability  
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شده هاي الزم براي يافتن شغل دانسته  ها و قابليت پذيري، برخورداري از مهارت ديگر، اشتغال
  ).  602، ص 2010، 1كراسمن و كالرك(است 

و اهميت آن باعث شـده تـا   ) 13، ص 2005يورك، (اي پيچيده است  پذيري مقوله اشتغال
آموختگـان   ها به اين نكته پرداخته شود كه كارفرمايـان در شـرايط كنـوني از دانـش     در پژوهش

نايـت و  (ملكـرد آنـان هسـتند    هـايي در ع  دانشگاه چه انتظارهايي دارند و به دنبال چـه مهـارت  
نتـايج  ). 369-370، صص 2001؛ نايت، 149، ص 1383؛ عزيزي، 27-28، صص 2004يورك، 

هـاي   ويژگـي ) 2000( 2به عنوان نمونه، فـالوز و اسـتيون  . ها مختلف است حاصل از اين پژوهش
رتبـاط و ارائـه   اند از بازيابي و مديريت اطالعـات، ا  اند كه عبارت پذيري را برشمرده معرف اشتغال

از ) 27-28، صـص  2004(نايت و يـورك  . ريزي و حل مساله و تعامل اجتماعي پيشنهاد، برنامه
پذيري را شناسـايي و   كننده اشتغال هاي تعيين صاحبنظراني هستند كه به صورت جامع، ويژگي

پـذيري مسـتلزم آن اسـت كـه      آنـان معتقدنـد برخـورداري از قابليـت اشـتغال     . اند معرفي كرده
هـاي   هـاي اساسـي و مهـارت    هاي شخصي، مهـارت  آموختگان دانشگاهي در زمينه ويژگي دانش

پذيري را  هاي توصيف كننده اشتغال ويژگي 1جدول . هاي خاصي داشته باشند فرايندي، توانايي
  .دهد از نظر اين نويسندگان نشان مي

ان و بازاركار اطالع هاي مورد نظر كارفرماي ها و مهارت نياز اينكه بتوان از ويژگي پيش
هاي  درسي دانشگاهي به طور مداوم به ديدگاه  ريزي حاصل كرد اين است كه در برنامه

آيد توجه  هايي كه در عرصه هر شغل پديد مي كارفرمايان، اقتضائات مشاغل مختلف و تحول
قرار  درسي و كارفرمايان مورد استفاده هاي  هاي مختلفي براي بهبود رابطه برنامه روش. شود
، 2008، 4بامبر(اشاره داشت  3توان به يادگيري مبتني بر كار ها مي از بين اين روش. گيرد مي

؛ 2006و همكاران،  7؛ فريستون2007، 6؛ هاتفيلد2007، 5چاوسكا و مايش ؛ سوبي59-61صص 
و همكاران،  10؛ تينجاال2004، 9دوناگ ؛ مك219-220، صص 2005، 8؛ ريو و گاالچر2006
  ).389، ص 2001و همكاران،  11ن؛ دو151، ص 2003

                                                            
1. Crossman & Clarke 
2. Fallows & Steven  
3. work based learning  
4. Bamber 
5. Sobiechowska & Maisch  
6. Hatfield 
7. Freestone 
8. Reeve & Gallacher   
9. McDonough  
10. Tynjala 
11. Doven  
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  پذيري هاي توصيف كننده اشتغال ويژگي: 1جدول 
 هاي شخصي ويژگي

  .توانند توسعه پيدا كنندها ثابت نيستند و ميصفات و ويژگي:پذيرنظريه شخصي انعطاف  -
  .هاي خود ها و ارزش ها، آرمان ها و قوت آگاهي از ضعف: خودآگاهي  -
  .هاي اشتغال و زندگي ن اعتماد به نفس در برخورد با چالشداشت: اعتماد به نفس -
  .توانايي انجام كار بدون وجود نظارت: استقالل -
  .ها حساسيت نسبت به احساسات و عواطف ديگران و آثار ناشي از آن: هوش هيجاني -
  .هاي جديد توانايي پاسخگويي مثبت به شرايط متغير و چالش: پذيري انطباق -
  .توانايي حفظ اثربخشي تحت شرايط فشار: تحمل استرس -
  .توانايي انجام كار به صورت خود انگيخته: ابتكار  -
  .تعهد به يادگيري رو به پيشرفت براي تحقق نيازهاي اشتغال و زندگي: تمايل به يادگيري -
 .آمادگي و تمايل براي تامل ارزشيابانه روي عملكرد خود و ديگران: ورزي انديشه -

 ي اساسيها مهارت

 .تشخيص و به يادسپاري نكات كليدي و مهم:اثربخشي در خواندن -
  .توانايي استفاده از اعداد با سطح مناسبي از دقت: استدالل رياضي -
  .توانايي دستيابي به منابع اطالعاتي مختلف: بازيابي اطالعات -
  .هاي مختلف توانايي استفاده از زبان: هاي زباني مهارت -
  .توانايي كار به شيوه ساختار يافته و كارآمد: يتيخود مدير -
  .توانايي تحليل يك مساله يا موقعيت: تحليل انتقادي -
  .توانايي خالق و مبتكر بودن و بكارگيري تفكر جانبي: خالقيت -
  .تمركز توجه بر نكات كليدي و مهم: گوش دادن -
  .اي خوانندگان نوشته شده استهاي روشن و گويا كه بر ها، نامه گزارش: ارتباط نوشتاري -
  .ارائه روشن و حاكي از اعتماد به نفس اطالعات به يك گروه: توضيحات شفاهي -
  .به صورت نوشتاري يا شفاهي: تبيين  -
 .در هر دو جنبه فرهنگي و اقتصادي: آگاهي جهاني -

 هاي فرايندي مهارت

 .لفافزارهاي مختتوانايي استفاده از نرم:اي سواد رايانه -
  .ها و مسائل تجاري درك اولويت: آگاهي تجاري -
هـا فعاليـت    كننـد و بـر اسـاس رويـه     ها در عرصه عمل چگونـه كـار مـي    درك اينكه سازمان: حساسيت سياسي -

  .نمايند مي
  .هم در درون و هم در خارج از كشور: هاي مختلف توانايي براي كار در فرهنگ -
  .اشتغال و عمل بر اساس ضوابط اخالقيدرك ابعاد اخالقي : حساسيت اخالقي -
 .بندي وظايف بر اساس اهميت توانايي رتبه: بندي اولويت -
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  پذيري هاي توصيف كننده اشتغال ويژگي: 1جدول ي  ادامه
 هاي فرايندي مهارت

 .يافتني و اقدامات ساختار يافتهتعيين اهداف دست: ريزي برنامه -
  .اي همندي از درك رشت بهره: درك موضوع -
  .برخورداري از راه و رسم اخالقي و عمل بر اساس اصول آن: عمل نمودن به صورت اخالقي -
  .هاي مبهم و پيچيده توانايي مديريت موقعيت: غلبه بر ابهام و پيچيدگي -
  .ها ها براي يافتن راه حل ترين روش انتخاب و كاربست مناسب: حل مساله -
  .نسبت به اعتبار ديدگاه خودمتقاعد كردن ديگران : تاثيرگذاري -
  .اي از اقدامات دليل آوردن يا توجيه كردن ديدگاه يا مجموعه -
  .هاي با ديگران هاي مطرح در ارتباط هم تعارض درون فردي و هم تعارض: حل تعارض -
  .ها حل  انتخاب بهترين گزينه از بين راه: گيري تصميم -
  .براي مسائل بحث انگيزبحث براي حصول راه حل رضايت بخش : مذاكره -
 .توانايي كار با ديگران روي يك وظيفه مشترك به صورت اثر بخش: كار تيمي -

  ).8، ص 2005؛ يورك و نايت، 27-28، صص 2004(نايت و يورك : منبع
عالي  يادگيري مبتني بر كار يك رويكرد اساسي و خالقانه است كه به تغيير ماهيت آموزش      

درسـي   هاي مبتني بر كار معرف برنامه برنامه. كند ها و كارفرمايان كمك مي اهو رابطه بين دانشگ
گيـرد، يـك فراينـد     هاي علمي سنتي از يـك محـيط كـاري نشـات مـي      است كه به جاي رشته
هاي كار واقعي را در بر دارد و از دانشي كه از طريق كـار   كند كه فعاليت يادگيري را توصيف مي

شود و  ها با مشاركت كارفرمايان تدوين مي بسياري از اين برنامه. ردگي آيد كمك مي به دست مي
نيـز   1محور آموزش قابليت). 219-220، صص 2005ريو و گاالچر، (مستلزم مشاركت آنان است 
عالي بر اساس تحليـل   درسي آموزش  هاي  در اين رويكرد، برنامه. شود در همين راستا مطرح مي

گيـري   در اين جهـت . شود يان برنامه ايفاء خواهد كرد تدوين ميهايي كه دانشجو پس از پا نقش
شود نه توانايي  هاي آتي توجه مي هاي وي در ايفاي نقش ها يا قابليت به توانايي دانشجو و مهارت
  .هايي كه نشان دهنده تسلط او بر مطالب درسي است توفيق يافتن او در آزمون

درسـي    ريزي به عنوان ابتكاري در برنامه 1970محور در ابتداي دهه  نهضت آموزش قابليت
كوشـد همـاهنگي    ها نوعي اصالح آموزشـي اسـت كـه مـي     آموزش مبتني بر قابليت. رواج يافت

. عالي و نياز جامعه بـه كاركنـان مـاهر و شـهروندان توانـا ايجـاد كنـد        تري ميان آموزش نزديك
هـا و   تعريـف روشـن قابليـت   : ازانـد   محور شامل سه مولفه است كـه عبـارت   درسي قابليت برنامه

هـاي دانشـجويان و    كارهاي روشن بـراي ارزيـابي دسـتاورد و قابليـت     هاي مطلوب، راه شايستگي

                                                            
1. Competency based instruction  
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، ترجمـه  1ونـگ (ها را در دانشجويان تسهيل كنـد   هاي يادگيري كه كسب قابليت طراحي تجربه
شـود تـا    هاي مذكور اين است كه تالش مـي  جنبه مشترك روش). 83-84، صص 1383آراسته،

هاي مورد نياز بـازار كـار بهبـود     عالي و دانشجويان با شرايط كار و قابليت نسبت و رابطه آموزش
  .يابد

هدف از انجام پژوهش حاضر اين است كه وضعيت موجود و مطلـوب مشـاركت مـديران و    
 ريزي درسي دوره تحصيالت تكميلي از نظر آنـان و صـاحبنظران   ها در برنامه كارفرمايان سازمان

ريزي درسي ايـن   درسي بررسي شود و سپس چارچوبي براي مشاركت اين گروه در برنامه برنامه
         .دوره تحصيلي ارائه شود

  
  هاي پژوهش سوال

  :گيرد سوال به شرح زير مورد بررسي قرار مي 3در اين پژوهش 
در  درسي پيرامون مشاركت موجود و مطلوب مديران و كارفرمايان متخصصان برنامه -1 

ها،  تعيين ساختار كلي رشته و درس(ريزي درسي براي دوره تحصيالت تكميلي  هاي برنامه گام
و ) درسي درسي، ارزشيابي و تغيير برنامه ها، انتخاب و تدوين محتوا، اجراي برنامه تعيين هدف

 هايي دارند؟ هاي تحقق اين مشاركت چه ديدگاه روش

لتي و خصوصي شهر اصـفهان پيرامـون مشـاركت    هاي دو مديران و كارفرمايان سازمان -2
هـاي   ريزي درسي براي دوره تحصيالت تكميلي و روش هاي برنامه موجود و مطلوب خود در گام

 هايي دارند؟ تحقق اين مشاركت چه ديدگاه

هـاي   هـا در گـام   چارچوب پيشنهادي بـراي مشـاركت مـديران و كارفرمايـان سـازمان      -3
 تحصيالت تكميلي چيست؟ريزي درسي براي دوره  برنامه

  
  روش پژوهش

تحليلـي و از نـوع كيفـي اسـت كـه در آن بـراي        -ايـن پـژوهش توصـيفي    :نوع پژوهش
  . ساختاريافته شده است آوري اطالعات از مصاحبه نيمه جمع

گروه اول، صاحبنظران . در اين پژوهش، جامعه آماري شامل دو گروه است :جامعه آماري
. باشـند  درسي دانشگاه اصـفهان مـي     هاي ستاد سياستگذاري برنامهدرسي كشور و اعضاي  برنامه

هاي كالن دولتي و خصوصي شهر اصفهان هسـتند كـه    گروه دوم، مديران و كارفرمايان سازمان

                                                            
1. Weng 
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ارشد و دكتري مشغول به كار   هاي كارشناسي آموخته دوره نفر دانش 20در سازمان آنان بيش از
  .اند بوده

درسـي،   شيوه اوليه بـراي انتخـاب صـاحبنظران برنامـه    : مونهگيري و حجم ن روش نمونه
هـاي   درسي دانشگاه اصفهان و مـديران و كارفرمايـان سـازمان    اعضاي ستاد سياستگذاري برنامه

اند كه در  دولتي و خصوصي شهر اصفهان هدفمند بوده است؛ بدين معنا كه افرادي انتخاب شده
بـه شـمار آمـده و از اطالعـات ارزشـمندي      » 1رزهـاي بـا   نمونـه «رابطه با موضوع اين پـژوهش،  

گيـري   هـا از نمونـه   گيـري هدفمنـد، در جريـان مصـاحبه     عالوه بر روش نمونـه . برخوردار باشند
شوندگان خواسته شده است تا افراد  در اين شيوه از اولين مصاحبه. استفاده شده است 2اي شبكه

در  .دانند معرفـي نماينـد   مناسب مي ديگري را كه براي انجام مصاحبه پيرامون موضوع پژوهش
، ص 2007، 5بازي و لـيچ  آنوگ( 4و تكرار اطالعات 3ها اين پژوهش بر اساس دو معيار اشباع داده

درسي دانشـگاه   درسي و اعضاي ستاد سياستگذاري برنامه نفر از صاحبنظران برنامه 17با  ) 242
ساختار يافته انجـام   مصاحبه نيمه) نفر 32در مجموع (نفر از مديران و كارفرمايان  15اصفهان و 
 .ارائه شده است 3و  2هاي  حجم نمونه اين دو گروه در جدول. شده است

  

درسي  توزيع فراواني و درصد متخصصان و اعضاي ستاد سياستگذاري برنامه: 2جدول    
 كننده در پژوهش شركت

 راييرشته تخصصي يا پست اج درصد فراواني دانشگاه يا موسسه محل خدمت

 درسي برنامه ستادسياستگذاري اعضايدرسي،برنامه 6 29/35 دانشگاه اصفهان

 درسي برنامه 2 76/11 دانشگاه شهيد بهشتي

 درسي برنامه 2 76/11 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 درسي برنامه 2 76/11 دانشگاه فردوسي مشهد

 درسي برنامه 1 88/5 السالمدانشگاه امام حسين عليه

 درسي برنامه 1 88/5 نشگاه عالمه طباطباييدا

 درسي برنامه 1 88/5 دانشگاه كاشان

 درسي برنامه 1 88/5 دانشگاه مالير

 درسي برنامه 1 88/5 ريزي آموزش عاليموسسه پژوهش و برنامه

  17 100 جمع

                                                            
1. typical sample  
2. network sampling  
3. data saturation  
4. informational redundancy  
5. Onwuegbuzie & Leech  
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 مانتوزيع فراواني و درصد كارفرمايان و مديران مصاحبه شونده بر اساس نوع ساز: 3جدول 

 درصد فراواني سازمان

 10 6/66 دولتي

 5 4/33 خصوصي

 15 100 جمع

  
هاي دولتي و خصوصي دو نكته مـورد توجـه قـرار     در انتخاب مديران و كارفرمايان سازمان

ريـزي درسـي مشـاركتي در دوره تحصـيالت      نكته اول اينكه چون در اين پژوهش برنامه. گرفت
 20كـم   هايي مصاحبه شد كه دسـت  ران و كارفرمايان سازمانتكميلي مورد نظر بود، تنها با مدي

. آنان مشغول به فعاليـت باشـند   ارشد و دكتري در سازمان هاي كارشناسي آموخته دوره نفر دانش
عالوه بر اين، سعي شد در حد امكان اين كارفرمايان داراي تحصيالت تكميلي باشند و بتوانند با 

هـاي   انـد بـه سـوال    ذراندن دوره تحصـيلي بـه دسـت آورده   اي كه طي گ توجه به دانش و تجربه
  . پژوهش پاسخ گويند

  
ساختار يافته  ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، مصاحبه نيمه :ابزار گردآوري اطالعات

درسي، اعضاي ستاد سياستگذاري  هاي صاحبنظران برنامه پژوهشگر براي كسب ديدگاه. باشد مي
هاي دولتي و خصوصي با آنان مصاحبه انجام داده  رفرمايان سازماندرسي و مديران و كا برنامه
استفاده گرديده و كوشش  1ابزار مصاحبه از روايي محتوا به منظور تعيين روايي يا اعتبار. است

به منظور . هاي مصاحبه معرف محتوايي باشد كه قصد بررسي آن وجود دارد شده است تا سوال
هاي حاصل از مصاحبه دو اصل كاربردي ذكر شده كه در  افتهي 2پذيري افزايش قابليت تعميم

اي است كه امكان  اصل اول، تالش براي انتخاب نمونه. ها توجه شده است اين پژوهش به آن
اينكه يك موضوع از منظرهاي مختلف ديده شود را فراهم سازد و اصل دوم، فراهم نمودن 

، 2004، 3گراي(هاي جديدي پديدار نشود  دگاهامكان افزايش اندازه نمونه تا زماني است كه دي
  ). 219ص 

  
هايي  ها روش براي تحليل اطالعات حاصل از مصاحبه :روش تجزيه و تحليل اطالعات

شوندگان را  هاي مصاحبه  ها و ديدگاه ها، گزاره توان با استفاده از آن ارائه شده است كه مي
                                                            
1. Content validity  
2. Generalization  
3. Geeray  
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هاي كيفي را نشان  مراحل كلي تحليل دادهمارپيچي ارائه شده است كه  1در شكل . تحليل كرد
  .دهد مي
  

                                           
  ها مارپيچ تحليل داده: 1شكل 

  ).151، ص 2007(كرسول : منبع  
  

هـاي مختلـف    هـا را در قالـب فايـل    هـا، پژوهشـگر داده  هـا و فايـل  ادهدر مرحله مـديريت د      
ها كـه قـبالً    در مرحله بعد كه خواندن و يادداشت كردن است متن مصاحبه. كند سازماندهي مي

اي مختلف ه ها به بخش شود تا قبل از آنكه متن مصاحبه پياده شده است مطالعه  و كوشش مي
طـي فراينـد توصـيف،    . هـا بـه دسـت آيـد     كليت مصـاحبه تقسيم شود، حس و دريافتي درباره 

شود و متن مصاحبه بر اساس تناسب با كدها  هايي تدوين مي بندي و تفسير، كدها يا طبقه طبقه
هـاي حاصـل از    در مرحله پاياني، يافته. شود ها اختصاص داده مي هاي تدوين شده به آن يا طبقه
هـاي   در ايـن پـژوهش بـراي تحليـل داده    . ي شودهاي مختلف ارائه م ها در قالب عبارت مصاحبه

، سـازماندهي  1هـا  سـازي داده  فـراهم : اند از حاصل از مصاحبه از چند گام پيروي شده كه عبارت
هـا از طريـق كدگـذاري و متمركـز و تركيـب       در قالب مقولـه  3ها ، تقليل و تلخيص داده2ها داده

                                                            
1. preparing  
2. organizing  
3. reducing  
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، ص 2007، 2كرسـول (، جدول يـا بحـث   ها به صورت تصوير كدها و در نهايت ارائه داده 1كردن
148.(  

  
  هاي پژوهش يافته
  .شود هاي مطرح شده به شرح زير ارائه مي هاي حاصل از اين پژوهش بر حسب سوال يافته     

  
درسي پيرامون مشاركت موجود و مطلوب مديران و كارفرمايـان   متخصصان برنامهـ 1

هـاي تحقـق ايـن     تكميلي و روش ريزي درسي براي دوره تحصيالت هاي برنامه در گام
  هايي دارند؟ مشاركت چه ديدگاه

ريزي درسي دوره  ها در برنامه پيرامون مشاركت فعلي مديران و كارفرمايان سازمان
تحصيالت تكميلي تمام صاحبنظران معتقدند اگر چه ممكن است به صورت غير رسمي ميان 

اما ساز و كار رسمي براي مشاركت آنان  هايي برقرار شود اين گروه و مسئوالن دانشگاه ارتباط
شوندگان، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه را پل ارتباطي بين  گروهي از مصاحبه. وجود ندارد

ها ارتباط  هاي پژوهشي با سازمان دانند كه البته بيشتر در زمينه دانشگاه، صنايع و بازار كار مي
. اند فرمايان با دانشگاه را آسيبي مهم دانستهصاحبنظران، عدم وجود ارتباط مديران و كار. دارد

هاي پژوهشي انجام داده به همين نكته پرداخته و  عالي فعاليت  صاحبنظري كه در حوزه آموزش
 :بيان داشته است

آموختگان  شود دانش عالي اين است كه گفته مي  يكي از مشكالت جدي كنوني در آموزش
علت اين امر در ارتباط ضعيف ميان دانشگاه و . اند هاي واقعي شغلي بيگانه با كار در محيط

  .هاي مختلف نهفته است سازمان
شوندگان پيرامون وضع موجود مشاركت مديران و كارفرمايان چندان  هاي مصاحبه پاسخ  

ريزي درسي براي  هاي برنامه در وضعيت مطلوب، صاحبنظران در برخي گام. اميدبخش نيست
قوي از مشاركت مديران و كارفرمايان حمايت نموده و در برخي  دوره تحصيالت تكميلي به طور

هاي  از ميان گام. كنند كاهش يافته است ها تعداد افرادي كه از اين مشاركت حمايت مي گام
ها،  هاي كلي هدف ريزي درسي روي مشاركت مديران و كارفرمايان در تعيين جنبه برنامه

از ) درصد 88(دي وجود دارد؛ به اين معنا كه پانزده نفر درسي توافق زيا ارزشيابي و تغيير برنامه

                                                            
1. condensing  
2. Creswell  
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آموختگان  هايي كه دانش شوندگان اعتقاد دارند كه مديران و كارفرمايان سازمان مصاحبه
 .گمارند بايد در سه گام مذكور مشاركت داشته باشند دانشگاهي را به كار مي

فرمايان در نظر گرفته شده است، بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه مشاركتي كه براي كار
شوندگان به مشاركت  از مصاحبه) درصد 82(چهارده نفر . مشروط به رعايت برخي ضوابط است
با . درسي دوره تحصيالت تكميلي اعتقاد دارند هاي برنامه مديران و كارفرمايان در تعيين هدف

ها وارد شوند و تنها  ئيات هدفتوانند در جز  وجود اين، آنان بر اين باورند كه كارفرمايان نمي
به بيان ديگر، اين . درسي را با مشاركت آنان تعيين كرد گيري و اهداف كلي برنامه توان جهت مي

درسي را بايد در تعيين نيازهاي كلي مشاركت داد تا بتوان بر اساس اين  نفعان برنامه گروه از ذي
تر رسيد و در پي آن به انتخاب و  ييهاي جز هاي كلي است، به هدف نيازها كه نمايانگر هدف
  . تدوين محتوا اقدام كرد

مشاركت ) درصد 82(شوندگان  درسي نيز بسياري از مصاحبه پيرامون گام ارزشيابي برنامه
البته آنان بر اين باورند كه قلمرويي كه كارفرمايان . اند مديران و كارفرمايان را مفيد دانسته

درسي شوند نوعي ارزشيابي است كه بايد از  يند ارزشيابي برنامهتوانند از طريق آن وارد فرا مي
آموختگان دانشگاهي به عمل آورده و قضاوت كنند كه آنان تا چه ميزان از دانش،  عملكرد دانش

بنابراين، مشاركت . هاي الزم براي انجام مشاغل مورد تصدي برخوردار هستند ها و نگرش مهارت
آموختگان دانشگاهي و دادن بازخورد  زشيابي ميزان كارآمدي دانشكارفرمايان در اين گام با ار

شوندگان راهكاري را براي مشاركت  يكي از مصاحبه . شود به سيستم دانشگاهي ميسر مي
  :گويد او مي. درسي ارائه داده است كارفرمايان و مديران در ارزشيابي برنامه

آموختگان  نتيجه رسيد كه آيا دانش توان به اين هاي متعدد و مداوم مي با انجام مطالعه
هاي مورد نظر كارفرمايان را در حيطه دانش، نگرش و مهارت دارا هستند يا خير و اگر  صالحيت

  .ها برخوردارند پاسخ اين سوال مثبت بود بايد مالحظه كرد كه آنان تا چه ميزان از اين صالحيت
درسي صحبت چنداني از  ر برنامهاگر چه در مورد مشاركت مديران و كارفرمايان در تغيي  

سوي صاحبنظران مطرح نشده لكن آنان بر اين باورند زمانيكه مديران و كارفرمايان در 
نمايند و نقاط قوت و ضعف را مشخص  درسي مشاركت مي دادهاي برنامه ارزشيابي كيفيت برون

  . نمايند شن ميدرسي را نيز رو هاي مورد نياز براي تغيير برنامه سازند طبيعتاً حوزه مي
درسي  شوندگان در مورد مرحله انتخاب و سازماندهي محتواي برنامه هاي مصاحبه  ديدگاه  

با مشاركت كارفرمايان در انتخاب محتواي ) درصد 60(دهد كه بيشتر آنان  نشان مي
 نمايند كه انتخاب و سازماندهي محتواي اين گروه به اين نكته استناد مي. درسي مخالفند برنامه
بنابراين، در انتخاب محتوا، متخصص دانش و در تنظيم و . درسي فعاليتي تخصصي است برنامه
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نكته قابل . درسي بايد همكاري داشته باشند سازماندهي آن، متخصص دانش و صاحبنظر برنامه
درسي اين است كه حتي موافقان مشاركت كارفرمايان در  توجه در مورد انتخاب محتواي برنامه

تنها به مشاركت كارفرمايان در تعيين رئوس كلي محتوا اعتقاد داشته و به هيچ وجه،  اين گام،
  . تر براي آنان قائل نيستند نقشي افزون

درسي اگرچه حدود نيمي از مصاحبه شوندگان به ضرورت مشاركت  در گام اجراي برنامه
دليل مخالفي در اين رابطه اند اما هيچ  درسي اشاره نكرده مديران و كارفرمايان در اجراي برنامه

درسي، داليل خود را  موافقان مشاركت كارفرمايان و مديران در اجراي برنامه. اظهار نشده است
هاي مهم،  آنان بر اين باورند كه در حال حاضر يكي از بحث. اند براي اين مشاركت مطرح نموده

. آموختگان است ه دانشهاي مختلف استخدام كنند ضرورت تعامل دانشگاه با صنعت و سازمان
توان از طريق آن مشاركت و همكاري مديران و  ريزي درسي كه مي هاي مهم برنامه يكي از گام

صاحبنظري در اين رابطه . درسي است ها را باعث شد، مرحله اجراي برنامه كارفرمايان سازمان
  :گويد مي

بايد بتوانيم تعامل در حال حاضر كه موضوع كارآفريني و اشتغال در جامعه مطرح است   
ها بتوانند در اجراي  كاري داشته باشيم تا مديران و كارفرمايان سازمان هاي جدي با محيط

  .درسي با دانشگاه همكاري داشته باشند برنامه
شونده ديگري براي مشاركت دادن كارفرمايان راهكاري را پيشنهاد نموده و  مصاحبه

آموختگان در آن  هاي كاري كه دانش يد به محيطدرسي با هاي عملي برنامه گويد، جنبه مي
صاحبنظري كه پيرامون ارتباط بين بازار كار و دانشگاه . شوند واگذار گرددمشغول به كار مي

  :گويد كارهاي پژوهشي انجام داده مي
هاي زيادي پيرامون تعامل بين صنعت، بازار كار و دانشگاه مطرح  در حال حاضر بحث  
اي ايجاد و تقويت اين تعامل، واگذاري بخشي از فرايند آموزش به ه از جمله راه. است

هايي است كه  هاي مبتني بر كار از راه هاي ساندويچي يا دوره برگزاري دوره. هاست سازمان
هاي مبتني بر كار يا در محل  در دوره. توانند در اجراي آموزش مشاركت نمايند كارفرمايان مي

در . شود هاي عملي و مهارتي در موسسات برگزار مي گاه و دورههاي نظري در دانش كار، آموزش
شود و سپس يك دوره  هاي ساندويچي نيز مدتي آموزش نظري به دانشجويان ارائه مي دوره

ها به طور متناوب تكرار  شود و اين آموزش كوتاه مدت عملي در محيط كار براي آنان برگزار مي
  .شود مي

درسي دوره تحصيالت تكميلي موافقند  فرمايان در برنامهصاحبنظراني كه با مشاركت كار
هاي آموزش  به باور آنان از آنجا كه يكي از رسالت. اند داليلي را براي موافقت خود اعالم نموده
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ريزي درسي دوره  عالي تربيت نيروي انساني براي بازار كار است، كارفرمايان بايد در برنامه 
  . اشندتحصيالت تكميلي مشاركت داشته ب

گونه كه پيش از اين گفته شد، موافقان حضور كارفرمايان، شرايطي را براي مشاركت  همان
توان حكم كلي در مورد  اي بيان داشته است كه نمي شونده مصاحبه. اند اين گروه مطرح نموده

بايد كارفرمايان . ريزي درسي دوره تحصيالت تكميلي صادر كرد مشاركت كارفرمايان در برنامه
هاي علمي و عملي الزم  ورد ارزيابي قرار گيرند تا روشن شود كه آنان به چه ميزان صالحيتم

از مصاحبه شوندگان به تفاوت ) درصد 30(پنج نفر . براي چنين مشاركتي را دارا هستند
اند كه بايد بين مشاركت  و اين نكته را بيان كرده  هاي مختلف دانشگاهي اشاره داشته رشته

اي در اين باره  شونده مصاحبه. هاي نظري و كاربردي تفاوت قائل شد در رشتهكارفرمايان 
  :گويد مي

ها  حال اين رشته. هاي كاربردي و عملي مشاركت داد كارفرمايان را بايد بيشتر در رشته
هايي كه  اما در رشته. و مهندسي باشد  هاي علوم انساني، علوم پايه و فني تواند در زمره رشته مي

  .ظري بااليي دارند، عمدتاً صاحبنظران حوزه دانش بايد نظر بدهندجنبه ن
شوندگان نيز تفاوت بين دوره دكتري و كارشناسي ارشد  از مصاحبه) درصد 24( چهار نفر

از نظر اين گروه، چون در دوره . اند را به عنوان معيار مشاركت كارفرمايان مورد توجه قرار داده
پيشبرد مرزهاي دانش است مشاركت كارفرمايان كه عمدتاً  ها توليد و دكتري رسالت رشته

رسد ولي در دوره  دغدغه كاربردي و عملياتي ساختن دانش را دارند به حداقل مي
شوندگاني كه نسبت به مشاركت  مصاحبه . تواند بيشتر باشد ارشد اين مشاركت مي كارشناسي

مدتاً به تعريف نيازهاي آني و فوري كارفرمايان نظر مساعد ندارند بر اين باورند كه آنان ع
شود بايد با عنايت به  هايي از سوي كارفرمايان دريافت مي بنابراين، اگر ديدگاه. شوند محدود مي

  . ريزي درسي، پااليش شود ضرورت داشتن نگاه راهبردي در برنامه
ها  شوندگان براي مشاركت كارفرمايان و مديران سازمان هاي مختلفي توسط مصاحبه روش
  : اند ازريزي درسي  دوره تحصيالت تكميلي ذكر شده كه عبارت در برنامه
دعوت از مديران، كارفرمايان و كارشناسان برجسته و داراي تحصيالت تكميلي  ●

ريزي درسي به هنگام تعريف  هاي كالن دولتي و خصوصي در كميته برنامه سازمان
هاي مختلف  و اصالح و بهبود جنبه درسي رشته هاي جديد، تعيين كليات برنامه رشته
هاي كلي  گيري در تمام موارد، مشاركت كارفرمايان در تعيين جهت(درسي موجود  برنامه
  )است
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هاي مشورتي با حضور مديران تحصيالت تكميلي، كارفرمايان و مديران  برگزاري نشست ●
آموختگان  دانشهاي  ها و صالحيت ها و تبادل نظر پيرامون كيفيت دانش، مهارت سازمان

هاي مربوط،  درسي رشته دانشگاهي و نيازهاي جديد شغلي به منظور اصالح يا تغيير برنامه
  بر اساس بازخوردهاي دريافت شده؛

آموختگان  درسي و دانش ها از برنامه آوري انتظارات كارفرمايان و مديران سازمان جمع ●
  درسي؛  هاي برنامه خص شده به هدفهاي مش با استفاده از فنون نيازسنجي و تبديل اولويت

هاي جديد مشاغل از سوي كارفرمايان توسط دفتر ارتباط با صنعت  دريافت الزام ●
ها به منظور پاسخگويي  درسي و هر يك از درس دانشگاه و اعمال تغييرهاي الزم در برنامه

ا صنعت دانشگاه در اين راستا بايد وظايف دفتر ارتباط ب(بيشتر به نيازهاي جديد بازار كار 
  ) ها در نظر گرفت هاي پژوهشي با سازمان را فراتر از ارتباط

هاي  دعوت از مديران و كارفرمايان داراي تحصيالت تكميلي براي تدريس برخي درس ●
  عملي و حتي نظري در دانشگاه؛ 

هاي مختلف  هاي مرتبط با رشته واگذاري وظيفه آموزش واحدهاي عملي به موسسه ●
  .دانشگاهي

ريزي درسي دوره  شوندگان نسبت به مشاركت كارفرمايان در برنامه در مجموع، مصاحبه
ها مورد  با وجود اين، مشاركت مطلق آنان در تمام گام. تحصيالت تكميلي نگرش مثبتي دارند

شوندگان براي كارفرمايان و مديران در نظر دارند، كلي و  مشاركتي كه مصاحبه. نظر نيست
ها به ويژه  گيري كلي هدف اي اجرا، ارزشيابي و تا حدودي تعيين جهته بيشتر در گام

  . درسي است هاي مهارتي برنامه هدف
     
هـاي دولتـي و خصوصـي شـهر اصـفهان پيرامـون        مديران و كارفرمايان سازمانـ 2

ريزي درسي بـراي دوره تحصـيالت    هاي برنامه مشاركت موجود و مطلوب خود در گام
  هايي دارند؟ حقق اين مشاركت چه ديدگاههاي ت تكميلي و روش

درسي در مورد وضعيت موجود و مطلوب  هاي صاحبنظران برنامه قبل، ديدگاه  در سوال
ريزي درسي دوره تحصيالت تكميلي  هاي برنامه ها در گام مشاركت مديران و كارفرمايان سازمان

هاي  ن و كارفرمايان سازمانزير عنوان سوال دوم، مديرا. هاي اين مشاركت مطرح گرديد و شيوه
هايي از  يا گام  سو گام دولتي و خصوصي ضمن اشاره به مشاركت خود در وضع موجود، از يك 

ريزي درسي دوره تحصيالت تكميلي را كه معتقد به مشاركت خود در آن هستند  برنامه
 . اند ها را ذكر كرده هاي اعمال مشاركت در اين گام مشخص نموده و از سوي ديگر، روش
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اند كه در حال حاضر در  هاي دولتي و خصوصي اظهار كرده كارفرمايان و مديران سازمان
. مند و قابل توجهي ندارند ريزي درسي دوره تحصيالت تكميلي مشاركت نظام برنامه

هاي  هاي انجام شده گوياي اين است كه آنان خواستار مشاركت در برخي گام مصاحبه
صيالت تكميلي هستند اما مشاركت مورد نظر آنان كلي و در حد ريزي درسي دوره تح برنامه

البته ميزان تاكيد مديران و . ريزي درسي است هاي مربوط به برنامه گيري تاثيرگذاري بر تصميم
ها و نوع مشاركتي كه در هر گام  كارفرمايان روي اصل و ميزان مشاركت در هر يك از گام

  .نمايند يكسان نيست مطالبه مي
ريزي درسي، مديران و كارفرمايان به اتفاق  هاي تعريف شده براي برنامه يان گامدر م

. درسي مشاركت جدي داشته باشند هاي اجرا، ارزشيابي و تغيير برنامه معتقدند كه بايد در گام
آنان در اين سه گام، نقش مشاركتي خود را بسيار مهم دانسته و چنين مشاركتي را براي 

درسي كه در كنار انتقال دانش نظري، پاسخگويي به نيازهاي بازار كار نيز هاي  تدوين برنامه
درسي و شامل  در مورد سه گام ديگر كه ناظر به طراحي برنامه. اند تامين شود، ضروري دانسته

ها و انتخاب و سازماندهي محتواي  ها، تعيين هدف تعيين ساختار كلي رشته و درس
در ادامه به تفصيل در . ني محدود و بسيار كلي اعتقاد دارنددرسي است به يك نقش آفري برنامه

  .ها و نوع مشاركت مورد نظر مديران و كارفرمايان توضيح داده شده است مورد هر يك از گام
شوندگان به  از مصاحبه) درصد 40(ها گوياي اين نكته است كه شش نفر  تحليل پاسخ

ها مشاركت  تعيين ساختار كلي رشته و درس اند كه بايد در صورت صريح يا ضمني بيان داشته
. البته مشاركت مورد نظر كارفرمايان در اين گام در حد نظرخواهي است. داشته باشند

اي كه داراي تحصيالت عالي است و در بخش نيروي انساني يك سازمان دولتي  شونده مصاحبه
هاي مختلف تحصيلي  رشتههايي كه براي  مشغول به كار است اعتقاد دارد كه در تعريف گرايش

به باور . هاي مربوطه را دريافت داشت شود بايد به صورت كلي نظر كارفرمايان سازمان تعريف مي
شود با  هايي كه تعريف مي ها و گرايش او اين نظرخواهي به اين دليل بايد انجام شود كه رشته

  .دهاي اقتصادي، بازار كار و صنعت باش عنايت به نيازهاي جامعه، بخش
كند  ان دولتي فعاليت ميشونده ديگري كه در پست مدير منابع انساني يك سازم مصاحبه 

ها مشاركت داشته  بر اين باور است كه كارفرمايان بايد در تعيين ساختار كلي رشته و درس
در همين راستا، . شناسند هاي مورد نياز مشاغل مختلف را مي و مهارت  باشند چرا كه آنان دانش

ورت انطباق اي كه داراي مدرك دكتري تخصصي در رشته مديريت است، ضر شونده مصاحبه
هاي تحصيلي با نيازهاي بازار كار را مورد تاكيد قرار داده و به تجربه دانشگاه  رشته و گرايش

  :گويد ايشان مي. علمي كاربردي اشاره كرده است
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هايي  هاي علمي كاربردي اين بود كه بر اساس نياز بازار كار، رشته و گرايش فلسفه دانشگاه
هاي پر  ود زيادي اين دانشگاه به سوي ايجاد و گسترش رشتهبا وجود اين، تا حد. تاسيس شود

  .هايي كه واقعاً مورد نياز باشد مخاطب حركت كرده تا رشته
يكي از كارفرمايان همسو با ديگر مصاحبه شوندگان به چالش فقدان هماهنگي بين برخي 

رد اينكه تاسيس هاي تحصيلي و نيازهاي واقعي بازار كار اشاره كرده و معتقد است در مو رشته
تواند پاسخگوي نيازهاي بازار كار باشد بايد نظر كارفرمايان  يك رشته يا گرايش تا چه ميزان مي

هاي خصوصي كه داراي مدرك دكتري  در يكي از  يكي از مديران سازمان. را جويا شد
ود هاي علوم انساني است، دامنه مشاركت كارفرمايان در اين گام را بر اساس نگرش خ رشته

  :گويد تعريف نموده و مي
هاي  هاي تخصصي بايد با مشاركت كارفرمايان و مديران سازمان نوع رشته، گرايش و درس
اي  آموختگان رشته مربوطه تعيين شود؛ به اين معنا كه مجموعه استفاده كننده از خدمات دانش

ها مشاركت  عيين آنهاي نظري و عمومي وجود دارد كه ضرورتي ندارد كارفرمايان در ت از مهارت
  .هاي تخصصي بايد نظرات كارفرمايان را تامين نمود داشته باشند ولي در تعيين درس

ها حكايت از  شوندگان در گام تعيين ساختار كلي رشته و درس هاي مصاحبه بررسي پاسخ
با . آن دارد كه در مورد ضرورت مشاركت كارفرمايان و مديران در اين گام اجماع وجود ندارد

هاي  ها يك دليل مشترك را با واژه جود اين، موافقان مشاركت مديران و كارفرمايان سازمانو
ها با  ها و درس اين دليل عبارت است از ضرورت انطباق رشته، گرايش. كنند متفاوت بيان مي
  .نيازهاي بازار كار

درسي نسبت به گام قبل، همگرايي بيشتري بين  هاي برنامه در گام تعيين هدف
شوندگان معتقدند كه   از مصاحبه) درصد 80(دوازده نفر . شود شوندگان مشاهده مي احبهمص

درسي مشاركت داشته باشند و به طور  هاي كلي برنامه مديران و كارفرمايان بايد در تعريف هدف
هاي كلي ناظر به  ورزند كه اين مشاركت بايد در تعيين هدف خاص بر اين نكته تاكيد مي

. آموختگان وجود داشته باشد ها تمايل دارند در دانش لي تامين شود كه سازمانهاي عم مهارت
هاي  محوري را در تعيين هدف  ها بايد مهارت همچنين، اين گروه معتقدند كه دانشگاه

هاي فني به  درسي را به ويژه در رشته هاي برنامه درسي مورد توجه جدي قرار داده و هدف برنامه
مدير يك موسسه . هاي عملي در دانشجويان سوق دهند و تواناييها  سوي پرورش مهارت

ارشد و دكتري مشغول به كارند در اين رابطه  آموختگان كارشناسي خصوصي كه در آن دانش
  :گويد مي
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هاي  هاي الزم براي انجام مشاغل به ويژه در رشته در حال حاضر، دانش و مهارت
ها بايد به طور مداوم با كارفرمايان و مديران  هكند و دانشگا مهندسي به سرعت تغيير مي فني

هاي جديدي كه مورد نياز بازار  ها ارتباط داشته باشند تا بتوانند بر اساس دانش و مهارت سازمان
  .درسي را تعيين كنند هاي برنامه كار است هدف
كه درسي حاكي از اين است  هاي برنامه شوندگان در گام تعيين هدف كلي مصاحبه   ديدگاه

آنان بر اين نكته . ها نيستند درسي و درس هاي جزيي برنامه درصدد مشاركت در تعيين هدف
محوري   هاي عملي بايد با رويكرد مهارت درسي در درس هاي برنامه نمايند كه هدف تاكيد مي

درسي با نيازهاي متغير و  هاي برنامه تدوين گردد و به ضرورت منطبق و متحول ساختن هدف
  .ر كار توجه شودروز بازا

شوندگان به مشاركت مستقيم خود  درسي، مصاحبه در گام انتخاب و تدوين محتواي برنامه
اند كه اگر مشاركت كارفرمايان در  گروهي از آنان به اين نكته استناد كرده. اعتقاد ندارند

هاي  ههاي قبل تامين شود طبيعي است كه به طور غير مستقيم در اين مرحله نيز ديدگا مرحله
شوندگان كه تا حدودي به مشاركت خود در اين زمينه  آن گروه از مصاحبه. شود آنان اعمال مي

هاي عملي مورد نظر  هاي كلي و در درس اعتقاد دارند اين مشاركت را تنها در تعيين سرفصل
درسي را يك فعاليت تخصصي و در حيطه متخصص  اند و انتخاب محتواي برنامه قرار داده
  .اند رس دانستهموضوع د

شوندگان بر اين باورند كه مديران و كارفرمايان بايد  از مصاحبه) درصد 40(شش نفر 
درسي عرصه حضور مديران و  نيازهاي خود را به دانشگاه منتقل سازند اما محتواي برنامه

دانش  اين گروه با تاكيد بر اين نكته كه در بسياري از موارد كارفرمايان فاقد. كارفرمايان نيست
گويند صحبت به ميان آوردن از چنين  هاي علمي هستند، مي قوي در مورد محتواي رشته

يكي از . ريزي درسي شود مشاركتي ممكن است باعث گمراه شدن جريان برنامه
شوندگان كه در پست معاونت نيروي انساني يك سازمان دولتي از سابقه طوالني  مصاحبه

  :گويد برخوردار است مي
تنها . حتوا يك فعاليت تخصصي است و متخصص هر رشته بايد در آن نظر بدهدانتخاب م

كه مدير يا كارفرماي سازمان داراي تحصيالت تكميلي در رشته و گرايش مورد نظر  در صورتي
اما اينكه هيچ معياري براي اين مشاركت وجود . تواند در اين زمينه نظر مشورتي بدهد باشد مي

  .تنداشته باشد، صحيح نيس
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مدير ديگري كه به مشاركت كارفرمايان در گام انتخاب محتوا اعتقاد ندارد بين وضعيت 
او اظهار . ارشد و دكتري تفاوت قائل شده است هاي تحصيلي كارشناسي، كارشناسي دوره
  :دارد مي

توانند در  كارفرماياني كه از تحصيالت تكميلي در رشته مورد نظر برخوردار نيستند نمي
توانند نيازهاي خود را  آنان مي. هاي تحصيلي عالي نظر بدهند درسي دوره اي برنامهمورد محتو

  .مطرح نمايند اما اينكه محتوا چه باشد موضوعي جدا و فعاليتي تخصصي است
درسي گواه  شوندگان در گام انتخاب و تدوين محتواي برنامه هاي مصاحبه حاصل ديدگاه

دانند كه اعضاي هيات علمي به  فعاليت تخصصي مي اين است كه آنان انتخاب محتوا را يك
اگر به مشاركتي هم در اين زمينه اعتقاد داشته . دار آن باشند عنوان متخصص دانش بايد عهده

  .هاي عملي و مهارتي است هاي درس هاي آنان پيرامون سرفصل باشند منظور، دريافت ديدگاه
شوندگان در بين  گفت مصاحبه توان درسي گامي است كه به جرات مي اجراي برنامه

شوندگان بر اين باورند   تمام مصاحبه. باشند هاي ديگر خواهان بيشترين مشاركت در آن مي گام
هاي  هاي اجرايي افزايش يابد و از امكانات و توانايي سازمان كه بايد تعامل دانشگاه و سازمان

ها  اند كه دانشگاه ا مطرح ساختهآنان اين نكته ر. درسي استفاده شود مختلف در اجراي برنامه
هاي عملي و كاربردي توجه  گرايش نظري نيرومندي دارند و در مقابل چندان به پرورش مهارت

اي كه داراي تحصيالت تكميلي و از سابقه تدريس در موسسات  شونده مصاحبه. نمايند نمي
  :گويد عالي برخوردار است مي آموزش

شود كه بخشي از  به دانشجويان آموزش داده مي ها مباحث نظري متعددي در دانشگاه
ها را در اين زمينه مورد توجه  البته بايد تفاوت رشته. ها در عرصه شغلي كاربرد چنداني ندارد آن

  .ها به صورت كلي داراي گرايش نظري بااليي هستند قرار داد چرا كه بعضي از رشته
به اين معنا كه دانش . ظر و عمل باشدگويد دانشگاه بايد مرز بين ن اي مي شونده مصاحبه 

هاي مختلف مانند پزشكي، صنعت و علوم  هاي كاربردي تبديل ساخته و به بخش را به جلوه
هاي عملي و كاربردي به صورت بارز در  شوندگان بر جنبه تاكيد مصاحبه. انساني تحويل دهد

تعدادي . شود اند روشن مي درسي مطرح كرده پيشنهادهايي كه براي ايفاي نقش در اجراي برنامه
ها تعريف  بر اين باورند كه واحدهاي عملي را كه در رشته) درصد 33(شوندگان  از مصاحبه

گويند اگر  آنان مي. ها اجرا نمود آن  هاي مربوط واگذار كرد يا با مشاركت شود بايد به سازمان مي
را بايد در ارتباط با هاي مختلف به نظري و عملي تقسيم شود، بخش عملي  دانش در رشته

هاي كارورزي  اند كه درس برخي نيز اين پيشنهاد را مطرح كرده. محيط كار واقعي بدست آورد
هاي مربوط مورد  تر دنبال شود و نقش مشاركتي سازمان ها به صورت جدي بايد در دانشگاه
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مرين و كاربست هايي فراهم گردد تا دانشجويان امكان ت به اين معنا كه فرصت. توجه قرار گيرد
  .دانش نظري را پيدا كنند

هاي عملي و كاربردي  اند، كمبود مهارت شوندگان مطرح نموده يكي از نكاتي كه مصاحبه 
هاي الزم براي  شود آنان پس از اشتغال، كمتر از مهارت آموختگان است كه باعث مي در دانش

دگان چنين محدوديتي اين شون از نظر مصاحبه . انجام وظايف شغلي خويش برخوردار باشند
آموختگان را بر اساس نياز مشاغل مختلف  ها به همراه دارد كه بايد دانش هزينه را براي سازمان

  .هاي مهارتي جبران نمايند آموزش دهند و كمبودهاي آنان را در زمينه
درسي  شوندگان در گام اجراي برنامه هاي مطرح شده از سوي مصاحبه نگري ديدگاه با هم

آنان . درسي اعتقاد دارند سازد كه آنان به مشاركت خود در مرحله اجراي برنامه ن ميروش
آموختگان از دانش عملي و نظري را ضروري دانسته، بر اين باورند كه  برخورداري دانش

در يك . هاي مختلف مشاركت داشته باشند هاي عملي به گونه ها بايد در بخش آموزش سازمان
ها و بازار كار را خواستار هستند و  وندگان تعامل جدي دانشگاه با سازمانش جمله، تمام مصاحبه

  .دانند ها مي آن را رمز موفقيت دانشگاه و سازمان
شوندگان در اين  مصاحبه. شود درسي مطرح مي پس از گام اجرا، ارزشيابي از كيفيت برنامه

ها  باورند كه مسئوالن سازمان بر اين) نفر 15(تمام آنان . گام نيز به مشاركت خود قائل هستند
درسي كه نتايج آن متوجه سازمان است  هايي از برنامه درسي را در جنبه بايد كيفيت برنامه
آموختگان را  هاي استخدام كننده دانش شوندگان، سازمان برخي از مصاحبه. ارزشيابي نمايند

ها تحت تاثير نتايج  اندادهاي دانشگاه دانسته و به حكم اينكه اين سازم مشتري اصلي برون
  .دادها حق قائلند گيرند براي آنان در ارزشيابي كيفيت اين برون دادهاي دانشگاه قرار مي برون

درسي اين است كه در مقام قضاوت در  شوندگان از ارزشيابي برنامه انتظار اغلب مصاحبه 
هاي  ها و نگرش ارتآموختگان به چه ميزان از دانش، مه مورد اين موضوع قرار گيرند كه دانش

به بيان ديگر، مفهوم ارزشيابي . هاي سازماني برخوردارند الزم براي اشتغال موثر در پست
درسي است كه  شونده، ارزشيابي محصول برنامه  درسي نزدكارفرمايان و مديران مصاحبه برنامه
ها بايد ساز  انشگاهاند كه د شوندگان بر اين نكته تاكيد ورزيده مصاحبه. باشند آموختگان مي دانش

آموختگان در  هاي استخدام كننده دانش و كاري را تعريف نمايند كه به وسيله آن با موسسه
هاي  ها در جريان كيفيت دانش و مهارت ارتباط بوده و بر مبناي قضاوت مسئوالن سازمان

امكان را  از نظر آنان، وجود چنين حلقه بازخوردي اين. دادهاي نظام آموزشي قرار گيرند برون
آورد تا بتوانند از بازخوردهاي داده شده در راستاي بهبود و  براي مسئوالن دانشگاه فراهم مي

  .درسي استفاده نمايند تغيير برنامه
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توان گفت  درسي مي شوندگان در گام ارزشيابي برنامه هاي مصاحبه  بندي ديدگاه در جمع
اگر چه آنان روي . نيز قائل به مشاركت هستند درسي در اين گام آنان به مانند گام اجراي برنامه

درسي تاكيد ندارند اما به ضرورت دريافت قضاوت  مشاركت مستقيم در ارزشيابي كيفيت برنامه
  .آموختگان اعتقاد دارند خود در مورد كيفيت دانش
اند اما اين نكته را  شوندگان اظهار نظر چنداني ننموده درسي مصاحبه در گام تغيير برنامه

هايي كه توسط مديران و كارفرمايان در مرحله ارزشيابي  اند كه در نتيجه قضاوت مطرح ساخته
هاي مورد نياز براي اصالح و تغيير مشخص و در  شود بايد زمينه درسي انجام مي برنامه
درسي مورد توجه اكثر  هايي كه در زمينه تغيير برنامه يكي از نكته. درسي اعمال شود برنامه

هاي مختلف با عنايت به  درسي رشته ان و مديران است ضرورت روزآمد شدن برنامهكارفرماي
آيد و به طور طبيعي مستلزم اين است  تحول و تغييرهايي است كه در عرصه بازار كار پديد مي

هاي خود را روزآمد سازند تا بتوانند  آموختگان به صورت مداوم دانش و مهارت كه دانش
  . و متغير باشند پاسخگوي نيازهاي متحول

ها در  شوندگان براي مشاركت مديران و كارفرمايان سازمان كه توسط مصاحبه هايي روش
  : ريزي درسي ذكر شده عبارت است از هاي برنامه گام

هاي  ها براي حضور در جلسه دعوت از كارفرمايان داراي تحصيالت تكميلي سازمان ●
  ريزي درسي گروه يا دانشكده؛  ميته برنامهدرسي رشته در ك مربوط به طرح كليات برنامه

هاي مشترك از سوي دانشگاه با مديران و كارفرمايان و دريافت انتظارات  تشكيل جلسه ●
  ؛ هاي مربوط به هر سازمان آموختگان رشته دانشي، مهارتي و نگرشي آنان از دانش

ها  سان سازمانهاي عملي توسط كارشنا درسي به ويژه در درس اجراي بخشي از برنامه ●
  هاي مربوطه؛ در درون دانشگاه يا در سازمان

ها در مورد كيفيت دانش، مهارت و نگرش  دريافت نظرات كارفرمايان و مديران سازمان ●
نامه و مصاحبه براي اصالح و تغيير  آموختگان با استفاده از ابزارهايي مانند پرسش دانش
  .درسي موجود برنامه

ها در نظر گرفته  شوندگان براي مديران و كارفرمايان سازمان مشاركتي كه توسط مصاحبه
هايي است كه در دانشگاه  گيري كلي است و هدف آن تاثيرگذاري بر تصميم شده، داراي جهت

شوندگان در  درسي، مصاحبه  به جز گام اجراي برنامه. شود درسي اتخاذ مي پيرامون ابعاد برنامه
  .اند شاركت در تعيين جزئيات خودداري كردهها از ابراز تمايل به م ديگر گام
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درسي و مديران و  هاي صاحبنظران برنامه هاي ديدگاه ها و ناهمسويي تعيين همسويي
 كارفرمايان

دهد كه پيرامون مشاركت مطلوبي كه مديران و كارفرمايان  ها نشان مي مقايسه يافته
هاي  ميلي داشته باشند، بين ديدگاهريزي درسي دوره تحصيالت تك هاي برنامه توانند در گام مي

ها، همسويي بااليي  درسي مصاحبه شونده و مديران و كارفرمايان سازمان صاحبنظران برنامه
  . وجود دارد
ها در  درسي به مشاركت مديران و كارفرمايان سازمان صاحبنظران برنامه: ها همسويي ●

ند كه اين ديدگاه منطبق بر انتظاري است ا درسي اعتقاد داشته هاي ارزشيابي و تغيير برنامه گام
همچنين هر دو گروه، مشاركت در . كه مديران و كارفرمايان از نقش مشاركتي خود دارند

آموختگان دانشگاهي محدود  درسي را به مشاركت در ارزشيابي كيفيت دانش ارزشيابي برنامه
ركتي كه از سوي هر دو گروه درسي، مشا ها و محتواي برنامه در دو گام تعيين هدف. اند نموده

ها و تا حدودي  هاي كلي هدف گيري در نظر گرفته شده، محدود و تنها در تعيين جهت
ريزي درسي هر دو گروه در تعيين محتوا به محدودترين مشاركت  هاي برنامه در گام. محتواست

  .اعتقاد دارند
هاي  ديدگاهدر وضع موجود با وجود آنكه ناهمسويي جدي بين : ها ناهمسويي ●

ها وجود ندارد، اما در مقابل موضع  درسي و مديران و كارفرمايان سازمان صاحبنظران برنامه
درسي،  رنگ صاحبنظران در قبال مشاركت مديران و كارفرمايان در اجراي برنامه خنثي و كم

ني هاي كنو گيري با توجه به جهت. باشند آنان خواستار مشاركت جدي و واقعي در اين گام مي
هاي درسي با دنياي كار و اشتغال، اين تاكيد  عالي و برنامه  در زمينه ضرورت ارتباط آموزش

  . جا و قابل دفاع است  كارفرمايان به
  
هـاي   ها در گـام  چارچوب پيشنهادي براي مشاركت مديران و كارفرمايان سازمانـ 3

ن و صـنعتي  هـاي اصـفها   ريزي درسي براي دوره تحصيالت تكميلـي دانشـگاه   برنامه
  اصفهان چيست؟

ها در مورد مشاركت مطلـوب خـود    هايي كه مديران و كارفرمايان سازمان بر اساس ديدگاه
انـد و بـا توجـه بـه نظـرات       هـاي تحصـيالت تكميلـي مطـرح كـرده      ريزي درسي دوره در برنامه

ت براي مشارك) 2شكل (درسي در مورد مشاركت مطلوب آنان، چارچوب زير  صاحبنظران برنامه
  .اين گروه ارائه شده است
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ريزي  هاي برنامه چارچوب پيشنهادي براي مشاركت مديران و كارفرمايان در گام: 2شكل 

  درسي براي دوره تحصيالت تكميلي
  

  گيري بحث و نتيجه
هـايي    تواند آسـيب  ترديد، نبود مشاركت جدي مديران و كارفرمايان در وضع موجود مي بي

آموختگـان ايـن دوره    هاي درسي دوره تحصيالت تكميلي و دانش رنامهرا متوجه آموزش عالي، ب
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هايي وجود دارند كه منتقـد ضـرورت وجـود ارتبـاط تنگاتنـگ بـين        البته گروه. تحصيلي نمايد
هاي درسي و مشاغل موجود در جامعه بوده و علت اصلي نگراني آنان محدود كردن بـيش   برنامه

است كه با حضور فناوري، در حـال تغييـر و دگرگـوني اسـت     درسي به نيازهايي  از اندازه برنامه
اند كه يكي از مشـكالت امـروز    همچنين، صاحبنظراني نيز اشاره كرده). 107، ص 1384گويا، (

گرايي است حال آنكه ايـن امـر بايـد در زمـره وظـايف       آموزش عالي تاكيد بيش از حد بر حرفه
 ).   2004، 1ژيرو(هاي كسب و كار باشد  بنگاه

عالي در   ها، بسياري از انتقادهاي كنوني ناظر به اين است كه آموزش در مقابل اين ديدگاه
انـد   ها مورد انتقاد واقع شده هاي شغلي ناكام مانده و به همين دليل، دانشگاه پاسخگويي به الزام

اگر چه در حال حاضر، دفتر ارتباط با صنعت پلـي اسـت كـه    ). 999، ص 1999ويليز و تيلور، (
هـاي   هاي اصـلي آن در حـوزه فعاليـت    شود اما رسالت ارتباط بين دانشگاه و صنعت را باعث مي

هـاي درسـي و آمـوزش و     هـاي مـرتبط بـا برنامـه     شود تـا جنبـه   پژوهشي است و اين باعث مي
  .توان در اين سطح تعريف كرد مورد كم توجهي قرار گيرد هايي كه مي همكاري

آموختگان به حساب  كنندگان اصلي خدمات دانش ، استفادهها مديران و كارفرمايان سازمان
عالي  هاي اخير در زمينه آموزش  گيري آثاري است كه در سال اين نكته همسو با جهت. آيند مي

نايت و (پذيري  تاكيدي كه در اين گونه آثار در مورد مسائلي مانند اشتغال. منتشر شده است
؛ ويليامز، 1995؛ كم و تيچلر، 1999تيچلر، (نياي كار عالي با د  ، ارتباط آموزش)2004يورك، 
وجود دارد، از ) 2005ريو و گاالچر، (هاي مختلف، مانند آموزش مبتني بر كار  و آموزش) 1985

 .هاي امروزي در به كارگيري نيروي كار با كيفيت حكايت دارد انتظارات و دغدغه سازمان
هاي درسي با كيفيتي  ن زيادي به وجود برنامهبايد پذيرفت كه تامين اين انتظارات به ميزا
هاي درسي پاسخگو به نيازهاي  توان برنامه نمي. وابسته است كه قابليت پاسخگويي داشته باشد

مديران، كارفرمايان و بازار كار تدوين كرد بدون اينكه مشاركت معقول و منطقي آنان در 
هايي كه به  پردازي درسي، عبارت برنامه اگر چه در آثار موجود. ريزي درسي تامين شود برنامه

ريزي درسي دانشگاهي  طور مستقيم گوياي ضرورت مشاركت كارفرمايان و مديران در برنامه
هاي كنوني، ضرورت فراهم ساختن زمينه  گيري خورد لكن داللت جهت باشد كمتر به چشم مي

  . ريزي درسي است ها و مشاركت اين گروه در برنامه انعكاس ديدگاه
بر ) 1383(و عزيزي ) 1387(هاي مهرمحمدي  و ديدگاه) 1388(نيلي   هش در پژو

ريزي درسي تاكيد شده حال  ها در برنامه ضرورت توجه به نقش كارفرمايان و مديران سازمان
آموختگان دانشگاهي  مندي كارفرمايان از دانش هايي كه پيرامون ميزان رضايت آنكه در پژوهش

                                                            
1. Giroux  
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هاي مهارتي  يده است كه بين نيازهاي بازار كار و ويژگيانجام شده، مشخص گرد
در پژوهش حاضر، صاحبنظران ). 150، ص 1383عزيزي، (آموختگان فاصله وجود دارد  دانش
اند كه مديران و كارفرمايان بايد در  درسي و اعضاي ستاد سياستگذاري بر اين باور بوده برنامه
در عين حال، توافق كاملي در . اركت داشته باشنددرسي مش هاي ارزشيابي و تغيير برنامه گام

با وجود اينكه . درسي وجود نداشته است هاي طراحي برنامه زمينه مشاركت آنان در گام
درسي اظهار نظر  صاحبنظران پيرامون مشاركت مديران و كارفرمايان در گام اجراي برنامه

اين گام . ين گروه مطرح نشده استگيري منفي نيز در مورد مشاركت ا اند، موضع چنداني نكرده
اي است كه به  هاي مديران و كارفرمايان مشخص شده، عرصه گونه كه در تحليل پاسخ همان

هاي اصلي اتخاذ موضع  شايد يكي از دليل. صورت جدي خواستار اعمال مشاركت در آن هستند
تن گام اجرا براي خنثي توسط صاحبنظران در قبال مشاركت مديران و كارفرمايان، در نظر داش

البته با عنايت به . آفريني اعضاي هيات علمي و تا حدودي دانشجويان است نقش
المللي پيرامون مشاركت كارفرمايان و مديران در عرصه  هاي كنوني كه در سطح بين گيري جهت

  .       درسي مطرح است بايد در اين انديشه تامل نمود هاي اجراي برنامه
آفريني جدي آنان در  شونده حاكي از فقدان نقش  فرمايان مصاحبهموضع مديران و كار

البته اين موضوع باعث نشده تا در ترسيم وضعيت مطلوب . ريزي درسي دانشگاهي است برنامه
آنان دو مساله اعتقاد به ضرورت مشاركت و . بينانه اتخاذ نمايند مشاركت، نگاهي غير واقع

در رابطه با ضرورت مشاركت . اند از يكديگر متمايز نمودهها و چگونگي مشاركت را  حدود، شيوه
يكي . اند خود، موضعي جدي و در تعيين چارچوب و چگونگي آن، ديدگاهي منطقي اتخاذ كرده

از نتايج حاصل از موضع مديران و كارفرمايان نسبت به چگونگي و قلمروهاي مشاركت در 
هايي است كه به  م فكيك قائل شدن بين گاريزي درسي، اعتقاد آنان نسبت به ضرورت ت برنامه

مصاحبه . ها مشاركت داشته باشند لحاظ نقش دانش تخصصي، اعضاي هيات علمي بايد در آن
تر بوده است مشاركت كمتري  هايي كه دانش تخصصي مربوط به رشته برجسته شوندگان در گام

ها و محتوا  ساختار، هدف هاي تعيين اي كه در گام اند، به گونه را براي خود در نظر گرفته
هاي عملي محدود  هاي درس كمترين مشاركت را خواستار شده و اين مشاركت را نيز به هدف

  .اند كرده
درسي  اند تا در سه گام اجرا، ارزشيابي و تغيير برنامه مديران و كارفرمايان تمايل داشته

نشان دهنده همبستگي اين تاكيد آنان بر مشاركت در گام اجرا .  مشاركت جدي اعمال نمايند
هاي داراي  هاي دانشگاهي به ويژه در رشته هاي جديدي است كه در آموزش ديدگاه با شيوه

توان به آموزش  ها مي از ميان اين روش. گيري نظري و عملي مورد توجه قرار گرفته است جهت
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آموزش قابليت و ) 2007؛ هاتفيلد، 2007؛ سوبي چاوسكا و مايش، 2008بامبر، (مبتني بر كار 
ها، تاكيد بر ضرورت  نكته مشترك اين شيوه. اشاره كرد) 1383ونگ، ترجمه آراسته، (محور 

هاي  درسي و آموزش ها و انتظارات شغلي در برنامه همراه نمودن دانش نظري با مهارت
  .  دانشگاهي است

در درون كالس هاي آن را فراتر از اجراي سنتي و مرسوم  البته بايد اين نوع اجرا و شيوه
هاي اجرا، دامنه و برداشت سنتي را  درس در نظر داشت و به لحاظ نوع مدرس و محيط

هاي استخدام  تواند كارشناس، مدير يا كارفرماي سازمان در اين صورت، مدرس مي. گسترش داد
هاي  هاي آموزشي و كارگاهي سازمان درسي، محيط آموختگان و محل اجراي برنامه كننده دانش

درسي نيز كه مورد  در كنار گام اجرا، مشاركت آنان در ارزشيابي و تغيير برنامه. وط باشدمرب
ها و  رسد؛ به اين معنا كه سازمان شوندگان است منطقي و ضروري به نظر مي تاكيد مصاحبه

توانند در  باشند مي آموختگان دانشگاهي مي موسسات مختلف كه استفاده كننده خدمات دانش
  .هاي مورد نياز براي تغيير دخيل باشند فيت آنان و تعيين برخي حوزهارزشيابي كي

آموختگان دانشگاهي در برخي از  نظرات كارفرمايان در مورد دانش نظري و عملي دانش
كارفرمايان ) 1386(واجارگاه و شفيعي  در پژوهش فتحي . ها مورد توجه واقع شده است پژوهش

تگان رشته آموزش بزرگساالن از لحاظ دانش و آگاهي رشته آموخ اند كه دانش بر اين باور بوده
هاي مربوط در وضعيت خوبي قرار دارند، اما مهارت و توانايي آنان در  تخصصي و نيز نگرش

آموختگان از دانش عملي و  اند تا دانش كارفرمايان انتظار داشته. وضعيت مطلوبي نيست
روشن است كه آگاهي يافتن از . باشند كاربردي الزم براي انجام وظايف تخصصي برخوردار
تر  ريزي درسي مستلزم وجود ارتباط قوي نظرات مديران و كارفرمايان و مشاركت آنان در برنامه

كارفرمايان شركت كننده ) 1384(در پژوهش عارفي . ها و موسسات مختلف است بين دانشگاه
 . اند ها شده ا سازمانهاي علوم تربيتي ب در پژوهش خواستار افزايش ارتباط دانشكده

اي كه نبايد از نظر دور داشت، معيارهايي است كه بايد براي مشاركت مديران و  نكته
ريزي درسي در دوره تحصيالت  از آنجا كه در اين پژوهش، برنامه. كارفرمايان تعريف كرد

ريزي  مهتكميلي مورد توجه قرار گرفته است، مديران و كارفرمايان براي شركت در فرايند برنا
ها  ريزي درسي براي آن هايي باشند كه برنامه درسي بايد داراي تحصيالت تكميلي در رشته

تر از اين دوره  توان انتظار داشت افرادي كه سطح تحصيلي آنان پايين نمي. گيرد صورت مي
با . ريزي درسي داشته باشند اي در برنامه تحصيلي است بتوانند مشاركت موثر و همه جانبه

توان از انتظارات و تجربه مديران و كارفرمايان در سطح كارشناسي   د اين، تا حدودي ميوجو
هاي رشته، گرايش  هاي آنان را با توجه به ماهيت، اقتضائات و رسالت نيز استفاده نمود و ديدگاه
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نكته ديگري را نيز بايد در زمينه مشاركت مديران و كارفرمايان مورد . ها پااليش كرد و درس
هاي تحصيالت تكميلي تا حد زيادي، توليد و پيشبرد مرزهاي دانش  رسالت دوره. وجه قرار دادت

بنابراين، بايد در مشاركت اين گروه از تاكيد بيش از حد بر پرورش . هاي مختلف است در رشته
هاي عملي و تضعيف  درسي به سوي جنبه هاي هاي مهارتي دانشجويان و سوق يافتن برنامه جنبه
  .د نظري و دانشي خودداري نمودابعا
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  منابع
ها به تفكيك جـنس   التحصيالن دانشگاه تحليل تحوالت بازار كار فارغ). 1383. (رضا اميني، علي 

، جلـد اول،  عالي و توسعه پايدار مجموعه مقاالت همايش آموزش در برنامه چهارم توسعه، 
  .ريزي آموزش عالي موسسه پژوهش و برنامه: تهران

عالي ايران از  درسي رشته علوم تربيتي در آموزش  ارزيابي برنامه). 1384. (محبوبهعارفي، 
 .43-74، 1، درسي فصلنامه مطالعات برنامهديدگاه دانشجويان، متخصصان و كارفرمايان، 

. نادرقلي قورچيان و همكاران: عالي، مندرج در  اشتغال و آموزش). 1383... (ا عزيزي، نعمت
  . بنياد دانشنامه بزرگ فارسي: ، جلد اول، تهرانعالي  المعارف آموزش يرهدا). ويراستاران(

مورد : درسي دانشگاهي ارزيابي كيفيت برنامه). 1386. (واجارگاه، كورش و شفيعي، ناهيد فتحي
 .1-26، 5، درسي فصلنامه مطالعات برنامهدرسي آموزش بزرگساالن،  برنامه

درسي تحصيالت تكميلي، ترجمه بابك نصيري،  برنامه). 1376. (ب. ف و ميالر، س. كنراد، س
موسسه پژوهش و : ، جلد اول، تهرانعالي المعارف آموزش  دايره گزيده مقاالت: مندرج در

  .عالي ريزي آموزش  برنامه
: ريزي درسي در ايران، مندرج در درسي رشته برنامه عدم تعادل در برنامه). 1384. (گويا، زهرا

  . سمت: ، تهراندر ايراندرسي  قلمرو برنامه
ريزي درسي در  تحليلي بر سياست كاهش تمركز از برنامه). 1387. (مهرمحمدي، محمود

 .1-18، 3، عالي مجله آموزش ها،  ها و فرصت ضرورت: آموزش عالي ايران
. اي، محمدحسـين  ، و جزيـره .الـدين  ، زاهـدي، قـوام  .، شـامخي، تقـي  .ميرزايي مالاحمـد، رحـيم  

ديـدگاه اسـتادان، مـديران و    : آموختگـان  عالي و كارآيي و اشتغال دانش آموزش رابطه ). 1385(
 .11-26، 73، پژوهش و سازندگي در منابع طبيعيآموختگان،  دانش

مطالعه موردي : عالي درسي پاسخگو در آموزش  برنامه). 1388. (نيلي، محمدرضا
تربيتي و روانشناسي، دانشگاه نامه دكتري، دانشكده علوم  ، پايانهاي دولتي اصفهان دانشگاه
 .اصفهان

نادرقلي : آموزش قابليت محور، ترجمه حميدرضا آراسته، مندرج در). 1383. (ونگ، زين
بنياد : ، جلد اول، تهرانعالي  المعارف آموزش دايره). ويراستاران. (قورچيان و همكاران
  .دانشنامه بزرگ فارسي
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