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 3رضوان حکیم زادهتر دک
نشان  یروشنبهکه امروزه در بازار کار خود را  یاز موارد یکی چکیده:

. در ازار استب نیدر ا تیفعال یبرا ازیموردن یهاروزافزون مهارت تیاهم دهد،یم

باعث  التیسطح تحص شیکه افزا شدیمشاهده م شهیگذشته هم یهاسال

 در یشتریباالتر، درآمد ب التیتحص یو افراد دارا شودیم یکاریکاهش نرخ ب

 ستاکرده  رییمان تغموضوع در طول ز نیاند. اما اخود داشته یطول دوران زندگ

از  یآموختگان دانشگاهدانش یکاریکه نرخ ب دهندیموجود نشان م یو آمارها

 بحثمتا موضوع باعث شد  نی. ارفته استدر جامعه باالتر  یعموم یکارینرخ ب

 نی. در اردیقرار گ موردتوجه کاردر بازار  تیفعال یبرا ازیدنمور یهامهارت

 هیاول مدل ،یریاشتغال پذدر حوزه  اتیپژوهش، ابتدا با استفاده از مرور ادب

 یختسخت، نرم و شنا سه گروه مهارتِ هیمدل بر پا نیپژوهش استخراج شد. ا

از  یرخب اننیشد. سپس بر اساس آن با مسئوالن جذب و استخدام و کارآفر جادیا

 15 انجام بازار مصاحبه انجام شد و مشاهده شد که پس از رفعال د هایشرکت

 دهیرسبه سطح اشباع  از نخبگان آمدهدستبه یهادگاهیمصاحبه، اطالعات و د

 نیمراجعه مجدد به ا استخراج شد و با ینامه روش دلفپرسش ازآنپس. است

 هار بارچ ندیفرآ نیبه دست آمد. ا برای بار دوم نخبگان یهادگاهیها، دشرکت

آموختگان شدان تیفعال یبرا ازیموردن یهامهارت یبر رو کهنیاانجام شد تا 

الن بازار فعا دیکه از د یمهارت اصل 17در بازار کار اجماع حاصل شد.  یدانشگاه

 زارادر ب تیورود و فعال یآموختگان برادانش ازیموردن یاصل یهامهارت عنوانبه

ز اتفاده پژوهش با اس نیو محاسبات در ا هالیبودند، استخراج شدند. تحل کار

در  شودیماد پژوهش پیشنه یهاافتهیبر اساس  .شده استانجام یفاز کیتکن

 آموختگاندانشبرای  ازیموردن یهامهارتعالی  به  آموزشدرسی   یهابرنامه

درسی  یهابرنامهری در چارچوب بازنگ هامهارتتوجه شود و این  هادانشگاه

 یهاورهدو مؤسسات آموزش عالی   هادانشگاهوزارت علوم  لحاظ شود. همچنین 

ای کارآموزی بر یهادورهاشتغال پذیری از طریق  یهامهارتمهارتی را بر مبنای 

 دهند. ارائهدانشجویان 
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Abstract: In today’s market, the lack of necessary 

skills to operate efficiently could be mentioned as one 
of the significant issues. In the past, it was reported 

that higher levels of education correlates with lower 

unemployment rates leading to higher incomes for 
people with higher educations. However, this has 

changed over time, and recent statistics reaveled that 

the unemployment rate of university graduates is 
higher than the general unemployment rate in the 

society. This highlighted the significance of skills 

essential for operating in the market. Hence, this study 
seeks to present a model for skills that could raise the 

chance of employment referring to the literature 

review. This model was defined based on three groups 
of hard, soft and cognitive skills. The data were 

collected through interviews with some of recruiting 

officials and entrepreneurs. The findings indicated 
that after 15 interviews, the information and views 

obtained from the elites had reached saturation levels. 

Subsequently, the Delphi method questionnaire was 
extracted, and by referring to these companies, the 

views of the elites were obtained for the second time. 

This process was carried out four times, until a 
consensus was obtained about the skills necessary for 

the university graduates to enter the labor market. 

Finally, 17 main skills were mentioned by market 

participants as the essential skills for graduates to 

enter and work in the job market. The analysis in this 

study was conducted through fuzzy technique. 
Keywords: employability, employability skills, 

higher education graduates, employment, fuzzy group 

Delphi Method 
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 مسئلهبیان 
اهمیت آموزش عالی برای اقتصاد از توانایی آن برای افزایش، انباشتگی یا خلق  درواقع

(. بسیاری 2012، 3و تاگجو2، تانسل1سرمایه انسانی و افزایش سطح کارایی کلی اقتصاد است)اردم
را بر رشد اقتصادی و توسعه نشان  یگذارهیسرماتأثیر مثبت این  شدهانجامهای از پژوهش

و  10کلیمنت-و کاستلو 2013، 9و برخا 8و برخا 2011، 7و سرور 6، فاروق5، رحمان4اند)افضلداده
(. 1989، 14و شولتز 1994، 13و ساکاروپولوس 1980، 12و هاینمن 2012، 11کابریانا-ایدالگو

و  2012کابریانا، -کلیمنت و ایدالگو-)مانند کاستلوهاپژوهشکیفیت آموزش نیز در برخی از 
( 1985، 20و سولومون 2002، 19و ادواردز 18، بدی17و سینگ 1987، 16و کنان 15بهرمان

زش در توسعه بستگی به که میزان تأثیرگذاری آمو است شدهانیبو  قرارگرفته است موردتوجه
ها مشاهده کرد این است که همه توان در این پژوهشکیفیت آموزش نیز دارد. موضوعی که می

ها معتقدند که آموزش تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه انسانی دارد. این پژوهش
این است که این  داده استها نشان خود را در بسیاری از پژوهش یتازگبهاما موضوعی که 

شود و ممکن است وجود برخی لزوماً منجر به رشد اقتصادی و توسعه کشور نمی یگذارهیسرما
، 22و تانی 21عمالً به نتایج مثبتی منجر نگردد)کارول یگذارهیسرماها باعث شود که این نارسایی
 (.2013، 26و موسورا 25، پانا2011، 24و میشل 2012و همکاران،  23کریستین-، ماریوس2013
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های آموزش عالی وهشی که در کشور چین و پس از گسترش سریع دورهپژ مثالعنوانبه
آموختگان دهد که این گسترش عمالً باعث افزایش تعداد دانشنشان می شده استانجام

اند نیز نشان داده(2013)(. پانا و موسورا2014، 3و شینگ 2، والی1)لی بوده استدانشگاهی بیکار 
که نرخ بیکاری در این کشورها  شده استهای آموزش عالی در اروپا باعث که گسترش دوره

 افزایش یابد. 

 شیافزا یهااز نشانگر یکی عنوانبهمرتبط با اشتغال،  اتیدر ادب لیتحص یهاسال شیافزا
 انیاند که ارتباط مها نشان دادهاز پژوهش یاری. بسشودیشناخته م یدرآمد در طول زندگ

از  یکی. باشدیمثبت م یارتباط ،یو درآمد در طول دوره زندگ لیتحص یهاسال شیافزا
که  داده استرابطه نشان  نیدر ا نسریاست. م نسریم رابطه نهیزم نیدر ا ثمباح نیترمهم

 و تجربه او لیتحص یهاسال الت،یتحص زانیبه م یبستگ ،اشیزندگفرد در دوره  کیدرآمد 
  4دارد.

ر براب طیر شراداشته باشد، د یباالتر التیفرد قاعدتاً هر چه تحص نسر،یبر اساس رابطه م
 در مثالً چراکه، استنانهیخوشب اریبس نسریم یبندخواهد داشت. جمع یدرآمد باالتر

اما  شود،یمدرآمد  یدرصدده شیباعث افزا لیتحص یهاسال شیسال افزا کی، هر متحدهاالتیا
را، موسو متفاوت است)پانا و گریبه زمان د یو از زمان گریبه کشور د یموضوع از کشور نیا

 وستند دارد که در درون جامعه ه یبه افراد یپخش درآمد در اجتماع بستگ یچگونگ .(2013
ممکن است  اندکردهلیتحص شیها پکه سال یکسب درآمد دارند. افراد یبرا ییچه الگو کهنیا
به خود  ار رااز بازار ک یکه بخش کوچک هرچندو رشد داشته باشند،  دیرا در تولتأثیر  نیشتریب

 (.2009)هانوشک ، دهندیاختصاص م
 دیه بامفهوم ک نیبه ا ؛شودینم یررسمیغو  یرسم یریادگیبه  یتوجه نسریدر تابع م

که  یمسر جینتا انیدر نظر گرفت و ارتباط کمّی م یآموزش و رشد اقتصاد انیم یفیک یارتباط
سورا، و مو باشد)پانا ینشانگر مطلوب تواندینم ،یو رشد اقتصاد آورندیبه دست م انیدانشجو
2013.) 

                                                 
1 Li 
2 Whalley 
3 Xing 

 است: ریحالت به شکل ز نیتردر ساده نسریرابطه م 4

 
و  شانی)درو باشدیتجربه فرد م زانیم Eو  لیتحص یهاسال S، در طول زندگی درآمد فرد زانیم W آندر  که

 .(2015،  زادهمیحک
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 موزش در رشدتأثیر آ شیدر نما یاست که سع ییهاتالش نیتراز مهم یکی نسر،یم تابع
ست که اابع وارد ت نیبه ا یجد یینقدها شود،یم دهیکه د طورهمانو توسعه دارد، اما  یاقتصاد

 :برشمرد نیها را چنآن توانیخالصه م صورتبه
 درآمد است. زانیم یبرا یفیضع نشانگرِ لیتحص یهاسال 
 گرفته  در نظر زیفرد ن یدرون یهاوارد موضوع کرد تا مهارت ییبتوان نشانگرها دیبا

 شود.
 کی سرنیصورت که در تابع م نی. به استین قیچندان دق لیتحص یهاتفاوت سال 

ه در دارد ک کسانی یمختلف ارزش یهادر مقاطع مختلف و در محل شیافزاسال 
 .ستین یمنطق تیواقع

 ته دانس لیتحص یها. آموزش را تنها سالنشده استآموزش  تیفیبه ک یتوجه
است که آموزش  یمنطق یدر صورت لیتحص یهاسال اسیمق کهیدرحال است

زش در آمو انیم یادیت زدر عمل تفاو کهیدرحالداده شود،  کسانی صورتبه
 مختلف وجود دارد. یکشورها و مراکز آموزش

 ه استندادقرار  موردتوجهکمّی را  یانباشتگ شیو ب یفیک یانباشتگ شیب مسئله. 
  کرده فرض  نسریم رسدی. به نظر منگرفته استدر نظر  یطورکلبهسمت تقاضا را

 ستیو ممکن ن شودیده ممرتبط با بازار کار به افراد دا یهاکه تنها آموزش است
 .اورندیمرتبط با بازار کار به دست ب ریغ ییهاافراد آموزش

 گرفته استآموزش را در همه حال مثبت در نظر  یینها یبازده . 
 مسئلهبه  تریفیک یکه نگاه یپژوهش یکه جا رسدیبه نظر م هایبررس نیاساس ا بر

 وجهوردتممسائل باال را  یوان تا حدودکه در آن بت یاست. پژوهش یآموزش داشته باشد، خال
 تأثیر آن را ینوعبه ایخارج کرد  لیتحل طهیرا از ح لیتحص یهاسال ینوعبهبتوان  دی. باقرارداد

 اشت:را از مطالب فوق د هایریگجهینت نیا توانیاساس م نیا بر ساخت. تردودمح
 تیموفق یبرا یخوب نیبشیپ تواندینم لیتحص یهاو تمرکز بر سال نسریتابع م 

 فرد در بازار کار باشد. کی
 کند. را مشخص بازار کار یبرا ازیموردن یهاارائه شود که مهارت یاست تا مدل ازین 
 ستمیتوسط س یساز یاتیو عمل فهمقابلشناخته شوند که  یاگونهبه دیها بامهارت 

 باشند. یآموزش
  ها مفروض است که پژوهش . در عمومردیقرار گ یموردبررسالزم است سمت تقاضا

و آموزش  دهدیبازار کار را آموزش م یبرا ازیموردن یهامهارت یآموزش ستمیس
ست الت دردر همه حا تواندیمفروض نم نیکه ا رسدیمحور است. اما به نظر م ازین

 باشد.
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 شیدر کشور افزا ریاخ یهادر سال یآموختگان دانشگاهدانش انیدر م یکارینرخ ب
در  یآموزش عال یهادوره عیسر شیافزا یجهینتامر ممکن است  نیکه ا ته استداش یادیز

 نی. اشور باشدروز بازار کار در ک یازهایبا ن یدانشگاه یهاآموختهعدم تناسب  دیکشور و شا
نرخ  با زانیم نیا سهیمقا در کاریب یآموختگان دانشگاهدرصد دانش شیموضوع در خالل  افزا

ر کشور دانشجو د رشیپذ یندهیفزا شیافزا ریس 84مشخص است. از سال  در کل جامعه یکاریب
در کشور وجود  یاعرانتفیغ یآموزش عال یموسسه 44تعداد  84که در سال  یاگونهبهآغاز شد 

 هارهشتادوچ. در سال دیرس یآموزش عال یموسسه 340به  92تعداد تا سال  نیداشت که ا
 نیست که اامرکز بوده  1300وابسته به وزارت علوم  یموزشآ مؤسساتو  یتعداد مراکز دانشگاه

)آمار آموزش کندیم دایپ شیمرکز افزا 2504به  یدو برابر باًیتقر شیبا افزا 92تعداد در سال 
و  یناگهانعجوالنه،  ماتیتصم نیاز ا یو تبعات ناش هابی(.  آس1397نگاه,  کیدر  یعال
ده معه شجا ریگ بانیسال گر نیامروزه و باگذشت چنددر عرصه علم آموزش کشور  رانهیتدبیب

 :دیتوجه کن ریاست. به نمودار ز

 

 
 (1391ر، کشو یکل کشور)سالنامه آمار یکاریبا نرخ ب کردگانلیتحص یکارینرخ ب سهیمقا -1ودار نم

 

ن در دسترس آکه اطالعات  یخیتار درروند ،شودیم دهینمودار باال د در که طورهمان
 نیا اام بوده استدر کشور  یکل یکاریتر از نرخ بآموختگان کمدانش یکارینرخ ب شهیاست، هم
از نرخ  کردگانلیتحص یکاریو نرخ ب کندیم رییتغ 1390تا  1385 یهاسالانیمروند در 

 یکاریب نرخ 1390کشور در سال  یرسم . بر اساس آمارشودیم شتریب شوردر ک یعموم یکاریب
بوده درصد  15,3 کردگانلیتحص انینرخ در م نیو ا بوده استدرصد  12,3در کشور  یعموم
 ینفوس و مسکن در کشور تنها کم یعموم یاست که بر اساس سرشمار یدر حال نی. ااست

 وجود دارد. یاهدانشگ کردهلیتحصنفر  ونیلیم 5از  شیب
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در نظر  تالیبا توجه به سطح تحص کردگانلیتحص انیرا در م یکاریاگر نرخ ب حال
 :میشویم روروبه ریبا نمودار ز میریبگ

 

 
 1397، یآموزش عال یزیربرنامه)موسسه پژوهش و التیسطح تحص کیبه تفک یکارینرخ ب -2ودار نم

 

و  یکارشناس ،یداندر سطوح کار کردگانلیتحص یکارینرخ ب شودیم دهیکه د طورهمان
تا  یع دکتر. تنها دارندگان مقطبوده است یصعود 1375ارشد در کشور عمالً از سال  یکارشناس

همه  1390تا  1385که از سال  شودیو مشاهده م کنندیرا تجربه م ینزول ینرخ 1385سال 
 یرک دکترامد یافراد دارا انیدر م یکاریب شیشاهد افزا یشوند و حتیم یها صعودنرخ

 .میهست یتخصص
 اشتغال مسئلهکه  شودیمشخص م شدهارائه یو آمارها هالیاساس تحل بر

 یهاخواهد بود و روند یآت یهامهم کشور در سال یهااز دغدغه یکی یآموختگان دانشگاهدانش
بر این  .دن حرکت خواهد کردش دیبه سمت شد سرعتبهمشکل  نیکه ا دهندیموجود نشان م

آموختگان آموزش عالی دانش یریاشتغال پذهای اساس، هدف این پژوهش طراحی مدل مهارت
 باشد.کشور می

 پیشینه پژوهش
 یبه آن توجه شود، موضوع شکاف مهارت یکاریب ٔ  نهیدرزمکه الزم است  یمفهوم

در  ازیموردن یهافرد و مهارت شدهکسب یهامهارت انیتفاوت م یمفهوم به معنا نی. اباشدیم
 یینکته توجه داشت که عدم توانا نیبه ا توانیم نهیزم نی(. در ا2013)کالرک، باشدیم بازار کار

 انیم یموضوع دارد که شکاف مهارت نیجذب در بازار کار، نشان از ا یبرا تگانآموخدانش
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در بازار کار وجود  تیفعال یبرا ازیموردن یهاها و مهارتها در دانشگاهآموخته آن یهامهارت
 دارد. 

 یریاشتغال پذ. باشدیآموختگان مدانش یریاشتغال پذ، موردتوجه مسئله نه،یزم نیا در
آموختگان . دانششودیجذب در بازار کار گفته م یآموختگان برادانش یآمادگ زانیبه م

 صورتبهه چت آوردن شغل جذب در بازار کار و به دس یبرا یشتریتوان ب مشخصاً ریپذاشتعال
که  دانندیار آشنا هستند و مبازار ک اتیها با ادبدارند. آن ینیکارآفر صورتبهاستخدام و چه 

د که هستن یادافر ریپذاشتعالفعاالنه در مواجهه با بازار کار داشته باشند. افراد  یکردیچگونه رو
دست  ازود را خشغل  یلیلدارند و اگر به هر د زیدر بازار کار را ن ییجاجابه ییتوانا از،یدر صورت ن

رائه اازار کار خود را در ب یهاییتوانا توانندیها مبه دست آورند. آن یگریشغل د توانندیبدهند، م
وردن آبه دست  یها را براآن توانندیو م شناسندیدر بازار کار را م یتخصص یازهایکنند و ن

 است. افراد ریپذاشتعالفرد  کی یهایژگیو نیتراز مهم یکیکار  طی. شناخت محاموزندیشغل ب
را  یرقتمراحل  وکنند  شرفتیکنند و در شغل خود پ تیدر بازار کار فعال توانندیم ریپذاشتعال

 کنند. یط
واند شکاف فرد بت کی شوندیهستند که باعث م ییهامهارت یریاشتغال پذ یهامهارت

 ییها، مهارتهارتمها نیدر مواجهه با بازار کار داشته باشد. افعال  یکردیرا پر کند و رو یمهارت
 اته شوند تد به کار گرفافرا لهیها به وسکرد تا آن یکار توانیهستند و م تیقابل آموزش و تقو

 هلیبه وس دیپذیری را بااشتغال اصوالً شود،یم دهیبهتر در بازار کار جذب شوند. همان طور که د
پذیری اشتغال یهاتدر بازار کار را به عنوان مهار ازیمورد ن یهارد و مهارتک فیبازار کار تعر

 شناخت.
اند که ها ارائه شدههای متعددی در طول سالپذیری، مدلهای اشتغالمهارت نهیزمدر 
 کنید:مشاهده می 1در جدول 

 پذیریغالهای اشتهای ارائه شده در زمینه مهارتمدل -1جدول 

 مهارت ها گروه مهارت ها نام مدل ردیف

و 1هیلیییییییییییییییج  1

 (1998همکاران)

ها به صورت دانیش،  دارایی

 مهارت و نگرش

های مبنایی)مثل امانیت داری و قابیل اتکیا    دارایی

های ویژه شغلی(، های میانی)مهارتبودن(، دارایی

هییای مییرتبط یییا هییای سییطح باال)مهییارتدارایییی

 عملکرد سازمانی(

های تصیمیم  خودآگاهی، موقعیت شناسی، مهارت روش استفاده از دارایی ها

 گیری، مهارت تغییر

                                                 
1 Hillage 



زاده می، دکتر رضوان حک یمیتسل دی، دکتر محمدسع شانیدرو یعل  

 1398و تابستان بهار ، 19، شماره 10دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      14

 

 

 مهارت ها گروه مهارت ها نام مدل ردیف

ها بیه  چگونگی ارائه مهارت

 کارفرمایان)ارائه(

هیای  ، گواهی نامه ها، توصیه ها، تکنیکCVارائه 

 مصاحبه، سوابق کاری

ای کیه فیرد جوییای    زمینه

کار در آن بایید بیه دنبیال    

 کار بگردد.

 های کالنهای فردی، شاخصقعیتمو

عوامیییییل میییییؤثر بیییییر   (2001)1هاروی 2

 پذیریاشتغال

نوع موسسه آموزش عالی، نوع تحصییل، موقعییت   

جغرافیییایی و امکییان جییا بییه جییایی دانشییجویان، 

موضوع مورد تحصیل، تجربه کاری پیشین، سین،  

 وضعیت نژادی، جنسیت، موقعیت جغرافیایی

و   2فوگیییییییییییییت 3

 (2004همکاران)

   سازگاری فردی

 هویت شغلی

 سرمایه انسانی و اجتماعی

 4و ییییییورک3ناییییییت 4

(2004) (USEM5) 

درک دربییییاره موضییییوع، درک عمییییومی، درک  درک

 سازمانی، سازمان

 های میان فردیسازمان دهی، مهارت مهارت

انگیختگی، خود تصمیم و تعهد، اعتماد به نفیس،   سودمندی

 نار آمدن با استرسجرأت، استقالل عمل، ک

 یادگیری یادگرفتن فراشناخت

 ارزش ها، توانایی ها، اسیتعدادها، عالییق و تیوازن    های مدیریت خودمهارت (2009)6بریجستاک 5

 میان کار و زندگی

هیای ایجیاد مسیییر   مهیارت 

 شغلی

 یافتن و استفاده از اطالعات، اقدام برای بیه دسیت  

 طات تخصصیآوردن شغل، یادگیری، ایجاد ارتبا

هییای الزم بییرای عملکییرد شییغلی در یییک مهییارت های ویژه تخصصیمهارت

                                                 
1 Harvey 
2 Fugate 
3 Knight 
4 Yorke 
5 Understanding, Skills, Efficacy, Metacongnition 
6 Bridgestok 
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 مهارت ها گروه مهارت ها نام مدل ردیف

 موقعیت یا حوزه کاری

هییای هییایی کییه بییرای عملکییرد در شییغلمهییارت های عمومیمهارت

مختلف مورد نیاز است و قابل انتقال از یک شیغل  

هیایی همچیون   باشید. مهیارت  به شغل دیگیر میی  

اط برقییرار کییردن  اسییتفاده از تکنولییو ی و ارتبیی 

 نوشتاری و شفاهی

چیییییییییییییارچوب  6

پییییذیری اشییییتغال

 (2011)استرالیا

ارتباطات، فناوری، ییادگیری، میدیریت بیر خیود،       

طراحی و سازمان دهی، ابتکار عمل، حیل مسیأله،   

 کار گروهی

   های ویژه شغلیمهارت (2013)1کالرک 7

هیییای غییییر هیییارتهیییای شیییناختی، ممهیییارت های بنیادینمهارت

 شناختی)نرم(

و  2دی گاسییییییییمن 8

 (2013) 3چوی

ارتباطات، کار تیمی، حل مسأله، مدیریت فیردی،    

فناوری، یادگیری در طول  برنامه ریزی و طراحی،

 های سازمانیزندگی، مهارت

: پییرو ه ایجییاد  4لییی  9

هیییییای سرفصیییییل

 (2014ارزش)

 تحلیییل و تحقیییق، تفکییر انتقییادی، تفکییر خییالق، های ذهنی و عملیمهارت

ارتباطات نوشتاری، ارتباطیات شیفاهی، خوانیدن،    

سواد کمّی، سیواد اطالعیاتی، کیار گروهیی، حیل      

 مسأله

مسئولیت پذیری فیردی و  

 اجتماعی

مشییارکت اجتمییاعی، دانییش و شایسییتگی بییین   

هیای  فرهنگی، تحلییل اخالقیی، مبیانی و مهیارت    

 مرتبط با یادگیری در طول زندگی

 ری پیوستهیادگی یادگیری پیوسته و عملی

                                                 
1 Clark 
2 De Guzman 
3 Choi 
4 LEAP: Liberal Education and America’s Promise 
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 مهارت ها گروه مهارت ها نام مدل ردیف

شییییییارع پییییییور و  10

(: 1387همکیییییاران)

سمت تقاضیا بررسیی   

شده و از دانشیجویان  

نظرسییینجی انجیییام  

 است.شده

 لییییو تحل یو سیییازمانده یآورجمیییع تییییقابل  

 ،یزبان خیارج  کیاز  یریبهره گ ییاطالعات، توانا

 تیی و اشیاعه دانیش، قابل   دیتول یبا ابزارها ییآشنا

 یمحلی  ییانیا مختلیف، تو  دیی عقا رشیو پذ یبررس

)کاربست دانش(، شناخت و عمل به قواعد یشیاند

معقیول،   یشیغل  اتداشیتن انتظیار   ،یرفتار سازمان

 تیییقابل ،یدرک فرهنگیی ،یتفکییر انتقییاد تیییقابل

ارتبیاط و   یبرقیرار  ییتوانیا  ،یاستفاده از تکنولو 

 تیییحییل مسییأله، قابل ییتبییادل اطالعییات، توانییا

 یریی جهت گها،  تیفعال یو سازمانده یزیربرنامه

تعهید و اخیالق    ،یلیبه رشته تحصی  شیمثبت اند

 .یگروه یانجام کارها تیقابل ر،کا

آقاپور، موحدمحمدی  11

(: 1393و علم بیگیی) 

میییرتبط بیییا رشیییته 

 باشد.کشاورزی می

توانایی به کار گیری دانیش تخصصیی در محییط     های آکادمیکمهارت

عمل، توان حل مسائل و مشکالت به روش علمی، 

ی نوشیتن و ارائیه رزومیه در محییط کیاری،      توانای

ه در همچون رایان هاییفناوریتوانایی به کارگیری 

های نوشیتاری و  ارتباط با رشته کشاورزی، مهارت

های محاسباتی و عددی، گفتاری انگلیسی، مهارت

هییای تحقیقییی، تفکییر و تجزیییه و تحلیییل مهییارت

 نقادانه

توانایی شناخت نقاط قیوت خیود،   اعتماد به نفس،  های توسعه فردیمهارت 

توانییایی شییناخت نقییاط ضییعف خییود، خالقیییت،  

هیایی بیرای آشینایی بیا     داشتن راهکارها و شییوه 

هیای مناسیب حرفیه ای در    دانش روز دنیا، نگرش

هیای موفیق   ارتبیاط بیا کشیاورزی، دانسیتن روش    

شییدن در حییوزه کشییاورزی، آگییاهی از نقییش     

 های فوق برنامه در خصوص دروسفعالیت

هایی همچیون رایانیه   توانایی به کار گیری فناوری های کسب و کارمهارت 
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 مهارت ها گروه مهارت ها نام مدل ردیف

هییای در ارتبییاط بییا رشییته کشییاورزی، مهییارت   

کارآفرینی، مهارت برنامه ریزی زمانی دقیق بیرای  

انجام کارها، توانایی ایجاد ارتبیاط میوثر و کیارا بیا     

دیگران، توانایی کار با دیگران در قالیب گیروه هیا،    

گاری با تغییرات شرایط کار و زنیدگی،  توانایی ساز

آشنایی بیا قیوانین تجیاری و بازرگیانی در زمینیه      

 کشاورزی

 
 

 مدل مفهومی
یک  ژوهش،پبر اساس مرور ادبیات و همفکری با کارشناسان، تالش شد تا برای آغاز این 

و  یشگاهمدل مفهومی طراحی شود. به دلیل ماهیت این پژوهش که هم وابسته به تحصیالت دان
ین باشد، تالش شد تا مدلی طراحی شود که برای هر دو سوی اهم وابسته به بازار کار می

 ه کرد.تفادپژوهش قابل فهم و درک باشد و بتوان از آن برای برنامه ریزی در هر دو حوزه اس
 شمارد:سه حوزه برای یادگیری بر می (1956)1بلوم

 های ذهنیحوزه شناختی: مهارت 
 های رفتاری: رشد در احساسات و حوزه2حوزه عاطفی 
 های عملی یا فیزیکی: مهارت3حوزه عملیاتی 

مهارتی و آمادگی به منظور ایجاد چارچوبی برای مشخص کردن شکاف  (2013)4کالرک
 شمرد:برای کارکردن، دو دسته مهارت بر می

 های شناختیمهارت 
 های نرم)غیر شناختی(مهارت 

ها همچون ای از تواناییهای حل مسأله هستند که مجموعههای شناختی، مهارتمهارت
شناخت مسأله، تحلیل چند بعدی مسأله، درک درست از میزان بهینه اطالعات الزم برای حل 

باشد. توانایی ایجاد ارتباط و جمع بندی از اطالعات با یک فرآیند ها و ... میسأله، مدیریت دادهم
  (.2016، 1و اینگاوال 5گیرد)دامبرهدرست در این مجموعه قرار می

                                                 
1 Bloom 
2 Affective 
3 Psychomotor 
4 Clark 
5 Dumbre 
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کند در حالی های شناختی تأکید میکالرک معتقد است که ادبیات بیش از حد بر مهارت
های نرم در آمادگی برای کار کردن اهمیت زیادی دارد. حجم زیادی از که بررسی مهارت

های شناختی تأثیر های غیر شناختی نیز همچون مهارتدهند که مهارتها نشان میپژوهش
های غیر های آموزشی شناختی دارند. هرچند تعریف مهارتفقیتزیادی در دستیابی به مو

های کاری و تحصیلی)همچون ها را به وسیله عادتشناختی کار سختی است، اما معموال آن
، کنترل خود و اعتماد به نفس( 2های رفتاری)همچون احترام به خودانگیزه و نظم( و عادت

  (.2009، 4و سیلوا3کنند)هولمالندتعریف می
شود، دقت نیز یاد می 6های نرمها به عنوان مهارتکه از آن 5رفتارهای غیر شناختی

های شخصیتی و های نرم، ویژگیافزاید. مهارتعملکرد کاری افراد می ینیبشیپبیشتری را به 
، عملکرد شغلی و دورنمای شغلی را در 7های فردیهای رفتاری هستند که تراکنشمهارت

، 8از سازگاری اندعبارتها هایی از این مهارتسازند. نمونهشخص میهای شغلی مموقعیت
  (.2013)کالرک، 12، امانت و درستی 11، انضباط10، همکاری9های ارتباطیمهارت

 (2016، 17و بورگهانز 16، ویل15، دیریس14، هکمن13)کاوتزOECDبر اساس تعریف
 IQهای های معمول و تستشود که با آزمونهایی گفته میهای غیر شناختی به مهارتمهارت

های ، ویژگی18های نرمها با عناوین مختلفی همچون مهارتقابل اندازه گیری نیستند. این مهارت
-های اجتماعییا مهارت 21های شخصیتی، مهارت20های غیر شناختی، توانایی19شخصیتی
  شوند.می شناخته 22احساسی

                                                                                                                     
1 Ingawale 
2 Self-esteem 
3 Holmlund 
4 Silva 
5 Noncognitive behaviors 
6 Soft Skills 
7 Individual Interactions 
8 Adaptability 
9 Communication Skills 
1 0 Cooperation 
1 1 Discipline 
1 2 Integrity 
1 3 Kautz 
1 4 Heckman 
1 5 Diris 
1 6 Weel 
1 7 Borghans 
1 8 Soft Skills 
1 9 Personality Traits 
2 0 Non Cognitive abilities 
2 1 Character Skills 
2 2 Socio-Emotional Skills 
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های سخت و تکنیکی را در های نرم، مهارتدر کنار مهارت (2013)سینگ و همکاران
ست. اها نیز بر توانایی یک فرد برای انجام کار تأثیرگذار گیرند و معتقدند که این مهارتنظر می
های نرم دارند. های سخت، اهمیت کمتری نسبت به مهارتدارند که مهارتها بیان میالبته آن
ه، حساب و ریاضی( هستند که ارتباط ی)مثل کار با رایانهایی فنهای سخت مهارتمهارت

  مستقیمی با کیفیت عملکرد یک فرد در محیط کاری دارند.
ترین است کارفرمایان مهمدر مالزی انجام شده 2013در پژوهشی که در سال 

و های نرم آموختگان باید برای ورود در بازار کار داشته باشند را مهارتهایی که دانشمشخصه
های فنی یا مدیریتی هستند که به کسب و های سخت مهارتدانند. مهارتهای سخت میمهارت

ای های رفتاریمهارت 1های عامهای نرم یا مهارتکار اصلی یک بنگاه مرتبط هستند. مهارت
، 3و شانتاکوماری2هایی غیر ملموس از هوش احساسی هستند)سومالینگاملهستند که ویژگی

2013.) 
 دانند:های زیر را برای فعالیت در بازار کار مهم میها مهارتبر این اساس، آن 
 های نرممهارت 
 های سختمهارت 

ها به صورت های مختلف در بازار کار، تقسیم بندی مهارتبه دلیل ماهیت متفاوت شغل
ه ب (2013)های مختلفی وجود دارد. کالرککلی ممکن نیست و برای هر شغل، نیاز به مهارت

های تخصصی شغلی های بنیادین و مهارتها را به دو دسته مهارتمنظور حل مشکل باال، مهارت
های بنیادین به صورت عمومی برای فعالیت در بازار کار کند و معتقد است که مهارتتقسیم می

باشند. این های ویژه شغلی میالزم و ضروری هستند و مبنایی برای گسترش و ایجاد مهارت
گشت میان بار رفت و بر 28سیم بندی، مشکل ایجاد شده در مدل اولیه را حل کرد و پس از تق

 گر و صاحب نظران، مدل مفهومی این پژوهش به شکل زیر استخراج شد:پژوهش

                                                 
1 Generic Skills 
2 Somalingaml 
3 Shanthakumari 
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های  مفهومی مهارت مدل 
آموختگان  پذیری دانش اشتغال

آموزش عالی

مهارت های ویژه ی شغلیمهارت های بنیادی 

مهارت های شناختی

مهارت های نرم

مهارت های س ت
 

 پژوهش یمفهوم مدل -1شکل 
 

 های پژوهشفرضیه
 هش عبارتند از:های این پژوفرضیه

 ارد.دهای شناختی او بستگی ی دانشگاهی به مهارتآموختهپذیری یک دانش. اشتغال1
 های نرم او بستگی دارد.ی دانشگاهی به مهارتآموختهپذیری یک دانش. اشتغال2
 های سخت او بستگی دارد.ی دانشگاهی به مهارتآموختهپذیری یک دانش. اشتغال3

 پژوهشتبیی  روش انجام 

ت کمّی و است و از هر دو رهیاف ییگراعملبنیان فلسفی این پژوهش پراگماتیسم و 
راتژی شود. از نظر رویکرد، پژوهشی قیاسی است. از نظر استکیفی در این پژوهش استفاده می

ها این پژوهش از نوع آمیخته باشد. از نظر جمع آوری و گردآوری دادهپژوهش، پیمایشی می
 است.انجام شده 1397تا  1395های ن پژوهش در خالل سالباشد. ایمی

 

 
 پیاز پژوهش -3ودار نم
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 جامعه آماری پژوهش
دهند که در بخش صنعت نشان می 92ساله منتهی به سال  10آمارهای موجود در 

 شود. این در حالی استهای صنعتی خرد ایجاد میگاهاقتصاد ایران، سهم بزرگی از اشتغال در بن
های صنعتی بزرگ تولید که بیشترین سهم درآمدی به دست آمده در این بخش در بنگاه

های خرد درصد کل اشتغال بخش صنعت، در بنگاه 67شود. در ساختار مورد بحث حدود می
ها تولید این بخش در این بنگاه درصد از کل درآمد حاصل در 19ط اند در حالی که فقایجاد شده

در  رنددرصد کل اشتغال بخش صنعتی را در اختیار دا 12های بزرگ شوند. برعکس، بنگاهمی
های نگاهد. اگر به تعداد بیآیها به وجود مدرصد از کل درآمد صنعت در این بنگاه 53حالی که 

شویم که بخش اعظم متوجه می شان نیز نگاه کنیمموجود در اقتصاد ایران به تفکیک اندازه
درصد از کل  4دهند. فقط های کوچک و متوسط تشکیل میهای صنعتی کشور را بنگاهبنگاه
شوند. اینها در حالی است بندی میهای با سایز بزرگ دستههای صنعتی در ایران، جزو بنگاهبنگاه

هم ده سم یافت که عمکه اگر به آمارهای مربوط به صادرات بخش صنعتی رجوع کنیم درخواهی
اد و متوسط در اقتص سهم صنایع کوچک“)های بزرگ استصادرات در این بخش مربوط به بنگاه

 .(1397” ایران چقدر است؟،

ان های کوچک و متوسط استجامعه آماری این پژوهش، همه صاحبان و کارآفرینان بنگاه
 ورت نمونهها تعداد مورد نیاز برای به اشباع رسیدن اطالعات به صتهران هستند که از میان آن

 ری، انتخاب شده است.گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظ

 ابزار و روش تحلیل پژوهش
ستان اتوسط در این پژوهش ابتدا با استفاده از مصاحبه با صاحبان بنگاه های کوچک و م
محتوای  حلیلتهران، مبنای اولیه برای تحلیل ایجاد شد. در این بخش مصاحبه ها به وسیله ی ت

و  صالتاه پژوهشگران اجازه می دهد کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل محتوای کیفی ب
سیله ی وبه  حقیقت داده ها را به گونه ای ذهنی، ولی با روش علمی تفسیر کنند. عینیت نتایج

 .(2016گلشنی,  و)قائدی وجود یک فرآیند کدبندی نظام مند تضمین می شود
رح هم اکنون سه رویکرد سنتی، هدایت شده و جامع برای کاربرد تحلیل محتوا مط

ستفاده . در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای هدایت شده ا(2016گلشنی,  و)قائدی است
نه می شود که اساس تحلیل را مدل مفهومی این پژوهش و نظریه های موجود در این زمی

 کدهای اولیه و راهنما را تشکیل می دهند. 
در این پژوهش ابتدا جنبه های مشاهده پذیر و جزییات ملموس محتوا استخراج شدند. 

ی مشخص شدند پس از آن واحد تحلیل محتوای مورد اشاره مشخص شد. سپس واحد های معنای
و واحدهای تحلیل مشابه در یکدیگر ادغام شدند، تلخیص شدند و تالش شد تا تبدیل به مفهومی 
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معنادار و یکتا جهت تحلیل گردند. در انتها نیز مفاهیم استخراج شده بر اساس مدل مفهومی 
 پژوهش، در گروه های مختلف مفهومی قرار گرفتند.

 فاهیممسش نامه قرار می گیرد. عالوه بر این، در ادامه، یافته های مصاحبه در پر
رار قگان استخراج شده از ادبیات موضوع به پرسش نامه اضافه شد و در اختیار مصاحبه شوند

ادند. در به مفاهیم ارائه شده تخصیص د 4تا  0گرفت. این بار شرکت کنندگان امتیازی بین 
جام ر بار انچها ی تحلیل شدند. این فرآیندادامه، پاسخ های ارائه شده با استفاده از تکنیک دلف

دی به جدی شد تا این که پاسخ دهندگان در زمینه ی مهارت ها به اجماع رسیدند و هیچ مهارت
 پژوهش اضافه نشد و هیچ مهارتی نیز از میان مهارت های ارائه شده حذف نشد.

 روایی و پایایی پژوهش
عضای شرکت کننده در اروش دلفی، اگر دارند که در ( بیان می1387احمدی و همکاران)

ر این شود. دمطالعه، نماینده گروه یا حوزه دانش مورد نظر باشند، اعتبار محتوی تضمین می
های ر بنگاهدعال فپژوهش نیز به دلیل این که افراد مورد مطالعه، همگی کارفرمایان و کارآفرینان 

 ها نظارتیم پژوهشی بر صالحیت آنکوچک و متوسط استان تهران بوده اند و پژوهشگر و ت
مراحل  شود. عالوه بر این پژوهشگر در تمامداشته اند، اعتبار محتوای این پژوهش تایید می

ان هندگپژوهش نزد پاسخ دهندگان حضور داشت و در صورت نیاز توضیحات الزم را به پاسخ د
 گذاراناستیسسان، نفر از کارشنا 13ارائه کرده است. نهایتا یافته های این پژوهش نیز در اختیار 

انی، ازرگبو تصمیم گیران در دفتر هیات دولت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و اتاق 
 .ید کردندتای صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گرفت و آن ها نیز یافته های این پژوهش را

های تیدهد که واقعپژوهش نشان می ییایمعتقدند که پا (2015)2تیو اسم 1نوبل
پژوهش گر  یشخص دگاهیکه از د یهای احتمالداند و تالش شده است تا تورشوجود  یمشابه

شرکت کنندگان  یاصل دگاهیپژوهش، دجه یو با دقت کنترل شده اند و نت یشده اند به خوب جادیا
دارند که روش دلفی به دلیل ( بیان می1387احمدی و همکاران) .هدددر پژوهش را نشان می

مورد انتقاد قرار گرفته است و اگر اطالعات یا سواالت مشابه به شرکت  نداشتن شواهدی از پایایی
کنندگان ارائه شود، دستیابی به نتایج یکسان حتمی نیست. با این وجود، کارشناسان صحت این 

هایی پایایی این پژوهش به حداکثر تکنیک را تایید نموده اند. با این وجود تالش شد تا با تکنیک
هش، کدگذاری به وسیله دو نفر که هر دو آموزش دیده در این زمینه بودند برسد. در این پژو

درصد در زمینه کد گذاری مورد تایید قرار گرفت. تالش شد تا با 60انجام شد و شباهت باالی 
همفکری در زمینه ی متغیرها و مقوله های مورد بررسی، رویکرد یکسانی میان این دو فرد در 

                                                 
1 Noble 
2 Smith 
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دارند بیان می (2017)2و پات 1ه در مصاحبه ها استخراج شود. کرسولزمینه ی مفاهیم بیان شد
که به وسیله یادداشت برداری هنگام مصاحبه، ضبط صوت مصاحبه و کدگذاری به وسیله چند 

ها استفاده توان پایایی پژوهش را بهبود بخشید که در این پژوهش از همه این تکنیکنفر می
 شده است. 

 اجرای پژوهش
ر منظو نیبه اهای مورد نیاز در بازار کار است و ن پژوهش هدف، یافتن مهارتدر ای

 نیولئهای کوچک و متوسط در استان تهران، به مصاحبه با مسپژوهشگر با مراجعه به بنگاه
د از رویکر مرحله، با استفاده در این ها مبادرت نمود.آن یانسان یروین لیمرتبط با جذب و تعد

 انجام شدند و تحلیل محتوای مضمونی روی مصاحبه ها انجام شد.کیفی، مصاحبه ها 
 فی فازیوش دلدر ادامه با استفاده از پرسش نامه و سه حلقه ی بازگشتی با استفاده از ر

ر زمینه ی د، مهارت های به دست آمده 2019نسخه  Excelو محاسبات با استفاده از نرم افزار 
 ری رسیدند.مهارت های اشتغال پذیری به اشباع نظ

ها های موجود، جمع آوری اطالعات و مصاحبهدر ادامه  بر اساس امکانات و دسترسی
بنگاه  15نه انجام شد تا جایی که اطالعات جمع آوری شده به اشباع نظری رسیدند. در این زمی

 ها عبارتند از:به صورت هدفمند و با تنوع قابل قبول انتخاب شدند. این بنگاه
 و طول مدت مصاحبه هرکدام یمورد بررس یهابنگاهاطالعات  -2جدول 
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1 Creswell 
2 Poth 
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 خدماتی مدیرعامل
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مشاور 
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23 
قه

دقی
 99 

14 

شرکت 
تولیدی 

 مرجان خزر

 تولیدی مدیرعامل

54 

بیش از  دیپلم
10 

   
 

12 
قه

دقی
 

19 

15 

مجتمع 
کشاورزی 
 پورساطع

 تولیدی مدیرعامل

57 

بیش از  کارشناسی
10 

   
17 

قه
دقی

 36 

 



زاده می، دکتر رضوان حک یمیتسل دی، دکتر محمدسع شانیدرو یعل  

 1398و تابستان بهار ، 19، شماره 10دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      26

 

 

 سؤاالت شرکت کنندگان:
 کنید؟میدانشگاهی استخدام  کردهشما بر چه اساسی نیروی تحصیل 
 کنید؟جذب شده را اخراج مینیروی  هاییبر اساس چه ویژگی 
 عالیت درازمدت فکه یک فرد بتواند در کسب و کار شما  شودمیباعث  هاییچه ویژگی

 داشته باشد؟
 دانشگاهی  آموختهکه یک فرد دانش شوندباعث میای تکنیکی-فنی هایچه مهارت

 بتواند در بازار کار به فعالیت بپردازد؟
 بتواند در دانشگاهی  آموختهکه یک فرد دانش شوندباعث میی ارفتاری هایچه مهارت

 بازار کار به فعالیت بپردازد؟
 دانشگاهی  آموختهکه یک فرد دانش شوندباعث میای شناختی-ذهنی هایچه مهارت

 بتواند در بازار کار به فعالیت بپردازد؟
 ه باجام مصاحبدر این بخش از روش تحلیل محتوای مضمونی استفاده شد و پس از ان 

های این دو نفر، ها به وسیله دو نفر کدگذاری شدند و با تطبیق یافتهها، مصاحبهمسئولین بنگاه
ها استخراج شد. مصاحبه ها تا جایی پیش رفتند که های مورد نظر مسئولین این بنگاهمهارت

 اشباع نظری حاصل شد.
 

 
 شده در هر مصاحبه افتهی دیجد یعداد مهارت هات4نمودار  

 

آمادگی الزم برای  فاقد دانشگاهی آموختگانمصاحبه شوندگان تأکید داشتند که دانش
آموختگان دانشگاهی فاقد کارایی الزم هستند و اصوال دانش آموخته باشند زیرا دانشمی اشتغال

ای کسب و کار تاثیر زیادی ندارد. دانش آموختگان باید از بودن در جذب نیروی کار برای واحده
حداقل دانش و مهارتی مرتبط با حرفه کسب و کار برخوردار باشند. سابقه چندان خوشایندی با 
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توان کسی را یافت که دانش مرتبط آموختگان وجود نداشت و معتقد بودند که به ندرت میدانش
 شد. با کار را به صورت عملیاتی داشته با

 ایدالزم را پ یهابا مهارت کردهیلتحص یکه فرد یمعتقد بودند در صورتیان، کارفرما
معتقد بودند در ها آن .شودیم یدافرد به ندرت پ ین. اما اکنندیکنند، به سرعت او را جذب م

 یک و دگسترش دهن یکار خود را به خوب توانندیکنند م یداخود را پ یازکه فرد مورد ن یصورت
 ر کاردر بازا تواندیم یالزم را داشته باشد به خوب یهاکه مهارت یدر صورت کردهیلفر تحصن

 جذب شود. هاآن
ر فرد د یک یتفعال یالزم برا هاییژگیترین واز مهم یکیمعتقد بودند که کارفرمایان 

ر است و بازار دفرد  یک یتفعال یمهم برا یازهاین یشاز پ یکیاخالق و  است یاتبازار کار، اخالق
 .شودیم طردفرد فاقد اخالق به سرعت از بازار 

ان د امکحموجود خود را تا  یروهایخود تالش داشتند تا ن یستمدر س یانکارفرما عموم
ز زنند و اد نخو یروهاینگه دارند و اذعان داشتند که تالش دارند تا حد امکان دست به اخراج ن

 ند.را حل کن یکردن افراد، مشکالت احتمال مختلف همچون آموزش و جا به جا یهاروش
ای به رهحتماً دو شودیکه از دانشگاه خارج م یمعتقد بودند که الزم است فرد کارفرمایان

بیان  همین طور ود.شکند تا آماده ورود به بازار کار  یتها فعالدر بنگاه آن یاتیصورت عمل
 که ینر ابو عالوه  یستندکار ن د به بازارعموما آماده ورو یآموختگان دانشگاهدانش داشتند که

 نیاارفرماک. ستندیبرخوردار ن یز در زمینه تخصصی خودالزم را ندارند، از علم الزم ن یهامهارت
خود  یهاآموخته تبدیلاز  یاند و درکرا آموخته یکتئور یآموختگان مطالبمعتقد بودند که دانش

 ندارند. یاتیو عمل یبه مسائل عمل
دلفی  های مورد نظر برای دور دومفت نظر کارفرمایان، اولین مجموعه از مهارتبا دریا

ها قرار ای برای نظرسنجی از کارشناسان در اختیار آندر دور دوم، پرسشنامه استخراج شدند.
عددی لیکرت از  9های به دست آمده در مرحله پیشین به همراه یک طیف گرفت که مهارت

ت مهار 9 در مقابل هر کدام قرار داشت. در این مرحله« با اهمیت بسیار»تا « بدون اهمیت»
ها به مهارت شناختی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و آن 11مهارت نرم و  13سخت، 

شان داد ن)به معنای مهم و باالتر( دادند که 5ها امتیاز باالی اکثریت قریب به اتفاق مهارت
و  ارند. پس از جمع آوری اطالعاتدد کارفرمایان اهمیت های ارائه شده همگی از دیمهارت

سخ ها حذف شدند. پاتحلیل آن ها، سطح تحلیل بسیار سخت گیرانه اعمال شد و برخی مهارت
 ها ارائه کردند. نامهها را که مد نظر خود داشتند در پرسشدهندگان عالوه بر این، برخی مهارت

ها در این نتیجه حاصل شد که چون همه مهارت در این مرحله با مشورت با کارشناسان،
طیف باالتر از مهم قرار دارند و نیز به دلیل این که پاسخ گویی برای کارفرمایان به دلیل این که 

تایی لیکرت  9نامه نداشته باشند در یک طیف ممکن است تخصص زیادی در پر کردن پرسش
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تایی و از نسبتا مهم تا بسیار  5له بعد پیچیده خواهد بود، تصمیم گرفته شد که طیف در مرح
 مهم را پوشش دهد.

 های اضافه شده به وسیله پاسخ دهندگان در مرحله پیشین دردر مرحله سوم، مهارت
هایی که امتیاز پایینی کسب کرده بودند حذف شدند. همان طور نامه اضافه شد و مهارتپرسش

داده شدند. در این « مهم»تا « تا مهمسبن»تایی از  5ها در طیف لیکرت که گفته شد پاسخ
شدند.  مهارت شناختی از پاسخ دهندگان پرسیده 14مهارت نرم و  20مهارت سخت،  9مرحله، 

یک  ومهارت نرم  2مهارت سخت،  2پس از تحلیل اطالعات به دست آمده، مشخص شد که روی 
هارت م 3رت نرم و مها 9مهارت سخت،  5مهارت شناختی اجماع وجود دارد. عالوه بر این 

 ها رد شدند.شناختی تأیید شدند و بقیه مهارت
مهارت  3مهارت نرم و  9مهارت سخت،  5ای مشتمل بر نامهدر مرحله چهارم، پرسش

دیده شد  شناختی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و پس از جمع آوری و تحلیل پاسخ ها،
های ها به عنوان مهارتنتیجتاً این مهارت ارد وهای به دست آمده اجماع وجود دکه روی مهارت

 آموختگان دانشگاهی شناخته شدند.پذیری دانشاصلی اشتغال
 راحل م تلف و نتایج حاصل شدهمهای مورد بررسی در هارتم - 3جدول 

 ردیف

دسته 

مهارت 

 ها

 مهارت ها

امتیاز  

در دور 

 دوم

 وضعیت

امتیاز 

در دور 

 سوم

 وضعیت

امتیاز 

در دور 

 چهارم

جمع 

 بندی

1 

های مهارت

 سخت

توانایی اجرا و 

اتمام کار محول 

 شده

 

 اجماع 4.633 اجماع 4.64 تأیید 4.47

2 
توانایی انجام کار 

 در محیط کار

 
 اجماع 3.988 تأیید 3.59 تأیید 4.39

3 
توانایی استفاده از 

 یک زبان خارجی

 
 رد 3.32

    

4 

اده از توانایی استف

های خود توانایی

های در موقعیت

 مختلف

 

 اجماع 3.973 تأیید 3.82  

5 
توانایی استفاده از 

 کامپیوتر

 
 رد 3.71

 رد 3.53  آمادگی بدنی 6    
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 ردیف

دسته 

مهارت 

 ها

 مهارت ها

امتیاز  

در دور 

 دوم

 وضعیت

امتیاز 

در دور 

 سوم

 وضعیت

امتیاز 

در دور 

 چهارم

جمع 

 بندی

7 
توانایی فنی و 

 تکنیکی باال

 
 رد 3.47 تأیید 3.93

  

8 
عدم نگاه طبقاتی 

 در کار

 
 رد 3.48

    

9 
هماهنگی با 

 ازمانیمحیط س

 
 رد 3.97

    

10 

توانایی استفاده از 

ابزارها و 

 های جدیدفناوری

 

 اجماع 4.226 اجماع 4 تأیید 4.11

11 
هماهنگی با 

 محیط کار

 

  

 رد 2.94

  

12 

توانایی ارائه و 

نمایش 

 های خودتوانایی

 

  

 اجماع 4.122 تأیید 4.28

  فن بیان )بالغت( 13

  

 رد 2.82

  تردستی ابتکار و 14  

  

 رد 3.38

  15 

های مهارت

 نرم

آمادگی برای 

 تجربه کردن

 
 اجماع 4.382 تأیید 3.99 تأیید 4.04

 اجماع 4.335 تأیید 4.64 تأیید 4.39  با وجدانی 16

 رد 3.73  برونگرایی 17

    18 
سازگاری با محیط 

 و همکاران

 
 رد 3.37 تأیید 4.05

  

19 
پایداری هیجانی 

 رفتارو کنترل 

 
 رد 3.46 تأیید 4.11

 رد 2.9 تأیید 3.77  سرعت عمل 20  

 اجماع 4.484 تأیید 4.11 تأیید 4.17  اخالق 21  

22 
آرامش ذهنی و 

 رفتاری

 
 رد 2.91 تأیید 4.17

 اجماع 3.895 اجماع 3.61 تأیید 4.36  تعادل روانی 23  
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 ردیف

دسته 

مهارت 

 ها

 مهارت ها

امتیاز  

در دور 

 دوم

 وضعیت

امتیاز 

در دور 

 سوم

 وضعیت

امتیاز 

در دور 

 چهارم

جمع 

 بندی

 اجماع 4.298 اجماع 3.62 تأیید 4.27  پشتکار 24

 اجماع 4.633 تأیید 4.68 تأیید 4.64  مسئولیت پذیری 25

26 
توانایی مذاکره 

 کردن

 
 رد 2.8 تأیید 4.13

 اجماع 4.522 تأیید 4.4 تأیید 4.42  نظم و انضباط 27  

28 
تعهد به رشد 

 فردی و سازمانی

 

  

 رد 2.92

  تعهد فرد به فرد 29  

  

 رد 2.47

  تعهد فرد به گروه 30  

  

.852  رد 

  31 
فروتنی و گشاده 

 رویی)مردم داری(

 

  

 رد 2.9

  

32 
 گراجمعکار تیمی)

 بودن(

 

  

 اجماع 3.726 تأیید 3.6

  اعتماد به نفس 33

  

 اجماع 3.612 تأیید 3.58

  استقالل عمل 34

  

 رد 3.37

  انعطاف پذیری 35  

  

 رد 2.9

  

36 

های ترمها

 شناختی

سواد)توانایی 

از زبان  استفاده

برای انتقال 

 مفاهیم(

 

 اجماع 3.612 اجماع 3.55 تأیید 4.44

37 

ریاضیات)توانایی 

استفاده از 

ریاضیات برای 

 حل مسأله(

 

 رد 3.68

    

38 
راه  ارائهتوانایی 

 حل

 
   رد 3.01  

39 
یادآوری و به 

 خاطر سپردن

 
 رد 3.44 تأیید 4.05
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 ردیف

دسته 

مهارت 

 ها

 مهارت ها

امتیاز  

در دور 

 دوم

 وضعیت

امتیاز 

در دور 

 سوم

 وضعیت

امتیاز 

در دور 

 چهارم

جمع 

 بندی

40 
فهمیدن یک 

 موضوع

 
444. تأیید 4.33  اجماع 4.596 تأیید 

41 

به کار بردن 

مفهوم یادگرفته 

 شده

 

 رد 3.28 تأیید 3.76

  

42 

تجزیه و ترکیب 

کردن مفاهیم با 

 یکدیگر

 

 رد 3.37 تأیید 3.8

  

43 
ارزیابی کردن و 

 نقد کردن

 
 رد 2.91 تأیید 3.83

  

44 

خلق کردن)ایجاد 

کردن مفهومی 

 جدید(

 

 رد 3.22 تأیید 4.04

  

45 

استعداد فرد برای 

یادگیری مفهوم 

 جدید

 

 رد 3.44 تأیید 4.27

  

46 
هوش به صورت 

 عمومی

 
 رد 2.98 تأیید 4.06

  

47 
توانایی یادگیری 

 پیوسته)استعالء(

 

  

 رد 3.03

  
  سواد کمّی 48

  

 رد 2.47

  
49 

توانایی استفاده از 

 اطالعات

 

  

 اجماع 3.844 تأیید 3.65

 

آموختگان آموزش عالی پذیری دانشهای اشتغالمدل زیر، به عنوان مدل مهارتبر این اساس، 
 گردد:کشور ارائه می
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 آموختگان آموزش عالی کشورپذیری دانشهای اشتغالمدل مهارت -2شکل 
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 بحث و بررسی

در  ورد نیازعات ماز نظر خبرگان و فعاالن بازار کار، اطال در این پژوهش تالش شد تا با استفاده
هایی باید های مورد نیاز برای بازار کار استخراج شود و مشخص شود که چه مهارتزمینه مهارت

 آموزش عالی باشند. مؤسساتهای اصلی برای آموزش در مهارت

ی مهم در زمینه ها: در این گروه، سه مهارت به عنوان مهارتهای شناختی. مهارت1
آموختگان استخراج شدند و فرضیه اول این پژوهش تأیید شد. بر خالف انتظار، پذیری دانشاشتغال
های مهم استخراج شده هایی همچون خالقیت، استعداد و توانایی ارائه راه حل حذف شدند. مهارتمهارت

 در این پژوهش عبارتند از:

رد، رای یک فبزبان  ای انتقال مفاهیم(: توانایی استفاده از. سواد)توانایی استفاده از زبان بر1,1
شود یمو باعث  دارد ارتباط نزدیکی با توانایی یک فرد برای تفکر منسجم و دریافت اطالعات از افراد دیگر

الً نشان هارت، عممباشد. این که فرد توانایی دریافت مفاهیم از دیگران و انتقال مفاهیم به دیگران را داشته
 باشد.دهنده توانایی ذهنی فرد برای تجزیه و تحلیل و توانایی ارتباط برقرار کردن او می

دهد که یک فرد تا چه میزان توانایی جذب . فهمیدن یک موضوع: این مهارت، نشان می2,1
ز اکه یکی  آموزیاطالعات جدید و استفاده از آن در محیط کار را دارد. انتخاب این مهارت و موضوع کار

دهد، توانایی یک فرد در جذب اطالعات جدید در دوره کارآموزی و ها بود نشان میهای مصاحبهیافته
 باشد. یمها برای کارفرمایان همچنین پس از آن، یکی از اولویت

ار باید کر بازار فرد د . توانایی استفاده از اطالعات)سواد اطالعاتی(: کارفرمایان بیان داشتند که3,1
های شود که فرد بتواند موقعیتآورد استفاده کند. این کار باعث میاطالعاتی که به دست می بتواند از

 د.موار سازهکار  شغلی را به خوبی رصد کند و به خوبی با تحلیل شرایط، راه را برای رشد خود در بازار

پذیری غالهای مهم در زمینه اشت: در این گروه، نه مهارت به عنوان مهارتهای نرم. مهارت2
ار، آموختگان استخراج شدند و فرضیه دوم این پژوهش تأیید شد. در این گروه بر خالف انتظدانش
های تأیید شده هایی همچون برونگرایی، سازگاری با محیط و انعطاف پذیری حذف شدند. مهارتمهارت

 عبارتند از:
های گی برای تجربه آموختهآماد آموخته الزم است. آمادگی برای تجربه کردن: فرد دانش1,2

ید نیز ئل جدخود در بازار کار را داشته باشد. فردی که آماده تجربه کردن است، آماده آموختن مسا
 تواند در طول فعالیت خود، نوآوری کرده و برای سازمان و کسب و کار مفید باشد.باشد و میمی

برخی  ر اساسبکنترل درونی دارد.  . با وجدانی: فرد با وجدان فردی است که بر اعمال خود،2,2
ست. تا اهای فعاالن بازار برای باقی ماندن در بازار کار ترین ویژگیاز مصاحبه ها، با وجدانی یکی از مهم

رج ود خاخجایی که یکی از مصاحبه شوندگان حتی بیان داشت که تنها در صورتی فردی را از سیستم 
 ان داشتندداشته باشد. دیگر مصاحبه شوندگان نیز بی بنگاه راکند که فرد به عمد قصد ضربه زدن به می

 های زیاد در بنگاه خود نگاه دارند.که فرد با وجدان را حاضرند حتی با هزینه
یگران دد، با . اخالق: فردی که توانایی برخورد اخالقی و رویکرد اخالقی به مسائل را دار3,2

 کند به خوبی خود را در بازار کارظ میخطوط اخالقی را حفکند، در هنگام مشکالت محترمانه برخورد می
 دارد.فعال نگاه می
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 ازار کارد به ب. تعادل روانی: این ویژگی از دید برخی از شرکت کنندگان، مبنای ورود یک فر4,2
دهد، های مختلف از خود نشان میهای مختلف، واکنشاست و فرد فاقد تعادل روانی که در موقعیت

های اکنشوهضم و تحلیل مسائل ایجاد شده را ندارد و این احتمال وجود دارد که از خود توانایی 
از  ار کار پرتواند در بازار کار فعالیت کند. استدالل دیگر نیز این است که بازاحساسی بروز دهد، نمی

 د.ها کنار بیایهای سخت است که یک فرد باید بتواند با آنهای پیچیده و تصمیم گیریتنش
م یکی ودهنگاز. پشتکار و سخت کوشی: توانایی یک فرد برای تالش ممتد و عدم انتظار نتایج 5,2

آموختگان دانشگاهی به های مهم است. به کرّات از سوی شرکت کنندگان بیان شد که دانشاز ویژگی
درآمد  ا کسبتدنبال کسب درآمد سریع هستند و حاضر نیستند در بازار کار فعالیت ممتد داشته باشند 

 کنند. 
 وآموختگان آماده نیستند تا مسئولیت یک کار . مسئولیت پذیری: کارفرمایان که دانش6,2

ها مسئولیتی در شود و آنها گفتهها تمایل دارند تا کار از طریق مقام مافوق به آنعواقب آن را بپذیرند. آن
عتماد و ها به عنوان افرادی قابل اود آنشقبال عواقب انجام آن نداشته باشند. این ویژگی باعث می

 مسئولیت پذیر در بازار شناخته نشده و در بازار با مشکل جذب مواجه شوند.
 ایان بیانهای کار در بازار کار، نظم و انضباط است. کارفرم. نظم و انضباط: یکی از بایسته7,2

 خته ندارند.ی به جذب افراد غیر منظم و اصطالحاً شلداشتند که هیچ تمایلمی
ر زمینه های چند گانه او د. کارتیمی: توانایی یک فرد در انجام کار تیمی، نشان از مهارت8,2

 نضباط اواظم و ندرک متقابل، توانایی انتقال مفاهیم، توانایی جذب مفاهیم، اخالق، مسئولیت پذیری و 
ارفرما ستند یا کهین بازار یا مشتری ادر باشد و افراد دارد. در بازار کار، فعالیت عموماً به صورت تیمی می

مایلی به نزوی که تها نیاز به توانایی کارتیمی و درک متقابل دارد. افراد میا همکار، که همکاری با همه آن
 بی در بازار کار جذب شوند.توانند به خوهمکاری با دیگران ندارند، نمی

برای  به نفس الزم گان دانشگاهی اعتمادآموخت. اعتماد به نفس: کارفرمایان معتقدند دانش9,2
ط ترسند تا در محیهای خود را ندارند و چون هیچ تجربه کاری خاصی نیز ندارند، میاستفاده از آموخته

های خود تهها در واقع به دلیل عدم داشتن درک درست از چگونگی استفاده از آموخکار فعالیت کنند. آن
واجهه مزم برای الشوند که اگر اعتماد به نفس الیت ، اشتباهاتی مرتکب میدر بازار کار، در آغاز فرآیند فع

با  توانند به فعالیت خود در بازار کار را ادامه دهند. اعتماد به نفسها را نداشته باشند، نمیبا آن
 هایی همچون آمادگی برای تجربه کردن و مسئولیت پذیری ارتباط دارد.مهارت

یت در های مورد نیاز برای فعالین گروه، پنج مهارت به عنوان مهارت: در اهای س ت. مهارت3
وانایی هایی همچون تبازار کار شناخته شدند و فرضیه سوم پژوهش تأیید شد. بر خالف انتظار، مهارت

یید شده های تأاستفاده از یک زبان خارجی، توانایی کار با رایانه و آمادگی بدنی حذف شدند. مهارت
 :عبارتند از

ا تنجام آن ار و اک. توانایی اجرا و اتمام کار محول شده: توانایی یک فرد برای آغاز کردن یک 1,3
ه یک را یک ب ام آنپایان نیازمند این است که یک فرد بتواند بر کل کار اشراف داشته باشد و فرآیند انج

 باشد.پذیری یک فرد میشتغالهای مهم در زمینه اپیش ببرد. کارفرمایان معتقدند این مهارت، از مهارت
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، هاگاهدانش. توانایی انجام کار در محیط کار: به دلیل عدم انجام کارآموزی جدی در 2,3
م نفس و عد آموختگان از فعالیت در بازار کار هراس دارند که این ترس، خود را در عدم اعتماد بهدانش

های واقعی به رو هتوان به وسیله ارائه پمایل را میدهد. این تتمایل به استفاده از دانسته هایشان نشان می
 دانشجویان بهبود بخشید.

ی جدید ز ابزارهاهای جدید: دنیای آینده، دنیای استفاده ا. توانایی استفاده از ابزارها و فناوری3,3
 ها را داشته باشند.آموختگان توانایی استفاده از آناست و الزم است که دانش

تواند آموخته باید بنشخود: کارفرمایان معتقد بودند فرد دا یهاییتوانا شینماائه و . توانایی ار4,3
انایی ممکن ای که برای بازار کار قابل فهم باشد ارائه دهد. این توهای خود را به بازار کار به گونهتوانایی

ئه یک نایی ارا، توارایانهاست خود را به صورت توانایی ارائه سخنرانی، توانایی ارائه یک مطلب به وسیله 
 ا نشان دهد.رهای کاری خود رزومه مناسب یا توانایی مباحثه در مصاحبه

 ی استفادهآموختگان توانای. توانایی استفاده از توانایی های خود در محیط های مختلف: دانش5,3
محیط تطبیق دهند. به د را با توانند دانسته خوهای مختلف را ندارند و نمیهای خود در محیطاز دانسته

کنند.  اند، حل موختهبیان دیگر درکی ندارند که چگونه باید مسائل محیط کار را با استفاده از دانشی که آ
های خود برای حل توانند از دانستهآموختگان در صورت داشتن این مهارت میها معتقد بودند دانشآن

 مسائل در محیط کار استفاده کنند.

 یشنهادهانتیجه گیری و پ

از  ها به سه دسته نرم، سخت و شناختی تقسیم شدند و پسبر اساس مدل اولیه پژوهش، مهارت
ان ه عنواجرای پژوهش مشاهده شد که تعداد نه مهارت نرم، سه مهارت شناختی و پنج مهارت سخت ب

ها مشخص شد شدند. عالوه بر این بر اساس مصاحبهپذیری شناختهتر در زمینه اشتغالهای مهممهارت
ست اهای دانش آموختگان و انتظارات کارفرمایان وجود ندارد و الزم که تناسب الزم میان مهارت

 موسسات آموزش عالی اهتمام بیشتری بر این موضوع داشته باشند. 

 گردد:های زیر ارائه میبر این اساس پیشنهاد
 ویابی برای کارآموزی  های تجربه مبتنی بر کار، مکانها موقعیتالزم است دانشگاه 

 ت خود راجربیاتدستیاری را برای دانشجویان ارائه کنند تا دانشجویان بتوانند به این روش 
ا تواند این موقعیت ری اساتید با یکدیگر میبرای فعالیت در بازار کار بهبود بخشند. شبکه

غلی ی مسیر شهبرای دانشجویان ایجاد کند. در این زمینه دانشگاه الزم است مرکز توسع
ها را به ها را افزایش دهد و این موقعیتداشته باشد که ارتباط با مراکز شغلی و بنگاه
پذیری الزم ی درسی دانشگاه از انعطافدانشجویان پیشنهاد کند. الزم است که برنامه

توانند ود، ببرخوردار باشد تا دانشجویان بتوانند همزمان با پیش بردن دروس دانشگاهی خ
شود که های کارآموزی و دستیاری خود را پیش برند. در این زمینه پیشنهاد میرنامهب

ها رو ههای آموزشی دانشگاهی مبتنی بر کارآموزی دانشجویان باشد، به گونه ای که پدوره
 .دهند، باشدو تکالیف درسی دانشجویان مبتنی بر کارآموزی یا دستیاری که انجام می

 اید مبتنی بر استانداردهای محل کار انجام شود. نباید دانشجویان ارزیابی در دانشگاه ب
حس کنند که روش امتیاز گیری در دانشگاه با روش امتیاز گیری در صنعت و محل کار 
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الزم است در  تاًینهامتفاوت است. استادان دانشگاه باید توجه داشته باشند که دانشجویان 
نیازی نیست آزمونی  تاًینهادست بیاورند و  محیط کار فعال باشند و آن جا امتیاز به

های های دانشگاهی را پشت سر بگذارند. باید توجه داشته باشیم که آزمونهمچون آزمون
هایی مبتنی بر کاغذ و قلم هستند که در محیط کار عمالً هیچ دانشگاهی عموماً آزمون

 ارزش خاصی ندارند.
 ها و ن و کارآفرینان از شغلضور کارفرمایاهایی مدون برای حالزم است دانشگاه برنامه

های مختلفی داشته تواند شکلهای مختلف در دانشگاه داشته باشد. این حضور میگرایش
نرانی توانند به عنوان سخنران مهمان به دانشگاه دعوت شوند و سخباشد. کارفرمایان می

های حی دورهطراحی یا بازطرا توانند درداشته باشند یا کارگاه برگزار کنند. کارفرمایان می
م را در تواند اطالعات الزدرسی نیز با دانشگاه همکاری کنند. در این زمینه دانشگاه می

ها دارد. ز آنها متوجه شوند بازار کار چه انتظاراتی ااختیار دانشجویان نیز قرار دهد تا آن
ویان ن است برای دانشجتوان از کارفرمایان درخواست کرد تا اطالعات مربوطه که ممکمی

های منقضی شده که ها قرار دهند، مسائلی مثل اطالعات پرو همفید باشد را در اختیار آن
 ی زیادی برای دانشجویان داشته باشد.تواند ارزش آموزشمی

 رزش کنند.های جدید، خلق ادانشجویان باید تالش کنند تا با استفاده از ابزارها و فناوری 
ت یا ی دانشجویان به مقتضای سن برای دریافت اطالعاعموالً به وسیلهابزارهای جدید م

توان از این ابزارها برای خلق ارزش نیز استفاده شود، در حالی که میسرگرمی استفاده می
نند. در کهای خلق ثروت با استفاده از این ابزارها را کشف کرد. دانشجویان الزم است راه

عوت اساتید و برنامه شرکت کنند یا با استفاده از دهای فوق صورت نیاز در کالس
ی است که های نوین نیز مبحثکارشناسان امر، خود را در این زمینه آگاه تر سازند. فناوری

 الزم است دانشجویان به آن ورود کنند.

  ها را اصالح کند و موضوع روش امتیاز دهی به دانشگاه الزم استوزارت علوم
ها شگاهر امتیاز دهی به داندموختگان را به عنوان یکی از عوامل مهم آپذیری دانشاشتغال

 در نظر بگیرد.

 منابع
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