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  شايستگي هاي اشتغال پذيري در آموزش عاليضرورت توجه به 
 دكتر ابراهيم صالحي عمران

  هاي فني و حرفه اي كشوررئيس دانشگاه 
  

محترم دانشگاه  در دومين شب دهه سرآمدي آموزش استاد مدعو جناب آقاي دكتر ابراهيم صالحي عمران رئيس
در خصوص ضرورت توجه به شايستگي هاي  هاي فني حرفه اي كشور و عضو محترم هيئت علمي دانشگاه مازندران

. چرا 1پاسخ دادند، به آنها مطرح و را ايشان سه سوال  پذيري در آموزش عالي به ايراد سخن پرداختند. اشتغال
. راهكارهاي برون رفت از اين 3. چرا مورد انتقاد قرار گرفت؟  2آموزش عالي در ايران ايجاد و توسعه پيدا كرد؟ 

در پاسخ به اينكه چرا آموزش عالي توسعه پيدا كرده است بيان نمودند كه در  ؟به كارآفريني و اشتغال پذيري چيست انتقادات و رسيدن
ابتدا آموزش عالي براي تربيت كادر دولتي و اداري بود. سيستم اداري ايجاد شد و اين سيستم اداري به كادر نياز داشت و طبيعي بود كه 

هنگ استخدام در سازمان هاي دولتي همچنان در سسيستم آموزش فارغ التحصيالن دانشگاه توسط بدنه دولت استخدام مي شدند. اين فر
عالي ايران ماندگار است. در دوران پس از جنگ، نيازمندي به نيروي انساني متخصص و با فرض اينكه آموزش عالي مركز توسعه است 

ورد انتقاد قرار گرفت؟ مهمترين انتقاد و به سمت آموزش عالي توده اي پيش رفت. اما اينكه چرا م كردندبسيار گسترده را آموزش عالي 
به آن عدم هماهنگي با بازار كار و اشتغال بوده است. همچنين توزيع منطقي در كشور در حوزه رشته هاي مختلف صورت نگرفت و اكثر 

مجمع  ق با گزارشرشته مشغول به تحصيل شدند كه پيامد اصلي آن بيكاري فارغ التحصيالن بوده است. مطاب 32الي  22دانشجويان در 
در به كارگيري سرمايه ميالدي  ٢٠١٢جهاني اقتصاد، ايران از ظرفيت سرمايه انساني به درستي استفاده نكرده است. مطابق با آمار سال 

، در حالي كه در بخش 42در بخش انتشارات علمي رتبه ميالدي  2٠١٣، در گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال  121انساني رتبه 
دانشگاه ها در دوره انتقالي به سر مي برند و در دوره انتقال بسياري از رسالت را دارا مي باشند. اكنون  133موختگان رتبه دانش امهارت 

ها و ارزش ها اعتبار خود را از دست مي دهند و ماموريت ها و ارزش هاي جديدي جايگزين مي شوند و آنهايي كه نتوانند اين دوره 
ند مورد انتقاد قرار مي گيرند و دنيا به سمت حرفه گرايي در آموزش عالي در حال حركت است و رتبه بندي هاي انتقالي را سپري كن

جديد دانشگاهي براساس شغل فارغ التحصيالن در حال انجام است. دو ديدگاه به عنوان راهكار مطرح است يكي برون دانشگاهي و ديگري 
صالحات آموزشي مطابق با شايستگي ها مي باشد. در بخش برون دانشگاهي تحوالت اقتصادي در درون دانشگاهي ا .دورن دانشگاهي است

يكي از مهمترين راهكارها، توجه به آموزش عالي مهارتي است.  .و اجتماعي و ارتباطات بين المللي مي تواند در رشد اقتصادي موثر باشد
اشتغال پذيري و مهارت هاي اساسي مطرح است. در اين ميان دو اصالحات آموزشي در سه بخش شايستگي هاي كليدي، مهارت هاي 

مهارت سخت و نرم در برنامه ها بايد مورد توجه قرار گيرد. مهارت هاي سخت اشاره به الزامات فني كار دارد و مهارت هاي نرم، مهارت 
ت هاي سخت معموال در كتاب هاي درسي كه مهار صورتي گردد. در هاي مديريتي هستند كه به فعاليت هاي اصلي يك شغل مرتبط مي

و محل كار با شيوه هاي صريح و مشخص آموزش داده مي شود. اين مهارت هاي نرم توانايي و صفاتي هستند كه به شخصيت، نگرش و 
زه به انگي رفتار دانشجو مربوط است كه از روش هاي مختلف آموزش و تدريس به دانشجويان انتقال داده مي شود كه اين مهارت هاي نرم

كار قوي، مثبت انديشي، مهارت هاي ارتباط خوب، مديريت زمان، مهارت حل مساله، عضو تيم بودن، ارتباط بين فردي، مهارت مديريت 
   .جلسه، تنظيم احساسات، اعتماد به نفس، مديريت فشار و استرس، مهارت بخشش و فراموش كردن، تداوم و پشتكار و صبر اشاره دارد

  
   


