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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (43 پیاپی) 7 شمارة دوم، دورة نهم، سال

 1431 پاییز

 مورد زای اشتغال های مهارت آموزش میزان بررسی

 ناپیوسته کارشناسی درسی های برنامه در کار بازار نیاز

 غذایی صنایع و عمران مهندسی حسابداری،
 

  مشهدي عليکرمي،  مرتضي ،*يمهموي منيمؤ حسین
 تربت اسالمی، آزاد دانشگاه حیدریه، تربت واحد تربیتی، علوم گروه1

 ایران حیدریه،
 ایران مشهد، ،مشهد فردوسی دانشگاه تربیتی، علوم گروه استادیار2
 ایران مشهد، ،مشهد فردوسی دانشگاه شناسی، روان گروه استادیار4
 

 چکیده
 زای اشتغال های مهارت آموزش میزان بررسی» پژوهش این هدف

 ناپیوسته کارشناسی درسی های برنامه در کار بازار نیاز مورد

 نوع از پژوهش روش و« عمران مهندسی و غذایی صنایع حسابداری،

 هیأت اعضای شامل پژوهش این آماری جامعه. بود یابی زمینه

 های رشته کارشناسی آخر ترم دانشجویان و مدرسان علمی،

 اسالمی آزاد دانشگاه عمران مهندسی و غذایی حسابداری،صنایع

 قرار پژوهش مورد آماری جامعه کل که است حیدریه تربت واحد

 نفر 87 عمران مهندسی نفر، 36 حسابداری دانشجویان تعداد. گرفت

 نفر، 21 حسابداری رشته استادان و است نفر 68 غذایی صنایع و

 تعدادکل. هستند نفر 7 غذایی صنایع و نفر 63 عمران مهندسی

. است نفر 33 گروه سه استادان کل و نفر 287 گروه سه دانشجویان

 توصیفی آمار و ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات، گردآوری برای

 ها داده تحلیل برای ای نمونه تکآزمون و ها داده توصیف برای

 فناوری جز به) دانشجویان که دهند می نشان نتایج. شد استفاده

 بر حسابداری رشته استادان و( یادگیری و خود مدیریت اطالعات،

 رشته این درسی برنامه در زا اشتغال های مهارت که باورند این

 معتقدند عمران مهندسی رشته دانشجویان. شود نمی داده آموزش

 آموزش(خود مدیریت و ریزی برنامه جز به) زا اشتغال های مهارت که

 که دارند اعتقاد نیز عمران مهندسی رشته استادان شوند، می داده

 خود مدیریت ریزی، برنامه مسأله، حل جز به) زا اشتغال های مهارت

 غذایی صنایع رشته دانشجویان. شوند می داده آموزش( یادگیری و

 ریزی، برنامه جز به) زا اشتغال های مهارت که اعتقادند این بر هم

 استادان شوند، می داده آموزش( یادگیری و اطالعات فناوری ارتباط،

 تنها زا، اشتغال های مهارت از که دارند باور نیز غذایی صنایع رشته

 شود می داده آموزش تیمی کار

 حسابداری، کار، بازار زا، اشتغال های مهارت :کلیدی واژگان

غذایی صنایع عمران، مهندسی

 ,

 .

 .

 

 ی مهمویی حسین مؤمننویسنده مسؤول:  *

1/3/12پذیرش:    23/2/12وصول: 

 با که است «عمران مهندسی و غذایی صنایع حسابداری، ناپیوسته کارشناسی درسی های برنامه در کار بازار نیاز مورد زای اشتغال های مهارت میزان بررسی»پژوهشی طرح از برگرفته مقاله این

 .است شده انجام حیدریه تربت واحد اسالمی آزاد دانشگاه مالی حمایت
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 16 / ...کار بازار نیاز مورد زای اشتغال های مهارت آموزش میزان بررسی

 مقدمه
 اهداف از یکی همواره اشتغال، برای جوانان سازی آماده

 آموزش(. 2688 نفیسی) است بوده رسمی آموزش نظام

 انسانی منابع در ها گذاری سرمایه مهمترین از یکی عالی

 به افراد های مهارت و نگرش دانش، ارتقای با زیرا. است

 جهانی رویکردهای. کند می کمک جوامع اقتصادی توسعه

 برای. است مطلب همین مؤید نیز اخیر های دهه در آموزش

 رسالت بر اغلب یونسکو های اجالس های نامه توصیه مثال،

 فرد سازی آماده برای عالی تا ابتدایی از آموزشی مؤسسات

 های  اجالس مثالً) اند داشته تأکید مناسب شغل احراز جهت

 نفیسی از نقل به ـ ژنو 2171 ژنو، 2173 پاریس، 2181

2688 .) 

 بر کنونی عمده انتقادات از یکی زمینه این در

 آن را دانشجویان که است این عالی آموزش های سیستم

 این و سازد نمی آماده کار دنیای به ورود برای باید که چنان

 که است عالی آموزش در کیفیت کاهش نوعی نمایانگر امر

 عالی آموزش دادهای درون ضعیف کیفیت از ناشی تواند می

 کلی طور به و یادگیری فرایندهای و محتوا جمله از

 ها، نگرش تواند نمی که باشد نامناسب درسی های برنامه

 مرتضوی) نماید تقویت آنان در را الزم های مهارت و ها دانش

 در که داشتند ابراز نیز( 2673) آرمن و مهرعلیزاده(. 2681

 در کارشناسی مقطع آموختگان دانش کار بازار بررسی

 و تجارب مطابقت زمینه در ایران، دولتی های دانشگاه

 موجود نیازهای با کارشناسی های دوره آموزشی های برنامه

 .دارد وجود ناهماهنگی کار بازار در

 فارغ جستجوی در انسانی منابع های دپارتمان

 و مهارت دانش، که هستند ای شایسته التحصیالن

 به کافی طور به وظایف انجام برای را مناسبی های گرایش

 و خاص زمینه یک در استعداد و شخصیت و بگذارند نمایش

 باشند دارا را وظایف تحقق برای سازمانی فرهنگ یک درون

 های مهارت و ها دانش(. )

 های مهارت و ها دانش تنها نه شد، ذکر که چنان الزم،

 اصطالحاً یا ها مهارت برخی بلکه نسیتند، تخصصی

 های مهارت به آنها از که نیازند مورد هایی شایستگی

 . شود می تعبیر کانونی های شایستگی یا زا اشتغال

 ها نگرش بینش، دانش، توان می را زا اشتغال های مهارت

 در افراد پویایی و تحرک موجب که دانست هایی مهارت و

 حضور دیگر، شغل به شغلی از موفق انتقال دیگران، با روابط

 مسائل حل در نوآوری و گروهی های فعالیت در مؤثر

 به ای گونه به باید رو این از(. 2676 عزیزی) شوند می

 در درسی های برنامه به دهی جهت و بازنگری اصالح،

 گوی پاسخ هم و باشد منسجم هم که پرداخت عالی آموزش

 کار دنیای تحوالت جمله از شده ایجاد های دگرگونی

 (.2681 آذر، الیاسی)

 جهانی بازارهای به را خود محصوالت که صنایع مدیران

 عنوان به زا اشتغال های مهارت که معتقدند کنند، می ارائه

. است تأکید مورد جهانی رقابت در موفقیت برای عاملی

 خود در را ها مهارت این از باالیی سطوح که دانشجویانی

 و جذب برای کارفرمایان استقبال با اند داده پرورش

 وجود، این با. هستند رو به رو هایشان سازمان در استخدام

 عالی آموزش التحصیالن فارغ که معتقدند کارفرمایان

 بیشتر و برخوردارند ها مهارت این از کمتری میزان از معموالً

 دارای کار بازار زای اشتغال های مهارت و ها توانمندی در آنها

 دیگران و پور شارع (.2677 عمران، صالحی) هستند ضعف

 سطح در را دانشجویان های مهارت میزان نیز( 2671)

 در( 2671) همکاران و طهماسبی. اند کرده ارزیابی پایینی

 جهت کشاورزی دانشجویان توانمندی بر مؤثر عوامل بررسی

 تهران دانشگاه در که شدن جهانی عصر در کار بازار به ورود

 از درصد 1/31 شایستگی که گرفتند نتیجه بود شده انجام

 کم سطح در آنها درصد 1/62 و متوسط حد در دانشجویان

 مهارت به مربوط ها مهارت میزان کمترین. است بوده

 و است مسأله حل و انگلیسی زبان کارآفرینی، و خالقیت

 و رایانه کاربرد های مهارت به مهارت میزان بیشترین

 .دارد اختصاص اینترنت

 دیدگاه بررسی در( 2671) همکاران و مجتهدزاده

 حسابداری دانشجویان و حرفه در شاغالن دانشگاه، استادان

 دانش برای نیاز مورد های مهارت و دانش اهمیت مورد در

 برنامه توسط آنها ارائه کفایت و حسابداری رشته آموختگان

 پاسخ دیدگاه از که دارند می اظهار حسابداری آموزش کنونی

 ارائه در حسابداری آموزش کنونی های برنامه دهندگان
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 1431(، سال نهم، پاییز 43)پیاپی  7، دوره دوم، شماره ریزی درسی پژوهش در برنامه /26

 کفایت آموختگان، دانش به نیاز مورد های مهارت و دانش

 .ندارد را الزم

 واکاوی در( 2673) بیگی علی و شهبازی

 به ورود برای کشاورزی آموختگان دانش های شایستگی

 عامل 8 که داشتند بیان کشاورزی در کار بازارهای

 اخالق مسأله، حل تخصصی، ارتباطی، های شایستگی

 عنوان به عمومی و اداری اخالقی، کشاورزی، در ای حرفه

 کشاورزی آموختگان دانش نیاز مورد اصلی های شایستگی

 .شدند شناسایی

 درسی ریزی برنامه نظام بررسی در( 2687) وزیری

 3 دانشجویان و استادان که گرفت نتیجه ایران عالی آموزش

 فنی پایه، علوم انسانی، علوم پزشکی،) آموزشی عمده گروه

 برنامه( معماری و هنر دامپزشکی، کشاورزی، مهندسی، و

 علمی های پیشرفت با هماهنگی نظر از را خود گروه درسی

 به توجه و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه های هدف و

 پرورش توانایی و عالی آموزش بروندادهای نهایی یتکیف

 .اند کرده ارزشیابی ضعیف شغلی، های مهارت

 بررسی در( 2671) یغموری و عمران صالحی

 در جهانی اقتصاد به توجه با کار بازار زای اشتغال های مهارت

 نتیجه مازندران، دانشگاه در عالی آموزش درسی های برنامه

 های مهارت از دانشجویان برخورداری میزان که گرفتند

 رشته. بود پایین به رو متوسط درسطح کار بازار زای اشتغال

 های مهارت از آنان برخورداری میزان با دانشجویان تحصیلی

 عدم از حاکی این. نداشت ارتباطی کار بازار زای اشتغال

 پرورش به عالی آموزش درسی های برنامه پرداختن

 در کار بازار زای اشتغال های مهارت و ها توانمندی

 .است دانشجویان

 پایه بر کار سازماندهی شده، جهانی کار بازار در

 استقالل و بودن مهارتی چند شغلی، چرخش کارگروهی،

 کاهش و کارکنان به بیشتر اختیارات تفویض و عملکرد

 دانشجویان تربیت الگوهای در نظر تجدید مدیریت، سطوح

 توجه که الگوهایی اساس، این بر. است ساخته ضروری را

. تأکیدند مورد دارند پژوهشگری شیوه به آموزش بر بیشتری

 حل بر زیادی تأکید درسی ریزی برنامه جدید های روش در

 توان و خالق های طراحی مسأله، خلق آن از مهمتر و مسأله

 (.2676 زاده، مهرعلی) شود می اطالعات پردازش

 تأکید با فنالند در مهندسان آموزش المللی بین انجمن

 از انسان قوای تکامل و رشد) العمر مادام یاگیری ضرورت بر

 افراد تقویت و برانگیختن برای مستمر حمایتی فرایند طریق

 لذت، نفس، به اعتماد ها، مهارت ها، ارزش ها، دانش کسب در

 و شرایط ها، نقش همه در آنها کاربردن به و خالقیت

 کرده مطرح را زیر موارد( زندگی دوره طی در ها محیط

 یادگیری، شیوه دانستن یا یادگرفتن برای یادگیری. است

 کاربردن به و جدید و قدیم اطالعات ترکیب توانایی پرورش

 توانایی پرورش عمل، و تئوری ارتباط ـ عمل در دانش

 پرورش دیگران، و خود مدیریت توانایی پرورش استدالل،

 ارتباطی، های مهارت پرورش اطالعات، مدیریت توانایی

 حل های مهارت پرورش گروهی، کار های مهارت پرورش

 و سازگاری روحیه تقویت نوآوری، و خالقیت پرورش مسأله،

 خود و خود به اتکا روحیه پرورش پذیری، انعطاف

 و رشد در پذیری مسؤولیت روحیه تقویت انگیختگی،

 ایجاد تحوالت، با مطابق شخصی های شایستگی ارتقای

 فردی و ملی،سازمانی فراملی، های ارزش به نسبت حساسیت

 به را شغلی توانمندی های مؤلفه گینر(. )

: فردی های شایستگی: است کرده بندی تقسیم زیر ترتیب

 ارتباطی؛ های مهارت و نوشتن خواندن، ریاضیات، شامل

 ای حرفه رشد فردی، مدیریت و اخالق شامل: اعتماد قابلیت

 حل شامل: پذیری انطباق های مهارت پذیری؛ مسؤولیت و

 های مهارت مستمر؛ یادگیری و گیری تصمیم مشکل،

 و مذاکره در توانایی سازمانی، های توانایی شامل: اجتماعی

 در کارفرمایان انجمن(. ) گروهی کار

 پرورش: اند داده قرار تأکید مورد را زیر موارد نیز استرالیا

 ارتباطات، و اطالعات تکنولوژی توسعه با هماهنگ افراد

 گروهی، کار توانایی پرورش مسأله، حل توانایی پرورش

(. ) تغییرات با سازگاری روحیه پرورش

 اساسی های ویژگی بیان با بریتانیا در کارفرمایان انجمن

 در دانشگاهی التحصیالن فارغ برای ضروری های وشایستگی

 را عالی آموزش درسی های برنامه های گیری جهت ،12 قرن

 به اتکا روحیه پرورش: است نموده بیان عمده مقوله چند در

 رهبری، توانایی پرورش تحلیل، و نقد توانایی پرورش خود،

 و نوآوری برای توانایی پرورش تحول، ایجاد توانایی پرورش

 انجمن کاران اندر دست(. ) خالقیت

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 16 / ...کار بازار نیاز مورد زای اشتغال های مهارت آموزش میزان بررسی

 به امروز کار دنیای که دارند اعتقاد ژاپن در کارفرمایان

 تفکر و بیشتر نوآوری و خالقیت از که دارد نیاز افرادی

 هستند مند بهره مناسب گروهی کار توانایی و مستقل

) انیسف و سویت لین،(. )

 مورد شغلی های ندیتوانم و ها شایستگی ها، مهارت( 

 شامل که اند کرده تقسیم اصلی گروه 6 به را کار بازار نیاز

 و فردی مدیریت های مهارت آکادمیک، های مهارت

 آکادمیک، های مهارت. شود می گروهی کار های مهارت

 و ابقا آوردن، دست به برای که است هایی مهارت از گروهی

 و پایه ممکن، نتایج بهترین به دستیابی و شغل در پیشرفت

 شامل ها مهارت این. سازند می فراهم را محکمی اساس

 مدیریت های مهارت. هستند یادگیری و تفکر ارتباطات،

 رفتار و نگرش مانند ها، نگرش و ها مهارت ترکیب این فردی،

 دست به برای … و پذیری انطباق پذیری، مسؤولیت مثبت،

. هستند نیاز مورد شغل در پیشرفت و نگهداری آوردن،

 تشریک توانایی مانند هایی مهارت گروهی، کار های مهارت

 با کار برای که هستند دیگران با اثربخش کار و مساعی

 نتایج بهترین به دستیابی برای و شغل یک در دیگران

(. )نیازند مورد ممکن،

 سال در ضروری های مهارت تحقق کمیسیون دبیرخانه

 و دانش اهمیت بودن توجه قابل بیان ضمن2117

 وظایف اثربخش انجام جهت نیاز مورد تخصصی های مهارت

 و ها مهارت عنوان به را بعد 6 در شایستگی 3 شغلی،

 ارائه شغل در موفقیت جهت نیاز مورد ضروری های قابلیت

 به و تخصیص: از عبارتند مهارت 3 این. است کرده

 سیستمی، درک تعاملی، های مهارت منابع، کارگیری

 تکنولوژیکی های مهارت و اطالعات سازماندهی و آوری جمع

 های مهارت شامل قسمتی 6 بنیان یک بر مبتنی که

 شود می فردی های کیفیت و تفکر مهارت اساسی،

( .) 

 عنوان به را مهارت مجموعه 6( 1111) رابینسون

 های مهارت: از عبارتند که کند می ذکر زا اشتغال های مهارت

 ارتباط ریاضیات، علوم، نوشتن، خواندن،: پایه آکادمیک

 یادگیری،: برتر تفکر های مهارت دادن؛ گوش شفاهی،

 کیفیات مسأله؛ حل گیری، تصمیم تفکرخالقانه، استدالل،

 اجتماعی، های مهارت نفس، به اعتماد مسؤولیت،: شخصی

 خود کارایی، و دقت پذیری، انعطاف راستی، مهربانی،

 مشارکتی، مناسب، کاری نگرش شونده، هدایت

 از نقل به) تیمی کار روحیه خود، مدیریت خودانگیزنده،

 (.2677 عمران، صالحی

 مرکز حمایت با که استرالیا در تحقیقی پروژه یک در

 به یادگیری علم، آموزش، سازمان و استرالیا ملی آموزش

 توانمندی جهت در نیاز مورد های مهارت بررسی منظور

 اندازه از نظر صرف که شد مشخص گرفت، انجام شغلی

 های مهارت با کارکنانی نیازمند صنایع، صاحبان ها، سازمان

 خالقیت، فردی، مدیریت مشکل، حل گروهی، کار ارتباطی،

 هستند ای حرفه و فنی های صالحیت و پذیری انطباق

 انگلستان در( 1117) لیدز دانشگاه(. )

 عبارتند که است نموده ارائه را ها مهارت از دیگری فهرست

 تیمی، کار نوشتاری، ارتباطات فردی، بین ارتباطات: از

 رهبری، مذاکره، گیری، تصمیم مسأله، حل پذیری، انعطاف

 آگاهی خود ای، حرفه توسعه تجاری، خالقیت،آگاهی

 (.2677 عمران، صالحی)

) دیویس و الوین راگوتامن،

 استادان و حرفه در شاغالن نظر مطالعه با( 

 دانش نیاز مورد های مهارت و دانش درباره دانشگاه

 دانش که دارد می بیان حسابداری رشته آموختگان

 تجارت در موفقیت منظور به حسابداری آموختگان

 و تجاری انشد فناوری، عمومی، دانش به الکترونیکی

 های مهارت حرفه، در شاغالن نظر از. دارند نیاز سازمانی

 بین ارتباطی، های مهارت دانشگاه، استادان نظر از و ذهنی

 اولویت از رهبری توانایی و حسابداری دانش فردی،

 .است برخوردار

 نیاز مورد های مهارت تدریس در( ) باور

 زیر موارد را آنها نیاز مورد های شایستگی عمران، مهندسان

 مسأله، حل دانش، کاربرد: عملی های شایستگی: داند می

 کیفیت، مدیریت سازماندهی، و ریزی برنامه گیری، تصمیم

 مدیریت اطالعات، و دانش مدیریت تکنولوژی، مدیریت

 های شایستگی سالمت؛ و ایمنی پیشرفت، جهت منابع

 منابع مدیریت خود، مدیریت ای، حرفه نگرش: رفتاری

 های مهارت مشارکتی، کارکردن ارتباطات، رهبری، انسانی،

 خالقیت، ابتکار، تأثیر، و مذاکره پذیری، انطباق تیمی، کار
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 محیطی های شایستگی و مثبت اظهار دانش، جستجوی

 تعهد سازمانی، آگاهی استراتژیک، تفکر(: ای زمینه)

 معرفی جهشی و پایدار رویکرد تجاری، آگاهی سازمانی،

 .کند می

 ) غذا فناوران مؤسسه

) هایس و اسمایل مورگان، ،(

 عنوان به آن از که را زیر موارد( 

 از بخشی عنوان به را کند می یاد «موفقیت های مهارت»

 که کند می قلمداد غذایی صنایع رشته نیاز مورد های مهارت

 راه و بالقوه عوامل شناسایی مسأله، یک تعریف: از عبارتند

 به تعهد متفکرانه، پیشنهادات ارائه و احتمالی های حل

 اخالقی، های ارزش و ای حرفه صداقت استانداردهای باالترین

 و شفاهی ارتباطی های مهارت از استفاده توانایی دادن نشان

 و ها نامه فنی، های گزارش نوشتن شامل ها مهارت این کتبی،

 و فنی غیر مخاطبان به فنی اطالعات انتقال ها، یادداشت

 به زمان مدیریت رسمی، غیر و رسمی( شفاهی) های ارائه

 به توانایی دیگران، با اثربخش کارکردن اثربخش، طور

 جدید، های موقعیت برای انتقادی تفکر های مهارت کارگیری

 با تعامل و کارکردن گروهی، یا فردی تعارضات به پرداختن

 موقعیت یک در رهبری آمادگی متنوع، های فرهنگ از افراد

 غیر اطالعات و علمی مستقالنه تحقیق توانایی متغیر،

 های مهارت تبیین توانایی گروه، های پروژه تسهیل علمی،

 .خود آموزش تداوم برای نیاز مورد

 نیاز مورد های مهارت های فهرست ترین جامع از یکی اما

 و تعلیم دپارتمان توسط امروز کار بازار در اشتغال جهت

 صنعت و بازرگانی اتاق ؛() آموزش و علوم تربیت،

 ارائه( ) استرالیا کار و کسب شورا و( ) استرالیا

 ارتباطات، ،(خالقیت)ابتکار: از است عبارت که است شده

 ریزی، برنامه مسأله، حل خود، مدیریت فناوری، تیمی، کار

 نیز پژوهش این(. 2677 عمران، صالحی از نقل به) یادگیری

 های مهارت این آیا که کند مشخص تا است صدد در

 حسابداری، ناپیوسته کارشناسی درسی برنامه در زا اشتغال

 و دانشجویان دیدگاه از) غذایی صنایع و عمران مهندسی

 شود؟ می داده آموزش( آن علمی هیأت اعضای

 

 

 پژوهش روش
 پیمایشی نوع از توصیفی پژوهش این تحقیق روش

 آخر ترم دانشجویان کلیه پژوهش مورد آماری جامعه. است

 و عمران مهندسی غذایی، صنایع حسابداری، کارشناسی

 مهندسی ،36 حسابداری دانشجویان. است استادانشان

 حسابداری استادان. است نفر 68 غذایی صنایع ،87 عمران

 کل. است نفر 7 غذایی صنایع و 63 عمران مهندسی ،21

 33 گروه سه استادان کل و نفر 287 گروه سه دانشجویان

 بین درصد( 1/11) حسابداری دانشجوی 36 از. است نفر

 و سال 61 تا 13 بین درصد( 8/61) سال، 13 تا 27

( 13) و مرد درصد( 31) هستند، سال61 باالی( 2/22)

 درصد( 6/66) حسابداری استاد 21از. هستند زن درصد

( 13) و 11 تا 62 بین درصد( 8/12) سال، 61 تا 13 بین

 و مرد درصد( 6/37) دارند، سن سال 11 باالی درصد

 و ارشد کارشناسی درصد( 6/76) هستند، زن درصد( 8/12)

 سال، 3 تا درصد( 6/37) هستند، دکتری درصد( 8/23)

 به سال 22 رصدد( 8/23) و سال 21 تا 3 بین درصد( 13)

 .دارند تدریس سابقه باال

 بین درصد( 8/61) عمران مهندسی دانشجوی 87 از

 و سال 61 تا 13 بین درصد( 1/11) سال، 13 تا 27

 آنها درصد( 211) هستند، سال 61 باالی درصد( 1/21)

 غیرشاغل درصد( 2/61) و شاغل درصد( 1/38) هستند، مرد

 13 بین درصد( 3/17) عمران مهندسی استاد 63 از. هستند

 دارند، سن سال11 تا 62 بین درصد( 1/32) سال، 61 تا

( 1/12) هستند، زن درصد( 2/88) و مرد درصد( 1/11)

 هستند، دکتری درصد( 3/7) و ارشد کارشناسی درصد

 و سال 21 تا 3 بین درصد( 8/13) سال، 3 تا درصد( 3/17)

 .دارند تدریس سابقه باال به سال 22 درصد( 8/13)

 27 بین درصد( 1/13) غذایی صنایع دانشجوی 68 از

( 1/27) و سال 61 تا 13 بین درصد( 2/63) سال، 13 تا

( 3/38) و مرد درصد( 1/61) هستند، سال 61 باالی درصد

 درصد( 3/17) و شاغل درصد( 1/32) هستند، زن درصد

 بین درصد( 31) غذایی صنایع استاد 7 از. هستند غیرشاغل

( 13) و سال 11 تا 62 بین درصد( 13) سال، 61 تا 13

 و مرد درصد( 3/31) دارند، سن سال 11باالی درصد

 و ارشد کارشناسی درصد( 83) هستند، زن درصد( 3/68)
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 سال، 3 تا درصد( 3/68) هستند، دکتری درصد( 13)

 باال به سال22 درصد( 13) و سال 21 تا 3 درصد( 3/68)

 . دارند تدریس سابقه

 از اطالعات آوری جمع منظور به پژوهش این در

 مورد پرسشنامه. شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه

 به 6 تا 2 شماره های گویه. است گویه 11 شامل استفاده

 تا 8 ارتباط، مقوله 3 تا 1 ابتکار، مقوله بررسی منظور

 تا 21 اطالعات، فناوری مقوله26 و 21 تیمی، کار مقوله22

 تا 13 مسأله، حل مقوله 11 تا 21خود، مدیریت مقوله 27

 طراحی یادگیری مقوله 11 تا 63 و ریزی برنامه مقوله 61

 11 اختیار در پرسشنامه روایی بررسی منظور به. است شده

 ریزی برنامه زمینه در تجربه با متخصص و نظر صاحب

 لحاظ ها گویه اصالح در آنان های دیدگاه و گرفت قرار درسی

 فرایند یک در و شد تدوین نهایی پرسشنامه سپس گردید؛

 آوری جمع و توزیع آماری نمونه اعضای میان تصادفی کامالً

 فهمی به دستیابی منظور به پرسشنامه اجرای در. گردید

 و پژوهش موضوع مورد در را توضیحاتی پژوهشگر مشترک

 و دانشجویان) دهندگان پاسخ به نظر مورد های گویه

 تحقیق پرسشنامه پایایی سنجش برای. دنمو ارائه( استادان

 و شد استفاده کرونباخ آلفای آزمون و  27 افزار نرم از

  ارتباط ،%86 ابتکار صورت بدین آزمون های مؤلفه پایایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیمی کار ،%73خود مدیریت ،%76 اطالعات فناوری ،87%

 و% 77 یادگیری ،%78 ریزی برنامه ،%71 مسأله حل ،73%

 است ذکر به الزم. شد داده تشخیص% 76 کل پایایی ضریب

 و تجزیه برای. است مطلوب% 81 از فراتر پایایی معموالً که

 جهت پژوهش این در شده گردآوری های داده تحلیل

 محاسبه) توصیفی آمار روش از تحقیق اهداف به رسیدن

 ای نمونه تک  آزمون از استنباطی آمار و( درصد فراوانی،

 .شود می استفاده

 پژوهش هاي يافته
 دانشجویان ای نمونه تک  آزمون شده تحلیل های داده

 .است شده ارائه زیر جداول قالب در استادان و

 نشان ای نمونه تک  آزمون های داده تحلیل نتایج

 و خود مدیریت اطالعات، فناوری های مهارت که دهد می

 دیگر، عبارت به. است معنادار( <13/1) سطح در یادگیری

 رشته درسی برنامه در ها مهارت این که معتقدند دانشجویان

 ابتکار، های مهارت اما شود، می داده آموزش شان تحصیلی

 سطح در ریزی برنامه و مسأله حل تیمی، کار ارتباط،

 دانشجویان دیگر، عبارت به. نیست معنادار( 13/1)

 رشته درسی برنامه در ها مهارت این که ا دارند اعتقاد

 .شود نمی داده آموزش شان تحصیلی

  

زا در برنامه درسی حسابداری های اشتغال ـ تحلیل دیدگاه دانشجویان پیرامون آموزش مهارت 2جدول 

انحراف  میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 استاندارد

درجه 

 آزادی

t معناداری 

 899/8 -97/1 32 9978/8 9797/2 36 مهارت ابتکار

 296/8 189/1 32 8321/1 1891/6 36 مهارت ارتباط

 978/8 167/8 32 87800/1 8178/6 36 مهارت کار تیمی

 881/8 -080/6 32 1626/1 0888/2 36 مهارت فناوری اطالعات

 888/8 981/6 32 78800/8 8091/6 36 مهارت مدیریت خود

 702/8 831/8 32 86727/1 8897/6 36 مهارت حل مسأله

 192/8 696/1 32 98963/8 1893/6 36 مهارت برنامه ریزی

 888/8 763/6 32 71319/8 8088/6 36 مهارت یادگیری
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 نشان ای نمونه تک  آزمون های داده تحلیل نتایج

 معنادار( 13/1) سطح در ها مهارت کلیه که دهد می

 ها مهارت این که معتقدند استادان دیگر، عبارت به. نیست

 آن در که ای رشته) حسابداری رشته درسی برنامه در

 .شود نمی داده آموزش( کنند می تدریس

 دهد می نشان ای نمونه تک  آزمون های داده تحلیل نتایج

  و اطالعات فناوری تیمی، کار ارتباط، ابتکار، های مهارت که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبارت به. است معنادار( <13/1) سطح در مسأله حل

 درسی برنامه در ها مهارت این که معتقدند دانشجویان دیگر،

 های مهارت اما شود، می داده آموزش شان تحصیلی رشته

( 13/1) سطح در یادگیری و ریزی برنامه خود، مدیریت

 که باورند این بر دانشجویان دیگر، عبارت به. نیست معنادار

 آموزش شان تحصیلی رشته درسی برنامه در ها مهارت این

 .شود نمی داده

  

زا در برنامه درسی مهندسی عمران های اشتغال ـ تحلیل دیدگاه دانشجویان پیرامون آموزش مهارت 6جدول 

 معناداری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 888/8 -779/6 99 8897/1 0203/2 99 مهارت ابتکار

 881/8 -888/6 99 71838/8 3806/2 99 مهارت ارتباط

 888/8 -886/6 99 88923/1 3863/2 99 مهارت کار تیمی

 888/8 -700/0 99 88092/1 2787/2 99 مهارت فناوری اطالعات

 606/8 -760/8 99 73788/8 9798/2 99 مهارت مدیریت خود

 881/8 -690/6 99 89786/1 0993/2 99 مهارت حل مسأله

 898/8 -969/1 99 83366/1 9992/2 99 ریزیمهارت برنامه 

 703/8 -803/8 99 81829/1 7763/2 99 مهارت یادگیری
 

زا در برنامه درسی حسابداری های اشتغال ـ  تحلیل دیدگاه استادان پیرامون آموزش مهارت 1جدول 

 معناداری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 366/8 -872/8 11 99291/8 9997/2 12 مهارت ابتکار

 282/8 603/1 11 77628/8 6997/6 12 مهارت ارتباط

 802/8 997/8 11 19099/1 2339/6 12 مهارت کار تیمی

 271/8 -118/1 11 19819/1 3208/2 12 مهارت فناوری اطالعات

 832/8 893/2 11 3702/8 8139/6 12 مهارت مدیریت خود

 919/8 269/8 11 91166/8 8003/6 12 حل مسألهمهارت 

 193/8 889/1 11 39981/8 2966/6 12 مهارت برنامه ریزی

 836/8 839/2 11 98290/8 8972/6 12 مهارت یادگیری
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 نشان ای نمونه تک  آزمون های داده تحلیل نتایج

 فناوری تیمی، کار ارتباط، ابتکار، های مهارت که دهد می

 به. است معنادار( <13/1) سطح در مسأله حل و اطالعات

 برنامه در ها مهارت این که معتقدند دانشجویان دیگر، عبارت

 اما شود، می داده آموزش شان تحصیلی رشته درسی

 سطح در یادگیری و ریزی برنامه خود، مدیریت های مهارت

 بر دانشجویان دیگر، عبارت به. نیست معنادار( 13/1)

 رشته درسی برنامه در ها مهارت این که باورند این

 .شود نمی داده آموزش شان تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان ای نمونه تک  آزمون های داده تحلیل نتایج

 فناوری تیمی، کار ارتباط، ابتکار، های مهارت که دهد می

 به. است معنادار( <13/1) سطح در یادگیری و اطالعات

 برنامه در ها مهارت این که معتقدند تاداناس دیگر، عبارت

 اما شود، می داده آموزش شان تحصیلی رشته درسی

 در ریزی برنامه و مسأله حل خود، مدیریت های مهارت

 استادان دیگر، عبارت به. نیست معنادار( 13/1) سطح

 رشته درسی برنامه در ها مهارت این که دارند اعتقاد

( کنند می تدریس آن در که ای رشته) عمران مهندسی

 .شود نمی داده آموزش

  

زا در برنامه درسی مهندسی عمران های اشتغال ـ  تحلیل دیدگاه استادان پیرامون آموزش مهارت1جدول 

درجه  انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 آزادی

t معناداری 

 888/8 -717/6 68 38671/8 3888/2 60 مهارت ابتکار

 819/8 -080/2 68 69267/8 9691/2 60 مهارت ارتباط

 888/8 -883/12 68 63898/8 2091/2 60 مهارت کار تیمی

 889/8 933/2 68 0382/8 2918/6 60 مهارت فناوری اطالعات

 628/8 888/1 68 88039/8 8393/6 60 مهارت مدیریت خود

 832/8 -729/1 68 03778/8 9186/2 60 مهارت حل مسأله

 837/8 -990/1 68 63839/8 9909/2 60 مهارت برنامه ریزی

 888/8 -878/2 68 90720/8 3738/2 60 مهارت یادگیری
 

زا در برنامه درسی صنایع غذایی های اشتغال ـ تحلیل دیدگاه دانشجویان درباره آموزش مهارت 3جدول 

 معناداری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 888/8 -179/0 63 9838/8 6738/2 69 مهارت ابتکار

 976/8 -238/8 63 96839/8 7388/2 69 مهارت ارتباط

 889/8 -900/2 63 99187/1 3699/2 69 مهارت کار تیمی

 836/8 -719/1 63 82993/1 3909/2 69 مهارت فناوری اطالعات

 886/8 879/2 63 99930/8 6829/6 69 مهارت مدیریت خود

 888/8 -299/8 63 99736/8 8080/2 69 مهارت حل مسأله

 913/8 -639/8 63 91327/8 7039/2 69 مهارت برنامه ریزی

 032/8 093/8 63 98198/8 8911/6 69 مهارت یادگیری
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 نشان ای نمونه تک  آزمون های داده تحلیل نتایج

 و خود مدیریت تیمی، کار ابتکار، های مهارت که دهد می

 عبارت به. است معنادار( <12/1) سطح در مسأله حل

 درسی برنامه در ها مهارت این که معتقدند دانشجویان دیگر،

 های مهارت اما شود، می داده آموزش شان تحصیلی رشته

12/1) سطح در یادگیری و ریزی برنامه فناوری، ارتباط،

 دارند اعتقاد دانشجویان دیگر، عبارت به. نیست معنادار( 

 شان تحصیلی رشته درسی برنامه در ها مهارت این که

 .شود نمی داده آموزش

 نشان ای نمونه تک  آزمون های داده تحلیل نتایج

( <12/1) درسطح تیمی کار مهارت تنها که دهد می

 فقط که معتقدند استادان دیگر، عبارت به. است معنادار

 شان تحصیلی رشته درسی برنامه در کارتیمی مهارت

 فناوری ارتباط، ابتکار، های مهارت اما شود، می داده آموزش

 یادگیری و ریزی برنامه مسأله، حل خود، مدیریت اطالعات،

 استادان دیگر، عبارت به. نیست معنادار( 12/1) سطح در

 صنایع رشته درسی برنامه در ها مهارت این که باورند این بر

 داده آموزش( کنند می تدریس آن در که ای رشته) غذایی

 .شود نمی

 گیري نتیجه و بحث
 که است این از حاکی فوق پژوهشی های یافته

 میان از که معتقدند حسابداری رشته دانشجویان

 های مهارت تنها پژوهش، مورد زای اشتغال های مهارت

 درسی برنامه در یادگیری و خود مدیریت اطالعات، فناوری

 درسی برنامه در ها مهارت سایر و شود می داده آموزش

 اعتقاد حسابداری رشته استادان. شود نمی داده آموزش

 برنامه در پژوهش مورد زای اشتغال های مهارت که دارند

 .شود نمی داده آموزش حسابداری رشته درسی

 و طهماسبی های پژوهش با بخش این های یافته

 ،،) ،(2671) همکاران

 از نقل به ضروری های مهارت تحقق کمیسیون دبیرخانه

 علوم تربیت، و تعلیم دپارتمان و 

 استرالیا صنعت و بازرگانی اتاق ؛()آموزش و

 از نقل به( ) استرالیا کار و کسب شورای و( )

 اطالعات، فناوری های مهارت آموزش که( 2677) صالحی

 تأیید را درسی های برنامه در یادگیری و خود مدیریت

 .دارد خوانی هم کنند، می

 فقدان دهنده نشان که پژوهش از بخش آن های یافته

 و استادان دیدگاه از زا اشتغال های مهارت آموزش

 مدیریت اطالعات، فناوری های مهارت جز به) دانشجویان

 عمران صالحی های پژوهش با است،( یادگیری و خود

 علی و شهبازی ،(2671) همکاران و طهماسبی ،(2677)

 ،،) ،(2673) بیگی

 از نقل به ضروری های مهارت تحقق کمیسیون دبیرخانه

زا در برنامه درسی صنایع غذایی های اشتغال ـ تحلیل دیدگاه استادان پیرامون آموزش مهارت 3جدول 

درجه  انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه مورد بررسی

 آزادی

t معناداری 

 183/8 -902/1 9 36321/8 0966/2 9 ابتکارمهارت 

 290/8 -196/1 9 67981/8 9666/2 9 مهارت ارتباط

 881/8 -009/0 9 69196/8 2088/2 9 مهارت کار تیمی

 290/8 196/1 9 07931/8 2088/6 9 مهارت فناوری اطالعات

 903/8 626/8 9 86906/8 8088/6 9 مهارت مدیریت خود

 633/8 -739/8 9 38712/8 9719/2 9 مهارت حل مسأله

 698/8 -729/8 9 69897/8 9908/2 9 مهارت برنامه ریزی

 688/8 -189/1 9 71917/8 3883/2 9 مهارت یادگیری
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 16 / ...کار بازار نیاز مورد زای اشتغال های مهارت آموزش میزان بررسی

 از نقل به( 1117) لیدز دانشگاه ،

 و علوم تربیت، و تعلیم دپارتمان ،(2677) نعمرا صالحی

( )استرالیا صنعت و بازرگانی اتاق ؛() آموزش

 صالحی از نقل به( ) استرالیا کار و کسب شورای و

 هر که ) ،(2677)

 دارند، تأکید زا اشتغال های مهارت آموزش بر نوعی به یک

 های یافته با پژوهش از بخش این های یافته. ندارد خوانی هم

 ریزی برنامه نظام بررسی در( 2687) وزیری پژوهشی

 در( 2673)آرمن و مهرعلیزاده ایران، عالی آموزش درسی

 در کارشناسی مقطع آموختگان دانش کار بازار بررسی

( 2671) همکاران و مجتهدزاده ایران، دولتی های دانشگاه

 و حرفه در شاغالن دانشگاه، استادان دیدگاه بررسی در

 های مهارت و دانش اهمیت مورد در حسابداری دانشجویان

 به که حسابداری رشته آموختگان دانش برای نیاز مورد

 دانش و درسی های برنامه در ها مهارت این ضعف یا فقدان

 .دارد خوانی هم اند، داشته اذعان آموختگان

 که است این از حاکی فوق پژوهشی های یافته

 میان از که معتقدند عمران مهندسی رشته دانشجویان

 های مهارت تنها پژوهش، مورد زای اشتغال های مهارت

 در مسأله حل و اطالعات فناوری تیمی، کار ارتباط، ابتکار،

 مدیریت های مهارت و شود می داده آموزش درسی برنامه

 داده آموزش درسی برنامه در یادگیری و ریزی برنامه خود،

 که دارند باور عمران مهندسی رشته استادان. شود نمی

 فناوری تیمی، کار ارتباط، ابتکار، زای اشتغال های مهارت

 مهندسی درسی برنامه در پژوهش مورد یادگیری و اطالعات

 خود، مدیریت های مهارت اما شود می داده آموزش عمران

 داده آموزش درسی برنامه در ریزی برنامه مسأله، حل

 .شود نمی

 و طهماسبی های پژوهش با بخش این های یافته

 ،عزیزی(2673) بیگی علی و شهبازی ،(2671) همکاران

) از نقل به گینر ،) ،(2676)

 رابینسون ، ،

) ،(2677) عمران صالحی از نقل به( 1111)

 دبیرخانه ،، ،

از نقل به ضروری های مهارت تحقق کمیسیون

 آموزش و علوم تربیت، و تعلیم دپارتمان و( 

 و( ) استرالیا صنعت و بازرگانی اتاق ؛()

 صالحی از نقل به( ) استرالیا کار و کسب شورای

 تیمی، کار ارتباط، ابتکار، های مهارت آموزش که( 2677)

 های برنامه در یادگیری و مسأله حل اطالعات، فناوری

 .دارد خوانی هم کنند، می تأیید را درسی

 فقدان دهنده نشان که پژوهش از بخش آن های یافته

 و استادان دیدگاه از زا اشتغال های مهارت آموزش

 و ریزی برنامه خود، مدیریت های مهارت) دانشجویان

 عمران صالحی های پژوهش با است،( مسأله حل یادگیری،

 علی و شهبازی ،(2671) همکاران و طهماسبی ،(2677)

 ،  ،) ،(2673) بیگی

  از نقل به ضروری های مهارت تحقق کمیسیون دبیرخانه

 از نقل به( 1117) لیدز دانشگاه ،(

 و علوم تربیت، و تعلیم دپارتمان ،(2677) عمران صالحی

( ) استرالیا صنعت و بازرگانی اتاق ؛() آموزش

 صالحی از نقل به( ) استرالیا کار و کسب شورای و

(2677)، (، 

 ،) از نقل به گینر ،

 ،(2677) عمران صالحی از نقل به( 1111) رابینسون

 آموزش بر نوعی به یک هر که )

 همچنین. ندارد خوانی هم دارند، تأکید زا اشتغال های مهارت

 وزیری پژوهشی های یافته با پژوهش از بخش این های یافته

 عالی آموزش درسی ریزی برنامه نظام بررسی در( 2687)

 دانش کار بازار بررسی در( 2673) آرمن و مهرعلیزاده ایران،

 ایران، دولتی های دانشگاه در کارشناسی مقطع آموختگان

 های مهارت بررسی در(2671) یغموری و عمران صالحی

 های برنامه در جهانی اقتصاد به توجه با کار بازار زای اشتغال

 در ها مهارت این ضعف یا فقدان به که عالی آموزش درسی

 اند، داشته اذعان آموختگان دانش و درسی های برنامه

 .دارد خوانی هم

 که است این از حاکی فوق پژوهشی های یافته

 میان از که باورند این بر غذایی صنایع رشته دانشجویان

 های مهارت تنها پژوهش، مورد زای اشتغال های مهارت

 برنامه در مسأله حل و خود مدیریت تیمی، کار ابتکار،
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 فناوری ارتباط، های مهارت و شود می داده آموزش درسی

 آموزش درسی برنامه در یادگیری و ریزی برنامه اطالعات،

 که معتقدند غذایی صنایع رشته استادان. شود نمی داده

 غذایی صنایع درسی برنامه در تیمی کار مهارت فقط

 فناوری ارتباط، ابتکار، های مهارت اما شود، می داده آموزش

 یادگیری و ریزی برنامه مسأله، حل خود، مدیریت اطالعات،

 .شود نمی داده آموزش درسی برنامه در

 و طهماسبی های پژوهش با بخش این های یافته

 به گینر ،(2673) بیگی علی و شهبازی ،(2671) همکاران

 ، ،) از نقل

 ،(2677) عمران صالحی از نقل به( 1111) رابینسون

(، ، )، 

  از نقل به ضروری های مهارت تحقق کمیسیون دبیرخانه

، 

) ،(2676) عزیزی ،

 آموزش و علوم ربیت،ت و تعلیم دپارتمان و 

 و( ) استرالیا صنعت و بازرگانی اتاق ؛()

 صالحی از نقل به( ) استرالیا کار و کسب شورای

 مدیریت تیمی، کار ابتکار، های مهارت آموزش که( 2677)

 کنند، می تأیید را درسی های برنامه در مسأله حل و خود

 .دارد خوانی هم

 فقدان دهنده نشان که پژوهش از بخش آن های یافته

 ابتکار،) اساتید دیدگاه از زا اشتغال های مهارت آموزش

 برنامه مسأله، حل خود، مدیریت اطالعات، فناوری ارتباط،

 فناوری ارتباط، های مهارت) دانشجویان و(یادگیری و ریزی

 صالحی های پژوهش با ،(یادگیری و ریزی برنامه اطالعات،

) ،(2673) بیگی یعل و شهبازی ،(2677) عمران

 دبیرخانه ،  ، ،

 از نقل به ضروری های مهارت تحقق کمیسیون

 صالحی از نقل به( 1117) لیدز دانشگاه ،(

 آموزش و علوم تربیت، و تعلیم دپارتمان ،(2677) عمران

 و( ) استرالیا صنعت و بازرگانی اتاق ؛()

 صالحی از نقل به( ) استرالیا کار و کسب شورای

(2677)، (، 

 ،) از نقل به گینر ،

 ،(2677) عمران صالحی از نقل به( 1111) رابینسون

 و طهماسبی ،)

 که ) ،(2671) همکاران

 تأکید زا اشتغال های مهارت آموزش بر نوعی به یک هر

 پژوهش، از بخش این های یافته. ندارد خوانی هم دارند،

 بررسی در( 2687) وزیری پژوهشی های یافته با همچنین

 و مهرعلیزاده ایران، عالی آموزش درسی ریزی برنامه نظام

 مقطع آموختگان دانش کار بازار بررسی در( 2673) آرمن

 و عمران صالحی ایران، دولتی های دانشگاه در کارشناسی

 کار بازار زای اشتغال های مهارت بررسی در(2671) یغموری

 عالی آموزش درسی های برنامه در جهانی اقتصاد به توجه با

 و درسی های برنامه در ها مهارت این ضعف یا فقدان به که

 .دارد خوانی هم اند، داشته اذعان آموختگان دانش

 خوانی ناهم و خوانی هم و پژوهش های یافته به توجه با

 اظهار گونه این توان می دیگر های پژوهش های یافته با آن

 های رشته فراگیران که تخصصی دانش از جدای که داشت

 برنامه در غذایی صنایع و عمران مهندسی حسابداری،

 ورود برای زا اشتغال های مهارت یادگیری آموزند، می درسی

 امری آموختگان دانش برای جامعه و کار بازار در موفقیت و

 :که نمود توصیه توان می بنابراین. آید می شمار به ضروری

 وزارت و ها دانشگاه در آموزشی های کارگاه و ها دوره

 های رشته درسی ریزی برنامه مسؤوالن برای علوم

 آشنایی جهت غذایی صنایع و عمران مهندسی حسابداری،

 در آنها نقش به توجه لزوم و ها مهارت این جایگاه با آنها

 .شود برگزار درسی های برنامه

 آنها تأثیر و ها مهارت این فراگیری ضرورت به توجه با

 درسی های برنامه آموختگان، دانش آینده شغلی زندگی در

 غذایی صنایع و عمران مهندسی حسابداری، های رشته

 مورد حیث این از فناوری و تحقیقات علوم، وزارت توسط

 .گیرد قرار بازنگری

 های مهارت بهتر تدوین و شناسایی منظور به

 علوم وزارت بین آموختگان دانش نیاز مورد زای اشتغال

 و کار وزارت و معادن و صنایع وزارت فناوری، و تحقیقات

 های نشست مرتبط، های سازمان سایر و اجتماعی امور

 .شود برگزار رابطه این در مداوم و تخصصی
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 66 / ...کار بازار نیاز مورد زای اشتغال های مهارت آموزش میزان بررسی

 و خبره علمی هیأت اعضای و مدرسان از گیری بهره

 آموزشی های کارگاه برگزاری و مذکور های مهارت به مجهز

 به علمی هیأت اعضای و مدرسان ساختن مجهز منظور به

 ها مهارت این انتقال و آموزش چگونگی و مذکور های مهارت

 .دانشجویان به

 از جدای تحصیلی پیشرفت ارزشیابی های شیوه در

 نیز مذکور های مهارت شناختی حیطه و تخصصی های دانش

 . گیرند قرار ارزشیابی مورد

 منابع
 عالی آموزش صحیح روند(. 2681) خسرو آذر، الیاسی

 مجموعه. کشور غذایی و کشاورزی تولیدات خدمت در
،آموزش کیفیت بهبود سمینار دومین مقاالت چکیده

 .بهشتی شهید دانشگاه

 محمد فاضلی، و صادق صالحی، و محمود پور، شارع

 میان در کانونی های شایستگی میزان بررسی(. 2671)

. زمستان. 27 شماره.اجتماعی علوم فصلنامه .دانشجویان

  77 ـ 36 صص

(. 2673) امیرحسین بیگی، علی و اسماعیل شهبازی،

 ورود برای کشاورزی آموختگان دانش های شایستگی واکاوی

 کشاورزی و ترویج علوم مجله. کشاورزی در کار بازارهای به
 .11 ـ 23 صص. 2 شماره 1 جلد. ایران

: مشاغل و کار جامعه،(. 2677) ابراهیم عمران، صالحی
 انتشارات تهران،. کار بازار در زا اشتغال های مهارت بر مروری

 .سمت

(. 2671) سعید یغموری، ابراهیم؛ عمران، صالحی

 اقتصاد به توجه با کار بازار زای اشتغال های مهارت بررسی

 مطالعات فصلنامه. عالی آموزش درسی های برنامه در جهانی
 .273 ـ 233 صص. بهار. 23 شماره درسی برنامه

 شعبانعلی و غالمرضا راد، پزشکی و مریم طهماسبی،

 دانشجویان توانمندی بر مؤثر عوامل(. 2671) حسین فمی،

. شدن جهانی عصر در کار بازار به ورود جهت کشاورزی

 صص. بهار. 1 شماره دوم سال ایران عالی آموزش مجله

 . 283 ـ 211

. عالی آموزش و اشتغال(. 2676) اله نعمت عزیزی،

 بزرگ دانشنامه بنیاد تهران. عالی آموزش المعارف دایره

 .فارسی

 مرادی و سیدحسین طبری، علوی و ویدا مجتهدزاده،

 دانش برای نیاز مورد های ومهارت دانش(. 2671) فاطمه پر،

 ،حسابداری مجله. حسابداری کارشناسی مقطع آموختگان

 .78 ـ 86 صص. تابستان.2 شماره اول، سال

 بهبود و عملکردها ارزشیابی(. 2681) شهرناز مرتضوی،

 سمینار دومین مقاالت چکیده مجموعه .آموزش کیفیت
 .بهشتی شهید دانشگاه تهران،. آموزش کیفیت بهبود

 آموزش و شدن جهانی(. 2676) یداهلل زاده، علی مهر
 دانشنامه بنیاد تهران. عالی آموزش المعارف دایره.عالی

 .فارسی بزرگ

 بررسی(. 2673) عزیز سید آرمن، یداهلل؛ مهرعلیزاده،

 های دانشگاه در کارشناسی مقطع آموختگان دانش کار بازار

 .13 شماره رفتار دانشور ماهنامه دو. ایران دولتی

 ایران پرورش و آموزش(. 2688) عبدالحسین نفیسی،
 المللی بین مجامع های نامه توصیه: پنجم مجموعه 2111

 .تربیت و تعلیم پژوهشکده: تهران. پرورش و آموزش باره در

 در درسی ریزی برنامه نظام(. 2687) مژده وزیری،
 دکتری رساله. ها گیری جهت و ها ویژگی ایران، عالی آموزش

 .مدرس تربیت دانشگاه نشده چاپ

 زشموآ و دیقتصاا توسعه(. 2683) مری ل،هاوود

 تمقاال. هدـگزی ،تیـبهش ازییرـش دیاـه هـترجم. الیــع
 برنامه و هشوپژ مؤسسه ،عالی زشموآ رفلمعاا دایره

 . 61 ـ 133 ص ،2683 ،الیـع زشوـمآ یزــیر
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