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 چکیده
 روش انجام شده است. آنبرای  هاییحلراه ارائه وها مدیران گروه کارایی ذهنی با هدف تعیین الگوهای مطالعهاین 

از منظر  روش کیوبه عبارتی، . است)رویکرد کیفی و کمی( ظ ماهیت اکتشافی او به لح کاربردی ،بر حسب هدفپژوهش 
 نیا یبرا. ه استشد اجراآموختگان دانشنسبت به کارایی تهران  دانشگاهو استادان  هادانشکدهی آموزشی، هاگروهسای ؤر

نیز و  تیریمددانشکده  ،یتیو علوم ترب شناسیروانسه دانشکده منتخب در  یآموزش یهاگروه ینفر از رؤسا 11کار تعداد 

و فوق برنامه اشراف  یفرهنگ یهاتیداشتن فعال لیکه به دل دیانتخاب گرد یافراد نیاقتصاد دانشگاه تهران از بدانشکده 
با آنها مصاحبه  که ندانتخاب شد هدفمند یریگنمونه روشافراد به  نیاند. اداشته انگآموختدانشکارایی به  یترکامل

 یهابر اساس کارتسپس  .گردیدکنندگان توزیع های کیو در بین مشارکتگزارههای کارتابتدا  .پذیرفتصورت  یمتن

 مختلف یذهن یالگو پنج تینها در و شد ییساشنا یینها ۀگزار ۱۲ ،گزاره ۱۸ انیاز م کنندگانمشارکت نیب در شده عیتوز
 یکاربرد ؛همچون یموارد .دیدانشگاه تهران مشخص گرد یمعل ئتیه یاعضا نیب درآموختگان دانش ییبه کارا نسبت

 عنوان به دانشجو یاحرفه رشد و مشارکت دانشگاه، در پژوهش بازارکار، جذب جامعه، ازین با دانشجو تناسب آموزش، کردن
جهینت اساس رب .شدمحاسبه  یاکتشاف یعامل لیعوامل با استفاده از آزمون تحل نیا که دیگرد ییشناسا یدیکل عوامل

 ییبر ناکارا گواهشده  ییشناسا ییو الگوها هااز گزاره یادیکه درصد ز نمود ریتفس نیچن توانیم یینها یریگ
باال بردن  را ریثأت مهمترین آموزش کردن یکاربرد از مدیران تیذهن هاگزارهاین  نیب در. است یهدانشگا انآموختگدانش

 .است داشتهآموختگان کارایی دانش
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 :مقدمه .1

 عالئم به بخشیدن معنی برای آنها از گیرندگانتصمیم که هستند واقعیت از بازنمایی ینوع ذهنی هایمدل

می اطالعات تعبیر چطور که دریافت توانمی ذهنی هایمدل بررسی با. کنندمی استفاده شده دریافت اطالعاتی
 وقتی مسأله .کند محدود را شده گرفته درنظر هایحل راه مجموعه و گذارد اثر گیریتصمیم فرایند بر تواند

 نوع و رودمی حساب به نیز ایشان شناختی مبنای گیرندگانتصمیم ذهنی یهامدل دریابیم که شودمی ترپیچیده

 مدیران نظر از تواند می مشابه محرکی نابراینب. کندمی تعیین نیز را واقعی رخدادهای از گیرندگانمیتصم تعبیر

 عنوانهب ما آنچه ترتیب این به. شود تعبیر متفاوت کامالً ایگونه به سازمان، یك در عضویت وجود با حتی مختلف

تصمیم ذهن در بلکه ندارد، ودجو واقعیت در ضرورتاً آوریممی حساب به تصمیم فرایند در کنندهمداخله علی روابط
 و اقدام امکانکه  است پیچیدگی ینوع کاهش ذهنی، هایمدل ویژگی مهمترین یطرف از .دارد قرار گیرندگان

 که است معنا این به استراتژیك، تعبیر به .شود منجر نیز بینی نزدیك به تواندیم اما. کندمی فراهم را عمل
 استراتژی توسعه برای جدید هایایده و هاگزینه جستجوی از و شده تلقی جاودانه کنونی استراتژی هایپارادایم

 . [۲۱] شودمی اجتناب

 برخی. است شده بحث بسیار آن به راجع دانشگاهی مطبوعات در که است موضوعاتی از ذهنی هایمدل

 و تغییر در اصلی شناختی فرایندهای جمله از و دانش ساختمان پایه مهمترین را ذهنی هایمدل دانشمندان

 برای سازمان اعضای که گیرندمی نظر در 1یلنزهای را ذهنی یهامدل دیگر برخی ،[11] دانندمی ییادگیر

 و هاتعمیم مفروضات، را ذهنی هایمدل [۲۸] شمندانیاز اند یاعده. کنندمی استفاده آنها از دنیا تفسیر و مشاهده
 ما عمل نحوه و دنیا از ما درك چگونگی بر و است عمیقی بسیار ریشه دارای که دانندمی اشکالی و تصاویر حتی یا

دانشگاه در کشور وجود دارد که از  ۲۰۰1 رانیدر ا یآموزش عال آمار مرکز گزارشاساس  بر. گذاردمی اثر آن در
  ۱۰۰ ،یاحرفه یمرکز فن 1۸۵ ،یرانتفاعیموسسه غ  ۰۵1واحد سهم دانشگاه آزاد بوده،  ۰۰۵تعداد  انیم نیا

استان  ۰1( در یو فناور قاتی)وزارت علوم، تحق یدانشگاه دولت 1۱1و  یکاربرد یواحد علم 1۰۰نور،  امیمرکز پ
 ۰/۰۰که  باشندیم لیتحص حال در کشور سراسر در دانشجو ۰1۷۲1۷1 حاضر حال در. [1۵] است شدهثبتکشور 

نفر بوده که  ۰۱۵۲۰۲ آموختگاندانش تعداد هاافتهی نیآخر طبق. باشندیم یدرصد از آنان دانشجو مراکز دولت
در  آموختگاندانشنرخ رشد  دهندهنشان امر نیا [.11] اندشده لیالتحص فارغ یمراکز دولت ازدرصد آنان  ۰/۰۷

حفظ  یبرا یآموزش عال مؤسساتعملکرد  یابیارزدر  یقابل توجه ریتأثاست که  یو خصوص یدولت یهادانشگاه
 یعال آموزش یهر کشور در جانبههمه شرفتیپ یاصل رکن گر،ید انیب به .دارد آنان ندهیآ یهابرنامه یارتقا و

 میتوجه کن مسئله نیبه ا دیبا امروزه .[۰۰] کندیم فایا داریرا جهت رشد و توسعه پا یمهم فهیوظنقش و  که است
 توسعهنقش  زین نآاست و  کرده دایپ جیترو ،در کنار آموزش و پژوهش هادانشگاه تیمأموربه  یدیکه نقش جد
 [. ۲۲] کشورها است یامنطقهو  یدر سطح مل

اندازه  ،رودیمبه کار  یخدماتو  یمختلف اقتصاد یهابخش سهیو مقا یابیکه جهت ارز یارهایاز مع یکی
 استفاده هادهنستا دیدر جهت تول نهیبه طور به هانهادهاز  زانیم هسازمان تا چ كی دهدیماست که نشان  ییکارا

 دلیلبه در بسیاری از کشورها  آموختگاندانش کارییت که بآن اس انگریب یشواهد آنکه حال [.۷] است هکرد
 آموختگاندانش سابقهیب رشد .است شیدر حال افزا یتخداماس نظام ازهایینای آنان با همهارت نیعدم تناسب ب

 یهامهارت و دانش از انیکارفرما یتینارضا و یبا مدرك دانشگاه کارانیب یدرصد ۷/1۸حدود  شیافزا کار،یب
 که یدیکل راتییتغ از یکی .گذاردیم صحه امر نیا بر [۲1 و ۲۷ ،۲۵ ،1۷] یدانشگاه آموختگاندانش شده کسب

 اتی راتغییر ،انیکارفرما یازهایاست که متناسب با ن نیمورد توجه قرار دهند ا دیهمواره با یعال آموزش مؤسسات
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 نیا در[. ۲۰] ندینما جادیاالزامات بازار کار  و کنندیم تیترب آنها که یآموختگاندانش نیمنظور تناسب بهتر ب به

 یهاگروهدانشگاه،  یسارؤ یذهن یالگوهادر  انآموختگدانش ییبروز کارا عواملکه  است آن بر یسع وهشپژ
 در انآموختگدانش یلینشان دادن انتخاب رشته تحص با راو کارشناسان گروه  یعلمئتیه یو اعضا یآموزش

که  شودیممهم  یهنگام انیدانشجو نیدر ب ییمسئله کارا .میده نشان یعال آموزش به وابسته یهادانشگاه
 با آن تناسب عدم و یلیتحص رشته ازخود را  تیعدم رضا ،مختلف یهامکانو  طیدر شرا انیاز دانشجو یاعده

رشته صحبت  نیدر ا لیادامه تحص یبرا یکاف زهیاز نداشتن انگ و کنندیمخصوص اعالم  نیا در خود شغل
بازار کار  و یآموزش ستمیسبلکه  یدانشگاه انآموختگدانش و انیدانشجو ریگبانیگر فقط نهمشکل  نی. اکنندیم

الزم را ندارند.  ییکه مشغول به کار هستند کارا یشغل در انآموختگدانش دهدیم نشان که شودیم زیندر جامعه 
 ییکارا تیدر خصوص وضع یذهن یالگوها ییبا عنوان شناسا یجامع و کامل قیتحق تاکنون یاز طرف

و  تیرضا ینوع بهخود  تیذهن انیب با هاگروه رانیمد آن نگاشته نشده است. ییهاحلراهارائه  و انآموختگدانش
 نهیزم دررا  آن تیاهمو  نموده انیب یلیتحص رشته یواحدهادر انتخاب  یآموزش ستمیخود را از س تیعدم رضا ای

 یرو سوال اصل شیپ مسئلهبه  تیعنا با. دنکنیم بازگوتهران  دانشگاه یآموزش ستمیس در انآموختگدانش ییکارا
 ند؟کدام یدانشگاه آموختگاندانش ییکارا به نسبت رانیمد یذهن یالگوهااست که  نیاپژوهش  نیا

 
 ینظر یو مبان پژوهش نهیشیپ .2

 یهاسازمان رانیمد یذهن یالگوها در هادگاهید درك و شناخت [۲۰]پژوهش سربلند  هدفرابطه،  نیا در
 ۀدیا که است ختهیآم یهاپژوهش نوع از پژوهش روش. است نوآورانه یکار رفتار در اثرگذار عوامل درباره یدولت
 یآمار ۀجامع. است یبررس مورد ۀدیپد ۀدربار افراد یهانگرش و دیعقا ها،دگاهید ها،تیذهن شناخت آن یاصل

 نفر ۲۱ مطالعه مورد نمونه. بودند 1۰1۷ سال در تهران شهر یدولت یهاسازمان ارشد رانیمد ۀهم شامل پژوهش

 قیطر از و شدند انتخاب هدفمند یریگنمونه روش با که بودند تهران شهر یدولت یهاسازمان ارشد رانیمد از
 مجموعه آن یپ در و ویک یهانهیگز و نمونه آنها نظرات از استفاده با و شد حاصل گفتمان یفضا قیعم ۀمصاحب

 عوامل ییشناسا بر مشتمل لیتحل جینتا. شد استفاده ویک یشناس روش از هاداده لیتحل یبرا. آمد بدست ویک
 رابطه نیا در رانیمد یهاتیذهن نییتب نیهمچن و نوآورانه یکار رفتار یراستا در رانیمد تیذهن ۀدهند لیتشک
 پنج تعمق و دهیا کردن محقق ده،یا یارتقا ده،یا دیتول ها،فرصت یبررس که است آن ۀدهند نشان جینتا. است
 .است نوآورانه یکار رفتار یراستا در رانیمد یاصل تیذهن

 خصوص در اول متوسطه مقطع یاضیر معلمان یذهن یالگوها ییشناسا هدف با [۰۰] ینیاسی لعهامط
 شد انجام( یکم -یفی)ک ویک یشناس روش از استفاده با یاضیر درس سیتدر تیفعال در یاحساس رنج یمحتوا

 لیتحل از حاصل لیتحل و هیتجز. شدند احصاء کار در یاحساس رنج به نسبت معلمان مختلف یذهن یالگوها که
 عنوان به یاحساس کار یعنی کار در یاحساس رنج به نسبت مختلف یذهن یالگو سه که داد نشان ویک یعامل

وجود دارد. به  یاضیمعلمان ر نیدر ب یتجربه روانشناخت و نقش به معطوف یعاطف یهاشینما ،یشغل الزامات
 بر یمدع شده ییشناسا یالگوها و هااز گزاره یادیاستنباط نمود که درصد ز نیچن توانیم جهیعنوان نت

 ریتأث نیشتریب احساسات شینما عامل معلمان تیذهن طبق و است مدرسه در یاضیر معلمان یعاطف یهاشینما
 .دارد سیتدر در آنان یاحساس رنج یمحتوا گیریشکل در را

 موتور از انیدانشجو یذهن مدل کمال سطح بر موثر عوامل یبررس به یقیتحق در[ ۲] همکاران و یصفر
 یذهن مدل کمال سطح و یشناخت سبك نیب که داد نشان قیتحق از حاصل جینتا که پرداختند گوگل کاوش
از  نهیوابسته به زم انینسبت به دانشجو ،نهیزم از مستقل یشناخت سبك با انیدانشجو. دارد وجود یمعنادار رابطه

 یمعنادار تفاوت یریادگی سبك و یذهن مدل کمال سطح نیب حال نیا با. برخوردارند یترکامل یمدل ذهن
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 سطح نیب اما نشد مشاهده یمعنادار رابطه یاطالعات سواد و یذهن مدل کمال سطح نیب نیهمچن. نشد مشاهده

 نیب گرید طرف از. داشت وجود یمتوسط و مثبت معنادار، رابطه اطالعات، یابیباز یهامولفه و یذهن مدل کمال
 یذهن مدل کمال سطح نیانگیم و داشت وجود یمعنادار تفاوت یلیتحص حوزه و یذهن مدل کمال سطح

 سطح و تیجنس نیب نیهمچن. بود شتریب یاجتماع/ یانسان علوم انیدانشجو به نسبت یمهندس یفن انیدانشجو
 .نشد مشاهده یمعنادار رابطه یذهن مدل کمال

 علوم دانشگاه در آنها توانمندسازی و کارکنان ذهنی الگوهای بین رابطه بررسی در[ 1] یلیوک مهر و یمنتظر
 شهید پزشکی علوم دانشگاه در آنها توانمندسازی و کارکنان ذهنی الگوهای بین دندا نشان یزد شهر پزشکی

 گرایی،برنامه گرایی،وحدت گرایی،هدف هایمؤلفه بین همچنین. دارد وجود معناداری رابطه یزد صدوقی

 مؤلفه دو بین ولی دارد، وجود معناداری رابطه یزد پزشکی علوم دانشگاه کارکنان توانمندسازی و گراییتعادل

 .ندارد وجود معناداری رابطه آنها توانمندسازی و کارکنان عملکردگرایی و گراییثبات
 .پرداختندآموختگان اشتغال دانش یهاتیو قابل یآموزش عال یبه بررس سندگانینو [۸] یگریدپژوهش  در

اشتغال در  یهاتیدر حد متوسط به توسعه قابل فیشر ینشان داد؛ اوالً، دانشگاه صنعت قیحاصل از تحق جینتا
یم نیرا تام انیکارفرما یازهایانباشت شده در حد متوسط ن یهاتیقابل اً،یثان کند،یخود کمك م آموختگاندانش

 .باالست اریبس دارند ازین انیفرما کار که آنچه و دهدیم توسعه دانشگاه که ییهاتیقابل نیب شکاف ثالثاً، کند؛
 ،یعلم اتیه اعضای دگاهیاز د یالگوهای ذهن شناخت در ویکاربرد روش ک ی[ به بررس1۰] پژوهشگران ریسا

و با توجه به  ییشناسا یالگوی ذهن ۸ تعداد وینشان داد با استفاده از روش ک قیحاصل از تحق جیپرداختند که نتا
وری منابع های اثرگذار و غالب در بهرهاند و در قالب عاملبندی شدهدسته و،یهای کها کارتگذارینحوه ارزش

 یت علمأیه اعضای قیطر از دیهای جدنقش انتها، در نیاند. همچنگرفته قرار لیتحل و ریمورد تفس یانسان
 ارائه شده است. ییهای اجرادستگاه یوری منابع انسانهای تهران برای ارتقای بهرهدانشگاه

شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایالم در خصوص ارتقای شغلی  یررسب هب[ ۰۲] همکاران و ینیاسی
 شناسایی نهایی گزاره ۱1 گزاره، 1۵۰ میان از شده، توزیع هایکارت اساسبا کاربست روش کیو پرداختند که بر 

 کیو، عاملی تحلیل نتایج و هایافته اساس بر. شدند بندی اولویت کنندگانمشارکت توسط بعد مرحله در و
 در شغلی ارتقای نسبت مختلف( گراییعدالت و گراییوحدت گرایی،سیاست) ذهنی الگوی سه که شد مشخص

 شناسایی الگوهای و هاگزاره از زیادی درصد که داد نشان مطالعه نیا جهینت. دارد وجود دانشگاه کارمندان بین
 سیاست عامل کارکنان ذهنیت طبق و است سازمان در شغلی ارتقای سیستم بودن ناعادالنه بر مدعی شده

 .دارد کارکنان شغلی ارتقای در را تاثیر بیشترین

 یهارشته یکارشناس مقطعآموختگان ها و موانع اشتغال دانشنهی[ زم1۷] یمحمد و پورملك پژوهش در
نشان  است، یلیتحل و یفیتوص یهاافتهیکه شامل  مطالعه نیا جیتان .شد یبررس جاریب شهرستان یانسان علوم

 یاجرا عدم ،ییربنایدولت در امور ز یگذارهیسرما عدم انیپاسخگو نظر از اشتغال توسعه مانع نیدهد مهمتریم
 .استبازار کار  و دانشگاه یلیعدم تناسب رشته تحص و اصل کامل

دانشکده  آموختگاندانشاشتغال  تیبا وضع یلیرشته تحص نیرابطه ب یبررس در[ ۰] همکاران و یگدلیب
 یارتباط معنادار یاشتغال و تناسب شغل ،یلیرشته تحص نید بننشان دادانشگاه تهران  یتیو علوم ترب شناسیروان

 تیوضع ییاستثنا کودکان و یکتابدار مشاوره، ،ینیبال شناسیروان مثل ییهارشته در کهیرطو هوجود دارد، ب
و  یآموزش یژتکنولو مثل ییهارشته خصوص در اما. است گرید یهارشته از بهتر یشغل تناسب و اشتغال

و نوع اشتغال با  یلیتحص نیانگیم نینامطلوب بوده و رابطه ب یاشتغال و تناسب شغل تیوضع یآموزش تیریمد

 معنادار نبود.  یلیرشته تحص
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 موتور از یدکتر یدانشجو 1۰ یذهن یهامدلبر  رگذاریتاث عوامل یبررس به[ 1۰] یاکتشاف یپژوهش در یل

 وجود یمعنادار رابطه یذهن مدل و یشناخت سبك نیب داد نشان قیتحق از حاصل جینتا که پرداخت گوگل کاوش
و  یریادگیسبك  نیحال ب نیبا ا .اندداده شکل یترکامل یذهن یهامدل ،نهیزم از مستقل انیدانشجو و دارد

 .دینگرد افتی یرابطه معنادار زین یو مدل ذهن تیجنس نیمشاهده نشد و ب یرابطه معنادار یمدل ذهن
 گاهیپا از یکارشناس یدانشجو ۰۷ یذهن یهامدل بر فیتکل یدگیچیپ ریتاث یبررس به[ ۰۰] ژانگ تینها در

 در کاوش از بعد. گرفتند قرار ساده و سخت فیتکال گروه دو در یتصادف طور به هایآزمودن. پرداخت نیمدال
 نشان میمفاه لیتحل و گرفت قرار یبررس مورد گاهیپا از آنها ادراك ،یمفهوم فهرست پروتکل از استفاده با گاهیپا

 را متاثر ساخته است.  هایآزمودن کاوش یراهبردها ف،یتکل یدگیچیپ که داد
 مؤثر، ارتباطات یبرقرار مؤثر، طور به کردن کار شامل؛ یریپذاشتغال یهامهارت[ 1۲] نظر جکسون  از

 خود عمل، و ابتکار ۀتوسع مسأله، حل ،فناوریو استفاده از  هاداده لیتحل و هیتجز ،یانتقاد تفکر ،یخودآگاه
 .باشندیم ییگراحرفه توسعه و ییپاسخگو و یاجتماع یریپذتیمسئول ،یتیریمد

 اشتغال یبرا یسازنهیزم است، متفاوت مختلف یهاپژوهش در یذهن یهامدل که چند هر گر،ید عبارت به
 و یاصل یهارسالت از یکی کار بازار در یدانشگاه النیالتحصفارغ یریکارگهب جهت در الزم یهاتیقابل جادیا و

 آموختگاندانش یمهارتیدانشگاه ب یاساس یهااز چالش یکیاست و  هادانشگاه و یعال آموزش نظام یاساس
 .است نییقابل تب یدر آموزش عال رانیمد یذهن یالگوها ییمسئله با شناسا نیاست که ا

 یآموختگدانش مفهوم

در  رشیپذپس از  یستگیو شا یلیفرد با هر نوع مدرك تحص كیبه  لیالتحص فارغ ای هآموختدانشاصطالح 
شده  یلیمدرك تحص یدارا که رودیم کاربه  ایکردهلیتحص جوان یمعن به اصطالح نیا. کندیمدانشگاه اشاره 

 در شدتبه که هستند کار بازار در یاژهیو یهاگروه آموختگاندانش[ ۲۰] ابدیفراغت  تیو از آن دوره با موفق

 کنند، کسب یاتجربه آنکه بدون ،نندیبیآموزش م هادانشگاه در هاآن رایز دارند، قرار یکاریب خطر معرض

 از سرشار و جوان دارند، یاگسترده یفکر یهاافق دارند، یادیز انتظارات دارند، ینامطمئن یخانوادگ تیموقع

 که شوندیم باعث عوامل نیا همه .دارند را خود یآموزش دوره ادامه قصد یموارد در و هستند اقیاشت و یانرژ

 با خود یاحرفه یهابرنامه شروع یبرا هستند، یآموزش یهادوره رونق سمبل که انآموختگدانش وستهیپ

 زین انیکارفرما شود، اشباع آموختگاندانش از جاًیتدر کار بازار که یزمان گرید یسو از. باشند مواجه یمشکالت
 [.۲۱] کنندیم وضع داوطلبان یبرا را یترسخت الزامات

 

 
 [۰۱] و اشتغال یدر بعد مل یانسان یروین یهایازمندیرابطه آموزش، ن. 1 شکل

 

 به شغل كی در آموزش از یاکتساب یهامهارت که کندیم اشاره موضوع نیا به ،1شکل مدلرابطه  نیا در

 یهابرنامه یمحتوا دوم،. شوند شناخته دیبا شغل ازیموردن یهامهارت و فیوظا شرح عنوان، اول، رود، کار

 دیبا ،یآموزش یهابرنامه یاجرا نهیزم سوم،و  باشد شغل آن انجام یبرا ازیموردن یهامهارتاز  یغن دیبا یآموزش
 ممکن باال یندهایفرآ از یانحراف هرگونه[. ۰] دهد قرار شغل فیوظا انجام یهاتیواقع معرض در را رندگانیادگی

 آموزش:
 رسمی و غیر رسمی

 ملی:
 نیازهای نیروی انسانی

 مهارت های بازار کار: اشتغال
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 با کار بازار یواقع یازهاین و خاص شغل كی به ورود یبرا ازین مورد یهامهارت نیب مطابقت عدم به است

 .شود منجر یاکتساب یهامهارت
 علم توسعه کشور، كی در یعال آموزش مراکز گیریشکل یاصل اهداف از یکی .اشتغال یهاتیقابل مفهوم

 به یابیدست جهتآن  زا یمندبهره و یانسان هیسرما توسعه منظور هب افراد به گوناگون یهامهارت آموزش و

 امر به کشور یهاهیسرما و منابع از یبخش اختصاص ازمندین ندیفرآ نیا. است یاقتصاد توسعه و رشد اهداف

 از یپوشچشم نیا که است آن دهندهنشان کار بازار به شده تیترب یانسان یروهاین جذب زانیم. است آموزش

 از یاریبس در [1۸] یتجرب شواهد .است بوده سودمند اندازه چه تا ،یآموزش ریغ مصارف یبرا یمل منابع اختصاص

 یکاریب از یترنییپا سطوح با ،کنندیم تجربه را یعال آموزش که یافراد است داده نشان افتهیتوسعه یکشورها
 سطح شیافزا با ،انددهیرس جهینت نیا به خود یتجرب مطالعات از محققان از یتعداد نیهمچن .شوندیم مواجه

 .ددار یبستگ کار بازار بهتر عملکرد به معموالً شتریب آموزش لزوم اما. ابدییم کاهش یکاریب احتمال آموزش،
 زیجا نه و تمقاله نه ممکن اس نیدر ا هاآنکامل تمام  یاست، بررس عیوس اریبس هایستگیشا ای هاتیقابل اتیادب
 مورد کالن اقتصاد و سازمان فرد، سطح هدر س تیکه قابل دیرس یبندجمع نیبه ا توانیم یاجمال یبررس از اما

 ریو سا هاتیظرف ،بالقوه یهامهارتاز مجموعه دانش و  معموالًبوده است. در سطح فرد  دیتأکو  توجه
منابع گوناگون  بیترک ژهیوروش  ،سازمان سطح دراست.  شده ادی تیبا عنوان قابل باکارمرتبط  یهاییتوانا

 یهامهارتدانش و  بیترک ژهیوشامل روش  تیقابل گرید عبارتبهشده است.  دهینام تیقابل گریکدیسازمان با 
 .فناورانه است داتیو تول هاهیرو ،یامور جار ،هاستمیسمنابع سازمان مانند دانش  گریکارکنان با د
درست  ،گرید انیببه ؛شودیماطالق  هاآنبدون اتالف  دیبه استفاده از منابع تول ییکارا .ییکارا مفهوم

 و درانجام دادن کار به نحو درست  ،یاثربخشمهم است.  یسودده ییو در کارا ندیگو ییانجام دادن کارها را کارا

 نآ درو  سنجدیمرا  شدهنییتعتحقق اهداف از قبل  زانیم یاثربخش ،گریدانیببهاهداف سازمان است؛  یراستا
 یبرا[. 11] نسبت عملکرد برنامه به هدف برنامه است نییتع زیآن ن یریگهانداز اریبه هدف مهم بوده و مع لین

 .است شده داده( نشان 1) نمودار رد واژهسه  نیرابطه ا ،یاثربخشو  ییکارا یوربهره میدرك بهتر مفاه
 

                                                                                             

                                         
 [1۱]ی ورو بهره یاثربخش ،ییرابطه کارا. ۲ شکل

 
 کرده نییتب 1جدول  صورت به را  یسازیمتعال و یاثربخش ،ییکارا بعد سه [1] زادهیدیحمرابطه  نیا در
 .است
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 یسازیمتعال و یاثربخش ،ییکارا  -1 لجدو

 هاسازه سازوکارها ابعاد

ارا
ک

یی
 

 یوربهره یبه بعد کم توجه -

 یعال آموزش یدرون طیمح اساس بر سنجش -

 کارهادرست یاجرا -

 رفتار و ییتوانا: عملکرد -

 اتکا تیقابل بودن دسترس در -

 ینگهدار تیقابل -

 یریپذسازش -

 یریپذانعطاف -

 یریپذگسترش -

خش
ثرب

ا
ی

 

 یوربهره یفیبه بعد ک توجه -

 یعال آموزش یرونیب طیمح اساس بر سنجش -

 درست یکارها یاجرا -

 هانظام گریبا د یریپذتعامل -

 ارتباطات -

 هاتوافق -

عال
مت

 ی
ساز

ی
 

 یآموزش عال یسازانسان یبه بعد متعال توجه -

و  ییدانا رت،یبه ادراك بص یابیسطح دست  بر اساس سنجش -

 دهیدآموزشافراد  لیقدرت تحل

 انتید یدرست اخالق یارهایبر اساس مع هاانسان پرورش -

 تحمل توان و خود از دفاع جلسات بقا و دوام تیقابل -

 خسارت

 یکیزیو اطالعات ف هاداده نیتأم -

 ینگهدار ات،یعمل توسعه یمنیا -

 
 11۱۰ بار در سال اولین یبرا یذهن یهایا نظریه مدل یمدل ذهن[ ۰۰] ژانگطبق اظهار  .یمدل ذهن
پیرامون ایجاد  یدر ابعاد کوچك از کارکرد دنیا یمدل به باور او، افراد در ذهن خود، .مطرح شد توسط کرِیك

از محیط بر اساس  ین دروندنمو افراد و باز یمعنابخش را فرآیند یمدل ذهن[ ۰۵] یاعده ر همین راستا،د .کنندیم
سازد. یوضعیت یك نظام فراهم م یبینتوصیف، تشریح و پیش یبرا یداند که چارچوبیآنها م یدانش یساختارها

سازد، تأکید بر ساختار یرا نسبت به سایر پژوهشگران متمایز م اویس و تانبه سخن دیگر، آنچه دیدگاه ژانگ، 

 .یك نظام است «عملکرد یا وضعیت یبینپیش»و همچنین کارکرد این مفهوم در  «افراد دانش»
یافراد مورد مطالعه قرار م تیذهن آن هلیوس به که است یفن و،یک یشناسروش .ویک یشناس روش یمعرف

 با احساس نیا تواندیم و بوده یذهن ادراکات، و هانگرش د،یآن است که عقا ویروش ک یانیفرض بن .[۲1] ردیگ
چهار  [۰] همکاران و ردف ییدانا. [1۰] ردیگ قرار سهیمقا مورد وشده  یریگاندازه شده، گذاشته انیم در گرانید

 یگرداور (۲، پژوهش یطراح (1: از عبارتند که کنندیم شنهادیپ ویک روش با پژوهش انجام یبرا نیادیبن لهمرح

 داده شده است.  شینما ویک روش تریجزئمراحل  ۰. در شکل جینتا ریتفس (۱، یعامل لیتحل (۰، هاداده

 
 [۰] ویک روش مراحل .۰شکل
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 پژوهش شناسیروش .3

 یتاالر گفتمان بررس یفیدر بخش ک که است یبیترک روش نظر از و یاکتشاف هدف ثیح از مطالعه نیا
 ویک یشناسگفتمان در روش یفضا کهییآنجا از .ردیگیم صورت ویک یعامل لیتحل یو در بخش کم شودیم

بخش  کنندگانمشارکت با مصاحبه و( یا)حاصل از مطالعه کتابخانه قیتحق نهیشیو پ ینظر یمبانبرآمده از 
 یدگاهید ،گروه رانیمد از كی هر نکهیا به توجه با .است یدانیم -یاکتابخانه یمکان ثیحاست، از  یدانیم

 آنان یبنددسته و هاتیشناخت ذهن یروش برا نیدارند، ا آموختگاندانش ییمتفاوت نسبت به مسئله کارا

 دانشکده سهو استادان  هادانشکده ،یآموزش یهاگروه یسارؤپژوهش شامل  نیا یآمار جامعه .است مناسب
 اساس بر یآمار نمونه که ،است تهران دانشگاه اقتصاد دانشکده و تیریمد دانشکده ،یتیترب علوم و شناسیروان
 یاریدانش رتبهداشته و دست کم  یشتریتجربه ب رانیمد هینسبت به بق که بوده است نفر 11برابر با  هاآن دتعدا

 نیا تیمز و انتخاب شود یاز جامعه آمار یبه شکل تصادف یتا نمونه آمار ستیالزم ن یشناسروش نیدر ا .دارند
موضوع  كیکه افراد در مورد  یاحساسات و اعتقادات و دهدیمرا  تیذهن مدونروش در آن است که اجازه مطالعه 

 که یافراد داست، نه شمارش تعدا یذهن یشناخت الگوها ،روش نیا یاصل هدف .[۰1] کندیم یدارند را بررس

 ،شودمیاستفاده  یاصل یهامولفه لیو تحل یعامل لیاز تحل هاداده لیو تحل هیتجز یبرا .دارند یمختلف تفکرات
  .شودمی دهی( نامیفیک-ی)کم یبیترک و،یروش ک لیدل نیبه هم و است یکم روش یروش به نوع نیا

است. بدان معنا که عبارات احصاء  نییقابل تب ویتعداد عبارات ک تیو شمول تیجامع با ویک یشناسروش ییروا
 یهاتیذهن توانیم ایآ نکهیا یعبارت به. باشد موضوع کی خصوص درمختلف  یهاتیذهن انگریشده نما

و  ینظر اتیادب ررو با مرو شیمطالعه پ ییروا .[۱] ریخ ای کرد یبند دسته و ییشناسا را مختلف

 یها و رؤساگروه رانیتوسط مد هاگزاره تیخنسو  دیگرد یآورجمع کنندگانمصاحبه با شرکت

 سطح نشانگر که آمد بدست %28 کنندگانشرکت %03 یبرا زین ییایپا بیضر. دیگرد دییتأها دانشکده

 نشان داده شده است. 8جدول پژوهش در  یهاخالصه گزاره .است ییایپا یباال

 
 ی پژوهشهاافتهیها و تحلیل داده .4

 است؛ قرار نیبد  یکم سپس و یفیک گام دو در بیترت به پژوهش نیا یهاافتهی
 ییکارا دربارۀ رانیمد یذهن یالگوهااز  یمناسب یهانهیگز مرحله، نیا در .تاالر گفتمان یگردآور

 مصاحبه از استفاده با مرحله نیا .ردیگیم قرار ویک کارت كی یرو بر نهیگز هر و شودیم انتخابآموختگان دانش

 آن جینتا که است شده انجام ها و استادان دانشگاه تهراندانشکده ،یآموزش یهاگروه یساؤر خبرگان از نفر 11 با

 .است گرفته قرار لیتحل مورد ،باز یکدگذار از استفاده با
 

 طرح در کنندگانمشارکت نظر از گفتمان تاالر یگردآور .۲ جدول
 فیرد ویک نمونه گفتمان

ها به کار گرفته شوند. تیموقع نیاز ا یلیتوانند در خیداشته و م یکه نقش اساس یها شغلدانش و مهارت

چگونه  یعموم كیزبان و خواندن، تکن ات،یاضیهمانند مهارت در ر یاساس یهابعد شامل مهارت نیا
طرح  ییاطالعات، توانا یکاردست ییکردن، توانا بحسا یها، دانش عمومزبان یدانستن، دانش عموم

 است. یتجارت نشیو ب تیفیاز ک یکار، آگاه یزیر

 1 رشته یو ابزار یعموم بعد

چگونه  یریادگی ،یریپذانعطاف ،یتفکر دستور ،یو حل مسائل، تفکر انتزاع ییشامل تفکر و عمل )شناسا

 ( است.یکیتاکت یهاو مهارت گرفتن ادی
 ۲ یشناخت بعد

تقدم در عمل،  ت،یدقت، قاطع ،یریپذ تیمثبت )اتکا به نفس، مسئول یفردشامل نشان دادن رفتار 
 است. یریگیپشتکار و پ ت،یبه موفق لیتما ل،یتخ ت،یپر اضطراب، خالق یهاتیبا موقع یسازگار

 ۰ یتیشخص بعد
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 فیرد ویک نمونه گفتمان

کار  ییمدرن(، توانا یهااز زبان یو مکتوب، آگاه یابراز وجود به طور شفاه ییارتباط )توانا ییشامل توانا
 ( است.یانسجام و همدل ،یاجتماع یها)مهارت انیو مشتر رانیبا همکاران، مد یجمع

 ۱ یارتباط – یاجتماع بعد

 یخود )برخورد انتقاد یشخص قیراجع به کار و عال یبخش، نشان دادن نگرش انتقادیشامل رفتار آزاد

و  یریگمیتصمکه آنها به همراه دارند، مشارکت فعال در  یو آثار یفن نهیها و امکانات در زمبا انتخاب

 ( است.قیبهبود عال

 ۰ یراهبرد بعد

 یعال آموزش یهادوره در یکارورز و یکارآموز توسعه
 در یکاروز و یکارآموز

 دانشگاه
۰ 

 یالمللنیب یقراردادها عقد و خارج و داخل در انیدانشجو به یمطالعات یهافرصت دادن
 فرصت یهادوره شیافزا

 یمطالعات
۸ 

 ۷ یکاربرد دروس ارائه صنعت بخش و جامعه یازهاین با یدانشگاه دروس یسازمتناسب

 هادانشگاه یدرس و یآموزش یزیربرنامه در یاجتماع -یاقتصاد یهابخش نفعانیذ دادن مشارکت
 یهابخش مشارکت

 هم با مخلتف
1 

 تیصالح نظام چارچوب در...( و یکارشناس ،ی)کاردان یرسم مدارك از مستقل ازین مورد یهادوره فیتعر
 یاحرفه

 مدارك یازسنجین
 یاحرفه

1۵ 

 یهادوره یاجرا زانیم مالك نمودن منظور و یکارورز یهادوره دهندهگسترش یهادانشگاه از تیحما
 هادانشگاه یبندسطح و یکارورز

 یهاتیحما و قیتشو
دانشگاه از یرمالیغ و یمال

 برتر یها

11 

 و یپودمان یهادوره توسعه یبرا یعال آموزش موسسات و هادانشگاه مازاد یهاتیظرف از استفاده

 آنها یبرا الزم یهانامهیگواه صدور و یررسمیغ آزاد و باز یهاآموزش

 یهاتیظرف از استفاده

 هادانشگاه مازاد
1۲ 

 علوم کردن یکاربرد و گراتیمأمور یهاپژوهش توسعه منظور به یقاتیتحق گرنت از استفاده
 پژوهش کردن یکاربرد

 هادانشگاه در
1۰ 

 هادانشگاه تیمأمور با متناسب یعلم أتیه یاعضا هرم اصالح
 تأیه هرم در یبازنگر

 یعلم
1۱ 

 جهان و منطقه در یعال آموزش یبازارها ییشناسا
 هافرصت از استفاده

 یالملل نیب و منطقه
1۰ 

 هادانشگاه در یاحرفه اخالق منشور نیتدو
 تیمورأم و هیانیب نیتدو

 دانشگاه
1۰ 

 1۸ یمحور شپژوه مختلف یهادانشگاه با مشترك یها پروژه انجام و صنعت با ارتباط تیاهم

 یآموختگدانشبعد از  آموختگاندانشو رصد  یریگیپ
 انآموختگدانشاز  تیحما

 یدانشگاه
1۷ 

 آموختگاندانشو  انیدانشجو یبرا یتوانمندساز یهادوره یبرگزار
بعد از  آموزش

 یآموختگدانش
11 

 ۲۵ علم یسازیعموم علم دوستدار افرد یتمام یبرا دانش دادن قرار اریاخت در

 آنها ازیو متناسب با ن صنعت و جامعه ازین با متناسب و محورمهارت یهابرنامه یاجرا
  ازین مورد یهامهارت ارائه

 جامعه با
۲1 

 چند یمطالعات یهافرصت و یپسادکتر پ،یفلوش مانند یعلم أتیه یاعضا یبرا یلیتکم یهادوره توسعه
 یاحرفه اخالق حوزه در ماهه

 یاعضا آموزش بردن باال
 یعلم ئتیه

۲۲ 

 ۲۰ انیب یآزاد فرصت یاجتماع -یفرهنگ مسائل حلراه ارائه و یبررس تیمحور با یشیاند آزاد یهایکرس یبرگزار

 یعلم شاخص یهاچهره یمعرف هدف با ییدانشجو یفرهنگ یهانشست یبرگزار
 ریمشاه ییشناسا و یمعرف

 یعلم
۲۱ 

 ربطیذ ینهادها نیهمچن و یگروه یهارسانه قیطر از جامعه حادآبه  یهمگان یهاآموزش ارائه
 و یهارسانه از استفاده

 ربطیذ ینهادها
۲۰ 

 ۲۰ یسازنهیزم ... و یاقتصاد -یاجتماع -یفرهنگ -یعلم بستر کردن فراهم

 یعال آموزش موسسات و هادانشگاه یعلم اطالعات یبارگزار منظور به کشور یعلم شبکه جادیا
 به یمل سامانه جادیا

 یگذاراشتراك به منظور

 دانش

۲۸ 
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 فیرد ویک نمونه گفتمان

 یهاشرکت جادیا و ینیکارآفر توسعه هدف با هادانشگاه در یفناور و علم رشد مراکز توسعه از تیحما
 انیبندانش

 و علم یهاپارك جادیا
 یورافن

۲۷ 

 سوم نوع یهادانشگاه به تحول و ینیکارآفر توسعه یراستا در هادانشگاه یهاتیفعال از موثر تیحما
 یهادانشگاه از تیحما

 سوم نوع
۲1 

 ۰۵ دوم زبان به سیتدر یسیانگل زبان به یکاربرد و مهم دروس ارائه

 رانیا در یخارج انیدانشجو تیحما و قیتشو یبرا الزم یهانهیزم جادیا
 از تیحما و جذب

 یخارج انیدانشجو
۰1 

 .افراد حرفه و شغل با متناسب  ینید یهاآموزه کردن یکاربرد و انیدانشجو به ینید یهاآموزه آموزش
 و ینید یهاآموزه جیترو

 یقرآن
۰۲ 

 ۰۰ یتوانمندساز اشتغال حوزه در جامعه یسازتوانمند  و هاتشکل یتوانمندساز و آموزش

 ۰۱ یشهروند حقوق ارتقا یشهروند حقوق گاهیجا یارتقا در مقررات و نیقوان نیتدو و هابرنامه جادیا

 یدانشگاه شده ارائه دروس در یبازنگر  و جامعه در یدانشگاه محتلف یهارشته یهاازین ییشناسا
 با هارشته یسازمتناسب
 کشور ازین

۰۰ 

 ۰۰ یسینو رزومه مهارت کار بازار به ورود هنگام به انیدانشجو به یشخص و یشغل یهاییتوانا ارائه یهامهارت آموزش

 ییگوگزافه از دور به مختلف یهاارگان و افراد به مطالب انیب حیصح اصول و ینگارنامه مهارت آموزش
 ابهام بدون مفهوم رساندن و

 ۰۸ یادار ینگارنامه مهارت

 ۰۷ یریگمیتصم مهارت یبحران طیدر هنگام تعارضات و شرا مشکالت بر غلبه یچگونگ و یریگمیتصم هنحو آموزش

 ۰1 یروان و یجسمان سالمت در رشته مربوطه یغربالگر یهاتست انجام و یروان و یجسم سالمت زانیم نهیزم در مشاغل یازسنجین

 ۱۵ جامعه یازهاین به یبندیپا جامعه یازهاین یسازبرآورده بهتعهد 

 کشور در یلیتکم التیتحص و یدانشگاه مراکز توسعه
...و  مدرك حداقل داشتن

 باالتر ای
۱1 

 انیدانشجو به الزم یهاآموزش و مربوطه شغل مقررات و نیقوان با ییآشنا

 با انیدانشجو یآشناساز

 شغل مقررات و نیقوان
 مربوطه

۱۲ 

 آن یها و شرایط کنونیرشته و دانش و اطالعات الزم از شغل، ویژگ آموزش دادن
 یها یژگیو با ییآشنا

 رشته و یشغل
۱۰ 

 یشغل یهایزیربرنامه و یگذارهدف نهیزم در انیدانشجو به الزم یهاآموزش دادان
و  یگذارهدف یتوانای

 یریزبرنامه
۱۱ 

 ۱۰ دارا بودن تجربه مناسب الزم یهاآموزش ارائه و یشغل الزم تجربه بودن دارا

 انیدانشجو یبرا یعموم روابط و انیب فن یهاکالس یبرگزار
بودن روابط عمومی  دارا

 قوی
۱۰ 

 ۱۸ دارا بودن توانمندی الزم نظر مورد رشته با متناسب یشغل یهایژگیو بودن دارا

 
 و اتاصالح کنندگان،مشارکت از نفر 11مرحله با کمك  نیگام دوم در ا در .کنندگانمشارکت انتخاب

 .افتیکاهش  ۱۲به  ۱۸از  هاگزاره دتعدا اساس، نیا بر که آمد وجود به هاگزاره در الزم راتییتغ
. است گرفته صورت هامصاحبه استخراج و ویک نمودارهای گذاری،ارزش لیتکم سوم گام در .یگذارارزش

 ها،گزاره در الزم اصالحات و راتییتغ اِعمال و کنندگانمشارکت نظرات اِعمال از استفاده با مرحله نیا در

 عیتوز اساس بر تا شد خواسته آنان از و گرفت قرار خبرگان اریاخت در ،گذاریارزش برای یینها هایکارت
 قرار خبرگان اریاخت در 1 در ۰ سیماتر كی خاطر، نیهم به. ندینما گذاریشارز نمودارها در را هاکارت ،یاجبار

 .کنند مرتب و گذاریارزش را ویک یهانمونه بتوانند یاجبار عیتوز اساس بر و یراحت به تا گرفت
 یبرا هاداده ارزش و آمد دست به کنندگانمشارکت با مصاحبه از استفاده با پژوهش یهاداده که آن از پس

 کمك به تا شد واردSPSS  افزار نرم در کنندگانمشارکت سازیمرتب از حاصل هایداده شد، مشخص لیتحل
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 پاسخ پژوهش هایپرسش به آن کمك به و شناسایی کنندگانمشارکت گوناگون یهاذهنیت کیو، عاملی تحلیل

 استفاده با که هستند (1) جدول در شده انیب موردِ ۱۰ بر مشتمل آمده، دست به یهاداده که است یگفتن.شود داده

 .اندآمده دست به زنده یکدگذار روش از یریگبهره با و پژوهش در کنندگانمشارکت از مصاحبه از
آنها  یهمبستگ بیضر که ردیگیمورد استفاده قرار م ییهاشاخص ،یعامل لیدر تحل .هااستخراج عامل

افراد  یالگوهای ذهن انگریب ۰جدول استخراج شده در  یعاملبار  ۰ رونیا از. [1۰]باشد  ۵۰/۵باالی 
 یعامل لین تحلبخش بود تینشانگر رضا وپوشاند یم را انسیدرصد وار ۰۰/۸۷جمعاً  که استکننده مشارکت

 گیرند،می قرار ذهنی الگوی پنج  این از كی هر در که افرادی ماتریس، این به توجه با .است پژوهش نیا برای

 .اندشده مشخص
 

 هاعامل چرخش. ۰ لجدو

 پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول عامل کنندهمشارکت

     ۷۰1/۵ هشتم کنندهمشارکت

     ۸۱۷/۵ ازدهمی کنندهمشارکت

   ۱۲۷/۵  ۰۲1/۵ ششم کنندهمشارکت

    ۸۷۷/۵  دوم کنندهمشارکت

    ۸۰1/۵  دهم کنندهمشارکت

   ۸1۲/۵   اول کنندهمشارکت

   ۰۰۸/۵   نهم کنندهمشارکت

  ۷۵۸/۵   ۱1۵/۵ پنجم  کنندهمشارکت

  ۰۷۵/۵  ۱۵1/۵  سوم کنندهمشارکت

 ۸۱۵/۵     هفتم کنندهمشارکت

 -۰۰۰/۵     چهارم کنندهمشارکت

 

1.96از یعامل بار مطلق قدر اگر یمعنادار آزمون یبرا

√𝑛
 درصد ۰ یخطا سطح در یعامل ربزرگتر باشد، آن با 

 .است 11حد استاندارد برابر با  ،نمونه است. بر اساس فرمول یبرابر با تعداد اعضا nکه  تاس یگفتن .است دارمعنا
هستند،  ۰/۵از  شیب یمقدار یمشخص شده دارا یعامل ینکته که همه بارها نیو ا فوق با توجه به جدول

 یالگو (ششم و ازدهمی)هشتم،  هکنندمشارکت كی یالگورو  نیمعنادار هستند. از ا ریگفت که همه مقاد توانیم
پنجم و  کنندهمشارکتچهارم )  یالگو نهم( و)اول  کنندهمشارکت سوم یالگو (دهم و دوم،) کنندهمشارکت دوم

 به کیو، عاملی تحلیل از شده استخراج اعداد .اندکرده انتخاب را )هفتم و چهارم( کنندهمشارکتپنجم  یالگو سوم(

 نییتع ۱جدول آن در  ژهیو ریو مقاد یذهن یوالگ هر انسیوار زانیم نیهمچن. هستند اصلی هایمؤلفه روش
 گرفته شده است.  کارهحاصل از نمودارها، روش چرخش متعامد ب یعامل یبارها یینها لیتحل یبرا و شده است

 
 شده نییتب انسیوار.  ۱ جدول

 یتجمع انسیوار انسیوار درصد ژهیو مقدار شده ییشناسا یها عامل

 ۸۲/۲۰ ۸۲/۲۰ ۱۸/۱ آموزش کردن یکاربرد اول یذهن یالگو

 1۵/۱1 1۷/1۷ ۵۰/۰ جامعه با دانشجو تناسب دوم یذهن یالگو

 ۰۱/۰۰ ۱۱/1۰ ۱۰/۲ کار بازار در جذب سوم یذهن یالگو

 ۰1/۰۸ ۰۰/1۲ 1۰/1 دانشگاه در پژوهش چهارم یذهن یالگو

 ۰۱/۸۸ ۰۰/1 ۰۸/1 دانشجو یا حرفه رشد و مشارکت پنجم یذهن یالگو
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عامل اول  .درصد است ۰۱/۸۸شده برابر با   نییکل تب انسیواراز آن است که  یحاک ۱جدول در  هاافتهی

کل را  انسیوار درصد ۰۰/1و ۰۰/1۲و ۱۱/1۰و 1۷/1۷ بیهای بعدی به ترتکل و عامل ۸۲/۲۰س انیدرصد وار
را به خود ( ۸۲/۲۰) انسیوار ای راتییتغ از درصد نیشتریاول ب ی، الگوی ذهنبیترت نیبد .کنندیم نییتب

 یکیکند و یم انیب را یذهن الگوی هر لهیوسهشده ب نییتب انسیوار زانیم ز،ین ژهیو ریمقاد اختصاص داده است.

در  نکهیتوجه به ا با .ندیگویم زین راکد اریاست که آن را مع یالگوهای ذهن تعداد نیید در تعپرکاربر ضوابط از
 است شده كی از شتریب آنان ژهیکه مقدار و یهای اصلمولفه ،است عدد كی برابر ژهیو مقدار یعامل لیتحل
 الگوی نیدارتریرا دارد و به عنوان معن ژهیمقدار و نیشتریکه ب (۸۰/۱) اول یدار هستند. مانند الگوی ذهنیمعن
 اول یذهن یالگو فوق جدول در. شودیکنار گذاشته نم لیاز آنها از تحل كی چیه لذا. است شده شناخته یذهن

 و (۸۰/۱) ژهیو مقدار نیشتریکه ب (آموزش کردن یکاربرد: یذهن یالگو نیتردارمعنا و نی)مهمتر پژوهش
 پنجم یذهن یالگو با و اندداده اختصاص خود به را درصد ۸۸ انسیوار کل از (۸۲/۲۰) انسیوار زانیم نیترباال
 نیکمتر لیدل بهپنجم  یشده است. الگو سهی( مقادانشجو یاحرفه رشد و مشارکت: یذهن یالگو نیترتیاهم)کم

 ریسا نیب ت،یاهم نیکمتر از درصد، ۸۸ انسیوار کل از (۰۸/1) انسیوار زانیم نیترنییپا و (۰۰/1) ژهیو مقدار
 .است برخودار پژوهش یذهن یالگوها

هیآرا محاسبه قیطر از یاکتشاف یعامل لیتحل آزمون از استفاده با. شده ییشناسا یذهن یالگوها لیتحل
 که شده مشخص ییهاعامل( یذهن)گروه  عامل هر در هاهیراآ یسازمرتب با و شده ییشناسا یذهن یالگوها ،ها
 داده شده است. نشان ۰جدول در  لیتحل جهی. نتاندگرفته قرار یشتریب مخالفت ای موافقت مورد گروه هر در

 
 هاتیذهن از كیهر مخالفت و موافقت یهاگزاره نیترمهم  -۰ جدول

 مخالفت یها گزاره نیمهمتر موافقت یها گزاره نیمهمتر الگوها

 کردن یکاربرد اول یذهن یالگو

 آموزش

 دوم زبان به سیتدر دانشگاه در یکارورز و یکارآموز

 یقرآن و ینید یهاموزهآ جیترو یاحرفه مدارك یازسنجین

 لیتحص از فراغت از بعد آموزش یکاربرد دروس ارائه

 با دانشجو تناسبدوم  یذهن یالگو

 جامعه

 ربطیذ ینهادها و هارسانه از استفاده یسازنهیزم

 و یاهقمنط یهافرصت از استقاده
 یالمللنیب

 انیب یآزاد فرصت

 با متناسب و ازین مورد یهامهارت ارائه
 جامعه

 هم با تلفمخ یهابخش مشارکت

 کار بازار در جذبسوم  یذهن یالگو

 ینگارنامه مهارت یتوانمندساز

 مناسب تجربه بودن دارا

 یشهروند حقوق نیتدو

 شغل مقررات و نیقوان با انیدانشجو یآشناساز

 مربوطه

پژوهش در  چهارم یذهن یالگو

 دانشگاه

 یشناخت بعد یآور فن و علم یهاپارك جادیا

 پژوهش
 از یمال ریغ و یمال یهاتیحما و قیتشو

 برتر یهادانشگاه

 سوم نوع یهادانشگاه از تیحما دانشگاه در وهشژپ کردن یکاربرد

 رشد و مشارکتپنجم  یذهن یالگو

 دانشجو یاحرفه

 علم یسازیعموم یریزو برنامه یگذارهدف یتوانای

 یتیشخص بعد یمطالعات فرصت یهادوره شیافزا

 یقو یعموم روابط بودن دارا یعلم ئتیه یاعضا آموزش بردن باال

 

 برابر اول یذهن یالگو ژهیو مقدار ۱اساس جدول  بر .(کردن آموزش ی)کاربرد اول یذهن یالگو ریتفس
 دگاهید اساسبر  کنندهمشارکتمشترك پژوهش است و سه  دگاهیاز د( ۸۲/۲۰) ندهیالگو نما نیا .است (۱۸/۱) با
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 تیذهن نیا براساس هادگاهید ریتفس و لیتحل فوق، موارد به توجه با. دارند الگو نیا با یدارمعنا یهمبستگ مشابه،

 نیا. شودیاجرا نم یبه خوب آموختگاندانش ییکارا یدر نظام آموزش عال یذهن یالگو نیمشترك ا دگاهیو د
 آموختگاندانش ییعامل در کارا نیدر دانشگاه مهمتر یو کارورز یکارآموز ۀمولف که باورند نیا بر دسته

به . دبریم باال را آموختگاندانش ییاز کارا یادیالگو درصد ز نیا کنندگانمشارکت دهیبه عق و است یدانشگاه
الزم  یهاآموزش دادن و یکاربرد دروس ارائه و یاحرفه مدارك یازسنجینکه  دارندیدسته اعالم م نیا ،عالوه

از  ی. طبق اظهار نظر برخاست آموختگاندانش ییکارا بردنباال ملاعواز  گرید یکی انیبه دانشجو
 از ثرمتأ( آزمون گرفتن ،سیتدر هویش جمله)از  از الزامات آموزش یلیچند دهه است که خ کنندگانمشارکت

 ،است انیدانشجو یآموزش یازهاین به توجه و عدم انیدانشجو شتریجذب ب یبرا هادانشگاه یاقتصاد یهااستیس
 یریادگیبه امر  یچندان توجه و دارد تیاهم نهاآ یبرا یلیداشتن مدرك تحص از افراد صرفاً یبعض که یاگونه به
یم ربطیذ مسئوالن یسو از هاکردن دانشگاه یتجار استیس یقربان یادیافراد ز ،یتفکر نیچن بربنا .کنندینم

 . است همسو[ ۰۰ ،11،1۰،۲۷] یقاتیبا تحق پژوهش نیحاصل از ا جیکه نتا شوند

 برابر ۱جدول  دردوم  یذهن یالگو ژهیو مقدار .(جامعه ازین با دانشجو)تناسب  دوم یذهن یالگو ریتفس
 دگاهید اساسبر  کنندهمشارکتمشترك پژوهش است و سه  دگاهیاز د (1۷/1۷) ندهیالگو نما نیاست ا (۵۰/۰)با 

 تیذهن نیا براساس هادگاهید ریتفس و لیتحل فوق، موارد به توجه با. دارند الگو نیا با یدارمعنا یهمبستگ مشابه،
کردن آموزش  یبر خالف دسته اول که به کاربرد ینظام آموزش عال در مذکور، یذهن یمشترك الگو دگاهید و

دسته از  نیبه زعم ا  ،دندار دیکأجامعه ت ازیمتناسب با ن انیبه دانشجو آموزش یسازمتناسب زین وموجود 

باورند  نیدسته بر ا نیدارد. ا ییبسزا نقش انآموختگدانش ییجامعه در ارتقا کارا ازین ییشناسا کنندگانمشارکت
 آموزش و  جذب و جامعه یازهاین ییشناسا و ییگرایبوم اساس بر جز آموختگاندانش ییکارا ءارتقا که

 دارد.  ییهمسو [۲1 ،۲۷ ،۲۰] قاتیحقت نیا از حاصل جینتا که. گرددینم سریم ازین مورد یهارشته در انیدانشجو
 .است (۱۰/۲)برابر با  ۱جدول  سوم یذهن یالگو ژهیو مقدار .(کار بازار)جذب سوم  یذهن یالگو ریتفس 

 مشابه، دگاهید اساسبر  کنندهمشارکتمشترك پژوهش است و سه  دگاهیاز د (۱۱/1۰) ندهیالگو نما نیا

و  تیذهن نیبراساس ا هادگاهید ریتفس و لیتحل فوق، موارد به توجه با. دارند الگو نیا با یدارمعنا یهمبستگ
. به اعتقاد دارد آموختگاندانش ییبر کارا یادیز ریتاث یعالدر نظام آموزش  یذهن یالگو نیمشترك ا دگاهید

 همندارد،  لیفراغت از تحص بعد از یشغل ،ندهیکه احساس کنند در آ یزمان یذهن یوالگ نیدر ا کنندگانمشارکت
 نهیزم نیا در که ییهاتمام آموزش نکهیرا ندارد و هم ا یلیرشته تحص نیدر ا ییکارا بردن باال یبرا الزم هزیانگ

 شیگرا یکار به ل،یتحص اتماماز  بعد آموختگاندانشو  روندیم هدر کالً و ماندیم ثمر یب و هجینت یب انددهید
نامعلوم بودن بازار کار  لیگروه به دل نیبه باور ا. انددهیند نهیزم نیا در را الزم آموزش که کنندیم دایپ

 دیتاک هارشته نیو مازاد دانشجو در ا یلیتحص یهارشته از یبعض اشباع و مختلف یهارشته درآموختگان دانش
 و کننند تیهدا هستند کار بازار یدارا که یهارشته سمت به رشته انتخاب از قبل از را انیدانشجو که دارند
 نیا یذهن یالگو نیا در کنندگانمشارکتدر  .دهند شیافزا دانشگاه در را هارشته نیا یدانشگاه یاهتیظرف

 اًیقو و ندارندکار  بازارمتناسب  هاو خواسته ازهایطرح ن یبرا را الزم ییکارا آموختگاندانشوجود دارد که  اورب

 ییکارا معتقدندآنان  .نداردجامعه  در آموختگاندانشالزم را متناسب با تعداد  ییکارا کار، بازار که دندمعتق
در دانشگاه  آن ءارتقا یبرا اندرکاراندست و مسئوالنکه  است یضرور و افتهی کاهش جامعه درآموختگان دانش

 ،1۷ ،1۰ ،11] یمطالعاتبا  جینتا نیا که بپردازندمتناسب با بازار کار  یلیتحص یهارشته و هابرنامه در یبازنگر به
 .دارد ییهمسو[ ۰۰

 چهارم یذهن یالگو ژهیو مقدار ۱جدول اساس  بر .(دانشگاه در)پژوهش چهارم  یذهن یالگو ریتفس

 اساسبر  کنندهمشارکتمشترك پژوهش است و دو  دگاهیاز د (۰۰/1۲) ندهیالگو نما نیا .است (1۰/1) با برابر
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 نیا براساس هادگاهید ریتفس و لیتحل فوق، موارد به توجه با. دارند الگو نیا با یدارمعنا یهمبستگ مشابه، دگاهید

 اجرا یخوب به هادانشگاه در پژوهش ییکارا ،یعال آموزش نظام در یذهن یالگو نیا مشترك دگاهید و تیذهن
به  .کنندیم یخوددارمقوله  نیاز ا انیبه دانشجو یآموزش یهادوره ندنارگذ صرف با فقط هاو دانشگاه شودمین

مقاله به  كیو چاپ  نوشتن با صرفاً دانشگاه در شده انجام یهاپژوهش ،یبررس نیدر ا کنندگاناعتقاد مشارکت
ینم ییاجرا هادانشگاه در یخدمات بخش و امعهج ،صنعت یهابخش در هاپژوهش که یاگونه به ،رسدیم انیپا

 باال جهت در مهم یگام تواندیم ،آنها تیتقو و یورافن و علم یهاپارك جادیا ،کنندگانشرکت زعم به. شود
[ ۲1 ،۲۷، ۸ ،1۷ ،۸] ییهاپژوهش با مطالعه نیا از حاصل جینتا که باشد یدانشگاه آموختگاندانش ییاکار بردن

 .دارد ییهمسو
 یالگو ژهیو مقدار ۱ جدولاساس  بر .(دانشجو یا حرفه رشد و)مشارکت  پنجم یذهن یالگو ریتفس

 کنندهمشارکتمشترك پژوهش است و دو  دگاهیاز د( ۰۰/1) ندهیالگو نما نیا .است (۰۸/1) با برابر  پنجم یذهن
 بر هادگاهید ریتفس و لیتحل فوق، موارد به توجه با. دارند الگو نیا با یدارمعنا یهمبستگ مشابه، دگاهید اساسبر 

 باال درالزم  مشارکت انیدانشجو یعال آموزش نظام در یذهن یالگو نیا مشترك دگاهید و تیذهن نیا اساس

 رانیمعتقدند که مد اًیقوطرح  نیدر ا کنندگانشرکتاست.  نییپا آنان ییو کارا خود را ندارند ییکارا بردن
 متناسب دارند دیتاک و. دهند انجام یمناسب اقدام یاحرفه رشد و مشارکت به انیدانشجو قیتشو یبرا اندوانستهتن
 جمله از مختلف لیدال به انیدانشجو وارائه نشده است  یمناسب برنامه دانشگاه در انیدانشجو تیظرف و توان با

 ییاز کارا انیدانشجو نیب در ییگرامدرك و نبود یبازرگان نیهمچن و استخدام و جذب یبرا الزم زهیانگ نداشتن
 بردن باال یبراالزم  یگذارهدف و یزیربرنامه انیدانشجو ،آنانو به زعم  ستیبرخوردار ن نهیزم نیالزم در ا

 .دارد ییهمسو[ ۲و 11] یمطالعات یهاافتهیبا  جینتا نیا ،یستن دارا را نظر مورد رشته در ییکارا
 

 یریگجهینت .5

 نشانگراند که آشکار شده آموختگاندانش ییکارا نهیزم در یزیهای متمادگاهیهای پژوهش، دافتهیبا توجه به 
محتوای  ییبر اساس بازنما رونیا از. است پژوهش کنندگانمشارکت یر و ادراکات ذهنتفک از یهای متفاوتگونه

 یالگوها ییشناسا هدف با رو شِیپ پژوهش. است شده اقدام یذهن الگوی هر ریسها، به نامگذاری و تفدگاهید

 انجام ویک روش از استفاده با آن یهاحلراه ارائه و آموختگاندانش ییکارا یراستا در گروه رانیمد و دیاسات یذهن

 ییکارا یراستا در گروه رانیمد دیاسات یذهن یالگوها ارائه بر مشتمل پژوهش، جینتا. ه استرفتیپذ
 است آن دهندۀنشان جینتا نیا .استا هتیذهن نیا بر اثرگذار یهامؤلفه وآن  یهاحلراه ارائه و آموختگاندانش

 اقتصاد و تیریمد ،یتیترب علوم و شناسیروان دانشکده سه گروه رانیو مد دیاسات یهاتیذهن گیریشکل در که
 یذهن یپنج الگو کنندگانمشارکت تی. در نهادارند دخالت عامل پنج و چهلآموختگان دانش ییکارا یراستا در

 و مشارکت دانشگاه، در پژوهش کار، بازار جذب جامعه، ازین با دانشجو تناسب آموزش، کردن یکاربردرا شامل 

 یهانقش توانیاول تا پنجم م یذهن یالگوها ای هاعامل به توجه باکردند.  ییشناسا دانشجو یاحرفه رشد
 ژوهشپ نیا یهاافتهیبه عالوه،  .نمود نییتب تهران دانشگاه در گروه رانیمدو  هادانشکده یساؤر یبرا یدیجد
 را آموختگاندانش ییکارا توانیم هاعوامل و شاخص نیبه مدد ا. در واقع مطابقت دارد ییهاپژوهش جینتا با

 در را مدت کوتاه و بلندمدت یزیرو برنامه یگذاراستیس یریگمیتصم بهتر ابزار خود نیا که نمود ییشناسا

بهبود  آموختگاندانش ییباال بردن کارا را در یعملکرد مراکز آموزش عال و دنماییم راهمف یعال آموزش
 یبرا و سنجیدهرا  خود آموختگاندانش ییتا کارا سازدیم قادر را یعال آموزش هاشاخص و عوامل نیا. دبخشیم

 تیتقو وغلبه بر نقاط ضف  وآموختگان دانش ییکارا تیتقو یخود برا یاندازهاچشم و هادر برنامه آنباال بردن 
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 لیتحص از فراغت از بعد آموختگاندانش ییکارا کهییآنجا از. آورد عمل هب را زمال اقدامات خود قوت نقاط

و  رندیگقرار  و سنجش یابیارز مورد کار بازار در جذب هنگام درآنان  که گرددیم شنهادیپ ،شودیم یابیارز
دست  به یالگو و لعوام به توجه با. شود گرفته کارهب و نیتدوسازمان،  در یآموختگدانشالزم بعد از  یهاسنجه

 و یعلم کردیرو ،یعال آموزش مراکز و هادانشگاه در شودیم هیتوص ،آموختگاندانش ییکارا یعامل لیآمده از تحل
 یابیارزش و نظارت دفاتر استقرار با و گردد تیهدا آنان شتریب ییبه سمت کارا قیدقبه طور  افراد یمهارت
 كی قالب در آموختگاندانش ییکارا یهاشاخص و عوامل متما. ردیگ قرار دیتأک مورد مهم نیا انآموختگدانش
 ،یعلم ئتیه یاعضا یتمام اریدر اخت و گردد روز به جامعه یازهاین با متناسب دائماً، شود یگردآورمدون  برنامه

 ،یدانشگاه ۀجامع شتریب ییشناآ یبرا آن بر عالوه. ردیدانشگاه تهران قرار گ یهادانشکدهدر  هاگروه رانیمد
 و مقررات و نیقوان در یبازنگرشود. ضمن آنکه  برگزار انآموختگدانش ییکارا تیبا محور مختلف یهاشیهما
موثر  یگام تواندیم یاهدانشگ آموختگاندانش ییاز باال بردن کارا تیحما یبرا ییهانامهبخش و هابرنامه ارائه

 نیا تیمحدود به توجه با .دنکن فراهم را یعال آموزش نظام در آموختگاندانش ییباال بردن کارا نهیدر زم

 یپژوهش نیچن گرددیم دشنهایپ است، درآمده اجرا به تهران دانشگاه از منتخب دانشکده سه در تنها که پژوهش
 شودیم توصیهعالوه  به .ردیقرار گ سهیمورد مقا مطالعه نیا جیو با نتا ردیپذ صورت کشور یهادانشگاه متما در

 .گردد استفادهنیز  بنیادنظریه داده یفیک روش از آموختگاندانش ییسنجش کارا یبرا یآت تقایدر تحق
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