
  : تخصصیگزارش نشست 

  هاي علوم انسانیبررسی مدل تحلیلی مهارت و اشتغال در رشته

ها در قالب موضوعی مهارت و اشتغال اي از این طرحهاي طرح اعتالي علوم انسانی، مجموعهپروژهدر راستاي 
 هاي علوم انسانیرشته عنوان تحلیل مهارت و اشتغال دربا  هاییها در نشستنتایج این طرح. به انجام رسیده است

در این نشست . از اولین نشست این مجموعه استخراج شده است حاضر گزارش. در پژوهشگاه شکل گرفته است
اعتال در  مجریان طرحدر پژوهشگاه برگزار کرد میزبان  1398دي  28که کارگروه کاربست طرح اعتال در روز 

  . زمینه مهارت و اشتغال بود

 .آغاز کردمهارت و اشتغال سخنان خود را با طرح بیان مسئله پژوهش در این نشست ابتدا آقاي دکتر انتظاري 
در صنعت، اشتغال و بیکاري دانشجویان رشته  ها، نیاز به شایستگیتوانایی توسعه شایستگی توسط دانشکده

هایی به عقیده ایشان اگر سطح و نوع مهارت .ها را بیان نمودندهاي اشتغال و عدم تطبیق شایستگیادبیات، زمینه
به نظر . شودیکی نباشد، شکاف ایجاد میآموختگان ادبیات کند با سطح دانشکه دانشکده ادبیات عرضه می

هایی که فارغ التحصیالن رشته هایی که کارفرماها نیاز دارند و مهارتدکتر انتظاري شکاف عمیقی بین مهارت
توسعه . قابل توجه است و براي کاهش این شکاف باید اقدامات و راهکارهایی ارائه شوددهند ادبیات ارائه می

پذیري باید صورت هاي اشتغالهاي درسی با گنجاندن مهارتها از طریق متحول کردن برنامهها و قابلیتمهارت
نهایت به توسعه اشتغال  آموختگان عالوه بر دانش رشته ادبیات باید توسعه یابد و درهمچنین بینش دانش. گیرد

  . این رشته بیانجامد

آموختگان رشته هدف پژوهش ایشان، بررسی مهارت و اشتغال دانش. سخنران دوم خانم دکتر ویسی بودند
به علت درك غلط از دانش این رشته، جایگاه . اصل کار بر ماهیت این رشته قرار داشت. شناسی استنباستا

هایی که راه حل. هم مبهم خواهد شدآموختگان و در نتیجه سرنوشت دانش شغلی براي آن تعریف نشده است
پیشنهاد . رشته به نیاز جامعه است پاسخگویی اینخانم دکتر ویسی مطرح کردند تغییر دیدگاه به این رشته و 

شناسی کاربردي نیز از ورود به باستانهاي درسی و ایجاد گرایشات جدید و تغییرات اساسی و بنیادي در برنامه
  . سوي ایشان مطرح شد

ایشان ابتدا مطالعه تاریخی . بعدي آقاي دکتر موالیی بودند که طرح خود را به صورت زیر شرح دادند نسخنرا
یخ در ایران را بررسی کردند یعنی رشته تاریخ در بافت و زمینه سال آموزش تار 100یعنی در رشته تاریخ 



شد و چگونه مشروطیت ان این بود که چگونه در ایران با رشته تاریخ برخورد میسئوال مطرح ایش. تاریخی
نگاري از دوران مشروطیت تاریخ ،هدف این بررسی. ضرورت توجه به تاریخ را به عنوان یک رشته ایجاب کرد

تحوالتی که بحث تاریخی متفاوت از تاثیر عوامل گوناگون بر رشد و تحول رشته تاریخ و . تا پس از انقالب بود
  . در برنامه آموزشی انجام شد

ایشان با این سئوال بحث خود را آغاز کردند که رشته . سخنران دیگر این نشست آقاي دکتر کسرایی بودند
محتواي آموزش و متن . علوم انسانی به عنوان رشته دانشگاهی در حوزه علوم انسانی در چه وضعیتی قرار دارد

در واقع روند موجود . بررسی شدزوایاي دیگر و در نهایت بحث مهارت و اشتغال  هاي درسی و بسیاريبرنامه 
از کشورهاي آسیاي جنوب شرقی و کشورهاي اروپایی به . البته مقایسه بین کشوري هم انجام شد. بررسی شد

و پژوهشی ی که براي کار تحقیقی لحاظ عناصر موجود در برنامه آموزشی و هم به لحاظ میزان سرمایه و امکانات
قرار گرفتن دکتر کسرایی ایجاد استانداردهاي مهارتی و . توانند جذب کننداند و هم به میزانی که میگذاشته
  . هاي درسی را به عنوان راهکار ارائه دادنددر برنامه هاي عملی معطوف به اشتغالمهارت

در زمینه مهارت و اشتغال بیان ا هاي دیگر رفر پیشنهاد جلسات و نشستدر پایان نشست، آقاي دکتر حسنی
   . کردند که در آینده برگزار خواهد شد

 


