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The aim of this study was to investigate the application of employable
skills of female graduates in the field of architecture of girls' technical
and vocational schools. The research method of this research was
descriptive-case study with an applied purpose. The sample consisted
of 50 graduates at Yazd Girls Technical and Vocational College who
graduated in the field of architecture between 1988 and 1997. The
frequency of interfering factors in the employment of graduates was
one of the methodological limitations of this study. The necessary data
for the present study was collected using a researcher-made
questionnaire and using a 5-point Likert scale. The reliability of the
present questionnaire was obtained by Cronbach's alpha of 0.882.
According to research data, job fields that had the highest absorption
of architectural graduates including plotting (operator and designer
assistant), design, study and research implementation was monitored.
The results of the present study indicated that the skills required by
the labor market to attract and employ female architecture graduates
were, in order of importance, technical skills, social skills, skills in
using appropriate technology, teamwork skills, systematic thinking
and attitude, work and project management skills, skills in working
with data and information. According to the findings, in order to
increase the employment rate of graduates, the policy and orientation
of the education system should be changed in order to further
strengthen and enhance the skills required in the labor market.
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این پژوهش با هدف بررسی میزان کاربرد مهارتهای اشتغالپذیر فارغالتحصیالن دختر
رشته معماری آموزشکده فنیوحرفهای دختران انجام شده است .روش تحقیق این
پژوهش ،توصیفی -موردی ،با هدف کاربردی است .نمونه موردمطالعه 50 ،نفر از
دانش آموختگان آموزشکده دختران یزد بودند که در فاصله سالهای  88تا  97در رشته
معماری فارغالتحصیل گردیدهاند .فراوانی عوامل مداخلهگر در اشتغال فارغالتحصیالن از
جمله محدودیتهای روششناسی این پژوهش بوده است .اطالعات الزم برای تحقیق
حاضر ،با استفاده از ابزار پرسشنامه محققساخته و با استفاده از طیف 5گانه لیکرت
جمعآوری شد .پایایی پرسشنامه حاضر به شیوه آلفای کرانباخ  0/882بهدست آمد .با
توجه به اطالعات حاصل از پژوهش ،زمینههای شغلی که بیشترین جذب فارغالتحصیالن
رشته معماری را داشته بهترتیب شامل ،ترسیم (اپراتور و دستیار طراح) ،طراحی ،مطالعه
و تحقیق ،اجرا و نظارت بوده است .همچنین مهارتهای موردنیاز بازار کار برای جذب و
اشتغال فارغالتحصیالن دختر رشته معماری بهترتیب اهمیت عبارتند از :مهارتهای فنی،
مهارتهای اجتماعی ،مهارت بهکارگیری فناوری مناسب ،مهارت کار گروهی ،تفکر و
نگرش سیستمی ،مهارت مدیریت کارها و پروژهها ،مهارت کار با دادهها و اطالعات .بنابر
یافتهها ،بهمنظور افزایش ضریب اشتغال فارغالتحصیالن ،سیاستگذاری و جهتگیری
نظام آموزشی باید در راستای تقویت و ارتقای هرچه بیشتر مهارتهای مورد تقاضا در بازار
کار تغییر کند.
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این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی میزان کاربرد انواع مهارتهای اشتغالپذیر فارغالتحصیالن دختر رشته معماری

آموزشکدههای فنیوحرفهای ،نمونه موردی :آموزشکده فنیوحرفهای دختران یزد» است که انجام این طرح از محل اعتبارات پژوهشی
دانشگاه فنیوحرفهای تأمین گردیده است.
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مقدمه
تربیت کاردان و کارشناس ماهر بهمنظور گسترش دانش کار ،شکوفایی استعدادها و توسعه سرمایه انسانی کشور از
طریق توانمندسازی افراد برای تصدی مجموعهای از مشاغل موردنیاز بازار کار و مرتبط با رشته و کم کردن فاصله بین
دانشآموخته این رشته ،با نیازهای بازار کار ازجمله مهمترین اهداف شکلگیری رشته معماری در دانشگاه فنیوحرفهای
است [.]1
معضل پیش روی قرن بیستویکم و جهانی شدن قرن دانش ،اطالعات و ارتباطات که باعث تغییرات سریع فناوری،
ایجاد جامعه دانشبنیان و توجه به توسعه پایدار ،کاهش فقر و پیچیدگیهای روزافزون محیط کار شده ،نیاز به الگوی
توسعه مبتنی بر منابع انسانی کارآمد را آشکار ساخته است .الگوهایی که ضمن تربیت دانشآموختگان کارآفرین دارای
مهارت و متخلق به اخالق حرفهای بتواند بهوسیله توانمندی و شایستگی آنان ،فاصله نیاز بازار کار با آموزشها را در جامعه
اسالمی کم کند [.]1
این توجه به لحاظ اهمیت بازار کار بهعنوان مرکز ثقل اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ نقشهای اجتماعی است
که به افراد دانشآموخته برای نیل به اهداف توسعه کشور محول میشود .امروزه دامنه بحران بیکاری در جامعه بهاندازهای
جدی است که باعث دغدغه فکری بیشتر خانوادهها و مسئولین کشور شده است .در این میان خیل انبوه دانشآموختگان
بیکار دانشگاهی بر دامنه این بحران افزوده است .بهره نبردن و نبود برنامهریزی مناسب برای این قشر آسیبپذیر ،خسارت
جبرانناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت .بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی یکی از بزرگترین معضالت
اقتصادی در کشور ما ،بهعنوان محور اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه است .کمتوجهی و همسو نبودن نظام
آموزش عالی به نیازهای جامعه یکی از دالیل بروز بحران و بیکاری فارغالتحصیالن است ،درصورتیکه نیاز اساسی یك
فارغالتحصیل دانشگاهی برای رسیدن به شغل و پذیرش مسئولیتهای تخصصی جامعه ،مهارت است؛ یعنی فرد عالوهبر
داشتن تواناییهای ذهنی ،فیزیکی و سطح تحصیالت و همچنین ویژگیهای رفتاری چون شخصیت ،نوع نگرش ،انگیزش
و ارزشهای فردی باید مهارتهای فنی ،انسانی و ادراکی نیز در طول دوران تحصیل کسب کند اما اینگونه که مشخص
است بین دورهها و مواد آموزشی دانشگاه با آنچه بازار کار از بعد مهارت فنی و علمی میطلبد تناسب منطقی برقرار نشده
است و از طرف دیگر قبل از فارغالتحصیلی دانشجویان ،معیارهای مناسبی برای ارزیابی آنها از حیث حداقل توانمندی
علمی و عملی وجود ندارد .همچنین سیستم آموزشی نیز نتوانسته بهخوبی روحیه علمی دانشجویان را برای پیدا کردن
کار مفید خود و جامعه تقویت کند .بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهها ،یکی از مسائل مهم کشور در سالهای اخیر بوده
است .این پدیده در حالی رخ میدهد که بهزعم برخی از دانشمندان ،عصر دانش است و اگر دیروز کشورهای جهان به
منابع مادی خویش وابسته بودهاند ،امروزه بیشتر به منابع انسانی و سطوح دانش خویش وابستهاند .در کشور ما نیز عده
کثیری از فارغالتحصیالن دانشگاهها قادر نیستند که از آموختههای دانشگاهیشان به نحو مطلوبی استفاده کرده و وارد
بازار کار شوند [.]2
آموزشهای فنیوحرفهای بهعنوان مولد اشتغال نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورها دارد .به تأکید سازمان یونسکو
یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه ،توجه به آموزشهای فنیوحرفهای میباشد .نقش آموزشهای فنیوحرفهای در
توسعه پایدار ،گسترش آموزشهای شایستگیمحور و کیفیتبخشی به آموزشهای فنیوحرفهای از طریق ارتقای دانش،
مهارت و بینش دانشجویان است که موجبات اصالح هرم شغلی نیروی کار و ارتقای توانمندیهای سرمایههای انسانی،
متناسب با فرصتهای شغلی حوزههای فنیوحرفهای ،کارآفرینی نیروهای انسانی برای کمك به رشد اقتصادی و اشتغال
و پاسخگویی به نیازهای صنایع و حرف ،در سطوح شغلی تکنسینی میشود [.]1
مهارتهای اشتغالپذیر ،مهارتهایی هستند که باعث میشوند یك فرد بتواند شکاف مهارتی را پر کند و رویکردی
فعال در مواجهه با بازار کار داشته باشد .این مهارتها ،مهارتهایی قابل آموزش و تقویت هستند و میتوان کاری کرد تا
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آنها بهوسیله افراد بهکار گرفته شوند تا در بازار کار راحتتر جذب شوند .همانطور که دیده میشود اصو ًال اشتغالپذیری
را باید بهوسیله بازار کار تعریف کرد و مهارتهای موردنیاز در بازار کار را بهعنوان مهارتهای اشتغالپذیری شناخت [.]3
عالوه بر اهمیت توجه به مهارتهای اشتغالزای بازار کار در برنامههای درسی مراکز آموزش عالی ،حضور گسترده
زنان در دانشگاهها باعث شده تا موضوع توجه به قابلیتهای دانشآموختگان زن بهمنظور حضور هرچه بهتر آنان در
عرصههای اقتصادی جامعه و بازار کار نیز از اهمیت زیادی برخوردار شود [.]4
براساس موارد پیشگفته و با توجه به تعدد آموزشکدههای فنیوحرفهای دختران و فارغالتحصیالن دختر رشته
معماری و از آنجا که هدف دانشگاه فنیوحرفهای ،تربیت نیروی کار موردنیاز بخشهای مختلف جامعه ،افزایش توانایی و
مهارت و بهواسطه آن انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی است ،انجام چنین تحقیقاتی برای شناخت مهارتهای
خاصی که زنان برای ورود به بازار کار به آن نیاز دارند ،ضروری بهنظر میرسد .برمبنای این ضرورت این پژوهش قصد
دارد میزان کاربرد مهارتهای اشتغالپذیر فارغالتحصیالن دختر رشته معماری آموزشکده فنی دختران یزد را ارزیابی
کند .پاسخ به سؤاالت پژوهش به روش توصیفی -موردی انجام شده است.
سؤالهای تحقیق عبارتند از:
میزان مهارتهای فنی کسب شده فارغالتحصیالن رشته معماری آموزشکده در دروس رشته معماری چگونه است؟
میزان مهارتهای اجتماعی کسب شده فارغالتحصیالن رشته معماری آموزشکده در دروس رشته معماری
چگونه است؟
اولویت مهارتهای کسب شده آموزشکده در دروس رشته معماری در اشتغال و جذب بازار کار چگونه است؟
میزان مهارتآموزی فارغالتحصیالن از طریق تحصیل ،کارآموزی ،فعالیت حرفهای و مطالعه تخصصی چگونه است؟

پیشینه تحقیق
مفهوم اشتغال و قابلیت اشتغالپذیری ،مفهومی گسترده است که در پژوهشهای متعددی به آن اشاره شده است و
میتوان آن را در سطوح متفاوتی نیز دستهبندی کرد .تا کنون تعاریف زیادی از اشتغال ،ارائه شده است:
قلیپور اشتغال را به معنی عوامل تولید با ظرفیتهای موجود میداند [ .]5اشتغالپذیری عبارت است از :توانایی
بهدست آوردن و حفظ کار تماموقت [.]6
هاروی 1اشتغالپذیری را تمایل دانشآموختگان به نشان دادن ویژگیهایی میداند که کارفرمایان پیشبینی میکنند
برای اثربخشی و آینده سازمانشان ضروری است [ .]7تعریف دیگر هاروی از اشتغالپذیری عبارت است از توانایی
فارغالتحصیالن برای بهدست آوردن شغلی رضایتبخش [.]8
هیالج و پوالرد ،2اشتغالپذیری را شامل چهار عنصر میدانند که شامل -1 :داراییهای اشتغالپذیری فرد که شامل
دانش ،مهارتها و نگرشهاست -2 .مهارتهای مدیریت حرفه ،شامل مهارتهای جستجوی شغل  -3ارائه (برای مثال
نوشتن رزومه ،تجارب کاری و تکنیكهای مصاحبه)  -4شرایط فردی (برای مثال مسئولیتهای خانوادگی و عوامل
بیرونی از قبیل سطح کنونی فرصتهای شغلی در بازار کار).
از نظر جکسون مهارتهای اشتغالپذیر عبارتند از :کار کردن بهطور مؤثر ،برقراری ارتباط مؤثر ،خودآگاهی ،تفکر
انتقادی ،تجزیهوتحلیل دادهها و استفاده از تکنولوژی ،حل مسئله ،توسعه ابتکار عمل ،خودمدیریتی ،مسئولیتپذیری
اجتماعی و پاسخگویی ،توسعه حرفهگرایی [.]9
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صید نایر 1و همکاران مهارتهای موردنیاز فارغالتحصیالن مهندسی را شامل سه دسته میدانند که دسته اول عبارتند
از :مهارتهای نرم شامل دانش عمومی ،مهارتهای ارتباطی ،مدیریت و سازماندهی ،مذاکره بین فردی ،اخالق ،همدلی
و هوش هیجانی ،رهبری و گوش دادن ،مدیریت مالی و بودجهریزی و ایمنی ،دسته دوم مهارتهای سخت شامل دانش
اساسی ،تجربه در مهندسی و موضوع رشتهای ،طراحی مهندسی ،مهارتهای حل مسئله ،مهارتهای مدیریت پروژه و
مهارتهای تحقیق و توسعه و دسته سوم مهارتهای جهانی ،شامل آشنایی با موضوعات اجتماعی ،سیاسی و جهانی،
مباحث بین فرهنگی و میانفرهنگی ،جهانی شدن مهندسی ،بازارهای کار بینالملل و ضرورتهای محیط کار ،اقتصاد
کسبوکار و بازار جهانی ،راهحلها و کاربردهای جهانی [.]10
مجتهدزاده و همکاران به بررسی دانش و مهارتهای موردنیاز برای دانشآموختگان مقطع کارشناسی حسابداری از
منظر استادان دانشگاه ،شاغالن در حرفه و دانشجویان حسابداری استان آذربایجان شرقی پرداختند و نتایج پژوهش بیانگر
برتری آموزش مهارتهای تجاری و مدیریتی در برنامه آموزشی است [.]11
عبدالوهابی و همکاران ،مهارتهای موردنیاز دانشجویان در عصر جهانی شدن را شامل مهارتهای اجتماعی (مهارت
ارتباطی) ،فنی (انعطافپذیری ،کار گروهی و حل مسئله) ،روششناسی (مهارت سواد رایانهای) و رفتاری
(مسئولیتپذیری) میدانند [.]12
مقدم و همکاران تأثیر دروس کارشناسی ارشد رشتههای علوم تربیتی را بر رشد مهارتهای شغلی ،انتظارات شغلی
و شانس اشتغال دانشآموختگان این رشتهها بررسی کردهاند .آنها این مطالعه را بر روی دانشجویان دانشگاه چمران
اهواز انجام دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که دو مؤلفه رشته و جنسیت ،تأثیر قابلتوجهی بر انتظارات شغلی و رشد
مهارتهای شغلی آنها دارد .آنها بر دروس عملی ،ایجاد موقعیت تجربه واقعی از محیط کار ،اجرای مستقل پروژههای
تحقیقی و آموزشی ،کار با نرمافزارهای مرتبط ،تکنیكهای برنامهریزی و کار گروهی تأکید دارند که مهارتهای مهمی
برای اشتغالپذیری هستند [.]13
انتظاری نیز در پژوهش خود به شکلی کلنگر به تأثیر آموزش عالی بر مهارت اشتغالپذیری پرداخته است .او معتقد
است که اشتغال اثربخش دانشآموختگان آموزش عالی مسئلهای بسیار مهم است که توسعه قابلیتهای اشتغالپذیری
در آنها کمك شایانی به این مسئله میکند [.]14
سعیدی رضوانی و همکاران نیز سرنوشت فارغالتحصیالن دانشگاه فردوسی مشهد را بررسی کردهاند و متوجه شدهاند
که بسیاری از آنها در ورود به بازار کار مشکل داشتهاند چون با نیازهای اولیه کار نیز آشنا نبودهاند .از این رو به اهمیت
مهارتهای کارآفرینی و نگرشهای کاری اشاره دارند و بررسی میکنند چه مؤلفههایی بر این مهارتها تأثیر مثبت
میگذارند و چه مؤلفههایی مانع از اشتغالپذیری دانشجویان هستند [.]15
در طرح پژوهشی لروکس و الفیر 2در کانادا در خصوص مهارتهای اساسی موردنیاز بازار کار از دیدگاه کارفرمایان،
مهارتهایی که به افزایش فرصت اشتغال افراد کمك میکند در سه گروه دستهبندی شدهاند:
 -1مهارتهای علمی شامل مهارتهای ارتباطی ،تفکر انتقادی ،توانایی حل مسئله ،تشخیص اهمیت نیاز در زندگی
 -2مهارتهای مدیریت شخص شامل توانایی تعیین اهداف ،اقدام مسئوالنه ،اعتمادبهنفس ،پیشقدمی در امور و
دارا بودن دیدگاههای قابل پذیرش
 -3مهارتهای کار گروهی شامل توانایی کار با دیگران ،احترام قائل شدن نسبت به دیگران و توانایی رهبری و
هدایت دیگران [.]16
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موحدی و همکاران نیز در پژوهش خود چهار مهارت فناوری اطالعات ،تجربه کار و مهارت حین تحصیل ،داشتن
مهارتهای تخصصی و سازگاری با محیط کار را از مهارتهای موردنیاز بانوان دانشآموخته در استان همدان
برشمردهاند [.]17
بررسی شرایط بازار کار و مشاغل مبین این نکته است که تغییرات اقتصادی ،صنعتی ،سازمانی و پدیده جهانی شدن
باعث شده تا نظام تولید در مقیاس بینالملل ،مهارتهای جدیدی را برای اشتغال در بازار کار جهانی مورد تأکید قرار
دهد .مهارتهایی مانند کار گروهی ،حل مسئله ،ارتباطات و استفاده از رایانه در الگوهای استخدامی سازمانهای جدید
بهطور فزایندهای مورد تأکید قرار میگیرد .بهنظر میرسد این انعطافپذیری جدید مربوط به مهارتهای ویژه شغل نیست
بلکه شامل مهارتهایی میشود که موردنیاز فعالیت در یك بازار کار وسیع با دامنه گستردهای از مشاغل است .در واقع
این مهارتها که به مهارتهای کلیدی و اشتغالزا شهرت دارند را میتوان دانش ،بینش ،نگرش و مهارتهایی دانست که
موجب تحرک و پویایی افراد در روابط با دیگران ،انتقال موفق از شغلی به شغل دیگر ،حضور مؤثر در فعالیتهای گروهی
و نوآوری در حل مسئله میشوند [.]18
با توجه به آنچه در پژوهشهای مرتبط گفته شده است میدانیم که جنسیت ،یکی از مؤلفههای مهم در امر
اشتغالپذیری است [ .]19تبعیض جنسیتی که در جامعه وجود دارد سبب شده تا زنان با فرصتهای کمتری برای ایفای
نقش خود روبهرو شوند []20؛ از همین رو پرداختن به مسئله اشتغالپذیری در قشر زنان که تعداد زیادی از
فارغالتحصیالن دانشگاهی را تشکیل میدهند ،مسئلهای بسیار مهم است .علیرغم این اهمیت ،کمتر به مهارتآموزی و
اشتغالپذیری زنان توجه شده است .حتی با توجه به تأکید بر آموزش تخصصی دختران در دانشگاه فنیوحرفهای،
متأسفانه پژوهش درباره فارغالتحصیالن دانشگاه فنیوحرفهای بهویژه دختران بهندرت انجام گرفته است .از طرفی ،با
توجه به گستردگی حوزههای کاری در بازار کار معماری و به تبع آن فراوانی و تنوع مهارتهای این رشته در پذیرش
مسئولیتهای حرفهای میتوان نوعی دستهبندی با توجه به جنسیت برای مهارتهای اشتغالپذیر قائل شد و خأل
پژوهشی در این زمینه بهچشم میخورد.
مبانی نظری
براساس سرفصلهای دهه گذشته یك معمار حرفهای باید در سه حوزه ،پرورش و تربیت شده باشد [:]21
الف) حوزه دانشی :این حوزه ،از دانشهای مختلف شامل :اطالعات ساختمان ،اقلیم ،علوم اجتماعی ،مردمشناسی و
غیره تشکیل شده است و یك معمار باید اطالعات کاملی از این حوزه داشته باشد.
ب) حوزه ارزشی :یك معمار باید استعداد و توانایی شناخت و درک و تسلط کامل به ارزشهای یك جامعه را داشته
باشد.
ج) حوزه توانایی :یك معمار باید استعداد و توانایی ایجاد ارتباط منطقی بین دانشها و ارزشها در قالب یك طرح
معماری ،همچنین توانایی عرضه یك اثر معماری با زبان فنی و تسلط کامل به همه ابعاد و بخشهای ساختمان
را داشته باشد.
در سرفصل جدید کاردانی معماری به دو دسته توانایی و مهارت اشاره شده است که بهترتیب اولویت شامل موارد
زیر است [:]1
الف) تواناییهای عمومی
 −شایستگیهای اثربخشی شخصی (شایستگی اخالق حرفهای و کاری ،شایستگی ارتباط مؤثر ،یادگیری
مادامالعمر)
 −شایستگی سازمانی (شایستگی و نگرش سیستمی ،کار با دادهها و اطالعات ،بهکار بردن فناوری مناسب،
محاسبه و کاربرد ریاضی و مستندسازی)
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 −شایستگیهای راهبردی محل کار (شایستگی کار گروهی ،آموزش به دیگران ،مدیریت منابع ،مدیریت کار
و کیفیت ،کارآفرینی و رعایت اصول توسعه پایدار).
ب) تواناییهای تخصصی
طراحی معماری ساختمانهای کوچك ،نقشههای معماری و معماری داخلی ،نظارت بر ساخت ابنیه کوچك ،اجرای
ابنیه ،محاسبه و برآورد نقشهها ،همکاری در دفاتر مهندسین مشاور و طراح بهعنوان دستیار معمار ،همکاری در کارهای
پژوهشی ،ساخت انواع ماکت ،رولوه و برداشت از بنا ،استفاده از تجهیزات و وسایل موردنیاز در محدوده شغلی و برنامهریزی
روستایی محدود.
براساس توضیح سرفصل از فارغالتحصیالن معماری انتظار میرود که حداقل یکی از شرایط زیر را احراز کنند:
 -1در یکی از نقشهایی که طبق سرفصل بر عهده او گذاشته شده است و با فرض داشتن دانش و مهارت الزم
به آن نقش مشغول فعالیت باشد .نقشهایی از قبیل کمك طراح معماری ،نقشهکش معماری و معماری
داخلی ،ارائه نقشههای معماری و معماری داخلی ،اپراتوری کامپیوتر ،نقشهکش نقشههای اجرایی ،کمكناظر
و کمك مجری ،مترور پروژههای ساختمانی ،دستیار مهندس معمار ،ماکتساز ،دستیار برنامهریزی شهری و
همکاری در تهیه گزارشهای تحقیقاتی
 -2ویژگیهایی که سرفصل برای او قائل شده است را داشته باشد؛ شامل خالقیت ،مهارتهای فنی و دانش
حرفهای ،رعایت اخالق حرفهای و کاری ،ارتباط مؤثر و قدرت تعامل با دیگران ،کار با دادهها و اطالعات و . ...
در این پژوهش مهارت به دو دسته -1 :مهارتهای فنی و  -2مهارتهای اجتماعی تقسیمبندی شده است که
تواناییهای تخصصی مذکور در سرفصل رشته معماری در قالب مهارتهای فنی و برخی از تواناییهای عمومی در قالب
مهارتهای اجتماعی ،مطرح و بررسی شدهاند.
هدف کلی این پژوهش بررسی میزان کاربرد مهارتهای اشتغالپذیر فارغالتحصیالن دختر رشته معماری است که
آموزشکده فنی دختران یزد بهعنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شده است.
آموزشکده فنی دختران یزد ،حضرت رقیه (س) بهعنوان یکی از مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت آموزش و
پرورش در سال  1373تأسیس گردید و از همان ابتدای تأسیس در مقطع کاردانی رشته معماری اقدام به پذیرش دانشجو
کرد .در سال  1390آموزشکدههای فنیوحرفهای از وزارت آموزش و پرورش منفك شد و تحت عنوان دانشگاه
فنیوحرفهای به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ملحق شد .مقطع کارشناسی ناپیوسته معماری در سال  1395به
مجموعه آموزشکده رقیه (س) اضافه گردید.
برای دستیابی به هدف فوق در مرحله اول شاغالن از بین فارغالتحصیالن شناسایی شدند و سپس زمینههای شغلی
و مهارتهای موردنیاز در زمینههای شغلی شناسایی و دستهبندی شدند و در نهایت رابطه مطالب و شیوههای آموزشی
با مهارتهای اشتغالپذیر برای ارزیابی نظام آموزشی بررسی شد.
ارزیابی میزان مهارتهای فنی و اجتماعی کسبشده فارغالتحصیالن رشته معماری آموزشکده در دروس رشته
معماری و تعیین اولویت مهارتهای کسبشده در اشتغال و جذب در بازار کار ،از اهداف جزئی تحقیق حاضر است.

روششناسی
این تحقیق از بُعد هدف ،کاربردی و به لحاظ روش ،از تحقیقات توصیفی -موردی محسوب میشود .جامعه آماری
این پژوهش را کلیه فارغالتحصیالن رشته معماری آموزشکده فنی دختران یزد از سال  88تا سال  95تشکیل میدهند.
براساس بانك اطالعاتی فارغالتحصیالن آموزشکده ،جامعه موردنظر  590نفر گزارش شدند .برای انتخاب حجم نمونه
موردنظر با توجه به جدول نمونهگیری مورگان برای جامعه  590نفر  234نفر نمونه در نظر گرفته شد .به دلیل
303

ارزیابی میزان کاربرد مهارتهای اشتغالپذیر فارغالتحصیالن...

فصلنامه علمی کارافن ،)1400( 18 ،شماره 297-315 ،4

محدودیتهایی که برای انتخاب نمونهها وجود داشت؛ من جمله :دسترسی به بعضی از آدرسها و شماره تلفنها ،پاسخگو
نبودن به تلفن یا عوض شدن آدرس و تلفن و شاغل نبودن تعداد زیادی از فارغالتحصیالن ،نمونه آماری موردنظر  50نفر
در نظر گرفته شد که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .همچنین فراوانی عوامل مداخلهگر در اشتغال
فارغالتحصیالن از جمله محدودیتهای روششناسی این پژوهش بوده است.
در این تحقیق که در دسته تحقیقات ترکیبی قرار میگیرد ،از مطالعات میدانی و کتابخانهای برای جمعآوری اطالعات
بهره گرفته شده است .بهمنظور بررسی پیشینه تحقیق و برای شناسایی زمینههای شغلی و مهارتهای موردنیاز در
زمینههای شغلی ،مطالعات کتابخانهای صورت پذیرفت ،از طرفی از روش میدانی با کمك ابزاری چون پرسشنامه
محققساخته استفاده شد که در تنظیم سؤاالت پرسشنامه از مقیاس پنجگانه لیکرت (خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلیکم با ضرایب  4، 3 ،2 ،1و  5بهترتیب) بهره گرفته شد .پرسشنامه تحقیق شامل بخشهای ذیل میباشد:
در ابتدای پرسشنامه هفت سؤال با هدف شناسایی تعیین ویژگیها و دستهبندی پاسخدهندگان مطرح شده است.
 14سؤال بهمنظور بررسی مهارت فنی و  7سؤال با هدف بررسی مهارت اجتماعی تنظیم گردید .دو سؤال نیز برای تعیین
اولویت با ضریب  1تا  6مشخص گردید.
چهار سؤال با هدف تعیین میزان مهارتآموزی فارغالتحصیالن از طریق تحصیل ،کارآموزی ،فعالیت حرفهای و
مطالعه تخصصی مطرح شد.
شایان ذکر است که روایی پرسشنامه را  3تن از استادان متخصص آموزشکده فنیوحرفهای دختران یزد تأیید کرندد
و پایایی پرسشنامه نیز با اجرا روی  15نفر از فارغالتحصیالن رشته و با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ  0/882بهدست
آمد که نشان میدهد پایایی مناسبی برای ابزار وجود دارد.
در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها با توجه به ابزار مورداستفاده در تحقیق و با بهرهگیری از حجم نمونه
موردنظر و همچنین اهداف پژوهش از آمار توصیفی استفاده شد .در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد آنها،
میانگین و همچنین نمودارهای مربوط به آنها بهره گرفته شد.

یافتهها
جدول  1اطالعات حاصل از بخش اول پرسشنامه تحقیق که در پی تعیین ویژگیهای تحصیلی و شغلی
پاسخدهندگان (حاوی سابقه کار ،تحصیالت ،مدتزمان گذشتن از فارغالتحصیلی و مقطع تحصیلی آموزشکده) است را
نشان میدهد .براساس جدول  1اطالعات زیر برداشت میشود:
نیمی از افراد موردمطالعه دارای سابقه کار کمتر از دو سال هستند.
 60درصد افراد موردمطالعه مدرک کارشناسی دارند.
پراکندگی پاسخدهندگان براساس مدتزمان گذشتن از فارغالتحصیلی تقریب ًا بهصورت یکسان میباشد.
 53درصد پاسخدهندگان در آموزشکده در مقطع کاردانی تحصیل کردهاند.
جدول  .1اطالعات دموگرافیک افراد موردمطالعه
شاخص
سابقه کار

تحصیالت

فراوانی
23
15
12
4
30
16

طبقات
کمتر از  2سال
 2تا  6سال
بیشتر از  6سال
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

304

درصد معتبر
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8
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مقطع تحصیلی آموزشکده
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طبقات
کمتر از  2سال
 2تا  6سال
بیشتر از  6سال
کاردانی
کارشناسی
هر دو

فراوانی
19
16
15
26
14
10
50

مجموع

درصد معتبر
38
32
30
53
29
18
100

با توجه به اطالعات مندرج در جدول :1
الف)  50درصد پاسخدهندگان بیشتر از  2سال سابقه کار دارند؛ بنابراین پاسخها و نتایج پژوهش ،اعتبار بیشتری
خواهند داشت.
ب) میزان تحصیالت افراد مشخص میکند که تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی
وجود داشته و ترجیح افراد به ورود به بازار کار با مدرک باالتر بوده است.
ج) از زمان فارغالتحصیلی  70درصد افراد موردمطالعه ،کمتر از  6سال گذشته است؛ بنابراین نتایج تحقیق بر روند
آموزشی چند سال اخیر رشته معماری داللت دارد.
شکل  1نشان میدهد که  41درصد افراد موردمطالعه در دفترهای نظام مهندسی 18 ،درصد در شرکتهای مشاور
و فقط  4درصد در ارگان دولتی مشغول به کار میباشند 37 .درصد افراد موردمطالعه در سایر سازمانها که عمدت ًا شامل
دفاتر خصوصی طراحی و معماری است ،مشغول به کار هستند.

سازمان محل کار

سایر

دفترهای نظام

شرکت های

مهندسی

مشاور

ارگان دولتی

شکل  .1نمودار توزیع فراوانی سازمان محل کار

شکل  2نشان میدهد که  70درصد افراد موردمطالعه در یزد مشغول به کار هستند.
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تعداد دانشجویان
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20
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شکل  .2نمودار توزیع فراوانی شهر محل کار

با توجه به نمودار نمایش داده شده در شکل  ،2اشتغال  70درصد افراد موردمطالعه در یزد نشان از تأثیر شرایط و
ویژگیهای بازار کار یزد بر نتایج این تحقیق میباشد.
یافتههای مربوط به میزان مهارتهای فنی کسب شده در دوران تحصیل
برای بررسی عملکرد سیستم آموزشی در بحث آموزش مهارت فنی  14پرسش مطرح شد که جمعبندی نتایج آماری
بدین شکل میباشد:
جدول  .2ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی در بحث مهارت فنی
امتیاز*

نوع مهارت

ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی
ضعیف

خوب

انجام مطالعات ،تحقیق و پژوهش در موضوعات مختلف و برنامهریزیهای الزم قبل
از اقدام به طراحی

137

تهیه دقیق طرحهای معماری براساس مطالعات و برنامهریزی انجامشده (فاز )1

173

خوب

طراحی و ترسیم نقشههای اجرایی معماری ،ترسیم نقشههای مربوط به سازه و
جزئیات ساختمان (فاز )2

164

خوب

طراحی داخلی ساختمان (شناخت مصالح و کاربرد آن در طراحی داخلی و طراحی
جزئیات قابل اجرا)

138

نظارت در پروژههای ساختمانی (آشنایی با منطقه کارگاهی و تأسیسات موجود در
کارگاه ،آشنایی با ماشینآالت کارگاهی ،آشنایی با روشهای ارزیابی کیفیت مصالح
و روشهای کنترل صحت اجرا)

123

ضعیف

اجرای پروژههای ساختمانی و مدیریت کارگاه

117

ضعیف

استفاده از نرمافزارهای تخصصی معماری در ترسیم نقشههای معماری

140

ضعیف

استفاده از نرمافزارهای تخصصی معماری در مدلسازی و رندرگیری

166
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ضعیف

ضعیف

خوب
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امتیاز*

نوع مهارت

ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی
ضعیف

خوب

استفاده از نرمافزارهای عمومی

155

خوب

طراحی با دست آزاد ،اسکیس و پرزانته دستی

157

خوب

برداشت و تهیه نقشههای چون ساخت ()as built

111

ضعیف

متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصه

106

ضعیف

آشنایی با ضوابط و مقررات ملی ساختمان

132

ضعیف

شناخت و بهکارگیری سایر معیارها ،ضوابط و مقررات موجود در زمینه طراحی و
اجرای موضوعات مختلف

142

ضعیف

بهمنظور ملموس شدن نتایج آماری این بخش تحقیق در ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی آموزشکده در کسب
مهارت و تفسیر روشنتر نتایج به پاسخهای افراد وزن داده و گزینههای پاسخ بهترتیب زیر امتیازدهی شد.
خیلیکم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( ،)4خیلیزیاد ()5
در هر سؤال این بخش از مجموع حاصلضرب امتیاز گزینهها در تعداد افرادی که آن گزینه را انتخاب کردهاند،
امتیازی حاصل میشود که حداقل این امتیاز (با فرض اینکه تمام پاسخها گزینه خیلیکم باشد)  50و حداکثر آن (با
فرض اینکه تمام پاسخها ،گزینه خیلیزیاد باشد)  250خواهد بود؛ از این رو در ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی
امتیازهای باالی ( 150میانه  50و  )250خوب و امتیازهای زیر  150ضعیف ارزیابی میشود .نتیجه این وزندهی در
جدول  2قابل مشاهده است.
اولویتبندی مهارتهای فنی مؤثر در زمینه کاری
جدول  .3توزیع فراوانی اولویتبندی مهارتهای فنی مؤثر در زمینه کاری
طبقات
انجام مطالعات،
تحقیق و پژوهش
طراحی و ترسیم
نقشههای فاز 1
طراحی و ترسیم
نقشههای فاز 2
نظارت
اجرا
استفاده از
نرمافزارهای تخصصی
معماری

رتبه اول
فراوانی
(درصد)

رتبه دوم
فراوانی
(درصد)

رتبه سوم
فراوانی
(درصد)

رتبه چهارم
فراوانی (درصد)

رتبه پنجم
فراوانی (درصد)

رتبه ششم
فراوانی (درصد)

)7(14

)4(8

)8(16

)18(36

)8(16

)5(10

)13(26

)24(48

)9(18

)1(2

)1(2

)2(4

------

)13(26

)22(44

)10(20

------

)5(10

------

)1(2

)5(10

)11(22

)21(42

)12(24

)3(6

)2(4

)4(8

)16(32

)25(50

------

)28(56

)4(8

)9(18

)5(10

)2(4

)2(4
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30
25

20انجام مطالعات ،تحقیق و پژوهش
طراحی وترسیم نقشه های فاز1

15

طراحی وترسیم نقشه های فاز2
10

نظارت

5اجرا
0
اولویت ششماولویت پنجم اولویت اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول
چهارم

استفاده از نرم افزارهای تخصصی
معماری

شکل  .3نمودار مقایسه اولویتبندی مهارتهای فنی

با توجه به شکل  ،3از بین مهارتهای فنی مؤثر در زمینه کاری بیان شده ،مهارت استفاده از نرمافزارهای تخصصی
معماری توسط  56درصد ( 28نفر) بهعنوان رتبه اول مطرح شد و پس از آن ،طراحی و ترسیم نقشههای فاز 1از نظر 26
درصد ( 13نفر) از دانشجویان در رتبه اول قرار دارد و انجام مطالعات ،تحقیق و پژوهش تنها از نظر  14درصد ( 7نفر) و
در مرتبه بعدی بهعنوان رتبه اول مطرح شدهاند.
در رتبه دوم بیشتر دانشجویان طراحی و ترسیم نقشههای فاز  48( 1درصد) و فاز  26( 2درصد) را مطرح کردهاند.
طراحی و ترسیم نقشههای فاز ( 2با  44درصد) و طراحی و ترسیم نقشههای فاز  1و استفاده از نرمافزارهای تخصصی
معماری (مشترک ًا با  18درصد) بهترتیب بهعنوان رتبه سوم مطرح شدهاند.
کسب مهارت در زمینه انجام مطالعات ،تحقیق و پژوهش (با  36درصد) و اجرا (با  32درصد) توسط اکثریت بهعنوان
رتبه چهارم مطرح شدهاند.
از دیدگاه  50درصد دانشجویان ،کسب مهارت درخصوص اجرا در رتبه پنجم قرار دارد ،همچنین نظارت از نظر 42
درصد دانشجویان در رتبه پنجم قرار دارد.
درخصوص رتبه ششم دیدگاهها ،پراکندگی بیشتری دارند و نظارت با  24درصد دیدگاهها در مرتبه اول قرار دارد؛ از
این رو میتوان دریافت که از میان موارد بیان شده بهعنوان مهارتهای فنی مؤثر در زمینه کاری فارغالتحصیالن دختر،
مهارتهای استفاده از نرمافزارهای تخصصی معماری ،طراحی و ترسیم نقشههای فاز  1و طراحی و ترسیم نقشههای فاز
 2در میان دانشجویان از رتبه باالتری برخوردارند و از میان موارد بیان شده در زمینه کاری ،مهارت نظارت و اجرا از
اولویت پایینتری برخوردار هستند.
308

طیبه میرجلیلی

فصلنامه علمی کارافن ،)1400( 18 ،شماره 297-315 ،4

یافتههای مربوط به میزان مهارتهای اجتماعی کسب شده در دوران تحصیل
برای بررسی عملکرد سیستم آموزشی در بحث آموزش مهارت اجتماعی  7پرسش مطرح شد که جمعبندی نتایج
آماری بهصورت جدول  4میباشد:
جدول  .4ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی در بحث مهارت اجتماعی
امتیاز*

مهارت
آشنایی با حوزههای مختلف اشتغال فارغالتحصیالن رشته معماری در بازار کار
مسئولیتپذیری ،قضاوت و تصمیمگیری براساس دانش خود
صداقت و بهکارگیری دانش و مهارت الزم در انجام کار حرفهای
مهارت ارتباط با دیگران (داخلی (همکاران) و خارجی (ارباب رجوع))
آگاهی از فرایند کار گروهی ،ایجاد روابط سازنده و تعهد به آرمان و مأموریت
مشترک
تجربهپذیری ،تجزیه و تحلیل و انتقال تجربیات
ایجاد ذهنی جستجوگر و معنایاب

164
170
182
176

ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی
خوب
ضعیف
خوب
خوب
خوب
خوب

173

خوب

176
182

خوب
خوب

امتیازدهی این جدول نیز مانند مهارتهای فنی است که توضیح داده شد.
یافتههای مربوط به اولویتبندی مهارتهای مؤثر در جذب و موفقیت در بازار کار
جدول  .5رتبهبندی مهارتهای مؤثر در جذب و موفقیت در بازار کار
طبقات
مهارتهای فنی
مهارتهای اجتماعی
مهارت کار با دادهها و
اطالعات
مهارت کار گروهی،
تفکر و نگرش
سیستمی
مهارت مدیریت کارها و
پروژهها
مهارت بهکارگیری
فناوری مناسب

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

)26(52

)15(30

)6(12

)2(4

----

)1(2

)17(34

)18(36

-----

)4(8

)10(20

)1(2

)2(4

)9(18

)14(28

)1(2

)1(2

)8(16

)8(16

)15(30

)3(6

)6(12

)16(32

)7(14

)8(16
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30
25
20

مهارت های فنی
مهارت های اجتماعی
مهارت کار با داده ها و اطالعات

15
مهارت کار گروهی ،تفکر و نگرش
 10سیستمی
مهارت مدیریت کارها و پروژه ها
5

مهارت به کارگیری فناوری
مناسب

0
اولویت ششم اولویت پنجم اولویت چهارم اولویت سوم اولویت دوم

اولویت اول

شکل  .4نمودار مقایسه اولویتبندی مهارتهای مؤثر در جذب و موفقیت در بازار کار

درخصوص اولویتبندی مهارتهای مؤثر در جذب و موفقیت در بازار کار با توجه به شکل  4نکات ذیل قابل
توجه است:
مهارتهای فنی از دیدگاه  52درصد ( 26نفر) از فارغالتحصیالن بهعنوان رتبه اول مطرح هستند و مهارتهای
اجتماعی به عقیده  34درصد ( 17نفر) از افراد بهعنوان رتبه اول در مرتبه بعدی مطرح هستند.
در رتبه دوم ،بیشترین نظرات بهترتیب بر مهارتهای اجتماعی ( 36درصد) و مهارتهای فنی ( 30درصد)
متمرکز است.
مهارت بهکارگیری فناوری مناسب از نظر  32درصد ( 16نفر) در رتبه سوم ،بیشترین نظرات را به خود اختصاص
داده است.
در رتبه چهارم ،مهارت کار گروهی ،تفکر و نگرش سیستمی با  28درصد ( 14نفر) و مهارت کار با دادهها و اطالعات
با  26درصد ( 13نفر) بهترتیب بیشترین نظرات را به خود اختصاص دادهاند.
به عقیده  30درصد ( 15نفر) مهارت مدیریت کارها و پروژهها 28 ،درصد ( 14نفر) مهارت کار گروهی ،تفکر و نگرش
سیستمی و  24درصد ( 12نفر) مهارت کار با دادهها و اطالعات در رتبه پنجم قرار دارد.
در رتبه ششم ،بیشترین نظرات بهترتیب بر مهارت مدیریت کارها و پروژهها ( 34درصد) ،مهارت کار با دادهها و
اطالعات ( 22درصد) ،مهارت بهکارگیری فناوری مناسب و مهارت کار گروهی ،تفکر و نگرش سیستمی (هردو با 20
درصد) متمرکز است.
با توجه به موارد باال میتوان گفت در خصوص مهارتهای مؤثر در جذب فارغالتحصیالن و موفقیت آنان در بازار کار،
به عقیده بیشتر افراد کسب مهارتهای فنی و مهارتهای اجتماعی در رتبههای اول یا دوم قرار دارند ،پس از آن ،مهارت
بهکارگیری فناوری مناسب ،در رتبه بعدی قرار دارد .مهارت مدیریت کارها و پروژهها کمترین اهمیت را در زمینه جذب
و موفقیت در بازار کار دارند.
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یافتههای مربوط به میزان مهارتآموزی از طریق تحصیل ،کارآموزی ،فعالیت حرفهای و مطالعه تخصصی
چهار سؤال با هدف تعیین میزان مهارتآموزی فارغالتحصیالن از طریق تحصیل ،کارآموزی ،فعالیت حرفهای و
مطالعه تخصصی مطرح شده است که نتیجه آن بدین شرح است:
با توجه به شکل  5میتوان نتیجه گرفت که  51درصد پاسخدهندگان ،میزان مهارتهای فنی بهدستآمده از طریق
تحصیل را متوسط بیان کردهاند.

مهارت های فنی به دست آمده از طریق تحصیل

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

تعداد دانشجویان

30
25
20
15
10
5
0
خیلی کم

شکل  .5میزان مهارت فنی بهدستآمده از طریق تحصیل

با توجه به شکل  6میتوان نتیجه گرفت که  81درصد پاسخدهندگان ،میزان مهارتهای فنی بهدستآمده از
طریق کارآموزی را متوسط تا زیاد بیان کردهاند.

می ان مهارت های فنی به دست آمده از طریق کارآموزی
25
20

10

تعداد دانشجویان

15

5
0
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

شکل  .6میزان مهارت فنی بهدستآمده از طریق کارآموزی
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با توجه به شکل  7میتوان نتیجه گرفت که  82درصد پاسخدهندگان ،میزان مهارتهای فنی بهدستآمده از
طریق تجربه کاری را زیاد و باالتر بیان کردهاند.

می ان مهارت های فنی به دست آمده از طریق تجربه ی کاری
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شکل  .7میزان مهارت بهدستآمده از طریق تجربه کاری

شکل  8نشان میدهد که  40درصد پاسخدهندگان ،میزان مطالعه تخصصی بعد از فارغالتحصیلی و در زمان
اشتغال به حرفه را متوسط بیان کردهاند.

می ان مطالعه تخصصی بعد از فارغ التحصیلی و در زمان اشتغال
به حرفه
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شکل  .8میزان مطالعه تخصصی بعد از فارغالتحصیلی و در زمان اشتغال به حرفه

نتایج حاصل از این بخش تحقیق بیانگر این نکته است که نقش تجربههای عملی در درس کارآموزی و فعالیتهای
حرفهای در کسب مهارتهای اشتغالپذیر فارغالتحصیالن ،بسیار پررنگ بوده است .گرچه نتایج پژوهش ،عملکرد سیستم
آموزش را در دوران تحصیل ،قابلقبول ارزیابی کرده است ،منتها تکیه بر آموزش عملی و ارتباط با بازار کار میتواند تأثیر
سیستم آموزشی در کسب مهارت را بسیار ارتقا ببخشد.
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براساس نتایج حاصل از این بخش ،یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب مهارت در فارغالتحصیالن ،میزان مطالعه
تخصصی بعد از فراغت تحصیل میباشد که ناشی از تشخیص واقعی دانش و مهارتهای موردنیاز بازار کار توسط شاغالن
در زمینههای شغلی خود و تالش در کسب آن از طریق مطالعات تخصصی میباشد.

نتیجهگیری
با توجه به انجام این پژوهش در بین فارغالتحصیالن آموزشکده دختران یزد ،و این مطلب که بیشتر جامعه آماری
در محدوده استان یزد بودهاند ،نتایج این پژوهش مبین میزان کاربرد مهارتهای اشتغالپذیر دختر در حوزههای کاری
این محدوده جغرافیایی میباشد.
سازمان محل کار جامعه آماری این پژوهش ،بهترتیب عبارتند از :دفاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان ،سایر
سازمانها (بخش خصوصی) ،شرکتهای مهندسی مشاور و بخش دولتی .بر این اساس و طبق پاسخهای افراد ،میتوان
زمینههای شغلی که بیشترین جذب فارغالتحصیالن رشته معماری را دارند به ترتیب زیر معرفی کرد:
ترسیم (اپراتور و دستیار طراح) ،طراحی ،مطالعه و تحقیق ،اجرا ،نظارت و ...
با توجه به اطالعات حاصل از پژوهش و زمینههای شغلی و حرفهای شاخص که بیشترین میزان جذب و اشتغال
فارغالتحصیالن دختر آموزشکده دختران یزد را داشتهاند ،مهارتهای مؤثر در جذب و اشتغال فارغالتحصیالن دختر رشته
معماری بهترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از:
-1مهارتهای فنی  -2مهارتهای اجتماعی  -3مهارت بهکارگیری فناوری مناسب  -4مهارت کار گروهی ،تفکر و
نگرش سیستمی  -5مهارت مدیریت کارها و پروژهها  -6مهارت کار با دادهها و اطالعات
همچنین مهارتهای فنی مؤثر بهترتیب اولویت شامل موارد زیر است:
-1استفاده از نرمافزارهای تخصصی معماری  -2طراحی و ترسیم نقشههای فاز یك  -3طراحی و ترسیم نقشههای
فاز دو  -4انجام مطالعات ،تحقیق و پژوهش  -5اجرا  -6نظارت.
براساس یافتههای این پژوهش که در جدول  2و  4آورده شده است ،عملکرد نظام آموزشی در کسب مهارتهای
اشتغالپذیر با اولویت باال قابلقبول است ،ضمن آنکه بر ضعف نظام آموزشی در انتقال و آموزش سایر مهارتها نیز تأکید
دارد .البته میتوان مدعی شد که فارغالتحصیالن ،بیشتر در زمینههای شغلی جذب شدهاند که مهارتهای موردنیاز در
آن ،زمینههای شغلی را در دوران تحصیل ،بهخوبی فراگرفتهاند .به عبارت دیگر ،با ارتقای عملکرد نظام آموزشی در مواردی
که ضعیف ارزیابی شدهاند ،میتوان افقهای وسیعتری را در زمینه اشتغال ،پیش روی فارغالتحصیالن دختر رشته معماری
متصور شد.
با توجه به اطالعات حاصل از پژوهش ،تجربه حرفهای ،استمرار مطالعه تخصصی پس از فارغالتحصیلی و گذراندن
واحد کارآموزی در کسب مهارتهای اشتغالپذیر ،تأثیرگذار هستند.
با توجه به اهمیت کسب مهارتهای اشتغالپذیر توسط دانشجویان دختر رشته معماری و با توجه به اینکه این
پژوهش در محدوده فارغالتحصیالن شاغل آموزشکده دختران یزد انجام شده است ،انجام پژوهشهای مشابه در سایر
مراکز در استانهای دیگر و مقایسه نتایج آن پژوهشها ،برای دستیابی به نتایج معتبرتر و قابلتعمیم ،پیشنهاد میشود.
با توجه به نتایج این پژوهش موارد ذیل پیشنهاد میشود:
 -1ارتباط با سازمانهایی که بیشترین جذب فارغالتحصیالن رشته معماری را دارند ،مانند سازمان نظام
مهندسی ساختمان ،شرکتهای مهندسی مشاور ،شرکتها پیمانکاری دارای صالحیت از سازمان برنامه
و بودجه و ...
 -2ارتباط بیشتر و مستمر دانشجویان با بازار کار
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افزایش سهم درس کارآموزی در واحدهای درسی و ساعات آموزش همچنین توزیع زمانی متناسب آن
در طول دوران تحصیل
 همچنین استمرار آموزش غیررسمی،تشکیل انجمن فارغالتحصیالن بهمنظور تبادل اطالعات و تجربیات
) یادگیری مادامالعمر،(مطالعه تخصصی
تأکید بر انجام فعالیتهای گروهی
.افزایش سهم دروس مربوط به نرمافزارها در سرفصلهای رشته معماری

-3
-4
-5
-6

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی میزان کاربرد انواع مهارتهای اشتغالپذیر فارغالتحصیالن دختر
 آموزشکده فنیوحرفهای دختران یزد» است که این طرح از: نمونه موردی،رشته معماری آموزشکدههای فنیوحرفهای
.محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه فنیوحرفهای تأمین گردیده است
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