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 چکیده 

دانش اشتغال  اجتماعی کشور مساله  و  اقتصادی  مهم  مسائل  از  یکی  عالی،  آموزش  آموختگان 

وضعیت  باشد. این مطالعه، با هدف تعیین  های آینده ضروری میبینی برنامهاست و برای پیش

دانش بیکاری  و  توصیفیاشتغال  تحقیق  روش  شد.  انجام  تربیتی  علوم  پیمایشی    -آموختگان 

دانش شامل  آماری  جامعه  است.  کاربردی  پژوهش  این  هدف،  نظر  از  مقطع  است.  آموختگان 

نور بابل، آزاد اسالمی بابل و  کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه های پیام

آموختگان به روش  نفر از دانش  165بود. از بین جامعه آماری تعداد    1396در سال   مازندران

دادهنمونه گردید.  انتخاب  دردسترس  گروهی  گیری  دو  تی  کااسکوئر،  آزمون  از  استفاده  با  ها 

نرم از  استفاده  با  کهتحلیل شد.    SPSS21افزار  مستقل، ضریب همبستگی  داد  نشان  ،  نتایج 

آموختگان با جنسیت زن و مرد رابطه وجود دارد و بین وضعیت اشتغال وضعیت اشتغال دانش

معنیدانش رابطه  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  وضعیت  آموختگان  بین  دارد.  وجود  داری 

دانش معنیاشتغال  تفاوت  سکونت  محل  با  وضعیت  آموختگان  و  معدل  بین  دارد.  وجود  داری 

دانش معنیاشتغال  تفاوت  وجوآموختگان  فعالیتداری  میزان  بین  دارد.  با  د  پژوهشی  های 
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 مقدمه

می آغاز  صدر«  »انشراح  با  امور  همه  حل  بخش  امید  افق  کریم،  قرآن  تعبیر  در  به  شود. 

شود و گشایش در عین تنگناها  بارهای سنگین و کمرشکن سبک میگشودگی سینه است که  

شود.  های همراه با سختی، بیشتر میآید. البته مسئولیت انسان، در همین گشایشبه وجود می

 فراغت از کار به معنای پایان وظیفه نیست، بلکه آغاز مسئولیتی دیگر است.

بیس قرن  فناوری در  و  علم  و سریع  بی سابقه  راستای جهانی  تغییرات  یکم و حرکت در  و  ت 

شدن تمام جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز شرایط ویژه و تغییر 

-نیازهای نظام آموزش جوامع شده است. از آنجا که تغییر و تحول از اصول اساسی و اجتناب

بابائی،   یا آن را وظیفه اصلی خود  ( و بهترین سازمانهای دن1397ناپذیر سازمانی است )ابیلی، 

به نقل از ابیلی،    2000،  2و کناپر، کروپلی   2012،  1توصیف نموده اند )کارتر، الریچ، گلداسمیت 

 فاصله انتظار اهداف مورد و آرمان نتایج، حصول  تای  آموزش سیستم بنابراین،  (.1397بابائی،  

 و اساسی تغییرات سازمانی ممستلز سنتی، هایسازمان همانند دیگر،  خود این  که دارد  بسیاری

 (.1397باشد )بابائی، میرکمالی، لطفی،  همراه آگاهی و شناخت ریزی،برنامه با که است بنیادی

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، نیازمند رشد و توسعه متوازن و هماهنگ است تا در  

اعضای خود فراهم آورد. به این سایه آن بتواند زندگی بهتر و با رفاه و آرامش بیشتر را برای  

تا نظام  الزامی است  تعامل،  منظور  از  این هدف  به  نیل  راه  اجتماعی در  نهادهای مختلف  و  ها 

و   رشد  به  رسیدن  راه  خود  متقابل  ارتباطات  با  و  باشند  برخوردار  پویا  ارتباطی  و  هماهنگی 

ا نهادهای  از  عالی  آموزش  سازند.  هموار  را  پایدار  و  متوازن  علمیتوسعه  هر    -صلی  فرهنگی 

های بنیادی، علمی و کاربردی به منظور پیشرفت گسترش علم  کشوری است که انجام پژوهش

های  و دانش در جامعه؛ تربیت و تامین نیروی انسانی ماهر، متخصح و کارآمد مورد نیاز بخش

جامعه   فرهنگی  سط   اعتالی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اهداف  تحقق  تسهیل  جامعه؛  مختلف 

( از اهداف و ماموریتهای آن است که باید با تالشی همه جانبه راه 1389دهوشی و نیازی،  )م

ایجاد و رشد متخصصان علمی جامعه را در جهت توسعه پایدار از خود هموار سازد. متخصصانی  

که بار اصلی توسعه و پیشرفت هر کشوری از جمله ایران امروز را بر دوش کشند. از طرف دیگر  
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بازتولید کاالها، تجهیزات و وسایل مختلفی است و تجربه جهانی  هر کشوری   نیازمند تولید و 

ثابت کرده است که هر کشوری اگر بخواهد به رفاه و امنیت دسترسی پیدا کند باید از بنیه و 

پشتوانه باالی تولیدی برخوردار باشد و این پشتوانه تولیدی نیازمند صنایعی کارآمد و پیشرفته 

صنایع تهرانی،  است،  تسلیمی  و  )فیوضات  شد  خواهند  جامعه  آن  اقتصاد  باروری  باعث  که  ی 

(. حمایت دولت نیز، در جهت فراهم کردن زیرساختها، حمایت حقوقی و مالی و  268:  1386

ها، همکاری  هموار کردن قوانین و... امری اجتناب ناپذیر است و در نهایت اینکه همه این تالش

راستای باید در  تعامل،  را پیشرفت همه  و  پایدار جامعه صورت گیرند و زمینه  جانبه و توسعه 

برای رسیدن کشور به اهداف همه جانبه خود فراهم سازند. در این میان آنچه عقل و منطق  

می  حکم  و  برآن  لزوم  از  حاکی  است  آن  موید  نیز  صنعتی  پیشرفته  کشورهای  تجربه  و  کند 

میا و محکم  ارتباط مستمر  اجتماعی در هر کشوری ضرورت تعامل و   نهاد مهم  این چهار  ن 

نظر می به  در صورتی میاست.  دیگر  هر کشوری  و  ایران  و  رسد  پایدار  توسعه  به سوی  تواند 

نباشد.   غافل  اجتماعی  نهاد مهم  این چهار  ارتباط  از تعامل و  بردارد که  پیشرفت صنعتی گام 

های تخصصی و  یافت که از طرحصنایع کشور در صورتی به رشد و توسعه واقعی دست خواهند  

التحصیالن دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و صاحبان مبتکرانه دانشجویان و فارغ

دانشگاه  از  و  کنند  استفاده  به طور جدی  و  اندیشه  گیرند  یاری  خود  صنعتی  تولید  راه  در  ها 

میدانشگاه قرار  پویایی  و  توسعه  راه  در  وقتی  نیز  دانشها  که  در   گیرند  را  خود  تخصح  و 

تولیدات صنعتی متجلی سازند و در راه تحقق و پژوهش برای پاسخگویی به نیازهای صنایع و  

و دانش تولید علم  اساسا دانشگاهها جایگاه  بردارند،  این  نیازهای جامعه گام هایی جدی  اند و 

ضروری از  جامعه  و  صنایع  و  رسد  مصرف  به  جایی  در  باید  مهمعلم  و  نترین  هادهایی  ترین 

دانش و  علم  این  از  استفاده  نیازمند  راستای   هستند که  نیز در  البته حمایت دولت  و  هستند 

 تحقق این امر اجتناب ناپذیر و قابل تامل است.

نیروی انسانی متخصح، نوآوری علمی و گسترش دامنه علم و  [از طرفی، بروندادهای دانشگاه  

مهم  ]دانش محسوب  بخشی  صنعت  دورندادهای  همکاران،  می  از  و  )جعفرنژاد  :  1384شوند 

(. لذا تولید و توزیع مناسب فناوری مرهون توسعه مراکز دانشگاهی و ارتباط مناسب آن با  42

طرح از  دولت  حمایت  و  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  کردن  کاربردی  در  پژوهشی  صنعت  های 

مسائل  و مشکالت  های مختلف جامعه در جهت حل  ها و زیربخشمتناسب با نیازهای بخش
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آن است. تجربه کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که عدم همکاری مناسب دانشگاه و  

صنعت، و حمایت دولت از ایندو نهاد، توسعه یافتگی جامعه را غیر ممکن یا دست کم دستیابی  

لی یکی  (. بر این مبنا، آموزش عا240:  1384کند )اچاک و مهدیانی،  به آن را بسیار دشوار می

( و دانشگاه از آشناترین  2008،  1های فکری جامعه امروزی )والیما و هافمناز مهمترین دستگاه

)جان است  ماهر  انسانی  نیروی  پرورش  و  دانش  تولید  برای  اجتماعی  تعریف شده  ،  2نهادهای 

مجموعه2011 مهم  وظایف  از  بخشهای  (.  در  کارآمد  انسانی  نیروی  پرورش  عالی،  آموزش  ی 

ون و مورد نیاز جامعه است و هدف اصلی و نهایی دانشگاه ها تولید دانش، تامین نیازهای  گوناگ

زمینه همه  در  اجتماعی  معضالت  حل  برای  راهکار  ارائه  و  متخصصان  تربیت  هاست  جامعه، 

بابائی  برای  مناسب  شرایط نمودن فراهم توسعه مهم ابعاد از یکی(.  1397منقاری،  )ابیلی، 

 از یکی است. کار تقاضای نیروی و عرضه برای الزم شرایط نمودن و فراهم کار بازار مناسبات

 جدی های  از چالش  یکی و  است بیکاری و اشتغال مسئله ما اقتصاد امروز موضوعات مهمترین

وضعیت روی پیش فارغ در بویژه بیکاری کننده نگران ما   و ها دانشگاه التحصیالن بین 

 های دغدغه از همواره گذشته طی دو دهه موضوع این به توجه است. عالی آموزش موسسات

 فراوانی برای هگذاری سرمای و  ها که تالش نحوی به .است بوده ریزان برنامه و گیران تصمیم

گرفته بیکاری  نرخ کاهش و اشتغال نرخ افزایش )نوروزی شده بکار  اکبری، است  فیروز، 

از اساسی(. موضوع اشتغال و دستیاب1392طیفوری،   افراد به شغل مورد نظر  ترین نیازهای  ی 

شود. یکی از اهداف کالن توسعه در کشورهای مختلف، کاهش بیکاری یک جامعه محسوب می

فعالیت توسعه  فرهنگی  و  و  اقتصادی  اجتماعی،  مخرب  پدیدۀ  یک  بیکاری  است.  شغلی  های 

است )صیدایی، بهاری، زارعی،    های اساسی برنامه ریزان بودهاست که رفع آن همواره از دغدغه

(. امروزه بیکاری در بسیاری از کشورها بعنوان یک مشکل اساسی مطرح است به طوری 1390

برخی دولتکه می زوال  یا  ثبات  )میرغفوری، توان گفت،  است  بیکاری  بحران  ها در گرو حل 

خود گرفته است.   ای بهای است که در سالهای اخیر ابعاد تازه(. بیکاری، پدیده1392رضایی،  

ارتقای سط  آموزش کاهش می  یابد، به طوری که سالهای نظر به این بود که نرخ بیکاری با 

رسد. این نظر امروزه با افزایش تعداد  آموختگان آموزش عالی به صفر مینرخ آن در بین دانش

ایران، (. در  1392پور، محمدی،  بیکاران آموزش دیده در سط  عالی، متزلزل شده است )ملک
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ها و مراکز آموزش عالی، باعث افزایش  های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاهافزایش ظرفیت

دانش مالحظه  دانشگاهقایل  )بختیاری،  آموختگان  است  شده  توانایی  1385ها  عدم  اما   .)

آموختگان دانشگاهی  های شغلی، موجب بروز بیکاری دانشساختارهای کشور در تامین فرصت

 و دارد فرد اجتماعی هویت در  را اصلی سهم جوامع در شغل  (. 1385)پاردیا، ملکی،  شده است

 ای وسیله اشتغال است. آن عمده عناصر از شغلی کسب مهارتهای شدن، اجتماعی فرایند در

 تنها نه و  شودمی کشانده اجتماعی  و اقتصادی  صحنه فعالیتهای به آن مجرای از فرد که است

بلکهمی سبب را اشجامعه انسجام و استمرار  و مادی نیازهای تواندمی رهگذر این از شود، 

 یکی صورت به اخیر دهه در  بیکاری (. مسئله2009،  1کند )چاپمن تأمین نیز را خویش معنوی

 مسئله یک بیکاری مشکل این کشورها در است. درآمده نیافته توسعه کشورهای حاد مسائل از

 آمده در مزمن ایصورت مسئله به بلکه نیست، تولید و رشد موقت کاهش از ناشی  ایدوره

 در که است یافته این توسعه و نیافته توسعه کشورهای در بین بیکاری تفاوت عالوه، به است؛

کرده افراد  و جوانان مختح بیکاری  نیافته توسعه  کشورهای که  حالی در است، تحصیل 

؛ به  2008،  2گیرد )الپاک می بر در را مهارتبی و  مسن افراد یافته  توسعه کشورهای در بیکاری

 (.1391نقل از بیگدلی، کرامتی، بازرگان،  

 برای مناسب هایظرفیت نبود و سو از یک کشور در عالی آموزش نامتوازن و کمی توسعه

سوی دانشگاهی آموختگاندانش جذب فرصت شده باعث دیگر، از   سرمایه تشکیل هایتا 

 در و چالش برانگیز زا بحران تهدیدهای به اقتصادی رشد و افزایش  وریبهره ارتقای انسانی،

ناشی و اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد  شوند. تبدیل آموختگان دانش  بیکاری از فرهنگی 

 و سازگاری های توانایی کار، باید بازار به ورود برای دانشگاهی دانش آموختگان بر این، افزون

تغییر در شرایط با هماهنگی باشند. را خود جامعه حال  هرفناوری پیشرفت داشته   روز ها، 

 به نیاز امر این کنند. می ایجاد را جدیدی شغل های و داده تغییر را شغلی هایفرصت یزمینه

می روز به روز  را  خوداشتغال و کارآفرین آموختگاندانش )حسینافزایش  رضایی،  دهد  پور، 

زاللی، خسروی1389 از  نقل  به  زارع،  ؛   در کار بازار سریع تغییرات به  توجّه با (.  1394پور، 

ارائۀ اخیر سالهای همسو فراگیران واقعی زندگی  با مرتبط آموزشی هایبرنامه  تقاضای  با   و 
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آموزشی   هاینظام  از کارشناسان دیگر و  کارفرمایان، سیاستگذاران، جانب از کار بازار نیازهای

 به و  عالی آموزش مؤسسات و ها تعداد دانشگاه افزایش توجّه به با همچنین است. یافته فزایشا

تعداد آن تبع اشتغال زمینه دانشگاهها  به ورود  شدگان پذیرفته افزایش  برای  -دانش سازی 

اصلی مأموریت از یکی بیکاری کاهش  و آموختگان لین  بوده هادولت  های  )چان،  ، 1است 

 و  دانش بین که خواهد شد  آموختگانی  دانش  تربیت به منجر امر این  به توجّهعدم    (.2015

  (. 2010،  2داشت )هنمان، لیفنر  نخواهد تناسب وجود الزامات مشاغل و  نیازها با آنان مهارتهای

مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده حاکی از آن است که در کشور ما آنطور که باید و  

عالقهشاید   صنایع  صاحبان  ندارد.  وجود  نهادها  این  بین  صحیحی  و  روشن  به  تعامالت  ای 

دهد و بعضا  مندی از دانش و علم آنها را از خود نشان نمیها و بهرهبرقراری ارتباط با دانشگاه 

خورد که افق التحصیالن در بین آنها به چشم میحالتی از بدبینی نسبت به دانشجویان و فارغ

(. از طرف دیگر  269:  1386سازد )فیوضات و تسلیمی تهرانی،  ارتباط را تیره و تار میبرقراری  

خود   ذهن  در  صنعتی  کار  و  صنایع  صاحبان  از  روشنی  تصویر  نیز  دانشجویان  و  دانشگاهیان 

تهرانی،   تسلیمی  و  )فیوضات  چندان 269:  1386ندارند  حوزه  این  در  نیز  دولت  حمایت  و   .)

گرا ها انجام شده مسئله محور، نیازمحور و یا به عبارتی ماموریتشمشخح نیست و اکثر پژوه 

نبوده و در راستای تامین نیازهای جامعه و حل مسائل و مشکالت نیستند. این مسائل روی هم  

می دشوار  را  ارتباطی  چنین  ایجاد  )رفته  همکاران  و  حیدری  بر  1395سازد.دستاورد  مبتنی   )

-سرمایه  اعم از ماهر و غیرماهر، موجب کاهش رشد اقتصادی،این بود که مهاجرت نیروی کار،  

شود. این امر همچنین تولید بخشهای مختلف  گذاری و نرخ بازگشت سرمایه در سط  کالن می

می کاهش  را  دستمزدهای  اقتصادی  سط   ماهر  کار  نیروی  مهاجرت  افزایش  سویی،  از  دهد. 

یمت سرمایه را که  شامل سرمایه فیزیکی،  نیروی کار را در کل افزایش می دهد و در مقابل، ق

( حسینی  افشاری،  دهد.  می  کاهش  است  زمین  و  طبیعی  به  1394منابع  پژوهشی  در   )

شناسایی و تحلیل موانع اشتغال در رشته علوم تربیتی از دیدگاه دانشجویان ارشد پرداختند و  

ترین مانع برای اشتغال  نشان دادند فقدان یا کمبود حمایت دولتی از مشاغل علوم تربیتی، مهم

 التحصیالن در بخش علوم تربیتی است.فارغ

 
1 Chan, Lin 
2 Hennemann, Liefner 



 ی بابائ   یمهد محمد                 یتتربی علوم  آموختگان اشتغال دانش  تی وضع یبررس

49 

 

های تحقیق ( نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان هزینه1392دقیقی اصل و همکاران )

گذارد.   می  اقتصادی  رشد  روی  بر  داری  معنی  و  مثبت  اثر  عالی  آموزش  بخش  در  توسعه  و 

کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی نیز    همچنین در مدل برآوردی میزان رشد نیروی

اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی دارد. میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی  

رشد  بر  فیزیکی  میزان موجودی سرمایه  و  نیروی کار شاغل  رشد  به  نسبت  را  تاثیر  بیشترین 

( تحت عنوان »بررسی 1392همکاران )فیروز و  تولید ناخالح داخلی دارد. در مطالعات نوروزی

آموختگان عالی در ایران« انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که وضعیت بازار کار دانش

رشته تمام  در  تحصیلکرده  مردان  بیکاری  است نرخ  زنان  به  نسبت  برابر  سه  تا  دو  از  بیش  ها 

فارغ و  اشتغال  تراکم  رهمچنین  چند  در  دانشجویان  و  به  التحصیالن  منجر  عمال  خاص  شته 

فارغ بیکاری  نرخ  رشتهافزایش  این  تحقیق  التحصیالن  در  است.  شده  موجود  وضعیت  در  ها 

( همکاران  و  دوره1394احمدی  جنسیت،  زندگی،  محل  معدل،  که  داد  نشان  نتایج  های  ( 

داری با اشتغال ندارد. متغیرهای رشته تحصیلی،  آموختگی ارتباط معنیآموزشی پس از دانش

 داری دارد.  قطع تحصیلی بر اشتغال دانشجویان تاثیر معنیم

 ( همکاران  و  بیگدلی  پژوهش  با  1391در  تحصیلی  رشته  بین  رابطه  »بررسی  عنوان  تحت   )

آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران« انجام شد.  وضعیت اشتغال دانش

-تناسب شغلی ارتباط معناداری دارد. فیض  نتایج نشان داد که بین رشته تحصیلی، اشتغال و 

( به این نتیجه دست یافتند که نسبت دستیابی به شغل  1388دوزباشی؛ دهقانپور )پور، پوش

فارغ بیکاران  تفاوت  در  انسانی  علوم  گروه  در  فارغمعنیالتحصیالن  در  نسبت  این  با  -داری 

توان داری را می های معنیه تفاوتدهد. این در حالی است کها نشان نمیالتحصیالن سایر گروه 

 های مختلف علوم انسانی مشاهده کرد.  آموختگان رشتهدر نسیت مذکور برای دانش

داری بر اند که آموزش عالی تاثیر مثبت و معنی( به این دستاورد رسیده2017ژئو و همکاران )

یر ناچیزی را بر روی گذارد. در حالی که کیفیت آموزش عالی تاثرشد اقتصادی کشور چین می 

-رشد اقتصادی نشان داد. به عالوه نقش نوآوری و تکنولوژی بر رشد اقتصادی اثر مثبتی می

( در پژوهشی با عنوان علل بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده 2013)  1گذارد. احمد، خالک 

 
1 Ahmad, Khalk 
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-لیل تقسیمدر پاکستان نشان دادند، بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر است و این امر به د

اساس چشم بر  کار  بازار  در  )ایبرو، انداز جنسیتی میبندی  انجام گرفته  تحقیقات  نتایج  باشد. 

پرادهند 2012،  1ملک الگوی مصرف ی نقش ویژگی( در زمینه2012،  2؛ ستی،  های خانوار در 

ترتیبات زندگی  خانوار نشان می خانوار، ترکیب  دهد که نقش عوامل جمعیتی )ساختار سنی، 

الگوی  در  خانوار(  درآمد  اشتغال،  وضعیت  تحصیالت،  )سط   اقتصادی  و  اجتماعی  خانوار(، 

 اند.  مصرف تاکید داشته

 شناسی روش

دانش شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  پیمایشی  حاضر  علوم پژوهش  رشته  آموختگان 

نور پیام  دانشگاه  )بابلسر(،  مازندران  دولتی  دانشگاه  بابل  تربیتی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و   3بابل 

گیری در دسترس،  است. به منظور تعیین حجم نمونه از روش نمونه  1395-96های  بین سال

های مذکور هآموختگان از دانشگااستفاده شده است که بر این اساس اطالعات مربوط به دانش

تعداد با  شدند  موفق  محققان  است.  شده  ارتب  165اخذ  افراد  از  و  نفر  باشند  داشته  تلفنی  اط 

)وضعیت  وابسته  متغیر  نیاز  مورد  اطالعات  باشند.  داشته  را  پژوهش  در  مشارکت  خواستار 

( مورد  0، خیر=1اشتغال( بر حسب انجام کار براساس حکم رسمی و دریافت حقوق منظم )بلی=

فعالیت )انجام  مستقل  متغیرهای  نیز  و  بود  تولنظر  محل  تحصیلی،  مقطع  پژوهشی،  ید،  های 

 آوری گردید.  معدل، نوع دانشگاه، جنسیت و....( با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع 

های میدانی بود. در ایتن پتژوهش، ای و پژوهشها شامل مطالعات کتابخانهروش گردآوری داده

اطالعات ثانویه )اطالعاتی که از قبل تولید شده و در منتابع موجتود قابتل دسترستی استت( از 

ای شامل مطالعه کتب، استناد و متدارک، مجتالت تخصصتی و همچنتین روش کتابخانه  طریق

آوری شتده و از ایتن اطالعتات بترای ی اطالعتاتی( جمتعهاگاهیپامطالب مورد نیاز از اینترنت )

تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش، استفاده شده است. عالوه بر اطالعات گتردآوری شتده از 

هتای اصتلی آوری دادهجمتع  منظور  بهاشتغال و بیکاری، در این قسمت  طریق مطالعه در مورد  

 پژوهش، از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. سؤاالتبرای پاسخ به 

 
1 Ebru, Melek   
2 Sethi, Pradhan. 

 در این پژوهش دانشگاه آزاد و پیام نور به خاطر اخذ شهریه به عنوان دانشگاه غیر دولتی در نظر گرفته شد. 3
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-وضعیت اشتغال و بیکاری دانشنامه، موضوع و هدف کلی پژوهش »در قسمت مقدمه پرسش

تربیتی علوم  متغیرهاآموختگان  است.  شده  ارائه  یعنی  «  پژوهش؛  اصلی  بیکاریی  و    اشتغال 

پاسخ پاسخبرای  پژوهشگر،  و  شده  تشری   ضرورت  دهنده  و  اهمیت  به  نسبت  را  دهندگان 

 پاسخ دهند.   سؤاالتپژوهش آگاه کرده تا با دقت بیشتری به 

گونه بود که با توجته بته ماهیتت توصتیفی آن در چنتد آوری اطالعات به اینشیوه اجرا و جمع

 مرحلته دوم:ه  مربوطت  هایپرسشنامهی  سازمتناسب  وسازی  آمادهمرحله انجام شد: مرحله اول:  

بترای نور و دانشگاه آزاد استالمی واحتد بابتل  رجوع به اداره کل آموزش دانشگاه مازندران، پیام

های انتختاب شتده، ضتمن با حضور در دانشگاهگرفتن مجوزهای الزم مرحله سوم: پژوهشگران  

های پتژوهش، بتدون نتام هستتند و نتتایج نامهطرح موضوع پژوهش، با تأکید بر اینکه پرستش

تا در صورت   کندتقاضا می  التحصیالنفارغباشد، از  بهبود امر آموزش عالی می  منظوربهپژوهش  

در  هتای آمتاریدادهدر این مرحله  ی پژوهش پاسخ دهند. مرحله چهارم:هاپرسشنامهتمایل به  

هتای دریافتت شتده از آوری شده و در نهایت تجزیته و تحلیتل دادهجمع  های آمارینمونهبین  

 ها صورت گرفت. پرسشنامه

 ها یافته

  دارد؟ وجود داریمعنی رابطه آنان جنسیت و آموختگاندانش اشتغال وضعیت بین آیا  -

 آموختگان زن و مرد در وضعیت اشتغال : تفاوت دانش1جدول شماره

 کل  زن  مرد وضعیت اشتغال 
Chi-Square test 5/4 = 

df=1 

Sig= 02/0 

 70 24 46 شاغل

 95 55 40 بیکار

 165 79 86 کل 

دانش اشتغال  وضعیت  و  زن(  و  )مرد  تفاوت جنسیت  بررسی  کای  جهت  آزمون  از  آموختگان، 

آن   نتایج  که  است  استفاده شده  می   1در جدول  اسکوئر  نتایج حاصل  مشاهده  براساس  شود. 

جدول، بین مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد و براساس آن وضعیت اشتغال 

 آموختگان زن و مرد به لحاظ اشتغال، وضعیت متفاوتی دارد.  دانش
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  دارد؟ وجود داریمعنی رابطه آنان تحصیلی مقطع و آموختگاندانش اشتغال وضعیت بین آیا  -

 آموختگان کارشناسی و ارشد در وضعیت اشتغال : تفاوت دانش2جدول شماره

 کارشناسی وضعیت اشتغال 
کارشناسی ارشد و 

 باالتر 
 Chi-Square test کل 

45/9= 

df=1 

Sig= 001/0 

 108 66 42 شاغل

 57 25 32 بیکار

 165 91 74 کل 

فارغ   تحصیلی  مقطع  که  بررسی  اسکوئر  کای  آزمون  از  استفاده  با  اشتغال  وضع  و  التحصیالن 

گروه   دو  تفاوت  که  است  این  بیانگر  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  فوق  جدول  در  آن  نتایج 

اشتغال دانش مقدار مشاهده شده  از  معنادار است و  باالتر بیش  ارشد و  آموختگان کارشناسی 

  مقدار مورد انتظار است.

 

  دارد؟ وجود داریمعنی رابطه آنان سکونت محل و آموختگاندانش اشتغال وضعیت بین آیا  -

 آموختگان شهری و روستای در وضعیت اشتغالتفاوت دانش 3جدول شماره

 Chi-Square کل  روستای شهری وضعیت اشتغال 

test 9/12 = 

df=1 

Sig= 000/0 

 101 37 64 شاغل

 64 49 15 بیکار

 165 86 79 کل 

شان از آزمون آموختگان با محل سکونتبررسی تفاوت بین وضعیت اشتغال بین دانشجهت 

کای اسکوئر استفاده شده است، و نتایج آن در جدول فوق قابل مشاهده است. براساس نتایج  

 باشد. آموختگان شهری و روستایی متفاوت میبدست آمده وضعیت اشتغال دانش 
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 دارد؟ وجود تفاوت غیرشاغل  و شاغل  آموختگاندانش پژوهشی  سوابق بین آیا

 پژوهشی سوابق و آموختگاندانش اشتغال وضعیت تفاوت :4جدول شماره

 تعداد  گروه یرمتغ
 یانگینم

 ( یار)انحراف مع
 تی

-معنی سطح

 داری 

 وضعیت

 اشتغال

 ( 9/27)5/116 30 بیکار 
07/6 003/0 

 ( 2/5)06/16 30 شاغل 

  تی  آزمون  از  پژوهشی  سوابق  با   آموختگاندانش  اشتغال  وضعیت  بین  تفاوت  بررسی  جهت

 استفاده  اسمیرنف  -کولموگروف  آزمون  از  بودن  نرمال  بررسی  برای  و   است  شده   استفاده  مستقل

برابر   بیکار  یانگینم.  است  مشاهده   مورد  فوق   جدول  در  تی  آزمون  نتایج  ،(=453/0sig)  شد

و  9/27  ±116/5) )   شاغل(  مقدار2/5  ±  06/16برابر  است.  آمده  بدست   )07/6-  =(t    محاسبه

  اشتغال   وضعیت  ینگرفت ب  یجه توان نتیم  %95  یناندرسط  اطم  p  <  05/0شده با توجه به  

 تفاوت وجود دارد.  بیکار و  شاغل

 

 داریمعنی رابطه آنان تحصیل محل دانشگاه  نوع و آموختگاندانش اشتغال وضعیت بین آیا  -

  دارد؟ وجود

 آموختگان با مدرک تحصیلی متفاوت در وضعیت اشتغال  تفاوت دانش :5شماره جدول

 تعداد  گروه متغیر
میانگین 

 )انحراف معیار( 
 تی

-سطح معنی

 داری 

وضعیت 

 اشتغال

 ( 9/27)5/116 30 دولتی
07/6 003/0 

 ( 2/5)06/16 30 غیردولتی 

مختلف از آزمون تی   آموختگان از دانشگاه هایدانشجهت بررسی تفاوت  بین وضعیت اشتغال  

استفاده    اسمیرنف  -کولموگروف  مستقل استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن از آزمون

( است.  =453/0sigشد  مشاهده  مورد  فوق  جدول  در  تی  آزمون  نتایج  دانشگاه  میانگین  (، 

)  دولتی و  9/27  ±5/116برابر  غیر دولتی (  )  دانشگاه  است.  2/5  ±  06/16برابر  آمده  بدست   )
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به    t)=  -07/6مقدار توجه  با  اطمینان    p  <  05/0محاسبه شده  نتیجه می   %95درسط   توان 

 اشتغال دانش آموختگان تفاوت وجود دارد. یزاننظر م از دانشگاه دولتی و غیردولتیگرفت بین 

 داریمعنی رابطه نبودن  و  ن بود درخشان استعداد و آموختگاندانش اشتغال وضعیت بین آیا  -

  دارد؟ وجود

 آموختگان دارای استعداد درخشان و عادی در وضعیت اشتغال . تفاوت دانش6جدول 

وضعیت 

 اشتغال

دارای استعداد 

 درخشان 

فاقد استعداد  

 درخشان 
 Chi-Square test کل 

03/2= 

df=1 

Sig= 244/0 

 67 32 35 شاغل

 98 50 48 بیکار

 165 82 83 کل 

التحصیالن دارای استعداد درخشان و فاقد استعداد درخشان با  جهت بررسی تفاوت بین فارغ

وضعیت اشتغال از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است، که نتایج آن در جدول فوق قابل  

داری وجود  مشاهده است. بر این اساس بین مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی

 ندارد.

 دارد؟ وجود داریتفاوت معنی غیرشاغل  و  شاغل آموختگاندانش معدل بین آیا  -

 آموختگان با معدلوضعیت اشتغال دانش: تفاوت 7جدول شماره

 تعداد  گروه متغیر
میانگین 

 )انحراف معیار( 
 تی

-سطح معنی

 داری 

وضعیت 

 اشتغال

 ( 7/15)2/214 30 معدل باال 
41/4 004/0 

 ( 5/14)75/14 30 معدل پایین 

دانش اشتغال  وضعیت  بین  تفاوت  بررسی  مستقل جهت  تی  آزمون  از  معدل  با  آموختگان 

آزمون از  بودن  نرمال  بررسی  برای  و  است  استفاده شد    اسمیرنف  -کولموگروف  استفاده شده 

(541/0sig=  .است تی در جدول فوق مورد مشاهده  آزمون  نتایج  باالمیانگین  (،  برابر   معدل 

و  2/214  ±15/7) پایین (  )  معدل  مقدار5/14  ±  75/14برابر  است.  آمده  بدست   )41/4  =(t 
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وضعیت  توان نتیجه گرفت بین  می   %95درسط  اطمینان    p  <  05/0محاسبه شده با توجه به  

 تفاوت وجود دارد.  اشتغال شاغل و معدل

 بحث و نتیجه گیری 
هتای رشد سریع تحوالت صنعتی و تکنولوژیکی در سالهای اخیتر ستبب شتده استت تتا نهتاده

هتا و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در فضائی کامال تازه به بتازنگری اهتداف، سیاستت

ریزان آموزشی از کتم و مهراهبردهای اجرایی خود با محوریت دانایی بپردازند اطالع روزآمد برنا

ستازی و کیف تحوالت سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی در تناسب هرچه بیشتتر ایتن آمتاده

 فراهم کردن تمهیدات الزم برای انطباق مناسبتر این نظام با تحوالت، بستیار تاثیرگتذار استت.

جامعه محستوب   ترین نیازهای یکموضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از اساسی

های شود. یکی از اهداف کالن توسعه در کشورهای مختلف، کاهش بیکاری و توسعه فعالیتمی

شغلی است. بیکاری یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که رفع آن همتواره 

ن ریزان بوده است. امروزه، بیکاری در بسیاری از کشتورها بته عنتواهای اساسی برنامهاز دغدغه

هتا در یک مشکل اساسی مطرح است به طوری که می توان گفت؛ ثبات یتا زوال برختی دولتت

-گرو حل بحران بیکاری است. از این رو مطالعه حاضر به تحلیل کمی اشتغال و بیکاری دانتش

-بین وضتعیت اشتتغال دانتش  نتایج تحقیق نشان داد که  آموختگان علوم تربیتی پرداخته شد.

ایتن نتتایج بتا یافتته هتای پتژوهش داری وجتود دارد.نان رابطته معنتیآموختگان و جنسیت آ

( همخوان است. شاید بتا توجته 1384شیرازی )( و نامجویان1389رضوانی و همکاران )سعیدی

به وضع اقتصادی کنونی و نیاز افراد به استقالل مالی جهتت رفتاه بیشتتر، فرهنتگ کتار منتزل 

 ن باشد.مخصوص زن و کار بیرون منزل مخصوص مردا

  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  آموختگاندانش  اشتغال  وضعیت  بین  های تحقیقبراساس یافته

(، محمودیان، رشوند 1393دارد. یافته این تحقیق، با پژوهش احمدی )  وجود  داریرابطه معنی

به  1389) تمایل  کارفرمایان،  که  باشد  این  از  ناشی  شاید  امر  این  است.  همخوان  استخدام ( 

فارغ خود  عالوه،  به  و  باشد  متخصح  کار  حقوقی نیروی  شرایط  با  باالتر  مدرک  با  التحصالن 

تر با توجه بیشتر راضی به کار باشند و ترجی  دهند که زمان بیشتری برای یافتن شغل مناسب

یافته براساس  باشند.  خودشان  تحصیلی  مدرک  بین  به  تحقیق  -دانش   اشتغال   وضعیتهای 
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دارد.  آموختگان وجود  رابطه  آنها   سکونت  محل  شیرازی   .با  نامجویان  یافته  با  نتیجه  این 

می1384) است.  همسو  و  (  رفاهی  امکانات  که  کرد  تبیین  اینگونه  را  تحقیق  نتیجه  توان 

خانواده بین  امر  اجتماعی  این  و  است  متفاوت  همدیگر  با  روستای  و  شهری  دانشجویان  های 

از فارغ  باعث به وجود آمدن نقش اشتغال گردد. براساس نتایج تحقیق، التحصیلی میآنها بعد 

های این تحقیق با نتایج پژوهش احمدی  . یافتهبین معدل و وضعیت اشتغال تفاوت وجود دارد

می1393) ناهمسوی  این  دلیل  نیست.  همسو   )( احمدی  پژوهش  که  باشد  این  ( 1393تواند 

ژوهش رشته علوم تربیتی مورد مطالعه قرار  شناسی را بررسی کرده ولی در این پ رشته جامعه

 داری   تفاوت معنی  اشتغال  وضعیت  و  پژوهشی  سوابق  بین  گرفته است. براساس نتایج تحقیق،

)یافته  .دارد  وجود احمدی  تحقیق  با  پژوهش  این  این  1393های  تبیین  در  است.  همسو   )

می فعالیتتحقیق  دادن  انجام  که  گفت  روحیهتوان  مستلزم  تحقیقی  می  های  باشد.  پژوهشی 

موفق مناسب  شغل  یافتن  برای  جامعه  در  هستند،  قوی  روحیه  چنین  دارای  که  تر  کسانی 

تحقیق، نتایج  براساس  م  از  غیردولتی  و  دولتی  دانشگاه  ینب  هستند.  دانش   یزاننظر  اشتغال 

احمدی )  وجود دارد.  رابطهآموختگان   پژوهش  این 1393با  به  امر شاید  این  ( همخوان است. 

ل باشد که کارفرمایان به نحوه ورود به دانشگاه دانش آموختگان اهمیت می دهند. براساس  دلی

دانشگاه یافته نوع  و  جنسیت  متغیرهای  نهایت،  در  لجستیک،  رگرسیون  مدل  از  حاصل  های 

بینی کنند. بررسی موضوعات، مسائل و  داری نسبت شانس اشتغال را پیشقادرند به طور معنی

-های اشتغالهای توسعه، بازار کار و سیاستزش عالی و ارتباط آن با برنامهچالشهای نظام آمو

توانایی دانشزایی دانش بعد مهارت و  از  ویژه  به  عالی  به منظور آموختگان آموزش  آموختگان 

انتخاب الگوها و سیاستهای کارآمد و همچنین منطبق با اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

پیشنهاد می  ایهر منطقه کار ساده بنابراین  نیروی نیست.  تربیت  اینکه  به  توجه  با  شود که:  

بخش نیاز  مورد  دانشگاهانسانی  اصلی  اهداف  از  کشور  مختلف  می های  و  ها  مطالعه  و  باشد 

دانش روی  بر  دانشگاهتحقیق  دانشگاهآموختگان  اصلی  محصول  که  می ها  عملکرد  ها  باشند 

عالی  دانشگاه آموزش  نظام  و  نمایان میها  این هدف  بانک  را در جهت  لذا ضرورت دارد  سازد 

دانش دانشگاه اطالعات  برونی  آموختگان  کارایی  بهتری  با سهولت  تا  تدوین گردد  و  ها طراحی 

ریزی و سیاستگذاری نظام آموزش عالی مورد مطالعه و بررسی محققین قرار گیرد و در برنامه

 ر گیرد.نظام آموزش عالی کشور مورد استفاده قرا
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دوره دانشجویان  تعامل  برای  مناسب  بستر  کردن  و  فراهم  صنایع  با  تکیملی  تحصیالت  های 

پژوهش انجام  منظور  به  دولتی  تحقیقاتی  تیممراکز  تشکیل  آن  تبع  به  و  تحقیقاتی  های های 

دانشگاه بین  مشترک  علمی  تولیدات  انتشار  جهت  در  در  پژوهشی  شاغل  پژوهشگران  و  ها 

 صنعت.

 ماخذو    منابع

(. شتتناخت آمتتوزش عتتالی قتتاره آستتیا 1397، محمتتد مهتتدی )ابیلتتی، ختتدایار؛ بابتتائی

بتتا رویکتترد سیستتتمی: بتتر استتاس مطالعتتات انجتتام شتتده دربتتاره آمتتوزش عتتالی ژاپتتن، 

متتتالزی و ایتتتران. مجلتتته مطالعتتتات آموزشتتتی مرکتتتز مطالعتتتات و توستتتعه آمتتتوزش 

 .62-83(:  1پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، سال ششم )

(. ارزیتتتابی وضتتتعیت 1394نتتتژاد، قتتتدم )حمتتتدی، ستتتیروس؛ مختتتتاری، متتتریم؛ حستتتینا

هتتای علتتوم انستتانی و عوامتتل متتوثر بتتر آن )متتورد آموختگتتان رشتتتهاشتتتغال دانتتش

مطالعتتته: دانشتتتگاه یاستتتوج(. فصتتتلنامه انجمتتتن آمتتتوزش عتتتالی ایتتتران، ستتتال هفتتتتم، 

(4  :)20-1. 

موختگتتتتان آ(. بررستتتتی وضتتتتعیت اشتتتتتغال و دانتتتتش1393احمتتتتدی، ستتتتیروس )

شناستتتی اقتصتتتادی و شناستتتی و عوامتتتل متتترتبط بتتتا آن. دوفصتتتلنامه جامعتتتهجامعتتته

 .1-23(:  1توسعه. سال سوم )

( علی  لطفی،  سیدمحمد؛  میرکمالی،  محمدمهدی؛  با  (.  1397بابائی،  انگلیسی  زبان  یادگیری 

ت در  آموزان رشته تربیت بدنی. مجله مدیریت ارتباطافناوری اطالعات و شیوه سنتی در دانش

 . 63-68(: 21های ورزشی، سال ششم )رسانه

محمدرضا؛ کرامتی،  مژگان؛  )    بیگدلی،  عباس  رشته  1391بازرگان،  بین  رابطه  بررسی   .)

آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش

 . 111-131(، 65فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، )
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( فارغ1385بختیاری، صادق  بیکاری  و  اشتغال  وضعیت  از  تحلیلی  آموزش (.  نظام  التحصیالن 

عالی. مجموعه مقاالت اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور. تهران: دانشگاه تربیت 

 مدرس.

لمی (. جایگاه کشورهای جهان سوم در انتشارات تولیدات ع 1385پاردیا، رحمان؛ ملکی، بهزاد )

جهان )مطالعه موردی: کشور جمهوری اسالمی ایران(. کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز  

 انداز فردا، تهران.چشم

-(. سرنوشت شغلی فارغ1389زاده، معصومه، باغگلی، حسین )رضوانی، محمود؛ حسینسعیدی

مطالعا مشهد.  فردوسی  دانشگاه  روانشناسی  و  تربیتی  علوم  دانشکده  و  التحصیالن  تربیتی  ت 

 (. 11روانشناسی، )

(. 1384جعفرنتتتتژاد، احمتتتتد؛ مهتتتتدوی، عبدالمحمتتتتد؛ ختتتتالقی ستتتتروش، فریبتتتتا. )

بررستتتی موانتتتع و ارائتتته راهکارهتتتای توستتتعه روابتتتط متقابتتتل صتتتنعت و دانشتتتگاه در 

 . 41  -62. صح:  71ایران. فصلنامه مدیریت دانش. شماره  

(. آثار کالن اقتصادی و بخشی مهاجرت 1395)حیدری، حسن؛ داودی، نرمین؛ طالبی، فرزانه  

ریزی در آموزش  نیروی کار متخصح و غیرمتخصح در کشور ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه

 . 25-42(، 4) 22عالی، 

خسروی نعیمه؛  )زاللی،  عادل  زارع،  بهمن؛  چالش1394پور،  و  تنگاها  دانش(.  اشتغال  -های 

اج مدیران  دیدگاه  از  کشاورزی  کشاورزی،  آموختگان  آموزش  مدیریت  پژوهش  فصلنامه  رایی. 

(33 ،)83-73 . 

( امید  زارعی،  بهاری، عیسی؛  اسکندر؛  بیکاری در  1390صیدایی،  اشتغال و  (. بررسی وضعیت 

 (. 25. راهبرد یاس، )89-35های ایران طی سال

(. بررستتتی جامعتتته شتتتناختی 1386فیوضتتتات، ابتتتراهیم؛ تستتتلیمی تهرانتتتی، رضتتتا. )

، 53رابطتتته دانشتتتگاه و صتتتنعت در ایتتتران امتتتروز. پژوهشتتتنامه علتتتوم انستتتانی: شتتتماره 

 .  267 -288. صح:  1386بهار  
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(. 1388دوزباشتتتی، هانیتتته؛ دهقتتتانپور، محمدرضتتتا )پتتتور، محمتتتدعلی؛ پتتتوشفتتتیض

هتتای علتتوم انستتانی ن جویتتای کتتار رشتتتهآموختگتتامقایستته وضتتعیت اشتتتغال دانتتش

 (.7ها در استان یزد. نامه آموزش عالی، سال دوم، )با سایر رشته

) ملک فواد  محمدی،  علی؛  زمینه1392پور،  بررسی  فارغ(.  اشتغال  موانع  و  التحصیالن ها 

دانشگاهی مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی و اجتماعی شهرستان بیجار. ماهنامه اجتماعی،  

 (. 157قتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، )ا

( مرجان  رشوند،  حسین؛  دانش1384محمودیان،  اشتغال  وضعیت  عالی  (.  آموزش  آموختگان 

انجمن جمعیت آن. مجله  بر  موثر  اجتماعی  و  عوامل جمعیتی  بر  تاکید  با  تهران  شناسی شهر 

 (.9ایران، )

حبیب )میرغفوری،  انسیه  رضایی،  تحلیل1392اهلل؛  پیش  (.  فارغدر  اشتغال  التحصیل  بینی 

-پژوهشی سیاست-دانشگاهی در استان یزد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم. مجله علمی

 (.10گذاری اقتصادی، سال پنجم، )

)نامجویان زهرا  دانش1384شیرازی،  اشتغال  وضعیت  بررسی  کشاورزی (.  دانشکده  آموختگان 

رشته ترویج و آموزش کشاورزی. دانشکده کشاورزی،دانشگاه    نامه ارشد دردانشگاه شیراز. پایان

 شیراز. 

-(. بررسی وضعیت بازار کار دانش1392طیفوری، وحید )  اکبری، صادق؛  فیروز، مهرداد؛نوروزی

های سرشماری با تاکید بر استان گیالن. همایش تحلیل یافته  1390آموختگان عالی در ایران  

 ماه.   آذر 6و  5، 1390نفوس و مسکن 
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