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گـان مقطـع    آموخت  بررسي بازار كار دانـش    

  *ايران هاي دولتي كارشناسي در دانشگاه
  

  2دكتر سيدعزيز آرمن و 1زاده يداله مهرعلي دكتر :	��������

  

  دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشيار  .1

  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز .2

  

  چكيده

هاي شهيد چمـران اهـواز،       ختگان كارشناسي دانشگاه   پيگيري و رديابي دانش آمو     ،هدف از مطالعه حاضر   
تجديـد نظـر      چارچوب نظري  گيري از   در اين مطالعه با بهره     1.لرستان و ايالم طي يك دوره پنج ساله بود        

 رابطه آموزش دانشگاهي و نيازهاي بازار كـار ايـران بررسـي             ،براون و اسكيس   توسط   ،وبرنظريه   ةشد
آموختگـان هـر سـه        نفـر از دانـش     1800ديـدگاه   ) رديـابي (توصـيفي    -يميدانبا استفاده از روش     . گرديد

كـه  مهندسي، علوم پايه، كشاورزي و دامپزشـكي و علـوم انـساني              هاي آموزشي فني و    دانشگاه در گروه  
 اوالً: دست آمده نشان داد   ه  نتايج ب  .گرديد فارغ التحصيل شده بودند رديابي       1380 تا   1375هاي    طي سال 

 ة و برنامـ   ارب در زمينـه مطابقـت تجـ       ثانيـاً . استبوده  نش آموختگان در كشور بحراني      له اشتغال دا  أمس
 نتايج ثالثاً. بازار كار ناهماهنگي وجود داشته است      آموزشي دوره هاي كارشناسي با نيازهاي موجود در       

بـازار  را براي دستيابي بـه اشـتغال در         ) تجديد نظر شده وبر   ( ديدگاه نظري براون و اسكيس       ،اين مطالعه 
شناسـي و   هاي روش مهارت«ها در چهار زمينه اساسي  لذا ضروري است دانشگاه. كند ييد مي أكار ايران ت  

هاي خود را متمركز      فعاليت »رساني هاي اطالع  هاي ارتباطي و مهارت    هاي علمي، مهارت   كارآفريني، مهارت 
  .سازند

  
  ارآفرينيدانش آموختگان، اشتغال، مهارت هاي اساسي، ك :ها كليد واژه

  

  

  

  

  

  

ات و فنـاوري و سـازمان       قريزي آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقي        سسه پژوهش و برنامه   ؤاين مطالعه توسط م    *
 همچنين در انجام اين مطالعه آقـاي دكتـر محمـد ملكـي           .مين مالي شده است   أ ت 553499ريزي كشور رديف     مديريت و برنامه  

اه لرستان و آقاي عزير مراسلي عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه ايالم همكاري عضو هيـأت علمي گروه مديريت دانشگ
  .اند داشته
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  مقدمه 

بر اسـاس ديـدگاهي عمـومي، سـاختار اقتـصاد در سـطح              
ثر از جهاني شدن منجر به تغيير و بروز أالمللي و ملي مت بين

جهـاني  . بحران در بازركار و سطح اشتغال افراد شده است        
جر به تغيير ساختارهاي اقتصادي مبتنـي بـر توليـد           شدن من 
و ) neo-fordism( الگـو ي شـبه متغيـر        به  ) fordism(سنتي  
 وجه بارز چنين تغييراتي در      .شده است ) post-fordis(متغير  

تـوان گفـت كـه       مي. رده است كمهارت نيروي انساني بروز     
تر  ينيهاي سطح پا    نيازمند مهارت  ،نظام اقتصادي شبه متغير   

است، زيرا رقابت در اين الگوي اقتصادي بر پايه كـارگران           
.  پاره وقت و دسترسي به مواد اوليه ارزان قرار دارد           و ارزان

 ايـن الگـوي اقتـصادي نيازمنـد اشـكالي از         ،به نوبـه خـود    
باط كاري است كه نسبت به الگـوي        ضاجتماعي سازي و ان   

امـا در الگـوي اقتـصادي       . اقتصادي متغير متفـاوت هـستند     
 مبنـي بـر افـزايش مهـارت و دانـش            تر  بيش ،رقابت متغير،

اي  لهأمس. استكارگران در سطوح مختلف سازمان و توليد        
 ،هاي آموزشي با آن مواجه هستند در دنياي واقعـي          كه نظام 
متغير و متغيـر مواجـه       هاي شبه   با تركيبي از سازمان    احتماالً

 ةدتوانيم مشاهده كنيم كـه بخـش عمـ         هستند، گرچه ما مي   
و چـه در    كـشورهاي پيـشرفته     چـه در     ،ساختار اقتـصادي  

هاي توليد   حال توسعه داراي تركيبي از روش     كشورهاي در   
  .]1[    شبه متغير و متغير هستند

ــس  ــران م ــروزه در اي ــان  أام ــش آموختگ ــتغال دان له اش
هاي اصلي دولـت،     هاي آنان از دغدعه    دانشگاهي و مهارت  

يـزان و سياسـتگذاران،     ر مراكز آموزشـي و صـنعتي، برنامـه       
ــانواده ــده اســت  خ ــشجويان ش ــا و دان ــراي . ه ــع ب در واق

 هـر چهـار ركـن نـامبرده بـه           ،ريزي و اقدام منطقـي     برنامه
هاي  آموختگان و آگاهي از توانمندي آموزش      ارزيابي دانش 

هـاي   هاي مورد نياز بـازار كـار و برنامـه          ارائه شده، مهارت  
 دانش آموختگـان     زيرا ؛آموزشي و پژوهشي خود نيازمندند    

تواننـد در خـصوص      اولين گروهي هستند كه به خوبي مي      
بر اساس ايـن    . كنندهاي خود اظهار نظر      آموزش و مهارت  

   هاي دانش   ت و كيفيت دانش و مهارت     نياز و ضرورت، كمي
گرفتـه  هاي دولتي مـورد بررسـي قـرار          آموختگان دانشگاه 

  .است

ي و  اي همچـون رابطـه آمـوزش عـال         در حوزة گسترده  
 نآموختگـا  هـاي دانـش     مهارت و توانايي   به ويژه بازار كار،   

 بـه   هـا را    آن تـوان  هاي متعددي وجود دارد كه نمـي       هديدگا
لذا براي ارائه چارچوب نظـري      . دكرصورت ظاهري دنبال    

هايي بررسي شوند كه رابطه  نظريه موضوع حاضر نياز است
ـ ا. اند گونه نظامدار بررسي كرده    را به  آموزش و بازار كار    ن ي

: به طور كلي به چهار گروه قابـل تفكيـك هـستند            ها نظريه
 نظريه سـرمايه    ،]3و2[    (functionalist)  كاركردي -نظريه فني 
 هــاي انتقــادي  نظريــه ،]6،وhuman capital) (   ]4،5 انــساني
conflict) (   ]10،،7،8،9[، ييهاي اقتضا  نظريه) contigency (   ]11[ 

  .]weberian theory)(    ]12  شده وبرو ديدگاه تجديدنظر
طور خوش بينانه معتقد است     ه   كاركردي ب  -نظريه فني 

كه تكنولـوژي منجـر بـه افـزايش سـطح مهـارت مـشاغل               
انتقادات متعددي بر اين ديدگاه خوشبينانه در دهه . رددگ مي

اين گروه از صاحبنظران بر آنند كـه        .  وارد شده است   1979
ي را برحسب ظـاهر     يگرا له مدرك أي مس يديدگاه كاركردگرا 

 وداده   هاي شناختي مورد بررسي قرار      يعني تحقق جنبه   ،آن
يابـد فـرض     كه تقاضا براي مـدرك افـزايش مـي         لذا زماني 

 سـطوح  دارايخاطر ايجاد مشاغل ه شود كه اين تقاضا ب    مي
 هيـرش طور كه     ولي همان  ؛وجود آمده است  ه  مهارتي باال ب  

 ؛ي يك كاالي موقعيتي اسـت     يراگ د مدرك كرهده  امش ]13[   
  كه مدارك كاالهايي به لحاظ اجتمـاعي محـدود         ابدين معن 

 دسترسي داشته باشند  ي بدان تر  بيشهستند كه هر چه افراد      
 دو پيامد را به     ،اين رويه . شود تر مي   كم اش  ارزش اجتماعي 

 نيروي كار توسط تر بيشتورم مدرك، و پااليش  :دنبال دارد
 سرمايه انساني برحسب تابع توليد نظريه       نظرية. كارفرمايان

هـر كـدام از   . Y= f (K, L , T, Q) سـت از  ا عبارتكالسيك
انتقـادات  . ي دارد يوري نها   قيمتي بر پايه بهره    ،عوامل توليد 

ي نيز بـه نظريـه سـرمايه انـساني        يوارد بر نظريه كاركردگرا   
 اشـاره  ]15[   بررسـي  يـك  همچنين  .]14[قابل تعميم است 

ه شواهد تجربي زيادي مؤيد اين مطلـب اسـت كـه            دارد ك 
وري و دريافتي افراد در مشاغل،  ثير سرمايه انساني بر بهرهأت

. ها، صنايع و مناطق جغرافيايي گوناگون يكسان نيست        بنگاه
هاي خود را عرضه      ديدگاه ،هاي انتقادي در دو محور     نظريه
 طريـق   باز توليد يا برابري اقتصادي و اجتماعي از       : اند كرده

ــدرك ــگرا نظــام آموزشــي و م ــين نيازهــاي ي ي و رابطــه ب
نقطـه مـشترك    . داران و كارفرمايان و نظام آموزشي      سرمايه

-هـاي فنـي    ست كـه بـر خـالف نظريـه         ا ها آن  اين ديدگاه 
كاركردي و سرمايه انساني معتقد نيستند كه بين آمـوزش و           



 زاده و دكتر سيدعزيز آرمن يداله مهرعليدكتر 

75 

�
�
��

 �
��

�	
��


�
�

�
��

 
�

�
���

 �
�

	

��

 
 /

�
	�

�
 �

��
�

���
/

 �
� 

�
�

 /
�

	�
�

��
 !

�"
 /

�
��

�
 

#
�

 

نظام توليد رابطه منطقي، مبتني بر شايسته ساالري و تكامل          
هـاي متفـاوتي رابطـه       هـا از جنبـه     اين ديـدگاه  . وجود دارد 

آموزش و بازار كار را مـورد مداقـه قـرار داده، بعـضي بـه                
قشربندي اجتماعي و اقتصادي    و  اه اجتماعي   گهاي پاي  جنبه

ها برآنند كـه     طور خالصه، اين نظريه    هب. ]16[    اند توجه كرده 
مـوزان را   آ كنند تا دانـش    نظام آموزشي و مدارس تالش مي     

 تربيت كنند كـه     اي  وهاي رفتاري گها، هنجارها و ال    با ارزش 
 در خـدمت    ،داري حاكم مشروعيت بخشيده    به نظام سرمايه  

  . نظام موجود باشند
توان اذعـان داشـت كـه        ي مي اه كلّ گرحال در يك ن    ه به

و ي  يپـردازان كـاركردگرا    بينانه نظريـه  شـ ديدگاه بـسيار خو   
 پــردازان اه بدبينانــه نظريــهســرمايه انــساني و همچنــين ديــدگ

 و   تصويري مناسب از روابـط بـين آمـوزش         تواند  ، مي انتقادي
 محصول نظـام    ،ديدگاه  زيرا هر دو   ؛بازار كار عرضه بدارند   

هـاي   كه نظـام    حال آن  ،ندهستتوليد سنتي و مديريت علمي      
وجود  هاي در بازار كار ب  روابط تازه،توليد شبه متغير و متغير

ونه گ رو همان  از اين . ندهستي  يوگ  يازمند پاسخ اند كه ن   آورده
 رابطه نظام آموزشي    :اند اظهار داشته  ]11[  كه اشتن و گرين   

د، زيرا هر   كرو بازار كار را بايد به صورت مشروط بررسي          
بخشي از اين پديده    . كنند مستمر تغيير مي  به شكل   دو نظام   

كه يك تـالش سياسـي بـراي انتخـاب و            به آن دليل است   
ـ ،  يص منـابع  تخص نيـروي انـساني بـا مهـارت در         ه ويـژه    ب
 تقاضا براي ،رگهاي توليدي وجود دارد و از طرف دي  بخش

رو  از ايـن  .  با تغيير و تحول مواجه اسـت       ها مستمراً  مهارت
 اهميـت   زينظريه ارائه شده توسط اشتن و همكـارانش حـا         

د مفهوم قـدرت و تعـارض مطـرح         كن  ش مي تالاست، زيرا   
پردازان سرمايه   پردازان انتقادي را با نظريه     شده توسط نظريه  

  .دكنانساني و كاركردي آموزش تلفيق 
 بـا بـازنگري ديـدگاه وبـر،        ]12 [  اما براون و اسـكيس    

را به   از ارتباط نظام آموزشي با بازار كار         تري هاي تازه  جنبه
هـاي   اهميت كار آنـان در ترسـيم جنبـه        . اند تصوير كشانده 

هــاي  بــهن يعنــي ج،ازمان و توليــدمــد ســازا و كار خالقيــت
طور كه مالحظـه گرديـد در        همان. شخصيتي شاغلين است  

دوره توليد سنتي، رابطه اصلي بين نظـام آموزشـي و بـازار             
در واقع، جنبة شخصيتي . كار بر محور مدارك تحصيلي بود

در كار بولز و كنتيس به عنـوان يـك فراينـد بـراي منطبـق                
ار و توسط كولينز به عنوان      كردن طبقه اجتماعي با محيط ك     

رفت كه بـا انتظـارات       هايي به كار مي    يك مجموعه از منش   

اسـكيس جنبـه     اما براون و  . طبقه اشراف همخواني داشتنند   
 ، و آن  كردنـد شخصيت شاغلين را به شكل ديگري مطـرح         

وري  هاي شخصيتي افراد با بهره اهميت دادن به ارتباط جنبه  
  . اقتصادي بود

ف بـه تحـوالت اقتـصادي و سـازماني          در واقع با عطـ    
توجه نين چ داشتن نگرشي نهادي و همكرد كهتوان ادعا  يم

هاي خـالق شخـصيتي در خـصوص رابطـه نظـام             جنبهبه  
 .اي برخـوردار هـستند      از اهميت ويژه   ،آموزشي و بازار كار   

انـد،    بيـان داشـته    ]18[   و يـورك   ]17[  گونه كه نايـت    همان
 دانشگاهي وابسته به تركيبي از      آموختگان زايي دانش  اشتغال

هاي متنوع و تـسلط و درك        هاي شخصي، مهارت   توانمندي
طـور    معتقد است به   ]18[ يورك  . استرشته تخصصي آنان    

شخـصي دانـشجويان    هـاي    ها و توانمندي   سنتي، بر مهارت  
 در آينـده شـغلي آنـان        ها تر توجه شده، ولي اين مهارت      كم

 تبيـين گـردد   تـر  بـيش  دبايـ معهذا آنچه . ثر هستندؤبسيار م 
 يعني اقتصاد شـبه     ،ماهيت اين رابطه در يك اقتصاد مختلط      

 اين نكته اذعـان     رب ]19[  براون و لودر  .  است متغير و متغير  
 محـور  ،وهاي اقتصادي شبه متغيـر و متغيـر    گ كه ال  اند  داشته

برداري از مهارت  فهم و درك فرايند آموزش و ايجاد و بهره
هـا   يل و تبيين برآمده از ايـن ديـدگاه        بر اساس تحل  . ندهست
توان راجع به ميزان تطابق و هماهنگي نظام آموزشـي و            مي

  . كارآموزي با تغييرات اقتصادي و بازار كار پي برد
در مطالعه حاضر ما چارچوب نظري تجديـدنظر شـده          

ايـن رابطـه    در  . ايـم  براون و اسكيس را برگزيده    وبر توسط   
كـه  (ايط بازار كار ايـران      تا مشخص سازيم شر   ده  شتالش  

متغيـر و متغيـر     به لحاظ ساختاري با تركيبي از الگوي شبه         
هـاي  ه   دانـشگا  آموختگـان  دانـش   چگونه با  )كند فعاليت مي 

هاي  دولتي رفتار كرده است؟ همچنين تا چه اندازه دانشگاه        
ها و دانش الزم به      دولتي ايران در تربيت و آموزش مهارت      

يابي به شغل در بازار كـار موفـق         آموختگان براي دست   دانش
  اند؟  بوده

مختلفـي   شواهد تجربي    ،مطالعات انجام شده در كشور    
 ارائـه   آموختگـان  هـاي شـغلي دانـش      در رابطه با توانمنـدي    

 در اسـتان مازنـدران      ]20[ فـر    نتايج مطالعـه طـالعي    . اند داده
 ايـن اسـتان در      ،دهد كه در مقايسه با كـل كـشور         نشان مي 

هـاي مختلـف اقتـصادي       صص در بخش  جذب نيروي متخ  
كشور موفق بوده و توانسته زمينه اشتغالزايي آنان را فـراهم           

كـه بـه طـور جـامع در          ]21[  نتايج تحقيق ميركمالي  . آورد



  هاي دولتي ايران مقطع كارشناسي در دانشگاهآموختگان  بررسي بازار كار دانش    

76 

�
�
��

 �
��

�	
��


�
�

�
��

 
�

�
���

 �
�

	

��

 
 /

�
	�

�
 �

��
�

���
/

 �
� 

�
�

 /
�

	�
�

��
 !

�"
 /

�
��

�
 

#
�

 

 هاي مختلف دانشگاهي انجام گرفت بيـانگر آن        زمينه رشته 
ــه  ــود ك ــف :ب ــد9/89 )ال ــصيالن در   درص ــارغ التح  از ف

 در مراكز   درصد 67 ) ب ؛ندا هاي دولتي جذب شده    دستگاه
 و در مجموع    ) ج ؛اند ها و شهرهاي بزرگ جذب شده      استان

ها  آموختگان در همه رشته    توانمندي اجرايي و شغلي دانش    
اما نتايج ايـن مطالعـه در حـال          .يي بوده است  در سطح باال  

ــي، در واقــع.گــردد ييــد نمــيأحاضــر ت ــه   گــسترش ب روي
ـ       آموختگان در سال   دانش طـرف و عـدم     كهـاي اخيـر از ي

اي بـراي     مشكالت عديـده   ،توانايي بازار كار از سوي ديگر     
  . ود آورده استجو هآموختگان در بازار كار ب جذب دانش

اي بـه كـل      پذيري چنـين نتيجـه     در توضيح عدم تعميم   
هـاي    عـدم تعـادل   كـه    ]22[  اميني   طالعه م ،هاي كشور  استان
 بررسي  1375-1376اي بازار كار كشور را طي دوره          منطقه

هم عدم تعادل كل بازار كـار        حكايت از آن دارد كه       كند  مي
هـاي     هـم بـر شـدت عـدم تعـادل           و كشور افـزايش يافتـه    

 استان  14 استان از    13. اي بازار كار افزوده شده است       منطقه
داراي نرخ بيكاري باالتر از ميـانگين كـل كـشور در سـال              

كـل  ، يا نرخ رشد جمعيت فعـال بـاالتر از ميـانگين             1379
تر از ميـانگين     كمها    آن و يا نرخ رشد اشتغال       اند  كشور بوده 

  .كل كشور بوده است
در خصوص عدم توانايي بازار كار و رابطه بـين بـازار            

ـ        و  كار و دانشگاه،     دسـت   هرشته با شغل نتـايج نـامطلوبي ب
 مـشابهي در    نتـايج نـسبتاً    ].27 و 26،25،24،23[  آمده است 

ر رابطـه بـا بررسـي نظـر          د ]28[  بررسي ميرهادي تفرشـي   
رسـاني پيرامـون برنامـه        التحصيالن كتابداري و اطـالع      فارغ

التحصيالن رشـته     بررسي فارغ . دست آمده است   هآموزشي ب 
ريزي آموزشي دانـشكده علـوم تربيتـي و           مديريت و برنامه  

 در باب اهميت و فايـده دروس        ،روانشناسي دانشگاه شيراز  
همه مقوالت داراي   داده  دوران تحصيل، نشان    ارائه شده در    

  .]29[  ه استضرايب مثبت و بااليي بود
آموختگـان در    هاي بازار كار دانش    هرحال، در بررسي   به

 بررسـي موضـعي و   اوالً. ابـل توجـه اسـت    قايران دو نكته    
اي مختلف مانند فني و مهندسـي،       ه  برشي از وضعيت رشته   

 علوم پزشكي، علوم انساني و كشاورزي و دامپزشكي و هنر
 بـه   ثانيـاً . ام گرفته است  جو توان رقابتي آنان در بازار كار ان       

آموختگـان طـي چنـد سـال         بررسي طولي و مستمر دانـش     
مطالعـاتي كـه    . تر توجه شده اسـت     متوالي در بازار كار كم    

تاكنون در كشور انجام شده بـر روي يـك يـا دو رشـته و                

در ايـن   . ه اسـت  گرديـد براساس برش زماني خاصي انجام      
 قابـل ذكـر     ]21[  تنها مطالعه جامع توسـط ميركمـالي         رابطه
 ؛باشـند   اما نتايج آن در حال حاضر قابل استناد نمـي           ؛است

 آموزش عالي دولتي و خـصوصي       ،زيرا طي ده سال گذشته    
ي گسترش زيادي يافته استدر ايران از نظر كم .  

 يانگروضوح ب  هدست آمده از مطالعات گذشته ب      هنتيجه ب 
دم تعادل در رفتار بازار كار ايران و عدم         وجود تناقض و ع   

نتيجـه قابـل    . ماهنگي نظـام آمـوزش عـالي بـا آن اسـت           ه
 ،طور تلويحي  ست كه به   ا استنتاج ديگر از مطالعات فوق آن     

ديدگاه براون و اسكيس بر اساس نظريـه تجديـدنظر شـده            
بـه بيـان    . ييد شده اسـت   أاي ت  ايران تا اندازه   وبر در اقتصاد  

هــاي  هــاي شخــصي و توانــايي وانمنــدي اهميــت ت،ديگــر
 كليدي و كـاربردي،   هاي   آموختگان، مهارت  كارآفريني دانش 

 و خـالق شخـصيتي      هاي شخـصي   ست كه جنبه   ا بيانگر آن 
آموختگان به تدريچ در بازار كار ايـران جايگـاه پيـدا             دانش

تـر   طور مـشخص   ديدگاه به لذا نياز است تا اين      . كرده است 
  .  نمايان گرددتر بيش بررسي گردد تا ابعاد آن

  
  پژوهشيهاي  اهداف و فرضيه

 آموختگـان   پيگيري و رديـابي دانـش    ،هدف از مطالعه حاضر   
دانشگاه شهيد چمران اهواز، (هاي منطقه  كارشناسي دانشگاه

) 1380ا  تـ  1375(اي پـنج سـاله       طي دوره ) لرستان و ايالم  
  . بوده است

  :تاهداف فرعي زير دنبال شده اس ، در اين پژوهش
هاي فـردي، اقتـصادي و اجتمـاعي دانـش           ويژگي تعيين. 1

  .آموختگان

ايــن كــه  آموختگــان و وضــعيت اشــتغال دانــش تعيــين. 2
ــش ــي    دان ــاي آموزش ــداميك از گروه ــان در ك آموختگ

 )مهندسي، كشاورزي، هنـر، دامپزشـكي و علـوم انـساني         (
  .اند  جذب بازار كار شدهتر بيش

ــين. 3 ــاق تعي ــاتجــ انطب هــاي  آموزشــي دوره ةرب و برنام
 اين مقـاطع بـا شـرايط      آموختگان   دانشكارشناسي از نظر    

كـشور ايـران در دوره زمـاني        زمان و نيازهاي بازار كـار       
 .مورد بررسي

در  تحصيالت دوره كارشناسي  آموختگان    نظر دانش  تعيين. 4
ي علمي  امحتو  از نظر ايجاد مهارت،    ها مورد كيفيت دوره  

ايـن هـدف    . باط با بازار كـار    و آموزشي، و توان كار و ارت      
  . شده استفرعي در قالب سه فرضيه بررسي
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فني ( مختلف   يهاي آموزش  آموختگان گروه  نظر دانش  −
و مهندسي، علوم پايه،كشاورزي و دامپزشكي، علوم انساني        

هـاي كـسب شـده       مهـارت  در رابطـه بـا    ) هاي دبير  و رشته 
 .متفاوت است

فني (لف   مخت يهاي آموزش  آموختگان گروه  دانش نظر −
كــشاورزي و دامپزشــكي، علــوم  و مهندســي، علــوم پايــه،

ي علمـي و    ادر رابطـه بـا محتـو      ) هاي دبيـر   انساني و رشته  
 .متفاوت استآموزشي دوره 

 مختلـف   يهـاي آموزشـ    آموختگان گـروه    نظر دانش  −
كشاورزي و دامپزشكي، علـوم      فني و مهندسي، علوم پايه،    (

 دانشگاه بـا بـازار      باط در زمينه ارت   )هاي دبير  انساني و رشته  
 .تفاوت داردكار 

مـورد اهميـت و نـوع        درآموختگـان    دانـش مطالعه نظر   . 5
 شخصي ديگـري    يها ها و توانمندي   مهارت ها و  آموزش

هاي رسمي دانشگاهي براي يافتن شـغل        در كنار آموزش  
ــب ــ ؛مناس ــي  اًو نهايت ــه م ــشگاه چگون ــه    دان ــد ب توان

 .دكنساعدت آموختگان براي دستيابي به شغل م دانش

 
  روش

 دو مـــشكل در مطالعـــات رديـــابي در مطالعـــه گذشـــته
نگـري    يعني عدم جـامع    ،هاي ايران  آموختگان دانشگاه  دانش

سال مشخص  ا و مختص بودن آن به يكه در پيگيري رشته
در مطالعه حاضر هر دو مـشكل فـوق برطـرف           اما   ؛گرديد

 -ميدانيبراي انجام اين مطالعه از روش تحقيق        . شده است 
  .استفاده شد) رديابي(توصيفي از نوع پيمايشي 

  

   جامعه و نمونه تحقيق

هـاي   آموختگـان دوره    كليـه دانـش    ،جمعيت مـورد مطالعـه    
طـي  هاي دولتي سه استان مورد بررسي        كارشناسي دانشگاه 

 6000ها   كه تعداد آنند بود1380 تا 1375از سال پنج سال 
لـوم پايـه،    نفر در چهار گروه آموزشي فنـي و مهندسـي، ع          

از . علوم كشاورزي و دامپزشكي و علوم انساني بوده اسـت         
هـاي    تـصادفي سـاده و برحـسب رشـته         شيوهاين تعداد به    

هـر رشـته بـراي       درصـد    30مختلف كارشناسي دانشگاهي    
  . نظرسنجي انتخاب گرديد

  

  ابزار تحقيق

اين . آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده گرديد      براي جمع 

  : اطالعاتي در سه زمينه بودپرسشنامه حاوي 
ــيي و)1 ــردي ژگـ ــاي فـ ــ, هـ ــصادي اجتمـ اعي و اقتـ
 )3 وضعيت اشتغال دانـش آموختگـان،    )2آموختگان،   دانش

هاي كارشناسي    آموزشي دوره  ةرب و برنام  اتج ميزان ارتباط 
هـاي   ه ميزان كيفيـت دور    )4 شرايط و نيازهاي بازار كار،    با  

مي و آموزشي، و    ي عل امحتو ،آموزشي از نظر ايجاد مهارت    
ــار،      ــازار ك ــا ب ــاط ب ــار و ارتب ــوان ك ــشنهاد)5ت  هاي پي

هـاي   آموختگان بـراي تربيـت دانـشجويان در محـيط          دانش
   .دانشگاهي

االت ؤ به در قالب س5 و 2، 1اطالعات مربوط به موارد 
 امـا   ؛اي و باز پاسـخ بودنـد       سه و يا چهار گرينه      و خير؛  لهب

استفاده از مقيـاس پـنج       پرسشنامه با    4 و   3اطالعات موارد   
خيلي زياد، زياد؛ متوسـط، كـم و خيلـي          (اي ليكرت    گزينه

 جمـع   1 و   2،  3،  4،  5گـذاري    و بـه ترتيـب بـا ارزش       ) كم
  .آوري گرديد

يي پرسشنامه از نظر    ابراي تعيين روايي صوري و محتو     
هاي اقتصاد   ز اساتيد دانشگاهي متخصص در رشته     گروهي ا 

همچنـين  . شي استفاده گرديدريزي آموز و مديريت و برنامه 
موختگـان از   آ   نفر از دانش   90اي مقدماتي با     با انجام مطالعه  

 پرسـشنامه مـورد     ،هاي مختلـف   هر سه دانشگاه و در رشته     
 بـا   4 و   3پرسـشنامه در مـوارد       پايـايي    .بازبيني قرار گرفت  

 3اخ به ترتيـب بـراي مـورد         باستفاده از ضريب آلفاي كرون    
ــاط ( ــزان ارتب ــ مي ــرب واتج ــي دورهة برنام ــاي   آموزش ه

 و  73/0 حـدوداً )  شرايط و نيازهاي بـازار كـار       ؛كارشناسي
هاي آموزشي از نظر ايجاد      ميزان كيفيت دوره   (4براي مورد   

ي علمي و آموزشي، و توان كار و ارتباط بـا           امحتو مهارت،
ز اآموختگـان     دانـش  نـشاني . دست آمـد   ه ب 81/0) بازار كار 

هـر سـه دانـشگاه بـا همـاهنگي          التحـصيالن    اداره كل فارغ  
پرسشنامه نهايي بـراي    . ها مشخص گرديد   مديريت دانشگاه 

اي از طريـق پـست ارسـال          نفر آنان همـراه بـا نامـه        1800
ــد ــشت     . گردي ــور برگ ــه منظ ــت ب ــيح اس ــه توض الزم ب

 ارسـال   ها   پرسشنامه اهرم پاكت تمبرداري به ه    ،ها پرسشنامه
امه را عـودت    د تا پاسخگويان بـا اسـتفاده از آن پرسـشن          ش

پرسشنامه پيگيـري بعـد از گذشـت پـنج مـاه بـراي              . دهند
پــس از . افــرادي كــه پاســخ نــداده بودنــد ارســال گرديــد

 در سه دانشگاه شهيد چمران اهواز       ،ها آوري پرسشنامه  جمع
 پرسشنامه براي تحليل مناسب     95 و ايالم    43، لرستان   411

 بـر   ، شـده  SPSSافـزار    نـرم  ها وارد  داده. تشخيص داده شد  
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فراوانـي،  (االت تحقيـق، از آمـار توصـيفي         ؤحسب نياز سـ   
و آزمون استنباطي تحليل واريانس يـك       ) درصد و ميانگين  

 درصــد 95بــا ضــريب اطمينــان  (oneway variance) راهــه
  .استفاده گرديد

  
  نتايج 

ــش    . 1 ــاعي دان ــصادي و اجتم ــردي، اقت ــاي ف ــي ه ويژگ
 آموختگان چگونه است؟

ــ  ــات جمـ ــي اطالعـ ــور كلـ ــه طـ ــده از  عبـ آوري شـ
هـاي فـردي،     سـت كـه ويژگـي      ا يـد آن  ؤآموختگان م  دانش

  :خانوادگي و فرهنگي آنان به شرح زير است
 درصـد   n( 6/54=300 (تعداد پاسخگويان مورد بررسي   

 . اند  درصد زن بودهn( 4/45=249 (مرد و

 1359 تـا    1336آموختگـان از سـال       تاريخ تولد دانـش   
 .  است1354يخ تولد آنان اما متوسط تار. نوسان داشته است

هاي مختلف بـوده     آموختگان در استان   محل تولد دانش  
 )n( 3  ،)59=n=190 ( مربوط به  ين فراواني تر  بيشاما  . است

 تـا   1375آموختگـان از     سال فراغـت از تحـصيل دانـش        2
ه پرسـشنامه را    كـ آموختگـاني    ين دانش تر  بيش.  است 1380

 1379و  )  نفر 172 (1380اند به ترتيب در سال       عودت داده 
 .اند التحصيل شده فارغ)  نفر139(

 10از نظر وضعيت نظام وظيفه براي پسران بـه ترتيـب        
 نفر داراي پايـان خـدمت،       123 نفر معاف،    93نفر مشمول،   

 . نفر مشخص نكرده اند26 نفر در حال خدمت و 49

 نفـر هـر گـز ازدواج        304 دانش آموخته    549از تعداد   
 نفر بـي همـسر در اثـر         3اي همسر،    نفر دار  237اند،   نكرده

 .  نفر بي همسر در اثر فوت هستند1طالق و 

 نفر همسرشان داراي 123آموختگان متاهل  از بين دانش
  .  نفر فاقد شغل هستند110شغل بوده و 

 93 نفر فاقد فرزند،     40هل  أآموختگان مت  از تعداد دانش  
 3اي   نفـر دار   6 فرزند،   2 نفر داراي    22 فرزند،   1نفر داراي   

 فرزنـد بـوده     7 نفر داراي    1 فرزند و    4 نفر داراي    5فرزند،  
 . اند

آموختگان اظهار داشتهاند كـه غيـر از          نفر از دانش   180
 51همسر و فرزند افراد ديگري را تحت تكفل ندارنـد امـا             

  .اند كه افراد ديگري را تحت پوشش دارند نفز گفته

 التاند كـه وضـعيت تحـصي       هل گفته اآموختگان مت  دانش
 21 نفـر بيـسواد،      3: همسرانشان به ترتيب عبارت اسـت از      

 نفـر داراي تحـصيالت      136 نفر ديپلم و     75نفر زير ديپلم،    
 .هستند دانشگاهي

 اند كه وضـعيت تحـصيالت پـدران        آموختگان گفته  دانش
 نفـر   214 نفر بيـسواد،     155: آنان به ترتيب عبارت است از     

ــپلم،  ــر دي ــپلم و 63زي اي تحــصيالت  نفــر دار45 نفــر دي
 .هستند دانشگاهي

 انـد كـه وضـعيت تحـصيالت        آموختگان اشاره كرده   دانش
 نفـر بيـسواد،     251: مادران آنان به ترتيب عبـارت اسـت از        

ــپلم،  181 ــر دي ــر زي ــپلم و  49 نف ــر دي ــر داراي 11 نف  نف
  .هستند تحصيالت دانشگاهي

 آموختگـان چگونـه بـوده اسـت؟        وضعيت اشتغال دانش  . 2
هــاي آموزشــي  هر كــداميك از گــروآموختگــان د دانــش

) مهندسي، كشاورزي، هنر، دامپزشكي و علـوم انـساني        (
 اند؟   جذب بازار كار شدهتر بيش

 545دهـد از      نشان مي  1طور كه اطالعات جدول      همان
 نفر غير شـاغل و      205اند،    نفر شاغل بوده   300دهنده   پاسخ

از . انــد  نفــر نيــز مــوارد ديگــري را مطــرح كــرده     44
وحتگان شاغل پرسيده شد تا وضعيت شغلي خـود         آم دانش

 درصد كاركن   1/1دارد كه    نتايج بيان مي  . را مشخص سازند  
 درصـد كـاركن فـاميلي       1/1 درصـد كارفرمـا،      5/0مستقل،  

 درصد حقوق بگيـر بخـش خـصوصي و          8/0 بدون حقوق 
از جمع كل   . اند  درصد حقوق بگير بخش دولتي بوده      8/44

 بــه صــورت  درصــد6/34آموختگــان داراي شــغل  دانــش
 سـاير بـوده      درصـد  3/7دادي و    قـرار  درصد 4/12رسمي،  

  . است
 انـد فاقـد شـغل هـستند        آموختگاني كه اظهار كرده    دانش

 درصـد بيكـار از      2/42. هاي متفاوتي بودند   داراي وضعيت 
 3/7  درصد بيكار قبالٌ شـاغل،   9/2زمان فراغت از تحصيل،     

 6/6دار و     درصد خانه  5/3درصد در حال خدمت سربازي،      
 53همچنين  . درصد در حال تحصيل در مقطع باالتر هستند       

اند كه بـراي يـافتن كـار بـه           آموختگان گفته  دانش درصد از 
  . اند مراكز كاريابي مراجعه نكرده

آموختگان بـراي    متوسط زمان صرف شده توسط دانش     
  .  دو سـال گـزارش شـده اسـت        دستيابي بـه شـغل حـدوداً      

. دهـد  آموختگان را نشان مي    نش متوسط بيكاري دا   2جدول  
  درصـد  1/9 ماه،   6 كمتر از    درصد 30از تعداد فوق حدوداٌ     

 سـال درگيـر     1 باالتر از    درصد 50  ماه و حدوداً   9 تا   6بين  
  . اند يابي بوده شغل
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  هاي آموزشي مختلف در گروه ها و دستيابي به شغل تعداد پاسخگويان بر حسب رشته :1 جدول
  وزشيگروههاي عمده آم

  جنس
  جمع كل دبيري رشته هاي مهندسي انساني و دامپزشكي كشاورزي علوم پايه  

 179 28 23 71 36 21  شاغل
 86 2 2 33 34 15  بيكار

 35  6 10 8 11  نامشخص
  مرد

  وضعيت
  اشتغال

 300 30 31 114 78 47  جمع كل
 121 29 1 62 10 19  شاغل
 119 1 2 68 31 17  بيكار

 9   5 1 3  نامشخص
  زن

  وضعيت
  اشتغال

 249 30 3 135 42 39  جمع كل
  

  

آموختگان شـاغل پرسـيده شـد كـه وضـعيت            از دانش 
 درصد اظهـار داشـته      32اشتغال آنان چگونه است؟ حدوداٌ      

 درصـد  9 ماه طـول خواهـد كـشيد،        12احتماالٌ بيش از     كه
 درصـد نيـز     12اند و     ماه را بيان داشته    12موقتي و كمتر از     

ين درآمـد و دريـافتي      تـر   بـيش . انـد  د ديگر اشاره كرده   موار
 درصـد از    3/3 تومان بوده است، صرفاٌ      300000شاغلين تا   

 12اند كه قبالٌ شغلي داشـته و         آموختگان اظهار داشته   دانش
به احتمال زياد   . اند ل بوده غدرصد نيز در دوران تحصيل شا     

  . اند اين گروه همان دانشجويان تربيت دبير بوده
هـــاي جـــستجو و يـــافتن شـــغل در بـــين      شرو
 درصد از طريـق     6/1. آموختگان شاغل متقاوت است    دانش
واسـطه دوسـتان و      ه درصد ب  6/8نام در مراكز كاريابي،      ثبت

 درصد از ساير 5/19 درصد از طريق روزنامه و 44آشنايان، 
  . اند ها استفاده كرده روش

 براي آگاهي از ميزان ارتباط شـغل بـا رشـته تحـصيلي            
آموختگان از آنان خواسته شد تا چگـونگي رابطـه را            دانش

 57سـت كـه حـدوداٌ از         ا نتيجه گوياي آن  . مشخص سازند 
 درصـد موافـق ارتبـاط رشـته         40 ،درصد پاسخ داده شـده    

  .اند بودهخودشان با شغل تحصيلي 
آموختگان بعد از خروج از دانشگاه به ميزان بسيار  دانش

افـراد  . انـد  تبـاط داشـته   پاييني بـا گـروه آموزشـي خـود ار         
هـاي ارتبـاط     در زمينه  تر  بيشاند   محدودي كه ارتباط داشته   

ــازماني ــد8/1 (سـ ــتخدامي) درصـ ــد4/2 (، اسـ ، ) درصـ
 6/3( پژوهشي   � و تحقيقي  ) درصد 4/8 (علمي �اي مشاوره
  .بوده است) درصد

 از نظـر    هاي كارشناسي   آموزشي دوره  ةآيا تجربيات و برنام   . 3
 مقاطع بـا شـرايط زمـان و نيازهـاي     التحصيالن اين  فارغ

 بازار كار مطابقت دارد؟

متوسط بيكاري و صرف زمان براي دستيابي به شغل در  :2 جدول

   دانشگاهاي دولتيبين دانش آموختگان شاغل
 صرف زمان براي دستيابي به شغل  متغيرها

 297 تعداد

 0 حداقل زمان صرف شده

 00/5  حداكثر زمان صرف شده

 03/1 ميانگين

 68/1 انحراف استاندارد

  
  

ي ااالتي در رابطه با تجربيات، محتـو      ؤدر اين قسمت س   
هــاي آموزشــي در دوران دانــشگاه،  علمــي رشــته، فعاليــت

هاي كسب شده و ارتباط دانشگاه با بازار كار مـورد            مهارت
  دســت آمــده  ه اطالعــات بــ . جــستجو قــرار گرفــت  

 اشاره  رت  بيشدهد كه موضوعات زير       نشان مي  3در جدول   
دانـش،  : نتايج نشان داد كه با توجه به سـه بعـد  . شده است 

آموختگــان  هــاي شــغلي دانــش نگــرش و مهــارت -بيــنش
 در بعـد بينـشي و دوم در         نخست ،ثير دانشگاه أين ت تر  بيش

ن عـدم   آموختگـا  در حاليكـه دانـش    . بعد دانشي بوده است   
هاي عملي و روزآمد بـودن       رضايت خود را در بعد مهارت     

هـاي مـورد بررسـي       درسي ارائه شده در دانـشگاه     مطالب  
هـاي   آموختگـان رشـته    به تعبير ديگر دانش   . اند اعالم داشته 

ــه، كــشاورزي و دامپزشــكي،   ــوم پاي ــي و مهندســي، عل   فن
 )هــا الــف انــد كــه دانــشگاه و علــوم انــساني معتقــد بــوده

 آمـوزش   )انـد، ب   هاي الزم را به آنـان ارائـه نـداده          مهارت
هـا و اسـتانداردهاي آموزشـي        الحيتدانشگاهي فاقـد صـ    

 ارتباط بين دانشگاه و بازار كار ضـعيف         ) ج  و مناسب است 
  ).3جدول  (است
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  با بازار كار آموختگان و ارتباط دانش تجربيات، محتوي علمي رشته، مهارت هاي كسب شده :3جدول 

 n  االتؤس
انحراف 

 استاندارد
 ميانگين

 55/2 38/1 531  د كه چه چيزي از دانشجويان انتظار دارنداز ابتدا كادر آموزشي روشن نمودن) 1

 70/3 02/1 543  دروس دانشگاه بينش نظري و قدرت شناخت مرا افزايش دادند) 2

 99/2 30/1 536  دروس دانشگاهي راههاي عملي استفاده از شناخت نظري را به من آموختند) 3

 87/2 70/1 498  مي برماز دروس دانشگاهي در محيط شغلي خود سود و بهره ) 4

 16/3 57/1 505  تحصيالت دانشگاهي توانمنديهاي شغلي مرا افزايش داد) 5

 64/3 31/1 535  تحصيالت دانشگاهي تعهد و احساس مسئوليت مرا افزايش داد) 6

 50/3 34/1 523  تحصيالت دانشگاهي توانايي كار با گروه را در من افزايش داد) 7

 45/2 56/1 489  توانمنديهاي شغلي من فقط حاصل كسب تجربه در محيط كارم است) 8

 96/1 54/1 482  تحصيالت دانشگاهي قدرت استفاده از تجهيزات و ماشين آالت را در محيط كارم افزايش داد) 9

 45/2 14/1 544  در مجموع مدرسين در بيان مطالب خوب بودند) 10

 70/2 18/1 541  سيار سنگين بود حجم دروس ارائه شده ب) 11

 60/1 94/0 543  مطالب درسي كامالً روزآمد بودند) 12

 47/3 65/1 542  بازار كار وجود داشت ارتباط خوبي بين دانشگاه و) 13

 20/3 56/1 543  در رشته تحصيلي من عرضه فارغ التحصيالن بيش از نياز بازار كار است) 14

 06/3 23/1 439  يافتن شغل بسيار مؤثر استمهارت و خالقيت فردي در ) 15

  

 تحصيالت دوره كارشناسي چـه      ،التحصيالن  به نظر فارغ  . 4

ي علمي  امحتو اندازه داراي كيفيت از نظر ايجاد مهارت،      

  و آموزشي، و توان كار و ارتباط با بازار كار بوده است؟

االت مختلفي از پاسخگويان پرسيده     ؤدر اين قسمت س   

هاي كسب شـده،      اساسي در قالب مهارت    شد كه در حيطه   

. بندي شدند ي دوره و رابطه دانشگاه با بازار كار طبقهامحتو

به منظور آگاهي از نظرات پاسخگويان برحسب گروههـاي         

دبيري در سـه حيطـه      هاي   عمده آموزشي چهارگانه و رشته    

   .هايي آزمون گرديد مورد نظر فرضيه

هـاي آمـوزش     آموختگـان گـروه    از نظر دانش   :1فرضيه  

ــف  ــه،  (مختل ــوم پاي ــي، عل ــي و مهندس ــشاورزي و  فن ك

ــساني و رشــته  ــوم ان ــر دامپزشــكي، عل ــاي دبي ــاوت ) ه تف

شده وجود نداشته    هاي كسب  مهارت داري در رابطه با    معني

 .است

هاي كسب شده    تحليل واريانس يك عاملي بين مهارت     

سـت كـه بــين    اهـاي آموزشــي بيـانگر آن   برحـسب گـروه  

ــش ــاوت    در گــروهآموختگــان دان ــورد بررســي تف هــاي م

  ).4جدول (داري وجود دارد  معني

)001/0=sig ،546/4=df 14/5 و=F(    ميــانگين كــسب

، گروه كشاورزي و )70/2(مهارت در گروه فني و مهندسي 

 07/3(، علوم انـساني     )01/3(، علوم پايه    )80/2(دامپزشكي  

.  بوده است98/2و در مجموع ) 08/3(هاي دبيري  و رشته) 

در واقع ميانگين كسب مهارت در گـروه فنـي و مهندسـي             

هاي دبيري متوسط    تر و در گروه علوم انساني و رشته        نپايي

هاي آموزشي مورد بررسي معتقد  اما در مجموع گروه. است

هـاي الزم را بـه آنـان ارائـه           ها مهـارت   اند كه دانشگاه   بوده

  . اند نداده

  هاي كسب شده اي آموزشي مختلف دانشگاه در رابطه با اهميت تجربيات و مهارته آموختگان گروه  نظرات دانش:4جدول 
سطح 

 df F داري امعن
انحراف 

 استاندارد
  كسب مهارت n ميانگين

 علوم پايه  86 0072/3 6533/0
 دامپزشكي كشاورزي و 119 7904/2 6946/0
 انساني 249 0768/3 6998/0
 مهندسي 33 7063/2 4879/0
 رشته هاي دبيري 60 0814/3 7672/0

001/0  4 14/5  

 جمع كل  547 9817/2 6990/0
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  ي آموزشي و علمي رشتهاهاي آموزشي مختلف دانشگاه در رابطه با اهميت محتو آموختگان گروه نظرات دانش :5جدول 

 df F سطح معناداري
انحراف 

 استاندارد
  ي آموزشيامحتو n  ميانگين

 علوم پايه 84 91/2 1310/1

 دامپزشكي كشاورزي و 119 89/2 0087/1

 انساني 245 96/2 0263/1

 مهندسي 32 04/3 7/0

 هاي دبيري رشته 60 35/3 8214/0

05/0 4 38/2 

 جمع كل  540 99/2 0122/1

  

  

هـاي آمـوزش      آموختگـان گـروه     از نظر دانش  : 2فرضيه  

ــف  ــ   (مختل ــه، ك ــوم پاي ــي، عل ــي و مهندس شاورزي و فن

ــساني و رشــته  ــوم ان ــر دامپزشــكي، عل ــاي دبي ــاوت ) ه تف

محتـواي علمـي و آموزشـي دوره         داري در رابطـه بـا       معني

  .وجود نداشته است

تحليل واريانس يك عـاملي بـين محتـواي آموزشـي و            

هاي آموزشي بيانگر آن است كه        علمي رشته برحسب گروه   

ت آموختگان در گروه هـاي مـورد بررسـي تفـاو            بين دانش 

  ).5جدول (داري وجود دارد  معني

)05/0=sig ،539/4=df 38/2 و=F(  ــواي ــانگين محت  مي

، گروه كشاورزي   )04/3(آموزشي در گروه فني و مهندسي       

، علــوم انــساني )91/2(، علــوم پايــه )89/2(و دامپزشــكي 

 بوده 99/2و در مجموع ) 53/3(هاي دبيري    و رشته ) 96/2(

هـاي    موزشـي در رشـته    در واقع ميـانگين محتـواي آ      . است

امـا در   . تر اسـت    دبيري باالترين و در گروه علوم پايه پايين       

اند كه آمـوزش دانـشگاهي        ها معتقد بوده    مجموع همه گروه  

  . ها و استانداردهاي آموزشي مناسب است فاقد صالحيت

هـاي آمـوزش     آموختگـان گـروه    از نظر دانش  : 3فرضيه  

ــف  ــه،  (مختل ــوم پاي ــي، عل ــي و مهندس ــشاور فن زي و ك

دانشگاه با بـازار    ) هاي دبير  دامپزشكي، علوم انساني و رشته    

  .اي منطقي نداشته است كار رابطه

تحليل واريانس يك عاملي بين رابطه دانشگاه بـا بـازار         

سـت كـه بـين       ا هاي آموزشي بيانگر آن    كار بر حسب گروه   

ــش ــاوت   آموختگــان در گــروه دان ــورد بررســي تف هــاي م

  . داري وجود دارد معني

)04/0=sig ،545/4=df 43/2 و=F( . ــسب ــانگين كـ ميـ

، گروه كشاورزي و )52/2(مهارت در گروه فني و مهندسي 

) 88/2(، علوم انساني    )75/2(، علوم پايه    )92/2(دامپزشكي  

.  بوده اسـت   76/2و در مجموع    ) 87/2(هاي دبيري    و رشته 

در واقــع ميــانگين ارتبــاط دانــشگاه بــا بــازار كــار از نظــر 

تر از متوسط بوده است      هاي پايين  ليه گروه ك در   پاسخگويان

  ).6جدول (

  

  

  هاي آموزشي مختلف دانشگاه در زمينه تناسب رابطه دانشگاه با بازار كار آموختگان گروه نظرات دانش :6 جدول
سطح 

  داري امعن
df F 

انحراف 

 استاندارد
  رابطه دانشگاه با بازار كار n ميانگين

 علوم پايه 186 75/2 9295/0

 دامپزشكي كشاورزي و 119 92/2 7212/0

 انساني 248 88/2 9106/0

 مهندسي 33 52/2 8040/0

 رشته هاي دبيري 60 87/2 8413/0

04/0  4 43/2 

 جمع كل  546 76/2  8666/0
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  هاي مورد نياز براي دستيابي به شغل در بازار كار ايران مهارت :7 جدول
  موارد  مهارتهاي اساسي

ــارت ــاي مهــ  هــ
 و شناســـــي  روش 

 كارآفريني

هاي مرتبط بـا     آشنايي با شغل  ،  افزارهاي مرتبط با رشته    آموزش نرم  ،حسابداري امور اداري،  آشنايي با كامپيوتر،   •
آموزش بازرگاني  ،  فيلمبرداري عكاسي و  آموزش رانندگي، ،  ابتكار شخصي يابنده شغل    خالقيت و  رشته تحصيلي و  

آموزش اقتـصاد و    ،  شناسي روان،  فن سخنوري و سخنراني    نگاري، نگارش و نامه  ،  هاي مديريتي  مهارت،  و بازاريابي 
اي  هاي فني حرفه   آموزش،  باال بردن احساس مسئوليت و افزايش كار گروهي         ،  آموزش قوانين استخدامي  ،  مديريت

، امي و نحوه كار در مراكز و ارگانهاآشنايي با شرايط استخد، تعمير لوازم صوتي مكانيكي، ،كشي نقشه مانند طراحي،
دهي كـه در آن بـازار كـار معرفـي            ارائه واحد درسي به نام جهت     ،  فراگيري امور اداري  ،  هاي فردي  آموزش مهارت 

 .ها و نحوه ارائه تسهيالت آموزش قوانين بانك، عمل در كنار كسب علم آشنايي با محيط كار و. شود

هـاي آموزشـي    گذاشـتن دوره ، هاي فني مناسب بـا اوضـاع اجتمـاعي روز        مهارت،  ملي  هاي ع  آموزش مهارت  • هاي علمي مهارت
ردن  كـ   برگزاري و پيـاده    هاي روز علمي و    آموزش مطالب و موفقيت   ،  مدت در زمينه رشته تحصيلي خود فرد       كوتاه

 در  رسـمي كـار    هـاي غيـر    آمـوزش ،  تجربه كاري مرتبط در حين تحصيل      ،بسياري از اين مطالب به صورت عملي      
ارائه واحدهاي درسي متناسـب بـا       ،  تجربيات استادان  استفاده از مشاورين و   ،  پژوهش آزمايشگاه در قالب تحقيق و    

. كيد بر ارزش نمره كم شودأت، موزش علوم انفورماتيكآ،  اي حرفه هاي فني و   آموزش،  عملي بازار كار   نياز واقعي و  
انجام كارهاي  ،  دادن گواهينامه مهارت   ابي دانشجويان و  ارزي ها و  هاي كارورزي جهت سنجش توانايي     وجود كالس 

 .يقاتي و پژوهشي در دوره كارشناسيتحق

هاي  مهارت
 ارتباطي

سلط به زبـان    ت،  هاي عملي  مهارت اعتماد به نفس و    هاي خود اشتغالي،   افزودن دروس عملي و آموزش مهارت      •
استفاده از اينترنت   ،  ت با ديگر افراد در محيط كار      وش برقراري ارتباطا   ر ،ارتباطات دانستن علوم عملي و   ،  انگليسي

آموزش خودشناسي تا افراد استعدادهاي خود را       ،  آموزشهاي ارتباطي و روابط اجتماعي    ،  هاي علمي  براي يافتن تازه  
 .بينانه در دانشجويان ايجاد انتظارات واقع، رواج فرهنگ قناعت ،ارتباط نزديك استاد با دانشجو. بشناسند

  ايه مهارت
  اطالع رساني

 ،آموختگـان  التحصيل از طرف دانـشگاه بـه دانـش         معرفي مراكز جذب نيروهاي فارغ    ،  صنعت ارتباط دانشگاه و   •
داشـتن  ،  هاي تحصيلي  آشنا كردن مردم با رشته    ،  بازديد از كارخانجات صنعتي    ،معرفي مراكز كاريابي به دانشجويان    

تفهيم ادارات در مـورد     ،  صيالن در سمينارهاي علمي و فرهنگي     التح شركت دادن فارغ  ،  ها مشاوره شغلي در دانشگاه   
 كارگيري مدارك دانشگاهي  به

  

  

  

چه آموزش هـا ومهـارت هـاي         از نظر دانش آموختگان   . 5

ديگري در كنار آموزش هاي رسـمي دانـشگاهي بـراي           

 يافتن شغل مناسب ضروري هستند؟

ـ     ،با استفاده از سوال باز پاسخي      ن  از دانش آموختگان اي

سوال پرسيده شد كه براي دستيابي به شـغل در بـازار كـار              

هايي كه آنها     عمده مهارت . چه نوع مهارت هايي نياز است     

  .اند بندي شده  طبفه7اشاره كرده در جدول 

  هـــاي خـــاص ماننـــد    تهآموختگـــان رشـــ  دانـــش

ــارت   ــه مه ــري ب ــد   دبي ــايي مانن ــالس (ه ــوزش ك   داري  آم

  اي بـــه طـــور  ارائـــه دروس تربيتـــي بـــراي هـــر رشـــته و

اي تدريس و تمـرين معلمـي در        ه جداگانه، بازنگري در شيوه   

ــته ــض رشـ ــاي محـ ــش)هـ ــشاورزي   ، دانـ ــان كـ   آموختكـ

ــشور و    ( ــشاورزي ك ــشكالت ك ــا م ــشجويان ب ــنايي دان   آش

تعادل بين بار علمي از نظر تئوري و عملي، توسعه و تقويـت             

  ) رزي متناسـب بـا نيـاز كـشاورزي كـشور          هاي كـشاو   كارگاه

  نقــدهاي ادبــي بــه جــاي    (موختگــان ادبيــات  آ و دانــش

ــاتي    ــون مطبوع ــرايش مت ــوزش وي ــري، آم ــدهاي نظ   ) واح

  . اند اشاره داشته

 هـا و   بعد از فـارغ التحـصيل شـدن چـه نـوع آمـوزش             

 ايد؟  جديدي كسب كرده هاي مهارت

هــا و  هــاي مختلــف مهــارت آموختگــان رشــته دانــش

ــوزش ــا آم ــه ي يه ــارتدر زمين ــاي روش مه ــي و ه  شناس

 را  هـاي ارتبـاطي    هاي علمـي و مهـارت      فريني، مهارت كارآ

  ).8جدول (اند  دنبال كرده
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  اند آموختگان بعد از خروج از دانشگاه كسب كرده هاي جديدي كه دانش مهارت :8 جدول

هاي كسب   مهارت

 شده
  موارد

هـــاي  مهـــارت

شناسي و   روش

 كارآفريني

دوره آموزش كنترل كيفيـت     ،  تحقيق وره پژوهش و  گذراندن د ،  آموزش اتوكد ،  گذراندن دوره كامپيوتر   •

QCريزي  برنامه، )مديريت( مالزي  درQ basicمديريت كنترل  ،آشنايي با برنامه نويسي كامپيوتر،  و اينترنت

قـرآن و     آمـوزش بـرق صـنعتي آمـوزش احكـام،          ،كارهـاي اداري   ،تزريقات،  آموزش فيلمبرداري ،  پروژه  

 . آشنايي با وضعيت بازار كار،افزارهاي مديريتي موزش نرم، آف بسيج دوره طرح معرفت از طر،تدريس آن

هـــاي  مهـــارت

 علمي

كار در آزمايشگاه يك كارخانه     ،  )فيزيك كاربردي (هاي آموزشي تخصصي مخابرات و فيبر نوري         دوره •

هاي ضمن خدمت در مراكـز آمـوزش         آموزش،  )مكانيك(كار با ماشين تراش     ،  )شيمي(توليد مواد شوينده    

هـاي   داوري و كـالس    هاي ضمن خدمت مربيگـري و      شركت در كالس  ،  اورزي و مطالعه منابع جديد    كش

ارتباط دانشگاه با   ،  )كشاورزي(كارگاه آموزشي كشت در گلخانه      ،  )تربيت بدني (تئوري در ارتباط با رشته      

اي جنبـي   هـ  مهـارت ،  رساني گذراندن دوره كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع      ،  مطالعه كتب ديني  ،  صنعت

 اجراي طـرح ، )تربيت بدني(هاي فوتبال و هندبال     آموزش مربيگري در رشته   ،  )…خوشنويسي،گلسازي و (

،  دوره مربيگـري تخصـصي نظـامي       ،)علـوم آزمايـشگاهي   (كار با ميكروسكوپ الكتروني     ،  هاي تحقيقاتي 

ي دام و   اصـول بازرسـي بهداشـت      ،)كـشاورزي (پـرورش قـارچ     ،   تعميـر لـوازم برقـي      ،كشي ساختمان  برق

مـشاوره   آمـوزش مـددكاري اجتمـاعي و      ،  مهارت در كارهاي ساختماني    ،هاي دامي و قرنطينه دام     فراورده

مـديريت  (آشـنايي بـا تجهيـزات پزشـكي         ،  هاي اختصاصي نيشكر   هارت در زمينه ماشين   ، م )علوم تربيتي (

كارهـاي هنـري   ، )توربـافي  سـازي،  گـل (هنرهـاي دسـتي    ،  دوره بانكـداري و حقـوق بـانكي       ،  )بازرگاني  

آموزش نقشه بـرداري    ،  كار در شركت  ،  التحصيالن دانشگاهي  دوره كارورزي فارغ  ،  )آرايشگري و قاليبافي  (

هـاي   هـاي اسـتخدامي و شـركت در كـالس           امتحـان بـراي آگـاهي      ،آموزش ترويج كـشاورزي    ،)آبياري(

  ماننـد جوشـكاري،    هـايي  آمـوزش ،  هاي صنعتي و آموزش از طريـق كـامپيوتر         آشنايي با نقشه  ،  استخدامي

نـوع   برخورد با دانـش آمـوزان،     ،   مطالعه آزاد و مطالعه كتب در حيطه رشته مربوطه         ،كشي مكانيكي و لوله  

دوره آموزش آبزي ، )روانشناسي(آشنايي با مسائل و مشكالت رفتاري كودكان ، نيازها و استعدادهاي افراد

، حـسابرسي و حـسابداري    ،  )جغرافـي  (هـا  طراحي فضاي سبز شـهري و آپارتمـان       ،  )زيست دريا (پروري  

هـاي قـديمي و معاصـر        نوشـته  ، شناخت شـعر   ،كارآموزي پتروشيمي ،  كار در آزمايشگاه  ،  كارهاي ورزشي 

رفتن به دادگاه  ها و بررسي پرونده، )كشاورزي(استفاده از امكانات مكانيكي موجود در هنرستان ، )ادبيات(

، )ماشـينهاي كـشاورزي   (ر موتورهاي بنز و نگهداري آنهـا        دوره تعمي ،  )حقوق(و آشنايي با نحوه دادرسي      

، )مكانيـك ( آموزش درباره دانش اطفاء حريق و تجهيـزات مربوطـه         ،  )مكانيك(آموزش درباره هيدروليك    

خدمات تخصصي مـرتبط بـا       ،)عمران(سازي   كارهاي اجرايي ساختمان  ،  )كشاورزي(كارورزي در شيالت    

 شركت در سمينارهاي تخصصي ژنتيـك و اصـالح          ،و ارتقاء كيفيت  بندي مشاغل    طرح طبقه ،  )آمار(رشته  

 ،هاي آموزش مربيان بزرگـسال توسـط جهـاد دانـشگاهي           شركت در كالس  ،  )كشاورزي(نژاد زنبور عسل    

 آموزش مديريت مشاركتي

  هاي مهارت

 ارتباطي

ارتبـاط بـا    نحـوه  ،آمـوزش زبـان   ،  )مهندسي عمـران  ( همكاران و كارگران     ،قدرت ارتباط با پيمانكاران    •

 گذاري كاال قيمت مشتريان،

  

  

 بـراي توانـد     چگونه مي  دانشگاه ،آموختگان دانشبه نظر   

  يافتن شغل مناسب كمك كند؟

آموختگـان را    بندي شده از نظـرات دانـش       مطالب جمع 

  :بندي كرد توان در دو محور اصلي طبقه مي
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هاي شغلي متناسب  شناسايي فرصت: رساني  اطالع)الف
التحـصيالن بـه     التحصيالن و معرفي فـارغ      فارغ هاي با رشته 

ها بايد مانند بانك اطالعاتي عمـل        دانشگاه  و مراكز كاريابي 
التحصيالن به مراكز    كنند يعني اطالعاتي را در رابطه با فارغ       

هاي نيازمند بدهند و همچنـين بـه         سسات و وزارتخانه  ؤو م 
. نـد التحصيالن نيز اطالعاتي راجـع بـه بـازار كـار بده            فارغ

ــركتأت ــيس ش ــاوني، س ــاي تع ــه ه ــين ،اي گلخان ــاي  زم ه
هـاي   اندازي صنايع و توليـدي     راه،  آنها كار در  كشاورزي و 

ــشگاه  ــوجيهي  ، كوچــك توســط دان ــسات ت ــزاري جل برگ
 التحـصيالن بيكـار و     گرفتن آمار فارغ  ،  هاي دانشگاهي  رشته

معرفي مراكز مرتبط   ،  ارائه آن به ادارات و نهادهاي مختلف      
تأسـيس مراكـز    دانـش آموختگـان،     حـصيلي بـه     با رشـته ت   

ــا دانــشجويان پــس از ، هــا كاريــابي در دانــشگاه ارتبــاط ب
ــارغ ــارغ  دادن جــزوه، التحــصيل شــدن آنهــا ف ــه ف هــايي ب

ردوهايي جهت  برگزاري ا ،  التحصيالن در رابطه با بازار كار     
 هـاي تكميلـي مهـارتي،      آمـوزش دوره  ،  آشنايي با بازار كار   

برگـزاري  ،  رابطه با رشـته مربوطـه     كارآموزي و تدريس در     
هاي مرتبط با رشـته تحـصيلي        بازديدهايي از مراكز و مكان    

ايجـاد  ،  التحـصيالن  ايجاد صندوق حمايت از فارغ    ،  دانشجو
هـا   انجمني تحت عنوان انجمن فارغ التحصيالن در دانشگاه       

  هاي ساالنه  و برگزاري همايش
 بردن  باال افزايش كيفيت آموزشي دانشگاه از طريق        )ب

كـاهش جـذب دانـشجو در       ،  سطح علمي اسـاتيد دانـشگاه     
گرفتن دانشجو در ، به خصوص توسط دانشگاه آزادها  رشته
كـم  ،  هايي كه توانايي ايجاد شغل براي آنهـا را دارنـد           رشته

، كردن حجم دروس عمومي و افزودن به دروس تخصصي        
بــه روز ، افــزايش دروس عملــي و كــاهش دروس تئــوري

باال بردن سـطح علمـي      ،   آموزش مي دهند   كردن مطالبي كه  
، تقويت روحيه تحقيق و كاوش در دانشجويان      ،  دانشجويان

ــراي او  ا ــسير را ب ــشگاه م ــه دان ــشجو ب ــداي ورود دان ز ابت
مشخص كنند تا بداند در آينده براي چه كاري آماده شود و 

حمايت اساتيد از دانـشجويان     ،  چه كاري از او انتظار دارند     
  ر در دانشگاه مند به كا عالقه
  

  بحث نتايج 

تـرين   گفته شد كه رابطه آموزش عالي و بازار كـار از مهـم            
ريــزان، مــسئوالن كــشور و همچنــين  هــاي برنامــه دغدغــه
طالعـه حاضـر    هـدف از م   . ها و دانـشجويان اسـت      خانواده

 هـاي  آموختگـان كارشناسـي دانـشگاه      پيگيري و رديابي دانش   
ي يك دوره پنج ساله     شهيد چمران اهواز، لرستان و ايالم ط      

 چـارچوب نظـري     گيـري از   در ايـن مطالعـه بـا بهـره        . بود
براون و اسكيس رابطه آمـوزش      تجديدنظر شده وبر توسط     

نتـايج  . دانشگاهي و نيازهاي بازار كار ايران بررسي گرديـد        
  :دست آمده نشان داد هب

 آموختگـان در كـشور بحرانـي       له اشتغال دانش  أ، مس اوالً
آموختگاني كه داراي شغل     صد از دانش   در 45حدوداٌ  . است
له أاين مـس  . اند اند در بخش دولتي مشغول به كار شده        بوده

 اهميت زياد بخـش دولتـي در        )الف: نشانگر دو نكته است   
 عـدم   )آموختگان ، ب   هاي اشتغال براي دانش    ايجاد فرصت 

هـاي   تعـاوني در ايجـاد فرصـت      توانايي بخش خصوصي و     
ايــن مطالعــه نتــايج . اســت آموختگــان شــغلي بــراي دانــش

 ]23[  نـژاد و همكـاران     تربتـي  ]22[ مطالعات گذشته امينـي     
 اشـعريين،  ]25[  ،دهنـوي  ]24[   و فـوالدي   محمدي دينـاني  

زاده  يقيپـورحق  ]28[  ميرهـادي تفرشـي    ]27[  شعباني ]26[ 
در تفـسير داليـل وجـود چنـين         . ييد كرده اسـت   أ را ت  ]29[ 

توان اذعان داشت كه در واقع با گذشت زمـان           اي مي  لهأمس
هـاي    دم تعـادل   در مـورد عـ     ]22[ به استناد بررسـي امينـي       

بخـشي از    1375-1379اي بازار كار كشور طي دوره         منطقه
سـتان و   هاي خوزستان، لر   آموختگان در استان   بيكاري دانش 

 است  كل بازار كار كشور   ايالم ناشي از افزايش عدم تعادل       
اي بازار كار افزوده شده       هاي منطقه   شدت عدم تعادل  كه بر   
هاي مورد بررسي عـدم آگـاهي        اي در استان   تا اندازه . است
هاي شـغلي     فرصت و   اطالعات بازار كار  آموختگان از    دانش

 بــودن و بــاالديگــر كــشور و همچنــين خــالي در منــاطق 
 بر  .تواند از داليل بيكاري آنان باشد      ميهاي مهاجرت     هزينه

رابطه آموزش عالي و بازار كار نـه تنهـا تـرميم             اين اساس، 
هـاي   سازي پذيرش دانشجو در بخش     نيافته است بلكه انبوه   

آموختگـان   له اشتغال دانش  أآموزشي دولتي و خصوصي مس    
 درصـد  الوصـف اينكـه چـرا    مـع . تر ساخته است را بحراني 

آموختگان در منطقه مورد بررسي بيكار       چشمگيري از دانش  
توان بـه آن     اي است و به آساني نمي      هستند موضوع پيچيده  

متعـددي   هـاي  زيرا پاسخ آن در مسائل و نظريـه       . پاسخ داد 
عـدم تعـادل عرضـه و        مانند نوسانات بـازار كـار ايـران و        

ر گذاري اشـتغال د     تقاضاي نيروي كار، عدم وجود سياست     
هاي اجتماعي و فرهنگي     هاي گذشته، تبيين   كشور طي سال  

هـاي فرهنگـي     عدم تمايل به كار مستقل و دسـتي،گرايش       (
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 ،)در ميان بيكاران، تركيب، تحركات و جابجايي جمعيتي       ويژه  
فقـدان  (ريـزي آمـوزش عـالي       هاي مربوط به برنامـه     تحليل

 غير  هاي ها و آموزش   ها با بازار كار، مهارت     ارتباط دانشگاه 
  .كاربردي و نظري محض قابل جستجو است

 آموزشـي   هاي  ه، در زمينه مطابقت تجربيات و برنام      ثانياً
هاي كارشناسي با نيازهـاي موجـود در بـازار كـار بـا               دوره

هاي شغلي  نگرش و مهارت -دانش، بينش: توجه به سه بعد
 اول در بعد بينشي ،ثير دانشگاهأين تتر بيشآموختگان،  دانش
در حاليكـــه . در بعـــد دانـــشي بـــوده اســـت    ،و دوم
هـاي   مهـارت آموختگان عدم رضايت خود را در بعد         دانش

هــاي  عملــي و روزآمــد بــودن مطالــب درســي و مهــارت 
هاي مـورد بررسـي اعـالم        كارآفريني ارائه شده در دانشگاه    

هاي دولتي   نتايج اين مطالعه نشان داد كه دانشگاه      . اند داشته
هـاي فـوق ناكارآمـد       مهـارت  در تربيت دانـشجويان بـراي     

 پايين خـدمات آموزشـي در       اي كيفيت  نين نتيجه چ. اند بوده
ارائه دانش، نگرش و مهارت را كه در مطالعات گذشته نيز           

در تبيين داليـل احتمـالي      . ييد كرده است  أنشان داده شده ت   
سـازي آمـوزش     توان به مسائل نظيـر انبـوه       چنين بحران مي  

لي، عدم توجه به تغييرات     عالي و گسترش كمي آموزش عا     
الزم در ساختار سازماني و آموزشي و پژوهشي دانـشگاه و           

هاي سنتي بي ارتباط با بازار كار را ذكر          صرفاً ارائه آموزش  
تـوان   چنانچه به برنامه درسي كنوني نگريسته شود مي        .كرد

دريافت كه اين برنامه بر اساس مفروضات نظام توليد سنتي 
رو بـودن و      كار، تـك مهـارتي و دنبالـه        و انبوه نظير تقسيم   

اطاعت بـي چـون و چـرا از كارفرمـا و مـديريت طراحـي          
در حاليكه نظام توليد شبه متغير و متغيـر نيـاز بـه             . اند شده

ــه كــارافريني، كــار گروهــي، ارتباطــات،   آمــوزش در زمين
خالقيت و ارائه پيشنهادات و حل مسئله و استفاده از رايانه           

  . دارد
ايج اين مطالعه ديدگاه نظري بـراون و اسـكيس          ، نت ثالثاً

ييـد  أرا براي دسـتيابي بـه اشـتغال ت        ) تجديدنظر شده وبر  (
در بخــش پيــشنهادات ارائــه شــده توســط     . كنــد مــي
ها بايد در چهار  آموختگان مشخص گرديد كه دانشگاه دانش

شناســي و كــارآفريني،  هــاي روش  مهــارت:زمينــه اساســي
هـاي   ارتبـاطي و مهـارت    هـاي    هاي علمي، مهـارت    مهارت
در واقع، به . هاي خود را متمركز سازند رساني فعاليت اطالع

سسات آموزش عالي ايـران بـراي افـزايش         ؤرسد م  نظر مي 
ــازنگري اساســي در   ــد ب كــارايي محــصوالت خــود نيازمن

بـا  . سازي دانـشگاهي هـستند     هاي آموزشي و مهارت    روش
 توليد سنتي نگاهي به وجوه متمايز الگوهاي اقتصادي نظام        

ريـزي   هـا در برنامـه     رسد بايـد اولويـت     و متغير به نظر مي    
هـاي كـشور بـراي انطبـاق         توسعه منابع انساني در دانشگاه    

برنامـه مراكـز آموزشـي و كـارآموزي بـا نيازهـاي الگـوي        
  .توليدي متغير تعيين شوند

 تـر  بـيش بر پايه نتايج فوق، موضوعي كه نياز به تحقيق          
ظام آموزشـي دانـشگاه بـراي تربيـت         دارد چگونگي تغيير ن   

سازي آنان بـراي حـضور در بـازار كـار         دانشجويان و آماده  
ــران اســت ــر در اي ــر مــي. متغي ــن تغيي ــد در حــوزه  اي توان

اي و  هاي تلفيقي و بين رشته ريزي درسي، ايجاد رشته برنامه
هاي آموزش و يادگيري در دانشگاه صورت  شرايط و روش

  . بگيرد
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