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  چکيده

  
 مختلف ي از مسائل مورد توجه در کشورهايکي ي دانش آموختگان آموزش عاليکارياشتغال و ب

ن يشتري که بخش خدمات بدهد مي کشور نشان ي مختلف اقتصاديها ن در بخشي شاغليسبرر. است

 ي صنعت و کشاورزيها ا کرده است و بخشي مهيل کردگان آموزش عالي تحصيفرصت اشتغال را برا

الن ينه اشتغال فارغ التحصياز به مطالعه در زمين راستا نيدر هم .اند جاد شغل موفق عمل ننمودهيدر ا

ت اشتغال يوضع يبررس" با عنوان يقيب تحقين ترتيبه ا ،آيد مي مهم به حساب ي امريکشاورز

جامعه . انجام شد)" س کرجيپرد(  دانشگاه تهراني دانشکده کشاورزيليالت تکميالن تحصيالتحص فارغ

س يپرد(  دانشگاه تهراني دانشکده کشاورزيليالت تکميالن تحصيالتحص ق شامل فارغين تحقي ايآمار

 به دست آمده با يها داده.  مورد نمونه انجام شد١٠٨ل با يه و تحليتجز.  بود١٣٨٠ ‐٨٤از سال ) کرج

 النيالتحص درصد اشتغال فارغ .ل قرارگرفتنديه و تحلي مورد تجزيلي و آمار تحليفياستفاده از آمار توص

 ي درسيها  برنامهيشسن و اثربخ ت اشتغال وين وضعيب  که،دهد ميق نشان يج تحقينتا. باشد مي% ٤/٥٧

ن ين بيهمچن. ر داردي آن تاثي آنها بر  رويليت تاهل و مقطع تحصي وجود دارد و وضعيدار معنيرابطه 

 و نحوه يليت تاهل، مقطع تحصيت، وضعي وجود دارد و جنسيدار معنينوع اشتغال و سن رابطه 

  . ر داردياث محل اشتغال تي بر رويليمقطع تحص.  ر داردي آن تاثي بر روياستخدام

  

  يليالت تکميل تحصي، فارغ التحصيت اشتغال، اشتغال کشاورزي وضع:يدي کلهاي هواژ

  .ي کشاورز                          

  

  مقدمه
ا در حال يافته و ي کمتر توسعه ي ازکشور هاياريدر بس

 کسب و توسعه دانش، ي برايزم ساختاري مکان، توسعه 
 و در مقاطع باالتر يموزش رسم نظام آها،  مهارتاطالعات و 

ن يزان برايران و برنامه رياکثر مد.  استينظام آموزش عال
 توسعه يکنند که رمز اصل ين راستا عمل ميباورند و در ا

 است و ي آموزشيها ع فرصتي و سري گسترش کميمل
ن ياند و برا  دانستهيتر مساو عيشتر را با توسعه سريآموزش ب

ها و  ترش روز افزون فرصتباور خود را موظف به گس
 يها سرمايهبه آن دستيابي  ي دانسته و براي آموزشيفضاها
نحوه   برن حال اگري در عيول. کنند ينه مي را هزيهنگفت
ها به عنوان  الن دانشگاهيالتحص و اشتغال فارغ  جذب
 کشور توجه مبذول يم آموزش عالي صنعت عظيها فرآورده
   يهايزير ها و برنامه ت طرحيوفقد به مي نبا  و توان مينگردد ن

  .)١٧(د داشت يمربوط ام
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ت جهان در سال ي سازمان ملل جمعيها يبراساس بررس
ون نفر يليم۹۷ران به يت ايارد نفر و جمعيليم ٨به۲۰۲۵

  نسبتاًيديه توليرغم وجود منابع پاي عل.ديخواهد رس
 ۸۰ ازمرز ي کشور به سختيي غذاييب خود کفايضر، مناسب

 از يکي ييت غذاين امنين تاميبنابرا، شتهدرصد گذ
 از جمله .باشد مينده ي کشور در آيها ن چالشيتر ياساس
د يه تولينه از منابع پاي بهيبردار ل عدم بهرهين داليمهمتر

ن بودن سطح اطالعات يي پا، يي و روستايدر بخش کشاورز
 متخصص يروهاي نيريد کنندگان و عدم به کارگي توليفن

   .)١٨( است ي و کشاورزييد در مناطق روستايدر امر تول
 مختلف يها ن در بخشي شاغلي بررس، نيهمچن
 صنعت ، ي کشاورز،  خدماتيها ر بخشي کشور نظياقتصاد
ن فرصت يشتري که بخش خدمات بدهد مي نشان ...ره يو غ

ا کرده ي مهيل کردگان آموزش عالي تحصياشتغال را برا
جاد شغل موفق ير ا دي صنعت و کشاورزيها است و بخش
 تا ي تعداد کل دانش آموختگان کشاورز.اند عمل ننموده

 هزار نفر در ۳۵ هزار نفر بوده است که ۱۴۵ ، ۱۳۸۰سال 
 هزار نفر در بخش ۱۵ ، يرمرتبط در بخش دولتيمشاغل غ

 ير مرتبط با کشاورزيهزار نفر در مشاغل غ ۵۵ ،ير دولتيغ
   ).٢٠(کارند يز بير نگي هزار نفر د۴۰مشغول به کار هستند و 

 يکارينه اشتغال و بي در زميديران با بحران شديکشور ا
 ي عرضه و تقاضادر عدم تعادل .بان استيدست به گر

عرضه و  ". حاکم شده استيا  کاربه طور نگران کنندهيروين
 ي است که نرخ رشد آن طيا به گونه  کاريروي نيتقاضا
 ير دوره طوالن براب١/٥ باًي تقر١٣٨٠ تا ١٣٧٥ يسالها
  تعادلعدمن ي اي علل اصل.)١٤" ( بوده است١٣٧٥ تا ١٣٤٥

، ١٣٦٠ت در دهه ي جمعيزان رشد باالي م:عبارتند از
ن در نظام ي به ساختار نويگذار از ساختار سنت تيوضع

ده ي پد، کشوري بودن ساختار اقتصادي دولت، کشورياقتصاد
سب و  نامناي ساختار سن، شاغليروي بودن نيچند شغل

 ي شغلي شاغالن گروه هايتيب جمعينامتعارف در ترک
)١٩(.  

 و عدم يو مشکالت بخش کشاورز به علت تنگناها
 ي بازار کار بخش کشاورز،  بالقوه آنيها تياستفاده از ظرف

شه در ي است که ريها و مشکالت يران دچار نارسائيدر ازين
 اهم مشکالت و . داردي بخش کشاورزيمشکالت و تنگناها

رگذار در ي تاثي که به طور جدي بخش کشاورزيتنگناها
 يور بهره ،هيکمبود سرما: باشند عبارتند از يبازار کار م

 بودن يشتيمع،  از منابع آب و خاک کشوريراصوليغ
، دي تولين بودن سطح فناورييپا،  خرديبردار  بهرهيواحدها

ن بودن ييپا،  جامع و هماهنگ توسعهيک الگويعدم وجود 
ازها و يص نادرست نيتشخ، دي تولي و بازدهيبردار هرهسطح ب
ق و کامل يعدم وجود اطالعات و آمار دق،  بخشيها تياولو

 يعدم برخوردار، يي و روستاي مختلف کشاورزيها نهيدر زم
 يالت کشاورز محصوي و بازار رسانيابيستم بازار يک سياز 
)١٦( . 

 از ي اد گسترهي بايدر آموزش کشاورزن مبنا يحال بر ا
 .ان فراهم کردي دانشجوي براي فرهنگيفرصت ها و برنامه ها

ان ي دانشجويالن و حتيالتحص  فارغ، نوآموزانين برايهمچن
 متنوع ي کاريها د برنامهي که تحت نظارت هستند بايدکتر

ن ي از ايت و مسائليت و قومي جنسرنکه بي ايداشت و به جا
و دانش و رفتار و د بر عملکرد يق و تفحص کرد بايل تحقيقب
د شود ي که فرد در مورد موضوعات مختلف دارد تاکيديعقا

 مدارس ي توسعه و عملکرد ها، تيد ازخالقين بايو همچن
  .)٢(ت شود ي حمايه کشاورزيپا

کند که در آموزش  يان مي ب)١٩٩٢ (ن گوکريهمچن
 از آموزش و يي بااليلي خيها ان به سطحي دانشجويکشاورز

 يور ثر باشند و بهرهؤنکه مي ايها برا تي صالحيريادگي
   .)٨( از دارندين، داشته باشند

 يريادگي اعتقاد دارد که اصول آموزش و )١٩٨٩(ک يبار
 يها گاهيشان در جاي کاربردهايه هستند ولي شبيدر کشاورز

ق ي تحقي برايين راهنماياصول همچن. مختلف متفاوت است
ت آموزش شرفي پيد برايکشف دانش جد .ل هستنديوتحص
 در يد برايالت با دانش جديو تحص،  استالزم يکشاورز

  . )١٢(ش رو ارتباط دارد ي پيها حرفه گرفتن ارياخت
افتن ي ي براي آموزش کشاورزيها ن برنامهيهمچن

ات يان تجربي دانش آموختگان در مي شغليها هدف
،  با ساختارمنظميا آموزش شغلي نظارت شده يکشاورز
   .)١( اند  شدهيطراح
 يادي زيهاري وابسته به متغينده آموزش کشاورزيآ
 دانش ي و اجرايريت فراگين آنها در نهاي که مهمتر، است
ت يفي به هر حال ک.ق استيد بدست آمده از تحقيجد



 ۱۲۵  ...هاي   تكميلي رشته تحصيالتالتحصيالن بررسي وضعيت اشتغال فارغ: و همکارانيوري  ده  

 اغلب مورد سوال بوده است و يق در آموزش کشاورزيتحق
 که در آموزش دهد مي مطالعه شده نشان يها شيگرا

به سمت آموزش و خدمات بوده شتر ي جهت بيکشاورز
  .)٣(ق ياست تا تحق

 ي توسعه چشم انداز بهتري برايجامعه آموزش کشاورز
 در چالش قرار ي در کشاورزيريادگي و ياددهينده يدر آ
آموزش ، ي همگام نگه دانش صنعت کشاورزي برا.دارد

 ارائه آموزش دارد و ي برايدي جديها از به راهي نيکشاورز
 هدف .ر داردين مسي را در اي نقش مهمي آموزشيتکنولوژ

 حل ي برايريادگي در يان از تکنولوژياستفاده دانشجو
از ي مورد نيها مهارت به يابي و دستيمسئله بهبود اثربخش

 .)١٣ (باشد ميدام العمر ا ميريادگي شرکت در جامعه و يبرا
در كشورهاي توسعه يافته ارتباط معكوس بين سطح آموزش 

جود دارد به اين معنا كه هر چه سطح و نرخ بيكاري و
 در  در واقع.تر باشد نرخ بيكاري باالتر است آموزش پائين

 به معناي افزايش و تكامل اكثر اين كشورها آموزش عمدتاً
هاي انساني بوده و به ارتقاي   و قابليتها مهارت ، ها توانايي
  به.انجامد و لزوماً با كاهش بيكاري همراه است وري مي بهره

عكس در كشورهاي در حال توسعه ارتباط بين آموزش و 
اي مستقيم است به اين  نرخ بيكاري به طور غيرقابل منتظره

 .رود نرخ بيكاري نيز باال مي، معنا كه با افزايش سطح آموزش
آمارهاي موجود در اكثر كشورهاي در حال توسعه يك 

يد  جامعه جد.)٩ (دهد ميچنين رابطة معماگونه اي را نشان 
از نظر نيروي انساني به افرادي نياز دارد كه عالوه بر داشتن 

پذير و مشاركت  اي انعطاف با دارا بودن روحيه، تخصص الزم
هاي متنوع پيشقدم و به طور  جويانه در پذيرش مسئوليت

هاي  العمر در بهبود توانايي پيوسته در فرآيند آموزش مادام
نگي مستمر بين  بنابراين ضرورت هماه.خود كوشا باشند

نظام آموزشي به طور كلي و بازار كار بيش از پيش محسوس 
  .)٤(است 

 اشاره ، در گزارشي كه توسط يونسكو تهيه شده است
 از ، هاي دنياي متغير كار شده است كه در پاسخ به چالش

 تنوع بيشتري از لحاظ ، موزش عالي انتظار مي رود كه اوالًآ
اع و شرايط اقتصادي و دروس ساختاري مانند پيوند بين اوض

 ثانياً عنايت بيشتري به ، ريزي شده دانسته باشد برنامه
ي اجتماعي و پيشرفت ها مهارت ،هاي عمومي صالحيت

هاي منظم ارتباطي بين آموزش  روش، شخصي نمايد و ثالثاً
 ابزارهاي ارتباطي پيشنهاد شده .عالي و دنياي كار ايجاد كند
مدن بر مشكالت طرف عرضه و توسط يونسكو براي فايق آ

مشاركت : تقاضاي نيروي كار تحصيل كرده عبارتند از
 در نظر گرفتن ، هاي درسي كارفرمايان در توسعه برنامه

پذير كردن   انعطاف، كارآموزي صنعتي در برنامه هاي درسي
هاي دانشگاهي و حرفه اي و آموزش نيمه وقت  دوره

هايي كه توسط  روژه كار نيمه وقت دانشجويان در پ،شاغلين
حرفه و   و تدارك خدمات شغل وشود ميصنعت اجرا 

  ).١١(التحصيالن  كاريابي براي كمك به اشتغال فارغ
با توجه به تحقيقات انجام شده عالوه بر عوامل عمومي 

آموختگان آموزش عالي در  عوامل بيكاري دانش ،بيكاري
ب رشد عدم تناس:  به اين ترتيب نام بردتوان ميايران را 

عدم وجود ارتباط ، هزايي جامع قتصادي و ظرفيت اشتغالا
ي ها مهارتفقدان ، كافي بين نظام آموزش و نظام اشتغال

افزايش نرخ ، التحصيالن مورد نياز بازار كار از سوي فارغ
، هاي مركزي التحصيالن در محيط تمركز فارغ، مشاركت زنان

و  گيعدم هماهن، التحصيالن فقدان تحرك شغلي فارغ
، ارتباط مؤسسات آموزشي و مراكز توليدي و كارفرمايان

ق يعدم توف،  كارهاي بازار فقدان اطالعات در مورد نيازمندي
 زه خدمتي و انگيه علميت روحيجاد و تقويها در ا دانشگاه
 مشخص نبودن حداقل، اني به جامعه در دانشجويرسان
فقدان ، ل شدنيالتحص  فارغي براي و عملي علميت هايقابل
رواج ، ي کاربردـ ي علميها  آموزشينه مناسب برايزم
  ).١٥، ٥( يابيافتن و مشخص نبودن فرهنگ کارين

  قي تحقيها هدف
  يهدف کل

 يالن کارشناسي التحصت اشتغال فارغي وضعيبررس
 )س کرجيپرد(دانشگاه تهران  ي دانشکده کشاورزارشد
   .باشد مي

  ياهداف اختصاص
  الن يتحصل ا فارغي هايژگي شناخت و‐١
 النيالتحص  بر اشتغال فارغيليتکم التيرتحصيثأت  شناخت‐٢
  الن ي اشتغال فارغ التحصيفعلت يشناخت وضع ‐٣
ت جذب آنان در مشاغل مربوط به ي وضعيي  شناسا‐٤

 شانا تخصص
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  ت موضوعياهم
 يت هايت و به دنبال آن باال رفتن ظرفيش جمعيافزا

 توسعه ياست هايز سي و ني انسانيروين نيبالقوه تام
زان اشتغال در کشور يش مي لزوم افزا، ي اجتماعـ ياقتصاد

   .)٦(ان ساخته است يش نمايش ازپيراب
ش دانش آموختگان ير و با افزاي اخيدر سالهان يهمچن

 يها  مختلف و از جمله دانش آموختگان رشتهيها رشته
 اشتغال آنها با ، يردولتيغ  وي دولتيها  از دانشگاهيکشاورز
 از دانش ياريل بسين دلي به هم. مواجه شده استيمشکالت

 يليرمرتبط با رشته تحصي غيها به کارها آموختگان دانشگاه
پردازند که باعث اتالف منابع و  يل ميان تحصيخودپس از پا

  .)١٠ (شود مي آنها ي انجام شده بر رويها يگذار هيسرما
 يروين  در امر آموزشيگذار هيسرما گري دياز سو

 الزم را خواهد داشت که ي ثمربخشي زمانينسانا
 به عنوان محصوالت ي کشاورزيها الن دانشکدهيالتحص فارغ
ده اند قرار ي که آموزش ديگاه تخصصيستم در جاين سيا
 يرتخصصي و غي جانبيها ر بخشيرند و از اشتغال در سايبگ

 ،  مصروفه استيها سرمايهه يکه همانا هدر رفتن کل
  .)١٧(زند يبپره

ن منبع قدرتمند ي که به اي و مسائل و اموريمنابع انسان
 شود مي مربوط ي زندگي روندهاير گذار بر تماميو تاث

 را ياديقات زيکند و تحق يجاد مي را ايشمار يسواالت ب
ل کرده به عنوان ي حال توجه به قشر تحص.موجب شده است

 جوامع و مسئله اشتغال به يها ن ثروتيتر مي از عظيکي
 که در آن يطي اوضاع و شرايرو و بررسين ني از ايريگکار

ن موضوع شده است که به يوجود دارد موجب انتخاب ا
  :شود مين انتخاب اشاره يل اير  به عنوان داليموارد ز

هدر رفتن   وي انسانيرويه نيشتر به مسئله سرماي توجه ب‐۱
ن منابع و يا ح و نابجا ازيه بر اثر استفاده ناصحين سرمايا

   .ها تخصص
 و توسعه ي متخصص بر بالندگيروهاير ني توجه در تاث‐۲

   .ي و کشاورزيي روستايها طيمح
  .کردگان لي تحصيکاريناگوار ب يامدهايوپ  تفکردرمعضالت‐۳
  و  ها  دانشگاه  يها رشين موضوع که پذي پرداختن به ا‐٤

 بازار يازهايد با نين مراکز باي ايها ن آموزشيهمچن     
  .تر باشد ه وجود دارد هماهنگ کيکار

  قيروش تحق
قات  ياست و در دسته تحق يکاربردنوع ق از ين تحقيا
 يرهاين متغيهمچن. رديگ ي قرار مي و همبستگيفيتوص

نوع وابسته و مستقل  ق از دوين تحقياستفاده شده در ا
   .باشند يم

مقطع ، ت تاهليوضع، جنس، سن ،ر مستقليمتغ يبراـ 
، يا انهي رايها مهارت، ينحوه استخدام، شغل پدر،يليتحص
ه يروح، ي آموزشيها دوره، ي خارجيها  با زبانييآشنا
 از يور زان بهرهيم، ليهدف از ادامه تحص، ينيکارآفر
 ، ي درسيها  برنامهيزان اثربخشيم، يعمل يها آموخته

عوامل موثر در  ، يمشکالت شغل ،يسابقه کار کشاورز
  .انتخاب شغل و تخصص

 نوع اشتغال ،ت اشتغاليموارد وضع ،ر وابستهيمتغ يبرا ـ 
 .اشتغال در نظر گرفته شدندو محل 

الت يتحصق دانش آموختگان ين تحقي در ايجامعه آمار
 دانشگاه تهران ي دانشکده کشاورزيکشاورز يليتکم

 يها شيدر گرا١٣٨٤ تا مهر ١٣٨٠ از سال )س کرجيپرد(
  .باشد مي يمختلف کشاورز

ا ي ي تناسبيا  طبقهيريگ  روش نمونهق ازين تحقيدر ا
 به دست آوردن حجم ين برايهمچن. شد استفاده يصيتخص

 مورد نظر از فرمول کوکران استفاده ينمونه از جامعه آمار
ق ابزار ين پژوهش با توجه به نوع و روش تحقيدر ا. شد

  . قرار گرفت استفاده موردپرسشنامه
ه است، بودق شامل سه بخش ين تحقيپرسشنامه در ا

 باشد ميت اشتغال ي و وضعيليسابقه تحص ،يمشخصات فرد
  .مه باز بوده استين  بسته وسوال ٢٥که در غالب 
 )Reliability (ييايا پايت اعتماد ين قابليهمچن

مورد %) ٧٩(کرونباخ   استفاده از آزمون آلفاباپرسشنامه 
 بردن به اعتبار ي پيبران يد قرار گرفت و همچنيتائ

د و يپرسشنامه از نظر اسات يا روائي) Validity (يريگ اندازه
  .دن امر کمک گرفته شيارشناسان اک

 يها  به دست آمده ازروشيها ل دادهيه و تحلي تجزيبرا
 ي مرکزيها  شاخص، يع فراوانيجدول توز (يفي توصيآمار
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 يها ن شاخصينه و همچنيشينه و بيانه، کميم ،نيانگيم
با استفاده از آمار  و تفاده شداس)  اريانحراف مع، يپراکندگ
 و کروسکال ين تيوا ـ  ک مني ناپارامتريها آزمون( ياستنباط

ون گام ي کرامرو رگرسين  شدت همبستگيس و همچنيوال
ن يتفاوت موجود در ب، رهاين متغي روابط بيبه بررس) به گام
ق ير وابسته از طرين متغييا تبي مورد مطالعه و يها هگرو
 موارد فوق از ي تماميکه برا اخته شد،ر مستقل پرديمتغ
  . استفاده شدSPSSافزار  نرم

  
  بحثنتايج و 

ق در خصوص ين تحقيدر ا، يفي توصيها افتهيطبق 
 را  زنان و %)٥/١٨(  نفر٢٠ان افراد پاسخگو يت از ميجنس
دادند که مطابق با آمار  يل ميرا مردان تشک %)٥/٨١( نفر ٨٨

  .دادند يل ميتشکت را يبه دست آمده مردان اکثر
ن تعداد يشتريببه پرسشنامه  هندهد  نفر پاسخ١٠٨از 

%)  ٣/٣٤(  نفر٣٧ ي با فراوانشغل پدرشان شغل آزاد داشت
 .شان کشاورز بودپدرشغل %) ٠/١٢(  نفر١٣ن تعداد يو کمتر
 ي سال دارا٢٥‐٣٠ يان پاسخ دهندگان گروه سنيدر م

 ٤٦ ي گروه سنبودند و %)٠/٦٣(  نفر٦٨  باين فراوانيشتريب
. داشت%) ٩/٠(نفر  ١ را با ين فراوانيسال به باال کمتر

  ٨٦٥/٠ز يار ني و انحراف مع٢٩/٢ يا ن رتبهيانگين ميهمچن
  .به دست آمد

 ارشد ي نفر در مقطع کارشناس٨٩ان افراد پاسخگو ياز م
داد و  يل ميدرصد را تشک٤/٨٢ شده بودند که ليالتحص فارغ
 . بودنديل دکتريز فارغ التحصي درصد ن٦/١٧ نفر معادل ١٩

الن يالتحص درفارغ لي که باعث ادامه تحصيان عوامليدرم
و  ٣٥/٤ يا ن رتبهيانگي م بادستيابي به امكانات شغلي ،شد

 .ن رتبه را به خود اختصاص داديالتر با٨٣٥/٠ اريانحراف مع
  .)باشد مي cv براساس بندي رتبه(

 ٤٦شاغل و %) ٤/٥٧ ( نفر٦٢  نفر پاسخگو١٠٨ان ياز م
ت يق اکثرين تحقيدر ا. بودند کاريب%) ٦/٤٢( نفر

  .دهندگان شاغل بودند پاسخ
 نفر ٥٨ ، نفر پاسخگو٦٢ان افراد مورد مطالعه ياز م

  نفر٣  مربوط به تخصصشان ويها نهيدر زم%) ٨/٩٣(
نه آزاد يدر زم%) ٥/١(نفر  ١رمرتبط و ينه غيدر زم%) ٦/٤(

  .شاغل بودند

 اولويت بندي عوامل موثربر ادامه تحصيل فارغ ‐١جدول 
  التحصيالن

  رتبهانحراف معيار ميانگين  تعداد  عوامل موثر بر ادامه تحصيل 
  ١  ٨٣٥/٠  ٣٥/٤  ١٠٨  دستيابي به امکانات شغلي 

  ٢  ٨٧٨/٠  ٠٦/٤ ١٠٨  افزايش سطح دانش 
  ٣  ٩٣٣/٠  ٩٢/٣ ١٠٨  عالقه

  ٤  ٠١٨/١  ٩٠/٣ ١٠٨  برقراري ارتباطات اجتماعي
  ٥  ١٠٤/١  ٥٧/٣ ١٠٨  دستيابي به تسهيالت دولتي

  ٦  ١٧٧/٣  ٧١/٣ ١٠٨  اخذ مدرک باالتر 
  ٧  ٧٢٠/٤  ٨٨/٣ ١٠٨  افزایش سطح مهارت 

  
در اداره   %)٤/٥٩( نفر ٣٦ ،قيج تحقينتابر اساس 

%) ١/٣(نفر  ٢ و يدر اداره خصوص %)٥/٣٧(نفر  ٢٤، يدولت
  .کردند ي کار ميمه دولتياداره ن در

ف  و انحرا٠٦/٢ يابقه اشتغال به کار کشاورزمتوسط س
ش ي مربوط به بين فراوانيشترين بيهمچن . بود٩٤٨/٠ار يمع
 مربوط به ين فراوانيو کمتر%) ١/٢٣( نفر ٢٥سال با ٢از 
ن ي اي نفر پاسخگو١١. بود%) ٦/٩( نفر ٥ سال با ١‐٢ن يب

   .سوال نبودند
 کار پاسخگو در آن مشغول به که افراد يدر مورد تخصص

 يها نهينفر در زم ١ ، نفر پاسخ دهنده٦٢ان ي از م.بودند
 يها گر در تخصصيت داشتند و افراد دي فعاليرکشاورزيغ

ن افراد در يشتريکه ب ،کردند ي کار ميمختلف کشاورز
ن ياشتغال داشتند و کمتر%) ٢/٢٢(نفر ١٤تخصص زراعت با 
  .بودند %)٦/١(نفر  ١ با  سبزيفضاافراد در تخصص 

بود ٩٥٠/٠ار يو انحراف مع ٦٦/٣ت از شغل يسط رضامتو
 نفر پاسخگو ٢٤اد  با يت زي را رضاين فراوانيشتريو ب

 نفر پاسخگو ٨ ت کم باي را رضاين فراوانيو کمتر%) ٥/٣٧(
پاسخگو   کم اصالًيلينه خين گزيداشت همچن%) ٥/١٢(

  . نداشت
 که ين مشکليشتريب به عمل آمده يبر اساس رتبه بند

محيط کردند  يخود احساس م در شغلالن يلتحصا فارغ
 ٢٧٩/١ار يو انحراف مع١٣/٣يا ن رتبهيانگي با منامناسب كار

   .بود
 ارتباط با تخصص  ميان عوامل مؤثر در انتخاب شغل،در
ن ي باالتر٧٥٤/٠ار يو انحراف مع ٥٥/٤ يا ن رتبهيانگيبا م

  .تصاص دادرتبه را به خود اخ
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الت شغلي فارغ التحصيالن  اولويت بندي  مشک‐٢جدول 
  شاغل

  تعداد  مشکالت شغلي
ميانگين 
  رتبه اي

انحراف 
  معيار

  رتبه

  ١  ٢٧٩/١  ١٣/٣ ٦٢  محيط نامناسب کار 
  ٢  ٣٩٨/١  ٣٣/٣ ٦٢ حقوق و مزایای نامتناسب

  ٣  ٠٣٢/١  ٢٨/٢ ٦٢  دشواري کار
  ٤  ١٨٠/١  ٩٧/١ ٦٢  فقدان مهارت

  ٥  ٠٥٦/١  ٧٦/١ ٦٢  فقدان دانش و آگاهي

 
 اولويت بندي عوامل موثر در انتخاب شغل فارغ ‐ ٣جدول

  التحصيالن شاغل
  عوامل موثر در
  انتخاب شغل

  تعداد
ميانگين 
  رتبه اي

انحراف 
  معيار

  رتبه

  ١  ٧٥٤/٠  ٥٥/٤  ٦٢  ارتباط با تخصص 
  ٢  ٩٢٤/٠  ٣١/٤ ٦٢  عالقه مندي فردي
  ٣  ٩٢٤/٠  ١٩/٤ ٦٢  منزلت اجتماعي 
  ٤  ٩٩٩/٠  ٩٥/٣ ٦٢  کسب در آمد

  ٥  ٠٤٥/١  ٩٥/٣ ٦٢  ده از مدرکاستفا

  
دگاه افراد يم شغل از ددرانجا  دهنده ياريان عوامل يدر م
و انحراف ٢٨/٣ يا رتبهن يانگي با مفضاي آموزشي ،پاسخگو

  . رتبه اول بوديدارا٨٠٦/٠ار يمع
                              

 اولويت بندي عوامل ياري دهنده در انجام شغل فارغ ‐ ٤جدول
  الن شاغلالتحصي

تعد  عوامل ياري دهنده در انجام شغل
اد

 ميانگين
رتبه اي

انحراف
معيار

رتبه

٦٢٢٨/٣٨٠٦/٠١  فضاي آموزشي
٦٢٣٩/٣٩١٩/٠٢  تنوع برنامه هاي درسي دانشگاهي 

٦٢٠٣/٣٨٢٢/٠٣  توانايي آموزش گران 
٦٢٠٥/٣٨٤٤/٠٤  امکانات کمک آموزشي

٦٢٩٤/٢٨٥٢/٠٥  کيفيت آموزشي
٦٢٢٧/٣٩٨٠/٠٦  روش تدريس اساتيد دروس تخصصي 

٦٢٠٦/٣٠٦٧/١٧  محتواي  دروس مهارتي
٦٢٩٢/٢٠٢١/١٨  استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي

٦٢٧٧/٢٩٧٢/٠٩  انجام کارآموزي و کار ورزي 
٦٢٢٣/٣٢٣١/١١٠  آموزش رايانه 

٦٢٩٢/٢٢٦١/١١١  آموزش زبان هاي خارجي
٦٢٧٦/٢٢٠٨/١١١  شرکت دردوره هاي آموزشي غير رسمي

ار يو انحراف مع ٧٧/٣ يا رتبهن يانگيبا م نداشتن ارتباط،
ان عوامل موثر در عدم اشتغال ين رتبه را از مي باالتر٣٧٧/١
  .کار داشتيالن بيالتحص فارغ

 مستقل و وابسته يرهاين متغين رابطه بييبه منظور تع
ن يسه اختالف بي مقايبرا، کرامر ياز شدت همبستگ

 و ين تيوا ـ  منيها ق از آزموني تحقيرهاي متغيها نيانگيم
 يرهاي متغير جمعيثأ تيز جهت بررسيس و نيکروسکال وال
ره يون چند متغير وابسته از رگرسيق بر متغيمستقل تحق
  .شود مير ارائه يج آن در زيده است که نتاياستفاده گرد

  
ي عوامل تاثير گذار در عدم اشتغال فارغ  اولويت بند‐٥جدول 

  التحصيالن بيکار
يانگين متعداد  عوامل تاثير گذار در عدم اشتغال

  رتبه اي
انحراف 
  معيار

رتبه

  ١  ٣٧٧/١  ٤٦٧٧/٣  نداشتن ارتباط

  ٢  ٤١٣/١  ٨٤/٣ ٤٦  نامناسب بودن شرايط اشتغال 
  ٣  ١٣٧/١  ٤٦٤٠/٢  عدم ارتباط با تخصص

  ٤  ٢٩٢/١  ٤٦٥٥/٢  رسي با تخصصعدم تطابق موضوعات د

  ٥  ٠٩٢/١  ٤٦٠٥/٢  فقدان مهارت و دانش 
  ٦  ٠٠٢/١  ٤٦٨٨/١  معدل دوران تحصيل 

  
  يلي حاصل آمار تحلدار معني يها هيج فرضي  نتا‐٦ جدول

  ر وابستهيمتغ
ر يمتغ

  مستقل
  ج و سطح خطاينتا  نوع آزمون

  ٠١٧/٠ =٠٠٠/١٦٦U*  يت نيمن وا  نوع اشتغال  تيجنس
  ٠/ ٠٠٣=U ٥٠٠/٩١٨** يت نيمن وا ت اشتغاليوضع  تاهلتيوضع
  ٠٣٩/٠ =U ٠٠٠/٣٦٥* يت نيمن وا  نوع اشتغال ت تاهليوضع

  ٠٠٠/٠=U ٠٠٠/٤٦٢** يت نيمن وا ت اشتغاليوضع يليمقطع تحص
  ٠٠٨/٠=U ٥٠٠/٢٧٨** يت نيمن وا  نوع اشتغال يليمقطع تحص
  ٠٠٣/٠=U ٥٠٠/٢٥٥** يت نيمن وا  محل اشتغال  يليمقطع تحص

  ٠٠٦/٠ =٤١٧/١٤X²**  سيکروسکال وال  نوع اشتغال ينحوه استخدام
  ٠٠٢/٠  =٤٢١/٠V**  کرامريشدت همبستگ ت اشتغاليوضع  سن
  ٠٠٢/٠  =٥٤٧/٠V**کرامر يشدت همبستگ  نوع اشتغال  سن
  ٠٠١/٠ =٦٩٦/٠V**  کرامريشدت همبستگ ت اشتغاليوضعيدرس يها برنامه ياثربخش
   %99نان يو اطم%  ا يسطح خطا دريدار معني **
 %95نان يو اطم% 5 ي در سطح خطايدار معني *
  

هاي  در ميان نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه
هاي درسي و وضعيت اشتغال  تحقيق،  رابطه اثربخشي برنامه
ريزي و آموزشي  المللي برنامه مطابق با نظرات مؤسسه بين

 تأثير مقطع تحصيلي در. باشد مي) ١٣٧٢(و تبرايي ) ١٩٩٠(
شود  بر وضعيت، نوع و محل اشتغال اين گونه استنباط مي

التحصيالن دکتري در ادارات خصوصي بيشتر به  که فارغ
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صورت پاره وقت فعاليت دارند و تراکم بيشتر هر دو مقطع 
در ادارات دولتي تمام وقت است که وجود اين تأثير در 

انجام شد ) ١٩٨٣(تحقيقي که توسط سانيال و همکاران 
هاي فردي  اي که بين ويژگي تأثير و رابطه. شود ديده مي

مانند سن، وضعيت تأهل و جنسيت و نوع و وضعيت اشتغال 
وجود دارد در هيچ کدام از تحقيقات بررسي شده تائيد يا رد 

  .نشده است
  يونيل رگرسيتحل

ره به روش يون چندمتغيق از معادله رگرسين تحقيدر ا
ق ي مستقل تحقيرهايرات متغي تاثي بررسياگام به گام بر

 ده است کهياستفاده گرد) نوع اشتغال( وابسته يرهايبر متغ
  :ل آمده استيبه شرح ذ
 F =١٠٢/٥(ون ي معادله رگرسيانس برايه واريتجز جهينت

 يبرا. است دار معنيخطا % ١که در سطح ) =ρ ٠٠١/٠ و
ام به گام ز به روش گير وابسته نوع اشتغال ني متغينيب شيپ

 شده بودند وارد معادله دار معني که ي مستقليرهايمتغ
رسن وارد معادله يدر گام آخر متغ، ن مرحلهيدر ا. شدند
. ر استيين متغير اين تاثيشتري بيون شدکه به معنيرگرس
ن ي که رابطه بدهد مينشان  ٥٥١/٠ کل  Rن مرحله يدر ا
ت ي، وضعيليمقطع تحص ، سنيرهاير مستقل و متغيمتغ

% ١/٥٠ قابل قبول است ويت از نظر آماريتاهل و جنس
ن است که ي نشان دهنده ا٣٠٣/٠ ي کلR2و  باشد يم
 و شود مي ينيش بير وابسته توسط مستقل پيمتغ% ٣/٣٠
٢٥٣/٠R2ل شده ين تعدييب تعيضر

AD = ده ي محاسبه گرد
گر ير ديثأو ت دهد مي جامعه کل را نشان ياست که همبستگ

  .دهد مير وابسته را نشان ييعوامل بر متغ
  

 B ريمتغ
اشتباه 
Bاستاندارد

Beta T Sig 

  ٣٢٤/١‐٢٨٣/٠ ٠٤٢/٠ ٠٥٥/٠ تيجنس
  ‐٤١١/١‐١٢٩/٠ ٢١٤/٠‐٣٠٢/٠ ت تاهليوضع

  ٣٠٢/٠‐١٤٨/٠ ١٦٠/٠ ٠٤٨/٠يليمقطع تحص
 ٠١١/٠  ‐٦٢٤/٢ ‐٢٦٣/٠  ٠٨٤/٠ ‐٢٢٢/٠  سن

٠٠٠/٠ ٣٣٧/٥  ٤٣٩/٠ ٣٤٤/٢ عدد ثابت

  
ر وابسته از ي مستقل بر متغير هاير متغيسه تاثيا مقيبرا
  . استفاده شدetaBب يضر

  

Y=  ‐  ٢٨٣/٠ x١٢٩/٠  - ١ x١٤٨/٠ - ٢ X٢٦٣/٠ -٣ x٤ +b 
  

  :که در آن

١x:تي جنس  
٢x: ت تاهليوضع  

٣x: يليمقطع تحص  

 ٤x : باشد ميسن.  
  :هاشنهاديپ

شنهادها ي پتوان مي انجام شده يها يريگ جهينتبراساس 
  :ئه دادر را ارايز
 و ي و کارآموزي آموزشيها  که گذراندن دورهيياز آنجا. ١

 با يي آشنا، انجام شغل داشتييت باالي اولويکارورز
 تر و در نظر گرفتن ي به صورت عملي شغليها فرصت
د توان مي دانشگاه يها طيتر در مح يط واقعيشرا
 آماده يط واقعي حضور در شرايالن را برايالتحص فارغ
 .سازد

انه ي با رايي و آشناينکه دانستن زبان خارجيبا توجه به ا. ٢
 ،  انجام شغل بودنديدهنده برا ياري عوامل يها تياز اولو
 باال رفتن احتمال اشتغال، ي که براشود ميه يتوص
ها رو  ن آموزشيان به اي دانشجويالن و حتيالتحص فارغ
 .اورنديب
ادارات شتر در يق که زنان بيج تحقيبا توجه به نتا. ٣

ش يو در نظر گرفتن افزا  مشغول به کار بودنديخصوص
طلبد  يها و وارد شدن آنها به بازار کار، م زنان در دانشگاه
ن قشر و يشتر اي در جذب بي و خصوصيکه ادارات دولت

 . جاد مساوات در استخدام آنها همت بگمارنديا
م يدرخواست مستق، ي که در نحوه استخداميياز آنجا. ٤

الن يالتحص ان فارغين پاسخ را در ميشتريب مربوطه سازمان
 يط استخدامير شرايي با در نظر گرفتن تغ،شاغل داشت

الن در طرز فکرشان يالتحص فارغ  ازيديد گروه جديبا
 .جاد کنندير اييد تغياينکه کار به دنبال آنها بينسبت به ا

 ي در عوض تالش برايليالت تکميالن تحصيالتحص فارغ. ٥
 يني کارآفريها تي،به فعالي دولتيها تي به فعالپرداختن
تر  نيياورند ودر اشتغال مقاطع پاي رو بييزا و اشتغال

  . نقش داشته باشند
  يها و طرح ها  در مورد تجربهييها و بروشورها هيه نشريته. ٦

  تهاي از موانع و موفقيبمنظورآگاه  شده انجام  ينيکارآفر
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 .هايکار دوباره از  يريجلوگ و  ينيکارآفر ريمس  يط در     
ها  جاد شبکهيق ايالن از طريالتحص گسترش ارتباطات فارغ. ٧

 ها شنهادها و طرحي ارائه پيژه براي ويها تيو سا
 يد در جهت استفاده از نقطه نظرات کاربردتوان مي
  .گر موثر باشديکدي

اد به يار زي بسي بستگينه تخصصي که کار در زميياز آنجا. ٨
ط يد در محتوان مي که يزشي و انگيطيعوامل مح
 و يت آموزشيفيجاد شود، دارد؛ باال بردن کيدانشگاه ا

جاد يد در اتوان ميد يزه دروس توسط اساتيس با انگيتدر
  .ثر باشدؤعالقه به اشتغال در تخصص خود م
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