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 های دوره یبرنامه درس یمحتوا یاثربخش ةمطالع

شور بر ک های دانشگاهارشد  یارشناسکو  یارشناسک

برنامه  ی: محتوایمطالعه مورد) آنانشغلی  یازهاین

 (یاربردک یکزیف یدرس
 

 *شكرباغاني السادات اشرف
 پژوهشهاا   ومآزشه   هها   نهآوور   و درسه   ریهی   برنامه   مطالعات پژوهشکدة ادیاراست

 تهران ،ومآزش  ریی  برنام  و پژوهش سازمان پرورش، و ومآزش مطالعات

 

 دهكیچ
  از اثربخشه   ناشه   امهدها یپ  حاضر بررس پژوهشهدف اصل  

ارشهد    ارشناسه کو   ارشناسه ک هها   دور   برنام  درسه   محتآا
جامع  مهم   ازهاینیک  از شآر بر ک ها  دانشاا   اربردک یکییف
ن مطالع  ب  یبآد  است. ا ها ن دور یا ومآختاان دانش  اریکر بینظ

  ک ومآختاان دانشن یا  و عمل  ات علمین تجربیبررس  ارتباط ب
در ومهآزش    شهآر تحهت پآشهش برنامه  درسه     ک  ها در دانشاا 
جامع ، پرداخت  اسهت. روش    ازهایبا ن اند وورد دست  ب   دانشااه

ومهار  پهژوهش شهام      ةاسهت. جامعه    شیمایپژوهش تآصیف  پ
سراسر کشآر در  ها  دانشاا از  ها دور ن یا ومآختاان دانشتمام  
 05تصهادف    گیهر   نمآن است ک  با روش  29-29 تحصیل سال 

وهش مصههاحب  نفههر انتخههان شههدند. ابههیار مههآرد اسههتفاد  در پههژ 
ک  بهر رو    است  ت شغلیافت  و پرسشنام  استاندارد رضایساختار

ب  دسهت ومهد  از    نمآن  اجرا شد و با استفاد  از ومار تآصیف  نتایج
پهژوهش   هها   یافت . قرار گرفت بررس  مصاحب  و پرسشنام  مآرد

ازهها   یتآاننهد ن   نمه  ها دور ن یا  درس  ک  محتآا دهد م نشان 
 و نیاز ب  بازنار  دارند. ندنکجامع  را برطرف 

رشهت    ومآختاهان  دانهش ،  برنام  درس  محتآا: یدیلک های هواژ
 . اریک، ب ، ومآزش دانشااهیکییف
 
 
 
 
 
 
 

Study the effectiveness of the curriculum 

content of Bachelor and Master Degree 

courses on community their job needs 

(Case Study: Applied Physics syllabus 

content) 

 
Ashrafoalsadat Shekarbaghani 
Assistant Professor in Physics Department of Science & 

Mathematics Education, of Education Studies Research 

Center, Organization for Educational Research and 

planning(OERP), Iran, Tehran 

 
Abstract 

The purpose of recent article was to consider the 

consequences of the effectiveness of the 

curriculum content of bachelor and master 

degree of Applied Physics on one of the most 

important needs of society, such as Graduates 

unemployment of these courses. This study 

examines the relationship between the scientific 

and practical experiences of these graduates who 

have received university curriculum in the 

universities of the country and has addressed the 

needs of the community. The research method is 

descriptive survey. The statistical population of 

the study consisted of all graduates of these 

courses from universities around the country in 

the academic year of 2012-2013. They were 

selected by random sampling of 50 people. The 

instrument used in the research was a structured 

interview and a standard job satisfaction 

questionnaire, which was performed on the 

sample. Using descriptive statistics, the results 

of the interview and the questionnaire were 

examined. Research findings show that the 

content of these courses cannot meet the needs 

of the community and need to be reviewed. 

Keywords: curriculum content, graduates of 

Physics, university education, unemployment. 
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 مقدمه

شرفت و رکود، توسعه و ضعف اقتصادد،، اتتااد و و   یپ

و  الکارد   ریاز،  برند اه زان یا شور باه   کتکنولوژ، هر 

شاور ا اا اش م اوشش    کمن  ود  نفاو م وش ا  یا  ثبت و 

 بساات و دارد وژه م ااوشش دانشاا دهیااو و بااه ا،  درسااه

(Brian,2007.) 

هاد،   ز،یا ر ر برند اه یم وش و در کندر سد ریز، برند ه

 اده  یت قدبل توتهو برخوردار اسات و تد ی وتود اش اها

ن توسااعه م وش ااو و  یمن تااد یااد، اساات کااه باا    

کشورهد ارتبدط  عناددار، برقارار اسات و     یدفت و توسعه

ن دو  فهااوو وتااود دارد و یاان ایدد، باایااهابساات و ش

 ت ویادف  توساعه د، بارا،  یا کل  ناوان  باه تاوان اش من    و

ن یا ا تنهاد  ناه دد ناود. تد به ا روش دانش بشار،  یکشورهد 

هد، م وش او را   نهیبلکه هز است؛  وضوع را نفو نناوده

و است هد، م وش و  عرفو کرده  گذار، هیبد  نوان سر د

اناادرکدران توسااعه توا اا  در  ب دسااتیااسااعو در تر 

شاتر باه بخاش م اوشش     یص ا تبادر ب یش به تخصا یگرا

در ا اار ن یاا(. اLamprou Votzaki,2006) نادیااد  ااو

ن افاراد  یز در با یا طو است که انتظادر اش م اوشش ن  ی را

و م اوشش کاه   اسات  تد عه دستخوش تحاوتتو  اده   

 حادل   ،دد، اش  ردویروش، دسترسو به من برا، تعداد ش

ا روشه بدتوتاه باه  نشاور تهادنو      ؛ناود ر اکن  ویو  

ک یا   یا   نوان بهن اسدسو کشورهد ییقوق بشر و قوان

روش دا نه من در شندگو   رد و  طرح  ده است و روشبه

ه یااش اساات؛ بااه  ااکلو کااه کلیروش ااره دریاادل افاازا

دساو  یهد، فرهن و، اتتاد و، اقتصدد، و یتو س  رصه

هد، م وش او فعادل خواهناد باود و      ز،یر اش برند ه  تأثر

هاد باد بخاش     ن بخاش یک اش این هریشتر بیهادهن و ب

اهادا  تلقاو خواهاد     نو برا، یصول بهیم وش و تضا

 (.Herkenrath,2002 د )

پا  اش   ویژه بهدر کشور  وگسترش  راکز م وشش  دل

 ،هاد   ادخص  اش وکا ی االوه بار بهباود     وانقالب اسال 

زان ساواد در تد عاه،  وتاب    یا   وعنا ی، ودفت یا  توسعه

ن ا ار  یهاا  .در کشور  اده اسات   یوگرا ش  درکیافزا

ل یا اه تحصا  ل تواندن در کشور به ادیش تادیسبب افزا

ش ساط   یده است. بد افزایگرد وتیدر هر دو گروه تنس

ن قشر اش تد عاه  یا ون تواندن، انتظدرات  غلیسواد در ب

ط، ساط  و  ی ارا  اش طرفاو  .است کردهدا یش پیز افزاین

تد عاه در   کرده تحصیلن قشر یا ،که برا و ده  غلیتد

 هاد  منالت ید  تندساب باد تحصا   یا  ود بد ونظر گرفته  

اش نظار   تنهاد  ناه الت ین  غل و تحصین تندسب بیبد د. ا

ت اسات، بلکاه باد در نظار     یا اها ،انتظدرات تواندن دارا

ن افاراد  یا پارورش ا  ،کاه تد عاه بارا    ،ا ناه یگرفتن هز

تصاور  د اه    وز قدبل توته است. اش طرفی تحال  ده ن

ورود باه دانشا ده و    ، ردو من است کاه باد تاالش بارا    

تواننااد  ور  ااباادتت ولیکسااب دانااش و  اادرک تحصاا 

خاود رقاا بزنناد     ،را بارا  ،بهتار  و اغل  ،هاد  تی وقع

(Tavassoli&Ebrahimpoor, 2011.) 

م وخت ادن در   دانش ،کدری عضل ب ،هد شهیاش ر وکی

 ؛ اود   او  دفتی هد دانش دهبحث فقدان کسب  هدرت در 

رود  و ا  ،را بدشار کدر کشور هو اندانه به دنبدل افاراد یش

 و،  هادرت کادف  و درک دانشا ده  بودن اکه  الوه بر دار

 & Narayan) بد اند دا اته  نیاز  را  انجادو  اغل   ،برا

Cassidy, 2001)بدیااد  هااد دانشاا دها ااروشه بناادبراین  ؛

 طاور  باه کاه بتوانناد    یوهاد   هدرترا بد  وم وخت دن دانش

در  صر یاددگیر، ایفاد، نقاش کنناد، تربیات       ،ا یرفه

تحاوتت و  ، درواقا   .(etal Shahtalebi &2017 ,) کنند

هد، اتتاد و و اقتصدد، در تد عاه باه  لات     ودگرگون

د یا ر د  لا و تکنولوژ، به ید، است که هار سادش دن   

رات و ییا ن تحاوتت، تغ ینهدد، که نتواند خود را به مخر

خاود را اش   ،دت و بقاد یا هد، تهدنو برسدند، ی ودگرگون

دساات خواهااد داد. تحااوتت و دگرگااونو بااد توتااه بااه 

ت، یا کنولاوژ،  ساتلزو ناومور،، خالق   شرفت  لا و تیپ

 بار اساد   د اسات.  ینومور، در  حصوتت و خد دت تد

جدد تحوتت ارش ااند اش  یه  دک  وبر، م وشش در اینظر

 داردن نقاش  هااو   یانسدنو کدرمفر ،رویت نی  تربیطر

(Ashtiani, 2004.) ت یا  الوه بار ترب  وم وشش دانش ده

صدد، و تحوتت ن، برا، توسعه اقتیرو، انسدنو کدرمفرین
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دن باد  یهد را در دانشاجو  تواند بدورهد و ارشش واتتاد و  

ت  اذهبو و  لاو و   یا ت هویا ، تقونف  ا تاددبهش یافزا

د کاه  یا   به کدرهد، خالقدنه در تد عاه فاراها ناد  یتشو

ن ا ار سابب ر اد و بدلنادگو، رقدبات و تحاول در       یها

ت یا ، تربوفه م اوشش دانشا ده  یاتتادع خواهد  د. وظ

ن اساات کااه بتوانااد یانساادنو کدرم ااد و کاادرمفررو، یاان

هاد، تشو،  شاد ل    هدفاند باد کساب  هادرت    صورت به

رابطاه   دش تد عاه  الاو سادشد و   یا د را به تندساب ن یتد

  ااود  ااوکاادرمفرین و ا ااتغدل ایجاادد   اادبینتن دتناا  

هد، کدرمفرینو نرخ بیکدر،  بد افزایش فعدلیت که طور، به

  تأسافدنه ا د ؛ (Barro& Jong,2000)یدبد  نیز کدهش  و

 (etal, 201 karimi &6هاکادران ) و کریااو  ، هاد  یدفته

هااد، دانشاا ده هن اادو انتخاادب و  چاادلشداد کااه  نشاادن

 هاد  کدربرد، نبودن م وختاه  یدکو اش حتوا  دهو سدش دن

 است.

( Mohammadi & etal, 2013) هاکدرانو  ، حاد

د یا بد وبرند اه درسا   ودفتند طرایا یدر وبد انجدو  طدلعدت

و  و ختلاف فنا   ،هاد  نهیتشو در ش  ،هد وست یانواع  د

ورود  ،دن بارا یرا در پرورش دانشاجو  ،ا نهیو ش  ،رفتدر

 ودرسا  ،هد ن راستد، برند هید. در ایجدد نادیدر اکبه بدشار 

داناش و   ،دارا)  تخصاص  ،د  نجر به پرورش افرادیبد

 ،(، افاراد وتخصصا  ةر ات  یاک  رباوط باه    ،هد  هدرت

 ربوط به پاژوهش   ،هد دانش و  هدرت ،پژوهش ر )دارا

 ،هاد   هادرت  ،دارا ،داناش( و پارورش افاراد    ةو توسع

، ، رباوط باه  ااهروند   ،هاد  داناش و  هادرت  )  ااو و 

 .( گردد یره و ،ر انتقددکت، تفیخالق

 و، توسعه و استقالل واقعا ،ه تواناندکنیبد توته به ا

د  لا و یدر تول هد من یوبد تواند وایشورهد نسبت  ستقک

و گادو اول   ودارد و م اوشش،  حاور اسدسا    وتوسعه  لا

تدنباه   دار و هااه یتوسعه سدلا و پد یکبه  دستیدبو ،برا

، ،رابطه  تقدبال توساعه اقتصادد    ون رو بررسیاست اش ا

ه در کا اسات   ،ا ار  وبد نظدو م وش  ودسیو س واتتاد 

   حققادن  یا دق هد، بررسور  ورد توته و یاخ هد، سدل

و  Barro & Jong-Wha,2000قاارار گرفتااه اساات )  

Herkenrath, 2002 و Brian, 2007  وLamprou 

Votzaki, 2006 در رو ان   یوت به سزایاها تواند  و( و

و  گااذار، سیدسات  ،و دورنادهاد  انااداشهد چشاا سادختن  

ه کا  ،نده توا ا  دا اته بد اد، باه نحاو     یم ریز، برند ه

 وو دانشا ده  ا،  درسهدر م وشش  گذار، سر دیها روشه 

در  گااذار، ساار دیهل ک اا تاارین اثااربخشن و یدتریاا ف

 ،و اقتصادد  ودسا ی، سودراش دت است و استقالل فرهن 

 دارد وباه من بسات    ،ددیا در شیهار تد عاه تاد یاد بسا     

(Fatemi Amin, 2012 در هر .)یوهاد  نهاد   ا، تد عه 

ساب  ک  نظور به ندسب  ،هد فرصت کتدار وم وشش  دل

اسات   یوهاد  وسات  یو ن رش در قدلاب  د دانش،  هدرت 

 ،دریا تد عاه   ،بارا  وه منادن را در اثربخشا  ک ،ا گونه به

 ود در قدلب برند ه درسین ر د بدیه اک یورسدند. اش منجد

وه انساجدو  یو  ا  و  گردد، برند ه درسکهد  نع دانش ده

طلبااد  ورا  اا ،ا ژهیااتد عااه توتااه و  ،دشهاادیمن بااد ن

(Mohammadi & etal, 2013). 

(، در Nasiri & etal, 2011) هاکاادرانو  ،رینصاا

ر اته   ودردانکا دوره  ولیسرفصال برند اه تحصا    وبررس

 م وخت ادن  داناش  هاد،  پدسخاش  رسدنو اطالعو  ،تدبدارک

ساب  اده در   ک ،هاد  ت اش  هادرت یزان رضدیدفتند  یدر

و  ،و نظار  ودن درو   الا یا ، تندساب   ولیدوره تحص

اش  ولیتحصا  سب  ده در دورهکت اش  هدرت یزان رضدی 

ه کا  ودد، در صاورت یا در یاد ش  م وخت ادن  داناش دگده ید

ت اش یزان رضاد یا سب  اده و   کت اش دانش یزان رضدی 

در یاد  توساط    ولیساب  اده در دوره تحصا   کن رش 

ن یاادن ایاادرفر دک ااد و بااد اسااتفدده اش پدسااخ   ودبیااارش

ن ی راتع سؤاتتبه  گویو پدسخ یو، تواندم وخت دن دانش

ر انجدو ا ور  حوله را در ید  توسط و  هدرت د وو مگده

 هاد  من ،و تواناناد  ودن اش مگاده یدرفر دکردند. ک ودبیارش

ه کا   نشادن داد  یا ن تحقیج ایدا تند. نتد وت نسبیرضد

 ،دش باه بادشن ر  یا ن ،تدبدارکر ته  ودردانک وبرند ه درس

 .د ل داردک

در و ا تغدل در یدل وقوع است، ک ،دیدر دن وراتییتغ

دهش کا ر هساتند:  یا رات باه  ارح ش  ییا ن تغیا اش ا وبرخ
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اش  ول فندوراناه  ادن برخا   یا باه دل  و اغل  هاد،  فرصت

اش  نادط    بسایدر،  در و اغل  ،هد تیجدد قدبلی شد ل؛ ا

، وو ارتبادط  واطال ادت  ،هد ،ل توسعه فندوریتهدن به دل

ساه  یدر  قد  یررساوش استخداو ی؛ افزاوقدت  لایتحق

 ،هاد   هادرت دش  شد ل به یل نی، به دلوبد استخداو رسا

  یض سااریل افااراد بااه تعااو یاان تادید و هاچناایااتد

  در یرات سار ییا سب  شد ل بهتر؛ تغک ،برا  شد لشدن

 هاد،   هادرت گرفتن  نظر دربد  ویژه به، و غل ،هد وژگیو

ل یا در باه دل کا زان یا ر  ییا ؛ تغا،  سالله و یل  وارتبدط

در  وااایدر تکاات یاادر؛ اهاکاا اادن باادشار  والاللاا نیباا

شارفته  یاش توا ا  پ  ،دریل بسیو تاد ،تجدر هد،  رکت

 ،؛ تاالش بارا  وخاد دت  ااو    سدش، خصوصو در  ورد

رات ییا شاتر. تغ یب یوگاو  پدساخ  یوو تواناد  پذیر، انعطد 

د نظار  یا را به بحث و تجد ودر، نظدو م وشش  دلک ،دیدن

وادار نااوده اسات    ودانش ده ودرس هد، برند هدر  ورد 

(Atashak & etal,2013.) 

ه هاد  برند اه پانجا، کادهش نارخ      کنیبد توته به ا

ژه یا و باه  ،دریکنترل بکد به دنبدل یکدر، است، پ  بدیب

ن  نظاور  یا ،بود. برا وم وخت دن دانش ده دانش ،دریکب

ن افراد  اورد  طدلعاه   یا واست م وشش دانش ده ،ضرور

 رد.یقرار گ

ه کا  است سؤاتت نیا به یوپدسخ و ودرپ یدضر  طدلعة

 ودر ندسا کو  ودر ندسا ک ةدور وبرند ه درس ،د  حتوایم

دفتن  اغل  یا ران توانسته اسات،  یدانش ده ا یکزیار د ف

  بخشاد   یل و تسریرا تسه هد دورهن یا م وخت دن دانش

بر نوع  غل و درم د دن و باه   الت افرادیتحص ،اثرگذار

 چ ونه بوده اسات  ،دریکب واتتاد  وبر ندبسد دن ،ا گفته

ن یدر با  (،دریکا الت و بی)تحصا  ری تغ دو نیا تیوضع و

 ،پدساخ، اش ابزارهاد   دفتنیا  ،است  بارا  چ ونه ن افرادیا

م وخت اادن دوره  دانااش ،باارا  صاادیبه و پرسشااند ه 

ران یا ا ،هد دانش ده فیزیک ار د ودر ندسکو  ودر ندسک

 .است  دهاستفدده 

 

 پژوهش های فرضیه

بعاد اش اتاادو    یکزیدن ر ته فیاش دانشجو واکدرصد . 1

اند وارد  ار د توانسته ودر ندسکو  ودر ندسکالت یتحص

 در  وند.کبدشار 

و  ودر ندسااک قادط    م وخت ادن  دانااشدن  اغل  یا  . 2

 تخصصشادن و  کباد  ادر   یکزیار د ر ته ف ودر ندسک

 ارتبدط وتود ندارد.

و  ودر ندسااک قاادط   م وخت اادن دانااشالت یتحصاا. 3

 وفا ک، مندن را به درم اد   یکزیار د ر ته ف ودر ندسک

 نرسدنده است.

ار د  ودر ندسکو  ودر ندسک قدط   م وخت دن دانش. 4

  ادن  دانشا دهو برند اه درساو   بدتوته به  یکزیر ته ف

 ستند.ین وت  غلیرضد ،دارا ( دن تحصیلورد ک ال)

 پژوهشروش 

شاو  یادین پاژوهش، پ یا اطال ادت در ا  مور، تا  ةوی 

بوده است و باد اساتفدده اش ابازار  صادیبه و پرسشاند ه      

 انجدو  ده است. و غل تیرضد سنجش استدندارد

ه ابازار  صادیبه اش پرسشاند ه  حقا      یته  نظور به 

 تخصصادن   تأییاد من  ورد  یوو روا یودیه پدک ا، سدخته

 11قرار گرفته بود، استفدده  اد. ابازار  صادیبه  اد ل     

 تحصیلو بود. - غلو ،هد وژگیو اش سؤالد یه یگو

 باادرت اساات اش ن پااژوهش یاادر ا ،ت م اادریااتاع

ار د ر ته  ودر ندسکو  ودر ندسکالن دوره یالتحص فدرغ

 هاد،  دانشا ده  تد اد ش یدلات  یبد گارا  ،دربردک فیزیک

 گیاار، ناونااهه بااد کاا 91-92 تحصاایلوران در ساادل یااا

ل یالتحصا  فادرغ  نفار  11شن ) 31نفر  د ل  01، وتصددف

ار اد( و   ودر ندسا کل یالتحص فدرغ نفر 12و  ودر ندسک

نفاار  1و  ودر ندسااکل یالتحصاا فاادرغ نفاار 12 اارد ) 21

و  ودولتا  هد، دانش دهار د( اش  ودر ندسکل یالتحص فدرغ

 وشور انتخادب  ادند. در ابتادا اطال ادت  خصا     کمشاد 

باد    غلشادن در و نوع کن افراد اش نظر  روع به یا تک تک

ن یا دهنده ا ر نشدنی صدیبه اولیه  شخص  د. تدول ش

 اطال دت است.

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 7951 بهار ،پانزدهم(، سال 99 یاپی)پ 95 ریزی درسی، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه /  59

 مختصر() شغلین اطالعات یجنس، نوع دانشگاه( و همچن) گیری نمونهبرحسب طبقات  یآمار ةنمون .7 جدول

 مرد زن جنس

 آزاد یدولت آزاد یدولت نوع دانشگاه

 یارشناسک یارشناسک التحصیلی فارغ کمدر
 ارشد

 یارشناسک یارشناسک
 ارشد

 یارشناسک یارشناسک
 ارشد

 یارشناسک یارشناسک
 ارشد

 6 3 2 9 8 8 4 01 نفر() التحصیالن فارغتعداد 

 تحصیالنلا فارغ فراوانی کل
 

31 
   

21 
  

 %02 %6 %4 %08 %06 %06 %8 %21 درصد فراوانی
درصد فراوانی کل 

  التحصیالن فارغ
61% 

   
41% 

  

افراد 
 شاغل
 )نفر(
 

از دوره 
 ییدانشجو

2 0 1 2 0 1 2 0 

تعداد کل از 
دوره 
 ییدانشجو

 
5 

   
4 

  

بعد از دوره 
 التحصیلی فارغ

5 2 3 3 7 2 0 4 

 

تعداد کل بعد 
از دوره 

 التحصیلی فارغ
 

03 
   

04 
  

درصد 
 فراوانی

از دوره 
 ییدانشجو

4% % 1 4 2% % 4 2% 

افراد 
 شاغل

درصد فراوانی 
کل از دوره 

 ییدانشجو

 
01% 

   
8% 

  

بعد از دوره 
 التحصیلی فارغ

01% 4% 6% 6% 04% 4% 2% 8% 

درصد فراوانی 
کل بعد از 

دوره 
 التحصیلی فارغ

 

26% 
   

28% 

  

فراوانی  
 ارانیکب

 )نفر(

3 0 5 3 0 1 1 0 

 %2 %1 %1 2 6 %1 %2 %6 فراوانیدرصد  ارانیکب

 %42  کل فراوانی 
    

2%  
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 55/  ... ارشد کارشناسی و کارشناسی های دوره درسی برنامه محتوای اثربخشی مطالعة

 (التحصیلی فارغقبل و بعد از ) آماری ةنمون بین در التحصیل فارغفراوانی شاغل بودن زنان  درصد. 9 جدول
 %06 در نمونه آماری مورد مطالعه التحصیل فارغدرصد فراوانی کل زنان 

 درصد فراوانی کل زنان شاغل از دوره دانشجویی
 بین نمونه آماری مورد مطالعه در( التحصیلی فارغقبل از دوره )

06% 

 التحصیلی فارغدرصد فراوانی کل زنان شاغل بعد از دوره 
 در بین نمونه آماری مورد مطالعه

40% 

 درصد فراوانی کل زنان شاغل از دوره دانشجویی
 نمونه آماری زنان مورد مطالعه بین در( التحصیلی فارغقبل از دوره )

7/00% 

 التحصیلی فارغدرصد فراوانی کل زنان شاغل بعد از دوره 
 نمونه آماری زنان مورد مطالعه بین در

3/23% 

 التحصیلی فارغدرصد فراوانی کل زنان بیکار بعد از دوره 
 نمونه آماری زنان مورد مطالعه بین در

26% 

 
 (التحصیلی فارغقبل و بعد از ) آماری ةنمون بین در التحصیل فارغفراوانی شاغل بودن مردان  درصد .9 جدول

 %26 در نمونه آماری مورد مطالعه التحصیل فارغدرصد فراوانی کل مردان 
 درصد فراوانی کل مردان شاغل از دوره دانشجویی

 بین نمونه آماری مورد مطالعه در( التحصیلی فارغقبل از دوره )
8% 

 التحصیلی فارغدرصد فراوانی کل مردان شاغل بعد از دوره 
 در بین نمونه آماری مورد مطالعه

48% 

 درصد فراوانی کل مردان شاغل از دوره دانشجویی
 نمونه آماری مردان مورد مطالعه بین در( التحصیلی فارغقبل از دوره )

46% 

 التحصیلی فارغدرصد فراوانی کل مردان شاغل بعد از دوره 
 نمونه آماری مردان مورد مطالعه بین در

76% 

 التحصیلی فارغدرصد فراوانی کل مردان بیکار بعد از دوره 
 نمونه آماری مردان مورد مطالعه بین در

06% 

 

و  1  اادره  هاد،  تادول وته به ارقدو  نادر  در  بد ت

م وخت ادن   ت ناونه را دانشیاش تاع درصد61، 2  ادره

ناوناه شن،  ت یا اش تاع درصد7/16دهند.  ول  کیشن تش

 درصاد 3/43و  اند بوده د ل  ولیالتحص قبل اش دوره فدرغ

ن در یا اناد و ا   اد ل  اده   ولیالتحصا  بعد اش فادرغ  هد من

ت ناونااه شن یااتاع درصااد41ه کاااساات  وطی اارا

باد توتاه باه     نیدر هستند. هاچنیک ده ب التحصیل فدرغ

 ،3  ااادرهو  1  ااادره هااد، تاادولارقاادو  ناادر  در 

م وخت اادن  اارد  ناونااه را دانااشت یاااش تاع درصااد41

ز، یا ت ناوناه  ارد ن  یاش تاع درصد21دهند.  ول  کیتش

 درصاد 71و  اناد  باوده  د ل  ولیالتحص قبل اش دوره فدرغ

ن در یا اناد و ا   اد ل  اده   ولیالتحصا  بعد اش فادرغ  هد من

ت ناونااه  اارد یاااش تاع درصااد11ه کاااساات  وطی اارا

ل کاادر هسااتند. در یکاا ااده هاچناادن ب التحصاایل فاادرغ

 و غل گونه هیچاند  م وخت دن نتوانسته اش دانش درصد01

 دبند.یب

ه کا نفار   36 وعنا یت ناوناه  اد ل   یا سپ  بد تاع

اناد،   بوده وتصددف طور بهنفر  رد  11نفر شن و  11 د ل 

 - اغلو  هاد،  ویژگاو دفته بد  ادخص  ی صدیبه سدختدر 

ج باه  یانجادو  اد. نتاد    سؤالگویه ید  11تحصیلو  د ل 

 ده  در  4 تدولدست م ده اش  صدیبه انجدو  ده در 

 است.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 7951 بهار ،پانزدهم(، سال 99 یاپی)پ 95 ریزی درسی، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه /  711

 تحصیلی -شغلی یژگیو یها هیع گوی. توز4 جدول

یرد
 پاسخ  ف

 هیگو

 *اضافی حاتیتوض یتاحدود ریخ یبل

بده آن   دهندداان  پاسخ درصد06بیش از * 

 اشاره داشتند

 - %22/06 %8/03 %0/0 د.یهست مند عالقه شغلتانبه  0

بدا هدد در    تدان  تحصدیلی شغل و رشته  4

 ارتباط هستند.

00/00% 77/47% 00/00% - 

 - %00/00 %0/00 %44/44 د.یدار یافکدانش  کارتاندر  3

 هددای آمددوز را از  تددان شددغلیدانددش  2

 .اید آوردهبه دست  یدانشگاه

بددرای کسددن دانددش شددغلی از مطالعددا    00/36% 22/06% 6%

 .ام کردهو اینترنتی استفاده  ای کتابخانه

 - %70 %6 %40 د.یدار یافکدر کارتان مهار   0

 هدای  آمدوز  را از  تدان  شدغلی مهار   0

 .اید آوردهبه دست  یدانشگاه

 هدای  دورهبرای کسدن مهدار  شدغلی از     77/47% 00/00% 0/0%

 .ام کردهتخصصی محل کارم استفاده 

ال  یتحصد موافق هستید: اادر در دوره   7

د توجده  یاسدات  های توصیهبه  یدانشگاه

پیدددا  تددری مناسددنشددغل  کردیددد مددی

 .کردید می

 ویدهه  بده  یدرس یرا محتوایمخالف هستد ز 8/03% 70% 00/00%

نبدود و توجده    یاربردکد ، یدروس تخصص

در  یالس درس تفاوتکس استاد در یبه تدر

 افتن شغل بهتر نداشت.ی

درسددی موافددق هسددتید: ااددر در برنامدده  8

 صور  به، دروس یال  دانشگاهیتحص

، مهددار  شددد مددیزمیندده محددور ارا دده 

 .شد میبیشتر  تان شغلی

را اادر در برنامده درسدی    ید موافق هسدتد ز  00/00% 0/00% 44/74%

 صدور   بده ، دروس یال  دانشدگاه یتحص

دروس  ی، محتدوا شدد  میزمینه محور ارا ه 

در ارتبدداط  یزندددا مسدا ل و بددا  یاربردکد 

ش مهدار   ین امدر سدبن افد ا   ید و ا بود می

 شد. یم یشغل

موافددق هسددتید: ااددر در برنامدده درسددی  6

، دروس پهوهشی یال  دانشگاهیتحص

پیددا   تدری  مناسنبیشتری داشتید، شغل 

 .کردید می

بدودن دروس   یرا پهوهشد ید موافق هستد ز 77/47% 00/00% 00/00%

 شد. یش دانش و مهار  میسبن اف ا

موافددق هسددتید: ااددر در برنامدده درسددی  06

دانشگاه، دروس آزمایشدگاهی بیشدتری   

 .کردید میپیدا  تری مناسنداشتید، شغل 

را دروس آزمایشددگاهی سددبن یددد زمددواف  8/03% 77/4% 33/83%

 شد. یش دانش و مهار  میاف ا

 

را در  اورد برند اه    وج خاوب یانجدو  ده نتد ة صدیب

ار اد ر اته    ودر ندسا کو  ودر ندسا ک ،هد دوره ودرس

 صادیبه   هاد،  یدفتاه دهد. اش  ونشدن نا ،دربردک یکزیف

م وخت دن در  ورد  القاه باه    ه دانشک ود  و شخص  

اناد   ردهکا را انتخادب   یادود،  تد درصد44/69  غلشدن

 درصااد11/61هسااتند.  وت نساابیرضااد ،دارا وعناای

 نیدر  اورد ارتبادط  ادب    ،ناوناه م ادر   م وخت دن دانش

را انتخاادب  یاادود، تااد  اادن تحصاایلوو ر ااته   ااغل
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 717/  ... ارشد کارشناسی و کارشناسی های دوره درسی برنامه محتوای اثربخشی مطالعة

 درصاد 66/66هساتند.   وت نساب یرضاد  وعنا یاناد،   ردهک

 درصد70 و ودفکم وخت دن در  ورد دا تن دانش  دانش

در  ودفکاام وخت اادن در  ااورد دا ااتن  هاادرت   دانااش

 کاه  طاور،  باه اناد،   ردهکا را انتخادب   یدود، تدکدر دن 

م وخت ادن در  اورد دا اتن     داناش  پدسخ درصد22/22

پدسااااخ  درصااااد20در کدر اااادن و  ودفکاااادانااااش 

در  ودفکاام وخت اادن در  ااورد دا ااتن  هاادرت   دانااش

ن یا ه در اکا ا د قدبال توتاه اسات     ؛کدر دن  ثبت است

ه منادن  کا دهد  ونشدن   ،م در ةبدش ناون ،هد  ورد، پدسخ

و  ا، کتدبخدنااهباارا، کسااب دانااش  ااغلو اش  طدلعاادت 

دهندگدن  پدسخ درصد44/69 و اند کردهاینترنتو استفدده 

باه دسات    ودانشا ده  هد، م وششن دانش اش ی عتقدند ا

نشادن   ،بدش ناونه م ادر  ،هد ن پدسخید ده است. هاچنین

 هاد،  دورهه مندن برا، کسب  هدرت  اغلو اش  کدهد  و 

 درصاد 66/66و  اند کردهتخصصو  حل کدر دن استفدده 

 هاد،  م اوشش ن  هادرت اش  یا دور دارناد ا دهندگدن ب پدسخ

 درصاااد70د اااده اسااات. یباااه دسااات ن ودانشااا ده

الت یتحصا  ودرسا  ،دهندگدن ا تقدد دارند  حتاوا  پدسخ

نباود و توتاه    ،دربردک، ودرو  تخصص ویژه بهدانش ده 

دفتن  اغل  یدر  وال  در  تفدوتک  استدد در یبه تدر

دهندگدن  عتقدناد اگار    پدسخ درصد22/72بهتر ندا ت. 

ش یناه  حاور    صورت بهدر برند ه درسو دانش ده، درو  

و باد   ،دربردکا  ودرو  دانشا ده  ،،  حتاوا  د  وارائه 

ش ین ا ر سبب افازا یبود و ا ودر ارتبدط   وشندگ  سدئل

توانسااتند  ااغل  و ااد و مناادن  اا و اا و هاادرت  ااغل

دور دهندگدن با  پدسخ درصد11/61نند. کدا یپ ،تر  ندسب

بودن درو  در برند اه درساو دانشا ده،     ودارند پژوهش

توانستند  و د و مندن   وش دانش و  هدرت  یسبب افزا

اش  ،ددیااننااد. تعااداد ش کدا یااپ ،تاار  ااغل  ندسااب 

 عتقدنااد اگاار در  درصااد33/13 یعنااودهناادگدن  پدسااخ

برند ه درسو دانش ده، درو  مش دیش دهو بیشتر، ارائه 

 اد   وش دانش و  هدرت  یافزان درو  سبب ی د، ا و 

 کردند. پیدا  و تر،  ندسبو مندن  غل 

ه در کا  و اغل  تیرضاد  سنجش استدندارد ةپرسشند 

   ورد استفدده قرار گرفت توساط ویساوکو و   ین تحقیا

 ده بود و  استدندارد( Visoky & chrome, 1991) کروو

 ٬نووع کوار  )  دخص 0ید گویه است که  سؤال 39 د ل 

در  را (ارتقا و ترفیع و حقوق و مزایوا  ٬همکاران ٬سرپرست

 (.Habybnezhad, 2009) گیرد بر  و

ن پرسشند ه افتراق  عندیو اسات. در ایان   ی قید  ا

تاد  فهاو و را     اود   او خواسته  دهنده پدسخ قید  اش 

 گاذار،   ال ات  ا، درتاه  پنجرو، یک  قید  دو قطبو 

کند. در دو قطب  قیاد  دو صافت  تضادد بادها قارار      

 اسات دارند. ا داد، که بر رو، یک پیوستدر در   اده  

( نشدن ر  یزان ا تیدش، است که به  د ل  ورد 0 تد 1اش )

نظر تخصیص یدفته است برا، سانجش رضادیت  اغلو    

هد را تداگدنه  حدسابه   هیفرد ابتدا ا تیدشات هر یک اش گو

 :هک ،طور بهناوده 

بد اد نشادن ر من    1دست م اده   هاگر ا تیدشات ب-الف

دد یا در شیت بسا یه سات راست رضاد یاست که فرد به گو

 ه سات چپ هیچ رضدیتو ندارد.یدارد و به گو

بد د بیادن ر من اسات    2دست م ده  هاگر ا تیدش ب-ب

ه یا دد و باه گو یا ت شیه سات راسات رضاد  یکه فرد به گو

 سات چپ رضدیت کا در فرد دارد.

بد اد بیادن ر رضادیت     3دست م ده  هاگر ا تیدش ب - 

ه یا ه ساات راسات و گو  یا  توسط در فرد باه هار دو گو  

 سات چپ است.

بد د بیادن ر من اسات    4دست م ده  ها تیدش ب اگر -د

ه یا ا و باه گو کا ت یه ساات راسات رضاد   یکه فرد به گو

 سات چپ رضدیت شیدد دارد.

سات  بد اد بیادن ر من ا   0دست م ده  هاگر ا تیدش ب -و

ه سات راست هایچ رضادیتو نادارد و باه     یکه فرد به گو

 در شیدد دارد.یه سات چپ رضدیت بسیگو

دش هار  ادخص، ا تیادشات    یا  حدسبه ا ت ،سپ  برا

نناد.  ک وهد را بد ها تا  و تقسیا بر پنج  ا  هیتاد و گو

پانج   ،هاد  هیا پدسخ باه گو  ون  طدلعه، درصد فراوانیدر ا
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 وال 0 تداولب در یبه ترت یشغل تیرضا سنجش  دخص

 .گیرد  وقرار  وارائه و  ورد نقد و بررس 9

 یارکت شما از نوع یزان رضایاول پرسشنامه: م پرسش

 ه به شما واگذار شده است:ک

 پیچیده 0 4 3 2 1 سدده

 تیدش ند خالقیو ن ،رارکت  یر 0 4 3 2 1 تکرار،

 بودن  یفته 0 4 3 2 1 کردنتحال 

 خوب 0 4 3 2 1 بد

  ند، رضدیت 0 4 3 2 1 ندرضدیتو

  حتر دنه 0 4 3 2 1  یر حتر دنه

 د و ارش اندی ف کدر 0 4 3 2 1 ارشش بودر ک

  طبوع 0 4 3 2 1 ند طبوع

 سود ند 0 4 3 2 1 کننده خسته

ت و یاا وفق ایسااد  0 4 3 2 1 پدیاادن بااوو  انتهااد بااو

 دن به هد یرس

 
 ارکت از نوع یزان رضای. م9 جدول

 ازیامت فیرد

 هیگو

0 2 3 4 5 

 %6 %88/03 %00/80 %6 %6 دهیچیساده/ پ 0

 %6 %00/00 %33/83 %6 %6 تیازمند خالقیو ن یرارکر تی/ غ یرارکت 4

 %6 %6 %44/74 %47/47 %6 فته بودنیردن / شکتحمل  3

 %77/4 %8/03 %44/74 %3/8 %8 بد / خوب 2

 %6 %6 %00/00 %77/77 %0/0 مندی رضایت/  یتینارضا 0

 %6 %00/00 %33/83 %6 %6 رمحترمانه / محترمانهیغ 0

 %6 %47/47 %44/74 %6 %6 د و ارزشمندیار مفک/ ارز  بیار ک 7

 %6 %47/47 %44/74 %6 %6 نامطبوع / مطبوع 8

 %6 %8/03 %00/80 %6 %6 / سودمند کننده خسته 6

06 
ت و یدد/ احسدداس موف  پایددان بددیو  انتهددا بددی

 دن به هدفیرس
6% 6% 22/06% 00/36% 6% 

 

در کا ت اش ناوع  یزان رضدی  پرسش ،هد هیپدسخ به گو

در ادن را  ک دهندگدن پدسخ درصد77/99ه ک دهد  ونشدن 

و  داننااد  ااوده یااچینااه چناادان ساادده و نااه چناادان پ 

و من را  دانناد   او ده یا چیدر ادن را پ کناوع   درصد9/79

 .پندارند ناوسدده 

در ادن را ناه چنادان    ک دهندگدن پدسخ درصد99/99

 درصاد 1/13و  دانند  و ،رارکر تیو نه چندان   ،رارکت

 تار  نزدیاک  ،رارکا رتیدر دن را به  کنوع  دهندگدن پدسخ

 .ان درند ناو ،رارکو من را ت دانند  و
در ادن را ناه چنادان    ک دهنادگدن  پدسخ درصد99/19

و  داننااد  ااو وفت یو نااه چناادان  اا  ردنکااتحااال 

 کردنو تحالدر دن را کنوع  دهندگدن پدسخ درصد91/91

 .دانند  و

در اادن را نااه کنااوع  دهناادگدن پدسااخدرصااد 99/19

 ودرصاد فراوانا   .دانناد   او چندان خوب و نه چندان بد 

 ددتر است.یدر خوب شیبه سات بس دهندگدن پدسخ

دد یا در شیدر دن بسا ک اش نوع دهندگدن پدسخ درصد9/9

در ادن  ک اش ناوع  دهنادگدن  پدسخ درصد11/11 و وندراض

ت اش یز رضاد یا ن درصاد 99/79هساتند و   ودر ندراضا یبس

 در دن  توسط بوده است.ک
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در ادن را ناه چنادان    ک دهندگدن پدسخ درصد99/99

و  داننااد  ااور حتر دنااه و نااه چناادان  حتر دنااه    ی 

در اادن را  حتر دنااه  ک دهناادگدن پدسااخ درصااد99/79

  ارند. و 

در ادن را ناه چنادان    ک دهنادگدن  پدسخ درصد99/19

 درصاد 91/91و  دانناد   او د یا ر فید و نه چنادان   ی ف

 .دانند  ود یدر  فیدر دن را بسکنوع  دهندگدن پدسخ

ه ناد طبوع /  طباوع   یا گو ،بارا  زیا ن ون فراوانیها 

 دهنادگدن  پدساخ  درصاد 99/19 وعنا یجه  ده اسات  ینت

و  داننااد  ااو طبااوع بااودن  توسااط  در ادن را اش نظاار ک

در یدر اادن را بسااکنااوع  دهناادگدن پدسااخ درصااد91/91

 .دانند  و طبوع 

در ادن را ناه چنادان    ک دهنادگدن  پدسخ درصد77/99

 درصد9/79و  دانند  وو نه چندان سود ند  کننده خسته

 .پندارند  ودر سود ند یدر دن را بسکنوع  دهندگدن پدسخ
نظر اادن در  ااورد   دهناادگدن پدسااخ درصااد44/95

بودن هادنند ایسد   پدیدن بوو  انتهد بودر دن اش  نظر ک

 درصاد 99/91و  دانناد   او دن باه هاد    یت و رسی وفق

در  وفا  و هدفاناد   یدر ادن را بسا  کنوع  دهندگدن پدسخ

 .پندارند  و

 ،هاد  هیا گو ،به دست م اده بارا   هد، یدفته وبد بررس

  اود   او  گیار،  نتیجهدر کت اش نوع یزان رضدی دخص  

 ،یاد  در ادن را تاد  ک  ناوع  یا ن تحقیا ،ه ناونه م درک

و قدبال تحاال    ،رارکا رتیسادده؛    ولا یده و ناه خ یچیپ

هساتند و   ودر ادن ندراضا  کشاتر منادن اش   ی اارند. ب  و 

 در دن  توساط باوده اسات.   کت اش یز رضدین واکدرصد 

در دن را اش نظر  حتر دنه بودن؛ اش کاش مندن  ،ددیدرصد ش

د باودن  ت؛ اش نظر سود نید بودن؛ اش نظر  طبو ینظر  ف

 وعنا ی ؛ردندک ودبی توسط ارش تیو اش نظر ایسد   وفق

 وت نساب یدر باد رضاد  کا ت اش ناوع  یزان رضاد یا  دخص  

  د. ودبیارش

ت شووما از یزان رضووایوودوم پرسشوونامه: م پرسووش

 ار:کط یسرپرست مربوطه در مح

  دیسته 0 4 3 2 1 صالییتبدون 

 بدهوش 0 4 3 2 1 کودن

دش است ی ورد ن وقتو 0 4 3 2 1 استا لب در دستر  

 در دستر  است

 بسایدر  0 4 3 2 1  اود   او  وردپساند واقا     سختو به

 است  وردپسند

 رو  یدنه 0 4 3 2 1 شودرنج

  نعطف 0 4 3 2 1  تعصبسرسخت و 

ا یدرهاادک در 0 4 3 2 1 کنااد  ااوا دخدلاات یدرهاادکدر 

 کند ناودخدلت 

 دهد  و ن بدشخورد  به 0 4 3 2 1 دهد ناوبدشخورد 

ت اش سرپرست  ربوطاه  یزان رضدی،  6  ادرة تدول

دن ر من است یب، هاچنین دهد ودر را نشدن  کط یدر  ح

 ،در اش نظر ناونه م ادر کط یه سرپرست  ربوطه در  حک

در یسااته، باادهوش، بساای د»صاافدت  ، ، دارایاان تحقیااا

درهاد  کدر  واسات و گاده  « ،  نعطاف رو  یدنه،  وردپسند

 دهد. و وارد را بدشخورد   خوبو بهو  ندک ودخدلت  

 پرسش سوم پرسشنامه: میزان رضایت شما از همکار:

 ان یزه دهنده 0 4 3 2 1 کننده کسل

 وفددار 0 4 3 2 1 خدئن

 کند سری   ال  و 0 4 3 2 1 کند کند  ال  و

ایسااد   0 4 3 2 1 کنااد ایسااد   ساالولیت ناااو  

 کند  سلولیت  و

 شیرک و بدهوش 0 4 3 2 1 کندذهن

 فعدل 0 4 3 2 1  نفعل

ر دیات یادل  ارا     0 4 3 2 1 کناد  ر دیت یدل  را ناو

 کند  و

 خو دیند 0 4 3 2 1 ندخو دیند

 دوستدنه 0 4 3 2 1 رساو

 پرتدذبه 0 4 3 2 1 کا تدذبه
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 ارکط یمربوطه در مح سرپرست ازت یزان رضای. م9 جدول

 فیرد
 ازیامت 

 هیگو 

0 2 3 4 5 

 %6 %33/83 %00/00 %6 %6 ستهیت / شایبدون صالح 0

 %6 %00/80 %88/03 %6 %6 ودن / باهو ک 4

3 
از اسددت در ید مدورد ن  یاغلدن در دسدترس اسدت / وقتد    

 دسترس است

6% 77/47% 44/74% 6% 6% 

 %6 %44/74 %77/47 %6 %6 است موردپسندار یشود / بس یواقع م موردپسند سختی به 2

 %6 %77/77 %44/44 %6 %6 رو میانهزودرنج /  0

 %6 %00/00 %33/83 %6 %6 سرسخت و متعصن / منعطف 0

 %6 %77/47 %44/74 %6 %6 ندک ید دخالت نمیارهاکند/ در ک ید دخالت میارهاکدر  7

 %6 %00/80 %88/03 %6 %6 دهد یدهد/به من بازخورد م یبازخورد نم 8

 

 دهد. ودر را نشدن  کط یدر  حدر کت اش هایزان رضدی،  7  ادرة تدول
 

 ارکط یار در محکت از همیزان رضای. م1 جدول 
 ازیامت فیرد

 هیگو

0 2 3 4 5 

 %6 %33/83 %00/00 %6 %6  ه دهندهی/ انگ کننده کسل 0

 %6 %33/83 %00/00 %6 %6 خا ن / وفادار 4

 %6 %00/80 %88/03 %6 %6 کند میع عمل ی/ سر کند میند عمل ک 3

 %6 %44/74 %77/47 %6 %6 کند میت یند/ احساس مسئولک یت نمیمسئول احساس 2

 %6 %77/77 %44/44 %6 %6 و باهو  کری/ ز کندذهن 0

 %6 %00/00 %33/83 %6 %6 منفعل / فعال 0

 %6 %77/47 %44/74 %6 %6 ندک یت حال مرا میند / رعاک یت حال مرا نمیرعا 7

 %6 %00/80 %88/03 %6 %6 ندیند / خوشایناخوشا 8

 %6 %6 %77/47 %77/77 %6 / دوستانهیرسم 6

 %6 %6 %88/03 %00/80 %6 د جاذبه / پرجاذبهک 06

 

در  ربوطاه  کا ه هاکدن ر من است ی، ب7  ادرة تدول

 ، ، دارایا ن تحقیا ،دگده ناونه م دریدر اش دکط یدر  ح

 ، ااال، دارا  در یدهنااده، وفاددار، سار   زهیا ان »صافدت  

 واا کفعادل،   واا کو بدهوش،  کریت، شیایسد   سلول

تدذباه   ،دوساتدنه و دارا  واا ک ند،یننده، خو دکت یر د

 است.« اک

ت شما از نحووه  یزان رضایچهارم پرسشنامه: م پرسش

 :یارتقا شغل

  ندسب 0 4 3 2 1ند ندسب 

  نظا 0 4 3 2 1 ند نظا

بار اساد     ارتقاد  0 4 3 2 1 وکتدب یسدب بو ودلبخواه

 یوتواند

  ستار 0 4 3 2 1  تندوب

خاوب   فرصات  0 4 3 2 1 پیشرفت ،فرصت  حدود برا

 شرفتیپ ،برا

را  وت اش نحاوه ارتقاد  اغل   یزان رضدی،  1  ادرة تدول

 دهد. ونشدن  
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 یت از نحوه ارتقا شغلیزان رضای. م9 جدول

 فیرد
 ازیامت

 هیگو 

0 2 3 4 5 

 %6 %33/83 %00/00 %6 %6 نامناسن / مناسن 0

 %6 %33/83 %00/00 %6 %6 نامنظد / منظد 4

 %6 %00/80 %88/03 %6 %6 یی/ ارت ا بر اساس توانا وکتاب حساب بی یدلبخواه 3

 %6 %44/74 %77/47 %6 %6 متناوب / مستمر 2

 %6 %00/80 %88/03 %6 %6 شرفتیپ یشرفت / فرصت خوب برایپ یفرصت محدود برا 0

 

اش  وه نحوه ارتقد  اغل کدن ر من است ی، ب1 ادرة  تدول

 بر اسد  ندسب،  نظا، » ، ین تحقیا ،نظر ناونه م در

 است.« شرفتیپ ،،  ستار، فرصت خوب برایوتواند

ت شوما از نحووه   یزان رضایپنجم پرسشنامه: م پرسش

 پرداخت حقوق:

 خوب 0 4 3 2 1 بد

 و غل ا نیت 0 4 3 2 1  غلوت یا ن  دو

 بدت پرداخت 0 4 3 2 1 کاپرداخت 

 بارا،  0 4 3 2 1 دهاد   او را  او شنادگو فد  ک شیات به

 است ودفک او  عاولو خدر  

بد یا     تندسب 0 4 3 2 1 استاتر اش استحقدق  ن ک

  ن است

 4 3 2 1 دارورا  ،ضارور  ،دتهاد کد یبد یقوقا توان خر

 را دارو وتجال ،دتهدکد ییقوقا توان خر بد 0

ت اش نحوه پرداخات یقاوق   یزان رضدی،  9  ادرة تدول

 دهد. ورا نشدن  

 
 ت از نحوه پرداخت حقوقیزان رضای. م5 جدول

 فیرد
 ازیامت 

 هیگو 

0 2 3 4 5 

 %6 %6 %00/00 %33/83 %6 بد / خوب 0

 %6 %6 %00/00 %33/83 %6 یت شغلی/ امن یت شغلیعدم امن 4

 %6 %6 %88/03 %00/80 %6 د / پرداخت باالکپرداخت  3

2 
مخدار    ی/ بدرا دهدد  میرا  ام زندایفاف ک زحمت به

 است یافک ام معمولی

6% 00/80% 88/03% 6% 6% 

 %6 %6 %88/03 %00/80 %6 متر از استح اق من است/ متناسن با حق من استک 0

0 
را دارم / بدا   یضدرور  یاالهاکد یح وقد توان خربا 

 را دارم یتجمل یاالهاکد یح وقد توان خر

6% 00/80% 88/03% 6% 6% 

 

ه نحاوه پرداخات   کا دن ر من است ی، ب9  ادرة تدول

باد، بادون   » ، یا ن تحقیا ا ،دگده ناونه م درییقوق اش د

ن اش یهاچنا  و ؛ اد  ودبیا ا ارشکو بد  قدار  وت  غلیا ن

اتر اش ک، دهد  ورا   دن شندگوفد  ک شیات بهنظر مندن 

 ،دتهاد ک توان  ون یقوق یاست و فقط بد ا استحقدقشدن

ت اش نحوه یرضد در جاوع و ؛ناکه یرا ته وشندگ ،ضرور

 ا بوده است.کپرداخت یقوق 

 صاادیبه و پرسشااند ه  هااد، یدفتااه وبعااد اش بررساا

و  ودر ندسک هد، دوره وه برند ه درسک د  گیر، نتیجه

 ،دشهاد ین تواناد  نااو  ،دربردکا  یاک زیار د ف ودر ندسک

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 7951 بهار ،پانزدهم(، سال 99 یاپی)پ 95 ریزی درسی، دوره دوم، شماره پژوهش در برنامه /  719

ا ین  نظاور،  حقا  تصاا   یا ،ند براکتد عه را برطر  

 کاستدد بد  در 0 د ل  ودنونکل گروه کیگرفت تد بد تش

بد اد تاد باد     وبه دنبادل دروسا   ،دربردک یکزیف ،ترکد

در کرا به بدشار  م وخت دن دانشن ین درو  ایا ونی زیتد

د. یا ت نادیتد عه هدا ،دشهدیبرطر  ناودن ن تهت درو 

جاه  ین نتیا ن گاروه باه ا  یا  تعادد ا  هاد،  بررسوپ  اش 

دن را یدانشاجو  ،دریا ه تشو اسات درو  اخت کا دند یرس

نه  حاور اساتفدده   یو ش  ،دربردکر داده و اش درو  ییتغ

 وتاد برند اه درسا     ود  وه ین  نظور توصیا ، ود. برا

 یاک زی: ف،شانهدد ی اده و درو  پ  ،بدشن ر هد دورهن یا

 یاک زی، ف ندساو  اقلیا یکزی، فوهوا ندس یکزیشلزله، ف

 کشاتو سدخت  یکزی(، فوخودر یکدنک ) خودروسدخت 

 یااکزید(، فیاادر یااکزیف) دریاد د(، ا ااوا  یاادر و هندسا )

 یاک زی، فوختنا یل دورریبد وساد  ،دربردکل یسدخت وسد

 یاک زینادنو(، ف  ،)فنادور شرفته یل بد  لوو پیسدخت وسد

دن در یدانشاجو  ،دریا ن درو  اختی زیتاد  واختر ندس

 ار د دانش ده گردند. ودر ندسکو  ودر ندسکدوره 

 گیری نتیجهبحث و 

ه کاااش من اساات  کو  یاادیاایدصاال اش تحق ،هااد دفتااهی

 التحصایلو  فادرغ اش افراد  ورد  طدلعاه قبال اش    درصد11

اش مناادن بعااد اش  درصااد10انااد و  در بااودهکاا شااغول بااه 

انااد و  در  اادهکاااش دانشاا ده وارد باادشار  التحصاایلو فاادرغ

و  ودر ندسااک قاادط   التحصاایالن فاادرغدرصااد اش 21

 التحصاایلو فاادرغ کدفاات  اادریار ااد بااد در ودر ندسااک

 وو  هاادرت ودر هسااتند و اطال اادت دانشاایکااهاچناادن ب

است منادن را    ن افراد نتوانستهیا ولیالتحص یدصل اش فدرغ

ن یا درواق ند کل یسود ند برا، کشور تبد ةهرک  یبه 

اش  واا کدرصاد   وعنا ی اول ةیفرضا  تأییداش  کودفته یدی

ار اد   ودر ندسا کو  ودر ندسا ک قادط    التحصیالن فدرغ

 در  وند، است.کاند وارد بدشار  توانسته

دن ر یا ناد و اغل  وسانج  تیرضاد  ساؤاتت پدسخ باه  

 و ؛اناد  دفتهیه کاست  واش  غل التحصیالن فدرغا کت یرضد

ک تااوان یاادهااد کااه  حفوظاادت  ون ا اار نشاادن  اایااا

ش یدلات تد اد بعاد اش    یگارا  یاک زیر اته ف  ،دانشجو

د و باه درد او  یدیدر او بکنتوانسته است به  التحصیلو فدرغ

دوو  ةیفرضا  تأییاد اش  کودفتاه یاد  ین یا ا درواق بخورد. 

و  ودر ندسا ک قادط    م وخت ادن  دانشدن  غل ی  وعنی

 تخصصشادن و  کباد  ادر   یکزیار د ر ته ف ودر ندسک

 ارتبدط وتود ندارد، است.

د درصاد  یا ت اش یقاوق و  زا یرضاد  سؤاتتپدسخ به  

اناد.   نااوده  وتیاش افراد  ورد  طدلعه ا االو ندرضاد   ،ددیش

 وعنا یساوو   ةیفرضا  تأییدکنناده ز یا دفتاه ن ین یا درواق 

و  ودر ندسااک قاادط   م وخت اادن دانااشالت یتحصاا

 وفا ک، مندن را به درم اد   یکزیار د ر ته ف ودر ندسک

 .استنرسدنده است، 

، 4 درتاداول در   اده   ،هد وفراوان درصد ةبد  طدلع

هاد   هیا اش گو یاک چ یدر ها  دهاد   و نشدن 9، 1، 7، 6، 0

 تأییددن ر یدفته بین یا و ؛ ود ناود ل  شدهده کت یرضد

 ودر ندسا کگدن  قدط   م وخته دانش وعنیچهدرو  ةیفرض

رد کا بدتوتاه باه  ال   یاک زیار اد ر اته ف   ودر ندسکو 

 ستند، است.ین وت  غلیرضد ،دارا  دن تحصیلو

 ،دشهاد یهادهن  باد ن  وبرا، سدختن هر نظدو م وش 

درسات   وم وش ا  ریاز،  برند هد هد  یتد عه، نخست بد

 ندساب و   ودرسا  ریاز،  برند اه  ،هد ف  ود؛  ولفهیتعر

ن یکاه با   ،طاور  ن  اوند. باه  یدش تد عه تادو ی طدب  بد ن

دن یاطال ادت داده  اده باه دانشاجو     تد عاه و  ،دشهاد ین

ن پااژوهش بااد یااج ایارتباادط  ندسااب برقاارار  ااود. نتااد

 ,Mohammadi & etal) هاکادران و  ، حاد هد، یدفته

 هاسو است.( 2013

زان یا ه  کا   ود  و شدهده  4  ادرة تدولج یاش نتد

ساب  کن اش دانش یسب  ده و هاچنکت اش  هدرت یرضد

در ید  م وخت دن دانشدگده یاش د ولیدوره تحص ده در 

 ودنونکا  د و بد استفدده اش نظرات گاروه   ودبی توسط ارش

.  اود   او شانهدد  یپ هاد  دورهن یا ا ،دریر درو  اختییتغ

 ودر ندسا ک وه برند ه درسک  نشدن داد ین تحقیج اینتد

ش یدلت یگرا ویژه به ،دربردک یکزیار د ف ودر ندسکو 

ج یدفتاه باد نتاد   ین یا د ال دارد ا ک ،بادشن ر دش به یتد د ن

ه در کاا (Nasiri & etal, 2011) درانکااو ها ،رینصاا
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ر اته   ودردانکا دوره  ولیسرفصال برند اه تحصا    وبررس

 انجدو داده بودند، هاسو است. رسدنو اطالعو  ،تدبدارک

د توانادن  یا بد ،ن  طدلعاه یا ا ،هاد  دفتاه یبد توتاه باه   

نناد کاه در   یدر دانش ده م اوشش بب  ،ا گونه شور دن بهک

ه کا کدر، یب وعنی وبزرگ اتتاد  وراستد، یل ندبسد دن

انسدنو،  دو  هد، سر دیه ، تراد  بد فقر و فالکت، ندبود

باد، ندا اتن ساال ت    یک شنادگو سادلا و ش  یر د، نبود 

 ا ار  نیا و ا؛  ثبتاو بردا اته  اود    هد، گدوروانو است، 

و  وم وش اا ساادشوکدر کااه من   اار  ااد نخواهااد و الاا

 و هادرت  جادد یا تهات  در وم وشش دانش ده ریز، برند ه

 سادش،  هاسادن تحقا    و ودانش ده ،هد ناودن تخصص

تد عاه   ،دشهاد یباد ن  ودانشا ده  ،هد ر ته وبرند ه درس

 جا و نتدیج  بد سویدفته  ها این پژوهش ها دبد.ی رییتغ

 رانهاکاد  ده طادلبو و   ،(etal ajam &2017,) انهاکدر

(2017 ,& etalshahtalebi )، ان هاکاادرو  پرداختااه

(pardakhte & etal, 2016) خیراللهااو و هاکاادران و 

(, 2015etal & kheirollahi)   در کاه   دهاد  و ا نشادن

 ختلف  ،هد ر تهدرسو برند ه و  حتوا،  قلارو م وشش

 نیبنادبرا ؛ صورت گیردبدشن ر، ضرور، است  دانش دهو

 بد اث  هکا  راتییا تغ نیا ا در تهات  وم وش ا  د نظدویبد

 افاراد  ،دشهاد ین باد  ودانشا ده  درساو  برند اه  وهادهن 

 ودانشا ده  م وخت ادن  داناش  یووفدک ا  و ر اد  ،تد عه

م وخت ادن   هاد  داناش   نیا ت گردد تد بدیهدا  ود، و 

دش یا  اورد ن  وو بد اطال ادت  خالق ر،ک بت افراد ودانش ده

 گردند. وکدر کسبط یل اتتادع و  حیتحو ،تد عه
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