
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  

  

      

  شناسیسرنوشت شغلی فارغ التحصیالن دانشکده علوم تربیتی و روان

  دانشگاه فردوسی مشهد 

  

  3حسین باغگلی  - 2معصومه محمد حسین زاده -1محمود سعیدي رضوانی

  22/8/89 : تاریخ پذیرش    13/11/88 :تاریخ دریافت

  

  چکیده

شناسی دانشگاه فردوسی علوم تربیتی و روانمقاله حاضر به موضوع سرنوشت شغلی فارغ التحصیالن دانشکده 

نفر به  157(در این پژوهش، از دو پرسشنامه تلفنی و پستی استفاده شد . مشهد و عوامل مرتبط با آن پرداخته است

. افراد است%   64نتایج حاکی از شاغل بودن حدود ). نفر به پرسشنامه پستی پاسخ دادند 129پرسشنامه تلفنی و 

این مسأله . اندهاي استخدامی دولتی، مشغول به کار شدهافراد از طریق آزمون% 50است که بیش از نکته مهم آن 

تواند سرنوشت شغلی هاي مجلس و دولت تا چه حدي میسازيهاي اقتصادي و تصمیمدهد که سیاستنشان می

رشته   رسی تاثیر عامل جنسیت،بر. شناسی را تحت تأثیر قرار دهدالتحصیالن دانشکده علوم تربیتی و روانفارغ

- التحصیالن،  تفاوتهاي دانشجویی، بر روي اشتغال فارغداشتن کار دانشجویی و عضویت در تشکل  تحصیلی،

شناسی، افراد دارايِ در میزان اشتغال، احساس ثبات شغلی و دارا بودن شغل ثابت به نفع پسران، رشته روان را هایی

مانند نوع دیپلم، انگیزه ورود (دهد و برخی متغیرها هاي دانشجویی نشان میر تشکلکار دانشجویی و افراد فعال د

شناسی از شرایط التحصیالن دانشکده علوم تربیتی و روانفارغ. اندتفاوتی را ایجاد نکرده...) به دوره کارشناسی و 

ت مطلق این افراد، شانس و داشتن اند؛ به طوري که از نظر اکثریارزیابی خوبی نداشته اجتماعی مرتبط با کار، 

سازي دانشگاه،  فارغ التحصیالن مذکور زمینه. ارزیابی شده است "مهارت داشتن"ارتباطات اجتماعی، مهمتر از 

دارند که مقدمات اي که اکثریت مطلق افراد ابراز میگونهنمایند؛ بهدر جهت اشتغال را کامالً منفی ترسیم می

  .فراهم نبوده استدر دانشگاه کار و سایر موارد الزم، ابداً  آشنایی با نیازهاي بازار

  دانشگاه فردوسی مشهد ،شناسی رواندانشکده علوم تربیتی و  ،فارغ التحصیالن ،اشتغال: يکلیدهاي  واژه

                                                
 saeedy@um.ac.irدانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  . 1

  دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد. 2

  دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد .3

سرنوشت شغلی فارغ ). 1389. (حسین  ،باغگلیزاده، معصومه؛  سعیدي رضوانی، محمود؛ محمدحسین

 11، شناسیمطالعات تربیتی و روان. شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تربیتی و روان التحصیالن دانشکده علوم

)2( ،86 - 57   .  
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  مقدمه 

هاي مهم آموزش عالی، تربیت نیروي متخصص و متعهد است، چرا که نیروي یکی از رسالت

لذا ایجاد اشتغال و استفاده از خدمات . کندسعه هر کشوري نقش اساسی ایفا میمتخصص و کارآمد در تو

هاي مهم هر سیستم آموزش عالی باشد تا بتواند با استفاده مناسب از این آن، بایستی در زمره مشغولیت

ان بی) 377:1382( آهنچیان. ساز، کشور را به سمت توسعه روز افزون سوق دهدبدیل و سرنوشتسرمایه بی

هاي مهم براي ارزشیابی درجه آموختگان مراکز آموزش عالی یکی از شاخصاشتغال دانش: داردمی

همچنین . کندنیز بر این امر تاکید می) IAI(ها المللی دانشگاهاثربخشی آنهاست؛ همچنان که اتحادیه بین

هاي ویژه آموزششغلی و به هايارائه آموزش ها در اشتغال، نظران مختلفی بر نقش محوري دانشگاهصاحب

بر این مساله ) 467: 2002(والسیچ و واتسون ، 1آیزبه عنوان نمونه . اندهاي کارآفرینی تأکید ورزیدهمهارت

 هاي اطالعاتی بههاي جدید اطالعاتی و سیستمهاي مربوط به فناوريورزند که امروزه آموزشتاکید می

ی بخش مهمی از هسته اصلی برنامه درسی مربوط به هاي مهم شغلی بایستعنوان یکی از مهارت

کندکه در اشاره می) 24: 2006( 2بریسی. هاي مختلف تشکیل بدهدهاي شغلی را در رشته آموزش

عملکرد  هاي الزم براي یک مستخدم،ترین ویژگیهاي انجام شده در خصوص فهرست مطلوبنظرسنجی

رتبه پایینی را به  ،هاي کاريهاي کارآفرینی و نگرشارتو نمرات تحصیلی باالي افراد در مقایسه با مه

هاي مدیریتی، نشان داد که از نظر اعضاي هیات علمی مهارت) 2006( 3ي هایمنمطالعه. آورددست 

شود که هاي شغلی محسوب مییک ساختار مناسب براي مهارت ،هاي فرديشناختی، ارتباطی و مهارت

کاري و یک راهنماي مناسب در زمینه تربیت و ارزیابی دانشجویان در  عنوان یک چهارچوبتواند بهمی

) 48:2010( 4تاتیال .ها را در افراد توسعه دهندها بایستی تالش کنند که این مهارتو دانشگاه دانشگاه باشد

 5بدریا سنتیاگا .التحصیالن کارآفرین در آموزش عالی یک ضرورت استنویسد که تربیت فارغمی

. پردازدهاي شغلی به بازارکار و شغل میبه تحلیل و بررسی فرایند انتقال شرکت کنندگان آموزش) 2008(

از نظر  .هاي شغلی در موفقیت افراد تحصیل کرده موثر بوده استهاي او نشان داد که آموزشیافته

و پرورش  کندامروزه آموزش عالی نقش مهمی در بازارکار ایفا می) 1-2: 2006( 6و امري همرلینک

اي در رسیدن به این ماموریت داشته تواند نقش عمدهآموختگان می هاي کارآفرینی دانشمهارت

                                                
1. Ives,Valacich, Watson  
2. Bracey 
3. Hyman 
4. Taatila 
5. Budría, Santiago 
6. Hamerlinck 
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به بررسی ابعاد و مسائل مختلف ) 43: 2006(، پاسارزکیز، میتسوپلوس و کریستودلو 1کرناسیاز.باشد

کارآفرینی در  پردازد و بر نقش مهم درخصوص کارآفرینی جوانان در موسسات آموزش عالی یونان می

براساس گزارش گروه  .کندهاي  مختلف اقتصادي بویژه، رشد، توسعه و اشتغال تاکید میشاخص

موفقیت در زمینه اشتغال، نیازمند تحریک طرز تفکر کارآفرینی در جوانان، تشویق کسب و  2متخصصان

  .)10:2008( کارهاي نوآورانه، ترویج فرهنگ کارآفرینی و رشد کسب و کارهاي کوچک است

عنوان یکی  هاي اخیر در ایران بهآموختگان را طی سال، مسئله اشتغال دانش)42:1385( صالحی عمران 

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و در زمره مهمترین تهدیدهاي امنیت و توسعه ملی مطرح از چالش

ارجی آموزش عالی را کیفیت هاي مهم براي قضاوت درباره کارایی داخلی و خوي یکی از مولفه. کند می

) 24:1381( بدین سبب جوادي. داندآموزش نیروي انسانی در هماهنگی با نیازها و تغییرات بازار کار می

. داندهاي آینده ضروري مییابیمنظور جهت ها را بهالتحصیالن دانشگاهآگاهی از وضعیت شغلی فارغ

آموختگان و عوامل موثر بر آن اقدام سرنوشت شغلی دانشهاي اشتغال و تعیین بنابراین مطالعه در زمینه

آیا بازده و تواند پاسخگوي این سوال باشد که شود و این مطالعه میمفیدي در این زمینه محسوب می

گوي نیاز جامعه بوده است یا محصول یک نظام آموزشی  با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و  پاسخ

اي  و تبیین عوامل موثر بر آن  از ي سرنوشت شغلی دانش آموختگان در هر رشتهگیرلذا مطالعات پی خیر؟

  .شوددر آن رشته محسوب میپژوهشی هاي اولویت

متعددي هاي  پژوهشدهد که در زمینه توصیف وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن، ها نشان میبررسی

 آموختگان دانش% 40 که داد نشان) 173:1385( محمدزاده هايبه عنوان نمونه؛ یافته. انجام شده است

 .اندشده شاغل وقت پاره صورت به% 32 .هستند بیکار کاربردي و علمی هايدانشگاه کشاورزي هايرشته

 بخش در% 78 همچنین. باشند می  تحصیل ادامه حال در% 13 و هستند وقت تمام شغل داراي% 12

نشان داد  )163-1383:161( هاي نیکخواهیافته .اندشده شاغل غیرمرتبط هايرشته در مابقی و کشاورزي

% 24. بوده است% 25در حدود شهرکرد اي که میزان اشتغال فارغ التحصیالن آموزش متوسط فنی و حرفه

و از میان شاغالن؛ میزان  اندبوده... دار، سرباز و بیکار، خانه% 51آموختگان در حال ادامه تحصیل و دانش

% 65حدود . اندمشاغل دولتی  داشته% 30شاغالن مشاغل آزاد و% 70همچنین. بوده است% 47اشتغالِ مرتبط 

نتایج پژوهشِ . اندبه صورت پاره وقت و قراردادي بوده% 35از شاغالن دولتی در استخدام رسمی دولت و 

 هايآموختگان زن دانشگاه مازندران در رشتهاز دانش% 57نشان داد که ) 1385:41( صالحی عمران

                                                
1. Karanassios 
2. Expert group 
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از شاغالن، . اندآنها قادر به پیدا کردن شغل خاصی نبوده% 43مختلف تحصیلی به کار مشغول هستند و 

اند که نوع از شاغالن مطرح کرده% 3در بخش خصوصی مشغول بودند و تنها % 34در بخش دولتی و % 62

در % 56اي مختلف، ه ضمناً از نظر نوع اشتغال در بخش. اشتغال آنان به صورت خود اشتغالی بوده است

و  نتایج ملکوتیان. در بخش کشاورزي مشغول به کار بودند% 10در بخش صنعت و% 32بخش خدمات، 

آموختگان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته اي از دانشنشان داد که درصد عمده) 33:1382( پرورش

حاکی از این ) 1383:133( خادمی و زادهنتایج پورحقیقی .باشندبهداشت محیط سراسر کشور بیکار می

% 90اند، که بیش از آموختگان رشته مدیریت آموزشی جذب بازار کار شده دانش% 95است که بیش از 

  . هاي دیگر شاغل یا بیکارنددر آموزش و پرورش و تعداد بسیار کمی در سازمانشاغل 

با نظر به تعداد . اندپرداخته هاي متعددي نیز به تبیین علل اشتغال یا عدم اشتغال فارغ التحصیالنپژوهش

  :یافته استدر قالب زیر سازمان  هاي مربوط، ذیالً عوامل مورد اشاره هر یک از آنان، قابل توجه گزارش

  

  التحصیالنهاي مرتبط با سرنوشت شغلی فارغعوامل مورد توجه در پژوهش: 1شماره  جدول

  پژوهشگراننظران یا  صاحب  عوامل مرتبط با موضوع موضوع

ل
ام

و
ع

 
یزم

انه
ي

  

، لیتحص وی زندگ محل، اجتماعی طبقه

 رشته ،یلیتحص مقطع، خوابگاه در سکونت

تاهل،  تیوضع، معدل، جنس، سن، یلیتحص

  .کاریابی طریقه

 ینانید - )1379( یسمنان  - )1384( پور یلطف

  -  )1385-1383( ينصرآباد  - )1380(

 یشبان -)1379( زاده یقاض - )1386( انیینیحس

 منصف شبگو -  )1378( انیتشترز -)1379(

 – )1387( یقوام  – )1383( کخواهین  - )1382(

ی صالح - )1385( ییتبرا -  )1383( ایزدي

  ).1385( عمران

انا
و

ت
ی

ی
ها

 

 با آشنایی، فردي تالش، مسئله حل توانایی

، تخصصی مهارت و دانشر، کا و کسب قوانین

 يهامهارت، کار به مربوط اعتقادات و فرهنگ

 هايمهارت، شغل طرح تدوین و شغلی مصاحبه

 رشته به عالقه، پذیريمسئولیت، کاریابی

، پیشرفت انگیزه و نفس عزت، تحصیلی

، ارتباطی هايمهارت و اجتماعی ارتباطات

 هايتوانایی و هامهارت، خالقیت، طلبی توفیق

 مقدمی میقد  - )1384( یکوهشاه خواجه

 و آموزش اداره - )1384( پوری لطف  - )1378(

 يا حرفه وی فن آموزش سازمان پژوهش

 ینجف - )1383( یخچالی یحاج -)1378(

 – )1385( يقضاو -  )1383( ياحمد - )1383(

 - )1380(یافیص - )1380( یسرکارائ

 يحجاز - )1380( یمیکر– )1388( کریمیپور

-  )1383( یرکمالیم -)1385( ییتبرا - )1386(
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 و کارآفرینی فرهنگ، گروهی کار، الزم

 در شارکتم، رسانی خدمت روحیه، کاریابی

 اسناد سبک، علمی روحیه، اجتماعی هايفعالیت

 .کارورزي و کاري تجربه، فرد

 پور تیهدا - )1385-1383( محمدزاده –

 یمیکر-)1386( یهمت – )1383( طاقسرا

 به نقل از موسوي) 1374( ياحد – )1380(

- 1383( ازدهه – )1382( یرحمان – )1383(

 – )1387( یشیقر – )1384( گلرد – )1384

- 1382( انیآهنچ– )1380-1381( يجواد

  .)1386( رادپزشکی - )1383

ن 
زا

می
و 

ع 
و

ن
ار

ک
ر 

زا
 با

 و
اه

شگ
دان

ی 
نگ

اه
هم

  

آموزش ،آموزش علمی و کاربردي در دانشگاه

، ارتباط استاد و دانشجو، هاي کارآفرینیمهارت

، ار کارنیازسنجی آموزشی از طریق مطالعه باز

العمر و عدم توجه به آموزش مادامتوجه یا 

، چگونه یادگرفتن دانشجویان، یادگرفتن

، ها و دانش و آگاهی و انگیزه  اساتیدمهارت

-دایر نمودن رشته، آشنایی اساتید با بازار کار

هاي تحصیلی با توجه به امکانات، در نظر 

گرفتن تناسب محتواي آموزشی با محتواي 

تاثیر دروس ، گرفتن نیاز جامعهنظر، در شغلی

دانشگاه محل ، عملی و کارورزي در اشتغال

امکانات و تجهیزات دانشگاه محل ، تحصیل

به ویژه (کیفیت تدریس و آموزش ،تحصیل

عدم کفایت در ، )دروس تخصصی و اصلی

تمرکز  ،  آشنا نبودن با کارفرمایان، تولید دانش

ش پذیر، جاي کیفیتها بر کمیت بهدانشگاه

خدمات مشاوره ، هادانشجویان بومی در دانشگاه

، ارتباط مراکز آموزشی با  بازارکار، شغلی

، تناسب برنامه آموزشی با نیازهاي بازارکار

 .هاي تحقیقاتیتوانمندي

 بختیاري – )1383( نویدي - )1382( رحمانی

 صالحی عمران -)1387( صباغیان –- )1382(

 هدایت -)1386( هرندي –- )1385(

- )1380(لحیصا - )1383( سرا وراطاقپ

 مهرعلیزاده -)1386( رادپزشکی -)1386(همتی

 – )1387( نفیسی – )1383( آهنچیان– )1386(

 محمدزاده – )1386( يزحجا - )1383( ایزدي

 )1380( سرکارائی – )1380( صیافی -)1383(

 ازدهه– )1383( احمدي – )1383( نجفی –

- )1380( فیصیا – )1384( عارفی -)1384(

 -  )1383( به نقل از موسوي) 1375(  کریمی

اداره آموزش و پژوهش سازمان آموزش فنی و 

 شبانی - )1378( زرتشتیان – )1378( اي حرفه

میرزایی  - )1387( حسینی لرگانی - )1379(

محمود  - ) 1383( یرکمالیم – )1385( مالاحمد

  ).1385( نصرآبادي زاده
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ی
اع

تم
ج

ط ا
ای

شر
  

عدم ، حمایت از خود اشتغالیهاي ضعف برنامه

رواج نیافتن بی، ها و مراکز کاریاتوسعه بنگاه

وضعیت اجتماعی و اقتصادي ، فرهنگ کاریابی

توجه کمتر به مهارت و دانش در هنگام ، جامعه

نبود اطالعات کافی از وضعیت بازار ، استخدام

، نبود  فرصت شغلی، ارتباطات اجتماعی، کار

 ، فقدانبه کارفرهنگ و اعتقادات مربوط 

-تعداد دانش، استخدام دربخش دولتی

  .هاي فارغ التحصیلیکانون،آموختگان

 صیافی - )1378( زرتشتیان -  )1383( احمدي

 – )1381( جوادي – )1382( امینی -)1380(

 – )1385( صالحی عمران - )1386( هرندي

 -  )1384( ينصرآباد –- )1382( رحمانی

اره آموزش و اد - )1385( میرزایی مال احمد

 پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه اي

)1378.(  

 
بندي جامعی از تمامی مطالبی که پژوهشگران مختلف درخصوص رسد براي آن که جمعبه نظر می

تري از پدیده اند داشته باشیم و نیز براي آن که تفسیر منطقیعوامل مرتبط با اشتغال، به آن اشاره نموده

  .غ التحصیالن به دست آوریم، بایستی عوامل موثر بر اشتغال را تحلیل کنیمبیکاري یا اشتغال فار

تواند چارچوب مناسبی را براي ادراك می) که در ادامه آمده است(در این راستا  مدل ادراکی زیر 

و در این مدل عوامل موثر بر اشتغال به د. آموختگان نظام آموزشی ارایه نمایدعوامل مرتبط با اشتغالِ دانش

به عوامل درون نظام آموزشی و ) قسمت راست نمودار(بندي شده است، که یک دسته  دسته کلی تقسیم

 :کندبه عوامل خارج از نظام آموزشی اشاره می) قسمت چپ نمودار(دسته دوم 
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   بر اشتغال  چارچوب ادراکی عوامل موثر: 1نمودار شماره 

 با
ط

رتب
ل م

وام
ع

 
ی

زش
مو

 آ
ام

نظ
 

 فردي

  سیاسی

 اجتماعی

ن
گا

خت
و

آم
ش 

دان
ل 

غا
شت

ا
 

 عامل شانس

هاي ذاتی مثبت و  توانایی

دارا بودن مهارتهاي 

هاي ذاتی مثبت و توانایی

هاي دارا بودن مهارت

افزایش در سرمایه گذاري 

 جوییو کاهش در صرفه

عوامل سیاسی و قوانین 

 استخدامی

 هاي اقتصاديسیاست

طبقه اقتصادي و اجتماعی 

  )ارتباطات(

 

ار تعامل نظام آموزشی با باز

کارو ایجاد آگاهی الزم در 

 فراگیران

هاي الزم نسبت آموزش نگرش

 به ارزش کار

هاي اساسی و آموزش مهارت

 کار آفرینی

آموزش و یادگیري دانش و 

 مهارت تخصصی

 تأهل

 جنسیت

هاي فعالیت ها و کوشش

 فردي
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اشتغال، ) و موثر بر(ان و چارچوب ادراکی عوامل مرتبط نظردر کل و با توجه به مجموعه نظرات صاحب

اي با اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و ترین عوامل فردي و زمینهدر این پژوهش ارتباط برخی از عمده

با توجه . ساز اشتغال، مورد تحلیل واقع شدسپس نگرش دانشجویان نسبت به برخی از مهمترین عوامل زمینه

  :زیر پاسخ داده شودهاي  پرسشاست تا به آن پژوهش سعی بر این چه گذشت در به آن

تربیتی، ، در سه رشته علومشناسی روانوضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشکده علوم تربیتی و  -1

ارتباط شغل با رشته تحصیلی، میزان رضایت   میزان شاغل بودن،(رسانی و کتابداري و اطالع شناسی روان

  چگونه است؟) ثبات شغلی کلی از شغل و میزان

یک از عوامل اي زیر کدام است و کدامعوامل مرتبط با اشتغال از میان متغیرهاي فردي و زمینه -2

جنسیت، عضویت در : عوامل(بینِ اشتغال، عمل نمایند؟ عنوان متغیر پیشاند بهمرتبط معنادار توانسته

شته تحصیلی کارشناسی، انگیزه اولیه ورود به هاي دانشجویی، فعالیت صنفی در دوران دانشجویی، رتشکل

 )، سن، معدل دوره کارشناسی)نوع دیپلم(دوره کارشناسی، رشته تحصیلی دوره متوسطه 

 اند؟هاي زیر چه نگرشی داشتهدانشجویان نسبت به هر یک از مقوله -3

  هاي خود براي اشتغالتوانایی -3-1

  شرایط اجتماعی مرتبط با مقوله اشتغال -3-2

  تمهیدات دانشگاه براي ایجاد ارتباط با بازار کار -3-3

  با نیازهاي بازار کار) هاي دانشگاهیآموزش(تناسب محتواي برنامه درسی  -3-4

 هاي کارآفرینی در دانشگاه پرورش مهارت -3-5

  

  روش

است که با توجه به تمرکز آن بر وضع ) follow-up(گیري تحقیق حاضر از گروه تحقیقات پی 

هاي توصیفی مربوط هاي توصیف اطالعات و آمارهیک از روشتحلیل پرسش در . ، پیمایشی استموجود

دوم با توجه به اسمی بودن متغیرها از آزمون پرسش در بخش اول از . نظیر اعالمِ درصد، استفاده شد

در . تفاده شداي با متغیر اشتغال اسزمینه -متغیرهاي فردي) خوانیهم(براي بررسی استقالل یا  2xآماري

بین و متغیر پیش) ايزمینه -عوامل فردي(دوم به لحاظ اسمی بودن هر دو متغیر مالك پرسش بخش دوم از 

  .بین استفاده شداز آزمون رگرسیون لجستیک، براي تشخیص متغیرهاي پیش) اشتغال(

وافق، موافق، کامالً م(اي درجه 4ي سنج محقق ساختهسوم از روش پیمایشی و تست نگرشپرسش در  
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روش داوري تخصصی به سنج، سنجی پرسشنامه نگرشروایی . 1استفاده شد) مخالف، کامالً مخالف

ضمناً پایایی بدست آمده براي تست پس از حذف . انجام پذیرفتنظران دانشکده علوم تربیتی صاحب

ین معناداري موافقت و براي تعی. محاسبه گردید% 7/69هاي نامربوط براساس آلفاي کرونباخ معادل گویه

از نوع  مقایسه میانگین با یک ادعا استفاده شد، که  tها از آزمون مخالفت دانشجویان با هریک از گویه

و در برخی موارد با نظر دالیلی که خواهد آمد، با  x(2=5/2(پرسشنامه با میانه طیف پرسش میانگین هر 

  .مقایسه شد) x=3(ارزش متناظر با موافق

با : پرسشنامه تلفنی) الف. باشدپژوهش، مشتمل بر دو پرسشنامه تلفنی و پرسشنامه پستی می ابزارهاي

، )13823التحصیالن سال نفر فارغ 300(رغم تماس با شماره تلفن تمام اعضاي جامعه تالش فراوان علی

ن و بیکاران، اطالعات توصیفی اصلی، نظیر درصد شاغال. نفر تماس موفق حاصل شد 157متأسفانه تنها با  

در تماس تلفنی مذکور از فارغ . 4به دست آمد) تلفنی(براساس اطالعات حاصل از همین پرسشنامه 

اي که براي ایشان ارسال خواهد شد پاسخ دهند، ولی با وجود تأکید التحصیالن تقاضا شد به پرسشنامه

به ذکر است که درصد افت پاسخ  الزم. نفر تقلیل یافت 129فراوان، تعداد تکمیل کنندگان پرسشنامه به 

این پرسشنامه : پرسشنامه پستی) ب. رسد دهندگان در گروه بیکار بیشتر بود، که امري طبیعی به نظر می

اي؛ نظیر جنسیت، رشته تحصیلی دیپلم، رشته اطالعات راجع به متغیرهاي فردي و زمینه( داراي سه بخش 

مل بر درخواست اطالعات راجع به موارد مرتبط با اشتغال بخش دوم پرسشنامه مشت. بود...) کارشناسی و 

بخش سوم پرسشنامه مشتمل بر  سنجش نگرش  . بوده است..... نظیر شاغل بودن، رضایت کلی از شغل و 

   .ؤلفه مذکور بود فارغ التحصیالن در پنج م

 

                                                
، براي جلوگیري از )نظربی(اي درجه 5اي است؛ اما در این پژوهش حد وسط طیف درجه 7یا  5، 3تست لیکرت معموالً .  1

 .ها به میانه طیف، حذف شده استگرایش پاسخ

 1 ، خیلی مخالف2 مخالف ،3 ، موافق 4قکامالً مواف.  2

به ویژه در پسران به دلیل وجود خدمت سربازي، . ، عامدانه بوده است 86تا  83هاي عدم انتخاب فارغ التحصیالن سال.  3

 .وضعیت اشتغال به کار پس از مدتی به نحو کامل تري مشخص می شود

اما به طور طبیعی با توجه . ور از اشتغال، هر نوع کار درآمدزا بوده استها این مسأله روشن شد که منظدر تماس با آزمودنی.  4

) اي چند ساعتهفته(اي هاي مشاورهاکثریت مشاغل، فعالیت  اند،التحصیالن دوره کارشناسی بودهدهندگان فارغبه آن که پاسخ

  .اندهاي تمام وقت درآمدزا بودهنبود بلکه تقریباً تمام مشاغل، فعالیت
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  ها یافته

 التحصیالنفارغ شغلی وضعیت) الف 

 )=157n( تلفنی پرسشنامه به گویانپاسخ ايزمینه اطالعات: 2شماره  جدول

  به درصد  نسبت تعداد سطوح مقوله

  7/21 34 مرد جنسیت

 3/78 123 زن

 6/51 81 تربیتی علوم رشته

 3/29 46 شناسیروان

 1/19 30 کتابداري

  

  )n=157(گویان به پرسشنامه تلفنیاطالعات شغلی پاسخ: 3جدول شماره 

  

  )n=129(پستی پرسشنامه به گویانپاسخ ايزمینه اطالعات:  4جدول شماره 

  پاسخ بی به درصد نسبت سطوح مقوله

  تحصیلی رشته

 )n=129(کارشناسی

 0 5/50 تربیتی علوم

 5/30 شناسیروان

 0/19 کتابداري

  0 24 مرد )n=129( جنسیت

  )دبه درص( نسبت سطوح مقوله

 3/64 شاغل بودن شاغل

 7/35 بیکار

 5/35 راضی  )شاغالن مورد در(شغل  از کلی رضایت

 5/15 ناراضی

 3/21  تا حدي راضی

  7/27  بی پاسخ

  تحصیلی رشته با شغل بودن مرتبط

 )شاغالن(

 71 مرتبط

 29 مرتبط غیر
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 76 زن

 6/1 7/76 انسانی علوم )n=129(دیپلم نوع

 1/17 تجربی علوم

 7/4 فیزیک ریاضی

 دوره هب ورود انگیزه مهمترین

 )n=129( کارشناسی

 14 0/7 اجتماعی شأن کسب

 0 خانواده اصرار

 64 تحصیل ادامه به منديعالقه

 درآمد و شغل به رسیدن براي

 مناسب

15 

 کارشناسی( تحصیل ادامه

 )n=129( )ارشد

 8/0 0/20 بلی

 2/79 خیر

 4 2/49 تحصیلی رشته به منديعالقه )n=30( تحصیل ادامه علت

 مدرك با شغل نکردن پیدا

 کارشناسی

4/15 

 0/28 تحصیلی مدرك سطح بودن پایین

 6/3 سایر

 رشته با ارشد رشته تناسب

 )n=30(کارشناسی دوره

 0 0/88 بلی

 0/12 خیر

 0 اياندازه تا

 تحصیل ادامه عدم علت

)99=n( 

 1 4/35 نشدم قبول آزمون در

 1/6 تمنداش تحصیل ادامه به اي عالقه

 3/34 نبود برایم تحصیل ادامه امکان

 1/8 دانستممی فایدهبی را تحصیل ادامه

 2/15 موارد سایر

 به ورود از قبل ثابت شغل

 )n=129( دانشگاه

 0 1/3  بلی

 9/96 خیر

ي هاتشکل در فعالیت

 )n=129( دانشجویی

 7/14 3/40 بله

 0/45 خیر
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ه مشغول به کار بودن در دور

 )n=129(دانشجویی 

 6/4 4/26 بله

 0/69 خیر

ارتباط کار دوره دانشجویی 

 )n=34(با رشته تحصیلی

  0 1/34 بله

 9/65 خیر

 0  84/3  5/28 سن

  21/1  49/15 معدل

  

  

  پستی پرسشنامه:  مأخذ)              n=129( التحصیالن فارغ اشتغال وضعیت نسبت توزیع: 5 جدول شماره

 پاسخ بی  به درصد نسبت سطوح  مقوله

 3 5/69 شاغل )n=129( نبودن/ بودن شاغل

 5/27 بیکار

 0 5/60 است نشده پیدا کاري )n=36( اشتغال عدمعلت 

 5/10 امنبوده شغل دنبال به اصالً

 5/10 امداشته تحصیل ادامه قصد

 4/18 سایر

 میزان معطلی براي شروع به کار

)91=n( 

 1 0/37 شدم کار مشغول بالفاصله

  0/62شدم معطل مدتی

 0 31/24 آشنایان و دوستان )n=91( شغل کردن پیدا نحوه

 آزمون در شرکت

 استخدامی

01/52 

 0 کاریابی مراکز

 5/8 شدم کار به دعوت

 66/4 اشتغالی خود

 6/10 غیره

 0 5/27 بله خود شغل تحصیل از فراغت از پس آیا

                                                
 پاسخ کامالً دقیق نبوده است( .سال بوده است 2 انگین مدت معطلی براي کار حدوداً می(  
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 5/72 خیر )n=91(اید؟ داده تغییر را

 تانتحصیلی رشته با شما فعلی شغل آیا

 )n=91( ؟دارد خوانی هم

 0 1/51 بله

 5/18 خیر

 4/30 اياندازه تا

دانید؟  می موقتی را خود فعلی شغل آیا

)91=n( 

 0 3/44 بله

 7/55 خیر

 0 ايتااندازه

دارید؟  رضایت خود شغل از آیا

)91=n( 

 0 2/45 بله

 4/19 خیر

 5/35 اياندازه تا

 تانشغل از شما رضایت عدم علت

 )n=91( چیست؟

 رشته با تناسب عدم

 تحصیلی

83/22 0 

 18/13 عالقه با تناسب عدم

 33/36 درآمد نبودن کافی

 8/16 کار سختی

 85/8 زندگی محل از بودن دور

 9/4 موارد سایر

 
 اشتغال رتبط بامبررسی متغیرهاي ) 1-ب

بندي عوامل مرتبط با اشتغال و عدم اشتغال، راجع به جمع ،بندي پیشینهدر این پژوهش، با توجه به جمع

پاسخ داده  پرسشاین  سپس به(اشتغال فارغ التحصیالن مورد بررسی قرار گرفت  امتغیرهاي زیر ب ارتباط

 ).بینی استزیر قابل پیش براساس متغیرهاي و چگونگی آن شد که تا چه حد اشتغال فرد

 )در دو سطح مرد و زن( جنسیت -1

  سن -2

 )ها در چهار سطح انسانی، تجربی، ریاضی و سایر دیپلم( نوع دیپلم -3

 )شناسی و کتابداري، روانیدر سه سطح علوم تربیت( رشته تحصیلی کارشناسی -4

                                                
  بوده است 8/22و انحراف معیار آن    %55متوسط میزان ارتباط رشته تحصیلی با شغل از نظر فارغ التحصیالن.  
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 معدل -5

 انگیزه ورود به دوره کارشناسی -6

اند در مقابل افرادي که فقط کردهه تحصیل کار میافرادي که در دور( کار در دوره دانشجویی -7

 )اندتحصیل داشته

 )اعضا در مقابل غیر اعضا( ي دانشجوییهاعضویت در تشکل -8

اما برخی . باشدمی )در مقابل بیکاري(شاغل بودن مالك اصلی، متغیر  الزم به ذکر است که متغیر

رضایت کلی  ،)از نظر پاسخ دهنده(ه تحصیلی با رشت شغلخوانی موارد دیگر نظیر احساس ثبات شغلی، هم

براي آزمون آماري . نیز مورد لحاظ قرار گرفته است ، نحوه پیدا کردن شغل، میزان تغییر شغلیاز شغل

از  ،ر دو گروه متغیرهبین احتمالی و متغیرهاي مالك به لحاظ اسمی بودن مقیاس در ارتباط متغیرهاي پیش

به لحاظ ضرورت اختصار ذیالً فقط نتایجی که حاوي ارتباط معنادار . 1شدی دو استفاده خآزمون استقالل 

  :اند گزارش شده استبوده

 تحصیلی، جنسیت و کاردانشجویینبودن با متغیرهاي رشته/ بررسی ارتباط بین متغیر شاغل بودن -1

 
  )به درصد(اطالعات توصیفی متغیرهاي مرتبط با اشتغال: 6 جدول شماره

  ايمتغیرهاي زمینه

  

  

  نبودن/شاغل بودن

 کار دانشجویی جنسیت رشته تحصیلی

ي
ار

بد
کتا

 

ان
رو

ی
اس

شن
 

ی
بیت

تر
م 

لو
ع

 

رد
م

 

زن
 

ار
 ک

ي
را

دا
 

ار
 ک

قد
فا

 

 65 77 3/69 6/94 58 6/82 3/53  شاغل

 35 12 7/30 4/5 42 17 47  بیکار

  

 اي  و اشتغال دو جهت بررسی ارتباط معنادار متغیرهاي زمینهنتایج بررسی آزمون خی: 7 جدول شماره

          X 2 نتایج آزمون                   

 ايمتغیرهاي زمینه

  سطح معناداري  X 2ارزش   درجه آزادي  تعداد

                                                
عی ارتباط میان توزیع پراکنـدگی دو  توان چنین نتیجه گرفت که نودر صورت رد فرضیه صفر در آزمون استقالل خی دو می. 1

مثالً بـه طـور طبیعـی جنسـیت بـر      . شوداما جهت ارتباط، با لحاظ منطق و عقل سلیم مشخص می. متغیر مورد مطالعه وجود دارد

  .اشتغال موثر است و نه بر عکس
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 008/0 68/9  2  157 رشته تحصیلی

 000/0 6/13  1 157  جنسیت

 013/0 23/6  1 129  کار دانشجویی

  

شود که در میان با اشتغال، مشاهده میدو و جدول توصیفی متغیرهاي مرتبط براساس نتایج آزمون خی

صورت شناسی بهشناسی، دانشجویان رشته روانتربیتی و روانهاي مختلف موجود در دانشکده علومرشته

همچنین نتایج بررسی در مورد . اندتر بودهها، در یافتن شغل موفقمعناداري نسبت به دانشجویان سایر رشته

تر دهد که دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن، در یافتن شغل موفقبین جنسیت، نشان میمتغیر پیش

دانشجویی نیز، نتایج حاکی از آن است که افرادي که در دوره دانشجویی  درخصوص متغیر کار. اندبوده

اند، اند، نسبت به افرادي که در دوره دانشجویی فاقد کار دانشجویی بودهاز کار دانشجویی برخوردار بوده

تحصیلی، جنسیت توان گفت که هریک از سه متغیر  رشتهبنابراین می. اند عمل کردهتر یافتن شغل موفق در

  .نبودن ارتباط معنادار دارند/ فاقد کاردانشجویی با متغیر شاغل بودن/ و دارا

فاقد کار / عدم احساس ثبات شغلی با متغیرهاي  دارا/ بررسی ارتباط بین متغیر احساس -2

 هاي دانشجویی عدم عضویت در تشکل/ عضویتدانشجویی و 

  )به درصد(عدم احساس ثبات شغلی/ اطالعات توصیفی از متغیرهاي مرتبط با احساس: 8 جدول شماره

  اي متغیرهاي زمینه  

  

  عدم ثبات شغلی  /احساس ثبات

 کار دانشجویی هاي دانشجویی عضویت در تشکل

 فاقد کار داراي کار عدم عضویت عضویت

 47 75 5/39 5/68  ردار از احساس ثبات شغلیبرخو

 52 25 5/60 5/31  عدم برخورداري از احساس ثبات شغلی

  

عدم احساس /اي و احساس ثباتدو جهت بررسی ارتباط معنادار متغیرهاي زمینهبررسی آزمون خی: 9 جدول شماره

 ثبات شغلی 

          X 2 نتایج آزمون                   

 ايینهمتغیرهاي زم

  سطح معناداري  X 2ارزش   درجه آزادي  تعداد

 011/0 4/6  1  129  هاي دانشجوییعضویت در تشکل

 016/0 83/5  1  129  کار دانشجویی
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عدم احساس ثبات شغلی نشان / دو و جدول توصیفی متغیرهاي مرتبط با احساسنتایج آزمون خی

اند، نسبت به دانشجویانی جویی فعالیت داشتههاي دانشدهد، افرادي که در دوره دانشجویی در تشکل می

اند، پس از فراغت و شروع به کار، از احساس ثبات شغلی بیشتري هایی را نداشتهکه چنین فعالیت

اند، نسبت به افرادي که در همچنین افرادي که در دوره دانشجویی داراي کار دانشجویی بوده. برخوردارند

اند، پس از فراغت از تحصیل و شروع به کار، از احساس شجویی بودهدوره دانشجویی خود فاقد کار دان

  . ثبات شغلی بیشتري برخوردارند

  

بین پذیري متغیر شاغل بودن بر اساس متغیرهاي پیشبینیبررسی میزان پیش) 2-ب

سن، معدل دوره کارشناسی، نوع دیپلم، انگیزه ورود به  جنسیت،  رشته تحصیلی ،( احتمالی

  ):ها و دارا بودن کار دانشجویی در دوران تحصیلاسی، فعالیت در تشکلدوره کارشن

  

  خالصه نتایج آزمون آماري رگرسیون لوجیستیک

بین به  متغیرهاي پیش p>05/0و سطح معناداري  074/16به دست آمده معادل  x2با توجه به  -1

 .  شودرگرسیون مشاهده می ذیالً جدول ضرایب. اندبینی کردهنبودن را پیش/طور کلی وضعیت شاغل بودن

                   
  ضرایب رگرسیون پیش بینی متغیر شاغل بودن: 10جدول شماره 

Exp(B)  sig df  wald S.E. B   

334/0  055/0  1  696/3  571/0  098/1-   )1q (رشته  

524/10  036/0  1  398/4  122/1  354/2  )5q (جنس  

815/3  161/0  1  962/1  956/0  339/1  )8q ( دیپلمنوع  

038/1  561/0  1  338/0  064/0  037/0  )6q (سن  

832/0  426/0  1  635/0  231/0  184/0-  )7q (معدل  

081/0  435/0  1  562/0  104/0  078/0  )9q (انگیزه  

984/0  977/0  1  001/0  561/0  016/0-  )15q (تشکل  

698/3  144/0  1  136/2  895/0  308/1  )17q(کار دانشجویی  

002/0  236/0  1  404/1  083/5  024/6-  CONSTANT  
 )مقدار ثابت(
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، فقط )>wald ،1=df ،5./.p=090/5(، معادلِ )جنسیت( q5با توجه به ضرایب رگرسیون مربوط به 

در   waldهاي اما شاخصه. داشته است) شاغل بودن(بینی متغیر مالك  جنسیت نقش تعیین کننده در پیش

کاکس و  R2ضمناً بر اساس . نادار نیستمع) p<05/0(مورد سایر متغیرها با توجه به میزان 

درصد واریانس متغیر مالك براساس متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش  18تنها ) cox&snell(انسل

 .قابل تبیین است

  :باشد می بینی متغیر شاغل بودن به شرح زیر ، معادله پیشBالزم به ذکراست که براساس ضرایب

)9q×078/0) +(7q×184/0) +(6q×037/0)+(8q×339/1) +(5q×354/2() +1q×098/1-  :( شاغل

  بودن

024/6-)17q×308/1)+(15q×016/0-+(  

  

  :نگرش دانشجویان راجع  به عوامل مرتبط با اشتغال) ج

 ايهاي تخصصی و حرفهالتحصیالن درخصوص توانمنديبررسی دیدگاه فارغ -1

  خود

 و شغلی تخصصی، هايتوانمندي درخصوص تحصیالنال فارغ دیدگاه میانگین مقایسه  و درصد نمایش :11جدول

  )x=5/2( طیف میانه با ايحرفه

ig t mean 

الً
ام

ک
 

ف
خال

م
 

ف
خال

م
 

ق
واف

م
 

الً
ام

ک
 

ق
واف

م
 

 هیگو

یرد
ف

 

 مرتبط شغل احراز توانایی  احساس 33  50  11 6 224/3 179/12 000/0

  رشته با

1 

 مومیع هايمهارتبرخورداري از  14  47 35 4 722/2 400/3 001/0

  کار

2 

 تخصصی هايمهارتبرخورداري از  20 59 17 4 975/2 788/7 000/0

  عملیاتی و

3 

 معتبر و روز دانش ازبرخورداري  6 47 41 6 527/2 451/0 652/0

  تخصصی رشته درباره

4 
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 انتقال و دیگران رشد کمک به  29 61 4  6 234/3 284/14 000/0

  آنان به دانش و مهارت

5 

  

 مثبتی نسبتاً نگرش کلی طوربه التحصیالنفارغ که شودمی استنباط چنین باال، جدول تایجن مجموع از

 هايگویه از گویه چهار در که طوري به. دارند خودشان ايحرفه و تخصصی هايتوانمندي به نسبت

 به نسبت نگرش مورد در و است باالتر  5/2x=(1( طیف میانه نقطه از این مقوله، میانگین به مربوط گانه پنج

 مثبت سمت به که گفت تواننمی چه اگر یعنی .است میانگین حدود در ،معتبر و روز دانش از برخورداري

 .ندارد گرایش نیز منفی سمت به ولی دارد گرایش

گرایش معنادار نظرات  به سمت باالي (التحصیالن در ادامه براي اطمینان از مثبت بودن دیدگاه فارغ

مقایسه ) گزینه موافق( 3با عدد  اي مربوط به این مقولهگانه هاي پنجنظرات آنان در گویه، میانگین )طیف

. تر نباشدطورمعناداري پایینبه 3التحصیالن از عدد در این مقایسه انتظار داریم که میانگین نظرات فارغ. شد

 خود شغلی و تخصصی هاينديتوانم به مطمئن ،کامل طوربه التحصیالنفارغ که اما این مقایسه نشان داد

 و روز دانش بودن دارا« و »کار عمومی هايمهارت به نسبت نگرش« گویه دو در که ايگونهبه ؛نیستند

احساس « ،دیگر گویه دو در البته. است ترپایین) x=3( مطلوب نقطهاز  يمعنادار طوربه میانگین ،»معتبر

 مطلوب کامالً توانمی را وضعیت ،»به رشد دیگران توانایی کمک«و » توانایی الزم براي احراز شغل

  . نمود توصیف

  

 جامعه در اشتغال و کار تیوضع درخصوص النیالتحصفارغ دگاهید یبررس-2

 با جامعه در اشتغال و کار وضعیت درخصوص التحصیالن فارغ دیدگاه میانگین مقایسه و درصد نمایش :12جدول

  )x=5/2(طیف میانه

sig t mean 

الً
ام

ک
 

ف
خال

م
  

ف
خال

م
  

ق
واف

م
ق  
واف

الًم
ام

ک
  

  هیگو

یرد
ف

 

-فارغ اشتغال براي الزم شرایط عدم  37 36 21 6 064/3 896/6 000/0

  من رشته التحصیالن

1 

                                                
به گزینه کامالً  4 ه موافق و عددبه گزین 3 به گزینه مخالف، عدد 2 به گزینه خیلی مخالف، عدد 1با توجه به اختصاص عدد   .1

     .طیف خواهد بود) میانگین نظري(میانه  5/2موافق، عدد 
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 يرشته به ،جامعهعدم اهمیت الزم  37 37 22 4 062/3 390/7 000/0

 ی منتحصیل

2 

در  موجود هايشغلکاذب بودن اکثر  24 52 20 4 953/2 697/6 000/0

 جامعه

3 

 خودش جاي سر هیچکس ما جامعه در 34 44  15  7 190/3 553/10 000/0

  نیست

4 

 جمعیت افزایش تنها :کار کمبود علت 2 8 44  46 640/1 -975/13 000/0

 است جوانان

5 

 الزم هايمهارت کسبتنبلی جوانان در   34 52 9 6 232/3 466/12 000/0

  اشتغال براي

6 

) شغل کردن پیدا براي(ضرورت پارتی  45 32 21 2 209/3 642/9 000/0

 مهارت بجاي

7 

 دولتی کارهاي عدم مالك بودن مهارت در 21 51 25 3 927/2 580/6 000/0

 براي ارتقا) استخدام از پس(

8 

 9  خود شغلی آینده به عدم امیدواري 27 22 38 15 609/2 203/1 231/0

 10  شغل کردن پیدا در تالشعدم تاثیر  29 41 25 5 85/2 33/4 000/0

 11  شغل کردن پیدا عوامل مهمترین از شانس 18 32 38 12 588/2 085/1 280/0

 افتنی در یاجتماع ارتباطات موثر نقش 37 55 6 2 289/3 911/13 000/0

 شغل

12 

 شغل یافتن در علمی تالش عدم تاثیر 28 38 25 9 858/2 332/4 000/0

   مناسب

13 

  

، در التحصیالن فارغ که گرفت نتیجه چنین توانمی کلی نگاه یک در  فوق، جدول رقاما با توجه با

 با که آنها ايگونه به ؛هستند جامعه در اشتغال وضعیت به نسبت منفی نسبتاً و منفی نگرش داراي  ،مجموع

 نگاه در رشته ایینپ شأن« ،»اشتغال شرایط نبودن فراهم« :نظیر ،منفی بار داراي هايگویه با ،موافقت اعالم

  نبودن مالك« ،»شغل کمبود در) مسئوالن( جامعه بودن مقصر« ،»اجتماع در گراییتخصص عدم« ،»اجتماع

 طوريهمان ، کهآن توضیح( اندکرده ارزیابی بد اجتماعی منظر از را »اشتغال وضعیت ارتقاء براي مهارت

 طیف میانه از معناداري طوربه آمده بدست نگینمیا شده یاد هايگویه تمام در است مشخص جدول در که
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 دیگر سوي از ).هستند منفی نسبتاً و منفی ،ي مربوطهانگرش ها،گویه منفیِ بار به توجه با و است باالتر

 داشتن و پارتی نظیر عواملی یعنی ؛ندارند مثبتی ارزیابی جامعه در اشتغال عوامل از التحصیالنفارغ

 در ،تخصصی هايتوانمندي از موثرتر را شانس و ذاتی هايتوانایی بودن دارا حدي تا و اجتماعی ارتباطات

 .کردن در یافتن شغل تاثیري ندارد تالش ،التحصیالنفارغ این نظر از همچنین. دانندمی ،شغل کردن پیدا

 جوانان که اندپذیرفته نوعی به التحصیالنفارغ روي هر به که است آن مقوله، در این  مثبت نکته تنها شاید

 حدي تا ،تخصصی بیشتر هايآموزش جوییپی در کوتاهی و آکادمیک تحصیالت به کردن بسنده با نیز

  .هستند مقصر کاري نامساعد شرایط ایجاد در

  

 اشتغال براي الزم تمهیدات ایجاد درخصوص التحصیالنفارغ دیدگاه بررسی-3

 دانشگاه توسط

 اشتغال براي الزم تمهیدات ایجاد درخصوص التحصیالنفارغ دیدگاه گینمیان مقایسه و درصد نمایش :13جدول

  )x=5/2(طیف میانه با دانشگاه توسط

sig t mean 

ف
خال

الًم
ام

ک
 

ف
خال

م
 

ق
واف

م
ق 
واف

الًم
ام

ک
 

 هیگو

یرد
ف

 

 رد تحصیل محل علمی انجمنداشتن  تاثیر  - 5 35 60 430/1 -665/20 000/0

  کاریابی

1 

 دانشجویان آشنایی براي بودن اساتید رابط 4 13 47 36 825/1 -831/9 000/0

  کار بازار با

2 

 براي اساتید کمک و راهنماییمفید بودن  3 11 47 39 752/1 -704/11 000/0

  شغل کردن پیدا

3 

 با تحصیل محل دانشکده ارتباطموثر بودن  7 5 48 40 647/1 -974/14 000/0

 فعالیت داراي نهادهاي و هاسازمان سایر

  شغل کردن پیدا در مرتبط،

4 

راهنمایی و اطالع رسانی به دانشجویان،  2 30 55 13 209/2 -933/4 000/0

درباره دنیاي بیرون از دانشگاه، توسط 

  مدرسان و اساتید

5 

داشتن دغدغه اشتغال دانشجویان از سوي  2 16 50 32 867/1 -876/9 000/0 6 
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  اساتید

 ینیب شیپ نهیزم در دانشکدهبرخورداري  - 6 50 44 614/1 -875/16 000/0

 بعد یشغل مشاوره و ییراهنما خدمات ارائه

  اشتغال و یلیالتحص فارغ از

7 

 براي تحصیل محل امکاناتمتناسب بودن  20 39 38 3 757/2 687/3 000/0

  کار محیط با آشناسازي

8 

 راکزم و هاسازمان باوجود ارتباط خوب  9 38 41 12 241/2 -089/1 278

  طتبمر

9 

 مراکز و هاسازمانمعرفی دانشجویان به  4 25 35 36 960/1 -935/6 000/0

 کار کارورزي، براي( خود رشته با مرتبط

 )تجربه کسب و افتخاري

10 

 
 مختلف موارد در ،)x=5/2( طیف میانه با آمده بدست هايمیانگین مقایسه به توجه با فوق، جدول رقاما

 با اساتید و دانشگاه و دانشکده ارتباط نوع به راجع التحصیالنفارغ منفی کامالً دیدگاه دهنده نشان

 دانشکده و دانشگاه درمحیط بازارکار به ورود تمهیدات سازيآماده از نارضایتی ابراز و کاري هاي محیط

 محل دانشکده تباطار تأثیر« ،»کاریابی در علمی انجمن تأثیر« :نظیر( موارد برخی در که ايگونهبه. باشد می

 اشتغال نداشتن دغدغه» ،»التحصیلیفارغ از بعد شغلی مشاوره خدمات بینیپیش« ،»هاسازمان با تحصیل

 عدم« ،»اساتید سوي از کار بازار جهت در دانشجویان با ارتباط ایجاد عدم« ،»اساتید سوي از دانشجویان

در مورد  حصیالنتالفارغ مطلق اکثریت بین در رنظ اتفاق نوعی ؛)»شغل کردن پیدا براي اساتید راهنمایی

 به منفی بار داراي هايگویه مورد در آمده بدست میانگین آماري لحاظ به( .دارد وجودمنفی بودن شرایط 

 ندارد وجود بخشیرضایت مورد هیچ نیز موارد بقیه در و است بیشتر) موافق یعنی( 3 عدد از معناداري طور

 .)است کمتر حدي تا آنها، منفی بودن مورد در انشجویاند توافق میزان چه اگر(

  

 آموزش و درسی برنامه تناسب" میزان به راجع التحصیالنفارغ دیدگاه بررسی-4

 "اشتغال" با "اساتید

 با آموزش و درسی برنامه ارتباط درخصوص التحصیالنفارغ دیدگاه میانگین مقایسه و درصد نمایش :14جدول

  )x= 5/2( یفط میانه با اشتغال
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 ،جامعه يازهاین با رشته دروسانطباق بین  33 39 25 3 171/3 250/4 000/0

اي براي موفقیت بیشتر فارغ وسیله

  شغل یافتنالتحصیالن در 

1 

 2  شغل فتنیا در کارورزي دروسعدم تاثیر  27 50 18 5 992/2 917/6 000/0

عدم انطباق مطالبات جامعه و دروس ارائه  8 35 52 5 448/2 -830/0 408/0

 رشته این درشده 

3 

- یلیتحص رشته در يکاروز يواحدها تعداد 7 32 35 26 190/2 -857/3 000/0

 .بود مناسب  یکارشناس دوره در ام،

4 

 5  شغل در  رشته نیا یتخصص دروسکاربرد   14 47 31 8 669/2 377/2 019/0

در  الزم یتخصص دانش و اطالعاتوجود  4 46 40 10 429/2 -109/1 270/0

در دروس  اشتغال براي رشته تحصیلی

  تخصصی

6 

- مصاحبه در موفقیت هايمهارتآموزش  55 37 6 2 465/3 998/15 000/0

 در) cv(علمی پیشینه نوشتن و شغلی هاي

  کارشناسی دوره

7 

 کار بازار نیازهايبرقراري رابطه منطقی بین  4 26 51 19 120/2 -771/5 000/0

 از سوي اساتید آموزش و

8 

در دوره  یابیشغل هايمهارتآموزش  44 51 5 - 393/3 379/17 000/0

 آموزشی

9 

 بازار نیازهاي از من دانشکده اساتیدآگاهی  4 30 45 21 158/2 -886/4 000/0

  کار

10 

  

 ارتباط چگونگی به نسبت ،التحصیالنفارغ پایین حدي تا و متوسط نگرش از حاکی فوق جدول رقاما

 صورتی در معتقدند قوت، به ،دانشجویان که دهداین نتایج نشان می. است اشتغال با درسی برنامه) تناسب(

 ضمناً .بودند موفق بسیار شغل یافتن درآنها  داشت،می انطباق جامعه نیازهاي اب دروس محتواي که
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 حال عین در. اندبوده یابیشغل در آنها تأثیر عدم به معتقد ،کارورزي دروس مورد در حتی النالتحصی فارغ

 به توجه با التحصیالنفارغ اگرچه .یابد افزایش بایستی ،کارشناسی دوره در ،دروس این که معتقدند هم باز

 توجه با لکن ،)x=66/2( اندبوده معتقد شانشغل در تخصصی دروس کاربرد به حدي تا 5 پرسش به پاسخ

 التحصیالن فارغ به الزم تخصصی دانش و اطالعات اعطاي بر مبنی ،دیگر گویه به منفی حدي تا پاسخِ به

)42/2=x(، تخصصی دانش تناسب مورد در ،التحصیالنفارغ نظرات مجموع که گرفت نتیجه توانمی 

 نشده نائل ،منفی جهت در چه ،مثبت جهت در چه توافق، نوعی به ،مشاغل احراز شرایط و شده کسب

 است نکرده تجاوز 60/0 از طیف طرف دو از کدام هیچ گویه، دو هر مورد در که آن بیشتر توضیح. است

 که نمود تفسیر گونهاین توانمی را نتایج کهآن ضمن .ندارد  )x=5/2(طیف میانه با معناداري تفاوت و

 .اند نبوده آنها مطلوب ارائه به معتقد چندان اما ؛هستند تخصصی دروس کاربرد به معتقد ،التحصیالنفارغ

 عدم دهنده نشان نیز) 3گویه( کارفرمایان انتظار با کارشناسی دوره محتواي تفاوت با مرتبطپرسش  به پاسخ

 .است اشتغال با درسی برنامه تناسب کلی مقوله به راجع ،التحصیالنفارغ نظر توافق

 در مذکور نتایج ،اساتید توسط شده ارائه اشتغال به معطوف هايآموزش یعنی ،بعدي مقوله زیر در اما

معتقد به  باالیی بسیار نظر اتفاق با التحصیالنفارغ زیرا ؛است نامطلوبی بسیار وضعیت از حاکی ،جدول

 عدم« و» یابی شغل هايمهارت آموزشِ عدم« ،»شغلی هايمصاحبه در موفقیت هايمهارت آموزشِ عدم«

 .هستند »کار بازار و اساتید توسط شده ارائه آموزش بین منطقی بطهرا ایجاد

  

- مهارت پرورش و دانشگاه فضاي نقش درخصوص النیالتحصفارغ دگاهید یبررس -5

   ینیکارآفر يها

-مهارت پرورش در دانشگاه نقش درخصوص التحصیالن فارغ دیدگاه میانگین مقایسه و درصد نمایش :15 جدول

  )x=5/2( طیف میانه با کارآفرینی هاي
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ي راهبر و تیریمد يهامهارت پرورش  4 41 39 16 320/2 -630/2 010/0

  دانشگاهتوسط 

1 

 یعمل و یفن يهامهارت پرورش و جادیا 6 48 34 12 752/1 -704/11 000/0

  رشته با متناسب

2 
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 تیمسئول و تعهدکارآیی رشته در ایجاد  11 56 30 3 763/2 423/4 000/0

  کار در

3 

 پشتکار پرورش و جادیاکارآیی رشته در  6 37 46 11 373/2 -885/1 062/0

  یشغل

4 

 اعتماد پرورش و جادیاکارآیی رشته در  12 42 40 6 601/2 498/1 137/0

  نفس به

5 

 یقدردان حسپرورش  کارآیی رشته در 12 54 34 - 770/2 765/4 000/0

  کار به نسبت

6 

-جرات و يریپذسکیرتاثیر تحصیل در  8 55 32 5 661/2 626/2 010/0

  يورز

7 

 و خالقیت هايمهارت پرورش و ایجاد 5 40 49 6 448/2 -854/0 394/0

  مسئله حل

8 

 9  کارگروهی و ارتباط هايمهارتآموختن  11 42 40 7 573/2 -075/1 285/0

  

 نتایج. گرفت قرار پرسش مورد کارآفرینان هايویژگی از ویژگی هشت کارآفرینی، پرورش همقول در

 حس پرورش« ،»پذیري مسئولیت و تعهد پرورش« ؛مورد سه در التحصیالن فارغ کهدهدمی نشان آماري

 اندداشته ابراز موافق نظر حدي تا »ورزيجرأت و پذیريریسک روحیه پرورش« و »کار به نسبت قدردانی

 ندارد طیف میانه با معناداري تفاوت التحصیالن فارغ نظر که است آن از حاکی نتایج نیز هاگویه سایر در و

 شغلی پشتکار و مسئله حل، خالقیت کارگروهی، و ارتباط هايمهارت نظیر ،دارمو سایر در دیگر بیان به و

 مورد یک در فقط. است نشده بیارزیا نامطلوب ،وضعیت توان چنین نتیجه گرفت کهحداقل، می نیز

 نگاهی با .دباشمی) طیف میانه از ترپایین( منفی معناداري طور به دانشجویان نظر ،»راهبري و مدیریت«

 قرار مالك را موافق یعنی) x=3( نقطه و باشیم داشته التحصیالنفارغ از باالتري انتظار سطح اگر ،دیگر

 در بنابراین. است آنان نظر از مطلوب وضعیت به نیل عدمِ از اکیح نتایج شده، یاد موارد تمام در ،دهیم

 - انتظار حد نه و - متوسط توانمی را التحصیالنفارغ نظر از کارآفرینی پرورشِ مقوله وضعیت مجموع

 . نمود ارزیابی
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  هاتفسیر و با هم نگري یافته

ن دانشکده علوم تربیتی و التحصیالدست آمده، درصد بیکاران در میان فارغبراساس آمار به

از کل %  14حدود ( از افراد بیکار% 40البته باید توجه داشت که حدود .  1است%  36شناسی حدود روان

افراد %  21بنابراین حدود . انددنبال کار نبودهبه دالیلی نظیر ادامه تحصیل و یا شرایط خانوادگی به) افراد

موفق به یافتن شغل ثابتی ) التحصیلی تا زمان انجام پژوهشن فارغاز زما(رغم تالش در دوره چهارساله علی

اگر بپذیریم که فارغ التحصیالن دانشگاه فردوسی مشهد، از لحاظ علمی حداقل در حد متوسط . اندنشده

هاي التحصیالن رشتهباید اذعان کنیم که حجم بسیار عظیمی از فارغ. التحصیالن کشورمان قرار دارند فارغ

خصوص در دو رشته علوم تربیتی و کتابداري، شناسی سراسر ایران، بههاي علوم تربیتی و رواندهدانشک

یابی موفق طور معناداري در شغلشناسی بهالتصیالن رشته روانالزم به ذکر است که فارغ. بیکار هستند

ناسی بر دو رشته دیگر نسبت داد؛ شالتحصیالن رشته رواناند، البته این امر را نباید به برتريِ خاص فارغبوده

نکته دیگر قابل توجه آن که، درصد . 2چرا که شرایط بازار کار و قوانین استخدامی بسیار اثرگذار است

بیکاران در گروه زنان بیشتر از مردان است و آزمون آماري مربوط نیز به قوت، معناداري تفاوت بین مرد و 

کمتر از ( این ارتباط باید به نسبت کم مردان به کل جمعیت دانشجو البته در. زن را در اشتغال تأیید کرد

هاي هاي شغلی معطوف به جنس است و بنابراین فرصتطور طبیعی بسیاري از فرصتبه. توجه داشت%) 22

التحصیالن مرد و زن به بیان دیگر، اگر تعداد فارغ. بسیار بیشتر بوده است  به نسبت زنان،  شغلی براي مردان،

ضمناً باید توجه داشت که حدود . بسا درصد اشتغال مردان با زنان تفاوت معناداري نداشتچه  یکسان بود،

اند، که با توجه به موارد مختلف، مثالً تشکیل خانواده، افراد بیکار، همگی از فارغ التحصیالن زن، بوده 10%

  .انداصالً دنبال کار نبوده

هاي است که از طریق آزمون) افراد% 50بیش از (باالي افراد شاغل  نکته قابل تأمل دیگر، نسبت بسیار

هاي هاي اقتصادي و تصمیم سازيدهد که سیاستاین مسأله نشان می. انداستخدامی، مشغول به کار شده

شناسی را تواند سرنوشت شغلی فارغ التحصیالن دانشکده علوم تربیتی و روانمجلس و دولت تا چه حد می

دهد که باز نشان می هاي پرسش هاي ارائه شده به پاسخ تحلیلدر همین ارتباط، . قرار دهد تحت تأثیر

                                                
باید توجه داشت که بیش از نیمی از فارغ التحصیالن در تحقیق مشارکت کردند، این مسأله نوعی احتیاط را در تفسیر نتایج  .1

که حداقل،  (مشکل عدم اشتغال دارند  از افراد، %) 20(ود یک نفر از هر پنج نفر حد اما براساس این اطالعات، . کندالزامی می

  ).تر از برداشت عمومی از مشکل اشتغال فارغ التحصیالن نیستبدبینانه

به عنوان مثال چه بسا در آینده با صدور یک دستورالعمل مجلس شوراي اسالمی مبنی بر ضرورت به کارگیري کتابدار در  2

 .التحصیالن رشته مذکور شاغل شوند تمام مدارس، تمام فارغ 
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هاي جذب اند و اگر تغییري در سیاستکل افراد در آموزش و پرورش مشغول به کار شده% 45حداقل 

 هاي مذکور بسیار موثرالتحصیالن جدید رشتهسرنوشت شغلی فارغ آموزش و پرورش ایجاد شود، در 

اي که گونهبه ؛ضمناً نقش ارتباطات فامیلی و غیر آن در کاریابی بسیار قابل مالحظه است. خواهد بود

تحلیلِ   رسد،در مجموع به نظر می. انددرصد افراد از طریق این ارتباطات مشغول به کار شده%  25حدود 

% 5داراي خود اشتغالی کمتر از چرا که نسبت افراد  ؛نگران کننده باشد ،ي نحوه پیدا کردن شغلمساله

ها، عمدتاً منتظرِ استخدام در مراکز طور کلی فارغ التحصیالنِ این رشتهتوان نتیجه گرفت که بهمی. است

اند در اشتغال آفرینی براي خود و دولتی و نیمه دولتی و بعضاً خصوصی هستند و بنابراین  بسیار کم توانسته

  .دیگران موثر باشند

داشتن کار دانشجویی و عضویت   رشته تحصیلی،  شود برحسب جنسیت،که، مالحظه میایننکته دیگر 

هایی از  نظر میزان اشتغال، احساس ثبات شغلی و دارا بودن شغل ثابت هاي دانشجویی، تفاوتدر تشکل

ی را و برخی متغیرها شامل نوع دیپلم، انگیزه ورود به دوره کارشناسی، معدل و سن تفاوت(وجود دارد 

ي بینی کنندهاند پیش؛ اما به هر روي مجموع متغیرهاي مورد بحث به لحاظ آماري نتوانسته)اندایجاد نکرده

پذیري اشتغال توسط متغیرهاي بینیشاید بتوان از عدم پیش. با اهمیتی براي شاغل بودن فرد باشند

توانند با می  ،...نوع دیپلم، سن و  گفته چنین نتیجه گرفت که افراد  با هر جنسیت، رشته تحصیلی، پیش

هاي خود فرد تالش فردي، تبدیل به یک شاغل موثر شوند و اشتغال در کشور ما،  بیش از هر چیز به تالش

البته باید پذیرفت که براساس نتایج،  قوانین استخدامی به طورکلی بر ضریب اشتغال . (مرتبط خواهد بود

التحصیالن، تالش فردي بسیار موثر ، ولی در مقایسه میان فرديِ فارغالتحصیالن موثر بوده استکل فارغ

  ).1خواهد بود

تربیتی و التحصیالن دانشکده علومفارغ. استحاوي نکات بسیار جالبی  ها به پرسشنامه،تحلیلِ پاسخ

اکثریت مطلق  طوري که از نظراند؛ بهارزیابی خوبی نداشته  شناسی از شرایط اجتماعیِ مرتبط با کار،روان

تلقی منفی . ارزیابی شده است "مهارت داشتن"مهمتر از  ،این افراد شانس و داشتن ارتباطات اجتماعی

مثالً اگر . تواند نتایج نامطلوبی را در برداشته باشددانشجویان نسبت به شرایط اجتماعیِِِ فضاي اشتغال، می

طور در راستاي کسب شغل معتقد باشند، به "تالش"التحصیالن به اولویت داشتن ارتباطات و شانس بر فارغ

                                                
  ًبین، تبیین شده استواریانس متغیر مالك، از سوي متغیرهاي پیش% 18مجموعا. 

در این تحقیق به عنوان یک  "پارتی داشتن"یا  "آشنا داشتن"الزم به یادآوري است که به علت محدودیت هایی، تأثیر عامل .  1

  .قرار نگرفت و تحلیل ارائه شده در باال بدون لحاظ این عامل، مورد پذیرش خواهد بودمتغیر پیش بین ِ احتمالی مورد بررسی 
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این مسأله در یکی از . التحصیلی نخواهند بودهاي خود پس از فارغطبیعی در پی افزایش توانایی و مهارت

اند التحصیالن اذعان داشتهفارغ% 80چنانچه حدود . سنج مورد تأیید قرار گرفته استهاي تست نگرشگویه

  .ورزندهاي الزم براي اشتغال کوتاهی میارتکه جوانان در کسب مه

سازي ارتباطی دانشگاه در جهت التحصیالن مذکور همچنین تصویري کامالًً منفی راجع به زمینهفارغ

دارند، در دانشگاه مقدمات آشنایی با اي که اکثریت مطلق افراد ابراز میگونهبه. اشتغال در ذهن دارند

هاي التحصیالن در مقولههاي فارغتحلیل پاسخ. ارد الزم ابداً فراهم نبوده استنیازهاي بازار کار و سایر مو

هاي هاي درسی و آموزش اساتید با اشتغال و نقشِ فضاي دانشگاه در پرورش مهارتتناسبِ برنامه

له تر از دو مقوشرایط در این دو مقوله تا حدي مثبت دهندگان، دهد که از نظر پاسخکارآفرینی  نشان می

  ).ارزیابی نمود "مطلوب"توان اگرچه در این دو مقوله نیز شرایط را نمی(پیشین است 

هاي دانشجویان در توان به سه میانگین پاسخهایی از نگرش نسبتاً مثبت دانشجویان، میعنوان نشانهبه

پذیري، پرورش حس قدردانی نسبت به کار و پرورش روحیه هاي پرورش تعهد و مسئولیتگویه

طور معناداري از میانه ها بهچرا که در هر سه این موارد میانگین. ورزي اشاره داشتپذیري و جرأت ریسک

به طور ) x=3(اگر چه همچنان که گفته شد هر سه مورد از نقطه مطلوب (بیشتر هستند ) x=5/2(طیف 

  ).تر هستندمعناداري پایین

تر از توان تا حدي مثبتان، وضعیت نگرش را میهاي خودشالتحصیالن به مهارتدر مورد نگاه فارغ

التحصیالن به الزم به ذکر است اعتماد باالي فارغ. توصیف نمود -البته نه کامالً مطلوب -دو مقوله قبلی 

رغم آن که این افراد معتقدند دانشگاه در ، علی)x=22/3(خودشان در جهت احراز شغل در سطوح باال 

هاي ها و آموزشالزم در ارتباط با بازار کار موفق عمل نکرده است و برنامهسازي تمهیدات جهت آماده

. رسداساتید نیز چندان در جهت آشناسازي آنها با بازار کار موفق نبوده است، کمی عجیب به نظر می

  شغلی، براي حضور در مراتب باالي  شان،التحصیالن به تواناییاعتماد باالي فارغ  توضیح آنکه اگر بپذیریم،

اي در دانشجویان حاصل شده که مقدمات آن فراهم نبوده گویا نتیجه  حاصلِ حضور در دانشگاه است،

احتماالً باید بپذیریم  ، هاي مثبت مقوله کارآفرینی را هم به این تحلیل اضافه کنیماگر پدیدآیی یافته! است

هاي مثبتی را در جهت سته است ویژگیکه نفسِ حضور در دانشگاه و تعامالت اجتماعی مختلف آن، توان

مبنی بر پرورش ) 1381(هاي سعیدي، حسینی قصر و علیزاده این تفسیر با یافته. اشتغال در افراد بپروراند

. شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هماهنگی داردتربیتی و رواناعتماد به نفس در دانشجویان دانشکده علوم

                                                
 پذیريپذیري، حس قدردانی نسبت به کار و پرورش روحیه ریسکدیدگاه مثبت به پرورش تعهد و مسئولیت. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1389، سال 2دهم، شماره یازدوره                                           مشهد        وسیانشگاه فردشناسی د مطالعات تربیتی و روان   84

به  را نوعی اعتماد –اعتماد به نفس باال  -ي مذکورشاید بتوان یافته  ن شد،اما با برداشت منفی از آنچه بیا

هاي مختلف این التحصیالن براساس یافتهتوان چنین تحلیل کرد که فارغبا این نگاه می. کاذب دانست نفس

اند و براساس هاي الزم براي تعامل و ارتباط موثر با بازار کار را در اختیار نداشتهتحقیق، مقدمات و آموزش

در عین حال، خود را   نمایند،هاي معطوف به شغل نیز نمیها، تالشی در جهت افزایش مهارتیکی از گویه

اي از بنابراین باید گفت خود این اعتماد باال نیز نشانه! دانندهاي باالي شغلی میشایسته پذیرش  مسئولیت

  .باشدضعف بینش آنان می

زاده و با پژوهش سعیدي، محمد حسین پژوهشهاي این ایسه یافتهالزم به ذکر است که مق 

به شدت   راجع به سرنوشت شغلی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،) 1386(باغگلی

براساس . خصوص در بعد ایجاد تمهیدات الزم براي اشتغال استگواه بر تفاوت عمده این دو دانشکده به

هاي مختلف معطوف لتحصیالن دانشکده مهندسی نظرات مثبتی را در پاسخ به گویهاپژوهش مذکور فارغ

هاي شواهد بیرونی نظیر مقایسه تعداد طرح. اندابراز داشته) بازار کار(به ارتباط دانشکده و جامعه 

سخنرانی  مقایسه تعداد دعوت از کارفرمایان و کارآفرینان براي ارائه اینترنشیب، مقایسه بازدیدهاي علمی، 

سازي براي نیز نشان دهنده تفاوت عظیم عملکرد این دو دانشکده در جهت زمینه در دو دانشکده مزبور، 

  .باشدشان میالتحصیالناشتغال فارغ

 
 
 
  

  گیري نهایی نتیجه

ها، فارغ از تفسیر وضعِ موجود نسبت شاغالن به بیکاران، حکایت از نوعی وضعیت مجموع یافته

التحصیالن شاغل، توسط دوایر دولتی و همچنان که بیان شد درصد بسیار معتنابهی از فارغ. دشکننده دار

هاي اقتصادي و استخدامی دولت بنابراین هر نوع تغییر در سیاست. اندویژه آموزش و پرورش جذب شده به

از سوي  .اهد بودشناسی موثر خوتربیتی و روانالتحصیالن دانشکده علومبه شدت بر وضعیت اشتغال فارغ

عدم دغدغه اشتغالِ فارغ التحصیالن از سوي مسئوالن و اساتید دانشکده، بنا به  هایی نظیردیگر کاستی

التحصیالن بسیار زایی در فارغتصریح اکثریت مطلق افراد، باعث شده است که کارآفرینی و خود اشتغال

 .کندکم روي دهد و این امر، خود به وخامت اوضاع کمک می
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