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یان کنونی و نگرش دانشجوهدف این پژوهش، مطالعه  چکیده:

چمران اهواز  یددانشگاه شه یتیتربارشد گروه علومیکارشناس پیشین

 یهامهارت رشد خود بر یلیرشته تحص یدرسبرنامه تأثیرنسبت به 

 . نمونه آماری پژوهشو شانس اشتغال آنها استی شغل انتظارات ی،شغل

تربیتی رشته علوم ارشدیآموختگان مقطع کارشناسدانش و یاندانشجو

به  چمران اهواز یددانشگاه شه یتیتربگروه علومدر کشور است که 

غیر احتمالی در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند.  عنوان یک نمونه

ساخته گرداوری شد که پرسشنامه محققاطالعات با استفاده از یک 

( بررسی و تأیید r=39/0پایایی، روایی محتوایی و روایی مالک آن )

شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نگرش شرکت کنندگان در 

بینی شان قادر به پیشدرسی رشته تحصیلیتحقیق نسبت به برنامه

است. همچنین  های شغلی آنانانتظارات شغلی و میزان رشد مهارت

دریافت شد که همبستگی بین نگرش شرکت کنندگان نسبت به 

های شغلی آنان دانشگاه محل تحصیل با انتظارات شغلی و رشد مهارت

همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. عامل جنسیت بر نگرش شرکت 

های درسی رشته، انتظارات شغلی و مهارتکنندگان نسبت به برنامه

معناداری داشته است. عامل رشته و تعامل دو فاکتور  شغلی آنان اثر

های شغلی آنها تأثیر رشته و جنسیت بر انتظارات شغلی و رشد مهارت

 معناداری دارند.

 رشته علوم تربیتی، مهارت شغلی، انتظارات شغلی.: کلمات کلیدی

Fatemeh Moqadam, Dr. Abdollah Parsa, 

Dr. Yadollah Mehralizadeh 
Abstract: The aim of this research is to investigate 

the attitudes of present and former MA students of 

Educational Sciences department in Shahid 

Chamran University of Ahvaz, in order to find out 

about the effects of their curriculum on their job 

skills development, their expectations of job and 

their chance to holding a job. The statistical 

samples of this research included MA students and 

MA postgraduates of Educational Sciences courses 

that were available and were selected purposely. 

The data were collected by a researcher-made 

questionnaire and the reliability, content validity 

and criteria validity (r=.73) were calculated and 

confirmed. The results indicated that participants’ 

attitudes to the curriculum of their courses could 

predict their expectations of job and their job skills 

development. Also it was found that the 

relationships between participants’ attitudes 

toward their university and their expectations of 

job and their job skills development, are positive 

and significant. The gender factor has significant 

effects on participants’ attitudes toward their 

curriculum, their expectations of job and their job 

skills. The factors of course and interaction of 

gender and course have significant effects on their 

expectations of job and their job skills 

development. 

Keywords: educational science course, job skill, 

job expectation. 
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 مقدمه

 که است هامدت آینده، کار نیروی شغلی هایمهارت توسعه و ایجاد در عالینقش آموزش

عالی، آموزش در مؤسسات نامثبت میزان چشمگیر است. با افزایش بوده هادانشگاه بحث موضوع

 عالیآموزش رود مؤسساتمی انتظار و نیست اشتغال مناسبی برای تضمین مدرک دیگر

دیگر (. 1101 ،1لیکنند )جوپن و شنگ تجهیز شغلی هایویژگی و هامهارت هب را دانشجویان

 برای دانش هایبسته طراحی و دانش بازاریابی دانش، تبدیل نیست؛ بلکه کافی دانش تولید فقط

 است، واالتر منزلتی و نقش دارای تکمیلی، در این میان است. تحصیالت الزم نیز کار هایواحد

دارد  عهده بر را خدمات و پژوهش آموزش، عرصة در متخصص انسانی نیروی تربیت وظیفة زیرا

ارشد ناپیوسته مصوبه جلسه نامه کارشناسیآئین 1در ماده  (.1911 نجیمی، و زالی مدهوشی،)

های کارشناسی ارشد، ، هدف از ایجاد دوره15/10/1939ریزی مورخ شورای عالی برنامه 110

های و پژوهشگرانی بیان شده است که با فراگیری آموزشگسترش دانش و تربیت متخصصان 

های پژوهش علمی، مهارت الزم را برای آموزش، پژوهش و خدمات پیدا الزم و آشنایی با روش

ها تا حدی آموختگان این دورههای علمی و پژوهشی دانشکنند. انتظار این است که قابلیت

ترین دستاوردهای علمی و دانش موجود در ویج تازهپرورش و افزایش یابد که توانایی انتقال و تر

های آموزشی، را به محیط واقعی کار خود داشته زمینه رشته تحصیلی خود از طریق فعالیت

( با استناد به متون پیشین گفته است؛ 1911(. آن گونه که رجبی )1913باشند )دالوری، 

بر ررشد حرفه ای دانشجویان و  دانشگاه های نسل سوم با رویکرد حرفه ای گرایی و تأکید

دانشگاه های نسل چهارم با رویکرد کارآفرینی و تأکید بر آموزش همراه با پژوهش و آشناسازی 

دانشجویان با نیازهای مبتنی بر بازار کار، در صدد تحقق و توسعه ظرفیت های اشتغال پذیری 

 دانش آموختگان نظام آموزش عالی هستند.

و نظریه  9، نظریه توسعه انسانی 1د نظریه رفتار مصرف کنندههای مختلفی ماننیهنظر

یکی از کارکردهای دانشگاه حمایت  عنوانبهپذیری دانشجویان از اشتغال 4سرمایه انسانی

ی ارائه شده از سوی خدماتکنندبر اساس نظریه رفتار مصرف کننده، دانشجویان خریدار یم

های الزم را برای اشتغال نند توانمندی ها و قابلیتآموزشی هستند و انتظار دارند بتوا مؤسسات

 تنوع ها به بازار کار مهیا شود. نظریه توسعه انسانی، با تأکید برهای ورود آنکسب کنند تا زمینه

                                                 
1 - Ju pan and Sheng lee  
2. Consumer behavior theory 
3. Human development theory 
4. Human capital theory 
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؛ به نقل از 1015، 1فرهنگی )جانک دانش ی،احرفه سازی آماده دانش، یی مانند تولیدهامهارت

(؛ و با هدف 1912ی، فتحی واجارگاه و صالحی عمران، شرفی اسدی ملفه، اباصلت خراسان

ی مدنی جامعهبرخورداری انسان از زندگی طوالنی، سالم و خالق در محیط زیستی غنی و در 

(، چند عنصر اساسی بهره وری با ارتقاء سطح کارایی، برابری 141:1911شیرزادی، )دمکراتیک 

رای نسل های بعدی و توانمندسازی را مد دسترسی به فرصت های یادگیری، پایایی فرصت ها ب

 هاآنهای ییتوانایک عامل ضروری باید باعث توسعه افراد و  عنوانبهنظر قرار می دهد. آموزش 

تصمیم گیری بهتر در افراد  منظوربهی اشتغال پذیری شده و توانایی تفکر و خالقیت را ینهزمدر 

انسانی نیز  بر  سرمایه (. نظریه1911ز رجبی، ، به نقل ا1،1019الناگا و امران) افزایش دهد

 (. به1001دارد )بریج استوک،  یدتأک اقتصادی سازیتوانمند عامل ترینیاصل عنوانبه آموزش

نیروهای  آن در که است شرایطی کردن فراهم آموزشی، نظام اساسی وظایف از یکی خاطر همین

 اقتصادی نوین و متغیر نیازهای با که شوند داربرخور هاییییتوانا و دانش از بتوانند کردهیلتحص

(. بهبود در کیفیت نیروی انسانی با 1911رحمانی،  و عمران صالحی)متناسب باشد  صنعتی و

تر و تواناتر و بهبود و پیشرفت در دانش و فنّاوری برای اقدام تربیت عامل کار ماهرتر، کارآزموده

ذاتی و یا اکتسابی انسان،  خالقیت و دانش نظریه است.کاراتر و مولدتر، مورد توجه و تأکید این 

های گذاری انسانی و اعتالی کیفیت نیروی کار یکی از راهسرمایه انسانی است. سرمایه  همان

 (.5: 1914اصلی رشد اقتصادی جامعه است )یحیی زاده، 

د دارد. الگوهای مختلفی نیز در رابطه با اشتغال پذیری دانش آموختگان آموزش عالی وجو

ی از امجموعه( چارچوبی برای گنجاندن مفهوم اشتغال پذیری به عنوان 1009نایت و یورک )

های شخصی که به افراد برای به دست آوردن شغل و یژگیو، درک و هامهارتدستاوردها، 

تا فرد برای خود، نیروی کار، جامعه و اقتصاد مفید واقع  موفقیت در مشاغل خود یاری رساند

-اند. از دیدگاه آنها رابطه نزدیکی بین اشتغالدر برنامه درسی دانشگاهی پیشنهاد کردهشود، 

)موضوع  9ایپذیری و یادگیری خوب وجود دارد و باید در این رابطه به چهار مؤلفه؛ درک رشته

طور کلی(؛ باور )علمی، اشتغال و زندگی به4کند(؛ مهارتیمرشته و اینکه چگونه سازمان کار 

کننده برداشت یادگیرنده از خود، باور خود و امکان بهبود و توسعه وضع )منعکس5رآمدیخودکا

)مکمل خودکارآمدی، پذیرای خودآگاهی، چگونگی یادگیری و بازاندیشی، 2خود(؛ و فراشناخت

                                                 
1. Junk 
2. Elnaga & Imran 
3. Understanding 
4. Skill 
5. Efficacy belief 
6. Metacognition 
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و حمایت و ترویج آموزش مداوم و یادگیری  مسئلهو حل  تفکر شامل دانش استراتژی یادگیری،

(. گنجانیدن نیازهای همه 1912اید توجه شود )شریفی اسدی ملفه و همکاران، ( بالعمرمادام

گروه های ذینفع در برنامه درسی و توجه به شیوه های ارزیابی از دانش موضوعی و مهارت های 

 حرفه ای قابل انتقال به موقعیت واقعی کار، از تأکیدات این الگوست. 

ی شده است که پنج مفهوم اصلی دانش توسعه الگویی معرف عنوانبهالگوی کریرایج نیز 

های عمومی و ، تجربه کار، دانش و مهارت تخصصی )مدرک تحصیلی( ، مهارت1(کار راههشغلی )

هوش هیجانی را که برای دستیابی موفق به فرصت های شغلی، ضروری و مهم هستند، در بر 

یادگیری چگونگی کشف ی شغلی به معنای دانش توسعه (.1003دارد )داکرپوول و سوول، 

-های کاری موجود در بازار کار، چگونگی معرفی خود به کارفرمایان و چگونگی تصمیمفرصت

عنوان یک مفهوم محوری و تعیین کننده گیری در مورد مشاغل خود؛ دانش و مهارت تخصصی به

لیدی و قابل های عمومی، اصلی، کی خود به بازار کار؛ مهارتآموختگان در رشتهبرای ورود دانش

، استقالل، کار تیمی، مدیریت ارتباطانتقال به کار مانند خالقیت، انعطاف پذیری، توانایی برقراری 

ی هامهارتدهی و همینطور زمان، تمایل به یادگیری، مهارت مدیریت دیگران، توانایی سازمان

ش آموختگان سازمانی و کارآفرینی از ضروریات بسیار مهم برای افزایش شانس اشتغال دان

هستند و باید در برنامه درسی مورد توجه باشند. مدل نظری داتس با معرفی چهار ویژگی دانش، 

های کاری گیری: آگاهی از فرصتریزی شده برای تسهیل فرآیند تصمیممهارت و  اقدامات برنامه

واتز، )ای خود ها و ارزش هو نیازها؛ قابلیت انتقال یادگیری به شغل و نیز  آگاهی از توانایی

( با تأکید بر اهمیت 1001پذیری بریج استوک )(؛ و الگوی اشتغال1911، به نقل از رجبی، 1002

های مدیریتی کار به دلیل نقش مهمی که در تعیین، حدود، شیوه، زمان و مکان، استفاده مهارت

 های عمومی و خاص رشته دارند، از جمله این الگوها هستند. از مهارت
( با اشاره به مفهوم اقتصاد دانایی و حصول ان از طریق 1914زارع و نادری ) نظرزاده

آموزش، نقش اموزش عالی را در راهبرد توسعه مبتنی بر دانایی، کلیدی و محوری می دانند. 

مؤلفه اشتغال پذیری مانند دانش  12( با شناسایی 1911شریفی اسدی ملفه و همکاران )

ی رشته، مهارت های ارتباطی، کارگروهی، مدیریت و برنامه موضوعی رشته، مهارت های عمل

مقوله اصلی دانش و مهارت آکادمیک، دانش و مهارت مرتبط با محیط کار  9ریزی و ... آنها را در 

(  نیز 1014) 1و نیز نگرش و ویژگی های فردی دسته بندی کرده اند. داکرپول، کوالتر و سوول

ه، بر مؤلفه هایی مانند مهارت عمومی، یادگیری توسعه در کنار دانش و مهارت موضوعی رشت

                                                 
1. Career 
2 Dacre Pool, Qualter & Sewell 
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شغلی و نیز برخی ویژگی های فردی مانند خودکارآمدی و خودارزیابی به عنوان مؤلفه های 

( 1012) 1تأثیرگذار در اشتغال پذیری دانش آموختگان، تأکید کرده اند. دورتی، فورنیر و الفون

شایستگی  111تعداد  ")اصلی( دانشجویان دکتری های کانونیشایستگی "عنوان در پژوهشی با 

دانشجویان دکتری شناسایی و در شش دسته اصلی شامل دانش  پذیریمختلف را جهت اشتغال

پذیر غیررسمی، های انتقالپذیر رسمی، شایستگیهای انتقالهای فنی خاص، شایستگیو مهارت

اند. شایستگی تقسیم بندی کردهاهای رفتاری و فرنگرشی(، شایستگی) های گرایشیشایستگی

( محتوای درسی، کیفیت بخشی به آموزش، دانش و یادگیری، ارتباطات قردی 1913پورآتشی )

را از مؤلفه های مهم در اشتغال دانشجویان رشته های کشاورزی برشمرده است که می توان 

( 1919رزبالی )گفت در مورد سایر رشته ها نیز حقیقت دارد. صالحی عمران و حسین تبار م

هایی مانند شهرت علمی دانشگاه، معدل دوره تحصیل، تعداد مقاالت، اظهار داشته اند که مؤلفه

پایان نامه، و استاد راهنما، منجر به اشتغال  در بخش صنعت نمی شوند. سیاست های مرتبط با 

لذا باید گفت برنامه  تعامل صنعت و دانشگاه، نتوانسته اند این ارتباط را در حد کافی ایجاد کنند.

ریزی درسی در نظام آموزش عالی برای تحقق این اهداف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 

 رسالت تحقق در هادانشگاه موفقیت از این رو، در پژوهش حاضر سعی بر این است که میزان

-دانش و اندانشجوی شغلی انتظارات و هاموردنظر در رشته علوم تربیتی با توجه به نگرش

مورد مطالعه  آنها روی پیش شغلی هایفرصت و دانشگاه در درسیهایبرنامه به نسبت آموختگان

 .قرار گیرد

 آموزشی مؤسسات و نهادها در های دانشگاهیتربیتی از پرکاربردترین رشتهعلوم رشته

 مراکزی و وریفنا و تحقیقات و علوم خانهپرورش، وزارت و آموزش هایخانهوزارت مانند مختلف

 مشاوره مراکز تربیت، و اصالح هایکانون ها،زندان سازمان بهزیستی، سازمان سراها،فرهنگ مانند

 آنها وظیفه ترینمهم و هستند اجتماعی نهادهای تریناساسی از که است...  و مدارس خصوصی،

ده توسط مرکز آمار و آمار ارائه ش. کرد خواهند تعیین را جامعه آینده که است هاییانسان تربیت

های آموختگان رشتهدهد جمعیت بیکار دانشنشان می 1913اطالعات راهبردی کشور در سال 

درصد افزایش یافته و در  15بیش از  1910نفر است که نسبت به سال  91124علوم تربیتی 

 5/1معادل  1913درصد بود در سال  1/1نرخ بیکاری در این رشته 1910حالی که در سال 

درصد کاهش داشته اما همچنان  1حدود  1912درصد است. هرچند این نرخ در مقایسه با سال 

رسد. البته نرخ بیکاری در دانش آموختگان این رشته در مقایسه با سایر نرخ باالیی به نظر می

درصد( از همه رشته ها کمتر  9/3گروه تحصیلی، به استثنای رشته دامپزشکی ) 11رشته ها در 

                                                 
1. Durette, Fournier & Lafon 
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درصد(،  1/11های علوم انسانی )حتی در مقایسه با نرخ بیکاری دانش آموختگان رشتهاست و 

 تر تلقی می شود. هنوز مطلوب
 1331تا  1331: نرخ بیکاری برخی از رشته های علوم انسانی طی سال های 1جدول شماره 

 (1331)مرکز آمار ایران، 

 در کیفیت فقدان دالیل( گفته است یکی از 1911شاید آن گونه که شرج شریفی )

 به گوییپاسخ در هادانشگاه آموزشی دوره و درسی هایناکارآمدی برنامه ما، کشور عالیآموزش

ماهر باشد. از این رو، ضرورت تناسب  و ورزیده انسانینیروی  به نیازهای بازار کار و صنعت

گر شده است و بازنگری هپیش جلوازهای تحصیلی با نیازهای جدید بیشرشتهدرسی هایبرنامه

 نیز درسی هایبرنامه ارزیابان درسی در این جهت مستلزم ارزیابی آنها است. بهترینهایبرنامه

از  یکی عنوان به هستند. دانشجویان آموختگاندانش و دانشجویان یعنی آنها بالفصل مشتریان

 همکاران، و 1گریفیث ؛1001 ،1مارش) محققان دیدگاه از عالی،آموزش نفعانذی ترینمهم

 ،(1910 شادفر، لیاقتدار و شریف، در نقل ؛1001 همکاران، و نصر ؛1001 ،9باندی و وایز ؛1003

شوند. واقع می غفلت مورد اغلب متأسفانه که هستند؛ درسیبرنامه درباره اظهارنظر حق دارای

 داند.می عالیآموزش و اهدانشگاه ارزیابی منبع بهترین را آموختگاندانش نیز (1931)میرکمالی 

 و آزمایش محک به کار محیط در را خود هایآموخته توانندمی آموختگاندانش آنکه به ویژه

 بگذارند.  تجربه

                                                 
1 - Marsh 
2 - Griffiths 
3 - Wise & Bondi 
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تربیتی و اظهارنظر آنان در رابطه با آموختگان رشته علومبررسی سرنوشت شغلی دانش

نشگاه را در پاسخگویی هر چه بهتر های دانشکده، مسؤوالن دادرسی و امکانات و توانمندیبرنامه

 فراهم ها بهنماید. این پژوهشنفعان یاری میبه نیازهای دانشجویان، کارفرمایان و سایر ذی

 مواجهند؛ آن با ما هایدانشگاه اکنونهم که مسائلی از برخی حل برای ترروشن اطالعات آوردن

 انسانی نیروهای کمّی افزایش ها،نسازما توسط متخصص افراد از صحیح استفاده عدم جمله از

و مشکالتی از این  تحصیلکردگان، بیکاری کار، بازار و اشتغال بین هماهنگی عدم بیکار، متخصص

 از ایپاره بر را کند و مسؤوالنکمک می دهد،می جلوه  ناکارآمد را دانشگاهی سیستم که قبیل،

( با 1911سازد. رجبی )واقف می یعالآموزش در -قوت نقاط البته -و ضعف نقاط و مشکالت

بررسی وضعیت اشتغال پذیری دانش آموختگان رشته های مهندسی و عوامل مؤثر بر آن به این 

ی مناسب، توانایی و هاآموزشنتیجه رسیده است که مراکز آموزش عالی باید بتوانند با 

دانشگاه، تقویت کنند و  بیرونی ی دانشجویان را برای برآورده ساختن انتظارات ذینفعانهامهارت

ی سنتی خود در خصوص هاروشریزی منسجم و هماهنگ، تغییراتی را در با یک برنامه

ای پرورش یابد که های اشتغال افراد به گونهیتقابلهای دانشجویان اعمال کنند تا یادگیری

 پذیری باشند.ی اشتغالهامهارتی حوزهبتوانند پاسخگوی نیاز بازار کار در 

تربیتی آموختگان رشته علومهای بسیاری در رابطه با بررسی سرنوشت شغلی دانشهشپژو

 صخصو ( نشان داد در1911انجام شده است. پژوهش بیگدلی، کرامتی و بازرگان هرندی )

 بنامطلو ،شغلی تناسب و لشتغاا ضعیتو ،شیزموآ مدیریت و شیزموآ ژیتکنولو مثل شتههاییر

-برنامه در ( نیز به این نتیجه رسیدند که1911و نجفی هزارجریبی )خشنودی، فرج اللهی ست. ا

است و دروس  نشده توجه کشور انسانی نیروی توسعه هایهدف به تربیتی علوم رشته درسیهای

های شغلی دانشجویان، ها و مهارتتواند در تواناییتربیتی نمیارائه شده و دروس تخصصی علوم

نشان  (1911) پورشهرکی های تفکر آنان باشد. به عالوه، پژوهشمؤثر و پرورش دهنده مهارت

-انجام پژوهش، شیوة تدریس استادان، توسعه حرفه محتواهای آموزشی، مانند تغییر داد عواملی

 آموزشی کیفیت افزایش در زیادی نسبتاً میزان نوین به ها به تکنولوژیکالس تجهیز ای آنان و

درسی رشته نیز، دریافتند برنامه (1910) شادفر وهمکاران .هستند مؤثر ارشدکارشناسی هایدوره

های دانشجویان منطبق نیست. همچنین ها و مهارتبا نیازهای شغلی، قابلیت مدیریت آموزشی

( میزان رضایت دانشجویان از کیفیت دروس تخصصی را بسیار باال و 1910زاده )محمدی و ترک

رضوانی،  ر دروس کارورزی و عملی دریافتند. سعیدیترین میزان رضایت آنان را دپایین

 منفی کامالً را اشتغال جهت در دانشگاه سازینیز زمینه (1911)محمدحسین زاده و باغگلی 

-دانش اشتغال وضعیت بر شدت را به دولت استخدامی و اقتصادی هایکردند و سیاست ترسیم

 کار هیأت مدیره اداره بینی نستند. پیشدا مؤثر روانشناسی تربیتی وعلوم  دانشکده آموختگان
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 رودمی انتظار 1010 تا 1010های سال فاصله ، نیز نشان می دهد که در(1011) 1متحده ایاالت

 درصد، 11تا  3 دارند، نیاز ارشدکارشناسی مدرک به آنها به دستیابی معمول طور به که مشاغلی

رود با افزایش سطح تحصیالت نتظار میاز این رو ا .باشند داشته مشاغل بقیه از بیش رشدی

صدور مجوز مدیریت  آموختگان افزایش یابد. همچنین پژوهش شورایشانس اشتغال دانش

 در آموزشی مدیریت رشته کار جویای آموختگاندرصد از دانش 21نشان داد  (1011) 1آمریکا

 پیشنهاد پژوهش، این انجام زمان تا یا و اندشده استخدام 1011 سال در ارشدکارشناسی مقطع

( نیز به این نتیجه دست یافت که پاسخگویان انتظار داشتند 1011) 9اند. لینکرده دریافت کار

  4های شغلی و درآمد آنها را افزایش دهد. مروکه مقطع کارشناسی ارشد بتواند در آینده فرصت

گزارش داده است که های مختلف، ( با بررسی نرخ بازده مورد انتظار دانشجویان رشته1011)

دانشجویان رشته های مرتبط با آموزش و پرورش )علوم تربیتی( در مقایسه با رشته های 

 مهندسی و مدیریت، انتظار بازدهی کمتری از رشته خود برای اشتغال داشته اند.

 درصد 10 حدود داد نشان پیشین تحقیقات با همسو نیز( 1001) 5نورتون پژوهش نتایج 

. اند شده شاغل اتمام تحصیالت از پس نیم و سه سال تا نهایتاً عالیآموزش تگانآموخاز دانش

 محتوای و ساختار خوب، تدریس مانند علمی مالحظات آموختگان،دانش نظر از اشتغال مهم علل

 آموختگاندانش فعلی انتظارات و هانگرشدرک دوره، خوب امکانات مرتبط، درسیبرنامه ها،دوره

ی دانشگاهی و هاآموزش( به نبود رابطه پایدار بین 1014) 2آلوارز، لوزادا و کومسانا گارسیا .است

ه اند. اما کردبه عنوان یکی از دالیل مهم ناکامی دانش اموختگان در اشتغال، اشاره  بازار کار

 تربیتیعلوم رشته آموختگانباالتر دانش اشتغال از ( حکایت1911) رشوند و محمودیان پژوهش

به عالوه، گزارش ارزیابی برونی گروه مدیریت و  .دارد هنر و انسانیعلوم هایرشته با قایسهم در

درسی دوره با نیازهای فرد و ( حاکی از تناسب برنامه1911ریزی آموزشی دانشگاه تهران )برنامه

ایت آموختگان رضهای ارتباطی دانشجامعه است و و کارفرمایان از سطح دانش، مهارت و توانایی

 داشتند. 

عالی نظیر سایر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و با ورود به هزاره سوم نهاد دانشگاه و آموزش

 و حیات تجدید نوعی استقبال به پیش رو و نیازهای هاچالش اقتصادی برای مقابله خردمندانه با

 هایجنبه ینترمهم از یکی .است رفته و کارکردها وظایف اهداف، در متنوع و گسترده تغییرات

                                                 
1 - Bureau of labor Statistics u.s Department of Labor 
2 - Global Management Admission Council  
3 - Lin 
4 -Merwe 
5 - Norton 
6 -Garcia Alvarez, Losada, & Comesana 
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 رابطه و تبیین دانشگاه و نهاد عالیآموزش ریزیبرنامه در جهانی، تجدیدنظر سطح در تغییر این

( 11-19: 1914عارفی ) .است جدید جامعه فرهنگ، جامعه و نیازهای با عالیآموزش میان

ش ابزاری و رویکردها به رسالت های آموزش عالی را در سه گروه قرار داد: گرایش غیرابزاری، گرای

 و سود به توجه بدون دانش ذاتی ارزش همچون مواردی که بر غیرابزاری گرایش تلفیقی. گرایش

 این طرفداران از دارد. برخی تأکید انسان هایتوانایی پرورش و تکامل رشد، اقتصادی، زیان

 به توجه با دیگر و گروه دانندمی و فرهنگ دانش انتقال صرفاً را عالیآموزش رسالت رویکرد،

نمایند. به اشاره می نیز پژوهش مقوله یا جدید دانش جستجوی یا تعقیب به نیازها و تحوالت

عالی را برای تالش در جهت فهم (، براساس این دیدگاه، مردم آموزش1111) 1عقیده بروباخر

، به کنندشوند؛ آنها پاسخ را در دانشگاه جستجو میکنند، متقبل میجهانی که در آن زندگی می

-ترین مسائل جامعه ترین و پیچیدهها باید حل معماییگوید: هدف دانشگاهطوری که هاچینز می

ها باید دانش دقیق و معتبر و نتایج فارغ از ارزش مادی را باشد. دانشگاه -هر چند دور از ذهن

 نمودن آماده بر رویکرد گرایانه؛ رویکرد دوم است. اینجمع یا ابزاری گرایش جستجو کنند.

 تأکید جامعه نیازهای مبنای بر آموزش عرضه و جامعه در اقتصادی نقش ایفای برای دانشجویان

(؛ و بر این باور استوار است که تعلیم و تربیت باید در خدمت نیازهای 19: 1914دارد )عارفی، 

زنمایی جامعه باشد نه فرد. همچنین، ارزیابی و داوری دانش را نه بر اساس میزان قدرتش در با

داند )فاضلی، های کاربردی و تأثیر آن در جهان امروز میحقایق جهان، بلکه بر اساس ارزش

 عنوان به صرفاً نه ایحرفه هایمهارت گوید:در این خصوص می( 1111) بروباخر. (11: 1913

 وینیر به جامعه. یابد باید پرورش جامعه برای فراوانش اهمیت خاطر به بیهوده که کنجکاوی یک

 سود سازیحداکثر به آن کارکرد که نیست اقتصادی سازمانی دانشگاه .دارد نیاز ورزیده انسانی

 اندیشیدن، اکتشاف و  جستجوی با علمی اجتماع و دانشگاه وجودی فلسفة شود، کاسته فرو

گرایشی  عالی،های آموزشرویکرد سوم به رسالت (.1911فراستخواه، ) است خورده گره حقیقت

 دوم و اول گرایش در موجود رویکردهای و هاتلفیق جنبه دنبال به است. این گرایش تلفیقی

 هایدیدگاه کلی به طور گرچه داند.می سکه یک روی دو را گرایش دو هر دیگر، عبارت است. به

 و دانش نوع اعتبار و اصالت دانش، مفهوم به نسبت متفاوت نگرش چون ابعادی در شده مطرح

 دو این و گیردنمی قرار تضاد حد در اختالف این ولی دارند؛ اختالف یکدیگر اب مفهوم کاربرد

 در مناسب ساختارهای و شرایط داشتن نظر در با توانمی بنابراین. نیستند متضاد لزوماً رویکرد

 بیش و کم مذکور دیدگاه دو گوناگون، هایزمان دارد. در قرار یکدیگر کنار در را آنها نظام، یک

                                                 
1 - Brubacher 
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حضور داشته است و در واقع  های مختلفصورت به دانشگاهی هایمحیط در یکدیگر کنار در

  (.13 -11: 1914عارفی، ) است وجود داشته آموزش عالی گرایی درنوعی کثرت

-و دانش دانشجویان ادراکات و نگرش سنجش پژوهش حاضر کلی هدف، بر این اساس

 تربیت و تعلیم فلسفه و آموزشی مدیریت آموزشی، تحقیقات رشته سه ارشدآموختگان کارشناسی

 رشته تحصیلی درسیهاینقش برنامه به نسبت اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتیگروه علوم در

است و در صدد است  آنها اشتغال شانس و شغلی انتظارات شغلی،هایکسب مهارت در خود

 اند، بیابد.ه ها ذکر شدهگانه تحقیق که در بخش یافتهای مناسبی برای سؤاالت هشتپاسخ

 روش تحقیق

پیمایشی؛ و از نظر هدف، کاربردی است. با توجه به اهداف و  –این تحقیق، توصیفی 

آموختگان کارشناسی ارشد رشته و گرایش سؤاالت پژوهش، از میان جامعه دانشجویان و دانش

-یان و دانشهای علوم تربیتی سطح کشور، به صورت در دسترس اقدام به انتخاب دانشجو

آموختگان گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز طی ادوار مختلف، به عنوان یک نمونه 

پرسشنامه جمع آوری شد.  151نفر نمونه مورد نظر،  130غیراحتمالی شد. با توجه به تعداد 

 خرده مقیاس و بر مبنای طیف پنج 2گویه در  50پاسخ با پرسشنامه پژوهش به صورت بسته

های پرسشنامه را ضریب پایایی هر یک از گویه 1ای لیکرت طراحی گردید. جدول شماره درجه

با   9و 1دهد. سؤال اول با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد، سؤاالت نشان می

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و   5و  4استفاده از آمار استنباطی رگرسیون، سؤاالت 

با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس بین موردی دو فاکتوری تحلیل   1تا  2ت شماره سؤاال

 شده اند.
 : گویه ها و  ضریب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه2جدول شماره 

 مؤلفه ها
تعداد گویه 

 ها

ضریب 

 پایایی

 درسیبرنامه

 %31 1 نگرش به رشته تحصیلی

 %10 3 تقویت دانش نظری

 %35 3 ویت دانش عملیتق

 %10 10 های شغلیرشد مهارت

 %31 2 تأثیر دانشگاه محل تحصیل

 %10 11 انتظارات شغلی
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 های تحقیقیافته

 شهید ارشد دانشگاهکارشناسی مقطع آموختگان و دانشجویاندانش اشتغال وضعیت -1

 چگونه تربیت و علیمت فلسفه و آموزشیمدیریت آموزشی،تحقیقات هایرشته در چمران اهواز

 است؟
 : وضعیت اشتغال گروه نمونه به تفکیک رشته تحصیلی3جدول شماره 

 درصد فراوانی شاغالن سطح متغیر

رشته 

 تحصیلی

 %45/12 12 تحقیقات آموزشی

 %52/14 19 مدیریت آموزشی

 %35/14 91 فلسفه تعلیم و تربیت

 32/55 11 کل 

 هنمونه به تفکیک زمان اشتغال و ارتباط شغل با رشت : وضعیت اشتغال گروه4جدول شماره 

 درصد تعداد ارتباط با رشته درصد تعداد زمان اشتغال رشته

تحقیقات 

 آموزشی

 %55/14 19 مرتبط %11/10 12 هنگام تحصیل

 %11/1 9 غیرمرتبط %91/2 10 پس از تحصیل

 %45/12 12 کل %45/12 12 کل

مدیریت 

 آموزشی

 %25/11 10 مرتبط %11/1 19 هنگام تحصیل

 %11/1 9 غیرمرتبط %91/2 10 پس از تحصیل

 %55/14 19 کل %55/14 19 کل

فلسفه تعلیم 

 و تربیت

 %15/11 95 مرتبط %11/10 99 هنگام تحصیل

 %59/1 4 غیرمرتبط %31/9 2 پس از تحصیل

 %21/14 91 کل %21/14 91 کل

 جمع
 %92/41 31 مرتبط %14/91 21 هنگام تحصیل

 %91/2 10 غیرمرتبط  %45/12 12 پس از تحصیل

 

درسی های برنامهآموختگان مورد نظر نسبت به مؤلفهآیا نگرش دانشجویان و دانش -1

 بینی انتظارات شغلی آنان است؟رشته تحصیلی خود قادر به پیش
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 : مدل کلی برازش رگرسیون1جدول شماره 

 F P مربعاتمیانگین  درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 0001/0 11 591/413 1 59/413 رگرسیون

   411/11 152 29/9501 باقیمانده

    153 13/9192 کل

 : خالصه مدل6جدول شماره 

 آموختگانویان و دانشانتظارات شغلی دانشج تبیین دهد ضریبنشان می 2جدول شماره 

. است  =10/0 با برابر( P <05/0) سطح درسی درهای برنامهبا توجه به نگرش آنان به مؤلفه

 طریق آموختگان ازدانش و انتظارات شغلی دانشجویان واریانس از درصد 10 که معنا این به

 است. تبیین درسی قابلنگرش آنان به برنامه بررسی
 : ضرایب رگرسیونی1ره جدول شما

 t P خطای استاندارد B β مدل

 0001/0 11/12 23/1  11/11 مقدار ثابت

 0001/0 92/4 03/0 99/0 91/0 دانش نظری 

درسی )دید به رشته، دانش نظری، های برنامهدهد از بین مؤلفهنیز، نشان می 3جدول 

آموختگان غلی دانشجویان و دانشبینی کننده انتظارات شدانش عملی( دانش نظری بهترین پیش

 بینی انتظارات شغلی دارد.است و اثر مثبت معناداری بر پیش 99/0است. ضریب بتای این مؤلفه 

 درسیهای برنامهمؤلفه به نسبت نظر مورد آموختگاندانش و دانشجویان نگرش آیا -3

 است؟ آنان شغلی هایبینی رشد مهارتقادر به پیش خود تحصیلی رشته
 : مدل کلی برازش رگرسیون8دول  شماره ج

 درجه آزادی مجموع مربعات مدل
میانگین 

 مربعات
F P 

 0001/0 11/20 11/9493 1 11/9493 رگرسیون

   11/53 152 04/1111 باقیمانده

    153 19/11951 کل

 انحراف استاندارد خطا R  Adjust R Square مدل

 47/7 00/0 00/0 33/0 دانش نظری 
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 0001/0 03/94 13/1113 1 95/9334 رگرسیون

   91/55 155 51/1514 باقیمانده

    153 19/11951 کل

 : خالصه مدل3جدول شماره 

 انحراف استاندارد خطا R  Adjust R Square مدل

 25/4 54/0 54/0 25/0 دانش نظری

 77/4 52/0 30/0 22/0 دانش عملی 

 آموختگانانتظارات شغلی دانشجویان و دانش تبیین دهد ضریبنشان می 1جدول شماره 

. است  =13/0 با برابر( P <05/0) سطح درسی درامههای برنبا توجه به نگرش آنان به مؤلفه

-نگرش گروه نمونه به برنامه بررسی طریق متغیر وابسته از واریانس از درصد 10 که معنا این به

 است. تبیین درسی قابل
 : ضرایب رگرسیونی11جدول شماره 

 t P خطای استاندارد B β مدل

 0001/0 42/4 23/1  14/11 مقدار ثابت

 0001/0 35/3 11/0 51/0 10/0 دانش نظری

 001/0 12/9 14/1  11/1 مقدار ثابت

 0001/0 25/4 14/0 91/0 21/0 دانش نظری

 01/0 42/1 14/0 11/0 95/0 دانش عملی

درسی )دید به رشته، دانش های برنامهدهد از بین مؤلفهنیز نشان می 10جدول شماره 

بینی دانش نظری و دانش عملی به ترتیب توان بیشتری در پیشنظری، دانش عملی( دو مؤلفه 

-آموختگان دارند. دانش نظری به تنهایی قادر به پیشهای شغلی دانشجویان و دانشرشد مهارت

آموختگان است. با افزوده شدن دانش های شغلی دانشجویان و دانشاز واریانس مهارت %51بینی 

یابد و دانش نظری و عملی به ترتیب قادر به   اهش میبینی هر دو مؤلفه کعملی قدرت پیش

آموختگان خواهند بود. در های شغلی دانشجویان و دانشاز رشد مهارت %11و  %91بینی پیش

 کنند. بینی میاز واریانس متغیر وابسته را  پیش %55مجموع این دو مؤلفه 

گاه محل تحصیل با نسبت به دانش آموختگاندانش و دانشجویان نگرش بین آیا -4

 دارد؟ وجود معنادار انتظارات شغلی آنها رابطه
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: میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه بر اساس نگرش به دانشگاه و انتظارات 11جدول شماره 

 شغلی

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 151 12/0 13/1 نگرش به دانشگاه محل تحصیل

 151 41/0 14/1 انتظارات شغلی

 با انتظارات شغلی آنان : ضریب همبستگی نگرش نمونه به دانشگاه محل تحصیل12جدول شماره 

 P ضریب همبستگی متغیرها

 04/0 12/0 نگرش به دانشگاه محل تحصیل و انتظارات شغلی

دهد همبستگی مثبت معناداری بین نگرش دانشجویان و نیز نشان می 11جدول شماره 

سبت به دانشگاه محل تحصیل با انتظارات شغلی آنان وجود دارد و این آموختگان ندانش

 ( معنادار است.p <05/0همبستگی در سطح )

با رشد  تحصیل محل دانشگاه به نسبت آموختگاندانش و دانشجویان نگرش بین آیا -5

 دارد؟ وجود معنادار رابطه آنها های شغلیمهارت
رشد  و دانشگاه به نگرش نمونه به تفکیک اندارد گروهاست انحراف و میانگین: 13جدول شماره 

 ها مهارت

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیر

 151 12/0 13/1 دانشگاه محل تحصیل

 151 11/0 11/9 های شغلیرشد مهارت

 آنانهای شغلی مهارت : ضریب همبستگی نگرش نمونه به دانشگاه تحصیل با14جدول شماره 

 P ب همبستگیضری متغیرها

 0001/0 41/0 های شغلیدانشگاه محل تحصیل و رشد مهارت

دهد همبستگی مثبت و معناداری بین نگرش دانشجویان و نشان می 14جدول شماره 

های شغلی آنان وجود دارد. این آموختگان نسبت به دانشگاه محل تحصیل با رشد مهارتدانش

 ( معنادار است.p<0001/0همبستگی در سطح )

درسی آموختگان دختر و پسر در نگرش نسبت به برنامهآیا بین دانشجویان و دانش -2

 رشته تحصیلی خود تفاوت معنادار وجود دارد؟
 

 



...بر یتیعلوم ترب یارشد رشته ها یکارشناس یدرس یبرنامه ها ریتأث  

 115 

درسی به تفکیک جنسیت و نمونه به برنامه: میانگین و انحراف استاندارد نگرش11جدول شماره 

 رشته

 فراوانی انحراف استاندارد میانگین رشته جنسیت

 پسر

 19 31/0 91/9 تحقیقات آموزشی

 11 24/0 19/9 مدیریت آموزشی

 19 50/0 92/9 فلسفه تعلیم و تربیت

 21 24/0 91/9 کل

 دختر

 91 51/0 03/9 تحقیقات آموزشی

 91 21/0 01/9 مدیریت آموزشی

 13 54/0 01/9 فلسفه تعلیم و تربیت

 10 51/0 02/9 کل

 درسینگرش گروه نمونه نسبت به برنامه نگین: مقایسه میا16جدول شماره 

 مجموع مربعات منابع
درجه 

 آزادی
 F P مربع میانگین

مدل اصالح 

 شده
13/1435 5 09/115 20/1 12/0 

 0001/0 12/4 09/322244 1 09/322244 مقدار ثابت

 001/0 03/3 11/1909 1 11/1909 جنسیت

 13/0 14/0 35/15 1 50/51 رشته

جنسیت و 

 رشته
11/191 1 24/21 93/0 21/0 

   11/114 151 11/11000 خطا

    151 105032 جمع

دهد اثر اصلی عامل می واریانس دو فاکتوری نشان تحلیل آماری آزمون 12مطابق جدول 

 ,<001/0درسی معنادار است )آموختگان نسبت به برنامهجنسیت بر نگرش دانشجویان و دانش

p03/3(=151،1 )Fداری رشته و تعامل دو عامل رشته و جنسیت با یکدیگر اثر معنا (. اما عامل

 اند. درسی نشان ندادهبر نگرش نسبت به برنامه

های موردنظر در پسر رشته و دختر آموختگاندانش و دانشجویان بین آیا -3سؤال 

 انتظارات شغلی آنها تفاوت معنادار وجود دارد؟
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 اندارد انتظارات شغلی نمونه به تفکیک جنسیت و رشته: میانگین و انحراف است11جدول شماره 

 فراوانی انحراف استاندارد میانگین رشته جنسیت

 پسر

 19 42/0 19/1 تحقیقات آموزشی

 11 99/0 14/1 مدیریت آموزشی

 19 11/0 44/9 فلسفه تعلیم و تربیت

 21 42/0 04/9 کل

 دختر

 91 12/0 14/1 تحقیقات آموزشی

 91 94/0 14/1 یمدیریت آموزش

 13 45/0 10/1 فلسفه تعلیم و تربیت

 10 95/0 12/1 کل

 گروه نمونه : مقایسه میانگین انتظارات شغلی18جدول شماره 

 F P مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات منابع

 0001/0 51/10 51/101 5 51/1011 مدل اصالح شده

 0001/0 1 15/119119 1 15/119119 مقدار ثابت

 009/0 15/1 91/130 1 91/130 جنسیت

 0001/0 45/1 24/121 1 915//11 رشته

 0001/0 41/15 11/113 1 15/515 جنسیت و رشته

   19/11 151 51/1119 خطا

    151 101001 جمع

بین موردی دو فاکتوری  واریانس تحلیل آماری آزمون ، بررسی11مطابق جدول شماره 

آموختگان معنادار امل جنسیت بر انتظارات شغلی دانشجویان و دانشاثر اصلی ع دهدمی نشان

(. اثر اصلی عامل رشته نیز بر انتظارات شغلی گروه نمونه p15/1 (=151،1 )F ,<009/0است )

(. تعامل این دو عامل جنسیت و رشته نیز با p45/1 (=151،1 )F ,<0001/0معنادار است )

(. به p45/15(=151،1 )F ,<0001/0ری نشان داده است )یکدیگر بر متغیر وابسته اثر معنادا

 به شرح زیر استفاده شد: LSDتر از آزمون تعقیبی منظور بررسی دقیق
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 LSD تعقیبی آزمون نتایج: 13جدول شماره 

بین انتظارات  داد نشان هاگروه تفاوت ساختن مشخص منظور به LSD تعقیبی آزمون

مدیریت  رشته با آموختگان دختر و پسر رشته فلسفه تعلیم و تربیتدانش و دانشجویان شغلی

 و دانشجویان انتظارات شغلی003معنادار وجود دارد ) تفاوت و تحقیقات آموزشی، آموزشی

 رشته تحقیقات آموزشی تفاوت معناداری با آموزشیمدیریت آموختگان دختر و پسر رشتهدانش

 ندارند.

در رشد  های موردنظرپسر رشته و دختر آموختگاندانش و دانشجویان آیا بین -1سؤال 

 دارد؟ وجود معنادار تفاوت نهاآ شغلی هایمهارت
 های شغلی نمونه به تفکیک جنسیت و رشته: میانگین و انحراف استاندارد مهارت21جدول شماره 

 فراوانی انحراف استاندارد میانگین رشته جنسیت

 پسر

 19 10/0 50/9 تحقیقات آموزشی

 11 09/1 45/9 مدیریت آموزشی

 19 21/0 24/9 فلسفه تعلیم و تربیت

 21 13/0 59/9 کل

 دختر

 91 92/0 11/1 تحقیقات آموزشی

 91 22/0 95/9 مدیریت آموزشی

 13 23/0 45/9 فلسفه تعلیم و تربیت

 10 11/0 13/1 کل

های شغلی گروه نمونه به تفکیک جنسیت و رشته مهارت : مقایسه میانگین21جدول شماره 

 تحصیلی

 F P انگینمربع می درجه آزادی مجموع مربعات منابع

 0001/0 21/12 41/139 5 44/4923 مدل اصالح شده

 0001/0 19/9 11/24111 1 11/124111 مقدار ثابت

 0001/0 19/11 10/1111 1 10/1111 جنسیت

 گرایش
 شاخص آماری   

 گروه مقایسه
 P خطای استاندارد هااختالف میانگین

 فلسفه تعلیم و تربیت
 003/0 12/0 94/1 مدیریت آموزشی

 001/0 15/0 09/9 تحقیقات آموزشی

 41/0 14/0 21/0 تحقیقات آموزشی مدیریت آموزشی
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 0001/0 11/19 94/395 1 21/1430 رشته

 0001/0 49/11 93/201 1 34/1101 جنسیت و رشته

   53/51 151 41/3111 خطا

    151 135521 جمع

 دهدمی نشان عاملی چند واریانس تحلیل آماری آزمون بررسی 11مطابق جدول شماره 

آموختگان معنادار است های شغلی دانشجویان و دانشاثر اصلی عامل جنسیت بر رشد مهارت

(0001/0>, p19/11(=151،1 )F اثر اصلی عامل رشته نیز بر انتظارات شغلی گروه نمونه .)

(. تعامل دو عامل جنسیت و رشته نیز با یکدیگر  p11/19(=151،1)F ,<0001/0معنادار است )

(. به منظور p 49/11( =151،1 )F ,<0001/0بر متغیر وابسته اثر معناداری نشان داده است )

 به شرح زیر استفاده شد. LSDها از آزمون تعقیبی بررسی دقیق تر تفاوت
 LSD تعقیبی آزمون نتایج:  22جدول شماره 

میزان  داد شانن هاگروه از ناشی تفاوت ساختن مشخص منظور به LSD تعقیبی آزمون

 آموختگان دختر و پسر در رشته فلسفه تعلیم و تربیتدانش و دانشجویان های شغلیرشد مهارت

تحقیقات  رشته با معناداری ندارد. اما در هر دو گروه مذکور تفاوت آموزشیمدیریت رشته با

  دارد. معنادار وجود تفاوت (p<0001/0) سطح در آموزشی

 هاتحلیل یافته

ال یک این است که بیش از نیمی از گروه نمونه، شاغل هستند؛ اما بیشتر آنان نتایج سؤ

اند. از آنجا که بیشتر آنان ارشد موفق به یافتن شغل شدهپیش از تحصیل در مقطع کارشناسی

رسد پس از بررسی نیاز بازار اند، به نظر میپیش از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شاغل بوده

شان کنونی اند، تصمیم به ادامه تحصیل در رشتهنی که در آن اشتغال داشتهکار و یا سازما

( پس از اتمام تحصیالت در مقطع کارشناسی %45/12نفر ) 12اند. چرا که اشتغال تنها گرفته

دهد طی این دوره تحصیلی نتوانسته است فرصت اشتغال مناسب را برای بیکاران ارشد نشان می

ها و رود با افزایش سطح تحصیالت، امکان دستیابی به موقعیتانتظار می فراهم کند.در حالی که

 گرایش
 شاخص آماری

 گروه مقایسه
 P خطای استاندارد هااختالف میانگین

 فلسفه تعلیم و تربیت
 91/0 41/1 44/1 مدیریت آموزشی

 0001/0 41/1 01/1 تحقیقات آموزشی

 0001/0 91/1 25/2 تحقیقات آموزشی مدیریت آموزشی
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(. این نتایج با 1001، 1؛ لی، مورگان و دینگ1011، 1های شغلی بیشتری فراهم شود )لینفرصت

( که بین شغل و رشته تحصیلی ارتباط معناداری 1911های پژوهش محمودیان و رشوند )یافته

( که تناسب شغلی در رشته 1911با پژوهش بیگدلی و همکاران ) یافتند، همسویی دارد. اما

 مدیریت آموزشی را نامطلوب یافتند، ناهمسو است.

آموختگان از دهد با وجود ارزیابی نامطلوب دانشجویان و دانشهای سؤال دو نشان مییافته

غلی خود دروس عملی و نظری، آنها دروس نظری را بیش از دروس عملی در تأمین انتظارات ش

-تربیتی، برنامهدانند. از بعد خوشبینانه باید گفت، با توجه به ماهیت ذهنی و نظری علوممؤثر می

های استداللی، های تجزیه و تحلیل، مهارتهای ذهنی مانند مهارتدرسی توانسته است مهارت

نیاز  گیری و... را تقویت کند و از نظر دانش تخصصی پاسخگویهای پردازش، تصمیممهارت

آموختگان، کارفرمایان و مشاغل باشد که با نظریه های توسعه انسانی و سرمایه دانشجویان، دانش

توان گفت، با توجه به تغییرات پیوسته مشاغل و نیاز انسانی مطابقت دارد. اما از نگاه بدبینانه می

ی نیازها و انتظارات درسی نتوانسته است پاسخگوهای کاربردی و عملی، برنامهروزافزون به مهارت

های مختلف تأکید اصلی و اساسی آموختگان باشد. با توجه به اینکه در رشتهدانشجویان و دانش

شان در حوزه بر دروس تخصصی است و باالترین کیفیت و بهترین استادان را متناسب با تخصص

رف دیگر با توجه به از ط کنند، باالترین میزان رضایت از دروس نظری است.مورد نظر انتخاب می

کنند و بیشتر اینکه دروس عملی و کارورزی معموالً حمایت و پشتیبانی کمتری دریافت می

-وظیفه انجام تکالیف عملی بر دوش دانشجویان است، رضایت کمتری از این دروس به چشم می

-ها، مهارتشود؛ اما این مهارتهای عملی نیز تأکید میخورد. اگر چه در برنامه درسی بر مهارت

های ویژه نیستند. از این رو نوعی شکاف و های کاربردی معطوف به مشاغل خاص در سازمان

آموختگان وجود دارد. لذا های دانشجویان و دانشفاصله بین انتظارات کارفرمایان و سطح مهارت

دفمند با توجه به نظریه رفتار مصرف کننده می توان چنین استنباط نمود که تأکیدات جدی و ه

بر آموزش مهارت های عملی در برنامه های درسی، ضرورت بسیار جدی تری دارد. نکته مهم این 

-آموختگان نیز با بسنده کردن به تحصیالت آکادمیک و کوتاهی در پیکه دانشجویان و دانش

 پی های بیشتر تخصصی، تا حدی در ایجاد این شرایط نامساعد مقصر هستند و درجویی آموزش

رسد رویکرد اند. به نظر مینبوده آن از در دوران تحصیل و پس خود هایمهارت و توانایی شافزای

تربیتی تربیتی و بین اعضاء هیأت علمی گروه علومدرسی رشته علومگرا در برنامهغیرابزاری و عقل

ه تر دروس نظری توسط گرودانشگاه شهید چمران اهواز بیشتر مورد توجه است. ارزیابی مطلوب

رسد رویکرد تلفیقی کند. به نظر مینمونه نیز وجود این رویکرد و نیاز به دانش عملی را تأیید می

                                                 
1  Lin 
2 Li, Morgan, & Ding 
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درسی قادر خواهد بود ضمن آموزش مبانی نظری و دانش تخصصی مورد نیاز مشاغل، به برنامه

ان نفعان را در متخصصهای کاربردی و عملی مورد نیاز ذیآموختگان، مهارتدانشجویان و دانش

(، 1910(، شادفر )1911های فوق با نتایج تحقیقات خشنودی و همکاران )ایجاد کند. یافته

 گروه برونی ارزیابی (، گزارش1911(، سعیدی رضوانی و همکاران )1910زاده )محمدی و ترک

 همسو است. (1911) تهران دانشگاه آموزشی ریزی برنامه و مدیریت

ها طی دوره تحصیلی بر نگرش میزان رشد مهارت نتایج سؤال سوم پژوهش نشان داد که

-درسی رشته تحصیلی تأثیر زیادی دارد و ادراک مثبت از برنامهمثبت و خوشبینانه به برنامه

درسی )دید های  برنامهها را به دنبال دارد. از بین مؤلفهدرسی اجرا شده، یادگیری عمقی مهارت

بینی لی(، مؤلفه تقویت دانش نظری، بهترین پیشبه رشته، تقویت دانش نظری، تقویت دانش عم

ای برای فراگیری آموختگان است. دانش نظری پایههای شغلی دانشجویان و دانشکننده مهارت

تر و پردوام هستند. اند، ژرفهایی که بر دانش مبتنیها و نگرشها است. مهارتها و مهارتنگرش

آموختگان های شغلی دانشجویان و دانشرشد مهارت رود دروس عملی بربا این وجود، انتظار می

کنند. این نتیجه، ای واقعی از محیط کار فراهم میمؤثرتر از دروس نظری باشند؛ چرا که تجربه

کند و بر تدریس ناکافی دروس عملی مرتبط با رشته درسی را تأیید میدیدگاه بدبینانه به یرنامه

های تحقیقی و آموزشی، د توانایی اجرای مستقل پروژههای ناشی از آن ماننتحصیلی و مهارت

کند. هر سه ریزی، کارگروهی و ... تأکید میهای برنامهافزارهای مرتبط، تکنیکتوانایی کار با نرم

ها، این نتیجه گیری را تقویت می نظریه یادشده در پژوهش، با تأکید بر این مجموعه مهارت

 به و پرورش شناخت، بر عملی، و نظری هایآموزش عمیق پیوند با کنند که ضروری است

آموختگان تأکید و تکیه شود، که این دانشجویان و دانش هایتوانمندی و استعدادها کارگیری

 از یکی عملی دروس پذیر است. افزایشدرسی امکانمهم با استفاده از رویکرد تلفیقی به برنامه

البته ضروری  .است آموختگانو دانش دانشجویان رد ایحرفه و شغلی هایهای بهبود مهارتراه

های ای شود. یافتههای مورد نیاز بازار کار و کارفرمایان توجه ویژهاست در این حوزه به مهارت

زاده (، محمدی و ترک1910(، شادفر )1911فوق با نتایج تحقیقات خشنودی و همکاران )

-ریزیبرنامه و مدیریت گروه برونیارزیابی ش( و گزار1911رضوانی و همکاران )(، سعیدی1910)

 همسو است. (1911) تهران دانشگاه آموزشی

تحصیل ها در سؤال چهار حاکی است که هراندازه نگرش نسبت به دانشگاه محلیافته

-رود. به نظر میآموختگان باالتر میشغلی دانشجویان و دانشتر باشد، سطح انتظاراتخوشبینانه

آموختگان با نگرش آنها به هبستگی معنادار انتظارات شغلی دانشجویان و دانش رسد با توجه به

آموختگان به دانشگاه محل تأثیر دانشگاه محل تحصیل، نگرش نامطلوب دانشجویان و دانش
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شان تأثیرگذار بوده است. از تحصیل خود بر ارزیابی نامطلوب آنها از میزان تأمین انتظارات شغلی

آموختگان باعث ارزیابی و نگرش ده نشدن انتظارات شغلی دانشجویان و دانشسوی دیگر، برآور

-شان شده است. شاید بتوان گفت دانشجویان و دانشنامطلوب آنها به دانشگاه محل تحصیل

دهند. به این معنا که آموختگان انتظارات شغلی خود را با سطح دانشگاه محل تحصیل تطبیق می

-تر باشد و در مقایسه با دانشگاهشدهتحصیل افراد در جامعه شناخته به میزانی که دانشگاه محل

آموختگان نسبت به آن مثبت و های دیگر، جایگاه برتری داشته باشد، دیدگاه دانشجویان و دانش

تر خواهد بود و در نتیجه انتظارات شغلی باالتری خواهند داشت. چرا که معتقدند مطلوب

شود که گاهی افزایش شانس اشتغال آنان مؤثر است. دیده میتر بودن دانشگاه در شناخته

ی اقتصادی و در رأس همه آنها دولت، نیروی انسانی خود را  هاهای بزرگ و معتبر، بنگاهشرکت

 نتیجه در و باالتر کیفیت با دانشگاه کنند. ورود بهها و براساس رتبه انتخاب میاز بهترین دانشگاه

 احتمال که معتبر و بزرگ اقتصادی بنگاه یا شرکت یک ولت و یاتوسط د استخدام و ورود

امر خوشبینی و  این و شودمی محسوب آینده برای است، تضمینی کمتر خیلی آن ورشکستگی

-باانگیزه و مؤثرترین تربیت به دهد وآموختگان را افزایش میامید به آینده دانشجویان و دانش

 با اتمام تحصیالت، متناسب با توانندکه می پردازدمی نآموختگادانش مندترینعالقه و ترین

ارشد فرصت مناسبی برای رفع این شوند. دوره کارشناسی کار بازار وارد خود هایتوانایی و عالیق

توجهی تربیتی به این نیاز بیدرسی علومرسد در برنامهنیاز است که بنا بر نتایج فوق به نظر می

تواند راهگشا باشد و دهند فعالیت دانشگاه در این زمینه مینشان مینیز  هاشده است. پژوهش

های ای رهنمون سازد. نتایج فوق با یافتهآموختگان را از زندگی دانشگاهی به زندگی حرفهدانش

(، احمدی 1911(، ارزیابی برونی دانشگاه تهران )1911رضوانی و همکاران )سعیدی پژوهش

 ( همسو است.1919بخش )حآبادی و فر( و شفیع1913)

دهد همبستگی معناداری بین نگرش نسبت به دانشگاه محل تحصیل و این نتایج نشان می

-های شغلی بیشتر، نگرش مطلوب و خوشهای شغلی آنان وجود دارد. کسب مهارترشد مهارت

ان خواهان هایی که کارفرمایتر به دانشگاه محل تحصیل را به دنبال دارد. شناسایی مهارتبینانه

 ای، افزایش مهارتآنها هستند، چگونگی گذر از زندگی دانشگاهی به زندگی شغلی و حرفه

ها هایی هستند که دانشگاهارتباطات مؤثر، مدیریت زمان و مدیریت کسب و کار از جمله مهارت

های رهآموختگان کمک کنند. و با ارائه مشاوباید در ایجاد و پرورش آنها به دانشجویان و دانش

های خود ها و قابلیتها، مهارتشغلی به دانشجویان کمک کنند تا به درک بهتری از توانایی

 متخصص و دیدهآموزش کارنیروی بین دست یابند. حاصل این کار انطباق و هماهنگی مناسب

 نباالبرد منظور به اجتماعی و اقتصادی شرایط و روانشناختی و ذهنی هایبا باورداشت دانشگاهی

است که در نظریه سرمایه انسانی به طور  فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، و بازده وریبهره
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 و شغلی مشاوره و با راهنمایی که کرد را استنباط این توانمی بنابراین ویژه بر آن تأکید می شود.

 ییر دادرا تغ کار جستجوی هایبه مهارت نسبت دانشجویان نگرش بتوان خاص هایآموزش ارائه

 بازار به آموختگاندانش یابیعلمی، راه هایدانسته برای کاربرد تکمیلی هایآموزش مهارت با و

-درسی امکانها از طریق رویکرد غیرابزاری غالب بر برنامهکرد. آموزش این مهارت تسهیل را کار

رد و رویکرد ابزاری گیها مورد توجه قرار میپذیر نیست و تنها مبانی نظری مورد نیاز این مهارت

کند. بر این اساس، استفاده از های عملی بدون پشتوانه نظری اکتفا مینیز به آموزش مهارت

رویکرد تلفیقی با توجه به شرایط و ساختارهای نظام آموزشی در این زمینه راهگشا است. این 

 گروه بیرونی ارزیابی (، گزارش1911رضوانی و همکاران )سعیدی های پژوهشنتایج با یافته

های سؤال همسو است. در تفسیر یافته (1911) تهران دانشگاه آموزشی ریزیبرنامه و مدیریت

توان گفت یکی از علل دیدگاه بهتر پسران نسبت به دختران فراهم بودن شرایط و شش می

ها در های اشتغال بیشتر برای مردان است. این امر امکان فراگیری و کاربرد بیشتر آموختهفرصت

دهد که نتیجه آن ارزیابی عالی را به پسران میهای علمی و به خصوص مراکز آموزشمحیط

آموختگان تر پسران در مقایسه با دختران است. عدم تفاوت نگرش دانشجویان و دانشمطلوب

درسی را با رئوس محتوایی ثابت و درسی به نوعی تطابق برنامهگانه نسبت به برنامههای سهرشته

دهد که برای کلیه دانشجویان یکسان است و تفاوت معناداری را از پیش تعیین شده نشان می

نفعان های مورد نیاز ذیتوان ناهماهنگی واحدها با نیازها و مهارتنشان نداده است. همچنین می

های ناشی از آن را، نیز دلیلی بر عدم تفاوت گرایی واحدهای درسی و مهارتو عدم تخصص

های خشنودی و همکاران های فوق با نتایج پژوهشدرسی دانست. یافتهها به برنامهگروهنگرش 

 ( همسو است.  1910(، محمدی و ترک زاده )1911)

ها شاید بتوان اشتغال بیشتر پسران در مقایسه با دختران را توجیهی بر در تحلیل این یافته

توان ناشی از تعداد ایسه با زنان را گاه میاین نتیجه دانست. البته اشتغال بیشتر پسران در مق

کمتر مردان در مقایسه با زنان در کل جمعیت دانشجویی و تبعیض جنسیتی موجود در جامعه و 

شود اشتغال تربیتی و شمول مشاغل دبیری باعث میمشاغل دانست؛ هر چند ماهیت رشته علوم

د اکثریت شاغالن پیش از تحصیل در مقطع بیشتر زنان انتظار رود؛ اما همانطور که نتایج نشان دا

-اند. در نتیجه علت اصلی ادامه تحصیل و سرمایهارشد در شغل خود فعالیت داشتهکارشناسی

رسد آنچه شاغالن را به ادامه عالی از قبل محقق شده است. به نظر میگذاری آنان در آموزش

لی که ذکر شد، نیاز بازار کار و یا کند عالوه بر افزایش درآمد و ارتقاء شغتحصیل تشویق می

سازمانی که در آن اشتغال دارند، به رشته تحصیلی آنان در مقطع کارشناسی ارشد است. نتایج 

پژوهش محمدی و  یافتة با و ( همسو1911تحقیقات سعیدی رضوانی و همکاران ) نتایج با فوق
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ج بررسی سؤال هشت نشان است. نتای ( ناهمسو1911(، محمودیان و رشوند )1910زاده )ترک

های شغلی تفاوت معناداری با یکدیگر دختران و پسران سه رشته موردنظر از نظر مهارت داد

های شغلی آنان دارند. دو عامل رشته و جنسیت و تعامل این دو با یکدیگر نیز بر رشد مهارت

سران گروه فلسفه های شغلی در بین پاثرگذار بوده است. بیشترین میزان رضایت از رشد مهارت

تعلیم و تربیت و کمترین رضایت در بین دختران گروه تحقیقات آموزشی وجود دارد. نکته قابل 

های توجه اینکه دختران در گروه تحقیقات آموزشی در مقایسه با دختران و پسران در گروه

های رتتری نسبت به رشد مهامدیریت آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت نیز ارزیابی نامطلوب

رسد این ارزیابی نامطلوب با سطح انتظارات آنان از رشته اند. به نظر میشغلی خود داشته

 شان و ماهیت عملی آن مرتبط است.  تحصیلی

 گیری نتیجه

های جدید نیز، آنچنان رو های دستیابی به شغل و ایجاد شغلتنوع و تکثر در اشتغال و راه

ریزی صحیح تابع شرایط جدید شغلی نشوند، وش و برنامهبه افزایش است که اگر افراد با ر

ای موفق است که بتواند محکوم به بیکاری خواهند شد. در این شرایط انسان و به تبع آن جامعه

را برای فراگیران خود ترسیم نماید که در آن هر سه بعد یادگیری  اینظام تربیتی همه جانبه

فتار به معنای واقعی منجر گردد، مورد توجه قرار گیرد تا )دانش، نگرش و مهارت( که به تغییر ر

اینکه افراد هم دانش الزم را برای چگونگی تعامل با محیط کسب کنند و هم اینکه مهارت کافی 

ها را در رفتار خود داشته باشند. از این رو الزم است نیازهای و نگرش به کارگیری این مهارت

 -شود تا تحصیالت دانشگاهی بتواند در تنظیم نظام شغلیدرسی تبدیل محیط کار به برنامه

گشا باشد. پیشرفت روزافزون جامعه و دانشگاه نیز لزوم توجه به پژوهش و تحصیلی کشورها راه

 دهد. در این شرایط، بهترینای را گسترش میانجام تحقیقات به ویژه تحقیقات کاربردی و توسعه

رویکرد ابزاری و  دو هر به توجه توأمان عالی،آموزشنفعان پاسخگویی به نیازهای ذی راه

است. رویکرد تلفیقی ضمن توجه به ارزش ذاتی دانش که مورد تأکید  غیرابزاری در آموزش عالی

دهد و از گرایش غیرابزاری است، نیاز جامعه به نیروی انسانی ماهر و متخصص را مدنظر قرار می

 کردن هدفمند ستفاده از رویکرد تلفیقی ضمن ایجاد امکانشود. ارویکرد غیرابزاری نیز غافل نمی

کار، تقویت ارتباط دانشگاه، جامعه و  بازار با مرتبط درسی محتوای درسی و گزینش محتوای

نفعان را ممکن آموختگان و سایر ذیصنعت پاسخگویی به انتظارات و نیازهای دانشجویان و دانش

یابد. تحقیق حاضر به شکل کمی انجام گاه کاهش میکند و ناکارآمدی آموزش عالی و دانشمی

شده و مبتنی بر خوداظهاری دانشجویان و دانش آموختگان است و هم چنین با نمونه در 

دسترس انجام شده است و از این رو در تعمیم نتایج با محدودیت مواجه است. افزودن دروس 

ر به دوره های کارورزی و برقراری عملی، برگزاری دوره های مارت آموزی و همچنین توجه بیشت
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