Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 12(1), 145-172, Winter 2020

10.22035/isih.2020.3466.3679



.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 12
No. 1
Winter 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Topics

Frequency
6
39
17
26
4

Percent
6.52
42.39
18.47
28.26
4.34

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 12
No. 1
Winter 2020

.

.
Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 12
No. 1
Winter 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

.

ل

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Vol. 12
No. 1
Winter 2020

.
.
.
.
.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،241-271،)2(21 ،پیاپی  ،41زمستان 2931
منصوریان راوندی ،فاطمه؛ گنجی ،محمد؛ و نیکخواه قمصری ،نرگس ( .)8931فراتحلیل کیفی وضعیت اشتغاا دانشآموخغگتان در
ایران .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی10.22035/isih.2020.3466.3679 .877-871 ،)8(81 ،
شاپا1001-7478 :

 نویسندگان  /دسغرسی به مغن کامل مقاله براساس قوانین کریغیو کامانز

آزاد است.

)

فراتحلیل کیفی وضعیت اشتغال دانشآموختگان در ایران
فاطمه منصور یان راوندی ،1محمد گنجی ،2نرگس نیکخواه قمصری
دریافت8031/30/03 :؛

3

پذیرش8031/30/81 :

چکیده

در سا های اخیر ،بهرغم انجام پژوهشهای فتراوان در متورد اشتغاا دانشآموخغگتان در کشتور ،همننتان
ابعادی از این موضوع ناشناخغه مانده و برایناستاس ،انجتام فراتحلیتل کیفتی در ایتن زمینته میتوانتد ضتمن
مشخص کردن ویژگیهای روششناخغی و محغوایی این پژوهشها ،خألهای پژوهشی موجود در این حتوزه
را شناسایی کند؛ بنابراین ،در این مقاله با استغفاده از روش فراتحلیتل کیفتی 31 ،پتژوهش انجامشتده در ایتن
حوزه در بازۀ زمانی ( ،)8937-8937در قالب پایاننامه و مقالههای پژوهشی ،با جستتوجوی دو کلیتدواۀۀ
«اشتتغاا و دانشآموخغگتتان» در دو منبتتع ملمتتی «پژوهشتتگاه ملتتوم و فنتتاوری اطلمتتای ملمتتی ایتتران
(ایرانداک)» و «پایگاه مرکز اطلمای ملمی جهاد دانشتگاهی» واکتاوی شتدهاند .در بررستی پژوهشهتای
موجود طی چند دهۀ اخیر ،پرداخغن به مسئله اشغاا دانشآموخغگان با تأکیتد بتر چنتد موضتوع مشتخص،
مانند وضعیت اشغاا و بیکاری دانشآموخغگان ،ضروری توجه بته کیفیتت آمتوزش متالی و برنامته درستی
موجود در دانشگاه و توجه به موضوع کارآفرینی دانشآموخغگان بوده است .بتا توجته بته نغتایو پژوهشهتای
انجامشده در این حوزه ،تکرار پتژوهش در ایتن موضتومای و فقتدان یتل م العتۀ جتامع در حتوزه اشتغاا
دانشآموخغگان را میتوان به مواملی مانند سهم نامغناستب رشتغههای تحصتیلی ،متدم تعتاد در استغفاده از
رویکردهای روشی ،خأل تحلیلهای نظری هماهنگ با شرایط جامعۀ ایران ،کمرنگ بودن موضوع جنستیت،
مدم تمرکز بر مسائل و چالشهای درونسازمانی دانشآموخغگان شاغل ،توجه ناکافی بته موضتوماتی ماننتد
مهاریافزایی و فعالیت در بخش تعاون ،و فقدان پژوهشهای مبغنیبر آیندهپژوهی نسبت داد.
کلیدواژهها :اشغاا دانشآموخغگان ،نظام آموزش مالی ،فراتحلیل کیفی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1دانشجوی دکغری ملوم اجغمامی ،دانشکده ملوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران


 .2دانشیار جامعهشناسی ،گروه ملوم اجغمامی ،دانشکده ملوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران (نویسنده مسئو )



 .3اسغادیار جامعهشناسی ،گروه ملوم اجغمامی ،دانشکده ملوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران



 .1مقدمه

دانشگاهها و مراکز آمتوزش متالی ،بتهدلیل ظهتور اقغصتاد دانتش و رقابتت مبغنیبتر دانتش،
ارزشهای راهبردی و داراییهای دانشی را مهم تلقی میکنند (سلیمی و راثیتان)10 ،8930 ،
و تلش میکنند تا دانشجویانی را تربیت کنند که فارغ از فشارهای بازار کار و ستازمانهای
م بوع خود ،توانایی کار کردن در بازار کتار را در زمتان دانشآمتوخغگی داشتغه باشتند و از
تخصص و رشغۀ خود ،در هر سازمان یا مکانی بهره ببرند (ملمبیگی .)797 ،8939 ،اما با
نگاهی گذرا درمییابیم که بسیاری از خروجیهای نظام آموزشی ،فاقد قابلیتهای اساسی
موردنظر بازار کار هسغند و این مسئله ،سبب ایجاد وضعیت نام لوب و ناموفق بودن نظتام
آموزشی در بهدست آوردن بازده قابلقبو و درنغیجه ،نرخ بتایی بیکتاری دانشآموخغگتان
شده است (مزیزی .)8911 ،ایتن امتر موجتب شتده استت کته طتی چهتار دهتۀ اخیتر،
پژوهشگران ایرانی ،مسئله اشغاا دانشآموخغگان را از زوایای مغفاوتی (در قالتب مقالته و
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پایاننامه) م العه و بررسی کنند .بهطورکلی ،آثار ملمی در این حوزه از اوایل دهه هشغاد به
بعد ،بهدلیل افزایش نرخ مشارکت و تعداد دانشآموخغگان دانشگاهی و درنغیجه ،فشار زیاد
مرضۀ نیتروی کتار آنهتا و متدم تناستب وضتعیت مرضته و تقاضتا در ایتن حتوزه ،رشتد
قابلتوجهی داشغه است .در این مدی ،توجه به اهمیت این مسئله روزبهروز افزایش یافغه و
مشکلی اشغاا دانشآموخغگان بهمنوان یکی از مهمترین مسائل مربوط به تعامل آموزش
مالی و بازار کار در مسیر دسغیابی به توسعه شناخغه شده است.
اما باوجود پژوهشهای فراوان و اقداماتی که در مرصۀ مملی و اجرایی (براساس نغتایو
ایتن پژوهشهتتا) انجتتام شتتده استتت ،کماکتان مستتئلۀ اشتتغاا دانشآموخغگتتان ،یکتتی از
مشکلی اساسی جامعه بهشمار میآید و همانگونه که آمارها نشان میدهنتد 91 ،درصتد
جمعیت بیکار 80ساله و بیشغر از کتل بیکتاران را دانشآموخغگتان آمتوزش متالی تشتکیل
میدهند .نسبت بیکاری جمعیت دانشآموخغگان از کل بیکاران به تفکیل نقتاط شتهری و
روسغایی ،به  78/7درصد میرسد .1بااینکه مرصۀ سیاستگذاری ،بهکمل پشغوانۀ ملمی و

پژوهشی میتواند ابعاد مخغلف مشارکت دانشآموخغگان در فضتای کستبوکار را درک ،و
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .1مرکز آمار ایران ()8937

از طریق آن ،پیامدهای کوتاهمدی و بلندمدی تصمیمهای خود را پیشبینی کند ،در مرصۀ
پژوهشی این حوزه ،همننان یل خأل پژوهشی وجود دارد و مسغلزم پژوهشتی جتامعتر بتا
یل رویکرد انغقادی به این موضوع و واکاوی خألهای موجود و ارائۀ پیشنهادهای پژوهشی
برمبنای آن است.
برایناساس ،پژوهش حاضر بر آن است که ضمن توجه به اهتدا و محورهتای اصتلی
پژوهشهای انجامشده در حوزۀ اشغاا دانشآموخغگان ،خألهای پژوهشتی موجتود را بتا
رویکتردی انغقتادی شناستتایی و براستاس آن ،پیشتتنهادهایی ارائته دهتتد .دراینراستغا تمتتام
پژوهشهتتای انجامشتتده در متتورد مستتئلۀ اشتتغاا دانشآموخغگتتان ،بتتا استتغفاده از روش
فراتحلیل کیفی ،1ارزیابی و تحلیل شده است .اهمیت موضتوع اشتغاا دانشآموخغگتان و

پژوهشهای پراکندۀ فراوان انجامشده در این حوزۀ ،نویسندگان این پژوهش را بر آن داشت
که پس از صوریبندی منظم این پژوهشها ،بهمنظور تحلیل ماهیت و کیفیت و نظمدهتی
به آن ها و شناسایی خألهای پژوهشی موجود در این زمینه ،اقتدام بته تحلیتل کیفتی آنهتا
کنند؛ ازاینرو ،سیمای شکلی و روششناخغی و همننین ،سیمای محغوایی آنها ،از طریق
دید تراکمی فراتحلیل کیفی و ارائه تصویری کلی از فعالیتهای پژوهشتی ،نقتد و واکتاوی
شده است.
 .2چارچوب نظری پژوهش

در مقاله حاضر ،با توجه به اسغفاده از روش کیفی ،تأکید بر مباحث نظتری بواست ه ایجتاد
حساسیت نظری و پیشینه ذهنی در محقق حاصل میشود .در پژوهشهای موردبررسی ،در
مورد راب ۀ آموزش مالی و بازار کار ،دیتدگاههای فراوانتی م ترش شتده استت کته بررستی
نظتتامدار آنهتتا ،حتتاکی از وجتتود ستته گتتروه از نظریتتهها استتت کتته مباریانتتد از :نظریتتۀ
کارکردگرایی ،نظریۀ سرمایۀ ،و نظریههای انغقادی.
در خوشبینانهترین حالت ،نظریههای کارکردی بر این نظرند که فناوری ستبب افتزایش
س ح مهاریهای شالی میشود .در دهۀ  ،8373انغقادهای فراوانی بر این دیدگاه وارد شد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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و صاحب نظران منغقد بر این نظر بودنتد کته دیتدگاه کتارکردگرایی ،مستئلۀ متدرکگرایی را
برمبنای تحقق جنبههای شناخغی و ظاهر آن بررسی کترده استت و ازهمتینرو ،بتا افتزایش
تقاضا برای مدرک ،فرض میگیرد که این تقاضا ،همسو با ظهور مشاغل با ست وش مهتارتی
بای ایجاد شده است ،درحالیکه همانگونه کته هیترش )8377( 1معغقتد استت ،متدارک،

کایهای محدودی (بهلحاظ اجغمامی) هسغند که با دسغرسی افراد بیشغر به آنها ،با کاهش
ارزش اجغمامی روبهرو می شوند .پیامد این رویه ،تورم مدرک و پاییش بیشغر نیتروی کتار
توسط کارفرمایان است (مهرملیزاده و آرمن.)74-10 ،8914 ،
رویکرد دیگری که محور توجه بسیاری از پژوهشها بوده است ،نظریۀ سرمایۀ انسانی است
که برمبنای آن ،تلش برای دسغیابی به امنیت شالی و مهاری ،با سرمایهگذاری در آموزش مالی
اتفاق میافغد ،زیرا در بحثهای این نظریه ،اینگونه فرض شده است که آموزش مالی ،در طو
زمان ،سبب دسغیابی به جایگاه اقغصادی بهغر میشود .در طو دهۀ  ،8370در کشورهای جهان
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سوم ،انغقادهای زیادی به دیدگاههای مدرنیسم و سرمایه انسانی وارد شده است (صالحی ممران،
 .)8914انغقادهای واردشده به نظریۀ کارکردگرایی نیز به نظریۀ سرمایه انسانی قابلتعمیم است و
شواهد تجربی زیادی وجود دارند که تأییدگر یکسان نبودن تأثیر سترمایۀ انستانی بتر بهترهوری و
دریافغی افراد در مشاغل ،بنگاهها ،صنایع ،و مناطق جارافیایی گوناگون هسغند (نادری.)8919 ،
نظریههای انغقادی ،دیدگاههای خود را در مورد راب ۀ بتین نیازهتای کارفرمتا و نظتام آموزشتی و
برابری اقغصادی و اجغمامی از طریق مدرکگرایی در دو محور مرضه کردهاند .نق ۀ مشغرک ایتن
دیدگاهها ،این است که برخل نظریههای کارکردی و سرمایۀ انسانی بر ایتن نظرنتد کته برپایتۀ
شایسغهسایری ،بین آموزش و نظام تولید ،راب ۀ من قیای وجود ندارد .این دیدگاه ،راب ۀ آموزش
مالی و بازار کار را از جنبههای گوناگونی بررسی ،و به جنبتههای پایگتاه اجغمتامی و قشتربندی
اجغمامی و اقغصادی نیز توجه کرده است (مهرملیزاده و آرمن.)8914 ،
افزونبراین ،براساس ایدۀ وجود راب ه میان آموزش و اشغاا  ،متدهای از پژوهشتگران بتر
این نظرند که منشأ ایجاد مهاری ،هدایت اقغصاد ،و ختدمای ،آمتوزش استت و ازهمتینرو،
سرمایهگذاری در آموزش ،نومی سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی بهشمار میآید .همانگونته
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

که پیشغر نیز اشاره شد ،این همان نظریۀ سرمایه انستانی استت .در ستوی دیگتر ،ایتن نظریته
وجود دارد که آموزش ،نهتنها مهاریهای مربوط بته حرفته و شتال را فتراهم میکنتد ،بلکته
ارزشهای اجغمامی مبغنیبر ارتقای تحرک جامعه را تت که درواقع ،وستیلهای بترای انغختاب و
گزینش تواناترین افراد برای بهغرین مشاغل هسغند تت را نیز بهنمایش میگذارد.
سومین گروه ،بر این نظرند که بهرهوری نه به شخص ،بلکه منغسب به شتال استت و از
این لحاظ ،آموزش مالی ،تعیینکنندۀ بهرهوری نیست.
چهارمین دیدگاه ،ایدۀ وجود ارتباط میان آموزش و اشغاا را تتوهمی میدانتد کته در ذهتن
دانشآموخغگان است و در دنیای واقعی ،چنین چیزی وجود ندارد .تربیت دانشآموخغگان بترای
شالهای مشخص از طریق آموزشهای خاص ،داوطلبان جدید مشاغل را به این بتاور رستانده
است که آنها برای مشاغل معینی تربیت شدهاند .برایناساس ،به ایدۀ وجود ارتباط میان آموزش
و اشغاا انغقاد میشود ،زیرا بین وضعیت بازار کتار فعلتی و نترخ دانشآموخغگتان دانشتگاهی
شکا وجود دارد و با درنظر گرفغن مواملی که سبب ایجاد این شکا میشوند ،نمیتوان وجود
سرمایۀ انسانی را مقیاس مناسبی برای حضور در فضای کسبوکار و رشد اقغصادی درنظر گرفت
(غلمرضایی و همکاران8931 ،؛ کریمی8934 ،؛ قائدرحمت.)8934 ،
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 .2روش پژوهش

همانگونه که مشاهده شد ،مقاله حاضر ،بهمنظور ترسیم سیمای کلی پژوهشهایی کته در
چهار دهۀ اخیر با موضوع اشغاا دانشآموخغگان انجام شدهاند ،از روش فراتحلیل کیفتی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اسغفاده کرده و درصدد است که با تلفیق و منسجم کتردن نظریتهها ،روشهتا ،و یافغتههای
پژوهشهای پیشین ،و کشف مناصر اساسی آنها ،بته مفهومستازی نغتایو آنهتا در قتالبی
جدید و درنهایت ،به توصیف ،تفسیر ،و تبیین آن مناصر و یافغهها بپردازد (ذاکتر صتالحی،
 .)810 ،8914بهمباری روشنتر ،هد از انجام ایتن پتژوهش ،تفستیر دوبتارۀ یافغتههای
پژوهشی با موضوع خاص و ارائۀ نغیجۀ جامعی از آنها است (تیمویک.)1003 ،2

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فراتحلیل ،روشهای مغفاوتی دارد که فراتحلیل کیفی ،و فراتحلیل کمی (شمارش رأی و

روش ترکیب :روش فیشر 1و روش اسغوفر )2مقادیر ،ازجمله این روشها هسغند .فراتحلیتل
کمی ،بهمنظور منسجم کردن نظریهها و یافغتههای پژوهشهتای انجامشتده در یتل حتوزۀ
پژوهشی خاص ،از طریق فنون آماری ،مانند شاخص اندازۀ اثتر ،بته بترآورد دقیتق ،تبیتین
ناهماهنگیها ،و کشف موامل تعدیلکننده میپردازد .فراتحلیتل کیفتی ،افزونبتر منستجم
کردن روشها و یافغهها ،تفسیر ممیق و جامعی از موضوع پژوهش ارائه میدهد .پاترسون و
همکاران ،) 1008( 3برتری فراتحلیل کیفی بر فراتحلیل کمی را در ارائۀ تفسیرهای ممقی و

همهجانبهای میدانند که تنها به مرور و بررسی دادههای آماری و ترکیب نغایو بهدستتآمده
از م العه با نمونههای مخغلف نمیپردازد ،بلکه درنظر دارد که موضوع پژوهش را بهلحاظ
زمینه های فرهنگی و اجغمامی نیز م العه و تحلیل و تفسیری فراتتر از تفستیرهای موجتود،
ارائه کند (اندرسون و همکاران.)883 ،1007 ،4
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در این روش ،پژوهشهای فراوان مربوط به موضوع اشتغاا دانشآموخغگتان ،بررستی ،و
بخشهای مرتبط با پرسشهای پژوهش و اهدا نویسندگان این مقاله و مؤلفههای گونتاگون
پژوهش مانند مسئله اصلی ،روش پژوهش ،جامعه آمتاری ،و ...تجزیتهوتحلیل شتده استت.
براینمبنا ،مقالهها و پایاننامههای منغشرشده در طو سا های  8937تا  ،8937با موضومای
مرتبط با اشغاا دانشآموخغگان بررسی شدهاند .انغشار به زبان فارسی ،داشغن ساخغار کامل،
چاپ شدن در مجلههای ملمیتپژوهشی ،ثبت شدن در پایگاه ایرانداک ،و قابلدانلود بتودن
مغن کامل مقاله و پایاننامه ،بهمنوان معیارهای اصلی برای ورود اطلمای و دردسغرس نبودن
مغن کامل مقالهها ،پایاننامهها ،و مقالههای ارائهشتده در همایشهتا و کنفرانسهتا ،بتهمنوان
معیارهای اصلی برای خروج اطلمای ،در این پژوهش درنظر گرفغه شدهاند.
براساس آننه گفغه شد ،پس از گردآوری و گزینش پژوهشها ،مقولهبندی ،در هریل از
مقولههای نمونۀ انغخابی ،قیاس و ارزیابی میشتود .در اینجتا نیتز ابغتدا مقولتههایی ماننتد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

سرفصلهای اصلی در بحتث اشتغاا دانشآموخغگتان ،کلیتدواۀهها ،هتد  ،نظریتههای
مرتبط ،رویکرد و روش پژوهش (کمی /کیفی) ،س ح انجتام پتژوهش ،یافغتهها ،و نغتایو،
تحلیل شدهاند.
جامعۀ آماری این پژوهش ،اکثتر پژوهشهتای چهتار دهتۀ اخیتر بتا موضتوع اشتغاا
دانشآموخغگان در جامعۀ ایران ،و روش نمونهگیری پژوهش ،ترکیبی از شیوههای گونتاگون
دسغیابی به مسغندای ملمی بوده است؛ رویهمرفغه ،پس از مراجعه به بانلهای اطلمای
ملمی کشور ،تعداد  31پژوهش تجربتی در قالتب پایاننامته و مقالتۀ ملمی تپژوهشی بتا
موضوع اشغاا دانشآموخغگان در بازۀ زمانی  8937-8937از دو منبع ملمی «پژوهشگاه
ملوم و فناوری اطلمای ملمی ایران (ایرانداک)» و «پایگاه مرکز اطلمتای ملمتی جهتاد
دانشگاهی» شناسایی شدند که دامنۀ م العاتی آنها ،م العۀ موردی یل یا چند دانشگاه یا
دانشآموخغگان یل رشغۀ تخصصی بود .از شیوۀ تمامشماری نمونههای دردسغرس ،بترای
نمونهگیری اسغفاده شده است .بهمنظور دسغیابی به دادههای موردنیاز پژوهش ،پرسشهایی
طراحی و تنظیم شد که تکمیل آن مسغلزم م العۀ دقیق هر اثر و کشف دیدگاههای زیربنایی
آن بود؛ ازاینرو ،پس از م العۀ دقیق هر پژوهش و برمبنای کدگذاری و حاشیهنویستیهای
انجامشده ،مؤلفههای چل لیست در ارتباط با هر اثر تکمیل شدند .آننه در ادامته میآیتد،
یافغتتههای بهدستتتآمده از ایتتن فراتحلیتتل استتت کتته در دو بختتش ستتیمای شتتکلی و
روششناخغی ،و سیمای محغوایی ارائه شده است.
 .3یافتههای پژوهش

یافغهها در دو بخش سیمای شکلی و روششناخغی و سیمای محغوایی متورد بررستی قترار
گرفت که در ادامه به آن اشاره میشود:
 .3-1سیمای شکلی و روششناختی

یکی از مسئلههایی که در پژوهش حاضتر بررستی شتد ،ستیمای شتکلی و روششتناخغی
پژوهشهای انجامشده بود که دراینراسغا ،میتوان به ابعاد و جنبههای مخغلفی توجه کترد.
شاید نخسغین و ابغداییترین جنبه ،نوع اثر یا پژوهش انجامشتده باشتد .همانگونته کته در

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

858
فراتحلیل کیفی وضعیت
اشتغال فارغالتحصیالن ...

بخش پیشین نیز اشاره شد 31 ،پژوهش با موضوع اشغاا دانشآموخغگان شناسایی شتدند
که در جدو شماره ( )8نوع این پژوهشها مشخص شده است.
جدول شماره ( .)2قالب پژوهش
نوع اثر

فراوانی

درصد

مقالۀ ملمیتپژوهشی

90

 91/40درصد

رساله دکغرا

4

 4/31درصد

پایاننامه کارشناسی ارشد

34

 40/14درصد

همانگونه کته مشتاهده میشتود ،تعتداد کتل پژوهشهتای انجامشتده 34 ،پایاننامتۀ
کارشناسی ارشد 4 ،رسالۀ دکغرا ،و  90مقالۀ ملمیتپژوهشی بوده است که بهلحاظ کمتی،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میتوان گفت ،به این موضتوع ،بتهویژه در قالتب پایاننامتههای کارشناستی ارشتد ،توجته
چشمگیری شده است .براساس یافغههای پژوهش ،بهلحاظ دورۀ زمانی ،نخسغین پژوهشی
که موضوع اشغاا دانشآموخغگان در ایران را بررسی کرده استت ،مربتوط بته ستا 8941
است و تا پیش از سا  ،8910تنها  1کار پژوهشتی در ایتن متورد انجتام شتده و بحتث و
بررسی اشغاا دانشآموخغگان ،زیاد موردتوجه پژوهشگران نبوده است ،اما در دهۀ ،8910
شمار پژوهشهای انجامشده و نمود پژوهشی این موضوع بیشغر بوده است .جدو شتماره
( )1دورۀ زمانی آثار منغشرشده را نشان میدهد.
جدول شماره ( .)1دورۀ زمانی آثار
دهۀ انتشار

فراوانی

درصد

8940

8

%8/01

8970

8

%8/01

8910

99

%93/14

8930

37

%48/33

براساس دادههای جدو شماره ( ،)9اگرچه پژوهش در حوزۀ اشتغاا دانشآموخغگتان
در ابغدا با آهنگی کند درحا انجام بوده است ،در دهۀ  ،8910تعداد ایتن پژوهشهتا ستیر
صعودی داشغه و در دهه  ،8930رشتد بیشتغری داشتغه استت .براستاس دادههتای جتدو
شماره( ،)1در دهۀ  8940و  ،8970تعداد پژوهشهای مرتبط با اشتغاا دانشآموخغگتان
ً
تقریبا مساوی بوده است .شاید بغوان گفت ،حجم پایین پژوهشها در این دو دهه ،بهستبب
شرایط سیاسی و اجغمامی حاکم بر کشور ،مانند جنگ تحمیلی و پایین بودن میزان ورودی
به دانشگاه در این دوره بوده است .از اواخر دهۀ  ،8970با شروع تحویی بنیتادین و ثبتای
کشور در مرصۀ ملمی و آموزشی ،افزایش ورودی دانشگاهها تت بهویژه افزایش ورود زنان بته
دانشگاه در دهه  8930تت بامث شد که موضتوع اشتغاا دانشآموخغگتان بته کتانون توجته
پژوهشگران تبدیل شود« .در دورۀ  8973-8933بهرغم ایجاد اشغاا برای دانشآموخغگان
دانشگاهی و افزایش سهم اشغاا آنها از کل شاغلن ،نرخ بیکاری نیروی کار دانشآموخغۀ
آموزش مالی ،از  7درصد به  10درصد افزایش یافت و حدود  3برابر شد که دلیتل اصتلی
آن ،افزایش تعداد دانشآموخغگان دانشگاهی ،نرخ مشارکت ،و درنغیجه ،فشار زیتاد مرضتۀ
نیروی کار آنها بوده است» (امینی .)7 ،8934 ،محور دیگتر موردبررستی ایتن پتژوهش،
رشغۀ تحصیلی نویسندگان و پژوهشگرانی است کته بته موضتوع اشتغاا دانشآموخغگتان
پرداخغهاند .نویسندگان در رشغههای تحصیلی گوناگون به بررسی اشغاا دانشآموخغگتان
پرداخغهاند که اطلمای آن در جدو شماره ( )9نمایش داده شده است.
جدول شماره ( .)9رشتۀ تحصیلی پژوهشگران
رشته تحصیلی پژوهشگران

فراوانی

درصد

ملوم پزشکی (پرسغاری ،بهداشت محیط)

7

%7/06

ملوم ورزشی

1

%8/06

ملوم اجغمامی

7

%3/43

جنگلداری

9

%4/60

روانشناسی

3

%5/34

ملوم تربیغی

89

%33/34
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رشته تحصیلی پژوهشگران

فراوانی

درصد

کغابداری

7

%7/06

کشاورزی

90

%46/06

مدیریت

7

%7/06

هغلداری

8

%3/68

هنر

8

%3/68

ملوم انسانی

3

%5/34

نامشخص

7

%3/43

براساس دادههای جدو شماره ( ،)9بیشغرین تعداد پژوهشگرانی که به موضوع اشغاا
دانشآموخغگتتان پرداخغهانتتد ،مربتتوط بتته رشتتغۀ کشتتاورزی ( 91/40درصتتد) هستتغند و
نویسندگان رشتغههای دیگتر ،نقتش بستیار کمرنگتی در پژوهشهتای مربتوط بته اشتغاا
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دانشآموخغگان داشغهاند.
پژوهشهای انجامشده در مورد اشغاا دانشآموخغگان ،به فراخور مسئلۀ موردبررسی،
اغلب در س ح دانشکده و دانشگاه ،انجام شدهاند .پژوهشهایی کته در ست وش استغانی و
کشوری به این مسئله توجه کردهاند نیز به بررسی مسائل یل رشغۀ تحصیلی پرداخغه و فاقد
رویکرد بینرشغهای بودهاند.
جدول شماره ( .)5سطوح مختلف بررسی مسئله اشتغال دانشآموختگان
سطوح

فراوانی

درصد

سازمان

9

9/14

دانشکده

13

98/31

دانشگاه

98

99/93

من قه

80

80/14

اسغان

3

3/71

کشور

3

3/17

نامشخص

8

8/01

پارادایم و رویکرد پژوهشی پژوهشهای مخغلف ،پس از بررسی س وش موردتوجته در
این پژوهشها ،میتواند دیتدگاه ۀرفتی را بته خواننتده منغقتل کنتد .در تمتام پژوهشهتای
انجامشده دربتارۀ اشتغاا دانشآموخغگتان ،از سته پتارادایم اثبتایگرایی ،تفستیرگرایی ،و
مملگرایی و رویکردهای کمی ،کیفی ،و تلفیقی اسغفاده شده است.
جدول شماره ( .)4پارادایمهای روشی پژوهشها
پارادایمهای روشی

فراوانی

درصد

تفسیرگرایی

7

 7/40درصد

اثبایگرایی

74

 11/40درصد

مملگرایی

1

 1/43درصد

در تمام پژوهشهای انجامشده در حوزۀ اشغاا دانشآموخغگان ،از سه رویکرد روشی
کمی ،کیفی ،و تلفیقی مبغنیبر سه پارادایم روشی تفسیرگرایی ،اثبتایگرایی ،و ممتلگرایی
اسغفاده شده است .از  31پژوهش انجامشده 74 ،مورد با پتارادایم اثبتایگرایی و رویکترد
کمی 1 ،مورد با پارادایم ممتلگرایی و رویکترد تلفیقتی ،و  7متورد نیتز براستاس پتارادایم
تفسیرگرایی و رویکرد کیفی انجام شدهاند که دادههای مربوط به آنها در جدو شماره ()4
ارائه شده است .هد اصلی بسیاری از این پژوهشها ،نظریهآزمایی بوده و اغلب به تبیین
آماری اشغاا دانشآموخغگتان پرداخغهانتد؛ بتهاینمعنا کته اغلتب محغواهتای تولیدشتده،
توصیفی از وضعیت اشغاا و فضای مملی آن را درنظر داشغهاند .البغته ایتن روا از اوایتل
دهۀ  8930تاحدودی بهسوی حوزۀ کیفی و تلفیقی گرایش پیدا کرده است.
جدول شماره ( .)6رویکرد پژوهشها
رویکرد پژوهش
رویکرد کمی

روش پژوهش

فراوانی

درصد

پیمایش

71

 71/14درصد

تحلیل ثانویه

8

 8/01درصد

پسرویدادی

8

 8/01درصد

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

855
فراتحلیل کیفی وضعیت
اشتغال فارغالتحصیالن ...

رویکرد پژوهش

رویکرد کیفی
رویکرد تلفیقی

روش پژوهش

فراوانی

درصد

یجیت

8

 8/01درصد

پویایی سیسغم

8

 8/01درصد

گراندد تئوری

9

 9/14درصد

دلفی

8

 8/01درصد

نامشخص

9

 9/14درصد

اکغشافی

9

 9/14درصد

تبیینی

3

 3/79درصد

یافغههای پژوهش نشان میدهنتد کته ستهم پژوهشهتایی کته بته روش پیمتایش انجتام
شدهاند 74/14 ،درصد بوده استت کته نشتاندهندۀ استغفاده از رویکردهتای کمتی ،بتهویژه
پیمایش ،در اینگونه پژوهشها است .ایتن درحتالی استت کته  0/7درصتد از پژوهشهتای
انجامشده با رویکردهای کیفی و  0/1درصد به روشهای تلفیقی انجام شدهاند .ایتن مستئله
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حاکی از اسغفادۀ طیف غالب پژوهشها از رویکرد کتلن بترای ارائته توصتیفی از وضتعیت
اشغاا دانشآموخغگان و تمرکز کمغر به مرصۀ بنیادین و تأکید بر رویکرد کیفتی بترای نشتان
دادن مسائل و چالشهای موجود در این حوزه است .این درحالی است که توجه به این حتوزه
و مشاهده مسائل دانشآموخغگان از طریق مصاحبههای ممیق با آنان ،کمل شایانی به ترسیم
وضع موجود آنان میکند .البغه در کنار این موضوع ،توجه بته رویکترد کمتی در پژوهشهتا و
توازن در اسغفاده از هر دو رویکرد در این مورد ،افزونبر شناسایی بهغر مستائل و چالشهتا و
تبیین این مسائل ،به انجام پژوهشهای جامع در این حوزه نیز کمل خواهد کرد.
 .2-3سیمای محتوایی

یل بخش از فراتحلیل حاضر بر ویژگیهای ظاهری و روششناسی پژوهشها مغمرکز بوده
است ،اما افزونبر توجه به ساخغار پژوهشهای انجامشده در حوزۀ اشغاا دانشآموخغگان
تتکه بهصوری ارائۀ آمار و ارقام کمی انجام شدتت برمبنای روش پژوهش در این مقاله تتتکه
روش فراتحلیل کیفی است تت بر حوزۀ محغوایی بیشغر تأکید شده است ،زیرا رویکرد کیفتی
و کنکتتاش در متتورد محغتتوای مستتئله ،زوایتتای شتتفا و قابتتلفهمتری در متتورد مستتئلۀ

موردپژوهش ارائه میدهد؛ بنابراین ،در این قستمت ،بتهمنظور شتناخت بیشتغر مستئله ،در
مراجعه بته محغتوا ،ابغتدا بته کدگتذاری اهتدا  ،پرستشهای اصتلی ،و یافغتهها و نغتایو
بهدستآمده در پژوهشها اقدام شد سپس ،منوانهای اصلی هر پژوهش ،بهدست آمدند و
سرانجام ،منوانهای کل پژوهشها کدگذاری شدند .نغیجه حاصتل شتده احصتام تمهتای
ذیل بوده از طریق اجماع کل تمهای تمامی پژوهشها در کنار یکدیگر حاصل شده است.
 .1-2-3سرفصل اصلی پژوهشها

مستتئلۀ اصتتلی در بختتش محغتتوایی ،تمرکتتز موضتتومی آثتتار موردم العتته استتت .تمتتام
پژوهشهایی که در ایران دربارۀ اشغاا دانشآموخغگان انجام شتدهاند ،بتر چنتد موضتوع
محوری مغمرکز بودهاند (جدو شماره .)7
جدول شماره ( .)7تمرکز موضوعی پژوهشهای انجامشده در مورد اشتغال دانشآموختگان
موضومای

فراوانی

درصد

اشغاا دانشآموخغگان بهلحاظ مهاریافزایی

4

 4/31درصد

وضعیت اشغاا و بیکاری دانشآموخغگان

93

 71/93درصد

اشغاا دانشآموخغگان از منظر کارآفرینی

87

 81/77درصد

اثربخشی برنامههای درسی و کیفیت آموزش مالی

14

 11/14درصد

اشغاا دانشآموخغگان از منظر توجه به بخش تعاون

7

 7/97درصد

براساس دادههای جدو شماره ( ،)7بررسی وضعیت اشغاا و بیکاری دانشآموخغگان
در رتبۀ نخست قرار دارد ( 71/77درصد) و بسیاری از پژوهشهتای انجامشتده ،در متورد
بررسی موانع جذب دانشآموخغگان در بازار کار ،چالشها ،و ارائه راهکتار در ایتن زمینته
بودهاند .در مرتبۀ بعد ،اثربخشی برنامههای درستی بتر وضتعیت اشتغاا دانشآموخغگتان
( 11/14درصد) ،و پس از آن ،توجه به اشغاا دانشآموخغگان از منظر کارآفرینی (87/77
درصد) در رتبۀ سوم قرار گرفغه است .سرفصلهای محغواییای ماننتد توجته بته اشتغاا از
منظر مهاریافزایی ،و اشغاا در بخش تعاون ،در رتبههای بعدی قرار گرفغهاند که در ادامه
توضیح داده شدهاند.
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 .2-2-3وضعیت اشتغال و بیکاری دانشآموختگان

یکی از موضوعهایی که در بررسی پژوهشهای انجامشتده نمایتان شتد ،توجته بته مستئله
اشغاا و بیکاری دانشآموخغگان است 71 .درصد از پژوهشها ،با هتد بررستی راب تۀ
میان آموزش مالی و بیکاری دانشآموخغگان این حوزه ،بتر ایتن موضتوع تمرکتز کردهانتد.
برخی از پژوهشگران بر این نظر بودهاند که آموزش ،منشأ ایجاد مهاری و هدایت اقغصاد و
خدمای است و ازاینرو ،سرمایهگذاری در آموزش ،نومی سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی
و سرمایهگذاری در ظرفیتهای تولیدی مردم بهشمار میآید .همانگونه که پیشغر نیز اشتاره
شد ،این ،همان سرمایۀ انسانی است که بهمنوان رکن اساستی اقغصتاد دانشمحتور م ترش
میشود .نغایو پژوهشهای انجامشتده در چنتد دهتۀ اخیتر ،ازجملته نغتایو پژوهشهتای
ختتادمی ( ،)8941سنایینستتب و همکتتاران ( ،)8911فتتانی خیتتاوی و معلمتتی خیتتاوی
( ،)8938حستتیننژاد ( ،)8937و حستتینی ( )8934حتتاکی از ایتتن استتت کتته در کنتتار
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سرمایههای مادی ،سرمایههای انسانی نیز برای ورود به بازار کار اهمیت ویژهای دارند ،زیرا
«نظام آموزشی و نظام اقغصادی با یکدیگر ارتباط و تعامل جدی دارند و بر مملکرد یکدیگر
تأثیر میگذارند .نظام آموزشی تتبهویژه در س وش مالیتت نیازهای تخصصی نظام اقغصادی
از منظر نیروی انسانی را تأمین میکند» (صالحی ممران و رحمانی.)94 ،8931 ،
این درحالی است که با وجود اهمیت یتافغن تحصتیلی دانشتگاهی و افتزایش تعتداد
دانشجویان دانشگاهها در دهههای  8910و  8930و گسغرش کمتی دانشتگاهها در ایتران،
شاهد فقدان ارتباط مسغقیم بین دانشآموخغگان ماهر ،توسعۀ منابع انسانی ،و نیازهای بازار
کار هسغیم .افزونبر مرصۀ اجغمامی ،در مرصۀ پژوهشتی نیتز موضتوع ارتبتاط آمتوزش و
وضعیت اشغاا  ،از موضومای محغوایی مهم و موردبررستی بتوده استت .براستاس نغتایو
پژوهشهای انجامشده ،مواملی مانند افزایش دانشآموخغگان ،فقدان جذب نیروی کتار در
بخش دولغی ،اطلمای ناکافی از وضعیت بازار کار ،ناتوانی در پاسخگویی به خواسغههای
ملمی و مملی کارفرما ،ماهیت مردانۀ برختی از رشتغههای تحصتیلی ،انغظتار بیشازحتد
دانشآموخغگان ،امغمادبهنفس پایین دانشآموخغگان دخغتر ،متدم توجته کتافی دولتت بته
سیاستهای اشغاا زایی ،و فقدان سرمایههای اقغصادی ،فرهنگتی ،و اجغمتامی ،نغتایجی

هسغند که نظریۀ سرمایۀ انسانی را بهچالش میکشند (برای نمونه نل :ملکوتیان و پرورش،
8911؛ صالحی ممران8913 ،؛ میرزایی و همکاران8913 ،؛ قربتانی8917 ،؛ فترخزاده و
همکاران8913 ،؛ خسترویپور و ستلیمانپور8913 ،؛ آقتامیری8938 ،؛ ستلگی8938 ،؛
غلمرضایی و همکتاران8931 ،؛ کریمتی8934 ،؛ قائتدرحمت)8934 ،؛ بنتابراین ،ایتدۀ
ارتباط میان آموزش و اشغاا  ،بهچالش کشیده شد ،زیرا نظریهپردازان سرمایۀ انسانی بر این
نظرند که کارفرمایان به مرضۀ نیروی کار ماهر با افزایش تقاضای آن پاسخ خواهند داد .این
درحالی است که برمبنای نغایو پژوهشهای انجامشده ،بهسبب وجود شکا بین وضعیت
بازار کار فعلی و واقعیتهای روزانهای که دانشآموخغگان در بازار کار با آن روبهرو هسغند،
نمی توان وجود سرمایۀ انسانی را مقیاس مناسبی برای حضور در فضای کسبوکار و رشتد
اقغصادی درنظر گرفت .افزونبراین ،نغایو پژوهشهای انجامشده ،این ایده را کته تحصتیل
در مقاطع بایتر آموزش مالی به افزایش نرخ اشغاا خواهد انجامید ،بهنقد کشیدهاند ،زیرا
در مشاغل مشابه ،زنان کمغر از مردان درآمد داشغهاند و همننتین ،درممتل ،شتاهد راب تۀ
خ ی مثبت بین آموزش مالی و اشغاا زنان در کشورهای درحا توسعه نبودهایم ( صالحی
ممران8913 ،و کریمی.)8934 ،
 .3-2-3کیفیت آموزش عالی و اثربخشی برنامههای درسی

در چند دهۀ اخیر ،تمایل به کارایی نظامهای آموزشی مالی و ارتقتای ثمربخشتی ،افتزایش
یافغه و سیاستهای ارزیابی آموزش متالی در سراستر جهتان در راستغای ارتقتا و ارزیتابی
آموزشی در تمام مراکز آموزشی دنیا ،بخش جداییناپذیر تمتام برنامتههای آموزشتی تلقتی
شده است (شرفی و مباسپور .)78 ،8937 ،در بخش پژوهشی ایران نیز به این مسئله توجه
چشمگیری شده است؛ بهگونهای که  11درصد از پژوهشهایی که در دو دهۀ اخیر انجتام
شدهاند ،در مورد اثربخشی برنامههای آموزشی و ارتباط آن با اشغاا دانشآموخغگان بتوده
است .در مرصۀ پژوهشی ،کیفیت آموزش مالی در قالب سرفصتلهایی ماننتد اخغصتاص
بخش قابلتوجهی از برنامههای درسی نظری و ممتومی در رشتغههای دانشتگاهی ،فقتدان
جایگاه برنامههایی برای توسعۀ مهاریهای اقغصادی و اجغمامی ،محغوای با کیفیت پتایین
برنامههای درسی آموزش مالی ،نبود مدرسان ماهر دانشگاهی ،روزآمد نبتودن برنامتههای
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درسی ،نداشغن انع ا و پویایی یزم برنامۀ درستی دانشتگاهی ،و بیتتوجهی برنامتههای
درسی به کارآفرینی محورهای اصلی موردبررسی این پژوهشها بودهاند (برای نمونه نتل:
صدیقی8911 ،؛ جهانبانی8937 ،؛ احمدی8934 ،؛ بهادری8934 ،؛ موحتدی8934 ،؛
نیلفرجام .)8937 ،همننین ،با نگاهی به نغایو پژوهشهای انجامشده مشخص میشود
که بهلحاظ صباۀ برنامههای درسی ،نظام آموزش مالی ،موضوعمحور است و بعیتد بتهنظر
میرسد که بغواند تنها با انغقا مجمومهای از دانش و اطلمای ،در زمینۀ ایجاد مهاریها و
شایسغگیهای موردنیاز بازار کار ،راه بهجایی ببرد.
 .4-2-3اشتغال دانشآموختگان از منظر کارآفرینی

طیفی از پژوهشهای مرتبط با اشغاا دانشآموخغگان طی دو دهۀ اخیتر ( 81درصتد) بته
موضوع کارآفرینی و اشغاا دانشآموخغگان اشاره کردهاند ،زیرا «شترط یزم در یتل نظتام
اقغصتتادی ب ترای اشتتغاا اثتتربخش دانشآموخغگتتان ،کتتارآفرینی مبغنیبتتر دانتتش استتت»
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(انغظاری 71 ،8917 ،و  .)79این درحالی است که در ایران ،کتارآفرینی مبغنیبتر دانتش،
وضعیت مناسبی ندارد .ایران ،یکی از کشتورهایی استت کته کستبوکار در آن بهستهولت
انجام نمیشود .رتبهبندی بانل جهانی ( )1010از سهولت انجام کسبوکار در کشورهای
جهان نشان میدهد که ایران در میان  830کشور ،رتبۀ  817را کسب کرده که نسبت به سا
قبل ،یل پله صعود داشغه است .برایناساس ،ایران بهلحاظ سهولت کسبوکار ،تنها نسبت

به  49کشور جهان ،وضعیت بهغری دارد (بانل جهانی .)1010 ،1پژوهشهای انجامشده
در این حوزه ،با تأکید بر کارآفرینی دانشآموخغگان در ابعتاد روانشتناخغی ،سرفصتلهای
برنامۀ درسی ،اجغمامی ،و سیاسی ،به بررسی موامل و زمینههای مؤثر ،چالشها ،و تعیتین
راهکارها پرداخغهانتد (بترای نمونته نتل :شتریفزاده8911 ،؛ نتادری8911 ،؛ چاوشتی،
8911؛ بخشی8930 ،؛ جدی8930 ،؛ نصیرزاده8931 ،؛ مباسزاده8937 ،؛ نیلفرجام،
 .)8937این درحالی است کته در طراحتی و پیادهستازی قابلیتهتای دانشآموخغگتان در
بحث کارآفرینی مبغنی بر دانش و تناسب آن با نیازهای بازار کار ،به کتارایی ختارجی نظتام
آموزش مالی توجه زیادی نشده است.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .5-2-3اشتغال دانشآموختگان از منظر مهارتافزایی

باوجود بای بودن نترخ بیکتاری دانشآموخغگتان بتهطور ممتومی ،دانشآموخغگتان مراکتز
مهاریآموزی ،نرخ بیکتاری پتایینتری داشتغهاند ،زیترا مؤلفتههای محتدود استغخدام ،از
ً
صلحیتهای صرفا ملمی و تجربۀ کاری ،فراتر رفغته استت .بیکتاری دانشآموخغگتان بتا
مهاری و تخصص پایین ،نشان دهندۀ هوشمندانه ممل کردن بازار کار و ارزش قائتل شتدن
فضتتای کتتار ب ترای تخصتتص نیتتروی کتتار استتت (انغظاریتتان و طهماستتبی.)47 ،8930 ،
پژوهشهای اندکی ( 4درصد) که در دو دهۀ  8910و  8930انجام شدهاند نیز گویای این
م لب بودهاند که میاندورهها و مواد آموزشی دانشگاهها ،با آننه بازار کتار از بعتد مهتاری
فنی و ملمی میطلبد ،تناسب من قی نداشغهاند ،زیرا اقدام کتافی و اساستیای در راستغای
ارائۀ رشغههای مهارتی براساس م العه و بررسی نیازهتای من قتهای انجتام نشتده استت و
س ح و میزان آموزشهای ارائهشده آنگونه که یزم است ،با مهاریهای موردنیتاز مشتاغل
بخشهتتای تولیتتدی و ختتدماتی در من قتته تناستتب نداشتتغهاند؛ درحالیکتته اشتتغاا
دانشآموخغگان میتواند از طریق مهاریهای فنیوحرفهای ،تسهیل شود (کاوسی8910 ،؛
مرادی8937 ،؛ گرزین8933 ،؛ مجیدی مجیدلو.)8933 ،
 .6-2-3اشتغال دانشآموختگان از منظر توجه به بخش تعاون

مرور محغوای پژوهشهای انجامشده ،بیانگر این استت کته بته فعالیتهتای کارآفرینانته و
اشغاا زای دانشآموخغگتان دانشتگاهی در بستغر نظتام تعتاونی بهگونتهای ستازمانیافغه و
هدفمند ،توجه نشده است .تنها  7درصد از پژوهشهتای مربتوط بته رشتغۀ کشتاورزی بتا
رویکرد کمی و توصیفی به این حوزه توجه کردهاند .فقدان تعامل مناسب بین نظام آمتوزش
متالی و فضتای کستبوکار و هتتدایت شتالی ناکارآمتد دانتتشآموخغگتان ،فراینتد توستتعۀ
تعاونیهای دانشآموخغگان را با محدودیت روبهرو میکند؛ این درحالی است کته بختش
تعاون میتواند با سرمایههای اندک دانشآموخغگان ،تجمیتع منتابع و امکانتای ،و توستعۀ
مدیریت تعاونیها ،سهم بسزایی در توسعۀ فعالیتهتای اقغصتادی و افتزایش فرصتتهای
شالی داشغه باشد (مباستی و قلیقورچیتان8911 ،؛ ملیآبتادی8913 ،؛ میتدی8930 ،؛
رحمانی.)8938 ،
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مسئلۀ دیگری که در ستیمای محغتوایی پژوهشهتا موردتوجته استت ،چتارچوب نظتری
مورداسغفادۀ آنها است« .اساسیترین اقدام در فراتحلیتل کیفتی ،کشتف و استغخراج نظریتۀ
مشتتغرک در م العتتای موردبررستتی استتت» (ذاکتتر صتتالحی .)814 ،8914 ،در بستتیاری از
پژوهشهای انجامشده در مورد اشغاا دانشآموخغگان ،مبنای نظری غالبی وجتود نداشتت.
این پژوهشها باوجود اتخاذ رویکرد کمی ،در بخش ادبیای نظری پتژوهش ،بته پیشتینههای
تجربی تحقیق و تعریفها و بحثهایی مانند ارتباط آموزش مالی و بتازار کتار پرداخغهانتد و
فاقد بنیان نظری قویای هسغند؛ بهگونهای که درواقع ،دربردارندۀ هیچ آمتوزۀ نظتری خاصتی
نیسغند .در پژوهشهای دیگر نیز برخی نظریتهها بهصتوری مستغقیم و صتریح و برختی نیتز
بهصوری غیرمسغقیم در مورد موضوع مورد نظر م رش شده بودند .در جدو شتماره ( )1بته
مبانی نظری مورداسغفاده در پژوهشهای مربوط به اشغاا دانشآموخغگان اشاره شده است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جدول شماره ( .)1جهتگیری نظری پژوهشها
نظریۀ پژوهش
نظریۀ سرمایه انسانی
نظریۀ سرمایه اجغمامیتفرهنگی
نظریۀ انغقادی
نظریه کارکردگرایی
سایر نظریهها
بدون مبانی نظری
مدم دسغرسی به مغن پژوهش

جهتگیری

درصد

مسغقیم و صریح

 89درصد

غیرمسغقیم

0

مسغقیم و صریح

0

غیرمسغقیم

 7درصد

مسغقیم و صریح

 1درصد

غیرمسغقیم

0

مسغقیم و صریح

 8درصد

غیرمسغقیم

0

مسغقیم و صریح

 4درصد

غیرمسغقیم

 4درصد

پژوهش کمی

 34درصد

پژوهش کیفی

 3درصد

پژوهش تلفیقی

 1درصد
 8درصد

همانگونه که اشاره شد ،یافغههای این بختش ،حتاکی از ایتن استت کته  91درصتد از
پژوهشها ،برپایۀ یل نظریۀ مشخص انجام شدهاند؛ بهگونهای که از ایتن تعتداد ،اکثریتت
آنها نظریۀ سرمایۀ انسانی را بهطور مسغقیم مبنتا قترار دادهانتد 81 .درصتد از پژوهشهتا،
نظریه هایی مانند نظریۀ دوماملی هرزبرگ (غیرمسغقیم) ،شبکه شتالی (مستغقیم) ،نظریتۀ
برنامۀ درسی کلین (مسغقیم) ،مهار شالی اسپکغور (مسغقیم) ،خودکارآمدی ممومی شرر
(غیرمسغقیم) ،رفغار مصر کننده (غیرمسغقیم) ،رضایت شالی (مستغقیم) ،نظریتۀ منتابع
(غیرمسغقیم) ،جهانیشدن (غیرمسغقیم) ،نظریههای توسعۀ اقغصادی (مسغقیم) ،الگوهای
کارآفرینی (مسغقیم) ،و رفغار برنامهریزیشدۀ آجزن (غیرمسغقیم) را بهمنوان مبنتای نظتری
خود برگزیدهاند که این امر ،نشان دهندۀ این موضوع است که در بررستی موضتوع اشتغاا
دانشآموخغگان ،بهغیر از نظریۀ سرمایۀ انسانی ،نظریۀ ثابغی کته اکثریتت پژوهشهتا آن را
مبنا قرار دهند ،وجود نداشغه و اغلب آنهتا مبتانی نظتری پتژوهش را بهصتوری جزیترهای
درنظر گرفغهاند .افزونبراین 47 ،درصد از پژوهشها ،فاقد هرگونه مبنای نظریای بودهانتد
که از این میزان ،تنها  3درصد به روش کیفی انجام شدهاند که براساس آن ،انغظار نمتیرود
که پژوهشگر از ابغدا موضع نظری خاصی را اتخاذ کند .البغه از پژوهشهای کیفی و تلفیقی
تتبهویژه با روش گرندد تئوریتت انغظار متیرود کته در پایتان پتژوهش ،بته الگتوی نظتری
ً
جدیدی دست یابند؛ این درحالی است که فقدان اینگونه الگوها در این پژوهشها کتامل
مشهود است.
اما همانگونه که اشاره شد 34 ،درصد پژوهشها ،از نوع پژوهشهای کمی بودهاند که
برخل پژوهشهای کیفی ،مسغلزم بهکارگیری الگو و چارچوب نظری خاصی هسغند کته
با آزمون آن میتوانند ادمایی را رد یتا تأییتد کننتد ،امتا یافغتهها نشتان میدهنتد کته غالتب
پژوهشهای انجامشده در حوزۀ اشغاا دانشآموخغگان ،بهلحاظ چشمانداز نظری ،دچتار
ضعف هسغند و نویسندگان آنها این مسئله را بدون مشتخص کتردن موضتع نظتری ختود
بررسی کردهاند و واکاوی ایتن موضتوع ،بتدون اتکتا بته پیشتینههای نظتری و تنهتا برپایتۀ
پیشینههای تجربی و تعریف مفاهیم این حوزه بوده است.
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 .4بحث و نتیجهگیری

پژوهش دربارۀ چگونگی اشغاا دانشآموخغگان ،موضتومی استت کته در دو دهتۀ اخیتر،
توجه چشمگیری را به خود جلب کرده است؛ بهگونهای کته در دهته  8910و بتهویژه دهته
 ،8930بهسبب رشد کمی و توسعۀ نامغوازن آموزش مالی در کشور و فقدان جذب هدفمند
دانشآموخغگان ،شمار باییی از پژوهشها به این مسئله توجه کردهاند.
محور اصتلی اغلتب پژوهشهتای انجامشتده طتی چنتد دهتۀ اخیتر ،مستئلۀ اشتغاا
دانشآموخغگان با تأکید بتر چنتد موضتوع مشتخص ،ماننتد وضتعیت اشتغاا و بیکتاری
دانشآموخغگان ،بررستی تناستب شتال دانشآموخغگتان شتاغل بتا رشتغههای تحصتیلی
دانشگاهی ،تأکید بر ضروری توجه به کیفیتت آمتوزش متالی و برنامته درستی موجتود در
دانشگاه ،و توجه به موضوع کارآفرینی دانشآموخغگان بوده است .با توجته بته بررستیهای
انجامشده ،ت کرار پژوهش در این موضومای و دست نیافغن به یل رویکترد جتامع در ایتن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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زمینه را میتوان به موامل زیر نسبت داد:
 )2سهم نامتناسب رشتههای تحصیلی در توجهه بهه مسهئله اشهتغال دانشآموختگهان :از 31
پژوهشتتی کتته در قالبهتتای گونتتاگون پایاننامتتۀ کارشناستتی ارشتتد و دکغتترا و مقالتتۀ
ملمیتپژوهشی در ایران ،بررسی شده است ،سهم پژوهشگران حوزۀ کشاورزی زیاد و سهم
رشغههای دیگر اندک بوده است؛ ازاینرو ،براساس رویکرد میانرشغهای پیشنهاد میشتود،
نهتنها پژوهشتگران رشتغههای دیگتر بته پتژوهش ملمتی دربتارۀ اشتغاا دانشآموخغگتان
بپردازند ،بلکه تمرکتز بتر یتلستری موضتومای ختاص و متدم بررستی ایتن موضتوع در
مرصتتههای مخغلتتف ،مستتغلزم پژوهشتتی استتت کتته نگتتاه جتتامعی بتته مستتئله اشتتغاا
دانشآموخغگان داشغه باشد.
 )1عدم تعادل رویکردهای روشی در تحلیل مسئلۀ اشتغال دانشآموختگان :ستی رۀ رویکترد
کمی بر پژوهشهای اشغاا دانشآموخغگان ،اگرچه در نوع خود میتواند ابعاد ناشناخغهای
از مسئله را مشخص کند ،فاقد ۀر نگریهای خاص پژوهشهتای کیفتی استت کته ایتن
مسئله نگتاه جتامع بته شتناخت پیامتدهای اشتغاا دانشآموخغگتان را نتاممکن میکنتد.
همننتتین ،ختتأل نگتتاه آسیبشناستتانه و متتدم جتتامعنگری در م العتتۀ حتتوزۀ اشتتغاا

دانشآموخغگان در کنار حوزههای دیگر ،ازجمله مواردی هسغند که بهدلیل نگتاه کمتی بته
اشغاا دانشآموخغگان ،نادیده انگاشغه شدهاند .بتهنظر میرستد ،شتناخت و درک مستئلۀ
اشغاا و بیکاری دانشآموخغگان ،مسغلزم واکاوی و تحلیل زمینههای اقغصادی ،فرهنگتی،
اجغمامی ،و سیاسی مرتبط با آن است که بتهلحاظ متاهوی بتا انجتام پژوهشهتای کیفتی
امکانپذیر است ،زیرا بررسی ییههای زیترین ایتن مستئله ،در تتدوین و اصتلش قتوانین و
سیاستتتهای م لتتوب بتته سیاستتتگذاران ذیربتتط کمتتل میکنتتد .افزونب تراین ،اتختتاذ
رویکردهای تلفیقی در راسغای ارائۀ تصویر مغوازنی از موضوع اشغاا دانشآموخغگان نیتز
میتواند ضمن پر کردن خأل پژوهشهای کیفی ،ضعفهای این نوع پژوهشهتا را پوشتش
داده و م العۀ جامعی در راسغای بررسی این موضوع باشد.
 )9خأل تحلیلهای نظری هماهنگ با شرایط جامعۀ ایران در حوزۀ اشهتغال دانشآموختگهان:

یافغههای این پژوهش نشان میدهد که نیمی از پژوهشهای انجامشتده ،تنهتا بته توصتیف
وضتتعیت اشتتغاا دانشآموخغگتتان پرداخغهانتتد و تنتتوع موضتتوعهای بررسیشتتده در ایتتن
پژوهشها کم و ناچیز بوده است .پژوهشگران ،بیشغر سعی در تکرار پژوهشهای پیشین در
قالبی نو و در مورد جامعهای جدید داشغهاند .ایتن مستئله ،ختأل بنیتادین نظتری در حتوزۀ
اشغاا دانشآموخغگان را در پی داشغه و بسیاری از پژوهشهایی کته در ایتن حتوزه انجتام
شدهاند ،فاقد بنیان نظری بوده و تنها به ارائتۀ تعریفهتایی از اشتغاا و بیکتاری و ارتبتاط
وضعیت اشغاا دانشآموخغگان و آموزش مالی بسنده کردهاند؛ درحتالیکته ارائتۀ فضتای
نظری جدید و هماهنگ با شرایط سیاسی ،اجغمامی ،و فرهنگی کشور میتواند موجب ارائۀ
یل مبنای نظری شود.
همانگونه که در یافغههای این پژوهش نیز اشاره شد ،محغوای نظری اغلب پژوهشهتا،
مبغنی بر نظریۀ سرمایۀ انسانی و در تناقض با شترایط حاضتر جامعتۀ ایرانتی ،بتهمنوان یتل
جامعۀ درحا توسعه ،است و ضروری دارد که در مرصۀ تولید دانش نظری ،پژوهشگران به
تلفیق پارادایمهای نظری غربی و بومیسازی این پارادایمها توجه کنند و برمبنای این فضای
پژوهشی در مورد مسئلۀ اشتغاا دانشآموخغگتان ،رویکترد نظتری مغفتاوی و من بتق بتر
مسائلی را اتخاذ کنند که خود دانشآموخغگان در مورد وضعیت حاضر بیان میکنند.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

815
فراتحلیل کیفی وضعیت
اشتغال فارغالتحصیالن ...

 )5بیتوجهی به موضوع جنسیت در بحث اشتغال دانشآموختگان :مسئلۀ دیگری که ضعف
آن در مرصۀ پژوهشتی اشتغاا دانشآموخغگتان نمتود دارد ،موضتوع جنستیت و اشتغاا
دانشآموخغگان است .همانگونه که در نقد رویکرد سرمایۀ انستانی اشتاره شتد ،کمیتت و
کیفیت آموزشهای ارائهشده در دانشگاهها ،تنهتا بتا یتل بعتد از ستاخغار نیتروی انستانی
مغخصص در ارتباط است ،درحالیکه افزونبرآن ،ییههای پنهتان اجغمتامی ،فرهنگتی ،و
سیاسی نیز در جذب نیروی انسانی مغخصص دخیتل هستغند؛ بنتابراین ،توصتیف دقیتق و
آشکارسازی ییههای زیرین حضور زنان و مردان دانشآموخغه در بازار کار میتواند به ارائۀ
دانش نظری در این زمینه بینجامد.
 )4عدم تمرکهز بهر مسهاول و شالشههای درونسهازمانی دانشآموختگهان شها:ل :پژوهشهتای
انجامشده در این حوزه ،توصیفی از وضعیت اشغاا و ملتهای بیکاری دانشآموخغگتان ارائته
کرده و در بررسی این مسئله سعی کردهاند ضمن جلوگیری از بیکاری دانشآموخغگتان ،بتا ارائته
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پیشنهادهایی مبنیبر پیونتد برنامتههای درستی بتا شترایط فضتای کتار و جامعته ،بته تقاضتای
بخشهای مخغلف اقغصادی برای نیروی ماهر و مغخصص پاسخ دهند؛ بنابراین ،ارائتۀ راهکتار
برای اشغاا این گروه ،ضمن توجه بته رویکردهتای مبغنیبتر ستاخغار ،مستغلزم درنظتر گترفغن
تجربههای دانشآموخغگان شاغل در بازار کار و اتخاذ بنیتانی استت کته از طریتق آن ،واقعیتت
اجغمامی اشغاا در ب ن کنشهای فردی و جمعی شاغلن دانشآموخغه ،درک شود.
 )6توجه ناکافی به موضوعهایی مانند مهارتافزایی و فعالیت دانشآموختگان در بخش تعاون

و کارآفرینی :توجه ناکتافی بته مقولتههای یادشتده ،یکتی از ضتعفهای موجتود در حتوزۀ
پژوهشی مرتبط با اشغاا دانشآموخغگان است ،زیرا فراهم کردن زیرساختهای یزم برای
تقویت تلشهای جمعی دانشآموخغگان ،مسغلزم برختورداری از مهتاری و روحیتۀ کتار
گروهی و کارآفرینی است که در این زمینه پیشنهاد میشود پژوهشگران کنکتاش دقیتقتری
در مورد نقش مراکز آموزش متالی در ایجتاد ایتن تواناییهتا در دانشآموخغگتان و ارتقتای
فرهنگ کارآفرینی در آموزش مالی انجام دهند .افزونبراین ،برمبنای این پژوهشهتا استت
که سیاستگذار به تاییر بنیادین نظام آموزشتی بترای برطتر کتردن ایتن مستئله براستاس
الگوی جدید آموزش و مهاریآموزی اقدام خواهد کرد.

 )7فقدان دیدگاه آیندهپژوهی :در بند  9سند نقشۀ جامع ملمی کشور به تقویت نقش ملم
و فناوری و نوآوری برای افزایش کارایی اقغصادی اشاره شده است (سند نقشۀ جامع ملمتی
کشور .)8913 ،دسغیابی به این هد  ،مسغلزم توجه بته رویکترد آینتدهنگاری ،پیشبینتی،
م العۀ وضعیت موجود ،و ارائۀ تصویری از آینده براساس امکانتای و قابلیتهتای موجتود
است .این درحالی است که پژوهشهای انجامشده ،فاقتد ایتن دیتدگاه بودهانتد و تنهتا بته
وضتتعیت فعلتتی دانشآموخغگتتان توجتته داشتتغهاند .رویهمرفغتته ،حتتل مستتئلۀ اشتتغاا
دانشآموخغگان در ساخغار پژوهشتی کشتور ،از طریتق نگتاهی چندجانبتهنگر و مبغنیبتر
آیندهپژوهی و پرداخغن به پژوهشهایی که مبنای سیاستگذاری در مرصههای کلن کشور
هسغند ،امکانپذیر است.
درمجموع ،با توجه به خألهای پژوهشی یادشده در حوزۀ اشتغاا دانشآموخغگتان ،از
طریتتق اتختتاذ رویکتترد میانرشتتغهای ب ترای بررستتی موضتتوع یادشتتده و بتتا نیازستتنجی از
موضوعهای پژوهشی این حوزه میتوان پژوهشها را هدفمند کرد و با اتخاذ نومی رویکترد
روشی جامعنگر ،بر ضعف روشهای کمی و کیفی در این زمینته فتائق آمتد .افزونبتراین،
پیشنهاد میشود ،بتا بومیستازی پارادایمهتای نظتری غربتی در حتوزۀ پژوهشتی اشتغاا
دانشآموخغگان ،دسغیابی به الگوی اقغصاد دانشمحور ،و توجه به توسعۀ ظرفیتهای یزم،
زمینۀ تولید دانش نظری در این حوزه فراهم شود .اصلش و بازنگری در قوانین ناظر بر بازار
کار با تأکید بر بهکارگیری دانشآموخغگان از طریق اتخاذ نگرش جامع در بررستی مستائل
درونستتازمانیت تبرونسازمانی اشتتغاا  ،تتتدوین نظاممنتتد برنامتتۀ آینتتدهپژوه تی اشتتغاا
دانشآموخغگان ،و سازماندهی ملمی و کاربردی بهمنظور حل بنیادین مسائل این حتوزه بتا
درنظر گرفغن تسهیلتی برای اسغخدام دانشآموخغگان دانشگاهی از طریق طرش الگوهتای
پیشنهادی برای افزایش اشغاا دانشآموخغگان در قالب سیاستتهای تشتویقی ،از متوارد
دیگری هسغند که برمبنای یافغههای این پژوهش ،پیشنهاد میشوند.
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احمدی جویبای،مریم ( .)8934ارزشیابی کیفیت درونی و بیرونی دوره آموزشی هتلداری برر ااراع عنا رر
نهگانه فرانسیس کالین (پایان نامه کارشناسی ارشد) ،دانشگاه مازندران ،ایران.
امینی،ملیرضتتا ( .)8934تحلیتتل اجمتتالی وضتتعیت بازارکتتار فتتارغالغحصتتیلن دانشتتگاه و ارائتته اقتتدامای و
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آقامیری،فاطمهالسادای ( .)8938بررای رابطره وعرعیت صیصریلی دانرشآموختگران ورودی ارا( )3131
دانشگاه مازندران با وععیت اشتغا( آنان (پایان نامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه مازندران ،ایران.
بخشی،آزاده ( .)8930صأثیر مرکز آموزش جهاد کشاورزی میمدیه ااتان خرااران جنروبی در ارصاراف فرهنر
کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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جهانبانی وشاره ،فریبا ( .)8937بررای جایگاه عنا ر برنامه دراری کارآفرینانره در آمروزش عرالی از دیردگاه
دانشجویان دانشگاه کاشان (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه کاشان ،ایران.
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دانشگاهها بر صواعه (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه اصفهان،ایران.
خسرویپور ،بهمن؛ و ستلیمانپور،محمدرضتا ( .)8913تبیتین نقتش و یژگتیهتای فتردی متوثر بتر اشتغاا
دانشآموخغگان دخغر آموزش مالی (م العه موردی :دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین – اهواز) .زن
در صواعه و ایاات پژوهش زنان).109-110 ،)7(1 ،
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رحمانی ،فرشغه ( .)8938بررای الحیتهای حرفهای موردنیاز دانشآموختگان کشاورزی برای اشرتغا( در
بخش صعاون در ااتان ایالم (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه بوملی سینا ،همدان ،ایران.
سلگی،معصومه ( .)8938موانع جذب دانشآموختگران رشرته مردیریت جهرانگردی در رنعت گردشرگری
مطالعه موردی :دانش آموختگان کارشناای ارشد رشته مردیریت جهرانگردی دانشرگاه عالمره بباببرایی
(پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه ملمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
سلیمی ،قاسم ،و راثیان ،زهرا ( .) 8930ارائه چتارچوب مفهتومی ارزیتابی سترمایه فکتری در آمتوزش متالی:
رهیافغی برای مراکز آموزش مالی فنی و مهندسی .فصلنامه آموزش مهندای ایران.87-83 ،)73(89 ،
سنایینسب ،هرمز؛ دیوری ،مبدالرضا؛ غنجتا  ،ملتی؛ تیمتورزاده ،احستان؛ صتداقت ،ملتی؛ میرهاشتمی،
صتتدیقه؛ و صتتمدینیا،حستتین ( .)8911وضتتعیت اشتتغاا دانتتشآموخغگتتان رشتتغه متتدیریت ختتدمای
بهداشغیتدرمانی ،مجله بب نظامی.109-110 ،)9(88 ،
شرفی،محمد ،و مباسپور،مباس ( .)8937شناسایی قابلیتهای اشغاا پتذیری دانتشآموخغگتان بتر استاس
نظریۀ دادهبنیاد .دوفصلنامۀ نوآوری و ارزش آفرینی.71-99 ،)7(9 ،
شتریف زاده،متریم ( .)8911بررستی نیازهتای آموزشتتی دانشتجویان کشتاورزی در راستغای تقویتت روحیتته
کارآفرینی (پایان نامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه شیراز،ایران.
صالحیممران ،ابراهیم؛ و رحمانی قهدریجانی ،الهه ( .)8931مسأله اشغاا دانشآموخغگان آموزش متالی و
ضروری توجه به مهاری های اشغاا زای بازارکار در طرش آمایش آموزش مالی .فصلنامه انجمن آمروزش
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عالی ایران.17-37 ،)9( 3 ،
صتتالحی ممران،اب تراهیم ( .)8913وضتتعیت اشتتغاا دانتتشآموخغگتتان زن :م العتتهای متتوردی .پررژوهش و
برنامهریزی در آموزش عالی .78-40 ،)93( 81
صالحیممران،ابراهیم ( .)8914جامعه کار و مشاغل :مروری بر ناش مهارتهرای اشرتغا(زا در برازار کرار.
تهران :انغشارای سمت.
صدیقی خویدک ،فاطمه ( .)8911بررای میزان کارایی برنامه درای رشته کارشناای مترجمی زبان انگلیسری
در رفع نیازهای جامعه (پایان کارشناسی ارشد) ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران.
مباس زاده،یاشار( .)8937برراری اثرر آمروزش کرارآفرینی برر شرکلگیرری اررمایه انسرانی و عملکردهرای
کارآفرینانه (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسلمی واحد تهران مرکزی ،ایران.
مباسی ،محمد ،و قورچیان ،نادرقلی ( .)8911شناسایی موامل موثر بر توسعه تعاونیهتای دانتشآموخغگتان.
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ااالمی واحد گرمسار.879-870 ،)1(9 ،
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مزیزی،نعمتالله ( .)8911آموزش و پرورش و بازار کار :آمادهسازی جوانان با صتلحیتهتا و مهتاریهتای
اساسی .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.31-70 ،8 ،
ملم بیگی،امیر( .)8939بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانشبنیان در مملکرد تحقیق و توسعه کارآفرینانه نظتام
تحقیقای کشاورزی ایران .فصلنامه صواعه کارآفرینی.799-737 ،14 ،
ملیآبادی ،وحید ( .)8913صعیین الزامات شکلگیری صعاونی دانشآموختگان کشاورزی (پایاننامه کارشناسی
ارشد) .دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
میدی،زینب ( .)8930بررسی امکان و زمینهیابی تشکیل تعاونیهای دانش آموخغگان جنگلداری (پایتاننامته
کارشناسی ارشد) .دانشگاه لرسغان.
غلمرضایی ،شیرین؛ بهادری ،مهشتید؛ و غلمرضتایی ،ستعید ( .)8931چتالشهتا و ستازوکارهای اشتغاا
دانشآموخغگان رشغه جنگلداری از طریق سازمان نظام مهندسی کشتاورزی و منتابع طبیعتی .صیایارات
اقتصاد و صواعه کشاورزی ایران علوم کشاورزی ایران).879-838 ،
فانی خیاوی ،رسو ؛ و معلمیخیاوی ،مبدالرحمن ( .)8938خلقیت و توانمندی دانشآموخغگان آزاد اسلمی
در بحث اشغاا  .فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.873-843 ،)7(8 ،
فرخزاده ،محمدحسن؛ م ایی ،حسین؛ روحانی ،حستین؛ و فاضتلی کتاخکی ،سیدفاضتل ( .)8913بررستی
وضعیت اشغاا دانشآموخغگان دورههای ملمی–کاربردی مرکز آموزش متالی جهتاد کشتاورزی خراستان
رضوی .پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.81-18 ،81 ،

قائدرحمت ،الهه ( .)8934بررای عوامل مرصبط با وععیت اشتغا( فارغ التیصیالن دانشگاهی در شرهر یرزد
(پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه یزد ،ایران.
قربتتانی ،متتاد ( .)8917ارزیررابی کررارایی بیرونرری آموزشررهای علمی رکرراربردی از دیرردگاه کارفرمایرران و
دانشآموختگان؛ مطالعه موردی:بررای وععیت اشتغا( دانشآموختگان دانشگاه جامع علمی رکراربردی
مازندران بی االهای  3111صا  3131کاردانی صرمی (پایاننامته کارشناستی ارشتد) .دانشتگاه مازنتدران،
ایران.
کاوسی،طهماسب ( .)8910بررای ارصباط و صنااب آموزش های مهارصی شاخه متواطه کاردانش برا نیازهرای
بازارکار از نظر کارفرمایان و کارآموزان شهراتان میانه در اا( صیصیلی ( 3111-38پایاننامه کارشناسی
ارشد) .دانشگاه تربیت معلم تهران ،ایران.
کریمی ،سپیده ( .)8934بررای وععیت اشتغا( دانشآموختگان دورههای علمیرکاربردی جهاد کشاورزی و
عوامل موثر بر آن مورد مطالعره :مراکرز صیایارات و آمروزش کشراورزی زنجران و قرزوین) (پایتاننامته
کارشناسی ارشد) .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه زنجان ،ایران.
گرزین ،حسن ( .)8933بررای ارصباط کسب مهارت دانشآموختگان فنیوحرفهای برا ایجراد اشرتغا( آنهرا در
بازار کار (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسلمی واحد شاهرود ،سمنان ،ایران.
مجیدی مجیدلو ،مریم ( .)8933شنااایی و ارزیابی مهارتهای اشتغا(زای زنران در رنعت رنایع دارتی
ااتان مازندران (پایاننامه کارشناسی ارشد) .مؤسسه آموزش مالی آمل ،مازندران ،ایران.
محمدی ،شیرکوه؛ کما خرازی ،سیدملینقی؛ کاظمیفترد ،محمتد؛ و پتورکریمی ،جتواد ( .)8933مردیریت
آموزش چندفرهنگی در مدارع ایران :فراصیلیلی کیفی .فصلنامه مدیریت مدراه . 17-807 ،)1(7
مرادی،رقیه ( .)8937بررای ناش شایستگیهای اااای دانشآموختگان دانشرگاهی در حورور مرؤثر آن در
بازار کار (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه کردسغان ،ایران.
ملکوتیان ،محمد؛ پرورش ،مبدالرحیم ( .)8911وضعیت اشتغاا دانتشآموخغگتان رشتغه بهداشتت محتیط
سراسر کشور طی سا های  .8973-18مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.37-49 ،)1(9 ،
موحدی،رضا ( .)8934بازدارندههای اشغاا دانشآموخغگان کشاورزی .فصلنامه پرژوهش مردیریت آمروزش
کشاورزی.73-33 ،78 ،
مهرملتتیزاده،یدالتته؛ و آرمتتن ،ستتیدمزیز ( .)8914بررستتی بازارکتتار دانتتشآموخغگتتان مق تتع کارشناستتی در
دانشگاههای دولغی ایران .دوماهنامه دانشور رفتار.79-14 ،)14(87 ،
میرزایی ملاحمد ،رحیم؛ شامخی ،تقی؛ نتائلی پیشتین ،محمتدملی؛ زاهتدی امیتری ،قتوامالتدین؛جز یرهای
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محمدحسین ( .)8913راب ه آموزش مالی و کارآیی و اشغاا دانشآموخغگان :دیدگاه اسغادان ،متدیران و
دانشآموخغگان بررسی موردی آموزش جنگل .مجله پژوهش و اازندگی .88-14 ، )9(83
نادری،ابوالقاسم ( .)8919نقد مبانی روش شناسی م العای تجربی نظریه سرمایه انسانی و ارائه راهحتلهتای
مناسب .مجله برنامه و بودجه 40( ،و.18-17 ،)48
نادری ،ندا ( .)8911ناش آموزش رامی و برنامههای کمک درای رشته صربیرتبردنی در ماطرع کارشنااری
ارشد در صأمین مهارت کارآفرینی دانشجویان از نظر دانشآموختگان (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه
پیامنور مرکز تهران ،ایران.
نصتتیرزاده ،مبدالمهتتدی ( .)8931براحرری و صبیررین الگرروی فراینرردی پیشبینرری کررارآفرینی دانشآموختگرران
دانشکدههای صربیتبدنی کشور (رساله منغشرنشده دکغری) .دانشگاه پیامنور ،مرکز تحصتیلی تکمیلتی،
تهران ،ایران.
نیلفرجام،حسین ( .)8937ارایه الگوی برنامه درای بررای مؤاسره آمروزش عرالی علمی رکراربردی جهراد
کشاورزی با رویکرد کارآفرینی (رساله منغشرنشده دکغری) .دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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