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 چکیده

کشتور، همننتان آموخغگتان در  های فتراوان در متورد اشتغاا  دانش رغم انجام پژوهش های اخیر، به در سا 
توانتد ضتمن  استاس، انجتام فراتحلیتل کیفتی در ایتن زمینته می ابعادی از این موضوع ناشناخغه مانده و براین

ها، خألهای پژوهشی موجود در این حتوزه  شناخغی و محغوایی این پژوهش های روش مشخص کردن ویژگی
شتده در ایتن  پتژوهش انجام 31حلیتل کیفتی، را شناسایی کند؛ بنابراین، در این مقاله با استغفاده از روش فرات

وجوی دو کلیتدواۀۀ  های پژوهشی، با جستت نامه و مقاله (، در قالب پایان8937-8937حوزه در بازۀ زمانی )
پژوهشتتگاه ملتتوم و فنتتاوری اطلمتتای ملمتتی ایتتران »در دو منبتتع ملمتتی « آموخغگتتان اشتتغاا  و دانش»

هتای  اند. در بررستی پژوهش واکتاوی شتده« جهاد دانشتگاهی پایگاه مرکز اطلمای ملمی»و « داک( )ایران
آموخغگان با تأکیتد بتر چنتد موضتوع مشتخص،  موجود طی چند دهۀ اخیر، پرداخغن به مسئله اشغاا  دانش

آموخغگان، ضروری توجه بته کیفیتت آمتوزش متالی و برنامته درستی  مانند وضعیت اشغاا  و بیکاری دانش
هتای  آموخغگان بوده است. بتا توجته بته نغتایو پژوهش وضوع کارآفرینی دانشموجود در دانشگاه و توجه به م

شده در این حوزه، تکرار پتژوهش در ایتن موضتومای و فقتدان یتل م العتۀ جتامع در حتوزه اشتغاا   انجام
های تحصتیلی، متدم تعتاد  در استغفاده از  توان به مواملی مانند سهم نامغناستب رشتغه آموخغگان را می دانش

رنگ بودن موضوع جنستیت،  های نظری هماهنگ با شرایط جامعۀ ایران، کم ای روشی، خأل تحلیلرویکرده
آموخغگان شاغل، توجه ناکافی بته موضتوماتی ماننتد  سازمانی دانش های درون مدم تمرکز بر مسائل و چالش

اد.ی نسبت دپژوه بر آینده های مبغنی افزایی و فعالیت در بخش تعاون، و فقدان پژوهش مهاری
 آموخغگان، نظام آموزش مالی، فراتحلیل کیفی اشغاا  دانش :ها کلیدواژه
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 مقدمه. 1
بتر دانتش،  دلیل ظهتور اقغصتاد دانتش و رقابتت مبغنی ها و مراکز آمتوزش متالی، بته دانشگاه

 (10، 8930کنند )سلیمی و راثیتان،  های دانشی را مهم تلقی می های راهبردی و دارایی ارزش
های  تا دانشجویانی را تربیت کنند که فارغ از فشارهای بازار کار و ستازمان کنند و تلش می

آمتوخغگی داشتغه باشتند و از  م بوع خود، توانایی کار کردن در بازار کتار را در زمتان دانش
(. اما با 797، 8939بیگی،  تخصص و رشغۀ خود، در هر سازمان یا مکانی بهره ببرند )ملم

های اساسی  های نظام آموزشی، فاقد قابلیت ه بسیاری از خروجییابیم ک نگاهی گذرا درمی
موردنظر بازار کار هسغند و این مسئله، سبب ایجاد وضعیت نام لوب و ناموفق بودن نظتام 

آموخغگتان  قبو  و درنغیجه، نرخ بتایی بیکتاری دانش قابل  دست آوردن بازده آموزشی در به
ده استت کته طتی چهتار دهتۀ اخیتر، (. ایتن امتر موجتب شت8911شده است )مزیزی، 

آموخغگان را از زوایای مغفاوتی )در قالتب مقالته و  پژوهشگران ایرانی، مسئله اشغاا  دانش
کلی، آثار ملمی در این حوزه از اوایل دهه هشغاد به  طور نامه( م العه و بررسی کنند. به پایان

شگاهی و درنغیجه، فشار زیاد آموخغگان دان دلیل افزایش نرخ مشارکت و تعداد دانش بعد، به
هتا و متدم تناستب وضتعیت مرضته و تقاضتا در ایتن حتوزه، رشتد  مرضۀ نیتروی کتار آن

روز افزایش یافغه و  به توجهی داشغه است. در این مدی، توجه به اهمیت این مسئله روز قابل
وزش ترین مسائل مربوط به تعامل آم منوان یکی از مهم آموخغگان به مشکلی اشغاا  دانش

 مالی و بازار کار در مسیر دسغیابی به توسعه شناخغه شده است.
های فراوان و اقداماتی که در مرصۀ مملی و اجرایی )براساس نغتایو  اما باوجود پژوهش

آموخغگتتان، یکتتی از  هتتا( انجتتام شتتده استتت، کماکتان مستتئلۀ اشتتغاا  دانش ایتن پژوهش
درصتد  91دهنتد،  که آمارها نشان می گونه آید و همان شمار می مشکلی اساسی جامعه به

آموخغگتان آمتوزش متالی تشتکیل  ساله و بیشغر از کتل بیکتاران را دانش80جمعیت بیکار 
آموخغگان از کل بیکاران به تفکیل نقتاط شتهری و  دهند. نسبت بیکاری جمعیت دانش می

ملمی و کمل پشغوانۀ  گذاری، به . بااینکه مرصۀ سیاست1رسد درصد می 7/78روسغایی، به 
کار را درک، و  و آموخغگان در فضتای کستب تواند ابعاد مخغلف مشارکت دانش پژوهشی می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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بینی کند، در مرصۀ  های خود را پیش مدی و بلندمدی تصمیم از طریق آن، پیامدهای کوتاه
تر بتا  پژوهشی این حوزه، همننان یل خأل پژوهشی وجود دارد و مسغلزم پژوهشتی جتامع

به این موضوع و واکاوی خألهای موجود و ارائۀ پیشنهادهای پژوهشی  یل رویکرد انغقادی
 برمبنای آن است.

اساس، پژوهش حاضر بر آن است که ضمن توجه به اهتدا  و محورهتای اصتلی  براین
آموخغگان، خألهای پژوهشتی موجتود را بتا  شده در حوزۀ اشغاا  دانش های انجام پژوهش

راستغا تمتتام  آن، پیشتتنهادهایی ارائته دهتتد. دراینرویکتردی انغقتادی شناستتایی و براستاس 
آموخغگتتان، بتتا استتغفاده از روش  شتتده در متتورد مستتئلۀ اشتتغاا  دانش هتتای انجام پژوهش

آموخغگتان و  ، ارزیابی و تحلیل شده است. اهمیت موضتوع اشتغاا  دانش1فراتحلیل کیفی
پژوهش را بر آن داشت شده در این حوزۀ، نویسندگان این  های پراکندۀ فراوان انجام پژوهش

دهتی  منظور تحلیل ماهیت و کیفیت و نظم ها، به بندی منظم این پژوهش که پس از صوری
هتا  ها و شناسایی خألهای پژوهشی موجود در این زمینه، اقتدام بته تحلیتل کیفتی آن به آن

ها، از طریق  شناخغی و همننین، سیمای محغوایی آن رو، سیمای شکلی و روش کنند؛ ازاین
های پژوهشتی، نقتد و واکتاوی  ید تراکمی فراتحلیل کیفی و ارائه تصویری کلی از فعالیتد

 شده است.
 

 . چارچوب نظری پژوهش2
کید بر مباحث نظتری بواست ه ایجتاد مقاله در  حاضر، با توجه به اسغفاده از روش کیفی، تأ

سی، در های موردبرر شود. در پژوهش حساسیت نظری و پیشینه ذهنی در محقق حاصل می
های فراوانتی م ترش شتده استت کته بررستی  مورد راب ۀ آموزش مالی و بازار کار، دیتدگاه

انتتد از: نظریتتۀ  ها استتت کتته مباری هتتا، حتتاکی از وجتتود ستته گتتروه از نظریتته دار آن نظتتام
 های انغقادی. کارکردگرایی، نظریۀ سرمایۀ، و نظریه

نظرند که فناوری ستبب افتزایش  های کارکردی بر این ترین حالت، نظریه بینانه در خوش
، انغقادهای فراوانی بر این دیدگاه وارد شد 8373شود. در دهۀ  های شالی می س ح مهاری

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گرایی را  نظران منغقد بر این نظر بودنتد کته دیتدگاه کتارکردگرایی، مستئلۀ متدرک و صاحب
افتزایش  رو، بتا های شناخغی و ظاهر آن بررسی کترده استت و ازهمتین برمبنای تحقق جنبه

گیرد که این تقاضا، همسو با ظهور مشاغل با ست وش مهتارتی  تقاضا برای مدرک، فرض می
( معغقتد استت، متدارک، 8377) 1گونه کته هیترش که همان بای ایجاد شده است، درحالی

ها، با کاهش  ( هسغند که با دسغرسی افراد بیشغر به آن لحاظ اجغمامی به کایهای محدودی )
شوند. پیامد این رویه، تورم مدرک و پاییش بیشغر نیتروی کتار  رو می روبهارزش اجغمامی 

 (.74-10، 8914زاده و آرمن،  توسط کارفرمایان است )مهرملی
ها بوده است، نظریۀ سرمایۀ انسانی است  رویکرد دیگری که محور توجه بسیاری از پژوهش

گذاری در آموزش مالی  ی، با سرمایه، تلش برای دسغیابی به امنیت شالی و مهار که برمبنای آن
گونه فرض شده است که آموزش مالی، در طو   های این نظریه، این افغد، زیرا در بحث اتفاق می

، در کشورهای جهان 8370شود. در طو  دهۀ  زمان، سبب دسغیابی به جایگاه اقغصادی بهغر می
نی وارد شده است )صالحی ممران، های مدرنیسم و سرمایه انسا سوم، انغقادهای زیادی به دیدگاه

تعمیم است و  (. انغقادهای واردشده به نظریۀ کارکردگرایی نیز به نظریۀ سرمایه انسانی قابل8914
وری و  شواهد تجربی زیادی وجود دارند که تأییدگر یکسان نبودن تأثیر سترمایۀ انستانی بتر بهتره

(. 8919ارافیایی گوناگون هسغند )نادری، ها، صنایع، و مناطق ج دریافغی افراد در مشاغل، بنگاه
های خود را در مورد راب ۀ بتین نیازهتای کارفرمتا و نظتام آموزشتی و  های انغقادی، دیدگاه نظریه

اند. نق ۀ مشغرک ایتن  گرایی در دو محور مرضه کرده برابری اقغصادی و اجغمامی از طریق مدرک
و سرمایۀ انسانی بر ایتن نظرنتد کته برپایتۀ  های کارکردی ها، این است که برخل  نظریه دیدگاه

ای وجود ندارد. این دیدگاه، راب ۀ آموزش  سایری، بین آموزش و نظام تولید، راب ۀ من قی شایسغه
های پایگتاه اجغمتامی و قشتربندی  های گوناگونی بررسی، و به جنبته مالی و بازار کار را از جنبه

 (.8914زاده و آرمن،  هرملیاست )م  اجغمامی و اقغصادی نیز توجه کرده
ای از پژوهشتگران بتر  براین، براساس ایدۀ وجود راب ه میان آموزش و اشغاا ، متده افزون

رو،  این نظرند که منشأ ایجاد مهاری، هدایت اقغصاد، و ختدمای، آمتوزش استت و ازهمتین
گونته   همان آید. شمار می گذاری در سرمایۀ انسانی به گذاری در آموزش، نومی سرمایه سرمایه
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که پیشغر نیز اشاره شد، این همان نظریۀ سرمایه انستانی استت. در ستوی دیگتر، ایتن نظریته 
کنتد، بلکته  های مربوط بته حرفته و شتال را فتراهم می تنها مهاری وجود دارد که آموزش، نه

 ای بترای انغختاب و که درواقع، وستیله  تت بر ارتقای تحرک جامعه را های اجغمامی مبغنی ارزش
 گذارد. نمایش می را نیز بهتت   گزینش تواناترین افراد برای بهغرین مشاغل هسغند

وری نه به شخص، بلکه منغسب به شتال استت و از  سومین گروه، بر این نظرند که بهره
 وری نیست. کنندۀ بهره این لحاظ، آموزش مالی، تعیین

دانتد کته در ذهتن  تتوهمی می چهارمین دیدگاه، ایدۀ وجود ارتباط میان آموزش و اشغاا  را
آموخغگان بترای  آموخغگان است و در دنیای واقعی، چنین چیزی وجود ندارد. تربیت دانش دانش
های خاص، داوطلبان جدید مشاغل را به این بتاور رستانده  های مشخص از طریق آموزش شال

ارتباط میان آموزش اساس، به ایدۀ وجود  اند. براین ها برای مشاغل معینی تربیت شده است که آن
آموخغگتان دانشتگاهی  شود، زیرا بین وضعیت بازار کتار فعلتی و نترخ دانش و اشغاا  انغقاد می

توان وجود  شوند، نمی شکا  وجود دارد و با درنظر گرفغن مواملی که سبب ایجاد این شکا  می
درنظر گرفت وکار و رشد اقغصادی  سرمایۀ انسانی را مقیاس مناسبی برای حضور در فضای کسب

 (.8934؛ قائدرحمت، 8934؛ کریمی، 8931)غلمرضایی و همکاران، 
 

 . روش پژوهش2
هایی کته در  منظور ترسیم سیمای کلی پژوهش حاضر، به مقاله  گونه که مشاهده شد،   همان

 1اند، از روش فراتحلیل کیفتی آموخغگان انجام شده چهار دهۀ اخیر با موضوع اشغاا  دانش
های  هتا، و یافغته ها، روش و درصدد است که با تلفیق و منسجم کتردن نظریته اسغفاده کرده

هتا در قتالبی  ستازی نغتایو آن ها، بته مفهوم های پیشین، و کشف مناصر اساسی آن پژوهش
ها بپردازد )ذاکتر صتالحی،  جدید و درنهایت، به توصیف، تفسیر، و تبیین آن مناصر و یافغه

های  هد  از انجام ایتن پتژوهش، تفستیر دوبتارۀ یافغته تر، مباری روشن (. به810، 8914
 (.1003، 2ها است )تیمویک پژوهشی با موضوع خاص و ارائۀ نغیجۀ جامعی از آن
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های مغفاوتی دارد که فراتحلیل کیفی، و فراتحلیل کمی )شمارش رأی و  فراتحلیل، روش
ا هسغند. فراتحلیتل ه ( مقادیر، ازجمله این روش2و روش اسغوفر 1روش ترکیب: روش فیشر

شتده در یتل حتوزۀ  هتای انجام های پژوهش ها و یافغته منظور منسجم کردن نظریه کمی، به
پژوهشی خاص، از طریق فنون آماری، مانند شاخص اندازۀ اثتر، بته بترآورد دقیتق، تبیتین 

بتر منستجم  پردازد. فراتحلیتل کیفتی، افزون کننده می ها، و کشف موامل تعدیل ناهماهنگی
دهد. پاترسون و  ها، تفسیر ممیق و جامعی از موضوع پژوهش ارائه می ها و یافغه روشکردن 

(، برتری فراتحلیل کیفی بر فراتحلیل کمی را در ارائۀ تفسیرهای ممقی و 1008) 3همکاران
آمده  دستت های آماری و ترکیب نغایو به دانند که تنها به مرور و بررسی داده ای می  جانبه همه

لحاظ  پردازد، بلکه درنظر دارد که موضوع پژوهش را به های مخغلف نمی با نمونهاز م العه 
های فرهنگی و اجغمامی نیز م العه و تحلیل و تفسیری فراتتر از تفستیرهای موجتود،  زمینه

 (.883، 1007، 4ارائه کند )اندرسون و همکاران
غگتان، بررستی، و آموخ های فراوان مربوط به موضوع اشتغاا  دانش در این روش، پژوهش

های گونتاگون  های پژوهش و اهدا  نویسندگان این مقاله و مؤلفه های مرتبط با پرسش بخش
تحلیل شتده استت.  و پژوهش مانند مسئله اصلی، روش پژوهش، جامعه آمتاری، و... تجزیته

ی ، با موضوما8937تا  8937های  های منغشرشده در طو  سا  نامه ها و پایان مبنا، مقاله براین
اند. انغشار به زبان فارسی، داشغن ساخغار کامل،  آموخغگان بررسی شده مرتبط با اشغاا  دانش

دانلود بتودن  داک، و قابل پژوهشی، ثبت شدن در پایگاه ایران ت های ملمی چاپ شدن در مجله
 منوان معیارهای اصلی برای ورود اطلمای و دردسغرس نبودن نامه، به مغن کامل مقاله و پایان

منوان  هتا، بته هتا و کنفرانس شتده در همایش های ارائه ها، و مقاله نامه ها، پایان مغن کامل مقاله
 اند. معیارهای اصلی برای خروج اطلمای، در این پژوهش درنظر گرفغه شده

بندی، در هریل از  ها، مقوله براساس آننه گفغه شد، پس از گردآوری و گزینش پژوهش
هایی ماننتد  شتود. در اینجتا نیتز ابغتدا مقولته بی، قیاس و ارزیابی میهای نمونۀ انغخا مقوله
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های  ها، هتد ، نظریته آموخغگتان، کلیتدواۀه های اصلی در بحتث اشتغاا  دانش سرفصل
ها، و نغتایو،  مرتبط، رویکرد و روش پژوهش )کمی/ کیفی(، س ح انجتام پتژوهش، یافغته

 اند. تحلیل شده
هتای چهتار دهتۀ اخیتر بتا موضتوع اشتغاا   هشجامعۀ آماری این پژوهش، اکثتر پژو

های گونتاگون  گیری پژوهش، ترکیبی از شیوه آموخغگان در جامعۀ ایران، و روش نمونه دانش
های اطلمای  رفغه، پس از مراجعه به بانل هم دسغیابی به مسغندای ملمی بوده است؛ روی

پژوهشی بتا  ت ملمی نامته و مقالتۀ پژوهش تجربتی در قالتب پایان 31ملمی کشور، تعداد 
پژوهشگاه »از دو منبع ملمی  8937-8937آموخغگان در بازۀ زمانی  موضوع اشغاا  دانش

پایگاه مرکز اطلمتای ملمتی جهتاد »و « داک( ملوم و فناوری اطلمای ملمی ایران )ایران
ها، م العۀ موردی یل یا چند دانشگاه یا  شناسایی شدند که دامنۀ م العاتی آن« دانشگاهی

های دردسغرس، بترای  شماری نمونه آموخغگان یل رشغۀ تخصصی بود. از شیوۀ تمام دانش
هایی  های موردنیاز پژوهش، پرسش منظور دسغیابی به داده گیری اسغفاده شده است. به نمونه

های زیربنایی  طراحی و تنظیم شد که تکمیل آن مسغلزم م العۀ دقیق هر اثر و کشف دیدگاه
های  نویستی و، پس از م العۀ دقیق هر پژوهش و برمبنای کدگذاری و حاشیهر بود؛ ازاین  آن

آیتد،  لیست در ارتباط با هر اثر تکمیل شدند. آننه در ادامته می های چل شده، مؤلفه انجام
آمده از ایتتن فراتحلیتتل استتت کتته در دو بختتش ستتیمای شتتکلی و  دستتت های به یافغتته
 ست.شناخغی، و سیمای محغوایی ارائه شده ا روش

 
 های پژوهش . یافته3

شناخغی و سیمای محغوایی متورد بررستی قترار  ها در دو بخش سیمای شکلی و روش یافغه
 شود: گرفت که در ادامه به آن اشاره می

 شناختی . سیمای شکلی و روش1-3

شتناخغی  هایی که در پژوهش حاضتر بررستی شتد، ستیمای شتکلی و روش یکی از مسئله
های مخغلفی توجه کترد.  توان به ابعاد و جنبه راسغا، می د که دراینشده بو های انجام پژوهش

گونته کته در  شتده باشتد. همان ترین جنبه، نوع اثر یا پژوهش انجام شاید نخسغین و ابغدایی
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آموخغگان شناسایی شتدند  پژوهش با موضوع اشغاا  دانش 31بخش پیشین نیز اشاره شد، 
 ها مشخص شده است. ( نوع این پژوهش8که در جدو  شماره )

 
 (. قالب پژوهش2جدول شماره )

 درصد فراوانی نوع اثر
 درصد 40/91 90 پژوهشی ت  مقالۀ ملمی
 درصد 31/4 4 رساله دکغرا

 درصد 14/40 34 نامه کارشناسی ارشد پایان

 
نامتۀ  پایان 34شتده،  هتای انجام شتود، تعتداد کتل پژوهش گونه کته مشتاهده می همان

لحاظ کمتی،  پژوهشی بوده است که به ت مقالۀ ملمی 90رسالۀ دکغرا، و  4کارشناسی ارشد، 
های کارشناستی ارشتد، توجته  نامته ویژه در قالتب پایان توان گفت، به این موضتوع، بته می

لحاظ دورۀ زمانی، نخسغین پژوهشی  های پژوهش، به چشمگیری شده است. براساس یافغه
 8941را بررسی کرده استت، مربتوط بته ستا   آموخغگان در ایران که موضوع اشغاا  دانش

کار پژوهشتی در ایتن متورد انجتام شتده و بحتث و  1، تنها 8910است و تا پیش از سا  
، 8910آموخغگان، زیاد موردتوجه پژوهشگران نبوده است، اما در دهۀ  بررسی اشغاا  دانش

جدو  شتماره  شده و نمود پژوهشی این موضوع بیشغر بوده است. های انجام شمار پژوهش
 دهد. ( دورۀ زمانی آثار منغشرشده را نشان می1)

 

 (. دورۀ زمانی آثار1جدول شماره )

 درصد فراوانی دهۀ انتشار
8940 8 01/8% 
8970 8 01/8% 
8910 99 14/93% 
8930 37 33/48% 
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آموخغگتان  (، اگرچه پژوهش در حوزۀ اشتغاا  دانش9های جدو  شماره ) براساس داده
هتا ستیر  ، تعداد ایتن پژوهش8910انجام بوده است، در دهۀ  ا با آهنگی کند درحا در ابغد

هتای جتدو   ، رشتد بیشتغری داشتغه استت. براستاس داده8930صعودی داشغه و در دهه 
آموخغگتان  های مرتبط با اشتغاا  دانش ، تعداد پژوهش8970و  8940(، در دهۀ 1شماره)

ستبب  ها در این دو دهه، به ت، حجم پایین پژوهشتقریبًا مساوی بوده است. شاید بغوان گف
شرایط سیاسی و اجغمامی حاکم بر کشور، مانند جنگ تحمیلی و پایین بودن میزان ورودی 

، با شروع تحویی بنیتادین و ثبتای 8970به دانشگاه در این دوره بوده است. از اواخر دهۀ 
ویژه افزایش ورود زنان بته  به  تت ها کشور در مرصۀ ملمی و آموزشی، افزایش ورودی دانشگاه

آموخغگتان بته کتانون توجته  بامث شد که موضتوع اشتغاا  دانش  تت 8930دانشگاه در دهه 
آموخغگان  رغم ایجاد اشغاا  برای دانش به 8973-8933در دورۀ »پژوهشگران تبدیل شود. 

آموخغۀ  دانش ها از کل شاغلن، نرخ بیکاری نیروی کار دانشگاهی و افزایش سهم اشغاا  آن
برابر شد که دلیتل اصتلی  3درصد افزایش یافت و حدود  10درصد به  7آموزش مالی، از 

آموخغگان دانشگاهی، نرخ مشارکت، و درنغیجه، فشار زیتاد مرضتۀ  آن، افزایش تعداد دانش
(. محور دیگتر موردبررستی ایتن پتژوهش، 7، 8934)امینی، « ها بوده است نیروی کار آن

آموخغگتان  ویسندگان و پژوهشگرانی است کته بته موضتوع اشتغاا  دانشرشغۀ تحصیلی ن
آموخغگتان  های تحصیلی گوناگون به بررسی اشغاا  دانش اند. نویسندگان در رشغه پرداخغه
 ( نمایش داده شده است.9اند که اطلمای آن در جدو  شماره ) پرداخغه

 
 (. رشتۀ تحصیلی پژوهشگران9جدول شماره )

 درصد فراوانی وهشگرانرشته تحصیلی پژ
 %06/7 7 ملوم پزشکی )پرسغاری، بهداشت محیط(

 %06/8 1 ملوم ورزشی

 %43/3 7 ملوم اجغمامی

 %60/4 9 داری جنگل

 %34/5 3 روانشناسی

 %34/33 89 ملوم تربیغی
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 درصد فراوانی وهشگرانرشته تحصیلی پژ
 %06/7 7 کغابداری

 %06/46 90 کشاورزی

 %06/7 7 مدیریت

 %68/3 8 داری هغل

 %68/3 8 هنر

 %34/5 3 انسانی ملوم

 %43/3 7 نامشخص

 
(، بیشغرین تعداد پژوهشگرانی که به موضوع اشغاا  9های جدو  شماره ) براساس داده

درصتتد( هستتغند و  40/91انتتد، مربتتوط بتته رشتتغۀ کشتتاورزی ) آموخغگتتان پرداخغه دانش
هتای مربتوط بته اشتغاا   های دیگتر، نقتش بستیار کمرنگتی در پژوهش نویسندگان رشتغه

 اند. آموخغگان داشغه دانش
آموخغگان، به فراخور مسئلۀ موردبررسی،  شده در مورد اشغاا  دانش های انجام پژوهش

هایی کته در ست وش استغانی و  اند. پژوهش اغلب در س ح دانشکده و دانشگاه، انجام شده
اند نیز به بررسی مسائل یل رشغۀ تحصیلی پرداخغه و فاقد  کشوری به این مسئله توجه کرده

 اند. ای بوده رشغه رویکرد بین
 

 آموختگان (. سطوح مختلف بررسی مسئله اشتغال دانش5جدول شماره )

 درصد فراوانی سطوح
 14/9 9 سازمان

 31/98 13 دانشکده
 93/99 98 دانشگاه

 14/80 80 من قه
 71/3 3 اسغان
 17/3 3 کشور

 01/8 8 نامشخص
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غلف، پس از بررسی س وش موردتوجته در های مخ پارادایم و رویکرد پژوهشی پژوهش
هتای  تواند دیتدگاه ۀرفتی را بته خواننتده منغقتل کنتد. در تمتام پژوهش ها، می این پژوهش

گرایی، تفستیرگرایی، و  آموخغگتان، از سته پتارادایم اثبتای شده دربتارۀ اشتغاا  دانش انجام
 گرایی و رویکردهای کمی، کیفی، و تلفیقی اسغفاده شده است. ممل
 

 ها های روشی پژوهش (. پارادایم4ل شماره )جدو 

 درصد فراوانی های روشی پارادایم
 درصد 40/7 7 تفسیرگرایی

 درصد 40/11 74 گرایی اثبای
 درصد 43/1 1 گرایی ممل

 
آموخغگان، از سه رویکرد روشی  شده در حوزۀ اشغاا  دانش های انجام در تمام پژوهش

گرایی  گرایی، و ممتل ارادایم روشی تفسیرگرایی، اثبتایبر سه پ کمی، کیفی، و تلفیقی مبغنی
گرایی و رویکترد  مورد با پتارادایم اثبتای 74شده،  پژوهش انجام 31اسغفاده شده است. از 

متورد نیتز براستاس پتارادایم  7گرایی و رویکترد تلفیقتی، و  مورد با پارادایم ممتل 1کمی، 
( 4ها در جدو  شماره ) های مربوط به آن هاند که داد تفسیرگرایی و رویکرد کیفی انجام شده

آزمایی بوده و اغلب به تبیین  ها، نظریه ارائه شده است. هد  اصلی بسیاری از این پژوهش
معنا کته اغلتب محغواهتای تولیدشتده،  این انتد؛ بته آموخغگتان پرداخغه آماری اشغاا  دانش

. البغته ایتن روا  از اوایتل اند توصیفی از وضعیت اشغاا  و فضای مملی آن را درنظر داشغه
 سوی حوزۀ کیفی و تلفیقی گرایش پیدا کرده است. تاحدودی به 8930دهۀ 
 

 ها (. رویکرد پژوهش6جدول شماره )

 درصد فراوانی روش پژوهش رویکرد پژوهش

 رویکرد کمی
 درصد 14/71 71 پیمایش

یه  درصد 01/8 8 تحلیل ثانو
 درصد 01/8 8 رویدادی پس
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 درصد فراوانی روش پژوهش رویکرد پژوهش
 درصد 01/8 8 یجیت

 درصد 01/8 8 پویایی سیسغم

 رویکرد کیفی
 درصد 14/9 9 گراندد تئوری

 درصد 01/8 8 دلفی
 درصد 14/9 9 نامشخص

 رویکرد تلفیقی
 درصد 14/9 9 اکغشافی

 درصد 79/3 3 تبیینی

 
هتایی کته بته روش پیمتایش انجتام  دهنتد کته ستهم پژوهش های پژوهش نشان می یافغه

ویژه  دهندۀ استغفاده از رویکردهتای کمتی، بته درصد بوده استت کته نشتان 14/74اند،  شده
هتای  درصتد از پژوهش 7/0ها است. ایتن درحتالی استت کته  گونه پژوهش پیمایش، در این

اند. ایتن مستئله  های تلفیقی انجام شده درصد به روش 1/0شده با رویکردهای کیفی و  انجام
ویکرد کتلن بترای ارائته توصتیفی از وضتعیت ها از ر حاکی از اسغفادۀ طیف غالب پژوهش

کید بر رویکرد کیفتی بترای نشتان  اشغاا  دانش آموخغگان و تمرکز کمغر به مرصۀ بنیادین و تأ
های موجود در این حوزه است. این درحالی است که توجه به این حتوزه  دادن مسائل و چالش

آنان، کمل شایانی به ترسیم  های ممیق با آموخغگان از طریق مصاحبه و مشاهده مسائل دانش
هتا و  کند. البغه در کنار این موضوع، توجه بته رویکترد کمتی در پژوهش وضع موجود آنان می

هتا و  بر شناسایی بهغر مستائل و چالش افزون توازن در اسغفاده از هر دو رویکرد در این مورد، 
 خواهد کرد.های جامع در این حوزه نیز کمل  تبیین این مسائل، به انجام پژوهش

 . سیمای محتوایی3-2

ها مغمرکز بوده  شناسی پژوهش های ظاهری و روش یل بخش از فراتحلیل حاضر بر ویژگی
آموخغگان  شده در حوزۀ اشغاا  دانش های انجام بر توجه به ساخغار پژوهش است، اما افزون

که  ر این مقاله تتتتت برمبنای روش پژوهش د صوری ارائۀ آمار و ارقام کمی انجام شد که به تت
کید شده است، زیرا رویکرد کیفتی  روش فراتحلیل کیفی است تت بر حوزۀ محغوایی بیشغر تأ

تری در متتورد مستتئلۀ  فهم و کنکتتاش در متتورد محغتتوای مستتئله، زوایتتای شتتفا  و قابتتل
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منظور شتناخت بیشتغر مستئله، در  دهد؛ بنابراین، در این قستمت، بته موردپژوهش ارائه می
ها و نغتایو  های اصتلی، و یافغته محغتوا، ابغتدا بته کدگتذاری اهتدا ، پرستشمراجعه بته 

دست آمدند و  های اصلی هر پژوهش، به ها اقدام شد سپس، منوان آمده در پژوهش دست به
هتای  ها کدگذاری شدند. نغیجه حاصتل شتده احصتام تم های کل پژوهش سرانجام، منوان

 ها در کنار یکدیگر حاصل شده است. ژوهشهای تمامی پ ذیل بوده از طریق اجماع کل تم
 ها . سرفصل اصلی پژوهش3-2-1

مستتئلۀ اصتتلی در بختتش محغتتوایی، تمرکتتز موضتتومی آثتتار موردم العتته استتت. تمتتام 
اند، بتر چنتد موضتوع  آموخغگان انجام شتده هایی که در ایران دربارۀ اشغاا  دانش پژوهش

 (.7اند )جدو  شماره  محوری مغمرکز بوده
 

 آموختگان شده در مورد اشتغال دانش های انجام (. تمرکز موضوعی پژوهش7ره )جدول شما

 درصد فراوانی موضومای
 درصد 31/4 4 افزایی لحاظ مهاری آموخغگان به اشغاا  دانش

 درصد 93/71 93 آموخغگان وضعیت اشغاا  و بیکاری دانش
 درصد 77/81 87 آموخغگان از منظر کارآفرینی اشغاا  دانش

 درصد 14/11 14 های درسی و کیفیت آموزش مالی خشی برنامهاثرب
 درصد 97/7 7 آموخغگان از منظر توجه به بخش تعاون اشغاا  دانش

 
آموخغگان  (، بررسی وضعیت اشغاا  و بیکاری دانش7های جدو  شماره ) براساس داده

، در متورد شتده هتای انجام درصد( و بسیاری از پژوهش 77/71در رتبۀ نخست قرار دارد )
ها، و ارائه راهکتار در ایتن زمینته  آموخغگان در بازار کار، چالش بررسی موانع جذب دانش

آموخغگتان  های درستی بتر وضتعیت اشتغاا  دانش اند. در مرتبۀ بعد، اثربخشی برنامه بوده
 77/87آموخغگان از منظر کارآفرینی ) درصد(، و پس از آن، توجه به اشغاا  دانش 14/11)

ای ماننتد توجته بته اشتغاا  از  های محغوایی ر رتبۀ سوم قرار گرفغه است. سرفصلدرصد( د
اند که در ادامه  های بعدی قرار گرفغه افزایی، و اشغاا  در بخش تعاون، در رتبه منظر مهاری

 اند. توضیح داده شده
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 آموختگان . وضعیت اشتغال و بیکاری دانش3-2-2

شتده نمایتان شتد، توجته بته مستئله  های انجام هایی که در بررسی پژوهش یکی از موضوع
ها، با هتد  بررستی راب تۀ  درصد از پژوهش 71آموخغگان است.  اشغاا  و بیکاری دانش

انتد.  آموخغگان این حوزه، بتر ایتن موضتوع تمرکتز کرده میان آموزش مالی و بیکاری دانش
ی و هدایت اقغصاد و اند که آموزش، منشأ ایجاد مهار برخی از پژوهشگران بر این نظر بوده

گذاری در سرمایۀ انسانی  گذاری در آموزش، نومی سرمایه رو، سرمایه خدمای است و ازاین
گونه که پیشغر نیز اشتاره   آید. همان شمار می های تولیدی مردم به گذاری در ظرفیت و سرمایه

م ترش محتور  منوان رکن اساستی اقغصتاد دانش شد، این، همان سرمایۀ انسانی است که به
هتای  شتده در چنتد دهتۀ اخیتر، ازجملته نغتایو پژوهش های انجام شود. نغایو پژوهش می

(، فتتانی خیتتاوی و معلمتتی خیتتاوی 8911نستتب و همکتتاران ) (، سنایی8941ختتادمی )
( حتتاکی از ایتتن استتت کتته در کنتتار 8934(، و حستتینی )8937نژاد ) (، حستتین8938)

ای دارند، زیرا  ی ورود به بازار کار اهمیت ویژههای انسانی نیز برا های مادی، سرمایه سرمایه
نظام آموزشی و نظام اقغصادی با یکدیگر ارتباط و تعامل جدی دارند و بر مملکرد یکدیگر »

تت نیازهای تخصصی نظام اقغصادی  ویژه در س وش مالی به تت گذارند. نظام آموزشی  تأثیر می
 (.94، 8931ممران و رحمانی،  )صالحی« کند از منظر نیروی انسانی را تأمین می

این درحالی است که با وجود اهمیت یتافغن تحصتیلی دانشتگاهی و افتزایش تعتداد 
ها در ایتران،  و گسغرش کمتی دانشتگاه 8930و  8910های  ها در دهه دانشجویان دانشگاه

زار آموخغگان ماهر، توسعۀ منابع انسانی، و نیازهای با شاهد فقدان ارتباط مسغقیم بین دانش
بر مرصۀ اجغمامی، در مرصۀ پژوهشتی نیتز موضتوع ارتبتاط آمتوزش و  کار هسغیم. افزون

وضعیت اشغاا ، از موضومای محغوایی مهم و موردبررستی بتوده استت. براستاس نغتایو 
آموخغگان، فقدان جذب نیروی کتار در  شده، مواملی مانند افزایش دانش های انجام پژوهش

های  گویی به خواسغه ت بازار کار، ناتوانی در پاسخیاز وضعدولغی، اطلمای ناکافی   بخش
حتد  از شیهای تحصتیلی، انغظتار ب  ملمی و مملی کارفرما، ماهیت مردانۀ برختی از رشتغه

آموخغگان دخغتر، متدم توجته کتافی دولتت بته  نفس پایین دانش آموخغگان، امغمادبه دانش
ی، فرهنگتی، و اجغمتامی، نغتایجی های اقغصاد زایی، و فقدان سرمایه های اشغاا  سیاست
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کشند )برای نمونه نل: ملکوتیان و پرورش،  چالش می را به یۀ انسانیۀ سرمایهسغند که نظر
زاده و  ؛ فترخ8917؛ قربتانی، 8913؛ میرزایی و همکاران، 8913؛ صالحی ممران، 8911

؛ 8938؛ ستلگی، 8938؛ آقتامیری، 8913پور،  پور و ستلیمان ؛ خستروی8913همکاران، 
(؛ بنتابراین، ایتدۀ 8934؛ قائتدرحمت، 8934؛ کریمتی، 8931غلمرضایی و همکتاران، 

پردازان سرمایۀ انسانی بر این  چالش کشیده شد، زیرا نظریه ارتباط میان آموزش و اشغاا ، به
نظرند که کارفرمایان به مرضۀ نیروی کار ماهر با افزایش تقاضای آن پاسخ خواهند داد. این 

سبب وجود شکا  بین وضعیت  شده، به های انجام ه برمبنای نغایو پژوهشدرحالی است ک
رو هسغند،  آموخغگان در بازار کار با آن روبه ای که دانش های روزانه بازار کار فعلی و واقعیت

کار و رشتد  و توان وجود سرمایۀ انسانی را مقیاس مناسبی برای حضور در فضای کسب نمی
شده، این ایده را کته تحصتیل  های انجام براین، نغایو پژوهش اقغصادی درنظر گرفت. افزون

اند، زیرا  نقد کشیده در مقاطع بایتر آموزش مالی به افزایش نرخ اشغاا  خواهد انجامید، به
اند و همننتین، درممتل، شتاهد راب تۀ  در مشاغل مشابه، زنان کمغر از مردان درآمد داشغه

ایم ) صالحی  توسعه نبوده ان در کشورهای درحا خ ی مثبت بین آموزش مالی و اشغاا  زن
 (.8934و کریمی، 8913ممران، 

 های درسی کیفیت آموزش عالی و اثربخشی برنامه. 3-2-3

های آموزشی مالی و ارتقتای ثمربخشتی، افتزایش  در چند دهۀ اخیر، تمایل به کارایی نظام
ستغای ارتقتا و ارزیتابی های ارزیابی آموزش متالی در سراستر جهتان در را یافغه و سیاست

های آموزشتی تلقتی  ناپذیر تمتام برنامته ، بخش جدایی در تمام مراکز آموزشی دنیا آموزشی 
(. در بخش پژوهشی ایران نیز به این مسئله توجه 78، 8937شده است )شرفی و مباسپور، 

 هایی که در دو دهۀ اخیر انجتام درصد از پژوهش 11ای که  گونه چشمگیری شده است؛ به
آموخغگان بتوده  های آموزشی و ارتباط آن با اشغاا  دانش اند، در مورد اثربخشی برنامه شده

هایی ماننتد اخغصتاص  است. در مرصۀ پژوهشی، کیفیت آموزش مالی در قالب سرفصتل
های دانشتگاهی، فقتدان  های درسی نظری و ممتومی در رشتغه توجهی از برنامه بخش قابل

های اقغصادی و اجغمامی، محغوای با کیفیت پتایین  سعۀ مهاریهایی برای تو جایگاه برنامه
های  آموزش مالی، نبود مدرسان ماهر دانشگاهی، روزآمد نبتودن برنامته یهای درس برنامه
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های  تتوجهی برنامته درسی، نداشغن انع ا  و پویایی یزم برنامۀ درستی دانشتگاهی، و بی
اند )برای نمونه نتل:  ها بوده پژوهش درسی به کارآفرینی محورهای اصلی موردبررسی این

؛ 8934؛ موحتدی، 8934؛ بهادری، 8934؛ احمدی، 8937؛ جهانبانی، 8911صدیقی، 
شود  شده مشخص می های انجام (. همننین، با نگاهی به نغایو پژوهش8937فرجام،  نیل
ظر ن محور است و بعیتد بته های درسی، نظام آموزش مالی، موضوع لحاظ صباۀ برنامه که به

ها و  ای از دانش و اطلمای، در زمینۀ ایجاد مهاری رسد که بغواند تنها با انغقا  مجمومه می
 جایی ببرد. های موردنیاز بازار کار، راه به شایسغگی

 آموختگان از منظر کارآفرینی اشتغال دانش. 3-2-4

د( بته درصت 81آموخغگان طی دو دهۀ اخیتر ) های مرتبط با اشغاا  دانش طیفی از پژوهش
شترط یزم در یتل نظتام »اند، زیرا  آموخغگان اشاره کرده موضوع کارآفرینی و اشغاا  دانش

« بتتر دانتتش استتت آموخغگتتان، کتتارآفرینی مبغنی اقغصتتادی بتترای اشتتغاا  اثتتربخش دانش
بتر دانتش،  (. این درحالی است که در ایران، کتارآفرینی  مبغنی79و  71، 8917)انغظاری، 

ستهولت  وکار در آن به . ایران، یکی از کشتورهایی استت کته کستبوضعیت مناسبی ندارد
وکار در کشورهای  ( از سهولت انجام کسب1010بندی بانل جهانی ) شود. رتبه انجام نمی

را کسب کرده که نسبت به سا   817کشور، رتبۀ  830دهد که ایران در میان  جهان نشان می
وکار، تنها نسبت  لحاظ سهولت کسب ران بهاساس، ای قبل، یل پله صعود داشغه است. براین

شده  های انجام (. پژوهش1010، 1کشور جهان، وضعیت بهغری دارد )بانل جهانی 49به 
کید بر کارآفرینی دانش های  شتناخغی، سرفصتل آموخغگان در ابعتاد روان در این حوزه، با تأ

ها، و تعیتین  ، چالشهای مؤثر برنامۀ درسی، اجغمامی، و سیاسی، به بررسی موامل و زمینه
؛ چاوشتی، 8911؛ نتادری، 8911زاده،  انتد )بترای نمونته نتل: شتریف راهکارها پرداخغه

فرجام،  ؛ نیل8937زاده،  ؛ مباس8931؛ نصیرزاده، 8930؛ جدی، 8930؛ بخشی، 8911
آموخغگتان در  هتای دانش ستازی قابلیت (. این درحالی است کته در طراحتی و پیاده8937

بر دانش و تناسب آن با نیازهای بازار کار، به کتارایی ختارجی نظتام  بغنیبحث کارآفرینی م
 آموزش مالی توجه زیادی نشده است.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 افزایی آموختگان از منظر مهارت اشتغال دانش .3-2-5

آموخغگتان مراکتز  طور ممتومی، دانش آموخغگتان بته باوجود بای بودن نترخ بیکتاری دانش
های محتدود استغخدام، از  اند، زیترا مؤلفته ی داشتغهتر آموزی، نرخ بیکتاری پتایین مهاری

آموخغگتان بتا  های صرفًا ملمی و تجربۀ کاری، فراتر رفغته استت. بیکتاری دانش صلحیت
دهندۀ هوشمندانه ممل کردن بازار کار و ارزش قائتل شتدن  مهاری و تخصص پایین، نشان

(. 47، 8930فضتتای کتتار بتترای تخصتتص نیتتروی کتتار استتت )انغظاریتتان و طهماستتبی، 
اند نیز گویای این  انجام شده 8930و  8910درصد( که در دو دهۀ  4های اندکی ) پژوهش

ها، با آننه بازار کتار از بعتد مهتاری  ها و مواد آموزشی دانشگاه دوره اند که میان م لب بوده
ای در راستغای  اند، زیرا اقدام کتافی و اساستی طلبد، تناسب من قی نداشغه فنی و ملمی می

ای انجتام نشتده استت و  های مهارتی براساس م العه و بررسی نیازهتای من قته ائۀ رشغهار
های موردنیتاز مشتاغل  که یزم است، با مهاری گونه   شده آن های ارائه س ح و میزان آموزش

کتته اشتتغاا   اند؛ درحالی هتتای تولیتتدی و ختتدماتی در من قتته تناستتب نداشتتغه بخش
؛ 8910ای، تسهیل شود )کاوسی،  حرفه و های فنی ق مهاریتواند از طری آموخغگان می دانش

 (.8933؛ مجیدی مجیدلو، 8933؛ گرزین، 8937مرادی، 
 آموختگان از منظر توجه به بخش تعاون اشتغال دانش .3-2-6

هتای کارآفرینانته و  شده، بیانگر این استت کته بته فعالیت های انجام مرور محغوای پژوهش
یافغه و  ای ستازمان گونته دانشتگاهی در بستغر نظتام تعتاونی بهآموخغگتان  زای دانش اشغاا 

هتای مربتوط بته رشتغۀ کشتاورزی بتا  درصد از پژوهش 7هدفمند، توجه نشده است. تنها 
اند. فقدان تعامل مناسب بین نظام آمتوزش  رویکرد کمی و توصیفی به این حوزه توجه کرده

آموخغگتان، فراینتد توستتعۀ  وکار و هتتدایت شتالی ناکارآمتد دانتتش متالی و فضتای کستب
کند؛ این درحالی است کته بختش   رو می آموخغگان را با محدودیت روبه های دانش تعاونی

آموخغگان، تجمیتع منتابع و امکانتای، و توستعۀ  های اندک دانش تواند با سرمایه تعاون می
های  هتای اقغصتادی و افتزایش فرصتت ها، سهم بسزایی در توسعۀ فعالیت مدیریت تعاونی

؛ 8930؛ میتدی، 8913آبتادی،  ؛ ملی8911قورچیتان،  شالی داشغه باشد )مباستی و قلی
 (.8938رحمانی، 
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هتا موردتوجته استت، چتارچوب نظتری  مسئلۀ دیگری که در ستیمای محغتوایی پژوهش
ترین اقدام در فراتحلیتل کیفتی، کشتف و استغخراج نظریتۀ  اساسی»ها است.  مورداسغفادۀ آن

(. در بستتیاری از 814، 8914)ذاکتتر صتتالحی، « ررستتی استتتمشتتغرک در م العتتای موردب
آموخغگان، مبنای نظری غالبی وجتود نداشتت.  شده در مورد اشغاا  دانش های انجام پژوهش

های  ها باوجود اتخاذ رویکرد کمی، در بخش ادبیای نظری پتژوهش، بته پیشتینه این پژوهش
انتد و  ش مالی و بتازار کتار پرداخغههایی مانند ارتباط آموز ها و بحث تجربی تحقیق و تعریف

ای که درواقع، دربردارندۀ هیچ آمتوزۀ نظتری خاصتی  گونه ای هسغند؛ به فاقد بنیان نظری قوی
صتوری مستغقیم و صتریح و برختی نیتز  ها به های دیگر نیز برخی نظریته نیسغند. در پژوهش

( بته 1  شتماره )صوری غیرمسغقیم در مورد موضوع مورد نظر م رش شده بودند. در جدو به
 آموخغگان اشاره شده است. های مربوط به اشغاا  دانش مبانی نظری مورداسغفاده در پژوهش

 

 ها گیری نظری پژوهش (. جهت1جدول شماره )

یۀ پژوهش  درصد گیری جهت نظر

 نظریۀ سرمایه انسانی
 درصد 89 مسغقیم و صریح

 0 غیرمسغقیم

 فرهنگی ت نظریۀ سرمایه اجغمامی
 0 و صریح مسغقیم

 درصد 7 غیرمسغقیم

 نظریۀ انغقادی
 درصد 1 مسغقیم و صریح

 0 غیرمسغقیم

 نظریه کارکردگرایی
 درصد 8 مسغقیم و صریح

 0 غیرمسغقیم

 ها سایر نظریه
 درصد 4 مسغقیم و صریح

 درصد 4 غیرمسغقیم

 بدون مبانی نظری
 درصد 34 پژوهش کمی
 درصد 3 پژوهش کیفی
 درصد 1 یپژوهش تلفیق

 درصد 8  مدم دسغرسی به مغن پژوهش
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درصتد از  91های این بختش، حتاکی از ایتن استت کته  گونه که اشاره شد، یافغه  همان
ای که از ایتن تعتداد، اکثریتت  گونه اند؛ به ها، برپایۀ یل نظریۀ مشخص انجام شده پژوهش

هتا،  درصتد از پژوهش 81انتد.  طور مسغقیم مبنتا قترار داده ها نظریۀ سرمایۀ انسانی را به آن
هایی مانند نظریۀ دوماملی هرزبرگ )غیرمسغقیم(، شبکه شتالی )مستغقیم(، نظریتۀ  نظریه

برنامۀ درسی کلین )مسغقیم(، مهار شالی اسپکغور )مسغقیم(، خودکارآمدی ممومی شرر 
کننده )غیرمسغقیم(، رضایت شالی )مستغقیم(، نظریتۀ منتابع  )غیرمسغقیم(، رفغار مصر 

های  های توسعۀ اقغصادی )مسغقیم(، الگو شدن )غیرمسغقیم(، نظریه )غیرمسغقیم(، جهانی
منوان مبنتای نظتری  شدۀ آجزن )غیرمسغقیم( را به ریزی کارآفرینی )مسغقیم(، و رفغار برنامه

دهندۀ این موضوع است که در بررستی موضتوع اشتغاا   اند که این امر، نشان خود برگزیده
هتا آن را  غیر از نظریۀ سرمایۀ انسانی، نظریۀ ثابغی کته اکثریتت پژوهش بهآموخغگان،  دانش

ای  صتوری جزیتره را به  هتا مبتانی نظتری پتژوهش مبنا قرار دهند، وجود نداشغه و اغلب آن
انتد  ای بوده ها، فاقد هرگونه مبنای نظری درصد از پژوهش 47براین،  اند. افزون درنظر گرفغه

رود  اند که براساس آن، انغظار نمتی درصد به روش کیفی انجام شده 3که از این میزان، تنها 
های کیفی و تلفیقی  که پژوهشگر از ابغدا موضع نظری خاصی را اتخاذ کند. البغه از پژوهش

رود کته در پایتان پتژوهش، بته الگتوی نظتری  تت انغظار متی  ویژه با روش گرندد تئوری به تت
ها کتامًل  الگوها در این پژوهش گونه  که فقدان اینجدیدی دست یابند؛ این درحالی است 

 مشهود است.
اند که  های کمی بوده ها، از نوع پژوهش درصد پژوهش 34گونه که اشاره شد،  اما همان

کارگیری الگو و چارچوب نظری خاصی هسغند کته  های کیفی، مسغلزم به برخل  پژوهش
دهنتد کته غالتب  ها نشتان می کننتد، امتا یافغتهتوانند ادمایی را رد یتا تأییتد  با آزمون آن می

انداز نظری، دچتار  لحاظ چشم آموخغگان، به شده در حوزۀ اشغاا  دانش های انجام پژوهش
ها این مسئله را بدون مشتخص کتردن موضتع نظتری ختود  ضعف هسغند و نویسندگان آن

نهتا برپایتۀ های نظتری و ت اند و واکاوی ایتن موضتوع، بتدون اتکتا بته پیشتینه بررسی کرده
 های تجربی و تعریف مفاهیم این حوزه بوده است. پیشینه
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 گیری بحث و نتیجه. 4

آموخغگان، موضتومی استت کته در دو دهتۀ اخیتر،  پژوهش دربارۀ چگونگی اشغاا  دانش
ویژه دهته   و بته 8910کته در دهته  ای  گونه توجه چشمگیری را به خود جلب کرده است؛ به

توسعۀ نامغوازن آموزش مالی در کشور و فقدان جذب هدفمند  سبب رشد کمی و ، به8930
 اند. ها به این مسئله توجه کرده آموخغگان، شمار باییی از پژوهش دانش

شتده طتی چنتد دهتۀ اخیتر، مستئلۀ اشتغاا   هتای انجام محور اصتلی اغلتب پژوهش
کید بتر چنتد موضتوع مشتخص، ماننتد  دانش وضتعیت اشتغاا  و بیکتاری آموخغگان با تأ
های تحصتیلی  آموخغگتان شتاغل بتا رشتغه آموخغگان، بررستی تناستب شتال دانش دانش

کید بر ضروری توجه به کیفیتت آمتوزش متالی و برنامته درستی موجتود در  دانشگاهی، تأ
های  آموخغگان بوده است. با توجته بته بررستی دانشگاه، و توجه به موضوع کارآفرینی دانش

کرار پژوهش در این موضومای و دست نیافغن به یل رویکترد جتامع در ایتن شده، ت انجام
 توان به موامل زیر نسبت داد: زمینه را می

 31از  :آموختگهان های تحصیلی در توجهه بهه مسهئله اشهتغال دانش ( سهم نامتناسب رشته2
نامتتۀ کارشناستتی ارشتتد و دکغتترا و مقالتتۀ  هتتای گونتتاگون پایان پژوهشتتی کتته در قالب

پژوهشی در ایران، بررسی شده است، سهم پژوهشگران حوزۀ کشاورزی زیاد و سهم  ت ملمی
شتود،  ای پیشنهاد می رشغه رو، براساس رویکرد میان های دیگر اندک بوده است؛ ازاین رشغه

آموخغگتان  های دیگتر بته پتژوهش ملمتی دربتارۀ اشتغاا  دانش تنها پژوهشتگران رشتغه نه
ستری موضتومای ختاص و متدم بررستی ایتن موضتوع در  بپردازند، بلکه تمرکتز بتر یتل

های مخغلتتف، مستتغلزم پژوهشتتی استتت کتته نگتتاه جتتامعی بتته مستتئله اشتتغاا   مرصتته
 .آموخغگان داشغه باشد دانش
ستی رۀ رویکترد  آموختگان: ( عدم تعادل رویکردهای روشی در تحلیل مسئلۀ اشتغال دانش1

ای  تواند ابعاد ناشناخغه نوع خود می آموخغگان، اگرچه در های اشغاا  دانش کمی بر پژوهش
هتای کیفتی استت کته ایتن  های خاص پژوهش نگری  از مسئله را مشخص کند، فاقد ۀر 

کنتد.  آموخغگتان را نتاممکن می مسئله نگتاه جتامع بته شتناخت پیامتدهای اشتغاا  دانش
نگری در م العتتۀ حتتوزۀ اشتتغاا   شناستتانه و متتدم جتتامع همننتتین، ختتأل نگتتاه آسیب
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دلیل نگتاه کمتی بته  های دیگر، ازجمله مواردی هسغند که به خغگان در کنار حوزهآمو دانش
رستد، شتناخت و درک مستئلۀ  نظر می اند. بته آموخغگان، نادیده انگاشغه شده اشغاا  دانش

های اقغصادی، فرهنگتی،  آموخغگان، مسغلزم واکاوی و تحلیل زمینه اشغاا  و بیکاری دانش
هتای کیفتی  لحاظ متاهوی بتا انجتام پژوهش آن است که بته اجغمامی، و سیاسی مرتبط با

های زیترین ایتن مستئله، در تتدوین و اصتلش قتوانین و  پذیر است، زیرا بررسی ییه امکان
بتتراین، اتختتاذ  کنتتد. افزون ربتتط کمتتل می گذاران ذی های م لتتوب بتته سیاستتت سیاستتت

آموخغگان نیتز  غاا  دانشرویکردهای تلفیقی در راسغای ارائۀ تصویر مغوازنی از موضوع اش
هتا را پوشتش  های این نوع پژوهش های کیفی، ضعف تواند ضمن پر کردن خأل پژوهش می

 داده و م العۀ جامعی در راسغای بررسی این موضوع باشد.
 آموختگهان: های نظری هماهنگ با شرایط جامعۀ ایران در حوزۀ اشهتغال دانش ( خأل  تحلیل9
شتده، تنهتا بته توصتیف  های انجام دهد که نیمی از پژوهش یهای این پژوهش نشان م یافغه

شتتده در ایتتن  های بررسی انتتد و تنتتوع موضتتوع آموخغگتتان پرداخغه وضتتعیت اشتتغاا  دانش
های پیشین در  ها کم و ناچیز بوده است. پژوهشگران، بیشغر سعی در تکرار پژوهش پژوهش

ه، ختأل بنیتادین نظتری در حتوزۀ اند. ایتن مستئل ای جدید داشغه قالبی نو و در مورد جامعه
هایی کته در ایتن حتوزه انجتام  آموخغگان را در پی داشغه و بسیاری از پژوهش اشغاا  دانش

هتایی از اشتغاا  و بیکتاری و ارتبتاط  اند، فاقد بنیان نظری بوده و تنها به ارائتۀ تعریف شده
کته ارائتۀ فضتای  اند؛ درحتالی آموخغگان و آموزش مالی بسنده کرده وضعیت اشغاا  دانش

تواند موجب ارائۀ  نظری جدید و هماهنگ با شرایط سیاسی، اجغمامی، و فرهنگی کشور می
 یل مبنای نظری شود.

هتا،  های این پژوهش نیز اشاره شد، محغوای نظری اغلب پژوهش گونه که در یافغه همان
منوان یتل  بتهبر نظریۀ سرمایۀ انسانی و در تناقض با شترایط حاضتر جامعتۀ ایرانتی،  مبغنی

توسعه، است و ضروری دارد که در مرصۀ تولید دانش نظری، پژوهشگران به  جامعۀ درحا 
ها توجه کنند و برمبنای این فضای  سازی این پارادایم های نظری غربی و بومی تلفیق پارادایم

آموخغگتان، رویکترد نظتری مغفتاوی و من بتق بتر  پژوهشی در مورد مسئلۀ اشتغاا  دانش
 کنند. آموخغگان در مورد وضعیت حاضر بیان می ا اتخاذ کنند که خود دانشمسائلی ر
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مسئلۀ دیگری که ضعف  آموختگان: توجهی به موضوع جنسیت در بحث اشتغال دانش ( بی5
آموخغگتان نمتود دارد، موضتوع جنستیت و اشتغاا   آن در مرصۀ پژوهشتی اشتغاا  دانش

کرد سرمایۀ انستانی اشتاره شتد، کمیتت و گونه که در نقد روی  آموخغگان است. همان دانش
ها، تنهتا بتا یتل بعتد از ستاخغار نیتروی انستانی  شده در دانشگاه های ارائه کیفیت آموزش

های پنهتان اجغمتامی، فرهنگتی، و  آن، ییه بر که افزون مغخصص در ارتباط است، درحالی
دقیتق و سیاسی نیز در جذب نیروی انسانی مغخصص دخیتل هستغند؛ بنتابراین، توصتیف 

تواند به ارائۀ  آموخغه در بازار کار می های زیرین حضور زنان و مردان دانش آشکارسازی ییه
 دانش نظری در این زمینه بینجامد.

هتای  پژوهش آموختگهان شها:ل: سهازمانی دانش ههای درون ( عدم تمرکهز بهر مسهاول و شالش4
آموخغگتان ارائته  بیکاری دانش های شده در این حوزه، توصیفی از وضعیت اشغاا  و ملت انجام

آموخغگتان، بتا ارائته  اند ضمن جلوگیری از بیکاری دانش کرده و در بررسی این مسئله سعی کرده
های درستی بتا شترایط فضتای کتار و جامعته، بته تقاضتای  بر پیونتد برنامته پیشنهادهایی مبنی

ن، ارائتۀ راهکتار های مخغلف اقغصادی برای نیروی ماهر و مغخصص پاسخ دهند؛ بنابرای بخش
بتر ستاخغار، مستغلزم درنظتر گترفغن  برای اشغاا  این گروه، ضمن توجه بته رویکردهتای مبغنی

آموخغگان شاغل در بازار کار و اتخاذ بنیتانی استت کته از طریتق آن، واقعیتت  های دانش تجربه
 آموخغه، درک شود. های فردی و جمعی شاغلن دانش اجغمامی اشغاا  در ب ن کنش

آموختگان در بخش تعاون  افزایی و فعالیت دانش هایی مانند مهارت ه ناکافی به موضوع( توج6
ینی: های موجتود در حتوزۀ  های یادشتده، یکتی از ضتعف توجه ناکتافی بته مقولته و کارآفر

های یزم برای  آموخغگان است، زیرا فراهم کردن زیرساخت پژوهشی مرتبط با اشغاا  دانش
آموخغگان، مسغلزم برختورداری از مهتاری و روحیتۀ کتار  شهای جمعی دان تقویت تلش

تری  شود پژوهشگران کنکتاش دقیتق گروهی و کارآفرینی است که در این زمینه پیشنهاد می
آموخغگتان و ارتقتای  هتا در دانش در مورد نقش مراکز آموزش متالی در ایجتاد ایتن توانایی

هتا استت  راین، برمبنای این پژوهشب فرهنگ کارآفرینی در آموزش مالی انجام دهند. افزون
گذار به تاییر بنیادین نظام آموزشتی بترای برطتر  کتردن ایتن مستئله براستاس  که سیاست

 آموزی اقدام خواهد کرد. الگوی جدید آموزش و مهاری



 

 

 

810 
فراتحلیل کیفی وضعیت 

 صیالن ...التح اشتغال فارغ

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

سند نقشۀ جامع ملمی کشور به تقویت نقش ملم  9در بند پژوهی:  ( فقدان دیدگاه آینده7
افزایش کارایی اقغصادی اشاره شده است )سند نقشۀ جامع ملمتی  و فناوری و نوآوری برای

بینتی،  نگاری، پیش (. دسغیابی به این هد ، مسغلزم توجه بته رویکترد آینتده8913کشور، 
هتای موجتود  م العۀ وضعیت موجود، و ارائۀ تصویری از آینده براساس امکانتای و قابلیت

انتد و تنهتا بته  فاقتد ایتن دیتدگاه بوده شده، های انجام است. این درحالی است که پژوهش
رفغتته، حتتل مستتئلۀ اشتتغاا   هم اند. روی آموخغگتتان توجتته داشتتغه وضتتعیت فعلتتی دانش

بتر  نگر و مبغنی آموخغگان در ساخغار پژوهشتی کشتور، از طریتق نگتاهی چندجانبته دانش
شور های کلن ک گذاری در مرصه هایی که مبنای سیاست پژوهی و پرداخغن به پژوهش آینده

 پذیر است. هسغند، امکان
آموخغگتان، از  درمجموع، با توجه به خألهای پژوهشی یادشده در حوزۀ اشتغاا  دانش

ای بتترای بررستتی موضتتوع یادشتتده و بتتا نیازستتنجی از  رشتتغه طریتتق اتختتاذ رویکتترد میان
ها را هدفمند کرد و با اتخاذ نومی رویکترد  توان پژوهش های پژوهشی این حوزه می موضوع

بتراین،  های کمی و کیفی در این زمینته فتائق آمتد. افزون نگر، بر ضعف روش ی جامعروش
هتای نظتری غربتی در حتوزۀ پژوهشتی اشتغاا   ستازی پارادایم شود، بتا بومی پیشنهاد می

های یزم،  محور، و توجه به توسعۀ ظرفیت آموخغگان، دسغیابی به الگوی اقغصاد دانش دانش
ین حوزه فراهم شود. اصلش و بازنگری در قوانین ناظر بر بازار زمینۀ تولید دانش نظری در ا

کید بر به آموخغگان از طریق اتخاذ نگرش جامع در بررستی مستائل  کارگیری دانش کار با تأ
ی اشتتغاا  پژوهتت منتتد برنامتتۀ آینتتده سازمانی اشتتغاا ، تتتدوین نظام برون تتت ستتازمانی درون
منظور حل بنیادین مسائل این حتوزه بتا  ی بهآموخغگان، و سازماندهی ملمی و کاربرد دانش

آموخغگان دانشگاهی از طریق طرش الگوهتای  درنظر گرفغن تسهیلتی برای اسغخدام دانش
های تشتویقی، از متوارد  آموخغگان در قالب سیاستت پیشنهادی برای افزایش اشغاا  دانش

 شوند. های این پژوهش، پیشنهاد می دیگری هسغند که برمبنای یافغه
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 منابع
یفیت درونی و بیرونی دوره آموزشی هتلداری برر ااراع عنا رر ارزشیابی ک(. 8934) احمدی جویبای،مریم

  )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه مازندران، ایران. گانه فرانسیس کالین نه

الغحصتتیلن دانشتتگاه و ارائتته اقتتدامای و  (. تحلیتتل اجمتتالی وضتتعیت بازارکتتار فتتارغ8934امینی،ملیرضتتا )
 .1-818، امور اقتصاد کالن .ها نراهکارهای یزم برای افزایش اشغاا  آ

آفرینی مبغنی بر ملم؛ شرایط یزم برای اشغاا  اثربخش دانش آموخغگان آموزش (. کار8917انغظاری،یعقوب)
  .93-34، 33 ،مجلس و راهبرد .مالی

گزارش دفترر مطالعرات  .آموخغگان دانشگاهی های اشغاا  دانش (. تحلیلی بر چالش8939) انغظاری،یعقوب 
 .87841، شماره مسلسل: 180کد موضومی: فرهنگی  ر های اجتماعی اجتماعی معاونت پژوهش

(. بررستتی میتتزان همتتاهنگی و ان بتتاق نظتتام آمتتوزش متتالی و 8930) طاهره طهماستتبی،و ناهیتتد،  انغظاریان،
 .33-78، 870، ماهنامه کار و جامعه  .ای با نیازهای بازارکار حرفه و های فنی آموزش

( 3131آموختگران ورودی ارا)   بررای رابطره وعرعیت صیصریلی دانرش(. 8938السادای )آقامیری،فاطمه
  دانشگاه مازندران، ایران. .)پایان نامه کارشناسی ارشد( ندانشگاه مازندران با وععیت اشتغا) آنا

جنروبی در ارصاراف فرهنر  ثیر مرکز آموزش جهاد کشاورزی میمدیه ااتان خرااران أص(. 8930) بخشی،آزاده
  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.. نامه کارشناسی ارشد( )پایان نکارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگا

ای و کرار و  حرفره های فنری اثربخشی آموزشی رشته مکانیک خودرو در هنراتان(. 8934) الله ری،حجتبهاد
  دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.(. نامه کارشناسی ارشد پایان) شدان

آموخغگان نابینای شاغل در شتهر  (. وضعیت اشغاا  و رضایت شالی دانش8938) افزار، سغار ؛ وترکمان،فرش
 .71-19 ،7، شناای ایران مجله مطالعات جامعه .تهران

های کارآفرینی و رابطه آن با وععیت اشتغا) دانشرجویان رشرته  بررای شاخص(. 8930) لیل کند،جدی تازه 
  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. .نامه کارشناسی ارشد( )پایان نبدنی شهر صهرا صربیت

بررای جایگاه عنا ر برنامه دراری کارآفرینانره در آمروزش عرالی از دیردگاه (. 8937) فریبا جهانبانی وشاره،
 دانشگاه کاشان، ایران. .نامه کارشناسی ارشد( )پایان ندانشجویان دانشگاه کاشا

هرای  ناش ارفصل کارشناای ارشد صربیت بردنی و علروم ورزشری در صرأمین مهارت(. 8911) زهرا چاوشی،
نتور مرکتز تهتران،  اه پیامدانشگ .نامه کارشناسی ارشد( )پایان نآموختگان از نظر کارفرمایا کارآفرینی دانش

 ایران.

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&basicscope=1
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D9%86%D9%87%20%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&basicscope=1
https://research.thmporg.ir/sites/default/files/attachements/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_0.pdf?theme=RTO
https://research.thmporg.ir/sites/default/files/attachements/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_0.pdf?theme=RTO
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/835171/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/835171/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5jqj51LDpAhWxQEEAHRs6D-0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Freport%2Fshow%2F922815&usg=AOvVaw2t5i4jTQH7ClJXNWwPgwPN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5jqj51LDpAhWxQEEAHRs6D-0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Frc.majlis.ir%2Ffa%2Freport%2Fshow%2F922815&usg=AOvVaw2t5i4jTQH7ClJXNWwPgwPN
http://ensani.ir/file/download/article/20121212093650-9625-132.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20121212093650-9625-132.pdf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5ac2d55fa27c68bdaa5202a820e0f836/search/2166381a1f2874a861291c4c18689f2e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5ac2d55fa27c68bdaa5202a820e0f836/search/2166381a1f2874a861291c4c18689f2e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/57b5d86aaa2b60c6cf9f11d3227362bb/search/537addc2c0f1af81d8f2e0b72eaa66cf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/57b5d86aaa2b60c6cf9f11d3227362bb/search/537addc2c0f1af81d8f2e0b72eaa66cf
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c63edfed4ef38e70071b4db7b470735f/search/e4400afaa9ff342a25ed95e404be146c
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c63edfed4ef38e70071b4db7b470735f/search/e4400afaa9ff342a25ed95e404be146c
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=203470
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=203470
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ebaf1aececa28017a7cc24a08da123de/search/3f38dcbd882b7f5fcd879170706768b2
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ebaf1aececa28017a7cc24a08da123de/search/3f38dcbd882b7f5fcd879170706768b2
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/81e33f935d92eefeac65141d3cb957b3/search/89692ed3dede105be003aa090697cdb0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/81e33f935d92eefeac65141d3cb957b3/search/89692ed3dede105be003aa090697cdb0
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7c3fa7ee947c4fc87f95a96183a9b691/search/f0e29938a1ef49bdd42d077d3876cded
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7c3fa7ee947c4fc87f95a96183a9b691/search/f0e29938a1ef49bdd42d077d3876cded
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7c3fa7ee947c4fc87f95a96183a9b691/search/f0e29938a1ef49bdd42d077d3876cded
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7c3fa7ee947c4fc87f95a96183a9b691/search/f0e29938a1ef49bdd42d077d3876cded
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فراتحلیل کیفی وضعیت 

 صیالن ...التح اشتغال فارغ

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

آن برا التیصیالن علوم انسانی دانشگاه یااوج و ارصباط  بررای وععیت اشتغا) فارغ(. 8937) قدم نژاد، حسین
 دانشگاه یاسوج، ایران. .نامه کارشناسی ارشد( )پایان یبرخی متغیرهای اجتماعی و جمعیت

 علرومآموختگران زن کارشنااری ارشرد دانشرکده  بررای عوامل مؤثر بر اشتغا) دانش (.8934حسینی،پروانه)
 ، )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه ملم و فرهنگ، تهران، ایران.انسانی دانشگاه علم و فرهن 

ارائره یرک الگروی ایسرتمی بررای مطالعره اثررات اشرتغا) دانرش آموختگران (. 8941) خادمی حبیب آبادی
دانشگاه اصفهان،ایران. .نامه کارشناسی ارشد( )پایان هدانشگاهها بر صواع

متوثر بتر اشتغاا   یفترد یهتا یژگتین نقتش ویتیب(. ت8913) پور،محمدرضتا ستلیمانو  ؛بهمن پور، خسروی
زن  .(اهواز –ن یرام یعیو منابع طب ی: دانشگاه کشاورزی)م العه مورد یآموخغگان دخغر آموزش مال دانش

 .109-110 ،(7)1،  پژوهش زنان( در صواعه و ایاات

ینتۀ جتذب نخبگتان و پیشتگیری از (. فراتحلیل م العای انجتام شتده در زم8914) غلمرضا ذاکر صالحی،
  .893-889 ،(8)1، مجلۀ جامعه شناای ایران .مهاجری آنها

آموختگان کشاورزی برای اشرتغا) در  ای موردنیاز دانش ههای حرف بررای  الحیت(. 8938) فرشغه رحمانی،
  دانشگاه بوملی سینا، همدان، ایران. .نامه کارشناسی ارشد( )پایان مبخش صعاون در ااتان ایال

آموختگران رشرته مردیریت جهرانگردی در  رنعت گردشرگری   موانع جذب دانش (.8938) سلگی،معصومه
 یآموختگان کارشناای ارشد رشته مردیریت جهرانگردی دانشرگاه عالمره بباببرای دانش: مطالعه موردی

  ایران. ،دانشگاه ملمه طباطبایی، تهران .نامه کارشناسی ارشد( )پایان

(. ارائه چتارچوب مفهتومی ارزیتابی سترمایه فکتری در آمتوزش متالی: 8930) زهرا راثیان،و  قاسم، سلیمی،
 .87-83 ،(73)89، فصلنامه آموزش مهندای ایران .رهیافغی برای مراکز آموزش مالی فنی و مهندسی

 میرهاشتمی، ؛ملتی صتداقت، ؛احستان تیمتورزاده، ؛ملتی جتا ،غن ؛مبدالرضا دیوری، ؛هرمز نسب، سنایی
آموخغگتتان رشتتغه متتدیریت ختتدمای  (. وضتتعیت اشتتغاا  دانتتش8911) نیا،حستتین صتتمدیو  ؛صتتدیقه

  .109-110 ،(9)88، مجله بب نظامیدرمانی،  ت بهداشغی

آموخغگتان بتر استاس  پتذیری دانتش های اشغاا  (. شناسایی قابلیت8937) پور،مباس مباسو شرفی،محمد، 
 .71-99، (7)9، دوفصلنامۀ نوآوری و ارزش آفرینی .بنیاد نظریۀ داده

بررستی نیازهتای آموزشتتی دانشتجویان کشتاورزی در راستغای تقویتت روحیتته (. 8911) شتریف زاده،متریم
   دانشگاه شیراز،ایران. .)پایان نامه کارشناسی ارشد( کارآفرینی

آموخغگان آموزش متالی و  (. مسأله اشغاا  دانش8931)، الهه رحمانی قهدریجانیابراهیم؛ و ممران،  صالحی
فصلنامه انجمن آمروزش  .های اشغاا  زای بازارکار در طرش آمایش آموزش مالی ضروری توجه به مهاری

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c0ddb8ea881d370ee99344eee50d812a/search/19d179c4598ea623e1642096ae1b8538
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c0ddb8ea881d370ee99344eee50d812a/search/19d179c4598ea623e1642096ae1b8538
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/34c0c6fd659ac75ce87a8cc7eade9665/search/094817869dfddc9c57da6875522b1a56
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f2d0822412be44b82cdd1475ca2f2e7a/search/412c539b7921486e9369eee52dceacb8
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f2d0822412be44b82cdd1475ca2f2e7a/search/412c539b7921486e9369eee52dceacb8
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=117448
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=117448
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=117448
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOmLPh2LDpAhWDoFwKHe9OC_YQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.jsi-isa.ir%2Farticle_23884.html&usg=AOvVaw3Q2LU3l1pB3096IpOLMTMl
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOmLPh2LDpAhWDoFwKHe9OC_YQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.jsi-isa.ir%2Farticle_23884.html&usg=AOvVaw3Q2LU3l1pB3096IpOLMTMl
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9b484ed53a202abc7340a18748e965c1/search/170b10d1356d618af65fdde50a49fc7a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9b484ed53a202abc7340a18748e965c1/search/170b10d1356d618af65fdde50a49fc7a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/eec89f2bc6697b0d3dfdf4b3fd5eecad/search/96d611bc2c737d7c7904918ec7215f1f
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/eec89f2bc6697b0d3dfdf4b3fd5eecad/search/96d611bc2c737d7c7904918ec7215f1f
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/eec89f2bc6697b0d3dfdf4b3fd5eecad/search/96d611bc2c737d7c7904918ec7215f1f
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk5uuG27DpAhUj8-AKHUK6AbMQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fijee.ias.ac.ir%2Farticle_698.html&usg=AOvVaw0Eb2wKj1XjCW4z4tNYcBBX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk5uuG27DpAhUj8-AKHUK6AbMQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fijee.ias.ac.ir%2Farticle_698.html&usg=AOvVaw0Eb2wKj1XjCW4z4tNYcBBX
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=106287
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=106287
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=106287
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjss7e827DpAhXaDmMBHaT3BY4QFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.noormags.ir%2Fview%2Ffa%2Farticlepage%2F1105013%2F%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AE%25D8%25AA%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF&usg=AOvVaw0bjWYj0Uhy8L2nOT4CLgvH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjss7e827DpAhXaDmMBHaT3BY4QFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.noormags.ir%2Fview%2Ffa%2Farticlepage%2F1105013%2F%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AE%25D8%25AA%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2587-%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF&usg=AOvVaw0bjWYj0Uhy8L2nOT4CLgvH
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bd7ba42b73389484e0833e35b1ca182e/search/4ab14b7229a47e76ff28a3957335e406
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bd7ba42b73389484e0833e35b1ca182e/search/4ab14b7229a47e76ff28a3957335e406
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie4Mzy27DpAhUPD2MBHX5VDQYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3FID%3D266848&usg=AOvVaw0I_9w7MnCLvYvW1jhmA34I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie4Mzy27DpAhUPD2MBHX5VDQYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3FID%3D266848&usg=AOvVaw0I_9w7MnCLvYvW1jhmA34I
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 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان

  .17-37 ،(9) 3، عالی ایران

پررژوهش و  .یمتتورد یا آموخغگتتان زن: م العتته ت اشتتغاا  دانتتشیوضتتع. (8913) صتتالحی ممران،ابتتراهیم
  .78-40 ،(93) 81 ریزی در آموزش عالی  برنامه

 .زا در برازار کرار هرای اشرتغا) جامعه  کار و مشاغل: مروری بر ناش مهارت(. 8914) ممران،ابراهیم صالحی
  تهران: انغشارای سمت.

بررای میزان کارایی برنامه درای رشته کارشناای مترجمی زبان انگلیسری (. 8911) فاطمه صدیقی خویدک،
  )پایان کارشناسی ارشد(، دانشگاه پیام نور تهران، ایران. ازهای جامعهدر رفع نی

گیرری اررمایه انسرانی و عملکردهرای  کرارآفرینی برر شرکل برراری اثرر آمروزش(. 8937مباس زاده،یاشار)
  ، ایران.دانشگاه آزاد اسلمی واحد تهران مرکزی .نامه کارشناسی ارشد( )پایان هکارآفرینان

 .آموخغگتان هتای دانتش (. شناسایی موامل موثر بر توسعه تعاونی8911)، نادرقلی قورچیانو  محمد، مباسی،
  .879-870 ،(1)9، واحد گرمسارفصلنامه رهبری  و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ااالمی 

هتای  هتا و مهتاری سازی جوانان با صتلحیت (. آموزش و پرورش و بازار کار: آماده8911) الله مزیزی،نعمت
  .31-70 ،8، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز .اساسی

سعه کارآفرینانه نظتام بنیان در مملکرد تحقیق و تو (. بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانش8939ملم بیگی،امیر)
 .799-737 ،14، فصلنامه صواعه کارآفرینی .تحقیقای کشاورزی ایران

نامه کارشناسی  )پایان یآموختگان کشاورز گیری صعاونی دانش صعیین الزامات شکل (.8913) وحید آبادی، ملی
  دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. .ارشد(

نامته  پایتان)ی های دانش آموخغگان جنگلدار یابی تشکیل تعاونی ن و زمینهبررسی امکا(. 8930) میدی،زینب
  دانشگاه لرسغان.(. کارشناسی ارشد

 اشتغاا  یستازوکارها و هتا (. چتالش8931) دیستع ،ییغلمرضتاو  ؛دیمهشت ،یبهادر ؛نیریش ،ییغلمرضا
 اراتیصیا .یعتیطب منتابع و یکشتاورز یمهندس نظام سازمان قیطر از یجنگلدار رشغه آموخغگان دانش

  .879-838 ،(رانیا یکشاورز علوم  رانیا یکشاورز صواعه و اقتصاد

آموخغگان آزاد اسلمی  (. خلقیت و توانمندی دانش8938) مبدالرحمن خیاوی، معلمی؛ و رسو  فانی خیاوی،
 .873-843 ،(7)8، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی .در بحث اشغاا 

(. بررستی 8913) دفاضتلیس ،یکتاخک یفاضتلو  ؛نیحست ،یروحان ؛نیحس ،ییم ا ؛محمدحسن ،زاده فرخ
کاربردی مرکز آموزش متالی جهتاد کشتاورزی خراستان  – های ملمی آموخغگان دوره وضعیت اشغاا  دانش

 .81-18  ،81، یکشاورز آموزش تیریمد پژوهش .رضوی

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie4Mzy27DpAhUPD2MBHX5VDQYQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3FID%3D266848&usg=AOvVaw0I_9w7MnCLvYvW1jhmA34I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVwMOY3LDpAhUJ8BQKHcsRA7kQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Ffa%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D41339&usg=AOvVaw2mrLN3bE9K1ogZ0AfU9bim
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فراتحلیل کیفی وضعیت 

 صیالن ...التح اشتغال فارغ

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

 دبررای عوامل مرصبط با وععیت اشتغا) فارغ التیصیالن دانشگاهی در شرهر یرز(. 8934الهه ) قائدرحمت،
 دانشگاه یزد، ایران. .نامه کارشناسی ارشد( )پایان

کرراربردی از دیرردگاه کارفرمایرران و  ر ارزیررابی کررارایی بیرونرری آموزشررهای علمی(. 8917) متتاد  قربتتانی،
کراربردی  ر لمیموختگان دانشگاه جامع عآ مطالعه موردی:بررای وععیت اشتغا) دانش؛ آموختگان دانش

دانشتگاه مازنتدران،  .نامته کارشناستی ارشتد( )پایان یکاردانی صرم 3131صا  3111مازندران بی االهای 
 ایران.

های مهارصی شاخه متواطه کاردانش برا نیازهرای  بررای ارصباط و صنااب آموزش (.8910) بکاوسی،طهماس
نامه کارشناسی  )پایان 3111-38بازارکار از نظر کارفرمایان و کارآموزان شهراتان میانه در اا) صیصیلی 

  دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران. .ارشد(

کاربردی جهاد کشاورزی و  ر های علمی آموختگان دوره بررای وععیت اشتغا) دانش (.8934) سپیده کریمی،
نامته  )پایتان (زوینعوامل موثر بر آن  مورد مطالعره: مراکرز صیایارات و آمروزش کشراورزی زنجران و قر

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، ایران. پایان .کارشناسی ارشد(

ای برا ایجراد اشرتغا) آنهرا در  وحرفه آموختگان فنی دانش بررای ارصباط کسب مهارت(. 8933) حسن گرزین،
  دانشگاه آزاد اسلمی واحد شاهرود، سمنان، ایران. .نامه کارشناسی ارشد( )پایان بازار کار

زای زنران در  رنعت  رنایع دارتی  های اشتغا) شنااایی و ارزیابی مهارت(. 8933) مریم مجیدی مجیدلو،
  ، مازندران، ایران.سسه آموزش مالی آملؤم .نامه کارشناسی ارشد( )پایان نااتان مازندرا

مردیریت (. 8933) ادجتو پتورکریمی، ؛ ومحمتد فترد، کاظمی ؛نقی سیدملی خرازی، کما  ؛شیرکوه محمدی،
 . 17-807 ،(1)7  فصلنامه مدیریت مدراه .آموزش چندفرهنگی در مدارع ایران: فراصیلیلی کیفی

آموختگان دانشرگاهی در حورور مرؤثر آن در  های اااای دانش ررای ناش شایستگیب(. 8937) مرادی،رقیه
  دانشگاه کردسغان، ایران. .نامه کارشناسی ارشد( )پایان بازار کار

ط یآموخغگتان رشتغه بهداشتت محت ت اشتغاا  دانتشیوضع(. 8911) مبدالرحیم پرورش،؛ محمد ملکوتیان،
  .37-49 ،(1)9 ،آموزش در علوم پزشکی مجله ایرانی .8973-18 یسا  ها یسراسر کشور ط

فصلنامه پرژوهش مردیریت آمروزش  .یآموخغگان کشاورز اشغاا  دانش یها بازدارنده(. 8934) موحدی،رضا
  .73-33 ،78، کشاورزی

آموخغگتتان مق تتع کارشناستتی در  (. بررستتی بازارکتتار دانتتش8914) ستتیدمزیز آرمتتن،؛ و زاده،یدالتته مهرملتتی
  .79-14 ،(14)87 ، وماهنامه دانشور رفتارد. های دولغی ایران دانشگاه

 یا رهیجز؛نیالتد قتوام ،یریتام یزاهتد ؛یمحمتدمل ،نیشتیپ ینتائل ؛یتق ،یشامخ ؛میرح ،ملاحمد ییرزایم
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 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان

 و رانیمتد اسغادان، دگاهید: آموخغگان دانش اشغاا  و ییکارآ و یمال آموزش (. راب ه8913) نیمحمدحس
  .88-14، ( 9)83  مجله پژوهش و اازندگی .جنگل آموزش یمورد یبررس آموخغگان دانش

هتای  حتل شناسی م العای تجربی نظریه سرمایه انسانی و ارائه راه (. نقد مبانی روش8919) نادری،ابوالقاسم
  .18-17 ،(48و 40، )نامه و بودجهمجله بر .مناسب

بردنی در ماطرع کارشنااری  های کمک درای رشته صربیرت ناش آموزش رامی و برنامه(. 8911) ندا نادری،
دانشگاه  .نامه کارشناسی ارشد( )پایان نآموختگا شد در صأمین مهارت کارآفرینی دانشجویان از نظر دانشار

  نور مرکز تهران، ایران. پیام

آموختگرران  بینرری کررارآفرینی دانش پیش فراینرردیبراحرری و صبیررین الگرروی  (.8931) مبدالمهتتدی نصتتیرزاده،
نور، مرکز تحصتیلی تکمیلتی،  دانشگاه پیام .دکغری(منغشرنشده )رساله  بدنی کشور های صربیت دانشکده

  تهران، ایران.

کراربردی جهراد  ر اسره آمروزش عرالی علمیؤارایه الگوی برنامه درای بررای م(. 8937) فرجام،حسین نیل
 تهران، ایران. دانشگاه خوارزمی، .دکغری(منغشرنشده )رساله  یکشاورزی با رویکرد کارآفرین
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