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قم دانشگاه  سیدوره کارشنا التحصيالنفارغبيرونی  کاراییارزیابی 
 عيت اشتغال و ادامه تحصيلوض یهاشاخصبر اساس 

 

 رضا جعفری هرندی

 چكيده
 وضعیت شاخص دو بر اساسبیرونی دانشگاه قم  کارايیارزيابی هدف با پژوهش اين 

 آن دکريو روی از نوع پیگیری فیتوص ،ژوهشروش پ .گرفتانجام تحصیل  ادامه و اشتغال
ی هاسالم طی گاه قدانشدوره کارشناسی  التحصیالنفارغپژوهش  جامعه .ی استکاربرد
 ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده باکه  بود نفر 3056 به تعداد 1393تا  1391

زار پژوهش . ابشدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر از آنها 249، متناسب با حجم طبقات
ه ر گرفتمتخصصان قرا تأيیداز اجرا مورد  پیشروايی ابزار  که ساخته بودمحقق پرسشنامه

از  هاداده وتحلیلتجزيهبرای . شدبرآورد  89/0به روش آلفای کرونباخ نیز پايايی ابزار است. 
 التحصیالنفارغنرخ اشتغال  کهنتايج پژوهش نشان داد  استفاده شد.آزمون مجذور کای 

ختران است بیشتر از د دارمعنی طوربهنرخ اشتغال پسران درصد و  3/25دانشگاه قم 
(01/0P<نر .) رصد است. نرخ د 70دانشگاه قم حدود  التحصیالنفارغخ اشتغال مرتبط

رخ ندرصد است.  80 دانشگاه قم در مراکز آموزش عالی حدود التحصیالنفارغپذيرفته شدن 
ی هانرخ. بین استدرصد  10 یدرصد و در دوره دکتر 90پذيرش در دوره کارشناسی ارشد 

(. <05/0Pوجود ندارد ) دارمعنیرد ارتباط ذکر شده با دانشکده و جنس در بقیه موا
وضعیت مناسبی  و نرخ ادامه تحصیل التحصیالنفارغهرچند نرخ پذيرفته شدن  درمجموع

 اتخاذ نیست.بیرونی مطلوب  کارايیداشت اما نرخ اشتغال وضعیت مناسبی ندارد و 
در جذب  آنها و بازنگری سازیغنیو  هارشتههای مناسب همچون بازنگری در تصمیم

 کاهش بیکاری ضروری است. منظوربهمختلف  یهارشته
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 مقدمه
و  ، حفظو دانش نظام آموزشی دارای کارکردهای مختلفی همچون افزايش سطح علم

 استه، ی مختلف در جامعهانقش انتقال میراث فرهنگی، آماده کردن برای ايفای
افراد و توزيع  سازیآمادهدر ی نقش مهم ،(. همچنین نظام آموزشی1392بند، )عالقه

چنین همی آموزشنظام  (.1382)جعفری هرندی،  در جايگاه مناسبشان بر عهده دارد
موجب شکوفايی  سو،از يك ون نقش مهمی در رشد اقتصادی جوامع دارد. چ

 ،گردي سویو از  شودمیسطح درآمد  یارتقا درنتیجهها و يش توانايیافزاو  استعدادها
يش دهند سرانه ناخالص ملی را افزاو که افراد تحصیل کرده تولید  شودمیسبب 

 (.1392)عمادزاده، 
رای ايفای بفراگیران آماده کردن »اهمیت کارکرد  ،با پیچیدگی جوامع زمانهم

ند پیو برایی آموزشی هانظام کهطوریبهفته، افزايش يا« ی مختلف در جامعههانقش
 ،در اين رابطه. اندداشتههای مهمی بری جامعه، گامهانظامبا ساير خرده هاهدرسم

یای ا دنکاهش فاصله میان دو نظام آموزشی و اقتصادی، مرتبط کردن نظام آموزشی ب
اختاری سیرات ی آموزشی و تغیهانظاممهم  هایکار و بهبود وضعیت اشتغال از هدف

 .(1390پور، )محسن استآن 
جامعه هر ترين نیازهای صلیاشتغال و دستیابی افراد به شغل دلخواه از اوضعیت 

بیکاری يك پديده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که . شودمیمحسوب 
 (.1390ريزان بوده است )صیدايی، بهاری و زارعی، های اصلی برنامهرفع آن از دغدغه

است. در گذشته  کردهای پیدا ی اخیر ابعاد تازههاسالاست که در  ایپديدهبیکاری، 
، ديدگاهاين  اما يابدنرخ بیکاری با ارتقای سطح آموزش کاهش میمعتقد بودند که 

است  کردهامروزه با افزايش تعداد بیکاران آموزش ديده در آموزش عالی، تغییر 
برای کاهش نرخ بیکاری راهکارهای  هادولت هرچند(. 1392پور و محمدی، )ملك

با حمايت مالی دولت جديد و ايجاد مشاغل  ایحرفهی فنی و هاآموزشمختلفی مثل 
چندانی روی حل مشکل  تأثیر ينهااکه داده ، اما تجربه نشان اندکردهرا طراحی 

 (.2004، 1)بونه، صدريه و اورس اندنداشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Boone, Sadrieh & Ours 
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دارند )ايوز،  تأکیددر اشتغال  هاگاهدانشبرخی متخصصان بر نقش محوری 

تحصیالت دانشگاهی از نظر روانی، اجتماعی و فرهنگی (. 2002، 1واالسیچ و واتسون
اما تعداد زيادی از داوطلبان به امید اشتغال وارد  دارای اهمیت و ارزش است

)احمدی،  و انتظار دارند پس از فراغت از تحصیل، شاغل شوند شوندمی هادانشگاه
، نیروی انسانی متخصص از اينکههمچنین نظر به (. 1394نژاد، ختاری و حسینم

(، انتظار کسب اشتغال پس از 1375عوامل اساسی توسعه در هر کشور است )تودارو، 
( فردی که چندين 1371نسب )به نظر حسینیطبیعی است.  ،دانشگاه التحصیلیفارغ

، امیدوار است که در پايان کندمیل سال از پربارترين دوران عمر خود را صرف تحصی
تحصیالت يا جذب بازار کار شود يا بتواند تحصیل خود را ادامه دهد. اما کمتر 

خود  التحصیالنفارغکار گماردن ه ای توانسته است راه اصولی و دقیقی برای بجامعه
 .کندپیدا 

تعداد باعث افزايش بسیار زياد  ،هادانشگاهظرفیت و پذيرش رشد  ،در ايران
ی ساختارهای موجود در تواننا ،(. در مقابل1385است )بختیاری،  شده التحصیالنفارغ

بیکار شده  التحصیالنفارغهای شغلی، باعث ايجاد انبوهی از فرصت تأمینکشور برای 
نشان از وجود اخیر در چند دهه  هادانشگاهاست. بررسی و تحلیل توسعه کمی انواع 

حاکم بر نظام آموزش  ها و رويکردهایه ريشه در سیاستاشکاالت مختلفی دارد ک
 هادورهبرای  ريزیبرنامهبه اصول  یتوجهبیو  هابرنامهنبودن  بینانهواقععالی کشور، 

 نبودکشور نشان از روندهای (. 1385ی دانشگاهی دارد )پارديا و ملکی، هارشتهو 
توانايی بازار کار در جذب انی دانشگاهی و کسب اشتغال و نیز هاآموزشتوازن بین 

به صف بیکاران  التحصیالنفارغهر سال تعدادی از  یجهدرنتدارد و  التحصیالنفارغ
 3/10حدود  1380. سهم بیکاران دارای تحصیالت دانشگاهی در سال شوندمی افزوده

در سال درصد افزايش يافته است.  7/24به  1388درصد بوده که اين رقم در سال 
درصد  5/10درصد و نرخ بیکاری کل  6/15حدود  التحصیالنفارغیکاری نرخ ب 1392

دانشگاهی با نرخ بیکاری  التحصیالنفارغدرصدی نرخ بیکاری  5بوده است. فاصله 
احمدی و است )افزايش نامتوازن تحصیالت عالی و اشتغال در کشور  دهندهنشانکل، 

 95س و مسکن در سال بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفو (.1394، همکاران
هزار بیکار در کشور وجود دارد که از اين میان تعداد کمی از  258حدود سه میلیون و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ives, Walacich & Watson 
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درصدی افراد دارای  40سواد هستند. خود اين موضوع و سهم حدود آنها بی

دهنده تغییرات اساسی در ساختار نشان ،تحصیالت دانشگاهی در میان بیکاران جامعه
بر اساس اطالعات مرکز  های گذشته است.کشور نسبت به دههجمعیتی و تحصیالتی 

نرخ  ،حال ینهمدر  درصد بوده است. 1/12 ، نرخ بیکاری1396آمار ايران، در سال 
 ؛شودمیدرصد برآورد  19دانشگاهی رقمی در حدود  التحصیالنفارغبیکاری 

 .عه استدرصد بیشتر از جام 8دانشگاهی  التحصیالنفارغنرخ بیکاری ، یجهدرنت
 بر زيادی تأکید کشورها از بسیاری در 1990 سال اوايل از (1999) 1هاروی به بیان

کشورهای . شودمی اقتصادی شکوفايی و رشد در مهم عنصری عنوانبه عالی آموزش
تالش زيادی کشورهای اروپايی برای گسترش انواع آموزش  مخصوصاًجهان و 

کمیت و همیشه دغدغه  ،در اين مدت (.1200، 2هیوز و براندسما)نیوون اندکرده
مطرح بوده است. در اين راستا ارزيابی کمیت و کیفیت  کیفیت آموزش و ارزيابی آن

، رابطه آنها با اشتغال و بازار کار بسیار مهم و از هاهدفدر تحقق  هاآموزشاين 
 .استان ريزبرنامهمسووالن و  هاینگرانیدل

است. وقتی نظام  3کارايی و کیفی آموزش،ی ارزيابی کمی هاشاخصيکی از 
 5دادو برون 4داددرون هایواژهبا  شودمیيك سیستم در نظر گرفته  صورتبهآموزشی 

 ترينمهماز  التحصیالنفارغدادها و درون ترينمهمسروکار داريم. فراگیران از 
 التحصیلفارغ، هارودیو. از آنجا که همه شوندمیدادهای اين سیستم تلقی برون

پاسخ  کار بازاربه نیازهای خود، جامعه و  التحصیالنفارغو همچنین همه  شوندمین
اصطالحی  کارايی. شودمیمطرح  7بیرونی کارايیو  6درونی کارايیدهند، بحث نمی

 معموالً درونی  کارايیبرای محاسبه . هاو ستانده هادادهاست برای توصیف ارتباط میان 
کمی استفاده  صورتبهداد محاسبه و ستاده يا برون ،سال-آموزدانشرا با  هاداده
ی؛ هاشاخصاز  9بیرونی کارايی(. اما برای محاسبه 8113، 8)ساخاروپولوس شودمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Harvey 
2. Nieuwenhuis & Brandsma 
3. Efficiency 
4. input 
5. output 
6. Internal Efficiency 
7. External Efficiency 
8. Sakharopoulos 
9. External Efficiency 
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ی بازار کار، برابری هاشاخصبازدهی، -ها، بازدهی، مقايسه هزينهتحلیل هزينه

یل و ورود به آموزش ، ادامه تحصمرتبط غیريادگیری، اشتغال مرتبط و  هایفرصت
بیرونی  کارايی(. همچنین، 1386، شريف، نیکخواه و نیلی) شودمیعالی استفاده 

نسبت محصول پولی به نهاده پولی و چگونگی يعنی هزينه است. -تحلیل فايده
آموزش را در مقايسه با موارد مصرف احتمالی آن در بخش  برایمصرف کلی پول 

برای  سويی،(. از 1994، 1الکهید و هانوشك) کندمیعمومی يا خصوصی تعیین 
و میزان  شودمیکیفی توجه  صورتبه التحصیالنفارغبیرونی به  کارايیمحاسبه 

رد بررسی قرار موپاسخگويی برون دادهای نظام آموزشی به نیازهای جامعه و بازار 
 و بايد است مسوله(. البته اين تنها بعد اقتصادی 1389، ترجمه مشايخ، 2گیرد )لویمی

 بهغییراتی که همچنین ت(. 1390پور، شود )محسن توجهبه ابعاد فردی و اجتماعی نیز 
بیرونی  کارايی، معرف شودمیاجرای هر برنامه آموزشی در ابعاد مختلف ايجاد  دنبال

همان برنامه است. بر اين اساس در پايان برنامه هر اندازه تغییرات ايجاد شده با 
گفت که  توانمیهمسويی بیشتری داشته باشد،  ،ص شدهمشخ پیشاز  هایهدف

و جعفری  1386، همکاران و بیرونی بیشتری برخوردار است )شريف کارايیبرنامه از 
ابعاد مختلفی  ،بررسی توانمندی يا کارآمدی نظام آموزشی، درمجموع (.1382هرندی، 
 ريزیبرنامه المللیبینسسه )مؤ استاين ابعاد  ترينمهماز بیرونی  کارايیدارد که 
کفايت نسبی نظام آموزشی با تأکید بر  دهندهنشاناين مفهوم  (2007، 3آموزشی

است و به همین دلیل از  دادها و نتايج نظام آموزشی در سطوح مختلفمطلوبیت برون
کرد ارزيابی نظام آموزشی استفاده  برایيك ابزار  عنوانبه توانمیبیرونی  کارايی

پژوهش حاضر اين است که میزان  مسوله ،با اين حال (.2006، 4نسکوسسه آمار يو)مؤ
 اينبررسی و تعیین شود. دانشگاه قم  التحصیالنفارغکارشناسی  بیرونی دوره کارايی

 .دگیرصورت میشاخص وضعیت اشتغال و ادامه تحصیل بررسی به کمك دو 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lockheed & Hanushek 
2. Lewy 
3. IIEP (International Institute for Education Planning) 
4. UIS (UNESCO Institute for Statistics) 
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 شينه پژوهشپيمبانی نظری و 
 به. است نگرفته انجام ايران در چندانی مطالعات هااهدانشگ بیرونی کارايی زمینه در

 امیدوارکننده باشد، موضوع خصوص در مستقیماً که هايیپژوهش يافتن ،ديگر عبارت
 گیریاندازهدهد که پژوهشگران برای نشان می پیشینهای پژوهش بررسی. نبود

، (1382نیکخواه ) ؛برای مثال. انددهکراستفاده  ی مختلفیهاشاخصاز  بیرونی کارايی
مشتاقی  و ويسه ادامه تحصیل؛ و اشتغال شاخص دو( از 1386) همکارانو  شريف

( از شاخص اشتغال در مشاغل مرتبط و ادامه تحصیل؛ 1380و میرهادی )( 1392)
بعد فردی، اجتماعی و بازار  سه( از 1394و  1382( و جعفری هرندی )1380اکرامی )

و برزگر،  (1384رستمانه )، (1380) آبادیفتح (،1999) 1کامو و لینکار؛ مك
از شاخص اشتغال و بیکاری؛ غالمی الیاسوند ( 1397عسگری، نويدی و عطاران )علی

(، 1381) ساخاراپولوس( از شاخص بیکاری؛ 2004، همکاران)بونه، و (، 1394)
 3از شاخص نیازهای بازار کار و بیکاری؛ بانك جهانی( 2004) 2لیوسای وموپینگا 

بعد آموزشی،  چهار (1390هاشمی )ی اشتغال و خوداشتغالی؛ هاشاخص( از 1991)
 اند.( اشتغال و درآمد استفاده کرده1992) 4تانکراداری، پژوهشی و فرهنگی؛ هوانگ 

ارزيابی  در خصوص( 1397خاکی اردکانی ) و میرفخرالدينی، جلیلیاننتايج پژوهش 
 دهنده آن بود که دانشکدهشگاه يزد، نشانهای دانمتقاطع آرمانی دانشکده کارايی

در رتبه اول قرار گرفته  کارايی، از نظر کارايیمديريت دانشگاه يزد با بیشترين امتیاز 
های دوم تا های ادبیات، علوم اجتماعی و رياضیات به ترتیب رتبهدانشکده است.

نشان دادند، بین ( 1396و دارابی ) آبادیزينفرزانه،  را کسب کردند. کارايیچهارم 
ها تفاوت ی مختلف تهران از نظر وضعیت شايستگیهادانشگاه آموختگاندانش
دانشگاه صنعتی شريف در حد (، 1395انتظاری )به گفته  ی وجود ندارد.دارمعنی

کند. همچنین، خود کمك می آموختگاندانشهای اشتغال در متوسط به توسعه قابلیت
کند و می تأمینمتوسط نیازهای کارفرمايان را  های انباشت شده در حدقابلیت

کارفرمايان نیاز  آنچهدهد و هايی که دانشگاه توسعه میشکاف بین قابلیت ،درنهايت
 دارند، بسیار باال است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mclean & Kamau 
2. Mupinga & Livesay 
3. World Bank 
4. Huang Tanker 
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 التحصیالنفارغدرصد  82، دهدمی( نشان 1397) همکاراننتايج پژوهش برزگر و 

که؛ نشان داد ( 1394غالمی الیاسوند ) نتايج پژوهش. بیکارند آنان درصد 18 و شاغل
، رشته تحصیلی با مشاغل احراز شده در حد استوضعیت اشتغال در حد کمی فراهم 

زيادی بر اشتغال  تأثیرهای کسب شده و تناسب و کیفیت مهارت استکمی متناسب 
درصد  7/37 که دريافتند (1394)و همکاران  احمدیآنان خواهد داشت. 

درصد بیکار هستند. معدل تحصیلی، محل زندگی،  3/62ل و شاغ آموختگاندانش
، کار دانشجويی و نوع گزينش آموختگیدانشی آموزشی پس از هادورهجنسیت، 
 کارايی نیز( 1394جعفری هرندی )در پژوهش داری با اشتغال ندارد. یارتباط معن

. بودرصد د 60و در بعد اقتصادی  4/63، در بعد اجتماعی 65بیرونی در بعد فردی 
از مشاغل علوم يا کمبود حمايت دولتی  نبود( نشان دادند، 1394افشاری و حسینی )

کرامتی در علوم تربیتی است.  التحصیالنفارغمانع برای اشتغال  ترينمهمتربیتی، 
بیشتر از  ايراندر شناسی روان آموختگاندانش( نشان داد، دوره بیکاری 1393)

عامل اجتماعی  9نشان دادند، در بین ( 1392ی قهفرخی )فراهانی و قربانست. کانادا
افراد با توجه به روابط خويشاوندی و عامل پرداخت  کارگیریبهبر اشتغال، عامل  مؤثر

ويسه و  د.نهای دانشجويان دانشگاه دولتی توسط دولت در اولويت اول قرار دارهزينه
 التحصیالنفارغخ اشتغال بیرونی و نر کارايیبین  که دادند( نشان 1392مشتاقی )

بین رشته  دريافتند( 1391بیگدلی، کرامتی و بازرگان )داری وجود دارد. یتفاوت معن
داری بین یاما رابطه معن وجود دارد دارمعنیتحصیلی، اشتغال و تناسب شغلی ارتباط 

 ،نشان داد (1390پژوهش هاشمی ). ديده نشدمعدل و نوع اشتغال با رشته تحصیلی 
فرهنگی و پژوهشی  یهابرنامه کارايی ،ز متوسطکمتر ای دانشجويی هابرنامه یکاراي

در نتايج  .استاز متوسط یشتر مالی ب -ی آموزشی و اداریهابرنامه کارايی و متوسط
درصد  5/27، آمده است( 1389) فتحی و کريمیانجعفری، کمالی، پژوهش 

ی دولتی هامراکز و بیمارستان ن دردرصد شاغال 70و  بیکار ،مامايی آموختگاندانش
نشان دادند، نسبت دستیابی به  (،1388دوزباشی و دهقانپور )پور، پوشفیضهستند. 

ه علوم انسانی استان يزد گرودر شغل در بیکاران جويای کار با تحصیالت دانشگاهی 
( 1386) همکارانريف و ش .نداردها ی با اين نسبت در ساير گروهدارمعنیتفاوت 

و  درصد 8/55 عالی آموزش مراکز در التحصیالنفارغشدن  پذيرفته نرخدادند،  نشان
 نیز دريافت( 1384درصد بوده است. رستمانه ) 8/24 التحصیالنفارغ اشتغال نرخ

. اندبوده دارخانهدرصد  5/6درصد بیکار و  7/38شاغل،  التحصیالنفارغدرصد  8/54
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 یهاسالاصفهان طی  ایحرفههای فنی و هنرستان ،( نشان داد1382جعفری هرندی )

نرخ  ،بیان داشته( 1382. نیکخواه )اندنداشتهقابل قبولی  کارايی 79تا  77
 24 (1380) آبادیفتحبه گفته است.  7/0 کارايیضريب و  درصد 7/51 یالتحصیلفارغ

 8ادامه تحصیل،  تلحادر درصد  22 التحصیالن در حالت اشتغال،درصد از فارغ
 نیز دريافت( 1380اند. میرهادی )درصد بیکار بوده 46در خدمت سربازی و  درصد

نیست. اکرامی  دارمعنی التحصیالنفارغی کاردانش و نوع شغل هاآموزشارتباط میان 
حال تحصیل و  درصد در 4/14درصد شاغل،  2/21 که( به اين نتیجه رسید 1380)
 بیشتر شد مشخص (1999امو )ک و لینتحقیق مك دردرصد بیکار هستند.  4/64

هستند. نتايج پژوهش هوانگ تانکر  بیکار ،ایحرفه و فنی یهارشته التحصیالنفارغ
دار بر تعداد اثرات مثبت معنی ایحرفهکه شرکت در آموزش  بود( بیانگر آن 1992)

اشتغال، نرخ دستمزدهای ساعتی و درآمدهای سالیانه داشته است )به نقل از  هایماه
 1نتايج بررسی مرکز مطالعات کاريابی دانشگاه اونتاريو غربی(. 1380، آبادیفتح

دوره کارشناسی ارشد کتابداری و  التحصیالنفارغدرصد  95( نشان داد، 2004)
 31درصد در مشاغل مرتبط جذب شدند و  75، اندشدهجذب بازار کار  رسانیاطالع

و  ريدون، رولستون اند.اغل شدهماه پس از فراغت از تحصیل ش 3درصد در کمتر از 
 و دارند مؤثریهای عملی در کسب اشتغال نقش نشان دادند، مهارت (2008) 2مکی

نتايج در طی سه سال، موفق به کسب اشتغال شدند.  آموختگاندانشدرصد از  8/89
درصد در سال  6/5( نشان داد، بیکاری از 2013در پاکستان ) 3پژوهش احمد و خالك

افزايش يافته است. همچنین بیکاری زنان نسبت به  2011درصد در سال  6به  2009
( نشان دادند، رابطه پايداری بین 2014) 4لوسادا و کومسانا آلوارز، .مردان بیشتر است

احساس  آموختگاندانشو درصد زيادی از  آموزش و بازار کار در شیلی وجود ندارد
 .کنندواجد شرايط بودن برای شروع به کار نمی

نداشتن که تناسب  دهدمیآموزشی نشان  یهانظامبیرونی  کارايیبررسی 
جدی  کامالً ایمسولهآموزشی با نیازهای بازار کار در بسیاری از کشورها  یهابرنامه

مختلف نظام آموزشی، با تنگناهای فراوانی  التحصیالنفارغاست. بازار کار برای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The University of Western Ontario 
2. Rydon, Rolleston & Mackie 
3. Ahmad & Khaleek 
4. Alvarez, Losada & Comesana 
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ری تمام سنین، طوالنی بودن زمان جستجو   باال بودن سطح بیکاازجمله؛ روستروبه

 ،لیوسای و موپینگاو باال بودن نرخ برگشت به بیکاری ) مدتکوتاهحتی برای يك کار 
 کنندهتعییننیروی انسانی کارآزموده از عوامل  اينکهبا توجه به  درمجموع(. 2004

ر د مؤثرهای اصلی و و دانشگاه از بخش شودمیرشد و توسعه کشورها محسوب 
 هاآموزشبیرونی اين  کارايیبررسی  ،ماهر استتربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه

 به یتوجهبیريزان آموزشی دارای اهمیت است. گذاران و برنامهبرای تمامی سیاست
 و کارآمد غیر انسانی نیروی صورتبه را التحصیالن نظام آموزشیفارغ بیرونی، کارايی

 مشکالت حل توان تنهانه التحصیالنفارغ اين و دهدیم تحويل جامعه به موّلد غیر
 از يکی که آورندمی وجود به جامعه و خود برای مشکالتی را بلکه ،را ندارند خود
 کارايی زمینه درو مطالعه  بررسی بر اين اساس، ؛است آن پیامدهای و بیکاری آنها

های مرتبط و د پژوهشبا توجه به کمبو رو،از اين .است ضروری آموزشی نظامبیرونی 
 بیرونی کارايیتعیین پژوهش حاضر،  مسوله ،جانبههمه و عمیق دقیق، بررسی منظوربه

 وضعیت شاخص دو تحلیلکمك  اب قم دانشگاهکارشناسی  دوره التحصیالنفارغ
 و بررسی از مدهع هدف .است عالی آموزش به ورود و تحصیل ادامه و اشتغال

در اين . است بوده آينده هایريزیبرنامه رد آن از تفادهاسنیز  هاشاخص اين محاسبه
 زير مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند  هایپرسشراستا 
 تا 1391 یهاسال یط قم دانشگاهکارشناسی  دوره التحصیالنفارغنرخ اشتغال  -1

 ؟است چقدر 1393
 دانشگاه کارشناسی دوره التحصیالنفارغنرخ اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی  -2

 چقدر است؟ 1393 تا 1391 یهاسال طی قم
 یهاسال طی قم هدانشگاکارشناسی  دوره التحصیالنفارغنرخ پذيرفته شدن  -3

 در مراکز آموزش عالی چقدر است؟ 1393 تا 1391
 یهاسال طی قم هدانشگاکارشناسی  دوره التحصیالنفارغنرخ پذيرفته شدن  -4

 ت؟چقدر اس یی تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترهادورهبه تفکیك  1393 تا 1391
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 چهارچوب مفهومی
 
 

 

 

 

 

 پژوهشچهارچوب مفهومی  (1)شكل 

 
 روش پژوهش

 هاینمونهاست. در اين نوع پژوهش،  1پیمايشی از نوع پیگیریپژوهش حاضر 
تا وضعیت آنان در  شوندمیی مشخص در آينده، پیگیری هادورهدر دوره يا  پژوهش

پژوهش از نظر  اينهمچنین  (.1999، 2پژوهش بررسی شود )ساکس و اشفورثمتغیر 
تواند نشان دهد آمده در گروه تحقیقات کاربردی است که می دست بههدف و نتايج 

ی مورد نیاز، هاآموزشی دانشگاهی با هاآموزشبه لحاظ تناسب  التحصیالنفارغ
 همچنین چه صورت هستند. کیفیت آموزش، وضعیت اشتغال، ادامه تحصیل و ... به

 .است نگرگذشتهاين پژوهش 
دانشگاه قم طی دوره کارشناسی  التحصیالنفارغ همهجامعه آماری پژوهش، 

 بر اساسحجم نمونه . دانشکده بود 6از  نفر 3056به تعداد  1393تا  1391ی هاسال
تعیین شد که با استفاده از روش نفر  266 3و کوهن کرجسیجدول مورگان، 

اطمینان از بازگشت  منظوربهاما  .ای انتخاب شدندتصادفی طبقه گیریونهنم
به داليل  التحصیالنفارغبرای تحقق حجم نمونه و اينکه ممکن است  هاپرسشنامه

و مختلف از نمونه تصادفی خارج شوند، اجرا بر روی تعداد بیشتری صورت گرفت 
شت( دريافت شد. اطالعات درصد بازگ 6/93پرسشنامه کامل ) 249تعداد  البته

 است. ( ارائه شده1)تفصیلی جامعه و نمونه آماری در جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Follow up 
2. Saks, & Ashforth 
3. Morgan, Kerjcie, Cohen 

 کارایی بيرونی

 وضعيت اشتغال

 ادامه تحصيل
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 پژوهشآماری و نمونه جامعه  (1) دولج

 دانشكده
 التحصيلفارغتعداد نمونه  التحصيلفارغتعداد جامعه 

 جمع پسر دختر جمع پسر دختر
 63 32 31 717 362 355 ادبیات و علوم انسانی

 42 22 20 494 259 235 الهیات
 20 12 8 223 133 90 حقوق

 28 16 12 330 187 143 مديريت
 65 30 35 740 342 398 علوم پايه

 48 32 16 552 366 186 فنی و مهندسی
 266 144 122 3056 1649 1407 جمع

 
 پرسشنامه، از پژوهش هایپرسشو پاسخ به  اطالعات مورد نیاز گردآوری برای

در دو محور اصلی نرخ اشتغال و نرخ ورود  پرسش 10 دارایساخته محقق
برای ساختن اين فرم از پرسشنامه ويژه . شداستفاده  هادانشگاهبه  التحصیالنفارغ

( طراحی کرده است و پرسشنامه جعفری 1373شاغالن که مشاوران بانك جهانی )
 رآمد. بهدفرم مصاحبه  صورتبه( استفاده شده و با اعمال چند تغییر 1394هرندی )

 فنی آموزش بیرونی کارايی به مربوط کسب اطالعات برای جهانی بانك نظر مشاوران
 تهیه در و است ترمطلوب پرسشنامه مبنای بر مصاحبه از استفاده ایحرفهو 

 هایپاسخ از تا کردخودداری  باز هایپرسشطرح  از بايد مصاحبه فرم هایپرسش
 را مشخصی ایچندگزينه هایپاسخ بايد عوض در .شود جلوگیری شخصی نامربوط

در ضمن به دلیل شود.  تسهیل هاپاسخ بندیطبقهتا  داد پیشنهاد دهندهپاسخ به
برخی افراد به نداشتن به تمامی افراد نمونه آماری )حضور نداشتن دسترسی مستقیم 

های دلیل اشتغال در ساير شهرها، ازدواج در ساير شهرها، سربازی، پراکنده بودن شهر
( عالوه بر استفاده از شبکه دانشجويان شاغل فعلی ...و  التحصیالنفارغمحل سکونت 

از پرونده  همچنینشد.  برقرارکه با افراد نمونه آشنا بودند، تماس تلفنی نیز 
التحصیلی افراد برای مواردی همچون معدل، آدرس و تلفن محل سکونت نیز فارغ
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ی فرم مصاحبه با استفاده از نظرات داوران صوری و محتواي 1روايی استفاده شد.

 .شد تأيیدمحاسبه و  89/0نباخ وبا روش آلفای کر نیز 2پايايی .شد تأيیدمتخصص 
های توصیفی مناسب همچون نسبت، درصد، ز آمارها هادادهتحلیل  برای

ی هاهدادچون طی، استفاده شد. اما در تحلیل استنبانمودار ، ارائه جدول و بندیطبقه
اری ن آمژوهش از نوع فراوانی و شمارش تعداد اعضای هر مقوله بوده لذا از آزموپ

بطه استقالل استفاده شد. در ضمن در صورت عدم استقالل و وجود رامجذور کای 
ت. ه اسبرای تعیین شدت رابطه يا وابستگی از ضريب فای و فای کرامر استفاده شد

 .تگرفانجام  EXCEL و 22نسخه  SPSS افزارهاینرمدر محیط نیز عملیات آماری 
 
 پژوهش یهایافته

 قم دانشگاهشناسی دوره کار التحصیالنفارغنرخ اشتغال ارزيابی اول پژوهش:  پرسش
 است؟ چقدر 1393 تا 1391 یهاسال طی

نتايج سپس  شده و ارائه (2)جدول  اول پژوهش پرسشتیابی به پاسخ دس منظوربه
 د.شواستنباطی بیان می

 
 1393 تا 1391 یهاسال طی قم دانشگاه کارشناسی دوره التحصيالنفارغرخ اشتغال ن (2) جدول

وضعيت 
 شغلی

 دانشجو شاغل
، دارخانهسرباز، 

 بيكار
 جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 1/24 60 40 24 35 21 25 15 ادبیات
 7/15 39 41 16 3/33 13 6/25 10 الهیات
 8/6 17 2/41 7 3/35 6 5/23 4 حقوق

 10 25 40 10 36 9 24 6 مديريت
 9/24 62 3/40 25 9/33 21 8/25 16 علوم پايه
فنی و 
 مهندسی

12 1/26 16 8/34 18 1/39 46 5/18 

 6/54 136 36 49 8/33 46 1/30 41 پسر
 4/45 113 1/45 51 4/35 40 5/19 22 دختر
 100 249 2/40 100 5/34 86 3/25 63 جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. validity 
2. reliability 
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 3/25شگاه قم دان التحصیالنفارغنرخ اشتغال ؛ (2)جدول در نتايج بر اساس 

انشجو درصد از نمونه مورد بررسی در زمان اجرای پژوهش د 5/34است. بوده درصد 
پسر  التحصیالنرغفادرصد از  1/30. اندبوده و بیکار دارخانهدرصد سرباز،  2/40و 

نرخ اشتغال دختران  .اندبودهباز يا بیکار درصد سر 36درصد دانشجو و  8/33شاغل، 
رصد د 4/35درصد بوده است.  5/19و حدود  رانپستر از نصف نرخ اشتغال کمکمی 

درصد از  25 .اندبودهيا بیکار  دارخانهدرصد  1/45ر دانشجو و دخت التحصیالنفارغاز 
از، رصد سربد 40درصد دانشجو و  35دانشکده ادبیات شاغل،  التحصیالنفارغ
 3/33ت شاغل، لهیادانشکده ا التحصیالنفارغدرصد از  6/25 .اندبودهو بیکار  دارخانه

درصد از  5/23. اندبودهو بیکار  دارخانهدرصد سرباز،  41درصد دانشجو و 
رصد سرباز، د 2/41درصد دانشجو و  3/35شاغل، حقوق دانشکده  التحصیالنفارغ
 36ت شاغل، ريديمدانشکده  التحصیالنفارغصد از در 24. اندبودهو بیکار  دارخانه

درصد از  8/25. اندبودهو بیکار  دارخانهدرصد سرباز،  40درصد دانشجو و 
درصد سرباز،  3/40 درصد دانشجو و 9/33شاغل،  علوم پايهدانشکده  التحصیالنفارغ
و مهندسی فنی  دانشکده التحصیالنفارغدرصد از  1/26. اندبودهو بیکار  دارخانه

 .اندبودهو بیکار  دارخانهدرصد سرباز،  1/39درصد دانشجو و  8/34شاغل، 
 -1قه )طبسه در  پاسخگويانبررسی وضعیت فعلی  منظوربه نتایج استنباطی:

وع نبه کمك آزمون مجذور کای )از بیکار( و  دارانهخسرباز،  -3 ،شاغل -2دانشجو، 
س سپس جن در مورد دانشکده وابتدا ين بررسی ا گیرد.مورد بررسی قرار میاستقالل( 

دو متغیر  ، مستقل بودن )رابطه نداشتن(شودمیفرضیه صفری که آزمون انجام شد. 
 دهد.لی با جنس( را نشان میشغوضعیت  –لی با دانشکده شغ)وضعیت 

 
 جنسبا دانشكده و وضعيت شغلی مورد در مجذور کای ی آزمون هادادهخالصه  (3) جدول
 متغير ارزش درجه آزادی یدارمعنیسطح  فایضریب 

 دانشکدهوضعیت شغلی با  131/0 10 973/0 نیاز نیست
 جنسوضعیت شغلی با  013/125 2 >0005/0 709/0

 
وجود  دارمعنی، بین وضعیت شغلی با دانشکده تفاوت (3)مطابق نتايج جدول 

بنابراين وضعیت شغلی است.  05/0از  تربزرگو  973/0داری یزيرا سطح معن ؛ندارد
بین وضعیت شغلی و دانشکده رابطه  ،و دانشکده مستقل هستند. به عبارت ديگر
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اما بین . ندارد دارمعنیهای مختلف تفاوت و نرخ اشتغال دانشکده وجود ندارد

 >0005/0داری زيرا سطح معنی وجود دارد؛ دارمعنیوضعیت شغلی با جنس تفاوت 
نابراين وضعیت شغلی و جنس مستقل نیستند. به عبارت است. ب 01/0از  ترکوچكو 

ديگر بین وضعیت شغلی و جنس رابطه وجود دارد و نرخ اشتغال پسران بیشتر از 
 التحصیالنفارغدختران است. شدت وابستگی يا رابطه بین نرخ اشتغال و جنسیت 

 دهد.ای قوی است را نشان میکه شدت رابطه 709/0طبق ضريب فای 
 التحصیالنفارغنرخ اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی ارزيابی پژوهش:  دوم پرسش

 چقدر است؟ 1393 تا 1391 یهاسال طی قم دانشگاهدوره کارشناسی 
سپس  وشده  ارائه (4)جدول  ،پژوهش مود پرسشدستیابی به پاسخ  منظوربه

 .دشومینتايج استنباطی بیان 
 

 التحصيالنفارغی تحصيلمرتبط با رشته نرخ اشتغال  (4)جدول 

 وضعيت شغلی
 جمع مرتبط غير مرتبط

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8/23 15 3/73 11 7/26 4 ادبیات

 9/15 10 70 7 30 3 الهیات

 3/6 4 50 2 50 2 حقوق

 5/9 6 7/66 4 3/33 2 مديريت

 4/25 16 8/68 11 2/31 5 علوم پايه

 19 12 75 9 25 3 فنی و مهندسی

 1/65 41 6/75 31 4/24 10 سرپ

 9/34 22 1/59 13 9/40 9 دختر

 100 63 8/69 44 2/30 19 جمع

 
دارای  دانشگاه قم التحصیالنفارغدرصد از  8/69؛ دهدمی( نشان 4نتايج جدول )

با رشته  مرتبط غیردارای مشاغل درصد  2/30و  با رشته تحصیلی خود مشاغل مرتبط
درصد بوده است که  6/75اشتغال مرتبط پسران شاغل  نرخ. اندبودهتحصیلی خود 

درصد( بیشتر بوده است. نرخ  1/59نسبت به نرخ اشتغال مرتبط دختران شاغل )
غیر درصد بوده است که نسبت به نرخ اشتغال  4/24پسران شاغل  غیر مرتبطاشتغال 
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تبط را باالترين نرخ اشتغال مر وده است.بکمتر درصد(  9/40دختران شاغل ) مرتبط

شاغل  التحصیالنفارغدرصد و  75شاغل دانشکده فنی و مهندسی با  التحصیالنفارغ
باالترين نرخ  .اندداشتهنرخ اشتغال مرتبط را  ترينپايیندرصد،  50دانشکده حقوق با 

 رانرخ  ترينپايیندرصد و  50شاغل حقوق با  التحصیالنفارغرا  غیر مرتبطاشتغال 
 .اندداشتهدرصد  25دانشکده فنی و مهندسی با  شاغل التحصیالنفارغ

 بهقم  دانشگاه التحصیالنفارغ تحصیلی رشته با مرتبط اشتغال نرخ نتایج استنباطی:
رای در ضمن ب .گرفتکمك آزمون مجذور کای )از نوع استقالل( مورد بررسی قرار 

ه ظر گرفتندر  غیر مرتبطدو طبقه مرتبط و  مرتبط، نوع اشتغال در اشتغالرخ نتعیین 
ی که . فرضیه صفرگرفتدر مورد دانشکده و سپس جنس انجام ابتدا اين بررسی  شد.

کده با دانشبط مرتاشتغال رخ ن، مستقل بودن )رابطه نداشتن( دو متغیر )شودمیآزمون 
 دهد.با جنس( را نشان می مرتبط اشتغالرخ ن –

 
 و جنس با دانشكده رخ اشتغال مرتبطنی آزمون مجذور کای در مورد هادادهخالصه  (5)جدول 

 متغير ارزش درجه آزادی یدارمعنیسطح  ضریب فای

 نرخ اشتغال مرتبط با دانشکده 131/1 5 961/0 نیاز نیست

 نرخ اشتغال مرتبط با جنس 401/3 1 065/0 نیاز نیست

 
دار یعنبا دانشکده تفاوت م مرتبط اشتغالرخ ن، بین (5)جدول در مطابق نتايج 

رخ ننابراين است. ب 05/0از  تربزرگو  961/0ی دارمعنیزيرا سطح  ؛ود نداردوج
و  تبطمر اشتغالرخ نو دانشکده مستقل هستند. به عبارت ديگر بین  مرتبطل اغتشا

 های مختلف تفاوتدانشکده مرتبط دانشکده رابطه وجود ندارد و نرخ اشتغال
 ؛داردنوجود  دارمعنیبا جنس تفاوت مرتبط اشتغال رخ نبین  همچنیندار ندارد. یمعن

و مرتبط  شتغالارخ ناست. بنابراين  05/0از  تربزرگو  065/0ی دارمعنیزيرا سطح 
جود و جنس رابطه ومرتبط  اشتغال رخنبین  ،ستند. به عبارت ديگرهجنس مستقل 

 د.ندار دارمعنیو نرخ اشتغال مرتبط دختران تفاوت پسران مرتبط دارد و نرخ اشتغال ن
 دانشگاهناسی دوره کارش التحصیالنفارغنرخ پذيرفته شدن  سوم پژوهش: پرسش

 در مراکز آموزش عالی چقدر است؟ 1393 تا 1391 یهاسال طی قم



وزشیگيری و ارزشيابی آمفصلنامه مطالعات اندازه  216 

 
سپس  شده و ارائه (6)سوم پژوهش جدول  پرسشدستیابی به پاسخ  منظوربه

 .دشومینتايج استنباطی بیان 
 

 عالیآموزش  نرخ پذیرفته شدن در مراکز (6)جدول 

 وضعيت شغلی
 جمع هانشدهپذیرفته هاشدهپذیرفته

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/24 60 20 12 80 48 ادبیات

 7/15 39 1/23 9 9/76 30 الهیات

 8/6 17 5/23 4 5/76 13 حقوق

 10 25 20 5 80 20 مديريت

 9/24 62 21 13 79 49 علوم پايه

 5/18 46 7/21 10 3/78 36 فنی و مهندسی

 6/54 136 6/20 28 4/79 108 پسر

 4/45 113 1/22 25 9/77 88 دختر

 100 249 3/21 53 7/78 196 جمع

 
دانشگاه قم  التحصیالنفارغنرخ پذيرفته شدن ؛ دهدمی( نشان 6جدول )در نتايج 

پسر  التحصیالنفارغدرصد است. نرخ پذيرفته شدن  7/78در مراکز آموزش عالی 
نرخ پذيرفته شدن  است. درصد 4/79عالی  آموزش مراکز در انشگاه قمد

دانشکده  رصد است.د 9/77دختر دانشگاه قم در مراکز آموزش عالی  التحصیالنفارغ
را  التحصیالنفارغدرصد بیشترين نرخ پذيرفته شدن  80ادبیات و دانشکده مديريت با 

 التحصیالنغفارنرخ پذيرفته شدن  درصد کمترين 5/76و دانشکده حقوق با  اندداشته
 را داشته است.

م به کمك آزمون ق دانشگاه التحصیالنفارغنرخ پذيرفته شدن  نتایج استنباطی:
رخ نتعیین . در ضمن برای گرفتمجذور کای )از نوع استقالل( مورد بررسی قرار 

تدا در سی ابدر نظر گرفته شد. اين بررپذيرش نشده و  شدهپذيرفتهدو طبقه پذيرش 
، مستقل شودمی. فرضیه صفری که آزمون گرفتمورد دانشکده و سپس جنس انجام 

نس( را با جرخ پذيرش ن –با دانشکده رخ پذيرش بودن )رابطه نداشتن( دو متغیر )ن
 دهد.نشان می
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 ی آزمون مجذور کای در مورد نرخ پذیرش با دانشكده و جنسهادادهخالصه  (7)جدول 

 متغير ارزش درجه آزادی دارییسطح معن ضریب فای

 نرخ پذيرش با دانشکده 219/0 5 999/0 نیاز نیست

 نرخ پذيرش با جنس 087/0 1 889/0 نیاز نیست

 
وجود  دارمعنیبا دانشکده تفاوت  نرخ پذيرش(، بین 7جدول )در مطابق نتايج 

و  ذيرشرخ پناست. بنابراين  05/0از  تربزرگو  999/0داری یزيرا سطح معن ندارد؛
جود وو دانشکده رابطه  نرخ پذيرشبین  ،دانشکده مستقل هستند. به عبارت ديگر

نرخ بین  ندارد. همچنین دارمعنیهای مختلف تفاوت دانشکده نرخ پذيرشندارد و 
 تربزرگو  889/0داری یزيرا سطح معن وجود ندارد؛ دارمعنیبا جنس تفاوت  پذيرش

نرخ ین ب ،و جنس مستقل هستند. به عبارت ديگرش نرخ پذيراست. بنابراين  05/0از 
دختران  نرخ پذيرشپسران و  نرخ پذيرشو جنس رابطه وجود ندارد و  پذيرش

 دار ندارد.تفاوت معنی
 طی قم دانشگاه التحصیالنفارغنرخ پذيرفته شدن چهارم پژوهش:  پرسش

 یکترد ی تحصیلی کارشناسی ارشد وهادورهبه تفکیك  1393 تا 1391 یهاسال
 چقدر است؟

و سپس  شده ارائه (8)م پژوهش جدول چهار پرسشدستیابی به پاسخ  منظوربه
 .دشومینتايج استنباطی بیان 
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شد و ی کارشناسی ارهادورهبه تفكيک  نرخ پذیرفته شدن در مراکز آموزش عالی (8)جدول 

 دکتری

 وضعيت شغلی
 جمع دکترا کارشناسی ارشد

 درصد تعداد درصد عدادت درصد تعداد

 5/24 48 3/8 4 7/91 44 ادبیات

 5/15 30 10 3 90 27 الهیات

 6/6 13 4/15 2 6/84 11 حقوق

 2/10 20 15 3 85 17 مديريت

 51 49 2/8 4 8/91 45 علوم پايه

 4/18 36 3/8 3 7/91 33 فنی و مهندسی

 1/55 108 3/8 9 7/91 99 پسر

 9/44 88 4/11 10 6/88 78 دختر

 100 196 7/9 19 3/90 177 جمع

 
دانشگاه قم در  التحصیالنفارغاز  درصد 3/90؛ دهدمی( نشان 8جدول )در نتايج 

 7/91. انددادهادامه تحصیل  یدرصد در مقطع دکتر 7/9قطع کارشناسی ارشد و م
دختر در مقطع  التحصیالنفارغدرصد از  6/88پسر و  التحصیالنفارغدرصد از 
 4/11پسر و  التحصیالنفارغدرصد از  3/8 .انددادهارشد ادامه تحصیل کارشناسی 

م علودانشکده  .انددادهدامه تحصیل ا یدکتردختر در مقطع  التحصیالنفارغدرصد از 
در مقطع کارشناسی  التحصیالنفارغدرصد بیشترين نرخ پذيرفته شدن  8/91پايه با 

در  التحصیالنفارغنرخ پذيرفته شدن درصد کمترين  6/84و دانشکده حقوق با ارشد 
نرخ  درصد بیشترين 4/15دانشکده حقوق با  .سترا داشته امقطع کارشناسی ارشد 

د درص 2/8ايه با و دانشکده علوم پ یدر مقطع دکتر التحصیالنفارغپذيرفته شدن 
 ته است.را داش یدر مقطع دکتر التحصیالنفارغکمترين نرخ پذيرفته شدن 

قم به کمك آزمون  دانشگاه التحصیالنفارغنرخ پذيرفته شدن  طی:نتایج استنبا
. در ضمن برای تعیین نرخ گرفتمجذور کای )از نوع استقالل( مورد بررسی قرار 

و پذيرش نشده در نظر گرفته شد. اين بررسی ابتدا در  شدهپذيرفتهپذيرش دو طبقه 
، مستقل شودمیمون . فرضیه صفری که آزگرفتمورد دانشکده و سپس جنس انجام 
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نرخ پذيرش با جنس( را  –بودن )رابطه نداشتن( دو متغیر )نرخ پذيرش با دانشکده 

 دهد.نشان می
 

انشكده دبا  نرخ پذیرش به تفكيک دورهی آزمون مجذور کای در مورد هادادهخالصه  (9)جدول 
 و جنس

 متغير ارزش درجه آزادی داریسطح معنی ضریب فای

 436/1 5 920/0 نیاز نیست
نرخ پذيرش به تفکیك دوره با 

 دانشکده

 نرخ پذيرش به تفکیك دوره با جنس 509/0 1 476/0 نیاز نیست

 
ی کارشناسی ارشد هادورهبه تفکیك  بین نرخ پذيرش ؛(9جدول )در مطابق نتايج 

و  920/0ی دارمعنیزيرا سطح  ؛وجود ندارد دارمعنیبا دانشکده تفاوت  یو دکتر
ی کارشناسی ارشد و هادورهبه تفکیك است. بنابراين نرخ پذيرش  05/0 از تربزرگ

به تفکیك بین نرخ پذيرش  ،و دانشکده مستقل هستند. به عبارت ديگر یدکتر
ذيرش پو دانشکده رابطه وجود ندارد و نرخ  ی کارشناسی ارشد و دکتریهادوره
ندارد.  دارمعنیهای مختلف تفاوت دانشکده یی کارشناسی ارشد و دکترهادوره

نس با ج یی کارشناسی ارشد و دکترهادورهبه تفکیك همچنین بین نرخ پذيرش 
است.  05/0از  تربزرگو  476/0ی دارمعنیزيرا سطح  ؛وجود ندارد دارمعنیتفاوت 

ستقل مو جنس  یی کارشناسی ارشد و دکترهادورهبه تفکیك  بنابراين نرخ پذيرش
و جنس  یری کارشناسی ارشد و دکتهادورهنرخ پذيرش بین  ،هستند. به عبارت ديگر

و نرخ  پسران یی کارشناسی ارشد و دکترهادوره رابطه وجود ندارد و نرخ پذيرش
 دار ندارد.یدختران تفاوت معن یی کارشناسی ارشد و دکترهادوره پذيرش

 
 گيرینتيجهو بحث 

های رای کسب حرفهی دانشگاهی آماده کردن افراد بهاآموزشاصلی  هایهدفاز 
نبايد با مشکل  التحصیالنفارغ رو،از اين ؛مناسب و باال بردن توانايی شغلی آنهاست

ی دانشگاهی از هاآموزشدر اين راستا الزم است  .يافتن شغل مناسب روبرو باشند
کمیت و کیفیت با نیازهای بازار کار و انتظارات شغلی ، لحاظ ساختار، محتوا

 التحصیالنفارغولتی و نیازهای آينده همخوانی داشته باشد و های خصوصی و دبخش
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تر جذب . البته مهمبدون در نظر گرفتن جنسیت با کمترين انتظار مشغول کار شوند

ها و ؛ در غیر اين صورت هزينهشدن در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود است
؛ بیرونی است ارايیکهای صرف شده به هدر رفته است. اين موارد از مصاديق فرصت

 دو اساس بیرونی دانشگاه قم بر کارايیارزيابی با هدف حاضر  پژوهش بنابراين،
 .شده است اجراتحصیل  ادامه و اشتغال وضعیت شاخص

 249از مجموع   دادنشان  (2) جدولدر پژوهش  اول پرسش توصیفی بررسی
درصد( دانشجو  5/34نفر ) 86درصد( شاغل،  3/25نفر ) 63دانشگاه قم  التحصیلفارغ

 التحصیالنفارغنرخ اشتغال . اندبودهو بیکار  دارخانهدرصد( سرباز،  2/40نفر ) 100و 
 5/19دختران در و  1/30پسران  درنرخ اين  درصد بوده است. 3/25دانشگاه قم 

، دانشجويان تحصیلاتمام سال از  5تا  2علیرغم گذشت ، بنابراين درصد بوده است.
جدی بحران  مؤيد مسولهاند که اين ، شاغل شدهالتحصیالنفارغدرصد  25فقط حدود 

بخشی  رسدمیدانشگاهی است. به نظر  التحصیالنفارغدر  ويژهبهاشتغال در کشور و 
همچنین  رکود و فراگیر بودن بیکاری در جامعه نسبت داد. وضعیتاز آن را بتوان به 

 التحصیالنفارغدولتی به اندازه تقاضای  هایهها و ادارها، کارخانهکارگاهقم، در استان 
به بخش خصوصی از  یتوجهبیدختران وجود ندارد. مشکالت اقتصادی و  ويژهبه

و نیز قوانین باالدستی  خوداشتغالیهای شخصی و ها مانع احداث کارگاهبانك سوی
را  دولتی هایههمچون استخدام يك نفر به ازای بازنشست شدن چند کارمند در ادار

اول  پرسشتحلیل استنباطی داليل پايین بودن نرخ اشتغال دانست.  از توانمینیز 
نشان داد  بین وضعیت شغلی و دانشکده رابطه وجود ندارد و نرخ اشتغال پژوهش 
مبین اين نکته است که نرخ  ،ندارد. اين يافته دارمعنیهای مختلف تفاوت دانشکده
به  تقريباً هامختلف تفاوت ندارد و در تمام دانشکده یهارشته التحصیالنفارغاشتغال 

يك اندازه است. اما بین وضعیت شغلی و جنس رابطه وجود دارد و نرخ اشتغال 
پسران بیشتر از دختران است. شدت وابستگی يا رابطه بین نرخ اشتغال و جنسیت 

ای قوی است را نشان که شدت رابطه 709/0طبق ضريب فای  التحصیالنفارغ
(، 1389زاده و باغگلی )دهد. اين يافته با نتايج سعیدی رضوانی، محمدحسینمی

( که نشان دادند، 1371نسب )( و حسینی1382(، میرهادی )1384نامجويان شیرازی )
بین جنسیت و اشتغال رابطه وجود دارد و نرخ اشتغال پسران بیشتر از دختران است، 

(، 1394) همکارانش با نتايج احمدی و منطبق و همسو است. اما يافته اين پژوه
( که نشان دادند، بین جنسیت و 1381( و شعبانلو )1389پور )(، فیض1393احمدی )
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اشتغال رابطه وجود ندارد، منطبق نیست. شايد اين تفاوت ناشی از وضعیت اقتصادی 

ن و رفاه بیشتر، فرهنگ کار منزل مخصوص ز برایکنونی و نیاز افراد به استقالل مالی 
با توجه به اين يافته )پايین بودن نرخ اشتغال  کار بیرون منزل مخصوص مردان باشد.

برای  ريزیبرنامهکه  شودمیو باالتر بودن اشتغال پسران نسبت به دختران( پیشنهاد 
ی مختلف با توجه به هارشتهی با نرخ اشتغال بیشتر و ايجاد هارشتهتوسعه بیشتر 

های دانشگاه جامع استان صورت پذيرد. مبتنی بر توانمندینیازهای بومی و محلی و 
های اشتغال همچون صنعت به وجود همچنین تعامل بیشتری بین دانشگاه و محیط

تا دانشجويان فقط به فکر مشاغل دولتی  درس کارآفرينی در دانشگاه توسعه يابدآيد. 
های ، ايجاد کارگاهنالتحصیالفارغنباشند. مسووالن تسهیالتی را برای خوداشتغالی 

 .آورنددولتی فراهم  هایهها و ادارکوچك و مشاغل خانگی و جذب آنها در کارخانه
درصد از  8/69 که ( نشان داد4دوم پژوهش در جدول ) پرسشبررسی توصیفی 

درصد  2/30دانشگاه قم دارای مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود و  التحصیالنفارغ
( 3/1حدود يك سوم ). اندبودهبا رشته تحصیلی خود  غیر مرتبطدارای مشاغل 

که با رشته تحصیلی آنها مرتبط نیست مانند  اندشدهدر مشاغلی وارد  التحصیالنفارغ
به تداوم بلندمدت کار آنها امید  تواننمیو کارهای خدماتی که حتی  گریمنشی

خ اشتغال مرتبط نشان داد  بین نر دوم پژوهش پرسشتحلیل استنباطی  زيادی داشت.
های مختلف تفاوت و دانشکده رابطه وجود ندارد و نرخ اشتغال مرتبط دانشکده

ندارد. همچنین بین نرخ اشتغال مرتبط و جنس رابطه وجود ندارد و نرخ  دارمعنی
نتايج اين يافته با نتايج  ندارد. دارمعنیاشتغال مرتبط پسران و دختران تفاوت 

( مطابقت دارد، زيرا اين دو پژوهش نیز نشان 1381نلو )( و شعبا1371نسب )حسینی
درصد  39نسب حسینی که اندشدهشاغل  غیر مرتبطدر مشاغل  التحصیالنفارغ داد که

( نتايج 1381شعبانلو )به گزارش اند. همچنین دهکردرصد گزارش  23و شعبانلو 
شرقی، سمنان، های آذربايجان غربی، آذربايجان های متعددی که در استانپژوهش

ی تحصیلی هارشتهمشاغل با نداشتن کرمانشاه و يزد اجرا شده نیز بیانگر ارتباط 
در نامتناسب بودن شغل و رشته تحصیلی؛  مؤثربوده است. از عوامل  التحصیالنفارغ
دانشگاه از نیازهای نداشتن های ارتباطی کافی بین بازار کار و دانشگاه، اطالع راه نبود

، دانشگاه در محل زندگیی تحصیلی هارشتهشغل متناسب و مرتبط با  ودنببازار کار، 
 عالقههای الزم برای انجام وظايف شغل مربوط به رشته دانشگاه، مهارتنیاموختن 

ی، وجود درآمد شغل مربوط به رشته دانشگاهکمتر بودن  ،یبه رشته تحصیلنداشتن 
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بنابراين  توان نام برد.را می کم جذبو ظرفیت برای شغل مربوط به رشته داوطلبان زياد 

کافی در  بررسیآموزشی با مطالعه و ريزان گذاران و برنامهد که سیاستشوپیشنهاد می
ی تحصیلی را با هدف برآورده کردن هارشتهمورد نیازهای خاص بازار کار استان، 

ه اجرا و رشد و توسعه جامعه، طراحی و ب التحصیالنفارغای نیازهای شغلی و حرفه
ی هارشتهدر  کنند.بازار کار را بازنگری يا حذف  بدونی هارشتهگذارند و حتی 

 هارشتهتغییرات الزم و متناسبی را در  ،گرفتن نیازهای بازار کار نظر درموجود نیز با 
 التحصیالنفارغها به وجود آورند تا امکان جذب و اشتغال بیشتر و سرفصل هاو درس
دفتر ارتباط با صنعت رسالت خود را بهتر انجام داده و  ،. همچنینشودفراهم 

تر بگذرانند تا نظری، عملی، پروژه و کارورزی خود را مسووالنهواحدهای دانشجويان 
قابل ذکر است در مورد زمینه آشنايی با محیط کار و مشاغل مختلف را پیدا کنند. 

وان گفت، معضل بیکاری تنرخ اشتغال مرتبط با دانشکده و جنس مینداشتن ارتباط 
 ؛ بنابراينشودمیناشتغال است فراگیر بوده و به رشته و جنس محدود  نبودکه نتیجه 

های مختلف و حتی مردان و زنان در اشتغال مرتبط طبیعی است تفاوتی بین دانشکده
 با رشته وجود نداشته باشد.

يرفته نرخ پذ که ( نشان داد5سوم پژوهش در جدول ) پرسشبررسی توصیفی 
اقبال  درصد است. 7/78دانشگاه قم در مراکز آموزش عالی  التحصیالنفارغشدن 

حال حاضر ايران  هایويژگیاز دانشگاهی در جامعه تکمیلی عمومی به تحصیالت 
نشان داد  بین نرخ پذيرش و دانشکده  سوم پژوهش پرسشتحلیل استنباطی  است.

ندارد.  دارمعنیمختلف تفاوت  هایرابطه وجود ندارد و نرخ پذيرش دانشکده
همچنین بین نرخ پذيرش و جنس رابطه وجود ندارد و نرخ پذيرش پسران و نرخ 

حدود  اوالًمبین اين نکته است که  ،اين يافته ندارد. دارمعنیپذيرش دختران تفاوت 
بین نرخ پذيرش با  ثانیاًو  اندراه يافتهتحصیالت تکمیلی  به التحصیالنفارغدرصد  80

ی دولتی؛ غیرانتفاعی و هادانشگاهدانشکده و جنس رابطه وجود ندارد. افزايش کمی 
برای ورود به تحصیالت تکمیلی است که صرف  التحصیالنفارغآزاد و اقبال و هجوم 

پیدا ، داليل مختلفی همچون؛ قبولی قطعی استبا  هادانشگاهثبت نام در انواع مختلف 
صور زياد شدن احتمال جذب و اشتغال پس از گرفتن کردن پرستیژ اجتماعی باالتر، ت

تواند میدانش و ...  بردن باالچشمی، مدرک کارشناسی ارشد و دکتری، چشم و هم
ی مختلف ندارد و تب هارشتهدر ضمن اين موضوع تفاوتی بین  داشته باشد.

تحصیالت تکمیلی در جامعه فراگیر شده است. گرچه در چند سال اخیر میزان 
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ته شدن دختران در ادامه تحصیل و حتی تحصیالت تکمیلی نسبت به پسران پذيرف

دهد که تفاوت چندان زيادی بین افزايش يافته است، اما نتايج اين پژوهش نشان می
ادامه تحصیل در تحصیالت تکمیلی وجود میزان پذيرفته شدن پسران و دختران در 

در جذب دانشجو  هادانشگاهد که ممکن است به دلیل اين باش مسولهاين  .نداشته است
ی کم شده و فاصله بسیار زياد قبل از سويی،کنند و های جنسیتی را لحاظ میسیاست

رسیده است. در ضمن اين يافته با پژوهش شريف و  در حال حاضر به تعادل
( همسو است. اينان نیز نشان دادند که میزان پذيرش دختران و پسران 1386) همکاران

 الی تفاوت چندانی با هم ندارند.در آموزش ع
ز درصد ا 3/90 که نشان داد( 6) چهارم پژوهش در جدول پرسشبررسی توصیفی 

 ید در مقطع دکتردرص 7/9دانشگاه قم در مقطع کارشناسی ارشد و  التحصیالنفارغ
عدم  از ممکن است یفاصله زياد نسبت کارشناسی ارشد و دکتر اند.ادامه تحصیل داده

ادی و مبه داليل مختلف همچون فراهم نبودن امکانات  هادانشگاهذب توانايی ج
در  حصیلتعلمی و استاد( برای جذب داوطلبان و نیز اشباع جامعه به  هیوتانسانی )

رخ نبین  نشان داد  چهارم پژوهش پرسشتحلیل استنباطی  ناشی شود. یدوره دکتر
ود ندارد دانشکده رابطه وجو  یی کارشناسی ارشد و دکترهادورهبه تفکیك پذيرش 

ت های مختلف تفاودانشکده یی کارشناسی ارشد و دکترهادورهو نرخ پذيرش 
 و جنس یدکتر ی کارشناسی ارشد وهادورهندارد. همچنین بین نرخ پذيرش  دارمعنی

 ان وپسر یی کارشناسی ارشد و دکترهادورهدر نرخ پذيرش  .رابطه وجود ندارد
به  9 نسبت يی،از سواين يافته مبین اين نکته است که  ندارد. ردامعنیدختران تفاوت 

 تأملقابل  و دکتری ی کارشناسی ارشدهادورهدر  التحصیالنفارغدر نرخ پذيرش  1
دانشکده  ی تحصیالت تکمیلی باهادورههمین نرخ پذيرش در  از سوی ديگر،بوده و 

بود نکه بیان شد،  رطوهمانو جنس رابطه وجود ندارد. در توضیح اين يافته 
و در  لبانو باال رفتن سن داوط یهای الزم برای ادامه تحصیل در دوره دکترزيرساخت

 افته بان يدر ضمن اي پیش بودن مواردی همچون سربازی، ازدواج و اشتغال را نام برد.
پذيرش  نیز نشان دادند که میزان آنها( همسو است. 1386) همکارانپژوهش شريف و 

فته در ین اين يادر دستیابی به مقاطع باالتر کاهش يافته است. همچن صیالنالتحفارغ
های روهگداليل  چراکه( و پسران و دختران تفاوت ندارد هارشتهها )بین دانشکده

 مشابه هم هستند. تقريباًمختلف 
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شاخص اشتغال وضعیت مطلوبی ندارد اما شاخص ادامه تحصیل  ،درمجموع

 جويیچارهاتخاذ تدابیر الزم و  و نبوده مطلوب بیرونی رايیکا بنابرای،مناسب است 
بدون شك، افزايش  .رسدمی نظر به ، ضروریامر نمسووال توسط زمینه اين در

جدی است و ضرورت دارد ابعاد و  یتهديد ،بیکار برای جامعه التحصیالنفارغ
با رار گیرد. قتوجه مورد آن رفع يا کاهش  برایارائه راهکارهايی  جهتجهات آن در 

 التحصیالنفارغنرخ اشتغال میزان  ،شودمیاول پیشنهاد  پرسشی هايافتهتوجه به 
 خصوص،در اين . شودن و دانشجويان تشريح و تبیین برای مسووالدانشگاه قم 

اين کار ی ديگر نیز راهگشا است. هاسالی ديگر و هادانشگاهمحاسبه نرخ اشتغال در 
های وزارتی انجام ها و دستورالعمللسات تخصصی، همايشبا برگزاری ج توانمیرا 

دوم  پرسشی هايافتهبا توجه به  به دختران الزم است. ترويژههمچنین توجه  داد.
و شهرهای  هارشتهدر مورد نیاز برآورد نیروی انسانی به نسبت  ،شودمیپیشنهاد 

م صورت اقدامات الزهمچون آمايش سرزمین های علمی مختلف به کمك روش
مشغول کار شوند. البته با خود مرتبط  یهارشتهبتوانند در  التحصیالنفارغپذيرد تا 

توان به کاهش ی مختلف نیز میهارشتهی درسی در هابرنامه آوری روزبهدن و کرغنی 
سوم  پرسشی هايافتهبا توجه به شد.  نائل غیر مرتبطی هارشتهدرصد نرخ اشتغال در 

موضوع نسبت به ترغیب و اتخاذ تمهیداتی برای  تردقیقبا بررسی  ،شودمیپیشنهاد 
تواند با برگزاری اين موضوع می .پذيردصورت  التحصیالنفارغادامه تحصیل بقیه 

 پرسشی هايافتهبا توجه به . گیردانجام های آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری کالس
درصد(  10فقط حدود متر )پذيرش ک بررسی علل نسبت به ،شودمیچهارم پیشنهاد 

ی آمادگی هادورهبا برگزاری  مثالًرفع آن  اقدام شده و برای ،دکتریی در دوره 
های جديد با شناسايی فرصت درمجموع ريزی و اقدامات الزم صورت پذيرد.برنامه

ی دانشگاهی آنها نیز هاآموزشدر بخش خصوصی،  ويژهبه التحصیالنفارغاشتغال 
فرهنگ و گفتمان يا  شودمنطبق یازهای بازار کار در بخش خصوصی هرچه بیشتر با ن

برای پشت میزنشینی به فرهنگ کارآفرينی تغییر  التحصیالنفارغفعلی اشتغال و انتظار 
 التحصیالنفارغو اگر قرار است گفتمان فعلی تداوم يابد و دولت مشتری اصلی  .يابد

، ضرورت التحصیالنفارغه باشد، با توجه به ضعف دولت در جذب حجم گسترد
های بازتعريف و از پذيرش ،ی مختلفهارشتهدر  هادانشگاهدارد، میزان پذيرش 

جلوگیری شود که  ناکارای هارشته ويژهبهی مختلف هارشته گسترده و بدون برنامه در
. دشومیسر میی دانشگاهی هارشتهو تغییر و تحول در اين امر با آمايش سرزمین 



ه قم ...التحصيالن دوره کارشناسی دانشگاارزیابی کارایی بيرونی فارغ 225  

 
ربه موفق کشورهای پیشرفته با استفاده از تج کهاربردی پژوهش اين است پیشنهاد ک

مندترين افراد ی دانشگاهی چنان طراحی و اجرا شود که مستعدترين و عالقههارشته
مناسب و غنی باشد که دانش، نگرش،  چنان، آنبرنامه و محتوای  کند؛را جذب 

تا  کندخود فراهم  التحصیالنارغفهای الزم و شايسته را برای ها و مهارتتوانايی
در سطوح علمی افرادی زبده و مستعد باشند و  ،دهندافرادی که ادامه تحصیل می

دهند، در کمترين افرادی که ادامه تحصیل نمی ؛آيند نائلزياد  هایباالتر به پیشرفت
زمان ممکن جذب شغل مورد عالقه و مرتبط با رشته خود شوند و بتوانند از دانش، 

بیشترين استفاده را ببرند و های کسب کرده در عرصه کار و تولید توانايی ها وهارتم
های از صرف هزينه درنهايتو  ؛موجبات رضايت جامعه و کارفرمايان را فراهم سازند

به  درمجموع شود.عمومی و شخصی که نتايج فردی و اجتماعی کمی دارد، جلوگیری 
 و کارآموزی کارورزیبه  نران و مسووالاگذسیاستتا  ضروری استرسد نظر می

. دارند اشتغال در مؤثری نقشکارورزی و کارآموزی زيرا  کنند؛توجه بیشتری 
 نداد و شغلی هایفرصت، افزايش غیر مرتبط اشتغال و بیکاریهمچنین برای کاهش 

بازنگری و حتی  ،و در يك جمله کار بازار نیاز با متناسب و کافی عملی آموزش
 ی درسی جديد و مطابق با نیازهای بازار کار ضروری است.هارنامهبتدوين 
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 منابع
و  شناسیجامعه آموختگاندانش(. بررسی وضعیت اشتغال و 1393احمدی، سیروس )

 .23 -1، (1) 3اقتصادی و توسعه،  شناسیجامعهعوامل مرتبط با آن. دوفصلنامه 

تغال وضعیت اش ارزيابی(. 1394نژاد، قدم )حسین و احمدی، سیروس؛ مختاری، مريم
)مورد مطالعه   بر آن مؤثری علوم انسانی و عوامل هارشته آموختگاندانشو 

 .20 -1، (4) 7، فصلنامه انجمن آموزش عالی ايراندانشگاه ياسوج(. 

رشته  شناسايی و تحلیل موانع اشتغال در(. 1394حسینی سعدا ) و افشاری، طاهره
 مديريت وجويان کارشناسی ارشد شهر تهران. علوم تربیتی از ديدگاه دانش

 .118-105، 15، ی آموزشیهانظامريزی در برنامه

و  ایحرفهفنی  هایهنرستانبیرونی  کارايیبررسی میزان (. 1380اکرامی، حمید )
 وپرورشآموزش. گلستان  شورای تحقیقات کاردانش استان گلستان هایدبیرستان

 استان.

فصلنامه آموزش  .التحصیالنفارغ. آموزش عالی و اشتغال (1395انتظاری، يعقوب )
 .25 -1(، 3) 8عالی ايران، 

نظام  التحصیالنفارغتحلیلی از وضعیت اشتغال و بیکاری (. 1385بختیاری، صادق )
، شورمجموعه مقاالت اولین همايش اشتغال و نظام آموزش عالی کآموزش عالی. 

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

 زشیابی(. ار1397عطاران، محمد ) و عسگری، مجید؛ نويدی، احدعلی حمود؛برزگر، م
 و ایحرفههای فنی و شاخه منتخب یهارشتهدرسی  یهابرنامه بیرونی کارايی

 17های آموزشی، یفصلنامه نوآور پسر. التحصیالنفارغ اشتغال وضعیت  کاردانش
(65) ،151- 169. 

بین رشته  (. بررسی رابطه1391بازرگان، عباس ) بیگدلی، مژگان؛ کرامتی، محمدرضا و
شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان آموختگاندانشتحصیلی با وضعیت اشتغال 

 .121 -113، 65، ريزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهدانشگاه تهران. 

شار (. جايگاه کشورهای جهان سوم در انت1385ملکی، بهزاد ) و پارديا، رحمان
ملی  کنگره)مطالعه موردی  کشور جمهوری اسالمی ايران(. تولیدات علمی جهان 

 ، تهران.فردا اندازچشمعلوم انسانی  وضعیت امروز 
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معلی ترجمه غال )جلد اول(؛ توسعه اقتصادی در جهان سوم. (1375مايکل ) تودارو،

 .کوهسار،  تهران .فرجادی

 ایحرفهفنی و  هایهنرستانونی بیر کارايیبررسی (. 1382جعفری هرندی، رضا )
ی دوخت برق، مکانیك خودرو، ساخت و تولید، طراح یهارشتهاستان اصفهان در 

. اصفهان  شورای تحقیقات 1377، 1378، 1379 یهاسالو حسابداری طی 
 استان. وپرورشآموزش

 ایفهحربیرونی دانشگاه فنی و  کارايی(. بررسی میزان 1394جعفری هرندی، رضا )
 استان ایحرفه و فنی هایآموزشکده  پژوهش )مورد 1390تا  1388 یهاسال طی

 .198 -173، (9) 5گیری و ارزشیابی آموزشی، فصلنامه مطالعات اندازهيزد(. 

وضعیت (. 1389فتحی، افسانه ) و جعفری، الهام؛ کمالی، صديقه؛ کريمیان، نورالسادات
مجله زنجان.  شگاه علوم پزشکیپرستاری و مامايی دان آموختگاندانشاشتغال 

 .30 – 25(، 5) 3توسعه آموزش در علوم پزشکی، 

ی مختلف تحصیلی هارشته کارايیبررسی میزان (. 1371نسب، داود )حسینی
ه فصلنام .رقیبا توجه به نیازهای جامعه در استان آذربايجان ش وپرورشآموزش

 .95 – 82(، 30) 8تعلیم و تربیت، 

آموزشکده فنی و  التحصیالنفارغبیرونی  کارايیبررسی میزان (. 1384رستمانه، ناهید )
کارشناسی ارشد، اصفهان  مديريت  نامهپايان. 76 -82 یهاسالسمیه در  ایحرفه

 استان. ريزیبرنامهآموزش و پژوهش سازمان مديريت و 
مترجم  ؛آموزش برای توسعه(. 1381ساخاروپولوس، جرج و ودهال ـ مورين )

 تهران  سازمان برنامه و بودجه. .وحیدی و حمید سهرابیپريدخت 

. (1389) ، حسینباغگلی و ، معصومهزادهمحمدحسین محمود؛ سعیدی رضوانی،
شناسی دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان التحصیالنفارغسرنوشت شغلی 

 .164 -135، 11، شناسیمطالعات تربیتی و روانفردوسی مشهد. 
 خهشا بیرونی کارايی(. 1386کخواه، محمد و نیلی، محمدرضا )شريف، مصطفی؛ نی

 و الاشتغ شاخص دو مبنای بر شهرکرد شهرستان متوسطه آموزش ایحرفه و فنی
 .66 – 55، 27، دوماهنامه دانشور رفتار. التحصیالنفارغ تحصیل ادامه

ام جديد نظ ایحرفهفنی و  یهاآموزشبیرونی  کارايی(. بررسی 1381شعبانلو، کريم )
 8، وپرورشآموزشفصلنامه مديريت در آموزش متوسطه استان آذربايجان غربی، 

(31) ،83 – 99. 
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ال و (. بررسی وضعیت اشتغ1390زارعی، امید ) و صیدايی، اسکندر؛ بهاری، عیسی

 .247 – 216، 25 ،راهبرد ياس. 89-35ی هاسالبیکاری در ايران طی 
 مدرسه. تشاراتان تهران  .وپرورشآموزش سیشناجامعه (.1392علی ) بند،عالقه

  جهاد . اصفهانوپرورشآموزشمباحثی از اقتصاد (. 1384عمادزاده، مصطفی )
 دانشگاهی.

 و ایحرفه و فنی یهارشته بیرونی کارايی ارزيابی (.1394) اهللروح ،الیاسوند غالمی
 یناول ،1392 سال در انديمشك شهرستان پسرانه هایهنرستان در کاردانش
 ،ايران آموزش و کارآفرينی مديريت، علوم نوين یهايافته پژوهشی علمی همايش

 .بنیادين فنون و علوم ترويج و توسعه انجمن تهران،
 https://www.civilica.com/Paper-EMCONF01-MCONF01_261.html 

 1374ی هاسال آموختگاندانشبررسی وضعیت اشتغال (. 1380) محمدباقر، آبادیفتح
 وپرورشآموزش. مرکزی  شورای تحقیقات شاخه کاردانش استان مرکزی 1376تا 

 استان.

تماعی بر تحلیل اثر عوامل اج (.1392قربانی قهفرخی، لیال ) و فراهانی، ابوالفضل
ی دولتی و هاگاهدانشکارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی  التحصیالنفارغاشتغال 

 .158 – 127، 3، شگاهیهای دانپژوهش در ورزشغیردولتی. 

 هایشايستگی ی(. واکاو1396دارابی، فاطمه ) رضا و، حسنآبادیزينفرزانه، محمد؛ 
 توسعه و شآموز بخش در اشتغال برای آموزشی مديريت رشته آموختگاندانش
گیری و ارزشیابی فصلنامه مطالعات اندازه .صنعتی هایسازمان انسانی منابع

 .102-73 ،(20) 7آموزشی، 
ی کار بر آن، شواهد جويا مؤثر. دوره بیکاری و عوامل (1389) ، محمدعلیپورفیض

 .57 – 37، (39) 10فصلنامه رفاه اجتماعی، استان يزد طی برنامه سوم. 

سه مقاي. (1388) ، محمدرضادهقانپور و ، هانیهدوزباشیپوشمحمدعلی؛ پور، فیض
 هارشتهنی با ساير ی علوم انساهارشتهجويای کار  آموختگاندانشوضعیت اشتغال 

 .139 – 123(، 7) 2نامه آموزش عالی، در استان يزد. 

نشناسی در رشته روا آموختگاندانشوضعیت اشتغال . (1393) ، محمدرضاکرامتی
ی های کاربردپژوهشی تهران و آلبرتا. هادانشگاهايران و کانادا  مورد مطالعه 

 .70 – 55، (3) 5، شناختیروان
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انتشارات   انتهر .ترجمه فريده مشايخ ؛درسی مدارس ريزیبرنامه( 1389آريه )لوی، 

 مدرسه.

 . تهران  سمت.آموزشی ريزیبرنامهمبانی (. 1390پور، بهرام )محسن

 راهنمای) ایحرفهی آموزش فنی و هانظامارزيابی  .(1373)مشاوران بانك جهانی 
 .درسهم انتشارات  تهران .مشايخ فريده ترجمه ؛(عملی

 ران  سمت.. تهآموزشی ريزیبرنامهنو در  هایديدگاه(. 1389، فريده )مشايخ

اشتغال  ها و موانعبررسی زمینه(. 1392) فؤادمحمدی،  پور، علی وملك
اجتماعی  ودانشگاهی مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی  التحصیالنفارغ

 .37 – 24، 157، ماهنامه کار و جامعهشهرستان بیجار. 

 يابیارز (.1397خاکی اردکانی، هادی ) و میرفخرالدينی، سید حیدر؛ جلیلیان، نگار
و  هادهدا یپوشش یلبا استفاده از روش تحل يزددانشگاه  یهادانشکده کارايی

 8زشی، گیری و ارزشیابی آموفصلنامه مطالعات اندازه .یمتقاطع آرمان يابیارز
(22) ،183-202. 

 هایمهارت التحصیالنفارغبررسی میزان اشتغال (. 1380) مهدی سیدمیرهادی، 
ی . اصفهان  شورا1379کاردانش در مشاغل مرتبط در استان اصفهان در سال 

 استان. وپرورشآموزشتحقیقات 

دانشکده  آموختگاندانشبررسی وضعیت اشتغال (. 1384نامجويان شیرازی، زهرا )
آموزش  ورشته ترويج  ،رشدکارشناسی ا نامهپايان. کشاورزی دانشگاه شیراز

 کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

 ایحرفهدرونی و بیرونی شاخه فنی و  کارايیبررسی  .(1382نیکخواه، محمد )
 نامهپايان .1375-1380 یهاسالآموزش متوسطه شهرستان شهرکرد طی 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
 و فنی یهارشته بیرونی کارايی ارزيابی (.1392) سعید ،مشتاقی و ايوب ويسه،

 المللیبین رانسکنف دومین ،ايالم شهر پسرانه هایهنرستان در کاردانش و ایحرفه
نور.  پیام دانشگاه قم، ،اقتصادی توسعه و کارآفرينی مديريت،

https://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_1339.html 
 اسالمی آزاد یهادانشگاه کیفیت درونی و بیرونی بیارزيا(. 1390هاشمی، سید احمد )

. طرح هااهدانشگ اين کیفیت بهبود جهت الگويی ی ارائه منظوربه يك منطقه ی
 پژوهشی. دانشگاه آزاد اسالمی منطقه يك.
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