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چکيده
تحقیق حاضر به بررسی وضعیت شغلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی در یک
دانشگاه بزرگ دولتی در سه گرایش مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی پرداخته
است .هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان دست یابی به اهداف رشتههای فوق از طریق بررسی دیدگاه دانش
آموختگان کارشناسی ارشد می باشد .تعیین اینکه تا چه اندازه دانش آموختگان این رشتهها جذب بخشها و
سازمانهای مرتبط با اهداف رشته ای خود بوده است ،تعیین اینکه تا چه میزان دانشگاه توانسته است دانش
آموختگان را برای ورود به بازار کار آماده نماید و میزان رضایت این دانش آموختگان از محتوی رشتههای خود
تا چه اندازه است؟ جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموختگان سه گرایش مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی
آموزشی و برنامه ریزی درسی در سالهای  88-88می شود که تعداد آنها  382نفر بوده است .روش تحقیق مورد
استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی و مبتنی بر رویکرد پیمایشی میباشد .روش مورد استفاده برای
نمونه گیری ،روش نمونه گیری در دسترس بوده است .برای جمع آوری دادهها و اطالعات از ابزار پرسشنامه
استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی(فراوانی ،میانگین ،درصد) و تحلیل
محتوای پاسخها استفاده شده است .عمده ترین نتایج تحقیق عبارتند از :میزان اشتغال به کار دانش آموختگان در
حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 3322درصد بوده است که بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی
ارشد این میزان به  88درصد افزایش یافته است بیشتر افراد شاغل ،در بخشهای دولتی و در دو بخش آموزش
عالی و آموزش و پرورش مشغول به کار بودهاند و میزان اشتغال به کار افراد در بخش صنعت در سالهای اخیر
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افزایش داشته است .فاصله زمانی بین فارغ التحصیلی و شروع به کار شاغلین بیشتر بین  2ماه الی  1سال بوده
است .همچنین میزان رضایت شغلی افراد و ارتباط شغل با رشته تحصیلی افراد مناسب ارزیابی شده است .عالوه
بر این دانش آموختگان پیشنهادهایی برای آمادگی بهتری دانشجویان رشتههای فوق الذکر جهت ورود به بازار
کار داشته اند.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ،اشتغال ،دانش آموختگان ،علوم تربیتی.

مقدمه
آموزش عالی به عنوان نهادی که محرک توسعه کشورهاست با تأسیس رشتههای مختلف
دانشگاهی همواره تالش مینماید نیروی انسانی مورد نیاز کشور را متناسب با نیازهای بازار کار
تامین و تربیت نماید .دانشگاهها اصلی ترین تولیدکننده سرمایه انسانی و تنها پشتیبانی کننده
چارچوبی هستند که میتواند نیازهای رشد اقتصادی را در یک جامعه مبتنی بر دانش تضمین
نمایند (عمادزاده .)1283،همواره یکی از نیازهای اساسی دولتها به دانشگاهها کاهش
تنشهای اجتماعی و زیان بیکاری از طریق سیال کردن بازار کار است .هدف از تأسیس
رشتههای مختلف آموزشی دانشگاهی تربیت دانشآموختگان و نیروی انسانی مختلف
بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور است .اشتغال دانشآموختگان
دانشگاهها همواره با ارتباط بین آموزش عالی و بازار کار مرتبط است .توسعه آموزش عالی
منجر به ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است (دراکر .)1992،1اقتصاد مبتنی بر دانش نیازمند
افرادی است با انواع دانش ،مهارتها و قابلیتهای خالقیت که توانایی مواجهه با تغییرات سریع
را در خود پرورانده باشند (تاملیسون .)3882،3بنابراین برنامههای درسی آموزش عالی بایستی
منجر به ایجاد توانمندیهای الزم در فارغ التحصیالن جهت پاسخ به نیازهای متنوع و در حال
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تغییر بازار کار بشود لذا با توجه به نیازهای روزافزون و متنوع بازار کار ،برنامههای درسی نیز
نیازمند به روز رسانی سریع میباشد (جمیری و همکاران.)1289،
صالحی عمران ( ،)1282مسئله اشتغال دانش آموختگان طی سالهای اخیر در ایران را به
عنوان یکی از چالشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و در زمره مهمترین تهدیدهای امنیت
و توسعه ملی مطرح میکند .وی یکی از مولفه های مهم برای قضاوت درباره کارایی داخلی و
خارجی آموزش عالی را کیفیت آموزش نیروی انسانی در هماهنگی با نیازها و تغییرات بازار
کار میداند مساله بیکاری ،با توجه به پیامدهای آن در ناهنجاریهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی برای تمامی آحاد جامعه نگران کننده است ،با این همه به دلیل سرمایهگذاریهای
انجام شده از محل منابع ملی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در کشور و عدم جذب آنها
در بخشهای مختلف اقتصادی ،پیامدهای بسیار وسیعتری را به دنبال خواهد داشت .لذا یکی از
تغییرات کلیدی که موسسات آموزشی عالی همواره بایستی مورد توجه قرار دهند این است که
متناسب با نیازهای کارفرمایان به منظور تناسب بهتر بین دانشآموختگانی که آنها تربیت
میکنند و الزامات بازار کار ،تغییر ایجاد نمایند (پیال .)3813،1متعاقب هر رشتهای که در شورای
عالی انقالب فرهنگی مصوب میشود اهداف و زمینههایی مد نظر بوده است .هدف از تأسیس
رشتههای مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و درسی نیز تربیت متخصصان و نیروی
آموزش دیده به منظور بهره گیری از خدمات آنان در امور آموزشی و پژوهشی بویژه در نظام
آموزشی کشور چه در سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن و چه در سطوح اجرایی و
خرد می باشد.
بررسی میزان دستیابی به اهداف رشتههای مختلف از جمله رشتههای فووق الوذکر از منظور
وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن این رشتهها به سیاست گذاران کمک موینمایود توا متناسوب بوا
نیازهای بازار کار و کارفرمایان در محتوای برنامههای آموزشی و یا زمینههای دانشی ،مهوارتی و
نگرشی فارغ التحصیالن تغییر ایجاد نموده و همسویی بیشتری بین این دو برقرار نمایند.
1. Pillai
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با توجه به اهمیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهها و به منظور زمینه سازی در جهت
تقویت کارایی خارجی نظام آموزشی عالی و به جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری الزم در
خصوص تدوین اهداف ،برنامه درسی و دانش و مهارتهای مورد نیاز دانش آموختگان،
همچنین کمبود تحقیق در جامعه مورد مطالعه ،محققین به بررسی وضعیت اشتغال و واکاوی
نظرات و پیشنهادات گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی طی
سالهای  88-88پرداخته اند.

پیشینه تحقیق
زمینه سازی برای اشتغال و ایجاد قابلیتهای الزم در جهت بکارگیری فارغ التحصیالن
دانشگاهی در بازار کار یکی از رسالتهای اصلی و اساسی نظام آموزش عالی و دانشگاهها
است .و این امر از یک سو به ارائه دانش ،مهارتها و نگرشهای مورد نیاز بازار کار از طریق
برنامه درسی دانشگاهی مربوط می شود و از دیگر سو به تقویت قابلیتهای خودکارآمدی،
اعتماد به نفس و قابلیت خالقیت نوآوری در دانش آموختگان در جریان تحصیل مرتبط
میباشد .بنابراین عوامل و ویژگیهای مختلفی در اشتغال یا عدم اشتغال دانش آموختگان
دانشگاهها موثرند .بررسی تحقیقات مرتبط با اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی بیانگر این است
که هر دسته از تحقیقات به مجموعهای از عوامل و عناصر اشتغال فارغ التحصیالن اشاره کرده
اند.
کتولی و رحمانی ( ،)1283در تحقیقی با بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال فارغ التحصیالن
آموزش عالی ،نتایج زیر را پیشنهاد نموده اند .الف) سرفصلهای دروس دورههای آموزشی
ب اساس زمینههای شغلی مرتبط بازبینی وتنظیم شوند؛ ب) ارتباط دانشگاه با بخشهای
اجرایی تقویت گردد؛ پ) برای ارزیابی فارغ التحصیالن ،معیارهایی که نمایانگر حداقل دانش
نظری و توان علمی آنان هستند به صورت استاندارد برای هر رشته تحصیلی تعریف شود.

واکاوی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشتههای علوم تربیتی...

878

صابریان و آقاجانی ( ،)1283در تحقیقی توصیفی -مقطعی با عنوان سرنوشت شغلی دانش
آموختگان دانشکده پزشکی دانشگاه سمنان به بررسی سرنوشت شغلی دانشآموختگان دانشگاه
در فاصله سالهای  21-28پرداختهاند .نتایج این تحقیق که بر روی  92نفر از دانش آموختگان
انجام گرفته و اطالعات الزم از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است ،نشان میدهد که
بیشتر دانش آموختگان در مدت زمانی بین شش ماه تا بیشتر از سه سال بعد از گذراندن طرح و
سربازی بیکار بودهاند .از نظر محل خدمت دانش آموختگان  88/1درصد در بیمارستان12/92 ،
درصد در سمتهای اداری 13 ،درصد دانشکده پرستاری 8/6 ،درصد در مراکز بهداشتی و
 38/82درصد در سایر مشاغل مشغول به خدمت بودهاند و از نظر استخدامی  28/13درصد
وضعیت رسمی آزمایشی 12/3 ،درصد رسمی قطعی 13/8 ،درصد قراردادی 11/8 ،درصد
طرحی هستند.
مجتهد زاده و همکاران ( ،)1289پژوهشی با عنوان دانش و مهارتهای مورد نیاز برای
دانش آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری از منظر استادان دانشگاه ،شاغالن در حرفه و
دانشجویان حسابداری استان آذربایجان شرقی انجام دادهاند .هدف این پژوهش بررسی اهمیت
و کفایت دانش و مهارتهای موردنیاز دانش آموختگان رشته حسابداری بوده است .نتایج
پژوهش نشان میدهد که بین دیدگاههای سه گروه در خصوص اهمیت برخی از دانش و
مهارتهای مطرح شده و نیز کفایت ارائه آنها توسط برنامههای کنونی آموزش حسابداری،
تفاوت معنی دار وجود دارد .و همچنین نتایج بیانگر برتری آموزش مهارتهای تجاری و
مدیریتی در برنامه آموزشی است.
رحمانی و کتولی ( )1283چالشهای اشتغال فارغ التحصیالن را به دو دسته از عوامل
درونی و عوامل بیرونی تفکیک میکند عوامل درونی شامل فرایندها و راهبردهایی هستند که
در نظام آموزش عالی به کار گرفته میشوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و
کاریابی فارغ التحصیالن ارتباط دارند و مهمترین آنها عبارتند از -1 :عدم تناسب بین ظرفیت
فعلی پذیرش دانشجو دردانشگاه و نیازهای آتی بازار کار  -3عدم تناسب بین محتوای آموزش
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با مهارتهای شغلی  -2مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل
شدن.
کربال آقایی ( )1282در تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن زن
مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطالعرسانی به مطالعه موردی وضعیت اشتغال فارغ
التحصیالن زن این رشته در دانشگاه الزهراء می پردازد نتایج تحقیق وی نشان میدهد که 82/2
درصد فارغ التحصیالن ،شاغل هستند که از این میان  91/3درصد آنها در مشاغل مرتبط با رشته
کتابداری فعالیت میکنند و  28/3درصد فارغ التحصیالن با فاصله زمانی کمتر از یک سال پس
از فراغت از تحصیل جذب بازار کار شدهاند.
سعیدی رضوانی و همکاران ( ،)1289تحقیقی با عنوان سرنوشت شغلی فارغ التحصیالن
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده اند .این تحقیق که در
نمونه  386نفری از دانش آموختگان نشان میدهد که  68درصد افراد شاغل بودهاند و 28
درصد افراد از طریق آزمون های استخدامی دولتی مشغول به کار شدهاند .بررسی تاثیر عامل
جنسیت ،رشته تحصیلی ،داشتن کار دانشجویی و عضویت در تشکلهای دانشجویی ،بر روی
اشتغال فارغ التحصیالن ،تفاوت هایی را در میزان اشتغال ،احساس ثبات شغلی و دارابودن شغل
ثابت به نفع پسران ،رشته روانشناسی ،افراد دارای کار دانشجویی و افراد فعال در تشکلهای
دانشجویی نشان میدهد .همچنین فارغ التحصیالن از شرایط اجتماعی مرتبط با کار ارزیابی
خوبی نداشتهاند ،به طوری که از نظر اکثریت افراد ،شانس و داشتن ارتباطات اجتماعی ،مهمتر
از «مهارت داشتن» ارزیابی شده است .نتایج نیز نشان داده است که دانشگاه مقدمات ورود افراد
به بازار کار را فراهم ننموده است.
توحید راد ( ،)1288در پژوهش خود به بررسی ویژگیهای محتوای دروس دانشگاهی با
توجه به نیازهای جامعه کنونی پرداخته است؛ نتایج این پژوهش بیانگر این مسئله است که
محتوای دروس دانشگاهی باید غنی و در چارچوب نیازهای جامعه ،انعطاف پذیر و به روز،
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برانگیزاننده و پرورش دهنده تفکر خالق و تفکرانتقادی باشد و طوری ارائه شود که آموختهها
قابلیت کاربست در موقعیتهای واقعی را داشته باشد
ایزدی و همکاران ( ،)1289در پژوهشی با عنوان ارزیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان
دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف بررسی وضعیت اشتغال این گروه از دانش آموختگان
انجام داده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که  28/2درصد دانش آموختگان ،شاغل و
 31/2در صد بیکار هستند .همچنین میان رشته تحصیلی و نوع شغل دانش آموختگان دانشگاه
جامع علمی -کاربردی ارتباط معنی داری وجود دارد و مطالعه و بررسی نظرات کارفرمایان
بیانگر این است که میان انتظارات کارفرمایان با سطح مهارت دانش آموختگان دانشگاه علمی-
کاربردی رابطه معنی داری وجود ندارد.
طوالبی و الحانی ( )1289تحقیقی با عنوان بررسی مقایسه ای اهداف برنامههای آموزشی با
نیازهای حرفه ای از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری طی سه دوره سه ساله انجام داده اند.
نتایج این تحقیق که بر روی  228نفر از دانش آموختگان پرستاری انجام طی سه دوره از سال
 88الی  86انجام گرفته است نشان میدهد که بین نیازهای حرفهای و شغلی و اهداف برنامههای
آموزشی تفاوت وجود دارد و دانش آموختگان را متناسب با نیازهای حرفه ای و شغلی آماده
نمیکند.
پورکاظمی ( ،)1288پژوهشی با عنوان وضعیت راهیابی فارغ التحصیالن رشتههای علوم
انسانی و اجتماعی دانشگاههای دولتی به بازار کار (ورودی سالهای  )1228-1222انجام داده
است .نتایج تحقیق نشان داده است که  26تا  29درصد فارغ التحصیالن علوم انسانی مشغول به
کار شدهاند و آنها حداکثر تا یک سال به دنبال کار بودهاند که این درصدها در رشتههای
مختلف متفاوت است 69 .تا  21درصد شاغالن ،کار خود را با رشته تحصیلی در ارتباط
میدانند 68 ،تا  22درصد از شاغالن از کار خود راضی هستند.
رضوانی و همکاران ( ،)1289پژوهشی با عنوان بررسی میزان تحقق اهداف برنامه آموزشی
و عوامل مرتبط با آن در دانشکدههای دندانپزشکی شهر تهران از دیدگاه فارغ التحصیالن انجام
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دادهاند .هدف این تحقیق تعیین میزان دستیابی به اهداف برنامه آموزشی از دید فارغ التحصیالن
بوده است .میزان عدم تحقق اهداف از دید فارغ التحصیالن  68/2درصد بوده است .و این عدم
تحقق اهداف در دانشکدههای مختلف متفاوت بوده است.
هیالج 1و پوالرد ،)1998(3معتقدند که اشتغال پذیری شامل چهار عنصر اصلی است که
عبارتند از -1 :داراییهای اشتغال پذیری فرد که شامل دانش ،مهارتها و نگرشهاست؛ -3
مهارتهای مدیریت حرفه ،شامل مهارتهای جستجوی شغل؛  -2ارائه؛ برای مثال نوشتن
رزومه،تجارب کاری و تکنیکهای مصاحبه؛  -8شرایط فردی برای مثال مسئولیتهای
خانوادگی و فاکتورهای بیرونی از قبیل سطح کنونی فرصتهای شغلی در بازار کار.
همانگونه که از بررسی پیشینه تحقیق بر میآید عوامل و ویژگیهای مختلفی در اشتغال یا
عدم اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها موثرند که از جمله این موارد میتوان به ویژگیهای
دانشی ،مهارتی و نگرشی دانش آموختگان ،محتوای دورههای آموزشی دانشگاهی ،مهارتهای
فناوری اطالعات دانش آموختگان و قابلیت خالقیت و نوآوری و خود کارآمدی ،اعتماد به
نفس افراد اشاره نمود .لوراینی 2و سویل ،)3882(8این قابلیتها که تحت عنوان قابلیت اشتغال
پذیری دانش آموختگان نامبرده میشود به دو دسته اساسی قابل تفکیک است که بخشی از این
قابلیتها به خود فرد مرتبط است از قبیل اعتماد به نفس ،عزت نفس و خودکارآمدی و بخشی
از آنها به اثرات برنامه درسی دانشگاهی بر روی افراد از قبیل فراگیری دانش ،مهارت و
قابلیتهای تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی افراد مانند توسعه یادگیری که از طریق تعامل در
محیط دانشگاهی و فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموختگان به آنها تجهیز میگردند .در این
تحقیق ما به دنبال آن هستم وضعیت موجود اشتغال دانش آموختگان رشتههای علوم تربیتی در
گرایشهای مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی در یک بررسی
1. Hillage
2. Pollard
3. Lorraine
4. Sewell
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موردی مورد مطالعه قرار داده و شکاف بین نیازهای کارفرمایان و دانش و مهارتهای دانش
آموختگان را شناسایی و راهکارها و نقشه راه الزم را در جهت کاهش این شکاف فراهم
نمائیم.

اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان انطباق و دستیابی به اهداف برنامههای آموزشی مصوب
رشتههای علوم تربیتی در سه گرایش مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی
درسی با نیازهای شغلی و حرفهای دانش آموختگان این رشتهها است که از طریق واکاوی
وضعیت اشتغال و دیدگاه دانش آموختگان سالهای  88-88گروه مدیریت و برنامه ریزی
دانشگاه عالمه طباطبائی در سه رشته مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی
درسی در مقطع کارشناسی ارشد انجام پذیرفته است.

سؤالهای پژوهش
به منظور دستیابی به هدف فوق سواالت ذیل مد نظر است:
 -1وضعیت شغلی دانش آموختگان بر حسب رشتههای تحصیلی چگونه است؟
 -3فاصله زمانی بین دانش آموختگی و شروع به کار بر حسب متغیرهای جنسیت و رشته
تحصیلی چگونه است؟
 -2میزان رضایت دانش آموختگان از محتوای آموزشی رشته ای خود در دانشگاه به چه
صورت است؟
 -8مهمترین نیازهای آموزشی دانش آموختگان برای انجام بهینه مشاغل خود کدامند؟
 -2پیشنهادها و راهکارهای دانش آموختگان برای ایجاد آمادگی بهتر دانشجویان جهت
ورود به بازار کار کدامند؟
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روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماری

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی درونی است .جامعه آماری این
پژوهش شامل دانش آموختگان رشته علوم تربیتی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در سه
گرایش مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی دانشگاه عالمه طباطبائی
بین سالهای  88-88است .تعداد آنها  382نفر بود و از این تعداد  188نفر زن و  122نفر مرد
بودهاند.
به منظور تعیین حجم نمونه از روش نمونه در دسترس استفاده شده است که بر این اساس
اطالعات مربوط به دانش آموختگان از دانشگاه اخذ شده و سعی شد بر حسب توزیع افراد در
رشتههای مورد مطالعه با افراد تماس گرفته شد که محققان موفق شدند با تعداد  28نفر از افراد
تماس برقرار کرده و خواستار مشارکت آنها در پژوهش شدند که از این تعداد  81نفر از دانش
آموختگان اطالعات مورد نیاز تیم تحقیق را با تکمیل پرسشنامه در اختیار گذاشتند .به منظور
گردآوری اطالعات مورد نیاز جهت پاسخگویی به سواالت پژوهش ،محققان با استفاده از
بررسی ادبیات پژوهش و تحقیقات صورت گرفته در زمینه مسیر شغلی دانش آموختگان
پرسشنامه محقق ساختهای شامل  18سوال طراحی کردهاند که دو سوال باز پاسخ و مابقی
سواالت دو گزینهای (بلی و خیر) و پنج گزینهای بوده است .برای سنجش روایی سواالت
پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است ،بدین صورت که پس از استفاده از فنون مربوط
به ساخت پرسشنامه ،ابزار مورد نظر آماده و با ارائه به صاحبنظران و متخصصان مربوط ،روایی
محتوایی آن تایید شده است .پایایی پرسشنامه از طریق مطالعه مقدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته
است و از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی سؤاالت مورد تائید قرار گرفته است
( )a=8/92بدین منظور بعد از دریافت اطالعات دانش آموختگان از دانشگاه و طراحی
پرسشنامه اینترنتی با  28نفر از دانش آموختگان که تاحدودی اطالعات تماس آنها کامل بود
تماس گرفته شد و با در اختیار قرار دادن آدرس اینترنتی پرسشنامه از آنها خواسته شد تا
اطالعات پرسشنامه را در مدت حدود یک ماه تکمیل نمایند .از آنجایی که تعداد پاسخگویان
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به پرسشنامه بعد از یک ماه هنوز به تعداد مد نظر تیم تحقیقاتی نرسیده بود لذا به مدت  12روز
زمان پاسخگویی تمدید شد و مجدداً از افراد خواسته شد تا اطالعات مورد نیاز را تکمیل
نمایند .درمجموع تعداد  81پرسشنامه پاسخ داده شد .اطالعات و جزئیات مربوط به تعداد و
رشتههای افراد به تفکیک جنسیت و سال تحصیلی دانش آموختگان در جدول شماره  ،1ارائه
شده است .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل میانگین ،فراوانی
و درصد استفاده شده است همچنین برای سواالت باز پاسخ از تحلیل محتوا و مقوله بندی
پاسخها استفاده شده است.
جدول  .1جامعه آماری پژوهش به تفکیک گرایش ،سال فارغ التحصیلی و جنسیت
88

86

82

88

82

گرایش ها

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

جمع

درصد
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9

9

2

18

16

18

6

18

2

6

98

22/88

برنامه ریزی آموزشی

2

12

2

8

18

9

2

2

18

18

86

22/29

برنامه ریزی درسی

2

8

8

11

9

8

6

11

6

1

62

32/22

جمع

12

36

18

22

22

32

12

38

32

31

382

188

یافتههای پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی

از تعداد  81نفر پاسخگویان بوه پرسشونامه تعوداد  22نفرمورد ( 88/2درصود) و تعوداد  8نفور زن
( 19/2درصد) بودهاند .توزیع دانش آموختگان بر حسب رشتههای تحصیلی به این صورت بوود
که برنامه ریزی آموزشی  12نفر ،برنامه ریزی درسی  11نفر و مدیریت آموزشی  12نفر بودنود.
همچنین به طور کلی  9نفر موفق به ادامه تحصیل به مقاطع باالتر (دکتری) شدهاند که  1نفور زن
و  8نفر مرد میباشند.
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16
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برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی آموزشی

مدیریت آموزشی

نمودار .2توزیع دانش آموختگان بر حسب رشتههای تحصیلی

وضعیت شعلی دانش آموختگان

به منظور مقایسه بهتر نقش تحصیالت تکمیلی در اشتغال به کوار افوراد ،توالش شود توا وضوعیت
اشتغال دانش آموختگان درحین و قبل از تحصیل و همچنین بعد از تحصیل موورد بررسوی قورار
گیرد.
الف) وضعیت اشتغال افراد حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و قبل از آن :بررسوی و
تحلیل اطالعات دانش آموختگان حکایت از آن دارد که از تعداد  81نفر پاسخگو به پرسشونامه
تنها تعداد  9نفر یعنی حدود  33/2درصد از افراد در حوین تحصویل در مقطوع کارشناسوی ارشود
شاغل بودهاند و تعداد  21نفر ( 22/2درصد)در حین تحصیل و یا قبل از آن شاغل نبودهاند
ب) وضعیت اشوتغال افوراد بعود از فوارغ التحصویلی در مقطوع کارشناسوی ارشود :وضوعیت
اشتغال به کار افراد بعد از اتمام تحصیالت نشان میدهد که 22نفر از افراد (حدود  88/2درصد)
بعد از فارغ التحصیلی مشغول به کار شدهاند و همچنین  8نفر از افوراد ( 19/2درصود) نیوز بیکوار
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بودهاند که از این تعداد  2نفر زن می باشند لذا به نسبت سهمی که زنوان در نمونوه موورد مطالعوه
دارند میزان بیکاری زنان بعد از دانش آمووختگی بیشوتر از مردهوا بووده اسوت .همچنوین از نظور
ماهیت شغل بیشتر شاغلین دارای مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی بودهاند.
جدول .2وضعیت اشتغال افراد قبل و حین تحصیل و بعد از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
اشتغال قبل و حین تحصیل

اشتغال بعد از تحصیل
درصد

تعداد

شرح

درصد

تعداد

شرح

88/2

22

شاغل

3322

9

شاغل

19/2

8

بیکار

2222

21

بیکار

188

81

جمع

188

81

جمع

همچنین وضعیت اشتغال دانش آموختگوان بور حسوب اشوتغال آنهوا بوه تفکیوک دو بخوش
خصوصی و دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن بیانگر ایون اسوت کوه از تعوداد 22
نفر دانش آموختگان شاغل 38 ،نفر از آنها در بخش دولتی و  9نفر در بخش خصوصوی فعالیوت
دارند.
بررسی فاصله زمانی بین فارغ التحصیلی و اشتغال به کار دانش آموختگوان نشوان مویدهود
که از بین شاغلین 9 ،نفر از آنها در حین تحصیل شاغل بودهاند 8 ،نفر کمتر از  2ماه بعد از فوارغ
التحصلی شاغل شدهاند 12 ،نفر در فاصله بین  2ماه الی  1سال بعد از فارغ التحصویلی وارد بوازار
کار شدهاند و  2نفر بعد از  1سال و  3نفر بیش از دو سال از فارغ التحصلی توانستهاند وارد بوازار
کار شوند .لذا بیشتر افراد ( 82درصد)در فاصله  2مواه الوی  1سوال بعود از فوارغ التحصویلی وارد
بازار کار شدهاند.
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نمودار .3فاصله زمانی بین فارغ التحصیلی و شروع به کار بر حسب درصد

ارتباط رشته تحصیلی افراد با شغل

آن گونه که در فهرست اهداف راه اندازی رشتههوای علووم تربیتوی بوویژه رشوتههوای مودیریت
آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی ذکر شده است هدف اولیوه از ایجواد ایون
رشتهها تربیت و به کارگیری افراد در بخشهای مختلف نظوام آموزشوی اعوم آمووزش عوالی و
آموزش و پرورش میباشد لذا به منظور شناخت بهتور در زمینوه وضوعیت اشوتغال افوراد در پونج
بخش آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،صنعت ،کشاورزی و سایر مورد بررسوی قورار گرفوت
که نتایج بیانگر این است که از تعداد  22نفر شاغل ،تعداد  9نفر در آموزش و پورورش 11 ،نفور
در آموزش عالی 2 ،نفر در بخش صنعت و  2نفر در بخش کشاورزی و  1نفر در سایر بخوشهوا
مشغول فعالیت می باشند .بنابراین بیشترین میزان اشوتغال افوراد مربووط بوه دو بخوش آمووزش و
پرورش و آموزش عالی است .همچنین هیچکدام از فارغ التحصیالن خوود اشوتغالی یوا کسوب و
کار مستقل نداشته اند .بررسی روند بکارگیری افوراد طوی سوالهوای  88الوی  88در بخوشهوای
پنجگانه فوق بیانگر این است که در سالهای اخیر با توجه به نیاز صنایع و بخوش کشواورزی بوه
رشتههای مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشوی میوزان بکوارگیری افوراد در ایون بخوشهوا
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افزایش داشته و تا حدودی با توجه به اشباع بخش آموزش و پرورش و آموزش عوالی میوزان بوه
کارگیری این افراد در این دو بخش طی سالهای اخیر کاهش داشته است.
آموزش و پروش
40.0
30.0
20.0
آموزش عالی

10.0

سایر

0.0

صنعت

کشاورزی

نمودار  .4وضعیت اشتغال بر حسب بخشهای مختلف

میزان رضایت از شغل

اشتغال پذیری عبارتست از داشتن مجموعه ای از مهارتها ،دانوش ،درک و ویژگوی هوای فوردی
که احتمال پیداکردن و انتخاب مشاغلی امن را بورای افوراد فوراهم موی نمایود توا از آن رضوایت
داشته و با موفقیت همراه باشد یکی از موضوعاتی که در ارتباط اشتغال پوذیری و اشوتغال واجود
اهمیت است عنصر رضایت شغلی است .ممکن است افراد در پیداکردن شغل موفق باشوند ولوی
لزوماً از آن رضایت نداشته باشند بنابراین ضرورت دارد عنصر رضوایت نیوز موورد بررسوی قورار
گیرد (لوراینی و سویل .)3882،به منظور بررسی رضایت شغلی دانش آموختگان میزان رضوایت
شاغلین مورد پرسش واقع شد بررسی دیدگاه دانوش آموختگوان شواغل بیوانگر آن اسوت کوه از
تعداد  22نفر شاغل 82 ،درصد از افراد در حد زیاد و خیلی زیاد از شغل خود رضوایت دارنود و
 28درصد افراد میزان رضایت از شغل را متوسط و  32درصد شاغلین میزان رضوایت خوود را از
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شغل در حد خیلی کم و کم بیان کردهاند ( نمودار .)2همچنین با توجه به اینکوه اکثریوت افوراد
در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به کار بودهاند ،میزان ارتبواط رشوته تحصویلی بوا
شغل افراد مطلوب ارزیابی شده است.
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نمودار  .5میزان رضایت از شغل افراد بر حسب درصد

میزان آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار

بررسی میزان آمادگی ورود دانش آموختگان به بازار کار از موضوعاتی مهمی است که همواره
باید در برنامه ریزی درسی و سیاست گذاری آموزشی لحاظ گردد بدین منظور دیودگاه دانوش
آموختگان در مورد اینکه تا چه اندازه دانشگاه قادر بوده تا مهارتهای الزم بورای ورود آنهوا را
به بازار کار پرورش دهد ،نشان میدهد که میزان آمادگی آنها برای ورود به بازار کوار و تجهیوز
مهارتهای مورد نیاز بازار کوار چنودان مناسوب نبووده و در حود متوسوط ارزیوابی شوده اسوت.
همچنین با توجه به ضرورت کاهش ایون شوکاف و زمینوه سوازی بورای همسوو نموودن دانوش و
مهارتهای دانش آموختگان با نیازهای بازار جهت انجام بهینه وظوایف شوغلی از آنهوا خواسوته
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شد تا مهمترین نیازهای آموزشی یا دورههای آموزشی موورد نیواز دانشوجویان رشوتههوای علووم
تربیتی را ذکر نمایند که نتایج و تحلیل یافتهها نشان میدهد که نیازسنجی آموزشی ،کوامپیوتر و
فناوری اطالعات ،زبان انگلیسی ،آمار و روش تحقیق و مکاتبوات اداری بوه ترتیوب در اولویوت
بیشتری قرار دارند.
جدول  .3میزان آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار و مهمترین آموزشهای پیشنهادی
برای دانشجویان
مهمترین دوره های آموزشهای پیشنهادی برای دانشجویان

میزان آمادگی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار

درصد

تعداد

شرح

درصد

تعداد

شرح

21/2

12

نیازسنجی آموزشی

829

3

خیلی کم

33

9

کامپیوتر و فناوری اطالعات

2122

12

کم

33

9

آمار و روش تحقیق

8122

12

متوسط

12/1

2

زبان انگلیسی

33

9

زیاد

2 /2

2

مکاتبات اداری

8

8

خیلی زیاد

جمع

188

81
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188

81

نظرات و دیدگاههای دانش آموختگان برای آمادگی بهتر دانشجویان جهت ورود به بازار کار

بررسی نظرگاهها و دیدگاههای دانش آموختگان در رابطه با مسوائل و مشوکالتی کوه در فراینود
جویای کار با آن مواجه بودهاند و همچنین نیازهای آموزشوی و پژوهشوی آنوان در جریوان کوار
میتواند به دانشگاهها کمک نماید تا در برنامه ریزیها و سیاسوتگذاری هوای خوود زمینوه هوای
رفع دشواریها و تقویت دانش و مهوارتهوای موورد نیواز آنوان را فوراهم نماینود .بودین منظوور
مهمترین نقطه نظرات دانش آموختگان که بر اساس دو سوال باز پاسخ مورد پرسش واقوع شوده
بود ،براساس روش تحلیل محتوا در سه مقوله اصلی برناموه درسوی ،ارتبواط دانشوگاه و صونعت،
فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی طبقه بندی شد که در این بخش به تفکیک به هر کودام از ایون
موارد پرداخته می شود.

فصلنامه سال اول ،شماره  ،2زمستان 39

811

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

برنامههای درسی یکی از عوامل مهم ارتقای کیفیت آموزش عوالی و ایجواد تناسوب بوین
نگرش،دانش ،و مهارت دانش آموختگان با آخرین دستاوردهای علمی و نیاز بازار کار اسوت
(نعمتی .)1282،آنگونه که التباخ( ،)1998بیان می دارد برنامههای درسی آئینه نقشوها و اهوداف
آموزش عالی است و شایسته توجه دقیق هستند .در رابطه با برنامه درسوی بررسوی دیودگاههای
دانش آموختگان بیانگر آن است که محتوای برنامه درسوی رشوتههوای برناموه ریوزی آموزشوی،
برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی مویبایسوت متناسوب بوا نیازهوای بوازار کوار بوازنگری و
طراحی گردد ضمن اینکه تاکید و تمرکوز اصولی بور کواربردی بوودن مطالوب و محتووای هوای
درسی باشود و از آن جملوه مویتووان بوه مهوارتهوای نیازسونجی آموزشوی ،ارزیوابی اثربخشوی
برنامههوای آموزشوی ،کوامپیوتر و فنواوری اطالعوات ،مکاتبوات اداری ،زبوان انگلیسوی و رفتوار
سازمانی اشاره کرد .این موضوع در رابطوه بوا گورایشهوای مودیریت آموزشوی و برناموه ریوزی
آموزشی بیشتر به چشم می خورد .همچنین دروس تخصصوی کوه همپوشوانی زیوادی در برخوی
موارد با هم دارند کمتر شده و متناسوب بوا نیازهوای روز و تحووالت دانوش و فنواوری محتووای
درسی به روز گردد .بنابراین تغییر نگرش در برنامه ریزی های درسوی از تودریس بوه یوادگیری،
پاسخی به نیازهای آموزشی نسل جوان امروز و کارآفرینان فوردا موی باشود و تصومیمات برناموه
درسی جدا از مسائل اجتماعی و ارتباط بین جامعوه و دانشوگاه نیسوت .برناموه درسوی رشوتههوای
مختلف در آموزش عالی باید دربردارنده پنج عنصر باشد :الف)محتوای و دانوش رشوتهای ،ب)
مهارتهای رشتهای،ج) آگواهی از محویط کوار ،د) تجوارب کواری و ه) مهوارتهوای اصولی و
اساسی (بنت و همکاران.)1999،
در رابطه با ارتباط دانشگاه و صنعت ،به منظور تسوهیل اشوتغال فوارغ التحصویالن ،ضوروری
است دانشکدهها ،دانشگاهها ،سازمانها با همدیگر همکاری داشته باشند (نگیوون )3882 ،1توا از
ایوون طریووق نیازهووای هموودیگر را بهتوور درک نماینوود .مووالک کیفیووت دانشووگاه ،توووان درک
موقعیتهای واقعی محیطی و سازگاری فعالیتهای خود در جهت پاسوخگویی نظوری و عملوی
1. Nguyen
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بووه مسووائل و نیازهووای درونووی و بیرونووی از طریووق ایجوواد تغیوورات در سوواختار و کارکردهووایش
است(یمنی .)1288،مهمترین نقطه نظرات دانش آموختگان حکایت از آن دارد که زمینه سوازی
برای ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت از طریق تقویت واحودهای کوارآموزی ،اجورای پوروهههوای
تحقیقاتی با همکاری صونایع و دانشوجویان دانشوگاه و بوا حمایوت و پشوتیبانی دانشوگاه ،معرفوی
نیازهوای بووازار کوار بووه دانشووجویان در دوران تحصویل و تقویووت همکوواری دانشوگاه بووا صوونعت
مهمتوورین نقطووه نظوورات در ایوون زمینووه مووی باشوود .آنگونووه کووه تحقیووق یوودالهی و میوور عوورب
رضی( )1288نیز نشان داده دانش آموختگان رشتههای علووم تربیتوی اطوالع و آگواهی کموی از
مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود دارند و این نیاز وجود دارد تا زمینه های الزم برای آشونایی
آنها با صنعت و مشاغل رشوته ای خوود ،از طریوق کوارآموزی ،پوروهه و کارگواه فوراهم گوردد.
تحقیقاتی قبل نیز این یافته را تائید مینمایند.
در رابطه با تقویت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی ،دانش آموختگان معتقدند با توجه بوه
اینکه یکی از مهمترین اهوداف دوره هوای تحصویالت تکمیلوی ،توسوعه و تقویوت قابلیوتهوا و
مهووارتهووای پژوهشووی افووراد مووی باشوود لووذا ارائووه دروس و فعالیووتهووای کالسووی بووا تاکیوود بوور
فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی صوورت پوذیرد همچنوین اولویوتهوای تحقیقواتی سوازمانهوا،
پژوهشکده های مختلف در طول دوره تحصیل به دانشجویان ارائه گردد و دانشجویان از طریوق
اجرای این پروهه های تحقیقاتی ضمن کاربرد عملی اصول و فنون تحقیقاتی زمینه هوای ارتبواط
آنها را با سازمانها و موسسات تحقیقاتی فوراهم نمووده و از ایون طریوق فرصوت اشوتغال آنهوا را
فراهم نمایند.

بحث و نتیجه گیری
آگاهی از وضعیت و سرنوشت شغلی فارغ التحصیالن دانشگاهها به منظور جهت یابیهای
آینده ضروری است .این تحقیق با هدف بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان کارشناسی
ارشد سالهای  88-88رشتههای علوم تربیتی در سه رشته گرایش مدیریت آموزشی ،برنامه
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ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی به صورت مطالعه موردی در دانشگاه عالمه طباطبائی
انجام گرفته است .نتایج تحقیق بر مبنای سواالت تحقیق بیانگر این است که از منظر اشتغال
دانش آموختگان ،تعداد اندکی از آنها در حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا قبل از
آن به کار اشتغال داشتهاند ( 32درصد) .همچنین میزان اشتغال به کار افراد بعد از فارغ
التحصیلی به  88درصد افزایش یافته است .بنابراین تعداد  9نفر (از 81نفر) بعد از فارغ التحصیلی
بیکار میباشند که بیشتر در رشته برنامه ریزی درسی است .همچنین فرصتهای شغلی برای
رشتههای مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی عالوه بر آموزش و پرورش و آموزش
عالی در بخش صنعت ،کشاورزی و سازمانهای خصوصی فراهم است و با توجه به نیاز این
سازمانها به خدمات رشتههای فوق الذکر در بخشهای توسعه منابع انسانی ،آموزش و امور
کارکنان بنابراین میزان دستیابی به شغل برای رشتههای مدیریت آموزشی و برنامه ریزی
آموزشی بیشتر بوده است.
بررسی محل خدمت دانش آموختگان رشتههای بیانگر آن است که دانش آموختگان
رشته برنامه ریزی درسی بیشتر جذب بخش آموزش و پرروش و آموزش عالی شدهاند تا سایر
بخشها ،همین امر باعث شده تا میزان بیکاری دانش آموختگان این رشته به نسبت سایر
رشتههای گروه بیشتر باشد .در خصوص شغل افرد و ارتباط آن با رشته تحصلی دانش
آموختگان ،نتایج تحقیق نشان میدهد که بین رشته تحصیلی افراد شاغل با شغل آنها ارتباط
وجود دارد و از این لحاظ نتایح تحقیق با نتایج تحقیق پورکاظمی( )1288و ایزدی و
همکاران( ،)1289کربالآقایی( )1282همخوانی دارد.
بررسی فاصله زمانی شروع به کار از زمان فارغ التحصیلی بیانگر این است که دانش
آموختگان در فاصله زمانی سه ماه تا  1سال بعد از فارغ التحصیلی ،مشغول به کار شدهاند که از
این لحاظ نیز نتایج تحقیق با نتایج تحقیق کربالآقایی ( )1282همخوانی دارد و با نتایج تحقیق
صابریان و آقاجانی ( )1283همخوانی ندارد .در خصوص رضایت شغلی دانش آموختگان،
بررسی رضایت شغلی افراد نیز بیانگر این است که 22درصد افراد ،میزان رضایت از شغل خود
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را متوسط به باال ارزیابی کردهاند و از این منظر نتایج تحقیق با نتایج تحقیق پورکاظمی (،)1288
همخوانی دارد و افراد از رضایت شغلی مناسبی برخوردارند.
بررسی دیدگاه دانش آموختگان در مورد اینکه تا چه اندازه دانشگاه قادر بوده تا
مهارتهای الزم برای ورود آنها را به بازار کار پرورش دهد ،نشان میدهد که میزان آمادگی
آنها برای ورود به بازار کار و تجهیز آنان به مهارتهای مورد نیاز بازار کار چندان مناسب نبوده
و در حد متوسط ارزیابی شده است .دانش آموختگان معتقد بودندکه محتوای دورههای
آموزشی تا حدود زیادی تئوری بوده و کمتر مهارتهای عملی الزم را برای ورود به بازار کار
در آنها پرورش داده است .از این منظر نتایج تحقیق با نتایج تحقیق طوالبی و الحانی (،)1289
ایزدی و همکاران ( ،)1289توحیدراد ( )1288و سعیدی رضوانی و همکاران ( )1289همخوانی
دارد.
آنگونه که عزیزی( ،)1282بیان می دارد نبود یک ارتباط منسجم ،مستمر و روز آمد بین
برنامههای درسی و فعالیت های یادگیری دانشجویان با نیازها و مقضیات بازار کار در رشتههای
علوم انسانی ،آثار مخرب زیادی بر انگیزه و روحیه دانشجویان بر جای می گذارد .بنابراین
مستلزم توجه جدی به این موضوع از سوی دست اندرکاران امر می باشد.
ارتباط موفق و موثر دانشگاه و صنعت مستلزم ایجاد نهادها و مؤسسات حمایت کننده و
برانگیزندهای است که فرایندهای درونی دانشگاه را در جهت خلق ارزش ارتقاء دهند و از
طرفی منابع مالی و مدیریتی الزم را برای بقاء آن جذب نمایند .همچنین ارتباط موثر صنعت و
دانشگاه باعث هم افزایی و کارایی بهتر دانشگاه و صنعت میگردد به گونهای که از یک طرف
دانشگاه مبتنی بر نیازهای صنعت برنامهها و فرایندهای درونی خود را تصحیح نموده و اختالف
بین آنچه دانش آموختگان باید بدانند و آنچه میدانند کاهش مییابد و از طرف دیگر صنعت
ایدهها و طرحهای بدیع و نو را از دانشگاه اخذ مینماید(هیلیر .)3811،1همانگونه که از نتایج
تحقیق بر میآید شاید بتوان گفت یکی از مواردی که در بسیاری از تحقیقات مرتبط با برنامه
1. Helyer
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درسی و نیازهای بازار کار نمایان است ،فقدان ارتباط بین برنامههای درسی ،آموزشها و
مهارتهای فراگرفته شده دانشجویان با نیازها و خواستههای آنان در بازار کار است و
دانشگاهها به ویژه در رشتههای علوم انسانی ،دانشآموختگان را متناسب با نیازهای بازار کار
تربیت نمی نمایند که این امر از دو جنبه قابل بررسی است:
در نگاه نخست فقدان ارتباط بین دانش ،مهارتها ،نگرشها و تواناییهای مورد نیاز دانش
آموختگان و مهارتهای مرتبط با مشاغل مختلف که از طریق بازنگری در محتوای برنامههای
درسی ،واحدهای آموزشی و تدوین سرفصل و دروس مرتبط به منظور کاهش شکاف بین
تئوری و عمل قابل انجام است.
از دیگر سو عدم ارتباط بین رشتههای مختلف دانشگاهی و رشتههای شغلی مورد تقاضای
بازار کار میباشد که این امر ناشی از تغییرات فناوری ،تکنولوهی و نو شدن شیوه های کاری،
چشم اندازها و برنامههای سازمانها و شرکتهای مختلف متناسب با ضرورتهای اقتصاد مبتنی
بر دانش و فناوری میباشد ،ضرورت بازنگری و طراحی رشتههای مختلف با رویکرد میان
رشتهای و مرتبط با نیازهای صنعت و بازار کار پیش از پیش مطرح میگردد .همچنین اشتغال
پذیری دانش آموختگان تحت تاثیر عوامل و عناصر مختلفی است که برخی از آنها به ویژگیها
و قابلیتهای فردی از قبیل خودکارآیی ،عزت نفس و اعتماد به نفس باز می گردد و برخی به
مهارتهای جستجوی شغل ،طراحی و نوشتن رزومه مناسب ،تکنیک های مصاحبه ،دورههای
آموزشی شغلی .لذا برنامهریزی برای تقویت خودکارآمدی و اعتماد به نفس دانشجویان و
مهارتهای جستجوی مشاغل ،تکنیک های مصاحبه و نوشتن رزومه مناسب میتواند به افزایش
اشتغال دانش آموختگان کمک نماید .با توجه به نتایج و یافته های پژوهش پیشنهادهای ذیل در
جهت بهبود کیفیت برنامههای آموزشی و درسی رشتههای علوم تربتی و وضعیت اشتغال دانش
آموختگان این رشتههای ارائه می گردد:
 -1شرایط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی کشورهای در تحول اهوداف برناموههوای آموزشوی
موثر است لذا بازنگری در اهداف برنامههای آموزشی رشتههای برنامه ریوزی آموزشوی ،برناموه
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ریزی درسی و مدیریت آموزشی با نگاه به آماده سازی و بکارگیری این افراد در بخش صونعت
و بخش خصوصی به جای تاکید صرف بر به کارگیری این گروه از دانش آموختگان در بخوش
آموزش عالی و آموزش و پرورش و ضرورت تهیه و تدوین محتوای مناسب و میان رشتهای این
رشتههای متناسب با نیازهای کارفرمایان و بازار کار امری اجتناب ناپذیر است.
 -3بررسی نظرات و دیدگاههای کارفرمایوان و سوازمانهوایی کوه دانوش آموختگوان ایون
رشوتههووا را بووه کارگرفتووهانوود بووه منظووور درک و شووناخت بهتوور انتظووارات کارفرمایووان از دانووش
آموختگان این رشوتههوا و زمینوه سوازی در جهوت کواهش شوکاف بوین نیازهوای کارفرمایوان و
مهارتهای دانش آموختگان.
 -2با توجه به افزایش پذیرش تعداد دانشجویان و دانش آموختگان رشتههای علوم تربیتوی
و بالتبع فقدان فرصت های شغلی کافی برای تمامی دانش آموختگان این رشتهها ،ظرفیت سازی
در جهت پرورش قابلیتهای کارآفرینی دانش آموختگان و تدوین محتووای مناسوب در جهوت
کارآفرینی دانش آموختگان از ضروریات این رشتههای برای سالهای آتی می باشد.
 -8با توجه به اینکه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخوشهوای مختلوف کشوور از اهوداف
اصلی دانشگاهها می باشد و مطالعه و تحقیق بر روی دانش آموختگان دانشوگاههوا کوه محصوول
اصلی دانشگاهها می باشند عملکرد دانشوگاههوا و نظوام آمووزش عوالی را در جهوت ایون هودف
نمایان می سازد لذا ضرورت دارد بانک اطالعات دانش آموختگان دانشگاهها طراحی و تودوین
گردد تا با سهولت بهتری کارایی برونی نظام آموزشی عالی مورد مطالعه و بررسی محققین قورار
گیرد و در برنامه ریزی و سیاست گذاری نظام آموزش عالی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
 -2بررسووی مقایسووهای وضووعیت شووغلی دانووش آموختگووان رشووتههووای علوووم تربیتووی در
دانشگاههای دولتی و دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد.
 -6با توجه به نقش متغیرهوای مختلوف در اشوتغال بوه کوار افوراد و بوه منظوور تعیوین تواثیر
متغیرهای مختلف اعم از نفوذ اجتماعی -سیاسی ،رابطه ،ویژگیهای فردی دانوش آموختگوان و
پیشینه خانوادگی ،پیشنهاد میگردد تحقیقی جامعی در این زمینه صورت پذیرد.
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