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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامددها أسسدید نشگاد از د شن شسد
رو

می2

1

بدر

گان نشگاجو و فارغشلتحصیل شگجام گرفته شسد .روش أحقید نر شندم ملال ده

أحقی أوصیفی ش گوع پیمانای میباشد جام ه دمار أحقی شامل نشگاجونان أرم
دخر ن کلیه رشتهها 3و فارغشلتحصی ن نشگا از ش سال  1367شلی  1385کده أ ددشن
نشگاجونان أرم دخر ن نر سال مدورن ملال ده  1071گفدر بدونز کده بدا شسدتفانز ش
جدول کرجسی -مورگان حجم گموگه  220گفر شگتخاب گرنند و أ دشن فارغشلتحصدی ن
ن وشحد  2629گفر بدونز کده حجدم گموگده  300أ یدیم شددز شسد .مرمتدرنم شبد شر
گرندور نشنزها پرسانامه بونز شس .که روشنی شب شر سنجش با شسدتفانز ش د مدون
مقدماأی ( )Pre- testو محاسبه ضرنب دلفا کرشگباخ  0/86أضدمیم گرنندد و شبتبدار
سئوشالت گی با شستفانز ش گظر متخصصیم و کارشناسدان مدورن أسنیدد ردرشر گرفد.
نشنزها دمار پد ش شستخرشج ش گرم شف شر دمار  Spssمورن پرنش ش و أج نده و
أحلیل با شستفانز ش فرض گسب .موفقی .و د مون  Zررشر گرفد .و کلیده فرضدیهها
أحقی با  0/95شطمینان مورن أسنید ررشر گرفتند

 -1بضو هیست بلمی نشگا از د شنشس می وشحد بلی دبان کتول
 -2ملال ه مورن نشگا از د شن بلی دبان کتول میباشد
 -3شامل  20رشته أحصیلی بونز شس.
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کلید واژه ها:
گان ،فدارغ شلتحصدیل ،گدان أحصدیل کدرنز ،شمدور فرهن دی ،شمدور شجتمدابی،
نشگا از د شن شس می

مقدمه:
گظددام دمددو ش بددالی بدده وشرد ب رگتددرنم و پیچیدددز أددرنم نسددتاورنها و
صددن .ها باددر بدده شددمار میدنددد أحددوالت سددالها شخیددر سددا مانها و
گظامها شجتمابی رش نگرگون گمونز و شگتظارشت جدند برش مرشکد بلمدی بده
خصوص نشگا ازها بوجون دورنز شس.
کارکرنها سه گاگه دمو ش بالی به بنوشن أولید نشگش ش طرن پژوهش،
شگتقال نشگش به م نا دمو ش بهصورت گرمشف شر و سخ.شف شر و گی گادر
ششابه نشگش به صورت أدونم فرهنگ مللوب و شرشئه خددمات و شطد ع رسداگی
دن چناگکه نوگسکو نر سال  1993نر گ شرش خدون بده دن ششدارز کدرنز شسد.
نشگا از ها رش به خی ش بلمی و فرهن ی نبوت می کند گتیجه شنم أ ش جم دی
نشگا از رش نر دستاگه أ رنف و درماگرا و رسال.ها جدند ررشر مینهد
نر نههها شخیر بررز مند شدن بیادتر گدان ش أحصدی ت نشگاد اهی و
رو دورنن دگرا به ف الی .شرتصان نر شررها کوچک و بد ر شر شهدا
جدند رش نر حو ز خاگوشنز شنجان کرنز و بابث نگرگوگی مناسدبات گاشدونی
و خاگوشنگی و جان از شرتصان  ،شجتمابی و فرهن ی و شنجدان هون.هدا جدندد
برش

گان شدز شس .نکی ش بوشمل مدثرر بدر شندم هوند .رش میأدوشن أسسدید

نشگا از د شن شس می نشگس .که گقش مرمی رش نر شبدت

دمدو ش ،فرهن دی و

شجتمابی و بینای شفرشن جام ه باالخص گان فرشهم گمونز شس.
مسسله گ رش فرهن ی مرنم ما به کاروشغل ن گی مسسله مرمی شس .کده
باند نر رشبله با أوس ه پاندشر مورن أوجه ررشر گیدرن شصد
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گ درش فرهن دی

جام ه به کار گان چه نر حو ز أولید و چه نر حو زها نن ر ماگندد خددمات
شجتمابی میأوشگد جان از گان رش نر برصه ها کار و أولید شرأقاء بخاد
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ب د ش شگق ب شس می به دمو ش گان خصوصاً دمو ش بالی دگردا أوجده
بسیار شدز شس .دمار بدس .دمدز بیاگ ر شنم شنبا شس .کده نر سدال أحصدیلی
 1380پذنرفته شدگان ن بدا  %60ربدولی ش سدرم بیادتر گسدب .بده مدرنشن
برخورنشر بونزشگد که شنم گااگه رشد فکر و شجتمابی و أوشن بالقوز ندان شندم
رار ش جام ه شس .با أوجده بده شفد شنش پذنرفتده شددگان ن نر نشگاد ازها،
طبی ی شس .که باند با برگامهرن

ها صحیح شمکدان شسدتفانز ش شندم گیدرو

بظیم فرشهم گرنن
با أوجه به روگد رو به شف شنش أ دشن پذنرفته شدگان ن نر سالها دأدی
به گظر میرسد که ش نک طرف فرص .شستثنانی برش جام ه به منظدور کادف
و بررز برنشر ش شنم شست دشنها فرشهم شدز و ش طرف نن در نر صدورت بددم
برگامه رن

و شستفانز صحیح ش دنها بحرشن ششتغال شدند میشون بندابرشنم

گانندز شگ اشتم کار و ف الی .شرتصان

گان که گیمی ش جم ی .ف ال شرتصدان

کاور محسوب میشوگد رسیدن به سا گدگی و شکوفا گمونن شرتصدان کادور
و نس .نافتم به شصول مرم أوس ه ممکم گخوشهد بون
أغییر و أحول ششدتغال گدان نر بخشهدا مختلدف شرتصدان جام ده بده
گوگهش بونز شس .که بیاترنم گسب .کداهش ششدتغال گدان نر بخدش صدن .
مااهدز میشون ب وز بر دن ،با أوجه به شف شنش أ دشن فارغشلتحصدی ن ن ش
مرشک دمو ش بدالی کادور ،بمد ً بده أب دیی جنسدی نر بدا شر کدار حاصدل
گرنندز شس .به گسب .شف شنش سلح أسری ت گان شگتظار میرون شرشنط ال م
برش شرأقاء مدنرنتی و ششتغال گان نر پس.ها حساس مملکتی گی به وجدون
دند که بنظر میرسد شنم شمر بوجون گیامدز شس .به ببارت نن ر می شن حضدور
گان نر رنزها مدنرنتی ،شبم ش مدنرن .کد ن و خدرن ،نر کادور مدا بسدیار
گاچی شس .گان ما گه أنرا نر دغا شستخدشم فرص .مساو با مرنشن گدشرگدد،
بلکه نر طی مرشأب ص ون پیارف .گی ش شاگد چنددشگی برخدورنشر گیسدتند
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شنم م ضل مرم که گاان ش أسخر فرهن دی نشرن و گاشدی ش أ مید گامنصدفاگه
أفاوتها ضمنی گان و مرنشن نر حو زها کار شس ،.أب ات منفی خدون رش
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برو نشنز و بابث شدز شس .که ش أوشگمندها فکر و أخصصی و رابلی.ها
مدنرنتی گان شستفانز مناسب ب مل گیاند (نکتر شمدشلسانشت شهد  ،ص)97
گانت )1994( 1نر کتاب پیش بینی أا بمل که ش سو نوگسکو منتار شدد
شهم رسال.ها نشگاد از رش نر نز مدانز رکدر میکندد و ضدمم ششدارز بده شندم
رسال .ها ،شهمی .مرک فرماگددهی و رهبدر شندم موأدور دگداهی بخدش رش کده
ضامم شجرش شنم رسال.هاس .به خوبی گاان مینهد نشگا از به بندوشن ندک
گران شجتمابی باند دمانز شون که بده شر ندابی و أحلیدل منلقدی وضد موجدون
جام ه بپرنش ن و هدفهانی رش برش حرک .منسجم دنندز کاور أرسدیم گماندد
نشگا از باند پیا ام ششابه د شنشگه شفکار و وحدت ملی جام ه باشد؛ به أحلیل و
حل مسائل شساسی که کل جام ه با دن روبرو شس .کمدک کندد و گقدش خدون رش
نر أبیدیم جردداگی شدددن پدنددزها بدده بنددوشن نددک وشر ید .شنفددا گمانددد بنددابرشنم
ضرورت نشرن نشگا ازها نشرش گظامها شرأباط بدا مثسسدات فدرش نشگاد اهی
که به أولید و خل نشگش جدند می پرنش گد ،باشدند دگردا مونفندد کده ش

موش

طرن پژوهش ها شساسی و بنیان به أولید بلم بپرنش گد دگرا مسئولی .گادر
ششابه فرهنگ مکتوب رش به بردز نشرگد و مت ردگدد نشئمدا بدرش ششدابه فرهندگ
أوحیددد و نکتددا پرسددتی ،محبدد .و بددرشنر  ،گظددم شجتمددابی و وجدددشن کددار ،
حساسی .و أ ردپذنر شجتمدابی و شانسدته سداالر ننندی أد ش مجدشگده و
پی یددر نششددته باشددند بدده مثابدده مخددا ن شگدنادده و محددل أربیدد .گنجینددهها و
سرمانهها ملی ،مسئولی .رهبر و أ کیه نکانک دحان جام ه نشگا اهی رش بر
بردز نشرگد ،سرشگجام به بنوشن نک گظدام وگردان پوندا گقدش هددشنتی و رهبدر
ماارک .فکر مرنم رش نر شنشرز جام ه شنفدا میکنندد (نکتدر محمدون شکرشمدی،
ص)55
نشگا از برش هر کاور گقش نربنانی نشرن نشگادجو ،أضدمیم کننددز
فرنش جام ده شسد .نر وشرد ش رو نشگادجو شمدرو میشدون فدرنش هدر
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جام ه رش شناخ .نا حدس ن دن کساگی که با گی .رناهکم کرنن شنمان ننندی
نر کاور شنرشن به نشگا از پرنشختندد و محدیط نشگادجونی رش بده أفکدرشت ضدد
نننی نا شوهام ضد نننی نا سرگرمیها ضد نننی دلدونز کرنگدد ،خیلدی خدوب
فرمیدگد که چه کار میکنند و برش شجرش هددف پلیدشدان ،حقداً بدر رو گقلده
شصلی أکیه کرنگد ( 1بیاگات مقام م ظم رهبر ) نر شصل سوم راگون شصلی نکی
ن

ش ونانف نول .جمرور شس می شنرشن رش أامیم حقوق همه جاگبه شفدرشن ش

و مددرن نشگسددته و ماددارک .بامدده مددرنم رش نر أ یددیم سرگوشدد .سیاسددی،
شرتصان  ،شجتمابی و فرهن ی رش ناندور شدز شس .شصل بیستم و بیس .و نکدم
گی به حمان .راگوگی نکسان گسب .به ن و مرن و ربان .حقوق دگدان أصدرنح
میکند و به موشرن ونژزش ماگند حمان .مدانرشن ،شنجدان بیمده خداص بیوگدان و
گان بیسرپرس .ششارز کرنز شس .شصل بیس .و هاتم و چردل و سدوم گید
به أساو همه نر برضه مااغل ششارز نشرن شمدا نربدارز سدم.ها مددنرنتی
ک ن گی نر هیچ نک ،مرن بونن ش شروط مصرحه گیس.
به طور کلی جر .گیرنرا شساسدی ،شهددشف و سیاسد.ها نشگاد از د شن
شس می نر طول برگامه چردارم أوسد ه نر  13بندد أددونم شددز شسد .کده نر
جدول نر میدند
پیگیری کنندگان و متولیان اصلی جهت گیریهای
اهداف کالن دنشگاه آزاد اسالمی
جر .گیرنرا و شهدشف ک ن نشگا از د شن شس می
1
2
3
4

پی یر کنندگان و متولیان شصلی

پرورش شگسان بالندز و کمالجو

م اوگترا فرهن ی ،دمو شی و نشگاجونی

کمک به پیارف .گرض .بلمی و جنبش

م اوگترا پژوهای ،دمو شی و

گرم شف شر نر جام ه

مرک أحقیقات بیم رشته ش

شرأقاء سلح کیفی نشگا از د شن شس می

م اوگترا دمو شی ،پژوهای ،شنشر  -مالی نفتر

نر أمامی شب ان

أاکی ت و روشرا ،شورش برگامه رن

نشگا از

شف شنش أنوع و شگ لاف نر ششابه

مرک د مون ،م اوگ.ها دمو شی،

بلم ( دمو ش)

سما ،مرک ملال ات شسترشأژنک
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 1بیاگات مقام م ظم رهبر نر نندشر با أاکلرا نشگاجونی رم مورخ 1374/9/18
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شنفا گقش برأر نر أولید بلم نر سلح کاور

م اوگترا پژوهای ،بیم شلملل ،مرک

و منلقه بر شساس چام شگدش شنرشن 1404

ملال ات شسترشأژنک

حرک .نر رشستا فرهنگ سا

6

7

و فرهیخته

کرنن جام ه شس می
أوجه به نشگش ها و مرارأرا گونم وجدند

م اوگترا دمو شی ،پژوهای ،بیم شلملل،

نر ف الی .ها دمو شی و پژوهای

مرک ملال ات شسترشأژنک

شنجان محیط بلمی و خ ق برش

8

أربی .نشگش دموخته گان
پیارو بونن نر شنجان و

9

م اوگترا فرهن ی نشگاجونی دمو شی ستان
أ می و گسترش شس م نر نشگا از د شن شس می

م اوگترا دمو شی ،پژوهای ،نشگاجونی
م اوگترا دمو شی ،بیم شلملل،

أسسید نشگا از مجا

10

11

12
13

مرک ملال ات شسترشأژنک

أوجه بیاتر به مدنرن .سرمانه و ه ننه و

م اوگ .شنشر د مالی

شنجان بستر مدنرن .نرنافترا د سرمانه د ه ننه
شف شنش أ ام ت بیم شلمللی نشگا از

م اوگ .بیم شلملل ،بیم شلملل ،مرک
أحقیقات بیم رشته ش

شف شنش و بربون شاخص ها کمی أا پانان

أمامی م اوگترا

برگامه چرارم أوس ه
شف شنش سیستم گظارت و شر نابی بملکرن

نفاأر با رسی ،سنجش وگظارت نر أمامی سلو

منب  :برگامه چرارم أوس ه نشگا از د شنشس می

ش جمله ونانف مرم نشگا ازها و مثسسات دمو ش بالی ،أربید .گیدرو
متخصص و مورن گیا جام ه و دمانز کرنن دگرا بدرش ششدتغال نر بخشهدا
مختلف می باشد ب وز بر گیا مبرم کاور به گیرو متخصص ،نشگاد ازها ش
جمله پرشر شأرنم مناب ی هستند که برش پیارف .و أوس ه نر شختیار جام ده
ررشرمیگیرگد و گقشها متفاوأی رش بر بردز نشرگد
نشگا از د شن شس می بدون شک گظام جمرور شس می رش نر فان دمددن
بر بحرشنها شساسی رلّ .نشگدش دموخت دان و فارغشلتحصدی ن ،بددم أوسد ه
مناب شگساگی به بنوشن ردروت ملدی ،گدابرشبر نر نسترسدی دحدان جام ده بده
پژوهشن
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دمو ش بالی ،أن ناها و محدونن .ها مناب مالی و أضیی شمکاگات بیشدمار
مان و م نو نر کاور مدن رسان بونز شس( .جاسبی)22 ،1378 ،
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به طور کلی نر خصوص مدل گظدر شندم پدژوهش سد ی شددز کده همده
بوشمل شجتمابی -فرهن ی و هم بوشمل شرتصان و ششدتغال گدان مدورن أوجده
ررشر گیرن که مدل گظر دن بقرشر نر شس: .
پیامد آموزشی

پیامد فرهنگی

اشتغال زنان

پیامد اقتصادی

پیامد اجتماعی

ویژگی های روانشناختی و
جمعیتی زنان

نمودار شماره  1مدل نظری تحقیق
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أ ارنف بملیاأی شصل حات:
 -1پیامدددها :منظددور ش پیامدددها نر شنددم أحقی د گتیجدده بملکددرن نشگا د از د شن
شس می نر شب ان دمو شی ،فرهن ی ،شرتصان نشگا از میباشد
 -2پیامد دمو شی :منظور ش پیامدها دمو شی نر شنم أحقی  ،شفد شنش مید شن
م لومددات بلمددی و نشگددش شف شنددی فارغشلتحصددی ن و نشگاددجونان ن جردد.
شرأقاء به سلو باالأر میباشد
 -3پیامد فرهن ی :منظور جام هپذنر

گان نشگاجو و فارغشلتحصی ن حضدور

دگان نر برصهها مختلف فرهن ی شس .که به وشسله وجون نشگاد از د شن
شس می به وجون دمدز شس.
 -4پیامدها شرتصان  :منظور ش پیامدها شرتصان أحقی  ،أحول نر کمی .و
کیفی .ششتغال ن شس.
چارچوب گظر أحقی  :ب دد ش شگقد ب شسد می ( )1357دمدو ش بدالی
شنرشن أحوالت کمی و کیفی بمیقی پیدش کرنز شس .و گسترش دمدو ش بدالی بدا
جر.گیر نننی -شس می ،شر شی ،مرنم ساالر و به گدوبی أخصدص گرشندی
أوأم بونز شس .ب د ش با گاانی نشگا ازها نر سدال  ) 1983( 1363أحدوالت
ساختار  ،شگساگی و کالبد بظیمی نر گظام دمو ش بالی شنجان شدز شس .نر
سال  )1981( 1360نشگا از د شن شس می ،به بندوشن ندک نشگاد از خصوصدی،
نر ب د وسی ی با  73ش به و  70مرک أسسدید شدد (Shamsavary, 1992,
) 328أا شوشنل نهه  1990نشگاجونان نختر فرص .مساو برش مادارک .نر
ب ضی ش برگامهها و نورزها دمو ش بالی خصوصداً نر برخدی برگامدهها و
رشتهها هنر  ،فنی مرندسی ،کااور

و رش گدششتند )(Ibid, 328

به ببارت نن ر أا شوشنل نهه  1990می ن دمو ش بالی شنرشن نر برخی
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شمرو ز نر شکثر کاورها نگیا گقارا جنسیتی بمیقاً أغییر پیدش کرنز و
نر رشستا شف شنش ماارک .گان نر کلیه شمور شجتمابی ش جمله دمو ش بالی
پیش میرون ون ولی ) (Van Valey, 2001,8م تقد شس .که نکی ش أحدوالت
مرم گظام ها دمو ش بالی خصوصداً نر دمرنکدا شدمالی ،أحدول نر مید شن
ماارک .گان نر دمو ش بالی شسد .بندا بده گد شرش و نر سدال أحصدیلی
 55 ،1992 -2000نرصد ش نشگاجونان نورز کارشناسدی (لیسداگد) رش گدان
به خون شختصاص نشنز شگد و به گظر میرسد که أا پانان نهده حاضدر (2010م)
به  60نرصد برسد
ملال ات بیمشلمللی أوسط رشمیر و ووأیپکا ( Ramirez and Wotipka,
)  2001, 231که نر  67کاور أوس ه نافته ،نر حال أوس ه و بقب ماگدز نگیدا
گاان مینهد که نر نو نهه گذشته ن نی ش  1972شلی  1992ماارک .گان نر
دمو ش بالی رشد ص ون نششته شس .لدیکم شندم رشدد حدالتی دهسدته ولدی
پیوسته بونز شس .شنم شف شنش ماارک .هم نر رشدتهها بلدوم و مرندسدی و
هم نر رشته ها شگساگی و غیرمرندسی شأفاق شفتانز شس.
کلی )  ( Kelly, 1992, 1525م تقد شس .که ماارک .گان نر دمدو ش
بالی بابث مادارک .بیادتر دنهدا نر گیدرو کدار جام ده میشدون بندابرشنم
میأدوشن شربددان کددرن کدده هددر چدده گددان نر دمددو ش بددالی و کسددب أجربیددات
أحصیلی ،ماارک .بیاتر نششته باشند شاگد بیاتر برش أوس ه شغلی و
گیل به مااغل با مرشأب باال خوشهند نشش.
دمو ش بالی نرطی نورزها گذشته و بده طدور گسدترنز ش رابلید .و
شست دشن خون رش برش أغییر و کمک به پیارف .جام ه به شربات رساگدز شسد .و
نر مقانسه با سانر مثسسات دمو ش بالی ،نشگا ازها با نو م ن .رابل أوجده
شامل وجون شگدنامندشن و نسترسی بیاتر به أجری شت پیارفته برش دمو ش
و پژوهش برأر خون رش حفظ کرنز شگد شنکسیا ش هوش )(Xiaozhou, 2001
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شسترشأژ ها دمو شی و فرهن ی که برش نانگیر نر طول گددگی ال م شگدد،
شنفا کنند نر گتیجه میأوشن گفد .کده أجدارب نانگیرگددگان نر دمدو ش بدالی،
پیامدهانی برش ناننهی و ندانگیر و مباحدث فرهن دی نر أمدام سدلو گظدام
دمو شی به نگبال نشرن) (Knapper and Cropley, 2000
مثلفه ها فرهن ی :شناخ .گ رشها ،دگاهیهدا و باورهدا فرهن دی ش
شساسی أرنم گیا بنیان نر شمر برگامهرن

فرهن ی و پی یر أحدوالت دن نر

دنندز شس .گ رشها ببارأند ش  :شحساسات ،بقاند و میندهها رفتدار گسدبتاً
مخفی که نر جر .ششخاص ،گروزها ،شگدناهها و شمور سدوق نشنز میشدون نر
نک بررسی گ رش سنجی که نر مرشک شرر شنرشن نر سال  74-75بده شگجدام
رسیدز ،گظر شفرشن نر خصوص کارکرنن باگوشن هم مدورن سدئوشل ردرشر گرفتده
شس.
نر پاسخ به شنم سوشل که دنا بدا کدار کدرنن خاگمهدا نر بیدرون ش خاگده
موشف هستید؟ ش میان پاسخ ونان  53/1نرصد موشف و  39/4نرصد مخدالف
بونزشگد و  7/5نرصدد هدم گظدر شخصدی گدششدته شگدد ن ندی بدیش ش گیمدی ش
پاسخ ونان موشف شاغل بونن گان هستند نر شنم میان « گان» بیش ش مرنشن
با شاغل بونن گان موشفقند  60/4نرصدد ش

گدان نر مقابدل  45/7نرصدد ش

مرنشن موشف کارکرنن  46/3نرصد ش مرنشن نر مقابدل  32/6نرصدد ش

گدان

مخالف کارکرنن گان هستند نافته ها أحقی همچنیم گاان مینهدد کده هدر
چه «سم» پاسخ ونان باالأر میرون موشفق .دگرا با کار گدان کمتدر و مخالفد.
دگرا بیاتر میشون چناگچه نر گروز سنی  16-24ساله  56/1نرصد موشفد و
 37/9نرصد مخالف و نر گروز سنی  55ساله و باالأر 49/4 ،نرصد موشفد و
41/8نرصد مخالف کارکرنن گان بونز شگد
مثلفه ها شجتمابی :نکی ش شاخصها مرأبط بدا مید شن ششدتغال گدان
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«سددوشن و أحصددی ت» شسدد .أحصددی ت م یددار بمدددزش بددرش نددافتم کددار نر
بخشها جدند شرر شس .و بررسیها شگجام شددز نر کادورها مختلدف
گاان مینهد که حدشرل أحصی ت «نر بخش متوسط« برش بدس .دورنن ندک
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شغل کارمند ال م و أقرنباً أمام مااغل بخشجدند گیا مند «سوشن پانه» شس.
ش سو نن ر أحقیقات گاان می نهد که گان شاغل أحصی ت باالأر گسدب.
به گان خاگه نشر نششته شگد به شنم م نی که أحصی ت باالأر شداگد نسترسدی
به شغل رش شف شنش مینهد ش طرف نن ر میأوشن گف .که ششتغال گی نر شنجدان
شگ ی ز برش شنشمه أحصیل و شرأقا شغل گقش مثرر نشرن (خسرو ) 78 ،
نر شنرشن طی سرشمار ها سالها  45أدا  75ش گسدب .گدان شداغل
بیسوشن به شدت کاسته شدز شس .چناگچه ش  %88به  %20کاهش نافتده شسد.
و گسب .شاغ ن باسوشن ش  % 11/5به  %80رسیدز شس .که بیش ش نک چردارم
شنددم أ دددشن ،گددان نشرش أحصددی ت بددالی میباشددند سددرم گددان ننپلمدده و بددا
أحصی ت متوسله نر ششتغال نهه شخیر کاسته شدز شسد .محددونن .أقاضدا
برش ششتغال بلور بام و محدونن.ها بیادتر بدرش ششدتغال گدان بده طدور
خاص ،گاچارشً گان ش سلو باالأر أحصی ت رش به مرز شاغلیم شرر پیوگد
نشنز و گان باأحصی ت ننپلم ،متوسله و پانیمأر رش به خیل بیکارشن شدرر و
نر دمارها رسمی به جم ی .گان خاگه نشر منتسب میسا ن
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روش:
أحقی حاضر ش گوع کاربرن و ش لحاظ روش أحقی أوصیفی و ش گدوع
پیمانای شس .نرش هدف دن أوصیف بینی ،وشر دی و مدنظم خصوصدیات ندک
مور ی .نا موضوع شس( .گانر وسیف)69 ،1368 ،
مسسله شصلی شنم أحقی دن شس .که دنا أسسید نشگاد ازد شن شسد می بدر
فارغشلتحصی ن و نشگاجونان ن پیامد مثب .نششته شس.؟
نر رشستا شندم سدئوشل مید شن شندم پیامدد بدر رو هرندک ش متغیرهدا
(ششتغال ،دمو شی ،فرهن ی ،شرتصان  ،شجتمابی) گان چه می شن شس.؟
جر .پاسخ بلمی و جام به سئوشل باال بی أرنند گیا مند به أحقیقدی همده
جاگبه شس .که با شستفانز ش روشهدا پدژوهش بلمدی پیامدد و بملکدرن دن رش
شر نابی گمائیم برش شنم منظور شهدشف نر مورن أوجه ررشر گرف:.
 -1شناسانی پیامد أسسید نشگا از د شن شس می نر مینه شمور ششدتغال گدان
نشگاجو و فارغ شلتحصیل
 -2شناسانی پیامد أسسید نشگا از د شن شس می نر مینه شمور دمو شی گان
نشگاجو و فارغ شلتحصیل
 -3شناسانی پیامد أسسید نشگا از د شن شس می نر مینه شمور فرهن دی گدان
نشگاجو و فارغ شلتحصیل
 -4شناسانی پیامد أسسید نشگا از د شن شس می نر مینه شمور شرتصان

گان

نشگاجو و فارغ شلتحصیل
 -5شناسانی پیامد أسسید نشگا از د شن شس می نر مینه شمور شجتمابی گدان
نشگاجو و فارغ شلتحصیل
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با أوجه به مسسله و شهدشف أحقی نز فرضیه به ررشر نر ملر گرنند:
فرضیه شول :به گظر میرسد أسسید نشگاد از د شن شسد می نر شمدور ششدتغالگان (نشگاجو) مثرر شس.
 فرضیه نوم :به گظر میرسد أسسید نشگا از د شن شس می نر شمدور ششدتغالگان ( فارغ شلتحصیل) مثرر شس.
 فرضیه سوم :به گظر میرسد أسسید نشگا از د شن شس می نر دمو ش گان(نشگاجو) مثرر شس.
 فرضیه چرارم :به گظر میرسدد أسسدید نشگاد از د شن شسد می نر دمدو شگان ( فارغ شلتحصیل) مثرر شس.
 فرضیه پنجم :به گظر میرسد أسسید نشگا از د شن شس می نر شمور فرهن دیگان (نشگاجو) مثرر شس.
فرضیه شام :به گظر میرسد أسسید نشگا از د شن شس می نر شمور فرهن دیگان (فارغ شلتحصیل) مثرر شس.
فرضیه هفتم :به گظر میرسد أسسید نشگا از د شن شس می نر شمور شرتصانگان (نشگاجو) مثرر شس.
فرضددیه هاددتم :بدده گظددر میرسددد أسسددید نشگا د از د شن شس د می نر شمددورشرتصان

گان (فارغ شلتحصیل) مثرر شس.

فرضیه گرم :به گظر میرسد أسسید نشگا از د شن شس می نر شمدور شجتمدابیگان (نشگاجو) مثرر شس.
فرضیه نهم :به گظر میرسد أسسید نشگا از د شن شس می نر شمدور شجتمدابیگان (فارغ شلتحصیل) مثرر شس.
نر شنم أحقید أسسدید نشگاد از د شن شسد می ب ندوشن متغیدر مسدتقل و شمدور
دمو شی ،فرهن ی و شرتصان و ششتغال ب نوشن متغیر وشبسته می باشند
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حجم گموگه و روش گموگهگیر  :گموگه گروز کوچکی ش جام ه شسد .کده
برش مااهدز و أج نه و أحلیل شگتخاب میشوگد چون ملال ه أمامی جام ده ش
گظر ه ننه و صرف مان باال به صرفه گیس .لذش ش جام ه نر مجموبدهش بده
بنوشن گموگه شگتخاب و مورن ملال ه ررشر میگیرگدد شگدر گموگده م درف وشر دی
جام ه باشد میأوشن گتانج حاصل ش گموگه رش به کل جام ده أ مدیم نشن (حسدم
شنز ،1382 ،ص)99
کرجی و مورگان )1970( 5جدولی رش فرشهم کرنز شگد که با شستفانز ش دن
می أوشن حجم گموگه رش ش رو حجم جام ه بردورن و أ ییم کرن بدا أوجده بده
خلددددا گموگدددده گیددددر  %5و سددددلح شطمینددددان  %95ش طرندددد فرمددددول
کددوکرشن

)  2a . p (1  p
2

`)d 2 ( N  1)  Z a2 .P (1  P



6

جدددولی رش پیاددنران کرنزشگددد کدده بددا

2

جاگذشر نر فرمول فوق حجم گموگه به نس .میدند ،لدذش بدا شطمیندان خداطر ش
شنم جدول شستفانز میگرنن (حسم شنز 1382،ص)133
جدول شماره  -1توزیع فراوانی تعداد نمونه فارغ التحصیالن زن در سالهای مختلف
سال فارغ شلتحصیلی
أ دشن
فرشوشگی )(Fi
فرشوشگی گسبی)(Fi
أ دشن گموگه برحسب جدول مورگان
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67 -72

73 -78

79 -83

جم

472
0/179

925
0/351

1242
0/470

2639
1

52

105

141

300
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جدول شماره  -2توزیع فراوانی و تعداد نمونه دانشجویان زن در مقطع
کارشناسی رشته های مختلف تحصیلی
پرستار

أربی .بدگی

جدول مورگان

حسابدشر

أ دشن گموگه برحسب

با رگاگی

فرشوشگی گسبی)(Fi

فارسی م لمان

فرشوشگی )(Fi

228
0/22

55
0/051

401
0/37

239
0/22

21
0/02

127
0/12

1

49

11

82

48

4

26

220

بان و شنبیات

أ دشن

سانر رشته ها

رشته

جم

1071

روشها أج نه و أحلیدل دمدار نشنز هدا :روشهدا أج نده و أحلیدل
دمار نشنزها شنم پدژوهش نر نو سدلح أوصدیفی و شسدتنباطی بدونز شسد.
برش أوصیف متغیرها ش دمار أوصیفی و نر سدلح شسدتنباطی ش د مدون ))Z
شستفانز شدز شس.
یافتهها:
نر شندم بخدش بدا شسدتفانز ش روشهدا دمدار شسدتنباطی و د مونهددا
دمار به أحلیل نشنزها و د مون فرضیهها پژوهای پرنشخته شدز شس.
 -1أج نه و أحلیل فرضیه شول پژوهش :به گظر میرسد أسسید نشگا از
د شن شس می نر شمور ششتغال گان (نشگاجو) مثرر شس.
جدول شماره 2توزیع فراوانی
أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi
فرشوشگی گسبی ()fi

4
0/02

26
0/12

نرصدفرشوشگی ()Pi

2

12

موشفقم

گدشرم
14
0/07

1

7

100

مخالفم

موشفقم
97
0/47

67
0/32

47

32

208
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=  Zفرضیه شنبا شدز H1 :p < 0/50
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208
ب حران ي م قدا
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ر

Z   Z 0/05  1/ 65

H0 H0 H1

∞-∞ 0 1/65 +
چون دمارز د مدون نر منلقده  H1گمدونشر ردرشر مدی گیدرن بندابرشنم بدا
شطمینان  95نرصد میأوشن گف .که فرضیه  H1ن نی فرضیه شنبدا شددز مدورن
أسنید می باشد ن نی بیش ش  50نرصد شفرشن جام ه سدئوشل أخصصدی فدوق رش
مورن أسنید ررشر نشنز شگد به ببارت نن ر می أوشن گفد .کده بدیش ش  50نرصدد
شفرشن جام ه (نشگاجونان) أسسید نشگا از د شن شس می وشحد بلی دبان کتول رش
نر مورن ششتغال گان مثرر نشگسته شگد
 -2أج ندده و أحلیددل فرضددیه نوم پددژوهش :بدده گظددر میرسددد أسسددید
نشگا از د شن شس می نر شمور ششتغال گان (فارغشلتحصیل) مثرر شس.
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امه
تربيتي
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سال هفتم -
شماره -23
تابستان 89

پژوهشنــامه تربيتي

جدول شماره  3توزیع فراوانی
گ ننه ها

کام ً

أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi
فرشوشگی گسبی ()fi

11
0/04

39
0/14

نرصدفرشوشگی ()Pi

4

14

کام ً

گظر

موشفقم

گدشرم
18
0/07

1

7

100

مخالفم

موشفقم
137
0/49

73
0/26

49

26

جم
278

 P = 0/75گقیی فرضیه شنبا شدز p H.  0/50
 Z = Z0/05 = +1/ 65فرضیه شنبا شدز H1 :p < 0/50
p0q0
0/ 5 × 0/ 5
=
= 0/03
n
278
p - p0 0/ 75 - 0/ 5
=Z
=
دمارز د مون = 8 / 3
Sp0
0/ 03
= Sp0

H0 H0 H1
∞-∞ 0 1/65 +
گتیجه د مون فرضیه فوق گاان مینهد :چدون دمدارز د مدون نر منلقده
 H1گمونشر ررشر میگیرن بنابرشنم با شطمینان  95نرصد میأوشن گف .که فرضیه
شنبا شدز مورن أسنید میباشد
به ببارت نن ر میأوشن گف .که بیش ش  50نرصدد شفدرشن جام ده ( گدان
فارغشلتحصیل) أسسید نشگا از د شن شسد می رش نر شمدور ششدتغال گدان مدثرر
نشگستهشگد
 -3أج نه و أحلیدل فرضدیه سدوم پدژوهش :بده گظدر میرسدد أسسدید
پژوهشن
امه
تربيتي

نشگا از د شن شس می نر دمو ش گان (نشگاجو) مثرر شس.
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جدول شماره  4توزیع فراوانی
گ ننه ها

کام ً

أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi
فرشوشگی گسبی ()fi

5
0/02

15
0/07

نرصدفرشوشگی ()Pi

2

7

p0q0
n

کام ً

گظر

موشفقم

گدشرم
16
0/08

1

8

100

مخالفم

موشفقم
102
0/49

69
0/34

49

34

جم
207

 P = 0/83گقیی فرضیه

= Sp0

شنبا شدز H.:p 0/50
0/ 25
= 0/0348
207

=  Z = Z0/05 = 1/ 65 Spفرضیه شنبا شدز H1 :p < 0/5
0
p - p0 0/ 83 - 0/ 5 0/ 33
=
=
= 9 / 48
Sp0
0/ 0348
0/ 0348

=Z

H0 H0 H1
∞-∞ 1/65 +
چددون دمددارز د مدون نر منلقدده  H1گمددونشر رددرشر میگیددرن بنددابرشنم بددا
شطمینان  95نرصد میأوشن گف .که فرضیه  H1ن نی فرضیه شنبدا شددز مدورن
أسنید شفرشن جام ه میباشد به ببارت نن ر با شحتمدال  95نرصدد میأدوشن گفد.
که :شفرشن جام ه دمار که بیش ش  50نرصد نشگاجونان أسنیدد گمدونز شگدد کده
أسسید نشگا از د شن شس می نر دمو ش گان مثرر بونز شس.
 -4أج نه و أحلیل فرضیه چردارم پدژوهش  :بده گظدر میرسدد أسسدید
نشگا از د شن شس می نر دمو ش گان (فارغ شلتحصیل) مثرر شس.
پژوهشن
امه
تربيتي
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جدول شماره  5توزیع فراوانی
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گ ننه ها

کام ً

أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi
فرشوشگی گسبی ()fi

7
0/03

23
0/08

نرصدفرشوشگی ()Pi

3

8

کام ً

گظر

موشفقم

گدشرم
25
0/09

1

9

100

مخالفم

موشفقم
124
0/45

97
0/35

45

35

0/ 25
= 0/ 03
276
p - p0 0/ 8 - 0/ 5
=
دمارز د مون = 10
Sp0
0/ 03

جم
276

= P = 0/8 Sp
0
H.:p 0/5

= H1 :p < 0/5 Z

مقدشربحرشگی Z = Z0/05 = +1/ 65

H0 H0 H1

∞-∞ 0 1/65 +
چون دمدارز د مدون نر منلقده  H1گمدونشر رسدم شددز ردرشر مدی گیدرن
بنابرشنم با شحتمال  95نرصد فرضیه شنباشدز  H1مدورن أسنیدد مدی باشدد بده
ببارت نن ر با شطمینان  95نرصد می أوشن گف .که:
بیش ش  50نرصد گدان فدارغ شلتحصدیل أسنیدد گمدونز شگدد کده أسسدید
نشگا از د شن شس می نر دمو ش گان مثرر بونز شس.
نشگا از د شن شس می نر شمور فرهن ی گان (نشگاجو) مثرر شس.
سال هفتم -
شماره - 23
تابستان 89

پژوهشن
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 -5أج نه و أحلیل فرضدیه پدنجم پدژوهش :بده گظدر مدی رسدد أسسدید
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جدول شماره  6توزیع فراوانی
مخالفم

موشفقم

گ ننه ها

کام ً

أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi

6

26

فرشوشگی گسبی ()fi

0/03

0/13

0/45

نرصدفرشوشگی ()Pi

3

13

45

کام ً

گظر

موشفقم

گدشرم

94

57

24

207

0/28

0/11

1

28

11

100

0/ 5 × 0/ 5
= 0/0348
207

جم

= P = 0/73 SP
0

گقیی فرضیه شنبا شدز H.:p 0/5

مقدشربحرشگی  Z = Z0/05 = 1/ 65فرضیه شنبا شدز H1 :p < 0/5
p - p0 0/ 73 - 0/ 5 0/ 23
=
=
دمارز د مون = 6 / 61
Sp0
0/ 0348
0/ 0348

=Z

H0 H0 H1
∞-∞ 0 1/65 +
چون دمارز د مدون نر منلقده  H1گمدونشر ردرشر مدی گیدرن بندابرشنم بدا
شحتمال  95نرصد می أوشن گفد .کده فرضدیه شنباشددز  H1مدورن أسنیدد شفدرشن
جام ه می باشد به ببارت نن ر با شطمینان  95نرصد می أوشن گف .که :
بیش ش  50نرصد نشگاجونان ن أسنید گمونز شگد کده أسسدید نشگاد از
د شن شس می نر بربون شمور فرهن ی گان مثرر بونز شس.
 -6أج نه و أحلیل فرضیه شادم پدژوهش :بده گظدر مدی رسدد أسسدید
نشگا از د شنشس می نر شمور فرهن ی گان (فارغ شلتحصیل) مثرر شس.
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جدول شماره  7توزیع فراوانی
گ ننه ها

کام ً

أ دشن

مخالفم
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مخالفم

موشفقم

کام ً

گظر

موشفقم

گدشرم

جم

پژوهشنــامه تربيتي
فرشوشگی گسبی ()fi

11
0/04

39
0/15

122
0/46

65
0/24

30
0/11

1

نرصدفرشوشگی ()Pi

4

15

46

24

11

100

فرشوشگی ()Fi

267

0/ 5 × 0/ 5
= 0/ 0306
267
مقدشر بحرشگی  Z = Z0/05 = +1/ 65گقیی فرضیه شنبا شدز H.:p 0/5

= P = 0/70 Sp
0

فرضیه شنبا شدز H1 :p < 0/5
p - p0 0/ 70 - 0/ 5 0/ 20
=
=
دمارز د مون ⇒Z = 6 / 5
Sp0
0/ 0306
0/ 0306

=Z

H0 H0 H1
∞-∞ 0 1/65 +
چون دمارز د مون نر منلقه  H1گمونشر رسم شددز بندابرشنم بدا شحتمدال
 95نرصد فرضیه شنباشدز  H1مورن أسنید می باشد به ببارت نن ر با شطمینان
 95نرصد می أوشن گف .که:
بیش ش  50نرصد کلیه گان فارغ شلتحصیل أسنید گمونز شگدد کده أسسدید
نشگا از د شن شس می نر بربون شمور فرهن ی دگرا مثرر بونز شس.
 -7أج نه و أحلیل فرضیه هفدتم پدژوهش  :بده گظدر مدی رسدد أسسدید
نشگا از د شن شس می نر شمور شرتصان

گان (نشگاجو) مثرر شس.

جدول شماره  8توزیع فراوانی
أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi
فرشوشگی گسبی ()fi

5
0/03

19
0/09

نرصدفرشوشگی ()Pi

3

9

موشفقم

گدشرم
25
0/12

1

12

100

مخالفم

موشفقم
102
0/49

56
0/27

49

27

207

سال هفتم -
شماره - 23
تابستان 89
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امه
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گ ننه ها

کام ً

کام ً

گظر

جم
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0/ 5 × 0/ 5
= 0/0348
0
207
گقیی فرضیه شنبا شدز 0/5

= P = 0/76 SP

 H.:pمقدشربحرشگی  Z = Z0/05 = +1/ 65فرضیه شنبا شدز H1 :p < 0/50
p - p0 0/ 76 - 0/ 5
=
دمارز د مون = 7 / 47
Sp0
0/ 0348

=Z

H0 H0 H 1
∞-∞ 1/65 +
چون دمارز د مون ( Z )7/45نر منلقه  H1گمدونشر رسدم شددز نر فدوق
ررشر میگیرن بنابرشنم با شحتمال  95نرصد فرضیه شنبدا شددز  H1مدورن أسنیدد
شفرشن جام ه میباشد به ببارت نن ر با شطمینان  95نرصد میأوشن گف .که:
بیش ش  50نرصدد کلیده نشگادجونان ن أسنیدد گمدونز شگدد کده أسسدید
گان مثرر بونز شس.

نشگا از د شن شس می نر بربون شمور شرتصان

 -8أج نه و أحلیل فرضیه هادتم پدژوهش :بده گظدر مدی رسدد أسسدید
نشگا از د شنشس می نر شمور شرتصان

گان (فارغ شلتحصیل) مثرر شس.

جدول شماره  9توزیع فراوان
گ ننه ها

کام ً

أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi
فرشوشگی گسبی ()fi

7
0/03

33
0/12

نرصدفرشوشگی ()Pi

3

12

پژوهشن
امه
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کام ً

گظر

موشفقم

گدشرم
33
0/12

1

12

100

مخالفم

موشفقم
136
0/48

70
0/25

48

25

0/ 5 × 0/ 5
= 0/03
279
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جم
279

= P = 0/73 Sp
0

پژوهشنــامه تربيتي

مقدشر بحرشگی Z = Z0/05 = 1/ 65

گقیی فرضیه شنبا شدز H.:p 0/50

فرضیه شنبا شدز H1 :p < 0/50
p - p0 0/ 73 - 0/ 50 0/ 23
=Z
=
=
دمارز د مون ⇒ Z = 7 / 67
Sp0
0/ 03
0/ 03

H0 H0 H1
∞-∞ 1/65 +
چددون دمددارز د مددون ( )Z = 7/67نر منلقدده  H1گمددونشر رددرشر میگیددرن
بنابرشنم با شحتمال  95نرصدد فرضدیه H1شنباشددز مدورن أسنیدد میباشدد بده
ببارت نن ر با شطمینان  95نرصد می أوشن گف .که:
بیش ش  50نرصد کلیه گان فارغ شلتحصیل أسنید گمونزشگدد کده أسسدید
نشگا از د شن شس می نر بربون شمور شرتصان دگرا مثرر بونز شس.
 -9أج نه و أحلیل فرضیه گرم پژوهش :به گظر میرسد أسسید نشگا از
د شن شس می نر شمور شجتمابی گان (نشگاجو) مثرر شس.
جدول شماره  10توزیع فراوانی
گ ننه ها

کام ً

أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi
فرشوشگی گسبی ()fi

3
0/01

13
0/06

نرصدفرشوشگی ()Pi

1

6

کام ً

گظر

موشفقم

گدشرم
21
0/11

1

11

100

مخالفم

موشفقم
101
0/49

68
0/33

49

33

0/ 25
= 0/0348
206

جم
206

= P = 0/82 SP
0

گقیی فرضیه شنبا شدز

p - p0 0/ 82 - 0/ 5
=
دمارز د مون = 9 / 2
Sp0
0/ 0348

پژوهشن
امه
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 Z0/05 = 1/ 65 H.:p 0/50فرضیه شنبا شدز H1 :p < 0/50
=Z
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شماره - 23
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H0 H0 H1
∞-∞ 1/65 +
چون دمارز د مون نر منلقه  H1گمونشر ررشر میگیرن بنابرشنم با شحتمدال
 95نرصد میأوشن گف .که فرضیه  H1شنباشدز مورن أسنید میباشد به ببارت
نن ر با شطمینان  95نرصد میأوشن گف .که:
بددیش ش  50نرصددد کلیدده نشگاددجونان ن أسنیددد گمونزشگددد کدده أسسددید
نشگا از د شن شس می نر بربون شمور شجتمابی گان مثرر بونز شس.
 -10أج نه و أحلیدل فرضدیه نهدم پدژوهش :بده گظدر میرسدد أسسدید
نشگا از د شن شس می نر شمور شجتمابی گان (فارغ شلتحصیل) مثرر شس.
جدول شماره  11توزیع فراوانی
مخالفم

موشفقم

گ ننه ها

کام ً

أ دشن

مخالفم

فرشوشگی ()Fi

6

28

فرشوشگی گسبی ()fi

0/03

0 /1

0/49

نرصدفرشوشگی ()Pi

3

10

49

کام ً

گظر

موشفقم

گدشرم

136

78

28

276

0/28

0/1

1

28

10

100

0/ 25
= 0/ 03
276
Z0/05 = 1/ 65

جم

= P = 0/77 Sp
0

H.:p 0/50
H1 :p < 0/50

p - p0 0/ 77 - 0/ 50
=
=9
Sp0
0/03

پژوهشن
امه
تربيتي

H0 H1

86

H0

∞-∞ 1/65 +
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=Z
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چون دمارز د مون نر منلقه  H1گمونشر ررشر میگیرن بنابرشنم بدا شحتمدال
 95نرصد فرضیه H1شنباشدز مورن أسنید میباشد به ببارت نن ر بدا شطمیندان
 95نرصد میأوشن گف .که:
بیش ش  50نرصد گان فارغ شلتحصیل أسنید کرنز شگد که أسسید نشگاد از
د شن شس می نر بربون شمور شجتمابی گان مثرر بونز شس.
گتانج فرضیه ها پژوهش ببارأند ش :
 -1گتددانج فرضددیه شول و نوم پددژوهش :بدده گظددر میرسددد أسسددید نشگادد از
د شنشس می نر شمور ششتغال گدان (فدارغ شلتحصدی ن و نشگادجونان) مدثرر
شس .پدد ش بررسدی پرسادنامه و شسدتخرشج و أج نده و أحلیدل نشنز هدا
دمار گتانج نر بدس .دمدز شس.
 برشساس دمار أوصیفی  79نرصد و برشساس گتانج د مون فرض بیش ش 50نرصد نشگاجونان شاغل بده أحصدیل ،أسسدید نشگاد از د شنشسد می رش نر
شمور ششتغال گان مثرر نشگسته شگد
 برطب أج نه و أحلیل نشنز ها با شسدتفانز مددل دمدار أوصدیفی  75نرصدد وبرشساس أج نه و أحلیل نشنز ها با شستفانز ش مدل دمار شسدتنباطی بدیش ش
 50نرصد فارغ شلتحصی ن أسسید نشگا از د شن شس می رش نر شمور ششتغال
گان فارغ شلتحصیل مثرر نشگسته شگد
 -2گتانج فرضیه سوم و چرارم پژوهش :به گظر می رسد أسسید نشگا از د شن
شس می نر دمو ش گان (فارغ شلتحصی ن و نشگاجونان) مثرر شس .پد ش
بررسی پرسانامه ها گتانج نر بدس .دمدز شس: .
 بر شساس دمار أوصیفی  83نرصد نشگاجونان ،أسسید نشگا از د شنشس میرش نر دمو ش گان مثرر نشگستهشگد
 برشساس دمارأوصدیفی  80نرصدد فدارغ شلتحصدی ن أسسدید نشگاد از د شنشس می رش نر دمو ش گان مثرر نشگسته شگد
پژوهشن
امه
تربيتي
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 گتانج د مون فرض گاان مینهد که بدیش ش  50نرصدد نشگادجونان و فدارغشلتحصی ن أسسید نشگا از د شن شس می رش نر دمو ش گدان مدثرر نشگسدته
شگد
 -3گتانج فرضیه پنجم و شام پژوهش :به گظر می رسد أسسید نشگاد از د شن
شس می نر شمور فرهن ی گان (فارغ شلتحصی ن و نشگادجونان) مدثرر شسد.
پد ش بررسی پرسانامه ها گتانج رنل بدس .دمدز شس:.
 برشساس دمار أوصیفی  73نرصد نشگاجونان ،أسسید نشگا از د شنشسد میرش نر شمور فرهن ی گان مثرر نشگسته شگد
 برشساس دمار أوصیفی  70نرصدد فدارغ شلتحصدی ن أسسدید نشگاد از د شنشس می رش نر شمور فرهن ی گان مثرر نشگسته شگد
 أج نه و أحلیل نشنز ها با شستفانز ش مدل دمار شستنباطی د مون فرض گسدب.موفقی .گاان مینهد که بیش ش  50نرصدد نشگادجونان و فارغشلتحصدی ن
أسسید نشگا از د شن شس می رش نر شمور فرهن ی گان مثرر نشگستهشگد
 -4گتانج فرضیه هفتم و هاتم پدژوهش :بده گظدر مدی رسدد أسسدید نشگاد از
د شنشس می نر شمور شرتصان

گان (فارغ شلتحصدی ن و نشگادجونان) مدثرر

شس .پد ش بررسی پرسانامه ها گتانج رنل حاصل شدز شس:.
 نشنز ها پرسانامه ها با شستفانز ش مدل دمار أوصیفی مورن أج نه و أحلیلررشر گرف .و بر شساس شنم بررسی گتانج به شر

نر بدس .دمد :

شلف 76 -نرصد نشگاجونان أسسید نشگاد از د شنشسد می رش نر بربدون شمدور
شرتصان

گان مثرر نشگسته شگد

ب 73 -نرصد نشگاجونان فارغ شلتحصیل أسسید نشگاد از د شن شسد می رش نر
بربون شمور شرتصان

گان مثرر نشگسته شگد

 أج نه و أحلیل نشنز ها با شستفانز ش مدل دمار شستنباطی د مون فرض گسب.پژوهشن
امه
تربيتي
88

موفقی .گاان مینهد که بیش ش  50نرصد نشگادجونان و فدارغ شلتحصدی ن
أسسددید نشگادد از د شنشسدد می رش نر بربددون شمددور شرتصددان
نشگستهشگد
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 -5گتانج فرضیه گرم و نهم پژوهش :به گظدر مدی رسدد أسسدید نشگاد از د شن
شس د می نر شمددور شجتمددابی گددان (فددارغ شلتحصددی ن و نشگاددجونان) مددثرر
شس .ش بررسی پرسانامه ها گتانج نر حاصل گرنند:
 نشنز ها با شستفانز ش مدل دمار أوصیفی (أنظیم جدول أو ن فرشوشگدی) مدورنأج نه و أحلیل ررشر گرف .و شنم بررسی گاان می نهد:
شلف 82 -نرصد نشگاجونان أسسید نشگاد از د شنشسد می رش نر بربدون شمدور
شجتمابی گان مثرر نشگسته شگد
ب 77 -نرصد فارغ شلتحصی ن أسسید نشگا از د شنشس می رش نر بربون شمدور
شجتمابی گان مثرر نشگسته شگد  -2أج نه و أحلیل نشنز ها با شستفانز ش مددل
دمار شستنباطی د مون فرض گسب .موفقید .گادان مینهدد کده بدیش ش 50
نرصد نشگاجونان و فارغ شلتحصی ن ن ،أسسدید نشگاد از د شنشسد می رش
نر بربون شمور شجتمابی گان مثرر نشگسته شگد
بحث و نتیجه گیری:
ششتغال گان نر ماداغل فرهن دی ،شجتمدابی ،شرتصدان و شنشر ش جملده
شرشنط و لوش م أحق بدشل .شجتمابی و أ الی جام ه شس .و باند بده دن أوجده
شون رشد رو شف ون برضه گیرو کار طی سالرا شخیر ،نکی ش ونژگیهدا
بار کار کاور بونز شس ،.و برو شنم مسسله به رشد رابل أوجه گرخ بیکدار ،
به ونژز نر میان جوشگان ،گان و شفرشن أحصیل کرنز منجر شدز شسد ،.شفد شنش
سلح أسری ت گان و ورون دگان به با شر کار گی بامل مثرر نن ر شس .کده
به بنوشن مقوله أاریرگذشر نر شف شنش برصه گیرو کار ملر شدز شس.
به طور کلدی گقدش و جان داز أحصدیل گدان نر أوسد ه و أدامیم گیدرو
شگساگی متخصص و مورن گیا جام ه و دمانز شدن دگرا برش ششتغال ش شهمی.
بدداالنی برخددورنشر شسدد .بنددابرشنم ب د وز بددر گیددا مبددرم کاددور بدده گیددرو
پژوهشن
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متخصص ،نشگا اهرا ش جمله پرشر ش أرنم مناب ی هستند که برش پیارف .و
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أوس ه گیرو شگسداگی أحصدیل کدرنز ماگندد گدان رش نر شختیدار جام ده ردرشر
مینهند و گقش ها متفاوأی رش بربردز میگیرگد
گیرو شگساگی نک بامل شسترشأژنک نر أوس ه پانددشر محسدوب میشدون
هم مان با شنجان بسترها شرتصان و گسترش نشمنده ف الید .مولدد همدوشرز
گیا به گیرو متخصص و دمو ش نندز ال م شس.
أوس ه پاندشر متکی بر بوشمل نرون ش ش شب ان بلمی ،فنی ،أخصصدی و ش
ب د فرهنگ سا

و وشبست ی بسیار ندان بده سدلح دمدو ش و أسدری ت و

شف شنش أوشن أخصصی گیرو شگساگی باالخص گان رش نشرن نر گتیجه شندم کده
أوس ه پاندشر نر سانه گیرو شگساگی دگاز و مت رد نر بسدتر ندک جام ده رابدل
أحق شس.
درار فرهن ی و شجتمابی دمو ش بالی بسیار مرمتدر ش فوشندد شرتصدان و
فرن دن شس .لیکم بسیار ش فاندز ها فرهن ی و شجتمدابی دمدو ش بدالی
رابل سنجش و شگدش ز گیر به پول گیس .شمدا گباندد پندششد .کده چدون منداف
فرهن ی و شجتمابی دمو ش بالی نر رالب نردمد برش شفرشن به خصوصی رابدل
شر نابی گیستند ش شهمی .کمتر برخورنشرگد
شف شنش ماارک .گان و نخترشن نر دمو ش بالی وشر یتی شس .کده نشرش
بلددل و شب ددان چندگاگدده بددونز و ش پیامدددها شجتمددابی ،سیاسددی ،شرتصددان و
فرهن ی چندگاگه برخورنشر شسد .بررسدی أداریرشت دمدو ش بدالی نر سدلو
مختلف فرن  ،خداگوشنگی و شجتمدابی گدان گادان ش بربدون جان داز گدان نر
گدگی فرن و شجتمابی نشرن شف شنش گان أحصیل کرنز نر هدر جام ده ،نکدی
ش شاخصها أوس ه محسوب میشون و حضور دگان نر نشگا ازها و مرشک
مختلف دمو شی به شننان فرص .مینهد بخای ش مرارتها

گدگی و ش همه

مرم أر أجربه حضور نر برصهها بلمی رش فرش گیرگدد گدان أحصدیل کدرنز
م ن .نن ر گی نر جوشم نر حال رشدد نشرگدد و دن گقدش مدثرر شسد .کده
پژوهشن
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میأوشگد نر کنترل پیامدها بیربات کنندز گاشی ش أوس ه و به ونژز نر کنترل
پیامدها مرسوم به شرک .فرهن ی أوس ه شنفا کنند دمدو ش گدان بده طدور
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کلددی و شفد شنش ماددارک .گددان نر دمددو ش بددالی بدده طددور ونددژز ،نر حددو ز
خاگوشنگی و خصوصی شفرشن پیامدها مت دن نشرن ش سو نن ر شنم شف شنش
ماارک .موجب شف شنش سرم گان نر گیرو کار ف ال جام ه و ششدتغال شنندان
شدز و می أوشگد شاگد بیاتر برش أوس ه شغلی و گیل به مااغل با مرشأدب
باال برش دگان فرشهم دورن
ش دگجا که أوس ه فرهن دی نکدی ش مثلفده هدا شساسدی نر أوسد ه همده
جاگبه محسوب می شون لدذش گقدش نشگاد از د شن شسد می نر شمدور فرهن دی ش
شهمی .بس شئی برخورنشر شسد .ش سدو نن در شدناخ .سداختار شجتمدابی و
شراار مختلف شجتمابی که وشرن نشگا از می شوگد و گقای که نشگا از بر رو
گان نشگاجو و فارغشلتحصیل میگذشرن ش پدیش شدرطرا شساسدی نر أوسد ه
مناب شگساگی محسوب میگرنن نر أج نه و أحلیل دمدار کده صدورت گرفد.
فرضیه شول و نوم أحقی که نر خصدوص أسسدید نشگاد از د شن شسد می بدر
رو شمور فرهن ی گان نشگاجو و فارغشلتحصیل بونز شس .أسنیدد گرنندد شندم
گتیجه با أحقیقات ربلی ملابق .نشرن ن نی نشگا از د شن شس می أوشگسدته شسد.
گقش خون رش نر شمور فرهن ی گان شنفا گماندد و طبد أحقیقدی کده سدید محمدد
میرمحمد ( ،1378ص  )247شگجام نشنز بون به شنم گتیجده رسدید کده نشگاد از
د شن شس می نر شمر أرونج بلم و فرهنگ نر جام ه که نکی ش بوشمل شصدلی نر
أوس ه گیرو شگساگی شس .موف شر ندابی شددز شسد .و رشبلده مثبد .نششدته
شس.
همچنیم نر أحقیقی که أوسط گجفیدان پدور ( ،1378ص )252شگجدام شددز
شس .به شنم گتیجه رسیدز شس .که با أوجه به شنم که نور بدونن محدل أحصدیل
ش محددل سددکوگ .أضددان بددیم باورهددا فرهن ددی شددررها کوچددک گسددب .بدده
شررها ب ر  ،میأوشگد به گوگهش موجبات گ رشگی نشگادجونان و خاگوشنزهدا
رش نر ب د فرهن دی و شجتمدابی شنجدان کندد نشگاد از د شن شسد می بدا أسسدید
پژوهشن
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وشحدها نشگا اهی نر شررها کوچک و محدروم بده حفدظ شر ش هدا ،کمدک
شاناگی کرنز شس.
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همچنیم نر أحقیقی نن ر که أوسط کرباسی ( ،1377ص )132شگجام شددز
شس .به شنم گتیجه رسید که نشگا از د شن شس می ب وز بر گقای کده نر أدامیم
گیرو شگساگی متخصص جر .رشد و أوس ه شرتصان کاور شنفا گمونز شسد.
با أسسید شنم نشگا از نر شرصی گقاط کاور بده پیوگددها بمید شجتمدابی و
فرهن ی جام ه شس می گقش مرمی نششته شس.
همچنیم نر أحقیقی که أوسط کرنمدی و روحداگی ( ،1378ص )169شگجدام
شدز شس .به شنم گتیجه رسیدگد که بملکرن نشگا از د شن شس می به بندوشن ندک
مرک دمو ش بالی نر جر .رشد و أوس ه نسدتاورنها فرهن دی ،شجتمدابی،
بلمی و فنی و گیروها متخصص جام ه گقش بسد شئی نششدته شسد .بندابرشنم
نشگا از د شن شس می رش می أوشن نر رنز ب رگترنم مرشک أولیدد نسدتاورنها
فرهن ی و شجتمابی محسوب کرن
نافتهها حاصل نر شنم أحقی  ،نافتهها مربوط بده أحقیقدی کده أوسدط
ولی شنز (  ،1385ص )151شگجام شد به شنم گتیجه رسید کده نشگاد از شسد می
پیامدها مثب .بدر شمدور شرتصان ،شجتمابی،شمو شدی و فرهن دی گدان بخدش
فرشهان نششته شس .رش أانید میکند
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کتابنامه:
شکرشمددی ،محمددون «شل ددو رهبددر دمو شددی نرنشگا د ازها نولتددی شنددرشن»فصلنامه پژوهش و برگامه رن

دمو ش بالی ،شمارز  29سال 1382

 بارر  ،شدر « ،)1382( ،ششدتغال گدان نر شندرشن» أردرشن شگتادارشت روشبدطبمومی شورش فرهن ی شجتمابی گان
 بامدشن ،شیدش« ،ساختار ششتغال گان و أغییدرشت دن نر چردل سدال گذشدته وبررسی رشبله می شن هدا ششدتغال گدان بدا بوشمدل شجتمدابی ،شرتصدان نر
شررستان شنرشن» نشگا از أررشن ،نشگاکدز بلوم شجتمابی ،سال1376
 بس ،.جان (« ،)1371روشرا أحقی نر بلدوم أربیتدی و رفتدار » أرجمدهحسم پاشا شرنفی و گرگش طالقاگی أررشن شگتاارشت رشد
 پقه ،گورمحمد «بررسی خدرنز فرهندگ هدا طبقداأی و رادرها مختلدف نرمناط روستانی شستان گلستان ،شستان گلسدتان :شدورش پدژوهش شنشرز کدل
فرهنددگ و شرشددان شسد می ،فصددلنامه پژوهاددی ،فرهن ددی ،شجتمددابی ،هنددر ،
شمارز  -4أابستان 1383
جاسبی ،ببدشهلل ،)1378( ،سخنرشگی شولیم شجد س بررسدی بملکدرن و خددماتنشگا از د شن شس می1378 ،
نالور ،بلددی ،)1376( ،مبدداگی گظددر و بملددی پددژوهش نر بلددوم شگسدداگی وشجتمابی ،أررشن ،شگتاارشت رشد
کتاب گان ،فصلنامه شورش فرهن ی شجتمابی گان ،سال شادم ،شدمارز 21پانی 1382
کرباسی ،منیژز ،گقش نشگا از د شن شس می نر جنبه ها فرهن دی ،شرتصدان ،مجموبه مقاالت شولیم شج س بررسی بملکرن نشگا از د شن شس می1378 ،
 کرنمی ،فرشر و بباس روحاگی ،نشگا از د شن شس می به مثابه نک سدرمانهپژوهشن
امه
تربيتي

فرهن ی برش کاور ،مجموبه مقاالت شولیم شج س بررسی بملکدرن نشگاد از
د شن شس می1378 ،
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 متینگ ،مارلیم و پاأرنایا نشک ،)1375( ،هنر مدنرن .و گان ،أرجمه مسد ونخرسند أررشن گار درونم
محسنی ،منوچرر ،)1379( ،بررسی دگاهی ها ،گ رشرا و رفتارها شجتمابی دفرهن ی نر شنرشن ،نبیرخاگه شورش فرهنگ بمومی کاور ،سال 1379
 -موحد ،خسرو ،)1378( ،جان از نشگاد از ش شن شسد می نر أوسد ه

کادور،

مجموبه مقاالت شولیم شج س بررسی بملکرن نشگا از د شن شس می1378 ،
 -میرمحمد  ،سیدمحمد ،گقدش دمدو ش بدالی نر أوسد ه

پانددشر ،مجموبده

مقاالت شولیم شج س بررسی بملکرن نشگا از د شن شس می1378 ،
 گجفیددان پددور ،باگونخدد ،.نشگا د از د شن شس د می نر ب ددد روشگددی -شجتمددابیخاگوشنز ها ،مجموبده مقداالت شولدیم شجد س بررسدی بملکدرن نشگاد از د شن
شس می1378 ،
-ونشنهیر ،شبوبلی ،ن و دمو ش بالی ،أکونم هونتی گونم برش

گدان دمدو ش

بالی شنرشن ،کتاب گان ،فصلنامه شورش فرهن ی ،شجتمابی گان ،شدمارز ،15
1382
 ولددی شن ،هددرش ،سددنجش پیامدددها مثبدد .نشگا د از د شن شسد می بددر شمددور،شرتصان شجتم ی شمو شی و فرهن ی گان بخدش فرشهدان ،مجموبده مقداالت
گان نشگا از د شن شس می وشحد م نر سال 1386
 -ونلیام فولتم دنگورنون جی ،شمو ش بالی و برگامه رن

گیدرو شگسداگی،

سا مان مدنرن .برگامه و بونجه مرک مدشرک شجتمابی د شرتصدان  ،أردرشن
1374
همانون فرن ،فاطمه (مقانسه شر ش ها نخترشن و پسرشن گوجوشن شررسدتانسمنان ،نشگاکدز مدنرن .و برگامه رن

و شرت دمو ش و پرورش1373 ،
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