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Abstract 

Aim: To gain a proper job position for graduates of knowledge and information science 

related to their studies and more graduates in this field who can experience specialized job 
opportunities, it is essential to investigate the factors associated with their employment. The 

purpose of this study is to investigate the factors related to the employment of graduates of 

knowledge and information science. 
Methodology: This study is an applied research using a descriptive survey method that is 

done with a researcher-made questionnaire. Its statistical population consists of all graduates 

in the field of knowledge and information science of Qom University, 402 people. 302 people 
completed the questionnaires. 

Findings: The findings showed that there is a significant relationship between the level 

of education of individuals with the rate of employment as well as occupations related to the 
field. "Lack of work" was the main cause of unemployment and the "inadequate labor 

market" was the major factor in the employment of unrelated jobs. 61/9% of the respondents 

said that the effect of total academic factors on graduates' employment growth, was high or 
very high. Some of these influential factors are the Existence and growth of the University 

Scientific Community, The University's relationship with other organizations and institutions 

with activities that are related to the field, Introducing collegians to organizations and centers 
with related activities by the University for Internship, honorary work and gaining 

experience, etc.  
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Personal interest (35.5%) and appropriate working environment (24.2%) are the most 

important reasons for continuing to work in the occupations related to the field. Also, most of 
the respondents considered that practical courses and specialized lessons meet the needs of 

related jobs. The length of time of employment is also associated with a desire to change 

jobs. 
Conclusion: According to the findings, increasing the level of specialized education in 

this field can increase the chances of employment. In the respondents' opinions planning to 

implement academic factors affects their employment status, and job stability depends on 

resolving job problems (such as low salaries and benefits), personal interest in the job, and 

appropriate work environment.  

 

Keywords: Employment, Graduate, Job getting, Job stability, knowledge and 

information science. 
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 چکیده

خود  یها آموخته ی ستهیشا یشغل گاهیبه جا شناسی علم اطالعات و دانش رشته النیالتحص فارغ نکهیا یبرا هدف:
عوامل  بررسی ند،یرا تجربه نما یتخصص یشغل یها رشته، بتوانند فرصت نیاز ا یشتریب النیالتحص و فارغ ابندیدست 

رشته علم  النیالتحص عوامل مرتبط با اشتغال فارغ یبررس هدف پژوهش حاضر، .ی استمرتبط با اشتغال آنان ضرور
 باشد. ی میشناس اطالعات و دانش

ابزار  یریو با بکارگ یفیتوص -یشیمایپ است که با استفاده از روش یکاربرد یمطالعه، پژوهش نیا شناسی: روش
 یشناس رشته علم اطالعات و دانش النیالتحص فارغ هیآن را کل یساخته صورت گرفته است. جامعه آمار پرسشنامه محقق
 کردند. لیرا تکم ها نفر پرسشنامه 204 ، از این میاندهند یم لیتشک ،نفر بودند 204دانشگاه قم که 

 ارتباط وجود دارد.  های مرتبط با رشته افراد با میزان اشتغال عمومی و همچنین شغلبین سطح تحصیالت  نتایج:
های غیرمرتبط شناخته  ترین عامل اشتغال به شغل عمده« نامناسب بودن بازار کار»ترین عامل بیکاری و  عمده« نبود کار»

 ای ادیز الن،یالتحص فارغ یابیبر رشد کار یمجموع عوامل دانشگاه ریاند که تاث عنوان کرده انیگو درصد پاسخ 9/16شد. 
ادامه  یبرا لیدل نیتر مهمدرصد(  4/42درصد( و محیط شغلی مناسب ) 5/25ی )عالقه شخص بوده است. ادیز اریبس
 کاری هم با تمایل به تغییر شغل، ارتباط دارد. باشد. سابقه های تخصصی رشته می شاغلین حوزه یدر شغل فعل تیفعال

ی  تواند احتمال اشتغال افراد را افزایش دهد. به عقیده افزایش سطح تحصیالت تخصصی این رشته می گیری: نتیجه
دهد و ثبات شغلی  ها را تحت تأثیر قرار می وضعیت کاریابی آن ریزی برای اجرای عوامل دانشگاهی، گویان، برنامه پاسخ

 خصی افراد و محیط کاری مناسب دارد. بستگی به رفع مشکالت شغلی )همچون حقوق و مزایای کم(، عالقه ش

 شناسی، کتابداری، دانشگاه قم. اشتغال، کاریابی، ثبات شغلی، علم اطالعات و دانش ها: کلیدواژه

                                                           

رشته علم اطالعات و  النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع یبررس زهرا صدرآبادی، با عنوان: نامه کارشناسی ارشد پایان پژوهش حاضر برگرفته از: .1
 است. 1999در سال شناسی، دانشگاه قم،   علم اطالعات و دانش محمدی، ارائه شده در گروهاستاد راهنما: مهدی  ،یشناس دانش

 11/10/1999 تاریخ پذیرش:؛    09/11/1999 تاریخ دریافت:
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 مقدمه. 1

های گوناگون، توانمندسازی خود و  هر کشوری برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در زمینه
تربیت و پرورش نیروی انسانی دانشمند، کاردان،  دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی، ناگزیر از

توان از جمله  ها و مراکز آموزش عالی را می های گوناگون است. دانشگاه مؤثر و توانمند در تخصص
ترین متصدیان این امر در کشور تلقی کرد. بررسی عملکرد مراکز دانشگاهی در این رابطه  عالی
باشد.  می« التحصیالن وضعیت اشتغال فارغ»ها  رین سنجهت های مختلفی دارد که یکی از مهم مؤلفه

و انتظار دارند پس از  شوند یها م اشتغال وارد دانشگاه دیخش اعظم جوانان به امروشن است که ب
از عوامل  ص،متخص یانسان یروین نکهیشاغل شوند. به عالوه، با توجه به ا ل،یفراغت از تحص

دور از ذهن  ،یعال یها آموزش یانتظار کسب اشتغال پس از ط ،توسعه در هر کشور است یاساس
ها نیز از توانایی و امکانات زیادی برای  . در این میان دانشگاه(1990 نژاد، نی)حس ستین

های مورد نیاز بازار کار،  التحصیالن، آموزش دانش و مهارت سازی اشتغال و کارآفرینی فارغ زمینه
های صحیح  دهی به دانشجویان در جهت انتخاب جهتایجاد پیوند با مشاغل تخصصی، 

تحصیلی و شغلی و... برخوردارند که باید براساس آن، وظایفی را بر عهده گرفته و با احساس 
ی اشتغال آنان رقم بزنند.  آموختگان، تحولی را در زمینه دغدغه نسبت به کارآیی و اثربخشی دانش

 یها یاشتغال و توانمند ی مسئلهی تعجب دارد که اما با وجود این ظرفیت و اهمیت موضوع، جا
 ، در وضعیتی است که به اذعان برخی تحقیقات،ریاخ یها سال یط ایران النیالتحص فارغ یشغل

 یصالحشود ) وصف می یمل ی و در تقابل با توسعه ی به شمار آمدهتیامن یدهایتهد ی در زمره
التحصیالن،  و تحولی در زمینه اشتغال فارغ تر آن است که حرکت بنیادین . صحیح(1995 ی،عمران

ی  کند، نقطه ی علمی اقتضاء می ها و مراکز آموزش عالی شروع گردد و همانطور که رویه از دانشگاه
های مرتبط است. از آنجا که  های اجرایی، انجام پژوهش در زمینه عطف و شروع فعالیت

ها مبتنی بر واقعیات موجود و بدون سوگیری  های آن دانند که یافته پژوهشگران خود را متعهد می
ها ضامن انسجام و اثرگذاری بیشتر اقدامات اجرایی خواهد بود. بنابراین، وضعیت  باشد، این یافته

های مختلف علمی، همچنین عوامل مؤثر بر اشتغال،  التحصیالن مراکز و رشته اشتغال فارغ
التحصیالن را  ت در انجام وظایف شغلِی فارغکارآفرینی، کاریابی، ثبات شغلی و مسائلی که کفای

برد، باید به صورت دقیق مورد واکاوی قرار بگیرد. فقدان این حرکت علمی، آثار مخربی  باال می
 یانسان یروین یادیها اقدام به جذب تعداد ز ساالنه دانشگاه رانیا درخواهد داشت. به عنوان نمونه، 
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، فقدان ایرانکه در کشور  دهد نشان می پژوهشی یها افتهیاما  ،کنند یمختلف م یها در رشته
 تیظرف نیمختلف جامعه موجب شده است که ب یها ها و بخش دانشگاه نیب کیارتباط نزد

از علل آن، عدم  یکی وتناسب وجود نداشته  ،متخصص یرویبازار به ن یدانشجو و تقاضا
)قائد  جامعه است یها بخش ریبا سا ینظام آموزش عال نیب یریگ میو انسجام در تصم یهماهنگ

عوامل مختلف واکاوی و  النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع . بنابراین، با ارزیابی(1990رحمت، 
موسسات آموزش  ها و راهبردهای ، برنامهها استیس توان یمو... است که  شغل جادیدر ا رگذاریتاث

 یبسترها جادیا ،روش آموزش ،محتوا تیفیک رش،یپذ زانیمی ماننند از جهات مختلفرا  یعال
طور که گفته  مورد سنجش قرار داد و تصمیمات بهتر را جایگزین نمود. همان مناسب و... یشغل

  تر به یافتنی التحصیالن، با شروع حرکت پژوهشی دست آفرین در اشتغال فارغ شد، حرکت تحول
به صورت پراکنده مسئله اشتغال را هایی در سالیان متمادی  رسد. به همین منظور، پژوهش نظر می

 اند.  واکاوی کرده
ی کاربردی است که  شناسی یک رشته های تحصیلی، علم اطالعات و دانش در میان رشته

ی اطالعات مورد نیاز  های علمی قادر خواهند بود در ارائه مندی از روش التحصیالن آن، با بهره فارغ
ها و...، پژوهشگران را یاری کنند.  های دیجیتال، آرشیو هها، کتابخان و خدمات پژوهشی در کتابخانه

آموختگان این رشته ارائه  های الزم را به دانش دانشگاه قم نیز نزدیک به بیست سال است که آموزش
کید بر عوامل  ها وضعیت اشتغال فارغ است. با این وجود، در طول این سال کرده  التحصیالن با تأ

ها و  گیری پژوهش علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، تصمیم تأثیرگذار بر آن، به صورت
 باشد. اندکاران می ها و تجربیات مقطعی دست ها بیشتر بر مبنای تخمین گذاری سیاست

ی  التحصیالن این رشته به جایگاه شغلی شایسته گفته، برای اینکه فارغ با توجه به مطالب پیش
های شغلی  التحصیالن بیشتری از این رشته، بتوانند فرصت فارغهای خود دست یابند و  آموخته

  نماید. تخصصی را تجربه نمایند، واکاوی عوامل مرتبط با اشتغال آنان ضروری می
التحصیالن رشته علم  بررسی عوامل مرتبط با اشتغال فارغ»در پژوهش حاضر، مسئله اصلی 

ی که این تحقیق بر آن متمرکز بوده، ابعاد در دانشگاه قم است. عوامل« شناسی اطالعات و دانش
ی شاغلین این  یافته ی اول، به یک عامل مهم که با وضعیت موجود و فعلیت گوناگونی دارد. در وهله

ی دیگر عواملی است  های تخصصی آن مرتبط بوده، اشاره شده است. دسته رشته و شاغلین حوزه
دهد و سپس عواملی که ثبات شغلی  ارتقاء می التحصیالن کاریابی، آنان را که از دیدگاه فارغ
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گویی به  دهد، بررسی شده است. این عوامل در پاسخ التحصیالن را تحت تأثیر قرار می فارغ
 سؤاالت زیر روشن گردیده است.

تا چه میزان بین سطح تحصیالت دانشگاهی با اشتغال به طور کلی و همچنین اشتغال در ( 1
 التحصیالن رابطه وجود دارد؟ سیت فارغهای تخصصی رشته با جن حوزه

 التحصیالن بیکار چیست؟ ترین عوامل عدم اشتغال از دیدگاه فارغ مهم( 0

های غیرمرتبط  ترین عوامل عدم اشتغال به شغل مرتبط با رشته، از دیدگاه شاغلین شغل مهم( 9
 با رشته چیست؟

رشته در  تیاشتغال و موفق در ازیمورد ن یها در خصوص مهارت نالتحصیال رغاف دگاهید( 0
 ست؟یها چ آن مهارت جادیا

 آنان، اثرگذار است؟ یابیدر رشد کار یعوامل دانشگاهچه  الن،یالتحص فارغ دگاهید از( 5
های تخصصی  ترین علت تغییر شغل در بین شاغلین حوزه ترین مشکالت شغلی و مهم مهم( 0

 رشته چیست؟

شناسی )کتابداری سابق( در  التحصیالن رشته علم اطالعات و دانش وضعیت اشتغال فارغ
، کربالآقایی کامران (1970) اخترپور، (1959) انیگنج، (1951صفا ) مجذوبپژوهش 

 یو مراد یصفو، (1990) یبوسار یو قربان پوریعل ان،یمنصور، (1991آقاجان )(، 1997)
 ینیو شاه انیطاهرزاده موسو ،یگدلیبو  (1995و همکاران ) یزرقان (،1999(، جهانی )1990)
اند.  های مختلفی از وضعیت اشتغال را مطالعه کرده مورد توجه قرار گرفته و جنبه( 1990)

 یدهنوپژوهش به  توان یها انجام شده است که از آن جمله م رشته ریدر سا زین یمشابه قاتیتحق
، (1999زاده ) عتیشر، (1990)ی نوروزی و نصرآباد اریبخت، (1979) نژاد یمهد، (1970)

 یجهان ان،یمیرح، (1999و مقدم ) یشرف، (1991) ینالیز، (1991نتاج عمران ) اله بیحب
( اشاره نمود. عالوه بر این در کشورهای 1999) یهرند یجعفرو  (1997) یو نوروز یجوانمرد

لوتواما و رار گرفته است. پژوهش ها ق دیگر نیز بررسی وضعیت اشتغال، موضوع برخی پژوهش
و  3آلوارز ایگارسدر کشور چین،  (0111) 2و ژانگ یلدر کشور اوگاندا،  (0110) 1ایبوکن کونگویک

                                                           

1. Lutwama & Kigongo-Bukenya 

2. Li & Zhang 

3. Garcia Alvarez 
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 1یغرب ویدانشگاه اونتار یابیمرکز مطالعات کاردر کشور شیلی، تحقیق  (0110همکاران )
، به این موضوع 3 ( در دانشگاه جانپریا پردیس چندگانه0119) 2بابو بارالو پژوهش  (0117)

هایی که عوامل مرتبط و مؤثر در اشتغال را مورد توجه قرار  اختصاص دارد. در این میان پژوهش
 اند، به شرح زیر است: داده

( در پژوهشی به منظور مطالعه برخی از عوامل مؤثر بر نوع اشتغال 1990الفت )
آموختگان رشته مدیریت صنعتی  ته مدیریت صنعتی، دیدگاه کلیه دانشآموختگان رش دانش

های وی نشان داد،  را مورد مطالعه قرار داد. یافته 1979تا  1900های  های دولتی سال دانشگاه
ها از  التحصیالن، علل اشتغال به مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی را، عدم شناخت سازمان فارغ

ای استخدام، نامرتبط بودن دروس با بازار کار، نیاز به تجربه قبلی در رشته، نداشتن معّرف بر
های الزم برای انجام شغل مرتبط و...  های مرتبط، نداشتن پایان خدمت، نداشتن مهارت شغل

ی قبلی از عوامل  شده در دانشگاه و داشتن تجربه  های عملی کسب اند. عالوه بر این توانایی دانسته
 های تخصصی قلمداد شده است. ر حوزهمؤثر بر اشتغال د

 تیوضع یبررس»با عنوان ( 1997پژوهش دیگری در این حوزه، توسط کربالآقایی کامران )
رکود  یها در سال یرسان و اطالع یرشته کتابدار یزن مقطع کارشناس النیالتحص اشتغال فارغ
و  یفیتوص یشیمایروش پبه  («1991 -1970) ها در بازار کار زن دانشگاه النیالتحص جذب فارغ

تا  1970التحصیالن سال  نفر از فارغ 109انجام شد. جامعه آماری این پژوهش  با ابزار پرسشنامه
 110رسانی دانشگاه الزهرا)س( بودند که از این میان  مقطع کارشناسی کتابداری و اطالع 1991
اند،  ن به بیکاری کردهکه اذعا درصد( پرسشنامه را تکمیل کردند. در میان کسانی 9/90نفر )
همسر، ازدواج، فرزندداری   درصد( دالیل شخصی مثل مخالفت 0/00ترین دلیل بیکاری ) عمده

نیافتن »ترین دلیل،  اند، عمده و... بود. در میان کسانی که به شغل غیرمرتبط با رشته مشغول شده
 ذکر شده است.« شغل مرتبط با رشته

 یبه بررسپیمایشی  یقی( در تحق1999) یاغگلزاده و ب نیمحمدحس ،یرضوان سعیدی
مشهد و  یدانشگاه فردوس یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب النیالتحص فارغ یسرنوشت شغل»

                                                           

1. University of Western Ontario 
2. Babu Baral 

3. Janapriya Multiple Campus 
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 یتیدانشکده علوم ترب النیالتحص فارغ ها حاکی از آن است که، یافتهپرداختند. « عوامل مرتبط با آن
 نیمطلق ا تیکه از نظر اکثر یاند. به طور نداشته یخوب یابیارز مرتبط با کار،  یاجتماع طیاز شرا

شده است.  یابیتر از مهارت داشتن ارز مهم ،یارتباطات اجتماع تنافراد، شانس و داش
. به ندینما یم میترس یدانشگاه، در جهت اشتغال را کاماًل منف یساز نهیمذکور زم النیالتحص فارغ
بازار کار و  یازهایبا ن ییکه در دانشگاه مقدمات آشنا دارند یمطلق افراد ابراز م تیکه اکثر یا گونه

  موارد الزم، ابدًا فراهم نبوده است. ریسا
التحصیل آموزش عالی و عوامل  (، در پژوهشی اشتغال زنان فارغ1991محمودیان و رشوند )

سال  01فعال التحصیالن )آموزش عالی( زن و  جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن را در بین کلیه فارغ
التحصیالن و اشتغال،  ها نشان داد که بین سّن فارغ و بیشتر شهر تهران مورد مطالعه قرار دادند. یافته

رود. مردان از  نحوی که با افزایش سن، احتمال اشتغال باالتر می رابطه معناداری وجود دارد، به 
ستند. در بین زنان تجربه فرزندآوری احتمال اشتغال به مراتب بیشتری در مقایسه با زنان برخوردار ه

و تعداد فرزندان با وضعیت اشتغال رابطه معناداری دارد. همچنین بین سطح تحصیالت 
 التحصیالن آموزش عالی و اشتغال رابطه معناداری مشاهده شد. فارغ

 بیها و موانع ترغ چالش»(، در یک تحقیق کاربردی با عنوان 1990صفوی و مرادی )
نفر از  100، «ییزا و اشتغال ینیکارآفر جادیبه ا رسانی اطالع و یکتابدار ی ن رشتهآموختگا دانش
و  یتحت پوشش وزارت علوم و فناور یها دانشگاه یرسان و اطالع یآموختگان کتابدار دانش

 بیمانع ترغ نیتر مهمدانشگاه آزاد اسالمی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که 
 نبود آموزش مناسب یی،زا و اشتغال ینیکارآفر جادیبه ا یرسان و اطالع یکتابدار آموختگان دانش
و  یرسم یتیحما ینبود نهادها ن،یاست. همچن یا حرفه یها کسب درآمد از مهارت جهت

 باشد. می ینیکارآفر عدم عامل نیاثرتر مناسب، کم یررسمیغ
شناسی و عوامل مرتبط  جامعهآموختگان  بررسی وضعیت اشتغال دانش»(، در 1999احمدی )

، 1999های  شناسی دانشگاه یاسوج طی سال آموختگان رشته جامعه در بین کلیه دانش« با آن
اند.  های غیرمرتبط با رشته اشتغال داشته درصد از شاغلین، در زمینه 99دریافت که  1991و  1991

ای آموزشی، شهری یا ه شبانه، شرکت یا عدم شرکت در دوره -جنسیت، دوره تحصیلی روزانه
روستایی بودن و معدل دروس نظری با اشتغال رابطه معناداری ندارد، اما مقطع تحصیلی، معدل 

 های پژوهشی با وضعیت اشتغال رابطه معناداری دارند. دروس عملی، معدل کل و انجام فعالیت
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اشتغال  تیوضع یبررسه منظور ب یشیمایپ قیتحق، در یک (1990) نژاد نیحس
 یو ارتباط آن با برخ 1990تا  1999 یها سال یط اسوجیدانشگاه  یعلوم انسان النیالتحص فارغ
 ،یشناس جامعه یها آموختگان رشته دانشنفر از  090های  دیدگاه «یتیو جمع یاجتماع یرهایمتغ
مورد مطالعه  90-99 یها در سالرا  اسوجیدانشگاه  یاسیو علوم س یسیزبان انگل ،یفارس اتیادب

پس از فراغت از  یآموزش یها دوره ت،یجنس ،یمعدل کل، محل زندگقرار داد. نتایج نشان داد که 
ندارند، اما رشته  یاشتغال ارتباط معنادار تیبا وضع نشیو نوع گز ییکار دانشجو ل،یتحص
 یلیتحص تیو وضع یلیبه رشته تحص یمند عالقه ،یانجام کار پژوهش ،یلیمقطع تحص ،یلیتحص

 دارند. یاشتغال ارتباط معنادار تی)شبانه، روزانه(، با وضع
آموختگان دانشگاه آزاد  عوامل مؤثر بر بیکاری دانش (، در پژوهشی1990باغفلکی و پرندین )
را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که در بین عوامل آموزشی، « اسالمی واحد کرمانشاه

اند، سهم عوامل  که هر کدام به صورت معنادار بر بیکاری اثر گذاشتهمدیریتی، فرهنگی و اجتماعی 
 فرهنگی و اجتماعی در تأثیر بر میزان بیکاری بیشتر است.

های تبلیغاتی مرتبط با علوم کتابداری و  ( با تحلیل محتوای آگهی0119) 1اوچاال و شانگوی
بازار کار علوم  لیو تحل هیتجزی هفتگی آفریقای جنوبی به  رسانی، در چهار روزنامه اطالع

 تا 0119، از سال کهاد نشان دهای پژوهش  پرداختند. یافته« یجنوب یقایدر آفر 2(LIS) اطالعات
 یقایاز رشد در اقتصاد آفر یاحتمااًل ناش صورت گرفته کهرشد مداوم  LIS در بازار اشتغال 0111
 ها است. توسط سازمان اطالعاتی علم نقش اقتصاد ه شدنشناخت تیبه رسّم  ای و یجنوب

و  یدولت یها دانش در بخش تیریمهم مد یها روزافزون به مهارت ازیاز ن یامر حاک نی، انیهمچن
، ادارات یمؤسسات دانشگاه ژهیبو یبخش دولتاند که،  محققان اذعان کرده است. یخصوص

 شناخته شدند. یجنوب یقایدر آفر LISمشاغل  دهنده درخواست نیتر یبه عنوان اصل... و یدولت
ممکن است مواجه بوده که  LISآفریقای جنوبی با کاهش قابل توجه بازار کار  0110البته در سال 

 باشد. یکنون یاقتصاد جهان رایجاز مشکالت  یبازتاب
 یارشد علوم کتابدار یکارشناس النیالتحص فارغ روی یقیتحق( در 0115) 3ماگویسی و هیکوا

                                                           

1. Shongwe, M. & Ocholla, D 

2. Librarian & Information Science 

3. Mugwisi & Hikwa 
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نفر از  99با نظرخواهی از « مبابوهیز و،یبوالوا ،یعلوم و فناور یلرسانی از دانشگاه م و اطالع
دهندگان در  اکثر پاسخنشان دادند، با اینکه  0119 -0110های  التحصیالن رشته بین سال فارغ

محتوای  یو لزوم بررس یبودن برنامه درس یناکاف حاکی از مطالعه نیا، اما ها شاغل بودند دانشگاه
 است.با بازار کار  یجهت هماهنگ درسی

عوامل  لیو تحل هیتجز»( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 0119) 1فنتا و همکاران بر این،  عالوه
در « دار ریدانشگاه به انیدانشجو ی: مطالعه موردجدید النیالتحص مؤثر بر اشتغال فارغ یجانب

 79ن نتیجه رسیدند که ، به ایلیالتحص فارغ 0019نفر از  907کشور اتیوپی، با مطالعه دیدگاه 
 نیاول افتنی یاعالم کردند که برا درصد 05 بوده وشاغل  لالتحصی فارغ آموختگان دانش درصد

 انیاند که کارفرما درصد گزارش داده 59کنند و  یاستفاده مآگهی عمومی استخدام شغل خود از 
بین نمره نشان داد که  همچنین مطالعه نیا .اند بهره گرفته ،از آزمونها  آناستخدام  یبرا

. در رابطه با داردوجود مثبت  همبستگیاشتغال  تیو وضع« یکارآموز»التحصیالن در درس  فارغ
گونه است.  های ارتباطی و وضعیت اشتغال نیز نتایج به همین التحصیالن در مهارت توانایی فارغ

التحصیالن  تغال پایدار فارغپیشنهاد این پژوهش، ارتقاء برنامه درسی فعلی دانشگاه برای تحقق اش
 باشد. می

دهد که مسئله اشتغال و عوامل آن به  های مرتبط با پژوهش حاضر نشان می بررسی پیشینه
صورت مقطعی و پراکنده در مراکز دانشگاهی مختلفی انجام شده، اما چرا این تحقیقات جهشی 

 ها  مند نبودن آن ام و نظامرسد، عدم انسج در بهبود وضعیت اشتغال رقم نزده است؟ به نظر می
های  های مختلف تحصیلی، در دوره و به عالوه کافی نبودن تعداد این دسته از تحقیقات در رشته

شناسی در تحقیقات،  زمانی کوتاه و در مناطق و مقاطع مختلف و همچنین کمبود رویکرد عامل
لی که ایجاد تحول در شرایط را چندان به نفع اصالح وضعیت اشتغال پیش نبرده است، در حا

های این عرصه و دستیابی به  مند ساختن پژوهش التحصیالن نیازمند نظام ی اشتغال فارغ زمینه
های مختلف تحصیلی با توجه به عوامل  های اطالعاتی و نتایج آماری از مراکز و رشته داده

ی  ضر در حوزهی واقعیات شغلی موجود است. در همین راستا، نویسندگان تحقیق حا دهنده شکل
شناسی تعدادی از عوامل مرتبط و مؤثر بر وضعیت اشتغال را  تخصصی علم اطالعات و دانش

 اند. بررسی کرده
                                                           

1. Fenta & et al. 



 19 ...شناسیرشته علم اطالعات و دانش التحصیالناشتغال فارغبررسی عوامل مرتبط با 

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 شناسی روش. 2

توصیفی و با  -آید، به روش پیمایشی ی تحقیقات کاربردی به شمار می این پژوهش که در رده
نفر از اساتید و  5روایی پرسشنامه را ساخته انجام شده است.  محقق  استفاده از ابزار پرسشنامه

یک استاد آمار تأیید نموده و پایایی آن با ضریب  شناسی و متخصصان رشته علم اطالعات و دانش
ی  مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 901/1آلفای کرونباخ معادل 

در دو مقطع کارشناسی و شناسی دانشگاه قم  التحصیالن رشته علم اطالعات و دانش فارغ
التحصیالن  ها با استفاده از فهرست فارغ نفر( بوده که اطالعات تماس آن 010کارشناسی ارشد )

گیری صورت نگرفت، بلکه  معاونت آموزشی دانشگاه قم در اختیار قرار گرفت. در این تحقیق نمونه
نفر  910های پژوهشگر  کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت پس از تالش

ها از  داده لیتحل یبراهای ارسالی را تکمیل نمودند.  التحصیالن پرسشنامه درصد( از فارغ 1/75)
 ی( و آمار استنباطاریانحراف مع ن،یانگیمناسب، م ینمودارها ،ی)جداول فراوان یفیآمار توص
 گرفت.انجام  Spssافزار  نرم 00با استفاده از نسخه  ها لیتحل هیو کل شددو( استفاده  ی)آزمون خ

 ها یافته. 3

ها ارائه شده است. در ابتدا مشخصات  داده لیو تحل هیحاصل از تجز جیقسمت نتا نیدر ا
 یها سؤالمده، گردآ یها سپس براساس داده ،قرار گرفته یمورد بررس انیگو پاسخ یشناخت تیجمع
 .پاسخ داده شد قیتحق

  یلیو مقطع تحص تیو براساس جنس یجامعه آمار یفراوان عیتوز -1جدول

 جنسیت

 مقطع

 جمع مرد زن

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 600 422 3/61 26 4/32 402 ارشد  فقط کارشناسی

 600 24 1/43 64 2/16 20 هر دو مقطع 

 600 204 9/61 52 6/34 423 کل 

از دانشگاه قم  یپاسخگو فقط در مقطع کارشناس 000 ،1های جدول  براساس داده
هر دو  زینفر ن 10دانشگاه بوده و  نیارشد ا یکارشناس لیالتحص نفر فارغ 00اند،  شده لیالتحص فارغ

 اند. کرده یسپر یمرکز آموزش نیمقطع را در ا
درصد(  9/17مرد ) 50درصد( و  1/90زن ) 009تعداد  دهد، ینشان مدهندگان  پاسخ تیجنس
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 اند. ها پاسخ داده پرسشنامه به

 عامل مرتبط با وضعیت موجود اشتغال: سطح تحصیالت 
صورت کلی و  التحصیالن با اشتغال آنان به سؤال اول: تعیین ارتباط سطح تحصیالت فارغ

  های تخصصی رشته است. اشتغال آنان در حوزه
ها  سطح تحصیالت آن گویان را به تفکیک های وضعیت اشتغال پاسخ یافته 9و  0های  جدول

 دهد.  نشان می
 گویان به تفکیک سطح تحصیالت وضعیت اشتغال پاسخ -۲جدول 

 سطح

 تحصیالت

 وضعیت

 اشتغال

 کارشناسی
 دانشجوی

 ارشد کارشناسی
 دکتری دکتری دانشجوی ارشد کارشناسی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0/600 4 2/32 60 5/19 12 5/21 69 2/21 54 شاغل

 0/0 0 1/61 4 5/20 24 5/54 46 1/12 96 بیکار

 0/600 4 0/600 64 0/600 605 0/600 20 0/600 622 جمع

درصد از افرادی که در مقطع کارشناسی  90دهد،  نشان می 0های جدول  همان طور که داده
التحصیلی در  میزان در بین افردی که پس از فارغاند، شاغل هستند، اما این  التحصیل شدنده فارغ

باشد. در بین دانشجویان دکتری  درصد می 5/07مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند، 
 باشند. درصد شاغل هستند. همه افراد دارای مدرک دکتری نیز شاغل می 9/99نیز 

تفکیک سطح تحصیالت نیز های مرتبط با رشته تحصیلی به  توزیع فراوانی شاغلین در زمینه
 ارائه شده است.  9محاسبه و در جدول 

 رشته، یرتخصصیو غ یتخصص یها اشتغال در حوزه زانیم -۳جدول 

 التیسطح تحص کیبه تفک

 سطح تحصیالت

 

 ارتباط شغل با رشته

 کارشناسی
دانشجوی 

 ارشد  کارشناسی
 ارشد  کارشناسی

دانشجوی 

 دکتری
 جمع دکتری

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 2/25 55 0/50 6 0/60 6 4/69 62 1/26 1 5/12 22 خیر

 1/12 606 0/50 6 0/90 9 3/30 59 2/13 62 5/21 69 بله

 600 651 600 4 600 60 600 12 600 69 600 54 جمع

0001/0 < P  ،844/۲2 = ۲x 
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درصد کسانی که در شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول فعالیت هستند، در افراد با  
درصد( و  91تحصیالت مختلف متفاوت است. بیشترین درصد مربوط به دانشجویان دکتری )

باشد، هرچند  ها تنها در حد کارشناسی می ترین درصد مربوط به افرادی است که تحصیالت آن کم
توان آن را به بقیه تعمیم داد، اما در مقایسه بین  تر هستند و نمی ی مدرک دکتری کمتعداد افراد دارا

رسد، بین سطح تحصیالت و داشتن شغل  افراد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به نظر می
 مرتبط رابطه معناداری وجود دارد.

 عوامل مؤثر بر ارتقاء وضعیت کاریابی 
التحصیالن را به سمت و سوی یافتن شغل سوق  ه اتفاق فارغنیازهای زندگی، اکثر قریب ب

های مرتبط با رشته از دیدگاه  دهد. بنابراین، بررسی عوامل بیکاری و عوامل عدم اشتغال به شغل می
 ها وضعیت کاریابی را ارتقاء خواهد بخشید.  دهد که رفع آن آنان عواملی را به دست می

 خ سؤال دوم پژوهش، در پرسشنامه ارسالی، از افرادرو، به منظور روشن شدن پاس از این
 ارائه شده 0بیکار خواسته شده تا دلیل عدم اشتغال خود را بیان کنند که نتایج آن در جدول 

 است.
 گویان بیکار توزیع فراوانی دالیل عدم اشتغال پاسخ -8جدول 

 درصد فراوانی دالیل عدم اشتغال

 6/20 15 نبود کار

 9/43 52 فرزندداریازدواج و 

 3/64 42 ام دنبال شغل نبوده

 5/1 62 ام قصد ادامه تحصیل داشته

 2/2 3 دالیل فرهنگی )مثل مخالفت خانواده با اشتغال بیرون از منزل(

 2/2 3 کمبود تجربه عملی

 6/4 2 سایر

مورد اشاره قرار گرفته است  ها، نهیگز ریاز سا شتریب« نبودن کار»عدم اشتغال،  لیدال نیدر ب 
 باشد می انیگو باعث عدم اشتغال پاسخ «یازدواج و فرزنددار»در مرتبه بعد  ،درصد( 1/01)
اند. موارد  مربوط است که قصد اشتغال نداشته یبه افراد زین لیدرصد دال 9/10درصد(.  9/09)
 انیموارد، نداشتن پا ریسا نهینشان داده شده و در گز 0شماره درصد در جدول 11تر از  گر کمید

  است. دهیمطرح گرد یا ه و اتمام کار پروژ یخدمت سرباز
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شان مرتبط با رشته تحصیلی نبود، در مورد  به منظور پاسخ به سؤال سوم، از کسانی که شغل
 ارائه شده است. 5ها در جدول  علت این مسئله سوال شد که پاسخ

 گویان به شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی توزیع فراوانی دالیل اشتغال پاسخ -۵جدول 

 درصد فراوانی دالیل

 5/14 25 رتبطعدم وجود بازار کار م

 6/61 9 عدم عالقه به رشته تحصیلی

 1/60 1 حقوق پائین مشاغل مرتبط

 6/1 2 تصمیم مدیران اداره

 3/6 6 تغییر رشته تحصیلی

 3/6 6 کار خارج از منزل امکانعدم 

عدم »های غیرمرتبط با رشته تحصیلی  گویان در فعالیت دلیل اشتغال پاسخ ترین پرفراوانی
ها به همین مسئله اشاره دارد. در مرتبه بعد و با  درصد پاسخ 5/00است، « وجود بازار کار مناسب

 7/11اختصاص یافته است. « عدم عالقه به رشته تحصیلی»ها به  درصد پاسخ 1/10فاصله زیاد 
ن حقوق مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی را علت فعالیت خود در مشاغل درصد نیز پائین بود

هایی که با رشته  درصد نیز پیرو تصمیم مدیران خود، در بخش 1/7اند. غیرمرتبط اعالم کرده
 کنند.  تحصیلی ایشان سازگاری ندارد، فعالیت می

ام وظایف مرتبط ترین عوامل موفقیت شغلی، داشتن دانش و مهارت الزم برای انج یکی از مهم
توانند با ایفای صحیح نقش خود در این زمینه، آمادگی شغلی را در  ها می با شغل است. دانشگاه

های کارفرمایان و  التحصیالن و خواسته دانشجویان ارتقاء بخشند. عدم تطابق بین توانمندی فارغ
تواند  این عامل میتواند عاملی برای کاهش میزان اشتغال تلقی شود. تحقق  نیازهای شغلی می

التحصیالن را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، تناسب دروس  سرنوشت شغلی و احتمال کاریابی فارغ
های  تخصصی و عملی رشته با بازار کار و میزان استفاده دانشجویان از محتوای علمی در محیط

 شغلی از مواردی است که باید مورد کنکاش واقع شود. 
در  ازیمورد ن یها در خصوص مهارت انیدانشجو دگاهیدبنی بر تعیین پاسخ پرسش چهارم م

 ارائه شده است. 0و جدول  1در نمودار  ها آن مهارت جادیرشته در ا تیاشتغال و موفق
های تخصصی و  های تخصصی رشته، در مورد تناسب واحد گویان شاغل در حوزه دیدگاه پاسخ

 باشد. قابل مشاهده می 1 عملی دانشگاهی با نیازهای شغلی در نمودار
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 گویان در مورد تناسب واحدهای تحصیلی با نیازهای شغلی توزیع فراوانی نظرات پاسخ -1نمودار 

گویان در مورد تناسب واحدهای تحصیلی تخصصی و عملی با نیازهای شغلی،  نظر پاسخ
گویان و تناسب  پاسخدرصد  0/01مشابه است. تناسب زیاد یا بسیار زیاد واحدهای عملی توسط 

گویان مورد اشاره قرار گرفته  درصد پاسخ 0/95زیاد یا بسیار زیاد واحدهای تخصصی توسط 
اند که واحدهای عملی به میزان کم یا بسیار کم، با  ه گویان اعالم کرد درصد پاسخ 9/00است. 

ای تخصصی درصد به عدم تناسب واحده 7/00نیازهای شغلی آنها تناسب داشته است. همچنین 
گویان، تناسب واحدهای عملی  توان گفت، پاسخ اند. به طور کلی می با نیازهای شغلی اشاره کرده

 دانند. را با نیازهای شغلی، بیشتر از واحدهای تخصصی می
های تخصصی رشته از  التحصیالن شاغل در حوزه ی فارغ میزان استفاده 0شماره  در جدول

 انجام وظایف شغلی ارائه شده است. گاه برایشده در دانش های آموخته  مهارت
 شغلی وظایف انجام در تحصیل، محل درشده  کسب های مهارت و دانش از استفاده میزان -۶جدول 

 درصد فراوانی ها گزینه

 0/4 4 بسیار کم

 9/60 66 کم

 1/24 22 متوسط

 3/61 63 زیاد

 1/41 41 بسیار زیاد

 0/600 606 جمع

های کسب شده در زمان تحصیل را به میزان زیاد یا  اند دانش و مهارت کسانی که اعالم کرده

6.9% 

17.8% 

39.7% 
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 9/10دهند.  گویان را تشکیل می درصد کل پاسخ 5/00اند،  بسیار زیادی مورد استفاده قرار داده
های کسب شده در زمان تحصیل را کم یا بسیار کم  درصد نیز میزان استفاده از دانش و مهارت

 اند. م کردهاعال
التحصیالن در نظر گرفته  عالوه بر این، مواردی به عنوان عوامل دانشگاهی مؤثر بر اشتغال فارغ

های  التحصیالن در مورد میزان تأثیر آن عوامل بر کاریابی بررسی گردید. پاسخ شد و دیدگاه فارغ
 ارائه شده است. 7التحصیالن به سوال پنجم در جدول  فارغ

 گویان در ارتباط با تاثیر عوامل مختلف دانشگاهی پاسخنظر  -۷جدول

 التحصیالن بر رشد کاریابی فارغ

 عوامل دانشگاهی مؤثر بر رشد کاریابی

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

ی
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

ی 
وان

را
ف

 

صد
در

 

 1/65 21 5/63 51 4/25 601 5/61 52 4/62 20 وجود و رشد انجمن علمی دانشگاه

ها و  ارتباط دانشگاه با سایر سازمان
نهادهای دارای فعالیت شغلی مرتبط با 

 رشته

46 0/1 42 1/1 23 9/65 31 3/43 642 1/20 

ها و مراکز  معرفی دانشجویان به سازمان
مرتبط با رشته جهت کارورزی، کار 

 افتخاری و کسب تجربه توسط دانشگاه

40 1/1 60 2/2 20 4/62 16 5/42 616 2/52 

ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی 
 التحصیالن توسط دانشگاه به فارغ

46 0/1 41 1/3 16 5/42 32 3/41 600 6/22 

رابط بودن اساتید برای آشنایی 
 دانشجویان با بازار کار

44 2/1 62 1/2 24 1/60 14 3/42 614 1/52 

التحصیالن و آثار  فارغی پژوهشی  سابقه
 ی آنها علمی منتشر شده

45 2/3 22 9/60 35 6/43 35 6/43 12 5/42 

نسبت کسانی که تأثیر وجود و رشد انجمن علمی دانشگاه بر رشد کاریابی خود را کم یا بسیار 
زیاد اند، تقریبًا با نسبت کسانی که تاثیر وجود و رشد انجمن علمی را زیاد یا بسیار  کم دانسته

 درصد(. 1/90و  7/91اند، به هم نزدیک است )به ترتیب  ارزیابی کرده
ها و نهادهای دارای فعالیت  ارتباط دانشگاه با سایر سازمانگویان تاثیر  درصد پاسخ 5/09

درصد  0/10اند و تنها  بر رشد کاریابی افراد را زیاد یا بسیار زیاد دانسته شغلی مرتبط با رشته
 ر این عامل را کم یا بسیار کم ارزیابی کردند. گویان تاثی پاسخ
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ها و مراکز مرتبط  معرفی دانشجویان به سازماناند که تأثیر  گویان عنوان کرده درصد پاسخ 9/70
ها زیاد یا  ، بر رشد کاریابی آنبا رشته جهت کارورزی، کار افتخاری و کسب تجربه توسط دانشگاه

 اند. تاثیر عامل مذکور را کم یا بسیار کم دانستهدرصد  9/9بسیار زیاد بوده است. تنها 
بر  التحصیالن توسط دانشگاه ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی به فارغکسانی که تاثیر 

گویان را  درصد کل پاسخ 9/01اند،  التحصیالن را زیاد یا بسیار زیاد دانسته رشد کاریابی فارغ
التحصیالن،  تاثیر عامل مذکور را بر رشد کاریابی فارغ درصد نیز 0/15دهند، در مقابل  تشکیل می

 اند. کم یا بسیار کم دانسته
رابط بودن اساتید برای آشنایی دانشجویان با بازار اند که  گویان اعالم کرده درصد پاسخ 5/77

اند  دهگویان عنوان کر درصد پاسخ 9/11تاثیر زیاد یا بسیار زیادی بر رشد کاریابی افراد دارد. اما  کار
تاثیر کم یا بسیار کمی بر رشد کاریابی  رابط بودن اساتید برای آشنایی دانشجویان با بازار کارکه 

 التحصیالن دارد. فارغ
التحصیالن و آثار  ی پژوهشی فارغ سابقهاند که تاثیر  گویان عنوان کرده درصد پاسخ 0/50

درصد تاثیر  9/19ار زیاد بوده است. اما ها زیاد یا بسی بر رشد کاریابی آن ی آنها علمی منتشر شده
 اند. عامل مذکور را کم یا بسیار کم دانسته

 دهد.  التحصیالن را نشان می تاثیر کل عوامل دانشگاهی بر رشد کاریابی فارغ -0نمودار

 
 گویان التحصیالن از منظر پاسخ تاثیر عوامل دانشگاهی بر رشد کاریابی فارغ -۲نمودار 

گویان تاثیر مجموع عوامل دانشگاهی بر رشد کاریابی  درصد پاسخ 17در مجموع 
درصد بسیار کم(، از سوی  9/9درصد کم، و  0/9اند ) التحصیالن را کم یا بسیار کم دانسته فارغ
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اند که تاثیر مجموع عوامل دانشگاهی بر رشد کاریابی  گویان عنوان کرده درصد پاسخ 9/01دیگر 
 9/90اند،  ن، زیاد یا بسیار زیاد بوده است. کسانی که این تاثیر را بسیار زیاد دانستهالتحصیال فارغ

گویان بوده  درصد از کل پاسخ 1/05اند،  درصد بوده و کسانی که تاثیر مذکور را زیاد ارزیابی کرده
 است.
 عوامل مؤثر بر ثبات شغلی 

باشد، که برخی از آن عوامل در  میی عوامل مؤثر بر ثبات شغلی  سؤال ششم پژوهش در حیطه
 ادامه اشاره شده است.

 9تواند از عوامل مخرب انگیزه برای استمرار شغل محسوب شود، جدول  مشکالت شغلی می
التحصیالن رشته علم اطالعات با آن مواجه هستند را نشان  ترین مشکالت شغلی که فارغ مهم
 دهد. می

 گویان مشکالت شغلی پاسخ -4جدول 

 درصد فراوانی ها گزینه

 1/23 29 حقوق و مزایای نامناسب

 4/62 63 فقدان مهارت الزم

 2/62 61 دشواری کار

 1/64 61 فقدان دانش و آگاهی

 3/66 65 محیط کاری نامناسب

 2/9 64 سایر

درصد  0/10اند.  را به عنوان مشکل خود مشخص کرده« حقوق و مزایای ناکافی»درصد  0/99
اند.  ها بوده ها در محل کار آن مشکل اصلی آن« های الزم عدم وجود مهارت»که  اند عنوان کرده

 0/10درصد به عنوان مشکل شغلی مورد اشاره قرار گرفته است.  0/19توسط « دشواری کار»گزینه 
گاهی»اند که در محل کار خود با  گویان اظهار کرده درصد پاسخ اند.  مواجه بوده« فقدان دانش و آ

 گویان مورد اشاره قرار گرفته است. درصد پاسخ9/11ودن محل کار نیز توسط نامناسب ب
اند، در  های مرتبط با رشته تحصیلی اشتغال داشته گویانی که در زمینه عالوه بر این از پاسخ

درصد افراد قصد دارند در  0/91مورد تصمیم به استمرار شغل یا موقتی بودن آن سؤال شده است. 
ها ابراز شده، در  ترین دالیل استمرار شغلی که توسط آن خود را ادامه دهند. مهمهمین شغل فعالیت 

 قابل مشاهده است. 9جدول 
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 علت تصمیم به ادامه فعالیت در شغل فعلی -2جدول 

 درصد فراوانی ها علت

 5/25 59 عالقه شخصی

 4/42 20 محیط شغلی مناسب

 2/69 24 موقعیت اجتماعی مناسب

 1/9 61 ساعت کاری مناسب

 4/1 64 درآمد مناسب

 3/6 2 های شغلی بهتر نبود موقعیت

 2/4 2 سایر

ترین دلیل برای ادامه فعالیت در شغل فعلی کسانی است که در حال حاضر  عالقه شخصی مهم
ها به این گزینه  درصد پاسخ 5/95در مشاغل مرتبط با رشته علم اطالعات مشغول فعالیت هستند. 

ها نیز به محیط شغلی مناسب به عنوان علت تصمیم به ادامه فعالیت  درصد پاسخ 0/00اشاره دارد. 
اند که به دنبال کسب موقعیت اجتماعی  درصد نیز عنوان کرده 9/19در شغل فعلی مربوط است. 

 اند به فعالیت در شغل فعلی خود ادامه دهند. مناسب، تصمیم گرفته
کنند، تصمیم  رشته تحصیلی خود فعالیت می همه کسانی که در حال حاضر در شغل مرتبط با

های تخصصی، اظهار  گویان شاغل در حوزه درصد پاسخ 9/19ندارند که کار خود را ادامه دهند. 
اند که قصد دارند شغل خود را تغییر دهند. از این افراد خواسته شده است دلیل این تصمیم  کرده

 شده توسط آنها را نشان داده است.ترین علل اظهار  ، مهم11خود را بیان کنند. جدول
 علت تصمیم به تغییر شغل -10جدول

 درصد فراوانی ها علت

 0/24 3 حقوق و مزایای پایین

 0/46 2 محیط شغلی نامساعد

 2/5 6 تغییر رشته تحصیلی

 2/5 6 استایجاد تغییر محیط کاری مستلزم پیشرفت 

 2/5 6 دشواری کار

 2/5 6 ساعت کاری زیاد

 2/5 6 همکاری مسئولین در ارتقای شغلی و پیشرفت در محیط کارعدم 

 2/5 6 عالقه به کار تخصصی شخصی

 2/5 6 ها نواختی و محدودیت یک

 0/600 69 جمع
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گویان برای تغییر شغل خود، پائین بودن حقوق و مزایا و نامناسب  ترین دالیل تصمیم پاسخ مهم
 گویان مورد اشاره قرار گرفته است. درصد پاسخ 01و  00بودن محیط کاری بوده که به ترتیب توسط 

دهد با افزایش سابقه کاری، تصمیم افراد برای تغییر شغل  نشان می 9عالوه بر این، نمودار 
 کند. تغییر می

 
 (به تفکیک سابقه فعالیت مرتبط با رشته تحصیلی)دانند  نسبت کسانی که شغل خود را موقتی می -۳نمودار

فعالیت مرتبط با رشته تحصیلی بیشتر باشد، احتمال اینکه فرد تصمیم به تغییر هرچه سابقه 
سال در شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود  11تر از  شود. افرادی که کم تر می شغل بگیرد، کم

 درصد تصمیم به تغییر شغل خود دارند. 05کنند، با احتمالی بیشتر از  فعالیت می

 گیری نتیجه. 0

و انتظار  شوند یها م اشتغال وارد دانشگاه دیخش اعظم جوانان به امته شد، بهمانطور که گف
رو بررسی علمی عوامل مرتبط و اثرگذار بر  از این شاغل شوند. ل،یدارند پس از فراغت از تحص

تری در انتخاب  تواند، هم به دانشجویان دید روشن های تحصیلی مختلف می اشتغال آنان در رشته
های  زمینه توانند با دست پر و پیش اندرکاران می کند و هم دست مسیر علمی و شغلی خود عطاء 

 اذ نمایند.علمی و نه تخمینی، تصمیمات درست را اتخ
التحصیالن رشته علم اطالعات و  پژوهش حاضر به بررسی عوامل مرتبط با اشتغال فارغ

التحصیالن این رشته در دانشگاه قم قرار داده  شناسی پرداخته و جامعه هدف خود را فارغ دانش
و ها پرداخته  ها، پژوهشگر به مقایسه نتایج با دیگر پژوهش است. در این بخش، براساس یافته

 دهد.  تحلیل خود را به همراه پیشنهاداتی برای حّل مسائل موجود، ارائه می
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 شیبا افزادر پژوهش حاضر، از جهت ارتباط شغل با تحصیالت این نتیجه حاصل شد که، 
 یانیگو درصد پاسخ 0/90که  یبه صورت ،شده است شتریدرصد افراد شاغل ب الت،یسطح تحص

 انیدانشجو نینسبت در ب نیاند. ا شاغل بوده ،ستا یدر حد کارشناس التشانیکه تحص
درصد بوده  5/09 ارشد، ی مدرک کارشناس یافراد دارا نیدرصد و در ب 5/07 ارشد ی کارشناس

هرچند  اند. شاغل بوده یمدرک دکتر یو همه افراد دارا یدکتر انیدانشجودرصد  9/99است. 
دیگر مقایسه کرد، اما مقایسه   را با مقاطعتوان آن  دارندگان مدرک دکتری بسیار کم بوده و نمی

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به خوبی مبین این مسئله است. البته این مورد در 
( و احمدی 1991توان به محمودیان و رشوند ) های قبلی تائید شده بود که از جمله آنها می پژوهش

( 1999( و شرفی و مقدم )1997ی )( اشاره کرد. این وضعیت در پژوهش امینی و منصور1999)
ارشد، سطح اشتغال به مراتب  هم قابل مشاهده است که بعد از اتمام تحصیالت کارشناسی 

 ارشد ی مدرک کارشناس ریتاث زانیم نیانگیم( نیز اذعان دارد که 1991افزایش داشته است. آقاجان )
به دست  یها افتهیبراساس  و باشد یم 07/9 النیالتحص بر اشتغال فارغ یرسان و اطالع یکتابدار

رسانی بر اشتغال  و اطالع یارشد کتابدار  مدرک کارشناسی ریتاث زانیم»آمده در ارتباط با 
و  یکتابدار ارشد ی دوره کارشناس ندنگرفت که گذرا جهینت نیچن توان یم «نالتحصیال فارغ
ود به بازار کار در سطح قابل ور یکشور موجب آماده شدن آنها برا یها در دانشگاه یرسان عاطال
ورود به بازار کار  یبرا یآمادگ یدر جهت ارتقا یستیبا نیو مسئول ستین یعال یولاست،  یقبول

  .ندینما یشتریدوره تالش ب نیا انیدانشجو
مقطع از  رییبا تغاذعان کرده است که  ( در پژوهش خود1990نژاد ) در مقابل این نتایج، حسین

که علت آن با توجه به  ابدی یکاهش م النیالتحص اشتغال فارغ زانیم ،ارشد  به کارشناسی یکارشناس
 شده در این دو پژوهش قابل توجیه است.  تفاوت رشته تحصیلی بررسی

ها نشان داد: درصد  ی ارتباط بین سطح تحصیالت و داشتن شغل مرتبط، یافته اما از جنبه
یلی خود مشغول فعالیت هستند، در افراد با تحصیالت کسانی که در شغل مرتبط با رشته تحص

ترین درصد  درصد( و کم 91مختلف متفاوت است. بیشترین درصد مربوط به دانشجویان دکتری )
ها تنها در حد کارشناسی بوده و رابطه معناداری بین سطح  مربوط به افرادی است که تحصیالت آن

اله نتاج عمران  این یافته نیز با نتیجه پژوهش حبیبتحصیالت و داشتن شغل مرتبط مشاهده گردید. 
تواند متأثر از چند عامل باشد، اول اینکه تعداد افرادی که به  سو است. این پدیده می ( هم1991)
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تر از دانشجویان دیگر مقاطع است و  اند، به مراتب کم التحصیل شده مقطع دکتری وارد شده یا فارغ
های رشته در این قشر باالتر است و  ارد. به عالوه، سطح تخصصعرضه و تقاضا تناسب بیشتری د

  های مقطع دکتری دارند. از نظر اجتماعی و فرهنگی، کارفرمایان اطمینان بیشتری به تحصیلکرده
 1/01که توسط  لیدل نیتر آنان، عمده گاهدیاز د ،النیالتحص فارغ یکاریعلل ب یابیدر ارز

باعث  «یازدواج و فرزنددار». در مرتبه بعد است« نبودن کار» انتخاب شده، انیگو درصد از پاسخ
که  تمربوط اس یبه افراد زین لیدرصد دال 9/10درصد( و  9/09بوده ) انیگو عدم اشتغال پاسخ

به علت حجم  تواند یدر پژوهش حاضر م ریاخ ی نهیاند. البته انتخاب دو گز قصد اشتغال نداشته
 تینسبت به جنس یو فرهنگ یاجتماع ،یخانوادگ طیدرصد( و شرا 1/90زن ) انیگو پاسخ یباال

فقط  آن( که در 1997کامران ) ییبه پژوهش کربالآقا توان یم ل،یتحل نیا دیآنان باشد. به عنوان مؤ
در پژوهش او، ازدواج،  یکاریعامل ب نیتر اند، اشاره کرد. عمده قرار گرفته یجامعه زنان مورد بررس

( و 1979) نژاد یمهد قاتیتحق نیقلمداد شده است. همچن یو مسائل خانوادگ یفرزندآور
 رد «یشغل یها نبود فرصت»ها،  ( که در آن1999) یو باغگل زاده نیمحمدحس ،یرضوان یدیسع
 قرار گرفته است، با پژوهش حاضر تطابق دارد. یکاریاول عوامل ب ی رتبه

رشته را کسب  یتخصص یها حضور در عرصه قیهستند که توف یا عدهنیز  نیشاغل انیاز م
 لیدل ترین عمدهکه،  افتیدست  جهینت نیشد و به ا ایعلل آنان را جو نیتر اند. پژوهشگر مهم نکرده

عدم وجود بازار کار مناسب » یلیبا رشته تحص رمرتبطیغ یها تیدر فعال انیگو اشتغال پاسخ
 1/10 ادیره دارد. در مرتبه بعد و با فاصله زمسئله اشا نیها به هم درصد پاسخ 5/00 و ستا« رشته

بودن حقوق  نیپائ زین 7/11. باشد می «یلیعدم عالقه به رشته تحص»به مربوط ها  درصد پاسخ
 1/7 اند. مرتبط اعالم کرده ریخود در مشاغل غ تیرا علت فعال یلیمشاغل مرتبط با رشته تحص

ندارد،  یسازگار شانیا یلیکه با رشته تحص ییها خود، در بخش رانیمد میرو تصمیپ زیدرصد ن
( هم مانند پژوهش 1997کامران ) یی(، کربالآقا1959) انی. در پژوهش گنجکنند  یم تیفعال

 افتهیاختصاص « شغل مرتبط با رشته افتنیو ن یمشکالت استخدام»به  یفراوان نیباالتر رو شیپ
التحصیالن  مینه جویا شده و فارغ( نیز دیدگاه دانشجویان را در همین ز1990الفت ) است.
ها از رشته، نداشتن معّرف برای استخدام، نامرتبط بودن  ترین عوامل را عدم شناخت سازمان عمده

 ییاما از آنجااند.  های الزم برای انجام شغل مرتبط و... دانسته دروس با بازار کار، نداشتن مهارت
قرار نداشت،  ریاخ انینابسامان سال تیوضعدر  النیالتحص فارغ یشغل یها در گذشته فرصت هک



 10 ...شناسیرشته علم اطالعات و دانش التحصیالناشتغال فارغبررسی عوامل مرتبط با 

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 یپررنگ بود. ناهماهنگ یلیبا رشته تحص نیبه عنوان علت عدم ارتباط شغل شاغل یگریموارد د
پژوهش این . در استجهت  نی( بد1951صفا ) با پژوهش مجذوب حاضرپژوهش  ی افتهی

 .ستا معرفی شده شغل  رییو عدم عالقه به تغ یعدم امکان انتقال از شغل قبل ،لیدل نیتر عمده
های بنیادین مراکز آموزش عالی، تولید نیروی انسانی توانمند و ماهر برای  یکی از رسالت

شده در   های عملی کسب ( توانایی1990برآوردن نیازهای جامعه است. طبق پژوهش الفت )
لمداد شده است. های تخصصی ق ی قبلی از عوامل مؤثر بر اشتغال در حوزه دانشگاه و داشتن تجربه

 یگاهآدارند  یسع ،یعمل یو واحدها یتخصص یواحدها یبا طراح ها عموماً  دانشگاهرو،  از این
آنان در  تیموفق زانیخود القاء کنند. اما م انیرا به دانشجو یتخصص یها حوزه یو مهارت الزم برا

جهت،  نیشود. به هم یابیو ارز ردیو مشاهده قرار بگ یمورد بررس یرونیب تیدر واقع دیامر با نیا
اند، در  بوده تیخود مشغول فعال یلیمرتبط با رشته تحص یها که در شغل یانیگو پاسخ ازمحقق 

است.  دهیسؤال پرس شانیا یشغل یازهایبا ن یدانشگاه یو عمل یتخصص یها مورد تناسب واحد
 اریبس ای ادیو تناسب ز انیگو درصد پاسخ 0/01توسط  یعمل یواحدها ادیز اریبس ای ادیتناسب ز

 9/00مورد اشاره قرار گرفته است.  انیگو درصد پاسخ 0/95توسط  یتخصص یهاواحد ادیز
 یشغل یازهایکم، با ن اریبس ایکم  زانیبه م یعمل یاند که واحدها ه اعالم کرد انیگو درصد پاسخ
اشاره  یشغل یازهایبا ن یتخصص یدرصد به عدم تناسب واحدها 7/00 نی. همچنداردآنها تناسب 

 یعمل یتناسب واحدها ان،یگو گفت پاسخ توان یم یطور کله توجه به آنچه ذکر شد، ب ااند. ب کرده
 یرا دهنو افتهی نیهم هیشب باً ی. تقردانند یم یتخصص یاز واحدها شتریب ،یشغل یازهایرا با ن

 1آلوارز و همکاران اینشان داده است. گارس یو بازرگان یدولت تیری( در مورد رشته مد1970)
و بهبود در  شیکه افزا اند دهیعق نیبر ا النیالتحص همه فارغ افتند،یخود در قی( در تحق0110)

فنتا  است. یاصل یها تیها به اشتغال از اولو بهتر آن یو دسترس قیتشو یبرا یآموزش یها تیفعال
های ارتباطی  ها مثل مهارت ( نیز در تحقیق خود بین کارآموزی و برخی مهارت0119و همکاران )

ی درسی را برای رسیدن به  اند و بهبود برنامه و وضعیت اشتغال همبستگی مثبت مالحظه کرده
 2کوایو ه یسیماگو ی مطالعه گر،ید یقیدر تحق کنند. التحصیالن پیشنهاد می اشتغال پایدار فارغ

با بازار کار  یجهت هماهنگ یدرس یمحتوا یو لزوم بررس یبودن برنامه درس ی( به ناکاف0115)
                                                           

1. Garcia Alvarez 

2. Mugwisi & Hikwa 
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ها جهت ارتقاء وضعیت اشتغال  در اینجا الزم به ذکر است که برخی آموزش اشاره دارد.
باشد. یکی از آن موارد،  شناسی ضروری می التحصیالن رشته علم اطالعات و دانش فارغ

مانع  نیتر مهم(، 1990زم برای کارآفرینی است. براساس تحقیق صفوی و مرادی )های ال آموزش
نبود آموزش  یی،زا و اشتغال ینیکارآفر جادیبه ا یرسان و اطالع یآموختگان کتابدار دانش بیترغ

این مطلب به قدری برای دانشجویان  است. یا حرفه یها کسب درآمد از مهارت جهت مناسب
اثرترین عامل عدم کارآفرینی تلقی  اهمیت داشته که نبود نهادهای حمایتی رسمی و غیررسمی، کم

( نشان داد که 1990های انجام گرفته توسط رحمانی و انصاری ) شده است. عالوه بر این، بررسی
التحصیالن برای  های فارغ ازمندیترین نی های خدمات مرجع و فناوری اطالعات از مهم مهارت

 ورود به بازار کار هستند. 
شده  های آموخته  کننده است که، برخی از مهارت در کنار این موارد، برای دانشجویان ناراحت

اند  ها ندارد. در این پژوهش کسانی که اعالم کرده ای در بهبود وظایف شغلی آن در دانشگاه استفاده
ده در زمان تحصیل را به میزان زیاد یا بسیار زیادی مورد استفاده قرار های کسب ش دانش و مهارت

درصد نیز میزان استفاده از دانش و  9/10دهند.  گویان را تشکیل می درصد کل پاسخ 5/00اند،  داده
های  اند. تقریبًا مشابه یافته های کسب شده در زمان تحصیل را کم یا بسیار کم اعالم کرده مهارت

های مدیریت  ( در بررسی خود نسبت به رشته1970ر، نتایجی است که دهنوی )پژوهش حاض
 7/00ی مدیریت صنعتی اکثر افراد ) بازرگانی و مدیریت دولتی به آن دست یافت. اما در رشته

درصد از  0/17( تنها 1991و نیز در پژوهش زینالی )  درصد( این استفاده را در حّد متوسط دانسته
اده از تحصیالت تخصصی در محیط شغلی را در حّد زیاد و خیلی زیاد توصیف افراد میزان استف

زاده و  نیمحمدحس ،یرضوان های سعیدی اند. همچنین نتایج پژوهش حاضر با پژوهش کرده
( که تناسب و استفاده از محتوای درسی در محیط شغلی 1999و شرفی و مقدم )( 1999) یباغگل

رود، این تفاوت  اند، ناهمسو است. گمان می کننده ندانسته ضیآموختگان را چندان را برای دانش
های آموزشی و محتوایی هر یک از مراکز آموزشی، یا هر گروه تخصصی برای  ریزی ناشی از برنامه

واحدهای تحصیلی دانشجویان و یا چگونگی ارائه درس توسط اساتید است. به طور کلی، 
اند، عوامل آموزشی به صورت معناداری در  نشان داده( 1990طور که باغفلکین و پرندین ) همان

 التحصیالن نقش دارد.  بیکاری فارغ
ها و  ی تحصیلی، یکی از دغدغه بدون شک سهولت در کاریابی در مشاغل تخصصی رشته

رسد مراکز آموزش عالی از ظرفیت مناسبی برای  التحصیالن است. به نظر می های فارغ خواسته
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صه برخوردارند. در این پژوهش با پیشنهاد عوامل مختلفی که دانشگاه ایفای نقش در این عر
ی رشد کاریابی مّدنظر قرار داده و اقداماتی را در آن جهت صورت دهد، از  تواند در زمینه می

گویان خواسته شد، نظر خود را در مورد میزان اثرگذاری این عوامل بر رشد کاریابی بیان  پاسخ
اند، نسبت به  افرادی که تأثیر هر عامل را در حّد زیاد و خیلی زیاد دانستهنمایند. درصد فراوانی 

درصد  1/90را  دانشگاه یوجود و رشد انجمن علمگویان به این شرح است: اثربخشِی  دیگر پاسخ
 تیفعال یدارا یها و نهادها سازمان ریدانشگاه با سا ارتباطاند.  افراد، زیاد و خیلی زیاد دانسته

 گویان در حّد باالیی مؤثر تلقی شده است. اینکه درصد پاسخ 5/09در آراء  ط با رشتهمرتب یشغل
و کسب  یکار افتخار ی،ها و مراکز مرتبط با رشته جهت کارورز به سازمان را انیدانشجودانشگاه، 

گویان اثر زیاد و بسیار زیادی خواهد داشت.  درصد از پاسخ 9/70ی  معرفی نماید، به عقیدهتجربه 
بر رشد  التحصیالن توسط دانشگاه ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی به فارغسانی که تاثیر ک

گویان را تشکیل  درصد کل پاسخ 9/01اند،  التحصیالن را زیاد یا بسیار زیاد دانسته کاریابی فارغ
درصد  5/77با  کار با بازار انیدانشجو ییآشنا یبرا دیبودن اسات رابطاند. باالترین اثرگذاری به   داده

 یپژوهش ی سابقهدرصد  0/50در حّد زیاد و خیلی زیاد مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت 
اند. بررسی  را در حّد زیاد و خیلی زیاد تلقی کرده آنها ی منتشر شده یو آثار علم النیالتحص فارغ

اند که  عنوان کرده انیگو پاسخدرصد  9/01 در مجموععوامل دانشگاهی به صورت کلی نشان داد، 
و بوده است  ادیز اریبس ای ادیز الن،یالتحص فارغ یابیبر رشد کار یمجموع عوامل دانشگاه ریتاث

را کم  النیالتحص فارغ یابیبر رشد کار یمجموع عوامل دانشگاه ریتاث انیگو درصد پاسخ 17 فقط
 . اند کم دانسته اریبس ای

زاده و  نیمحمدحس ،یرضوان ی سعیدی با تحقیقات دیگر، یافتهی نتایج این پژوهش  در مقایسه
رو، گواه بر اثرگذاری این عوامل بر اشتغال است، اما  همسو با تحقیق پیش( 1999) یباغگل

 محمد ،یرضوان  سازی این عوامل اهتمام دارند؟ پژوهش سعیدی ها چقدر به پیاده دانشگاه
سازی این عوامل توسط  گاه دانشجویان نسبت به پیادهنشان داد، دید( 1999) یزاده و باغگل نیحس

های پژوهش حاضر را  ای قابل مقایسه با یافته دانشگاه کاماًل منفی است. پژوهش دیگری که مؤلفه
ی معناداری بین داشتن  باشد. این پژوهش رابطه ( می1990نژاد ) بررسی کرده، پژوهش حسین

کشف کرده است، به صورتی که کارهای پژوهشی کارهای پژوهشی در رزومه تحصیلی و اشتغال 
ی  های این پژوهش، روحیه باشد. براساس یافته در گروه شاغلین یک و نیم برابر افراد بیکار می
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تر قرار داده  فعالیت و تالشی که در پژوهشگران وجود دارد، آنان را در یافتن شغل تخصصی موفق
ی معناداری بین اشتغال و مقطع  یز رابطه( ن1999است. عالوه بر این، در پژوهش احمدی )

 تحصیلی گزارش شده است.
کند، مسائل  التحصیالن تضمین می در راستای بررسی عواملی که ثبات شغلی را در فارغ

های استمرار شغل و علل تغییر شغل مورد سؤال قرار  مختلفی همچون مشکالت شغلی، علت
 گرفت.
اند.  مشکل خود مشخص کردهترین  مهمرا به عنوان  «یناکاف یایحقوق و مزا»درصد  0/99

ها در محل کار  آن یمشکل اصل« الزم یها عدم وجود مهارت»اند که  درصد عنوان کرده 0/10
مورد اشاره قرار  یدرصد به عنوان مشکل شغل 0/19توسط « کار یدشوار» نهیاند. گز ها بوده آن

فقدان دانش و »ند که در محل کار خود با ا اظهار کرده انیگو درصد پاسخ 0/10گرفته است. 
گاه مورد اشاره  انیگو درصد پاسخ 9/11توسط  زیاند. نامناسب بودن محل کار ن مواجه بوده «یآ

زاده و  نیحس محمد ،یرضوان  سعیدی های پژوهش این نتایج تقریبا همسو با یافته قرار گرفته است.
تکرار و  التحصیالن ضر، تعداد کمی از فارغهای پژوهش حا باشد. در بررسی می( 1999) یباغگل

به واحد کتابخانه، ساعت  نیاز منابع موجود، توجه کم مسئول نینکردن مراجع هاستفاد ،یکنواختی
گاه یها تیظرف با رشته و یو دولت یبخش خصوص ییکار، عدم آشنا طیمح ادیز یکار  یآن، عدم آ

فقدان مهد  ،یشغل تیکتابداران، عدم امن یها ، عدم استفاده از مهارت رشته نینسبت به ا گرانید
اند. بنابراین، ناکافی بودن حقوق از  و... را عواملی آزاردهنده در محیط شغلی خود دانسته کودک
تواند مرتبط با وضعیت گرانی، تورم و نابسامانی  التحصیالن است که می های اصلی فارغ دغدغه

 های اخیر باشد.  اقتصادی سال
باشد  توان به آن پرداخت، بررسی این مسئله می که در ادامه مشکالت شغلی می ی دیگری نکته

که آیا مشکالت و مسائل شغلی و در کنار آن مشکالت دیگر چقدر توانسته است، آنان را از 
رغم مسائل  استمرار در شغل تخصصی منصرف کند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که علی

درصد از  0/91های تخصصی،  التحصیالن شاغل در حوزه ت فارغو مشکالت موجود و انتظارا
اند که قصد دارند در آینده نیز در همین شغل فعلی فعالیت خود را ادامه  گویان اعالم کرده پاسخ

که همسو با  (1999) یزاده و باغگل نیحس محمد ،یرضوان  دهند. براساس پژوهش سعیدی
های  دانند. در تبیین علت شغل خود را موقتی نمی درصد افراد، 55پژوهش حاضر است، بیش از 

ترین دلیل برای  گویان به این شرح است: عالقه شخصی، مهم اصلی این پدیده، اظهارات پاسخ
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ادامه فعالیت در شغل فعلی کسانی است که در حال حاضر در مشاغل مرتبط با رشته علم 
درصد  1/00ین گزینه اشاره دارد. ها به ا درصد پاسخ 5/95اطالعات مشغول فعالیت هستند و 

ها نیز به محیط شغلی مناسب به عنوان علت تصمیم به ادامه فعالیت در شغل فعلی اشاره  پاسخ
اند  اند که به دنبال کسب موقعیت اجتماعی مناسب، تصمیم گرفته درصد نیز عنوان کرده 9/19دارد. 

ی شخصی، محیط  توان گفت عالقه یرو م که به فعالیت در شغل فعلی خود ادامه دهند. از این
بخش برای استمرار شغلی شاغلین  شغلی مناسب و موقعیت اجتماعی خوب از عوامل انگیزه

تواند آنان را مصّمم به انجام درست و با  های تخصصی است، که تقویت این عوامل می حرفه
ست توجه شاغلین را ی وظایف شغلی گرداند. در این میان ساعت کاری و درآمد نتوانسته ا انگیزه

 برای ادامه دادن شغل جلب نماید. 
که شغل تخصصی خود را موقتی دانسته و قصد تغییر   های اصلی کسانی عالوه بر این، انگیزه

گویان  ترین دالیل تصمیم پاسخ شغل دارند، مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که، مهم
و مزایا و نامناسب بودن محیط کاری بوده که به ترتیب توسط برای تغییر شغل خود، پائین بودن حقوق 

گویان مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تناسب حقوق و مزایای شغلی با  درصد پاسخ 01و  00
وضعیت تورم، گرانی و عقب نماندن میزان رشد حقوق و مزایا از میزان رشد تورم از ضروریاتی است 

اقدامات مناسبی در جهت بهبود آن انجام دهند. کنترل بازار، پایین آوردن که مسئولین اقتصادی باید 
های کاری شاغلین را در جهات مثبت فعال  تواند انگیزه تورم، رشد حقوق متناسب با رشد تورم می

تری به کار خود بپردازند. البته شایان ذکر است، در شرایطی که  ی بیشتر و قوی کند و آنان با انگیزه
های  توانند با برنامه ازار و تورم و افزایش حقوق دور از دسترس مدیران باشد، آنان میکنترل ب

ها و جوایز برای فرزندان  ی شغلی، برنامه های ویژه بخش مثل هدایا، امتیازات برای فعالیت انگیزه
نشان داد، های این پژوهش  کارکنان و... حّس دلبستگی و تعهد آنان را تقویت نمایند. به عالوه، یافته

هرچه سابقه فعالیت شغلی مرتبط با رشته تحصیلی بیشتر باشد، احتمال اینکه فرد تصمیم به تغییر 
سال در شغل مرتبط با رشته تحصیل خود  11تر از  شود. افرادی که کم تر می شغل داشته باشد، کم

 اند. تهدرصد تصمیم به تغییر شغل خود داش 05تر از  کنند، با احتمالی بیش فعالیت می

 پیشنهادها. 5

 گردد. بنابر آنچه در این پژوهش ذکر شد، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت اشتغال ارائه می
ارتقاء سطح تناسب محتوای آموزشی با نیازهای عملی و مهارتی بازار کار: با توجه به ( 1
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های  از مهارتاز آنجائی که بیش از نیمی از پاسخگویان معتقد هستند که  1های نمودار  یافته
گردد که در  برند، لذا، پیشنهاد می آموخته شده در محیط شغلی در حد زیاد و بسیار زیاد بهره نمی

 ها، نیاز بازار مدنظر قرار گیرد. بازنگری دروس و سرفصل

درصد تناسب  59و با در نظر گرفتن این موضوع که بیش از  1های نمودار  با توجه به یافته( 0
درصد تناسب واحدهای تخصصی با بازار کار را در حد  00بازار کار و بیش از  واحدهای عملی با

و کاربردی   گردد در ارائه دروس، رویکرد عملی دانند، بنابراین، پیشنهاد می زیاد و بسیار زیاد نمی
های متناسب با  بودن دروس مد نظر استادان قرار گیرد تا با تغییر در محتوای آموزشی بتوان مهارت

  ار کار را در دانشجویان بوجود آورد.باز

اعتباربخشی به سوابق پژوهشی، سوابق کاری دوره کارورزی و مشاغل موقتی همچون ( 9
ای و... جهت استفاده در مشاغل، جهت اثرگذاری در ایجاد امنیت  نویسی و کار پروژه فهرست

شاغل مرتبط مدتی را به التحصیالنی که به صورت موقت در برخی م بخشی به فارغ شغلی و انگیزه
 التحصیالنی که صاحب آثار پژوهشی هستند.  اند و فارغ فعالیت پرداخته

 التحصیالن.  های فارغ براساس توانمندی کار ،با بازار انیدانشجوی معرفی برا دیبودن اسات رابط( 0

 01از ، که بیش التحصیالن توسط دانشگاه ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی به فارغ( 5
توان از مشاوران شغلی و  اند. برای این امر می التحصیالن آن را مؤثر در کاریابی دانسته درصد فارغ

زایی متناسب با رشته به دانشجویان آموزش  کارآفرینان دعوت کرد و راهکارهای صحیح اشتغال
 شود. داده 

های کاربردی،  های دانشجویان به عرصه ها و پژوهش نامه دهی بخشی از پایان جهت( 0
نیازهای بازار کار و تحقیقات مرتبط با راهکارهای ایجاد بسترهای شغلی در این رشته، و در نظر 

 های پژوهشی مناسب.  گرفتن حمایت

های دیگری مثل پژوهش تخصصی پیرامون  عالوه بر تحقیق حاضر، شایسته است پژوهش
میزان »، پژوهش با موضوع «آن تناسب مواّد درسی تخصصی و عملی این رشته با بازار کار»

گاهی دانش و « آموختگان از فناوری اطالعات و ارتباطات در جذب آنان به بازار کار اثربخشی آ
بررسی راهکارها و بسترهای کارآفرینی و خوداشتغالی در بین »همچنین پژوهشی در رابطه با 

 و... صورت بگیرد.« شناسی آموختگان رشته علم اطالعات و دانش دانش
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 .00 -1(: 1)9، اقتصادی و توسعه

 یدولت یها دانشگاه یرسان و اطالع یکتابدار ارشد یکارشناس النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع یبررس(. 1970) .اخترپور، م .0
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 .رانیا یو درمان یبهداشت اتمخدو یدانشگاه علوم پزشک ی،پزشک یرسان و اطالع تیریمد

 النیالتحص مختلف بر فارغ از ابعاد یرسان و اطالع یارشد کتابدار ی مدرک کارشناس ریتأث زانیم یبررس(. 1991آقاجان، ا. ) .9
، یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب. یرسان و اطالع یگروه علوم کتابدارارشد.  نامه کارشناسی  . پایانداخل کشور

 .دانشگاه اصفهان

. رانیا یعمده اقتصاد یها ک بخشیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیتحل. (1997)ی، ف. منصوری، ع.؛ نیام .0
 .199 -101: 9، پژوهشنامه اقتصادی

واحد  یآموختگان دانشگاه آزاد اسالم دانش یکاریعوامل مؤثر بر ب یبررس(. 1990باغفلکی، ا.؛ پرندین، ش. ) .5
 . 90 -59(: 110-111)00، جمعیت .کرمانشاه

 کیدر  یدانشگاه النیالتحص فارغ یآموزش ،یشغل تیوضع ی(. بررس1990) .ر ،ینوروز .؛ح ،ینصرآباد اریبخت .0
 .90 -09 :(0)19، دانشگاه اصفهان یعلوم انسان. 1975-1905ده ساله  ی دوره

به  یرشته کتابدار انیدانشجو یدواریام زانی(. م1990) .ش ،ینیشاه .؛ص ان،ی؛ طاهرزاده موسو.ز ،یگدلیب .7
 .190-155 :(0)11 ،یتوسعه اجتماع .لیبعد از فراغت از تحص یابیکار

دانشگاه قم براساس  یدوره کارشناس النیالتحص فارغ یرونیب ییکارا یابی(. ارز1999) .ر ،یهرند یجعفر .9
 .099-019 :(07)9 ،یآموزش یابیو ارزش یریگ مطالعات اندازه. لیاشتغال و ادامه تحص تیوضع یها شاخص

محمودآباد نسبت به رشته  نور امیدانشگاه پ یرسان و اطالع یرشته کتابدار انیدانشجو دگاهی(. د1999) .ن ،یجهان .9
 .190 -109 :(0)1 ،یشناس اطالعات و دانش تیریمدخود.  یشغل ندهیو آ یلیتحص

 یبدن تیترب النیالتحص فارغ یشغل یها اشتغال، نگرش و مهارت تیوضع یبررس(. 1991عمران، س. ) اله نتاج  حبیب .11
ارشد. گیالن: گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  نامه کارشناسی پایان (.1990-1990های  )در سال النیدانشگاه گ

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن.

و  1999-1990 یها سال یط اسوجیدانشگاه  یعلوم انسان النیالتحص اشتغال فارغ تیوضع یبررس (.1990) .ق نژاد، نیحس .11
دانشکده ی، علوم اجتماع . یاسوج: گروهارشد ی کارشناس نامه انیپا .یتیعو جم یاجتماع یرهایمتغ یارتباط آن با برخ

 .اسوجیدانشگاه  ی،و علوم انسان اتیادب

ها و  )شاغل در وزارتخانه های تهران دانشگاه رشته مدیریت النیالتحص فارغ شغلی ی وضعیتبررس(. 1970دهنوی، ح. ) .10
ارشد. تهران: گروه مدیریت دولتی، دانشکده  نامه کارشناسی  پایان. های مشمول قانون استخدام کشوری( سازمان

 حسابداری و مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبائی.

آموختگان رشته علم اطالعات و  (. بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش1990م.؛ انصاری، م. )  رحمانی، .19
 .110 -97(: 0)9، علوم و فنون مدیریت اطالعاتشناسی.  دانش

 تیریمد ی آموختگان رشته اشتغال دانش تی(. وضع1997) .م ،ینوروز .؛ف ،یجوانمرد یجهان .؛ح  ان،یمیرح .10
 .050 -095 :(10)7 ،یدر دانشگاه اسالم تیریمد. ییدانشگاه عالمه طباطبا یآموزش
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 تیوضع ی(. بررس1995) .؛ تهمتن، ا.جو ابد، ف ؛ جهان.م ،ی؛ حاصل.؛ محقق، ن.ن ،یشموس ؛.م ،یزرقان .15
 .95-77 :(1)15 ،مارستانیبشهر تهران.  یمارستانیب یها در کتابخانه یکتابداران پزشک یریکارگ به

نور شهرستان  امی( دانشگاه پی)رشته علوم اجتماع النیالتحص اشتغال فارغ تیعوامل مرتبط با وضع یبررس(. 1991) .ا ،ینالیز .10
دانشگاه عالمه  ،یعلوم اجتماع تهران: گروه .ارشد ی کارشناس نامه انی. پا(1999 یال 1991 ی)دوره زمان (ینقده )نظرسنج

 یی.طباطبا

 دانشکده علوم النیالتحص فارغ ی(. سرنوشت شغل1999). ح ،یباغگل.؛ زاده، م نیمحمدحس.؛ م ،یرضوان یدیسع .17
 .97 -57(: 0)11، یو روانشناس یتیمطالعات تربمشهد.  یدانشگاه فردوس یو روانشناس یتیترب

تربیتی: مطالعه موردی.  علوم های رشته آموختگان دانش اشتغال وضعیت (. واکاوی1999شرفی، م.؛ مقدم، م. ) .19
 .190 -107(: 0)1، آموزشی مدیریت و رهبری های پژوهش

و زراعت  یو حسابدار یوتر، امور مالیکامپ یها الن رشتهیالتحص ت فارغیوضع ی(. بررس1999) .م زاده، عتیشر .19
و  میتعل. ینظر ی الن شاخهیالتحص ژه از نظر اشتغال در بازار کار با فارغیت آنان به ویوضع ۀسیشاخه کاردانش و مقا

 .00 -7 :(0)05 ،تیترب

در  یریز و برنامه پژوهش ی.مورد ی آموختگان زن: مطالعه غال دانشتوضعیت اش(. 1995). عمرانی، ا صالحی .01
 .01 -01(: 0)10،آموزش عالی

 جادیبه ا یرسان اطالع و یکتابدار ی آموختگان رشته دانش بیها و موانع ترغ چالش(. 1990ز.؛ مرادی، خ. )  صفوی، .01
 .00 -55(: 0)0،یها و خدمات اطالعات نظامیی. زا و اشتغال ینیکارآفر

طالعات مدیریت مآموختگان رشته مدیریت صنعتی.  (. برخی از عوامل مؤثر بر نوع اشتغال دانش1990الفت، ل. ) .00
 .90 -11(: 1)1، صنعتی

نامه  پایان .زدی در شهر یدانشگاه نیالالتحص اشتغال فارغ تیعوامل مرتبط با وضع یبررس .(1990قائدرحمت، ا. ) .09
 ارشد. یزد: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد. کارشناسی 

التحصیالن زن مقطع کارشناسی رشته کتابداری و  (. بررسی وضعیت اشتغال فارغ1997کامران، م. ) کربال آقایی .00
کتابداری و مطالعات ملی ها در بازار کار.  التحصیالن زن دانشگاه های رکود جذب فارغ رسانی در سال اطالع

 .91 -79(: 0)19سازماندهی اطالعات، 

و  1959-1951های  التحصیالن فوق لیسانس علوم کتابداری دانشگاه تهران در سال درباره فارغتحقیقی (. 1959گنجیان، م. ) .05
علوم تربیتی،   ارشد. تهران: گروه کتابداری، دانشکده کارشناسی   نامه پایان نظام آموزشی علوم کتابداری از نظرگاه آنان.

 دانشگاه تهران.

نامه  پایان التحصیالن. : گروه آموزشی کتابداران از دیدگاه فارغ1951-1905کارنامه پنج ساله (. 1951صفا، ا. ) مجذوب .00
 ارشد. تهران: گروه کتابداری، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران. کارشناسی

موثر بر  یو اجتماع یتیو عوامل جمع یل آموزش عالیالتحص شتغال زنان فارغ(. ا1991محمودیان، ح.؛ رشوند، م. ) .07
 .110 -99(: 0)11، استیزن در توسعه و س. شهر تهران( یآن )مطالعه مورد

و  یکتابدار یآموختگان دکتر و دانش انی(. نگرش دانشجو1990) .ر ،یبوسار یقربان .؛ا پور،یعل ی.؛ ان،یمنصور .09
 اطالعات، یسازمانده و یکتابدار یمطالعات ملرشته.  نیا یشغل یها انداز فرصت درباره چشم یرسان اطالع

00(1): 151-105. 

دانشگاه  هیمحض دانشکده علوم پا یها رشته 1975تا  1970 یها سال نالیالتحص نظرات فارغ(. 1979نژاد، و. ) مهدی .09
دانشگاهی، دانشگاه سیستان و  طرح پژوهشی درون .جذب و اشتغال در بازار کار یو بلوچستان در مورد چگونگ ستانیس

 بلوچستان.
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