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 پيش گفتار
سرمایه های انسانی کلیدی ترین عامل توسعه شناخته می شوند که در صورت بهره گیری کارآمد آنها در فرایند 

وسعه پایدار را هموار و های اقتصادی اجتماعی ، تحول اساسی در کشور ایجاد کرده  و مسیر حرکت به سمت ت

تضمین می کند. با محدود شدن فرصت های شغلی و گسترش بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی و بروز 

چالش های جدی در بازار کار نیروی متخصص ، نه تنها مسیر توسعه کشور کند و ناهموار شده بلکه تردید های 

ه است . فراهم نبودن ساز و کارهای اشتغال دانش جدی در مورد کارکرد نظام آموزش عالی نیز ایجاد کرد

آموختگان در مشاغل تخصصی ، گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی در دهه اخیر ، منطبق نبودن آموخته ها  با 

به دالیل ارتقای شغلی  (Over- education)نیاز های تخصصی مشاغل ، آموزش مازاد بر نیاز افراد شاغل 

ر از مسائل موجب تشدید بیکاری متخصصان ،انحراف نظام آموزش عالی ) و حتی نظام ناکارامد و بسیاری دیگ

آموزش متوسطه( از روند توسعه شده و کارکرد نظام های آموزش رسمی و غیر رسمی ، حتی آموزش های عملی 

 ، کاربردی و حرفه ای را با چالش هویت و انحراف در مأموریت   مواجه ساخته است.

به این شد که یکی از محور های اصلی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور  مسائل فوق منجر

به موضوع تناسب اشتغال و تحصیل اختصاص داده شود و اقدامات اساسی برای رفع این چالش در دستور کار 

سیاستهای کلی ابالغی برنامه ششم توسعه،  تنظیم رابطۀ متقابل تحصیل با اشتغال  و  78مطابق بند  قرار گیرد.

متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی ، از ضروریات توسعۀ علم و فناوری است. پیرو مباحث مطرح شده 

بعنوان منابع انسانی کشور، ایجاد نظام مستمر ارزیابی و توسعۀ در کارگروه آموزش عالی برنامه ششم ، ضرورت 

مهمترین بخش یا  تشخیص داده شد کهیکی از ارکان اصلی و مهم توسعۀ پایدار و توسعۀ مبتنی بر دانش 

به  .زیرمجموعه این نظام ارزیابی ، جمع آوری و تولید داده های آماری مستمر از وضعیت منابع انسانی است

ضروری تشخیص داده شد .به این ترتیب برای نیل به  انهمین منظور پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگ

هدف توسعه اشتغال و راهبرد اساسی تناسب اشتغال و تحصیل ، سیاست استفاده از نظام یکپارچه جمع آوری ، 

پردازش و نشر مستمر اطالعات بازار کار در برنامه ششم توسعه لحاظ شد که برای تحقق این سیاست ، اقدام 

 ستقرار نظام جامع پیگیری وضعیت اشتغال دانش آموختگان در دستور کار برنامه قرار گرفت.اساسی طراحی و ا

از آنجا که موضوع اشتغال دانش آموختگان و مسائل بازار کار از موضوعات تخصصی پژوهشی مؤسسه در دهه 

ت یک الی دو دهه های قبل بوده و به جرات می توان گفت که چالش های کنونی بازار کار متخصصان  در مطالعا

اجرای طرح مطالعاتی ، قبل مؤسسه بررسی و پیامد های برخی روند های شکل گرفته هشدار داده شده بود 

پژوهش  در دستور کار مؤسسه (Trace Study)تدوین الگوی پیمایش یا رصد دانش آموختگان در بازار کار  

سی مؤسسه از مسائل روز آموزش عالی ، تدوین بنا به تشخیص کارشنا .و برنامه ریزی آموزش عالی قرار گرفت
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پیشنهادیه این طرح از قبل از تشکیل کارگروه های تدوین برنامه ششم آغاز شده بود و در نتیجه تدوین الگوی 

 آغاز شد . 1394مفهومی طرح از آبان ماه 

عات تعقیبی ، روش اجرای طرح های مطالدر بررسی تجارب سایر کشورها از اجرای این طرح معلوم شد که 

سازمان ، ابتدا چارچوب مفهومی  تدویندر  .چارچوب مفهومی و فرایند کامل اجراییجنبۀ اصلی است: شامل دو

های اساسی و مهم شناسایی گلوگاه ،فعالیت های آماده سازی نقشۀ تعقیب  طراحی می شود که شامل پیمایش 

 ن روش جمع آوری داده ها تعییهای همکار و  جهت ردیابی ، تعیین نهاد ها و سازمان

فرایند اجرای پیمایش است.سپس  ()پرسشنامه یا تبادل بین پایگاههای آماری ، انتخاب متغیر ها و فیلد های آماری

و گزارش نویسی است  آماری +شامل جمع آوری و پردازش داده ها و تولید اطالعات ، تحلیل آغاز می شود که 

ر بر می گیرد که در آن  به روز کردن پایگاهها ، آدرس ها و شماره های .این مرحله پیمایش های مستمری را د

تماس فارغ التحصیالن و هرگونه امور اجرایی و هماهنگی بطور مرتب تجدید می شود.با توجه به اینکه این طرح 

نی تدوین مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، اجرای فاز اول یعدر ایران اجرا می شود،  برای اولین بار

 چارچوب مفهومی و اجرای یک مرحله آزمایشی از فاز دوم  را در دستور کار قرار داد .

هدف ) برای  پنل) نشست ( تخصصی از صاحب نظران و نمایندگان دانشگاه ، چارچوب مفهومیبرای تدوین 

ندی نظرات مطرح در دو مرحله برگزار شد و بر اساس جمع بو دستگاههای اجرایی مرتبط ، اجرای آزمایشی( 

های و با مراجعه به سوابق طرح در سطح بین المللی نقشۀ   پیمایش یعنی مسیر تعقیب و گلوگاهشده در دو نشست 

اساسی و مهم جهت ردیابی ، نهاد ها و سازمان های همکار ، روش جمع آوری داده ها ) پرسشنامه یا تبادل بین 

 های آماری( تدوین شد.پایگاههای آماری ، انتخاب متغیر ها و فیلد 

در این الگوی مفهومی ، اگر صرفا به شیوه های اقدام در سطح بین المللی اکتفا شود ، محور اصلی پیمایش 

دانشگاه است . دانشگاهها با هدف سنجش کارایی بیرونی ، و در معرض گذاشتن نمود های آن ، جذب دانشجو 

خود را رصد کرده و نتایح آن را و جذب منابع از ذینفعان خود ، بطور مرتب وضعیت اشتغال دانش اموختگان 

در معرض آگاهی عموم قرار می دهند .در این پیمایش ها که با هدف شناسایی نیاز های تخصصی و گرفتن 

بازخورد الزم برای بهبود برنامه ای آموزشی  و درسی صورت می گرد ، پرسشنامه های تفصیلی هدفمند و طراحی 

گان ارسال می شود و نتایج آن در قالب گزارش های تحلیل و نقشه شده بر اساس اصول علمی برای دانش آموخت

های مخصوص برای استفاده آماده می شود. این کارکرد در یک نظام رقابتی الزامی بوده  و در واقع به منزله رگ 

حیات  دانشگاه است . لذا اگر چه ممکن است نهاد های سیاست گذار و ارزشیابی کننده ، شاخص هایی از 
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ت اشتغال دانش آموختگان را در فرایند ارزیابی و حمایت دخالت دهند ولی بدلیل رقابتی بودن فضای وضعی

عملکرد مؤسسات آموزش عالی  ، تداوم فعالیت ها و بقای یک مؤسسه در حفظ موقیعت خود در بین رقبا است 

اعم از حقیقی و حقوقی که این نیز مستلزم رصد کیفیت محصوالت تولیدی و خدمات ارائه شده به مشتریان 

 است.

نظام آموزش عالی ایران از این منظر تفاوت اساسی با سایر کشورها دارد و سازو کار های تأمین مالی به نحوی 

است که بخش عمده منابع جذب شده بر اساس کارکرد فعلی و روند گذشته است و دانشگاه کمتر احساس نیاز 

ردازد.لذا در ایران و آن هم برای اولین بار نمی توان صرفا به اقدام می کند که به رصد دانش آموختگان خود بپ

 مبتکرانه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی متکی بود.

اقداماتی که در جریان طرح برای اجرای آزمایشی پیمایش دانش آموختگان در یک دانشگاه جامع تراز اول انجام 

از برگزاری نشست تخصصی اول و جمع بندی مباحث و  پسشد همین اصل را اثبات کرد. به این ترتیب که 

، نشست تخصصی دوم برگزار و در مورد اجرای  پایلوتنهایی کردن پرسشنامه ، مقرر شد با هماهنگی دانشگاه 

در دانشگاه  1395تابستان نشست تخصصی دوم در مقدماتی  پرسشنامه در نمونه منتخب تصمیم گیری شود . 

ن آموزش و اداره فارغ التحصیالن و برخی صاحبنظران به دعوت دانشگاه برگزار شد با حضور مسؤوالمورد نظر 

و موضوع طرح و نحوه ایفای نقش دانشگاه برای انجام پیمایش تشریح گردید. در نتیجه گیری نشست و پس از 

امور فارغ  یژه دو اداره آموزش وگی الزم از طرف معاونت آموزشی و بوپیگیری های متعدد مقرر شد که هماهن

فرایند ارسال پرسشنامه و جبران خدمات آنها ،التحصیالن بعمل آمده و با معرفی نماینده ) همکار طرح در دانشگاه( 

و حتی معرفی نماینده از آن جلسه و پیگیری متعدد یک سال پس از گذشت  و جمع آوری داده ها آغاز شود که 

بازخورد از دانشگاه مذکور به این امر اذعان شده است که بدلیل در آخرین هنوز این اقدام انجام نشده است.جدید 

فقدان نیروی کارشناسی مایل به استفاده از کمک مؤسسه برای انجام پیمایش و تحلیل آماری نتایج آن هستند 

 .مستندات آن در فصل پیوست فصل چهارم قابل مالحظه است.

ت دانش آموختگان برای مقاصد سیاست گذاری و در سایه مالحظات فوق ، و ضرورت اطالع سریع از وضعی

بهبود برنامه های آموزشی ، بویژه توسعه یا تحدید جریانهای آموزشی با مأموریت خاص ، نیاز به طراحی فرایندی 

مستقل ) از دانشگاه( ، سریع و قابل اتکا از پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان از همان گام های اولیه 

هومی احساس شد .تجارب محدود این روش در سطح بین المللی به این شکل بود که از طراحی چارچوب مف

اطالعات ثبتی سازمان هایی که به نحوی در آنها وضعیت شغلی افراد ثبت می شود کمک گرفته شود. لذا به 

کنند ، آغاز موازات این پیگیری ها ، اقدامات الزم برای جلب همکاری سازمان هایی که سوابق شغلی را ثبت می 

به این منظور پس از مکاتبات اولیه و پیگیری های متعدد اولین جلسه کنسرسیوم همکاری های چند جانبه  شد .
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، امور فنی صندوق بازنشستگی و پژوهشکده آمار ) و سازمان تأمین اجتماعی  پایلوتبا حضور نمایندگان دانشگاه 

در مؤسسه تشکیل و  22/9/95با آنها انجام شد(  در تاریخ که در این جلسه حضور نیافتند ولی مذاکرات بعدی 

 پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا مقرر شد در اولین گام همکاری ، نیاز های حقوقی 

) آیین نامه ، تفاهم نامه ، قرارداد( و  اداری و مالی این همکاری ها از طرف اعضای کنسرسیوم ) کتبا( اعالم  تا 

ر قالب یک الگوی جریان اطالعات مربوط به اشتغال و بیکاری دانش آموختگان بین زمینه همکاری مستمر د

 دستگاههای همکار طراحی شود.

 ند.اعالم کرد  فصل چهارمخود را بشرح مستندات  یدر پاسخ به این درخواست سازمان های مدعو امکان همکار

نامه و قرارداد الزم با هر یک از دستگاههای الگوی پیمایش دانش آموختگان در این رویکرد که با انعقاد تفاهم 

مذکور عملیاتی می شود به این ترتیب است که با استفاده از گردش اطالعات مربوط به هر رویداد ثبتی مورد 

پرسش ) دانش آموخته آموزش عالی با هویت کد ملی ( در پایگاههای داده آمار آموزش عالی مؤسسه شروع شده 

ان های همکار )وقایع ثبتی شغلی ( تکمیل می شود . با تکمیل این سوابق و مشخص شدن و در پایگاه داده سازم

دانش آموختگانی که به هر دلیل ) بیکاری یا اشتغال در بخش های فاقد ثبت سابقه کارگاهی یا بازنشستگی ( ، 

مرکز آمار ایران  فاقد موقعیت شغلی هستند، طرح های آماری پیمایش میدانی از وضعیت این افراد با همکاری

 ،می تواند به تبیین  وضعیت آنان و علل و عوامل مورد پرسش و عالقه محقق و سیاست گذاران کمک کند
 

 

روش جایگزین دوم برای پیمایش توسط دانشگاهها که در این طرح آن را پیمایش غیر متمرکز نام گذاری کرده 

پرسشنامه به دانش آموختگان ( ، توسط یک نهاد مستقل ) مانند ایم ، این است که همان شیوه پیمایش ) ارسال 

مؤسسه ( انجام شود. در این شیوه مؤسسه یه نمایندگی دانشگاه ، همان پرسشنامه تفصیلی را با استفاده از آدرس 

س از های موجود در پایگاه آماری مؤسسه و یا آدرس های دریافتی از اداره فارغ التحصیالن دانشگاه ، ارسال و پ

 جمع آوری نتایج تفصیلی آن را در اختیار دانشگاه و نتایج کلی در دراختیار نهاد های برنامه ریز قرار می دهد.

به این ترتیب طراحی الگوی مفهومی پیمایش دانش آموختگان ، شامل دو فرایند متمرکز و یک فریاند غیر متمرکز 

یند غیر متمرکز ) توسط دانشگاه( ، یک مرحله آزمایشی انجام کامل شد. برای هر یک از این فرایندها باستثنای فرا

و نتایج آن تشریح شده است .لیکن برای فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های نرم ) دانش و انگیزش( مورد 

نیاز برای توسعه و ترویج پیمایش دانش آموختگان در دانشگاهها ، نشست تخصصی و کارگاه آموزشی در خرداد 
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دعوت از متخصص پیمایش از دانشگاه کاسل آلمان برای نمایندگان دانشگاههای نراز اول و با با 1396سال 

حضورنمایندگان سازمان های  همکار برگزار شد .ماحصل عملیاتی کردن این الگوی مفهومی ، ایجاد شبکه 

اجرای فرایند های  پیمایش ) با پیگیری و نهایی کردن تفاهم نامه ها و بسط آنها ( و طراحی سایت آن بمنظور

ثبت درخواست دانشگاهها ، تبادل فایل های مورد نیاز بین دانشگاهها و مؤسسه ، بین مؤسسه و دستگاههای 

 همکار و درج پرسشنامه آنالین برای دانش آموختگان بوده است . 

احساس ضرورت ، ناآشنایی یا عدم  چنانچه در تشریح اقدامات انجام شده نیز آمده است ، مهمترین چالش طرح

از طرف دانشگاهها برای انجام چنین پیمایش هایی است. این مهم صرفا با لحاظ فاکتور ها و شاخص های 

گاهها و نیز برنامه ریزی و انجام حمایت های های راهبردی دانش هعملیاتی مربوط در فرایند های ارزیابی برنام

با ایجاد جریان مستمر دانش بین مؤسسه و ر است.در سطح کالن وخرد میسمالی ویژه ) غیر از بودجه جاری( 

بیان تجارب پیاده سازی این طرح در کشورهای دیگر بویژه در سطح آسیا شامل مخاطبان دانشگاهی به صورت 

می تواند دانشگاهها را در قالب کارگاههای آموزشی و نشست های تخصصی سالیانه مالزی ، اندونزی و هند و.. 

چالش های غیر قابل اجتناب آن و لزوم توجه به نیاز مشتریان برای حفظ جایگاه دانشگاه  با فضای کسب و کار و

 .کرد در یک فضای رقابتی آشنا

پایگاهها سازی  یکپارچهچالش دوم ، پراکنده بودن وموازی کاری های متعدد در فرایند توسعه دولت الکترونیک و 

دمات الکترونیک با رویکرد تجمیع پایگاهها و استفاده از است .علیرغم تأکید برنامه پنجم توسعه بر توسعه خ

الگوی خوشه ای در دسترسی های بخشی و فرابخشی و استفاده از ظرفیت های موجود ، متأسفانه اقدامات انجام 

بوده و تمامی ( تاکنون بدون توجه به ظرفیت ها و بستر های موجود 14شده دربخش  آموزش عالی ) خوشه 

توسعۀ فضای الکترونیک بدون محتوای اطالعاتی و آن هم بطور موازی کاری شده است  روف تالش ها فقط مص

. تصمیم گیری منطقی در این خصوص و تجهیز امکانات مدیریتی برای تقویت بستر های موجود اطالعاتی ، از 

یان مستمر اتالف منابع و وقت جلوگیری کرده و انجام مأموریت های خطیر فرابخشی از جمله برقراری جر

ای بازار کار را فراهم خواهد اطالعات برای پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان و تطابق تحصیالت با نیاز ه

 کرد.

انجام این طرح بدالیل مختلف که برخی از آن شرح داده شد و مابقی در گزارش آمده است با مشکالت و صرف 

جام این طرح مرهون حمایت همه جانبه و اعتماد ریاست وقت زیاد و هماهنگی های چند جانبه همراه بود .ان

محترم مؤسسه سرکار خانم نسرین نورشاهی و توجه ویژه ایشان به موضوع اشتغال دانش اموختگان است .همچنین 

حمایت جناب آقای دکتر رضا منیعی معاون محترم پژوهشی در پیشبرد طرح و فرایند ها قابل تقدیر و موجب 

ین الزم می دانم مراتب سپاس خود را از حسن توجه ، اعتماد و حمایت اعضای محترم شورای امتنان است .همچن
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پژوهشی مؤسسه ، مشاور محترم طرح جناب آقای دکتر غالمعلی فرجادی و ناظر محترم طرح جناب آقای دکتر 

گروه پژوهش فرخ مصطفوی اعالم نمایم .از همکاری مؤثر و مستمر جناب آقای دکتر میرابی سرپرست محترم 

های آماری و انفورماتیک ، در عملیاتی کردن الگوی مفهومی تقدیر می نمایم. همکاری سرکار خانم پریوش 

اسدی در بخش مطالعات نظری ، ترجمه متون و هماهنگی های اجرایی قابل تقدیر و تشکر است . از تالش های 

پرسشنامه ها و مدیریت ایمیل ها سپاس گزارم .  سرکار خانم شبنم عسگری در پشتیبانی امور رایانه ای و ارسال

تحلیل آماری نتایج اجرای آزمایشی پیمایش به لطف همکاری صمیمانه جناب آقای حسین سمیعی انجام شد که 

از ایشان تشکر وقدردانی می نماید. از آقای سجاد شجاعی برای مراجعات به سازمان های دارای پایگاههای آماری 

انش آموختگان و تهیه سوابق آنها تقدیر می نماید. ایجاد شبکه الکترونیک با طراحی سایت از وضعیت اشتغال د

IRANTRACE  مرهون زحمات جناب آقای ایمان جبلی در گروه پژوهش های آماری  و انفورماتیک است که به

 این وسیله تشکر و قدردانی می شود.

راحتی میسر نیست . حضور آقای هارالد شومبرگ  دعوت از یک متخصص خارجی و انجام تشریفات اخذ ویزا به

از دانشگاه کاسل آلمان در ایران برای برگزاری کارگاه آموزشی مرهون همکاری معاون محترم اموربین الملل 

وزارت علوم ، حناب آقای دکتر ساالر آملی و همکاران ایشان و حمایت مؤثر و انکار ناپذیر جناب آقای دکتر 

عاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد و دارایی و هماهنگی های سرکارخانم ندا سید مصطفی رضوی ، م

شهمیری در دفتر روابط بین الملل دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است که با عنایت به سابقه دعوت دانشکده 

اجرایی نشست تخصصی و  کار آفرینی از ایشان در سالهای قبل ، این امر تسهیل شد.اقامت ایشان و انجام امور

کارگاه آموزشی با تالش ها و زحمات مدیران و کارشناسان محترم روابط عمومی ، اداری و مالی مؤسسه میسر 

 گردید که از تمامی این همکاران عزیز تشکرو قدردانی می شود.

آمار و محاسبات  مدیر کل محترم دفترهمکاری صمیمانه نمایندگان دستگاههای همکار ، جناب آقای دکتر مشیری 

اقتصادی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ، آقای بهروز انتظاری ، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم 

های صندوق بازنشستگی ، دکتر محمد رضا رستمی ، مدیر کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار ، تعاون 

ن دفاتر و همچنین جناب آقای دکتر نیلی رئیس محترم دانشگاه و رفاه اجتماعی و همکاران و کارشناسان محترم ای

تهران و جناب آقای دکتر فرزاد آیت اله زاده شیرازی ، مسؤول محترم راه اندازی دفتر امور دانش آموختگان 

دانشگاه تهران به پیشبرد مرحله عملیاتی و اجرای آزمایشی کمک شایان ذکر کرده است و از تمامی این عزیزان 

 ر و قدردانی می نماید.تشک
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 مقدمه

طبق نظریۀ سرمایۀ انسانی و بنا بر شواهد تجربی موجود اهمیت سرمایه انسانی بعنوان یک نهاده افزایش یافته 

است.با عنایت به همین کارکرد محوری منابع انسانی بعنوان زیر ساخت توسعۀ علمی کشور، شناسائی نیاز ها گام 

زیابی و توسعۀ منابع انسانی کشور، یکی از ارکان اصلی اولیه و زیر بنائی است . به این ترتیب ایجاد نظام مستمر ار

و مهم توسعۀ پایدار و توسعۀ مبتنی بر دانش است و مهمترین بخش یا زیرمجموعه این نظام ارزیابی ، جمع آوری 

و تولید داده های آماری مستمر از وضعیت منابع انسانی است.از طرف دیگر عدم توازن های موجود در تأمین و 

ی منابع انسانی کشور همراه با مباحث عدم تطابق آموخته ها با نیاز های اقتصادی اجتماعی ، چالش های بکارگیر

مهمی را در برابر نظام آموزش عالی قرار داده است. بمنظور اطالع از وضعیت سرمایه های انسانی و رصد کردن 

است.روش اجرای طرح های الزم الی وضعیت فعالیت دانش آموختگان دوره های عپیمایش مسیر شغلی و آنها ، 

مطالعات تعقیبی ، با توجه به کاربست آن شامل دو جنبۀ اصلی است.چارچوب مفهومی و ر شغلی یا یپیمایش مس

فرایند کامل اجرایی پروژه .در فازچارچوب مفهومی سازمان پیمایش یعنی فعالیت های مرتبط با آماده سازی نقشۀ 

ساسی و مهم جهت ردیابی ، تعیین نهاد ها و سازمان های همکار ،تعیین روش های اتعقیب و شناسایی گلوگاه

است . فاز   (جمع آوری داده ها ) پرسشنامه یا تبادل بین پایگاههای آماری ، انتخاب متغیر ها و فیلد های آماری

ه ها و گزارش دوم ، فرایند اجرای پیمایش شامل جمع آوری و پردازش داده ها و تولید اطالعات ، تحلیل داد

نویسی است .این مرحله پیمایش های مستمری را در بر می گیرد که در آن  به روز کردن پایگاهها ، آدرس ها و 

شماره های تماس فارغ التحصیالن و هرگونه امور اجرایی و هماهنگی بطور مرتب تجدید می شود.با توجه به 

 .انجام می شودفاز اول  در طرح، این اینکه این طرح برای اولین بار در ایران اجرا می شود

 

 بیان مسأله
دهد که برخی از ( نشان می 1380مطالعات قبلی در مورد وضعیت منابع انسانی کشور)غفرانی ، طائی و وحیدی،

های موجود در تأمین و بکارگیری منابع انسانی کشور وجود دارد . از طرف دیگر ، موضوع عدم تطابق عدم توازن

ا نیاز های بازار کار در طول سالهای گذشته مرتبا از سوی مدعیان بخش عمومی و خصوصی کشور آموزش عالی ب

مطرح شده است. اطالع از کم وکیف سرمایه های انسانی و چینش و جایابی آن در کل نظام  اقتصادی و اجتماعی 
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آمایش سرمایه های  پیش شرط اساسی تعیین صحّت وسقم ادعاهای مذکور و زیربنای هر نوع برنامه ریزی و

انسانی در کشور است.داده های آماری موجود از وضعیت سرمایه های انسانی کشور از چند طرح آمارگیری 

مقطعی فراتر نمی رود.ضمن اینکه هر یک از مجموعه داده های موجود دارای نواقص متعدد است به نحوی که 

شناسایی کرد.بعنوان مثال داده های سرشماری سال نمی توان وضعیت فعالیت دانش آموختگان را در همۀ ابعاد 

امکان اطالع از وضعیت فعالیت ) اشتغال یا بیکاری ( تحصیلکردگان بر حسب گروه عمدۀ رشتۀ تحصیلی  1390

و مقطع تحصیلی) بصورت ماتریسی ( را نمی دهد . همچنین طرح های آمارگیری سالیانه نیز جامع نیستند و یا 

شامل تحصیلکردگانی است که به مراکز کاریابی  زارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی صرفاًسالنامه های آماری و

مراجعه کرده اند. از همه مهمتر اینکه داده های مذکور امکان دسترسی و بررسی وضعیت مهارت ها و تطابق رشته 

ریت منابع انسانی کشور با شغل و سایر مشخصات مورد نیاز برای سنجش کارائی بیرونی نظام آموزش عالی و مدی

 را فراهم نمی کنند.

در این شرایط ، نظام آموزش عالی کشور بطور روزافزون در معرض انتقادات و چالش های عدم تعادل بازار کار 

دانش آموختگان است که اگرچه در مورد بخش اعظم متغیرهای اثرگذار بر آن کنترل و دخالتی ندارد لیکن از 

ا و انطباق آموخته های آنان با نیاز های شغلی و حرفه ای نمی تواند مبرّا باشد.این ضرورت سنجش توانمندی ه

مهم با انجام پیمایش های منظم از وضعیت شغلی دانش آموختگان عملی می شود .در اکثر دانشگاههای بزرگ 

 یم دارد.تعیین سطح و رتبه و جایگاه دانشگاه تأثیر مستقدر نتایج آن جهان این پیمایش ها انجام و 

دانش آموختگان و پیگیری دائمی آنان ، از سالهای قبل احساس شده است و تاکنون تالش پیمایش مسیر شغلی  

ترسیم الگوی پیمایش های انجام شده برای ایجاد آن به ثمر نرسیده است.اجرای این طرح ، گام مؤثری در جهت 

 اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی است.بیکاری و وری داده های آماری از وضعیت آجمع مسیر شغلی و

 

 اهداف طرح
 هدف کلی طرح : تدوین نقشۀ راهنما برای انجام مطالعات تعقیبی دانش آموختگان آموزش عالی

 اهداف جزئی یا فرعی طرح :

 تعیین مراکز و پایگاههای آماری موجود از وضعیت اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی -1

 گلوگاههای اساسی و مهم جهت ردیابی دانش آموختگان آموزش عالیتعیین  -2

 انجام مطالعات تطبیقی و مقایسات بین المللی از اجرای طرح های مشابه در سایر کشورها  -3

 ترسیم نقشه راه و مراحل اجرای مطالعات تعقیبی  -4
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 اطالع از وضعیت اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در نمونۀ منتخب -5

 طالع از وضعیت تطابق رشته و شغل دانش آموختگان آموزش عالی در نمونۀ منتخبا -6

 سؤاالت تحقیق

 :در بخش طراحی مفهومی الف( 

 پیمایش های مسیر شغلی چه اصول و رویه ای دارند؟ -1

 چارچوب مفهومی پیمایش های شغلی چگونه طراحی می شود؟ -2

 روش های اجرای پیمایش شغلی چیست؟ -3

 یمایش در جامعۀ آماری طرح :در بخش اجرای پب( 

 دانش آموختگان آموزش عالی در چه زمینه ها و بخشهایی مشغول به فعالیت می شوند؟ -1

 مدت انتظار اشتغال به کار در دانش آموختگان آموزش عالی چقدر است؟  -2

 تا چه میزان مدرک دانش آموختگان آموزش عالی با شغل آینده آنان مطابقت دارد؟ -3

 داده شده مهارت های اشتغال پذیری الزم در بازار کار را ایجاد می نماید؟آیا آموزش های  -4

 روش تحقیق
چارچوب طراحی روش اجرای طرح های مطالعات تعقیبی ، با توجه به کاربست آن شامل دو جنبۀ اصلی است.

صاحب با تشکیل پنل) نشست ( تخصصی از  چارچوب مفهومی مفهومی و فرایند کامل اجرایی پروژه .در فاز

  و با مراجعه به سوابق طرح در سطح بین المللی نقشۀ نظران و نمایندگان دانشگاه و دستگاههای اجرایی مرتبط ، 

های اساسی و مهم جهت ردیابی ، نهاد ها و سازمان های همکار ، روش تعقیب و گلوگاه مسیرپیمایش یعنی 

می  تدوین (ری ، انتخاب متغیر ها و فیلد های آماریجمع آوری داده ها ) پرسشنامه یا تبادل بین پایگاههای آما

. فاز  دوم ، فرایند اجرای پیمایش شامل جمع آوری و پردازش داده ها و تولید اطالعات ، تحلیل داده ها و شود

گزارش نویسی است .این مرحله پیمایش های مستمری را در بر می گیرد که در آن  به روز کردن پایگاهها ، 

اره های تماس فارغ التحصیالن و هرگونه امور اجرایی و هماهنگی بطور مرتب تجدید می شود.با آدرس ها و شم

و توجه به اینکه این طرح برای اولین بار در ایران اجرا می شود، این پیشنهادیه به فاز اول طرح اختصاص دارد.
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پرسش قرار گرفته و نتایج آن گزارش در اجرای آزمایشی فاز دوم ، نمونه ای منتخب از جامعۀ آماری طرح مورد 

 می شود.

 شرح خدمات زیر در دستور کار این طرح است : به این ترتیب

در خصوص روش  تجارب عملیمعرفی روش مطالعات تعقیبی دانش آموختگان شامل مبانی نظری ، و  -1

 ل:شامهای آماری در کشورهای دیگر ها و چگونگی جمع آوری داده ها و مشخصات چنین پایگاه

 های اساسی و مهم جهت ردیابی ، آماده سازی نقشۀ تعقیب و شناسایی گلوگاه1-1       

 تعیین نهاد ها و سازمان های همکار ،1-2            

 تعیین روش جمع آوری داده ها ) پرسشنامه یا تبادل بین پایگاههای آماری( ، 1-3       

 انتخاب متغیر ها و فیلد های آماری 1-4      

 در پنل تخصصی و جمع بندی نظرات.

 :شاملاجرای آزمایشی پیمایش ،  -2

شناسایی جامعۀ آماری طرح بلحاظ مراکز جمع آوری داده های مورد نیاز برای ردیابی دانش  -1

 آموختگان

 جمع آوری اطالعات تماس و ارسال پرسشنامه -2

 جمع آوری و استخراج داده های پرسشنامه -3

 تحلیل و جمع بندی نتایج  -4

 مراحل زیر انجام می شود: لذا این طرح با طی

مرحلۀ اول :انجام مطالعات نظری و تطبیقی و تشکیل پنل تخصصی برای کسب نظرات تخصصی و رسیدن به 

 اجماع نظر در مورد نقشۀ راه مطالعات تعقیبی

در نقشۀ راه  مرتبط و دخیلهای اجرایی دستگاهدانشگاه ) جامعۀ هدف ( و مرحلۀ دوم: دعوت از نمایندگان 

 مطالعات تعقیبی) شناسایی گلوگاههای اطالعاتی (

مرحلۀ سوم : ارتباط  آزمایشی بین پایگاههای آماری داده های ثبتی بعنوان منبع اصلی برای تعقیب دانشجویان در 

( با یک surveyآماری )سطوح ملی و موسسات و داده های تامین اجتماعی یا بازار کار بر محور طرح های 

 « .رویکرد متمرکز»
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از جامعۀ هدف ، و ارسال پرسشنامه با اتخاذ یکی از رویکردهای متمرکز و غیر متمرکز  نمونه گیریمرحلۀ چهارم: 

.در رویکرد متمرکز ، ارسال پرسشنامه و جمع آوری داده ها توسط مؤسسه انجام می شود و در رویکرد غیر 

 هدف انجام می شود . متمرکز ، توسط دانشگاه

 مرحلۀ پنجم: تدوین گزارش های نهایی و مستند سازی

 

 پژوهش ۀحوز و یآمار جامعه

طرح های مطالعات تعقیبی در سطح ملی ، جامعۀ آماری بسیار وسیعی را تحت پوشش دارند و کل کشور را شامل 

سیاست گذاران وتصمیم گیران)در بنا به نیاز های در ایران پیمایش مسیر شغلی فارغ التحصیالن  چهمی شوند. اگر 

باید به  ا برای تصمیم سازی آگاهانه هستندال کسب اطالعات و داده هبسطوح ملی، منطقه ای  بخشی( که به دن

جمعیت تجربۀ اول در این زمینه است ، در طرح حاضر ، این طرح ، این مرحله نایل آید ، لیکن با توجه به اینکه 

محدود می شود.و بنا به تصمیمات  ارغ التحصیالن یک موسسه آموزشی)بدون توجه به نوع مدرک(به ف هدف

جامعۀ آماری این طرح کلیۀ دانش آموختگان ) فارغ التحصیالن ( سال مؤسسه ،  اخذ شده در شورای پژوهشی

در به بعد کلیه مقاطع دانشگاه تهران است که با نمونه گیری طبقه بندی شده ، مورد پرسش مستقیم و  1388

زمان غیر مستقیم )از طریق استخراج داده های موجود در سا صورت عدم امکان پرسش مستقیم در معرض کنترل

پس از این مرحله ، دستور العمل اجرای طرح  رفت.ها و نهادهای مرتبط با فعالیت اقتصادی آنان ( قرار خواهند گ

 برای کل جامعۀ آماری تدوین خواهد شد.

 تاطالعا لیتحل و هیتجز و یآور گرد روش

، اختیاری ، پرسشنامه با ترکیبی از سؤاالت اصلی در مرحلۀ اجرا  مطالعاتها در این آوری دادهابزار اصلی جمع

و خاص است. سؤاالت اصلی در همۀ مقاطع و رشته ها یکسان و معموال مشخصات فردی است و سؤاالت 

اختیاری ، بنا بر هدف پیمایش و تأکید بر موضوع ، می تواند متفاوت باشد .سؤاالت اصلی یکسان به قابلیت 

و نظارت کلی را ممکن می سازد و سؤاالت اختیاری و خاص ، پاسخگویی به سؤاالت خاص را میسر ه مقایس

 می کند.
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بلحاظ دورۀ از لحاظ طول پرسشنامه ، به حداقل اکتفا می شود تا ضریب اطمینان از پاسخگویی افزایش یابد.

سال پس از فارغ التحصیلی )دوره انتظار  2الی  1پرسش ، معموال طرح های بهینه تعقیب فارغ التحصیالن در 

یافتن شغل( اجرا می شوند.محتوای پرسشنامه شامل اطالعات جمعیت شناختی ، دوره تحصیلی ، توانایی های 

مقطع باالتر یا اشتغال به کار( ، ضروریات اولین  فردی در زمان فارغ التحصیلی ، مسیر شغلی )ادامه تحصیل در

فعالیت شغلی ، وظایف و توانمندی های شغلی و در نهایت توصیه هایی برای بهبود برنامه های درسی رشتۀ 

 تحصیلی مربوطه است.

ند از بین جامعۀ آماری نمونه ای هدفمند و متناسب با تعداد جامعه آماری در رشته ها و مقاطع انتخاب می شو

سپس با مراجعه به پایگاههای آمار ثبتی فارغ التحصیالن آدرس ها  و کیفیت دسترسی به انها بررسی و پرسشنامه .

بمنظور کنترل صحت داده ها سعی می شود که در حد امکان اطالعات پایگاههای آماری از ارسال می شود.

مان های مربوطه کسب و با داده های ثبتی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن مانند سوابق بیمه و مالیات از ساز

 دانشگاهی مقایسه شود.
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 تعاریف و مفاهیم

ست برای ارزیابی تأثیر مطالعه تعقیبی ابزاری ا( ، 2005المللی کار )مع سازمان بینفرهنگ جاطبق تعریف 

های هدف که بوسیله آن عوامل اثربخش و غیراثربخش یک پروژه مشخص و ا برنامه به گروهیک پروژه ی

 (ILO Thesaurus,2005شوند. )تفکیک می

چنین این مطالعه تعریف منطبق بر اهداف کی از ماهیت روش تعقیبی وجود ندارد، اما اگرچه درک مشتر

طرح ها و فرایندهای اداری و  از طریقتعقیب دانشجویان و یا فارغ التحصیالن برای فعالیت مشترک  » است:

نها در افق زمانی آمشاغل ومیزان تطابق آن با ، مهارتهای آموخته شده، میزان یادگیری  ، به منظور ثبتاجرایی

 برایروش تعقیبی به کاربرد نتایج  هایفرایندها یا ابزار .«، از طریق داده های تجمعی یا فردیتعیین شده

 .منجر می شوداصالح و بهبود برنامه درسی، تقویت خدمات دانشجویان و... 

پیمایش مسیر ، التحصیالن  پژوهش از فارغ به یا اسامی دیگر مطالعات تعقیبی عبارتند از:اصطالحات مشا

 (follow up)گیرانهپی و مطالعاتالتحصیالن   شغلی فارغ

 مبانی نظری
هستۀ اصلی اقتصاد دانش بنیان ، تحقق نظریۀ سرمایۀ انسانی است.بنابر این نظریه ، آموزش موجودی سرمایۀ 

ایش بهره وری اقتصادی منجر می شود و در نهایت به انسانی افراد را و بهره وری آنان را بهبود داده و به  افز

بهبود عمومی جامعه کمک می کند.جنبۀ سرمایه گذاری در این نظریه طیف وسیعی دارد و از هزینه های 

مصرفی فردی تا مخارج دولتی را در برمی گیرد.با افزایش سرمایۀ انسانی ، جوامع  به درجۀ باالتری از انعطاف 

تکمیلی آینده نگر تبدیل می شود که -یافت.این شرایط سرانجام به یک فرایند خود اقتصادی دست خواهند

چرخۀ افزایش نرخ سواد و فرصتهای آموزشی به تدارک نیروی کار با آمادگی بهتر که تقاضای بیشتری برای 

ی از کسب دانش و مهارت دارند انجامیده و رشد پایدار اقتصاد دانش بنیان را سبب می شود.ادبیات مفصل

تحلیل اثرات ) شاخص های ( سرمایه انسانی در سطوح خرد و کالن اقتصادی و همینطور پیامد های اجتماعی 

شکل گرفته است که مرور آنها در این فرصت میسر نیست. امّا در مجموع شواهد تجربی موجود حاکی از 

فرایندهای تولیدی است.تولید افزایش اهمیت سرمایه انسانی بعنوان یک نهاده و دانش بر شدن روز افزون 

با آموزش  یشتر به فعالیت های تحقیق و توسعهدانش کاربردی که خمیرمایۀ پیشرفت های فنی است و اتکای ب

رسمی درهم تنیده شده و ارتباط نزدیک تری یافته است .پیشرفت سریع و گستردۀ فناوری اطالعات و 
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قتصادهای دانش بنیان و شتاب گرفتن روند های دوره ارتباطات در سالهای اخیر وابستگی قوی به توسعۀ ا

ای که اهمیت روزافزون سرمایۀ انسانی را در بردارد، داشته است.این نقش اساسی بدلیل کاربرد چند منظورۀ 

این فناوری ها در بخش های گوناگون و همینطور امکان افزایش ظرفیت انسانی و دسترسی و پردازش 

 ینه است.اطالعات بطور سریع و کم هز

با عنایت به همین کارکرد محوری منابع انسانی بعنوان زیر ساخت توسعۀ علمی کشور، شناسائی نیاز ها گام 

اولیه و زیر بنائی است . به این ترتیب ایجاد نظام مستمر ارزیابی و توسعۀ منابع انسانی کشور، یکی از ارکان 

و مهمترین بخش یا زیرمجموعه این نظام ارزیابی ،  اصلی و مهم توسعۀ پایدار و توسعۀ مبتنی بر دانش است

جمع آوری و تولید داده های آماری مستمر از وضعیت منابع انسانی است.به این لحاظ مبانی نظری این 

 البته در سطح کالن باید جستجو کرد.  HRMپژوهش را در نظریات مدیریت منابع انسانی یا 

ارزشیابی محصول نظام دانشگاهی در کالن و یا یک دانشگاه  از طرف دیگر ، مطالعات تعقیبی سنگ بنای

ومؤسسه در سطح خرد است و بنابر این در مباحث نظری مربوط به کارایی بیرونی نظام دانشگاهی نیز جایگاه 

به همین لحاظ بخش مهمی از پیشینۀ تجربی این موضوع در اسناد رسمی و مطالعات موردی  مهم دارد.

 دانشگاهی جای دارد.

داده های بدست آمده از طرح تعقیبی فارغ التحصیالن می تواند برای تضمین کیفیت، تقویت یا اصالح 

بکار گرفته شود. تعداد زیادی از در سطح سازمانی  روندهای مطالعاتی و آموزشی، و تخصیص منابع

نشجویان برای اهداف متخصصان همچنین بیان کرده اند که از این داده ها می توان برای ارائه مشاوره به دا

نیز اعتبار و بودجه، برآورد راهنمایی شغلی استفاده کرد. در نهایت ابزارهای تعقیبی فارغ التحصیالن برای 

 ورد استفاده قرار می گیرد.م

 پیشینۀ تجربی

داده سوابق بین المللی پایگاه  مطالعات تعقیبی چند دهه است که توسط مؤسسات آموزشی به اجرا درآمده است.
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 به وفور قابل جستجو است . 1فارغ التحصیالن دانشگاهی در سطح خرد ) خاص هر دانشگاه (

 از جمله:

هارالدشومبرگ و همکاران در مرکز کار و آموزش عالی دانشگاه کاسل آلمان از طریق پرسشنامه با هدف  •

های مشابه در روپا و طرحالتحصیالن در ابررسی و تحلیل آماری ارتباط بین آموزش عالی و استخدام فارغ

 آفریقا، آسیا، امریکای التین توسط همین افراد.

بعنوان بخشی  1987و  1995های التحصیالن سالالتحصیالن دانشگاه ماالوی برای فارغمطالعه تعقیبی فارغ •

ین های افریقا که مهمترای آموزش عالی در افریقا با حمایت مالی انجمن دانشگاهاز یک مطالعه مقایسه

التحصیلی، تحلیل ارتباط سال پس از فارغ 5التحصیالن در فاصله اهداف آن بررسی وضعیت اشتغال فارغ

 درآمد ، آموزش عالی و کار و درجه تحقق اهداف فردی مثل رضایت شغلی و سنجش عینی موفقیت شغلی

های آنان در مورد هامنیت شغلی و ماهیت کار و اهداف دیگری مثل: سنجش ارزیابی دانشجویان و دیدگا ،

 افراد رویکردضمن  بود. دانشگاهمسؤوالن برای بازخورد به  مذکوربرنامه درسی دانشگاه  و منابع، امکانات

های تحصیلی شامل گستره، التحصیالن و محتوا و ماهیت دورهمستمر فارغو به آموزش عالی تخصصی 

نیزمورد پرسش قرار  یانشگاههای دهزینه، موقعیت جغرافیایی و دالیل مشارکت در آموزش

 ( Zembere S.N. and Chinyama,1996)گرفت.

های افریقا در زمینه آموزش عالی و کار در نیجریه که نتایج مشابه طرح پروژه پژوهشی انجمن دانشگاه •

 (Ugwuonah. & Omeje,1998)ماالوی داشته است. 

 250( با انتخاب نمونه 2004و  2003پنه )التحصیالن دانشگاه سلطنتی پنوم بررسی وضعیت شغلی فارغ •

اند در طول تحصیل شاغل بوده %42نفری و با ابزار مصاحبه تلفنی که نتیجه آن چنین بدست آمده است: 

، خانواده و دوستان %7/43ای های جستجوی شغل: تبلیغات رسانهپاره وقت( روش %3تمام وقت و  97%)

 Royal) .%7/0و مؤسسات کاریابی  %2/0مشاوره شغلی ، دفاتر %3/14، پیشنهاد کارفرما 1/38%

University of Phnom Penh ,2004-2033) 

                                           
1 Graduate Data Base or Alumni Data Base or Fellowship/Awards Data Base 
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این پایگاهها امکان جستجو و اطالع از وضعیت جاری فارغ التحصیالن همان دانشگاه را فراهم می کنند.نوع 

بوط به امور رفاهی دیگری از پایگاههای مربوط به دانشگاه که در سطحی فرا دانشگاهی است پایگاههای مر

 2این پایگاهها اگر چه قابل توجهتعدادو وام دانشجوئی با منبع پشتیبانی فرا دانشگاهی ) مانند دولت ( است. 

ولی در خصوص وضعیت فعالیت و مسیر شغلی دانش آموختگان اطالعی حاصل نمی کنند.  در مورد است 

ن یعنی آنچه که هدف غائی  این پژوهش است ، پایگاههای ملّی از وضعیت شغلی یا فعالیت دانش آموختگا

 می توان یافت. -نسبت به دو مورد اول –سوابق کمتری 

در مطالعات تعقیبی آموزشی، گروه هدف دانشجویان سابق هستند که معموالً برای ارزیابی رابطه بین آموزش 

های شغلی و صیالن، ویژگیالتحها، وضعیت اشتغال و کار فارغشوند و در این طرحعالی و کار طراحی می

التحصیل در اختیار گیری و تجربیات فارغهای مرتبط با آنها بررسی و نیز اطالعاتی در زمینه جهتشایستگی

توان اطالعاتی از سطح مهارت های آموزشی میهای معمول دورهگذارد.  اگر چه در پایان تحصیل با ارزشیابیمی

آید. زمانی که وارد بازار کار نشوند، شواهد کمی مشخص بدست نمی و دانش دانشجویان بدست آورد ولی تا

(Schomburg , 2003, p.36).) 

 برخی از سوابق کارهای انجام شده در سطح وسیع تر از یک دانشگاه یا مؤسسه عبارتند از:

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد.  2010طرح تراکیت، طرح دو ساله ای است که در پاییز 

یک دیدگاه کلی از تالشهای صورت گرفته برای تعقیب روندها و مسیرهای  ،کسبهدف اصلی این طرح 

ه های کتبی و تلفنی با استفاده از مصاحببوده که کشور اروپایی  31جویان و فارغ التحصیالن در ششغلی دان

و از ابزارهای تعقیب رها و موسسات آموزش عالی وبرای آگاهی هریک از کشانجام شده است و نتایج آن 

تحلیل روشهای مختلف با توجه به زمینه های خاص ملی آنها بوده است. همچنین تهیه نقشه ای موقت و 

تلف، از اهداف این طرح یوده است. این ارزیابی اقدامات تعقیبی در موسسات آموزش عالی و کشورهای مخ

 .((Guabel et.al.,2012طرح در سه مرحله انجام یافت: 

                                           
 اپیگاه می رسد. 100بعنوان مثال در کشور هند جمموع این نوع اپیگاهها و اپیگاههای خاص دانشگاهی به  2
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پیشینه پژوهش و ارائه روش شناسی جمع آوری داده ها و تحلیل آنها با توجه به جنبه های خاص. در  .1

الی شود، این مرحله، این موضوع که چگونه این یافته ها می تواند باعث بهبود فعالیت های آموزش ع

یافتن به یک دیدگاه کلی اولیه در موضوع چگونگی انجام  بررسی نشده است. همچنین برای دست

کشور اروپایی و گروه های مرتبط ملی  31فعالیت های تعقیبی، پرسشنامه ای به موسسات آموزش عالی 

 ینه تکمیل شد.فرستاده شد. اطالعات بدست آمده از طریق مصاحبه تلفنی با متخصصان ملی در این زم

 آنهاموسسه آموزش عالی  23بازدید مکانی از کشور انتخاب و  11،  قبلیبر اساس یافته های پژوهش  .2

ایجاد تعادل جغرافیایی و ارائه رویکردهای مختلف به روند  انتخاب کشورها با هدفصورت گرفت. 

 تعقیبی از طریق مشارکت موسسات مختلف از سراسر اروپا بود.

مینه ها و موضوعات مهم در این رابطه و مباحثه در زمینه نتایج اولیه. یافته های بازدید اول، یافتن دیگر ز .3

 تحلیل شد.به صورت متقابل  های قبلیجمع آوری و تحلیل شد و با اطالعات بدست آمده از بررسی 

 :معموال به روش های زیر انجام می شود،  جمع آوری داده ها در طرح تعقیبی فارغ التحصیالن

را برای تعقیب دانشجویان از طریق استفاده از داده های ثبتی « رویکرد متمرکز»برخی از کشورها یک  •

د و آنها را به از دانشجویان خود جمع آوری می کنداده هایی را هر دانشگاه یا موسسه استفاده می کنند. 

 مدیریت می شود منتقل می کنند.یک پایگاه داده های متمرکز ملی که عمدتا از سوی یک گروه ملی 

و هدف آن  دانجام می شوکمّی و کیفی  (Survey)آماری تعقیب دانشجویان اغلب با اجرای طرح های  •

تعقیب فارغ التحصیالن می تواند بر مبنای داده های  سنجش آموخته ها وادراکات دانشجویان است ولی 

ح ملی را با داده های تامین اجتماعی یا بازار کار و صورت پذیرد، که در آن ، پایگاه داده در سط نیزثبتی 

 می کنند. تجمیعیا حتی داده های تحصیالت پیش دانشگاهی 

اقدام بطوری که هریک از موسسات در یک  اتخاذ می شود.در برخی از کشورها، رویکردهای مشترک  •

سوی یک گروه و در برخی  یا فرایند متمرکز)با توجه به روش و برنامه و...( که معموال از ی وابتکار

 مشارکت می نمایند. رهبری می شود، اوقات شبکه ای از دانشگاهها یا با یک موسسه تحقیقاتی 

با دیگر تمهیدات مانند مصاحبه ها، نشست های گروهی متمرکز، بازخورد  اغلب تعقیبی های روش  •

ی فارغ التحصیالن، ایجاد و د. به همین لحاظ ، برای روش تعقیبنیز تکمیل می شودانشجویان و غیره 
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تقویت روابط با دانش آموختگان)از طریق کانون فارغ التحصیالن یا نهاد های مشابه ( می تواند مفید 

 باشد.

در برخی از کشورها، داده های مربوط به دانشجویان از داده های ثبتی موسسه ای جمع آوری می شود  •

 می شوند.تجمیع  در پایگاه داده مرکزی )رویکرد متمرکز( سپس و 

رایج را تعیین می کند، که ممکن است در همۀ موسسات  رویکردملی  یک نهاددر برخی از کشورها،  •

آموزش عالی قابل انطباق نباشد . در برخی از کشورهای دیگر، دانشگاه ها آزادند تا خودشان سیستمی  

واند به شیوه بهتری نیازهای آنها را را برای تعقیب دانشجویان یا فارغ التحصیالن تدوین نمایند که می ت

برآورده نماید. اما در واقع، مبتنی بر داده های پایه ای  است که احتمال مقایسه و تجمیع در سطح فراتر 

 از موسسات را بصورت محدود ممکن می نماید.

یا منطقه ای طرحهایی که بیشتر با رویکرد ملی انطباق دارند، بیشتر در اروپا رواج دارند.) در سطح ملی  •

.در حالی که بطور کلی نحوه اجرای آنها در میان تمام کشورها (نظام 31نظام آموزش عالی از کل  23در 

نیز بین آنها قابل جنبه های مشترک و یا بین تعدادی از آنها به طور قابل توجهی تفاوت دارد، اما برخی 

به طور معمول برای برنامه ریزی و مشاهده است. داده های بدست آمده از روش تعقیبی دانشجویان 

توسعه سیاست های آموزش عالی مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها، ابزارهای تعقیب 

دانشجویان به منظور تخصیص اعتبارات به موسسه آموزش عالی است. ابزارهای ملی تعقیب دانشجویان 

ریزی و توسعه سیاست های مربوطه به کار گرفته  برای اهداف آماری و تحلیلی و همچنین برای برنامه

می شوند. تنها برخی معدود از کشورها هستند که از داده های تعقیبی دانشجویان برای تخصیص اعتبار 

 میان موسسات آموزش عالی استفاده می کنند.

ست و یوۀ تعقیب مؤسسه ای ) سطح خرد( تعقیب دانشجویان در اولین سال تحصیل دارای اهمیت ادرش

دانشجویان و  ار روند های آموزشی انجام می شود، زیرابسیاری از این تهمیدات در جهت اطمینان از استمر

برخی  اینکهمی کنند.خصوصاً  پیمایشادراکات ذهنی سطح پیشرفت عملی و میزان  بلحاظفارغ التحصیالن را 

دانشجویان ، به تهیه اطالعات و شناسایی زود هنگام  مطالعات تعقیبی و پیمایشیموسسات با استفاده از 
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و ارائه راهکارها و تمهیداتی برای جلوگیری از ترک تحصیل  علل آندانشجویان در معرض خطر، ارزیابی 

 دانشجویان، اقدام می کنند .

استفاده تقریبا تمام کشورهایی که روند زندگی فارغ التحصیالن خود را تعقیب می کنند، از یک طرح آماری 

می کنند و این نشان می دهد که بدست آوردن داده های ثبتی در ارتباط با فارغ التحصیالن ممکن است دشوار 

کشور از ابزارهایی که مبنای آنها داده های ثبتی است، استفاده می کند.  7در حال حاضر باشد. با این حال 

ر موسسات آموزش عالی با دیگر منابع داده ای این ابزارها بر احتمال ارتباط اطالعات دانشجویان داساس 

، یک « طرح مقصد فارغ التحصیالن آموزش عالی»تامین اجتماعی قرار دارد. برای مثال های مانند پایگاه داده 

طرح پهن دامنه است که برای رصد فارغ التحصیالن تا شش ماه پس از فارغ التحصیلی  در انگلستان انجام 

طرح تعقیبی فارغ  اساسداده های ثبتی موجود از آنها متصل شود. در دانمارک نیز می شود و می تواند به 

 داده های ثبتی است.، التحصیالن 

مشابهی را برای تعقیب فارغ التحصیالن خود، از طریق ترکیب داده های جمع  موسسه تکنیک 4الیا در استر

ی به کار بردند. اما در جاهایی که طرح های آوری شده از سوی سازمانهای اجرایی با داده های تامین اجتماع

تعقیبی به طور معمول انجام می شود، این شیوه جمع آوری و بروز رسانی اطالعات به طور مرتب در هر 

دانشجویان خود را به طور  شورهای اتحادیه اروپا روند تعقیبیک یا سه سال انجام می شود. تقریبا تمام ک

 منظم انجام می دهند.

ثبتی، منبع اصلی مورد استفاده برای تعقیب دانشجویان در سطح ملی و موسسه ای است. در حالیکه  داده های

 تعقیب فارغ التحصیالن بر انجام طرح های آماری متکی است.

در صورتی که قانونی باشد ترکیب داده های تامین اجتماعی با داده های بازارکار می تواند برای تعقیب فارغ 

 آماری ملی را با توزیع وتکمیلر رود. با این حال، بسیاری از موسسات هنوز هم طرح های التحصیالن به کا

 ((Guabel et.al. ,2012 می کنند. خاص خود اجراپرسشنامه 

طرح های تعقیبی فارغ التحصیالن، برای اطمینان از درجۀ قابل قبول پاسخگویی، انطباق فعالیت ها با خط مشی 

اجرای مطالعات نیز انجام می شود. ( به سیاست های ملی  )معطوف تماعی و قومی مع آوری اطالعات اجها وج

 ساله انجام  10الی  5بلندمدت  اندازی سازمانی )توسط هر دانشگاه( در یک چشمتعقیب
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کننده مرکزی برای های مجری و تشکیل یک واحد حمایتای از سازمانایجاد شبکه-دو مرحلۀ الف می شود و

را در بر  المللیهای داده ملی  و انتشار گزارشات و تعامالت بینهنگی، نظارت ملی و ایجاد پایگاهآموزش و هما

 می گیرد.

 پیشینه پژوهش در ایران

ها و مؤسسات آموزش عالی در التحصیالن دانشگاهبررسی وضعیت اشتغال فارغ» در ایران اولین تالش برای 

در مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1377در سال « غیر دولتیهای دولتی و ها و سازمانوزارتخانه

 500آوری شده بود پرسشنامه که از طریق روزنامه کثیراالنتشار توزیع و جمع 5000انجام شد و در آن از بین 

م، پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب و تحلیل شد.متغیرهای مورد مطالعه شامل وضعیت استخدام، نوع استخدا

گروه آموزشی، مقطع تحصیلی و تطابق رشته تحصیلی و شغل بوده اند که هر یک ، به تفکیکهای مختلف مثل 

درصد  8/53جنس، نوع دانشگاه، محل تحصیل، محل خدمت، سابقه کار و... مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.  

است. در میان بوده  کتری و باالتر ن مربوط به مقطع دآ درصد 8/4از کل نمونه مربوط به مقطع کارشناسی و 

سهم بود. کمترین درصد  4/2گروه هنر با  بیشترین ودرصد  4/35گروههای آموزشی نیز گروه علوم انسانی با 

درصد و  8/11ه درصد، علوم پای 8/14درصد، علوم پزشکی  2/46فنی و مهندسی عبارت بود از :سایر گروهها 

 84ابق رشته تحصیلی و شغل این نتیجه حاصل شد که رشتۀ تحصیلی .در ارتباط با تطدرصد  4/6کشاورزی 

که شاغالن بخش دولتی بسیار  عیت استخدام این افراد نیز نشان داددرصد از افراد با شغلشان هم خوانی دارد.وض

-129، ص  1377درصد بوده است.)صالحی ،  10زیاد بوده و نرخ بیکاری )در جامعۀ مورد مطالعه(در حدود 

145.) 

مطالعات انجام شده در این موضوع در ایران ، بررسی وضعیت خاص فارغ التحصیالن یک رشته است که سایر 

یا بطور کلی اشتغال یابی آنها را بررسی کرده اند یا به ارزیابی سطح مهارت های آنان پرداخته اند. از گروه اول 

اموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی بررسی رابطه رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش »می توان به 

اشاره کرد.نتایج این پژوهش نشان داد که دانش اموختگان سالهای قبل  1380-1387در دورۀ « دانشگاه تهران

وضعیت اشتغال مناسب تری داشته اند و در رشته های روانشناسی بالینی ، مشاوره و کودکان استثنایی بیشترین 

از همین گروه ، بررسی وضعیت  (.1391حصیلی وجود دارد. )بیگدلی ، کرامتی و بازرگان، تناسب شغلی با رشتۀ ت

اشتغال دانش آموختگان دوره های کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی در واحد های مالیر و اراک )عزیز مالیری ، 
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آموختگان دانشگاه  مطالعه و تبیین مزیت های منطقه ای در اشتغال زایی دانش»( و مجموعه بررسی های 1372

( ،فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویر احمد ) 1382)اسدزاده ،« در استانهای آذربایجان شرقی ، غربی واردبیل

راهکارهای آموزشی مؤثر در اشتغال دانش آموختگان »( ، 1381( و دانشگاه بوعلی سینا ) نظری ،1380قطمیری، 

سرنوشت شغلی دانش »( ، 1388پور و سلیمانپور، ، )خسروی «مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خوزستان

تحلیل سرنوشت شغلی دانش آموختگان »( و 1382، ) صابریان ، آقاجانی، «آموختگان دانشکده پرستاری سمنان

 ( را نیز می توان نام برد.1388)سعیدی رضوانی و حسین زاده ، « رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

( و ) حکمت 1388( ، )شجاعی ،1393( ، ) انتظاری ،1393( ، )قارون،1391رون ، ازپژوهش های گروه دوم به )قا

( می توان اشاره کرد که میزان مهارت ها و شایستگی های کانونی و تخصصی دانش آموختگان 1390و عمانی ، 

 را از طریق خود اظهاری و یا پرسش از کارفرمایان بررسی کرده اند.

وجود پایگاههای اطالعاتی فارغ ترسیم نقشۀ تعقیب دانش آموختگان و پیمایش شغلی آنان و یا ق موجود از سواب 

التحصیالن در ایران بسیار محدود و صرف نظر از سایت های انجمنهای فارغ التحصیالن دانشگاهها ، فقط می 

هم در واقع یک پایگاه داده اشاره کرد که آن   3توان به پایگاه اطالع رسانی شغلی فارغ التحصیالن آموزش عالی

نیست بلکه پایگاه اطالع رسانی به فارغ التحصیالن از فرصت های شغلی  شغلی دانش آموختگاناز اطالعات 

 است. بنابراین می توان گفت که این پژوهش در ایران فاقد سابقه تجربی است.موجود 

 

 خالصه و نتیجه گیری

آموختگان متنوع است امّا در یک جمع بندی کلی توصیفی روش های تعقیب یا پیمایش وضعیت شغلی دانش 

از فعالیت های مشترک است که امکان تعقیب اطالعات دانشجویان و یا فارغ التحصیالن را با توجه به پیشرفت 

یادگیری آنها، مهارتهای آموخته شده، ادراکات، مشاغل در حداقل بین دو زمان، از طریق داده های تجمعی یا 

ی که  از طریق طرح ها و فرایندهای اداری و اجرایی جمع آوری شده است، را فراهم می کند در سطح فرد

 و متمایز از دیگر انواع جمع آوری داده ها یا پروژه های تحقیقی است.

                                           
 انم دارد وابسته به سازمان مهیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی است.  (JOBIRAN)ریان این اپیگاه که جاب 3
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پیمایش ها در دو سطح سازمانی ) دانشگاه ( و ملّی انجام می شود. در سطح سازمانی ، موسسات روش 

ی مانند مصاحبه ها، نشست های گروهی متمرکز، بازخورد دانشجویان و غیره اجرا می تعقیبی را با تمهیدات

و در مورد دوم یک  کنند. و برای این منظور،  ایجاد و تقویت روابط با دانش آموختگان الزم و مفید است.

در این صورت برای تعقیب دانشجویان از طریق استفاده از داده های ثبتی استفاده می شود.« رویکرد متمرکز»

پایگاه داده های ملی دانشجویان را با داده های تامین اجتماعی یا بازار کار و یا حتی داده های تحصیالت 

 پیش دانشگاهی ترکیب می کنند.

 نتایج مطالعات تعقیبی برای اهداف مختلف و در زمینه های گوناگون بکار گرفته می شود که عبارتند از:

ای آگاهی بیشتر از نتایج فعالیت های تدریس و انتقال عموماً مطالعات تعقیبی بر •

معلومات و مقایسه آنها در میان موسسات بکار می رود. مثالً برای درک بهتر دالیل ترک 

 تحصیل و توجه به چشم اندازهای حرفه ای شغلی برای اصالح و بازبینی برنامه درسی،

دانشجویان مستعد و برنامه  همچنین روند تعقیبی می تواند برای شناسایی و هدفگیری •

 ریزی برای دوره بعدی ثبت نام دانشجویان بکار رود،

این روند می تواند برای بهبود و تدبیر بهتر در زمینه سیستم حمایت از دانشجویان هدف  •

که می تواند تمام مراحل زندگی دانشجویان را پوشش دهد و به کیفیت بهتر آموزش و 

 ان مستعد، سودمند باشد.اقدامات بهتر در حفظ دانشجوی

 برای ایجاد مبانی اهداف و نماگرهای توسعه ای مشترک بین موسسات  •

امکان مقایسه بین موسسه ای و رتبه بندی انها به عنوان ابزاری برای ایجاد آگاهی میان  •

 پرسنل و بهبود مدیریت، تدریس و ارائه خدمات

 استفاده بهتر از داده های موجوداصالح روند جمع اوری داده ها از سوی موسسات و  •

استفاده از داده ها برای توسعه استراتژی ها و بهبود روند ها و ساختارهای حاکمیت و  •

 مدیریت

 استفاده از این روند برای ارزیابی تأثیر اصالحات آموزش عالی •
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فرایندهای ه از طریق داده های جمع آوری شد تعقیب دانشجویان در سطح ملی صرفاً مورد استفاده برای ابزارهای 

. در بسیاری از موارد، داده ها در پایگاه داده ای مرکزی که از سوی وزارتخانه مربوطه استثبتی  جمع آوری آمار

مدیریت و تامین مالی می شود، جمع آوری می گردد و از طریق یک سازمان ملی مانند اداره ملی آمار به اجرا در 

های قانونی ترکیب داده های تأمین اجتماعی با داده های بازار کار نیز برای با ایجاد هماهنگی و مجوز می آید. 

داده های مربوطه را جمع آوری و به این پایگاه داده ای موظفند موسسات آموزشی این منظور استفاده شده است .

در  ه است.در کشورهایی که جمع آوری آمار ثبتی میسر نبوده ، طرح های آماری اجرا شدکنند. ارسالمرکزی 

طرح های آماری ،از پرسشنامه ها و مصاحبه هایی که نهاد های دولتی  و یا موسسات آموزش عالی به منظور 

 یافتن اطالعات بیشتر در مورد دانشجویان و فارغ التحصیالن تنظیم

 می کنند استفاده می شود.  
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 مقدمه

ضروریات چنانچه در فصل های قبلی آمده است ، اطالع از وضعیت سرمایه های انسانی و رصد کردن آنها ،از 

برنامه ریزی منابع انسانی هم در خصوص اشتغال و بازار کار و هم برنامه های آموزشی در سطوح مختلف است 

. تشکیل پایگاههای آماری از مشخصات و وضعیت فعالیت دانش آموختگان دوره های عالی ، زیربنای این کار 

 میسر و ممکن می کند. است که اجرای طرح های تعقیب یا پیگیری فارغ التحصیالن آن را

روش اجرای طرح های مطالعات تعقیبی ، با توجه به کاربست آن شامل دو جنبۀ اصلی است.چارچوب مفهومی 

چارچوب مفهومی سازمان پیمایش یعنی فعالیت های مرتبط با آماده سازی  و فرایند کامل اجرایی پروژه .در فاز

جهت ردیابی ، تعیین نهاد ها و سازمان های همکار ،تعیین های اساسی و مهم نقشۀ تعقیب و شناسایی گلوگاه

روش جمع آوری داده ها ) پرسشنامه یا تبادل بین پایگاههای آماری ، انتخاب متغیر ها و فیلد های آماری است 

. فاز  دوم ، فرایند اجرای پیمایش شامل جمع آوری و پردازش داده ها و تولید اطالعات ، تحلیل داده ها و 

نویسی است .این مرحله پیمایش های مستمری را در بر می گیرد که در آن  به روز کردن پایگاهها ،  گزارش

آدرس ها و شماره های تماس فارغ التحصیالن و هرگونه امور اجرایی و هماهنگی بطور مرتب تجدید می شود.با 

فاز اول طرح اختصاص دارد لیکن  این طرح بهتوجه به اینکه این طرح برای اولین بار در ایران اجرا می شود، 

برای تعیین مسیر تعقیب و شناخت تنگناهای احتمالی ، تدوین نقشه تعقیب همراه با اجرای آزمایشی آن در یکی 

از دانشگاههای جامع صورت گرفت.این فصل به شرح این اقدامات و مالحظات مربوط به آن بر مبنای آخرین 

 تجارب بین المللی اختصاص دارد.

 ل های نقشه تعقیبماژو 1

 ذینفعان 1-1

 سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه اشتغال و بازار کار 1- 1-1

توسعه اشتغال بویژه اشتغال دانش آموختگان از محورهای اساسی برنامه های توسعه بوده است که در سالهای 

برخوردار شده است.  اخیر بدلیل حجم زیاد دانش آموختگان دوره های عالی از حساسیت و ضرورت بیشتری

تحلیل های کمی بکار رفته برای سیاست گذاری های مذکور ، داده های کلی اشتغال را بعنوان متغیر اصلی منظور 

شتغال به عنوان متغیر ا کرده اند که تابعی از متغیر های  اقتصادی اجتماعی با تعاریف عملیاتی مختلف  است.

وری گذاری، صادرات، مبارزه با قاچاق کاال، بهرهیر متغیرها مثل سرمایهاز تغییر سا آنتغییر  ای است کهوابسته 

. همچنین اشتغال به عنوان تبعیت می کندنیروی کار، تنظیم دستمزدها و رابطه بین عرضه و تقاضا در بازارکار و ... 
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زایش ابتکارها و تر درآمدها، حفظ کرامت و عزت نفس انسان ، افعامل مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع عادالنه

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاریاختراع

  .اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد

ری سیاستگذا ، های کوتاه مدت ، میان مدت و درازمدت به منظور توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه لذا

آثار و نتایج این سیاست ها متفاوت و گاهی بدون نتیجه مطلوب و مورد انتظار .انجام شده استها در این حوزه

های بازارکار مانند زنان، جوانان و به ویژه دانش در برخی از حوزهبوده است.بعنوان مثال در برنامه سوم توسعه 

و همچنین گسترش پدیده چندشغلی و پرکاری  شتاها و مناطق کشور عدم تعادل وجود دآموختگان دانشگاه

ای تنظیم و های اشتغال به گونهر این برنامه سیاستد .وری نیروی کار در سطحی پایین باشدموجب شد که بهره

های خاص و ارتقای سطح های بازارکار در مناطق کشور و گروهگذاری شده بود تا بتواند کاهش عدم تعادلهدف

ر د .را در بر داشته باشدای و نیز گسترش حمایت از بیکاران های فنی و حرفهه لحاظ مهارتکیفی نیروی کار ب

ای و انتقال برخی از های فنی و حرفهدار به آموزشگاههای فنی و اعتباری یارانههای این برنامه کمکطول سال

در قالب وجوه اداره شده و سایر تسهیالت اشتغال زایی  تسهیالت ،های آزاد های مراکز دولتی به آموزشگاهرشته

دنبال های فعال بازارکار سیاست به عنوانهای اقتصادی افزایش خوداشتغالی مبنی بر کارآفرینی و گسترش بنگاه ،

شد ولی آثار این سیاست ها بر اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در حد مورد انتظار محقق نشد.عالوه بر 

مختلفی که به عدم ثبات متغیر های اثر گذار و مکانیزم تأثیر آنها باز می گردد ، یک حقیقت انکار ناپذیر  دالیل

این است که داده های آماری و در نتیجه اطالعات تفصیلی قابل اتکا از چگونگی ) مدت ، نوع شغل ، پایداری 

امه چهارم و پنجم توسعه ، سیاست گذاری و...( اشتغال دانش آموختگان وجود نداشت. به همین ترتیب در برن

های انجام شده بر پایه داده های آماری با همان سبک و فرمت برنامه های قبلی بود و تغییرات چندانی ایجاد 

نشد. در تمامی سیاست های اجرایی برنامه های توسعه بر تطبیق آموزش های عالی با نیاز های بازار کار تأکید و 

ی بعمل آمده از عملکرد برنامه های توسعه ، همواره شکاف بین آموزش عالی و بازار کار و در کلیه ارزیابی ها

 نیز فقدان مکانیزم سنجش و هدف گذاری آن یک چالش مهم بوده است.

تعقیب مسیر شغلی دانش آموختگان جدید ، یک روش موفق شناخته شده در سطح بین المللی برای بهبود رابطه 

کار است.نیاز های برآورد شده برای سیاست گذاری های بازار کار از طریق اجرای این طرح آموزش عالی و بازار 

 ها به شرح زیر است.

 شناخت وقفه های موجود در یافتن شغل و تجارب اولیه جستجوی شغل در بازار کار-1

 اطالع از وضعیت و کیفیت مراکز خدمات شغلی و مکانیزم های هدایت شغلی -2

 ای آماری برای تبیین مدل ها و شناخت تأثیر متغیر های مؤثر بر اشتغال تدارک داده ه-3
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شناخت عوامل و محر کهای تقاضا برای انواع آموزش ها در بازار کار و ایجاد سیستم پیمایش و ارزیابی -4

(monitoring) نیاز های بازار کار 

 حرکات و مسیر های شغلی بین المللیایجاد زمینه الزم برای رویه های شناخته شده پیمایش و ارزیابی ت-5

ذینفعان پیمایش دانش آموختگان در ایران ، به دالیل روشن مانند وابسته بودن دانشگاهها به اعتبارات دولتی و 

فقدان دخالت شاخص های مربوط به کارایی بیرونی و کیفیت محصول در نظام بودجه ریزی و اعتبارات ، در 

ذار یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم هستند ، لیکن با تجهیز مراحل اولیه نهاد های سیاست گ

نظام تصمیم گیری به این اطالعات جدید و توسعه ابزارهای مدیریت و برنامه ریزی نظام آموزش عالی ، دانشگاهها 

داری و موجودیت و مؤسسات آموزش عالی ، مهم ترین ذینفعان این مطالعات خواهند بود ، زیرا حیات علمی و ا

 دانشگاه در گرو لحاظ کردن بازخورد های حاصل از این پیمایش ها در برنامه های آموزشی و درسی خواهد بود. 

 مستندات موجود فعلی که بیانگرتعریف محدود ذینفعان پیمایش دانش آموختگان هستند ، عبارتند از :

 4ی سند برنامه ششم توسعه: آموزش فنی حرفه ای و مهارت آموز

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

ارتقای کیفی آموزش عالی 

 مهارتی

ره گیری و رصد فارغ التحصیالن و 

 دریافت بازخورد

انجام مطالعه پیگیرانه برای تحلیل تحلیل وضعیت 

 فعالیت فارغ التحصیالن عالی مهارتی

افزایش و ارتقای کیفی 

 آموزش غیر رسمی مهارتی

مهارت ره گیری مستمر اشتغال 

آموختگان و دریافت بازخورد از 

مهارت آموختگان و کارفرمایان 

 برای اصالح برنامه های آموزشی

مستمر از وضعیت فعالیت  انجام مطالعه پیگیرانه

کارآموزان دوره دیده در آموزش های مهارتی غیر 

 رسمی

ضمین کیفیت آموزش ها و 

 بهبود مستمر آنها

پیگیری مستمر و نظام مند وضعیت 

 شتغال دانش آموختگانا

انجام مطالعه پیگیرانه برای تحلیل تحلیل وضعیت 

 مهارت آموختگانفعالیت 

 

 

 

 

                                           
 الزم به توضیح است که طبق بند پ ماده 65 قانون برانمه ششم ، از ابتدای اجرای برانمه ، دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زیرجمموعه وزارت آموزش و پرورش به 4

علوم ، حتقیبات و فناوری منتقل شدند.وزارت   
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 سند برنامه ششم توسعه: آموزش عالی 

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

متناسب سازی تحصیل و 

 اشتغال

رصد وضعیت اشتغال دانش 

 آموختگان 

اشتغال طراحی واستقرار نظام جامع پیگیری وضعیت 

دانش آموختگان و تمهید تأثیر گذاری جدی آن بر 

 سطح بندی دانشگاهها

البته با توجه به تأکید برنامه بر تمهید تأثیر گذاری جدی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها بر سطح 

 بندی ، زمینه برای گسترش ذینفعان مطالعات پیگیرانه به سطوح خرد دانشگاهی فراهم شده است. 

 سند آمایش آموزش عالی 

وزارت عتف که به ابالغ کلیات  مفاد طرح آمایش آموزش  25/10/1395مورخ  236714/2ابالغیه شماره  8در بند 

شورای انقالب فرهنگی ، که از سوی رئیس جمهور محترم و رئیس  18/12/1394مورخ  776عالی مصوب جلسه 

 اص دارد ، آمده است :شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ شده است ، اختص

به منظور ارتقای سطح اشتغال پذیری ، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیاز های جامعه  وزارت عتف موظف است"

و تطبیق محتوای دروس دوره های آموزش عالی با نیاز های شغلی ، از دانشگاههای پیگیر  وضعیت اشتغال و 

 . کار آفرینی دانش آموختگان حمایت ویژه بعمل آورد

در خصوص حمایت مالی از دانشگاهها برای این مطالعات  ، اگرچه در قانون بودجه ردیف مشخص ذکر نشده 

است ولی طبق بیانات مقامات سازمان برنامه و بودجه ، منابع مالی خاص برای این منظور پیش بینی شده است 

 که سازو کار تخصیص آن در آینده مشخص خواهد شد.

 آموزشی و درسی دانشگاهیبرنامه ریزان  1-1-2

در مورد تجارب اولیه جستجوی شغل  اطالعاتی که از پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان بدست می آید

توسط آنها ، موقعیت شغلی آنها و میزان کاربرد آموخته های آنان ، بازخورد های اساسی در بازنگری و تصحیح 

امکان مقایسه اثربخشی روش های مختلف آموزش و درک  برنامه های آموزشی و درسی است.این پیمایش ها

بهتر علل افت تحصیلی را نیز فراهم می کند و به شناسایی استعداد های خاص و ایجاد مسیر پیشرفت ویژه برای 

 آنان منجر می شود.به همین لحاظ ارتباط تنگاتنگ با تضمین کیفیت دارد.

رح تعقیب دانشجویان در اروپا اذعان کردند که پس از این کارکنان اداری و کادر علمی دانشگاههای مجری ط

،  "بی تعهدی"طرح درک بهتری از دانشجویان و تجارب آنها در طول تحصیل و دالیل و علل مفاهیمی مثل 

پیدا کرده اند که تا قبل از آن متوجه نشده بودند و اکنون  "و نگرش های اشتباه  "شکست "،  "افت تحصیلی"

 (EUA,2012)ر شناسایی می کنند. تمعرض خطر را بهدانشجویان در 
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انطباق هرچه بیشتر برنامه های درسی "آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها به : 1ماده 

تصریح دارد . این انطباق فقط در صورت شناخت نیاز های آموزشی و مهارتی و با بررسی  " با نیاز های جامعه

اده از دانش و مهارت های آموخته شده در انجام وظایف شغلی میسر است.این شناخت در سطح دنیا میزان استف

با استفاده از پیمایش دانش آموختگان در مسیرهای شغلی فراهم شده است و در همین راستا یکی از اقدامات مهم 

 این اطالعات به مخاطبان در دانشگاهها بوده است .در سایت های خدمات شغلی معموال 5ارائۀ خدمات شغلی 

 ارائه می شود:

و اطالعاتی در مورد مهارت های اشتغال پذیری الزم  آشنایی با مشاغل و دوره های کارآموزی مربوطه  -1

برای هر پست یا رسته شغلی ) که بطور متقابل برای کارفرمایان نیز اطالعات الزم از هر رشته تحصیلی 

 دهد(و مهارت های آموختنی آن می 

اطالع از رویداد های حرفه ای مانند نمایشگاههای حرفه ای ، اطالعیه های شغلی کارفرمایان ، جلسات  -2

 با کرافرمایان ، پنل ها و کار گاهها و سایر اخبار 

بخش ابزار های حرفه ای و شغلی که در آن ابزار های سنجش مهارت های اشتغال پذیری درج شده و  -3

 یابی کند.فرد می تواند خودش را ارز

 روش ها و راهبردهای جستجوی شغل ) نحوه استفاده از آژانس های کاریابی ، مراجعه به شبکه هاو...(  -4

 (StratUpآموزش نحوه راه اندازی یک کسب و کار ، قوانین و فراینده های آن )آموزش   -5

دانشگاهها ومراکز آموزش  به این ترتیب شاید بتوان گفت که مهم ترین ذینفع مطالعات پیمایش دانش آموختگان ،

،  6عالی هستند.در نظام های آموزشی که پذیرش دانشجو به صورت غیر متمرکز ) که اکثرکشورها چنین است( 

در واقع حیات و بقای یک دانشگاه به شناخت این نیاز ها و فعالیت در راستای آن و  اطالع رسانی به مشتریان 

 است.

ه کارکرد بهتر نظام دانشگاهی ، جلب حمایت ذینفعان و استفاده بهینه از نتایج پیمایش های دانش آموختگان ب

در برآیند کلی موجب توسعۀ سازمانی و اصالح فرایند ها و منجر می شود ولذا جاذب منابع نیز هست. 7منابع

                                           
5  Career Services 

   کاستی ها و چالش های  پذیرش دانشجو به شیوه متمرکز ، حبث مفصلی دارد که پژوهش های مستقل را می طلبد و در ادبیات موجود به تفصیل ، معایب آن را می توان ایفت.6
7 Resource Intensive 
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کل بهبود راهبردها و زیرساخت های مدیریتی می شود . از طریق ایجاد رقابت بین مؤسسات به بهبود کارکرد 

 نظام می انجامد . 

 متقاضیان آموزش های دانشگاهی 1-1-3

و موفقیت آن بلحاظ دوره انتظار  مسیر شغلی  اطالعاتی که از وضعیت اشتغال هر رشته و دوره ، با تمامی جزئیات

راهنمای به توسط پیمایش های دانش آموختگان تولید می شود، پیدا کردن شغل  و نوع شغل یا عدم موفقیت در 

اسب برای متقاضیان رشته های مختلف دانشگاهی است که بتوانند انتخاب های درست و متناسب تری داشته من

.طبق اصل رفتار عقالیی مصرف کننده ،  این انتخاب های درست در فضای رقابتی ، منجر به اطالح جریان باشند

بال داوطلبان ورود به دانشگاهها نشان تقاضا و در نتیجه تعادل در بازار کار می شود. بررسی رشته های مورد اق

رشته در صدر انتخاب داوطلبان قرار دارد و این انتخاب  4الی  3می دهد که در هر گروه عمده تحصیلی معموال 

ها بر اساس درک شهودی از بازار کار بوده است . در صورت فقدان اطالعات به روز از وضعیت اشتغال رشته 

اکم دانش آموختگان در رشته هایی منجر می شود که گاهی اوقات در مدت کوتاهی ) ها ، تداوم این اصرار به تر

سال( در بازار به اشباع  رسیده اند. یافته های پیمایش دانش آموختکان هر دانشگاه برای داوطلبان  3الی  2معموال 

هد و تعادل در بازار سریع تر جدید، اطالعات به روز و واقعی تر را در مورد بازار کار رشته ها به متقاضیان می د

 انجام می شود.

 کارفرمایان  1-1-4

اطالعاتی که از طرح های پیمایش دانش آموختگان در بازار کار حاصل می شود ، برای کارفرمایان نیز مفید است 

رنامه زیرا با شناخت شکاف بین آموخته های آنان  و مهارت های مورد نیاز خودشان می توانند سریع تر در مورد ب

ریزی برای آموزش های قبل و ضمن کار تصمیم گیری کنند و از این جهت هزینه های ارتقای نیروی انسانی به 

از طرف دیگر ، اصوال یکی از محل های مراجعه برای سطح کارآمدی مورد انتظار خود را به حداقل برسانند.

با آن ، کارفرمایان هستند . در ماژول های  شناخت نیازهای آموزشی و مهارتی مشاغل و تطبیق برنامه های درسی

نقشه تعقیب ، یکی از مراحل تکمیلی یا بعبارتی پیشرفته طرح های پیمایش ، مصاحبه های عمیق با کارفرمایان 

است . در واقع پس از شناخت وضعیت کلی اشتغال دانش آموختگان ، کسب دیدگاههای کارفرمایان به شناخت 

 و نیاز های شغلی منجر  بهتر شکاف بین آموخته ها

می شود.با گرفتن این بازخورد ها و اعمال آن در برنامه های آموزشی و درسی ، در واقع کوهورت های تحصیلی 

بعدی انطباق بیشتری با نیاز کارفرمایان داشته و در هزینه های آموزش قبل  و حین کار آنان از یک طرف و هزینه 

 ختگان صرفه جویی می شود.های جستجوی کار و بیکاری دانش آمو
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 مراکز پژوهشی و شبکه های تخصصی  1-1-5

تحلیل های آماری و تهیه گزارش های تخصصی از وضعیت بازار کار برای تولید اسناد سیاست گذاری یا به 

آماری از پیمایش فارغ التحصیالن در بازار کار ،  ایعبارتی تصمیم سازی برای تصمیم گیرندگان با وجود داده ه

انجام پیمایش های دانش آموختگان به توسعه دانش تجربی و در مراحل بعد مستند تر و مفید تر خواهد بود. لذا 

به توسعه دانش نظری در مورد اقتصاد آموزش عالی منجر می شود.در حال حاضر کمبود های آماری از وضعیت 

ختگان برای همه ثابت شده است . با فقدان داده های آماری خام ، به تبع آن محاسبه شاخص اشتغال دانش آمو

های کلیدی بازار کار و تحلیل های آماری مورد نیاز نیز مختل می شود. کما اینکه تنها مرجع موجود از شاخص 

که استمرار کافی ندارد ، انجام های کلیدی بازار کار ، محاسبات خود را با استفاده از نتایج یک طرح آماری گیری 

 داده است .ضمن اینکه فاقد اطالعاتی در مورد شاخص های کلیدی بازار کار دانش آموختگان است.

 الزامات  قانونی  2 -1

ب به اتفاق تجارب موفق اجرای مستمر طرح های پیمایش دانش آموختگان ، پشتوانه های قانونی یدر اکثر قر

مؤسسات آموزشی به انجام این بررسی ها وجود دارد. بعنوان مثال قانون آموزش عالی  برای الزام  دانشگاهها و

 ( szilvia&veroszta , 2015مجارستان ) 2005

در ایران اگر چه مستندات قانونی برای آن در برنامه ششم توسعه و سند آمایش آموزش عالی فراهم شده است ، 

یجاد کند هنوز وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیر دادن وضعیت اشتغال لیکن ابزار و سازو کاری که الزام قانونی ا

دانش آموختگان در سطح بندی دانشگاهها اگرچه الزم ولی شرط کافی برای ملزم کردن دانشگاهها به این اقدام 

هم شود نیست . طبق تجارب بین المللی ، سازو کار های قانونی الزم باید در نظم تأمین مالی و بودجه ریزی فرا

و از آنجا که یکی از شاخص ها یا مزیت های اصلی بودجه ریزی عملیاتی ، هم راستا کردن بودجه با اهداف 

عملیاتی است ، فقدان این مکانیزم به نقص بودجه ریزی عملیاتی اشاره دارد زیرا یکی از شاخص های مهم 

لحاظ تأمین نیاز های مشتریان و جامعه کارایی بیرونی هر دانشگاه وکل نظام آموزش عالی ، کیفیت محصول ب

 است.

به این ترتیب پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی ایران تا این مرحله فاقد ابزارهای انگیزشی الزم و تکالیف  

 قانونی الزم برای ابتکار عمل توسط دانشگاهها است.

 حمایت های مالی 1-3

موختگان ، با حمایت های مالی )عموما دولتی ( انجام طرح های و برنامه های پیمایش وضعیت اشتغال دانش آ

شده است که از نظر مکانیزم حمایت به دو دسته بوده اند. در مواردی که طرح پیمایش بطور متمرکز از سوی یک 
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انجام شده است، منابع مالی صرف ابزارهای تشویقی برای ترغیب دانش آموختگان یا نهاد غیر انتفاعی نهاد دولتی 

خ گویی به پرسشنامه ها  شده است. در مواردی که این طرح ها توسط دانشگاهها و با الزام قانونی از طرف به پاس

 دولت انجام شده است ، منابع  مالی به سمت دانشگاه مورد نظر هدایت شده است.

طرح ها را یکی از برجسته ترین حمایت های مالی از این طرح ها مربوط به اتحادیه اروپا است که اجرای این 

 (EUROGRADUATE Consortium, 2014)در کشور های عضو توافقنامه بولونیا دنبال می کند.

در ایران اگر چه تلویحا حمایت های مالی در این مورد ذکر شده اند ولی هنوز سازوکار دقیق و نحوه اجرای آن 

، گنجاندن شاخص های مرتبط  مشخص نیست .با توجه به نظام تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

 با اشتغال در بودجه ریزی می تواند کمک بسیار مؤثری در این زمینه باشد .

 متغیر ها و پرسشنامه   1-4 
متغیرهای تحت بررسی در ماژول یا نقشه تعقیب به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند.متغیر های عملی وو کارکردی 

(objective) یو متغیر های ادراکی فرد(subjective)  دسته اول شامل متغیر های طول دوره انتظار برای .

اشتغال ، شاغل شدن یا ادامه تحصیل، درآمد حاصله ، موقعیت شغلی ) متناسب با تحصیل یا خیر( و وظایف 

شغلی مرتبط با رشته تحصیلی است. دسته دوم شامل متغیرهای توصیف کننده مشاهدات و درک فرد از  ارتباط 

ها با نوع شغل ، بکارگیری مهارت ها و شایستگی ها ، جایگاه شغلی وی ) درآمد ، وجهه شغلی ( ،  آموخته

 استقالل کاری و رضایت شغلی است.

ساختار پرسشنامه شامل سه دسته سؤاالت اصلی و انتخابی و ویژه است .سؤاالت اصلی سؤاالتی است که در 

امکان مقایسه بین مؤسسات و مونیتورینگ در سطح ملی را فراهم می کند تمامی انواع پرسشنامه ها لحاظ شده و 

و باید در کلیه پرسشنامه ها یکسان باشد.سؤاالت انتخابی بر حسب نیاز و ترجیحات هر دانشگاه یا مؤسسه تعریف 

ساتی می شود و باید در طول پروژه یکسان عمل شود  و تثبیت شود . امکان مقایسه در این بخش فقط بین مؤس

 که از این سؤاالت استفاده کرده اند فراهم است و مقایسه در سطح ملی امکان پذیر نیست.

سؤاالت ویژه کامال  در اختیار هر مؤسسه و محتوای آن آزادانه تعریف می شود و لذا امکان مقایسه فقط در 

ند ، فراهم است و صورت مواردی که مؤسسات دیگری نیز همان سؤاالت را بطور کامال مشابه تعریف کرده باش

 بندی آن باید با قسمت های دیگر پرسشنامه متناسب باشد.

نکته قابل تأمل اینکه معموال توصیه می شود که پرسشنامه خیلی طوالنی نباشد ولی برخی تجارب اجرای این 

ست صحیح طرح ها نشان داده است که این فرضیه که هر چه پرسشنامه کوتاه تر باشد نرخ پاسخگویی بیشتر ا

نیست و در مواردی که تعداد سؤاالت کمتر بوده همان نرخ پاسخگویی داشته است و افزایش نرخ پاسخگویی 
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فقط بستگی به روش اجرای هر دانشگاه یا مؤسسه ، یعنی تعداد تماس ها و صحت آدرس ها ، دارد.و البته هر 

 اده شوند.چه پرسش ها بیشتر باشد سؤاالت تحقیق بیشتر ی می توانند پاسخ د

اقدامات مرتبط با پرسشنامه شامل : تدوین پرسشنامه ) منابع اصلی ، پیش آزمون و نهایی(، برنامه ریزی برای 

 پرسشنامه برخط ) نرم افزار مورد نیاز و اجرای آزمایشی آن ( است.

ست . این پرسشنامه طرح به شرح پیوست شماره یک و از نوع پرسشنامه های استاندارد ولی کمتر تفصیلی ا

پرسشنامه  پنج بخش دارد . در بخش اول اطالعات فردی و ثبتی درج می شود . بخش دوم به سؤاالتی در 

مورد وضعیت تحصیل دانش آموخته اختصاص دارد ، بخش سوم از وضعیت جستجوی کار پس از تحصیل  

پنجم از شرایط بیکاری سؤال می کند ، بخش چهارم از ویژگی های اشتغال کنونی فرد سؤال می کند و بخش 

فرد ) در صورت بیکار بودن ( اطالعاتی می گیرد . همچنین توصیه های پاسخ گویان را در قالب یک سؤآل 

 باز جویا می شود و در پایان آدرس تماس و اجازه تماس های بعدی از دانش آموخته گرفته می شود.

 جامعه آماری 1-4

انش آموختگان آموزش عالی است . به عبارت دیگر طراحی جامعه آماری این طرح در بخش مفهومی کل د

جریان شکل گیری این مطالعات به نحوی است که یک پرسشنامه استاندارد قابل اجرا برای تمامی جریان 

های آموزش عالی به اشتراک گذاشته و در اولین فاز عمومی این طرح توصیه می شود که این چارچوب برای 

ل بنا به اهداف جزئی هر یک از زیر نظام ها و جریان های آموزشی ، می توان همه حفظ شود. در عین حا

جامعه هدف را محدود تر و با سؤاالت خاص بررسی کرد. در مجموع در این مرحله از طرح ، جامعه آماری 

کل دانش آموختگان از هر نوع و جریان آموزشی است که البته برش زمانی آن در بخش بعد توضیح داده می 

 ود.ش

 برش های زمانی  1-5 

بلحاظ برش زمانی ، معموال دو الگوی رایج وجود دارد. بررسی های مقطعی و بررسی های تابلویی در طول مدت 

 .(panel)زمانی مشخص 

برای اشتغال دانش آموختگان فرض  1در بررسی های مقطعی ، معموال یک مهلت زمانی به شرح شکل شماره 

دانش آموختگان حداقل در سه مقطع باید مورد پرسش قرار گیرند.بالفاصله بعد از فارغ می شود.بر این مبنا 

التحصیلی ، یک الی دو سال پس از فارغ التحصیلی که انتظار می رود به اولین موقعیت شغلی دست یافته باشند 

د در موقیعت شغلی خود ویا ادامه تحصیل داده باشندو سه الی چهار سال پس از فارغ التحصیلی که انتظار می رو

 تثبیت شده باشند .که مورد اخیر رواج بیشتری داشته است.



43 

 

 

 

 

 : برش های زمانی تعقیب دانش آموختگان1شماره شکل 

 

 
 

 

 

 

 

، شامل سه مرحله پیمایشی است . مرحله اول در زمان دانشجویی ، مرحله دوم بررسی های تابلویی یا پنل 

بالفاصله پس از فارغ التحصیلی که وضعیت فرد را بلحاظ ادامه تحصیل در مقطع بعدی یا ورود به اولین شغل 

میزان موفقیت شغلی، تطابق  سال پس از فارغ التحصیلی است و 5الی  4مشخص  می کند و مرحله سوم که 

مزایایی شایستگی ها و وظایف شغلی را بررسی کرده و توصیه هایی بهبود برنامه های درسی دارد .این روش  

 بشرح زیر دارد:

 هریک از پرسشنامه ها دارای یک مرکز توجه خاص و سواالت پژوهش هستند که به کیفیت بهتر منجر می شوند. •

 توانند کوتاهتر باشند که کیفیت بهتر را بوجود می آورند.پرسشنامه ها می  •

 نتایج را می توان بهتر در پایان بررسی مورد ارزیابی قرار داد، که کیفیت بسیار بهتری را بوجود  •

 می آورد.

می برای تماس های بیشتر با فارغ التحصیالن، آدرسهایی را می توان در پایان مطالعه جمع آوری کرد که به تبع،  •

 توان برای اولین طرح فارغ التحصیلی آماده شد و باعث هزینه کمتر و کیفیت بهتر کار می شود.

 در مقابل محدودیت هایی نیز برای این روش وجود دارد:

افت و ریزش در جامعه آماری به نحوی که در مرحله آخر ممکن است تعداد کافی از نمونه منتخب موجود نباشد و  •

 به تورش منجر شود.

تعهدات و التزام مؤسسات به حفظ برنامه ها در بلند مدت که بدلیل دوره انتظار کسب نتایج از آخرین بررسی یا پنل  •

سال می رسد.بعبارت دیگر برای تصحیح برنامه های درسی کمتر از این مدت نمی توان بازخورد  8تا  6به حدود 

 گرفت.

روش دیگر چون مستلزم مدیریت پایگاه داده ها و نیز  نیاز های تخصصی و فنی بیشتر برای این روش نسبت به •

ویرایش داده ها، کدگذاری، بررسی تحلیل های آماری است.همچنین برای اطمینان از کیفیت داده ها  اقداماتی شامل 

 
اشتغال 
 منظم 

 ) دائم(

غل شاولین 
 موقت

ادامه 
 تحصیل
یا 

اولین مدرک 
 دانشگاهی

 جویای کار
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اعتبار، شناسایی و اصالح خطاهای داده ای،  تکنیک داده های گمشده)مثال فیلتر، بی پاسخی، ریزش(، داده های 

 الزامی است. ، تحلیل داده ها و گزارش دهی9داده های گمشده 8انتساب، تحلیل ریزش، ناقص

 کوهورت واحد یا ترکیبی 1-6

پیمایش های دانش آموختگان بر حسب اینکه فقط یک کوهورت مورد پرسش قرار گیرد یا همزمان چند 

ا یک کوهورت دانش کوهورت ، متفاوت است. در الگوی پیشنهادی این طرح توصیه می شود که ابتد

آموختگان ولی در سطح گسترده ) با پوشش تمامی جریان های آموزشی ( پیمایش شوند . زیرا بنا به اهداف 

طرح ، اطالع از وضعیت اشتغال کل دانش آموختگان در یک برش زمانی  اولویت دارد و مقایسه کوهورت 

 ذار کرد.های مختلف یک جریان آموزشی را می  توان به مراحل دیگر واگ

 نوع پیمایش )مقطعی یا تابلویی (  1-7

نوع پیمایش در این فاز از طرح مقطعی است. ابتدا الزم است توجه داده شود که اصوال در فاز طراحی مفهومی 

، پیمایش کامل انجام نمی شود و طبق پیشنهادیه طرح مقرر بوده است که فقط  برای بررسی و اطالع از 

ک مرحله به صورت آزمایشی برای دانش آموختگان یک دانشگاه انجام شود. جوانب عملی پیمایش ، ی

بنابراین اگر چه دراجرای غیر متمرکز طرح توسط هر دانشگاه توصیه می شود که پیمایش های تابلویی انجام 

 شود . در این پیمایش ها هر کوهورت تحصیلی در مقاطع منظم مورد پرسش قرار می گیرند.

 نظم اتفاقی یا م  1-8

پیمایش دانش آموختگان در این طرح کامال آزمایشی و انتخاب یک کوهورت به تعبیری اتفاقی است ولی 

پیمایش های هر دانشگاه در بخش غیر متمرکز توصیه می شود که منظم و در مقاطع مشخص انجام شود .در 

موزشی دانشگاه در بازار کار غیر اینصورت نمی توان نتیجه مشخصی در مورد آثار فعالیت ها و برنامه های آ

 بدست آورد.

 تمام شماری یا نمونه گیری  1-9

آنچه در پیمایش دانش آموختگان مهم است ، این است که نتایج قابل اتکا فقط در صورت تمام شماری یا 

 شیوه سرشماری ) فارغ از اینکه چه نرخ بازگشتی از کل جامعه آماری بدست آید( حاصل 

مایشی طرح نیز کوهورت منتخب مورد تمام شماری واقع شده  و پرسشنامه برای کل می شود.در اجرای آز

 دانش آموختگان ارسال شد.

                                           
8  Data Imputation 

 .در این روش پژوهشگر تصمیم ميگرید كه مقادیري به دادههاي گمشده انتساب دهد. تكنیكهای متفاويت براي دادههاي گمشده وجود دارد9
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 شیوه یا رویکرد پیمایش )متمرکز ، غیر متمرکز( 1-10

مدل پیش بینی شده برای پیمایش دانش آموختگان یک مدل ترکیبی است . به این مفهوم که دربخشی از مدل 

خشی دیگر غیر متمرکز عمل می شود.طبق آنچه در مباحث نظری بیان شد و مطابق با شیوه متمرکز و در ب

مختلف ازجمله ظرفیت سازی برای دانشگاهها  دالیلآخرین تجارب جهانی موجود رویکرد غیر متمرکز به 

ت درجهت تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده ، توجه به نیاز های خاص مؤسسات و تولید داده های با کیفی

در کنار دانشگاهها به ایجاد شبکه  10باال، ترجیح داده می شود .در همین رویکرد جدید یک مرکز پایش  ملی

ارتباطی و دادن مشاوره ها و ابزار های مورد نیاز می پردازد . با توجه به اینکه انجام چنین پیمایش در ایران 

دانش الزم به دانشگاهها  و مراکز آموزش عالی  بی سابقه است ، تصمیم بر این گرفته شد که به منظور انتقال

، هسته مرکزی این پیمایش یا به تعبیری همان مرکز پایش  در مؤسسه مستقر شود و از طریق پایگاه اصلی ، 

کلیه مستندات الزم شامل ادبیات موضوع ، شیوه های رایج ، ابزارهای مود نیاز ، زیرساخت های الزم در 

ی انجام پیمایش قرارداده شود.از طرف دیگر به منظور اینکه بتوان از داده های دسترس مراکز داوطلب برا

جمع آوری شده برای تحلیل های کالن وسیاست گذاری استفاده کرد، ترویج یک شیوه یکسان و متحد و 

 هماهنگ در ابتدای کار بسیار ضروری است که این مهم نیز با ایجاد یک پایگاه یا هسته مرکزی که اقدامات

 را در کلیه مراکز اجرا بطور هماهنگ و یک دست پیش ببرد قابل تحقق است.

در این راستا پایگاه اطالع رسانی پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی ایران با نام اختصاری 

IRANTRACE  طراحی و راه اندازی شده است که البته گام های اولیه خود را طی می کند و در فاز بعدی

طرح تکمیل می شود.این پایگاه کلیه اصول راهنما ، ابزارها ، و مشاوره الزم را در اختیار دانشگاهها قرار می 

 دهد.

ی اطالعات دانش آموختگان و در بخش غیر متمرکز ، اقداماتی مانند تشکیل پایگاه آدرس ها ، بروز رسان

نحوه تماس با آنان ، در هر دانشگاه یا مرکز اجرایی طراحی شده و با استفاده از پرسشنامه استاندارد  باجرا 

گذاشته می شود. برای تحقق اهداف طرح در مرحله اول قویا توصیه می شود که همه مراکز اجرایی  از یک 

هی است که در مراحل تکمیلی ، هر دانشگاه بنا به رسالت ها و مأموریت پرسشنامه استاندارد استفاده کنند. بدی

های خود می تواند بخش هایی را به این پرسشنامه اضافه کند و از نتایج آن برای اهداف خاص بازبینی در 

 برنامه آموزشی و درسی خود بهره برد.
 

 

                                           
10 National Monitor 
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 : الگوی مفهومی طرح در پیمایش غیر متمرکز 2شکل شماره 

 

 

 
 

 

پس  1مشاهده می شود.در فرایند شماره  3بخش متمرکز پیمایش شامل دو فرایند است که در شکل شماره 

از ارسال مشخصات وآدرس تماس دانش آموختگان از طرف دانشگاه ، مؤسسه اقدام به ارسال پرسشنامه و 

 جمع آوری داده های آن خواهد کرد و نتایج به دانشگاه اعالم خواهد شد. 

دیگر پایگاه متمرکز ، ارتباط و ایجاد جریان اطالعات با دستگاههای همکار طبق الگوی پیش بینی  دستور کار

است.با عنایت به اینکه بررسی عملکرد یا آثار عملی برخی از سیاست گذاری ها  2شده در پیمایش متمرکز 

برم محسوب می مانند توسعه آموزش های خاص یا زیرنظام های مشخص برای سیاست گزاران یک نیاز م

شود و بررسی آثار چنین سیاست هایی بر بازار کار دانش آموختگان این جریان ها و دروه های خاص از 

طریق پیمایش های مقطعی کالن قابل انجام است ، در مدل مفهومی طرح این کارکرد نیز پیش بینی شده 

رقرار شده با دستگاههای همکار انجام است و چنین پیمایش هایی از طریق هسته مرکزی و با ارتباط قانونی ب

IRPHE

1.دانشگاه

3دانشگاه 

دانشگاه

5

...دانشگاه

 فارغ التحصیالن
 2دانشگاه 

 فارغ التحصیالن
 3دانشگاه 

 فارغ التحصیالن
 5دانشگاه

 فارغ التحصیالن
 .....دانشگاه 

 فارغ التحصیالن
 .....دانشگاه

 فارغ التحصیالن
 .....دانشگاه 

 فارغ التحصیالن
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 التحصیالنفارغ 
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می شود . این بخش از پیمایش های دانش آموختگان بلحاظ ماهیت و شیوه با پیمایش های مستمر غیر 

متمرکز تفاوت دارد و به عبارت دقیق تر یک یا چند کوهورت خاص فقط بلحاظ اشتغال یا عدم اشتغال در 

 ین بررسی ها نیز کاربرد متفاوت و کامال کالن و فوری دارند.پایگاههای آماری موجود رصد می شوند.نتایج ا
: الگوی مفهومی طرح در پیمایش متمرکز3شکل شماره 

 
 : رویکرد متمرکز و حسب درخواست دانشگاهها با کسب آدرس ها از دانشگاه1پیمایش متمرکز  

  با استفاده از داده های ثبتی : رویکرد متمرکز سازمانی حسب درخواست ذینفعان بیرونی و2پیمایش متمرکز 
 

 ویژگی های کاربردی مدل پیمایش متمرکز عبارتند از : 

الف( دیدگاه بلند مدت و تداوم و استمرار پیمایش های منظم که به تولید اطالعات قابل اتکا از وضعیت اشتغال 

 دانش آموختگان می انجامد.

ن می تواند به صورت یک فرایند یادگیری ، دانش ب( ظرفیت سازی تخصصی : مطالعات پیمایش دانش آموختگا

ساختار مند و منظمی رادر پیکره آموزش عالی کشور جاری و ساری سازد.و با ایجاد شبکه ارتباطی یک آموزش 

 را سازماندهی کند. (training)و تمرین دائمی 

ل دسترس شبکه برای ذینفعان و ج(تولید اطالعات با کیفیت باال بدلیل استاندارد بودن فرایند ها و محتوای قاب

 اتصال به آخرین دانش و تجربه جهانی در این مورد.

د( اقدام در چارچوب استاندارد های جهانی و قابلیت مقایسه در سطح بین المللی و حرکت در مسیر بین المللی 

 سازی نظام آموزش عالی بلحاظ طرحی ، استفاده از ابزار های پیمایش و مقایسه نتایج 

داده های •
ثبتی 

دانشگاه

داده های •
ثبتی 

مؤسسه

شناسایی

پرسشنامه
پیمایش 

1متمرکز

داده های 
ثبتی 

سازمانی

پیمایش 
2متمرکز 

و 
ل 

تر
کن

رد
خو

از
ب تجمیع ، 

پاالیش و 
گزارش 

گیری
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پیمایش دانش آموختگان  ریت دیگر هسته یا پایگاه مرکزی ، ایجاد ارتباط مستمر با هسته های بین المللیمأمو

 در دنیا و انتقال دانش روز به واحد های اجرایی است.

 زمان یا فرصت اشتغال   1-11

در مدل یکی دیگر از مشخصات مدل های پیمایش تعیین زمان انتظار یا فرصت برای یافتن شغل است . 

مفهومی ما بدلیل لزوم انتظار برای خدمت سربازی برای آقایان ، و یک دست کردن پیمایش ، برای همه دانش 

سال قبل مورد پرسش  4سال فرصت توصیه می شود. بنابراین در هر پپمایش  ، دانش آموختگان  4آموختگان 

 قرار می گیرند.

 شیوه جمع آوری داده ها  1-12

ه ها در مرحله آزمایشی طرح از طریق ارسال پرسشنامه به ایمیل دانش آموختگان بود. شیوه جمع آوری داد

در این مرحله آزمایشی دسترسی بهتری میسر نبود لیکن در اجرای غیر متمرکز این طرح بنا به امکانات و 

المللی  دسترسی های موجود در هر دانشگاه ، می توان از شیوه های دیگر استفاده کرد . توصیه های بین

برآمده از تجربه چندین ساله اجرای این پیمایش ها این است که پرسشنامه از طریق پست و با نامه رسمی 

ارسال شود و با ایجاد حس ارتباط مستقیم ویژه با فرد به فرد دانش آموختگان هم به ایجاد ارتباط مستمر 

 تقویت شود. برای پیمایش های بعدی کمک شود و هم نرخ پاسخگویی به این شیوه

 شیوه تماس با دانش آموختگان 1-13

الگوی پیش بینی شده در این طرح این است که در بخش متمرکز با استفاده از آدرس های ایمیل موجود ثیت 

شده در پایگاه داده آمار آموزش عالی و در مواردی که فقط شماره تلفن موجود است با ارسال پیام و دریافت 

شود. لیکن برای هر دانشگاه ضرروی است که پایگاه داده از آدرس های دانش  آدرس این تماس برقرار

آموختگان ایجاد و مرتب به روز رسانی کند. در عین حال برای مواردی که نیاز به پیمایش های میدانی با 

 مراجعه حضوری باشد ، با جلب همکاری پژوهشکده آمار ، انجام پیمایش های موردی میدانی نیز پیش بینی

شده است.این نوع پیمایش ها معموال برای پاسخگویی به برخی سؤاالت خاص تحقیق و با استفاده از روش 

های آماری معمول و نمونه گیری انجام می شود و نتایج آن با تعمیم دهی مورد استفاده سیاست گذاران قرار 

 خواهد گرفت.

 سازماندهی و همکاران 1-14

 شامل بخش های زیر است: IRANTRACEان آموزش عالی ایران سازمان طرح پیمایش دانش آموختگ

 هسته مرکزی طرح مستقر در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی شامل : 
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 مجری و هماهنگ کننده : یک نفر

 مدیر امور فناوری اطالعات طرح: یک نفر

 کارشناس امور فناوری و مدیر سامانه و سایت : دو نفر

 نده امور جاری : یک نفرکارشناس و هماهنگ کن

رابطین و نمایندگان دانشگاههای داوطلب : یک نفر رابط امور فارغ التحصیالن و یک نفر نماینده امور فناوری 

 اطالعات دانشگاه

رابط دستگاههای اجرایی همکار : یک نفر نماینده سازمان تأمین اجتماعی ، یک نفر نماینده صندوق بازنشستگی، 

 وهشکده آماریک نفر نماینده پژ

دانشگاه کاسل   INCHERمتخصص و رابط بین المللی : آقای هارالد شومبرگ از مرکز پژوهش آموزش عالی 

 آلمان 

 

 منابع اطالعاتی 2

 منابع اطالعاتی مورد استفاده در طرح های تعقیب وضعیت اشتغال دانش آموختگان عبارتند از:

 داده های ثبتی و سازمانی  2-1

ازمانی که بخش مهمی از منابع اطالعات طرح های تعقیب هستند معموال از منابع زیر تأمین داده های ثبتی و س

 می شوند.
اگر آمار آموزش عالی ثبت شده باشد می توان از آن به عنوان منبع جهت ساخت  آمار ثبتی آموزش عالی: •

 نقطه آغاز انجام پیمایش است.چارچوب منابع پیمایش استفاده کرد.مشخصات ثبتی مندرج در پایگاههای مذکور 

سیستم آموزشی دانشگاه های کشور یکی دیگر از منابع غنی است و جهت تکمیل نظام : دانشگاههای کشور •

آدرس یابی درتدوین چارچوب پیمایش استفاده می شود. به هر حال سیستم های آموزشی اطالعات مربوط به 

ور اخذ شده یا دارندگان مدرک که از خارج از کشور دارندگان مدرک دکتری که مدرک آنها از خارج از کش

اطالعات مربوط به فارغ التحصیلی دارندگان مدرک دکتری توسط این ادارات در  آمده اند را دارا نمی باشد.

 داخل دانشگاه ها می تواند جهت ساخت چارچوب منابع مورد استفاده قرار گیرد.

: این نوع آمار تا حدودی می تواند در بعضی لی در سطح کشورتحقیقات و آمار گرد آوری شده از تحقیقات قب •

کتابخانه های ملی و دانشگاهی می  قسمتها راه گشا باشد و در ساخت چارچوب منابع می تواند مفید واقع شود.

تواند در ساخت چارچوب منابع برای دارندگان مدرک دکتری در داخل کشور مفید واقع شود. این نوع منابع در 

 استخراج اطالعات مربوط به پایان نامه مربوط به دارندگان مدرک دکتری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

یک منبع مهم جهت ساخت چارچوب منابع پیمایش سرشماری های مسکن و نفوس  مسکن: سرشماری نفوس و •

ورد نیاز در این سرشماری است که توسط سازمان آمار کشوری انجام می شود. اما به هر حال تمام اطالعات م

 ها وجود ندارد.
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این منبع می تواند در جمع آوری اطالعات مربوط به دارندگان مدرک دکتری خارجی اداره مهاجرت کشوری:  •

 مقیم کشور اطالعات مورد نیاز را تهیه نماید.

گان مدرک این سازمانها عموما از دارنداطالعات مربوط به سازمانهای تحقیق و توسعه در سطح کشور:  •

دکتری جهت همکاری در پروژهای تحقیقاتی استفاده می کند و می تواند منابع اطالعاتی مفیدی را در اختیار 

 داشته باشد.

 سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای بیمه کشوری  ادارات مربوط به استخدام کل کشور: •

 اده قرار گیرند.می توانند به عنوان منبع مفید جهت ساخت چارچوب منابع مورد استف

 11پایگاههای آماری موجود 2-2

 سازمان ها و نهاد های دولتی و نیمه دولتی  2-2-1

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی )نام سابق، سازمان همیاری -1

 /tp://www.eshteghal.irhtآموختگان جهاد دانشگاهیدانشاشتغال 

 
 

و به پشتوانه ) دانش آموختگان آموزش عالی( جهاددانشگاهی با توجه به اهمیت این گروه خاص  1379از سال  

سازی، توسعه محصوالت و فرایندهای انگیزه و شناخت خود از فرآیندهای مرتبط با اشتغال نظیر آموزش، فرهنگ

شروع به فعالیت های اقتصادی و صنعتی و برای انتخاب شیوه حضور موثر در عرصه اشتغال جدید و اجرای طرح

 رد مقوله اشتغال دانش آموختگان شد.ای ذیل وابر اساس یک برنامه چهار مرحله کرده است و

 آموختگانهای اولیه و عمومی اشتغال دانشبا هدف آغاز بررسی 1377تشکیل ستاد اشتغال در سال الف(

                                           
  این خبش اب استفاده از مصاحبه اب مسؤوالن هناد مربوطه و مراجعه به اسناد هتیه شده است11

http://www.eshteghal.ir/
http://www.eshteghal.ir/
http://www.eshteghal.ir/
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به اساسنامه  "آموختگانهای مناسب برای اشتغال دانشمشارکت در ایجاد زمینه"شدن وظیفه اضافهب(

ی عالی انقالب فرهنگی و تأسیس سازمان همیاری اشتغال شورا 13/10/1379جهاددانشگاهی در جلسه مورخ 

  آموختگان.دانش

 1383اقدام به تأسیس شعب و مراکز وابسته به سازمان در استانها و واحدهای جهاددانشگاهی از سال ج( 

د افزودن مأموریت جدیدی به وظیفه قبلی سازمان مبنی بر تسهیل تجاری سازی فناوری در پارکها و مراکز رشد( 

ها و مؤسسات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز های به بلوغ رسیده به شرکتعلم و فناوری و انتقال فناوری

و تغییر نام سازمان به سازمان تجاری سازی  9/7/1393های توسعه مطابق با جلسه هیات امنای مورخ و برنامه

 آموختگانفناوری و اشتغال دانش

توانمندسازی و تحقیقات اشتغال » حوزه  3آموختگان در وری و اشتغال دانش هم اکنون سازمان تجاری سازی فنا

« توسعه سرمایه گذاری و امور شرکتها و مؤسسات» و « تجاری سازی و امور پارکها و مراکز رشد»، «و کارآفرینی

دیریت شعبه دارای موافقت اصولی در استانهای کشور، بخش اشتغال جهاددانشگاهی را راهبری و م 31و با 

 نماید.می

) اعم از گزارش های سازمانی ، تخصصی و تصویری( به صورت نحوه دسترسی به گزارش ها یا  نوع خروجی

 . آنالین برقرار است

 ir.bazarekar.www://http:کز اطالع رسانی بازار کار جهاد دانشگاهیمر-2
 انجام و 79از سال  بازارکار نشریه دنبال انتشاربه این مرکز نیمه دولتی زیر نظر جهاد دانشگاهی فعالیت می کند .

 جامعه شرایط سنجی نیاز با دانشگاهی جهاد بازارکار رسانی اطالع مرکز بازارکار، رسانی اطالع خدمات دیگر

 اخبار آخرین ارایه هدف با را خود فعالیت  1387 ماه اردیبهشت در دانشگاهی جهاد هایسیاست راستای در و

در کنار  . نتشار نشریه به صورت هفتگی در سراسر کشور آغاز کردا با استخدام و کارآفرینی اشتغال، اطالعات و

ر به راحتی کشو نقاط دورترین در حتی مخاطبان تا کرده فراهم  امکاناتی نیز بازارکار اینترنتی پایگاه انتشار نشریه ،

به این  حوزه پوشش آماری.نیاز در این حوزه دسترسی داشته باشنددر طول شبانه روز بتوانند به اطالعات مورد 

اقالم گذارد.افراد رزومه خود را در سایت قرار داده و سپس موسسه با افراد قرار مصاحبه می صورت است که

درصد پوشش جامعه  در زمان مصاحبه سواالت عمومی نظیر جنسیت، سطح سواد و...است.ش آماری مورد پرس

 د تقریبی از کل جامعه فارغ التحصیالن آموزش عالی کشور( و نرخ پاسخ دهی به پرسشنامه هاآماری )درص

  مشخص نیست.
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دهد.از کند و فقط گزارشات خبری به صورت اطالعات خام ارائه میاین مرکز کارهای پژوهشی یا تحقیقاتی نمی

التحصیالن نیست و نمی توان اطالع منظمی از چگونگی اشتغال همه مهمتر اینکه پیمایش از وضعیت اشتغال فارغ 

 آنها و مدت انتظار برای اشتغال بدست آورد.
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/http://www.jobiran.com پایگاه اطالع رسانی شغلی دانش آموختگان آموزش عالی-3

ساله ( دارد و  14بیشتر )  ار جهاد دانشگاهی است  که سابقهمرکز اطالع رسانی بازار کپایگاه تخصصی متصل به 

زیر نظر جهاد دانشگاهی فعالیت می کند و دانش آموختگان می توانند با مراجعه به آن و نیز اتصال به صفحه 

مشاوره شغلی و کاریابی بازار کار )که جدولی از آخرین فرصت های شغلی موجود بر اساس ثیت نام های انجام 

ز اتصال به مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت بازار کار جهاد دانشگاهی شده در پایگاه را رائه می کند ( و نی

 (از خدمات این دو سایت نیز بهر مند شوند.

به این ترتیب جهاد دانشگاهی سعی کرده است با ایجاد حلقه واسط بین کارجویان و کاریابی ها و نیز ارائه برخی 

رای ورود به بازار کار پاسخ دهد. امّا امکان پیگیری از دوره های کوتاه مدت آموزشی  نیازهای کارجویان را ب

 اینکه چه تعداد و در چه شرایطی اشتغال دارند فراهم نیست.

 

تحت عنوان سازمان بیمه اجتماعی کارگران بود که به مرور زمان به صندوق تامین اجتماعی تغییر  1332از سال 

 کند.ماعی فعالیت میبه نام سازمان تامین اجت 1356عنوان یافت و از سال 

تالش دارد، « 24تامین »ت. اس اجتماعیرسانه قلمروی رفاه و تامین« 24تامین »،24 تامین رسانی اطالع پایگاه

های وابسته به این های بیمه اجتماعی و بازنشستگی و اخبار شرکتی صندوقگذارهای اقتصادی و سرمایهفعالیت

 ها را رصد و منتشر کند.صندوق

http://www.jobiran.com/
http://www.jobiran.com/
http://www.jobiran.com/
http://www.jobiran.com/
http://www.tamin.ir/News/Item/31781/2/31781.html
http://www.tamin.ir/News/Item/31781/2/31781.html
http://www.tamin24.ir/
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گزارش های آماری این سازمان تقریبا فصلی و شامل  آمارهای کلی بیمه شدگان، مستمربگیران و ... است و  

گزارش های تخصصی بیمه) ، گزارش های درمانی، گزارش های بیمه ای، گزیده آماری، سالنامه آماری عیارتند از :

 محاسبه ریسک ، برآورد ها و ...(

به بعد، فعالیت های پژوهشی تحت عنوان اداره کل آموزش و پژوهش آغاز به کارشد و از این زمان  90از سال 

 شود.هر ساله یک گزارش پرسنلی گزارش میماه یک گزارش کاری و  6به بعد معموال هر 

 

 / http://www.tamin.irسازمان تامین اجتماعی-4

  
از قبل تعریف  رکا بازار  و عالی آموزش نظام های گذاری سیاست در سازماننقش یا میزان تأثیر اطالعات این 

شده نیست ولی در عین حال اطالعات این سازمان می تواند برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کار 

 از جمله انتشارات این سازمان در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد: و رفاه اجتماعی مفید باشد.

  

http://www.tamin.ir/News/Item/35036/2/35036.html
http://www.tamin.ir/News/Item/35036/2/35036.html
http://www.tamin.ir/News/Item/35036/2/35036.html
http://www.tamin.ir/News/Item/35036/2/35036.html
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سازمان تامین اجتماعی نیز به مانند صندوق بازنشستگی است. در نحوه فعالیت ،حوزه پوشش آماری  به لحاظ

باشد و ممکن است مثال افراد بازنشسته، بازمانده، از کارافتاده و... را نیز در خود حالی که این سازمان جامع تر می

 عضو ببیند و اطالعات آماری نظیر سن، محل زندگی، سطح سواد و... را از این افراد بدست آورد.

براساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی  ،12اجتماعیاداره کل روابط عمومی سازمان تأمین گزارش به

 می نشان را درصدی3 افزایش قبل، سال مشابه دوره به نسبت پوشش تحت افراد تعداد  و اجتماعی این سازمان،

نفر بیمه شده بودند که بیش  860هزار و 897میلیون و  35براین اساس، از مجموع جمعیت تحت پوشش، .دهد

نفر بیمه شده تبعی  785هزار و  228میلیون و  22نفر بیمه شده اصلی و  75هزار و 669میلیون و 13از 

نفر از جمعیت تحت پوشش را مستمری بگیران  638هزار و 299میلیون و  5همچنین در همین مدت .بودند

نفر  823هزار و  348میلیون و 2بگیر اصلی و مستمری نفر 815هزار و  950میلیون و 2دهند که تشکیل می

نسبت به دوره  94 شدگان تأمین اجتماعی تا پایان آذر ماه سالگفتنی است، تعداد بیمه.مستمری بگیر تبعی بودند

درصدی را نشان  5و تعداد مستمری بگیران این سازمان در همین مدت رشد  2/ 7مشابه سال قبل از آن، افزایش 

 دهندمی

 را مرور  عاریف و مفاهیم اقالم آماری بیمه ایتبا توجه به اهمیت این نهاد در ثبت وضعیت اشتغال ، 

 می کنیم.
 تعاریف بیمه 

 حق بیمه، حق عنوان به مبالغی پرداخت با و بوده اجتماعی تامین مقررات مشمول راساً که است شخصی شده بیمه

 .دارد را اجتماعی تامین قانون در مقرر از مزایای استفاده

 می دریافت حقوق یا مزد و کند می کار کارگاه بنام محلی در او نماینده یا کارفرما دستور به که است فردی شده اجباری بیمه

 و بوده بازرسی گزارش یا بیمه حق پرداخت لیست در وی نام( گزارش ماه از قبل) گذشته دریکسال و نماید

 .باشد نشده دیگر شعب به انتقال یا و بگیر مستمری یا کار نکرده ترک

 می قرار اجتماعی تامین مقررات پوشش تحت اراده و میل با و نبوده اجباری بیمه مشمول که است فردی خاص شده بیمه

 .گیرد

 بیمه ردیف از مذکور قانون در مندرج علل از غیر علتی به اجتماعی تامین قانون 8 ماده تبصره طبق که کسانی اختیاری  شده بیمه 

 بیمه قرارداد انعقاد با توانند می مربوطه مقررات و نامه آئین موجب به شوند می یا شده اجباری خارج شدگان

 .دهند ادامه اختیاری بطور را خود

 و  حرف شده یمهب

 آزاد  مشاغل

 کارگر داشتن با نظر مورد شغل و حرفه انجام برای که شود می اطالق افرادی به

 سوی از صادره اشتغال مجوز استناد بـه(  فرمـا خـویش) تنهایی به خود یا( کارفرما)

                                           
  6 اردیبهشت 121395
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 و داشـته اشـتغال کـار بـه اجتمـاعی تـامین سـازمان تشـخیص به یا ذیصالح مراجع

 طبق را متعلقه بیمه حق قرارداد انعقاد با و نباشند خاص حمایتی مقررات مشـمول

 .نماید می پرداخت سازمان به مقررات
 

 بیمه بگیر مقرری

 بیکاری

 تامین سازمان از و باشد کار آماده و شده بیکار اراده و میل بدون که است ای شده بیمه

 بیکاری حکم وی جهت که است فردی .دارد می دریافت بیکاری مقرری اجتماعی

 .نگردد ثبت بیکاری قطع وی برای بیکاری دوران در و صادرشده

( ذیربط حقوقی شخص با سازمان توافق براساس) مزدبگیری رابطه بدون که است فردی توافقی شده بیمه

 طبق که ای شده بیمه .گیرد می قرار اجتماعی تامین سازمان مقررات پوشش تحت

 بیمه حق ، قرارداد یا اجتماعی تامین سازمان و مربوطه سازمان بین موجود نامه توافق

 .نماید می پرداخت

 
 

  تبعی  شده یمهب

 شده( بیمه خانواده)

 تامین قانون موضوع مزایای از اصلی شده بیمه تبع به هستندکه اشخاصی یا شخص

 کنند می استفاده اجتماعی

 .کند می کار آنجا در او نماینده یا کارفرما دستور به شده بیمه که است محلی کارگاه

 حق لیست یکبار حداقل و باشد شده بیمه دارای گزارش، درسال که است کارگاهی فعال کارگاه

 13.باشد بازرسی گزارش دارای و شده ارائه آن بیمه

 .باشد می شده بیمه فاقد و بوده بدهی دارای که است کارگاهی فعال نیمه کارگاه

 

،این درصد پوشش جامعه آماری )درصد تقریبی از کل جامعه فارغ التحصیالن آموزش عالی کشور(  در خصوص 

که حال چه مقدار از  %50میلیون عضو در سراسر ایران دارد یعنی تقریبا باالی  45در حال حاضر  حدود سازمان 

مربوط به اطالعات عمومی را  شوند، قابل محاسبه است.زیرااگر سواالتاین میزان را فارغ التحصیالن شامل می

                                           
 بیمه شدگانی  که داراي  کد  کارگاهی بوده اما مکان مشخصی ندارند در آمار  کارگاه فعال منظور منی شوند. از قبیل  کد  کارگاهی مربوط به بیمه توافقی  که قسمت اعظم آن مربوط 13
 .به ابربران می ابشد
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شخصی تکمیل نکند، بالطبع سازمان تامین اجتماعی از بیمه کردن شخص امتناع خواهد کرد. بنابراین نرخ پاسخ 

 باشد. %100دهی به فرم ها وپرسش نامه ها باید 

مار در این (هم تحلیل خام و هم بخشی به نام دفتر آنحوه انتشار اطالعات؟ ) خام یا تحلیل آماری؟به لحاظ 

 گیرد.آماری در آنجا صورت می هایسازمان موجود است که تحلیل

ها بیمهاست که عمده منابع مالی آن از محل حق یک نهاد عمومی غیردولتیاجتماعی براساس قانون، سازمان تامین

تامین می گردد  و متکی به منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و مشارکت کار فرما و  بیمه شده با 

ها و های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمانهای آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسلدارایی

شدگان یمههای دولتی یا غیردولتی نمی باشد.تکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بموسسه

 های کالن و تامین مالی است.گیریهای مختلف سیاستگذاری و تصمیمو دولت در عرصه

تا حد زیادی به دالیل الزام قانونی کارگاهها و کارفرمایان در حد ایگاه در این پجامعه آماری پوشش  از نظر کلی 

فعالیت های اقتصادی غیر رسمی نمی باالیی تضمین شده است لیکن بدالیل دیگری از جمله فرار های قانونی و 

 توان پوشش آن را صد در صد دانست.

نحوه همکاری این سازمان برای استفاده از داده های ثبتی اشتغال دانش آموختگان در فرایند متمرکز پیمایش در 

 ( آمده است 2شرح نامه رسمی این سازمان )پیوست شماره 

 

http://www.tamin.ir/file/file/6659
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 / http://www.cspf.irصندوق بازنشستگی-5

 
وضع شد که برای ” قانون وظایف ” شمسی در مجلس اول قانونی با نام  01/02/1287در تاریخ  اگر چهدر ایران 

وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود .طبق این قانون پدر ، مادر ، 

عاً از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده میکردند عیال و اوالد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفی بودند جم

و سهم اناث از حقوق وظیفه معادل نصف سهم ذکور تعیین شده بود . حصر وراث قانونی به صورت فوق به 

صورتی که فقط شامل افراد نفقه بگیر خانواده می گردید و تعیین سهم اناث از وظیفه برابر نصف سهم ذکورنشان 

 ر متاثر از اصول مذهبی بوده است .میدهد که قانون مذکو

با توجه به اینکه در قانون مذکور برای زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا از کارافتادگی او فکری نشده 

بود بلکه فقط وراث وی از حمایت اجتماعی برخوردار می گردیدند لذا نمی توان آن را قانونی جامع در زمینه 

ت زیرا در شرایطی که اصل استخدام و تعیین حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی تامین کارکنان دولت دانس

بود و برای حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی نیز پیش بینی الزم بعمل نیامده بود پرداخت حقوق وظیفه به 

 وراث را می توان فقط قدمی در جهت تامین کارکنان دولت تلقی نمود .
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ی در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت بعنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور اما اولین قانون گذار

 بعمل آمد . 1301حمایت از آنان و وارث آنان در مقابل پیری و فوت و ازکار افتادگی در سال 

 در روابط استخدامی دولت و مستخدم حالتی که ، 1301بیست و دوم آذر تا قبل از در حقیقت میتوان گفت 

  مستخدم بدون انجام دادن کار از حقوق یا مقرری بهره مند شود وجود نداشت
  است.  (Actuary)خروجی اطالعاتی این سازمان نشریات تخصصی و گزارشات فنی 

مناسب دارای سـاختار ثـابتی است که هر ساله بر اساس مقادیر جدید پارامترهای   (Actuary) فنیگزارش 

های کوتاه  ارزیابیهای اکچوئری جهت دوره .روز شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیردموثر در ارزیابی به 

انجام میشوند.  (ساله 75ساله( و دوره بلند مدت )دوره  25ساله و یا  10مدت )بسته به نوع پارامتر و شرایط، دوره 

د تـا قبـل از بـروز بحرانهـای شـدید ارزیابیهای بلند مدت بـه مسـئولین و دسـت انـدرکاران این توانایی را میده

 مـالی آنهـا را شناسایی کرده و فرصت کافی بـرای جلـوگیری از بـروز آنهـا را داشـته باشند. 

بازنشسته  –شاغل متوفی  -ر افتادهاز کا -بازنشسته -شامل اطالعات در موردحقوق بگیران آماری فصلنامه  

دفتر کل  -نرخ نفوذ خدمات -نرخ جایگزینی -(پوشش حمایتی )پشتیبانی -(فه بگیر )موظفینوراث وظی -متوفی

 به تفکیک استانهای کشور می باشد.   وراث مشابه -های مرتبط

آمار بازنشستگان ،مار بازنشستگان وبازنشستگان متوفی به تفکیک مدرک تحصیلیآ  شاملاستانها آماری اطالعات 

که   آمار بازنشستگان وبازنشستگان متوفی به تفکیک سالهای خدمت،وبازنشستگان متوفی به تفکیک گروه سنی 

 شه با کلیک کردن بر نام استان نمایش داده می شود: از روی نق

 شامل آمارهای ساالنه زیر می باشد: ساالنه گزارشهای 

  جنسیت تفکیک به متوفی بازنشستگان و بازنشستگان آمار

  تحصیلی مدرک تفکیک به متوفی بازنشستگان و بازنشستگان آمار

  خدمت سالهای تفکیک به متوفی بازنشستگان و بازنشستگان آمار

  بازنشستگان فعلی سن تفکیک به  متوفی بازنشستگان و بازنشستگان آمار

 استانها تفکیک به متوفی بازنشستگان و بازنشستگان آمار

به طور کلی ثابت نیست و بستگی به گزارشات دارد. اما معموال به  تعداد و تناوب زمانی گزارش های آماری 

  شوند.صورت ماهانه و ساالنه گزارش می

در صورت استفاده مستمر و مقایسه  رکا بازار  و عالی آموزش نظام های گذاری سیاست در اطالعات این پایگاه

 ای بسیار مؤثر است

http://www.cspfiran.com/Report/Faslname/bahar95.pdf
http://www.cspfiran.com/Provinces.aspx
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 که است کارمندان دولت طرف قرارداد با صندوق بازنشستگی فقط شامل  این پایگاهحوزه پوشش آماری  

درصد   لذا .دارداطالعات عمومی افراد را که میزان سواد نیز در آن قید شده است برای هرشخص در اختیار 

کارمندان دولت طرف  در حد فقط  ، پوشش جامعه آماری از کل جامعه فارغ التحصیالن آموزش عالی کشور

ز بازنشستگی به سازمان شرکت های خصوصی پس ا. چون معموال پرسنل است قرارداد با صندوق بازنشستگی

شوند. در حالی که ممکن است شرکت های دولتی نیز به تامین اجتماعی وصل شوند. تامین اجتماعی وصل می

بنابراین تامین اجتماعی اطالعات جامع تر و کامل تری در زمینه اطالعات عمومی افراد که شامل سطح سواد نیز 

 باشد را دارا هست.می

و همانند سازمان تأمین اجتماعی زیر بودجه دولتی و منابع خود گردان تأمین می شود زن امنابع مالی این سازما

 .نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است 

باشد که بصورت طرح هایی می هم شاملیا پایگاه  های آماری نحوه جلب مشارکت جامعه آماری در طرح 

درخواست مقامات باالدست، موظفند اطالعات لحظه ای مثال درباره شود. هم اینکه در صورت انه اجرا میداوطلب

 تعداد بازنشستگان به مقامات ارائه دهند.

نحوه همکاری این سازمان برای استفاده از داده های ثبتی اشتغال دانش آموختگان در فرایند متمرکز پیمایش در 

 ( آمده است 3شرح نامه رسمی این سازمان )پیوست شماره 

 سازمان ها و نهاد های غیر دولتی 2-2-2

در کنار سازمان های دولتی و نیمه دولتی مرتبط با وضعیت اشتغال ، کاریابی ها و شرکت های غیر دولتی فعال 

در شناسایی و اطالع رسانی فرصت های شغلی موجود به کارجویان گستره وسیعی دارند که اکثرا بطور عمومی 

نند . در اینجا برخی از آنها که نقش مهمتری در ایجاد ارتباط و اطالع رسانی ) فارغ از سطح سواد( فعالیت می ک

 مشاغل تخصصی و با سطح سواد دانشگاهی دارند معرفی می شوند.
 www.irantalent.com  (IRAN TALENT)ایران تلنت  -1
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تا پیش از روی کار آمدن جابینجا، ایران تلنت در کنار لینکدین، مرجع اصلی کاریابی آنالین در و  2003از سال 

 40با حدود کنند. تمرکز ایران تلنت ای خاص فعالیت میایران بود اما اکنون هر کدام از اینها با تمرکز بر حوزه

های شود. شرکتخارجی می های بزرگ ایرانی وبیشتر روی بخش صنعت است و شامل شرکتنفر کارمند 

دهند. این کنند، هنگام استخدام نیروی جدید، ایران تلنت را در اولویت قرار میای که در ایران فعالیت میخارجی

سایت ویژه افرادی است که دارای حداقل مدرک کارشناسی هستند و با زبان انگلیسی آشنایی دارند چون 

در ایران تلنت  .بد. با توجه به این مساله، زبان سایت نیز انگلیسی استطلهای شغلی آن، این موارد را میفرصت

اند. طراحی سایت قدیمی است اما دسترسی به همه بندی شدههای شغلی بر اساس شهر و موضوع طبقهفرصت

یدترین د در خبرنامه ایران تلنت از جدنتوانیل خود مییمبا ثبت اافراد گیرد. همچنین ها به آسانی صورت میبخش

د. استفاده از امکانات سایت و ارسال رزومه رایگان است و هزینه آن تنها برای نهای شغلی مطلع شوموقعیت

های دهد. ایران تلنت هر سال گزارشکارفرماها خواهد بود که مزایا و امکانات مناسبی را نیز به آنها ارائه می

 کند که از طریق سایت در دسترس هستندیآماری مفیدی را نیز از وضعیت کار و درآمدها منتشر م

با ارائه خدمات آنالین برای ایجاد  1382سایت ایران تلنت تحت مالکیت و مدیریت شرکت آریا تالین گام از سال 

ارتباط مستقیم میان کارجویان و کارفرمایان راه اندازی شد. ایران تلنت طی این سال ها به عنوان سایت استخدامی 

ا در فضای مجازی، فعالیت خود را گسترش داده پیشرو در کشور، با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنی
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منابع انسانی است تا همسو با کشورهای پیشرفته  ایران تلنت انتخابی مطمئن برای کارفرمایان و متخصصان است.

دنیا از کارآمدترین روش برای جذب نیروی انسانی بهره گیرند. بانک رزومه ایران تلنت، فرصتی عالی را برای 

م می کند تا بتوانند اولین قدم در راه جذب نیرو را با اطمینان خاطر بیش تری بردارند و از نیروی کارفرمایان فراه

  متخصص و توانمند برای مجموعه خود بهره مند شوند.

بیش از نیم میلیون نفر از جامعه متخصصان و مدیران کشور با هدف دستیابی به بهترین فرصت های شغلی در 

ایرانی و خارجی، عضو سایت ایران تلنت شده اند. از مزایای ایران تلنت برای کارجویان، معتبرترین شرکت های 

ساخت رزومه با استانداردهای بین المللی، آگاهی از جدیدترین فرصت های شغلی و ارسال مستقیم رزومه به 

 ان رایگان است.مدیران شرکت های معتبر است. الزم به ذکر است که تمامی خدمات ایران تلنت برای کارجوی

کنند، بسته به مدت و نوع برای یافتن نیرو استفاده می IranTalent.com شرکتها و موسساتی که از سرویس

  خود، بر اساس تعرفه سایت، آبونمان ماهانه یا ساالنه پرداخت می نمایند.  دسترسی مورد نیاز

 

IranTalent.com فراد متخصص و مسلط به زبان یک سرویس کامال آنالین است. این سرویس برای ا

بهترین شرکت ها فراهم   ای را در سراسر ایران درهای کاری و حرفهانگلیسی امکان یافتن بهترین فرصت

همچنین از طریق این سایت، شرکتها و موسسات میتوانند بهترین مدیران و متخصصین را در کمترین  سازد.می

   عه خود دعوت به همکاری نمایند.زمان یافته و از آنان برای فعالیت در مجمو

 

ای پس از ثبت نام در سایت، های شغلی بدون پرداخت هیچ گونه هزینهمتخصصین و افراد جویای فرصت

کنند. این اطالعات و خالصه تجارب کاری خود را در چند فرم آنالین وارد می مشخصات فردی، سوابق تحصیلی

-ذخیره می ( شده و در بانک اطالعاتیCVزومه آنالین )توسط سایت بطور اتوماتیک تبدیل به یک ر

توانند این افراد را از دو طریق یافته و با ای هستند میهایی که جویای نیروهای حرفهکارفرمایان و شرکت شود.

  آنها تماس بر قرار کنند:

بصورت اتوماتیک هر کنند. سایت های کاری خود را بر روی سایت آگهی میها فرصتشرکت آگهی استخدام: 

ای مرتبط  های شغلی آگهی شده را به افرادی که تحصیالت، تجربه کاری یا عالیق حرفههفته آخرین موقعیت

کند. عالقمندان به هر موقعیت شغلی پس از مطالعه آگهی و توضیحات ذیل آن ، درخواست خود دارند ایمیل می

رزومه آنان بدست کارفرما می رسد. کارفرما پس از بررسی کنند و در اینصورت را به صورت آنالین ارسال می
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های دریافتی، نیروهای مورد نظر خود را انتخاب کرده، از آنها برای مصاحبه و دیدار حضوری دعوت رزومه

 کند.می

شرکتها همچنین امکان این را دارند که نیروهای مورد نظر خود را مستقیما در مجموعه ها: جستجو در رزومه 

آوری شده در بانک اطالعاتی سایت جستجو کنند. این امکان چیزی شبیه جستجو در گوگل  مه های جمعرزو

تواند بر اساس پارامترهای دیگری مثل سن، باشد، با این تفاوت که عالوه بر کلمات و عبارات، کارفرما میمی

 سایت. نماید محدود ار خود جستجوی سکونت محل استان زمینه تخصصی، نوع صنعت، میزان تجربه، و 

 بررسی از پس کارفرما. کندمی لیست دارند کارفرما درخواستی های پارامتر با را مطابقت بیشترین که را هاییرزومه

مصاحبه و دیدار حضوری دعوت به عمل  برای آنها از گرفته، تماس خود نظر مورد افراد با شده، یافته هایرزومه

 آورد.می

در حال حاضر حدود نیم میلیون نفر از متخصصین ایرانی رزومه خود را در بانک اطالعاتی سایت ثبت کرده اند. 

الزم به ذکر است که اکثر این افراد به دلیل داشتن تحصیالت و تخصصهای مختلف، پیشاپیش در فرصتهای کاری 

های بهتر و مناسبتر را برای خود فراهم شند. اما با ثبت نام در سایت، امکان یافتن فرصتبامشغول می خوبی

شرکت از سایت برای یافتن نیروهای متخصص خود استفاده کرده اند.  1600تا به امروز بیش از  کنند.می

 های ایرانیان، و یا شرکتالمللی فعال در ایرهای بینکنند اغلب شرکتکارفرمایانی که از این سرویس استفاده می

سرویس  یسی هستند.انگل زبان به مسلط و متخصص نیروهای ای می باشند که در صدد استخدام شناخته شده

استخدام )نظیر آگهی روزنامه و  های سنتیاستخدام آنالین امروزه در سراسر جهان به عنوان جایگزین برتر روش

  اخته شده است.یا معرفی از طریق دوستان و آشنایان( شن

 

با پرتیراژترین روزنامه ایران، نشان می دهد که تعداد رزومه  IranTalent.com مطالعات انجام شده و مقایسه

رزومه های دریافتی از طریق روزنامه بوده است. این   برابر تعداد  5های دریافتی از آگهی روی سایت بیش از 

درصد پایین تر بوده و رزومه های آن از کیفیت باالتری  50در حالی است که هزینه سایت بطور میانگین 

  برخوردارند.

سواالت عمومی نظیر جنسیت، سن اقالم آماری مورد پرسش  گزارشات آنالین است.های این سایت  خروجی

که نمونه هایی از آن عبارتند  شودچاپ میمانند گزارش حقوق و دستمزد گزارشات ماهانه یا ساالنه . و... است

 از:
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برای سومین سال متوالی، گزارش حقوق و دستمزد ایران در :1394گزارش آماری حقوق و دستمزد در سال 

 دستمزد و حقوق میزان •توسط ایران تلنت منتشر شد. این گزارش شامل موضوعات زیر می باشد:  1394سال 

 و دانشگاه نوع اساس بر دریافتی • سازمانی رده و کار سابقه تفکیک به شغلی، گروه 22 در مدیران و متخصصان

متخصصان، کارشناسان و  شاغلین مسکن وضعیت • جدید سال برای شاغلین کاری برنامه • تحصیالت سطح

  کنند؟مدیران ایرانی، ماهانه چقدر حقوق دریافت می

بسیاری درباره بازار کار اعالم شده است؛ از جمله نکات در سومین گزارش حقوق و دستمزد ایران تلنت، موارد 

های مختلف است. آنچه بی شک همواره چالش های مشابه در شرکتها برای پستجالب، اختالف زیاد پرداختی

ای ای است که باعث نگهداشت نیروهای حرفهها بوده، تعیین سطح حقوق و دستمزد سازمان به گونهشرکت

 مشابه هایشرکت پرداختی حقوق ای،دوره و طور معمولها بهدهد که سازمانت نشان میمجموعه شود. تحقیقا

 و حقوق سطح خود، پرداخت توان گرفتن نظر در با و کنندمی بررسی خود صنعت و کار بازار در را رقیب یا و

 .کنندمی تعیین سازمان در را مختلف هایپست برای دستمزد

های این گزارش، عوامل پیدا و پنهانی است که روی دریافتی افراد اثرگذار است. از جمله یافتهاز جمله دیگر 

التحصیالن درصد باالتر از فارغ 16های دولتی به طور متوسط التحصیالن دانشگاهتوان گفت که دریافتی فارغمی

درصد  15به لیسانس به طور متوسط های آزاد است و یا دریافتی افراد دارای مدرک فوق لیسانس نسبت دانشگاه

باالتر است. یکی دیگر از موارد مورد بحث در بازار کار جنیست است که با توجه به آمار ایران تلنت به طور 

درصد کمتر از دریافتی آقایان است. در این میان آمار نشان  23های مشابه، ها در سمتمتوسط دریافتی خانم

  درصد دریافتی بیشتری دارند. 16انگلیسی به طور متوسط  دهد که افراد مسلط به زبانمی

، میانگین خالص دریافتی در هر گروه شغلی برای سه رده کارشناسی، سرپرستی گزارش آماری حقوق و دستمزد در

گزارش  درذکر شده و در هر رده شغلی، میزان دریافتی افراد به تفکیک سابقه کار مشخص شده است.  و مدیریتی

فعالیت و سایز شرکت نیز در تعیین ه بر عوامل باال، تأثیر حوزه عالو نیز تکمیلی حقوق و دستمزد )ویژه مدیران(

  گرفته شده است.  میزان دریافتی افراد در نظر

گزارش منظم  موجود .بستگی به نوع گزارشات داردو منظم نیست تعداد و تناوب زمانی گزارش های آماری 

آموزشی در مورد  باشد.دیگر انتشارات مربوط به مقاالتصرفا گزارشات حقوق و دستمزد است که ساالنه می 

شود و هم در مواردی تحلیل آماری صورت هم اطالعات خام گزارش می کارجویان و کارفرمایان می باشد.

 گیردمی

http://www.irantalent.com/home/Iran-Salary-Report-1394-Report-6.html
http://www.irantalent.com/home/Comprehensive-Iran-Salary-Report-1394-For-Managers-Report-7.html
http://www.irantalent.com/home/Comprehensive-Iran-Salary-Report-1394-For-Managers-Report-7.html
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به دلیل داوطلبانه بودن مراجعه به این سایت ، نرخ پوشش اطالعاتی آن تضمین شده نیست .ایرانتلنت از طریق 

کند. بنابراین افراد پس از شناخت ر دانشگاه ها یا همایش های گوناکون و... خود را به افراد معرفی میسمینار د

رزومه خود را بصورت رایگان در سایت ایرانتلنت قرار داده؛ سپس شرکت با این افراد تماس گرفته و قرار 

معه متخصصان و مدیران ایرانی به عضویت گذارد.اگر چه ادعا می شود که بیش از نیم میلیون نفر از جامصاحبه می

رزومه تکمیل شده در سایت ایرانتلنت موجود  750000آن در آمده اند ولی  گفتنی است در حال حاضر حدود 

  شرکت معتبر داخلی و خارجی، استخدام های خود را از طریق آن انجام می دهند. 3000بالغ بر  است.

 ز بر مدارک دانشگاهی و تخصصیجاب اینجا و سایر کاریابی های متمرک 

 /ir.jobinja://https 

ها با درج پلتفرمی برای جذب نیروی انسانی متخصص در ایران است. شرکتاین سایت اطالع رسانی شغلی نیز 

صدها کاندید مرتبط برای موقعیت ای، امکان دسترسی به آگهی استخدام در جابینجا و استفاده از امکانات حرفه

آل را در کوشد تمام امکانات مورد نیاز برای یک استخدام ایدهشان را خواهند داشت. جابینجا میشغلی شرکت

همچنین  .پذیر شودآوری کند تا جذب نیروی انسانی با هزینه کمتر و سرعت بیشتر امکانیک ابزار واحد جمع

کند. گردند نیز کمک میای در بخش تکنولوژی میدنبال نیروی بااستعداد و حرفهاین سایت به کارفرمایانی که به 

در واقع این سایت براین باور است که پیدا کردن یک متخصص با استعدادهای مورد نظر یک سازمان یا شرکت 

احل پیدا کردن تواند مرکه با فرهنگ سازمانی کارفرمایان نیز سازگار باشد کار آسانی نیست، اما این سرویس می

 .تر کنداین افراد را ساده

com.talentyab://https/ 

تلنت یاب هم از سایت های اطالع رسانی شغلی برای متخصصان است که با ارائه اطالعات مربوط به فرصت 

ارتقای مهارت های حرفه ای و سایر های شغلی و نیز خدمات آموزشی تهیه رزومه ، آزمون های توانمندی ، 

 آموزش ها سعی دارد متخصصان را به مسیر های شغلی مرتبط هدایت کند .

ir.ponisha://https/ 

سایت پونیشا یک سایت برون سپاری پروژه ها است و به این ترتیب ارتباط بین کارجو و کارفرما را در حوزه 

ژه ها ی تخصصی فراهم می کند.عالوه بر این مواردی از استخدام و جذب نیرو نیز در آن ثیت شده خاص پرو

است و دستمزد های پیشنهادی نیز مشخص شده است. به این ترتیب اطالعاتی از متوسط دستمزد در سطح 

 تخصصی نیز قابل استخراج است.

ر عمومی و تخصصی فعالیت می کنند ، بنابر فهرست سایر کاریابی ها و وب سایت های مرتبط با اشتغال که بطو

 مرکز است که عبارتند از: 100قابل دسترسی ، در حدود 

https://jobinja.ir/
https://talentyab.com/
https://talentyab.com/
https://talentyab.com/
https://ponisha.ir/
https://ponisha.ir/
https://ponisha.ir/
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میهن جابز جهان کاریاب ایران جاب ) کاریابی بین المللی( پیشه وران ، نیک چاب، جاب آفرین ، شغل ها ، 

، کاریابی آریا، (irankaryab)هر، کاریاب دات نت، مؤسسه کاریابی کارمند، کاریابی ایران م orgکاریاب.

، کار و کار، کاریابی اینترنتی حامی کار، کاریابی امیرکبیر، مرکز کاریابی ایران ، مشاوره  24کاریابی تالش ، کاریاب 

، کاریابی برزمهر خراسان، مؤسسه کاریابی کارآفرینان قم،  (iranwork)شغلی و کاریابی کارآذین،کاریابی ایران

ره شغلی سازندگی ، کاریابی وصال، مرکز مشاوره شغلی و کاریاب یآینده سازان ، کاریابی کاریابی و مشاو

مشهد،کارجویی ، کاریابی بین المللی دکتر فاطمی ،نیازمندی های تخصصی کاریابی ،کاریابی شهرستان های 

یابی آنالین کرمان ، فردوس و طبس، استخدام ، مؤسسه کاریابی و مشاوره شغلی بشارت ، باشگاه کار ایران ، کار

، کاریابی اینترنتی جابگل، شهر آنالین،کرا 24امکان کار مشهد، ایران کار ، کاریابی کارا، استخدام سنتر ، کاریابی 

وپیشه، خانه کارآفرینان ایران، گسترش کارآفرینی ایرانیان، فکر نو، جشنواره کارآفرینی، بنیاد توسعه کارآفرینی 

ان پیشتاز پایتخت ، راهنمای علمی راه اندازی کسب و کار ایران، کارآفرینی صنعت نفت، زنان و جوانان، کارآفرین

،  کارآفرینی اینترنتی ،فناوران اطالعات creativity.irخانه کارآفرینی فانتازیو ، مدرسه کارآفرینی خورشید، 

 شمالغرب، شرکت خدمات مشاوره و کارآفرینی محمود

انجمن زنان مدیر کارآفرین ، سامانه الکترونیکی پیشگام ، شبکه کار آفرینی  کار در منزل ، پی اس سی بالگ ،

 زاگرس و دهها مرکز کاریابی در این زمینه فعال هستند. 

نکته مورد توجه اینکه بدالیل فنی و همچنین مسائل مالی ناشی از فعالیت کاریابی ها که در صورت جایابی 

لزحمه به آنان است ، معموال آمار دقیقی از تعداد اشتغال ناشی از فعالیت متقاضی ، کارفرما متعهد به پرداخت حق ا

کاریابی ها ثبت نمی شود و لذا در مجموع به آمار منظم و مستند از اشتغال بطور کلی و دانش آموختگان بطور 

 خاص نمی توان دست یافت.

 
 سایت های  دانشگاهی   2-2-3

  مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

این مرکز از زمان .به عنوان اولین مرکز کارآفرینی در کشور، فعالیت خود را آغاز نمود 1379در سال  این مرکز 

و  های آموزشیهای انسانی، برگزاری کارگاهصورت تحقیقاتی، توسعه سرمایه های مختلفی را بهتاسیس، فعالیت

ه کارآفرینی انجام داده است. رسالت اصلی مرکز، های ترویجی متنوع در دانشگاه صنعتی شریف در حوزبرنامه

 عمومی معلومات سطح افزایش و دانشگاه التحصیالنافزایش روحیه کارآفرینی در دانشجویان، اساتید و نیز فارغ
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 جهت شریف صنعتی دانشگاه جامعه اعضای هایتوانمندی و هاقابلیت از بهینه استفاده و وکار کسب تخصصی و

مرکز کارآفرینی شریف، در راستای نیل به اهداف مورد نظر، عمده فعالیت  .است بنیاندانش کار و کسب توسعه

متمرکز نموده  "کارآفرینانه هایها و قابلیتارتقاء توانمندی" و "سازی و ترویجفرهنگ" گروه عمده 2خود را در 

 .است

  پورتال کاریابی دانشگاه شریف 

در این پورتال امکان  شریف اقدام به راه اندازی پورتال کاریابی نموده است.مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی 

اطالع از دعوت به همکاری شرکت ها و سازمان های محتلف همراه با لینک مربوطه فراهم شده است و استفاده 

 ت.از قابلیت جستجو برای کاربران پورتال که ایمیل  کاربری و کلمه عبور دریافت کرده اند فراهم اس

توانند به عنوان رابط بین متقاضیان نیروی کار و کارجویان عمل نمایند و دو طرف  مراکز کاریابی دانشگاهی می

 دار خواهد بود:وظایفی همچون موارد ذیل را عهدهو  بت به فعالیت یکدیگر آشنا سازندرا نس

 التحصیالن به محل کار و اشتغال پایدارالف( انجام مشاوره و هدایت فارغ

آموختگان به متقاضیان نیروی کار متخصص های دانشهای جذب و اشتغال و ارایه توانمندیب( شناسایی محل

 تربیت یافته توسط دانشگاه

 التحصیالن و قرار دادن ایشان در لیست کارجویانج( ثبت تقاضای کار و شغل از طرف فارغ

  

ای برخاسته از ستاک برنامه است. "ستاک"برنامه یکی از برنامه های خاص مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف ، 

های خالقانه دانشجویان و نخبگان دانشگاه مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف است که برای پرورش ایده

ستاک سعی دارد با ایجاد فضای نوآوری و تفکر خالق در بین دانشجویان  .صنعتی شریف در حال فعالیت است

 به کار و کسب شروع ابتدایی دوره ریسک کردن کم و دانشگاه در  های خالقانه و کارآفرینانهو پرورش ایده

 کند. کمک هاایده سازی تجاری

 

 اداره کل فناوري و توسعه نوآوري دانشگاه اميرکبيرمرکز کارآفرینی 

های کارآفرینی در بین دانشجویان و آموزش نیروهای رنامه های آموزشی معاونت کارآفرینی با هدف القاء ارزشب 

مهمترین فعالیتهای  .کارآفرین متناسب با نیازهای روز جامعه از طریق پرورش مهارت های کارآفرینی می باشد

طراحی و تهیه بروشور های معاونت ، کارآفرینیعبارتند از:ترجمه و گردآوری فرهنگ تخصصی  این واحد

 ایجاد کتابخانه تخصصی کارآفرینی،  برگزاری نشستی با کارآفرینان و نوآوران ملی، کارآفرینی



 

 

68 

 

نمودن دانش کارآفرینی و بومی ساختن آن باتوجه  به روز برنامه های پژوهشی معاونت کارآفرینی با هدف

قیقات تفصیلی در خصوص پروژه های کارآفرینی و بهره برداری از گسترش تح جامعه و دانشگاه و شرایط به

یافته های تحقیقات مذکور در صنعت و دانشگاه صورت گرفته که فعالیت های این واحد شامل موارد ذیل می 

المللی های آموزش بینالگوبرداری و پیاده سازی سیستم ، شود:راهکارهای تحقق دانشگاه کارآفرین

انجام پروژه نیازسنجی ، طراحی مدل فرایند کارآفرینی در کشور، شناسی کارآفرینی در ایرانآسیب ،کارآفرینی

 .آموزشی

 دانشگاه علم و صنعت ایرانمرکز کارآفرینی 

برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ) رسیدن به دانشگاه کارآفرین ( و با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای    

ر اساس ساختار کاراد و اقتضاعات دانشگاه علم و صنعت ایران پیش بینی شده است. این موجود، برنامه ای ب

فعالیتها در دو مؤلفه ی محورهای فعالیت و حوزه های فعالیت در یک ماتریس بطور کامال خالصه بیان شده 

زه ها نیز محور علم، فناوری، تجاری سازی و کسب و کارهای دانش بنیان است. و حو 4است. محورها شامل 

 شامل چهار حوزه آموزش، پژوهش، ترویج و مشاوره کارآفرینی است

 دانشگاه شهيد بهشتیمرکز کارآفرینی 

پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی کشور و به موازات دوازده مرکز دانشگاهی   این مرکز که به واسطه اهداف 

در همین راستا  دیگر تشکیل گردید، دارای چهار هدف آموزشی، ترویجی، پژوهشی و مشاوره ای می باشد .

 اهداف و راهبردهای زیر جهت توسعه فعالیتهای مرکز در نظر گرفته شده اند :

 ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی و بویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی نسبت به کارآفرینی . –الف

 کارهای نوین در جامعه دانشگاهی.  ترویج و ارتقای روحیه و فرهنگ کارآفرینی و تالش در جهت کسب و –ب

 ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی . –ج

ات تفضیلی در خصوص کارافرینان، پروژه های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینان و سایر گسترش تحقیق –د

 زمینه های مرتبط .

آگاه سازی جامعه دانشگاهی درمورد کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و  –ه

 رفاه .

 در شرایط و مقتضیات ایران .تعمیق و تفضیل شناخت از کارآفرینی و کارآفرینان  –و
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هایی متناسب با نیازهای ، مطالعات اولیه جهت طراحی دوره 1387پس از ادغام مرکز رشد و کارآفرینی در سال 

آغاز گردید. با بررسی جوانب مختلف و برگزاری  1388دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه در آبان ماه 

جهش )جذب،  ای با نام کمپ کارآفرینی بود که با نامارتی ویژهمه -های تخصصی، دوره های تخصصینشست

مراکز  ها متنوعی همچون معرفیبه دانشجویان و اساتید دانشگاه معرفی شد، که شامل فعالیت هدایت و شکوفائی(

-جذب ایده برگزاری سمینارهای خودباوری، کانون شکوفایی خالقیت، رشد و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی،

برگزاری جشنواره بورس  و در حوزه کارآفرینی های متنوعناب و خالقانه صاحبان ایده،برگزاری کارگاه های

دوره از این  4برگزار گردید که مرکز موفق گردیده تا کنون  1389های کارآفرینی از آغاز سال باشد. کمپمی ایده

 ها را برگزار نماید.کمپ
 فناوري دانشگاه تهرانمرکز کارآفرینی پارک علم و 

در جهت اجرای آیین نامه کاراد )طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور(  1381مرکز کارآفرینی در سال 

مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت، به منظور ارتقاء و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه تهران 

، طراحی و پیاده سازی زنجیره به هم پیوسته از ایده تا بازار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.تأسیس شده است

( 2(، شکوفایی )1را در دستور کار خود دارد. بر اساس سیاستهای پارک، برگزاری برنامه های جوانه و شکوفایی )

تمامی این برنامه ها برای دانشجویان، دانش آموختگان و .رویش، بر عهده مرکز کارآفرینی گذاشته شده است

عضای هیات علمی دانشگاه تهران و با هدف توانمندسازی، ترویج و مشاوره در زمینه نوآوری و کارآفرینی بنا ا

 .نهاده شده اند

 کانون دانش آموختگان دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران

خود  کانون دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تالش در جهت تحقق آرمان های زیر را تعهد 

 :داندمی

های علمی، ترین برنامهمرکز ارتباط و پیوند میان دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران با ارائه مناسب -1

هایشان و حمایت مادی و معنوی از دانشکده کارآفرینی ، به نحوی که به فرهنگی و رفاهی برای اعضا و خانواده

 .آموختگان آن در جامعه شناخته شودانشعنوان مؤثرترین نهاد پشتیبان دانشکده و د

 های کارآفرینی کشورها و تشکلگام اعتالی کارآفرینان وتوسعه نظامرکن معتبر و پیش -2

 سازی در فرایند شکوفائی صنعتکارشناس ، پیشرو و مؤثر و از ارکان برجسته تصمیم -3

 

 عبارت است از: رسالت کانون

http://egcut.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/#acceluid390a69d62


 

 

70 

 

 گرد هم آوری دانش آموختگان کارآفرینی و کارآفرینان به جهت استفاده از تجربیات و تخصص آنها -1

 نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای در زمینه کارآفرینی -2

 نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه نسبت به طرح ها و برنامه های توسعه ای در زمینه کارآفرینی -3

 عبارت است از: اهداف کانون 

 ساماندهی ایده های نوین

 ت ها و استعدادهاپرورش خالقی 

 تبادل اطالعات علمی و فرهنگی 

 دانش محوری 

 بهره گیری از تخصص های متفاوت در ارائه خدمات 

به همین ترتیب مراکز کارآفرینی دانشگاه خواجه نصیر ، عالمه طباطبائی ، دانشگاه شیراز ، دانشگاه مازندران ، 

شکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر دانشگاهها با دانشگاه شاهد ، دانشگاههای علوم پزدانشگاه اصفهان ، 

د سازی آنان برای ورود به فضای کسب و کار ایجاد ننه سازی برای اشتغال دانش آموختگان و توانمهدف زمی

ط مربو شده است که عملکرد دقیق آنها مستلزم ارزیابی مستقل است ، لیکن بنابر آنچه که به اهداف طرح پیمایش

وع قابل تشخیص است که این مراکز باستثنای چند مرکز که کانون های فارغ التحصیلی را راه است ،  این موض

ضمن اینکه کانون های  اندازی کرده اند، به ندرت توانسته اند ارتباط کافی مستمر با دانش آموختگان برقرار کنند.

 اند. فارغ التحصیالن نیز عمال در خصوص پیمایش وضعیت اشتغال آنها اقدام نکرده

 برخی از دانشگاهها ، مرکز کاریابی فارغ التحصیالن نیز تأسیس کرده اند و سعی کرده اند با اقداماتی مانند:

 برگزاری گردهمایی های سراسری و تخصصی. - 1

 .تأسیس باشگاه علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی فارغ التحصیالن - 2

 برگزاری سمینارهای آموزش عمومی و تخصصی. -3

 .ایجاد صندوق تسهیالت مالی فارغ التحصیالن -4

 .برگزاری بازدیدهای تخصصی و برنامه های علمی، فرهنگی و هنری -5

 .حمایت از ایجاد و راه اندازی تشکل ها و شرکت های فارغ التحصیالن -6

 اطالع رسانی از طریق سایت اینترنتی و نشریه کانون. -7

 نگی.ارائه خدمات و تسهیالت رفاهی و فره -8

http://egcut.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/#acceluid390a69d63
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اطالع رسانی درخصوص قابلیت های فارغ التحصیالن و معرفی آنها برای کاریابی به سازمان و شرکت های -9

 دولتی و خصوصی

ویژه فارغ  PVCشناسایی کارت صدور ارائه خدمات و تسهیالت ویژه به کلیه فارغ التحصیالن شامل -10

 اطالعاتی تحصیل کردگان کشورقرار گرفتن مشخصات اعضاء در بزرگترین بانک  و التحصیالن

 

 به ایجاد ارتباط بیشتر دانش آموختگان با بازار کار و زمینه سازی اشتغال آنها کمک کنند.

ازدانشگاههای فعال در این زمینه عالوه بر دانشگاه شریف ، می توان به دانشگاه آزاد واحد مهدی شهر ، دانشگاه 

 اشاره کرد.علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

 

 رغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمیاکانون ف

به را کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی نیز به موازات برخی دانشگاههای دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی  

تحکیم روابط دوستانه و با هدف  غیر انتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل و رسمی ایعنوان مؤسسه 

به ثبت   21/11/1380دانشگاهی، تبادل اطالعات علمی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی تخصصی در تاریخ 

تباط مؤثر ، لیکن عملکردی  از نقش این کانون در ایجاد ار  داردبالغ بر دو میلیون عضو بالقوه  انده است ورس

زمینه مشارکت فارغ التحصیالن دانشگاه  کرده است که تالش برای پیگیری اشتغال آنان وجود ندارد.این کانون 

را در فعالیتهای علمی و فرهنگی کشور فراهم سازد تا از این طریق به مهارت آنان بیفزاید و آخرین دستاوردهای 

بررسی "و اگر چه  .مند کندتوانمندیها و استعدادهای بالقوه بهره علمی را در اختیار آنان قرار دهد و جامعه را از

ذکر شده است ولی در زمره اهداف آن در اساسنامه  " التحصیالن دانشگاه در بازار کارو ایجاد زمینه جذب فارغ

 نمود عملی از این اقدام نمی توان یافت.

  مرکز اشتغال و کارآفرینی دانشگاه آزاد

های اشتغال و کارآفرینی ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی که در آن فرصت تأسیس شده است نیز در همین راستا

معرفی شده است. در این سایت ضمن ارائه اطالعات مورد نیاز، نسبت به امکان معرفی کارجوها و همچنین 

اقدام شده است.  های پژوهشیهای استخدام، مناقصه، مزایده و فراخوانهای شغلی کارفرماها نظیر آگهیفرصت

های تربیت مدرس از طرف دیگر در این سایت طرح آموزش کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی شامل دوره
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های متخصص کارآفرینی ویژه اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و درس کارآفرینی ویژه دانشجویان ودوره

  ه است. عمومی آموزش کارآفرینی ویژه فارغ التحصیالن معرفی شد

 دیدگاه خبرگان و مسؤوالن 2-3

مصاحبه با خبرگان و مسؤوالن اجرایی در بخش های آموزشی و سیاست گذاران و مسؤوالن اجرایی مرتبط با 

اشتغال از دیگر قسمت های مهم یک مطالعه تعقیبی و یا پیمایشی در مورد اشتغال دانش آموختگان است.در این 

 تماعی قرارداده مصاحبه ها دیدگاه  مدیران آموزشی در کنار دیدگاه ذینفعان اقتصادی اج

 (Discussion Group)می شود . روش دیگر کسب اطالع از این دیدگاهها تشکیل گروههای بحث 

است.نمایندگان کانون های فارغ التحصیالن ، دفاتر کاریابی و مدیران ارشد مؤسسات آموزشی از اعضای اصلی 

 این گروه بحث هستند.

 گزارش گیری و مستند سازی  3

نقشه تعقیب ،گزارش گیری از اطالعات جمع آوری شده و مستند سازی فرایند شامل پرسشنامه  یکی از نتایج مهم 

ها ، تفاهم نامه ها و قراردادهای بین دستگاهی برای استفاده از داده های ثبتی و سازمانی است. این بخش که در 

 ی است.  واقع بانک اسناد طرح است ، تضمین کنندۀ استمرار و پوشش کامل منابع اطالعات

 جدول ثبت وقایع  3-1

این بخش که در واقع جمع بندی کنندۀ منابع اطالعاتی است ، یک نوع برگه سوابق یا هویت اشتغال برای هر 

دانش آموخته است که در طرح تعقیب با استفاده از داده های ثبتی و پرسشنامه ها و مصاحبه ها تکمیل و در دوره 

 ، بروز رسانی  های زمانی یا برش های مقطعی مختلف که در طرح پیش بینی می شود

 ) P, 2016, Fabian & Briedis.8(را در زیر مشاهده می کنید. 14می شود.نمونه ای از این برگه سوابق 

 15: نمونه طراحی برگه یا تقویم رویداد هر موقعیت شغلی  4شکل شماره

 محل کار طبقه بندی شغلی ساعت کار نوع قرارداد دوره ) ماه /سال(

 شروع

  20/   

 

 

 )کد مربوطه *(

1  تمام وقت 

2  : پاره وقت منظم 
  

 )کد مربوطه**(
 استان یا کشور )در صورت خارج از کشور(

                                           
14 Event-History calendar 
15. Employment Spells 
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 پایان

  20/   

 

  مستمر 

 ساعت در هفته  

 

3  :: پاره وقت نامشخص 
 ساعت تقربی در هفته  

 

 شهر:
   

 )سه رقم اول کد پستی(

 شروع

  20/   

 

 پایان

  20/   

 

  مستمر 

 

 )کد مربوطه*(

1  تمام وقت 

2  : پاره وقت منظم 

 ساعت در هفته  

 

3  :: پاره وقت نامشخص 
 ساعت تقربی در هفته  

 

  

 )کد مربوطه**(

 استان یا کشور)در صورت خارج از کشور(

 شهر:
   

 )سه رقم اول کد پستی(

 ↓ ↓       طبقه بندی شغلی**کد های  ↓ ↓     * کد های نوع  قرارداد

 = دائمی1
 = موقت2

..... 
 = خود اشتغالی6
 = سایر7
 

 = قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران01
 = متخصصان02

...... 
 = مشاغل تخصصی آزاد06
 = کارآفرینان 07
 

...... 
 = کارمندان وکارکنان تخصصی09
..... 
 = کارگران غیر ماهر 13
 = کارکنان فامیلی بدون مزد14
 

( 20تا حدودی متفاوت است.همچنین سال میالدی ) ISCOالزم به توضیح است کد های طبقه بندی مشاغل در این نمونه با طبقه بندی استاندارد  •

  درج شده است.

 نقشه های مسیر اشتغال  3-2

انتقال به بازار کار و اشتغال موقت یا دائم دانش آموختگان است که نمونه هایی از نتیجه مراحل قبلی ، تهیه نقشه 

 آمده است. 3و  2آن در شکل های شماره 
 : تعجیل /تأخیر در اشتغال موقت و دائم 5شکل شماره 
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: نقشه موقعیت شغلی تحصیلی دانش آموختگان   6شکل شماره
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 مقدمه

سوم مالحظه شد که الگوی مفهومی طراحی شده ، دارای سه فرایند است . اجرای هر یک از این فرایندها در فصل 

برای اینکه  ، مسیر ها و الزامات و مستندات متفاوتی دارد که حجم بسیار زیادی از امور اجرایی را در بر دارد.

ک از این فرایند های سه گانه به مرحله جزئیات هر فرایند و مشکالت و الزامات آن تشخیص داده شود ،  هر ی

آزمون گذاشته شد . این فصل به تبیین این اقدامات و نتایج انجام پیمایش های آزمایشی هر فرایند اختصاص 

 دارد.ابتدا بطور مختصر هر یک از فرایند ها را توضیح داده و سپس نتایج اجرای آن بیان خواهد شد

 فرایند های پیمایش  1

ه الگوی مفهومی طرح در فصل سوم ، یاد آور می شود که پیمایش دانش آموختگان در سه فرایند یا با مراجعه ب

سازمانی. نحوۀ کارکرد  -سه جریان ، به اجرا گذاشته می شود.فرایند متمرکز ، فرایند غیر متمرکز و فرایند ثبتی

 شبکه در هریک از این فرایند ها به شرح زیر است.

 فرایند متمرکز   1-1

اولین کاربرد این شیوه این است ین فرآیند به نحوی طراحی شده است که پیمایش توسط موسسه انجام شود. ا

که بنا به نیاز های سیاست گذاری و برنامه ریزی و بویژه اینکه وضعیت اشتغال دانش آموختگان  بدلیل خالء 

که برای یک گروه یا زیر نظام خاص اطالعات و آمار بروز و تفصیلی شفاف نیست ، این نیاز احساس می شود 

از آموزش عالی پیمایش ها انجام و  نتایج آن در برنامه های کالن بخشی و فرابخشی مالک عمل قرار گیرد. این 

گونه نیاز های آماری  و اطالعاتی نمی تواند با انتظار برای انجام پیمایش توسط دانشگاه به تعویق افتد و در این 

رای پیمایش بصورت متمرکز الزامی است.فرایند پیمایش متمرکز برای پاسخگویی به این یاز گونه موارد اقدام ب

 طراحی شد.

دانشگاه ها و موسساتی که به دالیل مختلف از جمله فقدان امکانات و نیروی کاربرد دیگر این فرایند آن است که 

موسسه انجام شود، کافی است که با کارشناس مورد نیاز می خواهند که پیمایش دانش آموختگان آن ها توسط 

داده و از نتایج موسسه  سفارش انجام پیمایش را بهثبت نام در این فرآیند و ارسال آدرس های دانش آموختگان، 

 .استفاده کنندآن 

 

 

 فرایند غیر متمرکز 1-2

دانشگاهها ومؤسسات آموزش اولین و مهم ترین کاربرد پیمایش های دانش آموختگان در کشورهایی که درآنها 

عالی دارای استقالل عمل بوده و برای جذب دانشجویان در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند ، بازخورد گرفتن 
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از مشتریان برای بهبود برنامه ها و دوره های آموزشی است . در این موارد هر دانشگاه بنا به اهداف فوق و برای 

ش های منظم را انجام داده و نتایج آن را در معرض دید مشتریان خود والبته تضمین کیفیت و بقای خود ، پیمای

نهاد های  مستقل ارزشیابی و تضمین کیفیت قرار می دهد.به این دلیل هر دانشگاه با توجه به نیاز های خود ، 

برنامه ریزی های  زمان و نحوه پیمایش و نوع سؤاالت خود را تعیین و به اجرا می گذارد و با اعمال نتایج آن در

آموزشی ، بطور خودکار انطباق بین نیاز های تخصصی بازار کار و محتوای آموزشی دانشگاهها نیز برقرار می 

 شود.

در شبکه پیمایش طراحی شده برای ایران ، این فرایند به صورتی طراحی شده که دانشگاه با ارتباط با مؤسسه 

مؤسسه نیاز های توانمند سازی تخصصی دانشگاه را تأمین کرده و با  ولی با اقدام خود به پیمایش مبادرت کند و

انتقال دانش و تجربه الزم به آنها ، این امر را تسهیل و تا حدودی هماهنگ و استاندارد کند.ضمن اینکه با دریافت 

 ک کند.نتایج بصورت کلی و محرمانه ، به ایجاد بانک اطالعات جامع از  وضعیت اشتغال دانش آموختگان کم

در این فرایند ، هر دانشگاه با مراجعه به شبکه پیمایش ، مستندات الزم را مطالعه ، فایل پرسشنامه را دریافت و 

به پیمایش اقدام می کند. در هیمن فرایند ، پیش بینی شده که برای صرفه جویی در منابع و سرعت و دقت در 

ند که با مراجعه به سایت شبکه پیمایش ، پرسشنامه آنالین پیمایش ، هر دانشگاه از دانش آموختگان خود دعوت ک

 را تکمیل کنند و سپس نتایج آن به دانشگاه ارسال شود.

 

 

 سازمانی -فرایند ثبتی 1-3

عدم مراجعه کافی ، نرخ پاسخگویی پایین ، نقص دو فرایند قبلی و بویژه فرایند غیر متمرکز با مشکالتی مانند 

تر زمان بر بودن فرایند مواجه هستند، در صورتی که برای نیاز های برنامه ریزی و آدرس ها ، و از همه مهم 

سیاست گذاری در برخی موارد الزم است که در مدت زمان کم به داده های قابل اتکا از وضعیت اشتغال دانش 

ریق کاوش در سازمانی طراحی شد که در آن پیمایش از ط –آموختگان دست یافت.برای این منظور فرایند ثبتی 

بانک ها و پایگاههای اطالعاتی موجود از وضعیت اشتغال دانش آموختگان انجام می شود. اقدامات و هماهنگی 

های انجام شده برای این طراحی این فرایند در فصل قبل شرح داده شد . در اینجا نحوه اقدام را مجددا یاد آور 

گی و کد ملی دانش آموختگان به بانک اطالعاتی سازمان های می شود که با ارسال فهرستی از نام و نام خانواد

همکار آغاز و با دریافت و تحلیل نتایج برگشتی از بانک های مذکور خاتمه می یابد. اجرای این فرایند در شبکه 
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در واقع به صورت ارسال و دریافت فایل اکسل به سازمان های همکار است ولی در مراحل تکمیلی ، دسترسی 

 برقرار و فیلد های اطالعاتی مورد نیاز مستقیما استخراج می شود. آنالین

 

 اجرای آزمایشی فرایندها 2

 نتایج اجرای آزمایشی فرایند متمرکز 2-1

 1800یمایش در فرایند متمرکز ، پرسشنامه پیمایش ) پیوست شماره یک( برای پدر اولین گام از اجرای آزمایشی 

فارغ التحصیل شده  1392نفر از دانش آموختگان دور کارشناسی دو دانشگاه جامع مشهد و تبریز که در سال 

که این و آدرس ایمیل آنها در پایگاه آمار مؤسسه موجود بود ارسال شد. در پیشنهادیه طرح مقرر بود 16بودند 

مرحله در دانشگاه تهران انجام شود، با توجه به مشکالت پیش آمده برای اجرای آزمایشی توسط خود دانشگاه ) 

و بمنظور اینکه دانشگاه تهران حتما در مرحله اجرای آزمایشی مورد پیمایش قرار گرفته  17فرایند غیر متمرکز ( 

ن دانشگاه در سال های مختلف   که آدرس ایمیل آنها در نفر دانش آموختگان دوره دکتری ای 484باشد ، تعداد 

 پایگاه آماری مؤسسه موجود بود مورد پرسش قرار گرفتند. 

نفر از دانش  61پاسخ دریافت شد . از این تعداد  115از  پیمایش دانش آموختگان در فرایند متمرکز، تعداد 

تری بودند .با توجه به نمونه مورد پرسش از هر آموختگان دوره کارشناسی و بقیه از دانش آموختگان دوره دک

دوره ، مالحظه می شود که نرخ پاسخگویی دانش آموختگان دوره دکتری دو برابر دوره کارشناسی است . دلیل 

آن می تواند چند نکته باشد . اوال نرخ مشارکت اقتصادی دانش اموختگان دوره دکتری بسیار بیشتر از دانش 

اسی است و احتماال بخش مهمی از دانش آموختگان دوره کارشناسی اصوال جویای کار آموختگان دوره کارشن

نبوده و انگیزه ای هم برای پاسخگویی نداشته اند . دلیل دوم اعتبار و صحت آدرس های ایمیل است که در نمونه 

التر درک بهتری از مسائل کارشناسی تعداد ایمیل های نامعتبر بیشتر بود. دلیل سوم اینکه دانش اموختگان مقاطع با

 بازار کار و مشکالت اشتغال دارند و بنابراین پاسخگویی آنها بیشتر است.

 نتایج پیمایش دوره کارشناسی به شرح زیر است. 

                                           
 سال  قبل پیمایش شوند که فرصت کافی برای اشتغال بوده ابشد ، بویژه اب توجه به خدمت نظام وظیف برای پسران 4بنابر اصول نظری پیمایش ، هبرت است دانش آموختگان    16

 توضیح بیشتر آن در بخش های بعدی آمده است 17
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این توضیح نیز الزم است که بنا بر اهداف طرح که طراحی الگوی پیمایش بوده است ، و اینکه تحلیل آن برای 

به اصالح دوره های آموزشی در اختیار دانشگاه و البته پس از انجام پیمایش های سیاست گذاری های مربوط 

بهیچوجه از تفصیلی تر است ، تحلیل های انجام شده از این پیمایش ها در حد توصیفی و مقایسه ای است و 

 این پیمایش برای تعمیم نتایج یا آزمون فرضیه استفاده نمی شود .

 وختگان کارشناسینتایج پیمایش دانش آم 2-1-1

 جنس

نفر  61نشان دهنده توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت می باشد. از بین  1-4شماره جدول 

 درصد( مرد  می باشند. 47.5نفر ) 29درصد( زن و تعداد  52.5نفر ) 32پاسخگو تعداد 
 . توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب جنس1-4جدول شماره 

 درصد فراوانی جنس

 52.5 32 زن

 47.5 29 مرد 

 100 61 جمع کل

 

 

 . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب جنس1-4نمودار شماره 

 سن

52%

48%

زن مرد
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 سال 25( پاسخگویان در دامنه سنی زیر درصد 32.1)نفر  18، 2-4با توجه به اطالعات توصیفی جدول شماره 

 8که باالترین درصد را به خود اختصاص داده است می باشد.   30تا  26درصد( بین  35.7نفر ) 20، قرار داشتند

همین تعداد سال و  40تا  36در رده سنی بین درصد(  8.9نفر ) 5 ، سال 35تا  31در رده سنی  درصد(  14.3نفر )

 سال بوده است. 29.9. میانگین سنی پاسخگویان نیز می باشندسال   41باالی 

 

 

 . توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب سن2-4جدول شماره

 درصد معتبر درصد فراوانی سن

 32.1 29.5 18 سال 25زیر 

 35.7 32.8 20 سال 30تا  26بین 

 14.3 13.1 8 سال 35تا  31بین 

 8.9 8.2 5 سال 40تا  36بین 

 8.9 8.2 5 سال 41باالی 

 100 91.8 56 کل 

  8.2 5 بی پاسخ

  100 61 جمع کل

 سال  29.9 میانگین سنی
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 . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب سن2-4نمودار شماره

 

 وضعیت تاهل

باشد.از بین پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل مینشان دهنده ی توزیع فراوانی و درصد  3-4جدول شماره 

درصد( وضعیت خود را متاهل گزارش کرده و  39.3)نفر  24درصد( مجرد بوده و  57.4نفر ) 35پاسخگویان 

 درصد( در این نمونه قرار گرفته اند. 3.3نفر) 1تعداد افرادی هم که جدا شده 

 

 

 تاهل. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب 3-4جدول شماره 

 درصد فراوانی تاهل

 57.4 35 مجرد

 39.3 24 متاهل

 3.3 1 جدا شده

   بیوه

   سایر

سال25زیر 

سال30تا 26بین 

سال35تا 31بین 

سال40تا 36بین 

سال41باالی 

32.1

35.7

14.3

8.9

8.9
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 100 61 جمع کل

 

 
  

 وضعیت تاهل. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 3-4نمودار شماره 

 

 وضعیت سکونت

باشد . با توجه توزیع فراوانی و در صد پاسخگویان بر حسب وضعیت سکونت میبه مربوط  4-4شماره جدول 

نفری که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بوده سکونت  61کل به تعداد کل و اطالعات جمع اوری شده 

 0اظهار داشته اندایران خود را 

 

 وضعیت سکونت. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 4-4جدول شماره

 درصد فراوانی سکونت

 100 61 ایران

   خارج از کشور

 100.0  جمع کل

 

 

 

 

58%

39%

3%

مجرد متاهل جدا شده
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 رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی

را نشان می دهد. بیشترین درصد  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 5-4شماره  جدول

 مربوط به رشته معماری بوده و در بقیه رشته های به تفصیل در جدول قابل مشاهده است.
 رشته تحصیلی. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب 5-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی رشته تحصیلی

 10 4.9 3 شیمی

 3.3 1.6 1 حقوق

 13.3 6.6 4 برقمهندسی 

 26.7 13.1 8 معماری

 3.3 1.6 1 فیزیک

 3.3 1.6 1 کارآفرینی

 6.7 3.3 2 مهندسی مکانیک

 3.3 1.6 1 روانشناسی

 6.7 3.3 2 مهندسی صنایع

 3.3 1.6 1 مهندسی مواد

 3.3 1.6 1 مدیریت

 6.7 3.3 2 آمار ریاضی

 3.3 1.6 1 زمین شناسی

 3.3 1.6 1 مهندسی فضای سبز

 3.3 1.6 1 محیط زیست

 100 49.2 30 جمع

  50.8 31 بی پاسخ

  100 31 جمع کل

 

 

 سال ورود
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سال ورود را نشان می دهد.بیشترین ورودی توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  6-4شماره  جدول

 درصد جامعه ما را تشکیل می دهند 32.8می باشد که  1393مربوط به سال 

 
 سال ورودتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب . 6-4جدول شماره 

 درصد فراوانی سال ورود

 1.6 1 1384سال 

 3.3 2 1378سال 

 1.6 1 1387سال 

 21.3 13 1388سال 

 3.3 2 1389سال 

 9.8 6 1390سال 

 9.8 6 1391سال 

 32.8 20 1393سال 

 6.6 4 1394سال 

 9.8 6 1395سال 

 100 61 جمع کل

 

 

 
  سال ورود. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 4-4شماره  نمودار

 

1% 3% 2%

21%

3%

10%

10%

33%

7%
10%

1384سال  1378سال  1387سال  1388سال  1389سال 

1390سال  1391سال  1393سال  1394سال  1395سال 
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 دوره تحصیل

وضعیت دوره تحصیل  را نشان می دهد. تعداد توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  7-4شماره  جدول

 تحصیل بودند.نفر هم در دوره شبانه مشغول به  6نفر و  55دانشجویان روزانه در این نمونه 

 

 وضعیت دوره تحصیلتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .7-4جدول شماره

 درصد فراوانی دوره

 90.2 55 روزانه

 9.8 6 شبانه

 100 61 جمع کل

 

 

 
 دوره  تحصیل. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 5-4نمودار شماره

 

 مدت تحصیل

مدت تحصیل می باشد. بیشترین مدت تحصیل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  8-4شماره جدول

درصد جامعه آماری مار ار  38.7مربوط به افرادی است که مدت تحصیل آنها چهار سال طول کشیده است که 

 تشکیل می دهد.

 

90%

10%
روزانه شبانه
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 مدت تحصیل. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .8-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی تحصیلمدت 

 19.4 9.8 6 یک سال

 19.4 9.8 6 دو سال

 9.7 4.9 3 سه سال

 38.7 19.7 12 جهار سال

 3.2 1.6 1 پنج سال

 9.7 4.9 3 شش سال

 100 50.8 31 کل

  49.2 30 بدون پاسخ

  100 61 جمع کل

 

 
 مدت تحصیل. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 6-4شماره  نمودار

 دالیل انتخاب رشته

نشان می دهد که  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب دالیل انتخاب رشته یعنی 9-4شماره  جدول

در رتبه دوم  "چشم انداز پیشرفت شغلی"و  "اشتیاق زیاد برای این حرفه"مهمترین دلیل انتخاب رشته مربوط به 

 قرار دارد.
 

0 2 4 6 8 10 12

یک سال

دو سال

سه سال

جهار سال

پنج سال

شش سال
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 دالیل انتخاب رشته توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .9-4 جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  

 اشتیاق زیاد برای این حرفه
 34 27 فراوانی
 55.7 44.3 درصد

 چشم انداز پیشرفت شغلی
 23 38 فراوانی
 37.7 62.3 درصد

 در دانشگاه مورد عالقه شماوجود رشتۀ مورد نظر 
 17 44 فراوانی
 27.9 72.1 درصد

 از یک الگو الهام گرفتید
 12 49 فراوانی
 19.7 80.3 درصد

 فرصت برای اشتغال در خارج از کشور
 12 49 فراوانی
 19.7 80.3 درصد

با  مرتبط در درس های دوره دبیرستان خوب نمرات گرفتن
 رشته

 9 52 فراوانی
 14.8 85.2 درصد

 وضعیت و یا اعتبار حرفه
 9 52 فراوانی
 14.8 85.2 درصد

 توصیه پدر و مادر و خویشاوندان
 8 53 فراوانی
 13.1 86.9 درصد

 چشم انداز استخدام فوری
 8 53 فراوانی
 13.1 86.9 درصد

 بدون هیچ انتخاب خاص و یا هیچ ایده بهتری
 5 56 فراوانی
 8.2 91.8 درصد

 سایر
 4 57 فراوانی
 6.6 93.4 درصد

 توصیه دوستان و همساالن
 3 58 فراوانی
 4.9 95.1 درصد

 پیشنهاد بورس تحصیلی
 1 60 فراوانی
 1.6 98.4 درصد

 مقرون به صرفه برای خانواده
 1 60 فراوانی
 1.6 98.4 درصد

 چشم انداز پاداش های مورد توجه
 0 61 فراوانی
 0 100 درصد
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 دالیل انتخاب رشته پاسخگویان بر حسب  فراوانیتوزیع  .7-4 شماره نمودار

 

 

 اطالعات از رشته

اطالع از رشته تحصیلی و دانشگاه را نشان می توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب  10-4شماره جدول 

دوستان و "و  "دفترجه آزمون سراسری"دهد.مشاهده می شود که بیشترین نحوه اطالع دانش اموختگان از طریق 

 می باشد. "بستگان
 

 اطالع از رشته تحصیلی  و دانشگاه توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .10-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  
 24 37 فراوانی دفترچه آزمون سراسری

 39.3 60.7 درصد
 20 41 فراوانی از طریق دوستان و بستگان

 32.8 67.2 درصد
 19 42 فراوانی از طریق فارغ التحصیالن دانشگاه / دانشجویان

 31.1 68.9 درصد

 10 51 فراوانی دوستان و دبیران دبیرستاناز طریق 

 16.4 83.6 درصد

9
12

1

8

3

9

17

34

8

23

1 0

12

5 4
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 7 54 فراوانی از طریق کارکنان و وب سایت دانشگاه

 11.5 88.5 درصد

 4 57 فراوانی سایر

 6.6 93.4 درصد

 3 58 فراوانی از طریق آگهی های رسانه ای
 4.9 95.1 درصد

 

 
 اطالع از رشته تحصیلی  و دانشگاه توزیع درصد پاسخگویان بر حسب .8-4شماره نمودار

 اشتغال در زمان تحصیل

 39اشتغال در هنگام تحصیل می باشد. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  11-4شماره  جدولدر 

دهند، بیکار بوده تشکیل میدرصد جامعه ما را  61درصد افراد در هنگام تحصیل مشغول به کار بوده و مابقی که 

 اند.

 

 اشتغال در زمان تحصیلتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .11-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی 

 39 37.7 23 بلی

 61 59 36 خیر

از طریق 
دوستان و 

بستگان

از طریق 
کارکنان و 
وب سایت 

دانشگاه

از طریق 
دوستان و 
دبیران 
دبیرستان

دفترچه 
آزمون 
سراسری

از طریق 
فارغ 
ن التحصیال
/ دانشگاه 

دانشجویان

از طریق 
آگهی های 
رسانه ای

سایر

20

7

10

24

19

3 4
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 100 96.7 59 کل

  3.3 2 بدون پاسخ

  100 61 جمع کل

 

 

 

 
 اشتغال در زمان تحصیلپاسخگویان بر حسب  فراوانی . توزیع 9-4نمودار شماره 

 

 

 شرایط اشتغال

شرایط اشتغال نشان می دهد که از افراد توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  12-4شماره  جدولدر 

  نفر شغل خود را موقت اظهار داشته اند. 17نفر دارای شغلی دائمی و  8شاغل به کار  

 

 شرایط اشتغالتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .12-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی شرایط اشتغال

 32 13.1 8 دائمی

 68 27.9 17 موقت

 100 41 25 کل

  59 36 بدون پاسخ

39%

61%

بلی خیر
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  100 61 جمع کل

 

 

 
 شرایط اشتغال. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 10-4نمودار شماره 

 

 

 اشتغال پس از مدرکاولین 

اشتغال پس اخذ مدرک می باشد. از افراد توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  13-4شماره  جدول

 4کارشناسی ارشد و نفر پس از دوره  7نفر پس از دوره کارشناسی مشغول به کار شده اند ،  17شاغل به کار  

باید توجه داشت که چون نمونه مورد پرسش از . نفر بعد از دوره دکتری وضعیت اشتغالشان مشخص شده است

دانش اموختگان دوره کارشناسی بوده اند ، این جدول درواقع پیمایش وضعیت تحصیلی نمونه مورد نظر نیز 

 هست

 

 اشتغال پس از مدرکتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .13-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی مدرک

 60.7 27.9 17 کارشناسی

 25 11.5 7 کارشناسی ارشد

 14.3 6.6 4 دکتری

32%

68%

دائمی موقت
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 100 45.9 28 کل

  54.1 33 بدون پاسخ

  100 61 جمع کل

 

 

 
 اشتغال پس از مدرک. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 11-4نمودار شماره 

 

 

 زمان جستجوی کار

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب زمانی که در جستجوی کار بوده اند را نشان می دهد.  14-4شماره  جدول

اتمام  نفر پس از 6نفر در زمان اتمام تحصیل،  15نفر پیش از اتمام تحصیل بدنبال کار بوده،  24از بین افراد 

 نفر هم اظهار داشته اند که در جستجوی کار نبوده اند.  2تحصیل در پی یافتن شغل بوده اند. 
 زمان جستجوی کارتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .14-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی زمان جستجوی کار

 51.1 39.3 24 پیش از اتمام تحصیل

 31.9 24.6 15 اتمام تحصیلدر زمان 

 12.8 9.8 6 پس از اتمام تحصیل

 4.3 3.3 2 در جستجوی کار نبودم

 100 77 47 کل

0 20 40 60 80

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری
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  23 14 بدون پاسخ

  100 61 جمع کل

 

 
 زمان جستجوی کار . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب12-4نمودار شماره 

 

 

 وضعیت اشتغال در مقایسه با زمان اشتغال

افراد و اینکه پس از  فعلی اشتغال وضعیت  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب 15-4شماره  جدول

نفر پس از دکتری،  1نفر شاغل در بخش دولتی،  4. از دهدرا نشان می ،شاغل شدن می باشد مدرکگرفتن کدام 

نفر  5بخش غیر دولتی   تنها  نفر پس از کارشناسی جذب بخش دولتی شده بودند. در  2نفر بعد از ارشد و  1

نفر پس از کارشناسی به صورت خوداشتغالی  1بودند که بعد از کارشناسی مشغول به کار شده،  همچنین تنها 

نفر پس از  17نفر پس از ارشد و  6نفر پس از دکتری،  4نفر شاغل،  27درگیر فعالیت بوده است. در کل از بین 

 کارشناسی مشغول به کار بوده اند.
 وضعیت اشتغال فعلی و مدرک تحصیلیتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .15-4جدول شماره 

 

 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 کارشناسی کل
 کارشناسی

 دکتری  ارشد

0
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پیش از اتمام 
تحصیل

در زمان اتمام 
تحصیل

لپس از اتمام تحصی در جستجوی کار 
نبودم
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 فعلی اشتغال وضعیت

 بخش شاغل
 دولتی

 4 1 1 2 فراوانی

 %100.0 %25.0 %25.0 %50.0 فعلی اشتغال وضعیت

 %14.8 %25.0 %16.7 %11.8 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 بخش شاغل
 دولتی غیر

 5 0 0 5 فراوانی

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 فعلی اشتغال وضعیت

 %18.5 %0.0 %0.0 %29.4 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 اشتغالی خود

 1 0 0 1 فراوانی

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 فعلی اشتغال وضعیت

 %3.7 %0.0 %0.0 %5.9 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 بیکار

 14 1 5 8 فراوانی

 %100.0 %7.1 %35.7 %57.1 فعلی اشتغال وضعیت

 %51.9 %25.0 %83.3 %47.1 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 سایر

 3 2 0 1 فراوانی

 %100.0 %66.7 %0.0 %33.3 فعلی اشتغال وضعیت

 %11.1 %50.0 %0.0 %5.9 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 کل

 27 4 6 17 فراوانی

 %100.0 %14.8 %22.2 %63.0 فعلی اشتغال وضعیت

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 

 

 

 مقطع در مقایسه با دوره انتظاروضعیت اشتغال هر 

مدت زمانی که پس از اخذ مدرک مشغول توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  16-4شماره جدول 

نفر پاسخگویان کمتر از شش ماه  9. دهدرا نشان می مدرک تحصیلیو  وضعیت اشتغال فعلیشدند و  به کار

نفر هم بعد از  6نفر پس از ارشد و  2نفر پس از دکتری ،  1طول کشید که جذب به کار شدن که از این تعداد 

نفر پاسخگویان بین شش ماه تا یکسال زمان سپری کردند که مشغول به کار  3کارشناسی مشغول به کار بوده اند. 

 نفر پس از کارشناسی مشغول فعالیت بوده اند. 1نفر پس از دکتری و  2شده که از این تعداد 
، وضعیت مدت زمان اشتغال به کار پس از اخذ مدرکتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .16-4جدول شماره 

 اشتغال و مدرک تحصیلی

 شوید؟ کار به مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل
 کارشناسی

 کارشناسی

 ارشد
 دکتری

 3 0 1 2 فراوانی
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 شش از کمتر

 ماه

 فعلی اشتغال وضعیت

 است؟ چگونه شما

 بخش شاغل

 دولتی

 %100.0 %0.0 %33.3 %66.7 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %33.3 %0.0 %50.0 %33.3 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 غیر بخش شاغل

 دولتی

 4 0 0 4 فراوانی

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %44.4 %0.0 %0.0 %66.7 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بیکار

 1 0 1 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %11.1 %0.0 %50.0 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 سایر

 1 1 0 0 فراوانی

 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %11.1 %100.0 %0.0 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 9 1 2 6 فراوانی

 %100.0 %11.1 %22.2 %66.7 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

  تا ماه شش

 یکسال

 فعلی اشتغال وضعیت

 است؟ چگونه شما

 دولتی بخش شاغل

 1 1  0 فراوانی

 %100.0 %100.0  %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %33.3 %50.0  %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 غیر بخش شاغل

 دولتی

 1 0  1 فراوانی

 %100.0 %0.0  %100.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %33.3 %0.0  %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بیکار

 1 1  0 فراوانی

 %100.0 %100.0  %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %33.3 %50.0  %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 3 2  1 فراوانی

 %100.0 %66.7  %33.3 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %100.0 %100.0  %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل
 فعلی اشتغال وضعیت

 است؟ چگونه شما

 دولتی بخش شاغل

 4 1 1 2 فراوانی

 %100.0 %25.0 %25.0 %50.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %33.3 %33.3 %50.0 %28.6 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 غیر بخش شاغل

 دولتی

 5 0 0 5 فراوانی

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %41.7 %0.0 %0.0 %71.4 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بیکار

 2 1 1 0 فراوانی

 %100.0 %50.0 %50.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %16.7 %33.3 %50.0 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 1 1 0 0 فراوانی سایر
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 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %8.3 %33.3 %0.0 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 12 3 2 7 فراوانی

 %100.0 %25.0 %16.7 %58.3 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 

 

 وضعیت اشتغال در مقایسه با مراجعه برای کار

تعداد مراجعه به و  وضعیت اشتغال فعلیتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  17-4شماره جدول 

نفر بوده که در   1. افرادی که به یک کارفرما مراجعه کرده بودند، دهدرا نشان می کارفرما قبل از یافتن اولین شغل

که در بخش دولتی جذب بخش غیردولتی مشغول به کار بوده. همچنین یک نفر به دو کارفرما مراجعه کردند 

 5نفر بین  5کارفرما مراجعه کرده،   5نفر از افراد دیگر به سه کارفرما مراجعه داشته و یک نفر هم به  2شده اند. 

 کارفرما مراجعه داشته اند. 10نفر هم به بیش از  7تا ده کارفرما مراجعه کردند  و 

 

 

 

 

 

 و شغل فعلی تعداد مراجعه به کارفرما قبل از یافتن اولین شغلتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .17-4جدول شماره 

 

 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 کل
 بخش شاغل

 دولتی
 بخش شاغل
 دولتی غیر

 خود
 سایر بیکار اشتغالی

 از قبل تا
 اولین یافتن

 به شغلتان
 نفر چند

 کارفرما
 مراجعه
 نمودید

 نفر یک

 1 0 0 0 1 0 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 %0.0 نمودید مراجعه کارفرما

 %5.9 %0.0 %0.0 %0.0 %16.7 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 نفر دو

 1 0 0 0 0 1 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0 نمودید مراجعه کارفرما

 %5.9 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %50.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 نفر سه

 2 0 0 0 1 1 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %50.0 %50.0 نمودید مراجعه کارفرما

 %11.8 %0.0 %0.0 %0.0 %16.7 %50.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 1 1 0 0 0 0 فراوانی نفر پنج



 

 

98 

 

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 نمودید مراجعه کارفرما

 %5.9 %50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 5 بین
 10 تا

 نفر

 5 1 1 1 2 0 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 %100.0 %20.0 %20.0 %20.0 %40.0 %0.0 نمودید مراجعه کارفرما

 %29.4 %50.0 %20.0 %50.0 %33.3 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 از بیش
 نفر 10

 7 0 4 1 2 0 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 %100.0 %0.0 %57.1 %14.3 %28.6 %0.0 نمودید مراجعه کارفرما

 %41.2 %0.0 %80.0 %50.0 %33.3 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 کل

 17 2 5 2 6 2 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 %100.0 %11.8 %29.4 %11.8 %35.3 %11.8 نمودید مراجعه کارفرما

 %100.0 %100.0 %100.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت
100.0

% 
100.0% 100.0% 

 

 اشتغال در اولین شغل در مقایسه با زمان اشتغال

اینکه آیا هنوز در اولین شغل خود مشغول توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  18-4شماره جدول 

نفری که در اولین شغل  6. از بین دهدرا نشان می اینکه پس از اخذ کدام مدرک شاغل شدندو  هستند یا خیر 

ذ مدرک کارشناسی نفر هم پس از اخ 2نفر پس از ارشد، و  1نفر پس از اخذ مدرک دکتری،  3خود مشغول بودند 

 مشغول بکار شده بوده اند.

 

 وضعیت اشتغال در اولین شغل و مدرک تحصیلیتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .18-4جدول شماره 

 

 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی کل

 خود شغل اولین در هنوز آیا

 هستید؟ کار به مشغول

 بله

 6 3 1 2 فراوانی

 %100.0 %50.0 %16.7 %33.3 هستید؟ کار به مشغول خود شغل اولین در هنوز آیا  

 %31.6 %75.0 %33.3 %16.7 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 خیر

 13 1 2 10 فراوانی

 %100.0 %7.7 %15.4 %76.9 هستید؟ کار به مشغول خود شغل اولین در هنوز آیا

 %68.4 %25.0 %66.7 %83.3 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 19 4 3 12 فراوانی

 %100.0 %21.1 %15.8 %63.2 هستید؟ کار به مشغول خود شغل اولین در هنوز آیا  

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس
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 دالیل تغییر شغل

توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب دالیل افرادی که در اولین شغل خود ماندگار  19-4شماره جدول 

درصد حقوق پایین را دلیل اصلی خود اعالم کرده اند که باالترین درصد را به خود  55.6را نشان می دهد.  نبودند

 درصد عدم نیاز کارفرما را اعالم کرده اند. 16.7درصد شرایط نامطلوب و  27.8اختصاص داده است. 
 

 دالیل افرادی که در اولین شغل خود ماندگار نبودندتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .19-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی دلیل

 55.6 16.4 10 حقوق کم

 27.8 8.2 5 شرایط نامطلوب

 16.7 4.9 3 عدم نیاز کارفرما

 100 29.5 18 کل

  70.5 43 بدون پاسخ

  100 61 جمع کل

 

 

 
 دالیل افرادی که در اولین شغل خود ماندگار نبودند . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب13-4نمودار شماره 

 

55%28%

17%

حقوق کم شرایط نامطلوب عدم نیاز کارفرما
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 ارتباط شغل و رشته

درصد  74.1می باشد.  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب ارتباط شغل و رشته 20-4شماره جدول 

درصد از عدم تناسب شغل خود  25.9وجود دارد و تنها اعتقاد داشتند که بین شغل و رشته تحصیلی شان ارتباط 

 با رشته اعالم نظر کرده اند. 
 

 ارتباط شغل و رشتهتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .20-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی 

 74.1 32.8 20 بلی

 25.9 11.5 7 خیر

 100 44.3 27 کل

  55.7 34 بدون پاسخ

  100 61 کلجمع 

 

 
 ارتباط شغل و رشته درصد پاسخگویان بر حسب . توزیع14-4نمودار شماره 

 

 ارتباط مهارت های دانشگاهی با شغل

اینکه  مهارتهای فرا گرفته شده در دانشگاه که توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب  21-4شماره جدول 

مهارتهای "و  "مهارتهای فنی"بوده است یا خیر را نشان می دهد. بیشترین مهارت مربوط به  مفید شانبرای شغل

0

20

40

60

80

بلی خیر
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مهارتهای "در جایگاه بعدی قرار دارد. کمترین مهارت مربوط به  "مهارتهای ارتباطی"است و  "روابط انسانی

 است. "کارآفرینی

 

تهای فرا گرفته شده در دانشگاه که برای شغل مفید . توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب مهار21-4جدول شماره

 باشدمی

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  
 10 51 فراوانی مهارت های فنی

 16.4 83.6 درصد
 9 52 فراوانی مهارت های ارتباطی

 14.8 85.2 درصد
 9 52 فراوانی مهارت های روابط انسانی

 14.8 85.2 درصد
 7 54 فراوانی اطالعاتمهارت های فن آوری 

 11.5 88.5 درصد
 4 57 فراوانی مهارت های تفکر انتقادی

 6.6 93.4 درصد
 3 58 فراوانی مهارت حل مسأله

 4.9 95.1 درصد
 2 59 فراوانی سایر

 3.3 96.7 درصد
 1 60 فراوانی مهارت های کارآفرینی

 1.7 98.3 درصد

 

 

مهارت 
های 

ارتباطی

مهارت 
های روابط 

انسانی

مهارت 
های فنی

مهارت 
های 
یکارآفرین

مهارت 
های فن 
آوری 
اطالعات

مهارت حل 
مسأله

مهارت 
های تفکر
انتقادی

سایر

9 9
10

1

7

3
4

2
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 "باشدمهارتهای فرا گرفته شده در دانشگاه که برای شغل مفید می" پاسخگویان بر حسب فراوانیتوزیع  .15-4نمودار شماره

 نحوه پیدا کردن شغل

 توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب چگونگی اشتغال به کار پس از فارغ التحصیلی 22-4شماره جدول 

، نحوه اشتغال خود را آگهی استخدامهای دولتی، درصد پاسخگویان که مشغول به کار بودند 10را نشان می دهد. 

درصد پیش  5درصد تماس های شخصی از طریق دوستان و بستگان، 60درصد آگهی استخدامهای متفرقه،  10

 درصد خودشان کسب و کار راه اندازی کرده اند. 15از اتمام تحصیل مشغول به کار بوده و 
 

 چگونگی اشتغال به کار پس از فارغ التحصیلیتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .22-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی 

 10 3.3 2 آگهی استخدام های دولتی

 10 3.3 2 آگهی های استخدام متفرقه

 60 19.7 12 تماس های شخصی از طریق دوستان / بستگان

 5 1.6 1 کار بودمپیش از اتمام تحصیل مشغول به 

 15 4.9 3 کسب و کار حرفه ای خودم را راه اندازی کردم

 100 32.8 20 کل

  67.2 41 بدون پاسخ

  100 61 جمع کل
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 چگونگی اشتغال به کار پس از فارغ التحصیلی . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب16-4نمودار شماره 

 

 مشکالت یافتن اولین شغل

مشکالت یافتن اولین شغل پس از اتمام "توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب  23-4جدول شماره 

نشان می دهد. باالترین میانگین مربوط به مشکل قومیت بوده و در رتبه بعد می توان به کافرمایانی که  "تحصیل

 رشوه دریافت می کردند اشاره کرد.
 

 

 

  "پس از اتمام تحصیل مشکالت یافتن اولین شغل"توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .23-4جدول شماره

 میانگین اصال تاحدودی خیلی زیاد 
 16  1 فراوانی قومیت

2.88 
 94.1  5.9 درصد

 14 3 2 فراوانی کارفرمایان درخواست رشوه می کردند
2.63 

 73.7 15.8 10.5 درصد
 12 5 1 فراوانی ارتباط برقرار نکردمبه خوبی 

2.61 
 66.7 27.8 5.6 درصد

 12 6 1 فراوانی تبعیض جنسیتی
2.57 

 63.2 31.6 5.3 درصد
 2.30 10 6 4 فراوانی نداشتن شرایط الزم

آگهی استخدام 
های دولتی

آگهی های 
هاستخدام متفرق

تماس های 
شخصی از 
/طریق دوستان 

بستگان

پیش از اتمام 
تحصیل مشغول

به کار بودم

کسب و کار 
حرفه ای خودم 
را راه اندازی 

کردم

10 10

60

5

15
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 50 30 20 درصد
 7 6 8 فراوانی تجربه الزم نداشتن

1.95 
 33.3 28.6 38.1 درصد

 4 5 13 فراوانی پارتی بازی(تبعیض موقعیتی ) 
1.86 

 4.3 21.7 56.5 درصد
 6 7 10 فراوانی عدم شغل مناسب در زمینه تخصصی ام

1.82 
 26.1 30.4 43.5 درصد

 

 

 
  " پس از اتمام تحصیل مشکالت یافتن اولین شغل"پاسخگویان بر حسب  میانگین .17-4نمودار شماره

 

 

 تحصیلفعالیت های عمده پس از 

  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  فعالیت های عمده پس از اتمام تحصیل 24-4شماره جدول 

 می باشد. از عمده ترین فعالیتها، شغلهای موقت مختلف و مطالعه و آموزش های حرفه ای می توان نام برد.
 فعالیت های عمده پس از اتمام تحصیل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .24-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  

 15 46 فراوانی شغل های موقت مختلف داشتم

 24.6 75.4 درصد

به خوبی 
ارتباط 
برقرار 
نکردم

نداشتن 
شرایط الزم

نداشتن 
تجربه الزم

عدم شغل 
مناسب در 

زمینه 
تخصصی ام

کارفرمایان 
درخواست 
رشوه می 

کردند

قومیت تبعیض 
جنسیتی

تبعیض 
) موقعیتی 

(پارتی بازی

2.61
2.3

1.95
1.82

2.63
2.88

2.57

1.86
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 9 60 فراوانی به مطالعات بیشتر ادامه دادم/ آموزش های حرفه ای

 14.8 85.2 درصد

 7 54 فراوانی بودمبیشتر اوقات بیکار 

 11.5 88.5 درصد

 6 55 فراوانی بیشتر زمان خود را صرف یک شغل منظم کردم

 9.8 90.2 درصد

 1 60 فراوانی سایر

 1.6 98.4 درصد

 

 

 
 فعالیت های عمده پس از اتمام تحصیل پاسخگویان بر حسب  فراوانیتوزیع  .18-4نمودار شماره

 مقایسه با زمان اشتغالرضایت از اشتغال در 

 توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا اینکهتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  25-4شماره جدول 

 4. دهدرا نشان می پس از اخذ کدام مدرک شاغل شدند اینکه و  هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک سطح به

نفر پس از کارشناسی شاغل شده  2نفر پس از ارشد و  1دکتری، نفر پس از  1نفر از افرادی که راضی بودند، 

نفر  3نفر نارضی بودند که  11نفر پس از کارشناسی شاغل شدند. همچنین  2نفر تا حدودی راضی،  2بودند. از 

 باشند.نفر پس از کارشناسی می 10نفر پس از ارشد و  4پس از اخذ دکتری، 
 

ود بیشتر زمان خ
را صرف یک 
شغل منظم کردم

شغل های موقت 
مختلف داشتم

بیشتر اوقات 
بیکار بودم

به مطالعات 
بیشتر ادامه 

آموزش / دادم
های حرفه ای

سایر

6

15

7

9

1



 

 

106 

 

 درصد پاسخگویان بر حسب رضایت از اشتغال فعلی و مدرک تحصیلی . توزیع فراوانی  و25-4جدول شماره 

 

 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس
 کل

 دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی

 توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 راضی خود تحصیلی مدرک سطح به

 هستید؟

 راضی بسیار

 4 1 1 2 فراوانی

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک
50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

 %23.5 %33.3 %25.0 %20.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 راضی حدودی تا

 2 0 0 2 فراوانی

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

 %11.8 %0.0 %0.0 %20.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 نیستم راضی

 11 2 3 6 فراوانی

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک
54.5% 27.3% 18.2% 100.0% 

 %64.7 %66.7 %75.0 %60.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 17 3 4 10 فراوانی

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک
58.8% 23.5% 17.6% 100.0% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 

 

 

 

 اولویت انتخاب شغل

اولویت انتخاب شغل را نشان می توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب رضایت  26-4شماره جدول 

درصد  3.6درصد در بخش غیر دولتی و  14.3درصد استخدام دولتی را اولویت خود انتخاب کرده اند.  57.1دهد.

 درصد هم خود اشتغالی را اعالم کرده اند. 25سازمانهای مردم نهاد و 
 

 اولویت انتخاب شغل زیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسبتو .26-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی اولویت
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 57.1 26.2 16 استخدام دولتی

 14.3 6.6 4 استخدام غیر دولتی

 3.6 1.6 1 سازمان های مردم نهاد

 25 11.5 7 خود اشتغالی

 100 45.9 28 کل

  54.1 33 بدون پاسخ

  100 61 جمع کل

 

 
 اولویت انتخاب شغل . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب19-4نمودار شماره 

 نوع مدرک و کاربرد مهارت ها در بهبود عملکرد

 توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا اینکهتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  27-4شماره جدول 

. از دهدرا نشان می پس از اخذ کدام مدرک شاغل شدند، اینکه و  هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک سطح به

نفر پس  1نفر پس از اخذ مدرک دکتری،  1نفری که عملکرد شغلیشان تا حد زیادی بهبود پیدا کرده بود،  7بین 

نفر پس از ارشد،  3نفر پس از کارشناسی بوده. افرادی که گزینه تا حدودی را انتخاب کرده بودند،  5از ارشد و 

نفر پس از اارشد  1نفر پس از دکتری،  2ر هم پس از کارشناسی، افرادی که گزینه کم را عالمت زده بودند، نف 2

نفر که اصال هیچ بهبودی نداشتند افرادی بودند که پس از اخذ  2نفر پس از کارشناسی بودند.  در نهایت  3و 

 مدرک کارشناسی بوده. 

استخدام دولتی

استخدام غیر دولتی

سازمان های مردم نهاد

خود اشتغالی

57.1

14.3

3.6

25
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میزان بهبود عملکرد شغلی با توجه به دانش و پاسخگویان بر حسب . توزیع فراوانی  و درصد 27-4جدول شماره 

 مهارت فرا گرفته شده در تحصیل و مدرک تحصیلی

 

 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی کل

 حد چه تا

 مهارتی و دانش

 طی در که

 خود تحصیل

 اید، فراگرفته

 عملکرد بهبود

 را  شما شغلی

 قرار تاثیر تحت

 است؟ داده

 زیادی حد تا

 7 1 1 5 فراوانی

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
71.4% 14.3% 14.3% 100.0% 

 %35.0 %33.3 %20.0 %41.7 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 حدودی تا

 5 0 3 2 فراوانی

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
40.0% 60.0% 0.0% 100.0% 

 %25.0 %0.0 %60.0 %16.7 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کم

 6 2 1 3 فراوانی

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
50.0% 16.7% 33.3% 100.0% 

 %30.0 %66.7 %20.0 %25.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 اصال

 2 0 0 2 فراوانی

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

 %10.0 %0.0 %0.0 %16.7 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 20 3 5 12 فراوانی

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
60.0% 25.0% 15.0% 100.0% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 دالیل انتخاب شغل

دالیل انتخاب شغل می باشد. مهمترین دالیل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب   28-4شماره جدول 

چشم انداز ارتقای شغلی بهتری "، "این شغلی است که به من پیشنهاد شده بود"توان به موارد انتخاب شغل می

 اشاره کرد. "می توانم درآمد باالتری کسب نمایم"و  "دارم
 تخاب شغلدالیل ان توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .28-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  

 4 57 فراوانی این شغلی است که به من پیشنهاد شده بود
 6.6 93.4 درصد
 4 57 فراوانی
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 6.6 9.4 درصد چشم انداز ارتقای شغلی بهتری دارم

 4 57 فراوانی می توانم درآمد باالتری کسب نمایم
 6.6 93.4 درصد

 2 59 فراوانی انعطاف پذیر را فراهم می کندفرصت برنامه های پاره وقت و 
 3.3 96.7 درصد

 2 59 فراوانی سایر
 3.3 96.7 درصد

شغلی را ترجیح می دهم که ارتباط نزدیکی با تحصیالتم نداشته 

 باشد

 1 60 فراوانی
 1.6 98.4 درصد

 0 61 فراوانی اجازه می دهد تا به نیازهای خانواده رسیدگی کنم
 0 100 درصد

 
 دالیل انتخاب شغل پاسخگویان بر حسب  فراوانیتوزیع  .20-4نمودار شماره

 دالیل و طول مدت بیکاری

را نشان  طول مدت بیکاری و  دلیل بیکاریتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  29-4شماره جدول 

 . یافته ها به تفصیل در جدول قابل مشاهده می باشد.دهدمی

 

 دالیل اصلی بیکاری و طول مدت بیکاری توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .29-4شماره جدول 

 

 تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به مشغول
 کل

 ماه شش از کمتر

  تا ماه شش

 یکسال

 یک از بیش

 سال

 1 0 0 1 فراوانی

این شغلی 
است که به من
پیشنهاد شده 

بود

چشم انداز 
ارتقای شغلی
بهتری دارم

شغلی را 
ترجیح می 

دهم که ارتباط
نزدیکی با 
تحصیالتم 
نداشته باشد

می توانم 
درآمد باالتری
کسب نمایم

مه فرصت برنا
های پاره وقت 

و انعطاف 
پذیر را فراهم

می کند

اجازه می دهد 
تا به نیازهای

خانواده 
مرسیدگی کن

سایر

4 4

1

4

2

0

2
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 بیکار اگر

 دلیل هستید،

 بیکاری اصلی

 :چیست شما

 انتظار حال در

 کاریابی برای

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
20.0% 0.0% 0.0% 14.3% 

 در هم هنوز

 کار جستجوی

 هستم

 1 0 1 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
0.0% 100.0% 0.0% 14.3% 

 پیشنهادی شغل

 نبود مناسب

 1 1 0 0 فراوانی

 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
0.0% 0.0% 100.0% 14.3% 

 بیش پایه حقوق

 است کم حد از

 3 0 0 3 فراوانی

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
60.0% 0.0% 0.0% 42.9% 

 سایر

 1 0 0 1 فراوانی

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
20.0% 0.0% 0.0% 14.3% 

 کل 

 7 1 1 5 فراوانی

 %100.0 %14.3 %14.3 %71.4 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 مراجعات برای شغل 

باشد. درخواست اشتغال می بر حسب  )هنوز بیکار( و درصد پاسخگویانتوزیع فراوانی  30-4شماره جدول 

 بیشترین درخواست مربوط به بخش خصوصی می باشد، بعد از آن بخش عمومی/ دولت قرار دارد.
 درخواست شغل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .30-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  

 36 25 فراوانی بخش خصوصی

 59 41 درصد

 22 39 فراوانی خدمات عمومی / دولت

 36.1 63.9 درصد
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 13 48 فراوانی شبه دولتی

 21.3 78.7 درصد

 9 52 فراوانی ها NGOسازمان های مردم نهاد و 

 14.8 85.2 درصد

 7 54 فراوانی سازمان های محلی

 11.5 88.5 درصد

 1 60 فراوانی سایر

 1.6 98.4 درصد

 

 
 درخواست شغل توزیع درصد پاسخگویان بر حسب .21-4نمودار شماره

 

 تاریخ آخرین درخواست شغل

اشتغال می  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب تاریخ ارسال آخرین درخواست 31-4شماره جدول 

، و بقیه 1395درصد در سال  39.1داده بودند.  96درصد اخرین درخواست اشتغال خود را در سال  53.1باشد. 

 درصد را شامل می شود. 8سالها هم حدود 
 تاریخ ارسال آخرین درخواست اشتغال توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .31-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی تاریخ

 2.6 1.6 1 85سال 

خدمات 
/ عمومی 
دولت

بخش 
خصوصی

سازمان های 
مردم نهاد و 

NGOها

شبه دولتی سازمان های 
محلی

سایر

22

36

9

13

7

1
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 2.6 1.6 1 93سال 

 2.6 1.6 1 94سال 

 39.1 22.4 14 95سال 

 53.1 30.4 19 96سال 

 100 57.6 36 کل

  42.4 25 بدون پاسخ

  100 61 جمع کل

 

 
 تاریخ ارسال آخرین درخواست اشتغال . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب22-4نمودار شماره 

 دالیل عدم دعوت به کار

 50.8دالیل عدم دعوت به کار می باشد. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  32-4شماره جدول 

 21.3درصد عدم ارتباطات و فقدان تجربه کاری با  31.1درصد عدم وجود فرصتهای شغلی اعالم کرده بودند، 

 بعد قرار دارد. درصد در جایگاه
 دالیل عدم دعوت به کارتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .32-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  
 31 30 فراوانی عدم وجود فرصت های شغلی

 50.8 49.2 درصد

 19 42 فراوانی عدم ارتباطات
 31.1 68.9 درصد

2.6 2.6 2.6

39.1

53.1

85سال  93سال  94سال  95سال  96سال 
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 13 48 فراوانی فقدان تجربه کاری

 21.3 78.7 درصد

 5 56 فراوانی محدودیت های قانونی برای کارفرما

 8.2 91.8 درصد

 4 57 فراوانی واجد شرایط حرفه ای نبودم

 6.6 93.4 درصد

 2 59 فراوانی انتظارات)حقوق( بیش از توان کارفرما

 3.3 96.7 درصد
 1 60 فراوانی سایر

 1.6 98.4 درصد

 0 61 فراوانی سالمتدالیل مرتبط با 

 0 100 درصد

 

 

 
 دالیل عدم دعوت به کارپاسخگویان بر حسب  فراوانیتوزیع  .23-4نمودار شماره

 

 نتایج پیمایش دانش آموختگان دکتری 2-1-2

نفر پاسخ دادند . در این  54آنها ارسال شد ، دکتری که پرسشنامه به آدرس ایمیل نفر دانش آموخته  484از تعداد 

 بخش نتایج این پیمایش توصیف شده است.

 جنس

31

19

0
4

13

2
5

1
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نفر  54نشان دهنده توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت می باشد. از بین  33-4شماره جدول 

 درصد( مرد  می باشند. 55.6نفر ) 30درصد( زن و تعداد  44.4نفر ) 24پاسخگو تعداد 

 پاسخگویان بر حسب جنس. توزیع فراوانی  و درصد 33-4جدول شماره 

 درصد فراوانی جنس

 44.4 24 زن

 55.6 30 مرد 

 100 54 جمع کل

 

 

 . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب جنس24-4نمودار شماره 

 سن

، قرار داشتند سال 25( پاسخگویان در دامنه سنی زیر درصد 6)نفر  3، 34-4با توجه به اطالعات توصیفی جدول 

که باالترین درصد را به  سال 35تا  31در رده سنی  درصد(  58نفر ) 29سال،   30تا  26درصد( بین  4نفر ) 2

درصد(  12نفر ) 6سال و  40تا  36در رده سنی بین درصد(  20نفر ) 10 خود اختصاص داده است می باشند، 

 ست.سال بوده ا 35. میانگین سنی پاسخگویان نیز می باشندسال   41باالی 

 توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب سن .34-4جدول شماره

44%

56%

زن مرد
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 درصد معتبر درصد فراوانی سن

 6 5.6 3 سال 25زیر 

 4 3.7 2 سال 30تا  26بین 

 58 53.7 29 سال 35تا  31بین 

 20 18.5 10 سال 40تا  36بین 

 12 11.1 6 سال 41باالی 

 100 92.6 50 کل 

  7.4 4 بی پاسخ

  100 54 جمع کل

 سال  35 میانگین سنی

 

 

 
 توزیع درصد پاسخگویان بر حسب سن .25-4نمودار شماره

 وضعیت تاهل

باشد.از بین پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل مینشان دهنده ی توزیع فراوانی و درصد  35-4جدول 

وضعیت خود را متاهل گزارش کرده و درصد(  53.7نفر ) 29درصد( مجرد بوده و  44.4نفر، )  24پاسخگویان 

 درصد( در این نمونه قرار گرفته اند. 1.9نفر) 1تعداد افرادی هم که جدا شده 

سال25زیر 

سال30تا 26بین 

سال35تا 31بین 

سال40تا 36بین 

سال41باالی 

6

4

58

20

12



 

 

116 

 

 

 تاهل. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب 35-4جدول شماره 

 درصد فراوانی تاهل

 44.4 24 مجرد

 53.7 29 متاهل

 1.9 1 جدا شده

 - - بیوه

 - - سایر

 100 54 کلجمع 

 

 

 

 
  

 وضعیت تاهل. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 26-4نمودار شماره 

 

 وضعیت سکونت

44%

54%

2%

مجرد متاهل جدا شده
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باشد . با توجه مربوط توزیع فراوانی و در صد پاسخگویان بر حسب وضعیت سکونت می 36-4جدول شماره 

نفر سکونت  52نفری که در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بوده  54کل به تعداد کل و اطالعات جمع اوری شده 

 0اظهار داشته و دو نفر هم پاسخی ندادندایران خود را 
 وضعیت سکونت. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 36-4جدول شماره

 درصد فراوانی سکونت

 100 52 ایران

   خارج از کشور

   جمع

  2 بی پاسخ

  54 جمع کل

 

 

 

 رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی

را نشان می دهد. بیشترین درصد  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 37-4 جدول

 مربوط به رشته مهندسی صنایع و شیمی بوده و در بقیه رشته های به تفصیل در جدول قابل مشاهده است.
 رشته تحصیلی. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب 37-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی رشته تحصیلی

 7.7 5.6 3 مهندسی مکانیک

 10.3 7.4 4 شیمی

 7.7 5.6 3 حقوق

 5.1 3.7 2 مهندسی برق

 5.1 3.7 2 معماری

 7.7 5.6 3 فیزیولوژی پزشکی

 2.6 1.9 1 فیزیک

 5.1 3.7 2 بهداشت

 2.6 1.9 1 علوم باغبانی

 7.7 5.6 3 جغرافیا
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 درصد معتبر درصد فراوانی رشته تحصیلی

 5.1 3.7 2 مهندسی کامپیوتر

 12.8 9.3 5 مهندسی صنایع

 2.6 1.9 1 بهداشت باروری

 5.1 3.7 2 مهندسی هوا و فضا

 2.6 1.9 1 زمین شناسی

 2.6 1.9 1 مهندسی نفت

 2.6 1.9 1 علوم اجتماعی

 2.6 1.9 1 پرستاری

 2.6 1.9 1 زبان انگلیسی

 100 72.2 39 جمع

  27.8 15 بی پاسخ

  100 54 جمع کل

 

 سال ورود

 

سال ورود را نشان می دهد. بیشترین ورودی توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  38-4شماره  جدول

 درصد جامعه ما را تشکیل می دهند 46.3می باشد که  1389مربوط به سال 

 سال ورودتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب . 38-4جدول شماره 

 درصد فراوانی سال ورود

 3.7 2 1387سال 

 22.2 12 1388سال 

 46.3 25 1389سال 

 20.4 11 1390سال 

 1.9 1 1392سال 

 1.9 1 1393سال 

 3.7 2 1394سال 
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 درصد فراوانی سال ورود

 100 54 جمع کل

 

 

 
  سال ورود. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 27-4شماره  نمودار

 

 

 

 دوره تحصیل

وضعیت دوره تحصیل را نشان می دهد. تعداد توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  39-4شماره  جدول

 نفر هم در دوره شبانه مشغول به تحصیل بودند. 4نفر و  50دانشجویان روزانه در این نمونه 

 وضعیت دوره تحصیلتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .39-4جدول شماره

 درصد فراوانی دوره

 92.6 50 روزانه

 7.4 4 شبانه

 100 54 جمع کل

 

4%

22%

46%

20%

2% 2% 4%

1387سال  1388سال  1389سال  1390سال  1392سال  1393سال  1394سال 
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 دوره  تحصیل. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 28-4نمودار شماره

 مدت تحصیل

مدت تحصیل می باشد. بیشترین مدت تحصیل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  40-4 جدول

درصد جامعه آماری مار ار  49کشیده است که مربوط به افرادی است که مدت تحصیل آنها چهار سال طول 

 تشکیل می دهد.

 مدت تحصیل. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب 40-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی مدت تحصیل

 2 1.9 1 یک سال

 21.6 20.4 11 سه سال

 49 46.3 25 جهار سال

 23.5 22.2 12 پنج سال

 3.9 3.7 2 شش سال

 100 94.4 51 کل

  5.6 3 بدون پاسخ

  100 54 جمع کل

 

93%

7%

روزانه شبانه
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 مدت تحصیلتوزیع درصد پاسخگویان بر حسب  .29-4شماره  نمودار

 

 دالیل انتخاب رشته

نشان می دهد که مهمترین دلیل  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب دالیل انتخاب رشته 41-4 جدول

 در رتبه دوم قرار دارد. "چشم انداز پیشرفت شغلی"و  "اشتیاق زیاد برای این حرفه"انتخاب رشته مربوط به 
 

 دالیل انتخاب رشته توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .41-4 جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  

 اشتیاق زیاد برای این حرفه
 27 27 فراوانی
 50 50 درصد

 چشم انداز پیشرفت شغلی
 23 31 فراوانی

 42.6 57.4 درصد

 وضعیت و یا اعتبار حرفه
 14 40 فراوانی

 25.9 74.1 درصد

 چشم انداز استخدام فوری
 13 41 فراوانی

 24.1 75.9 درصد

 وجود رشتۀ مورد نظر در دانشگاه مورد عالقه شما
 11 43 فراوانی

 20.4 79.6 درصد

 از یک الگو الهام گرفتید
 9 45 فراوانی

 16.7 83.3 درصد
 8 46 فراوانی

یک سال سه سال جهار سال پنج سال شش سال

2

21.6

49

23.5

3.9
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با  مرتبط در درس های دوره دبیرستان خوب نمرات گرفتن
 رشته

 14.8 85.2 درصد

 توصیه دوستان و همساالن
 8 46 فراوانی

 14.8 85.2 درصد

 فرصت برای اشتغال در خارج از کشور
 7 47 فراوانی

 13 87 درصد

 توصیه پدر و مادر و خویشاوندان
 4 50 فراوانی

 7.4 92.6 درصد

 بدون هیچ انتخاب خاص و یا هیچ ایده بهتری
 3 51 فراوانی
 5.6 94.4 درصد

 سایر
 3 51 فراوانی
 5.6 94.4 درصد

 مقرون به صرفه برای خانواده
 2 52 فراوانی

 3.7 96.3 درصد

 انداز پاداش های مورد توجهچشم 
 2 52 فراوانی
 3.7 96.3 درصد

 پیشنهاد بورس تحصیلی
 1 53 فراوانی

 1.9 98.1 درصد
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 دالیل انتخاب رشته پاسخگویان بر حسب  فراوانیتوزیع  .30-4 شماره نمودار

 

 اطالع از رشته تحصیلی ودانشگاه

اطالع از رشته تحصیلی و دانشگاه نشان می دهد که توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب  42-4جدول 

 "دفترجه آزمون سراسری"و  "از طریق فارغ التحصیالن دانشگاه / دانشجویان"بیشترین شیوع اطالع رسانی از طریق 

 می باشد.
 

 اطالع از رشته تحصیلی  و دانشگاه توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .42-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  

 19 35 فراوانی از طریق فارغ التحصیالن دانشگاه / دانشجویان

 35.2 64.8 درصد
 18 36 فراوانی دفترچه آزمون سراسری

 33.3 66.7 درصد

 16 38 فراوانی از طریق دوستان و بستگان

 29.6 70.4 درصد

 10 44 فراوانی از طریق دوستان و دبیران دبیرستان

 18.5 81.5 درصد

 3 51 فراوانی از طریق کارکنان و وب سایت دانشگاه

 5.6 94.4 درصد
 1 53 فراوانی سایر

27

23

14 13
11

9 8 8 7
4 3 3 2 2 1
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 1.9 98.1 درصد
 0 54 فراوانی از طریق آگهی های رسانه ای

 0 100 درصد

 

 

 
 اطالع از رشته تحصیلی  و دانشگاه پاسخگویان بر حسب فراوانیتوزیع  .31-4شماره نمودار

 اشتغال در زمان تحصیل

درصد  59.3اشتغال در هنگام تحصیل می باشد. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  43-4 جدول

 دهند، بیکار بوده اند.جامعه ما را تشکیل میدرصد  40.7افراد در هنگام تحصیل مشغول به کار بوده و مابقی که 

 

 

 توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب سوال .43-4جدول شماره 

 "آیا در زمان تحصیل مشغول به کار بوده اید "

 درصد فراوانی 

 59.3 32 بلی

 40.7 22 خیر

 100 54 جمع کل

از طریق 
فارغ 
ن التحصیال
/ دانشگاه 

دانشجویان

دفترچه 
آزمون 
سراسری

از طریق 
دوستان و 

بستگان

از طریق 
دوستان و 
دبیران 
دبیرستان

از طریق 
کارکنان و
وب سایت 

دانشگاه

سایر از طریق 
آگهی های 
رسانه ای

19 18
16

10

3
1

0
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 "آیا در زمان تحصیل مشغول به کار بوده اید " حسب سوال. توزیع درصد پاسخگویان بر 32-4نمودار شماره 

 شرایط اشتغال

 12شرایط اشتغال می باشد. از افراد شاغل به کار  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  44-4 جدول

  نفر شغل خود را موقت اظهار داشته اند. 22نفر دارای شغلی دائمی و 

 شرایط اشتغالو درصد پاسخگویان بر حسب  توزیع فراوانی  .44-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی شرایط اشتغال

 35.3 22.2 12 دائمی

 64.7 40.7 22 موقت

 100 63 34 کل

  37 20 بدون پاسخ

  100 54 جمع کل

 

 

59%

41%

بلی خیر
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 شرایط اشتغال. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 33-4نمودار شماره 

 

 اشتغال پس از مدرک

اشتغال پس اخذ مدرک می باشد. از افراد شاغل به توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  45-4 جدول

نفر بعد  13نفر پس از دوره کارشناسی ارشد و  15نفر پس از دوره کارشناسی مشغول به کار شده اند ،  11کار  

 .از دوره دکتری وضعیت اشتغالشان مشخص شده است

 اشتغال پس از مدرکفراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  توزیع .45-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی مدرک

 28.2 20.4 11 کارشناسی

 38.5 27.8 15 کارشناسی ارشد

 33.3 24.1 13 دکتری

 100 72.2 39 کل

  27.8 15 بدون پاسخ

  100 54 جمع کل

 

 

35%

65%

دائمی موقت



127 

 

 
 اشتغال پس از مدرک. توزیع درصد پاسخگویان بر حسب 34-4نمودار شماره 

 

 زمان جستجوی کار

افرادی که از زمانی که در جستجوی کار بوده اند را توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  46-4 جدول

نفر  4نفر در زمان اتمام تحصیل،  12نفر پیش از اتمام تحصیل بدنبال کار بوده،  28نشان می دهد. از بین افراد 

 نفر هم اظهار داشته اند که در جستجوی کار نبوده اند.  2پس از اتمام تحصیل در پی یافتن شغل بوده اند. 

 

 زمان جستجوی کارتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .46-4ماره جدول ش

 درصد معتبر درصد فراوانی زمان جستجوی کار

 60.9 51.9 28 پیش از اتمام تحصیل

 26.1 22.2 12 در زمان اتمام تحصیل

 8.7 7.4 4 پس از اتمام تحصیل

 4.3 3.7 2 در جستجوی کار نبودم

 100 85.2 46 کل

  14.8 8 بدون پاسخ

  100 54 جمع کل

0 10 20 30 40

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری
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 زمان جستجوی کار . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب35-4نمودار شماره 

 

 وضعیت اشتغال فعلی در مقایسه با مدرک

افراد و اینکه پس از گرفتن  فعلی اشتغال وضعیت  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب 47-4جدول

نفر  4نفر پس از دکتری،  9نفر شاغل در بخش دولتی،  20. از دهدشاغل شدن می باشد را نشان می مدرککدام 

نفر بیشترین  11نفر پس از کارشناسی جذب بخش دولتی شده بودند. در بخش غیر دولتی   از  7بعد از ارشد و 

نفر پس از دکتری به صورت  1کارشناسی ارشد مشغول به کار شده،  تنها تعداد مربوط به افرادی هست که پس از 

نفر پس از ارشد و  15نفر پس از دکتری،  12نفر شاغل،  38خوداشتغالی درگیر فعالیت بوده است. در کل از بین 

 نفر پس از کارشناسی مشغول به کار بوده اند. 11
 وضعیت اشتغال فعلی و مدرک تحصیلین بر حسب توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویا .47-4جدول شماره 

 

 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 کارشناسی کل
 کارشناسی

 دکتری  ارشد

 فعلی اشتغال وضعیت

 بخش شاغل
 دولتی

 20 9 4 7 فراوانی

 %100.0 %45.0 %20.0 %35.0 فعلی اشتغال وضعیت

 %52.6 %75.0 %26.7 %63.6 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 بخش شاغل
 دولتی غیر

 11 1 7 3 فراوانی

 %100.0 %9.1 %63.6 %27.3 فعلی اشتغال وضعیت

0

10

20

30

40

50

60

70

پیش از اتمام 
تحصیل

در زمان اتمام 
تحصیل

لپس از اتمام تحصی در جستجوی کار 
نبودم
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 %28.9 %8.3 %46.7 %27.3 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 اشتغالی خود

 1 1 0 0 فراوانی

 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 فعلی اشتغال وضعیت

 %2.6 %8.3 %0.0 %0.0 کدام مدرک شاغل شده اید؟پس از اخذ 

 بیکار

 3 0 3 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 فعلی اشتغال وضعیت

 %7.9 %0.0 %20.0 %0.0 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟

 سایر

 3 1 1 1 فراوانی

 %100.0 %33.3 %33.3 %33.3 فعلی اشتغال وضعیت

 %7.9 %8.3 %6.7 %9.1 کدام مدرک شاغل شده اید؟پس از اخذ 

 کل

 38 12 15 11 فراوانی

 %100.0 %31.6 %39.5 %28.9 فعلی اشتغال وضعیت

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 پس از اخذ کدام مدرک شاغل شده اید؟
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 وضعیت اشتغال فعلی در مقایسه با زمان اشتغال

 مدت زمانی که پس از اخذ مدرک مشغول به کارتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  48-4جدول 

نفر پاسخگویان کمتر از شش ماه طول  17. دهدرا نشان می مدرک تحصیلیو  وضعیت اشتغال فعلیشدند و 

نفر هم بعد از  5کشید که جذب به کار شدن که از این تعداد کارشناسی ارشد و دکتری هر کدام شش نفر و 

نفر پاسخگویان بین شش ماه تا یکسال زمان سپری کردند که مشغول به کار  6کارشناسی مشغول به کار بوده اند. 

نفر هم بیش  7نفر پس از ارشد مشغول فعالیت بوده  و همچنین  4نفر پس از دکتری و  2شده که از این تعداد 

 ر پس از ارشد و یک نفر پس از کارشناسی مشغول بوده اند.نف 3نفر پس از دکتری،  3از یکسال طول کشید که 
شدند به کار  مشغول پس از اخذ مدرکی که مدت زمانتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .48-4جدول شماره 

 و وضعیت اشتغال فعلی و مدرک تحصیلی

 شوید؟ کار به مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس
 کل

 کارشناسی
 کارشناسی

 ارشد
 دکتری

 ماه شش از کمتر

 اشتغال وضعیت
 چگونه شما فعلی

 است؟

 بخش شاغل
 دولتی

 10 5 3 2 فراوانی

 %100.0 %50.0 %30.0 %20.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %58.8 %83.3 %50.0 %40.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بخش شاغل
 دولتی غیر

 6 1 2 3 فراوانی

 %100.0 %16.7 %33.3 %50.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %35.3 %16.7 %33.3 %60.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بیکار
 1 0 1 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %5.9 %0.0 %16.7 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل
 17 6 6 5 فراوانی

 %100.0 %35.3 %35.3 %29.4 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

  تا ماه شش
 یکسال

 اشتغال وضعیت
 چگونه شما فعلی

 است؟

 بخش شاغل
 دولتی

 2 2 0  فراوانی

 %100.0 %100.0 %0.0  است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %33.3 %100.0 %0.0  اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بخش شاغل
 دولتی غیر

 3 0 3  فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0  است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %50.0 %0.0 %75.0  اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 سایر
 1 0 1  فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0  است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 
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 %16.7 %0.0 %25.0  اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل
 6 2 4  فراوانی

 %100.0 %33.3 %66.7  است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %100.0 %100.0 %100.0  اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 سال یک از بیش

 اشتغال وضعیت
 چگونه شما فعلی

 است؟

 بخش شاغل
 دولتی

 3 2 0 1 فراوانی

 %100.0 %66.7 %0.0 %33.3 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %42.9 %66.7 %0.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بخش شاغل
 دولتی غیر

 2 0 2 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %28.6 %0.0 %66.7 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 اشتغالی خود
 1 1 0 0 فراوانی

 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %14.3 %33.3 %0.0 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بیکار
 1 0 1 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %14.3 %0.0 %33.3 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل
 7 3 3 1 فراوانی

 %100.0 %42.9 %42.9 %14.3 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 اشتغال وضعیت
 چگونه شما فعلی

 است؟

 بخش شاغل
 دولتی

 15 9 3 3 فراوانی

 %100.0 %60.0 %20.0 %20.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %50.0 %81.8 %23.1 %50.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بخش شاغل
 دولتی غیر

 11 1 7 3 فراوانی

 %100.0 %9.1 %63.6 %27.3 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %36.7 %9.1 %53.8 %50.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 اشتغالی خود
 1 1 0 0 فراوانی

 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %3.3 %9.1 %0.0 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 بیکار
 2 0 2 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %6.7 %0.0 %15.4 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 سایر
 1 0 1 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %3.3 %0.0 %7.7 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل
 30 11 13 6 فراوانی

 %100.0 %36.7 %43.3 %20.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس
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 وضعیت اشتغال فعلی  و تعداد مراجعات 

تعداد مراجعه به کارفرما و  وضعیت اشتغال فعلیتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  49-4جدول 

 3نفر در بخش دولتی،  1. افرادی که به یک کارفرما مراجعه کرده بودند، دهدرا نشان می اولین شغلقبل از یافتن 

نفر افرادی که دو کارفرما مراجعه کردند هر سه در  3نفر بخش غیردولتی،  و یک نفر هم بیکار بوده است. از 

تا ده کارفرما  5نفر بین  7داشته،  نفر از افراد به سه کارفرما مراجعه  3بخش دولتی جذب شده اند. همچنین 

 کارفرما مراجعه داشته اند. 10نفر هم به بیش از  3مراجعه کردند  و 

 

و شغل  تعداد مراجعه به کارفرما قبل از یافتن اولین شغلتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .49-4جدول شماره 

 فعلی

 

 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت 

 کل
 بخش شاغل

 دولتی
 بخش شاغل
 دولتی غیر

 خود
 سایر بیکار اشتغالی

 از قبل تا
 اولین یافتن

 به شغلتان
 نفر چند

 کارفرما
 مراجعه
 نمودید

 نفر یک

 5 0 1 0 3 1 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 نمودید مراجعه کارفرما

20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100.0% 

 %23.8 %0.0 %33.3 %0.0 %42.9 %11.1 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 نفر دو

 3 0 0 0 0 3 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 نمودید مراجعه کارفرما

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

 %14.3 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %33.3 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 نفر سه

 3 0 0 0 2 1 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 نمودید مراجعه کارفرما

33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

 %14.3 %0.0 %0.0 %0.0 %28.6 %11.1 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 5 بین

 10 تا

 نفر

 7 1 1 1 1 3 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 نمودید مراجعه کارفرما

42.9% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 100.0% 

 %33.3 %100.0 %33.3 %100.0 %14.3 %33.3 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 از بیش
 نفر 10

 3 0 1 0 1 1 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 نمودید مراجعه کارفرما

33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

 %14.3 %0.0 %33.3 %0.0 %14.3 %11.1 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 کل
 21 1 3 1 7 9 فراوانی

 نفر چند به شغلتان اولین یافتن از قبل تا
 نمودید مراجعه کارفرما

42.9% 33.3% 4.8% 14.3% 4.8% 100.0% 
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 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 است؟ چگونه شما فعلی اشتغال وضعیت

 

 وضعیت اشتغال در اولین شغل

اینکه آیا هنوز در اولین شغل خود مشغول هستند توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  50-4جدول 

نفری که در اولین شغل خود  30. از بین دهدرا نشان می اینکه پس از اخذ کدام مدرک شاغل شدندو  یا خیر 

نفر هم پس از اخذ مدرک کارشناسی  8نفر پس از ارشد، و  14نفر پس از اخذ مدرک دکتری،  8مشغول بودند 

 بوده اند.

 وضعیت اشتغال در اولین شغل و مدرک تحصیلیتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .50-4جدول شماره 

 

 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی کل

 خود شغل اولین در هنوز آیا

 هستید؟ کار به مشغول

 بله

 30 8 14 8 فراوانی

 %100.0 %26.7 %46.7 %26.7 هستید؟ کار به مشغول خود شغل اولین در هنوز آیا

 %76.9 %61.5 %93.3 %72.7 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 خیر

 9 5 1 3 فراوانی

 %100.0 %55.6 %11.1 %33.3 هستید؟ کار به مشغول خود شغل اولین در هنوز آیا

 %23.1 %38.5 %6.7 %27.3 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 39 13 15 11 فراوانی

 %100.0 %33.3 %38.5 %28.2 هستید؟ کار به مشغول خود شغل اولین در هنوز آیا  

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 

 دالیل تغییر شغل

 توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب دالیل افرادی که در اولین شغل خود ماندگار نبودند 51-4جدول 

درصد شرایط نامطلوب که  38.9درصد حقوق پایین را دلیل اصلی خود اعالم کرده اند.  33.3را نشان می دهد. 

 اعالم کرده اند. درصد عدم نیاز کارفرما را 27.8باالترین درصد را به خود اختصاص داده است و 
 دالیل افرادی که در اولین شغل خود ماندگار نبودندتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .51-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی دلیل

 33.3 11.1 6 حقوق کم

 38.9 13 7 شرایط نامطلوب

 27.8 9.3 5 عدم نیاز کارفرما



135 

 

 100 33.3 18 کل

  66.7 36 بدون پاسخ

  100 54 جمع کل

 

 

 
 دالیل افرادی که در اولین شغل خود ماندگار نبودند . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب36-4نمودار شماره 

 

 

 ارتباط رشته و شغل

درصد اعتقاد  91.3می باشد.  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب ارتباط شغل و رشته 52-4جدول 

درصد از عدم تناسب شغل خود با رشته  8.7داشتند که بین شغل و رشته تحصیلی شان ارتباط وجود دارد و تنها 

 اعالم نظر کرده اند. 
 ارتباط شغل و رشتهسب توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر ح .52-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی 

 91.3 77.8 42 بلی

 8.7 7.4 4 خیر

 100 85.2 46 کل

  14.8 8 بدون پاسخ

33%

39%

28%
حقوق کم شرایط نامطلوب عدم نیاز کارفرما
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  100 54 جمع کل

 

 

 
 ارتباط شغل و رشته درصد پاسخگویان بر حسب . توزیع37-4نمودار شماره 

 

 

 

 باشدپاسخگویان بر حسب مهارتهای فرا گرفته شده در دانشگاه که برای شغل مفید می. توزیع فراوانی  و درصد 53-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  
 23 31 فراوانی مهارت های ارتباطی 

 42.6 57.4 درصد
 21 33 فراوانی مهارت های فنی

 38.9 61.1 درصد
 16 38 فراوانی مهارت حل مسأله

 29.6 70.4 درصد
 13 41 فراوانی روابط انسانیمهارت های 

 24.1 75.9 درصد
 10 44 فراوانی مهارت های فن آوری اطالعات

 18.5 81.5 درصد
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 7 47 فراوانی مهارت های تفکر انتقادی

 13 87 درصد
 5 49 فراوانی مهارت های کارآفرینی

 9.3 90.7 درصد
 3 51 فراوانی سایر

 5.6 94.4 درصد

 

 

 مهارت های فراگرفته و شغلارتباط 

برای اینکه  مهارتهای فرا گرفته شده در دانشگاه که زیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تو 53-4جدول 

مهارتهای "و  "مهارتهای ارتباطی"بوده است یا خیر را نشان می دهد. بیشترین مهارت مربوط به  مفید شانشغل

 است. "مهارتهای کارآفرینی"ن مهارت مربوط به در جایگاه بعدی قرار دارد. کمتری "فنی

 
 "باشدمهارتهای فرا گرفته شده در دانشگاه که برای شغل مفید می" پاسخگویان بر حسب فراوانیتوزیع  .38-4نمودار شماره

 

 چگونگی اشتغال پس از تحصیل

را  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب چگونگی اشتغال به کار پس از فارغ التحصیلی 54-4جدول 

درصد پاسخگویان که مشغول به کار بودند، نحوه اشتغال خود را آگهی استخدامهای دولتی،  42.4نشان می دهد. 

از طریق دوستان و  درصد تماس های شخصی 30.3درصد فراخوان نهادها و شوراهای محلی و منظقه ای،  6.1

 درصد سایر را اعالم کرده اند. 6.1درصد پیش از اتمام تحصیل مشغول به کار بوده و  15.2بستگان، 
 

مهارت 
های 

ارتباطی 

مهارت 
های فنی

مهارت 
حل مسأله

مهارت 
های 

روابط 
انسانی

مهارت 
های فن 
آوری 
اطالعات

مهارت 
های تفکر
انتقادی

مهارت 
های 
یکارآفرین

سایر

23
21

16

13

10

7
5

3
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 چگونگی اشتغال به کار پس از فارغ التحصیلیتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .54-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی 

 42.4 25.9 14 دولتیآگهی استخدام های 

 6.1 3.7 2 فراخوان نهادها و شوراهای محلی و منظقه ای

 30.3 18.5 10 تماس های شخصی از طریق دوستان / بستگان

 15.2 9.3 5 پیش از اتمام تحصیل مشغول به کار بودم

 6.1 3.7 2 سایر

 100 61.1 33 کل

  38.9 21 بدون پاسخ

  100 54 جمع کل

 

 
 چگونگی اشتغال به کار پس از فارغ التحصیلی . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب39-4شماره نمودار 

 

 مشکالت یافتن شغل

آگهی استخدام 
های دولتی

فراخوان نهادها 
و شوراهای 

محلی و منظقه 
ای

تماس های 
شخصی از 
/طریق دوستان 

بستگان

پیش از اتمام 
تحصیل مشغول

به کار بودم

سایر

42.4

6.1

30.3

15.2

6.1
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مشکالت یافتن اولین شغل پس از اتمام "توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب  55-4جدول شماره 

نشان می دهد. باالترین میانگین مربوط به مشکل درخواست رشوه از شوی کارفرمایان بوده و در رتبه  "تحصیل

 بعد می توان به نداشتن شرایط الزم اشاره کرد.
  "پس از اتمام تحصیل مشکالت یافتن اولین شغل"توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .55-4جدول شماره

 میانگین اصال تاحدودی خیلی زیاد 
 21 0 0 فراوانی کارفرمایان درخواست رشوه می کردند

3 
 100 0 0 درصد

 16 5 1 فراوانی نداشتن شرایط الزم
2.68 

 72.7 22.7 4.5 درصد
 17 1 3 فراوانی قومیت

2.66 
 81 4.8 14.3 درصد

 16 5 2 فراوانی به خوبی ارتباط برقرار نکردم
2.60 

 69.6 21.7 8.7 درصد
 6 5 11 فراوانی تبعیض جنسیتی

2.47 
 50 22.7 50 درصد

 12 7 3 فراوانی تجربه الزم نداشتن
2.40 

 54.5 31.8 13.6 درصد
 10 7 8 فراوانی تخصصی امعدم شغل مناسب در زمینه 

2.08 
 40 28 32 درصد

 6 5 11 فراوانی تبعیض موقعیتی ) پارتی بازی(
1.77 

 27.3 22.7 50 درصد
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  " پس از اتمام تحصیل مشکالت یافتن اولین شغل"پاسخگویان بر حسب  میانگین .40-4نمودار شماره

 

 فعالیت های پس از تحصیل

می باشد.  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  فعالیت های عمده پس از اتمام تحصیل 56-4جدول 

. و کمترین مربوط بود "بیشتر زمان خود را صرف یک شغل منظم کردم"از عمده ترین فعالیتها، مربوط به گویه 

 می باشد." بیشتر اوقات بیکار بودم "به  گویه 

 فعالیت های عمده پس از اتمام تحصیل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .56-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  

 27 27 فراوانی بیشتر زمان خود را صرف یک شغل منظم کردم

 50 50 درصد

 10 44 فراوانی به مطالعات بیشتر ادامه دادم/ آموزش های حرفه ای

 18.5 81.5 درصد

 7 47 فراوانی موقت مختلف داشتمشغل های 

 13 87 درصد

 3 51 فراوانی سایر

 5.6 94.4 درصد

3
2.68 2.66 2.6 2.47 2.4

2.08
1.77
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 1 53 فراوانی بیشتر اوقات بیکار بودم

 1.9 98.1 درصد

 

 

 
 فعالیت های عمده پس از اتمام تحصیل پاسخگویان بر حسب  فراوانیتوزیع  .41-4نمودار شماره

 ایت از شغل درمقایسه با مدرکرض

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا اینکهتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  57-4جدول 

نفر از  8. دهدرا نشان می پس از اخذ کدام مدرک شاغل شدند اینکه و  هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک

نفر پس از کارشناسی شاغل شده بودند. از  2نفر پس از ارشد و  2نفر پس از دکتری،  4افرادی که راضی بودند، 

نفر پس از کارشناسی شاغل شدند.  5نفر پس از ارشد و  10نفر پس از اخذ دکتری،  6نفر تا حدودی راضی،  21

 باشند.نفر پس از کارشناسی می 2نفر پس از اخذ دکتری و  3نفر نارضی بودند که  5همچنین 
 درصد پاسخگویان بر حسب رضایت از اشتغال فعلی و مدرک تحصیلی. توزیع فراوانی  و 57-4جدول شماره 

 

 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس
 کل

 دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی

 توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 راضی خود تحصیلی مدرک سطح به

 هستید؟

 راضی بسیار

 8 4 2 2 فراوانی

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک
25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

 %23.5 %30.8 %16.7 %22.2 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 21 6 10 5 فراوانی راضی حدودی تا

ود بیشتر زمان خ
را صرف یک 
شغل منظم کردم

به مطالعات 
بیشتر ادامه 

آموزش / دادم
های حرفه ای

شغل های موقت 
مختلف داشتم

سایر بیشتر اوقات 
بیکار بودم

27

10
7

3
1
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 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک
23.8% 47.6% 28.6% 100.0% 

 %61.8 %46.2 %83.3 %55.6 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 نیستم راضی

 5 3 0 2 فراوانی

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک
40.0% 0.0% 60.0% 100.0% 

 %14.7 %23.1 %0.0 %22.2 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 34 13 12 9 فراوانی

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا

 هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک
26.5% 35.3% 38.2% 100.0% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 

 

 

 

 

 اولویت انتخاب شغل

 67.6اولویت انتخاب شغل را نشان می دهد.توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب رضایت  58-4جدول 

درصد سازمانهای  2.9درصد در بخش غیر دولتی و  5.9درصد استخدام دولتی را اولویت خود انتخاب کرده اند. 

 درصد هم خود اشتغالی را اعالم کرده اند. 23.5مردم نهاد و 
 اولویت انتخاب شغل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .58-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی اولویت

 67.6 42.6 23 استخدام دولتی

 5.9 3.7 2 استخدام غیر دولتی

 2.9 1.9 1 سازمان های مردم نهاد

 23.5 14.8 8 خود اشتغالی

  63 34 کل

  37 20 بدون پاسخ

  100 54 جمع کل
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 اولویت انتخاب شغل . توزیع درصد پاسخگویان بر حسب42-4نمودار شماره 

 

 رضایت از شغل در مقایسه با زمان اشتغال

 سطح به توجه با خود فعلی اشتغال از شما آیا اینکهتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  59-4جدول 

 23. از بین دهدرا نشان می پس از اخذ کدام مدرک شاغل شدند، اینکه و  هستید؟ راضی خود تحصیلی مدرک

نفر پس از  6نفر پس از اخذ مدرک دکتری،  10نفری که عملکرد شغلیشان تا حد زیادی بهبود پیدا کرده بود، 

 4نفر پس از دکتری،  2نفر پس از کارشناسی بوده. افرادی که پزینه تا حدودی را انتخاب کرده بودند،  7ارشد و 

نفر  3نفر هم پس از کارشناسی، و در نهایت افرادی که گزینه کم را عالمت زده بودند، تنها  2نفر پس از ارشد، 

 پس از ارشد بودند.  

میزان بهبود عملکرد شغلی با توجه به دانش و . توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب 59-4جدول شماره 

 مدرک تحصیلیمهارت فرا گرفته شده در تحصیل و 

 

 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی کل

 حد چه تا

 مهارتی و دانش

 طی در که

 خود تحصیل

 اید، فراگرفته

 زیادی حد تا

 23 10 6 7 فراوانی

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
30.4% 26.1% 43.5% 100.0% 

 %67.6 %83.3 %46.2 %77.8 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 8 2 4 2 فراوانی حدودی تا

0 10 20 30 40 50 60 70

استخدام دولتی

استخدام غیر دولتی

سازمان های مردم نهاد

خود اشتغالی
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 عملکرد بهبود

 را  شما شغلی

 قرار تاثیر تحت

 است؟ داده

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

 %23.5 %16.7 %30.8 %22.2 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کم

 3 0 3 0 فراوانی

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

 %8.8 %0.0 %23.1 %0.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 کل

 34 12 13 9 فراوانی

 بهبود اید، فراگرفته خود تحصیل طی در که مهارتی و دانش حد چه تا

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را  شما شغلی عملکرد
26.5% 38.2% 35.3% 100.0% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 اید؟ شده شاغل مدرک کدام اخذ از پس

 

 

 دالیل انتخاب شغل

دالیل انتخاب شغل می باشد. مهمترین دالیل انتخاب توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب   60-4جدول 

 "چشم انداز ارتقای شغلی بهتری دارم" و "این شغلی است که به من پیشنهاد شده بود"توان به موارد شغل می

 اشاره کرد.
 دالیل انتخاب شغل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .60-4جدول شماره

 دهندگانپاسخ  بی پاسخ  
 3 51 فراوانی این شغلی است که به من پیشنهاد شده بود

 5.6 94.4 درصد
 2 52 فراوانی چشم انداز ارتقای شغلی بهتری دارم

 3.7 96.3 درصد
 1 53 فراوانی اجازه می دهد تا به نیازهای خانواده رسیدگی کنم

 1.9 98.1 درصد
 1 53 فراوانی سایر

 1.9 98.1 درصد
 0 54 فراوانی توانم درآمد باالتری کسب نمایممی 

 0 100 درصد
 0 54 فراوانی فرصت برنامه های پاره وقت و انعطاف پذیر را فراهم می کند

 0 100 درصد
 0 54 فراوانی
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شغلی را ترجیح می دهم که ارتباط نزدیکی با تحصیالتم نداشته 
 باشد

 0 100 درصد

 
 دالیل انتخاب شغل پاسخگویان بر حسب  فراوانیتوزیع  .43-4شمارهنمودار 

 

 دلیل بیکاری  و طول مدت بیکاری

. دهدرا نشان می طول مدت بیکاری و  دلیل بیکاریتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  61-4جدول 

 یافته ها به تفصیل در جدول قابل مشاهده می باشد.

 دالیل اصلی بیکاری و طول مدت بیکاری توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .61-4جدول شماره 

 

 تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به مشغول
 کل

 ماه شش از کمتر

  تا ماه شش

 یکسال

 یک از بیش

 سال

 بیکار اگر

 دلیل هستید،

 بیکاری اصلی

 :چیست شما

 ادامه تحصیل

 1 0 0 1 فراوانی

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
33.3% 0.0% 0.0% 20.0% 

 انتظار حال در

 کاریابی برای

 1 0 1 0 فراوانی

 %100.0 %0.0 %100.0 %0.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
0.0% 100.0% 0.0% 20.0% 

 2 0 0 2 فراوانی

 %100.0 %0.0 %0.0 %100.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

این شغلی 
است که به من
پیشنهاد شده

بود

چشم انداز 
ارتقای شغلی
بهتری دارم

اجازه می دهد 
تا به نیازهای

خانواده 
مرسیدگی کن

سایر می توانم 
درآمد باالتری
کسب نمایم

مه فرصت برنا
های پاره وقت 

و انعطاف 
پذیر را فراهم

می کند

شغلی را 
ترجیح می 

دهم که ارتباط
نزدیکی با 
تحصیالتم 
نداشته باشد

3

2

1 1

0 0 0
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 در هم هنوز

 کار جستجوی

 هستم

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 %40.0 %0.0 %0.0 %66.7 شوید؟ کار به

 سایر

 1 1 0 0 فراوانی

 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
0.0% 0.0% 100.0% 20.0% 

 کل

 5 1 1 3 فراوانی

 %100.0 %20.0 %20.0 %60.0 :چیست شما بیکاری اصلی دلیل هستید، بیکار اگر

 مشغول تا کشید طول زمان مدت چه مدرک، اخذ از پس

 شوید؟ کار به
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 وضعیت درخواست شغل

درخواست اشتغال می باشد. بیشترین درخواست و درصد پاسخگویان بر حسب توزیع فراوانی  62-4جدول 

 مربوط به بخش عمومی/ دولت می باشد، بعد از آن بخش خصوصی قرار دارد.

 

 درخواست شغل توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب .62-4جدول شماره

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  

 17 37 فراوانی خدمات عمومی / دولت 

 31.5 68.5 درصد

 13 41 فراوانی بخش خصوصی

 24.1 75.9 درصد

 5 49 فراوانی شبه دولتی

 9.3 90.7 درصد

 1 53 فراوانی ها NGOسازمان های مردم نهاد و 

 1.9 98.1 درصد

 1 53 فراوانی سازمان های محلی

 1.9 98.1 درصد

 1 53 فراوانی سایر

 1.9 98.1 درصد
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 درخواست شغل توزیع درصد پاسخگویان بر حسب .44-4نمودار شماره  

 تاریخ آخرین درخواست شغل

اشتغال می باشد.  توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب تاریخ ارسال آخرین درخواست 63-4جدول 

، و بقیه سالها 1396درصد در سال  23.1داده بودند.  95درصد اخرین درخواست اشتغال خود را در سال  61.5

 درصد را شامل می شود. 15هم حدود 
 پاسخگویان بر حسب تاریخ ارسال آخرین درخواست اشتغال. توزیع فراوانی  و درصد 63-4جدول شماره 

 درصد معتبر درصد فراوانی تاریخ

 7.7 1.9 1 85سال 

 7.7 1.9 1 94سال 

 61.5 15.2 8 95سال 

 23.1 5.7 3 96سال 

 100 24.7 13 کل

  75.3 41 بدون پاسخ

  100 54 جمع کل

 

خدمات 
/ عمومی 
دولت

بخش 
خصوصی

شبه دولتی سازمان های 
مردم نهاد و 

NGOها

سازمان های 
محلی

سایر

17

13

5

1 1 1
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 تاریخ ارسال آخرین درخواست اشتغال پاسخگویان بر حسب. توزیع درصد 45-4نمودار شماره 

 

 دالیل عدم دعوت بکار

عدم وجود  10دالیل عدم دعوت به کار می باشد. توزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  64-4جدول 

 نفر هم عدم ارتباطات را مطرح کرده بودند. 3فرصتهای شغلی اعالم کرده بودند و 
 دالیل عدم دعوت به کارتوزیع فراوانی  و درصد پاسخگویان بر حسب  .64-4شمارهجدول 

 پاسخ دهندگان بی پاسخ  
 10 44 فراوانی عدم وجود فرصت های شغلی

 18.5 81.5 درصد

 3 51 فراوانی عدم ارتباطات
 5.6 94.4 درصد

 2 52 فراوانی فقدان تجربه کاری

 3.7 96.3 درصد

 2 52 فراوانی سایر

 3.7 96.3 درصد

 1 53 فراوانی انتظارات)حقوق( بیش از توان کارفرما
 1.9 98.1 درصد

 0 54 فراوانی محدودیت های قانونی برای کارفرما

7.7 7.7

61.5

23.1

85سال  94سال  95سال  96سال 
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 0 100 درصد

 0 54 فراوانی واجد شرایط حرفه ای نبودم

 0 100 درصد

 0 54 فراوانی دالیل مرتبط با سالمت

 0 100 درصد

 

 

 
 دالیل عدم دعوت به کارپاسخگویان بر حسب  فراوانیتوزیع  .46-4نمودار شماره

 

 سازمانی–اجرای آزمایشی فرایند ثبتی  2-2

دانش و کد ملی  سازمانی ، فهرستی از نام ونام خانوادگی  –در این مرحله برای اجرای آزمایشی فرایند ثبتی 

دانشگاه برتر کشور به معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین شش  1392-93آموختگان سال تحصیلی

 1420اجتماعی ارسال و درخواست شد که در صورت وجود کد کارگاهی برای این افراد اعالم فرمایند. از تعداد 

است  دارای کد کارگاهی بوده اند .خالصه این نتایج در ادامه آمده 1394نفر در سال  707اسم ارسالی ، تعداد 

.الزم به توضیح است به دالیل فنی لزوم تجمیع و پاالیش اطالعات دریافتی از شعب مختلف سازمان تأ مین 

اجتماعی ، بانک داده تجمیع شده این سازمان معموال با تأخیر دو ساله آماده می شود . در صورت دسترسی آنالین 

 ت.به پایگاه شعب ، آخرین وضعیت کد کارگاهی قابل استخراج اس
  1392-93دانشگاه برتر کشور در سال تحصیلی 6مقطع دکتری دانش آموختگان  جامعه پیمایش:.65-4جدول شماره 

10

3
2 2

1
0 0 0
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صنعتی  شهید بهشتی تهران تربیت مدرس تبریز دانشگاه

 امیرکبیر

 شریف

 106 191 174 435 428 86 دانش آموخته

 

 و دانش آموختگان دارای کد کارگاهی به تفکیک جنسیت . دانش آموختگان مورد پیمایش66-4جدول شماره 

 جمع مرد زن 

 1420 941 479 کل دانش آموختگان ) فایل ارسالی(

 704 460 244 دانش آموختگان شاغل )فایل دریافتی(

 
 اشتغال. توزیع دانش آموختگان شاغل ) دارای کد کارگاهی در تأمین اجتماعی ( بر حسب محل 67-4جدول شماره 

 سایر دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و جهاد دانشگاهی محل اشتغال

پژوهشکده ها و  دانشگاه آزاد تعداد کل

 مراکز تحقیقاتی

دانشگاهها و موسسات آموزش 

عالی دولتی و وابسته به دستگاهها 

 و غیر انتفاعی

وزارتخانه ها ، سازمان 

ها ، شرکت ها و 

 پیمانکاری ها

707 126 62 161 358 

 

 محل اشتغالاستان . توزیع دانش آموختگان شاغل ) دارای کد کارگاهی در تأمین اجتماعی ( بر حسب 68-4جدول شماره 

   تعداد استان تعداد  استان

 9 کرمانشاه 19 خوزستان 36 آذربایجان شرقی 

 2 احمدکهیلویه و بویر  2 زنجان 13 آذربایجان غربی

 7 گلستان 25 سمنان 2 اردبیل

 7 گیالن 3 سیستان و بلوچستان 36 اصفهان

 13 لرستان 371 تهران 13 البرز

 20 مازندران 14 فارس 8 ایالم

 11 مرکزی 15 قزوین  3 بوشهر

چهار محال  و 

 بختیاری

 10 هرمزگان 10 قم 4
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 7 همدان 4 کردستان 11 خراسان رضوی

 17 یزد 14 کرمان 1 خراسان شمالی 

 707 جمع کل 0 خراسان جنوبی

 

 دانشگاه محل تحصیل . توزیع دانش آموختگان شاغل ) دارای کد کارگاهی در تأمین اجتماعی ( بر حسب 69-4جدول شماره 

تربیت  تبریز دانشگاه

 مدرس

صنعتی  شهید بهشتی تهران

 امیرکبیر

 جمع شریف

دانش 

آموختگان 

 192-93سال 

86 428 435 174 191 106 1420 

شاغالن 

کد  )دارای

کارگاهی( 

 1394 سال

35 211 204 90 117 50 707 

 
رگاهی در تأمین اجتماعی ( بر حسب گروه عمده رشته . توزیع دانش آموختگان شاغل ) دارای کد کا70-4جدول شماره 

 تحصیلی 

کشاورزی  علوم انسانی فنی مهندسی علوم پایه دانشگاه

 ودامپزشکی

علوم  هنر

 پزشکی

 جمع

دانش 

آموختگان 

-93سال 

1392 

246 466 428 170 40 70 1420 

شاغالن 

کد  )دارای

کارگاهی( 

 1394 سال

109 255 209 67 26 41 707 

نسبت شاغالن 

به دانش 

 آموختگان %

44.3 57.7 48.8 39.4 65 58.6 49.8 
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 اجرای آزمایشی فرایند غیر متمرکز2-3

چنانچه قبال گفته شد در این فرایند ، پیمایش دانش آموختگان هر دانشگاه توسط خود دانشگاه انجام می شود و  

س نتایج آن ) با توافق حاصله ( برای مؤسسه ارسال مؤسسه بعنوان راهنما در اجرای پیمایش ، عمل می کند و سپ

، اولین اقدام از مراحل اجرای آزمایشی بود که مطابق آنچه در می شود.اجرای آزمایشی فرایند غیر متمرکز 

پیشنهادیه طرح امده بود ، با دانشگاه تهران مذاکره شد و پس از برگزاری دو جلسه هماهنگی و یک جلسه 

فاتر آموزش و اداره فارغ التحصیالن و نمایندگان مهاونت اموزشی و دفتر رئیس دانشگاه تخصصی برای اعضای د

برگزار و ابعاد مختلف طرح و نحوه همکاری  1395مرداد  12و برخی از اعضای هیأت علمی آن دانشگاه در تاریخ 

-93قطع کارشناسی سال دانشگاه برای این مهم تشریح شد.پس از آن فایل نمونه گیری شده از دانش آموختگان م

دانشگاه مطابق با نظر دانشگاه مبنی بر پوشش کل رشته ها و رعایت تناسب هر رشته به همراه پرسشنامه  1392

 پیمایش برای دانشگاه ارسال شد .

بنا به تجربه حاصله از تعامالت با دانشگاه در این فرایند ، این نیاز احساس شد که دانشگاهها اطالع کافی از 

و نحوه انجام پیمایش و سوابق آن و ابزارها و دانش مورد نیاز برای اجرای پیمایش ندارند و  برای تیم  ضرورت

 تحقیق مشخص شد که باید این دانش و نیز تجارب جهانی مربوط در یک کارگاه برای دانشگاهها تشریح شود.

المللی پیمایش دانش آموختگان در جهان ، به این منظور ، با توجه به شناخت حاصل از مراکز و متخصصین بین 

بویژه اروپا و اخرین تجارب موجود در اجرای پیمایش های متمرکز و غیر متمرکز در قالب شبکه های گسترده ، 

تصمیم به برگزاری کارگاه توسط یک متخصص بین المللی گرفته شد .این توانمند سازی دارای دو وجه بود.ابتدا 

انشگاه از ضرورت های این امر و نیز احکام قانونی مروبط در برنامه ششم توسعه مطلع باید مسؤوالن آموزشی د

و در جریان اهداف قانون گذار از این اقدام قرار می گرفتند و از طرف دیگر کارشناسان دانشگاه با مفاهیم ، نکات 

دانشگاهها با دعوت از معاونان  کلیدی و ابزار ها و شیوه های پیمایش آشنا می شدند . لذا برنامه توانمند سازی

آموزشی دانشگاههای بزرگ برای شرکت در نشست تخصصی اشنایی با مفاهیم ومستندات قانونی و الزامات 

برنامه ای پیمایش و دعوت از نمایندگان دفاتر آموزش یا امور فارغ التحصیالن دانشگاه برای شرکت در کارگاه 

 توسط یک متخصص المانی باجرا در آمد . 1396خرداد  3و  2پیمایش دانش اموختگان در دو روز 
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مستندات این نشست و کارگاه در سایت شبکه پیمایش  بارگذاری شده است تا دانشگاههای مجری این فرایند 

 بتوانند در هر لحظه بنا به نیاز خود به آن مراجعه کرده و از آن راهنمایی بگیرند.

گاهها از این امر بود که برخی ترجیح دادند با تجهیز پایگاه آدرس های نتیجه اجرای این مرحله ، استقبال دانش

دانش آموختگان این فرایند را بصورت غیر متمرکز دنبال کنند و برخی بویژه دانشگاههای غیر انتفاعی با ارسال 

 د.آدرس های موجود از دانش آموختگان خودبه مؤسسه ترجیح داده اند که این کار توسط مؤسسه انجام شو

پیمایش آزمایشی در دانشگاه تهران نیز پس از شرکت نماینده این دانشگاه در نشست و کارگاه دنبال شد ولی این 

دانشگاه نیز پس از مدتی اعالم کرد که بدلیل فقدان نیروی کارشناسی و امکانات مورد نیاز ترجیح می دهد که 

 (4قدام کند.) نامه مندرج در پیوست شماره پس از انجام پیمایش ، مؤسسه در استخراج نتایج و تحلیل ا

به این ترتیب می توان گفت که توان دانشگاهها برای انجام پیمایش بسیار محدود است و یا اینکه هنوز انگیزه 

 –های الزم قانونی برای آنها ایجاد نشده است.در این راستا ، با توجه به اینکه انجام پیمایش های متمرکز و ثبتی 

ش اعظم کار را بخود اختصاص می دهد و این امر مستلزم تجهیز توان کارشناسی و انفورماتیک سازمانی بخ

مؤسسه برای این کار است ، تصمیم گرفته شد که شبکه پیمایش طراحی و ضمن درج مستندات الزم برای آشنایی 

 دانشگاهها با طراحی پرسشنامه آنالین ، این فرایند ها تسهیل شود.

 

تسهیل این فرایند ها و نیز بر اساس آخرین تجارب موجود در سطح جهان از انجام پیمایش های دانش بمنظور 

آموختگان ، شبکه الکترونیکی پیمایش طراحی شد که با مراجعه به آن در گام اول  دانشگاهها در جریان دانش 

اده ها و مستندات بطور آنالین و با موجود و تجارب بین المللی این کار قرار گیرند و در گام دوم برای تبادل د

 دسترسی سریع تر بتوانند فرایند پیمایش را سرعت بخشند.
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