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پژوهش حاضر از طريق . جامعه منجر شود
 ۳۸۰به بررسي وضعيت اشتغال ، اي طبقهگيري  هننمو
زن دانشگاه گيالن پرداخت كه در  آموختة دانشنفر 

- فنيهاي   از دانشكده) ۱۳۸۵-۸۹( طي پنج سال
ادبيات و علوم ، كشاورزي، علوم پايه، مهندسي
يل التحص اين دانشگاه فارغتربيت بدني  انساني و

% ۴۷كه  نشان دادها  تجزيه و تحليل داده. اند هشد
 بيكارديگر % ۵۳گان زن دانشگاه شاغل و آموخت دانش
بيشترين و % ۱۰۰تربيت بدني با  ةدانشكد. هستند

كمترين سهم اشتغال را % ۳۱دانشكده علوم پايه با 
تفاوت آماري  ۲χ آزمون آماري. اند هدارا بود

ي را بين سطح اشتغال و عدم اشتغال به طور دار معني
بين  اين تفاوت اشتغال درالبته ؛ كلي نشان نداد

ميزان اشتغال زنان . بوددار  معنيمختلف هاي   دانشكده
مختلف نشان داد كه اشتغال در هاي  در بخش

% ۸۰و خدمات % ۸كشاورزي ، %۱۲صنعت هاي  بخش
 بررسي ميزان اشتغال در انواع مختلف مشاغل نيز. بود

مشاغل % ۱۱/۳، مشاغل دولتي% ۴/۴۵كه  نشان داد
خوداشتغالي بوده % ۹تعاوني و % ۵/۹خصوصي و 

ي را در اشتغال دار معنياست و آزمون آماري تفاوت 
  . مختلف نشان دادهاي  بخش

  

Abstract: Balance between studying 
in universities and employment can 
lead to society balance development. 
This research by stratified sampling 
studied 380 women alumni which 
graduated during five years (2006-
2010) from Guilan University in five 
faculties. The results of the research 
indicate that %47 alumni were 
employed and %53 was not. All of 
the physical education alumni (%100) 
were employed and the basic sciences 
alumni were least among others 
(%31) and the human science alumni 
with%31/2 and agriculture %40/16 
and engineering alumni %61/8 were 
employed. It shows that there are 
significant differences between 
women alumni employment of 
different faculties, and there are not 
significant differences between 
employment and unemployment of 
women alumni. The employment in 
industry division is %12, agriculture 
%8 and services %80. This means 
that there are significant differences 
between different divisions of 
employment.  
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  مقدمه
رشد و توسعه است كه دسترسي به آن هاي   يكي از عوامل و شاخص ،آموزش عالي

ان براي دستيابي افزايش تقاضاي زن. سازد مي فراهم موجبات رشد و توسعه جامعه را
دهد تا  مي به آنان فرصتها  اهبه آموزش عالي و رشد ميزان حضور آنان در دانشگ

در  حضور ةتجرب ،تر مهمزندگي را فراگيرند و از همه هاي  بخشي از مهارت
امروز زنان ). ۱۳۸۶: ۱۹، باقري( به دست آورند اجتماعي راهاي  عمل نهادهاي   عرصه
 راه براي دخالت در تعيين سرنوشت خودترين  طمئنآموزش عالي را م، ايراني
شاهد حضور زناني اندك در  ۱۳۱۳سيس دانشگاه تهران در سال أبه دنبال ت. دانند مي

تعداد كل ، ۱۳۴۸-۴۹به طوري كه در سال  ؛ايم همراكز آموزش عالي كشور بود
جويان زن از آنان را دانشدرصد  ۲۴نفر بود كه تنها در حدود  ۶۷۲۶۷دانشجويان كشور 

). ۷۶: ۱۳۸۵، بوذري( دانشجويان مرد به خود اختصاص داده بود بقيه رادرصد  ۷۶و 
به ، سرعت افزايش يافتهبها  اهدانشگ شدگان زن در اخير سهم پذيرفتههاي  در سال

براي نخستين بار ميزان ورودي دانشجويان زن بر دانشجويان  ۱۳۷۷نحوي كه در سال 
در  از آن همچنان بعدهاي  رتيب اين روند در طي سالبه همين ت مرد پيشي گرفت و

از ، ديگرهاي  آمار، ولي به رغم رشد جمعيت دانشجويان زن ؛است بوده حال افزايش
اين  هم سو با، دهد كه ساختارها و امكانات الزم مي جمله وضعيت اشتغال زنان نشان

 ه ضمن اينكهزنان در دانشگا حضور). ۶۴: ۱۳۸۶، اعزازي( تحول پيش نرفته است
، تواند شاخصي براي نشان دادن شركت آنان در امور فرهنگي و اجتماعي باشد مي

رودرروي اشتغال زنان پس از دوران تحصيل هم الزم است مورد توجه هاي  چالش
اشتغال در پويايي زندگي انسان  نقش كار و. آموزش عالي قرار گيرد گزار سياست

. انون ارتباطات انساني و اجتماعي تلقي كردتوان آن را ك مي انكارناپذيراست و
 پايدار جامعه دارند ةي مستقيم در توسعتأثيرترديد زنان به عنوان نيمي از جمعيت  بي
 ةتوسع، گوناگون اجتماعيهاي   بدون حضور زنان در عرصه). ۵۲: ۱۳۸۷، توكلي واال(

ن نه تنها موضوع زنا). ۱۳۸۶: ۲۱، خواجه نوري( دهد رخ نمياي  هپايدار در هيچ جامع
اقتصادي و اجتماعي  ةبرد اهداف توسعكه اهرمي در پيشبل، اي هدف هر توسعه و

نيروي انساني در توسعه يافتگي  ةكنند امروزه نقش تعيين). ۱۳۸۵: ۷۹، بوذري( هستند
يعني منابع ، از ميان عوامل توليد براي رشد و توسعه. كشورها بركسي پوشيده نيست

انساني  ةسرماي، فنّاوري مديريت و، سرمايه، نيروي انساني، ديطبيعي و ثروت خدادا
 آيد مي راه آموزش به دست سرمايه انساني از، عهده دارد بردر توسعه  سهم اصلي را

  ). ۷۲: ۱۳۸۷، اشرف حامدي(
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توسعه اقتصادي از ابتدا مورد توجه اقتصاددانان  رشد و يادگيري در آموزش و اثر
و  )1991( 2شولتز، )1958( 1مينسر. علم اقتصاد بوده استاز جمله آدام اسميت پدر 

توسعه اقتصادي به طور  و به نقش آموزش و يادگيري در رشد )1962( 3بيكر
، عمادزاده(اند  همطرح كرد گذاري در سرمايه انساني را سرمايه ةتخصصي توجه و نظري

، 5؛ رونر1988، 4اسلوك( تفسير سرمايه انساني به عنوان عامل اساسي توليد). ۱۳۸۶: ۹۲
 درهاي  گذاران در كشور اقتصاددانان و سياست )1999، 7كيو و مان 1992، 6؛ بارو1989

 ي در آموزش و يادگيريگذار سرمايهحال توسعه را به اين باور رسانده است كه با 
به طوري كه امروزه  ؛توان به اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادي دست يافت مي

 ؛)2005، 8برنامه توسعة ملل متحد( شود مي نوان فرايند يادگيري ياداز توسعه به ع
توسعه اقتصادي نيازمند يك نظام آموزشي عالي پويا و هماهنگ با تحوالت  ،بنابراين

از طريق  تعامل و هماهنگي بين اين دو نظام بايد به طور خودكار و. نظام اشتغال است
). ۲۰: ۱۳۸۸، انتظاري( به دست آيدسرمايه انساني و خدمات آموزشي هاي  بازار

جنسيتي هاي  كه كاهش نابرابري شدگير در دو دهه اخيردر جهان باعث  تحوالت چشم
تغيير ، ين اين تحوالتتر مهمناپذير فرايند توسعه تلقي گردد كه يكي از  بخش جدايي

  ). ۹۳: ۱۳۸۷، اشرف حامدي( در ضرورت حضور زنان در جامعه است
در حال رشد و همچنين تسهيل در توسعه هاي   زه كردن اقتصادنقش زنان در مدرني

، 9سازمان همكاري و توسعه اقتصادي( و كسب و كار از اهميت بااليي برخوردار است
حالي كه تنها  در، دهند مي از جمعيت ايران را تشكيلدرصد  ۲۵/۴۹زنان . )112: 1996

اين رقم با نرخ ). ۶۹: ۱۳۸۸، يآمار ةسالنام( آنها از نظر اقتصادي فعالنددرصد  ۸/۱۸
). ۳۵۵: ۲۰۰۳، كانتز( فاصله دارددرصد  ۳۰متوسط فعاليت اقتصادي زنان در جهان 

 ۲۰و وجود نيروي جوان كه بيش از درصد  ۸۵/۱۲، ۸۸نرخ بيكاري كل كشور در پاييز 
و نرخ پايين فعاليت اقتصادي زنان و مردان ، دهد مي جمعيت ايران را تشكيلدرصد 
كشور تبديل كرده هاي   حل معضل بيكاري و اشتغال را به يكي از دغدغه، اندر اير
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اخير هاي  از سوي ديگر تمايل زنان و دختران به تحصيالت دانشگاهي طي سال ؛است
را به خود اختصاص  ها ورودي دانشگاهدرصد  ۶۵افزايش يافته است و زنان بيش از 

از نظر اشتغال ، رغم داشتن تحصيالت عالي ياما عل، )۶۹: ۱۳۸۸، آماري ةسالنام(اند  هداد
جنسيتي در فرهنگ اشتغال سه هاي  در تبيين تفاوت. در وضعيت مناسبي قرار ندارند

  : ديدگاه عمده مطرح است
، ها شناسي اجتماعي باور دارد كه زنان و مردان از نظر هورمون ديدگاه زيست -۱

زنان داراي يك ). ۱۳۸۶، گيدنز( تندبا يكديگر متفاوها  اندازه مغز و ژن، ها كروموزن
. هستند) XY( و مردها داراي يك جفت كروموزوم) XX( جفت كروموزوم مشابه

، به جز در زمينه پيشرفت جسمي كوتاه مدت Yزنان به علت نداشتن كروموزوم دوم 
شود كه آنان  مي همين امر باعث .)۷۰: ۱۹۹۸، رابرتسون( از مردان هستندتر  ضعيف

  . تر كار را نداشته باشندمؤثّرم براي انجام توانايي الز
بسياري ميان هاي  شناسي بر اين باور است كه اگر چه تفاوت ديدگاه روان -۲

شخصيتي مردان و زنان هاي  ولي الگو، مردان و زنان به گونه فردي وجود دارد
اضي و استعداد ري بيشتر پرخاشگر باشند كه مردان تمايل دارند. بزرگسال نامشابه است

تر  مربي و عاطفيتر بيش كه ولي زنان تمايل دارند ،دارنددر مقايسه با زنان بيشتري 
بين زنان و مردان در عملكرد شغلي تفاوت وجود داشته  كه شود مي اين باعث. باشند

، زنان در مشاغل مراقبتي و مشاغل رفاه اجتماعي مانند مشاوره ،باشد و طي آن
  ). ۹۴: ۱۳۸۸، بهرامي( مردان باشنداز تر  موفق، مددكاري و تدريس

ديدگاه اجتماعي بر اين باور است كه در فرآيند اجتماعي شدن جنسيتي كه  -۳
از ، شود مي مدرسه و وسايل اجتماعي محقق، كارگزاران اجتماعي مانند خانواده توسط

ل و رود كه فعا مي منظم و عاطفي باشند و از مردان انتظار، مطيع كه رود مي زنان انتظار
پذير  شود كه زنان مسئوليت مي طبيعي باعثاي  هاين انتظارات به گون. رقابت جو باشند

و  دهندانجام  يتر بيش ، وظايف شغلي را با دقتبوده و به همين دليلتر  و متحمل
  ). ۸۷: ۱۳۸۹، احمدي( عملكرد شغلي باالتري داشته باشند

گسترده افزايش يافته اي  هه گونتعداد زنان شاغل در تمام دنيا ب ،اخير ةطي چند ده
اما در ايران سهم زنان از مشاغل دستمزدي ، )۲۳: ۲۰۰۹، الملي كار سازمان بين( است

سالنامه ( رسيده است۱۳۸۵در سال درصد  ۷/۱۶به  ۱۳۶۵در سال درصد  ۸/۴۱از 
ها و منابع موجود بيانگر آن است كه فرهنگ كار در ايران  پژوهش). ۳۶: ۱۳۸۸، آماري
). ۱۱۲: ۱۳۸۸، معيدفر( قرار دارد يتر پايين صنعتي در سطحهاي  قايسه با كشوردر م
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تبعيض جنسيتي در ايران موجب شده است تا زنان داراي شرايط مساوي با مردان به 
مورد نظرشان  لحاظ سطح تحصيالت و توانايي انجام كار نتوانند مانند مردان مشاغل

براي كسب ها شود تا آن مي نان موجبآميز به ز نگاه تبعيض. را انتخاب كنند
تا بتوانند مشاغل مورد  تالش بيشتري بكنند،اي  هآموزشي و حرف، فنيهاي   مهارت

  ). ۹۲: ۱۳۸۹، آزادارمكي( نظرشان را انتخاب كنند
صنعت و ، كشاورزي( فعاليت ةبررسي ساختار اشتغال زنان برمبناي سه بخش عمد

 ۴/۱۷از زنان در بخش كشاورزي و درصد  ۲/۳۹دهد كه  مي در ايران نشان) خدمات
و اين نسبت  ،در بخش خدمات اشتغال دارنددرصد  ۲/۴۳بخش صنعت و درصد 

). ۸۸: ۱۳۸۸، آماري ةسالنام( استدرصد  ۳/۳۵و  ۶/۲۹و  ۱/۲۵براي مردان به ترتيب 
هاي   تبعيض. كند مي عوامل فرهنگي و اجتماعي نقش بسيار مهمي در اشتغال زنان ايفاء

سيتي و عدم دسترسي آسان به منابع مالي و كمبود يا نبود اطالعات و قوانين دست جن
 كه باعثاي  هبه گون ؛از موانع فرهنگي اجتماعي مهم در اشتغال زنان هستند ،و پاگير

و غالباً در  شدهدار شغلي كمتر برخورهاي  مردان از فرصت در مقايسه باشود زنان  مي
در ). ۸۸: ۱۳۸۷، آراستي( شدندپايين به كار مشغول رسمي با دستمزد هاي غير بخش
اجتماعي در دسترسي زنان به هاي  ساختار تأثيرشاهد ، شناسي جامعههاي   نظريه

جداسازي ). ۳۷: ۱۳۸۸، اله به نقل از فرج ۱۹۹۹، آلدريج( شغلي هستيمهاي  فرصت
با  توقعات در رابطه، گيري حضور كم زنان در سطوح مديريتي و تصميم، مشاغل
شغلي با هاي   زنان را در برخي زمينه، منابع كم ارتباطي و خانوادگيهاي  نقش

زنان  جنسيتي بينهاي   تبعيض، اغلب كشورها از آنجا كه در. كند مي محدوديت مواجه
در آموزش عالي ها  لذا تبعيض، گيرد مي قبل از آموزش عالي صورت ةو مردان از دور

 ةامعه ما كه خوشبختانه تبعيضات آموزشي در دورير عادي نيست، اما در جچندان غ
قبل از آموزش عالي و حتي در دوره آموزش عالي بر طرف شده است، بايد ديد كه آيا 

 ؛اند ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي نيز به تناسب اين تغييرات آموزشي، تغيير يافته
ها  اهل در دانشگگان زن دانشگاهي به تناسب ميزان اشتغال به تحصيآموخت دانشيعني 

، هآموخت دانشزنان درصد  از ميزانِ اشتغالِ به كار مطلوبي برخوردار هستند؟ افزايش
موضوع  ،در عين حال ؛به معني افزايش چشمگير اشتغال زنان نيست ضرورتاً

عمومي هاي   زنان در عرصه جامعه نسبت به حضور گسترده و مقتدرانههاي   حساسيت
 ،با وجود اين). ۷۶: ۱۳۸۷، پارياد( ايد به مرور حل شوديك مشكل فرهنگي است كه ب

نيروي كار زنان و اشباع مشاغلي كه در  ةبه دليل فشار زياد عرض، در دوره اخير
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نرخ بيكاري زنان داراي ، كردند مي گذشته زنان داراي تحصيالت عالي را جذب
  ). ۷۶: ۱۳۸۲، كار( تحصيالت عالي در مقايسه با مردان سرعت بيشتري پيدا كرده است

آموزش كارآفريني به دانشجويان و  ،از آن تر مهمكارآفريني و هاي  توجه به ويژگي
ايجاد خود اشتغالي و در ، بخش غير مزد بگيري ةدر توسع تواند مي زنان تحصيل كرده

با افزايش اشتغال و كاهش . باشد مؤثّرگان بسيار آموخت دانشنهايت افزايش اشتغال 
انساني در كشور بهبود يافته و به  ةشاخص توسع، ين زنان جامعهنرخ بيكاري در ب

نگاهي به روند رشد تعداد زنان صاحب با . پايدار حركت خواهد كرد ةسمت توسع
اندازي كسب و كار  موج حركت زنان ايراني در راه ،مختلفهاي  كسب و كار در سال

البته  ؛شود مي يران را شاملن ارآفريني تقريباً نيمي از كل شاغالدهد كه كا مي را نشان
درصد  ۶/۵الزم به ذكر است كه سهم كارفرمايان در اين مقوله بسيار ناچيزاست و تنها 

 ۷/۸و كاركنان فاميلي درصد  ۳/۳۳كاركنان مستقل ( شود مي ن ايران را شاملاز شاغال
وضعيت ، زنان صاحب كسب و كارهاي  نگاهي به آمار .)اند هرا به خود اختصاص داد

خويش ، از كل زنان شاغل به شكل كارفرمادرصد  ۷۰حدود . دهد مي تفاوتي را نشانم
از درصد  ۰۲/۱اما نسبت كارفرمايان زن فقط  ؛فرما و يا كاركن فاميلي فعاليت دارند

. اند هاز كل جمعيت كشور را دارا بود% ۲ن زن است و آنها تقريباً همواره كل شاغال
 ن زن را شاملبيشترين سهم از شاغال، كنان فاميليو كاردرصد  ۸/۲۴كاركنان مستقل 

  ). ۷۵: ۱۳۸۸ اطالعاتفنّاوري ، آماريهاي  گروه پژوهش( شوند مي
ه عدم توان جذب اين تعداد نيروي تحصيل كرد، افزايش زنان و دختران دانشگاهي

به دليل ظرفيت كم و بخش خصوصي موجود به دليل  كار از سوي بخش دولتيه آماد
پذيري ساعات كار در كسب و كار در  و نهايتاً امكان استقالل و انعطاف ،دمحدو ةگستر

منجر به ، دشو مي بخش خصوصي كه باعث ايجاد تعادل بين كار و زندگي خانوادگي
شده  منجر اخير در ايرانهاي  ي كسب و كار در سالانداز راهگرايش بيشتر زنان به 

، شغلي( اجتماعيهاي  ند كه ساختارشناختي بر اين اعتقاد جامعههاي   نظريه. است
 تأثيركارآفريني هاي  در دسترسي زنان به فرصت) خانوادگي در زندگي اجتماعي

آفريني زنان در شرايط توسعه كار). ۹۹: اله به نقل از فرج، ۱۹۹۹، آلدريج( گذارند
معضل بيكاري زنان و افزايش هاي  حل امروزي ايران به عنوان يكي از بهترين راه

  . ت اقتصادي آنان در جامعه مطرح استمشارك
زنان به  اجتماعي در دسترسيهاي  شناسي شاهد ساختار جامعههاي   در نظريه

موافقت ). ۹۰: ۱۳۸۸، اله به نقل از فرج، ۱۹۹۹، آلدريچ( كارآفريني هستيمهاي   فرصت
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زنان  از سوياطرافيان و حمايت آنان از زنان كارآفرين در ايجاد كسب و كار 
معموالً به نگرش ، كارآفريني زنانهاي  در پژوهش. گذار است تأثيراهي ايران دانشگ

شود و از آن به عنوان مانعي در برابر زنان  مي مخالفت اطرافيان به زن كارآفرين اشاره
به ، ۱۹۹۶، گرگوريو، شبير، ۱۹۹۰، لي گوسلين و گرير( كارآفرين نام برده شده است

دهد كه  مي نشان) ۸۲: ۱۳۸۸، اله فرج( ا نتايج پژوهشام ؛)۵۸، ۱۳۸۸، اله نقل از فرج
مورد حمايت اطرافيان خود قرار گرفته و اين نگرش مثبت ، اكثر زنان كارآفرين ايراني

پذيري  شايد بتوان انعطاف. آنان بوده است از سويدر ايجاد كسب و كار  يمؤثّر عامل
ي را دليلي بر حمايت ساعات كار در كسب و كار خصوصي در مقابل ساعات كار دولت

خانواده از زنان كارآفرين و به طور كلي نگرش مثبت جامعه ايران به كار آفريني زنان 
  . دانشگاهي عنوان كرد

تنها نگرش موافق اطرافيان ، دهد مي نشان) ۷۸: ۱۳۸۸( اله طور كه پژوهش فرج همان
ن دانشگاهي زنا از سويكننده در ايجاد كسب و كار  به زن كارآفرين عامل تقويت

وجود الگوي نقش در ، جامعههاي  ها و باور ساير عوامل از جمله ارزش، است ايران
محيطي در امر هاي  آموزش و محرك، برقراري تعادل بين خانواده و كار، اطرافيان

  . هستند تأثير كارآفريني زنان بي
ر ميزان ب مؤثّردر بررسي خانواده و ارتقاي شغلي زنان عوامل ) ۶۴: ۱۳۸۹( سيدان

بر خانواده  تأكيددولتي شهرستان اسكو را با هاي   ارتقاي شغلي زنان شاغل در اداره
نشان داد كه ميزان ارتقاي شغلي زنان اين شهرستان ها  يافته، است كردهمورد بررسي 

ارتقاي  از ميزان متوسط برخوردار بوده و عوامل خانوادگي بيش از ساير عوامل در
اي  هارتباط شبكهاي   بررسي شيوه) ۹۹: ۱۳۸۷( آراستي. ه استبود مؤثّرشغلي زنان 

ي كسب و كار نشان داده است كه زنان انداز راهآن در  تأثيرزنان كارآفرين ايراني و 
ترين  مهم، شوند و حمايت عاطفي مي مند شخصي بهرههاي   از شبكهتر كارآفرين بيش

. عهده دارند برسب و كار ي كانداز راه ةشخصي در مرحلهاي   نقشي است كه شبكه
ند و حمايت ين پشتيبان آنان هستتر مهمكارآفرين  ةخانواد، براساس اين پژوهش

. ندنك مي كمكي است كه زنان كارآفرين از شبكه خود دريافتترين بيش، عاطفي
گان دانشگاه آموخت دانشاز بين  مورد بررسي ةنمون نفر ۱۷۷از بين ) ۴۵: ۱۳۸۵( صالحي

هاي   گان زن دانشگاه مازندران از رشتهآموخت دانشاز درصد  ۹/۵۶ت كه مازندران درياف
آنان قادر به پيدا كردن شغل خاصي درصد  ۱/۴۳مختلف مشغول به كار هستند و 

در بخش صنعت درصد  ۳۲، در بخش خدماتدرصد  ۵۶از بين زنان شاغل . اند هنبود
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بندي مطالعات انجام  از جمع. در بخش كشاورزي مشغول به كار بودنددرصد  ۱۰و 
ه دانشگاه با عوامل و موانعي در اشتغال آموخت دانشتوان نتيجه گرفت كه زنان  مي شده
  . ندكشاورزي و صنعت مواجه، سه گانه خدماتهاي  بخش

التحصيالن نظام آموزشي عالي با  در بررسي روند اشتغال فارغ) ۳۲، ۱۳۸۷( اعلمي
سياسي و ، با توجه به تغييرات اجتماعيكه كند  مي تأكيدنگاه ويژه به وضعيت زنان 

ها  اهاخير و همچنين تغيير در تركيب جنسيتي جمعيت دانشگهاي  سال فرهنگي در
اجتماعي و  –رود كه هرچه بيشتر در جهت رفع موانع و محدوديت فرهنگي  مي انتظار

هاي   فعاليت ةزنان در عرص ةالزم براي حضور همه جانبهاي  نيز معرفي و ايجاد بستر
هاي  چالش پژوهش حاضر تالشي در جهت شناسايي وضعيت و. اقتصادي اقدام شود
  . يالن زن دانشگاه گيالن استالتحص فارغاشتغال پيش روي 

  
  پژوهشهاي   فرضيه
   ؛گان زن دانشگاه و اشتغال به كار تفاوت وجود داردآموخت دانشبين ميزان  -۱
مختلف و اشتغال به كار تفاوت وجود هاي   گان زن دانشكدهآموخت دانشبين  -۲
  ؛دارد
 مختلفهاي  گان زن دانشگاه در بخشآموخت دانشو  به كار بين اشتغال -۳

  ؛تفاوت وجود دارد) كشاورزي و خدمات، صنعت(
، دولتي( گان زن دانشگاه و انواع مختلف مشاغلآموخت دانشبين اشتغال  -۴

  ؛تفاوت وجود دارد) تعاوني و خوداشتغالي، خصوصي
، عدم آشنايي با كارفرمايان( گان زنآموخت دانشبه كار بين موانع اشتغال  -۵

تفاوت وجود  به كار و اشتغال) خانواده و تبعيض جنسيتي و مخالفت همسر، ازدواج
  .دارد

  
  روش پژوهش

يعني  شد؛اجرا  1روش پژوهش حاضر از نوع پيمايشي بوده كه به صورت مقطعي
آوري شدند و واحد تحليل در اين پژوهش  ك بار جمعاز هر واحد پژوهشي يها  داده

                                                                                                                                      
1. Cross-Section  
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 پنج سالهه گان دانشگاه گيالن طي دورآموخت دانشفرد بوده است كه در واقع افراد را 
  . اند هتشكيل داد) ۱۳۸۹-۱۳۸۵(

 ةيالن زن دانشگاه گيالن در پنج دانشكدالتحص فارغ ةكلي ،آماري پژوهش ةجامع
علوم پايه و تربيت بدني شامل ، كشاورزي، نيادبيات و علوم انسا، فني و مهندسي

از اي  هطبقگيري  هنفر به روش نمون ۳۸۰يل بوده است و تعداد التحص فارغنفر  ۳۸۱۵
يالن ارسال التحص فارغ نشانيبه ها  پرسشنامه. اند شدهمختلف انتخاب هاي   بين دانشكده

آنها  نشانيبه بار  براي دومينپرسشنامه ، برخي از آنها نشانيكه به جهت تغيير شد 
. پرسشنامه به دو طريق باز پاسخ و بسته پاسخ طراحي شده بودهاي  سئوال. ارسال شد

جهت تحليل كيفي عوامل بيكاري يا جذب  در باز پاسخ به پژوهشگرهاي  پاسخ
علوم  نو روايي پرسشنامه از طريق متخصصا. يالن به اشتغال كمك كردالتحص فارغ

با ها  و داده شدمحاسبه  %۸۹ طريق آلفاي كرونباخ آن از تبارتربيتي تعيين و ضريب اع
چون . مورد تحليل قرار گرفتند وآمار استنباطي) جداول فراواني( توصيفي كمك آمار

 ۲χاز آزمون غيرپارامتريك ، حاصل از اين پژوهش از نوع اسمي بوده استهاي   داده
 . استفاده شده است ها براي تحليل داده

  
  نتايج
مختلف و اشـتغال بـه كـار تفـاوت     هاي   آموختگان زن دانشكدهبين دانش: اول ةفرضي

 . وجود دارد
  ااشتغال آنهدرصد  مختلف وهاي   گان دانشكدهآموخت دانشجمعيت  )۱( جدول

 هآموختدانش
  دانشكده 

تعداد
 هآموختدانش

گان آموختدانشدرصد
 زن

  نشاغالدرصد  

  % ٨/٦١ %٢٤ ٢٣٠ مهندسي-فني
  % ٢/٣١ %٦٣ ١٣٥١ ات و علوم انسانيادبي

  %٦٠/٤٠ %٧٠ ٩١٢ كشاورزي
  %٣١ %٧١ ١١٥٢ علوم پايه
  %١٠٠ %٥٣ ١٨١ تربيت بدني

  %٥٣  %٢/٥٦ ٣٨٢٦ جمع
%٥ = α يدار معنيآزمون  = ٤٩/٩ df = ٤

α= ١= ٢٨/١٦% df = ٤
χ ٤٩/٩<٢=  ٧/١٩
χ ٢٨/١٣<٢=  ٧/١٩  
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، اشتغال% ۱۰۰يت بدني با آن است كه دانشكده ترب ةنشان دهند )۱(جدول 
آموختگان زن را به كمترين سطح اشتغال دانش% ۳۱با ، بيشترين و دانشكده علوم پايه

 α%=۵و  α%=۱ي را در سطح دار معنيآزمون آماري تفاوت . خود اختصاص داده است
 ،بنابراين. دهدمختلف و اشتغال به كار نشان ميهاي  آموختگان زن دانشكدهبين دانش

  . شودمي تأييداول پژوهش  ةفرضي
آموختگان زن دانشگاه و اشتغال به كار تفاوت وجود بين ميزان دانش: دوم ةفرضي

  . دارد
 

  گان زن دانشگاهآموخت دانشوضعيت اشتغال  )۲( جدول
  درصد   تعداد تعداد
  %٤٧ ١٧٢ شاغل
  %٥٣ ٢٠٨ بيكار
  %١٠٠ ٣٨٠ جمع

%١ = α يدار معنيآزمون  df = ١
α ٥ = % df = ١ 

χ ٠٤/٦>٢=  ٢٢/١  
χ ٢=  ٢٢/١ < ٨٤/٣  

  
% ۵۳آموختگان زن دانشگاه يعني نشانگر آن است كه نيمي از دانش، )۲(جدول 

دهد و ي را نشان نميدار معنيآزمون آماري تفاوت . شاغل هستند% ۴۷بيكار و 
 . شود نمي تأييددوم پژوهش  ةفرضي ،بنابراين

، صنعت( مختلفهاي  بخش در، هآموختگان زن دانشگابين دانش: فرضيه سوم
 . تفاوت وجود دارد) كشاورزي و خدمات

  
 مختلف اشتغالهاي  گان زن دانشگاه بر حسب بخشآموخت دانشاشتغال  )۳(جدول 

 بخشتعداد 
  اشتغال 

 يدار معنيآزمون  درصد تعداد

f = ۲ χ %١٢ ٧٤ صنعت ٢=  ٥/١٣ > ٩٩/٥  
f = 2 χ %٨ ٦٧ كشاورزي ٢=  ٤/١٥ > ٩٩/٥  
f = ۲ χ %٨٠ ٢١٣ خدمات ٢=  ٣/٣٦ > ٩٩/٥  
   %١٠٠ ٣٥٤ جمع
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در بخش % ۸و  ن در بخش صنعتشاغال% ۱۲دهد كه نشان مي، )۳(جدول 
آزمون آماري تفاوت . در بخش خدمات مشغول به كار هستند %۸۰كشاوزي و 

پرسش سوم  ،بنابراين ؛دهدمختلف نشان ميهاي  ي را در اشتغال بخشدار معني
  . شود مي تأييدپژوهش 

 
 آموختگان زن دانشگاه و انواع مختلف مشاغلبين اشتغال دانش: فرضيه چهارم

  . ي وجود دارددار معنيتفاوت ) تعاوني و خوداشتغالي، خصوصي، دولتي(
  

  آموختگان نوع اشتغال دانش )۴( جدول
شاغلينتعداد  

  نوع اشتغال
 درصد   شاغلينتعداد

  %٤/٤٥ ٦٦  دولتي
  %١/٣٦ ٦٢  خصوصي

  %٥/٩ ٣٤  نيتعاو
  %٩ ٣٢ خود اشتغالي

  %١٠٠ ١٩٤  جمع
%٥ = αداري آزمون معني df = ٣

α ١= % df = ٣ 

χ ٨٢/٧<٢=  ٦٥/١٧  
χ ٣٤/١١<٢=  ٦٥/١٧  

  
آموختگـان زن  دهد كـه اشـتغال از نـوع دولتـي بـراي دانـش      نشان مي، )۴(جدول 

ي كمتـرين  برخوردار است و نوع خـود اشـتغال  % ۴/۴۵دانشگاه از باالترين ميزان يعني 
ي را ميــان انــواع اشــتغال دار معنــيآزمــون آمــاري تفــاوت . اســت %۹ميــزان يعنــي 

 . شودمي تأييدفرضيه چهارم نيز  ،دهد و بنابراينگان زن دانشگاه نشان ميآموخت دانش
عـدم آشـنايي بـا    ( آموختگـان زن دانـش بـه كـار   بين موانـع اشـتغال   : فرضيه پنجم

 بـه كـار   و اشـتغال ) و خانواده و تبعيض جنسـيتي  مخالفت همسر، ازدواج، كارفرمايان
 . تفاوت وجود دارد
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  گان زن دانشگاهآموخت دانش به كار در عدم اشتغال مؤثّرعوامل  )۵( جدول
 پاسخ ها

 گزينه ها
  خير  هبل
درصد   فروانيدرصد    فراواني

  %٣٢ ٣٧  %٦٧ ٧٤ استانشغلي شهر وهايعدم تناسب رشته تحصلي با نياز
  %٥٦ ٦٢  %٤٤ ٤٨ دانشگاهمهارت عملي كسب شده در كمبود

  %٦٣ ٨٤  %١٦ ١٧ كمبود دانش نظري كسب شده در دانشگاه
  %٢/٩ ١١  %٩٠ ١٨ عدم آشنايي با كارفرمايان
  %٩٤ ٩٣  %٦ ٦ ازدواج و مراقبت از فرزند

  %١٠٠ ١٠٠  ٠ ٠ مخالفت خانواده با كار كردن در خارج از خانه
  %٤٤ ٤٧  %٥٧ ٥٩ رتبعيض جنسيتي در بازار كا

  %٥١ ٥٢  %٤٩ ٥٠ عالقه به ادامه تحصيل
  %٢٩ ٣٢  %٧١ ٧٧ گان در رشته تحصيليآموختدانشتعداد زياد

  %٥ ٧٦  %٢٥ ٢٥ نداشتن اطالعات از وضعيت بازار كار
  %٦٣ ٧٦  %٣٧ ٤٥ عدم موفقيت در امتحان ورودي مربوط به شغل

  
و % ۹۰م آشنايي با كارفرمايان عد ،ترتيبب )۵( در جدول ،شودچنانكه مالحظه مي

شهر و هاي  و عدم تناسب رشتة تحصيلي با نياز% ۷۱گان با آموخت دانشتعداد زياد 
 مؤثّربيشترين فراواني را در خصوص عوامل % ۵۷و تبعيض جنسيتي با % ۶۷استان با 

عدم ، در عدم اشتغال مؤثّريعني عوامل  ؛در عدم اشتغال به خود اختصاص داده است
را در  تأثيركمترين % ۰و مخالفت خانواده با  تأثيربيشترين % ۹۰ي با كارفرمايان با آشناي

در عدم  مؤثّريعني بين عوامل  ،پنجم پژوهش ةفرضي ،بنابراين ؛اند هعدم اشتغال داشت
 . شود مي تأييد ،تفاوت وجود دارد به كار اشتغال

  
  گيري بحث و نتيجه

ي براي نشان دادن شركت آنان در امور تواند شاخصمي، حضور زنان در دانشگاه
وضعيت اقتصادي و هاي  پيامد ؛ عالوه بر آنكهفرهنگي و اجتماعي جامعه باشد

مورد توجه  كه فرهنگي اشتغال زنان در دوران پس از تحصيل هم الزم است
با در نظر گرفتن هزينه گزافي كه  همچنين. گزاران آموزش عالي قرار گيرد سياست

ها در اين است كه آيا اين هزينه سئوال ،گذاردقتصاد هر كشور ميآموزش بر دوش ا
اثر در اقتصاد يك كشور باشد  أبخش آموزش زنان در تحصيالت عالي كه بايد منش

گان زن دانشگاه آموخت دانشدرصد  چند ،گذار بوده است يا خير؟ به عبارت ديگرتأثير
 اند؟ وارد بازار كار شده
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اشتغال آنها را درصد  مختلف وهاي  ختگان دانشكدهآموجمعيت دانش، )۱(جدول 
ي را بين سطح اشتغال و عدم اشتغال دار معنيدهد و آزمون آماري تفاوت  مي نشان
كه دانشكده تربيت  اي گونهبه  ؛كندمي تأييدمختلف هاي  گان زن دانشكدهآموخت دانش

كمترين سهم را در  %۳۱اشتغال بيشترين سهم و دانشكده علوم پايه با % ۱۰۰بدني با 
نتيجه اين پژوهش با پژوهش . نشان داده استاين دانشگاه آموختگان اشتغال دانش

گان زن آموخت دانشوضعيت مطلوب اشتغال . همسو است) ۱۳۸۵، صالحي( ديگر
بدني دولتي و تربيتهاي  ناشي از گسترش واحد) %۱۰۰( دانشكده تربيت بدني

توانسته است ضمن پاسخگويي به  خصوصي در سطح استان و كشور است كه
تواند به نوبه  مي آموختگان اين رشته را كهوضعيت دانش، تربيت بدني جامعههاي  نياز

كردن  ريعني با داي بخشي كند؛ نيز سامان ها باشد خود راهنماي عمل ساير بخش
وضعيت نامطلوب . باال ببرند خوداشتغالي و كار آفريني سطح اشتغال راهاي  واحد
دهد كه گسترش بدون قيد  مي نشان) %۳۱( گان دانشكده علوم پايهآموخت دانشال اشتغ

بنيادي هاي  سئوالبه  و شرط نظام آموزشي عالي بدون ارائه جوابي روشن و قاطع
مربوط به اينكه آموزش عالي به چه منظوري و براي چه كساني و چه نوع 

نابرابري و اتالف محض به  ،هايي و از هر كدام در چه سطحي بايد باشد آموزش
، سفانه در شرايط فعلي جامعهأمت. منجر خواهد شد سرمايه مادي و معنوي

 ؛محيط ديگري براي اشتغال ندارند، گان دانشكده علوم پايه غير از تدريسآموخت دانش
دانشي علوم پايه بايد با ايجاد مراكز  هايدر حالي كه با توجه به بنيادي بودن حوزه

يالن اين التحص فارغهم امكان جذب ، علوم پايههاي  با رشتة پژوهشي متناسب
، مهندسيهاي  ها در پيشرفت و توسعه حوزه دانشكده و هم استفاده از نتايج پژوهش
هايي نظير در رشته ،در پژوهش حاضر. كردعلوم پزشكي و كشاورزي را فراهم 

شود پيشنهاد مي ،رواز اين  ؛زيست دريا حتي يك مورد اشتغال نيز مشاهده نشده است
جدول . صورت گيرد ها نيازسنجي توجه به  هايي با پذيرش دانشجو در چنين رشتهكه 

مختلف اشتغال نشان هاي  ه را در بخشآموخت دانشوضعيت اشتغال زنان ، ۳شماره 
% ۸۰در بخش كشاورزي و % ۸، در بخش صنعت% ۱۲كه  و مبتني بر اين است دهدمي

ي را در دار معنيتفاوت  ،آزمون آماري. كار هستنددر بخش خدمات مشغول به 
 نتايج اين پژوهش در مقايسه با پژوهش ديگر. دهدمختلف نشان ميهاي  اشتغال بخش

اشتغال در بخش صنعت و كشاوزي در درصد  زيرا ؛نگران كننده است) ۸۵، صالحي(
د و به خود اختصاص داده بو% ۱۰و % ۳۲نسبت باالتري را به ترتيب  ،آن پژوهش
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كه در مقايسه با پژوهش حاضر وضع  ددارا نشان مي% ۵۶بخش خدمات نيز 
نيز با  ۱۳۸۸بررسي ساختار اشتغال زنان طبق سالنامه آماري . دارا بودتري را  مناسب

زنان در بخش % ۲/۳۹آن است كه  ةدهند نتايج اين پژوهش متفاوت است و نشان
. اندخدمات اشتغال داشته در بخش% ۴/۴۳در بخش صنعت و % ۴/۱۷كشاورزي و 

به ميزاني كه  دهد مي مختلف نشانهاي  التحصيل در بخش مقايسه اشتغال زنان فارغ
هاي   از ميزان اشتغال آنها در بخش، شود تر مي زيادها  اهالتحصيالن دانشگ تعداد فارغ

در اين افراد به ميزان اشتغال  و شود مي كشاورزي كاسته صنعت و توليدي اعم از
تعاوني وخود ، خصوصي، دولتي( نوع اشتغال ،۴جدول . دشو مي خدمات افزوده بخش

ي بين دار معنيدهد كه نشانگر تفاوت ه دانشگاه را نشان ميآموخت دانشزنان ) اشتغالي
بيشترين سهم و اشتغال از نوع % ۴/۴۵ با يعني اشتغال از نوع دولتي ؛انواع اشتغال است

اين ضرايب . اندداشتهكمترين سهم اشتغال را ، %۵/۹ با و خود اشتغالي% ۹ با تعاوني
اشتغال از نوع تعاوني و  ،ما ةنشان دهنده آن است كه در اقتصاد و اشتغال جامع

خوداشتغالي جايگاهي ندارد و يا بسيار ضعيف است و كارآفرين نبودن 
 گان ازآموخت دانشگرايي و افزايش انتظارات  مدرك ةگان و رواج روحيآموخت دانش

 علمي ايران است ةجامعهاي  دولت براي ايجاد اشتغال و استخدام دولتي از ويژگي
به نگرش  معموالً، اشتغالي زنانكارآفريني و خودهاي  در پژوهش). ۱۳۸۴، ميرزائي(

به زن كارآفرين اشاره و از آن به عنوان مانعي در برابر زنان كارآفرين  منفي اطرافيان
اما نتايج  ؛)۱۳۸۷، به نقل از گلرو ۱۹۹۰، ن و گريركوسي، لي( نام برده شده است

دهد كه اكثر زنان كارآفرين مورد حمايت اطرافيان نشان مي) ۹: ۱۳۸۶( پژوهش عظيمي
در ايجاد كسب و كار توسط آنان بوده  مؤثّرعاملي ، و اين نگرش مثبت هستندخود 
در مقابل  پذيري ساعات كار در كسب و كار شخصي راشايد بتوان انعطاف. است

در  مؤثّرها از زنان كارآفرين عاملي ناپذيري كار دولتي در حمايت خانوادهانعطاف
با توجه به وضعيت مناسب فرهنگي جامعه ما براي  ،بنابراين ؛اشتغال آنان دانست

كارآفريني و  ةزنان بايد از اين فرصت استفاده كرده و در عرص، اشتغاليخودهاي  كار
ميدان اشتغال از نوع خود اشتغالي را  ،تر برخورد كنند و در نتيجهخوداشتغالي فعاالنه

بر عدم اشتغال  مؤثّردر خصوص بررسي عوامل ، ۵جدول شمارة . تر كنندفعال
گان عدم آشنايي با آموخت دانش% ۹۰گان زن دانشگاه نشان داد كه براي آموخت دانش

 با زدواج و مراقبت از فرزندو ا% ۰ با ترين عامل و مخالفت خانوادهمؤثّركارفرمايان 
كم اثرترين عامل در عدم اشتغال آنان بوده است و نتايج اين پژوهش با پژوهش ، ۶%
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توان نتيجه گرفت كه مخالفت خانواده و مي ،بنابراين ؛هم سو است) ۱۳۸۷( آراستي
در  ؛شودمانعي در برابر اشتغال زنان جامعه ما محسوب نمي ،ازدواج و داشتن فرزند

، اجتماعي ديگر از جمله عدم آشنايي با كارفرمايان –كه عوامل فرهنگي  حالي
از  ،جنسيتي و عدم دسترسي به اطالعات كاريابي و قوانين دست و پاگيرهاي   تبعيض
ريزي  كه بايد در رفع اين عوامل برنامه، هستندگذار در عدم اشتغال زنان تأثيرعوامل 

 . كرد
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  منابع
هاي  بر ايجاد كسب و كار مؤثّراجتماعي  –فرهنگي هاي  اختارس). ۱۳۸۷( زهرا، آراستي

  . ۱۰۰-۸۲صص، سال سوم، ۳ ةشمار، كارآفرين ةفصلنام، كارآفرينانه
  . انتشارات سمت :تهران .شناسي خانواده ايراني جامعه). ۱۳۸۹( تقي، آزاد ارمكي

ابري فرهنگـي بـر نـابر    برخي عوامل اجتمـاعي و  تأثيربرسي ). ۱۳۸۹( حبيب، احمدي
، ۶ ةشـمار ، سـال دوم ، مطالعـات زنـان   ةمجل .شهر كرمانهاي   جنسيتي در خانواده

  . ۹۰-۷۹ صص
، اقتصـادي هـاي    چگـونگي مشـاركت زنـان در تشـكل    ). ۱۳۸۷( علـي ، اشرف حامدي

، ۲۷۵ة شـمار ، ۱۶سال ، دانشگاهي جهاد ةماهنام .انگلستان اجتماعي روستايي است
  . ۷۰-۹۵صص

يالن نظام آموزش عالي بـا نگـاه   التحص فارغرسي روند اشتغال بر). ۱۳۸۷( زهرا، اعلمي
  . تهران، مركز آموزش عالي، ويژه به وضعيت زنان

مجموعـه  ، اجتماعي حضور زنان در دانشـگاه هاي  علل و پيامد). ۱۳۸۶( شهال، اعزازي
علـوم انسـاني و    ةدانشـكد ، ملـي  ةاشتغال زنـان و توسـع  ، مقاالت همايش آموزش

  . ه مازندراندانشگا، اجتماعي
سـازي نظـام آمـوزش عـالي بـا       الگويي براي هماهنگ ارائة). ۱۳۸۸( يعقوب، انتظاري

يـزي در  ر برنامـه پـژوهش و   ةنامفصـل ، تحوالت مبتني بر دانـش در نظـام اشـتغال   
  . ۶۰-۷۵صص ، ۱۳۸۸، ۵۳ شمارة، آموزش عالي

 –گـي  روابـط عمـومي شـوراي فرهن    .اشـتغال زنـان در ايـران   ). ۱۳۸۶( شـهال ، باقري
  . تهران، اجتماعي زنان

 ۶سـال  ، مطالعـات زنـان   ةمجلـ ، خانواده و ارتقاي شغلي زنـان ). ۱۳۸۵( احمد، بوذري
  .۷۴- ۸۶ صص، دانشگاه الزهراء، ۲ ةشمار
اسـالمي و  هـاي   شناسي اشتغال زنان با تمركز بـر كشـور   روان ).۱۳۸۸( اطمهف، بهرامي

  . ۹۰-۱۰۴ صص، ۸ ةشمار، بانوان شيعه ةمجل، المللي سطوح بين
يل دانشـگاهي  التحصـ  فـارغ نقش كـارآفريني در اشـتغال زنـان    ). ۱۳۸۷( رحمان، پارياد

  . سال دوم، ۳ ةشمار، كارآفريني نامةفصل
بررسي موانع اجتماعي و فرهنگـي اشـتغال زنـان جـوان در     ). ۱۳۸۷( ژاله، واال توكلي
 صـص ، ۵۰ ةشمار، سال دوم، اينترنتي علوم اجتماعي فصل نو ةلجم، اخيرهاي   دهه
۶۴-۴۸ .  
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  . انتشارات اميركبير :تهران .كتاب زن ).۱۳۸۸( هاديسيد، حسيني
 ةمطالعـ ، بر ميزان اشتغال زنـان جـوان   مؤثّربررسي عوامل ) ۱۳۸۶( بيژن، خواجه نوري

  . شناسي همايش انجمن جمعيت، غربيهاي  موردي استان
  .يزير برنامهزمان سا، مركز انفورماتيك) ۱۳۸۸( كتاب ايران، آماري ةسالنام
دانشـگاه  ، مطالعـات زنـان   ةمجلـ ، خانواده و ارتقاي شغلي زنـان ). ۱۳۸۷( فريبا، سيدان

  .۵۷-۶۹صص، ۲ ةشمار، ۶سال ، الزهراء
ريزي  پژوهش و برنامه ةفصلنام، بررسي وضعيت اشتغال زنان) ۱۳۸۴( ابراهيم، صالحي

  . ۴۱-۴۸، صص، ۳۹ ةشمار، در آموزش عالي
، اقتصادي–اطالعات سياسي  ةمجل، فرهنگ وآموزش، توسعه). ۱۳۸۶( حسين، عظيمي

  ۹-۱۰صص، ۳۸، شماره
  .اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهي، آموزش وپرورش). ۱۳۸۶( مصطفي، زادهعماد
 ةنامفصـل ، تبعيض جنسيتي بر روحيه كارآفريني زنان تأثير). ۱۳۸۸( سيد جمال، اله فرج

  . ۷۵-۹۲، صص، سال چهارم، ۲شماره  ،جهاد دانشگاهي
  . نشر روشنگران :تهران، زنان در بازار كار ايران). ۱۳۸۲( مهرانگيز، كار

  . انتشارات سمت، منصور، صبوري، شناسي بر جامعهاي  همقدم ).۱۳۸۶( نتونيا، گيدنز
انتشـارات  ، آمار آموزش عالي ايران، ۸۸، اطالعات فنّاوريآماري و هاي  گروه پژوهش

  . ي آموزش عالييزر برنامهسسه پژوهش و ؤم
، سـال سـوم  ، ه كـارآفرين مجلـ ، در توسـعه  مـؤثّر بررسي عوامل ). ۱۳۸۷( پروانه، گلرو

  . ۲شماره 
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