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  چكيده
گان شـاغل در  آموخت دانشهدف اصلي اين مقاله بررسي ميزان ارتباط رشته تحصيلي و شغلي 

كننـده در آزمـون   جامعه آماري شامل كليه داوطلبـان شـركت  . عمده آموزشي استهاي  هگرو
نفـر بـوده كـه در    ) 397866( يعنـي تعـداد   1385سـال  ) ارشدكارشناسي( تحصيالت تكميلي

گـروه عمـده آموزشـي مـورد      5نفـر از  ) 127670( تحصـيلي  -ارتباط شغلينهايت وضعيت 
مورد نياز از بايگـاني سـوابق موجـود در دفتـر     هاي  هاطالعات و داد. بررسي قرار گرفته است

از طريق اطالعـات منـدرج در فـرم تقاضـانامه داوطلبـان       و خدمات ماشيني سازمان سنجش
وزيـع فـرم نظرخـواهي از كليـه داوطلبـان      از طريـق ت هـا   بخـش ديگـر داده   .آوري شـد  جمع

و انتقال نتايج آن بـه پاسـخنامه امتحـاني     1385كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال  شركت
  . داوطلبان گردآوري شده است

گـان در گـروه   آموخت دانـش تحصيلي  -دهد كه ميانگين ميزان ارتباط شغلينتايج نشان مي
شـغلي   -آموزشي ميزان رابطه تحصـيلي هاي  هگرو كليه در. باشددرصد مي 69عمده آموزشي 

اعـالم شـده در رتبـه    ) سواد بي( گاني كه ميزان تحصيالت والدين آنها بسيار پايينآموخت دانش
. در مرتبه دوم قرار دارنـد ، گاني كه والدين آنها تحصيالت دانشگاهي دارندآموخت دانشاول و 

گاني كه شـغل والـدين آنهـا    آموخت انشدتحصيلي  -رابطه شغلي، در پنج گروه آموزشي عمده
دار  گاني كه مادر آنهـا خانـه  آموخت دانشعلمي و يا فرهنگي است در مرتبه اول و  هيئتعضو 
  . دارند در مرتبه دوم قرار، است
  

هـاي   هگـرو ، گـان آموخت دانـش ، تحصـيلي  -رابطـه شـغلي  ، آمـوزش عـالي  : يكليـد واژگان 
  اشتغال، عمده آموزشي

                                                                                                                                      
  دانشيار سازمان سنجش آموزش كشور * 

  اي عضو پژوهشگاه علوم و فنون هسته** 
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  مقدمه
، نقش و ه ويژه نظام آموزش عالي در پاسخگويي به نيازهاي جامعهآموزش رسمي ب

تربيت نيروي ، انتقال دانش، از جمله عامل توسعه اقتصادي، سزايي داردمسئوليت ب
ويژه از بعد  به تر انساني براي تصدي مشاغل مختلف در جامعه و از همه مهم

 از سويآموزشي ي ها هبكارگيري يافت، ريزي نيروي انسانياقتصادي و برنامه
هاي هدف. گان در محيط كار و در نتيجه افزايش كارايي و اثر بخشي استآموخت دانش

 كمك - 1: چهار محور تصور كرد توان بركشور را مي عمده نظام آموزش عالي در هر
هاي آموزش هاي اجتماعي از طريق فراهم آوردن برابري در فرصت به تحقق هدف

، هاانگيزه، هااجتماعي براي آموزش عالي متناسب با ويژگيبرآورد تقاضاي  -2 عالي
بالقوه شهروندان و تسهيل فرآيند هاي  پرورش توانايي، انتظارات و تحصيالت افراد

نياز توسعه  پرورش نيروي انساني متخصص مورد -3) العمر مادام( يادگيري مستمر
 وليد دانش نوپيشبرد مرزهاي دانش و ت - 4كشور و كمك به حل مسائل جامعه 

  ).1374، به نقل از بازرگان ؛1379، دهنوي(
يكي از اهداف . كند مي اهداف متعددي را دنبال، كشوري نظام آموزشي هر در

حصيالن الت فارغمهارت و توانايي ، ارتقاي دانش، به ويژه آموزش عالي، اصلي آموزش
، حصيالن استالت فارغ براي شناخت و درك مشكالت جامعه يا محيط واقعي فعاليت

ه شده را آموخت دانشيابند كه  مي حصيالن ضمن آموزش نظري آمادگيالت فارغواقع  در
   .)1376، دهنوي( در دنياي واقعي به كار گيرند

تحقيقات و ، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، قانون اهداف 1ماده ) د( بند
ني در كشور تأكيد نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انسا تأمين نيز بر فنّاوري

  ).مجلس شوراي اسالمي 18/5/83قانون مصوب ( دارد
ريزي آموزش برنامه، نيروي انساني متخصص و توسعه يافته تأمينمنظور تربيت و  به

ريزي و ارتباط اين امر مستلزم برنامه. و تربيت نيروي انساني يك ضرورت است
وان با درك نيازها و هماهنگي و مند و دو سويه دانشگاه و محيط كار است تا بت نظام

نيروي انساني مورد نياز جامعه را آموزش داد و جذب بازار كار ، همكاري با يكديگر
ي آموزشي و تربيت منابع انساني لزوماً بايد با ديد سيستمي ريز برنامهعالوه به. كرد

ي نيروي ريز برنامه، بنابراين. ي كالن و توسعه ملي ربط داده شودريز برنامهتدوين و به 
ومي كه شامل توسعه مفه. پيوند داده شود) توسعه ملي( انساني و آموزشي بايد با مفهوم

اجتماعي و سياسي بوده و هويت و تماميت ملي كشورها را مورد ، فرهنگي، اقتصادي
  ). 1370؛ ترجمه يمني، 1971، 1هاربيسون( دهد مي تأكيد قرار

                                                                                                                                      
1. Harbison  
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استفاده از منابع انساني بايد اقدامات  تفرص براي فراهم آوردن بهترين ،از طرفي
و مشاغلي كه در اولويت ها  مشخص در جهت راهنمايي نيروي انساني بسوي فعاليت

مهم در قضاوت درباره كارايي هاي  همؤلفيكي از « كهطوري به، قرار دارند انجام گيرد
با  كيفيت آموزش نيروي انساني در هماهنگي، داخلي و خارجي آموزش عالي جامعه

، 1382، طلب از شادي به نقل 1385، صالحي عمران( »نيازها و تغييرات بازار كار است
   .)1383، صادقي و عمادزاده، 1383، ميرزايي، 1383، صالحي

 با توجه به اهميت اين موضوع در برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه كشور بر
ازهاي كشور تأكيد شده راهنمايي و هدايت صحيح استعدادها به سمت اولويت ني

موظف شده است تا با  فنّاوريتحقيقات و ، در اين زمينه وزارت علوم. است
اجرايي ذيربط طرح جامعي به منظور هدايت استعدادها به سوي هاي  ههماهنگي دستگا

و دانشگاهي ) دوره متوسطه( تحصيليهاي  ههاي كشور در انتخاب رشت ضرورت
گروهي و ساماندهي نظام مشاوره تحصيلي اي ه همشتمل بر نحوه همكاري رسان

ي و نظارت ريز برنامهدبيرخانه ستاد ( وزيران ارائه كند هيئتتدوين و براي تصويب 
   .)1380، سازمان مديريت

همچنين يكي از عوامل مهم در راهنمايي و هدايت صحيح استعدادها به سوي 
جوامعي  در. ين استحفظ ارتباط بين شغل و تحصيالت شاغل، هانيازها و ضرورت

با فراهم آوردن امكانات تحصيلي الزم ، كه با كمبود نيروي انساني ماهر مواجه هستند
ي و همسويي تحصيالت با ريز برنامهبه ، براي آموزش نيروي انساني مورد نياز جامعه

زيرا اگر افراد در مشاغلي كه به ، شود مي دادهاي  هاشتغال آينده افراد اولويت ويژ
خشنودي و احساس  نان مربوط است به كار مشغول شوند عالوه برتخصص آ

 گوناگون سوق خواهند دادهاي  همملكت خود را به سوي خودكفايي در زمين، رضايت
   .)1381، آباديشفيع(

طور مستمر كند كه فرد نه تنها به مي كار ايجاب كسب موفقيت در بازار
 -بلكه بايد در حفظ رابطه شغلي ،خود را با دانش روز هماهنگ سازدهاي  هآموخت

ترين عواملي هستند كه توانمندي زيرا اين دو امر عمده، تحصيلي خويش تالش كند
وري را تا حدود زيادي كند و بهره مي قابل قبولي در انجام كارها براي شخص ايجاد

   .)1382، فاضلي( نمايد مي تأمين
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است و زير بناي توسعه ي ا هجامع الزمه هر، حفظ ارتباط بين شغل و تحصيالت
زيرا اثرات نيروي ، دهد مي سياسي و اقتصادي آن جامعه را تشكيل، اجتماعي، فرهنگي

رسند كه نيروي انساني كار  مي وري موقعي به منصه ظهورمتخصص در افزايش بهره
 در جايگاه شغلي متناسب با تخصص يا رشته تحصيلي خويش قرار گرفته باشد

ارتباط رشته تحصيلي با شغل ، تيجه بسياري از نويسندگانن در. )1375، ازگلي(
، 1990، و ديگران 1هارتمن( دانند مي گانآموخت دانشوري  انتخابي را از لوازم بهره

   .)1999، 2ينكال
ي و ور بهرهگان در افزايش آموخت دانشتحصيلي  -با توجه به اهميت رابطه شغلي

رشته تحصيلي و شغلي داوطلبان آزمون كارايي آنان در اين مقاله به بررسي تناسب 
  . پردازيم مي عمده آموزشيهاي  هدر گرو 1385كارشناسي ارشد سال 

  : باشد مي هاي زيرلذا هدف اصلي پاسخگويي به پرسش
  

  هاي پژوهشيسئوال
عمده آموزشي باتوجه به هاي  هگان در گروآموخت دانشتحصيلي  -رابطه شغلي) الف

  موارد زير چگونه است؟
عمده آموزشي در بين هاي  هتحصيلي در گرو -ميزان رابطه شغلي آيا -1
  گان زن و مرد متفاوت است؟آموخت دانش
ارتباط شغل با رشته  ميزان در) كسب تجربه( از تحصيل فراغت سال آيا -2

 است؟ مؤثرتحصيلي 
 - عمده آموزشي در ميزان رابطه شغليهاي  هه آموزشي در گرومؤسسآيا نوع  -3

 دارد؟ تأثيرگان موختآ دانشتحصيلي 
 - دولتي( هاي عمده اقتصاديتحصيلي در بخش -آيا ميزان رابطه شغلي -4

 متفاوت است؟) غيردولتي و آزاد
گان آموخت دانش) ميزان تحصيالت و نوع شغل والدين( خانوادگي پيشينه نقش) ب

  تحصيلي چگونه است؟ -در رابطه شغلي
گان آموخت دانش تحصيلي -شغلي رابطه تحصيالت والدين بر سطح تأثير ميزان -1

  عمده آموزشي چگونه است؟هاي  هدر گرو
تحصيلي آنان  -ميزاني بر رابطه شغلي چه بهگان آموخت دانشوالدين  شغلنوع -2
  دارد؟ تأثير

                                                                                                                                      
1. Hartman  
2. Klein  
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  :اند شغلي را بررسي نموده -نتايج برخي تحقيقات كه رابطه تحصيلي
ها و حصيالن رشتهالت فارغيت زير ابعاد و عوامل مختلف وضعهاي  در پژوهش

ليكن در اينجا فقط نتايج حاصل از اين ، گرفته آموزشي مورد بررسي قرارهاي  هگرو
  : شود مي تحصيلي بيان-ها در زمينه رابطه شغليپژوهش

ريزي  ه پژوهش و برنامهمؤسسن به سفارش ر پژوهشي كه ميركمالي و همكاراد - 
التحصيالن هاي شغلي فارغارزيابي توانمندي« تحت عنوان 1372آموزش عالي در سال 

هاي  هنفري در تعدادي از رشت 1952در يك نمونه » 1365-67هاي  ها در سالدانشگاه
تحصيلي و توانمندي شغلي خود  -رابطه شغلي، شاغلين، اندانجام رسانده تحصيلي به

   .اند هدرصد اعالم كرد 6/84را 
در رشته بهداشـت   1376و ديگران در سال  در تحقيق مشابهي كه نصراصفهاني - 

، انـد عمـل آورده نفري به 578در يك نمونه  1373و 1368التحصيالن سالهاي بين فارغ
 . درصد ذكر شده است 85حصيالن رشته بهداشت الت فارغتحصيلي  -رابطه شغلي

نامه  براي پايان) دهنوي( يكي از نگارندگان 1376در پژوهشي كه در سال  - 
التحصيالن رشته مديريت  نفري فارغ 119ي كارشناسي ارشد در يك نمونه تحصيل
 -رابطه شغلي، انجام رسانده استتهران شاغل در بخش دولتي بههاي  هدانشگا

 . درصد اعالم شده است 6/82، تحصيلي شاغلين
گان آموخت دانشتحصيلي  - فاضلي در پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه شغلي -  

در ، 1378در ايران كه در پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي در سال  رشته روانشناسي
 . درصد بيان نموده است 82رابطه مذكور را ، نفري انجام شده 133يك نمونه 

به سفارش  1384در سال  ولي و همكاران شاه در يك مطالعه پيگيرانه كه توسط -
هاي  هگان رشتآموخت نشدامطالعه پيگيرانه «سازمان سنجش آموزش كشور تحت عنوان 

در دانشكده » 1375-80هاي  ها و مراكز آموزش عالي در سال كشاورزي دانشگاه
 -رابطه شغلي، اندانجام داده نفري 1678 نمونه يك كشاورزي دانشگاه شيراز و در

 . درصد اعالم شده است 1/73گان آموخت دانشتحصيلي 
گان آموخت دانشوضعيت اشتغال در مطالعه موردي كه صالحي عمران درخصوص  - 
هاي  هنفري در گرو 177دانشگاه مازندران در يك نمونه  1375- 1380سالهاي ، زن

علوم انساني و علوم فني و مهندسي انجام داده ، علوم پايه، آموزشي علوم كشاورزي
شغلي متناسب با رشته تحصيلي را از عوامل هاي  هحصيالن زمينالت فارغدرصد  88، است
درصد آنان عدم تناسب رشته  65چنين هم اند، هر جذب به بازار كار دانستد مؤثر

 . اندو استان را جزء موانع ورود به بازار كار ذكر كرده آموزشي با نيازهاي شهر
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در  1385در يك مطالعه پيگيرانه ديگر كه توسط بابليان و همكاران در سال  -
جش آموزش كشور تحت عنوان دانشگاه تربيت معلم تهران به سفارش سازمان سن

هاي  هعلوم پايه دانشگاهاي  هگان مقطع كارشناسي رشتآموخت دانشمطالعه پيگيرانه «
 4/70، انجام شده است، نفري 732در يك نمونه » 1375-1380هاي  دولتي سال

را با شغل مورد تصدي مرتبط  تحصيالت دانشگاهي خود، حصيالنالت فارغدرصد 
ارتباط پايين بين تحصيالت و نيازهاي ، درصد پاسخ دهندگان 59چنين هم. اند دانسته

   .اند هگان علوم پايه اعالم كردآموخت دانشجامعه را از موانع يافتن شغل مناسب 
 

  روش تحقيق
براي سنجش ميزان تناسب رشته ، در طرح تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش

سرشماري استفاده شده  از، تحصيلي و شغل متقاضيان ورود به تحصيالت تكميلي
سنجي و چه در ذيل از داوطلبان چه در مرحله نظرت سئواالاست و در اين ارتباط 

گروه آموزشي  - 1: ت عبارتند ازسئواالنام پرسيده شده است و اين مرحله ثبت
 شغل مادر - 6شغل پدر  - 5ميزان تحصيالت مادر  - 4ميزان تحصيالت پدر  - 3جنس  - 2
جامعه آماري اين پژوهش كليه . ه تحصيلي از ديدگاه داوطلبارتباط شغل با رشت -7

عمده هاي  هگرو در 1385كننده در آزمون تحصيالت تكميلي سال داوطلبان شركت
، علوم كشاورزي، علوم فني مهندسي، علوم پايه، آموزشي شامل آموزش علوم انساني

اينكه داوطلبان  بهبا توجه . گيردنفر را در بر مي) 398420( پزشكي و جمعاً هنر و
شوند و نماينده واقعي  مي گروه پزشكي منحصراً براي دانشگاه تربيت مدرس پذيرفته

ضمناً . از جامعه مذكور حذف شدند، شوند نمي گروه علوم پزشكي محسوب
ت سئواالاز  سئوالداوطلباني كه فرم نظرخواهي را تكميل نكرده و يا حتي به يك 

كه در نهايت  شدهنيز از آمار فوق كسر ، اغل نبودندپرسشنامه پاسخ نداده و يا ش
گروه آموزشي موصوف مورد  5نفر از 127670وضعيت ارتباط شغلي تحصيلي تعداد 

  . بررسي قرار گرفت
  

  : آوري شده است مورد نياز اين پژوهش از دو طريق جمعهاي  هاطالعات و داد
ه اطالعات مندرج در مورد نياز از بايگاني سوابق مربوط بهاي  هبخشي از داد -1

نام داوطلبان و با همكاري دفتر خدمات ماشيني سازمان سنجش به  تقاضانامه ثبت
، سال فراغت از تحصيل، گروه آموزشي، جنسيت اطالعاتي از قبيل، دست آمده است

  . حصيلي و بخش اشتغالالت فارغه مؤسسنوع 
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اوطلبان شركت از طريق توزيع فرم نظرخواهي از كليه دها  بخش ديگر داده -2
و انتقال نتايج آن به پاسخنامه امتحاني  1385كننده در آزمون تحصيالت تكميلي سال 

 سئوال10در اين زمينه به وسيله فرم نظرخواهي تعداد . داوطلبان گردآوري شده است
ابزار ، در اين مرحله. كنندگان در آزمون پرسيده شد از كليه شركتاي  هچهارگزين

، پرسشنامه محقق ساخته بود كه با توجه به اهداف پژوهشآوري داده يك جمع
هاي قبلي و تجارب كارشناسان  هاي جامعه مورد مطالعه و بر اساس پژوهش ويژگي

، سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص تناسب رشته تحصيلي و شغل متقاضيان
در  كننده اختيار داوطلبان شركت هايي كه داراي طيف عددي بودند طرح و در سئوال

  . آزمون تحصيالت تكميلي گذاشته شد
ده از ابـه كمـك آمارهـاي توصـيفي و اسـتنباطي بـا اسـتف       نيز تحقيق نتايج تحليل 

هاي ها و اطالعات از روشبراي تجزيه و تحليل داده. انجام گرفته است spssافزار  نرم
ون هـاي آمـار اسـتنباطي شـامل آزمـ     شآمار توصيفي شامل ميانگين و درصـدها و رو 

در جداول دو طرفه يا توافقي بـراي تسـت    1ي دوآزمون خ. دو استفاده شده است يخ
. رودفرض استقالل بين متغيرها وقتي نوع متغير از نوع اسمي يا ترتيبي است بكار مـي 

ي دو اسمي و ترتيبي است لـذا از آزمـون خـ   چون همه متغيرهاي اين پژوهش از نوع 
  . استفاده شده است

  
  هشهاي پژو يافته

  : شوند مي بندي چنين دسته، با رعايت اختصار نتايج اساسي پژوهش
   عمده آموزشيهاي  هگان در گروآموخت دانشتحصيلي  -رابطه شغلي) الف

گان مربوط به آموخت دانشتحصيلي  -بيشترين ارتباط شغلي، )1(براساس جدول  -1
گروه علوم گان زن در آموخت دانش. گروه هنر و پس از آن گروه علوم انساني است

 - گان مرد در گروه هنر نيز باالترين ارتباط شغليآموخت دانشانساني و پس از آن 
ها خالف تصور و نظر عمومي الزم به ذكر است كه اين نسبت. تحصيلي را دارند
تحصيلي در گروه علوم انساني  -شود كمترين ميزان ارتباط شغلي مي است كه پنداشته

مهندسي  گان فني وآموخت دانشتحصيلي بين  -شغلي چنين ميانگين ارتباطهم. است
تحصيلي  -لذا چنانچه رابطه شغلي. پايه نزديك است گروه علوم يكسان و در

                                                                                                                                      
1. Chi-squres 
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تفاوت ، گيرد نظر قرار مجموع مورد عمده آموزشي درهاي  هگرو گان درآموخت دانش
دهنده  نشان) 2χ= 2/7937(، شده دو محاسبهيخعالوه به. شود نمي چنداني مشاهده

دار بودن ارتباط شغل با رشته تحصيلي براساس گروه آموزشي و جنسيت در معني
  . است) p-value=0( و مقدار) 05/0( ريدا معنيسطح 

  
  ميانگين ارتباط شغل با رشته تحصيلي براساس گروه آموزشي و جنسيت )1(جدول 

گروه 
 آموزشي

 هنر كشاورزي هندسيفني و م علوم پايه علوم انساني

 تعداد
ميانگين
 تعدادارتباط

ميانگين
 تعدادارتباط

ميانگين
 ارتباط

ميانگين تعداد
 ارتباط

 تعداد
ميانگين 
ارتباط

جنس
6/67 5216 %68 6758 %72 32827زن %28235/65 % 3819 8/71 % 

225636/67 %67 5364 %70 38139مرد %57897/67 % 4372 1/72 % 

5/70 70966 جمع %121227/67 %277796/67 %86124/67 % 8191 72% 

 127670جمع كل          

 
تحصيلي شاغلين سنوات گذشته  -ميزان ارتباط شغلي، )2(با توجه به جدول  -2

ارتباط كمتري ، شويم مي نزديك 85شود و هرچه به سال مي نسبت بيشتري را شامل
هنر و گروه علوم انساني به ترتيب گان گروه آموخت دانشهمچنين . گرددمشاهده مي

اين امكان وجود دارد . اندتحصيلي را اعالم داشته -در مجموع بيشترين ارتباط شغلي
، گان سنوات گذشته به مرور زمان و كسب تجربه در شغل خودآموخت دانشكه 

ها و ويژگي هاي جديد بهكمتر حس كرده و در واقع ضمن كسب مهارتها را تفاوت
 . اندمورد نياز شغل خود عادت كرده هايمهارت

)1432,2832( دو محاسبه شده يضمناً خ 22 == مردزن χχ ،دهنده  نشان
ر بودن ارتباط شغل براساس گروه آموزشي و سال فراغت از تحصيل با رشته دا معني

  . است) p-valve=0(و مقدار ) 05/0( ريدا معنيتحصيلي در سطح 
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اساس گروه آموزشي و سال فراغت از  شته تحصيلي برميزان ارتباط شغل با ر )2(جدول 
  تحصيل

سال  
 ليحصيالت فارغ

و قبل80سال
 از آن

 84سال  83سال  82سال  81سال 
دانشجوي 

 شاغل 

ميانگينتعداد گروه آموزشي
ميانگينتعدادارتباط

ميانگينتعدادارتباط
ميانگينتعدادارتباط

ميانگينتعدادارتباط
ميانگينتعدادارتباط

ارتباط
316506/72 علوم انساني %53173/70 %59409/6870362/68  10891 4/69  10132 5/67  

49626/72 علوم پايه %88966%10134/6511795/63  1913 8/64  2166 1/63  
82993/69 فني و مهندسي %17994/6823679/6629673/66  4723 2/67  7624 5/66  

31691/70 كشاورزي %4681/688457/679550/66  1481 6/66  1694 5/63  

25247/72 هنر %4454/715988/72  9079/70  1560 8/71  2157 8/71  

 23773 20568 13044 10763 8918 50604جمع كل هر سال

  
ه مؤسســگــان براســاس نــوع آموخت دانــشتحصــيلي  -رابطــه شــغلي بررســي -3

ــارغ، نشــان دادآموزشــي  ــد كــه از  مؤسســ التحصــيالنف ــاد دارن ات غيرانتفــاعي اعتق
ــغلي   ــه ش ــترين رابط ــد  -بيش ــيلي برخوردارن ــس از. تحص ــارغ پ ــيالن آن ف التحص

  . دولتي و دانشگاه آزاد قرار دارندهاي  هدانشگا
گـان دانشـگاه   آموخت دانـش شـغلي مربـوط بـه     -كمترين ميـزان ارتبـاط تحصـيلي   

تحصـيلي مربـوط بـه     -شـغلي گـروه كشـاورزي بيشـترين ارتبـاط      در. پيام نور است
ــش ــه      آموخت دان ــوط ب ــه مرب ــترين رابط ــاني بيش ــوم انس ــروه عل ــرد و در گ ــان م گ
  . گان زن استآموخت دانش
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اساس گروه آموزشي و نوع  ميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي بر )3(جدول 
  ه آموزشيمؤسس

همؤسسنوع  

گروه آموزشي 
جنس

 دانشگاه آزادات غيرانتفاعيمؤسس دانشگاه پيام نورهاي دولتي دانشگاه

ميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعداد

 علوم انساني
116508/70زن  47625/68  11626/72  15253 4/71  

154066/69مرد  48110/69  13164/71  16606 9/70  

 علوم پايه
35844/70زن  8277/63  73 7/64  2274 4/66  

32309/68مرد  6845/61  81 7/73  1369 5/65  

فني و مهندسي
26243/67زن  1893/66  2614/69  2142 1/68  

100091/67مرد  3203/66  7982/68  11436 1/68  

 كشاورزي
18337/66زن  9 8/52  44 3/63  937 5/66  

25538/67مرد  27 1/66  1781/73  3031 4/67  

 رهن
17579/71زن  59 7/67  6252/71  1378 3/72  

18630/72مرد  51 7/64  4592/71  1999 8/72  

  
)4107,4915(محاسبه شده  خي دو 22 == مردزن χχ ،دار دهنده معنينشان

ه آموزشي با رشته تحصيلي در مؤسسبودن ارتباط شغل براساس گروه آموزشي و نوع 
  . است) p-valve=0( و مقدار) 05/0( ريدا معنيسطح 
شغل داراي گان آموخت دانشدرصد  60بيش از ، 4با توجه به جدول شماره  -4

گان بخش دولتي رابطه آموخت دانشضمناً . آزاد و يا در بخش خصوصي اشتغال دارند
 5/66و شاغلين بخش غيردولتي حدود  درصد 74را حدود  تحصيلي خود -شغلي

تحصيلي در بخش دولتي به ترتيب  -ه شغليضمناً بيشترين رابط. انددرصد اعالم كرده
در . گروه هنر و گروه علوم انساني است، گان گروه علوم پايهآموخت دانشمربوط به 

تحصيلي مربوط به شاغلين گروه هنر و  -بخش غيردولتي نيز بيشترين رابطه شغلي
تحصيلي  -رابطه شغلي. گان علوم پايه استآموخت دانشكمترين ارتباط مربوط به 

 –جز رشته كشاورزي از رابطه تحصيلي گان زن شاغل در بخش دولتي بهآموخت نشدا
علوم هاي  هدر بخش غير دولتي و آزاد در گرو. گان مرد باالتر استآموخت دانششغلي 

گان زن باالتر از آموخت دانشتحصيلي  -انساني و علوم پايه و كشاورزي رابطه شغلي
  . باشد مي و مهندسي و هنر اين رابطه معكوسدر گروه فني  ؛گان مرد استآموخت دانش
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  ميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي براساس گروه آموزشي و بخش اشتغال )4(جدول 
 محل اشتغال 

  
 گروه آموزشي

 جنس
 شاغل بخش غير دولتي و شغل آزادشاغل بخش دولتي

ميانگين تعداد
 ميانگين ارتباط تعداد ارتباط

3/67 136409/7519367زن علوم انساني
3/66 208374/7317302مرد

3/62 26930/774065زن علوم پايه
1/61 25508/732814مرد

8/66 10500/714166زن فني و مهندسي
9/66 52900/7017273مرد

0/66 4152/692408زن كشاورزي
7/64 19528/733837مرد

2/71 7897/743030زن هنر
4/71 12023/743170دمر

 5023877432جمع كل
  

)1920,6304(شده دو محاسبهيخ 22 == مردزن χχ ،داردهنده معنينشان 
بخش دولتي يا بخش ( گروه آموزشي و محل اشتغال اساس بر شغل بودن ارتباط

  . است) 05/0( ريدا معنيبا رشته تحصيلي در سطح ) غيردولتي و شغل آزاد
  
گـان و ميـزان تحصـيالت و نـوع     آموخت دانـش تحصـيلي   -يرابطه شـغل ) ب

  شغل والدين آنان
آموزشي ميزان ارتباط هاي  هدر كليه گرو، 6 و 5با توجه به جداول شماره  -1

) سواد بي( كه تحصيالت والدين آنها بسيار پايين گانيآموخت دانششغلي  -تحصيلي
گان آموخت دانشباشد كه اين اين امر ممكن است به اين علت . بيشتر است، اعالم شده
. انددست آورده شغل مرتبط با رشته تحصيلي را به، اساس ضوابط معمول بيشتر بر

گاني كه والدين آنها تحصيالت دانشگاهي آموخت دانشميزان رابطه شغلي و تحصيلي 
گروه علوم انساني رابطه  در. آموزشي در مرتبه دوم قرار داردهاي  هدارد در كليه گرو

ليكن در ، گان مرد استآموخت دانشگان زن بيشتر از آموخت دانشتحصيلي  -شغلي
در . گان مرد باالتر استآموخت دانشتحصيلي  -آموزشي رابطه شغليهاي  هساير گرو

هاي  هگان گروه هنر بيشتر از ساير گروآموخت دانششغلي  -مجموع رابطه تحصيلي
 نساني در مرتبه دوم قرارگان گروه علوم اآموخت دانش، باشدعمده آموزشي مي

ر بودن ارتباط براساس دا معنيدهنده محاسبه شده نشان دو خيهم چنين . گيرند مي
  . باشد مي) 05/0( ريدا معنيگروه آموزشي و ميزان تحصيالت والدين در سطح 
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ميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي براساس گروه آموزشي و ميزان  )5(جدول 
  گانتآموخ دانشتحصيالت پدر 

تحصيالت 
پدر
گروه آموزشي

جنس
 بي سواد ابتداييمتوسطهدانشگاهي

ميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعداد

69352/70116243/70103893/71زنعلوم انساني  3879 2/72  
54678/6991481/68133861/70مرد  10138 0/72  

19199/6725654/6617617/69زن علوم پايه  513 1/72  
10826/6514436/6416854/67مرد  1154 9/70  

23724/6819413/677613/66زنفني و مهندسي  142 0/66  
77711/6973465/6652137/66مرد  2233 2/68  

10244/6710884/665565/65زن كشاورزي  155 1/65  
12666/6717541/6616893/68مرد  1080 4/69  

17467/7214108/715630/70زن هنر  100 3/68  
14205/7413831/7110975/70مرد  472 8/71  

31002397023710019866جمع كل 
)3208,6129( 22 == مردزن χχ  

  
ميزان ميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي براساس گروه آموزشي و  )6( جدول

  گانآموخت دانشتحصيالت مادر 
تحصيالت 

مادر
گروه آموزشي

جنس
 بي سواد ابتداييمتوسطهدانشگاهي

ميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعدادميانگين ارتباطتعداد

37085/69109909/69119792/71زنعلوم انساني  6150 4/72  
28461/6976679/67129196/69مرد  14707 9/71  

10129/6626031/6622827/69زن علوم پايه  861 5/71  
5869/6513301/6417481/66مرد  1700 9/70  

15631/6923794/6710444/66زنفني و مهندسي  230 7/65  
45745/6983589/6662425/66مرد  3389 6/68  

5910/6812394/667433/65زن كشاورزي  250 8/66  
6779/6616518/6518285/66مرد  1633 1/71  

11456/7218028/717072/71زن هنر  165 3/70  
8539/7314817/7212874/70مرد  751 0/72  

17555395004077929836جمع كل 
)3766,6781( 22 == مردزن χχ  
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منعكس  8 و 7ان در جداول شماره گآموخت دانشبخش يا نوع شغل والدين  -2
توان نتيجه گرفت كه ميزان ارتباط گان ميآموخت دانشبندي نظر با جمع. شده است

بيشتر ، گاني كه والدين آنها در بخش دولتي شاغل هستندآموخت دانشتحصيلي  -شغلي
 احتماالً كاركنان چه در. اند دولتياني است كه داراي شغل آزاد و غيرگآموخت دانشاز 

بخش دولتي يا در بخش خصوصي نسبت به شاغالن آزاد توجه بيشتري به تحصيل و 
شايد دليل عمده اين امر آن است كه طبقه كارمندان سعي . اشتغال فرزندان خود دارند

تا يك نظام حمايتي براي فرزندان خود از طريق كسب امتياز در آزمون ورودي  دارند
آموزشي رابطه هاي  هدر كليه گرو). 1374، هوزن( به تحصيالت عالي ايجاد كنند

علمي و يا فرهنگي  هيئتگاني كه والدين آنها عضو آموخت دانششغلي  -تحصيلي
رابطه ، همچنين در پنج گروه آموزشي مورد نظر. از ساير شاغلين است باالتر، است
. دار است در مرتبه دوم قرار دارد گاني كه مادر آنها خانهآموخت دانشتحصيلي  -شغلي

 خي دوعالوه براي بررسي ميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي به انجام آزمون ه ب
ر بودن ارتباط شغل دا معنيدهنده  نشان، محاسبه شده خي دوپرداختيم كه 

گان با رشته تحصيلي براساس گروه آموزشي و شغل والدين آموخت دانش
  . است) 05/0( ريدا معنيگان در سطح آموخت دانش
  

اساس گروه آموزشي و شغل پدر  ميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي بر )7(جدول 
  گانآموخت دانش

شغل پدر 

گروه 
 آموزشي 

جنس
شاغل آموزش وعضو هيات علمي

شغل آزاد و غير دولتي كارمند دولت پرورش

ميانگينتعداد
ميانگينتعداد ارتباط

ميانگين  تعداد ارتباط
ميانگين ارتباط تعداد ارتباط

7190/7046051/71107783/70زنعلوم انساني  16725 0/71  
10738/7043814/6891607/68مرد  23525 0/71  

1740/7114176/6823155/67زن علوم پايه  2852 2/68  
2082/709013/6513493/64مرد  2906 8/68  

فني و 
 مهندسي

2466/6910230/6720147/67زن  1933 7/67  
11801/7144876/6674151/67مرد  9481 0/68  

969/676299/669809/66زن كشاورزي  1118 7/65  
2184/709532/6715393/65مرد  3079 9/68  

2005/725717/6914412/72زن هنر  1607 2/72  
2038/717612/7214007/71مرد  2008 4/72  
4317197283839165234جمع كل هر مقطع

)862,2459( 22 == مردزن χχ  
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اساس گروه آموزشي و شغل مادر  ميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي بر )8(جدول 
  گانآموخت دانش

شغل مادر 

گروه 
 آموزشي 

جنس
شاغل آموزش وعضو هيات علمي

 پرورش
شغل آزاد و غير دولتي كارمند دولت

 تعداد
ميانگين
 ارتباط

 تعداد
ميانگين
 ارتباط

 تعداد
ميانگين
ميانگين تعدادارتباط

 ارتباط

29352/7020070/6814637/67زنعلوم انساني  26422 3/71  
21524/6918503/6417739/63مرد  32364 9/70  

 علوم پايه
9723/675477/652432/61زن  4996 9/68  
4551/673437/622592/58مرد  4307 0/68  

فني و 
 ندسيمه

11690/695907/663106/63زن  3147 8/67  
33367/6821993/6512801/61مرد  15748 2/68  

 كشاورزي
5042/682880/681183/63زن  1913 0/66  
5336/674403/643192/59مرد  4497 7/68  

 هنر
6983/714407/702524/70زن  2429 4/72  
5430/754057/692780/67مرد  3146 5/72  
98969 1329791096295جمع كل هر مقطع

)1677,2365( 22 == مردزن χχ  
  

  گيرينتيجه
ويژه تحصيالت عالي از جمله عوامل مهمي حفظ ارتباط بين شغل و تحصيالت به

اي بوده و نقش تعيين كننده مؤثراست كه در افزايش كارايي و رضايت شغلي شاغلين 
   .)1386شفيع آبادي ( دارد

گان در افزايش آموخت دانشتحصيلي  -با توجه به اهميت حفظ رابطه شغلي
آن شديم تا به بررسي رابطه  اين مقاله بر در، ي نيروي انساني آموزش ديدهور بهره

حصيالن الت فارغكه  1385تحصيلي متقاضيان ورود به تحصيالت تكميلي سال  -شغلي
  . بپردازيم، اندعمده آموزشيهاي  همقطع كارشناسي در گرو

نفر از داوطلبان ) 670/127( تحصيلي تعداد -اين منظور وضعيت ارتباط شغلي به
، عمده آموزشي از جمله علوم انسانيهاي  هدر گرو 1385تحصيالت تكميلي سال 

، حصيليالت فارغسال ، اساس جنسيت فني و مهندسي كشاورزي و هنر بر، علوم پايه
ل و ميزان تحصيالت و نوع شغل والدين بخش اشتغا، ه آموزشيمؤسسنوع 
توان به شرح زير خالصه  مي را حصيالن مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آنالت فارغ
  : كرد
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درصد  72گان گروه هنر با آموخت دانشتحصيلي مربوط به  -بيشترين ارتباط شغلي
ن در گان زآموخت دانشهمچنين . درصد است 5/70و پس از آن گروه علوم انساني با 

گان مرد در گروه هنر باالترين ميزان ارتباط آموخت دانشآن  گروه علوم انساني و پس از
   .اند هتحصيلي را اعالم داشت -شغلي
 - حصيالن سنوات گذشته ميزان ارتباط شغليالت فارغ، آموزشيهاي  هكليه گرو در

ني در سنوات يعاند  هحصيالن سنوات اخير اعالم كردالت فارغتحصيلي خود را بيشتر از 
 . هاي اخير است تحصيلي بيشتر از سال -گذشته ميزان ارتباط شغلي

هاي  هالتحصيالن دانشگاآن فارغ ات غيرانتفاعي و پس ازمؤسسالتحصيالن فارغ
 اند؛ دولتي و آزاد به ترتيب بيشترين ميزان رابطه تحصيلي و شغلي را اعالم داشته

 . گان دانشگاه پيام نور استختآمو دانشكمترين ميزان ارتباط مربوط به 
گاني كه در بخش دولتي اشتغال دارند ميزان ارتباط شغلي با رشته آموخت دانش

 . دانند مي درصد 5/66درصد و شاغلين بخش غيردولتي حدود  74تحصيلي خود را 
اسـاس ميـزان تحصـيالت     گان برآموخت دانشميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي 

شـغلي   -آموزشي ميـزان ارتبـاط تحصـيلي   هاي  هكليه گرو كه دردهد والدين نشان مي
بيشـتر  ، اعـالم شـده  ) سوادبي( گاني كه تحصيالت والدين آنها بسيار پايينآموخت دانش
گـان بيشـتر   آموخت دانـش  علت اين امر احتماالً بدين خاطر است كـه ايـن قبيـل   . است

ضـمناً  . انـد آورده سـت د شغل مرتبط با رشته تحصيلي را بـه ، براساس ضوابط معمول
كه والدين آنها تحصـيالت دانشـگاهي    گانيآموخت دانشتحصيلي  -ميزان رابطه شغلي

 -بررسي ميزان رابطه شـغلي . آموزشي در مرتبه دوم قرار داردهاي  هكليه گرو دارند در
گـاني  آموخت دانشاساس نوع شغل والدين بيانگر آن است  گان برآموخت دانشتحصيلي 

تحصيلي بـاالتري   -ها در بخش دولتي اشتغال دارند از ميزان رابطه شغليكه والدين آن
ــه  ــدين آنهــا داراي شــغل آزاد و غيردولتــي آموخت دانــشنســبت ب ، انــد گــاني كــه وال
گـاني كـه   آموخت دانششغلي  -آموزشي رابطه تحصيليهاي  هدر كليه گرو. برخوردارند

. از سـاير شـاغلين اسـت    بـاالتر ، علمي و يـا فرهنگـي اسـت    هيئتوالدين آنها عضو 
 كشـاورزي و ، مهندسي فني و، علوم پايه، چنين در پنج گروه آموزشي علوم انسانيهم
دار است در مرتبـه دوم   حصيالني كه مادر آنها خانهالت فارغتحصيلي  -رابطه شغلي، هنر

  . گيردقرار مي
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