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ABSTRACT

Background & objective: Good employment, continuing education, attitude towards the field,
and satisfaction with the place of study are the indicators of the responsibility of universities.
This study aimed to determine the employment status and examine its relationship with
attitudes and satisfaction about the place of study of graduates from 1390-1395 of Ardabil
School of Health in 1400.
Methods: In this cross-sectional study, the census selected 340 graduates of the Faculty of
Health. Data were collected by attitude and satisfaction questionnaires and analyzed in
SPSS18 software.
Results: It was found that 20 to 32% of graduates still need to be recruited. Seventy-nine
people (more than 23%) have continued their education. Fourteen people (4.1%) had
dissatisfaction, 16 people (4.7%) had low satisfaction, 69 people (20.3%) had moderate
satisfaction, 146 people (42.9%) had high satisfaction, and 95 people (27.9%) %) were very
satisfied with the place of study. 58% had a positive attitude (good and very good) towards
the place of study, and 20% had a negative attitude. Employees' attitudes and satisfaction
were better than those of the unemployed, and there was a significant relationship between
age, gender, marital status, and employment (p=0.001).
Conclusion: The results showed that graduates' employment and continuing education status
were not favorable, but the attitude and level of satisfaction with the place of study and field
of study were good. Faculty and university administrators can help make rational decisions,
primarily through skill-based training courses and increase student's ability to start businesses.
In addition, the Ministry of Health can recruit students based on the needs of the provinces
instead of recruiting students by volume.
Keywords: Employment Status; Continuing Education; Attitude; Satisfaction; Graduates;
Health Majors
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مقدمه
کیفیت آموزش در موسسات آموزش عالی یک عامل 

ترین ). ارزشیابی یکی از عمده1ر است (مهم رفاه کشو
هاي آموزشی اسـت کـه  هاي بهبود کیفیت نظامروش

ــی   ــه م ــار گرفت ــه ک ــورها ب ــر کش ــود (در اکث ). 2،3ش

توانـد کیفیـت   مییابی آموزشی فعالیتی است کهارزش
ي هـا اثربخشی یک برنامـه، یـک فرآینـد و یـا برنامـه     

گیري صـحیح و  سی را تعیین کند و منجر به تصمیمدر
هـا این برنامـه یا بازنگري در تصمیمات توسط مدیران

. از طرف دیگر، در رویکرد جدید آموزشـی،  )4بشود (

چکیده
هـاي  شـاخص خوب، ادامه تحصیل، نگـرش نسـبت بـه رشـته و رضـایت از محـل تحصـیل از       اشتغال به کارو هدف:زمینه

آید. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت اشـتغال بـه کـار و بررسـی ارتبـاط آن بـا       یها به حساب ممسئولیت پذیري دانشگاه
انجـام  1400دانشکده بهداشت اردبیـل در سـال   1390-1395هاي نگرش و رضایت از محل تحصیل دانش آموختگان سال

. فتگر
نفر از دانش آموختگان دانشکده بهداشت به روش سرشماري انتخاب شدند. 340در این مطالعه مقطعی، تعدادروش کار:

تجزیه و تحلیل گردید.SPSS-18گردآوري شد و در نرم افزار تیرضاداده ها با پرسشنامه هاي نگرش و سنجش 
ادامه تحصیل ،)%23نفر (بیش از 79درصد دانش آموختگان هنوز جذب کار نشده اند.32تا 20مشخص شد که یافته ها:
%) 9/42نفـر ( 146%) رضـایت متوسـط،   3/20نفـر ( 69%) رضایت کـم،  7/4نفر (16%) عدم رضایت، 1/4نفر (14داده اند. 

درصد نگرش مثبـت  58نسبت به محل تحصیل، %) رضایت خیلی زیاد از محل تحصیل داشتند. 9/27نفر (95رضایت زیاد و 
نگرش و رضایت شاغلین بهتر از بیکاران بود و ارتباط معناداري بـین  داشتند.درصد نگرش منفی20(خوب و خیلی خوب) و 

). =001/0pسن، جنسیت، وضعیت تاهل و اشتغال به کار وجود داشت (
نتایج نشان داد وضعیت اشتغال به کار و ادامه تحصیل در دانش آموختگان مطلوب نیست اما نگرش و میـزان  نتیجه گیري:

گیري منطقی و توانند در تصمیمحصیل و رشته تحصیلی، خوب بود. مدیران دانشکده و دانشگاه میرضایت نسبت به محل ت
بخصوص مهارتی محور کردن دوره هاي آموزشی و افزایش توانمندي دانشجویان براي راه اندازي کسب و کارهـا کمـک   

ها اقدام کند.تنی بر نیازهاي استانتواند به جاي جذب حجمی دانشجو، به جذب مبنمایند. بعالوه، وزارت بهداشت می
دانش آموختگان، رشته هاي بهداشتیوضعیت اشتغال به کار، ادامه تحصیل، نگرش، رضایتمندي، کلیدي:ه هايواژ
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کیفیـت هبـود و بمتخصـص سرمایه انسـانی پرورش
ارتقاءنیازهاي بهداشتی ورفعآموزشی برايخدمات
هايدانشگاهمهمبسیاريهادغدغهازجامعه،سالمت

) و گـذر از آمـوزش   5رود (مـی پزشـکی بشـمار  علوم
دوره حیاتی در زندگی افراد عالی به کار و اشتغال، یک 

آید. این دوره، زمـانی اهمیـت   میکرده بحسابتحصیل
اطمینـانی  کند که شرایط ناامن و بیمییدادو چندان پ

بر جامعه حاکم باشد و نظام آموزشی بطور مداوم در 
). قابلیـت اشـتغال بـه کـار     6حال گسترش کمی باشـد ( 

دانشجویان در آینده، جنبه کلیدي آموزش عالی است 
ــا اســتراتژي ــه ب ــاگون توســط موسســات  ک هــاي گون

ــوزش ــتغال    آمــ ــت از اشــ ــراي حمایــ ــالی بــ عــ
لــیکن، ،شــودمــیشــان بکــار گرفتــهوختگــانآمدانــش

ــابی و ــواع مقایســهمطالعــات در زمینــه ارزی کــردن ان
آموختگـان،  لف تجربیات در زمینـه اشـتغال دانـش   مخت

ي اصــلی هــا) و لــذا یکــی از دغدغــه7محـدود اســت ( 
پزشــکی کشــور، تضــمین کیفیــت هــاي علــومدانشــگاه

بی ). ارزیـا 8اسـت ( آموختگاندانشو اشتغال هابرنامه
درونی بخش تفکیک ناپذیر و مهـم وزارت بهداشـت و   

هاي تواند چالشمیاست کهپزشکیعلومي هادانشگاه
ــت   ــروي انســانی و کیفی ــت نی ــد تربی موجــود در رون

را به خوبی شناسـایی نمـوده و   هادانشگاهدر هابرنامه
باعث بهبود کیفیت آموزش عـالی در حـوزه سـالمت    

ی ارزیـابی مشـارکتی   ). ارزیـابی درونـی نـوع   9بشود (
ي مورد نیاز هااست که در آن پس از گردآوري داده

، آموختگــاندانــشاز اســاتید، دانشــجویان، کارکنــان و 
هـا باره عناصر آموزش و نقاط ضعف و قوت برنامهدر

ــه   ــت برنام ــود کیفی ــت بهب ــی  در جه ــزي آموزش ری
ــريتصــمیم انتظــاراتونگــرش). 10(شــودمــیگی

ازآنـان شـغلی آیندهویلیرشته تحصازدانشجویان
وباشـد میمرتبطآنانبا تحصیلکههستندعواملی
وتحصـیلی رشتههمچون جنس، سن،مختلفیعوامل

باشندمیانگیزش آنانایجاددرمؤثرعواملازغیره
). یکی11گیرند (قراربررسیوتحقیقموردبایدکه
مســائلشــناختآموزشــی،وظــایف مــدیران از

بهداشـتی  يهـا رشـته آموختگـان دانـش و دانشجویان 
شـان شـغلی آینـده ورشته تحصـیلی بویژه در زمینه

اهـداف ازهـا آنرفـع جهـت درریزيو برنامهاست
). با توجه به کمبود شواهد 11آید (میحسابویژه به

ودن در خصوص مشاوره صحیح دانشجویان و معلوم نب
ضعیت و،)7(آموختگی آینده شغلی ایشان پس از دانش

، نگرش نسبت به رشـته  آموختگاندانشاشتغال به کار
ي هاتحصیلی و آینده شغلی در میان دانشجویان رشته

ـ تی متغیـر اس ــبهداش جـاي نگرانـی دارد   ت و بعضـاً ــ
در حال حاضر، نظام بهداشتی درمانی کشور .)15-12(

و مسـائلی از قبیـل توزیـع ناعادالنـه     هادرگیر دغدغه
م آینــده شـغلی مطمـئن و عــدم   نیـروي انسـانی، عـد   

آموختگـان دانـش اشتغال به کار پایدار جوانان به ویژه 
ریزي و آموزش دانشجویان و دانشگاهی، ضعف برنامه
بـراي رفـع ایـن    ریـزي برنامـه غیره است و مطالعه و 

کمی) و نیز گسترش16-18ضرورت دارد (هادغدغه
ــام ــوزشنظ ــالیآم ــدونع ــه ب ــه ب ــعیت توج وض
همچـون پیامدهاییکیفیت،توسعهوانآموختگدانش

فرارعلمی،دانش، وابستگیتولیدضعفتحصیلی،افت
داشـته اسـت   همـراه بـه راکـارآفرینی مغزها و عدم

). بعالوه، سنجش وضعیت اشتغال به کار و رضـایت  19(
دانشجویان براي ارتقاء عملکرد تحصیلی و کسب رتبـه  

ورت دارد و هم ضـر هادانشگاهبهتر در رنکینگ جهانی 
در نهایت، ضـعف در جـذب شـدن و اشـتغال بـه کـار       

، نگرش منفی به رشته و محل تحصیل آموختگاندانش
و نبود انگیـزه در دانشـجویان بـراي ادامـه تحصـیل و      
ــه      ــتر ب ــه بیش ــازنگري و توج ــرورت ب ــرفت، ض پیش

ي موثر بر آموزش عـالی دانشـجویان حـوزه    هامولفه
لذا مطالعه حاضـر  ).20(دهدمیعلوم سالمت را نشان

با هدف تعیین وضعیت اشتغال به کار و بررسی ارتبـاط  
ــیل   ــل تحصــ ــایت از محــ ــا نگــــرش و رضــ آن بــ

ــش ــاندان ــالآموختگ ــاي س ــته1390-95ه ــارش ي ه
1400بهداشــتی دانشــکده بهداشــت اردبیــل در ســال 

انجام گردید. 
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روش کار
ــات توصــیفی  ــوع مطالع ــی -مطالعــه حاضــر از ن تحلیل

ــود، جا آموختگــاندانــشمعــه پژوهشــی را مقطعــی ب
دانشـکده بهداشـت اردبیـل    1395تـا  1390هـاي  سال

و تمـام  صـورت نگرفـت  گیـري  داد. نمونـه میتشکیل
شـدند. معیـار ورود و   مطالعـه وارد آموختگـان دانش
آموختگاندانشو تمام وجود نداشتنیزخاصیخروج

ــت    396( ــق فهرس ــماري و طب ــه روش سرش ــر) ب نف
دانشـگاه وارد  آموختگـان دانشاداره شده توسطارائه

ی کـه محـل   آموختگاندانشمطالعه شدند و به غیر از 
شان را تغییر داده بودند و امکـان دسترسـی بـه    سکونت

نفـر  340یعنـی آموختگاندانشبقیه آنان میسر نبود،
نـوع  سـه ، هاوارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده

اخته، پرسشنامه سي محققهاپرسشنامه بود: پرسشنامه
ــایت   ــنامه ســـنجش رضـ ســـنجش نگـــرش و پرسشـ

ي سنجش ها. روایی و پایایی پرسشنامهآموختگاندانش
رضایتمندي و نگرش نسـبت بـه عوامـل دانشـکده در     
مطالعات جهانی و همکاران و هدایتی و همکاران مورد 

). روش کار چنین بود که 22،21تائید قرار گرفته بود (
تماس تلفنـی  وختگانآمدانشدر مرحله اول با تک تک

شـد کـه بـراي    برقرار و پس از معرفـی خـود، تقاضـا   
همکاري در این مطالعه، به چند سئوال مجري مطالعـه  
جواب بدهد. برخی از مشخصات فردي مانند وضعیت 

محـل  ،تاهل، تعداد فرزنـد، وضـعیت اشـتغال بـه کـار     
اشتغال به کار، وضعیت استخدام، وضعیت ادامه تحصیل 

ــنامه  رس الکتدآو  ــیده و در پرسشــ ــک پرســ رونیــ
ساخته ثبت گردید. در مرحله دوم، براي کسـب  محقق
، پرسشنامه سنجش رضایتمندي و آموختگاندانشنظر 

پرسشــنامه ســنجش نگــرش نســبت بــه دانشــکده بــه 
ــال   ــان ارســ ــی آنــ ــدآدرس الکترونیکــ و از هشــ

شد تا پس از تکمیل به مجري خواستهآموختگاندانش
ســاخته، . در پرسشــنامه محقــقنماینــدل میــیمطالعــه ا

بـه دو طبقـه   آموختگـان دانـش وضعیت اشتغال به کار 
بیکار و شاغل تقسیم گردیده بود. وضعیت شاغالن نیـز  

بصورت افراد اشتغال به کار بصورت طـرح تعهـد (در   
ــا   ــه کــار بصــورت شــرکتی ی طــرح بــودن)، اشــتغال ب

می قراردادي با تمدید سـاالنه، شـاغلین پیمـانی و رسـ    
قطعی تنظیم شده بود. در صورت عدم تمـاس تلفنـی   

هاي تلفنـی بـه   در نوبت اول، تماسآموختگاندانشبا 
موبایل یا شماره ثابت ارائـه شـده در چنـد نوبـت در     

شدند و در صـورت عـدم   میروزهاي مختلف پیگیري
396از شدند.میامکان تماس، از مطالعه کنار گذاشته

آموختگـان دانـش اداره نفر فهرست ارائه شده توسط
موفـق  نفـر بطـور تلفنـی تمـاس     340دانشگاه، فقط با 

. کسـب گردیـد  و اطالعات الزم هاو دادهبرقرار شده
به محـیط نـرم افـزار    هانتایج استخراجی از پرسشنامه

SPSS-18 ــون ــتفاده از آزم ــا اس ــاوارد و ب ــار ه ي آم
ــد    ــاده و درص ــی س ــد فراوان ــی مانن ــیفی و تحلیل توص

میانگین و انحراف معیار، حـداقل و حـداکثر و   فراوانی، 
آزمون ضریب همبستگی، تحلیل گردید.

هایافته
نتایج برخـی از مشخصـات دمـوگرافیکی افـراد مـورد      

.استآمده 1مطالعه در جدول 
سـال بـود.   53/32±75/5آموختگانمیانگین سن دانش
سـال و حـداکثر سـن    25، آموختگانحداقل سن دانش

سـال (بـدون   0قل سـابقه کـار   د. حـدا سال بو57آنان 
ســال و میــانگین ســابقه کــار نیــز 29حــداکثر ســابقه)

سال بود. سن باال و سابقه بیشتر مربـوط  11/6±89/7
د که دوره کارشناسی ناپیوسته خود را در بوبه کسانی

همـانطور کـه در   بودنـد. خوانـده  دانشکده بهداشـت  
ــده،  1جــدول  ــشدرصــد3/35آم ــاناز دان آموختگ
از درصـد 5/31مونـث بودنـد.   درصد7/64مذکر و 

متاهـل بودنـد.   درصد5/68مجرد و آموختگاندانش
داراي یـک  درصـد 9/30بـدون فرزنـد،   درصد8/48

درصــد1/2فرزنــد و 2داراي درصــد2/18فرزنــد، 
35/17فرزند بـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه      3داراي 
متاهلین هنوز صاحب فرزند نشده بودند.درصد
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. مشخصات دموگرافیکی افراد مورد مطالعه1جدول 
درصد تعداد هاگروه نام متغیر ردیف

3/35
7/64

120
220

مذکر
مونث جنسیت 1

5/31
5/68

107
233

مجرد
متاهل اهلتوضعیت  2

2/38
5/41
3/20

130
141
69

بهداشت عمومی
مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه اي
رشته تحصیلی 3

25/9
74/1

88
252

کاریب
شاغل اشتغال به کارتیوضع 4

82/93
10/72
6/35

209
27
16

ي بهداشتهاشبکه
خارج از شبکه

بخش خصوصی
محل اشتغال شاغلین 5

8/76
2/23

261
79

ادامه تحصیلعدم
ادامه تحصیل وضعیت ادامه تحصیل 6

42/4
5
59/20
11/44
88/25

15
17
70

150
88

عدم نگرش
گرش ضعیفن

نگرش متوسط
نگرش خوب

نگرش خیلی خوب

نگرش نسبت به محل 
تحصیل 7

1/4
7/4
3/20
9/42
9/27

14
15
69

146
95

عدم رضایت
رضایت کم

رضایت متوسط
رضایت زیاد
خیلی زیاد

میزان رضایت از محل 
تحصیل 8

مشارکت کنندهآموختگاندانشتعداد 
ــدول  ــارکت  2در ج ــد مش ــداد و درص ــدگان، کن، تع ن

و وضعیت ادامه آموختگاندانشوضعیت اشتغال به کار 
مـومی،  سه رشـته بهداشـت ع  آموختگاندانشتحصیل 

اي نشـان داده شـده   بهداشت محیط و بهداشت حرفه
.است

سه آموختگاندانشحصیل و وضعیت ادامه تآموختگاندانشمشارکت کننده، وضعیت اشتغال به کار آموختگاندانشفراوانی و درصد فراوانی .2جدول 
1390- 1395هاي رشته بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه اي در سال

ي تحصیلیهارشته

کنندگان مشارکتتعداد
هر رشته

وضعیت اشتغال به کار 
آموختگاندانش

وضعیت ادامه تحصیل 
آموختگاندانش

فراوانی
(نفر)

فراوانی 
(%)

بیکار
نفر)(

فراوانی
(%)

شاغل
(نفر)به کار

فراوانی 
(%)

عدم ادامه 
(نفر)تحصیل

فراوانی 
(%)

ادامه تحصیل
فراوانی (%)(نفر)

38,226201048010731/822369/17نفر130بهداشت عمومی
41,54028,3710171,639467/664733/33نفر141مهندسی بهداشت محیط

20,32231,884768,126096/8694/13نفر69ايحرفهمهندسی بهداشت 
1008810025210026147/767953/23نفر340جمع کل
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شـود تعـداد   مـی مشـاهده 2همانطور که در جـدول 
ــش ــاندان ــتهآموختگ ــارش ــومی و  ه ــت عم ي بهداش

مهندسی بهداشـت محـیط بیشـتر از رشـته مهندسـی      
علـت ایـن امـر بـه جـذب      اي بوده کـه  بهداشت حرفه

دانشجو هم بصورت پیوسته و هم ناپیوسته در هـر دو  
عمـومی و مهندسـی   ي بهداشـت  هـا نیمسال در رشته
درصـد  32تـا  20بـین  گـردد. برمـی بهداشت محـیط  

تـا  1390هاي ي بهداشتی سالهارشتهآموختگاندانش
دانشکده بهداشت اردبیل بیکـار بودنـد و هنـوز    1395

نـد. بیشـترین مـوارد بیکـاري بـه      بودجذب کار نشده 
اي رشـته مهندسـی بهداشـت حرفـه    آموختگـان دانش

209آموخته شـاغل،  نفر دانش252از د. شمیمربوط
%) در واحــدهاي فنــی شــبکه بهداشــت و 93/82نفــر (

%) در 72/10(نفـر 27درمان به کـار اشـتغال داشـتند،    
هاي دولتی خارج از شبکه بهداشت ها و شرکتسازمان
ان ماننــد آمــوزش و پــرورش، شــرکت آب و و درمــ

نفـر  16فاضالب، نیروهاي مسلح و... اشتغال داشـتند و  

نفـر  340از %) در بخش خصوصی شاغل بودند.35/6(
%) بدالیل مختلف ادامـه  8/76نفر (261مورد مطالعه، 

%) در مقطــع 2/23نفــر (79تحصــیل نــداده بودنــد و 
نفر9ه از کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داده بودند ک

ی، یک %) هم، یک نفر در رشته بهداشت عموم39/11(
نفـر در رشـته   5اي و نفر در مهندسی بهداشت حرفه

مهندسی بهداشت محیط تا مقطع دکترا ادامه تحصـیل  
نفري که ادامه تحصیل نداده 261داده بودند. البته از 

%) بصورت ناپیوسـته از  36/46نفر (121بودند، تعداد 
کارشناسی آمده بودند. کاردانی به 

نسبت به محل تحصیلآموختگاندانشمیزان نگرش 
%) نگــرش 5نفــر (17) عــدم نگــرش، %42/4نفــر (15

نفـر  150) نگـرش متوسـط،   59/20نفـر (% 70ضعیف، 
) نگــرش 88/25(%نفــر88) نگــرش خــوب و 11/44(%

آموختگـان دانـش وضعیت نگـرش  خیلی خوب داشتند.
عوامـل دانشـکده در   ي بهداشـتی نسـبت بـه   هـا رشته

نشان داده شده است. 3جدول 

اردبیلپزشکیعلومنسبت به عوامل دانشکده دانشگاه 1390- 1395هاي ي بهداشتی سالهارشتهآموختگاندانشوضعیت نگرش .3جدول 
رشته تحصیلی/ 
وضعیت رضایت

نگرش خیلی زیادنگرش زیادنگرش متوسطنگرش کمعدم نگرش
جمع

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادددرصتعداد
نفر335/4662/42446/185861/443930130بهداشت عمومی
نفر938/6796/42644/185743/404279/29141بهداشت محیط

نفر39/342/52097/253545/451548/1977بهداشت حرفه اي
15177015088340جمع کل

همچنین، آزمون آماري ضـریب همبسـتگی پیرسـون    
ــرش   ــزان نگ ــه می ــان داد ک ــشنش ــاندان در آموختگ

ي بهداشــت عمــومی و بهداشــت محــیط در هــارشــته
مقایسه بـا رشـته مهندسـی بهداشـت حرفـه اي بهتـر      

).=001/0pباشد و این اختالف، معنی دار است (می

میزان رضایت از محل تحصیل
ــایت  ــزان رض ــیل می ــل تحص ــشاز مح ــاندان آموختگ

دانشکده بهداشت بررسی گردید کـه جزئیـات آن در   
نشان داده شده است. 4جدول 

اردبیلپزشکیعلومي بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه هارشته1390- 1395سالهاي آموختگاندانشوضعیت رضایت از محل تحصیل در . 4جدول 
رشته تحصیلی/ 
وضعیت رضایت

رضایت خیلی زیادرضایت زیادرضایت متوسطرضایت کمضایتعدم ر
جمع

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
نفر408/3662/42446/185861/443823/29130بهداشت عمومی
نفر1009/7796/42644/185501/39435/30141بهداشت محیط

نفر00335/41954/273383/471428/2077بهداشت حرفه اي
14166914695340جمع کل
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شــود، میــزان مــیدیــده4همــانطور کــه در جــدول 
هاي مختلف دانشکده از بخشآموختگاندانشرضایت 

در هنگام پرداختن «یی مانند: هامتغیر بوده و در گزاره
ـ «، »بـردم مـی ي درسـی، لـذت  هابه فعالیت ا اسـاتید  ب

تمایـل  «،»ام ارتبـاط داشـتم  مرتبط بـا رشـته تحصـیلی   
از فهم «، و »داشتم رشته تحصیلی و شغلم مرتبط باشند

ــیلی   ــته تحص ــه رش ــد در دامن ــب جدی ــذتمطال ام ل
یی هـا بیشترین رضایت اعالم شده و در آیتم»بردممی

، »ام، عالقـه زیـادي داشـتم   بـه رشـته تحصـیلی   «مانند: 
با تحصـیل  «، »کننده بودلب و ارضاام جارشته تحصیلی«

و »کـردم مـی در این رشته تحصیلی، احساس آرامـش 
ــود در  « ــیلی خـ ــته تحصـ ــیل در رشـ در دوران تحصـ

، »دانشکده بهداشت، استرس شدیدي دریافت نکـردم 
ــترین     ــالوه، بیش ــد. بع ــت آم ــایت بدس ــرین رض کمت

ي مهندسـی  هارشتهآموختگاندانشنارضایتی در بین 
کـه احتمـاالً  شـد ومی مشـاهده بهداشت محیط و عمـ 

ــه   ــراي برنام ــوه اج ــانح ــزات   ه ــود تجهی ــدم وج ، ع
و برخـورد  هاآزمایشگاهی در مقایسه با سایر دانشکده

نامناسب اساتید و کارکنان در آن تاثیر دارند.
وضعیت رضایت از محل تحصیل به تفکیک در همچنین، 

ـــبیکــاران و ش ــشاغلین ــ هــاي ســالگانــــآموختدان
پزشـکی علومدانشکده بهداشت دانشگاه 1395-1390

نشـان  5بررسی گردید که نتایج آن در جدول اردبیل
داده شده است.

دانشکده بهداشت دانشگاه 1390- 1395هاي ي بهداشتی سالهارشتهآموختگاندانشوضعیت رضایت از محل تحصیل در بیکاران و شاغلین .5جدول 
اردبیلپزشکیعلوم

وضعیت اشتغال/ 
وضعیت رضایت

جمعرضایت خیلی زیادرضایت زیادرضایت متوسطرضایت کمعدم رضایت
تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

نفر568/5115/122314/26335/371618/1888عدم اشتغال به کار
نفر958/3598/14625/1811384/447935/31252شاغل به کار

14166914695340جمع کل

آزمون آماري ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که 
باشـد و  میمیزان رضایت در شاغلین بیشتر از بیکاران

=001/0(ر بوددااین اختالف، معنی P.(

بحث
قابلیــت اشــتغال دانشــجویان در آینــده، جنبــه کلیــدي 

هاي گوناگون براي يآموزش عالی است که با استراتژ
،شـود میبکار گرفتهآموختگاندانشحمایت از اشتغال 

لــیکن، مطالعــه در زمینــه وضــعیت اشــتغال بــه کــار و  
). 7، محدود است (هادانشگاهآموختگاندانشتجربیات 

تعیین وضـعیت اشـتغال بـه کـار و     این مطالعه با هدف 
آن با نگرش و رضایت از محل تحصـیل  بررسی ارتباط

ــش ــاندان ــالآموختگ ــاي س ــته1390-95ه ــارش ي ه
1400بهداشــتی دانشــکده بهداشــت اردبیــل در ســال 

تا 20بین در این مطالعه مشخص شد که . فتانجام گر
ــد 32 ــشدرص ــاندان ــتهآموختگ ــارش ــتی ه ي بهداش

بازار بیکار بوده و هنوز جذب 1395تا 1390هاي سال
مقـاالت  ي فارسـی،  هابا جستجو در پایگاهاند. کار نشده

مشابه این مطالعه بدست نیامد و لـذا امکـان مقایسـه    
اما با نتایج برخی مطالعات ،نتایج این مطالعه میسر نشد

گیـرد.  مـی نزدیک به این مطالعه، مورد مقایسه قـرار 
همکارانفلکی و مطالعه باغاین یافته با نتایج براي مثال، 

ــاري در    ــعیت بیکـ ــبت وضـ ــدارد و نسـ ــت نـ مطابقـ
ــش ــانتآموخدان ــتهگ ــارش ــه  ه ــبت ب ــتی نس ي بهداش

فلکـی  باشد. باغدانشگاه آزاد کمتر میآموختگاندانش
آموختگـان دانـش بـر روي در مطالعه خودهمکارانو 

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه نشان دادند که
درصـد آنهـا   59دانشـگاه،  آموختگـان دانشتعداد کل 

درصـد از  41باشـند و تنهـا  مـی بیکار و یا جویـاي کـار  
باشند که از ایـن تعـداد نیـز    شاغل میآموختگاندانش
درصـد  27درصد با رشته تحصیلی مرتبط و 73شغل 

35در مطالعه حاضر کمتـر از  اما ).23(بودغیرمرتبط 
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مـرتبط بـا رشـته    به شغلی غیرآموختگاندانشدرصد 
سد که عواملی رتحصیلی خود مشغول بودند. بنظر می

گــذار هســتند: اشــتغال در آقایــان اثیردر ایــن زمینــه ت
آموختگـان دانـش بهتر بود؛ برخـی از  هانسبت به خانم

جنس مونـث، بخـاطر ازدواج، باردارشـدن، زایمـان و     
یی کــه از هــاانــد، خــانمداري جویــاي کــار نبــودهبچــه

شـان پذیرفتـه شـده بودنـد     شهرهاي غیر محـل اقامت 
شـان  نر با مخالفت خـانواده و یـا شوهرا  براي شروع کا

ی کـه در شـهرهاي   آموختگـان دانـش شدند؛ مواجه می
کوچک سکونت داشتند در کاریابی و اشتغال متناسب با 

بودنــد. مواجــهرشــته تحصــیلی بــا مشــکالت بیشــتري 
جذب شده با سابقه کاري بیشتر، اکثراًآموختگاندانش

ــته از    ــورت ناپیوس ــه بص ــانی ک ــین کس ــد؛ همچن بودن
قبل از بودندصیل داده کاردانی به کارشناسی ادامه تح

تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته، بصورت رسمی 
ــار       ــه ک ــتغال ب ــذا اش ــد و ل ــده بودن ــار ش ــذب ک ج

ی که با کاردانی استخدام شده بودنـد،  آموختگاندانش
ي مطالعـه  هـا . همچنین، این نتـایج بـا یافتـه   یشتر بودب

عسکري و همکاران مطابقت دارد. در مطالعه عسکري 
و همکاران نیز جذب جنس مذکر بهتر از جنس مونـث  

در رسـد. زیـرا  ). این یافته بدیهی به نظر مـی 24بود (
ي بهداشت و درمان، ماموریـت رفـتن آقایـان    هاشبکه

بخصوص حضور در مناطق روسـتایی  هانسبت به خانم
تر بـوده؛ برخـی از آقایـان هـم     آسـان هانسبت به خانم

تمایل ندارند همسرانشان در شـهرهاي دیگـر اقامـت    
داشته باشند. بعالوه، این امر بیشـتر ریشـه فرهنگـی و    
ــررات   ــانونی و مقـ ــت قـ ــا ممنوعیـ ــاریخی دارد تـ تـ

رسد عـواملی ماننـد   استخدامی. به هر حال به نظر می
عدم انطباق میان رشته آموزشی و دانش مـورد نیـاز   

، آموختگـان دانـش کار، پائین بودن سـطح علمـی   بازار
، توسـعه  آموختگـان دانـش اي هاي حرفـه ضعف مهارت

ــگاه ــی دانش ــوزش،   کم ــت آم ــه کیفی ــه ب ــدون توج ب
ي آموزش هاي آموزشی و شیوههاماندن برنامهثابت

و همسـو نبـودن آنهـا بـا     پزشکیعلومي هادر دانشگاه
جامعـه،  ها و نیازهاي جدیـد  تحوالت اقتصادي، فناوري

ي بهداشـتی و عـدم   هـا رشـته آموختگـان دانشکثرت 
، نبـود  آموختگـان دانشتناسب ظرفیت اشتغال با رشد 

تناسب میان نظام آموزش عالی و نظام اشتغال، تحرك 
شغلی اندك و عدم جویاي اشتغال به کار بخصوص در 

آموختـه، فقـدان اطالعـات الزم در    بین بـانوان دانـش  
هـاي مختلـف   سـاالنه دسـتگاه  زمینه نیاز به نیروي کار

تواند غیره میي بهداشت و درمان وهابخصوص شبکه
موثر آموختگاندانشدر زمینه وضعیت اشتغال به کار 

ــه ظرفیــت علمــی و مهــارت  ــد ب ــذا بای هــاي باشــد. ل
بیکار توجه شود و نباید بعد از صـرف  آموختگاندانش

ا، و دولت براي تربیت آنههاهزینه زیاد توسط خانواده
این نیروي کار متخصص، براحتی کنار گذاشته شوند یا 
در مشاغلی غیرمرتبط با تحصیالت خـود بکـار گرفتـه    

).25شوند (
، ادامـه  آموختگاندانش) از %23نفر (بیش از 80حدود 

تحصــیل داده بودنــد کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا  
ي تیپ یک و تیپ دو هادانشگاهي بهداشت هادانشکده

ادامـه تحصـیل   تواند قابل قبول باشد. ضـمناً و سه، می
رشته مهندسی بهداشت محیط نسبت آموختگاندانش

داشـت عمـومی و مهندسـی بهداشـت     ي بههابه رشته
درصـد ادامـه   76اي باالتر بود. علت اینکه حدود حرفه

شاید به دغدغه اشتغال به کـار و  بودندتحصیل نداده 
آموختگاندانشتمایل به داشتن استقالل مالی و ترجیح

به جذب شدن و استخدام آنان مربـوط باشـد. یعنـی،    
، اشتغال به کار و آموختگاندانشهدف و اولویت اصلی 

استخدام بوده است نه ادامـه تحصـیل. بعـالوه، امکـان     
ادامه تحصیل بـراي کسـانی کـه بصـورت قـراردادي،      
شرکتی و از طریق آوا سالمت یا بخش خصوصی جذب

تـر شـده و ایـن    سبت به قبل سختکار شده بودند، ن
تواننـد ادامـه   براحتـی نمـی  آموختگـان دانـش گروه از 

یک سوم تحصیل بدهند. سطح نگرش و رضایت تقریباً
دانشکده از محل تحصیل خـود، کـم و   آموختگاندانش

، نگـرش و  آموختگـان دانـش متوسط بـود و دو سـوم   
عوامـل  رضایت خوب و خیلـی خـوب داشـتند. احتمـاالً    

ي درسـی در  هااز جمله اجراي ضعیف برنامهمختلف و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2676-en.html


545و همکاران یوسف حمیدزاده اربابی ...اشتغال به کارتیوضعیبررس

دانشکده، عدم تامین امکانات و تجهیزات آزمایشـگاهی  
رد ، نـوع برخـو  هـا الزم در مقایسه بـا سـایر دانشـکده   

ــی  ــور آموزش ــان ام ــاتید و کارکن ــا -اس ــجویی ب دانش
تواند در عدم میدر دوره دانشجوییآموختگاندانش

رد مطالعـه  موآموختگاندانشنگرش و رضایت کامل 
هماهنـگ شـاهی دخیل باشد. این یافته با نتایج مطالعه 

ي مطالعه شاهی مشخص نمـود  هایافته. )26(باشدمی
و کیفیت خدمات ارائه شـده  که دانشجویان از وضعیت 

امـا بـا نتـایج مطالعـه     ؛ احساس رضایت داشتندبه آنان
نسب و همکاران، هماهنـگ  ی و همکاران، و سنایییعقوب
بررسی «یج مطالعه یعقوبی و همکاران با عنوان . نتانبود

ــجویان     ــدگاه دانش ــی از دی ــدمات آموزش ــت خ کیفی
بیـانگر آن  »1394گیالن در سـال  پزشکیعلومدانشگاه 

از پزشـکی علـوم ي مختلف هابود که دانشجویان رشته
هاي ارائه شـده، رضـایت بسـیار کمـی     کیفیت آموزش

وضــع داشــتند و فاصــله زیــادي بــین وضــع موجــود و 
شـد  میمطلوب در کیفیت خدمات آموزشی مشاهده

و لذا توصیه کردند که براي ارتقـاي کیفیـت خـدمات    
ریـزي برنامـه آموزشی باید در تمام ابعـاد آمـوزش،   

ي این مطالعـه،  ها). بعالوه، یافته5دقیقی صورت گیرد (
از نتایج مطالعه بختیار و همکاران بهتر بود. در مطالعه 

در هر دو گروه کارآموزان پیوسته بختیار و همکاران،
و ناپیوسته دانشـجویان بهداشـت عمـومی، رضـایت از     
رشته تحصیلی، متوسط بود و تفاوت معناداري بین دو 

افتــه بهتــر از نتــایج ایــن ی).27گــروه مشــاهده نشــد (
در مطالعـه  باشـد. مـی نسب و همکـاران مطالعه سنایی

ــنایی ــا س ــب و همک ــته  نس ــایت از رش ــزان رض ران، می
درصـد  30و عدم رضایت ؛درصد43، حدود تحصیلی

رضـایت از محـل تحصـیل، در مطالعـه     اما میزان ،بود
ــود50حاضــر، حــدود  ــد ب ــه 18(درص ــه، مطالع ). البت

انجام گرفته امـا  نسب و همکاران در دانشجویانسنایی
انجام گرفت و بنظر آموختگاندانشمطالعه حاضر در 

اکثریــت زیــرا.تــر باشــدرســد ایــن نتــایج واقعــیمــی
در مطالعـه حاضـر، رضـایت بـاالیی از     آموختگاندانش

و همکاران 1انیوبهیدانشکده داشتند. این یافته با نتایج 
ـ وطبـق نتـایج مطالعـه بهی   مطابقـت داشـت.   هم  ان و ی

همکاران، سطح رضایت دانشجویان هم توسط عوامـل  
انگیزش درونی و هم عوامل بیرونی تحت تـاثیر قـرار  

گر خدمات آموزشـی، پژوهشـی، رفـاهی و    گیرد. امی
دانشجویی ارائه شده به دانشجویان مناسب با عالیق و 
نیازهاي آنان باشد، در دانشجویان سطح رضایت باالیی 

ــرد  ــد ک ــاد خواه ــوان   و آایج ــه عن ــده ب ــان در آین ن
). در 29آموخته هـم رضـایت خواهنـد داشـت (    دانش

مطالعه حاضـر هـم بـین نگـرش و رضـایت همبسـتگی       
ود داشـت. دانشـجویانی کـه نسـبت بـه دانشـکده       وج

نگرش بهتري داشتند، از رضـایت بیشـتري برخـوردار    
بودند.

نتیجه گیري
نتایج مطالعه حاضر نشان داد وضعیت اشتغال به کـار و  

دانشـکده بهداشـت   آموختگـان دانشادامه تحصیل در 
رضـایت نسـبت بـه    مطلوب نیست اما میزان نگرش و

ش و متوسط به باال بود. توجه بخمحل تحصیل، رضایت
مدیران دانشـکده و دانشـگاه بـه نتـایج حاصـل از ایـن       

گیـري منطقـی و بخصـوص    تواند در تصمیمتحقیق می
ي آموزشــی و افــزایش هــاکردن دورهمحــورمهــارتی

بـراي راه انـدازي کسـب و    آموختگاندانشتوانمندي 
کارها کمک نمایـد. بعـالوه، وزارت بهداشـت بـه جـاي      

دانشـجو، بـه جـذب مبتنـی بـر نیازهـاي       جذب حجمی
آموختگـان دانـش ها اقدام کنـد. نظـر برخـی از    استان
اي این بود ي مهندسی بهداشت محیط و حرفههارشته

کـارآموزي طـوري   درسـی و برنامـه  ریزيبرنامهکه 
کدام از دانشجویان در یک زمینـه  طراحی بشود که هر

ــا رشــته تحصــیلی خــود، مهــارت   اختصاصــی مــرتبط ب
در صـورت نبـود   آموختگاندانشصصی پیدا کند تا تخ

هــاي دولتــی، بتواننــد بصــورت اســتخدام در ســازمان
دایـر کننـد.   خصوصی، شرکت یا کسـب و کـار خـانگی   

نیــاز بــه بــازنگري و افــزودن »ســما«بعــالوه، ســامانه 

1 Bhuyan
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متغیرهاي جدید از جمله مقطع تحصیلی، وضعیت ادامه 
یـق محـل   درس دقآتحصیل، وضعیت اشتغال بـه کـار،   

در دوره آموختگاندانشدرس الکترونیکی آسکونت و 
دانشجویی دارد.

هاي مطالعهمحدودیت
ها، ، کارآمديهاتوانمندي، شایستگیدر مطالعه حاضر،

هـاي شـغلی و   هاي ارتباط بـین فـردي، مهـارت   مهارت
نشـد، گیـري اندازهآموختگاندانشقدرت کارآفرینی 

یت ادامـه تحصـیل و   بلکه وضعیت اشتغال به کار، وضـع 
نگــرش بــه رشــته و رضــایت آنــان از محــل تحصــیل  

و عدم همکاري میلیدرس اآ. نداشتن گردیدبررسی 
ي ارسـالی از  هـا در تکمیل پرسشـنامه آموختگاندانش

عـدم  هاي اصلی این مطالعه بود. همچنـین، محدودیت
ــه تمــاس تلفنــی و تغییر ــان از پاســخ ب ــافتن تلفــن آن ی

بود. بعالوه، مطالعه فقـط در  مشکالت اجراي این طرح
سـال از  5کـه  یآموختگـان دانـش یک دانشکده و براي 

ري شـده بـود انجـام    آموختگی آنـان سـپ  تاریخ دانش
آموختگـان دانـش توان نتایج را به کل گرفت و لذا نمی

دانشکده تعمیم داد. 

و قدردانیتشکر
ایــــن مطالعــــه بــــا کــــد اخالقــــی مصــــوب      

IRARUMS.REC.1398.616 ــرا ــد. اجــــ گردیــــ
بدینوسیله از همکاري تمامی دست انـدرکاران بـویژه   
آقاي علی دلیر کارشناس مسئول اداره کـل آمـوزش   
دانشگاه، خـانم شـهال مـرادي کارشـناس مسـئول اداره      

و خانم رقیـه  ،آموزش دانشکده بهداشت و همکارانش
.شودمیخیابانی قدردانی
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