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 مقاله پژوهشی

ارشد رشتة یکارشناس  آموختگانری دولت بر اشتغال دانشگذااثر سرمایه تحلیل

 های دولتی و غیردولتیبدنی دانشگاهتربیت
 

 لیال قربانی قهفرخی 1، ابوالفضل فراهانی 2
 

 . استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور )نویسنده مسئول(1
 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور . 2
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 چکیده
در  یهسرما یناز ا ة درستو استفاد شودیکشور محسوب م یک یةسرما ینترمهم یانسان یروین یقین، هب

ری دولت بر اشتغال  گذااثر سرمایه  تحلیلانجام پژوهش حاضر، هدف از  .است یمنسجم ضرور یستمس یک
روش انجام این   های دولتی و غیردولتی بود.بدنی دانشگاهارشد رشتة تربیت یکارشناس آموختگاندانش
ها که در بدنی در همة گرایشارشد تربیتآموختگان کارشناسیهمة دانشو بود تحلیلی  -ش توصیفیپژوه
آموخته شدند، جامعة پژوهشی مطالعة دانشدولتی غیردولتی و  هایدانشگاهاز  1390 تا  1385ای هسال

بر آورد حجم نمونه از فرمول  شد که برای برآورد نفر 7500 حاضر را تشکیل دادند. حجم جامعة پژوهش
ای ای خوشهطبقهصورت هگیری بنمونه .نفر درنظر گرفته شد 360که برآورد حجم نمونه  کوکران استفاده شد

 .ساخته بهره گرفته شدنامة پژوهشگرآوری اطالعات از پرسشصورت تصادفی انجام شد. برای جمعهو ب
شناسی و علوم اقتصاد، جامعه ، بدنی، مدیریتتید گروه تربیتیید اسانامه به تأروایی محتوایی پرسش

ستفاده شد که روایی ا اکتشافی ل عاملینامه، از روش تحلیپرسش  برای بررسی روایی سازة اجتماعی رسید.
  0/ 97 با ابرنامه برمیزان پایایی پرسش  (.748/0 برابر با بار عاملیقبولی نشان داده شد) ساختاری قابل

لیزرل  و 20. نسخة اس.اس.پی.اسافزارهای نرم وتحلیل آماری ازبرای تجزیهگزارش شد. آلفای کرونباخ( )
ترین عوامل  ، مهمدولتیغیرهای دولتی و آموختگان دانشگاهدیدگاه دانش از ، کلیطورهاستفاده شد. ب

شدند. مشخص بدنی ارشد رشتة تربیت آموختگان کارشناسیمؤثر در اشتغال دانشگذاری دولتی سرمایه 
عامل حمایت  ، مورد اشتغالدرگذاری دولت رمایه امل سهفت عبین که درنتایج حاصل از پژوهش نشان داد 

دارای گروه دانشگاه  دو آموختگانبدنی دربین دانشهای خصوصی در بخش تربیتگذاریکافی از سرمایه
با  غیردولتیو دانشگاه  819/0برابر با  ضریب همبستگیدانشگاه دولتی با ) است ضریب همبستگیبیشترین 

جاد اشتغال عنوان متولی اصلی ایهگذاری دولت بنقش سرمایه، کلیطورهب .(801/0برابر با  ضریب همبستگی
 برخوردار است. از اهمیت بسیار زیادی

 

های ، دانشگاهاشتغال، بدنیارشد تربیتیکارشناسآموختگان دولت، دانش گذاریسرمایه کلیدی: واژگان
 . دولتیغیردولتی و 
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 مقدمه
یافته نیافته و کمترتوسعه به کشورهای توسعه تنها مختص یدانشگاه آموختگاندانش یکاریب معضل

  توسعه درحال یدر کشورها یکاریاما ب وجود دارد؛یز ن یصنعت یشرفتةپ  یدر کشورهابلکه  ؛نیست

 آموختگان دانشمشکل استخدام  یایی،آس یکشورها یشتردر ب .از آنکه آشکار باشد، پنهان است یشب

 ین به ارتباط ب یتوجهبیاست.  کارآش یکاریاز ب رتی جد یارآنان بس غیرمرتبط با رشتةدر مشاغل 

 (.2008کلمبیا و ماسکلت، ) استخطرناک  یاربس یو اجتماع  ینظر اقتصاداز ،و اشتغال یآموزش عال

 ،روندشمار میترین بخش سرمایة انسانی بهآموختگان آموزش عالی کشور که مهمبیکاری دانش

. (2008بوردیا و پدرو، ) ر حیات اجتماعی کشور استباری بو پیامدهای پیچیده و زیان دارای آثار

دود کشور، صرف تربیت این گروه توجهی از منابع انسانی و مادی محآنکه، سهم قابلدلیل نخست به

تأثیر طور فزاینده سطح پیشرفت و توسعة کشور تحت ، به های اخیر، طی دههشود و دوم اینکهمی

آموختگان آموزش عالی که نمونة اعالی یة انسانی قرار گرفته است و دانشاستفاده از سرما ةنحو

 (.2009الرایا، هایی همراه هستند )، با دغدغهشوندهای انسانی جامعه محسوب میسرمایه

ی یاند که همسوبه این نتیجه رسیدهصنعتی  ةیافتاری از کشورهای توسعهکه بسی است هاسال

 و جذب آنان ضروری است آموختگاندانشبرای افزایش توان  بیشتر بین تحصیل و بازار کارهرچه 

به تعداد  ل اینکه،که اودهند می شده در آمریکا نشانانجام های. پژوهش(2008)کلمبیا و ماسکلت، 

شان ی شغلیتوانمند داری دراتغییرات معن ،یابندهایی که افراد در آموزش دانشگاهی حضور میسال

وری شغلی را شکوفاتر بهرهها لی این توانمندییتحص -، حفظ ارتباط شغلیدوم اینکهد. دهمی ویر

 ،شدهاختن به شغلی متناسب با تخصص کسبتجارب عملی و پردکسب تحصیالت عالی، و کند می

جوان ایران که در   ةدر جامع .(2009بیادا،) هستند ود در توانمندی شغلی مؤثرخة نوبهریک به

ة  دانشگاهی رشد چشمگیری داشته است، مسئل  آموختگاندانشتعداد دانشجویان و  ،های اخیرسال

اصلی و مهم موضوعی عنوان به تحصیلی ةوص اشتغال در مشاغل مرتبط با رشتخصهاشتغال و ب

ی و تحصیل تةافراد به مشاغل متناسب با رش ةنددهشناسایی عوامل سوق است.  مطرح شده

و در  کندها را فراهم اندیشی برای آن چاره  ةتوانند زمینتغال مرتبط با آن میموانع اش ،همچنین

ها و مراکز دانشگاهآموختگان دانشجذب  ،بنابراین؛ ریزی نقش مهمی داشته باشدبهسازی برنامه

 بایدها ناز آ یاست که بخش ییهایژگیو و هاییر بازار کار منوط به داشتن تواناکشور د یآموزش عال

، و مارونی 2012 ،فراهانی و همکاران) شوند یجادا بدون توجه به نوع دانشگاه یل تحصطول دوران در

 ؛ برخوردار است  اهمیت بسیار زیادیعنوان متولی اصلی ایجاد اشتغال از هلت بنقش دو(. 2009

های ؛ زیرا، دولت با تقبل هزینهشودنیز میخصوص این نقش که درمورد دانشجویان پررنگ تر هب

ی اشتغال در آینده آموزی و بسترسازهای دولتی، زمینه را برای علمتحصیلی دانشجویان در دانشگاه
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ها، ها، کالسیک)کینزین اقتصاد کالن مختلف مکاتبکند. یکی از نقاط اشتراک مهیا می

زایی است اشتغال ها و نقش دولت در مقولةتأثیر سیاستاعتقاد به  ،ها(ها و نئوکالسیکنئوکینزین 

براساس مالی  های پولی وسیاستطریق اعمال نقش دولت را از هایاثر که مکاتب مختلف

اتخاذ هرگونه سیاست  .(2006، 1ماهون و والتر) کنندبینی میخاص خود، متفاوت پیش هایمفروض

های ولت و یا تغییر در نرخ ها و مشوق های د)سیاست دولت( اعم از تعدیل هزینهپولی و مالی 

به تعیین سطوح گذارد و کار تأثیر میهای بازار کار شامل تقاضا و عرضة نیروی مالیاتی بر مؤلفه

و فاتاس و  2006، )ماهون و والترشود منجر میجدیدی از اشتغال و دستمزد واقعی 

دیگر، سو، افزایش عرضة نیروی کار و ازسوی ازیکی اخیر، ها(. در کشور ما طی سال2،2000میهوی 

توجهی . بخش قابلاست داشته همراهافزایش نرخ بیکاری را بهبودن نرخ رشد تقاضای بازار کار پایین

ه مشکالت و موانع قانونی، ب ،های ساالنهزایی در بودجهاهداف اشتغالنیافتن از علت تحقق

ن مطالعات اقتصادی و کارشناسی درخصوص رایی، فقداهای اجنامهموقع آیینبه نشدنتصویب 

زا، مغایرت آیین های اقتصادی اشتغالنبودن بستر مناسب برای فعالیتهای اتخاذشده، فراهمسیاست

ها در نظام بانکی، اعمال سی طرحیند بررشدن فراها با مصوبات دولت، طوالنیهای داخلی بانکنامه

خلیلی عراقی و همکاران، توسط کارشناسان نظام بانکی و غیره مرتبط است ) اینظرهای سلیقه

های مناسب تواند ازطریق اعمال سیاستکه دولت می شود(؛ بنابراین، مشخص می2005

 داشته باشد.آموختگان خصوص درمورد دانشهب ،یزایی در اشتغالزایی نقش بسزایاشتغال

هر اما  ؛ستا جوان و نوپا یاربس ،آن یصورت کنونو ورزش به بدنییتترب ةستردانش گدبراین، افزون

باالبردن سطح  ،یجهنتتوسعه و تکامل آن و در ،بسط خود درجهت ییبا توجه به توانا ایجامعه

از  یبخش ،است یهیبد است. یدهکوش یشخو ةجامع یو فکر یجسم ییسالمت و توانا، یزندگ

 ییتوانا یزاز امکانات و ن یورآموزش و بهره  یخصوص چگونگدر جوامع ینا هاییتموقع

آموختگان دانش یبازده یزانم رو، اگرین ااز ؛رشته در جامعه است ینآموختگان و دانشمندان ادانش

 یشان ا یهادروس و آموخته  یرشته، محتوا ینها در مشاغل وابسته به او جذب آن بدنییت تربة رشت

و  بدنییت ترب ةرشت یورو بهره ییابه کار توانیم داشته باشد، یخوانار همجامعه و بازار ک یازبا ن

آموختگان شناسایی عوامل مؤثر در اشتغال دانش  (.2009)الرایا،  بود یدواردر جامعه ام یعلوم ورزش

این حوزه  نقایصدر رفع  ،گذاران بخش اقتصاد و اشتغال کشوربر کمک به سیاستبدنی، عالوهتربیت

اهمیت ت روانی جامعه نیز می تواند دارای نرخ رشد بیکاری، از بعد سالم کردنک به حداقلو کم

تواند با مسائل مربوط به سالمت بدنی میارشد تربیتیکارشناسآموختگان ؛ زیرا، حرفة دانشباشد
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2. Fatas & Mihov  
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آموختگان دانش اشتغال یتوضع یبررس رو،وانی مردم در ارتباط مستقیم باشد؛ ازاینفیزیکی و ر

عالقه و  یزانم یی،آموزش، جذب، کارا یاطالع از چگونگ ی، برایو علوم ورزش بدنییت ترب تةرش

ست تا از ا هاشناخت مسائل و مشکالت آنها و انتقال آموخته یبرا هاآن هایمندی، انگیزهیترضا

متخصص  یروهاین یفیتاالبردن کب یقطراز ،رشته در جامعه ینا یشتربهرچه یوربه بهره یقطر ینا

 (. 2001علیزاده و نصیری ، )شود و ورزش کمک  بدنییتترب

در  آموختگان دانشند که پژوهش جامع و کاملی درزمینة اشتغال دهها نشان میمستندها و پژوهش

، تخصصی هستندشده یا کلی و غیرهای انجامو ورزش انجام نشده است و پژوهش بدنیحوزة تربیت 

. نداندازة کافی جامع نیستبهاند که پرداخته  آموختگاندانشة اشتغال خاصی از مسئل یا تنها به جنبة

وم جمله کشاورزی و علهای دانشگاهی ازنشگاهی بیشتر به سایر رشته های دا، اشتغال رشته همچنین

شده های انجامالبته پژوهش پزشکی مربوط است که وضعیت حادتری درزمینة اشتغال دارند؛

مقطع آموختگان دانشو اهمیت خاصی برخوردارند؛ ولی به مسئلة اشتغال کدام از ارزش هر

 صورت مشخص پرداخته نشده است ی و علوم ورزشی بهبدنویژه در رشتة تربیتارشد، بهکارشناسی

  .(2008جیع، جوادیان و ش)

بررسی شده  آموختگانزمینة اشتغال دانشدر کی از عوامل مهمی که در این پژوهشیبنابراین، 

گرفتن است که با درنظرهای دولتی گذاری دولت در دانشگاهو سرمایه های دولتاست، نقش حمایت

این  آموختگانتفاوت نرخ اشتغال دانش دولتی وهای دولتی و غیردانشگاهدو گروه  ،دو بخش آماری

در این  وآوری این پژوهشن راستا مشخص شد.های دولت نیز درایندانشگاه، نقش حمایت گروهدو 

بدنی دو دانشگاه دولتی و ارشد رشتة تربیتکارشناسی آموختگاندانشنظرهای  محققیناست که 

با  بردی جامعه است.های کاربدنی، یکی از رشته تربیت کند.بررسی می در سطح کشور() را دولتیغیر

و ا هچالشو  وری است تا نگاه عمیقی به این مسئله شوداین رشته ضر اهمیت زیادتوجه به 

و نیز عوامل  نیاز بازار کاردنیازهای مهارتی نیروی انسانی مورمین أ عالی در تهای نظام آموزش فرصت

، در این پژوهش سعی شده است روبدنی بازبینی شوند؛ ازاینمؤثر در اشتغال دانشجویان تربیت

دولت درزمینة اشتغال  گذاریسرمایهبیشتر نقش های قبلی، بر هرچهبر مداقه در پژوهشعالوه

 آموختگان دانشگاهی تأکید کنیم.دانش

 

 شناسی پژوهش روش
رشتة ارشد آموختگان مقطع کارشناسیهمة دانش .استتحلیلی  -توصیفی ،پژوهشروش انجام این 

 ،1390تا  1385های و در سال دولتیو غیردو گروه دانشگاه دولتی  ها ازبدنی در همة گرایشتربیت

هایی دانشگاههای دولتی دانشگاهاند. در این پژوهش، مطالعة حاضر را تشکیل داده آماری جامعة
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مانند دانشگاههای دولتی و پیام نور  است که دولت هزینة تحصیل دانشجویان را تأمین کرده هستند

شجویان به این دانشگاه پرداخت ای که داندولتی است که شهریهدانشگاهی نیمه ،)دانشگاه پیام نور

جزو دانشگاههای دولتی در در این پژوهش  (است دولتیغیرهای سوم دانشگاه یکتقریباً ،کنندمی

 شامل دانشگاه های آزاد اسالمی و غیر انتقاعی دولتیغیری ا ه دانشگاه ونظر گرفته شده است 

 . می باشد (هزینة تحصیلش را تأمین کرده است هستند که خود دانشجوهایی منظور دانشگاه)

 . برای انجامیدطول ب 1392ماه یبهشتارد تا 1391ماه گیری این پژوهش از دی فرایند نمونه 

مقطع  آموختگانبه وجود آمارهای موثق موجود از دانش با توجه آوردن حجم جامعة پژوهشدستهب

با توجه به برآوردی   و (1390 آمار آموزش عالی، ) دولتیهای دانشگاهبدنی از ارشد تربیتیکارشناس

 برای  .نفر برآورد شد 7500حجم جامعه دست آمد، هب دولتیغیردانشگاه آموختگان که از دانش

. برای  نظر گرفته شدنفر در 360فاده شد که حجم نمونه برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران است

گیری در روش نمونه .ه شدنفر افزایش داد 421تا حجم نمونه  ،میزان تعمیم و اعتبار نتایج افزایش

آوردن اطالعات، آمار و رسیدن به دستهب برای. ای خوشه انجام شدصورت طبقه هاین پژوهش ب

تعیین  برای ساخته استفاده شد.نامة پژوهشگراز پرسش های پژوهشدادن به فرضیهاهداف و پاسخ

سؤال برای  14ای با نامهپرسش ،اول ، در مرحلةساختهنامة پژوهشگرروایی و پایایی پرسش

گویه درنظر گرفته شد که  14گذاری دولتی ررسی عامل سرمایهب  آوری آمار توصیفی و برایجمع 

ایی محتوایی، های مختلف بهره گرفته شد. برای برآورد رونامهها و پایانها از مقالهبرای تنظیم گویه

شناسی و ، اقتصاد، جامعهورزش های مدیریتنفر از اساتید مجرب در رشته  40نامه برای پرسش

نامه بهره گرفته های پرسشها برای تنظیم گویهاصالحی آن و از نظرهای ارسال شدعلوم اجتماعی 

نفر از  70اولیه برای  مقدماتیبررسی  نامه برایالزم، پرسش هایشد. بعد از اعمال نظرها و اصالح

نامة تنظیم پرسش ، مراحل زیر برایهانامهارسال شد. بعد از برگشت پرسشنمونة پژوهش اعضای 

نامه های اصلی پرسشمؤلفه ،ابتدا .ندنامه انجام شدسازه( و پایایی پرسش) نهایی و برآورد روایی

 افزار نامه از نرمهای پرسشآوردن گویهدستهببرای  .نددست آمدازطریق تحلیل عاملی اکتشافی به

ها برای بودن دادهبرداری و مناسباستفاده شد. برای کفایت نمونه 20نسخة  1اس.پی.اس.اس.

تلت بهره آزمون کرویت بارو الکین  -مایر -استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، از آزمون کیسر

، همچنیندست آمد. به 919/0برابر با کایر الکین  -ها در آزمون کیسرگرفته شد که کفایت داده

( را P < 001/0و سطح معناداری ) 528ی دولتغیر با درجة 8192/ 553آزمون کرویت بارتلت میزان 

 شود.گذاری دولت مشاهده مییافتة عامل سرمایهرخشماتریس چ در جدول شمارة یک، نشان داد.
 

 
1. SPSS 
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 گذاری دولتافتة مقیاس سرمایه یچرخشماتریس  -1جدول 

 هاگویه بار عاملی 

 بدنیهای خصوصی در بخش تربیتگذاریحمایت کافی از سرمایه  -1 825/0

 آموختگانز با شرایط مناسب برای دانش نیاوجود تسهیالت بانکی مورد -2 814/0

 بدنیگذاری دولت در بخش تربیتمیزان سرمایه  -3 723/0

 بدنیزایی در رشتة تربیتهای اشتغالگذاریتوجه دولت به سیاست -4 716/0

 تأمین اجتماعی( بدنی )بیمةتی دولتی از اشتغال در بخش تربیتهای حماینظام  -5 692/0

 کاریابی توسط دولتها و مراکز توسعة بنگاه -6 645/0

 اشتغال برای زنان و مردان در جامعه های برابر دادن فرصت -7 458/0

 آموختگانگیری برای اشتغال دانش تعدد مراکز تصمیم -8 447/0
 

 

عامل  هشت گویه برایآوری آمار توصیفی و سؤال برای جمع  14نامه با پرسش در نهایت،

را نشان داد )بار عاملی برابر قبولی اری قابلروایی ساختکه به تصویب نهایی رسید های دولت حمایت

 بدست آمد و نهایتآلفای کرونباخ( ) 97/0با  نامه برابرمیزان پایایی پرسش . همچنین،(748/0 با

وتحلیل برای تجزیه .گردیدارسال ها برای نمونه داده ها، پرسشنامه ی تکمیل شده آوری جمع  برای

و  در بخش آمار استنباطی 20نسخة  .اس.اس.پی.اس افزار آماریاصل از پژوهش از نرمهای حداده

افزار با استفاده از نرم با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و

 ، مدل مفهومی پژوهش تأیید شد.آماری لیزرل
 

 نتایج
دولتی و  هایدانشگاه آموختگاندانشبا توجه به اطالعات جدول شمارة دو، در هر دو گروه 

 مربوط است. به افراد شاغل نی بیشترین فراواغیردولتی، 
 

 

برحسب وضعیت  دولتیغیردولتی و  هایدانشگاه آموختگاندانشنی و درصد فراوانی توزیع فراوا -2جدول 

 شغلی

 غیردولتیدانشگاه  دانشگاه دولتی وضعیت شغلی

 شاغل
 148 203 فراوانی

 5/86 2/81 درصد فراوانی

 بیکار
 9 23 فراوانی

 3/5 2/9 درصد فراوانی

 مشغول به تحصیل در مقاطع باالتر
 14 24 فراوانی

 2/8 6/9 درصد فراوانی

 171 250 کل

 100 100 درصد کل
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سال سن  35تا  30شگاه دولتی بین دانآموختگان دانشدرصد از  6/33، آمدهدستها توجه به آمار بب

ولتی قرار دارند که دانشگاه غیرد آموختگاندانشدرصد از  4/37، سنی ین ردةدارند و در هم

های با توجه به یافته مربوط است.سال  35تا  30ه افراد سنین ین فراوانی در هر دو گروه ببیشتر

ان به مرددولتی و غیردولتی، بیشترین فراوانی  هایدانشگاه آموختگاندانش، در هر دو گروه آماری

 .مربوط است

گیری الگوی عوامل های مناسبت مدل اندازهمحاسبة شاخص با توجه به اطالعات جدول شمارة سه،

های دانشگاه آموختگاندانشبدنی، از دیدگاه رشتة تربیت  آموختگاندانشحمایتی مؤثر در اشتغال 

دهد که مدل نشان میافزار معادالت ساختاری لیزرل ا استفاده از نرمبدولتی و غیردولتی، 

گیری توان از این مدل برای اندازهآمده از تحلیل از برازش خوبی برخوردار است؛ بنابراین، میدستهب

 آموختگاندانشاز دیدگاه بدنی، رشتة تربیت آموختگاندانشالگوی عوامل حمایتی مؤثر در اشتغال 

 های پنج و شش، سؤالاما با توجه به معناداری مدل دولتی و غیردولتی استفاده کرد؛های دانشگاه

 مدل معنادار نشدند که این دو سؤال ازبین هشت گویه حذف شدند. رد
 

 

 افزار معادالت ساختاریای برازش مدل به کمک نرمهشاخص -3جدول 

مناسبت مدلشاخص  ردیف  
 انتظارهای موردارزش

شده()سفارش  

های ارزش

مدل شدةمحاسبه   

بیشترو  9/0 شاخص نیکویی برازش 1  94./  

بیشترو  9/0 شاخص برازش فزاینده 2  97./  

بیشترو  9/0 شاخص برازش تطبیقی 3  97./  

08/0از  کمتر شاخص ریشه مبانگین مریعات خطای برآورز 4  019./  

6 2X  همیشه معنادار است زیاد،آماری  نمونةدر  
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 ، گذاری دولت در اشتغالسرمایه های مربوط به مقیاساجزای درونی خردهضریب همبستگی  -4جدول 

 دولتیغیردولتی و  هایدانشگاه دو گروه تفکیکبه

 دولتیغیر
ضریب همبستگی/ 

 اولویت
 دولتی

ریب همبستگی/ ض

 اولویت

ر مؤثر دهای دولتی عوامل حمایت

 اشتغال

 دولتی 806/0 غیر دولتی 813/0
 بر اندازه چه تاگذاری دولت سرمایه

 است؟ ثرؤم آموختگاندانش اشتغال

 اول 819/0 اول 801/0
های گذاریحمایت کافی از سرمایه

 بدنیخصوصی در بخش تربیت

 دوم 769/0 پنجم 754/0
 نیاز باوجود تسهیالت بانکی مورد

 آموختگاندانششرایط مناسب برای 

 ششم 650/0 ششم 654/0
گذاری دولت در بخش میزان سرمایه

 بدنیتربیت

 سوم 756/0 دوم 789/0
های گذاریتوجه دولت به سیاست

 بدنیزایی در رشتة تربیتاشتغال

 چهارم 710/0 چهارم 769/0
های برابر اشتغال برای دادن فرصت

 زنان و مردان در جامعه

 پنجم 676/0 سوم 783/0
گیری برای اشتغال تعدد مراکز تصمیم

 آموختگاندانش

 

 گیریبحث و نتیجه 
های مربوط به مقیاساجزای درونی خرده ضریب همبستگی چهار، جدول شمارةبا توجه به اطالعات  

 مشاهده شد. اساس بار عاملیها بربندی آنبا توجه به اولویت ،گذاری دولتسرمایهعامل 

در مناطق گذاری خصوصی ( به تأثیر حمایت دولت از سرمایه1388) حسینی، شاهراستادرهمین

گونه اتخاذ هرکه ند معتقد( 2000) یمیهوو  فاتاس ،همچنین کند.مختلف بر اشتغال تأکید می

مالیاتی بر های ها و مشوق تغییر در نرخهای دولت و ز تعدیل هزینهسیاست پولی و مالی اعم ا

به تعیین سطوح گذارد و ، تأثیر میاست نیروی کارشامل تقاضا و عرضة  که های بازار کارمؤلفه 

الیات و عوارض دولتی معافیت از م ،راستادرهمین شود.منجر میجدیدی از اشتغال و دستمزد واقعی 

شود این مناطق می وند اشتغال دریافته باعث افزایش رگذاری در مناطق کمترتوسعه برای سرمایه 

ها، در با توجه به کارکرد دولت د کهنکن( بیان می2006)  والتر و موهان(. 2007شاه حسینی، )

تسهیالت  امکانات، طور مستقیم ازطریق تجهیز منابع و ارائةبیشتر کشورهای جهان، بخش دولتی به

آموختگان این خود بر بیکاری دانشگذارد که بخش خصوصی تأثیر می هایو منابع مادی بر فعالیت

های جدید کمک ، فضای عمومی حاکم بر جامعه به خلق و اجرای ایدهکلیطورهب .داردتأثیر مستقیم 
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 وکار برای های کسباصلی کارآفرینی و اشتغال است و نبود زیرساخت  از موانع مورد ند و اینکنمی

ینی و اشتغال در از موانع مهم کارآفر ،بدنیهای خصوصی در بخش تربیتاریگذاز سرمایه حمایت

تواند رشدونمو داشته باشد که (. کارآفرینی در بستر بخش خصوصی می2008زارع، این رشته است )

 نگاه و ،آفرینی و اشتغال در کشورترین مانع کاره در کشور ایجاد نشده است و اصلیسفاناین فضا متأ 

 والتر و موهان(، 2000) میهوی و فاتاس هایپژوهش(. 2008جوادیان و شجیع، نگرش دولت است )

با نتیجة پژوهش ( 2007حسینی )و شاه( 2008)و شجیع  جوادیان صراف (،2008) (، زارع2006)

بینیم که هم را میاشتغال  های دولت ازبندی عوامل مؤثر، حمایتد. از اولویتنخوانی دارحاضر هم

های غیردولتی حمایت کافی از آموختگان دانشگاهدولتی و هم دانش یاهدانشگاه آموختگاندانش

. با توجه به اندعنوان اولویت اول انتخاب کردههبدنی را بهای خصوصی در بخش تربیتگذاریسرمایه

وعی به نقش حمایت نکنیم که هرکدام از این پژوهشگران نیز بهمشاهده میهای ذکرشده توضیح 

ا یکی از موانع و این عامل ر کنندبدنی تأکید میی در بخش تربیتهای خصوص گذاریکافی از سرمایه

 .کننداشتغال قلمداد می

شرایط مناسب برای  نیاز باعامل دیگری که در این پژوهش بررسی شد، وجود تسهیالت بانکی مورد

ی شغلی شامل اعطای هاگذاری و فرصتهای گسترش سرمایهسیاست .است آموختگاندانش

ها به های قانونی بانکیالت بانکی از محل بخشی از سپردهپرداخت تسه قیمت وتسهیالت ارزان 

آموختگان دانشکننده به اشتغال ، عاملی کمکهای مختلف اقتصادیزای بخشهای اشتغالطرح 

را آموختگان دانششکالت مهم اشتغال ( یکی از م2006(. کریمی )2007شاه حسینی، ) هستند

ها و قوانین خاص سیاست از ز مراکز کارآفرینی در کشور و نبود حمایت حمایت کافی دولت انبود 

اندازی راه و ایفناوری و امور مشاوره فنی، گذاری،سرمایه در مسائل مالی،آموختگان حمایت از دانش

ات بانکی و کاهش اعتبار واگذاری قانون تسهیل ،لاین معضرفع  . برایداندهای اقتصادی میفعالیت

تصویب شد؛ اما کارایی زیادی  1386، در سال هاهای تولیدی و کارایی بانکهای اجرای طرحهزینه

 (2009) پورو سلیمان ورپ ی، خسروکلیورطهبنداشت.  آموختگاندانشبرای رفع مشکالت 

 که برای صورتی به ؛دندانها میموانع اصلی اشتغال آن آموختگان را ازنکردن دولت از دانشحمایت

ای به قیمت و یارانه وسعه، سیاست اعطای تسهیالت ارزان چهارم ت ، طی سند برنامةرفع این مشکل

های اعطای تسهیالت تکلیفی برای طرح ت اشتغالی، سیاسای کوچک و توسعة خودهطرح 

عطای تسهیالت بانکی از محل سیاست ا دار وبرخورویژه در مناطق کمترزا بهگذاری اشتغالسرمایه

، چهارم توسعه ند )سند توسعة برنامةتصویب رسیدبه زاهای اشتغالها به طرحهای قانونی بانکسپرده

 پور یخسرو( و 2007حسینی )(، شاه2008) (، زارع2006های کریمی )پژوهش ،طورکلیه(. ب2003

با عامل وجود  ،شدة برنامة چهارم توسعههای تصویب( و همچنین، برنامه2009) پورو سلیمان
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با توجه به نتایج  خوانی دارند.هم آموختگاندانششرایط مناسب برای  نیاز باتسهیالت بانکی مورد

دولتی ویت دوم و دانشجویان دانشگاه غیردولتی این گویه را در اولهای دانشجویان دانشگاهپژوهش، 

، چنین استنباط شدهبا توجه به مطالب گفته اند.ولویت پنجم انتخاب خود قرار داده آن را در ا

برای اشتغال نیاز با شرایط مناسب گامی مطلوب شود که وجود تسهیالت بانکی موردمی

 .است دانشگاهی آموختگاندانش

در همایش جهانی یونسکو )سازمان تربیتی، علمی و ، امل دیگری که در این پژوهش بررسی شدع 

اذعان شد که  «یکموها در سدة بیست»آموزش عالی و دانشگاهفرهنگی ملل متحد( با عنوان 

 ویژه ازطریق به اقتصادی ، توسعةکنیمای که در آن زندگی میترین نقش آموزش عالی در سدهمهم

، رئیس کنفرانس مسائل مالی آموزش عالی(، 242،0033) 1تخصصان است. گتجنستربیت م

دهد که شان مینآمده دستهنتایج ب اند.«ها گره خوردهها با شغلشگاهدانباره چنین گفت: »دراین

عنوان ه دانشگاه است. نظام آموزش عالی بهجوانان برای ورود ب ترین انگیزةانگیزة شغلی مهم

ترین عامل که کلیدیطوری سیستمی پویا و هدفمند، نقشی حساس در فرایند توسعة کشور دارد؛ به

د. آوردست میهای الزم را بهو قابلیت کنددر این سیستم رشد می 2انسانی توسعه؛ یعنی سرمایة

انداز مناسب است و داشتن تفکر راهبردی و چشممستلزم رشد موزون و متناسب این سیستم، 

نشدن  شکوفا ،هاترین آندنبال دارد که یکی از مهمهی به آن پیامدهای بسیار منفی بهتوجیب

 کشور است  ترین نیروی محرکة رشد و توسعةعنوان مهماستعدادهای بالقوة عامل انسانی به

شمار نند میزان تحصیالت، عامل مهمی بهمامنزلت سیاسی دولت در اشتغال  ،بنابراین (؛2011نتاج،)

اندازی ترین مشکالت فرارو در راه مهم ،ی دولتها(. مشکل سیاست2009اگزاکسیو،آید )می

تاجایی  اهمیت برطرف کردن این مشکل (.2008جوادیان و شفیع،)شود وکار محسوب میکسب

بیان کرده است که ایران در درون خود با ( در پژوهشی 2007حسینی ) مهم است که شاه

های دولتی و خصوصی گرفتار رو است و شرکتغیردولتی عمل فعاالن اقتصادی روبهمحدودیت 

اینکه مقررات نوعی مداخلة دولت در اقتصاد است و حالت دلیل ، بهبنابراین ؛ضوابط دولتی هستند

، اعتقاد به (. همچنین2007حسینی، شاه) شود زدایی، باید از اقتصاد ایران مقررات دارندگی داردباز

زایی است که در این رابطه مکاتب مختلف اثرهای دولت در مقولة اشتغال ها و نقش تأثیر سیاست

خاص خود متفاوت  هایهای پولی و مالی، براساس مفروضنقش دولت را ازطریق اعمال سیاست

ها نبود حمایت سیاست ( نیز در پژوهشی2006کریمی )(. 2006ماهون و والتر،)کنند بینی میپیش

فناوری و  فنی، گذاری،سرمایه آموختگان دانشگاهی در مسائل مالی،و قوانین خاص حمایت از دانش

 
1. Gaehtgens   

2. Uman Capital 



 113                                         ...آموختگاندانش اشتغال بر دولت یگذاره یسرما اثر لیتحل: قربانی قهفرخی
 

 داند.می آموختگاندانشمل مهمی در اشتغال های اقتصادی را عااندازی فعالیتای راهامور مشاوره

(، 2006)والتر و موهان(، 2006) (، کریمی2007) حسینیشاهعات مطالحاضر با نتایج  نتایج پژوهش

توجه دولت به  خوانی دارد.هم (2011)و قیاسی  زادهمیرک (،2008)شجیع جوادیان و 

آموختگان دانشگاه دولتی نظر دانش بدنی است که اززایی در رشتة تربیت های اشتغالگذاری سیاست

با توجه به مطالب  دوم اولویت قرار گرفت. آموختگان دانشگاه غیردولتی در ردةدانشدر ردة سوم و 

پیش توجه به نقش ازاند و این خود بیشها گره خوردهها با دانشگاهشده، شغلگفته 

 کند.ها در اشتغال را آشکارتر میهای دولت در دانشگاهگذاری سیاست

های برابر اشتغال برای زنان و مردان در شد، دادن فرصتعامل دیگری که در این پژوهش بررسی 

این عامل را  ،هر دو ،دولتیغیر دانشگاهآموختگان دانشدولتی و آموختگان دانشگاه. دانشجامعه بود

، افزایش اشتغال آموختگان زن در آموزش عالیبا افزایش تعداد دانش در اولویت چهارم قرار دادند.

اما  ؛طور خاص ایجاد شده است، بههای اشتغال برای زنانطورکلی و در برخی از بخشبه ،زنان

مردان دارای مدرک تفاوت بین حقوق زنان و که  نشان دادند در پژوهشی( 2004) 1ارسل و الیاسپ 

مردان ل برای زنان و اشتغای ربه براب( 2009) و همکاران برآبادی ،استرایکسان وجود دارد. درهمین

با توجه به وجود ظرفیت زیاد  ،هازنان در دانشگاه اشتغال به تحصیلبا ، کلیطورهب. نداشاره کرد

های دانشگاهکرد دولت )هزینه های مهندسی،های مختلف تحصیلی حتی رشتهتحصیل زنان در رشته 

صورت نوع جنسیت به( برای دو دولتیغیرهای دانشگاههای خانواده )دولتی( یا استفاده از هزینه

، متوسط طور به یابد.ضرورت می ،شغل در زنان و مردان برابری ایجادیکسان با توجه به نوع جنسیت 

موزش آ هایها و مؤسسهبدنی از دانشگاهزن( در رشتة تربیت  2383مرد و  2167نفر ) 4550ساالنه 

نفر در مقطع  2569نفر در مقطع کاردانی،  1724 ،. از این تعدادشوندمیآموخته عالی کشور دانش

، ساالنه . همچنینهستندمقطع دکتری  نفر در 13ارشد و فر در مقطع کارشناسین 244کارشناسی، 

زن نسبت به  آموختگاندانشکه بیانگر نسبت بیشتر  شوندآموخته میزن دانش 2383مرد و  2167

 آموختگان دانشبهتر، خروجی عبارته است و بهر چند سال اخیر حفظ شدمرد است که این روند د

های تحصیالت تکمیلی های دورهر و نوآوری و بهبود کیفیت فعالیتبرای ایجاد تغیی بیشتر است. ،زن

، هایی شناسایی شود و سپسها ازطریق شاخص، وضعیت موجود این دورهنخستتا الزم است 

در باال با حاضر با نتیجة پژوهش  .(2012اتقا،) پیشنهاد شودراهکارهای بهبود آن ها، براساس یافته

زاده و قیاسی و میرک (2009)و همکاران  برآبادی(، 2004پارسل و الیاس ) هاینتایج پژوهش

 خوانی دارد.هم( 2011)
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آموختگان دانشگیری برای اشتغال عامل دیگری که در این پژوهش بررسی شد، تعدد مراکز تصمیم

دانشگاه از  آموختگانم و دانشدانشگاه دولتی این عامل را در اولویت پنجاز  آموختگانبود که دانش

کشورهای مختلف با شرایط و از  آموختگاندانش عامل را در اولویت سوم قرار دادند. این دولتیغیر

، وجود مراکز متعدد برای کلیورطهمتفاوتی دارند. ب های اجتماعی مختلف، درآمدهای ساالنةدیدگاه

، پا گیر استخدامی و همچنینووانین دستباعث ایجاد ق آموختگانگیری برای اشتغال دانشتصمیم

(. نتیجة پژوهش حاضر 2009برآبادی و همکاران، شوند )رفتن وحدت عمل برای استخدام میازبین 

 خوانی دارد.( هم0520) 1اروپا تحقیقاتی( و کمیتة 2009) و همکاران برآبادی با نتایج مطالعة

بود بدنی تگذاری دولت در بخش تربیزان سرمایه، میامل دیگری که در این پژوهش بررسی شدع 

دانشگاه  آموختگانا در اولویت ششم و دانشدانشگاه دولتی این عامل ر آموختگانکه دانش

ثیر صنعت ورزش در  برای بررسی عینی میزان تأ اولویت هفتم قرار دادند.  عامل را دراین  دولتیغیر

 51821، 1993در سال هد که در ولز دهای علمی نشان میل، مطالعة آمار حاصل از پژوهشاشتغا

رشد داشته است و  13/0بیشتر از  1998تعداد در سال  اند که ایننفر در این صنعت اشتغال داشته

بیشتر این صنعت درسراسر جهان هستیم. ، شاهد رشد های بعدبا پیگیری مطالعات در سال

سو، ازیکهستند که هستند و همگی بر این عقیده  مشابه فراوان های، پژوهشزمینهدراین

از فعالیت ها، کمبود منابع اعم از فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مشکالت ناشی محدودیت توان دولت

افزون مردم، پیچیدگی روابط کشورها، انفجار دیگر، مطالبات روزهای ناکارآمد دولتی و ازسوی 

و اند ها سلب کردهو خطا را از دولتآزمون  شدن، اجازةسوی جهانیهاطالعات و حرکت ب

مردم را در این معادله ضروری  بخش خصوصی و مشارکت نظران لزوم کارآفرینی، مداخلةصاحب

 (.2005کمیته تحقیقات اروپا،) دانندمی

عنوان سازی را بههای خصوصیتازگی سیاستعنوان متولی ورزش کشور، بههجوانان بووزارت ورزش 

های جدیدی را برای کارآفرینی در تواند فرصتست میراهبرد خویش انتخاب کرده است. این سیا

فرصت را برای کارآفرینان پدید های ورزشی این رو قرار دهد. پشتیبانی از طرح بخش ورزش پیش

خوبی هدایت شود، های خود را با پشتوانة مالی مناسب پیش ببرند. اگر این طرح بهرحآورد تا طمی

دلیل هالبته ب بدنی و ورزش باشد؛شغلی در حوزة تربیت هایتواند مبدأ ایجاد بسیاری از فرصتمی

واهند استقبال چندانی مواجه نخ با  احتماالً های بسیار نو و ناآشنا، طرحبودن بافت این سازمانسنتی

زارع، ) کنندمقابله با چنین شرایطی آماده می پذیر خود را برایشد؛ باوجوداین، کارآفرینان مخاطره

ایت لزوم حم زایی آن،صنعت ورزش و میزان درآمدشده درمورد گفتهمطالب با توجه به  (.2008

( در پژوهشی میزان 2008؛ اما زارع )شودبدنی گویاتر میدولت از اشتغال در بخش تربیت
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آفرینی و اشتغال در ایران در رشتة از موانع اصلی کارگذاری زیربنایی دولت در ورزش را سرمایه

گذار خصوصی در ( حمایت دولت از سرمایه2007حسینی )، شاهراستادرهمین .داندبدنی میتربیت

، نبود کلیطورهب داند.یدانشگاهی مآموختگان دانشمل مهمی در افزایش مناطق مختلف کشور را عا

ها و قوانین خاص، از ز مراکز کارآفرینی در کشور و نبود حمایت از سیاستحمایت کافی دولت ا

های هستند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آموختگاندانشال ر اشتغعوامل مؤثر د

 خوانی دارد.هم( 2008) زارع ( و2008)جوادیان صراف و همکاران (، 2007حسینی )شاه

های هنگفت ه هم دانشجویان متحمل هزین و یابیم که هم دولت شده درمیبا توجه به مطالب گفته 

توانند از منافع کنند، میکه می ایگذاری، دولت و دانشجو با سرمایهنهایتولی درشوند؛ آموزشی می

باید از آموزش  که آیاست ا این ماندمند شوند؛ اکنون سؤالی که همچنان باقی میآموزش بهره 

ی افزود؟ پاسخ این های آموزشباید بر سهم دانشجویان از هزینه آیا یا برعکس، رایگان حمایت شود

مند شوند و ستقیم بهرهمطور بهگذاری در آموزش عالی اش از سرمایهاست که اگر دانشجو و خانواده

آموزش   شک سزاوار است که هزینةها به درآمد بیشتری دست یابند، بیها و تخصصبا کسب مهارت

 کند،آموزشی که دانشجو دریافت می چنانچه بخش مهمی از منافع شده را تقبل کنند؛ امادریافت

ا به طریق پرداخت مالیات یپس از اندک زمانی به جامعه بازگرد، شایسته است که همة اقشار مردم از

های واردشده بر دوش نمایند تا از بار هزینهی مشارکت های آموزشهر نحو ممکن دیگر، در هزینه

گذاری در سرمایه ،گذاری در آموزش عالی، درواقعهایشان کاسته شود. سرمایهدانشجویان و خانواده

این، مناسب است تا بنابر است؛ پایرانسانی بنابر ماهیت خود بادوام و د سرمایة انسانی است و سرمایة

باشیم و  بازده اقتصادی آن ای دیگر، از آغاز در اندیشةسرمایه گذاری در هر کاالیهمانند سرمایه

رو، برطبق مطالب های آن باشند؛ ازاینها و فایدهفکر هزینه  هب ریزی بایدافراد پیش از هر برنامه

های دولتی( و به دانشگاه آموختگاندانشه به جامعه )برای بازگشت سرمایها برای دولت شده،گفته 

دربین  ،برای تحصیل خود صرف کرده است ای کهرفتههای ازدست ده براساس فرصتکرفرد تحصیل

 های مناسب، درست گذاریبا سیاست های دولتی و غیردولتی، بایددانشگاه آموختگاندانشدو گروه 

است(  ای که صرف آموزش شدهرفته های ازدستانند بازگشت سرمایه )مالی و فرصتو کاربردی بتو

ها و فرد خانواده رفتن سرمایة دولت، مردم،را بتوانند به جامعه برگردانند و باعث ازدست

بدنی شبختانه با موقعیت مناسبی که رشتة تربیتخو ،حاضر نشوند. با توجه به پژوهش آموختهدانش

میزان  شده در جدول شمارة یک، مشاهده کردیم کهداده، با توجه به آمار نشاندر جامعه دارد

دولتی پایین دولتی و غیر هایدانشگاهبدنی در ارشد تربیتکارشناسی آموختگاندانشبیکاری دربین 

 ،هااوت آنشود و تنها تفدیده نمی آموختگاندانشبین اشتغال دو گروه از  است و تفاوت معناداری

ین مقطع و این رشته جامعه با این دو گروه قشر دانشگاهی در ا هریة دانشگاه است ودر پرداخت ش
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رسد تا نظر میهالبته این نوع برخورد منطقی ب ؛به یک صورت برخورد کرده است بسته به نیاز خود

نحو هآموزش بتواند ب بدون پرداخت هزینه برای ،دانشگاه غیردولتیآموختگان دانشدولت درمورد 

، پژوهشگران این نهایتدر. نیکو از این سرمایة انسانی برای پیشبرد اهداف جامعه استفاده کند

اری دولت در گذشده، به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در سرمایهپژوهش با توجه به موارد گفته 

ای مستقل با توجه به عنوان جامعههپرداختند که هر گروه بآموختگان دانشاشتغال دو گروه از 

، نظرهای خود اندیل پیدا کردهه نسبت به عوامل حمایتی دولتی درحین تحصک ها و نظرهاییدیدگاه

بین دو گروه تفاوت وجود بندی عوامل دررسد که بین اولویتنظر میهو این منطقی ب را بیان کنند

 شده در این پژوهش،های دولتی مطرحهشت عامل حمایتکه مالحظه شد  درمجموع، داشته باشد.

 دارند. دولتی و غیردولتی هایدو گروه دانشگاه آموختگاندانشش مؤثری در اشتغال نق
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Abstract  

Obviously, the most important human capital is an appropriate use of these funds is 

necessary in an integrated system. This study analyzes the effect of government 

investment on employment MSC degree in physical education is public and private 

universities. Methods In this descriptive - analytical study and the research community all 

MSC degree in physical education in the years 1385 till 1390 all the trends in both public 

and private universities have graduated from the population size 7500 study estimated that 

a sample size of Cochran's formula was used to estimate the sample size was 360 patients 

. Stratified cluster random sampling was performed. A questionnaire was used to collect 

data confirm the validity of the questionnaire Physical Education teachers, administration, 

economics, sociology and the social sciences. For construct validity, exploratory factor 

analysis indicated that an acceptable construct validity (factor loading 0.748) level of 

reliability equal to 0.98 (Cronbach’s alpha) were reported. The cost of software for 

statistical analysis (SPSS 20) and LISREL was used. In general, graduates of public 

universities and non-governmental, public investment factors affecting the employment 

of graduates of master's degree in physical education were identified. The results of the 

study showed that between 7 operating state investment in jobs to support plenty of private 

investments in physical education among graduates of two universities with the highest 

correlation coefficient (a public university with a correlation coefficient, 0.819 

universities and NGOs with a correlation coefficient, 0.801). General government 

investment in job creation as the main trustee is very important. 
 

Keywords: Government Investment, M.Sc. Graduate Physical Education, Employment, 

Public and Private Universities. 
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