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Abstract
The purpose of recent article was to consider the
consequences of the effectiveness of the
curriculum content of bachelor and master
degree of Applied Physics on one of the most
important needs of society, such as Graduates
unemployment of these courses. This study
examines the relationship between the scientific
and practical experiences of these graduates who
have received university curriculum in the
universities of the country and has addressed the
needs of the community. The research method is
descriptive survey. The statistical population of
the study consisted of all graduates of these
courses from universities around the country in
the academic year of 2012-2013. They were
selected by random sampling of 50 people. The
instrument used in the research was a structured
interview and a standard job satisfaction
questionnaire, which was performed on the
sample. Using descriptive statistics, the results
of the interview and the questionnaire were
examined. Research findings show that the
content of these courses cannot meet the needs
of the community and need to be reviewed.
Keywords: curriculum content, graduates of
Physics, university education, unemployment.
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مقدمه

پیشرفت و رکود ،توسعه و ضعف اقتصادد ،،اتتااد و و
تکنولوژ ،هر کشور باه یازان برند اهریاز ،و الکارد
ثبت و یاد نفاو م وش او من کشاور ا اا اش م اوشش
درسااها ،و بااهویاژه م ااوشش دانشا دهو بساات و دارد
(.)Brian,2007
برند هریز ،م وش و در کندر سدیر برند اهریاز،هاد،
وتود اش اهایت قدبل توتهو برخوردار اسات و تدی اده
من تااد یااد ،اساات کااه بااین توسااعه م وش ااو و
توسعه یدفت و کشورهد ارتبدط عناددار ،برقارار اسات و
هابساات و شی ادد ،ب این ای ان دو فهااوو وتااود دارد و
وتاوان اش من باه ناوان کلیاد ،بارا ،توساعهیادفت و
کشورهد یدد ناود .تد به ا روش دانش بشار ،ناهتنهاد ایان
وضوع را نفو نناوده است؛ بلکه هزینههد ،م وش او را
بد نوان سر دیهگذار،هد ،م وش و عرفو کرده است و
سااعو در تر ی اب دسااتاناادرکدران توسااعه توا ا در
گرایش به تخصایص ا تبادر بیشاتر باه بخاش م اوشش
ااونادیااد ( .)Lamprou Votzaki,2006ایاان ا اار در
رایطو است که انتظادر اش م اوشش نیاز در باین افاراد
تد عه دستخوش تحاوتتو اده اسات و م اوشش کاه
روش ،دسترسو به من برا ،تعداد شیدد ،اش ردو ،حادل
و یر اکن وناود؛ ا روشه بدتوتاه باه نشاور تهادنو
یقوق بشر و قوانین اسدسو کشورهد به نوان یاک یا
رد و طرح ده است و روشبهروش دا نه من در شندگو
روش ااره دریاادل افاازایش اساات؛ بااه ااکلو کااه کلی اه
رصه هد ،فرهن و ،اتتاد و ،اقتصدد ،و یتو سیدساو
تأثر اش برند هریز،هد ،م وش او فعادل خواهناد باود و
هادهن و بیشتر بین هریک اش این بخاش هاد باد بخاش
م وش و تضاینو برا ،یصول به اهادا تلقاو خواهاد
د (.)Herkenrath,2002
گسترش راکز م وشش دلو در کشور بهویژه پا اش
انقالب اسال و االوه بار بهباود یکاو اش ادخص هاد،
توسعهیادفت و ،یعناو یازان ساواد در تد عاه ،وتاب
افزایش درک گرایو در کشور اده اسات .هااین ا ار

سبب افزایش تادیل تواندن در کشور به ادا اه تحصایل
در هر دو گروه تنسیتو گردیده است .بد افزایش ساط
سواد در بین تواندن ،انتظدرات غلو این قشر اش تد عاه
نیز افزایش پیدا کرده است .اش طرفاو ارایط ،ساط و
تدی ده غلو که برا ،این قشر تحصیلکرده تد عاه در
نظر گرفته و ود بدیاد تندساب باد تحصایالت من هاد
بد د .این تندسب بین غل و تحصیالت ناهتنهاد اش نظار
انتظدرات تواندن دارا ،اهایات اسات ،بلکاه باد در نظار
گرفتن هزیناها ،کاه تد عاه بارا ،پارورش ایان افاراد
تحال ده نیز قدبل توته است .اش طرفو تصاور د اه
ردو من است کاه باد تاالش بارا ،ورود باه دانشا ده و
کسااب دانااش و اادرک تحصاایلو باادتتر ااوتواننااد
وقعیتهاد ،اغلو بهتار ،را بارا ،خاود رقاا بزنناد
(.)Tavassoli&Ebrahimpoor, 2011
یکو اش ریشههد ،عضل بیکدر ،دانشم وخت ادن در
بحث فقدان کسب هدرت در دانش ده هد یدفت او اود؛
شیرا بدشار کدر کشور هو اندانه به دنبدل افاراد ،اورود
که الوه بر دارا بودن درک دانشا دهو ،هادرت کادفو
برا ،انجادو اغل را نیاز دا اته بد اند ( & Narayan
)Cassidy, 2001؛ بناادبراین ا ااروشه دانشاا دههااد بدیااد
دانشم وخت دنو را بد هدرتهادیو کاه بتوانناد باهطاور
یرفها ،در صر یاددگیر ،ایفاد ،نقاش کنناد ،تربیات
کنند ( .)Shahtalebi & etal, 2017درواقا  ،تحاوتت و
دگرگونو هد ،اتتاد و و اقتصدد ،در تد عاه باه لات
ر د لا و تکنولوژ ،به ید ،است که هار سادش دن یاد
نهدد ،که نتواند خود را به مخرین تحاوتت ،تغییارات و
دگرگونو هد ،تهدنو برسدند ،ییادت و بقاد ،خاود را اش
دساات خواهااد داد .تحااوتت و دگرگااونو بااد توتااه بااه
پیشرفت لا و تکنولاوژ ،ساتلزو ناومور ،،خالقیات،
نومور ،در حصوتت و خد دت تدید اسات .بار اساد
نظریه دک وبر ،م وشش در ایجدد تحوتت ارش ااند اش
طری تربیت نیرو ،انسدنو کدرمفرین نقاش هااو دارد
( .)Ashtiani, 2004م وشش دانش دهو الوه بار تربیات
نیرو ،انسدنو کدرمفرین ،برا ،توسعه اقتصدد ،و تحوتت
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اتتاد و و تواند بدورهد و ارشش هد را در دانشاجویدن باد
افزایش ا تاددبهنف  ،تقویات هویات اذهبو و لاو و
تشوی به کدرهد ،خالقدنه در تد عاه فاراها نادیاد کاه
هاین ا ار سابب ر اد و بدلنادگو ،رقدبات و تحاول در
اتتادع خواهد د .وظیفه م اوشش دانشا دهو ،تربیات
نی ارو ،انساادنو کدرم ااد و کاادرمفرین اساات کااه بتوانااد
بهصورت هدفاند باد کساب هادرتهاد ،تشو ،شاد ل
تدید را به تندساب نیادش تد عاه الاو سادشد و رابطاه
تن دتنا اادبین کاادرمفرین و ا ااتغدل ایجاادد ااو ااود
به طور،که بد افزایش فعدلیتهد ،کدرمفرینو نرخ بیکدر،
نیز کدهش ویدبد ()Barro& Jong,2000؛ ا د تأسافدنه
یدفتههاد ،کریااو و هاکادران ()karimi & etal, 2016
نشاادن داد کااه چاادلشهااد ،دانش ا ده هن اادو انتخاادب و
سدش دندهو حتوا یدکو اش کدربرد ،نبودن م وختاههاد
است.
حاد ،و هاکدران ()Mohammadi & etal, 2013
بد انجدو طدلعدتو دریدفتند طرایاو برند اه درساو بدیاد
انواع دیست و هد ،تشو در ش ینههاد ،ختلاف فناو و
رفتدر ،و ش ینها ،را در پرورش دانشاجویدن بارا ،ورود
به بدشار کدر ایجدد نادید .در این راستد ،برند ههد ،درساو
بدید نجر به پرورش افراد ،تخصاص (دارا ،داناش و
هدرتهد ،رباوط باه یاک ر اتة تخصصاو) ،افاراد،
پژوهش ر (دارا ،دانش و هدرت هد ،ربوط به پاژوهش
و توسعة داناش) و پارورش افاراد ،دارا ،هادرتهاد،
ااو و (داناش و هادرتهاد ،رباوط باه ااهروند،،
خالقیت ،تفکر انتقدد ،و یره) گردد.
بد توته به اینکه تواناند ،،توسعه و استقالل واقعاو
کشورهد نسبت ستقیاو بد تواندیو منهد در تولید لا و
توسعه لاو دارد و م اوشش ،حاور اسدساو و گادو اول
برا ،دستیدبو به یک توسعه سدلا و پدیدار و هااهتدنباه
است اش این رو بررسو رابطه تقدبال توساعه اقتصادد،،
اتتاد و و سیدسو بد نظدو م وش و ا ار ،اسات کاه در
سدلهد ،اخیر ورد توته و بررسوهد ،دقیا حققادن
قاارار گرفتااه اساات ( Barro & Jong-Wha,2000و

 Herkenrath, 2002و  Brian, 2007و
 )Votzaki, 2006و وتواند اهایت به سزایو در رو ان
سادختن چشااانااداشهد و دورنادهاد ،سیدساتگااذار ،و
برند هریز ،مینده توا ا دا اته بد اد ،باه نحاو ،کاه
ا روشه سر دیهگذار ،در م وشش درسها ،و دانشا دهو
فی ادترین و اثااربخشتاارین اکل ساار دیهگااذار ،در
دراش دت است و استقالل فرهن و ،سیدساو و اقتصادد،
هار تد عاه تاد یاد بسایدر شیادد ،باه من بسات و دارد
( .)Fatemi Amin, 2012در هر تد عها ،هاد نهادیو
م وشش دلو تدارک فرصتهد ،ندسب به نظور کساب
دانش ،هدرت و ن رش در قدلاب دیسات وهادیو اسات
بهگونها ،که منادن را در اثربخشاو بارا ،تد عاه یادر،
رسدند .اش منجدیو که این ر د بدید در قدلب برند ه درسو
دانش دههد نعک گردد ،برند ه درسو و ایوه انساجدو
من بااد نیدشهااد ،تد عااه توتااه ویااژها ،را ااوطلبااد
(.)Mohammadi & etal, 2013
نصاایر ،و هاکاادران ( ،)Nasiri & etal, 2011در
بررسو سرفصال برند اه تحصایلو دوره کادردانو ر اته
کتدبدار ،و اطالع رسدنو اش پدسخ هاد ،داناش م وخت ادن
دریدفتند یزان رضدیت اش هادرت هاد ،کساب اده در
دوره تحصیلو ،تندساب یادن درو الاو و نظار ،و
یزان رضدیت اش هدرت کسب ده در دوره تحصایلو اش
دیدگده داناشم وخت ادن در یاد شیادد ،در صاورتو کاه
یزان رضدیت اش دانش کسب اده و یازان رضادیت اش
ن رش کساب اده در دوره تحصایلو در یاد توساط
ارشی ادبو ااد و بااد اسااتفدده اش پدسااخ کدرفر دی ادن ای ان
دانش م وخت دن ،تواندیو پدسخ گویو به سؤاتت راتعین
و مگدهو و هدرت در انجدو ا ور حوله را در ید توسط
ارشیدبو کردند .کدرفر دیدن اش مگادهو و تواناناد ،من هاد
رضدیت نسبو دا تند .نتدیج این تحقیا نشادن داد کاه
برند ه درسو کدردانو ر ته کتدبدار ،نیادش باه بادشن ر،
کد ل دارد.
تغییراتو در دنید ،کدر و ا تغدل در یدل وقوع است،
برخو اش ایان تغییارات باه ارح شیار هساتند :کادهش
Lamprou
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فرصتهاد ،اغلو باه دلیال فندوراناه ادن برخاو اش
شد ل؛ ایجدد قدبلیتهد ،اغلو در بسایدر ،اش نادط
تهدن به دلیل توسعه فندور،هد ،اطال ادتو و ارتبادطو،
تحقیقدت لاو؛ افزایش استخداو یررساو در قدیساه
بد استخداو رساو ،به دلیل نیدش شد ل به هادرت هاد،
تدیااد و هاچنااین تادیاال افااراد بااه تعااویض سااری
شد لشدن برا ،کسب شد ل بهتر؛ تغییارات ساری در
ویژگو هد ،غلو ،بهویژه بد در نظر گرفتن هادرتهاد،
ارتبدطو و یل ساللها،؛ تغییار یازان کادر باه دلیال
ب اینالالل او اادن باادشار ک ادر؛ اهای ات ک ادر تیا او در
رکتهد ،تجدر ،و تادیل بسیدر ،اش توا ا پیشارفته
در ورد خصوصوسدش ،خاد دت ااو و؛ تاالش بارا،
انعطد پذیر ،و توانادیو پدساخ گاویو بیشاتر .تغییارات
دنید ،کدر ،نظدو م وشش دلو را به بحث و تجدیاد نظار
در ورد برند ه هد ،درسو دانش دهو وادار نااوده اسات
(.)Atashak & etal,2013
بد توته به اینکه هاد برند اه پانجا ،کادهش نارخ
بیکدر ،است ،پ بدید به دنبدل کنترل بیکدر ،باهویاژه
بیکدر ،دانشم وخت دن دانش دهو بود .برا ،این نظاور
ضرور ،است م وشش دانش دهو این افراد اورد طدلعاه
قرار گیرد.
طدلعة یدضر درپو پدسخ ویو به این سؤاتت است کاه
مید حتوا ،برند ه درسو دورة کدر ندساو و کدر ندساو
ار د فیزیک دانش ده ایران توانسته اسات ،یادفتن اغل
دانش م وخت دن این دوره هد را تسهیل و تسری بخشاد
اثرگذار ،تحصیالت افراد بر نوع غل و درم د دن و باه
گفتها ،بر ندبسد دنو اتتاد و بیکدر ،چ ونه بوده اسات
و وضعیت این دو تغیر (تحصایالت و بیکادر )،در باین
این افراد چ ونه است بارا ،یادفتن پدساخ ،اش ابزارهاد،
صاادیبه و پرسشااند ه باارا ،دانااشم وخت اادن دوره
کدر ندسو و کدر ندسو ار د فیزیک دانش دههد ،ایاران
استفدده ده است.

فرضیههای پژوهش

 .1درصد کاو اش دانشجویدن ر ته فیزیک بعاد اش اتاادو
تحصیالت کدر ندسو و کدر ندسو ار د توانسته اند وارد
بدشار کدر وند.
 .2یادن اغل دانااشم وخت ادن قادط کدر ندساو و
کدر ندسو ار د ر ته فیزیک باد ادرک و تخصصشادن
ارتبدط وتود ندارد.
 .3تحصاایالت دانااشم وخت اادن قاادط کدر ندسااو و
کدر ندسو ار د ر ته فیزیک ،مندن را به درم اد کفاو
نرسدنده است.
 .4دانش م وخت دن قدط کدر ندسو و کدر ندسو ار د
ر ته فیزیک بدتوته به برند اه درساو دانشا دهو ادن
( الکرد تحصیلو دن) دارا ،رضدیت غلو نیستند.
روش پژوهش

یوة تا مور ،اطال ادت در ایان پاژوهش ،پیادیشاو
بوده است و باد اساتفدده اش ابازار صادیبه و پرسشاند ه
استدندارد سنجش رضدیت غلو انجدو ده است.
به نظور تهیه ابازار صادیبه اش پرسشاند ه حقا
سدختها ،که پدیدیو و روایو من ورد تأییاد تخصصادن
قرار گرفته بود ،استفدده اد .ابازار صادیبه اد ل 11
گویه ید سؤال اش ویژگوهد ،غلو -تحصیلو بود.
تاعی ات م اادر ،در ای ان پااژوهش باادرت اساات اش
فدرغ التحصیالن دوره کدر ندسو و کدر ندسو ار د ر ته
فیزیک کدربرد ،بد گارایش یدلات تد اد دانشا دههاد،
ای اران در ساادل تحصاایلو  91-92ک اه بااد ناونااهگیاار،
تصددفو 01 ،نفر د ل  31شن ( 11نفار فادرغالتحصایل
کدر ندسو و  12نفر فدرغالتحصیل کدر ندساو ار اد) و
 21اارد ( 12نفاار فاادرغالتحص ایل کدر ندس او و  1نفاار
فدرغ التحصیل کدر ندسو ار د) اش دانش دههد ،دولتاو و
مشاد کشور انتخادب ادند .در ابتادا اطال ادت خصاو
تکتک این افراد اش نظر روع به کدر و نوع غلشادن باد
صدیبه اولیه شخص د .تدول شیر نشدن دهنده ایان
اطال دت است.
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جدول  .7نمونة آماری برحسب طبقات نمونهگیری (جنس ،نوع دانشگاه) و همچنین اطالعات شغلی (مختصر)
جنس

زن

نوع دانشگاه

مرد
آزاد

دولتی

آزاد

دولتی

مدرک فارغالتحصیلی

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

تعداد فارغالتحصیالن (نفر)

01

4

8

8

9

2

3

6

فراوانی کل فارغالتحصیالن
درصد فراوانی

31
%21

درصد فراوانی کل
افراد
شاغل

دانشجویی

(نفر)

تعداد کل از

%06

%06

%08

%61

فارغالتحصیالن
از دوره

%8

21

2

دوره

0

%4

%6

%02

%41
1

2

0

5

1

2

0

4

دانشجویی
بعد از دوره
فارغالتحصیلی

5

2

3

3

7

2

0

4

تعداد کل بعد
از دوره

04

03

فارغالتحصیلی
درصد

از دوره

فراوانی

دانشجویی

%4

%

1

4

%2

%

4

%2

درصد فراوانی
کل از دوره

%8

%01

دانشجویی
افراد
شاغل

بعد از دوره
فارغالتحصیلی

%01

%4

%6

%6

%04

%4

%2

%8

درصد فراوانی
کل بعد از

%26

دوره

%28

فارغالتحصیلی
فراوانی
بیکاران

3

0

5

3

0

1

1

0

(نفر)
بیکاران

درصد فراوانی
فراوانی کل

%6

%2
%42

%1

6

2

%1

%1
%2

%2
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جدول  .9درصد فراوانی شاغل بودن زنان فارغالتحصیل در بین نمونة آماری (قبل و بعد از فارغالتحصیلی)
%06
درصد فراوانی کل زنان فارغالتحصیل در نمونه آماری مورد مطالعه
درصد فراوانی کل زنان شاغل از دوره دانشجویی
(قبل از دوره فارغالتحصیلی) در بین نمونه آماری مورد مطالعه

%06

درصد فراوانی کل زنان شاغل بعد از دوره فارغالتحصیلی
در بین نمونه آماری مورد مطالعه

%40

درصد فراوانی کل زنان شاغل از دوره دانشجویی
(قبل از دوره فارغالتحصیلی) در بین نمونه آماری زنان مورد مطالعه

%00/7

درصد فراوانی کل زنان شاغل بعد از دوره فارغالتحصیلی
در بین نمونه آماری زنان مورد مطالعه
درصد فراوانی کل زنان بیکار بعد از دوره فارغالتحصیلی
در بین نمونه آماری زنان مورد مطالعه

%23/3
%26

جدول  .9درصد فراوانی شاغل بودن مردان فارغالتحصیل در بین نمونة آماری (قبل و بعد از فارغالتحصیلی)
%26
درصد فراوانی کل مردان فارغالتحصیل در نمونه آماری مورد مطالعه
درصد فراوانی کل مردان شاغل از دوره دانشجویی
(قبل از دوره فارغالتحصیلی) در بین نمونه آماری مورد مطالعه
درصد فراوانی کل مردان شاغل بعد از دوره فارغالتحصیلی
در بین نمونه آماری مورد مطالعه
درصد فراوانی کل مردان شاغل از دوره دانشجویی
(قبل از دوره فارغالتحصیلی) در بین نمونه آماری مردان مورد مطالعه

%8
%48
%46

درصد فراوانی کل مردان شاغل بعد از دوره فارغالتحصیلی
در بین نمونه آماری مردان مورد مطالعه

%76

درصد فراوانی کل مردان بیکار بعد از دوره فارغالتحصیلی
در بین نمونه آماری مردان مورد مطالعه

%06

بد توته به ارقدو نادر در تادولهاد ،اادره  1و
ادره 61 ،2درصد اش تاعیت ناونه را دانشم وخت ادن
شن تشکیل ودهند16/7 .درصد اش تاعیات ناوناه شن،
قبل اش دوره فدرغ التحصیلو د ل بوده اند و 43/3درصاد
منهد بعد اش فادرغالتحصایلو اد ل ادهاناد و ایان در
اارایطو اساات کااه 41درصااد تاعیاات ناونااه شن
فدرغالتحصیل ده بیکدر هستند .هاچنین باد توتاه باه
ارقاادو ناادر در تاادولهااد ،ااادره  1و ااادره ،3
41درصااد اش تاعی ات ناونااه را دانااشم وخت اادن اارد
تشکیل ودهند21 .درصد اش تاعیت ناوناه ارد نیاز،
قبل اش دوره فدرغ التحصیلو د ل باوده اناد و 71درصاد

منهد بعد اش فادرغالتحصایلو اد ل ادهاناد و ایان در
اارایطو اساات ک اه 11درصااد اش تاعی ات ناونااه اارد
فاادرغالتحصاایل ااده هاچناادن بیکادر هسااتند .در کال
01درصد اش دانش م وخت دن نتوانسته اند هیچگونه غلو
بیدبند.
سپ بد تاعیات ناوناه اد ل یعناو  36نفار کاه
د ل  11نفر شن و  11نفر رد بهطور تصددفو بودهاناد،
صدیبه سدختدر یدفته بد ادخص ویژگاو هاد ،اغلو-
تحصیلو د ل  11گویه ید سؤال انجادو اد .نتادیج باه
دست م ده اش صدیبه انجدو ده در تدول  4در ده
است.
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جدول  .4توزیع گویههای ویژگی شغلی -تحصیلی

ردیف

پاسخ بلی
گویه

0

به شغلتان عالقهمند هستید.

4

شغل و رشته تحصدیلی تدان بدا هدد در

تاحدودی

خ یر

توضیحات اضافی

*

* بیش از 06درصد پاسخ دهندداان بده آن
اشاره داشتند
%0/0

%03/8

%06/22

-

%00/00

%47/77

%00/00

-

ارتباط هستند.
3

در کارتان دانش کافی دارید.

2

دانددش شددغلیتددان را از آمددوز هددای

%44/44

%00/0

%00/00

-

%6

%06/22

%36/00

بددرای کسددن دانددش شددغلی از مطالعددا

دانشگاهی به دست آوردهاید.
0
0

در کارتان مهار
مهار

کتابخانهای و اینترنتی استفاده کردهام.

کافی دارید.

%40

%6

%70

شدغلی تدان را از آمدوز هدای

%0/0

%00/00

%47/77

دانشگاهی به دست آوردهاید.
7

8

موافق هستید :اادر در دوره تحصدیال

برای کسدن مهدار

شدغلی از دوره هدای

تخصصی محل کارم استفاده کردهام.
%00/00

%70

%03/8

مخالف هستد زیرا محتوای درسی بدهویدهه

دانشگاهی به توصیه های اسداتید توجده

دروس تخصصی ،کداربردی نبدود و توجده

مددیکردیددد شددغل مناسددنتددری پیدددا

به تدریس استاد در کالس درس تفاوتی در

میکردید.

یافتن شغل بهتر نداشت.

موافددق هسددتید :ااددر در برنامدده درسددی
تحصیال

%74/44

%00/0

%00/00

دانشگاهی ،دروس بهصور

موافق هسدتد زیدرا اادر در برنامده درسدی
تحصیال

دانشدگاهی ،دروس بدهصدور

زمیندده محددور ارا دده مددیشددد ،مهددار

زمینه محور ارا ه میشدد ،محتدوای دروس

شغلیتان بیشتر میشد.

کداربردی و بددا مسدا ل زندددای در ارتبدداط
میبود و ایدن امدر سدبن افد ایش مهدار
شغلی میشد.

6

موافددق هسددتید :ااددر در برنامدده درسددی
تحصیال

%00/00

%00/00

%47/77

دانشگاهی ،دروس پهوهشی

موافق هستد زیدرا پهوهشدی بدودن دروس
سبن اف ایش دانش و مهار

میشد.

بیشتری داشتید ،شغل مناسنتدری پیددا
میکردید.
06

موافددق هسددتید :ااددر در برنامدده درسددی

%83/33

دانشگاه ،دروس آزمایشدگاهی بیشدتری

%4/77

%03/8

مددواف د زی درا دروس آزمایشددگاهی سددبن
اف ایش دانش و مهار

میشد.

داشتید ،شغل مناسنتری پیدا میکردید.

صدیبة انجدو ده نتدیج خاوبو را در اورد برند اه
درسو دوره هد ،کدر ندساو و کدر ندساو ار اد ر اته
فیزیک کدربرد ،نشدن ناودهد .اش یدفتاههاد ،صادیبه
شخص و ود که دانش م وخت دن در ورد القاه باه

غلشدن 69/44درصد تد یادود ،را انتخادب کارده اناد
یعنااو دارا ،رضاادیت نساابو هسااتند61/11 .درصااد
دانش م وخت دن ناوناه م ادر ،در اورد ارتبادط ادبین
ااغل و ر ااته تحصاایلو اادن تااد یاادود ،را انتخاادب
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کرده اناد ،یعناو رضادیت نسابو هساتند66/66 .درصاد
دانش م وخت دن در ورد دا تن دانش کدفو و 70درصد
دانااشم وخت اادن در ااورد دا ااتن هاادرت کاادفو در
کدر دن تد یدود ،را انتخادب کارده اناد ،باه طاور ،کاه
22/22درصد پدسخ داناش م وخت ادن در اورد دا اتن
دانااااش کاا ادفو در کدر اااادن و 20درصااااد پدسااااخ
دانااشم وخت اادن در ااورد دا ااتن هاادرت کاادفو در
کدر دن ثبت است؛ ا د قدبال توتاه اسات کاه در ایان
ورد ،پدسخهد ،بدش ناونة م در ،نشدن ودهد کاه منادن
باارا ،کسااب دانااش ااغلو اش طدلعاادت کتدبخدنااها ،و
اینترنتو استفدده کرده اند و 69/44درصد پدسخ دهندگدن
عتقدند این دانش اش م وششهد ،دانشا دهو باه دسات
نید ده است .هاچنین پدسخهد ،بدش ناونه م ادر ،نشادن
ودهد که مندن برا ،کسب هدرت اغلو اش دورههاد،
تخصصو حل کدر دن استفدده کرده اند و 66/66درصاد
پدسخدهندگدن بدور دارناد ایان هادرت اش م اوششهاد،
دانشااا دهو باااه دسااات نید اااده اسااات70 .درصاااد
پدسخدهندگدن ا تقدد دارند حتاوا ،درساو تحصایالت
دانش ده بهویژه درو تخصصو ،کدربرد ،نباود و توتاه
به تدری استدد در کال در تفدوتو در یدفتن اغل
بهتر ندا ت72/22 .درصد پدسخدهندگدن عتقدناد اگار
در برند ه درسو دانش ده ،درو بهصورت ش یناه حاور
ارائه و د ،حتاوا ،درو دانشا دهو کادربرد ،و باد
سدئل شندگو در ارتبدط وبود و این ا ر سبب افازایش
هاادرت ااغلو او ااد و مناادن ااوتوانسااتند ااغل
ندسبتر ،پیدا کنند61/11 .درصد پدسخدهندگدن بادور
دارند پژوهشو بودن درو در برند اه درساو دانشا ده،
سبب افزایش دانش و هدرت و د و مندن و توانستند
ااغل ندساابتاار ،پیاادا کننااد .تعااداد شیاادد ،اش
پدسااخدهناادگدن یعنااو 13/33درصااد عتقدنااد اگاار در
برند ه درسو دانش ده ،درو مش دیش دهو بیشتر ،ارائه
و د ،این درو سبب افزایش دانش و هدرت و اد
و مندن غل ندسبتر ،پیدا وکردند.

پرسشند ة استدندارد سنجش رضادیت اغلو کاه در
این تحقی ورد استفدده قرار گرفت توساط ویساوکو و
کروو ( )Visoky & chrome, 1991استدندارد ده بود و
د ل  39سؤال ید گویه است که  0دخص (نووع کوار٬

سرپرست ٬همکاران ٬ارتقا و ترفیع و حقوق و مزایوا) را در
بر وگیرد (.)Habybnezhad, 2009
قید این پرسشند ه افتراق عندیو اسات .در ایان
قید اش پدسخدهنده خواسته او اود تاد فهاو و را
رو ،یک قید دو قطبو پنجدرتاها ،ال اتگاذار،
کند .در دو قطب قیاد دو صافت تضادد بادها قارار
دارند .ا داد ،که بر رو ،یک پیوستدر در اده اسات
(اش  1تد  )0نشدن ر یزان ا تیدش ،است که به د ل ورد
نظر تخصیص یدفته است برا ،سانجش رضادیت اغلو
فرد ابتدا ا تیدشات هر یک اش گویههد را تداگدنه حدسابه
ناوده بهطور،که:
الف-اگر ا تیدشات بهدست م اده  1بد اد نشادن ر من
است که فرد به گویه سات راست رضادیت بسایدر شیادد
دارد و به گویه سات چپ هیچ رضدیتو ندارد.
ب-اگر ا تیدش بهدست م ده  2بد د بیادن ر من اسات
که فرد به گویه سات راسات رضادیت شیادد و باه گویاه
سات چپ رضدیت کا در فرد دارد.
 اگر ا تیدش بهدست م ده  3بد اد بیادن ر رضادیتتوسط در فرد باه هار دو گویاه ساات راسات و گویاه
سات چپ است.
د -اگر ا تیدش بهدست م ده  4بد د بیادن ر من اسات
که فرد به گویه ساات راسات رضادیت کاا و باه گویاه
سات چپ رضدیت شیدد دارد.
و -اگر ا تیدش بهدست م ده  0بد اد بیادن ر من اسات
که فرد به گویه سات راست هایچ رضادیتو نادارد و باه
گویه سات چپ رضدیت بسیدر شیدد دارد.
سپ برا ،حدسبه ا تیادش هار ادخص ،ا تیادشات
تاد و گویههد را بد ها تا و تقسیا بر پنج اوکنناد.
در این طدلعه ،درصد فراوانو پدسخ باه گویاههاد ،پانج
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دخص سنجش رضایت شغلی به ترتیب در تداول  0الو
 9ارائه و ورد نقد و بررسو قرار وگیرد.
پرسش اول پرسشنامه :میزان رضایت شما از نوع کاری
که به شما واگذار شده است:

سدده  0 4 3 2 1پیچیده
تکرار 0 4 3 2 1 ،یر تکرار ،و نیدش ند خالقیت
تحال کردن  0 4 3 2 1یفته بودن
بد  0 4 3 2 1خوب

ندرضدیتو  0 4 3 2 1رضدیت ند،
یر حتر دنه  0 4 3 2 1حتر دنه
کدر بوارشش  0 4 3 2 1کدر فید و ارش اند
ند طبوع  0 4 3 2 1طبوع
خستهکننده  0 4 3 2 1سود ند
بااوانتهااد و بااوپدیاادن  0 4 3 2 1ایسااد وفقی ات و
رسیدن به هد

جدول  .9میزان رضایت از نوع کار
امتیاز

ردیف

0

2

3

4

5

گویه
0

ساده /پیچیده

%6

%6

%80/00

%03/88

%6

4

تکراری  /غیر تکراری و نیازمند خالقیت

%6

%6

%83/33

%00/00

%6

3

تحمل کردن  /شیفته بودن

%6

%47/47

%74/44

%6

%6

2

بد  /خوب

%8

%8/3

%74/44

%03/8

%4/77

0

نارضایتی  /رضایتمندی

%0/0

%77/77

%00/00

%6

%6

0

غیرمحترمانه  /محترمانه

%6

%6

%83/33

%00/00

%6

7

کار بیارز  /کار مفید و ارزشمند

%6

%6

%74/44

%47/47

%6

8

نامطبوع  /مطبوع

%6

%6

%74/44

%47/47

%6

6

خستهکننده  /سودمند

%6

%6

%80/00

%03/8

%6

%6

%6

%06/22

%36/00

%6

06

بددیانتهددا و بددیپایددان  /احسدداس موف ی دت و
رسیدن به هدف

پدسخ به گویههد ،پرسش یزان رضدیت اش ناوع کادر
نشدن ودهد که 99/77درصد پدسخدهندگدن کدر ادن را
نااه چناادان ساادده و نااه چناادان پیچی اده ااوداننااد و
79/9درصد ناوع کدر ادن را پیچیاده اودانناد و من را
سدده ناوپندارند.
99/99درصد پدسخ دهندگدن کدر ادن را ناه چنادان
تکرار ،و نه چندان یر تکرار ،ودانند و 13/1درصاد
پدسخدهندگدن نوع کدر دن را به یرتکارار ،نزدیاکتار
ودانند و من را تکرار ،ناوان درند.
19/99درصد پدسخدهنادگدن کدر ادن را ناه چنادان
تحااال کااردن و نااه چناادان اایفت و ااوداننااد و

91/91درصد پدسخ دهندگدن نوع کدر دن را تحالکردنو
ودانند.
19/99درصااد پدسااخدهناادگدن نااوع کدر اادن را نااه
چندان خوب و نه چندان بد اودانناد .درصاد فراواناو
پدسخدهندگدن به سات بسیدر خوب شیددتر است.
9/9درصد پدسخدهندگدن اش نوع کدر دن بسایدر شیادد
ندراضو و 11/11درصد پدسخ دهنادگدن اش ناوع کدر ادن
بسیدر ندراضاو هساتند و 79/99درصاد نیاز رضادیت اش
کدر دن توسط بوده است.
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99/99درصد پدسخ دهندگدن کدر ادن را ناه چنادان
یر حتر دنااه و نااه چناادان حتر دنااه ااوداننااد و
79/99درصااد پدسااخدهناادگدن کدر اادن را حتر دنااه
و ارند.
19/99درصد پدسخدهنادگدن کدر ادن را ناه چنادان
فید و نه چنادان یر فیاد اودانناد و 91/91درصاد
پدسخدهندگدن نوع کدر دن را بسیدر فید ودانند.
هاین فراوانو نیاز بارا ،گویاه ناد طبوع  /طباوع
نتیجه ده اسات یعناو 19/99درصاد پدساخدهنادگدن
کدر ادن را اش نظاار طبااوع بااودن توسااط ااوداننااد و
91/91درصااد پدسااخدهناادگدن نااوع کدر اادن را بس ایدر
طبوع ودانند.
99/77درصد پدسخ دهنادگدن کدر ادن را ناه چنادان
خستهکننده و نه چندان سود ند ودانند و 79/9درصد
پدسخدهندگدن نوع کدر دن را بسیدر سود ند وپندارند.
95/44درصااد پدسااخدهناادگدن نظر اادن در ااورد
کدر دن اش نظر بوانتهد و بوپدیدن بودن هادنند ایسد
وفقیت و رسیدن باه هاد اودانناد و 91/99درصاد
پدسخدهندگدن نوع کدر ادن را بسایدر وفا و هدفاناد
وپندارند.
بد بررسو یدفتههد ،به دست م اده بارا ،گویاههاد،
دخص یزان رضدیت اش نوع کدر نتیجهگیار ،او اود
که ناونه م در ،این تحقیا ناوع کدر ادن را تاد یاد،
پیچیده و ناه خیلاو سادده؛ یرتکارار ،و قدبال تحاال
و اارند .بیشاتر منادن اش کدر ادن ندراضاو هساتند و
درصد کاو نیز رضدیت اش کدر دن توساط باوده اسات.
درصد شیدد ،اش مندن کدر دن را اش نظر حتر دنه بودن؛ اش
نظر فید بودن؛ اش نظر طبو یت؛ اش نظر سود ند باودن
و اش نظر ایسد وفقیت توسط ارشیدبو کردند؛ یعناو
دخص یازان رضادیت اش ناوع کادر باد رضادیت نسابو
ارشیدبو د.
پرسووش دوم پرسشوونامه :میووزان رضووایت شووما از
سرپرست مربوطه در محیط کار:

بدون صالییت  0 4 3 2 1دیسته
کودن  0 4 3 2 1بدهوش
ا لب در دستر است  0 4 3 2 1وقتو ورد نیدش است
در دستر است
بهسختو وردپساند واقا او اود  0 4 3 2 1بسایدر
وردپسند است
شودرنج  0 4 3 2 1یدنهرو
سرسخت و تعصب  0 4 3 2 1نعطف
در کدرهاادیا دخدلاات ااوکنااد  0 4 3 2 1در کدرهاادیا
دخدلت ناوکند
بدشخورد ناودهد  0 4 3 2 1به ن بدشخورد ودهد
تدول ادرة  ،6یزان رضدیت اش سرپرست ربوطاه
در حیط کدر را نشدن ودهد ،هاچنین بیدن ر من است
که سرپرست ربوطه در حیط کدر اش نظر ناونه م ادر،
ایان تحقیا  ،دارا ،صاافدت « دیسااته ،باادهوش ،بسایدر
وردپسند ،یدنهرو ،نعطاف» اسات و گادهو در کدرهاد
دخدلت وکند و بهخوبو وارد را بدشخورد ودهد.
پرسش سوم پرسشنامه :میزان رضایت شما از همکار:

کسلکننده  0 4 3 2 1ان یزه دهنده
خدئن  0 4 3 2 1وفددار
کند ال وکند  0 4 3 2 1سری ال وکند
ایسااد ساالولیت ناااوکنااد  0 4 3 2 1ایسااد
سلولیت وکند
کندذهن  0 4 3 2 1شیرک و بدهوش
نفعل  0 4 3 2 1فعدل
ر دیت یدل را ناوکناد  0 4 3 2 1ر دیات یادل ارا
وکند
ندخو دیند  0 4 3 2 1خو دیند
رساو  0 4 3 2 1دوستدنه
کا تدذبه  0 4 3 2 1پرتدذبه
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ردیف
0
4
3
2
0
0
7
8

جدول  .9میزان رضایت از سرپرست مربوطه در محیط کار
2
0
امتیاز

3

5

4

گویه
%6
بدون صالحیت  /شایسته
%6
کودن  /باهو
اغلدن در دسدترس اسدت  /وقتدی مدورد نیداز اسددت در %6
دسترس است
%6
بهسختی موردپسند واقع میشود  /بسیار موردپسند است
%6
زودرنج  /میانهرو
%6
سرسخت و متعصن  /منعطف
%6
در کارهاید دخالت میکند /در کارهاید دخالت نمیکند
%6
بازخورد نمیدهد/به من بازخورد میدهد

%6
%47/77

%00/00
%03/88
%74/44

%83/33
%80/00
%6

%6
%6
%6

%6

%6
%6
%6
%6
%6

%47/77
%44/44
%83/33
%74/44
%03/88

%74/44
%77/77
%00/00
%47/77
%80/00

%6
%6
%6
%6
%6

تدول ادرة  ،7یزان رضدیت اش هاکدر در حیط کدر را نشدن ودهد.
جدول  .1میزان رضایت از همکار در محیط کار
2
0
امتیاز

ردیف

3

4

5

گویه
0
4
3
2
0
0
7
8
6
06

کسلکننده  /انگی ه دهنده
خا ن  /وفادار
کند عمل میکند  /سریع عمل میکند
احساس مسئولیت نمیکند /احساس مسئولیت میکند
کندذهن  /زیرک و باهو
منفعل  /فعال
رعایت حال مرا نمیکند  /رعایت حال مرا میکند
ناخوشایند  /خوشایند
رسمی /دوستانه
کد جاذبه  /پرجاذبه

تدول ادرة  ،7بیدن ر من است که هاکادر ربوطاه
در حیط کدر اش دیدگده ناونه م در ،این تحقیا  ،دارا،
صافدت «ان یازهدهنااده ،وفاددار ،ساری در ااال ،دارا،
ایسد سلولیت ،شیرک و بدهوش ،کااو فعادل ،کااو
ر دیت کننده ،خو دیند ،کااو دوساتدنه و دارا ،تدذباه
کا» است.
پرسش چهارم پرسشنامه :میزان رضایت شما از نحووه
ارتقا شغلی:

ند ندسب  0 4 3 2 1ندسب

%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6

%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%77/77
%80/00

%00/00
%00/00
%03/88
%47/77
%44/44
%83/33
%74/44
%03/88
%47/77
%03/88

%83/33
%83/33
%80/00
%74/44
%77/77
%00/00
%47/77
%80/00
%6
%6

%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6

ند نظا  0 4 3 2 1نظا
دلبخواهو بو یسدب وکتدب  0 4 3 2 1ارتقاد بار اساد
تواندیو
تندوب  0 4 3 2 1ستار
فرصت حدود برا ،پیشرفت  0 4 3 2 1فرصات خاوب
برا ،پیشرفت
تدول ادرة  ،1یزان رضدیت اش نحاوه ارتقاد اغلو را
نشدن ودهد.
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جدول  .9میزان رضایت از نحوه ارتقا شغلی
امتیاز

ردیف

0

3

2

5

4

گویه

0

نامناسن  /مناسن

%6

%6

%00/00

%83/33

%6

4

نامنظد  /منظد

%6

%6

%00/00

%83/33

%6

3

دلبخواهی بیحسابوکتاب  /ارت ا بر اساس توانایی

%6

%6

%03/88

%80/00

%6

2

متناوب  /مستمر

%6

%6

%47/77

%74/44

%6

0

فرصت محدود برای پیشرفت  /فرصت خوب برای پیشرفت

%6

%6

%03/88

%80/00

%6

تدول ادرة  ،1بیدن ر من است که نحوه ارتقد اغلو اش
نظر ناونه م در ،این تحقی  « ،ندسب ،نظا ،بر اسد
تواندیو ،ستار ،فرصت خوب برا ،پیشرفت» است.
پرسش پنجم پرسشنامه :میزان رضایت شوما از نحووه
پرداخت حقوق:

بد  0 4 3 2 1خوب
دو ا نیت غلو  0 4 3 2 1ا نیت غلو
پرداخت کا  0 4 3 2 1پرداخت بدت

بهشیات کفد شنادگواو را اودهاد  0 4 3 2 1بارا،
خدر عاولواو کدفو است
کاتر اش استحقدق ن است  0 4 3 2 1تندسب بد یا
ن است
بد یقوقا توان خرید کدتهاد ،ضارور ،را دارو 4 3 2 1
 0بد یقوقا توان خرید کدتهد ،تجالو را دارو
تدول ادرة  ،9یزان رضدیت اش نحوه پرداخات یقاوق
را نشدن ودهد.

جدول  .5میزان رضایت از نحوه پرداخت حقوق
ردیف

امتیاز

0

2

3

4

5

گویه

0

بد  /خوب

%6

%83/33

%00/00

%6

%6

4

عدم امنیت شغلی  /امنیت شغلی

%6

%83/33

%00/00

%6

%6

3

پرداخت کد  /پرداخت باال

%6

%80/00

%03/88

%6

%6

بهزحمت کفاف زندایام را میدهدد /بدرای مخدار

%6

%80/00

%03/88

%6

%6

2
0
0

معمولیام کافی است
کمتر از استح اق من است /متناسن با حق من است

%6

%80/00

%03/88

%6

%6

با ح وقد توان خرید کاالهای ضدروری را دارم  /بدا

%6

%80/00

%03/88

%6

%6

ح وقد توان خرید کاالهای تجملی را دارم

تدول ادرة  ،9بیدن ر من است کاه نحاوه پرداخات
یقوق اش دیدگده ناونه م در ،ایان تحقیا « ،باد ،بادون
ا نیت غلو و بد قدار کا ارشیادبو اد؛ و هاچناین اش
نظر مندن به شیات کفد شندگو دن را ودهد ،کاتر اش
استحقدقشدن است و فقط بد این یقوق وتوان کدتهاد،

ضرور ،شندگو را تهیه کنا؛ و در جاوع رضدیت اش نحوه
پرداخت یقوق کا بوده است.
بعااد اش بررس او یدفتااههااد ،صاادیبه و پرسشااند ه
نتیجه گیر ،د که برند ه درسو دوره هد ،کدر ندسو و
کدر ندسو ار د فیزیاک کادربرد ،نااوتواناد نیدشهاد،
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تد عه را برطر کند برا ،این نظاور ،حقا تصاایا
گرفت تد بد تشکیل گروه کدنونو د ل  0استدد بد درک
دکتر ،فیزیک کدربرد ،به دنبادل دروساو بد اد تاد باد
تدی زینو این درو این دانش م وخت دن را به بدشار کدر
و در تهت برطر ناودن نیدشهد ،تد عه هدایت نادیاد.
پ اش بررسو هاد ،تعادد ایان گاروه باه ایان نتیجاه
رسیدند کاه تشو اسات درو اختیادر ،دانشاجویدن را
تغییر داده و اش درو کدربرد ،و ش ینه حاور اساتفدده
ود .برا ،این نظور توصیه و ود تاد برند اه درساو
این دورههد بدشن ر ،اده و درو پیشانهدد :،فیزیاک
شلزله ،فیزیک هوا ندسو ،فیزیک اقلیا ندساو ،فیزیاک
سدخت خودرو ( کدنیک خودرو) ،فیزیک سدخت کشاتو
( هندساو دریاد) ،ا ااوا دریاد (فیزیااک دریاد) ،فیزیااک
سدخت وسدیل کدربرد ،بد وسادیل دورریختناو ،فیزیاک
سدخت وسدیل بد لوو پیشرفته (فنادور ،نادنو) ،فیزیاک
اختر ندسو تادی زین درو اختیادر ،دانشاجویدن در
دوره کدر ندسو و کدر ندسو ار د دانش ده گردند.
بحث و نتیجهگیری

یدفتااههااد ،یدصاال اش تحقی ا یاادکو اش من اساات ک اه
11درصد اش افراد ورد طدلعاه قبال اش فادرغالتحصایلو
شااغول بااه ک ادر بااودهانااد و 10درصااد اش مناادن بعااد اش
فاادرغالتحصاایلو اش دانش ا ده وارد باادشار ک ادر اادهانااد و
21درصااد اش فاادرغالتحصاایالن قاادط کدر ندسااو و
کدر ندس او ار ااد بااد دریدفاات اادرک فاادرغالتحصاایلو
هاچناادن بیک ادر هسااتند و اطال اادت دانش او و هاادرتو
یدصل اش فدرغالتحصیلو این افراد نتوانسته است منادن را
به یک هرة سود ند برا ،کشور تبدیل کند درواق این
یدفته یدکو اش تأیید فرضایة اول یعناو درصاد کااو اش
فدرغالتحصیالن قادط کدر ندساو و کدر ندساو ار اد
توانستهاند وارد بدشار کدر وند ،است.
پدسخ باه ساؤاتت رضادیتسانجو اغلو نادیادن ر
رضدیت کا فدرغالتحصیالن اش غلو است که یدفتهاناد؛ و
ای ان ا اار نشاادن اودهااد کااه حفوظاادت ی اک تااوان
دانشجو ،ر اته فیزیاک گارایش یدلات تد اد بعاد اش

فدرغالتحصیلو نتوانسته است به کدر او بیدید و باه درد او
بخورد .درواق ایان یدفتاه یادکو اش تأییاد فرضایة دوو
یعنو یدن غل دانشم وخت ادن قادط کدر ندساو و
کدر ندسو ار د ر ته فیزیک باد ادرک و تخصصشادن
ارتبدط وتود ندارد ،است.
پدسخ به سؤاتت رضادیت اش یقاوق و زایاد درصاد
شیدد ،اش افراد ورد طدلعه ا االو ندرضادیتو نااودهاناد.
درواق این یدفتاه نیاز تأییدکنناده فرضایة ساوو یعناو
تحصاایالت دانااشم وخت اادن قاادط کدر ندسااو و
کدر ندسو ار د ر ته فیزیک ،مندن را به درم اد کفاو
نرسدنده است ،است.
بد طدلعة درصد فراوانوهد ،در اده درتاداول ،4
 9 ،1 ،7 ،6 ،0نشدن ودهاد در هایچ یاک اش گویاههاد
رضدیت کد ل شدهده ناو ود؛ و این یدفته بیدن ر تأیید
فرضیة چهدرو یعنو دانشم وختهگدن قدط کدر ندساو
و کدر ندسو ار اد ر اته فیزیاک بدتوتاه باه الکارد
تحصیلو دن دارا ،رضدیت غلو نیستند ،است.
برا ،سدختن هر نظدو م وش و هادهن باد نیدشهاد،
تد عه ،نخست بدید هد برند هریاز ،م وش او درسات
تعریف ود؛ ولفه هد ،برند اه ریاز ،درساو ندساب و
طدب بد نیدش تد عه تادوین اوند .باه طاور،کاه باین
نیدشهاد ،تد عاه و اطال ادت داده اده باه دانشاجویدن
ارتباادط ندسااب برقاارار ااود .نتاادیج ای ان پااژوهش بااد
یدفتههد ،حاد ،و هاکادران ( Mohammadi & etal,
 )2013هاسو است.
اش نتدیج تدول ادرة  4شدهده و ود کاه یازان
رضدیت اش هدرت کسب ده و هاچنین اش دانش کساب
ده در دوره تحصیلو اش دیدگده دانشم وخت دن در ید
توسط ارشیدبو د و بد استفدده اش نظرات گاروه کادنونو
تغییر درو اختیدر ،ایان دورههاد پیشانهدد او اود.
نتدیج این تحقی نشدن داد که برند ه درسو کدر ندساو
و کدر ندسو ار د فیزیک کدربرد ،به ویژه گرایش یدلت
تد د نیدش به بادشن ر ،کد ال دارد ایان یدفتاه باد نتادیج
نص ایر ،و هاک ادران ( )Nasiri & etal, 2011ک اه در
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بررسو سرفصال برند اه تحصایلو دوره کادردانو ر اته
. هاسو است، و اطالعرسدنو انجدو داده بودند،کتدبدار
 بدیاد توانادن، ایان طدلعاه،بد توتاه باه یدفتاههاد
 در دانش ده م اوشش ببینناد کاه در،کشور دن بهگونه ا
 کاه، یل ندبسد دنو بزرگ اتتاد و یعنو بیکدر،راستد
 دو، انسدنو، سر دیههد، ندبود،تراد بد فقر و فالکت
 ندا اتن ساال ت، نبود یک شنادگو سادلا و شیباد،ر د
 ثبتاو بردا اته اود؛ و ایان ا ار، گدوهد،روانو است
ال او نخواهااد ااد اار منکااه ساادشوکدر م وش او و
 م وشش دانش دهو در تهات ایجادد هادرتو،برند هریز
، دانش دهو و تحقا هاسادن سادش،ناودن تخصص هد
 تد عاه، دانشا دهو باد نیدشهاد،برند ه درسو ر ته هد
 یدفته ها این پژوهش هاسو بد نتدیج جا و.تغییر یدبد
 ده طادلبو و هاکادران،)ajam & etal,2017( هاکدران
 پرداختااه و هاکاادران،)shahtalebi & etal, 2017(
) و خیراللهااو و هاکاادرانpardakhte & etal, 2016(
) نشادن اودهاد کاه درkheirollahi & etal, 2015(
 ختلف، برند ه درسو ر تههد،قلارو م وشش و حتوا
 صورت گیرد؛ بنادبراین، است بدشن ر،دانش دهو ضرور
بدید نظدو م وش او در تهات ایان تغییارات کاه بد اث
 افاراد،هادهن و برند اه درساو دانشا دهو باد نیدشهاد
 ر اد و اکوفدیو داناش م وخت ادن دانشا دهو،تد عه
 هدایت گردد تد بد این هاد داناش م وخت ادن،و ود
 خالق و بد اطال ادتو اورد نیادش،دانش دهو افراد بتکر
. تحویل اتتادع و حیط کسبوکدر گردند،تد عه
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