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  چکیده

این پژوهش  اي است،هاي پرستاري و مامایی داراي اهمیت ویژهمطالعات پایش وضعیت دانش آموختگان علوم پزشکی به ویژه گروه :زمینه و هدف

نشکده پرستاري و مامایی زنجان در عمل و مامایی داهاي کارشناسی پرستاري، هوشبري، اتاقبا هدف تعیین وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته

  .پنج سال اخیر انجام گردید

 89هاي عمل و مامایی که در سالهاي کارشناسی پرستاري، هوشبري، اتاقدانش آموخته رشته 560مقطعی، -در این مطالعه توصیفی :بررسیروش 

هاي پژوهش را از طریق تماس تلفنی با دانش داده. عه شدندپرستاري و مامایی زنجان فارغ التحصیل شده بودند، وارد مطال ياز دانشکده 94تا 

 SPSS 22نرم افزار و با هاي حاصل از طریق آمارهاي توصیفی و استنباطی داده. گردیدآموختگان جمع آوري و در پرسشنامه پژوهشگر ساخته وارد 

  .قرار گرفت آنالیزمورد 

 85حاضر نشان داد بیش از  يمطالعه. ها مورد تحلیل قرار گرفتهاي آندسترسی بوده و دادهمورد قابل  487دانش آموخته،  560از تعداد  :یافته ها

درصد دانش آموختگان در هر  3هاي پرستاري، اتاق عمل، هوشبري و مامایی شاغل و کمتر از در رشته 89-94هايدرصد دانش آموختگان سال

  . هاي دولتی مشغول بکار بودنددر بخشه درصد شاغلین در هر چهار رشت 70بیش از . رشته بیکار بودند

. شتغال داشتندهاي دولتی اهاي پرستاري، مامایی، اتاق عمل و هوشبري در بخشموختگان رشتهآکه اغلب دانش  دهدنشان مینتایج  :نتیجه گیري

هاي پذیرش دانشجو و تامین نیروي ظرفیتتواند در برآورد هاي وابسته علوم پزشکی مین رشتهاطالع از وضعیت اشتغال و توزیع دانش آموختگا

  .انسانی مورد نیاز جامعه کمک کننده باشد

 اشتغال، دانش آموختگان، پرستاري،  پیراپزشکی، مامایی، دانشجو:کلیدي واژگان
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  مقدمه

ی یکی از عناصر کلیدي در پیوند بین نظام آموزش عال   

هاي دانش علمی و کاربردهاي آن به منظور تحقق پیشرفت

ترین رسالت نظام آموزش عالی، تربیت مهم. باشداقتصادي می

نیروي انسانی متخصص و کارآمد است زیرا نیروي متخصص 

 .)1(کندمی فراهم را براي توسعه کشور مناسب يو کارآمد زمینه

ها و ها و تواناییتغییرات ساختار جوامع نیاز به مهارت

نماید و بسیار اهمیت دارد که نظام ها را متاثر میقابلیت

همه کشورها . آموزش عالی با این ساختار جدید تطبیق یابد

براي پاسخگویی به تقاضاي نیازهاي جامعه براي دستیابی به 

 .)2(ه دارندآموزش عالی توج مسالهنیروي کارآمد و ماهر به 

. اي داردآموزش عالی در نظریه سرمایه انسانی جایگاه ویژه

وسیله ههایی که بوسیله مهارتهمنابع انسانی بطبق این نظریه 

آورند در واقع نگه دارندگان سرمایه آموزش عالی بدست می

قت خدمات آموزشی شکلی از مصرف ـهستند و در حقی

نیروي  يه گذاري است که در حوزهـنیست بلکه سرمای

  .)3(انی صورت گرفته استانس

نقش دوگانه نیروي انسانی در اهداف توسعه بسیار مورد توجه 

عامل  عنوانبهنیروي انسانی از سویی است به این دلیل که 

هدف توسعه در  عنوانبهکند و از طرف دیگر توسعه عمل می

نجا که بهره گیري از تمام منابع آاز . )4(شودنظر گرفته می

باشد در نتیجه پایدار می يانسانی یکی از عوامل مهم توسعه

رسد به پیامدها و بازدهی جمعیت تحصیل ضروري به نظر می

کرده توجه گردد تا جامعه در جهت ترقی و توسعه پایدار 

المللی افزایش نیروي انسانی در جوامع بین. )5(پیش برود 

ها، کاهش مرگ و تقاء سطح سالمت انسانبراي دستیابی به ار

ها در راستاي میر و معلولیت و رهایی بیشتر از بار بیماري

  .)6(رسد اهداف توسعه ضروري به نظر می

خدمات  يارایهدر بیشتر کشورها یکی از عوامل اصلی در 

. باشدموزش دیده میآمطلوب کیفی و کمی، منابع انسانی 

. )7(بخش بهداشت و درمان نیز از این مقوله جدا نیست 

هاي سالمت را در تمام گسترش نیازهاي بهداشتی، نظام

در . )8(کشورها با افزایش نیاز به نیروي کار روبرو کرده است

پزشکی له اصالحات در بخش علوماتمام کشورهاي جهان مس

ت و در حال اجرا ـه اسـه قرار گرفتـورد توجـو سالمت م

در میان اهداف توسعه ارتقاء سطح سالمت از اهمیت . باشدمی

د توسعه را اي برخوردار است که رسیدن به آن رونویژه

  .)7(کندپایدارتر می

اي ست که ببیشتر برنامه ریزي مناسب نیروي انسانی به اندازه

کشورها ساالنه بودجه قابل توجهی را صرف مطالعات نیروي 

داشتن تعداد . )9(کنندانسانی گروه علوم پزشکی خود می

هاي علوم کافی نیروي انسانی کارآمد و با کیفیت در رشته

پزشکی یکی از اهداف مهم برنامه ریزي نیروي انسانی در 

علوم پزشکی است و براي برآورد نیاز کشور داراي اهمیت 

ري نظام آموزش عالی مسئول واحدهاي مج. )7(باشدمی

نیروي متخصص تربیت  يبراورد نیازهاي جامعه در زمینه

علوم پزشکی و تامین نیروي انسانی بخش بهداشت و درمان 

دهنده  ارایههاي از بزرگترین گروه. )10(ها هستنددانشگاه

هاي پرستاري و مامایی هستند که نقش خدمات بهداشتی گروه

اساسی در مراقبت، ارتقاء و حفظ سالمت در سطوح مختلف 

هر ساله منابع زیادي از طرف . )11(دسیستم بهداشتی را دارن

به . شودروه هزینه میـل این گـها براي تحصیدولت و خانواده

موختگان بسیار مهم به آهمین دلیل آگاهی از وضعیت دانش 

همچنین آموزش نیروي انسانی متخصص در . )6(رسدنظر می

نظام بهداشتی در هماهنگی با نیازها و تغییرات جامعه از 

هاي ورد کارایی دانشگاهـهاي مهم در قضاوت در ممولفه

  .)3(باشدپزشکی میعلوم

اکنون بیشتر کشورها با بحران نیروي انسانی در نظام سالمت 

آن کمبود نیرو در  روبرو هستند که یکی از بارزترین مصادیق

دهند مطالعات نشان می. باشدهاي پرستاري و مامایی میگروه

هاي پرستاري و مامایی تا سال که تاثیر کمبود نیرو در گروه

رسد که این کمبود نیرو موجب به بیشترین حد خود می 2020
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هاي بهداشتی بازماندن از دستیابی به اهداف جهانی نظام

والن مراکز بهداشتی و درمانی مکررا به ومس. )2(خواهد شد

هاي پرستاري و مامایی اشاره کمبود نیروي انسانی در گروه

کرده و وجود برخی مشکالت در نظام سالمت را ناشی از این 

  .)12(دانندامر می

هاي اساسی هاي اخیر یکی از چالشدر ایران نیز در سال

صادي، اجتماعی و فرهنگی، وضعیت دانش آموختگان پس اقت

 باشدها میاز فراغت از تحصیل به ویژه وضعیت اشتغال آن

هاي پایش وضعیت بعد از دانش آموختگی گروه. )3(

- نقش ينهـدر زمی تواند اطالعات مهمیمی مامایی  و  پرستاري

ولین وموختگان در اختیار مسآاي و عملکرد دانش هاي حرفه

قرار بدهد که بتوان بر اساس آن روند توزیع کادر پزشکی را 

ینده از نظر آهاي ین در برنامه ریزياصالح کرده و همچن

یرش دانشجو ، شرایط فارغ التحصیلی، ضرورت ذظرفیت پ

  .)6(طرح نیروي انسانی و شرایط استخدام استفاده کرد

مطالعات پایش و بررسی وضعیت دانش آموختگان در علوم 

هاي پرستاري و مامایی داراي اهمیت پزشکی و بویژه گروه

ها بسیار زیاد آموزش در این رشته ياي است زیرا هزینهویژه

هاي علوم پزشکی مستقیما با جان است و افراد شاغل در گروه

روري به نظر ـن راستا ضـدر همی. دـها سرو کار دارنانسان

هاي پرستاري و رسد ظرفیت جذب دانشجو در گروهمی

مامایی به گونه اي مشخص شود که کشور نه با تراکم دانش 

ها مواجه موختگان بیکار و نه با کمبود نیرو در این رشتهآ

عنوان مشتریان بازخورد گرفتن از دانش آموختگان به. شود

تواند است که می یکی از اقداماتی شیموزآ سیستم خروجی اصلی

 از آنجایی. راهکارهاي الزم مورد استفاده قرار بگیرد يدر ارایه

هاي پرستاري و آموختگان گروهکه گزارشی در حوزه دانش

مامایی در دانشکده پرستاري مامایی زنجان در پنج سال اخیر 

وجود نداشته و با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با 

پرستاري  يتعیین وضعیت دانش آموختگان دانشکده هدف

  .مامایی زنجان در پنج سال گذشته پرداخته است

  بررسیروش 

- 96در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی،که در سال    

هاي وخته رشتهدانش آم 560انجام شده است،  1395

هوشبري، اتاق عمل و مامایی که در کارشناسی پرستاري، 

پرستاري و مامایی زنجان  ياز دانشکده  94تا  89هاي سال

   .فارغ التحصیل شده بودند، وارد مطالعه شدند

نمونه گیري پس از کسب اجازه از مسئوالن پژوهشی دانشگاه  

توسط کارشناسان   )ZUMS.REC.1396.147( اخالقو با کد 

کارشناسان آموزش  .شدانجام محترم آموزش دانشکده 

ی دانشجویان، ـاي آموزشـهوندهه به پرـدانشکده با مراجع

و آموختگان ش را از طریق تماس تلفنی با دانشهاي پژوهداده

بیان اهداف پژوهش به دانش آموختگان شرکت کننده در 

پژوهش و کسب رضایت از آنان براي شرکت در پژوهش 

 .جمع آوري و در پرسشنامه پژوهشگر ساخته وارد نمودند

امه محقق ساخته بود که ابزار جمع آوري اطالعات پرسشن

شامل سواالتی از قبیل جنس، رشته تحصیلی، سال فارغ 

از قبیل وضعیت التحصیلی و سواالتی درباره اشتغال ایشان 

اشتغال، ادامه تحصیل، وضعیت طرح نیروي انسانی، اشتغال 

روایی آن با  .بود ، شهر محل اشتغالمرتبط با رشته تحصیلی

می مورد سنجش قرار گرفت و نظر ده نفر از اعضاي هیات عل

زمون درصد و آ 88نباخ لفاي کروآبا  علمی پرسشنامه  پایایی

هاي حاصل از طریق آمارهاي داده. مجدد ارزیابی گردید

مورد  SPSS Ver. 22توصیفی و استنباطی مناسب و نرم افزار 

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  

  یافته ها

قابل دسترسی بوده  مورد 487دانش آموخته،  560از تعداد    

 173نتایج نشان داد .  ها مورد تحلیل قرار گرفتهاي آنو داده

نفر  111پرستاري،  يرشته دانش آموختگان) درصد 5/35(نفر 

هوشبري و ) درصد 23(نفر  112اتاق عمل، ) درصد 7/22(

دانش درصد  37مامایی بودند که ) درصد 7/18( نفر 91
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دانش درصد زن،  63و پرستاري مرد  يرشته آموختگان

درصد زن،  7/66درصد مرد و  3/33 عملاتاق  آموختگان

درصد  67درصد زن و  33هوشبري  يرشته دانش آموختگان

در بین دانش . مامایی زن بودند دانش آموختگانمرد و همه 

 ،پرستاري يآموختگان رشته درصد دانش 7/86آموختگان 

درصد  3/97،  اتاق عمل  يآموختگان رشته درصد دانش 1/90

آموختگان  درصد دانش 5/94هوشبري و يرشته آموختگان دانش

  ). 1جدول (التحصیلی شاغل بودند رشته مامایی بعد فارغ

  

  آموختگی پس از دانش هاي پژوهشتوزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت واحد: 1جدول 

  تحصیلی يرشته 

  آموختگی وضعیت پس از دانش
  مامایی  هوش بري  اتاق عمل  پرستاري

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  5/94  86  3/97  109  1/90  100  7/86  150  اشتغال

  1/1  1  -  -  9/0  1  3/2  4  ادامه تحصیل

  4/4  4  7/2  3  -  -  7/8  15  هر دو

  -  -  -  -  1/8  9  -  -  سرباز

  -  -  -  -  9/0  1  3/2  4  مشخص نشده

  100  91  100  112  100  111  100  173  کل

 

ها بیشتر افراد ز نظر نوع استخدام به طور کلی در همه گروها

/ بعد به صورت قراردادي يبه صورت طرحی و در درجه

ها میزان استخدام شرکتی مشغول به کار بودند و در بین گروه

در گروه پرستاري بیشترین میزان و کمترین میزان مربوط به 

  ) 2جدول ( اتاق عمل بود يرشته

، پرستاري يآموختگان رشته درصد دانش 1/86سازمان اشتغال 

درصد  6/94اتاق عمل،  يآموختگان رشته درصد دانش 3/79

درصد  5/72هوشبري و  يآموختگان رشته دانش

  ).3جدول (مامایی دولتی بود  يآموختگان رشته دانش

از نظر شهر محل اشتغال، بیشتر دانش آموختگان در شهر خود 

 يآموختگان رشته درصد دانش 7/82طوري کهد بهداشتن اشتغال

درصد  2/5درصد شهر دیگر و  1/12پرستاري شهر خود، 

اتاق  يآموختگان رشته درصد دانش 73 .مشخص نشده بود

درصد شهر  9/9درصد شهر دیگر و  1/17عمل در شهر خود، 

درصد  4/96 .اشتغال خود را مشخص نکرده بودند

درصد  6/3شهر خود و هوشبري در  يآموختگان رشته دانش

آموختگان  درصد دانش 2/91  شهر دیگر اشتغال داشتند و

 2/2درصد شهر دیگر و  6/6مامایی در شهر خود،  يرشته

  .درصد نیز شهر محل اشتغال خود را مشخص نکرده بودند

پرستاري  يآموختگان رشته درصد دانش 9/91نوع اشتغال 

صد نامشخص در 5/7درصد غیر مرتبط و  6/0مرتبط با رشته، 

اتاق  يآموختگان رشته درصد دانش 3/88نوع اشتغال  .بود

درصد  9/9درصد غیر مرتبط و  8/1عمل مرتبط با رشته، 

آموختگان  درصد دانش 2/98نوع اشتغال  .نامشخص بود

 درصد غیرمرتبط بود و 8/1هوشبري مرتبط با رشته و  يرشته

مرتبط  مامایی يآموختگان رشته درصد دانش 6/95نوع اشتغال 

 .درصد نامشخص بود 3/3درصد غیر مرتبط و  1/1با رشته، 

پرستاري  يآموختگان رشته درصد دانش 9/91وضعیت کنونی 

 2/1درصد بیکار،  9/2شاغل،  95و فروردین  94در اسفند 

وضعیت . درصد مشخص نشده بود 4درصد دانشجو و 

اتاق عمل در اسفند  يآموختگان رشته درصد دانش 1/90کنونی

درصد  9/0درصد بیکار و  9شاغل،  95فروردین  و 94
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آموختگان  دانش درصد 1/99کنونی وضعیت .دانشجو بودند

 درصد 9/0شاغل و  95فروردین  و 94در اسفند  رشته هوشبري

مامایی  آموختگان رشته درصد دانش 8/97وضعیت کنونی و بیکار

  .درصد بیکار بودند 2/2شاغل و  95و فروردین  94در اسفند 
  

  هاي مختلف موختگان رشتهوضعیت استخدام دانش آ:  2دول ج

  نتیجه آزمون فیشر  تعداد  موقعیت    تاریخ دانش آموختگی  تحصیلی يرشته

 p-value  کل  قراردادي  طرحی  استخدام  

ي
ستار

پر
  

  25  3  1  21  تعداد  90

000/0  

  0/100  0/12  0/4  0/84  درصد

  22  10  3  9  تعداد  91

  0/100  5/45  6/13  9/40  درصد

  31  3  20  8  تعداد  92

  0/100  7/9  5/64  8/25  درصد

  46  4  40  2  تعداد  93

  0/100  7/8  0/87  3/4  درصد  

  35  3  30  2  تعداد  94

  

  کل

  درصد

  تعداد

  درصد

7/5  

42  

4/26        

7/85  

94  

1/59  

6/8  

23  

5/14  

0/100  

159  

100  

ل
ق عم

اتا
  

91  

  

    24  16  7  1  تعداد

    0/100  7/66  2/29  2/4  درصد

92  

  

    23  0  23  0  تعداد

  000/0  0/100  ٪/0  0/100  0/0  درصد

93  

  

    28  3  24  1  تعداد

    0/100  7/10  7/85  6/3  درصد

    24  0  24  0  تعداد  94

    0/100  0/0  0/100  0/0  درصد  

    99  19  78  2  تعداد  کل

    0/100  2/19  8/78  0/2  درصد  

  25  18  1  6  تعداد  91  

000/0  

ش
هو

 
ي

بر
  

  0/100  0/72  0/4  0/24  درصد  

  27  11  16  0  تعداد  92

  0/100  7/40  3/59  /0  درصد  

  29  0  29  0  تعداد  93
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  0/100  0/0  0/100  /0  درصد  

  30  0  30  0  تعداد  94

  0/100  0/0  0/100  0/0  درصد  

  111  29  76  6  تعداد  کل

  0/100  1/26  5/68  4/5  درصد  

ی
مامای

  

  15  9  2  4  تعداد  89

000/0  

  0/100  0/60  3/13  7/26  درصد

  15  14  0  1  تعداد  90

  0/100  3/93  0/0  7/6  درصد

  19  3  14  2  تعداد  91

  0/100  8/15  7/73  5/10  درصد

  18  2  15  1  تعداد  92

  0/100  7/11  3/83  6/5  درصد  

  21  0  21  0  تعداد  93

  0/100  0/0  0/100  0/0  درصد  

  88  28  52  8  عدادت  کل

  0/100  8/31  1/59  1/9  درصد  

  

  

  

 

 اداره اشتغال/ توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحد هاي پژوهش  برحسب نوع سازمان : 3جدول 

  تحصیلی يرشته 

  اداره اشتغال/ سازمان 
  مامایی  هوش بري  اتاق عمل  پرستاري

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  5/72 66 6/94 106 3/79 88  1/86  149  دولتی

  3/25  23  5/4 5 1/8  9  6/4  8  خصوصی

  -  -  -  -  9/0  1  4  7  نظامی

  -  -  9/0  1  8/1  2  6/0  1  سایر

  2/2  9  -  -  9/9  11  6/4  8  مشخص نشده

  100  91  100  112  100  111  100  173  کل
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  بحث

حاضر نشان داد که تنها یک سوم دانش  ينتایج مطالعه   

در هر چهار گروه مورد مطالعه به صورت  آموختگان

ال، ـاستخدامی و یا قراردادي شاغل بودند و بقیه موارد اشتغ

صورت طرح خدمت نیروي انسانی بود که شغل موقت هب

دهد این نسبت در دانش البته نتایج نشان می. شودمحسوب می

باشد هاي اخیر بیشتر است که ناشی از این میآموختگان سال

ر دانش آموختگان به صورت طرح نیروي انسانی که بیشت

کنند و در طی زمان و با اتمام طرح خود به شروع به کار می

  . شوندشرکتی مشغول به کار می/صورت استخدامی، قرارداي

در مجموع  حدود یک سوم دانش آموختگان رشته پرستاري 

هاي اتاق عمل، صورت استخدامی مشغول بکارند، در رشتهبه

صورت هموختگان بآ و مامایی یک دهم دانش هوشبري

اشتغال سایر دانش  ياستخدامی مشغول بکارند و نحوه

  .باشدآموختگان به صورت قراردادي و شرکتی می

هاي مطالعه بخشی و همکاران که به بررسی وضعیت یافته

پزشکی رفسنجان اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علوم

رصد از دانش آموختگان د 60پرداخته حاکی از آن است که 

 36هاي دولتی یا غیردولتی مشغول بکار و در یکی از موسسه

هاي آموختگان سال دانش روي این مطالعه بر .بیکار بودند درصد

هاي آموختگان رشته انجام گرفته و دانش 1376تا 1370

پزشکی، پرستاري، مامایی، علوم آزمایشگاهی، هوشبري، اتاق 

مطالعه بودند و طبق این مطالعه  عمل و رادیولوژي مورد

 80بیشترین میزان اشتغال مربوط به رشته پرستاري با حدود 

هاي اتاق عمل درصد و کمترین میزان اشتغال مربوط به رشته

از دالیل اختالف نرخ اشتغال در . درصد بود 35با میزان حدود

توان به هاي اتاق عمل و هوشبري در دو مطالعه میرشته

نی دو مطالعه و افزایش نیاز مراکز درمانی به اختالف زما

هاي هوشبري و اتاق عمل و همچنین تفاوت در مقاطع رشته

  . )13( .مورد مطالعه اشاره کرد

تیموري و همکاران به بررسی وضعیت اشتغال فارغ 

التحصیالن رشته اتاق عمل دانشکده پرستاري کرمانشاه 

درصد فارغ التحصیالن شاغل بودند که نتایج  86پرداخته اند 

درصد دانش  5/48باشد  اما حدود آن مشابه مطالعه حاضر می

رسد می به نظر بودند که داده آموختگان این مطالعه ادامه تحصیل

ها در اختالف چشمگیر دو مطالعه در این گروه تفاوت آن

مقطع تحصیلی مورد مطالعه باشد به این صورت که مطالعه 

ه ـی پیوستـع کارشناسـالتحصیالن مقطحاضر بر روي فارغ

مطالعه تیموري و همکاران بر روي فارغ التحصیالن . باشدمی

آموختگان مقطع دهد دانشباشد  و نشان میمقطع کاردانی می

کاردانی تمایل بیشتري نسبت به مقطع کارشناسی براي ادامه 

  . )14(تحصیل دارند

درصد شاغلین در هر  70نتایج این مطالعه نشان داد بیش از 

هاي دولتی و درصد بسیار ناچیزي در چهار رشته در بخش

درصد  25بودند که از این بین  ربخش خصوصی مشغول بکا

ی با بیشترین میزان در ـته مامایـان رشـاز دانش آموختگ

مطالعات مشابه نتایج . هاي خصوصی شاغل بودندبخش

مشابهی را در زمینه اشتغال درصد ناچیزي از دانش آموختگان 

که این  )6(رشته هاي علوم پزشکی در بخش خصوصی دارد

نشان دهنده درصد باالتر جذب در مراکز دولتی است باید 

هاي توجه داشت براي کاهش نرخ بیکاري بهتر است بخش

باید براي خصوصی و غیر دولتی وارد این عرصه شوند و ن

ایجاد اشتغال فقط به دولت تکیه کرد؛ البته با توجه به اهمیت 

و حساسیتی که سالمت جامعه در ارتقاء و توسعه پایدار 

جامعه دارد و نیروي انسانی در بخش بهداشت و درمان 

اي در حفظ و ارتقاء سالمت جامعه دارد، بهتر جایگاه ویژه

صی وارد این هاي خصواست با توجه و نظارت کافی بخش

  . حوزه شوند

درصد شاغلین  50دهد بیش از از طرفی نتایج مطالعه نشان می

و در گروه پرستاري  صورت طرحی بودندهدر هر چهار رشته ب
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درصد با بیشترین میزان و در گروه  3/24وضعیت استخدامی 

. درصد با کمترین میزان بود 8/1اتاق عمل وضعیت استخدامی 

ی موقت ـبه صورت طرح نیروي انسان که اشتغالاز آنجایی

باشد اگر افراد شاغل به صورت طرحی را کنار بگذاریم می

درصد باالي . کندنرخ بیکاري با شیب زیادي افزایش پیدا می

اشتغال به صورت نیروي طرحی در مطالعات مشابه نیز دیده 

درصد نیروهاي طرحی اظهار  7/85با این وجود .  شودمی

ها را افزایش داده و نآاندن طرح انگیزه شغلی اند که گذرکرده

.  )13(سهم زیادي در جذب دانش آموختگان داشته است 

طبق نتایج پژوهش حاضر در هر چهار رشته بیشتر دانش 

درصد  4/96که. باشندآموختگان در شهر خود مشغول بکار می

هوشبري با بیشترین میزان در شهر  يآموختگان رشته دانش

کمترین میزان اشتغال  درصد 73اتاق عمل با  يخود و رشته

درصد دانش  70در شهر خود بودند، که به طور کلی بیش از 

هاي مورد مطالعه در شهر خود اموختگان در تمامی رشته

موختگان آمشغول به کار بودند که بازتابی از عدم تمایل دانش 

در . باشدبه مهاجرت به شهرهاي مختلف جهت اشتغال می

شته متناسب با نیاز هر این خصوص جذب دانشجو در هر ر

  .رسدشهر منطقی به نظر می

درصد  88دهد بیش از همچنین نتایج این مطالعه نشان می

هاي مورد مطالعه مرتبط با موختگان در تمامی رشتهآدانش 

 يتوان به زمینهخود شاغل بودند که از علل آن می يرشته

تحصیلی اشاره کرد،  ياشتغال در رابطه با رشته مناسب

موختگان به آه دانش ـتواند نشان دهنده عالقنین میهمچ

  .تحصیلی خود باشد يرشته

توان به عدم دسترسی کامل هاي این مطالعه میاز محدودیت

ها به همه دانش آموختگان و همچنین تکمیل ناقص پرسشنامه

  .به روش تلفنی اشاره کرد

 توان به استفاده از نتایج آن دراز کاربردهاي این مطالعه می

به این . هاي مدیریتی، آموزشی و پژوهشی اشاره کردحوزه

بازنگري روند ظرفیت  تواند درصورت که نتایج مطالعه می

پذیرش دانشجو، شرایط فارغ التحصیلی، ضرورت طرح 

هاي نیروي انسانی و شرایط استخدام دانش آموختگان رشته

  .گیردمامایی مورد استفاده قرار ب و  هوشبري عمل، پرستاري، اتاق

 

  نتیجه گیري

به طور کلی نتایج حاکی از ان است که دانش آموختگان در    

هاي پرستاري، مامایی، اتاق عمل و هوشبري با بیشترین رشته

ال در ـال دارند و اشتغـاي دولتی اشتغـهمیزان در بخش

در مطالعه  هاهاي خصوصی در ارتباط با این رشتهبخش

هاي شاغلین در بخشناچیز است و از طرفی بیشتر  حاضر

   .ودنددولتی نیز به صورت طرح نیروي انسانی مشغول به کار ب

با توجه به اینکه سپري نمودن طرح نیروي انسانی الزام قانونی 

دارد و از طرفی برخی از دانش آموختگان به صورت داوطلبانه 

و در نتیجه این  کردهدوره طرح نیروي انسانی خود را تمدید 

شود میتواند باشد پیشنهاد ا چهار سال متغیر میدوره بین دو ت

یت اشتغال دانش وضعبه بررسی هاي مشابه در آینده پژوهش

التحصیلی ها چهار تا پنج سال بعد از فارغاین رشته آموختگان

شود وضعیت اشتغال همچنین پیشنهاد می .پرداخته شود

 در این  یـدولتهاي دولتی و غیرآموختگان دانشگاهدانش

  .مقایسه شود هارشته

  

  تقدیر و تشکر

پرستاري و مامایی  يکارشناسان آموزش دانشکده ياز کلیه    

زنجان و دانش آموختگان شرکت کننده که ما را در تکمیل این 

  . گرددمطالعه یاري نمودند، تشکر و قدردانی می
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