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بررسي عوامل موثر بر بيكاري دانش آموختگان دانشگاه 

   آزاد اسالمي واحد كرمانشاه
  1 افشين باغفلكي           

 2شيما پرندين  

  چكيده
رود.  هاي هر كشور در رسيدن به رشد و توسـعه صـنعتي بـه شـمار مـي      ترين سرمايه نيروي انساني از غني

تجربه كشورهاي پيشرفته و صنعتي، گوياي اين نكته اصلي و اساسي است كـه ايـن كشـورها در نخسـتين     
التحصـيالن و   فـارغ هـاي دقيـق در رابطـه بـا     ريـزي  گامهاي توسـعه خـود، نگـاهي ويـژه همـراه بـا برنامـه       

هـاي دقيـق    اند با برنامـه  اند و ضمن توسعه همه جانبه صنعتي و علمي، توانسته آموختگان خود داشته دانش
خود، معضالت و مشكالتي نظير بيكاري را حل نمايند. اما در كشور ما، برخي عوامل كـه ريشـه اجتمـاعي،    

التحصيالن دانشـگاهي شـده اسـت و منـابع      فارغ مديريتي دارد، منجر به بروز پديده بيكاري در اقتصادي و
عظيم نيروي انساني را كه بايد محور اصل توسعه پايدار باشند، ناديده گرفته است. هـدف از ايـن پـژوهش،    

باشـد.  اجتماعي و مـديريتي مـي   -عوامل موثر بر بيكاري دانش آموختگان از ابعاد آموزشي، فرهنگيتعيين 
التحصيالن دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد كرمانشـاه، در طـي      كليه فارغ جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل

نفر به عنوان نمونه  150اي، تعداد گيري خوشهباشد. با استفاده از روش نمونهمي 1392الي  1389سالهاي 
آوري اطالعات مورد نياز، از افراد گروه نمونـه خواسـته شـد، بـه پرسشـنامه       سپس براي جمعانتخاب شده، 

باشـد و نتـايج   ساخته پاسخ دهند. نتايج حاصل از اجراي اين پژوهش، مويد تاييد هر سه فرضيه ميمحقق 
التحصـيالن،  عوامل آموزشي، مديريتي، فرهنگي و اجتمـاعي در بيكـاري فـارغ   گوياي اين واقعيت است كه 

تاثير را بـر ميـزان   نقش مهم و بسزايي دارد. در بين عوامل ذكر شده، عوامل فرهنگي و اجتماعي، بيشترين 
، در به كـار گمـاردن   شودهاي اين تحقيق، پيشنهاد ميالتحصيالن داشته است. بر اساس يافتهبيكاري فارغ

  هاي دانشگاهي با نياز بازار كار متناسب گردد.ها و آموزشرشته در نظر گرفته نشود وها بطهرا افراد،
  

  .بازار كار ،آزاد، كرمانشاه التحصيالن، دانشگاهبيكاري، فارغ گان كليدي:واژ
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 مقدمه

عالي در هر كشوري تربيت نيروي انساني كارآمد، خالق و كارآفرين مهمترين رسالت نظام آموزش
عنـوان واحـدهاي مجـري نظـام      عالي بههاي آموزشاست. در اين خصوص، دانشگاهها و مؤسسه

مـورد نيـاز بخشـهاي مختلـف     عالي در زمينه كارآفريني و تربيت نيروي متخصص و ماهر آموزش
توان گفت، رسالت اصلي دانشـگاهها،  ). در واقع، مي1385 ،(نوري زاده جامعه سهم بسزايي دارند

پرورش نيروي انساني، اشاعه علم، ايجاد خالقيت، ابتكار و نوآوري اسـت. هـر چـه جامعـه كمتـر      
هـا و  كشـورهايي مؤسسـه   پيشرفته باشد، انتظارات مردم از دانشگاهها بيشتر است، زيرا در چنين

سازمانهاي ديگري وجود ندارد كه بتوانند وظايف و مسئوليتهاي دانشگاه را برعهده بگيرند. دليـل  
اساسي ضعف دانشگاهها در كشورهاي در حال توسعه اين اسـت كـه بيشـتر دانشـگاهها، در ايـن      

اند. بسياري قرار دادهكشورها از نظر ساختار و عملكرد، دانشگاههاي قديمي جوامع صنعتي را الگو 
هاي ملي توسعه در دانشگاهها، تقليدي از دانشـگاههاي كشـورهاي توسـعه يافتـه اسـت      از برنامه
خـورد و بـر   جا بـه چشـم مـي   امروزه پديده بيكاري تحصيل كردگان در همه). 1381ي، (منصور

بيكاري زنان كند. در اين ميان حسب شرايط اقتصادي خاص هر يك، ميزان آن در كشور فرق مي
كرده دانشگاهي كه نقش مادري و همسري خود را بايـد بـه بهتـرين وجهـي ايفـا كننـد،       تحصيل

كند. با وجود اين كه جهان بسوي استفاده بهينه از نيروي انساني است، ولـي  بيشتر نمود پيدا مي
او مـد   قبل از اينكه توانايي، هوشمندي و كارايي گردد.همچنان زن بعنوان جنس دوم مطرح مي
دهد و بـا توجـه بـه اينكـه     اش را تحت پوشش قرار مينظر قرار گيرد، جنسيت اوست كه توانايي

خوانند، ولي به هنگام فارغ التحصيل شـدن، راهيـابي بـه    ها درس ميهمگام با مردان در دانشگاه
-رار مـي شود و مورد تبعيض قبازار كار و استخدام از سوي كارفرمايان با ديد اغماض نگريسته مي

 قشـر  تحصـيل  براي هاخانواده و دولت طرف از هرساله كه هنگفتي هايهزينه به توجه باگيرد. 

 بـه  فقط اينكه نه شود، نيز توجه آن پيامد و بازدهي به است الزامي شود،مي صرف جامعه جوان

 و حاصـل  بـي  هايمتحمل هزينه پيشرفت، و ترقي جاي به جامعه و افزوده جامعه بيكاران سيل
 هـاي هزينـه  و آموختگـان دانش شغلي آينده برابر در عالي بايدآموزش شود. امروزه، زيان و ضرر

 كه شود مشخص بايد باشد؛ پاسخگو شود،مي دانشجويان صرف تحصيل براي ساله هر كه فراواني

 آموختگاندانش تا شودمي موجب آيا و جامعه دارد براي مفيدي نتايج چه عاليآموزش هايدوره

 بيكـاران  سـيل  بـه  هرسـاله  يابند، يا اينكه دست حياتي مشاغل به جامعه نياز مورد مهارتهاي با

 ايـن  انساني هايجذب سرمايه به بيشتري دقت با كه نرسيده آن وقت آيا افزايد؟مي كار جوياي

 كميـت  بـه بهبـود   خـاص  توجه جاي به كه است نرسيده آن زمان آيا شود؟ پرداخته بوم و مرز

مسـاله بيكـاري    ).1382 ،(بازرگان شود. توجه دانشگاهها در آموزش كيفيت به دانشگاهها، اندكي
عالي در سالهاي اخير از حساسيت و اهميـت بيشـتري برخـوردار اسـت.     آموختگان آموزشدانش

سخن و بحث در مورد اشتغال زنان فارغ التحصيل دانشگاهي، كاري چندان سـاده نيسـت، چـون    
ها، قوانين و قواعد اقتصـادي  مشاركت اقتصادي اين گروه از زنان، فقط تابع مكانيزم ابعاد و الگوي

ها و اصوال نگرشها و وجهـه نظرهـايي   باشد، بلكه متاثر از ارزشها، طرز تلقيحاكم بر بازار كار نمي
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كه در ميان شهروندان خصوصا مردان نسبت به كار مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي متداول 
آموختگـان از  باشد. هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي عوامل موثر بـر بيكـاري دانـش   ت، مياس

اجتماعي، اقتصادي به منظور جلب توجه و هدايت مسئوالن و تصـميم   –ابعاد آموزشي، فرهنگي 
گيران به سوي اتخاذ سياستهاي درست و به جا براي پيشگيري از تشديد و فراگير شدن بيكاري 

صيالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه در سالهاي آينده است. در اين تحقيق، علـل  التحفارغ
آموختگـان بـه عنـوان افـراد     التحصيالن از ديدگاه گروه دانشگاهيان، مديران و دانشبيكاري فارغ

) در 1390گيـرد. برنجـي(  عالي و بازار كار مورد بررسـي و تحليـل قـرار مـي    گر در آموزشمداخله
 روانشناسي دانشكده مديريت آموزشي رشته آموختگاندانش شغلي سرنوشت«با عنوان  تحقيقي

 بررسـي  به كه زمينه است اين در شده انجام پژوهشهاي اولين از »تهران دانشگاه تربيتي علوم و

 عـدم  پـژوهش، داليـل   نتايج است. در پرداخته سال همان آموختهدانش سيزده اشتغال وضعيت

 :اسـت  شـده  بيـان  شـرح  بـدين  آموزشـي،  مديريت كارشناسي ارشد تحصيلي مدرك از استفاده
 مـديران  تربيـت  براي ايرشته چنين تربيتي علوم دانشكده در اينكه از سازمانها نداشتن آگاهي

 و رشـته  ايـن  آموختگـان دانش از استفاده به پرورش و آموزش وزارت نداشتن تمايل دارد، وجود
 انـد. داشـته  اشتغال بدان آموزشي دوره خالل در كه كاري ادامه به آموختگاندانش عالقه و ميل

 تحصـيلي  زمينه با كلي به كه دارند اشتغال كارهايي به آموختگيدانش از قبل دانشجويان اغلب

 عمل در را آموزشي مطالب نباشند، قادر مبادا اينكه ترس از و دليل همين به و دارد منافات آنان

 تمايل باشد، هماهنگ آنان تحصيلي مدرك با كه شغلي به پرداختن و شغل تغيير به كنند، پياده

 پيـاده  بـراي  الزم تبحـر  تا شود،مي سبب آموزشي هايداده نوع با شغل نبودن ندارند. هماهنگ

 .نيايد دست به عمل در شده آموخته مطالب كردن

-دانش اشتغالزاييدر  ايمنطقه مزيتهاي مطالعه و بررسي« عنوان با تحقيقي ) در1386مظفري(

و  كرمانشـاه، زنجـان   همـدان،  اسـتانهاي  در بـوعلي سـينا   دانشـگاهي  منطقـه  توسط آموختگان،
منطقه  نسبي موقعيت بنايي، زير و اقتصادي و اجتماعي وضعيت چون مواردي باره در »كردستان

 گروههـاي  تفكيك به عالي تحصيالت با بيكاران و شاغالن وضعيت كشور، كل در آن استانهاي و

 وضـعيت  كشـور،  كـل  شاخصـهاي  بـا  مقايسـه  و فعاليت عمده و گروههاي تحصيلي عمده رشته

 بين در داد، نشان وي تحقيق نتايج است. كرده بررسي كشور كل با مقايسه منطقه و عاليآموزش

 خود در را مساحت كمترين زنجان و بيشترين كرمانشاه جمعيت، نظر تعداد از منطقه، استانهاي

 را مساحت كمترين همدان استان و بيشترين كردستان مساحت، استان نظر از و است داده جاي
 وضـعيت  شاخص به معناي اين بودن باال است. نفر 11/2برابر كشور در تكفل بار است. بوده دارا

 تكفل استانها بار بقيه در كرمانشاه استان بررسي، بجز تحت استانهاي در است. اشتغال نابسامان

 97/1عدد  با كردستان استان به مربوط تكفل بار ترينپايين است. كمتر كشور تكفل بار از استان
بـراي   ولي است، ترپايين كشور كل از كرمانشاه استان در كشور جمعيت به شاغالن درصد است.
 بسيار منطقه انساني فقر است. شاخص كشور كل همانند جمعيت به شاغالن درصد استانها بقيه

 حاكي كه اند،باال بوده به 16 هايرتبه داراي استان چهار هر كشور، استان 26 بين در باالست و
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 آموختگـان دانـش  جذب در دافعه عوامل از است. يكي منطقه در شديد و انساني گسترده فقر از

 اسـتانهاي  در دخانيـات  و آشاميدنيها خوراك، هايهزينه سهم بودن منطقه، باال به عاليآموزش

اسـت،   آن بيـانگر  كشور كل با مقايسه در نسبت اين است. /.  بوده06شاغالن  سهم است. منطقه
فعاليتهـاي   در تحصـيلكرده  افراد از استفاده امكان كه است ايگونه به منطقه در فعاليت وضعيت
 متوسـط  بـه  نسـبت  منطقـه  در فعاليت ساختار به عبارتي، است. يا كمتر نسبي طور به مختلف

  .است داشته نياز كمتري عالي تحصيالت با انساني به نيروي كشور،
 كه كساني به نسبت تحصيلكرده افراد اظهار مي دارند كه  )1385سيف نراقي ( نادري و

 همواره كنند،مي مهاجرت بيشتر كنند،مي كار بيشتري ساعات ساالنه كمتري دارند، تحصيالت

 كه است دليل همين به و هستند خود آگاهيهاي و اطالعات و بهبود اصالح ارزشيابي، حال در

 توجه مورد و سازدمي فراهم را كشور پايدار توسعه واقع، زمينه در ديدهآموزش انساني نيروي

 در آموزش ديده نيروي انساني شغل به با توجه و دارد قرار كشورها عاليآموزش ريزانبرنامه

 توسعه و توليد افزايش در كيفيت با انساني نيروي نقش و اهميت به توانپيشرفته، مي كشورهاي

- دانش اشتغال وضعيت بررسي « عنوان با تحقيقي ) در1380برد. بهرامي( پي كشورها اين پايدار

سالهاي  طي در اهواز دانشگاه روانشناسي و تربيتي علوم دانشكده مقطع كارشناسي آموختگان
 كارشناسي هايدوره آموختهدانش نفر 958 شغلي خصوص وضعيت در »1375الي  1370

 روانشناسي و مشاوره هايرشته بين شغلي تناسب نفر، بيشترين 958 بين است، از كرده بررسي

 وجود معناداري رابطه آموختگاندانش شغلي وضعيت و مادر و پدر تحصيالت بين دارد. وجود

 در 8 حدود اند.بوده سواد كم و بيسواد آنان مادران و پدران شاغالن درصد 86 است. نداشته

 و 1373 سال آموختگاندانش به مربوط شاغالن بيشترين و اندبوده كار به مشغول دولتي بخش
 در بيشتر انساني نيروي جذب و تربسامان شغلي وضعيت را امر اين علت است. محقق، 1375

 وجود تريگسترده استخدام مذكور سالهاي در دولتي بخش در كه چرا داند،مي سال دو اين

 و پرورش و آموزش سوي از جذب عدم را خود بيكاري دليل شاغالن، غير است. بيشترين داشته
 بين در اند وكرده ذكر مربوط شغل با تحصيلي رشته نبودن مرتبط و حقوق بودن كم نيز برخي

  است. شده عنوان تحصيل ادامه بيكاري علت بيشترين زنان
از بيكاران در  ،كار و امور اجتماعيسازمان ) سعي كرده بر اساس اطالعات 1375فهيم (

-جستجوي كار ثبت نام كرده، تا علل بيكاري آنها تبيين گردد. نويسنده علل بيكاري فارغ

التحصيالن، نبودن ارتباط كافي زايي كشور با رشد فارغالتحصيالن را عدم تناسب ظرفيت اشتغال
هاي الزم بازار كار توسط دانشجويان، ميان نظام آموزش و نظام اشتغال، عدم فراگيري مهارت

التحصيالن، عدم هماهنگي تحرك شغلي اندك فارغ التحصيالن،عدم تحرك جغرافيايي كافي فارغ
عالي و مراكز توليد و كارفرمايان، فقدان اطالعات مورد نياز درباره بازار كار ميان موسسات آموزش

  كند.ذكر مي
داده كه براساس آن، آمارهاي بيكاري برحسب مشاغل ) پژوهشي انجام 1373مهرعلي زاده (

المللي كار، كارمندان موجود در مشاغل زير يعني: نظر سازمان بين مختلف ارائه شده است. بنابر
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كارمندان مديريتي، اجرايي و اداري از جمله  -2اي و كارگران وابسته گروه فني و حرفه -1
اي عالي بوده و موقعيت بيكاري آنها تقريبا نمايانگر هكارگراني هستند، كه عمدتا داراي آموزش

التحصيالن است. همچنين عالوه بر بيكاري آشكار، مسئله بيكاري پنهان و موقعيت بيكاري فارغ
التحصيالن عالي است. اين پديده بيشتر براي هاي نوظهور در ميان فارغكم كاري نيز جزء پديده

ن صادق است. اگرچه كشورهاي صنعتي نظير آمريكا، كشورهاي فيليپين، بنگالدش و هندوستا
برند. همچنين در كشورهاي سوسياليستي كه بيكاري آشكار وجود ندارد، نيز از اين پديده رنج مي

  بيكاري پنهان و كم كاري يك پديده عمومي است.
فارغ  هاي بيكاري بعد ازهمچنين در مورد نرخ و زمان بيكاري كه شامل ميانگين سالها و يا ماه

ريزي آموزش المللي برنامهتوان به تحقيقات انجام شده توسط موسسه بينباشد، ميالتحصيلي مي
)IIEP( سانيال) و مطالعات ديگر اشاره نمود. اين مطالعات نشان دهنده رابطه 1987، 1يونسكو (

U ي شكل ميان آموزش و بيكاري است. به عبارت ديگر با افزايش سطح آموزش، ميزان بيكار
قرار دارد، برسد و از آن به بعد با  U يابد تا به آموزش متوسطه كه در وسط شكل كاهش مي

  يابد. افزايش سطح آموزش، ميزان بيكاري افزايش مي
 روش تحقيق

 كاربردي تحقيق ماهيت نظر از و است پيمايشي نوع نظر از و توصيفي ،هدف نظر از پژوهش اين

شود. از آنجايي كه مي دانش، هدايت عملي كاربرد سمت به كاربردي تحقيقات. آيدمي حساب به
وقايع در اين روش تحقيق، قبال اتفاق افتاده يا هم اكنون موجودند، پژوهشگر صرفا متغيرهاي 

  كند.آنها انتخاب ميبين مناسب را براي تحليل روابط 
گيري سواالت بسته اين اندازه. مقياس ه استها از پرسشنامه استفاده شدآوري دادهبراي گرد

اي است. عالوه بر سواالت بسته مذكور، براي پرسشنامه، طيف ليكرت با مقياس مدرج پنج گزينه
هر يك از ابعاد اصلي اين پرسشنامه، يك سوال باز براي آنكه پاسخگويان پاسخ خودشان را هر 

اري اين سواالت، پاسخ مربوط گونه كه مايلند، بيان كنند، طراحي شده است. به دليل عدم كد گذ
  گيرد.گيري، طبقه بندي و مورد تحليل قرار ميبه اين سوال باز به طور جداگانه فهرست

التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه در جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل كليه فارغ
 از اطالعات جمع آوري براي مناسب نمونه اخذ منظور بهباشد. مي 1392الي  1389طي سالهاي 

 پژوهش اين انجام براي نفر  136 نمونه حجمشد.  استفاده متناسب ايطبقه گيرينمونه روش

 جامعه در آنها نسبت حسب بر مختلف هايرشته آموختگاندانش مرحله بعدي، در .ندشد تعيين

   شود. لحاظ نيز نمونه در جامعه آموختگاننسبت دانش ممكن حد تا، شد سعيشدند و  انتخاب
رئيس دانشگاه، معاونين، اعضاي هيات  باشد. گروه اول شاملجامعه تحقيق شامل دو گروه مي

نفر  250علمي شاغل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه است كه جمعيت نمونه اين گروه را 
اشد. باي ميدهد. انتخاب جمعيت نمونه از گروه اول به روش نمونه تصادفي طبقهتشكيل مي

  باشد كه با روش كوكران انتخاب شده است.نفر مي 62تعداد دانشگاهيان 

                                                
1- Sanyal 
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هاي تحصيلي مختلف دانشگاه آزاد واحد كرمانشـاه از  التحصيالن رشتهگروه دوم، شامل كليه فارغ
نفـر بـه عنـوان     150اي، تعداد گيري خوشهد، كه با روش نمونهنباشمي 1392تا  1385سالهاي 

 گيرد.نمونه انتخاب و نتايج جهت تحليل و تفسير آماري مورد استفاده قرار مي

  (قابليت اعتماد) ابزار پژوهش2(اعتبار) و پايايي1روايي

براي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين روايي از نظرات متخصصين استفاده 
پرسشنامه در ميان افرادي كـه بـه شـرح ذيـل      30پايان نامه، ابتدا شده است. براي تعيين روايي 

-پرسشنامه در ميـان فـارغ   155آمده است، توزيع شده و بعد از تاييد روايي پرسشنامه، به تعداد 

  گرديده است:التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه توزيع و جمع آوري 
  استفاده از نظرات اساتيد متخصص. -
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاهمديران  استفاده از نظرات كارمندان و -
 استفاده از نظرات كارشناسان آماري. -

هاي بدست آمده از پرسشنامه بـا اسـتفاده از   به منظور بررسي ميزان پايايي پرسشنامه، ابتدا داده
فرمـول و جـدول ذيـل    مورد محاسبه قرار گرفت كه ضريب آلفاي كرونباخ طبـق   3آلفاي كرونباخ

  باشد: مي
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Validity  
2 -Reliability 

3 -Cron bach Alpha  
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 همبستگي سئواالت خرده مقياس آموزشي با نمره كل): 1(جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيانگر ارتباط تك تك سواالت با نمره كل مربوط به عوامل  ،نتايج به دست آمده از جدول باال
باشد، كه تائيد كننده معناداري بين سواالت با نمره كل ميباشد و بيانگر ارتباط آموزشي مي

  باشد.ارتباط دروني سئواالت با هم مي

  آلفاي كرونباخ عوامل مديريتي): 2(جدول     
  

 آلفاي كرونباخ
آلفاي درون گروهي 

 sآيتمها
 تعداد آيتمها

0/890 0/791 7  

 

التحصيالن، موثر بر بيكاري فارغبر اساس نتايج به دست آمده براي سنجش نقش عوامل مديريتي 
سوال مورد استفاده واقع گرديد. روايي سواالت به دست آمده و نمره كل اين مقياس با  6تعداد 

  باشد.بوده است، كه بيانگر روايي باال و قابل قبولي مي /.890استفاده از آلفاي كرونباخ 
  همبستگي سواالت عوامل مديريتي با نمره كل ):3(جدول 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 

 عوامل آموزشي 

 0/437 . ضعف نظام گزينش1

 0/607 ها. عدم انطباق بين رشته2

 0/427 . همسو نبودن با تحوالت جامعه3

 0/475 التحصيالن. كثرت فارغ4

 0/603 ايمهارتهاي حرفه. ضعف 5

 0/533 . كافي نبودن واحد كارورزي6

 0/422 . پايين بودن سطح علمي7

 0/480 . توسعه كمي بدون توسعه كيفي8

 عوامل مديريتي 

 0/658 . ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي9

 0/668 . ناكارامد بودن مديريت دولتي10

 0/545 . تشريفات ديوانساالري11

 0/502 . گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور12

 0/636 . وجود سازمانهاي موازي در كشور13

 0/563 . تعدد مراكز تصميم گيري14
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باشد، كه نتايج جدول باال بيانگر ارتباط تك تك سواالت با نمره كل مربوط به عوامل مديريتي مي
تواند، تائيد كننده ارتباط دروني باشد و ميبيانگر ارتباط معناداري بين سواالت با نمره كل مي

 سواالت با هم باشد.

  
  لفاي كرونباخ عوامل فرهنگي و اجتماعيآ ):4(جدول 

 تعداد آيتمها لفاي كرونباخ درون گروهيآ كرونباخآلفاي 

0/843 0/343 7 

 

طبق نتايج به دست آمده براي سنجش عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر بر بيكاري فارغ
سوال مورد استفاده واقع گرديد. روايي سواالت به دست آمده با استفاده از  6التحصيالن، تعداد 
  باشد.كه بيانگر روايي باال و قابل قبولي ميبوده است، /. 843آلفاي كرونباخ 

 

  همبستگي درون گروهي سواالت مربوط به عامل فرهنگي و اجتماعي با نمره كل آن): 5(جدول 

 

  

  
  
  
  
 
 
 
 

بيانگر ارتباط تك تك سواالت با نمره كل مربوط به عوامل  ،نتايج به دست آمده از جدول باال
باشد، كه تائيد بين سواالت با نمره كل ميباشد و بيانگر ارتباط معناداري اجتماعي مي -فرهنگي

  باشد.كننده ارتباط دروني سواالت با هم مي
 

 التحصيالناشتغال و جنسيت فارغ

درصد زن و  52توان مشاهده كرد، از تعداد كل آزمودنيها طبق نتايج به دست آمده از جدول مي
درصد بيكار و از 19درصد شاغل و  29اند. از تعداد مردان فارغ التحصيل درصد مرد بوده 48

  تعداد 
  
  
  
  

 
فرهنگي 
 اجتماعي

 0/520 . مدرك گرايي در بين جوانان15

 0/593 . اطالع ناكافي از فرصتهاي شغلي16

 0/572 . توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون17

 0/547 . رعايت روابط فاميلي 18

 0/647 . توقع براي اشتغال در بخش دولتي19

 0/746 التحصيالن. زياده خواهي فارغ20
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 التحصيالنجنسيت فارغ پاسخگويان برحسباشتغال توزيع درصدي ): 6جدول (

 

  

  

  

  

توان به راحتي بنابراين مياند. درصد شاغل بوده 12درصد بيكار و تنها  40زنان فارغ التحصيل 
  شود.التحصيل بيش از مردان ديده مينتيجه گرفت، بيكاري در بين زنان فارغ

  

 التحصيالنتاهل فارغ پاسخگويان برحسباشتغال توزيع درصدي ): 7جدول (

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

درصد مجرد و تنها  63توان مشاهده كرد، از تعداد كل آزمودنيها طبق نتايج به دست آمده مي
درصد آنها  51درصد آنها شاغل و 22درصد مجردين تعداد  63باشند و از درصد متاهل مي 27

توان باشند. بنابراين ميدرصد بيكار مي 8درصد شاغل و  19باشند و از بين متاهلين بيكار مي
  باشند.نتيجه گرفت، اكثر افراد بيكار و غير شاغل مجرد مي

  

  التحصيالنبيكاري فارغ پاسخگويان برحسبگروه تحصيلي توزيع درصدي  ):8( جدول
  
  
  
  
  
  

 12هاي فني (درصد در رشته 21نتايج به دست آمده بيانگر آن است كه بين تمام آزمودنيها 
درصد شاغل  5هاي كشاورزي (درصد در رشته 16درصد بيكار) و از اين تعداد  9درصد شاغل و 

درصد بيكار)  16درصد شاغل و  7هاي علوم پايه (درصد در رشته 23درصد بيكار) و تعداد  11و 

 نوع اشتغال
 جمع جنسيت

 زن مرد

 41 12 29 شاغل

 59 40 19 بيكار

 100 52 48 جمع

  نوع اشتغال
 نوع تاهل

 جمع
 متاهل مجرد

 41 19 22 شاغل

 59 8 51 بيكار

 100 27 63 جمع

 جمع گروه تحصيلي 

 انساني علوم پايه كشاورزي فني

نوع 
 اشتغال

 41 17 7 5 12 شاغل

 59 23 16 11 9 بيكار

 100 40 23 16 21 جمع
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التحصيل درصد بيكار) فارغ23درصد شاغل و  17هاي علوم انساني (درصد در رشته 40و مابقي 
  اند.شده

 آمار استنباطي

  فرضيه اول: بين عوامل مديريتي و بيكاري دانش آموختگان رابطه وجود دارد.

 نتايج به دست آمده بيانگر ارتباط معنادار عوامل آموزشي و سواالت آن مقياس، با بيكاري
بوده كه بيانگر  /.47التحصيالن باشد. ارتباط عوامل آموزشي با بيكاري فارغالتحصيالن مي فارغ

  باشد.درصد مي 95التحصيالن با اطمينان معناداري ارتباط بين عوامل آموزشي و بيكاري فارغ
همچنين بين تك تك سواالت، ارتباط معناداري با بيكاري مشاهده شد، كه به ترتيب شدت 

  توان آنها را به ترتيب زير عنوان كرد.همبستگي، مي
و  /.42سوال اول (ارتباط بيكاري با ضعف نظام گزينش دانشجو) با ضريب همبستگي  - 

  درصد رابطه معنادار بوده است. 95با اطمينان 
هاي آموزشي و دانش مورد نياز سوال دوم (ارتباط بيكاري با عدم انطباق ميان رشته - 

 درصد رابطه معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.68ريب همبستگي بازار كار) با ض

هاي آموزش در دانشگاه هاي آموزشي و شيوهسوال سوم (ارتباط بيكاري با ثبات برنامه - 
 95و با اطمينان  /.436و همسو نبودن آنها با تحوالت اقتصادي) با ضريب همبستگي 

 درصد رابطه معنادار بوده است.

التحصيالن دانشگاه در رشته هاي علوم ارتباط بيكاري با كثرت فارغسوال چهارم ( - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 95و با اطمينان /.41انساني) با ضريب همبستگي 

التحصيالن) با ضريب اي فارغسوال پنجم (ارتباط بيكاري با ضعف مهارتهاي حرفه - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.46همبستگي 

هاي مختلف) سوال ششم (ارتباط بيكاري با كافي نبودن واحدهاي كارورزي در رشته - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.538با ضريب همبستگي 

التحصيالن) با ضريب سوال هفتم (ارتباط بيكاري با پايين بودن سطح علمي فارغ - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 99با اطمينان  و /.50همبستگي 

سوال هشتم (ارتباط بيكاري با توسعه كمي دانشگاه بدون توجه به كيفيت) با ضريب  - 
 درصد رابطه معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.46همبستگي 

  باشند:ميتوان نتيجه گرفت، عوامل آموزشي زير، به ترتيب در بيكاري موثر بنابراين در نهايت مي
اي ضعف مهارتهاي حرفه، هاي آموزشي و دانش مورد نياز بازار كارعدم انطباق ميان رشته

پايين بودن سطح  ،هاي مختلفكافي نبودن واحدهاي كارورزي در رشته، التحصيالنفارغ
هاي آموزشي ثبات برنامه، بدون توجه به كيفيت توسعه كمي دانشگاه، التحصيالنعلمي فارغ
ضعف نظام گزينش ، هاي آموزش در دانشگاه و همسو نبودن آنها با تحوالت اقتصاديو شيوه
 .هاي علوم انسانيالتحصيالن دانشگاه در رشتهكثرت فارغ،دانشجو
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  التحصيالنضريب همبستگي عوامل آموزشي و سواالت آن با بيكاري فارغ ):9(جدول 

 
 بيكاري

/.Correlation Coefficient 473 عوامل آموزشي   

Sig. (2-tailed) 018./  

N 20 

s1 
 . ضعف نظام گزينش1

 

Correlation Coefficient 421./  

Sig. (2-tailed) 020./  

N 20 

s2 
 هاعدم انطباق بين رشته .2

Correlation Coefficient  686./  

Sig. (2-tailed) 000./  

N 20 

s3 

 همسو نبودن با تحوالت جامعه .3

Correlation Coefficient  . 436./  

Sig. (2-tailed) 014./  

N 20 

s4 
 التحصيالنكثرت فارغ .4

Correlation Coefficient  415/  

Sig. (2-tailed) 027./  

N 20 

 ضعف مهارتهاي حرفه اي .5

s5 

Correlation Coefficient 548./  

Sig. (2-tailed) 001./  

N 20 

s6 
 كافي نبودن واحد كارورزي .6

Correlation Coefficient  538./  

Sig. (2-tailed) 001./  

N 20 

s7 

 پايين بودن سطح علمي .7

 

Correlation Coefficient 509./  

Sig. (2-tailed) 001./  

N 20 

s8 
 توسعه كمي بدون توسعه كيفي .8

Correlation Coefficient  461./  

Sig. (2-tailed) 009./  

N 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ضريب همبستگي رگرسيون خطي جهت بررسي ارتباط عوامل آموزشي با بيكاري  ):10(جدول 

  التحصيالنفارغ

، كه بيانگر ارتباط معنادار  /.875به دست آمده برابراست با   Rميزان ،طبق نتايج به دست آمده

  باشد.التحصيالن ميعوامل آموزشي با بيكاري فارغ

  پيش فرض آنووا براي محاسبات رگرسيون): 11(جدول 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

278/2  8 285./  151/5  004./  

Residual 722/2  11 247./    

Total 000/5  19    

a. Predictors: (Constant), s8, amoozeshi, s1, s3, s5, s7, s6, s4 

b. Dependent Variable: eshteghal 

 كند.نتايج جدول نيز تفاوت درون گروهي و برون گروهي عوامل آموزشي را تائيد مي

   

Model  R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 ٨٧٥ ١./  ٨٥٦./  ٠٦٠./  ٠٩٧٤٦./  

a. Predictors: (Constant), s8, amoozeshi, s1, s3, s5, s7, s6, s4 

b. Dependent Variable: eshteghal 
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 التحصيالنضريب همبستگي عوامل آموزشي با بيكاري فارغ ):12(جدول 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 (Constant) 325/2  .724  249/3  008./  

/.221 عوامل آموزشي  .020 326/4  060/6  001./  

/.469  . ضعف نظام گزينش1  .506 433/2  531/4  006./  

/.384  . عدم انطباق بين رشته ها2  .480 267/2  382/0  003./  

. همسو نبودن با تحوالت 3

  جامعه

324./  .540 272/2  228/3  014./  

/.468  التحصيالنفارغ. كثرت 4  .561 136/3  121/4  006./  

/.37  اي. ضعف مهارتهاي حرفه5  .397 794/2  849/5  004./  

/.461  . كافي نبودن واحد كارورزي6  .307 652/2  850/4  003./  

/.891 . پايين بودن سطح علمي7  .331 568/3  090/2  001./  

. توسعه كمي بدون توسعه 8 

  كيفي

791./  .231 463/2  063/2  003./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

باشد كه همه با براي ارتباط بين عوامل مختلف مي Betaو  Bنتايج جدول، بيانگر ضريب 

توانيم، نتيجه بگيريم كه عوامل درصد تائيد شده است. بنابراين به طور كلي مي 95اطمينان 

بسزايي دارد و به طور معناداري بين بيكاري التحصيالن نقش مهم و آموزشي در بيكاري فارغ

شود. بنابراين فرض تحقيق با التحصيالن و عوامل آموزشي ارتباط معناداري ديده ميفارغ

 گردد.درصد تائيد مي 95اطمينان 
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  التحصيالن رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه دوم: بين عوامل مديريتي و بيكاري فارغ

گر ارتباط معنادار عوامل مديريتي و سواالت آن مقياس با بيكاري فارغنتايج به دست آمده بيان

بوده كه بيانگر  /.524التحصيالن باشد. ارتباط عوامل مديريتي با بيكاري فارغالتحصيالن مي

  باشد.درصد مي 99التحصيالن با اطمينان ارتباط معنادار، بين عوامل مديريتي و بيكاري فارغ

  

  لتحصيالناهمبستگي عوامل مديريتي و سواالت آن با بيكاري فارغضريب  ):13(جدول 

  
بيكاري فارغ

 التحصيالن

  Pearson Correlation عوامل مديريتي
Sig. (2-tailed) 

N 

. 524/ *
 

. 001/  

  Pearson Correlation . ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي9
Sig. (2-tailed) 

N 

. 424/ *
 

. 008/  

20 

 مديريت دولتي. ناكارامد بودن 10

 

Pearson Correlation 492./ 

Sig. (2-tailed) 003./  

N 20 

 . تشريفات ديوانساالري11

 

Pearson Correlation 314./ *
 

Sig. (2-tailed) 026./  

N 17 

 . گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور12

 

Pearson Correlation . 574/  

Sig. (2-tailed) 001./  

N 20 

 . وجود سازمانهاي موازي در كشور13

 

Pearson Correlation 603./  

Sig. (2-tailed) 000./  

N 20 

 . تعدد مراكز تصميم گيري14

 

Pearson Correlation 360./  

Sig. (2-tailed) 020./  

N 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 

    



  
  
  
  
  
  

                                                                                بررb عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسال[ واحد کرمانشاه 

 
 

تك سواالت ارتباط معناداري با بيكاري مشاهده شد، كه به ترتيب شدت همچنين بين تك 
 توان آنها را به ترتيب زير ذكر كرد.همبستگي، مي

هاي اجرايي) با ضريب همبستگي سوال نهم (ارتباط بيكاري با ناهماهنگي دستگاه - 
  درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان  /.42

سوال دهم (ارتباط بيكاري با ناكارآمد بودن مديريت دولتي در اداره امور اقتصادي) با  - 
  درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.49ضريب همبستگي 

و با /. 314سوال يازدهم (ارتباط بيكاري با تشريفات ديوانساالري) با ضريب همبستگي  - 
 درصد، معنادار بوده است. 95اطمينان 

دوازدهم (ارتباط بيكاري با گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور اجرايي) با سوال  - 
 درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.574ضريب همبستگي 

سوال سيزدهم (ارتباط بيكاري با وجود سازمانهاي موازي در كشور) با ضريب  - 
 درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.603همبستگي 

وال چهاردهم (ارتباط بيكاري با تعدد مراكز تصميم گيري)  با ضريب همبستگي س - 
 درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان  /.36

توان نتيجه گرفت، فرض تحقيق مبني بر ارتباط عوامل آموزشي با بنابراين، به طور كلي مي
به رابطه خرده عوامل مختلف،  توان با توجهگردد. همچنين ميالتحصيالن تائيد ميبيكاري فارغ

 التحصيالن تاثير دارد:زير، به ترتيب در بيكاري فارغ مديريتينتيجه گرفت كه عوامل 

  وجود سازمانهاي موازي در كشور - 
 گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور اجرايي - 

 ناكارآمد بودن مديريت دولتي در اداره امور اقتصادي - 

 هاي اجراييناهماهنگي دستگاه - 

 تعدد مراكز تصميم گيري - 

 تشريفات ديوانساالري - 

 التحصيالنضريب همبستگي عوامل مديريتي با بيكاري فارغ ):14(جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. 

Error of 

the 

Estimate 

 1 846./  857./  212./  4561./  

a. Predictors: (Constant), s14, s11, modiriati, s13, s10, s12, s9 

b. Dependent Variable: eshteghal 

كه بيانگر ارتباط معنادار  /.846به دست آمده، برابراست با   Rطبق نتايج به دست آمده ميزان 
  باشد.التحصيالن ميعوامل مديريتي با بيكاري فارغ
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  جدول پيش فرض آنووا براي محاسبات رگرسيون): 15(جدول   

del  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 

359/2  7 337./  616/4  006./  

Residual 876/1  9 208./    

Total 245/4  16    

a. Predictors: (Constant), s14, s11, modiriati, s13, s10, s12, s9 

b. Dependent Variable: eshteghal 

  كند.عوامل مديريتي را تائيد مينتايج جدول نيز تفاوت درون گروهي و برون گروهي 

 

  التحصيالنضريب همبستگي عوامل مديريتي با بيكاري فارغ ):16(جدول 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

553/1 تقابل درون گروهي 1  .862  802/5  000./  

469/0 عوامل مديريتي  .506 433/2  931/4  001./  

584/0 . ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي9  .480 267/2  382/5  000./  

323/0 . ناكارامد بودن مديريت دولتي10  .540 272/2  828/3  004./  

468/0 . تشريفات ديوانساالري11  .561 136/3  721/4  006./  

477/0 . گماردن افراد فاقد صالحيت در راس امور12  .397 794/2  449/5  003./  

391/0 . وجود سازمانهاي موازي در كشور13  .307 652/2  850/4  000./  

871/0 . تعدد مراكز تصميم گيري14  .133 568/3  090/5  000./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

باشد، كه همه با براي ارتباط بين عوامل مختلف مي Betaو  Bنتايج جدول بيانگر ضريب 
 درصد تائيد شده است.  95اطمينان 

التحصيالن نقش توانيم، نتيجه بگيريم كه عوامل مديريتي در بيكاري فارغبنابراين به طور كلي مي
التحصيالن و عوامل مديريتي ارتباط مهم و بسزايي دارد و به طور معناداري بين بيكاري فارغ

 گردد.صد، تائيد ميدر 95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان معناداري ديده مي
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التحصيالن رابطه معناداري اجتماعي و بيكاري فارغ - فرضيه سوم: بين عوامل فرهنگي

  وجود دارد.

اجتماعي و سواالت آن مقياس، با  - نتايج به دست آمده بيانگر ارتباط معنادار عوامل فرهنگي
 /.46التحصيالن بيكاري فارغاجتماعي با  - باشد. ارتباط عوامل فرهنگيالتحصيالن ميبيكاري فارغ

درصد  95التحصيالن با اطمينان بوده كه بيانگر ارتباط معنادار بين عوامل آموزشي و بيكاري فارغ
  باشد.مي

همچنين بين تك تك سواالت، ارتباط معناداري با بيكاري مشاهده شد، كه به ترتيب شدت 
  توان آنها را به ترتيب زير ذكر كرد.همبستگي، مي

پانزدهم (ارتباط بيكاري با مدرك گرايي در بين جوانان) با ضريب همبستگي سوال  - 
  درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان /. 43

هاي شغلي) با سوال شانزدهم (ارتباط بيكاري با اطالع ناكافي از چگونگي فرصت - 
  درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.608ضريب همبستگي 

ارتباط بيكاري با توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون) با ضريب همبستگي سوال هفدهم ( - 
 درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان /. 419

سوال هجدهم (ارتباط بيكاري با رعايت روابط فاميلي در به كار گماردن افراد) با  - 
 درصد، معنادار بوده است. 95و با اطمينان  /.609ضريب همبستگي 

التحصيالن براي اشتغال در بخش دولتي) (ارتباط بيكاري با توقع فارغسوال نوزدهم  - 
 درصد، معنادار بوده است. 99و با اطمينان  /.552با ضريب همبستگي 

شوند، تن التحصيالني كه حاضر نميسوال بيستم (ارتباط بيكاري با زياده خواهي فارغ - 
درصد، معنادار بوده  99و با اطمينان  /.58به هر كاري دهند) با ضريب همبستگي 

 است.

گيريم كه فرض تحقيق مبني بر ارتباط عوامل فرهنگي اجتماعي با بيكاري بنابراين، نتيجه مي
با مرتبط  گردد و طبق نتايج به دست آمده عوامل فرهنگي، اجتماعيالتحصيالن تائيد ميفارغ

  د:نالتحصيالن، به ترتيب زير بيشترين اهميت را داربيكاري فارغ
  هاي شغليطالع ناكافي از چگونگي فرصتا - 
 رعايت روابط فاميلي در به كار گماردن افراد - 

 التحصيالن براي اشتغال در بخش دولتيتوقع فارغ - 

 شوند، تن به هر كاري دهندالتحصيالني كه حاضر نميزياده خواهي فارغ - 

 مدرك گرايي در بين جوانان - 

  توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون
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  اجتماعي -ضريب همبستگي بين عوامل فرهنگي ):17(جدول 

  التحصيالن با بيكاري فارغ 

 
بيكاري فارغ 

 التحصيالن

. Correlation Coefficient عوامل فرهنگي   463/ **
 

Sig. (2-tailed) 003./  

N 20 

.  Correlation Coefficient . مدرك گرايي در بين جوانان15  4333/ **
 

Sig. (2-tailed) 008./  

N 20 

.  Correlation Coefficient . اطالع ناكافي از فرصتهاي شغلي16  608/ **
 

Sig. (2-tailed) 000./  

N 20 

.  Correlation Coefficient . توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون17  419/ **
 

Sig. (2-tailed) 011./  

N 20 

/.Correlation Coefficient  609 . رعايت روابط فاميلي 18 **
 

Sig. (2-tailed) 000./  

N 20 

.  Correlation Coefficient . توقع براي اشتغال در بخش دولتي19  552/ **
 

Sig. (2-tailed) .  001./  

N 20 

/.Correlation Coefficient  583 التحصيالن. زياده خواهي فارغ20 **
 

Sig. (2-tailed) 008./  

N 20 
*
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 اجتماعي -فرهنگي ارتباط عواملضريب همبستگي رگرسيون خطي جهت بررسي ): 18(جدول 

 التحصيالنبا بيكاري فارغ

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 858./ a
 874./  326./  02110./  

a. Predictors: (Constant), s20, s16, farhangi, s18, s17, s15, s19 

b. Dependent Variable: eshteghal 

كه بيانگر ارتباط معنادار  /.858به دست آمده برابراست با   Rطبق نتايج به دست آمده ميزان 

 باشد.التحصيالن ميعوامل آموزشي با بيكاري فارغ

  

 جدول پيش فرض آنووا براي محاسبات رگرسيون ):19(جدول 

 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 872/2  7 410./  314/4  007./ a
 

Residual 128/2  12 177./    

Total 000/5  19    

a. Predictors: (Constant), s20, s16, farhangi, s18, s17, s15, 

s19 

b. Dependent Variable: eshteghal 

 

 كند.اجتماعي را تائيد مي -نتايج جدول نيز تفاوت درون گروهي و برون گروهي عوامل فرهنگي

   



  

  

  

  

            ١٠٢١٠٢١٠٢١٠٢و و و و     ١٠١١٠١١٠١١٠١فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ٧٨٧٨٧٨٧٨

 

  

  التحصيالناجتماعي با بيكاري فارغ -فرهنگيضريب همبستگي عوامل  ):20(جدول 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

148/1 تقابل عوامل 1  098/1   046/4  006./  

/.491 عوامل فرهنگي  418./  557/2  240/3  005./  

/.504 .مدرك گرايي در بين جوانان15  480./  267/2  382/5  001./  

/.423 .اطالع ناكافي از فرصتهاي شغلي16  540./  272/2  828/3  .  004/  

/.48 .توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون17  61./  136/3  828/3  016./  

/.472 .رعايت روابط فاميلي 18  394./  794/2  949/3  023./  

/.491 .توقع براي اشتغال در بخش دولتي19  307./  652/2  850/3  001./  

/.571 التحصيالن.زياده خواهي فارغ20  331./  568/3  090/5  010./  

a. Dependent Variable: eshteghal 

اجتماعي و بيكاري  -فرهنگيبراي ارتباط بين عوامل  Betaو  Bنتايج جدول بيانگر ضريب 
 درصد تائيد شده است.  95باشد، كه همه با اطمينان مي التحصيالنفارغ

- در بيكاري فارغاجتماعي  -فرهنگي توانيم نتيجه بگيريم، عواملبنابراين، به طور كلي مي

التحصيالن و عوامل دارد و به طور معناداري بين بيكاري فارغالتحصيالن، نقش مهم و بسزايي 
درصد  95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان ارتباط معناداري ديده مياجتماعي،  -فرهنگي
 گردد.تائيد مي

  

 هاي تحقيق يافته

توان مشاهده كرد كه از تعداد با استفاده از نتايج به دست آمده از جداول تحقيق، مي
درصد  41باشند و تنها درصد آنها بيكار و يا جوياي كار مي 59التحصيالن دانشگاه، فارغكل 
درصد با رشته تحصيلي مرتبط و  14شغل باشند كه از اين تعداد نيز التحصيالن شاغل ميفارغ
  درصد باقيمانده، شغل غير مرتبط با رشته تحصيلي خود دارند. 27

-اند. از تعداد مردان فارغدرصد مرد بوده 48درصد زن و  52از تعداد كل آزمودنيها، همچنين 

درصد بيكار و  40درصد بيكار و از تعداد زنان فارغ التحصيل  19درصد شاغل و  29التحصيل 
- بيكاري در بين زنان فارغ ،توان به راحتي نتيجه گرفتاند. بنابراين ميدرصد شاغل بوده 12تنها 

درصد مجرد و  63از تعداد كل آزمودنيها، شود. بر همين اساس التحصيل بيش از مردان ديده مي
درصد  51درصد آنها شاغل و  22درصد مجردين تعداد  63باشند و از درصد متاهل مي 27تنها 

- باشند. بنابراين ميدرصد بيكار مي 8درصد شاغل و  19باشند و از بين متاهلين آنها بيكار مي

 باشند.ار و غير شاغل مجرد مياكثر افراد بيك ،توان نتيجه گرفت

درصد بيكار) و از  9درصد شاغل و  12هاي فني (درصد در رشته 21نهايتا از بين تمام آزمودنيها 
 23درصد بيكار) و تعداد  11درصد شاغل و  5هاي كشاورزي (درصد در رشته 16اين تعداد 
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- درصد در رشته 40درصد بيكار) و مابقي  16درصد شاغل و  7هاي علوم پايه (درصد در رشته

  اند.التحصيل شدهدرصد بيكار) فارغ 23درصد شاغل و  17هاي علوم انساني (

  فرضيه اول: بين عوامل مديريتي و بيكاري دانش آموختگان رابطه وجود دارد.

- ماري به عمل آمده، نتيجه گرفته شد كه عوامل آموزشي در بيكاري فارغآهاي طبق آزمون

التحصيالن و عوامل التحصيالن نقش مهم و بسزايي دارد و به طور معناداري بين بيكاري فارغ
-درصد تائيد مي 95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان آموزشي ارتباط معناداري ديده مي

  گردد.
 ند:باشتوان نتيجه گرفت، عوامل آموزشي زير به ترتيب در بيكاري موثر ميهمچنين در نهايت مي

 هاي آموزشي و دانش مورد نياز بازار كارعدم انطباق ميان رشته .1

  التحصيالناي فارغضعف مهارتهاي حرفه .2
 هاي مختلفكافي نبودن واحدهاي كارورزي در رشته .3

 التحصيالنپايين بودن سطح علمي فارغ .4

 توسعه كمي دانشگاه بدون توجه به كيفيت .5

در دانشگاه و همسو نبودن آنها با هاي آموزش هاي آموزشي و شيوهثبات برنامه .6
 تحوالت اقتصادي

 ضعف نظام گزينش دانشجو .7

 هاي علوم انسانيالتحصيالن دانشگاه در رشتهكثرت فارغ .8

  

  التحصيالن رابطه معناداري وجود دارد.فرضيه دوم:  بين عوامل آموزشي و بيكاري فارغ

- عوامل مديريتي در بيكاري فارغبر اساس آزمونهاي آماري به عمل آمده نتيجه گرفته شد، كه 

التحصيالن و عوامل التحصيالن نقش مهم و بسزايي دارد و به طور معناداري بين بيكاري فارغ
-درصد تائيد مي 95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان مديريتي ارتباط معناداري ديده مي

 گردد.

مبني بر ارتباط عوامل آموزشي با  توان نتيجه گرفت، كه فرض تحقيقبنابراين، به طور كلي مي
توان با توجه به رابطه خرده عوامل مختلف، گردد. همچنين ميالتحصيالن تائيد ميبيكاري فارغ

 التحصيالن تاثير دارد:زير، به ترتيب در بيكاري فارغ مديريتينتيجه گرفت كه عوامل 

 وجود سازمانهاي موازي در كشور .1

  اس امور اجراييگماردن افراد فاقد صالحيت در ر .2
 ناكارآمد بودن مديريت دولتي در اداره امور اقتصادي .3

 هاي اجراييناهماهنگي دستگاه .4

 تعدد مراكز تصميم گيري .5

 تشريفات ديوانساالري .6
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التحصيالن رابطه معناداري اجتماعي و بيكاري فارغ - فرضيه سوم:  بين عوامل فرهنگي

 وجود دارد.

در بيكاري فارغاجتماعي  - فرهنگيگردد كه عوامل طبق نتايج به دست آمده، مشاهده مي
التحصيالن و عوامل داري بين بيكاري فارغالتحصيالن نقش مهم و بسزايي دارد و به طور معنا

درصد  95شود. بنابراين فرض تحقيق با اطمينان ارتباط معناداري ديده مي اجتماعي  -فرهنگي
 گردد.تائيد مي

فرض تحقيق مبني بر ارتباط عوامل فرهنگي اجتماعي با بيكاري  گيريم كهبنابراين، نتيجه مي
گردد و طبق نتايج به دست آمده عوامل فرهنگي و اجتماعي با بيكاري التحصيالن تائيد ميفارغ
 التحصيالن، به ترتيب زير بيشترين اهميت را دارد:فارغ

 هاي شغلياطالع ناكافي از چگونگي فرصت .1

  كار گماردن افراد رعايت روابط فاميلي در به .2
 التحصيالن براي اشتغال در بخش دولتيتوقع فارغ .3

 شوند، تن به هر كاري دهندالتحصيالني كه حاضر نميزياده خواهي فارغ .4

 مدرك گرايي در بين جوانان .5

 توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون .6

-عالي در جامعه ما به شرح زير ميبه طور كلي علل بيكاري دانش آموختگان آموزش

: عدم تناسب رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغال زايي جامعه، رشد دانش آموختگان، فقدان باشد
هاي مورد نياز بازار كار از سوي ارتباط كافي بين نظام آموزش و نظام اشتغال، كمبود مهارت

- هاي مركزي، فقدان تحرك شغلي فارغالتحصيالن در محيطالتحصيالن، تمركز فارغفارغ

ها و عدم طالعات در مورد نيازهاي بازار كار در بين داوطلبان ورود به دانشگاهالتحصيالن، فقدان ا
باتوجه به تعدد عوامل موثر بر هماهنگي و ارتباط موسسات آموزشي با مراكز توليد و كارفرمايان. 

التحصيالن، بايد براي حل اين معضل از كليه سازمانهاي مرتبط، به منظور تهيه و اشتغـال فارغ
يك طرح جامع و فراگير در زمينه اشتغال استفاده شود. آنچه كه در تدوين طرح فوق بايد اجراي 

عالي و مسئوليت التحصيالن آموزشمدنظر قرار گيرد، توجه به عوامل اصلي موثر بر اشتغال فارغ
   دادن به سازمانهاي مرتبط با آن است.
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