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  چکیده

هـدف تحقیـق   . تکیـه دارد بر توسعه نیروي انسـانی  ، جامعه رکن اساسی توسعه اقتصادي هر
این . آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز بود حاضر، بررسی وضعیت اشتغال دانش

آموختگـان   جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دانش. تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است 
تـوان   مـی % 98 با اطمینان بیانگر آن است که تحقیقهاي   یافته. است 1385تا سال  1376سال 

این در حـالی  . باشد می %21و متوسط نرخ اشتغال به تحصیل % 32متوسط نرخ بیکاري گفت 
 آموختگـان  دانشنرخ بیکاري  1385است که بر اساس نتایج سرشماري نفوس و مسکن سال 

هـاي   ر راهبـرد یبر تغی تأکید، نتیجه مهم ارقام بدست آمده. بوده است%  6/20در استان لرستان 
کار و اصالح دانشگاهی به دلیل اشباع بازارهاي   حذف و تعدیل برخی رشته. باشد می آموزشی

هـاي   و تغیر سطوح تحصیلی از کاردانی به کارشناسی و اصالح مواد آموزشی متناسب با نیـاز 
  . باشد می این تحقیقهاي  شغلی از دستاورد
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  مقدمه
ایـن  . پدیده بیکـاري اسـت  ، به ویژه در کشور ایرانها  یکی از مشکالت اساسی دولت
بـه  سیاسـی و فرهنگـی   ، اجتماعی، در ابعاد اقتصادياي  هپدیده مسایل و مشکالت ویژ

باشـد کـه    مـی  مـؤثر دالیل متعددي در بروز این معضـل اجتمـاعی   . آورده است وجود
. باشـد  مـی  عدم توازن عرضه و تقاضاي کل کـاال و خـدمات در جامعـه   ، این آنهتر مهم

تعـادل  ، ظرفیت تولیدي کشور% 95علماي اقتصاد بر این باورند که به کارگیري حدود 
بیکـاري در   پـنج درصـد   به عبارت دیگر وجود. کند می عرضه و تقاضاي کل را برقرار

صـورت یـک   ه گامی در جامعه ببنابراین رکود و بیکاري هن. جامعه امري طبیعی است
: ماننـد  که بیش از پنج درصـد عوامـل تولیـد    کند بروز میبیماري اقتصادي و اجتماعی 

انی به فعالیت تولیدي اشتغال نداشته ساختمان و نیروي انس، ماشین آالت، منابع طبیعی
  . باشند

، پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایـران و ضـرورت نوسـازي سـریع کشـور     
نظـام آمـوزش عـالی    هاي   سرلوحه برنامه در مستمر پذیرش دانشجو یش فزاینده وافزا

ان انتظار داشتند کارشناسـان تربیـت یافتـه در مراکـز دانشـگاهی      ریز برنامه. قرار گرفت
هـاي   آفرینی بنگـاه بـا خالقیـت و کـار   ، اقتصادي موجودهاي  تأمین نیاز واحد عالوه بر

د و با جذب و استخدام افراد آماده بـه کـار در   تولیدي و تجاري جدیدي تأسیس نماین
بافـت و  ، لـیکن بعـد از گذشـت دو دهـه تـالش     . کاهش نرخ بیکاري تأثیرگذار باشند

ظهـور پدیـده بیکـاري    . ساختار بیکاري در کشور تغییـرات جدیـدي را تجربـه نمـود    
جـویی   دانشگاهی مسئولین را مجدداًٌ بـه چـاره   آموختگان دانشمتعارف و چشمگیر غیر

نتیجـه   کاهش درآمد و مصرف و در: هرچند بیکاري مشکالت متعددي مانند. واداشت
، آورد و از طریـق گسـترش فقـر    مـی  زندگی را بـه وجـود  هاي  کاهش سطح استاندارد

 آموختگـان  دانشلیکن بیکاري ، آورد می اجتماعی و فرهنگی را به دنبالهاي  ناهنجاري
زیرا عالوه بر راکـد مانـدن   . دار استدانشگاهی از اهمیت و حساسیت بیشتري برخور

نبـود زمینـه   ، متخصـص هـاي   انجام شده در تربیت نیروهاي   گذاري حجم انبوه سرمایه
س را در این قشر افزایش أحس ناامیدي و ی، واگذاري نقش اجتماعی به افراد فرهیخته
انسـانی متخصـص را بـه دنبـال خواهـد      هـاي    داده و اعتراضات سیاسی و فرار سرمایه

  ).84: 1382، بختیاري( داشت
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در ابتداي امر دانشگاه آزاد اسالمی توانسـت بـا توجـه بـه نیـاز روز افـزون خیـل        
دولتی بشتابد و در حال حاضـر تعـادل    يها دانشگاهبه یاري ، مشتاقان تحصیالت عالی

لکـن مشـکالت   ، آورد بـه وجـود  مطلوبی بین عرضه و تقاضاي تحصیالت دانشگاهی 
آمده است که بر خالف نظریه ژان باتیست سه کـه   به وجودغال جدیدي در عرصه اشت

عرضه نیروي متخصص و مجرب ، آورد می به وجودمعتقد بود عرضه تقاضاي خود را 
ین عامـل ایـن   تـر  مهـم محققـان  . به تحـرك وا دارد  نتوانسته است تقاضاي بازار کار را

 رینی بـه دانشـجویان  وضعیت را موفق نبودن نظام آموزش عالی در ایجاد روحیه کارآف
ارائه نظام نظري و عملی کارآفرینی در دانشـگاه  ، دانند و در راستاي حل این معضل می

   .)3: 1382، مرادي( اند هرا پیشنهاد کرد
پیشرفته نشان میدهد تأسیس دانشگاه عـالوه بـر   هاي   مطالعات انجام یافته در کشور

اجتمـاعی بـه    تلف اقتصـادي و مخهاي  تربیت و تأمین افراد متخصص مورد نیاز بخش
پیمانکاران از طریق ، تواند تولید درآمد براي فروشندگان کاال وخدمات می خودي خود

اعضـاي هیئـت علمـی     کارکنـان و ، ها دولت هتلداران و، انجام یافتههاي   ريگذا سرمایه
  ).11: 2002، دانشگاه نتردام( را به وجود آورد مشاغل متعدد و نماید

مختلـف  هـاي    گیـري مـدل   در شکل ها دانشگاهدهد  می العات نشانهمچنین این مط
سـیس  أو برخـی از ایشـان اقـدام بـه ت     انـد  کـرده  انتقال تکنولـوژي نقـش مهمـی ایفـا    

. کنند که رونق اقتصادي منطقه را در پی داشته اسـت  می تجاري خصوصیهاي  شرکت
طریق تولیـد دانـش    تجاري ازهاي   براي مراوده ها دانشگاهکنار  کوچکی درهاي  شرکت

تعـداد   در حقیقـت نقـش دانشـگاه در   . به منظور مصرف دانشگاه به وجود آمده اسـت 
مشاغلی در سـطوح  اند  هباعث شد ها دانشگاه. آید می اختراعات ثبت شده به نمایش در

کارآفرینـان جدیـد در    حضـور  آید که نتیجه به وجودمدي آباالي علمی و در نتیجه در
. انـد  هموفـق بـود   در اشـتغال افراد آموزش دیـده   ،ینان دریافتنا. عرصه اقتصادي است

کـه  اي  هدر همـان منطقـ   آموختگـان  دانـش دهد اغلـب   می همچنین این مطالعات نشان
  ).11: 2001، کالج آمریکا( اند همشغول شد به کاراند  هتحصیل کرد

داري بـر   سازي آموزش عالی اثرات معنی خصوصی همچنین سیاست تمرکززدایی و
   .)1: 2005، اندرسون( وري و نوآوري در سطح محلی را به اثبات رسانده است رهبه

نتوانسـته اسـت    هـا  دانشـگاه سفانه تأسـیس و گسـترش   أرغم شواهد مذکور مت علی
 در همایش اشتغال و نظام آموزشی عـالی . کارکرد اصلی خود را در ایران عینیت بخشد

کارشناسـان  ، بر گـزار گردیـد   1382که به همت دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 
 آموختگـان  دانـش سـعی نمودنـد پدیـده بیکـاري      ،متعـدد هاي   تغال با ارائه مقالهامر اش
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ارائـه شـده   هـاي   عمده راهکـار . دانشگاهی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند
زبینی بـا . 1: دو محـور اصـلی   جهت برون رفت از این معضل اجتماعی و اقتصادي بر

ــاو ــاي   ین و سرفصــلعن ــانی( دروس دانشــگاهیه ــه دروس  .2) 6: 1382، رحم ارائ
سـعیدي کیـا   ( دانشگاهی تکیه داردهاي   کارآموزي و کارآفرینی در تمام مقاطع و رشته

1382 :3 -1.(  
گیري نرخ بیکـاري و نـرخ اشـتغال بـه تحصـیل       این مطالعه بر آن است تا با اندازه

، مختلـف ایـن دانشـگاه   هـاي    درز در مقاطع و رشتهدانشگاه آزاد الیگو آموختگان دانش
نقش تحصیالت دانشگاهی را در کسب شغل مناسب و دالیل احتمالی عـدم موفقیـت   

  . در بدست آوردن شغل را بررسی نماید
  

  روش تحقیق
توجه به هدف تحقیق که شناخت میزان موفقیـت تحصـیالت تکمیلـی در دسـتیابی     با 

نـوع تحقیـق   ، باشـد  با رشته و مقاطع تحصیلی مـی  به مشاغل متناسبآموختگان  دانش
  : عمده تحقیق عبارت بود از هاي ابزار. توصیفی و روش تحقیق پیمایشی است

مصـاحبه  . 4مصاحبه حضـوري  . 3پستی  هاي  پرسشنامه .2 اي همطالعات کتابخان. 1 
  تلفنی 

در  و نرخ اشتغال به تحصـیل  در این تحقیق سعی شده است دو معیار نرخ بیکاري
. بـه دسـت آیـد    آموخته دانشمختلف براي دو گروه مردان و زنان  هاي ها و شهر رشته

تـا   1376در سـال   دانشگاه آزاد اسالمی الیگـودرز  آموختگان شامل دانشجامعه آماري 
نفـر   1750تمامی ، روش سرشماريه بنابراین ب. شود می 1384. 85پایان سال تحصیلی 

لـیکن بـه دلیـل عـدم     . ه اسـت د بررسی قرار گرفتـ دانشگاه مور آموخته دانشجمعیت 
پرسشنامه تکمیـل شـده بـه عنـوان نمونـه تلقـی        769تعداد ، ها تکمیل تمام پرسشنامه

جامعـه تخمـین زده   هـاي   به کمک آمار استنباطی سعی گردیده است پـارامتر  گردید و
 . شود

و یـا خـدمت   بنابر تعریف مرکز آمار ایران جمعیت فعال عبارتند از شاغلین به کار 
بیکارانی که  بنابراین جمعیت شاغل به تحصیل و. بیکاران آماده و جویاي کار، سربازي

براي بدسـت  . گیرند جمعیت فعال قرار نمی این تحقیق در در جستجوي کار نیستند در
در جستجوي کار بـر مجمـوع جمعیـت     آموختگان دانشجمعیت ، آوردن نرخ بیکاري

  . دیده استتقسیم گر آموختگان دانشفعال 



  
  
 

183  .. .دانشگاه آزاد اسالمی آموختگان دانشبررسی وضعیت اشتغال 
 

دهـد و   مـی  درصد از کل جامعـه آمـاري را تشـکیل    44نفر  769هر چند جمعیت 
، نتـایج طـرح   نتایج آن تا حدود زیادي قابل اتکا است لیکن جهت افزایش اطمینان بـه 

بنابراین انحراف . فرض گردید که این حجم نمونه از جامعه نرمال استخراج شده است
  : معیار نرخ بیکاري برابر

آنگاه با ضریب اطمینان . باشد می حجم نمونه nو ) ( بیکاري و نرخ 
  . گیرد می قرار تأکیددرصدي نرخ بیکاري حاصله از نتایج مورد  98

    
  ها یافته

مصاحبه تلفنی  و، مصاحبه حضوري، پستیهاي   پرسشنامه که به شیوه 1750از مجموع 
عـدم تکمیـل تمـامی     علـت . پرسشنامه تکمیـل گردیـده اسـت    769تعداد ، توزیع شد
تغیر محل سکونت و دقیق نمودن نشانی و یا عدم تمایل پرسـش شـونده   ، ها پرسشنامه

  . به پاسخگویی بوده است
  

  شناختی اطالعات جمعیت. 1
این ارقـام  . نفر زن هستند 301نفر مرد و  468تعداد  آموخته دانشنفر جمعیت  769از 

با توجه بـه نسـبت   . باشد زنان می درصدي 40درصدي مردان و  60دهنده نسبت  نشان
درصد  40درصد زن و  60( 87و  86 هاي شدگان آزمون ورودي سال معکوس پذیرفته

شود کـه   می مشاهده ها دانشگاهی از عدم اقبال مردان به ادامه تحصیل در های  نشانه) مرد
ن مدرك تواند ناشی از این باور عمومی در میان مردان دانشجو باشد که آنها با داشت می

 آموختـه  دانـش نفـر   769از مجمـوع  . توانند شغل مناسب به دست آورند تحصیلی نمی
 253نفـر شـاغلین تعـداد     344از تعداد . باشند شاغل مینفر غیر 425نفر شاغل و  344

از . نفر به مشاغل قبلی خود بازگشتند 44اند و تعداد  نفر شغل جدیدي به دست آورده
. دائم دارندنفر شغل موقت و غیر 183ل دائم و نفر شغ 70نفر شاغل جدید تعداد  253

نفر از ایشان در شغل قبلی خود ابقـاء و تعـداد    33نفر شاغلین قبلی تعداد  44از تعداد 
از . نفر به خدمت سربازي اشتغال دارند 47از جمعیت شاغلین . اند نفر ترفیع گرفته 11

ارج بـاالتر دانشـگاهی ادامـه    نفر در مد 185شاغل تعداد نفر جمعیت غیر 425مجموع 
اي بـه   نفر عالقـه  46نفر در جستجوي کار بوده و تعداد  194دهند و تعداد  تحصیل می

  . اند ادامه تحصیل و یا داشتن کار نداشته
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  تحقیقهاي  متغیر
  : نرخ بیکاري) الف

ریب یـا نـرخ اشـتغال    هـر چنـد ضـ    )1 -% 36%= 64( رابـر بنابراین نرخ اشـتغال ب   
هـاي   درصـد شـاغلین بـه کـار     34باشـد لـیکن بـیش از     می درصد 64 آموختگان دانش
ایـن  . باشـند  مـی  نیاز به مدرك تحصیلی مشغول مرتبط با رشته تحصیلی و حتی بیغیر

الم از پرسشنامه با عنوان شاغلین موقت استخراج گردیـده و شـامل مشـاغلی ماننـد     قا
  . باشد می ...و دفتردار پزشکان، رانندگی

  : برابر است با) p( فاصله اطمینان براي نرخ بیکاري

 
 

و  32نـرخ بیکـاري حـداقل    ، درصـد  2دار بـودن   بنابر نتایج حاصله با سطح معنـی  
توان انتظـار   می درصد 98به عبارت دیگر تقریباً با اطمینان . باشد می درصد 40حداکثر 

کنون شـغلی  ز تـا دانشـگاه آزاد الیگـودر   آموختگـان  دانـش درصد  32داشت که حداقل 
مرتبط با مدرك تحصیلی را به درصدي شاغلین غیر 34اگر جمعیت . اند هبدست نیاورد
اند شغلی با استفاده از  نتوانسته آموختگان دانشدرصد  66حداقل ، یمیفزاارقم مذکور بی

 . مدرك تحصیلی خود بدست آورند
  
  نرخ اشتغال به تحصیل) ب

مقطع کاردانی و یا کارشناسی اقدام به ادامه تحصـیل در مقـاطع    گانتآموخ دانشبرخی 
  :برابر است باآموختگان  دانشنرخ ادامه تحصیل در کل . اند هباالتر نمود

  شاغل به تحصیل/ آموختگان  دانش=  185/ %769 =24 
  :این نسبت در میان جمعیت مردان و زنان برابر است با

  شاغل به تحصیل مرد/ مرد گانآموخت دانش=  114/  %468 = 24 
  شاغل به تحصیل زن/ زن آموختگان دانش=  71/  %301 = 24

 نرخ بیکاري=                 =         %=36 
  جمعیت جویاي کار

 آموختگان فعال دانش
194  
538  
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از نظر ، گروه مرد و زن دو عالقه یکسان ادامه تحصیل در مراتب باالتر در میان هر
دهـد در حـدود یـک چهـارم از      مـی  این نسبت نشان. ملی استأاجتماعی نکته قابل ت

  . دهند می باالتر به تحصیل ادامهجمعیت دانشجویان عمالً در مراتب 

    
   فاصله اطمینان براي نرخ اشتغال به تحصیل

 

 
 

  
 

 27و حـداکثر   21توان انتظار داشـت حـداقل    می درصد 2دار بودن  در سطح معنی
مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد الیگودرز در مقطـع   آموختگان دانشدرصد از 

 . اند هارشناسی ارشد به تحصیل ادامه دادکارشناسی و یا ک
  
  : جنسیت و درصدها) ج

. باشـد  می %59و زنان % 23بر اساس اطالعات بدست آمده نرخ بیکاري در میان مردان 
تـوان مشـاهده    می به روشنی تفاوت جنسیت در بدست آوردن شغل را از ارقام مذکور

زنان بیانگر این حقیقـت اسـت    برابري نرخ بیکاري در میان مردان و 5/2اختالف . کرد
  . زن بیکار وجود دارد 5/2که به ازاي هر مرد بیکار 

ایـن رقـم   . باشـد  مـی  % 32گروه مـردان و زنـان    نرخ اشتغال به تحصیل در هر دو
  . کند می همانندي تمایالت ادامه تحصیل در هر دو گروه جنسی را بیان

  
  : ها ها در رشته نرخ) د

باشند  می بیشتر) % 32( بیکاري آنها از متوسط نرخ بیکاري تحصیلی که نرخهاي   رشته
کـاردانی  ، %66کـاردانی ریاضـی   ، %67کاردانی علوم تجربی : به ترتیب عبارت است از

و کــاردانی و کارشناســی ) ســاخت و تولیــد( کــاردانی مکانیــک، %50ایمنــی صــنعتی 
  . %40سی کارشناسی زمین شنا، %42کاردانی امور گمرکی ، % 43مدیریت بانک 
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کاردانی ، کاردانی ماشین افزار صفر: ها متعلق است به کمترین نرخ بیکاري در رشته
  . %18کاردانی مدیریت صنعتی ، %16کاردانی امور دولتی ، % 10سیسات أت

ه ب، مذکورهاي   تغییر مقطع از کاردانی به کارشناسی و شناخت دقیق بازار کار رشته
  . گردد می مذکور پیشنهادهاي   ت رشتهعنوان راهکار بلند مدت حل مشکال

علمی آموزشی نسـبت  هاي   سیسات به دلیل برتري جنبهماشین افزار و تأهاي   رشته
 بنـابراین پیشـنهاد  . اند در بـازار کـار موفقیـت بدسـت آورنـد      به مطالب نظري توانسته

ی هایی که به دلیل درصـد بـاالي دروس عملـ    مقطع کاردانی فقط براي رشته، گردد می
کوچـک بکـار گرفتـه شـوند     هاي  قادرند به صورت خوداشتغالی و یا جذب در کارگاه

هایی که مطالب درسی آنها تماماً نظري است در مقاطع باالتر ارائـه   ایجاد گردد و رشته
  . گردد
  

  ها در استان لرستان و شهرستان الیگودرز نرخ) ذ
تـوان   آبـاد مـی   خرم، دورود ، تکوهدش، الیگودرز، ازنا هاي با جمع ارقام مربوط به شهر

  . مورد نظر را در استان لرستان به دست آورد هاي نسبت
   305/130% = 43   نرخ بیکاري استان لرستان 

  شهرستان الیگودرز  
  

   104/  427% =24   نرخ اشتغال به تحصیل استان لرستان
  شهرستان الیگودرز  

از میانگین جامعه بیشتر % 9دهد نرخ بیکاري استان در حدود  ارقام فوق نشان می
  . میانگین جامعه است است و نرخ اشتغال به تحصیل استان برابر

 آموختگان دانشنرخ بیکاري  1385رسمی کشور در سال هاي  بر اساس آمار
برابر بودن  دو. باشد می %2/11در حالی که متوسط این نرخ در کشور . باشد می 6/20%

به خوبی وضعیت وخیم استان را در زمینه اشتغال نرخ بیکاري لرستان نسبت به کشور 
بطور آشکار و با آمار رسمی % 43نرخ بیکاري منتج از پژوهش حاضر . دهد می نشان
گردد که به  می این اختالف به عوامل متعددي باز. باشد می متفاوت) %6/20( کشور

  . پردازیم می شرح آن
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  . اند هدرز غیربومی بوددانشگاه الیگو آموختگان دانشدرصد  60بیش از . 1
گیري بدست آمده است اما  هر چند که هر دو منبع اطالعاتی بروش نمونه. 2

پراکندگی جمعیت انتخابی در نمونه مرکز آمار ایران بسیار بیشتر از جمعیت مورد 
به عبارت دیگر جمعیت نمونه این پژوهش فقط از یک . باشد می مطالعه این تحقیق
  . باشد می شهر و یک دانشگاه

 2500جمعیت ، 83و  82هاي  برابري پذیرش دانشجو در طی سال رشد دو. 3
و از آنجا که عمده ایشان در مقطع . نفر رسانید 5000نفري دانشگاه را به بیش از 

 85و  84هاي  فراغت از تحصیل ایشان در سال، کاردانی به تحصیل اشتغال داشتند
در % 73دانشگاه بیش از  آموختگان شداننفري  1750از جمعیت . صورت گرفته است

  . گردیدند آموخته دانش 85و  84هاي  سال
  

  تجزیه و تحلیل سایر اقالم پرسشنامه) و
  عالقمندي به رشته تحصیلی. 1

 هاي درصد عالق 55به رشته تحصیلی خود عالقمند و آموختگان  دانشدرصد از  30
  . درصد بی نظر بودند 15به رشته خود نداشتند و 

مهم موفقیت فرد در رشته  هاي ی است عالقه به رشته تحصیلی یکی از پارامتربدیه
رشد ، ها در صحنه زندگی کاربرد آموخته، نوآوري، خالقیت. باشد تحصیلی خود می

احتماالً . عالقمندي به رشته تحصیلی استهاي  بخشی از مزیت ..وري در تولید و بهره
درصد باالي  ،آموختگان دانشبسیاري از دالیل عدم ادامه تحصیل  ینتر مهمیکی از 

  . باشد می عالقگی آنان به رشته انتخابی خود بی
  
  آموزشی هاي نیاز. 2

موارد ، آموزشی در دوران تحصیل هاي در پاسخ به سؤال کمبودآموختگان  دانش
بندي  توان آنها را در چندین گروه دسته متعددي را بیان کردند که به طور خالصه می

را به دو گروه آموختگان  دانشتوان  ، میتر گیري مطمئن درك بهتر و نتیجه براي. کرد
  . بندي کرد شاغل تقسیمشاغل و غیر

، عملی مانند کارآموزي هاي افزایش مهارت، شاغلآموختگان  دانشدرصد  50
ه ب. آموزشی عنوان کردند هاي عنوان کمبوده را ب ...مدیریت عملی و، زبان، کامپیوتر 
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صرفاً نظري را چندان در صحنه کار و فعالیت  هاي ر این افراد آموزشعبارتی دیگ
  . دانستند ها را در کار ضروري می عملی این آموزش هاي  داند و افزایش جنبه مؤثر نمی

داند که باید توسط  قبل از انتخاب رشته را الزم می  درصد از ایشان مشاوره 15
گروهی و حتی  هاي  در رسانه آموزش و پرورش به صورت جدي انجام شود و یا

یی آدرصد افزایش کار 20. خصوصی و دولتی صورت گیرد هاي مشاور هاي  نهاد
آموزشی مطرح  هاي افزار و سخت افزاري دانشگاه را بعنوان کمبود امکانات نرم 

استفاده از ، افزایش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، براي رفع این کمبودها. کردند
جدیت و دقت در محتواي ، ا توانمندي علمی و تعهد کاري بیشتراساتید مجرب و ب

درسی و افزایش مطالب علمی  هاي  اصالح سرفصل، امتحانات و کیفیت برگزاري آن
را پیشنهاد  ...ها و استفاده از کارمندان مجرب و متعهد و ارائه شده فراتر از جزوه

  . اند هکرد
ها  بخشی در رشته تنوع. دانستند می  ها را الزم درصد گسترش کمی و کیفی رشته 15

گسترش مقاطع ، ضروريغیر هاي  ها و سرفصل حذف رشته، جامعه هاي متناسب با نیاز
  . باشد می تحصیلی و افزایش حجم پذیرش در مقاطع باالتر از مصادیق این موضوع 

مذکور  هاي در درصداي  هاختالف عمد، بیکارآموختگان  دانشاز   در نظر خواهی
درصد به مطالب ارائه شده در  60بر اساس نظر این گروه بیش از . شود می دهمشاه

بیش از . اعتراض داشته و افزایش مطالب براي ایشان اولویت اول را دارد ها دانشگاه
یی حوزه آکار، یی اساتیدآیی دانشگاه انتقاد داشته و کارآدرصد به سطح کار 30

درصد  10. دانستند اهی را ناکافی میو تجهیزات و امکانات رف، مدیریت دانشگاه
دانستند ی مقاطع دانشگاهی را الزم میگسترش کم .  

  
  اثربخشی تحصیل بر کسب شغل. 3

غیرمرتبط با مدرك تحصیلی مانند  نفر مشاغل موقت و 183 ،شاغلین 297از مجموع 
ر براي نف 25نفر باقیمانده  114از مجموع . باشند می ...دفتردار پزشک و، راننده تاکسی

از شاغلین براي %  70کسب شغل نیازي به مدرك تحصیلی نداشتند بنابراین بیش از 
نفر از ایشان با ارائه  30بدست آوردن شغل نیازي به مدرك تحصیلی نداشتند و فقط 

. اند شغلی متناسب با مدرك و مقطع تحصیلی بدست آورند مدرك تحصیلی توانسته
% 06متوسط و % 19شان را کم و  در انجام وظیفهبخشی تحصیل افراد اثر% 75بیش از 

  . دانستند می زیاد
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، در سؤال کنترلی دیگري که در زمینه ضرورت مدرك در کسب شغل پرسیده شد 
 آن را الزم% 69درصد وجود مدرك تحصیلی را براي کسب شغل الزم دانسته و  31

مرتبط با غیر هاي راین نتیجه تأکید ضمنی است که اغلب شاغلین به کا. اند هندانست
  . اند مدرك تحصیلی خود مشغول شده

  
  بومی یا غیر بومی بودن شاغل. 4

 44اند و  دانسته بومی بودن خود را در کسب شغل مفید و مؤثر، درصد از شاغلین 56
بزرگ  هاي در شهر. دانند درصد این معیار را براي کسب شغل جدي و مؤثر نمی

چنین باوري در اذهان مردم کمتر به چشم  ...واصفهان ، تبریز، صنعتی مثل تهران
به   کوچک هاي خورد و براي آنها چندان این مسئله اهمیت ندارد لکن در شهر می

ی برخوردار نعلت نظام فرهنگی خاص و کمبود شغل این مسئله از اهمیت شایا
  . باشد می

  
  گیري بحث و نتیجه

دانشگاه  آموختگان دانشفقیت با توجه به هدف اصلی این تحقیق که بررسی میزان مو
دو شاخص ، آزاد الیگودرز در کسب شغل مناسب با مقطع و رشته تحصیلی ایشان بود

متوسط نرخ بیکاري . نرخ بیکاري و نرخ اشتغال به تحصیل مورد سنجش قرار گرفت
 درصد 21نرخ اشتغال به تحصیل  درصد و 32بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده 

  . باشد می
  1385رخ بیکاري در سال جدول ن

  2/11نرخ بیکاري کشور 
 2/20نرخ بیکاري استان لرستان 

  3/11کشور  آموختگان دانشنرخ بیکاري 
 6/20استان لرستان  آموختگان دانشنرخ بیکاري 

  مرکز آمار ایران: مأخذ
  

دهد نرخ  می مقایسه ارقام بدست آمده از این تحقیق و ارقام رسمی کشور نشان
درصد از متوسط کشور و  20دانشگاه آزاد الیگودرز بیش از  آموختگان دانشبیکاري 

عدم موفقیت دانشگاه آزاد الیگودرز . باشد می درصد از متوسط استان لرستان بیشتر 11
ته و نشگاهی براي کسب شغل متناسب با رشدا آموختگان دانشدر یاري رساندن به 

اگر اهداف نظام آموزش عالی . کردمقطع تحصیلی را شاید بتوان به دو بخش تقسیم 



نامۀ آموزش عالی  190
 

متخصصان . 2 متخصصان متقاضی استخدام. 1: را بتوان به تربیت دو نوع متخصص
اي  هکنند کار محلی نقش تعیینتقاضاي بازارکار به ویژه بازار کردبندي  کارآفرین دسته

کار شهرستان الیگودرز به از آنجا که تقاضاي بازار. در جذب گروه اول خواهند داشت
براین دانشگاه آزاد الیگودرز در بنا، باشد می کشش تقریباً بی، ريگذا سرمایهکمبود  علت

لیکن در مقوله تربیت متخصصان کارآفرین و . کند این مورد نقش فعالی ایفا نمی
گیري به  این نتیجه. تقویت روحیه خالقیت در دانشجویان چندان موفق نبوده است

زیرا . این تحقیق به دست آمده است آوري شده نحو دیگري از اطالعات جمع
علت عدم موفقیت در کسب شغل را عدم جامعیت مطالب درسی و  آموختگان دانش

عالوه بر نتایج حاصله از این . اند هنبود مصادیق عملی در مفاهیم ارائه شده دانست
، مطالعات انجام شده در این زمینه که فهرست آن در منابع این مقاله آمده است، تحقیق

هاي  آفرینی از طریق برگزاري کالسکه ایجاد روحیه کاراند  همهر تأیید زد بر این امر
  . گردد می فرینی با تلفیق مفاهیم تئوریک و کاربردي نمودن آنها میسرکارآموزي و کارآ

دانشگاه الیگودرز نشان میدهد  آموختگان دانشدرصدي اشتغال به تحصیل  21نرخ 
یک نفر تمایل داشته است در سطوح  آموخته دانشنفر طور متوسط از هر پنج ه که ب

از ناامیدي ایشان در اي  هاین تمایل شاید نشان. باالتر دانشگاهی ادامه تحصیل دهد
یابی در صورت داشتن مدرك به کار کسب شغل با مدرك فعلی تحصیلی و امید

  . تحصیلی باالتر باشد
  : کردخالصه  توان به شرح زیر می طور خالصه نتایج تحقیق راه ب

دانشگاه  آموختگان دانشبیکاري  متوسط نرخ، درصد% 98با ضریب اطمینان . 1
و نرخ اشتغال به تحصیل ایشان % 32برابر  86-1385آزاد الیگودرز در سال تحصیلی

  . باشد می 21%
شاغلینی  درصدي سربازان و 48جمعیت آموخته،  دانشاگر از جمعیت شاغلین . 2

نرخ بیکاري ، یمکسر نمایاند  هود نیاز به مدرك تحصیلی نداشتکه براي احراز شغل خ
یت مستقیم ترقی خواهد کرد هر چند مسئولین نظام آموزش عالی مسئول% 80واقعی به 

لیکن نسبت به توانمندسازي متناسب با ، را بر عهده ندارند ها اشتغال این تحصیل کرده
ییر و اصالح دروس نظري و تغ. کار این گروه مسئولیت خواهند داشتنیاز بازار

ایجاد و یا توسعه ، ها متوقف و یا محدود کردن پذیرش دانشجو در برخی رشته، عملی
 یی از وظایف کارگزاران آموزش عالی کشورها نمونه، جدید تحصیلیهاي   رشته
  . باشد می
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تواند با هماهنگی وزارت آموزش  می ي دانشگاه آزاد اسالمیریز برنامهکمیته . 3
در مورد هر یک از  حذف و یا محدود کردن پذیرش دانشجو، نسبت به ابقاءعالی 
. کار اقدام نمایندنیازمندي واقعی بازار، تحصیلی از طریق تحقیقات مجزاهاي   رشته

 در آینده ما، زیرا سپردن این وظیفه به مکانیزم عرضه و تقاضاي نیروي کار متخصص
داشتن مدرك حاضر به انجام هر کاري  کند که به علت می رو هبرا با بیکارانی رو

عالوه بر ، مرتبط با تحصیالتدر صورت پذیرش اجباري مشاغل غیر باشند و نمی
  . اتالف سرمایه را در پی خواهد داشت، س و ناامیدي جوانانأی

درصدي استان لرستان که در این تحقیق بدست  %43با توجه به نرخ بیکاري  .4
توجه ، درصدي ارائه شده توسط مرکز آمار ایران 6/20آمده است و همچنین نرخ 

افزایش سهم . جدي مسئولین کشور به معضل بیکاري در این استان ضروري است
  . باشد می پولی و مالی انبساطی الزمهاي   ري دولت از طریق سیاستگذا سرمایه

 گسترش مقاطع، به ادامه تحصیلآموختگان  دانشبا توجه به تمایل نسبتاً مناسب . 5
صنایع ، کارشناسی حسابداريهاي   تحصیلی به خصوص کارشناسی ارشد رشته

  . ضرورت دارد اقتصاد در شهرستان الیگودرز، اتومبیل
بازنگري شرایط پذیرش اساتید و کارمندان و مسئولین اجرایی و رده باالي . 6

  . امر الزم و ضروري است ها دانشگاه
طور  و مقاطع باالتر و همین ها شتهبراي رقابت با دانشگاه دولتی گسترش ر. 7

این امر  زیرا. آموزش در الویت قرار دارند هاي  کاهش هزینه بهبود کیفیت آموزش و
ها براي جلب دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار  یک رقابت است و کاهش هزینه

  . است
 از شهر مختلف مانع مهاجرت افراد مستعد هاي حضور دانشگاه آزاد در شهر .8

، ین عوامل تولیدتر مهماین امر سبب تجمع یکی از . شان گردیده است محل سکونت
هاي   فرهنگی و پیوندهاي   زیرا چسبندگی. یعنی نیروي انسانی در منطقه گردیده است

دولت با . تمرکز این عامل مهم تولیدي را در مناطق محروم فراهم کرده است، محلی
تواند عدالت جغرافیایی را  می ر این مناطقري دگذا سرمایهاعمال سیاست تشویق 

  . تحقق بخشد
امور ، زبان انگلیسی، مقطع کاردانی الکترونیک، تحقیقهاي   بر اساس یافته .9
کشی داراي اثربخشی  نقشه، ادبیات نمایش، کارگردانی، مدیریت بازرگانی، بانکی

  . شود مقطع به کارشناسی ارتقا یابد می مطلوبی نیستند پیشنهاد
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امور ، و کادانی الکترونیک، همچون کاردانی ایمنی صنعتی ها برخی از رشته .10
و نیز عدم تمایل به ، دلیل عدم استقبال متقاضیانه ریاضی ب، علوم تجربی، گمرکی

  . حذف شوند آموختگان دانشادامه تحصیل 
، و عدم همراه بودن تئوري و عمل، دلیل ارائه آموزش ناکافیه ب. 11
. کنند یی زیادي در انجام وظیفه شغلی در خود احساس نمیآکار نآموختگا دانش

ی در آفرینس عملی و نظري و آموزش روحیه کاربراین پیوند منطقی دروبنا
باید بتواند روحیه کارآفرینی در . پذیر استدانشجویان ضرورتی اجتناب نا

  .ایجاد نماید آموختگان دانش
در بر داشته  آموختگان دانشه ارزشی آموزش عالی نقش مثبتی در ارتقا دیدگا. 12
  . است

کاهش دروس نظري ، جهت افزایش توانمندي علمی متناسب با نیاز بازار کار. 13
ساخت و ، مکانیک خودرو، کاردانی جوشکاريهاي   و افزایش دروس عملی رشته

  . مذکور تشخیص داده شده استهاي   ین الزام افزایش کارایی رشتهتر مهم، تولید
، بازرگانی اقتصاد، شناسی کارشناسی زمینهاي   هش ظرفیت پذیرش رشتهکا. 14

  . نماید می تعادل عرضه و تقاضاي بازارکار را ضمانت
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