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 چکیده

 مسئله یک بیکاري مشکل کشورها این در. است درآمده نیافته توسعه کشورهاي حاد مسائل از یکی صورت به اخیر دهه در بیکاري مسئله

 کشورهاي در بیکاري بین تفاوت عالوه، به است؛ آمده در مزمن اي مسئله صورت به بلکه نیست، تولید و رشد موقت کاهش از ناشی دورهاي

 در بیکاري که حالی در است، کرده تحصیل افراد و جوانان مختص بیکاري نیافته توسعه کشورهاي در که است این یافته توسعه و تهنیاف توسعه

دانشکده فنی وضعیت اشتغال دانش آموختگان . این تحقیق به بررسی گیردمی بر در را مهارت بی و مسن افراد یافته توسعه کشورهاي

نفر می باشد.  210می پردازد لذا جامعه آماري آن کلیه دانش آموختگان به تعداد  1392-1387فاصله سالهاي  مهندسی دانشگاه مالیر در

. ابزار گردآوري دیآ یبه حساب م يکاربرد قاتیدررده تحق قیتحق تیو از نظر هدف و ماه یشیمایپ -یفیاز نظر نوع توصروش این تحقیق 

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق حاضر از آمار توصیفی  ال دانش آموختگان بود.ها پرسشنامه محقق ساخته وضعیت اشتغداده

بیشترین دانش آموختگان در رشته معماري و کمترین آن در )فراوانی و درصد ( بهره گرفته شد و نتیجه تجزیه تحلیل اطالعات نشان داد که 

بوده است و آن هم به دلیل ایجاد زیر ساختهاي الزم در سالهاي  92یالن در سال مشخص شد که اوج فارغ التحصرشته فضاي سبز بوده و 

اخیر براي داشتن آموختگان بوده و همچنین بحث اشتغال مهمترین دلیل انتخاب رشته کاري بوده است و در سالهاي اخیر مهمترین دلیل 

هاي مختلف بوده است. فرصت شغلی مرتبط با رشته تحصیلی به شتهبیکاري عدم رشد و توسعه کشور، متناسب با تعداد فارغ التحصیالن در ر

 دلیل کسرت فارغ التحصیالن کاهش یافته و این امر موجب شده جوانان به کارهایی مشغول شوند که با رشته تحصیلی ایشان بی ارتباط است.

 اشتغال، دانش آموختگان، جامعه، دانشگاه مالیر واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

غال از مهمترین مسائل و دغدغه هایی است که اکثر کشورها با آن مواجه هستند . در ارتباط با دانش آموختگان این مشکل مسئله اشت

دوچندان می شود زیرا عدم توجه مسئوالن و متولیان امر به این قشر سبب شده است که خیل عظیمی از این افراد با توجه به تخصص 

 و تحقیق گسترش، دانش ارتقاي و ترویج، جامعه نیاز مورد متخصص انسانی نیروي آنها فراهم نباشد. تربیت باال،امکان فعالیت و اشتغال براي

 این در عالی آموزش جایگاه و نقش (.2003 ،1است)بازرگان آموزش عالی مهم وظایف از یکی کشور توسعه براي مساعد زمینه فراهمد ساختن

 آن تبع به و فناوري درحوزه را سریعی هاي وپیشرفت تغییرات علمی، برآوردهاي و هاینیب بدانیم پیش که شودمی آشکار زمانی عرصه

 بنابراین، .کند می وآماده تربیت مناسبی وعلمی فنی مهارتهاي با را افراد عالی آموزش. آوردمی پدید جامعه اقتصادي نهادهاي درکارکرد

 آموزش نظام توان می چگونه نندکهک روشن و درک را وصنعتی اقتصادي وتغییرات تحوالت ارشد، سیاستگذاران که رسدمی نظر به بسیارمهم

 دلیل، همین به .مؤثراست آموختگاندانش وسیع بیکاري درخصوص نگرانیها درکاهشر ام این به توجه .داد تطبیق نوین شرایط این با را عالی

 معطوف عالی آموزش مقوله به را خاصی توجه کشورها همه ، کارآمد و اهرم کار نیروي به دستیابی براي کار بازار تقاضاي به پاسخگویی براي

 به کارآفرین دانشگاهاست.  شده تبدیل جهانی پدیدة یک به عالی آموزش مؤسسات و دردانشگاهها کارآفرینی آموزش امروزه،. اندداشته

 خالق حلهاي راه ارائه با را عملیاتی هايبرنامه نیز و کندمی مینتأ و جذب را نیاز مورد منابع و شناسایی را فرصتها که شودمی گفته دانشگاهی

روشی سهل در اختیار سازمانها  با و موقع به را آمده دست به نتایج و کندمی اجرا را آنها اشتباه و شکست تحمل و خطر پذیرش وضمن طراحی

 (. 32: 1383ی ، رئوف)و افراد ذینفع قرار می دهد

-مؤسسه و انشگاههاد خصوص، دراین .است وکارآفرین خالق کارآمد، انسانی نیروي تربیت هرکشوري در عالی آموزش نظام رسالت مهمترین   

 مختلف نیازبخشهاي مورد ماهر و متخصص يرونی تربیت و کارآفرینی در زمینه عالی آموزش نظام مجري واحدهاي عنوان به عالی آموزش هاي

 ایجاد علم، اشاعه نی،انسا نیروي پرورش دانشگاهها اصلی رسالت گفت توان می واقع، در (.62: 1385)نوروززاده، دارند بسزایی سهم جامعه

 اهسه مؤس کشورهایی نیندرچ یراز بیشتراست، دانشگاهها از مردم انتظارات باشد، پیشرفته کمتر جامعه هرچه. است نوآوري ابتکارو خالقیت،

 جهان درکشورهاي ههادانشگا ضعف اساسی دلیل د.بگیرن برعهده را دانشگاه ومسئولیتهاي فوظای بتوانند نداردکه وجود دیگري وسازمانهاي

 زا بسیاري اند.داده رارق الگو را صنعتی جوامع قدیمی دانشگاههاي وعملکرد، نظرساختار از کشورها دراین دانشگاهها بیشتر که است این سوم

 (.1389کشورهاي توسعه یافته است )امینی و منصوري ،  اههايدانشگ از تقلیدي دردانشگاهها توسعه ملی هايبرنامه

 از یکی کشور توسعه يبرا مساعد زمینه ساختن وفراهم تحقیق دانش،گسترشء ارتقا و ترویج نیازجامعه، مورد متخصص انسانی نیروي تربیت  

 (.1382)بازرگان ، است عالی آموزش مهم وظایف

                                                 
1 Bazargan 
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 افزایش دلیل به برنامه نای در اما بود، نشده ياتوجه کارآفرینی به وفرهنگی اجتماعی اقتصادي، هتوسع سوم برنامه آغاز تا ایران درکشور

 قرارگرفت توجه وردم ،کارآفرینی1380 دهه در معضل این تشدید بینی پیشا ودانشگاهه آموختگان شندا و جوانان درمیان ویژه به بیکاري،

 خوداشتغالی ایجاد رايب. است بوده عالی آموزش ویژه به آموزشی نظام سطوح درتمام آفرینیکار آموزش متوجه کارآفرینی ابعادگسترش از یکی

 براي مناسب یطشرا موجود وضعیت با توجه با خود و شود خالق دانشجو ذهن شود می باعث که چرا است، ضروري امري کارآفرینی آموزش

 شود؟ پرداخته بوم و مرز این انسانی هاي سرمایه جذب به بیشتري دقت با که نرسیده آن وقت آیا (.1380آورد)عزیزي،  فراهم را اشتغالش

قدر مسلم کیفی  ود؟ش توجه دردانشگاهها آموزش کیفیت به اندکی دانشگاههاکمی  بهبود به خاص توجه جاي به که است نرسیده آن آیازمان

ق یلذا این تحق .نیست  ق انجام پژوهشهاي متعدد امکان پذیرسازي دانشگاهها در گرو شناسایی نقاط ضعف آنها است، شناسایی که جز از طری

ت است از ت عباردر راستاي تحقق بخش کوچکی از این نیاز طراحی و اجرا شده است . پرسشی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آن اس

 چگونه بوده است .1392-1387اینکه وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر در طول سالهاي 

یج طوالنی مدت ناشی در ایاالت متحده براي بررسی نتا 2000تحقیقی که )هوانک تانگ( با توجه به برررسی هاي انجام گرفته مشخص شد در

 چهارده سال پس از 1972ي وضعیت دانش آموختگان سال از شرکت در آموزش متوسطه ي فنی و حرفه اي انجام داده است نشان دهنده

آنان  ا را بر روي اشتغالهاي میزان اثرات این آموزش نفري از فارغ التحصیالن فنی و حرفه 4386می باشد این محقق با انتخاب یک نمونه ي 

عتی ي ساانرخ دستمزده مورد بررسی قرار داده است که شرکت در آموزش حرفه اي متوسطه، اثرات مثبت معنی دار بر تعداد ماه هاي اشتغال،

ار بر نرخ ده طور معنی اما ب مدهاي سالیانه داشته است. تعدادي از رشته هاي دبیرستانی هیچ اثري بر میزان ماه هاي اشتغال نداشته اندو درآ

 ي آموزدنی ها اثر گذاشته اند.دستمزدهاي ساعتی و درآمدهاي سالیانه

نشان می دهد که میزان اشتغال « ي گذشتهیرات شغلی در دههاشتغال زنان و تغی»( با عنوان 2000) 2یافته هاي تحقیق دالدو و همکاران

گیرد به طوري که نرخ اشتغال زنان با سطح تحصیالت باالتر بیش از سایرین است و نیز زنان تحت تأثیر متغیرهاي تحصیالت و سن قرار می

ر در زمینه کارآفرینی نشان می دهد که برخی از فرصت شغلی کمتري براي زنان تحصیل کرده با سن باالتر فراهم است. همچنین تحقیقات اخی

ویژگی هاي فردي مثل تحصیالت، جنسیت، سن، محیط خانواده، تجربه ي کاري، ریسک پذیري، رضایت شغلی و غیره می تواند ورود به 

 (.2007، 3ي اشتغال را تسهیل کند )روستی و چلیعرصه

و آموزش عالی نشان می دهد که افزایش جمعیت دانش آموختگان زن، عامل اصلی  ( پیرامون اشتغال زنان2004) 4نتایج مطالعه ي المالس

ي گذشته است. این نتایج نشان می دهد که آموزش عالی در افزایش اشتغال رشد نرخ مشارکت نیروي کار زنان در آمریکاي التین در دو دهه

                                                 
2. Dolado, J. J., Felgueroso, F. & Jimeno, J. F 
1. Rosti, L. & Chelli, F 
2. Lamelas 
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ص مؤثر است. ضمن این که بر اساس این یافته ها، زنان داراي زنان به طور کلی و در برخی از بخش هاي اشتغال براي زنان به طور خا

 ي اشتغال دارند.تحصیالت بهتر و تعداد فرزند کمتر شانس بیشتري براي ورود به عرصه

( در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر اشتغال و استخدام دانش آموختگان در تحقیقش نشان داد که وضعیت تأهل فارغ 1383ایرانی )

هم التحصیالن در اشتغال یا عدم اشتغال آنان تأثیر نداشته است و مهم ترین عامل امنیت شغلی فارغ التحصیالن نوع استخدام آنها می باشد. م

ترین عامل در عدم اشتغال فارغ التحصیالن عدم دسترسی به شغل مناسب عنوان شده است و به عبارت دیگر افراد جویاي کار از طرف سازمان 

-اند و اکثر فارغ التحصیالن هنرستان ها اظهار داشته اند که از آموخته هاي دوره تحصیلی در شغل خود استفاده نمیرد قبول واقع نشدهها مو

 کنند.

( در تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی، اینگونه  1385حسینی )

ه گرفت که مسئله بیکاري در بین ناشنوایان مانند سایر افراد جامعه از نرخ باالیی برخوردار است و حتی ناشنوایانی که موفق به یافتن نتیج

نی شغلی شده اند بیشتر از نوع مشاغل ساده با در آمد پایین می باشد که خود منجر به برخورداري ناچیزي از امکانات زندگی می شود ناشنوایا

وفق به یافتن شغلی شده اند دوستان ناشنواي خود را نیز براي استخدام معرفی کرده اند و بدین ترتیب تعداد زیادي ناشنوا در محل کار که م

 آن ها وجود دارد و دیگر این که درآمد افراد ناشنوا بسیار پایین بوده و این امر نشان دهنده ي زندگی سخت و طاقت فرساي آنان می باشد.

هاي اساسی اشتغال زایی دانش آموختگان آموزش عالی ها الزمه( تحقیقی با عنوان آموزش کارآفرینی وتوسعه تعاونی1386محمدي)فرهودگل

جهانی شدن اقتصاد پدیده بسیار کشاورزي درشرایط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام داد . نتایج این تحقیق نشانگر آن است که 

بزرگترین چالش کشاورزي ایران در سالهاي آینده نیز خواهد بود. امروزه بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی به یکی از همچنین  ؛مهمی است

فرهنگی و ... در جامعه ایران تبدیل شده است که عوامل متعددي در ایجاد و گسترش این پدیده دخالت  ،اقتصادي، معضالت بزرگ اجتماعی

اریفی از کارآفرینی و مفاهیم و اجزاء آن، مفاهیم توسعه، کار و ارتباط آنها با همدیگر، مفهوم جهانی شدن و پس از تع پژوهش دارند. در این

، ابعاد، خطرات، اثرات، وتو هسیر تاریخی و ویژگیهاي فرهنگی و اقتصادي آن، اصول سازمان تجارت جهانی، منافع و معایب پیوستن ایران ب

بخش کشاورزي کشورهاي در حال توسعه و کوچک، تاریخچه و اهمیت بخش تعاون در بخش کشاورزي  جایگاه و نقش پدیده جهانی شدن در

در تعاونی ها می پردازد. در انتها به نتیجه گیري و  هاي تولید در ایران و استراتژي هاي فائوایران و معرفی اجمالی آنها، بیان و وضعیت تعاونی

ها و در برخورد با پدیده جهانی شدن اقتصاد و ایجاد اشتغال براي دانش مثبت و سازنده تعاونی بیان پیشنهاداتی در راستاي نقش و جایگاه

 .آموختگان بخش کشاورزي می پردازد
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 اهداف تحقیق

 هدف کلی :

  1392-1387دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر در فاصله سالهاي تعیین وضعیت اشتغال دانش آموختگان 

 اهداف جزئی : 

 در تحصیلی رشته برحسبمالیر  دانشگاهفنی مهندسی  دانشکده کارشناسیدوره  شاغل آموختگان دانش فراوانی توزیعین چگونگی تعی - 1

  1392- 1387 زمانی دوره

تعیین چگونگی توزیع فراوانی دانش آموختگان شاغل دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر برحسب سال فراغت از تحصیل -2

  1392-1387دوره زمانی  در

تعیین چگونگی توزیع فراوانی دانش آموختگان شاغل دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیربرحسب تناسب شغل با رشته  -3

  1392-1387تحصیلی دردوره زمانی 

از دیدگاه این  1392- 1387الهاي تعیین علل بیکاري دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی شهر مالیر درطی س -4

 دانش آموختگان

تعیین علل عدم تناسب شغل با رشته ي تحصیلی دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر به تفکیک رشته  -5

 از دیدگاه این دانش آموختگان 1392- 1387تحصیلی در دوره زمانی 

 پرسش های تحقیق 

 پرسش کلی :

 چگونه بوده است ؟  1392-1387اشتغال دانش آموختگان دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر در فاصله سالهاي  وضعیت

 پرسشهای جزئی : 

 زمانی دردوره تحصیلی رشته برحسبمالیر  دانشگاهفنی مهندسی  دانشکده کارشناسیدوره  شاغل آموختگان دانش فراوانی توزیع – 1

 چگونه است ؟  1387-1392

توزیع فراوانی دانش آموختگان شاغل دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر برحسب سال فراغت از تحصیل در دوره زمانی -2

 چگونه است ؟  1387-1392

با رشته  توزیع فراوانی دانش آموختگان شاغل دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر به تفکیک رشته برحسب تناسب شغل -3

 چگونه است ؟   1392-1387تحصیلی دردوره زمانی 
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از دیدگاه این دانش  1392-1387علل بیکاري دانش اموختگان دوره کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه  مالیر در دوره زمانی -4

 آموختگان چه بوده است ؟ 

رشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر به تفکیک رشته علل عدم تناسب شغل با رشته ي تحصیلی دانش آموختگان دوره کا -5

 ؟از دیدگاه این دانش آموختگان چه بوده است  1392-1387تحصیلی دردوره زمانی 

 پژوهش روش شناسی

 روش تحقیق: 

 قاتیهدف تحق رایز دیآ یبه حساب م يکاربرد قاتیدررده تحق قیتحق تیو از نظر هدف و ماه یشیمایپ -یفیپژوهش از نظر نوع توص نیا

شود یم تیدانش هدا یعمل به سمت کاربردي کاربرد قاتیتحق گریخاص است ؛ به عبارت د نهیزم کیدر  يتوسعه دانش کاربرد يکاربرد

 (.1383:79،  يبازرگان و حجاز )سرمد،

 روش گردآوری اطالعات

 خواهد بود . یدانیاطالعات در پژوهش حاضر م يروش گرد آور

 طالعاتابزار گردآوری ا

چک لیست محقق ساخته بود. جهت پاسخگویی به  3و  2و 1ابزار گردآوري داده ها در تحقیق حاضر در ارتباط با پرسش هاي جزئی شماره 

ها در اختیار از پرسشنامه ي محقق ساخته  بهره گرفته شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها ، پرسشنامه 5و  4پرسشهاي جزئی شماره ي 

از افراد جامعه پژوهش )دانش آموختگان دانشگاه مالیر( براي اظهارنظر قرار داده شد ؛ سپس براساس نظرهاي آنها و نظر متخصصان و  تعدادي

نفر  30صاحبنظران پرسشنامه نهایی تدوین گردید. به منظور محاسبه پایایی از روش بازآزمایی استفاده شد؛ به این منظور پرسشنامه درمورد 

بود که  8/0ژوهش با فاصله یک هفته اي دوبار اجرا شد و سپس همبستگی میان دو دسته پاسخ محاسبه گردید. ضریب بدست آمده از افراد پ

 نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق حاضر است. 

 جامعه و حجم نمونه 

که دهند یم لیرا تشک ي، جامعه آمار1392-1387يدر فاصله سالها ریدانشگاه مال یمهندس یدانش آموختگان دانشکده فندر این تحقیق   

نفر می باشد، در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به سوال اول و دوم پژوهش کل اعضاءجامعه مد نظر قرار گرفتند بنا براین  210تعداد آنها 

مامی دانش آموختگان شاغل ت 3نمونه گیري صورت نپذیرفت یعنی از روش تمام شماري بهره گرفته شد و در ارتباط پاسخ به پرسش شماره  

 5تمامی دانش آموخته هاي بیکار اعضاء نمونه ي تحقیق را تشکیل دادند  و در پاسخ به پرسش شماره ي  4و در ارتباط پاسخ به  پرسش 

د . تمامی دانش آموخته هاي شاغلی که شغلشان با رشته ي تحصیلی ایشان همخوانی نداشت به عنوان نمونه ي تحقیق درنظرگرفته شدن

 بنابراین روش نمونه گیري در ارتباط با این سه پرسش پژوهشی تحقیق نمونه گیري هدفمند بود . 
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 روش توصیف و تجزیه و تحلیل اطالعات:

 به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات در تحقق حاضر از آمار توصیفی )فراوانی و درصد ( بهره گرفته شد . 

 یافته ها

 پرسش پژوهشی اول بررسی 

-1387 زمانی دوره در تحصیلی رشته حسب برمالیر  دانشگاهفنی مهندسی  دانشکده کارشناسی دوره شاغل آموختگان دانش فراوانی عتوزی

 چگونه است ؟ 1392

 نمونه آماری وضعیت اشتغالتوصیف  1شماره جدول 

 

 

سازه،  -نفر در رشته عمران 17عمران،  -نفر  در رشته عمران 19نفر شاغل   93مشخص شد که از بین   1شماره بر اساس داده هاي جدول   

تعداد   نفر در رشته فضاي سبز مشغول به کار بودند. البته شایان ذکر است از این افراد 5نفر در رشته مکانیک و  17نفر در رشته معماري،  35

درصد از افراد شاغل بعد از فارغ التحصیلی استخدام شده  44نفر معادل   40درصد از قبل از دانشگاه شاغل بودند و تنها  56نفر معادل   53

ار کار جذب باز لیفارغ التحصیاعضاء نمونه ي تحقیق بعد از درصد از  20درصد است. به عبارت دیگر  20اند که تقریبا از جامعه کل معادل با 

 بیشترین دانش آموختگان در رشته معماري و کمترین آن در رشته فضاي سبز بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که شده اند. 

 

 
فراوانی 

 کل

درصد 

 فراوانی

فراوانی افراد 

 شاغل

درصد فراوانی افراد شاغل نسبت 

 ربه بیکا

درصد فراوانی افراد شاغل نسبت به کل 

 فارغ التحصیالن شاغل

1/19 40 عمران-عمران  19 5/47  4/20  

4/20 44 سازه-عمران  17 6/38  2/18  

2/26 55 معماري  35 6/63  6/37  

1/28 59 مکانیک  17 8/28  2/18  

2/6 13 فضاي سبز  5 4/38  37/5  

 93 100 210 مجموع کل
 میانگین درصد افراد شاغل

38/43 100 
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 توصیف درصد فراوانی رشته تحصیلی 1رنمودا

 

 رسش پژوهشی شماره دوپ بررسی

کارشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر برحسب سال فراغت از تحصیل در فراوانی دانش آموختگان شاغل دوره  توزیع

 چگونه است ؟  1392-1387دوره زمانی 

 توصیف سال فارغ التحصیلی نمونه آماری 2جدول شماره 
 

 

 87و کمترین فارغ التحصیالن در سال  92بیشتر فارغ التحصیالن در سال نشان می دهد 2شماره همانطور که داده هاي درج شده در جدول 

نفر  13، 89نفر فارغ التحصیل در سال  19نفر شاغل، از  8، 87نفر فارغ التحصیل در سال  11می دهد که از  همچنین نتایج نشان بوده است.

نفر فارغ التحصیل در  44نفر شاغل، از  17، 90نفر فارغ التحصیل در سال  40نفر  شاغل، از  16، 89نفر فارغ التحصیل در سال  32شاغل، از 

 نفر شاغل هستند.  21، 1392فارغ التحصیل در سال  نفر 65نفر شاغل و از  18، 91سال 

 درصد فراوانی فراوانی کل 

فروانی افراد 

 شاغل

درصد فراوانی 

افراد شاغل نسبت 

 به کل افراد

87 11 5 8 7/72  

88 19 9 13 4/68 

89 32 15 16 50 

90 40 19 17 5/42 

91 44 21 18 1/40 

92 46  31 21 3/32 

  93 100 210 مجموع کل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 نالیفارغ التحصمقایسه شاغالن با  2شماره نمودار 

 

 

 توصیف درصد فراوانی فارغ التحصیلی 3شماره نمودار  

 پرسش پژوهش شماره سه  بررسی -4-2-3

آموختگان شاغل دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر به تفکیک رشته برحسب تناسب شغل با رشته توزیع فراوانی دانش 

 چگونه است ؟1392-1387تحصیلی دردوره زمانی 

 

 

 

 تفکیک رشته برحسب تناسب شغل با رشته تحصیلی 3شماره جدول 
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عمران-عمران سازه-عمران  اکل رشته ه فضاي سبز مکانیک معماري   درصد فراوانی 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

  
 10 4 0 0 18 2 10 1 0 0 10 1 به خاطر عالقه شخصی

 25 10 50 1 27 3 20 2 29 2 20 2 به خاطر در آمد خوب آن

5/22 9 50 1 18 2 30 3 0 0 30 3 از روي ناچاري  

صیلیبه علت تناسب با رشته تح  2 20 2 29 2 20 2 18 0 0 8 20 

5/22 9 0 0 18 2 20 2 43 3 20 2 تناسب با زندگی خانوادگی  

 100 40 100 2 100 11 100 10 100 7 100 10 کل

 

ل انتخاب نفر در پاسخ به دلی 4نفر فارغ التحصیل اشتغال یافته بعد از فارغ التحصیلی،  40مشاهده می کنید از  3شماره همانطور که در جدول 

نفر از روي ناچاري را  9نفر به خاطر درامد خوب آن را مشخص کرده بودند،  10شغل عبارت به خاطر عالقه شخصی را مشخص کرده بودند، 

نفر تناسب با زندگی خانوادگی را مشخص کرده اند و در نهایت مشخص شد که  9نفر به علت تناسب با رشته تحصیلی و  8مشخص کرده اند، 

درصد از افراد رشته دانشگاهی آن ها  80درصد از افراد به علت تناسب با رشته تحصیلی مشغول به یک کار می باشند و  20کلی تنها به طور 

 با شغل آنها ارتباطی ندارد.

 پرسش پژوهشی شماره چهار  بررسی

از دیدگاه  1392-1387ره زمانی علل بیکاری دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه  مالیر در دو 

 این دانش آموختگان چه بوده است ؟ 

 توصیف علت بیکاری نمونه آماری 4شماره جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده می  4شماره همانطور که در جدول 

نفر علت  16التحصیالن،  نفر از فارغ  117کنید از 

 

 درصد فراوانی فراوانی 

 14 16 عدم نیاز مالی

 9 11 عدم تمایل خودم به کار کردن

 7 8 مخالفت خانواده

 36 42 مشکل بیکاري جامعه

 34 40 نداشتن پارتی

 100 117 لمجموع ک
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نفر  42نفر معادل علت بیکاري را مخالفت خانواده،  8نفر معادل علت بیکاري را عدم تمایل خود به کار کردن ،  11بیکاري را عدم نیاز مالی ، 

 .  علت بیکاري را نداشتن پارتی بیان نمودند نفر 40مشکل بیکاري جامعه و 

 پرسش پژوهشی شماره  پنج بررسی  

علل عدم تناسب شغل با رشته ی تحصیلی دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مالیر به تفکیک 

 از دیدگاه این دانش آموختگان چه بوده است ؟ 1392-1387رشته تحصیلی دردوره زمانی 

 

 تفکیک رشته برحسب عدم تناسب شغل با رشته تحصیلی 5شماره جدول 

 

عمران-عمران سازه-عمران   درصد فراوانی فراوانی کل فضاي سبز مکانیک معماري 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

  

 15 14 30 6 0 0 14 4 13 3 20 1 وابستگی به منطقه مسکونی

 21 20 25 5 29 5 18 5 22 5 0 0 نداشتن مهارت هاي الزم

 34 32 25 5 53 9 29 8 35 8 40 2 فرصت شغلی مرتبط با رشته

 12 11 10 2 18 3 7 2 9 2 40 2 عدم عالقه به رشته تحصیلی

 10 9 0 0 0 0 14 4 22 5 0 0 رشته تحصیلی سخت و سنگین

 8 7 10 2 0 0 18 5 0 0 0 0 درآمد کم مربوط به رشته

 100 93 100 20 100 17 100 28 100 23 100 5 کل

 

نفر عدم تناسب شغل با رشته تحصیلی را وابستگی  14نفر از فارغ التحصیالن شاغل،  93مشاهده می کنید از  5شماره همانطور که در جدول 

نفر عدم تناسب شغل با رشته تحصیلی را عدم  32نفر عدم تناسب شغل با رشته تحصیلی را  نداشتن مهارت الزم،  20به منطقه مسکونی ، 

نفر عدم تناسب شغل با رشته  9نفر عدم تناسب شغل با رشته تحصیلی را عدم عالقه به رشته تحصیلی و  11فرصت شغلی مرتبط با رشته، 

 ته بیان نمودند. نفر عدم تناسب شغل با رشته تحصیلی را درامد کم مربوط به رش 7تحصیلی را رشته تحصیلی سخت و سنگین و 

 پاسخ به پرسش باز پاسخ : 

 ؟  نمائید ذکر لطفا است باال در شده ذکر مقوالت از غیر به شما بیکاری علت صورتیکه در

 رداسایر مو تفکیک رشته برحسب عدم تناسب شغل با رشته تحصیلی   5شماره جدول 
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عمران-عمران سازه-عمران   فضاي سبز مکانیک معماري 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی صددر فراوانی

 40 2 29 2 33 3 25 2 9 1 اصرار همسرم براي انتخاب شغل متناسب با شان خانوادگی

 0 0 29 2 0 0 50 4 27 3 طوالنی بودن زمان کار شغلی متناسب با رشته ام

34 3 67 6 25 2 64 7 عدم نیاز مالی جهت فعالیت در رشته خودم  3 60 
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