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 تقديم هب ؛

 
خود را بدون  همه ژپوهشگران و كارشناساني هك وظايف خود را رد حد ممكن و مسئوالهن انجام مي دهند و يافته اهي ژپوهشي
د اتديي مراجع گزاهف گويي و آنگوهن هك هست رد اختيار  مخاطبان قرار مي دهند. اميدوارم رد صورتي هك صحت يافته اه مور

كان از آنها بهره ربداري شود. ،واقع گردد   رد حد ام
 

 الف



 چكیده 

در کشور به اجرا در آمد شاخه کار دانش به عنوان یکی از برنامه های محوری مهارت  1372درنظام جدید آموزش متوسطه که از سال 

برنامه ابهامات زیادی در مورد وضعیت اشتغال  سال از اجرای این 24آموزی در این نظام پیش بینی گردیده است.با گذشت حدود 

فارغ التحصیالن آن وجود دارد.پژوهش حاضر به سفارش معاونت محترم متوسطه ودفتر کاردانش با هدف کاستن از ابهامات موجود 

  به انجام رسیده است.

این مطالعه برای بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن شاخه کاردانش ومقایسه آن با  اشتغال فارغ التحصیالن شاخه نظری و گروه 

همسال زیر دیپلم اجرا شده است.پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است که به روش پیمایشی اجرا گردیده است.برای انجام این 

زن و مرد شاخه کاردانش در رشته های تعمیر موتور تراکتور،تعمیر موتور خودرو،و برق صنعتی)   نفر فارغ التحصیل 1473مطالعه 

 1391برای فارغ التحصالن مرد(ورشته های ،کشت گیاهان دارویی،گرافیک کامپیوتر وخیاطی) برای فارغ التحصیالن زن( در سالهای 

رشته های ریاضی فیزیک،انسانی و تجربی به پرسشنامه های  نفر فارغ التحصیل زن ومرد شاخه نظری در 382و 1393و 1392،

محقق ساخته پاسخ داده اند. الزم به ذکر است که رشته ها ی شاخه کاردانش بنا به توصیه کارشناسان دفتر کار دانش انتخاب شده 

و خارج از آموزش و پرورش و نمایندگان نفر از صاحبنظران وکارشناسان داخل  40نفر از مدیران هنرستانها و  30اند.  عالوه بر این با 

استفاده شد.برای طبقه بندی و تلخیص داده های  spssبخش اشتغال مصاحبه به عمل آمد. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار 

ن شاخه کار النتایج مطالعه نشان داد اکثریت فارغ التحصی کیفی)محتوای مصاحبه ها(از روشهای ناظر بر مطالعات کیفی استفاده شد.

دانش از نظر فرهنگی،اقتصادی متعلق به خانواده های متوسط به پایین جامعه هستند.میزان رضایت فارغ التحصیالن از تحصیل در 

درصد  9.9درصد بیکار، 53.8درصد از فارغ التحصیالن شاغل، 16.2باال تر از حد متوسط میباشد. 85.6شاخه کار دانش با میانگین 

درصد است.بیشترین  23.7درصد و اشتغال مردان  8.5در صد در حال تحصیل میباشند.اشتغال زنان  21.2ر بازی ودر حال خد مت س

درصد  66.7درصد در بخش خدمات است.ارتباط مدرک تحصیلی با شغل فارغ التحصیالن در حدود  55.6اشتغال فارغ التحصیالن با 

ارغ التحصیالن با مدرک دیپلم شاغل شده اند.بیشترین بیکاری مربوط به درصد از ف 87.2و در حد کم و خیلی کم است.در حدود 

درصد میباشد.کمتریت اشتغال  33.9درصد و کمترین بیکاری در رشته تعمیر موتور خودرو با  67.2زنان ، در رشته خیاطی به میزان 

درصد فارغ التحصیالن کار دانش  65و است.درصد برای تعمیر موتور خود ر 30.4درصد برای رشته گرافیک و بیشترین اشتغال  6.8

درصد اعالم نموده اند مهمترین عامل بیکاری نبودن زمینه  70.7اظهار نموده انددیپلم کار دانش در اشتغال آنها موثر بوده است.

 16.2است که  نمناسب اشتغال برای رشته تحصیلی فارغ التحصیالن است.وضعیت اشتغال به کار فارغ التحصیالن  کاردانش بیانگر آ

درصد بیکار هستند.در گروه  26درصد شاغل و9درصد آنها بیکار هستند. همتایان آنان در شاخه نظری  53.1درصد آنها شاغل و 

درصد بیکار هستند. بیشتر فارغ التحصیالن شاخه نظری مشغول  17.9درصد شاغل و  35.5 20-24همتای زیر دیپلم ، گروه سنی 

درصد کاردانش( در نتیجه وضعیت اشتغال مطلوبی برای شاخه کار دانش  21.3رصد  نظری در مقابل د 56.7به تحصیل هستند)

متصور نیست.کارشناسان و صاحبنظران ومدیران هنرستانها وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن را رضایت بخش نمی دانند و مدعی 

دارد.آنها دالیل مختلف داخل و خارج از آموزش و پروش را هستند کار دانش در این خصوص به اهداف خود نرسیده و فاصله بسیار 

باعث عدم تحقق اهداف کار دانش معرفی نموده اند از عوامل داخل به مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی و منابع مالی و مادی 

،بازنگری در رشته های شاخه کار ،در خارج به مسایل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اشاره نموده اند.از پیشنهاد های مهم این پژوهش

دانش به منظور انطباق بیشتر رشته ها با نیازهای بازار کار،افزایش کیفیت فارغ التحصیالن بخصوص در بعد مهارتی،محدود کردن 

 ورشته های کار دانش بر مبنای آمایش سرزمین و نیاز های منطقه ای و رشته های خاص،  تاکید برکیفیت آموزشهای کار آفرینی 

کارورزی ،حمایتهای اجتماعی نظیر ارتقای منزلت اجتماعی کار دانش وجلو گیری از مدرک گرایی و حمایتهای اقتصادی ،نظیر تامین 

منابع مالی برای خود اشتغالی و کار آفرینی و حمایتهای فرهنگی نظیر احترام و اهمیت به کار و جلو گیری از رانت خواری وتحول و 

 لی دانش آموزان و بازار کار کشور است.تغییر در کیفیت تحصی

 ظري و کاردانش،بیكاري فارغ التحصیالن کار دانشکلید واژه ها: کار دانش ، اشتغال ،مقايسه ن

 ب



 تشکر وقدرداني

ناین  كاران ارجمند هب انجام رسيد هب عنوان مجري طرح ژپوهشي وظیفه خود ميدا د از همه کساني هك ژپوهش با تالش و اهتمام جمعي از هم
كاري داشته اند سپاسگزاري نمايد؛ از استاد محترم انظر جناب آاقي مهندس عبد الحسین نف  یسي هك با حوصله و رد این تالش علمي هم

                 ت من رد انجام ژپوهش را عهده دار بودند. جناب آاقي دکتر احد نويدي مدری محترم گروه متانت و احترام، نظار
رد ربشیپد كار د خالقي ژناد  هك ي دکتر سيد محماهي فني و حرهف اي هك با دقت و حساسیت، مرا ياري نمودند. جناب آاقآموزش

كاري نمودند. از مدریعالیه امیني نسب هك خانم ايفاي نقش نمودند. از  ان و كارشناسان دتتر كار دانش رد تهیه پیشینه ژپوهش هم
كات ارزنده هب بهبود كار کمک نمودن د. از بخصوص سركار خانم سيده مینا رئیس زاده هك با  اشتياق فراوان ضمن يادآوري ن

كاري اهي الزم. از مدریكارشناسان و مدریان شاهخ كار دانش استان اه و ي محترم هنرستانان و عااوانن ارراي اه هب منظور هم
ن و افرس هك رد فرایند اررا  کمک نم دبیرستان ودند.از جناب اه رد استانهاي قزوین،کردستان، آرذ بایجان رغبي،اصفهان ،همدا

ده را ياري رسانيدند نآاقي مرادي هك كار آماري ژپوهش را هب عهده دادنتش .رد پايان از همه کساني هك رد فرایند اررايي این ژپوهش ب 
 بسيار سپاسگزارم.
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 مقدمه

اي از اواخر قرر  نروزدهم مرورد    هاي فني و حرفهتربيت نيروي انساني مورد نياز در جوامع، در قالب آموزش

با طرح انديشه  .(1374)، نويدي از ، به نقل(  1370)،مرجاني. ياري از كشورهاي جهاني قرار گرفتتوجه بس

يت با نيازهاي بازاركار در قر  بيستم، بازدهي اجتمرايي نظرام تعلريم و    برقراري ارتباط بين نظام تعليم و ترب

اي بود كه بره  تربيت به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. يكي از يناصر مهم بازدهي اجتمايي، كفايت حرفه

گشت و به همرين جهرت وررورو تو رعه و تقويرت آمروزش       كارآيي بيروني نظام تعليم و تربيت مرتبط مي

(. شراخه  1378 )،پرور ريزا  و  يا تگذارا  تعليم و تربيت واقع گرديدمحسرن د تور كار برنامهمتو طه در 

هراي  گويي به نيازبه منظور تربيت نيروي انساني و پا خ اياز آموزش حرفه كاردانش به ينوا  الگويي جديد

دف از تأ يس و اجراي (. ه1385 )،زادهدر كشور به اجرا درآمدشريعت 1371 -72بازاركار از  ال تحصيلي 

هاي صنعت، خدماو و كشاورزي در  طح كارگر نيمه مراهر  اين شاخه، تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش

مجريرا  ايرن    و گرذرد مي  ال از اجراي شاخه كاردانش 24و ماهر،  رپر ت كارگاه و ا تادكار ا ت. حدود

كننردو برر مبنراي آ     سيار چشم گير ارزيرابي مري  برنامه ا تقبال دانش آموزا  از تحصيل در اين شاخه را ب

  مبادرو مي ورزند.گسترش بي رويه كار دانش كماكا  به 

اهرداف   وو حجم  رمايه گزاري هاي انجام شرده  آموزي در شاخه كاردانش،با توجه به بزرگي جمعيت دانش

 ،برنامره ايرن شراخه ا رت      واينكه اشتغال فارغ التحصيال  كار دانش از اجزاءمهم برونردادهاي  مترتب بر آ 

 . ر دنظرميموفقيت آميز اشتغال فارغ التحصيال  اين شاخه وروري بههاي كسب آگاهي از نشانه

التحصيال  شاخه كار دانش انجام شده ا رت  اگر چه در گذشته تحقيقاتي براي برر ي ووعيت اشتغال فارغ

 مسرتدل هاي آنها قابل تعميم نيستندواطالياو  ولي اين تحقيقاو يا به  الهاي دور مربوط هستند و يا يافته

تر ارايه شواهد پژوهشي بيشتر ورروري بره   براي قضاوو دقيق .نيست د ت زمينه اشتغال آنها در در وكافي

 نظر مير د.

 هاي پژوهشي خوداولويت فهر تدرپژوهش را اين ه آموزش و پرورش انجام طمعاونت متو با درك اين نياز، 

 .ا ت داده  قرار

 

  بيان مسئله

گرذردو در   ال مري  24هاي مهارتي حدود اي نو از آموزشاز اجراي برنامه كاردانش، به ينوا  برنامه و شيوه

 آموزا   دوره متو رطه درصد دانش 5/20حدود  در  كه اين شاخهدانش آموزا   326000حال حاور حدود 

 كنند.در شاخه كاردانش تحصيل مي را تشكيل ميدهد،

مطلع باشرد و  اشتغال آنا  وزشي كار آمد هميشه بايد از ووعيت فارغ التحصيال  به ويژه ميزا  يك نظام آم

(. در واقرع،  1386)،شرريعت زاده  .با گرفتن باز خورد منا ب و مستمر بره برازنگري در برنامره خرود بزردازد    

د.بردو  فرصرتهاي   مهمترين نقطه اتصال و ارتباط دنياي آموزش و دنياي كار در اشرتغال تجلري پيردا ميكن   

اشتغال ،نه اقتصاد رشدي خواهد داشت و نه ارايه آموزشهاي فني و حرفه اي ورورتي پيدا ميكنرد.از ايرن رو   

 . ي و حرفه اي بسيار مورد توجه ا تنكميت و كيفيت اشتغال محصول)دانش آموختگا (نظام آموزش ف
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هاي آ  تا آ  حد اهميت دارد كه از  داد وزشي در را تاي ارزيابي برو ووعيت فارغ التحصيال  هر نظام آم

 طريق آ  ميتوا  در باره ادامه برنامه و تعديل يا توقف آ  به قضاوو پرداخت. 

برر ي چگونگي وميزا   ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي ر مي برا  ا ينوا  )ب يدر پژوهش( 1391)نفيسي 

 :مايدمي نينوا  از قول صاحبنظرا   محيط كار و مهارتهاي شغلي(

،اما در ا تهر چند به صورو مطلق نمي توا  گفت كه آموزشهاي فني و حرفه اي منجر به اشتغال نشده  -

به هرر صرورو در دنيراي    . ي جدي وجود دارديمورد ميزا  اشتغال و انطباق رشته تحصيلي با شغل ترديدها

 اشتغال نخواهد بود.،اگر به همين صورو ادامه يابد پا خگوي جديد به داليل زير اين آموزشها 

  بازار كار به دليل تحول در فناوري و  ريت آ  و پيچيدگيهاي محل كار چندا  به ديزلمه متو طه

 نياز ندارد.

  در گذشته ووع جذب دانش آموختگا  آموزشهاي فني و حرفه اي و اشتغال بهتر بود.اما تو عه كم

فرارغ   مدو  و محكمي برراي جرذب    واحدهاي صنعتي در اشتغال تاثير منفي گذاشته ا ت.و قانو 

 رد.اندوجود التحصيال  

  مهرم تنا رب    اخره كاري پيردا ميكننردام  چو  كار آزموده هستند باالافراد آموزش ديده هنر تانها

 شغل با تخصص آنها ت كه اين مسئله بعضا اتفاق نمي افتد.

 شده اند.اما در مرورد  بصورو مطلق نمي توا  گفت كه آموزشهاي فني و حرفه اي منجر به اشتغال ن

 ميزا  آ  ترديدهايي وجود دارد.تربيت ديزلمه در بسياري از رشته ها كار  از نيست.

فرارغ التحصريال   كرار     درصرد  54دنشا  مي دهد كه حدو( ، 1382)،يافته هاي پژوهش قديمي مقدم 

كار به مشاغل ديگري فارغ التحصيال  جذب شده در بازار  بيكار هستندو دانش ا تا   يستا  و بلوچستا  

كرارايي فرارغ   از ديردگاه صراحبا  صرنايع،    رشته هاي تحصيلي خود روي آورده اند.  مشاغل مرتبط با به جز

شرريعت زاده   التحصيال  هنر تانها در مقايسه با كرارگرا  تجربري از وورعيت مطلروبي برخروردار نيسرت .      

در  رطح  رازما  آمروزش و پررورش     ( گزارش داد كه بين اجراي آموزش هراي مهرارتي كراردانش    1385)

شهرتهرا  و نيازهاي بازار كار ارتباط نظام مند و مشرخص برقررار نيسرت. در نتيجره آ  ، فرارغ التحصريال        

 )شراغل و فارغ التحصيال   (درصد17/)5كاردانش در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود جذب نمي شوند.

 (درصرد بيكرار  5/82 )درصد شراغل و 8/15)شاخه نظري  التحصيالفارغ كه در مقايسه با ندبيكار(درصد5/82

رشرته هراي مهرارتي     گزارش داد كه در ايجاد و گسترش( 1380)، يوچندا  مطلوب به نظر نمي ر د. كاو

 طح و ميزا  آموزش هاي ارائه شرده آنچنرا  كره    ي منطقه برر ي و مورد توجه قرار نگرفته ا ت و نيازها

غريرب  .منطقره متنا رب نبروده ا رت    دماتي در غل بخش هاي توليدي و خر بايد با مهارتهاي مورد نياز مشا

( در پژوهش خود نتيجه گرفت كه دانش آموزا  با ا تعداد، به يلل مختلف، به شاخه نظري گرايش 1374)،

دارند و دانش آموزاني وارد شاخه كاردانش مي شوندكه شرايط ادامه تحصيل در شاخه نظري را نداشرته و از  

( نشا  مي دهد 1382به شاخه كاردانش هدايت مي شوند. يافته هاي پژوهش نويدي و برزگر )روي ناچاري 

درصد فارغ التحصيال  رشته هاي كامزيوتر و حسابداري در شهر تهرا   40كه صرف نظر از رشته تحصيلي، 

راي انجرام  درصد افراد نمونه آماري ايتقاد دارند كه مهارو هاي كسب شده آنرا  بر   60بيكار هستند. حدود 

( ايالم كرد كه ارتباطي ميا  آموزش هراي دريافرت   1379)،ميرهادي  وظايف شغلي كافي و منا ب نيست.
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ا  داد كره برنامره هراي    ( نشر 1383)،نتايج تحقيق صرابري  .ال فارغ التحصيال  وجود نداردشده و نوع اشتغ

شاخه كاردانش نتوانسرته  و  دهد سته ا ت دانش و مهارو الزم را به هنرجويا  شاخه كاردانش بدر ي نتوان

در اثر توزيع گزارش داد ( 1388)،نويدي ا ت زمينه منا ب را براي قانو  مند شد  امر اشتغال فراهم آورد. 

نامنا ب رشته ها در مناطق مختلف كشور و نيز توزيع نامنا ب دانش آموزا  در رشته هاي مختلرف ، برازار   

  ا نياز بازار كار برطرف نشده ا ت.در برخي از رشته هكار از برخي از رشته ها اشباع شده و 

 امرا  لتحصيال  شاخه كار دانش داللت دارند،اهاي مطالعاو ياد شده بر نامطلوب بود  اشتغال فارغيافته

اغلب اين مطالعاو در اثر محدود برود  دامنره و     ال گذشته ا ت و 10از زما  انجام اين مطالعاو بيش از 

از طررف ديگرر يرراي بعضري از كارشنا را  و      نه آماري از قابليت تعميم برخوردار نيسرتند. معرف نبود  نمو

 التحصيال  كاردانش چگونره ا رت    ووعيت موجود اشتغال فارغ پژوهشگرا  اين پر شها نيز وجود دارد كه

 يرزلم هرم  افرادگروههاي زيرر د صيال  شاخه كاردانش با شاخه نظري واشتغال فارغ التحآيا در مقام مقايسه، 

تواند برراي برنامره   مطرح شده مي يدريافت پا خ چنين پر شها  بر خوردار ا تبهتري  ازووعيت ن آنها 

 ريزا  و مديرا  حوزه كاردانش مفيد و موئثر باشد.

با توجه به اينكه اطالع از ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  كار دانش از اجرزاء برونردادهاي برنامره ايرن     

جه، اطالع دقيرق از وورعيت اشرتغال آنهرا امرري ورروري ا رت ونيرز تسرهيل اشرتغال           شاخه ا ت،در نتي

 شود بايد بدر تي مورد ارزيابي قرارگيرد.التحصيال  كه يكي از اهداف اصلي شاخه كاردانش تلقي ميفارغ

ا  و ميرز التحصيال  شاخه كار دانش فارغواقعي از ووعيت اشتغال  روشن وبراي ارائه تصوير الوصف،مع 

 مطالعه حاور براي ارائه شواهد يلمي كافيبا درك اين نياز، .جديدي نياز داريمپژوهشي د به شواهتحقق آ  

 اجرا خواهد شد.التحصيال  شاخه كاردانش ووعيت شغلي فارغ از

 

 ضرورت انجام پژوهش

 جهت قابل برر ي ا ت:دواهميت و وروو انجام اين پژوهش از 

هراي كرال  برراي تو رعه      ال از اجراي شاخه كاردانش و صررف هزينره    24با گذشت حدود  از يك جهت

وررورو دارد تصروير روشرني از وورعيت  اشرتغال       هاي كراردانش و تردارك و تجهيرز واحردهاي آ ،    رشته

التحصيال  شاخه كاردانش و به ويژه كارآيي و مطلوبيت آنا  در بازار كار، در  رطح كشرور ارائره شرود.     فارغ

ريرزا  كراردانش را در ارزيرابي واقعري از     گرذارا  و برنامره  تواند  يا تايج اين مطالعه ميبديهي ا ت كه نت

التحصيال  كاردانش و ميزا  كارآيي آنا  در بازار كار ياري دهد تا در صرورو لرزوم نسربت بره     ووعيت فارغ

      بازنگري و تجديد نظر درباره برنامه كاردانش اقدام نمايند.

هراي انجرام شرده در    گرذاري نظرا ، براي تعيين  ودمندي  ررمايه يده بعضي از صاحببه يق از جهت ديگر

هراي  هاي مورد نياز و قابل جذب بود  تخصرص تخصص ،هاي مختلف يك برنامه آموزشي، از دو معياربخش

ف شده هاي مصرتوا  ا تفاده كرد. اگر هزينهتوليد شده در بازار كار، تو ط آ  برنامه و يا نظام آموزشي مي

هاي مورد نياز منجر گردد و افراد تربيت شده در يمل بره كرار تخصصري    در بخش آموزش به توليد تخصص

توا  نتيجه گرفت كه نظام آموزشي كشور نقش خود را خوب يمل كررده و درانجرام   خود اشتغال ورزند، مي

روشرن از وورعيت فرارغ    (. بنابراين بره منظرور ارائره تصروير     1370) كيامنش، ر الت خود موفق بوده ا ت
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ر د و التحصيال  شاخه كاردانش، به ويژه اشتغال آنا ، انجام اين پژوهش در  طح كشور وروري به نظر مي

 اي برخوردار ا ت.از اهميت ويژه

 

 :پژوهشاهداف  

شراخه  هراي منتخبري از   رشرته التحصريال   فرارغ  اشرتغال ووعيت  توصيف، پژوهشهدف اصلي از انجام اين 

 تحقيرق  ويرژه اهداف  در اين را تا.ا ت طح كشوردر و زمينه هاي ،خدماو ،صنعت و كشاورزيرد كاردانش

 يبارتند از:

« تعمير موتور تراكترور »،«خودروتعميرموتور»مرددر رشته هاي توصيف ووعيت اشتغال فارغ التحصيال   -1

 «الكترونيك صنعتي»و

گرافيرك  » ،« خيراطي »ه هراي  شراخه كراردانش در رشرت    ز توصيف ووعيت اشتغال فارغ التحصريال    -2

 « كشت گياها  دارويي»و  « كامزيوتر

  توصيف ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  شاخه نظري -3

 ردانشكازا  اشتغال فارغ التحصيال  شاخه ميشناخت تفاوو  -4

 نظري شاخههمسال  فارغ التحصيال  با

 سال زير ديزلم.شناخت تفاوو  ميزا   اشتغال فارغ التحصيال  شاخه كا ردانش با گروه هم -5

از نظرر صراحبنظرا  و   شناخت يوامل موثر در اشتغال و بيكراري فرارغ التحصريال  شراخه كرار دانرش        -6

 كارشنا ا  داخل و خارج از آموزش و پرورش

 پژوهش هايسئوال

تعميرر  »،«صرنعتي الكترونيرك  »هراي شاخه كاردانش در رشرته   مردووعيت اشتغال فارغ التحصيال  -1

 چگونه ا ت « ر موتور تراكتورتعمي»و «خودرو موتور

و  گرافيرك كرامزيوتر  »، « خياطي»ه هايشاخه كاردانش در رشت ز ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  -2

 چگونه ا ت « كشت گياها  دارويي»

 ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  ز  و مردشاخه نظري چگونه ا ت -3

  گرروه  دانش با ميزا  اشتغال فارغ التحصريال شاخه كارو ز   مرد آيا ميزا   اشتغال فارغ التحصيال -4

 نظري  تفاوو دارد  شاخه همسال

تفراوو   گروه همسال زيرر ديرزلم  ميزا  اشتغال آيا ميزا   اشتغال فارغ التحصيال  شاخه كاردانش با -5

 دارد وجود

 يوامل موثر در اشتغال و بيكاري فارغ التحصيال  شاخه كار دانش كدامند -6

 هاعملياتي متغيرتعاريف مفهومي و 
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  ارتباط شغل با رشته تحصيلي فارغ التحصيل  -2

 ،شاغل دولتي،بخش خصوصي  ينوع اشتغال،شامل كار آفرين-3

 هاي اشتغال شامل صنعت،خدماو،كشاورزيزمينه -4

 روايت شغلي شاغل-5

 ايم از ر مي، پيماني و قرارداديشاغل بود  فارغ التحصيل -6

 

 شاخه تحصيلي كار دانش

يكي از بخش هاي فريي  اختار دوره آموزش متو طه كه داراي  ه زمينه كشاورزي،صنعت وخردماو  

شرته اصرلي داراي   ا ت و هر زمينه داراي يك يا چند گروه و هر گروه داراي يك يا چند رشته اصلي و هر ر

هنر تا  كار دانرش يرا  راير مراكزمهرارو      در كه هنرجويا  اين شاخهيك يا چند رشته  مهارتي مي باشد 

 (1393) يابديني،ند.مجاز ،آموزش داده ميشوآموزي 

 

 شاخه تحصيلي نظري 

و يلوم يكي از بخش هاي فريي  اختار دوره آموزش متو طه كه داراي  ه زمينه يلوم تجربي،يلوم رياوي 

 (1378)نظام جديد متو طه، انساني مي باشد.

 

 كار دانش شاخه فارغ التحصيل

به دانش آموزي كه مجموع واحدهاي يمومي،انتخابي،دروس تكميل مهارو و درس هاي مهارتي او حرد  

باشد،فارغ التحصيل محسوب ميشود وگواهي نامه پايا  تحصيالو دوره  10واحد در ي با معدل كل  96اقل 

 زنراني هسرتند كره   و  مرردا  ش طه )ديزلم( در يافت مي نمايد.در اين پژوهش فارغ التحصيال  كار دانمتو 

الكترونيررك »در رشررته هرراي  برريش از دو ررال از دريافررت گواهينامرره پايررا  تحصرريالو متو ررطه آنهررا    

افيرك  گر»و « خياطي» ،« كشت گياها  دارويي» ،« تعمير موتور تراكتور»،« تعمير موتور خودرو»،«صنعتي

 (1394)گزارش كارشنا ا  معاونت متو طه ،. گذشته ا ت، «كامزيوتر

 

 نظري  شاخهفارغ التحصيل 

دانش آموزي كه مجموع واحد هاي در ي خود را در يكي از زمينه هاي يلوم تجربي، يلروم رياوري و    

ايد.در اين پرژوهش  يلوم انساني گذرانده وگواهي نامه پايا  تحصيالو دوره متو طه )ديزلم( در يافت مي نم

بيش از دو ال از دريافت گواهينامه پايا  تحصيالو هستند كه  زنانيو  مردا نظري  شاخه فارغ التحصيال 

گزارش كارشنا ا  معاونت  .گذشته ا تدر رشته هاي يلوم تجربي،يلوم رياوي و يلوم انساني متو طه آنها 

 (1394متو طه ،)
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 جمعيت فعال اقتصادي 

 اله و بيشتر )حداقل  ن تعيين شده( كره در هفتره تقرويمي قبرل از هفتره       10مام افراد : تتعريف نظري

اند )شاغل( و يرا از قابليرت   آمارگيري)هفته مرجع( طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدماو مشاركت داشته

 (.1395شود)مركز آمار ايرا  اند )بيكار(، جمعيت فعال اقتصادي محسوب ميمشاركت برخوردار بوده

: در اين پژوهش شاغال ، دانشجويا  شاغل،  ربازا  و  افراد بيكاري كه در پا خ به  والي تعريف عملياتي

در پر شنامه گفته اند كه براي كار جستجو كرده اند، بيكاراني كه به اين  وال پا خ نداده اند و دانشجوياني 

فعرال اقتصرادي در نظرر گرفتره          اند، بره ينروا   كه در پا خ به  والي، گفته اند كه براي كار جستجو كرده 

 اند.  شده

 شاغل 

 اله و بيشتر كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل يك  ايت  10: تمام افراد تعريف نظري

شوند. اين تعريرف  كار كرده و يا بنا به داليلي به طور موقت كارشا  را ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي

)مركز آمار ايرا  ا  فاميلي بدو  مزد، كارآموزا ، محصال  شاغل و  ربازا  وظيفه نيز مي شود.شامل كاركن

1395 )  

و دوره متو رطه را در  رالهاي   در ايرن پرژوهش شراغل كسري ا رت كره  تحصريال       : تعريف عملياتي

ور تعميرر موتر  »،«تعميرر موترور خرودرو   »،«الكترونيك صنعتي»در يكي از رشته هاي  1393و 1391،1392

هراي )يلروم   ودر شاخه نظري دررشته« گرافيك كامزيوتر»و « خياطي»، «كشت گياها  دارويي»، « تراكتور

تجربي،  يلوم رياوي و يلوم انساني(به اتمام ر انيده و بنا به ايالم خودش مشغول بكار شده ا ت.در واقرع،  

  د.شوشاغل بود  افراد تو ط خودشا  در پا خ به  وال پر شنامه ايالم مي

 بيکار

شود كه در طول هفته مرجع حرداقل يرك    اله و بيشتر اطالق مي 10: بيكار به تمام افراد تعريف نظري

 (.1395 ايت كار نكرده باشد، اما براي كار آماده و جوياي كار باشد)مركز آمار ايرا  

 

كره در  رالهاي    منظور از بيكار در اين پژوهش فارغ التحصيال  مرد و ز  هسرتند :  . تعريف عملياتي

، «تعميرر موترور تراكترور   »،«ور خودروتعمير موت»،«الكترونيك صنعتي»دررشته هاي  1393و 1392، 1391

هراي )يلروم   و نيز از شاخه نظري دريكي از رشته«گرافيك كامزيوتر»و « خياطي»،  «كشت گياها  دارويي»

الم خودش در پر شنامه بيكار معرفي شده التحصيل شده و بنا بر ايتجربي، يلوم رياوي و يلوم انساني( فارغ

   ا ت.
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 نرخ اشتغال:

تعريف مفهومي:نرخ اشتغال كه بصورو نسبتي از تعداد جمعيت شاغل در قيراس باجمعيرت فعرال محا ربه     

ميشود،نشانه اي از پويايي و تحرك جامعه در بهره گيري از امكاناو مرادي و معنروي ا رت.نرخ اشرتغال برر      

 ا به ميشود.ا اس فرمول زير مح

 مساوي با نرخ اشتغال 100تعداد افراد شاغل جامعه نقسيم بر تعدادكل افراد جامعه وربدر 

تعرداد فرارغ    تعريف يملياتي:در پژوهش حاور،نرخ اشرتغال برر  ا راس فرمرول زيرر محا ربه شرده ا رت.        

نررخ اشرتغال فرارغ    ،تقسيم بر تعداد كل فارغ التحصيال  وربدر صد مساوي با  كار دانش  التحصيال  شاغل

 .التحصيال 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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 مقدمه 

اي آشكار شده ا ت. تربيت نيروي انساني مرورد  اهميت آموزش و پرورش در قرو  اخير به طور فزاينده      

اي از اواخر قر  نوزدهم و اوايل قر  بيستم، مورد توجه بسياري فههاي فني و حرنياز جوامع در قالب آموزش

از كشورهاي جها  قرار گرفت. امروز آموزش و پرورش، در بسياري از كشورها به خصوص جوامع صنعتي در 

اي  در هاي فني و حرفهجهت برآورد  نيازهاي اقتصادي و اجتمايي خودبا كيفيت بخشي و تو عه    آموزش

آموزش و پرورش در بسياري از كشورها به ويژه (. 1374دي ي، به نقل از نو1370مرجاني،)اشند. بحركت مي

جوامع صنعتي در جهت برآورد  نيازهاي اقتصادي و اجتمايي در حركت ا ت. امروزه، ملرت هرا  رخت در    

فاده بهينره قررار   تالش هستند تا با ايجاد نظام هاي آماده  ازي افراد براي اشتغال، منابع خود را مرورد ا رت  

حتي مردم كشورهاي در حال تو عه به شرطي مي توانند در بازار كار رقابت  –دهند. در حقيقت همه افراد 

 )،1كنند كه در كاربرد تكنولوژي هاي نوين مهارو داشته و از مهارو هاي تخصصي برخوردار باشند گرو لوز

1991 .) 

فقدا  ارتباط كافي و يدم هماهنگي بين نظرام آمروزش و    رشد  فراينده حجم نيروي كار، در شرايط موجود،

بازار كار، يدم تنا ب رشد اقتصادي وظرفيت هاي اشتغال زايي جامعه با رشد دانش آموختگا ، افزايش نرخ 

مشاركت نيروي كار در جامعه به خصوص در بين زنا ، فقدا  مهارو هاي موردنياز بازار كار از  روي فرارغ   

ث شده تا موووع اشتغال از مهم تررين دغدغره هراي      اطالياو موردنياز بازار كار بايقداالتحصيال  و نيز ف

  يا تگزارا  جوامع در حال تو عه از جمله ايرا  به شمار آيد. 

ف ديگر بحث و برر ي در باره كارايي نظام آموزشي از جمله مباحرث كليردي و ا ا ري در ارزيرابي و     راز ط

ا ت كه غالبا به دو صورو كارايي درونري و بيرونري مطررح ميگردد.كرارايي     مستمر آموزش و پرورش بهبود 

دروني به ميزا  موفقيتهاي حاصل از درو  نظام آموزشي ميزردازد و كارايي بيروني به د رتيابي بره اهرداف    

اقتصادي نظام آموزشي با صرف هزينه حد اقل تاكيد دارد.بر ي و ارزيابي كارايي نظرام  -بلند مدو اجتمايي

 ژوهشي مرتبط با آنها ت. پموزشي كاردانش نيازمند برر ي و مطالعه ادبياو نظري آ

بصرورو   ،و كار دانش در مباحث زير تالش ميشود ومن اشاره به نقش و اهميت آموزشهاي فني و حرفه اي

 ،دانشداف و انتظاراو از شاخه كار اه بيا و زس با كنيم تاريخچه و  ير تحول آنرا در ايرا  برر ي اختصار

  قرار دهيم. و ارزيابي مورد برر ياز منظر پژوهش  اين شاخه را در بعد اقتصادي)اشتغال( بيروني كارايي
 

 مهارتيو فني حرفه اي هاينقش و اهميت آموزش

گذاري قابل نيروي انساني از اهميت زيادي برخوردار ا ت. بسياري از كشورها با درك اين اهميت،  رمايه

تواند از  اير باشد، مي ه انجام داده اند. چنانچه كشوري از منابع انساني مطلوبي برخوردارتوجهي در اين زمين

هاي رقابت در اقتصاد جهاني ا ت. منابع خود به خوبي بهره برداري نمايد. نيروي كار تحصيلكرده يكي از پايه

ا ت. يدم تطرابق برين نيازهراي    ها با مشاغل مورد نياز آنها آنچه براي كارفرمايا  مهم ا ت، ارتباط آموزش

كنند، منجر به شكاف مهارتي، اتكا بيش از پيش به نيروي كار هاي آموزشي فراهم ميكارفرمايا  و آنچه نظام

)پس از انقالب صنعتي و تو عه صرنايع   (. 1396برزگر،)شودخارجي، بيكاري داخلي و اقتصاد غيررقابتي مي

                                                 
1 - Gert Loose 
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اي فزونري يافرت. اقبرال بره     هاي فنري و حرفره  عت، توجه به آموزشبراي تأمين نيروي انساني مورد نياز صن

اي به كشورهاي صنعتي محدود نشد. به تدريج  اير كشورها بر اثر مواجهه با شرايط هاي فني و حرفهآموزش

اي در نظام آموزشري  هاي فني و حرفهصنعتي يا به تقليد از كشورهاي پيشرفته، به تأ يس و تو عه آموزش

هرا  تواند اميدها و انتظاراو ايجراد شرده از ايرن آمروزش      مبادرو كردند. از داليل اين توجه ميكشورهايشا

 (1385شريعت زاده،)باشد.

اي از طريرق کكرر ايرن نكتره كره      روي اهميت آموزش و تربيت فني و حرفره  2004قطعنامه بُن در اكتبر

هبود كيفيرت زنردگي انسرا  و ارتقراي     كاهش فقر به منظور ب "شاه كليد "اي آموزش و تربيت فني و حرفه

هراي  اي و توجره بره توصريه   هاي فني و حرفره گرايش كشورها به آموزش. كندتو عه پايدار ا ت، تاكيد مي

كنند به ها تالش ميهايي ا ت كه دولتهاي جهاني مانند يونسكو، نيازمند منابع مالي و صرف هزينه ازما 

 طريقي آ  را تأمين نمايند.

اي  رابقه طروالني دارنرد.    در حال تو عه در تخصيص منابع براي تو عه آموزش فني و حرفره كشورهاي 

گذاري در آمروزش و  ميليارد دالر وام بانك جهاني براي  رمايه 6/1درصد از  60برآورد شده ا ت كه حدود 

به  1986-1977ميليارد دالر وام آموزشي در دوره  8/5درصد از  50و حدود  1976-1963پرورش در دوره 

 (1386برزگر،) اي تعلق گرفته ا ت.هاي فني و حرفهنويي به آموزش

اي و در ايرا  نيز به تدريج و به ويژه پس از اجراي نظام جديد متو طه در قالب دو شراخه فنري و حرفره   

فرزوده  اي اآموزا  فني و حرفهها و دانشها تو عه يافته و به  ريت بر تعداد هنر تا كاردانش، اين آموزش

اي وزارو آموزش و پررورش در اليحره بودجره  رال     هاي كاردانش و فني و حرفهشده ا ت. ايتباراو شاخه

اي و هراي فنري و حرفره   درصد ايتبراراو فصرل آمروزش    5/62ميليارد توما  ا ت كه حدود  2583، 1395

مركز .شرود شامل مري  هاي مختلف رااي در د تگاههاي فني و حرفهمهارو آموزي اختصاص يافته به آموزش

        (. 1394)،هاي مجلس شوراي ا المي پژوهش

آموزشهاي فني و حرفه اي در ابعاد مختلف اقتصادي، نيروي انساني و بعدد  عليرغم مسايل فوق ، 

در جوامع مختلف ايفاي نقش ميكند كه بطور اختصار به هريك از اين نقشرها اشراره    اجتماعي –فرهنگي 

 ميشود.

 تصادي بعد اق -الف

بيش از  ه دهه،از تدوين نظري  رمايه انساني مي گذرد. در اين مدو نقش و اهميرت آمروزش هراي فنري     

حرفه اي در تو عه ي اقتصادي نزد كشورهاي تو عه يافته و بسياري از كشورهاي در حال تو عه، شرناخته  

ادي به ينوا  پريش زمينره و   شده ا ت؛ به گونه اي كه بسياري از كشورها براي ايجاد تحول در تو عه اقتص

اولين گام ، اقدام به اصالح نظام آموزش فني حرفه اي خود و  رمايه گذاري در آ  نموده اند. آموزش هراي  

فني حرفه اي آموزش هايي هستند كه انتظار مي رود دانش آموختگا  آ  در زمرا  ورود بره دنيراي كرار از     

ه هاي نظري برخوردار باشند. به يبارو ديگر، اين دانرش  مقايسه با دانش آموختگا  رشت در ازگاري نسبي 

 آموختگا  بايد توانايي الزم را براي اشتغال داشته باشند. 
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تو عه اقتصادي را افزايش بهره وري يوامل توليد شامل زمين، كار ،  رمايه و فن آوري يلماي يلم اقتصاد ، 

اين د . نرا متكي به نيروي انساني  كارآمد مي داندر  طح ملي و منطقه اي دانسته و اين افزايش بهره وري 

كه نيروي انساني در اثر تربيت و آموزش مي تواند نگرش، دانرش و مهرارو الزم را بره     اندمعتقد  دانشمندا 

تو رعه   تو عه صنعتي را در 90د ت آورد. به همين يلت در اغلب كشورهاي اروپايي و صنعتي بعد از دهه 

  (1395)ي دانسته و در بهبود و رشد آ  تاكيد بسيار دارند . داراب زاده ، آموزش فني حرفه ا كيفي

 بعد نيروي انساني  -ب

فني حرفه اي در تشكيل  رمايه ي انساني ظهور اقتصادي دانش محور در كشرورهاي صرنعتي    هاي آموزش

يكراي الترين   در دهه هاي آخر قر  گذشته و به دنبال آ  در برخي از كشورهاي جنوب شررقي آ ريا و آمر  

نشا  داد كه  رمايه انساني نقشي محوري در توفيق اين كشورها براي ورود به اقتصراد جديرد ايفراء نمروده     

ا ت به يالوه ميتوا  گفت كه آموزشهاي فني حرفه اي به دليل توام نمود  آموزشرهاي نظرري و يملري از    

د. آموزشرهاي فنري حرفره اي    دار مي باشتربيت كارگر ماهربرخورتوانايي زيادي در تشكيل  رمايه انساني و 

ر كشرورهاي  نقش مهمي در تشكيل  رمايه انساني  از طريق تربيت نيروهاي مراهر مرورد نيراز برازار كرار د     

د. اين آموزشها در كشورهاي در حال تو عه نه تنها يهرده دار تربيرت نيرروي كرار     مختلف جها  ايفا مي كن

ها مي باشند،  بلكه از طريق بستر ازي خود اشتغالي، بره حرل   مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصاد اين كشور

مشكل بيكاري نيز كمك مي نمايند. به يالوه، اين آموزشها  راه ميا  بري در مسير تربيت نيروي انساني نيز 

به شمار مي روند، چرا كه از يك  و با توجه به بهره مندي اين آموزشها از مباني يلمي و ا تفاده از روشهاي 

رفته شده آموزشهاي كال يك راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربه يلمي جدا كرده و از اين طريق راه پذي

دراز مدو و غير يلمي اين نوع فراگيري را كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش ديده فراهم مي كننرد ترا   

 هما (). بتواند خود را در مقابل تغييراو تكنولوژيكي به آ اني هماهنگ نمايد

زش ديرده فرراهم   از  وي ديگر اين آموزشها با توام نمود  آموزشهاي نظري و يملي اين امكا  را براي آمرو 

يشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكا  بيشرتري برراي جرذب آنهرا در     ميكند كه همسويي ب

از مزيرت برازدهي در كوتراه مردو و يرا       . اين آموزشها همچنيننمايداجتمايي فراهم  –فعاليتهاي اقتصادي 

ميا  مدو برخوردار مي باشند. در حالي كه آموزشهاي كال يك به دليرل هزينره براال، طروالني برود  دوره      

آموزش،  هم زياد آموزشهاي نظري در آنها و در نتيجه بهره مندي انردك از يمليراو كارگراهي ، از جهرت     

در آ  دچار مشكل مي باشند. به همرين دليرل كشرورهاي جهرا      هماهنگي با نيازهاي بازار كار و لذا جذب 

توجه روزافزوني را به آموزشهاي فني حرفه اي مبذول داشته اند به طوري كه اين آموزشرها حتري بره درو     

مزيت هايي كه براي آموزشهاي فني حرفه اي . يستم آموزشهاي آكادميك اين كشورها نيز نفوک كرده ا ت 

ت منوط به وجود برخي شرايط در ارائه اين آموزشها مي باشد كه از آ  جمله ميتوا  به مورد اشاره قرار گرف

ورورو برنامه ريزي مدو  براي اين آموزشها، برخورداري از امكاناو و تجهيزاو كارگاهي منا رب، انتخراب   

ه منرد،  رهم   كارآموزا  بر ا اس توانايي هاي يمومي و انگيزه هاي قوي، ا تفاده از مربيا  مجررب و يالقر  

منا ب آموزشهاي يملي و نظري در اين دوره ها و طراحي زماني منا ب برراي هرر يرك از دوره هرا اشراره      

 نمود. 
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فني ، انقالبي يميق و كيفي در نيروهاي توليدو از آ  جملره در نيرروي انسراني و روشرهاي      –انقالب يلمي 

ش انجام فعاليتهايي ا ت كه مي توانرد فررد را   توليد به وجود آورده ا ت. آموزشهاي فني حرفه اي و كاردان

براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده نهمايد يا كارايي و توانايي وي را در انجام آ  افزايش دهرد. ايرن   

آموزشها كسب مهارتها را در را تاي تكنولوژي و يلوم وابسته به همراه دانشهاي خاص مربوط به شرغل و در  

 (. 1384.متين،)ي، اجتمايي و فرهنگي ارائه مي دهد بخشهاي مختلف اقتصاد

تو عه آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش در شرايط كنوني براي اقتصاد و فرهنگ ايرا  و به ويرژه شرتاب   

دهي به فرايند توليد امري حياتي ا ت؛ زيرا  رمايه گذاري هاي زيربنايي و افزايش ابرزار و تجهيرزاو و بره    

يكي درو   رمايه انساني بال ا تفاده مانده و يا به نحو اقتصادي و كارآمرد مرورد بهرره    طور كلي  رمايه فيز

برداري قرار نمي گيرد. بنابراين از ورورو ها و الزاماو رشد وتو عه اقتصرادي، نظرام آمروزش برراي ايجراد      

قي ا ت از غلم ، مهارتهاي الزم  رمايه انساني ا ت و در اين ميا  آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش تلفي

فن و هنر ونقش بسيار مهمي در تامين نيروي انساني كارآمد ايفا نموده و مضموني تو عه اي دارد. هردف از  

اين آموزشها ، افزايش توانايي هاي دانش ، مهارو و قدرو درك افراد و انجام مطلروب ترر كرار در محردوده     

 (. 1392 )ويسه ،.وظايف شعلي ا ت 

بيكاري يكي از مهمترين مسائل و مشكالو جها  ا ت و در كشورهاي در حال تو عه  از آنجايي كه موووع

با توجه به يدم تواز   اختارهاي اقتصادي، اجتمايي، فرهنگي و  يا ي  هم بيشتري را برر تو رعه دارد و   

نردگا  كرار   با توجه به اينكه يكي از داليل بيكاري دركشور فقدا  مهارتهاي مورد نياز بازار كار از  وي جوي

مي باشد، انتظار مي رود آموزش فني حرفه اي با ارائه آموزشهاي مهرارتي بتوانرد نقرش بسرزايي در كراهش      

ميزا  بيكاري ايفا كند. زيرا آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش به  بب انعطراف پرذيري نشرأو گرفتره از     

و ايجاد مهارتهراي الزم در افرراد برراي    خصيصه هاي بازار كار و اوواع اقتصادي كشور و نيز به دليل آموزش 

توانايي در احراز مشاغل، نقش به  زايي در اشتغال دارد. اين آموزشها هم مهارتهاي خاص مورد نياز صرنعت  

و هم مهارتهاي يمومي بازار كار را فراهم مي  ازد و همچنين براي شاغليني كه به دليل تغييراو تكنولوژي 

كا  به روز شد  وتكميل مهارو را فراهم مي كند. لذا به اين نوع آموزشرها  دچار كاهش كارآيي مي شوند ام

به ينوا  ابزاري براي مقابله با بيكاري بالخص بيكاري  اختاري كه ناشي از تغييراو در اقتصاد جهراني مري   

 . )هما (،باشد، نگريسته  مي شود 

ن معني كه افراد پس از كسب مهارو و ا ت. به اي« كارآفرين»در واقع خصيصه اين آموزشها، نويي پرورش 

تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصتهاي شغلي منا بي را به د ت آورند و يرا در نهايرت فرصرت    

اجتمايي مهمي برخوردار ا ت چرا كه  –شغلي ايجاد نمايند. اينگونه آموزش از نقش و تاثيرگذاري اقتصادي 

ع انساني ا ت و با فراهم كرد  زمينه هاي ارتقاي دانش، نگرشرها  معرف نوع مهمي از  رمايه گذاري در مناب

و مهارتهاي مورد نياز بازار كار و اشتغال در زمينه هاي مختلف به تو عه اقتصادي كمك مي كند. از ايرن رو  

كار محور بود  آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش كه فرايند يادگيري فراگيرا  را از طريرق محريط هراي    

اي آ  مراكز و در درو  آنها طراحي و اجرا مي نمايد و محتواي آموزش ها را با تغييرراو و پيشررفت   كار، بر

هاي حوزه تكنولوژي و به تبع آ  در كاركرد نهادهاي اقتصادي جامعه هماهنگ مي  ازد،  بب شده ا رت  

ردد و از جملره  كه اين آموزشها به ينوا  يكي از يناصر كليدي جهت تحقق پيشرفهاي اقتصادي محسوب گ
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يوامل موثر در موفقيت كشورهاي تو عه يافته تلقي گردد. چرا كه آموزش نظري همگام با كار يملي موجب 

فوک در جامعه  بب به كارگيري بخش نتربيت نيروي انساني خالق و فعال مي شود و همچنين اين نيروها با 

 (. 1394 )يظيمي از نيروهاي غير خالق مي گردد غالمي ،

آموزش فني حرفه اي و كاردانش افزايش توانرايي هراي دانرش، مهرارو و قردرو درك افرراد و انجرام        نقش 

مطلوب تر كار در محدوده وظايف شغلي ا ت. از آنجايي كره مووروع بيكراري يكري از مهمتررين مسرائل و       

مرايي ،  مشكالو جها  ا ت و دركشورهاي در حال تو عه با توجه به يدم تواز   اختارهاي اقتصادي، اجت

فرهنگي و  يا ي  هم بيشتري را بر تو عه دارد و با توجه به اينكه يكي از داليل بيكاري در كشور فقردا   

كرار  آموزشهاي فني و حرفه اي ومهارتهاي مورد نياز بازار كار از  وي جويندگا  كار ميباشد، انتظار مي رود 

 ش ميزا  بيكاري داشته باشد .دانش با ارائه آموزشهاي مهارتي بتواند نقش بسزايي در كاه

آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش انجام فعاليتهايي ا ت كه مي تواند فرد را برراي احرراز شرغل، حرفره و     

كسب و كار آماده نمايد يا كارآيي و توانايي وي را در انجام آ  افزايش دهد. اين آموزشها كسب مهارتها را در 

همراه دانشهاي خاص مربوط به شغل و در بخشهاي مختلف اقتصرادي ،   را تاي تكنولوژي و يلوم وابسته به

 اجتمايي و فرهنگي ارائه مي دهد. 

آموزشهاي فني حرفه اي و كاردانش به  بب انعطاف پذيري نشاو گرفته از خصيصه هاي بازار كار و اووراع  

انايي در احراز مشاغل ، نقش به اقتصادي كشور و نيز به دليل آموزش و ايجاد مهارتهاي الزم در افراد براي تو

 زايي در اشتغال دارد. اين آموزشها هم مهارتهاي خاص مورد نياز صنعت و هم مهارتهاي يمومي بازار كار را 

فراهم مي  ازد و همچنين براي شاغليني كه به دليل تغييراو تكنولوژي دچار كراهش كرارآيي مري شروند     

مي كند. لذا به اين نوع آموزشها به ينوا  ابزاري براي مقابله برا   امكا  به روز شد  و تكميل مهارو را فراهم

بيكاري باالخص بيكاري  اختاري كه ناشي از تغييراو در اقتصاد جهاني مي باشد، نگريسته مري شرود تراج    

 (. 1392)آبادي ، 

نيروها  آموزش نظري همگام با كار يملي موجب تربيت نيروي انساني خالق و فعال مي شود و همچنين اين

با نفوک در جامعه  بب به كارگيري بخش يظيمي از نيروهاي غير خالق مي گردد. لذا اگر آموزش فني حرفه 

اي و كارداشن در كشور ناديده گرفته شود، در واقع بايث  وق داد  آموزش كشور به طور غير مستقيم بره  

ه تدريج  آ يب جدي بره كشرور وارد   آموزش اشتغال كاکب و درامدهاي  هل الوصول و ناپايدار مي شود و ب

مي  ازد. به همين يلت ا ت كه مي بينيم يكي از اولويتهراي مهرم در  ررمايه گرذاري هراي آموزشري در       

تمامي جوامع صنعتي، تو عه و گسترش آموزشهاي فني حرفه اي ا ت و اين مهم نيز از  وي نهادهاي کي 

ي به منزله يك ا تراتژي مهرم بره كشرورهاي در حرال     ربط بين المللي نظير يونسكو، يونيواك و بانك جهان

تو عه توصيه مي شود.  از  وي ديگر، يدم  رمايه گذاري كافي در آموزش فني حرفه اي به معني غفلت و 

 ايهر هفناي  رمايه هاي انساني تلقي مي شود . بايد توجه داشت كه در شرايط كنوني يكي از مهم ترين ، را

 (. 1386 )نيك خواه ، آموزش صحيح فني حرفه اي مي باشد.ارايه عضل بيكاري اشتغال زايي اصولي و حل م
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 اجتماعي  –بعد فرهنگي  -ج

غير از بعد اقتصادي ، نقش آموزشهاي فني حرفه اي در تغييراو اجتمرايي و فرهنگري خصوصرا در رشرد و     

ينروا    يملياو اجرايري آ  بره  و  اختار  هابهبود فرهنگ كار حائز اهميت ا ت. اصوال برنامه اين نوع آموزش

كارگزار اصالحاو فعاليتهاي شغلي و بهبود مهارتها در كار، مي تواند در اين را تا نقش ا ا ي را ايفا نمايد و 

ل مر مسئولين کيربط مي توانند با رفع محدوديتها و برنامه ريزي صحيح در آموزشها بره ينروا  مهمتررين يا   

و داراي فرهنگ غني از اخالق و وجدا  كاري ا تفاده شايسته بره يمرل   براي تربيت افراد كارآفرين، كارآمد 

غير از آموزش يلم و مهارو مواردي از قبيل انضباط ، تقليد، تعهد ، احسراس مسرئوليت، وظيفره    ب زيراآورند 

 شنا ي نيز جزء محتواي آموزشي به افراد آموخته مي شود. 

برد  كارآيي و بهره وري نقش  د در باالنگ جامعه مي توانريق تحول در فرهاز اين رو اين نظام آموزشي از ط

موثري ايفا نمايد. نقش اين آموزشها در تغييراو اجتمايي ، فرهنگي بره داليرل مشرروحه زيرر بسريار مهرم       

 ارزيابي مي گردد: 

 كاهش  طح بيكاري، -

 ميزا  ايتبار بين المللي مدارك فني حرفه اي ، -

 كاهش معضالو اجتمايي ، -

 گيري از مهاجرو بي رويه جوانا  به شهرهاي بزرگ،  كمك در جلو -

 كاهش تبعاو منفي بيكاري ، -

 باز ازي و نو ازي آموزشي ، -

 توانمند ازي افراد براي زندگي بهتر ، -

 ،افزايش  المت و بهداشت رواني -

 افزايش اميد به زندگي،  -

 تو عه يرصه زندگي ، -

 كار و حرفه ، -

 ،بهبود روابط اجتمايي و منا باو انساني  -

 انتقال ارزشها و هنجارهاي اجتمايي ، -

 . )هما (،جامعه پذير نمود  افراد  -

نشا  مي دهد كه گروههاي بسياري از دانش آموختگا   رطوح يرالي از مهرارو و     در ايرا نتايج برر ي ها

 كارآيي الزم براي جذب در بازار كار برخوردار نيستند و در مواردي حتي اگر  ررمايه الزم در د رترس آنهرا   

گذاشته شود، قادر به كارآفريني و حتي خود اشتغالي نخواهند بود زيرا در اغلب موارد آموزشهاي آنها، ارتباط 

زيادي با نيازهاي مهارتي بازار كار ندارد. نكته ا ا ي و جالب اينكه بخش يمده بيكارا  را دانش آموختگرا   

 (.1386)نيرك خرواه ،   .دي كرار مري باشرند    آموزش يالي تشكيل مي دهند و به الطبع جوا  و داراي توانمن

درصد دانش آموختگا  در كانو  هاي شهري بويژه در چنرد شرهر برزرگ كشرور      85جالب تر اينكه بيش از 

متمركزند و همچنين كيفيت تحصيالو آنا  با نيازهاي شغلي تطابق چنداني نردارد و در اكثرر رشرته هراي     

و محفوظاو دانشگاهي در اغلب موارد به دانش آموخته دانشگاهي دروس به صورو تئوري تدريس مي شود 
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در ورود به بازار كار كمكي نمي كند. اگرچه بيشترين بودجه آموزشي صرف تحصريالو آنرا  شرده ا رت و     

مهمتر از همه بهترين زما  يمر آنا  براي دوره تحصيلي اختصاص يافته ا ت. آنها در شمول  رمايه انساني 

فرايند تو عه اند وتحرك و پويايي اقتصاد و رشد بهره وري يوامل توليد بيش از  و يناصر كليدي و راهبردي

 اير طيف هاي منابع انساني در گرو مشاركت آنا  در فعاليتهاي اقتصادي ا ت. از معايرب مهرم دوره هراي    

آموزش يالي اينكه، در طول تحصيل دانش آموخته گا  يالي بر ا راس آمروزه هراي خرود متوقرع مشراغل       

 ري ، مديريتي و  رپر تي ا ت.دفت

ظار آنهرا ا رتخدام در شرركت    ت. بنابراين براي ورود  به بازار كار تن به هر كار و يا كارآفريني نمي دهند و ان

  .هاي بزرگ و اداراو دولتي و كارهاي دفتري ا ت 
 

 تاريخچه آموزش هاي فني و حرفه و كاردانش در ايران 

 –ايم و غير ر مي در كشور ايرا  از قرديم االيرام و بره شركل ا رتاد      آموزش هاي فني و حرفه اي بصورو 

شاگردي مر وم بوده ا ت. ولي آموزش هاي فني به  بك جديد از دوره صفويه و با ايجاد و گسترش روابط 

به شركلي محردود و گسسرته براالخص در     « شرلي»ايرا  و اروپا و ديوو از مستشارا  اروپايي چو  برادرا  

نظامي اغاز شد. در دوره قاجاريه نيز يباس ميرزا تالشهايي را در اين زمينه به يمل آورد. ولري   زمينه صنايع

)هر.ش( به همت اميركبير نقطه يطف و شرويي  1230)هر.ق( يا  1268تد يسي مدر ه دارالفنو  در  ال 

دارس متعرددي در  مر بر آموزشهاي فني و حرفه اي به  بك جديد در ايرا  بود. پس از تا يس دارالفنرو  ، 

 را ر كشور راه اندازي شد كه اكثر آنها در زمينه هاي نظامي بود و اولين مدر ه غيرر نظرامي در آمروزش    

 ره اي كره   ردزمينه كشاورزي تا يس شرده برود. م   در كه و حرفه اي نيز مدر ه فالحت بود ه هاي فن ي

 (. 1373)بعدها به نام مدر ه فالحت مظفري شهرو يافت مرجاني ، 

پس از انقالب مشروطيت و تدوين قانو  ا ا ي و متمم آ ، اختياراو نظارو  ازماندهي و تو عه مدارس بر 

يهده دولت گذاشته شد و مدارس زيادي در كل كشور راه اندازي شدمدر ه ايرا  و آلما  بود كه ا اس آ  

و بره داليرل نرامعلومي ترا      )هر.ق( و طي مسافرو ناصرالدين شاه به آلما  پي ريزي شده بود 1290در  ال 

)هر.ق( به تعويق افتاده بود. هدف مدر ره ايررا  و آلمرا  تربيرت دانرش آمروزا  برراي تحصريل در          1225

اين مدر ه طي جنگ جهراني اول تعطيرل شرد و پرس از آ      كه آموزشگاه هاي حرفه اي و يالي آلما  بود 

. اين مدر ه به ينوا  اولين هنر تا  فنري در  مجدداً با ينوا  هنر تا  صنعتي ايرا  و آلما  بازگشايي شد

مدارس فني ايرا  شناخته شده ا ت. در دورا  مشروطيت تا انقراض قاجاريه ، يالوه بر مدر ه ايرا  و آلما ،

ديگري نيز تا يس شدند كه از جمله انها مي توا  به مدر ه صنايع مستظرقه، مدر ره فالحرت و دبسرتا     

در تهررا  و   دنردا   رازي(  مدر ه طب )مامايي ، دارو رازي ،  تا  مو يقي( ،مدر ه موزيك )هنربرزگرا ،

مدر ه فالحت رشت، مدر ه صنايع مستظرقه تبريز، مدر ه تجارو تبريز و مدر ه متو ط اصرفها  اشراره   

 (. 1382خالقي ،) نمود 

 250برا ظرفيرت    پس از  قوط قاجاريه و آغاز به كار رژيم پهلوي دركشور، اولين هنر رتا  صرنعتي كشرور   

 هنرجو در دو رشته درودگري و فلزكاري در تهرا  داير شد و به مرور بر تعداد هنر تانها افزوده شد. 



16 

 

در دورا  پهلوي برنامه ها و رويدادهاي متعدد  بب گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي شد. در اين دوره 

 1334ترا نيمره  رال     1327 ال( از  ال  7)، برنامه هاي يمراني دولت براي تو عه ملي شامل برنامه اول 

؛ برنامره يمرانري  روم از نيمره  رال      1341تا نيمه  رال    1334 ال( ا زنيمه  ال  7برنامه يمراني دوم )،

و  1351ترا پايرا   رال     1347برنامه يمراني چهرارم از  رال   ، 1346، تا پايا   1341تا پايا   ال  1341

(. بعرالوه تغييرر نظرام    1377 )به اجرا در آمرد فيووراو ،   1356ا پايا  ت 1352برنامه يمراني پنجم از  ال 

برراي دوره   1353برراي دوره راهنمرايي و    1350براي دوره ابتردايي ،   1345 – 46آموزشي كشور از  ال 

 نقل از خالقي ، بي تا(.  1350و  1344،  1346متو طه به اجرا درآمد )وزارو آموزش و پرورش  ال 

اي يمراني كشور در گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي باالخص برنامه يمراني دوم تا برنامه تاثير برنامه ه

بره  ره برابرر     1335يمراني چهارم به نحوي بود كه ظرفيت اين آموزشها و هنرجويا  آنها نسبت بره  رال   

(  1350 – 51نفرر در  رال    47451ممكن افزايش يافت. ولي با اين همه آمار هنرجويا  فني و حرفه اي  )

 ( خيلي كم و ناچيز بود.  1350 – 51نفر در  ال  1141000به آمار دانش آموزا  متو طه يمومي )

تاثير تغيير نظام آموزشي كشور بر آموزش هاي فني و حرفه اي نيز از طريق اهداف دوره متو طه مبنري برر   

مهند ا  و متخصصا  و مديرا   كاركنا  ماهر، تقويت آموزش هاي فني و حرفه اي براي تربيت تكنيسين ،

اليق براي اداره امور اقتصادي و تو عه كشور اوافه شد  يك  ال آموزشي و در نظر گرفتن و تقسيم بندي 

 آموزش هاي متو طه به دو شاخه اصلي متو طه نظري و متو طه فني و حرفه اي نمايا  شد. 

در  طح بين المللي  1350حوالو اقتصادي دهه يالوه بر برنامه هاي يمراني كشور و تغيير نظام آموزشي، ت

نيز چو  افزايش فوق العاده قيمت نفت در بازار هاي جهاني و ركود شديد اقتصادي و بيكراري دركشرورهاي   

غربي واروپايي و در نتيجه درآمدهاي باالي نفتي كشورهاي نفت خيز چو  ايررا  و تقاوراي گسرترده آنهرا     

ي غربي و اروپايي، تأ يس كارخانه هاي مختلف و گررايش بره صرنعتي    براي خريد كاالهاي مصرفي كشورها

شد   بب شد تا نياز به نيروي انساني تربيت شده و ماهر در كشور باال رفته و در نتيجه آموزش هاي فني و 

حرفه اي و تا يس هنر تانهاي فني مورد توجه فراوا  قرار گيرد و مراكز فني و حرفه اي متعددي در كشور 

 و راه اندازي شود. )خالقي ، بي تا( تأ يس

نيرز آمروزش هراي فنري وحرفره اي همخروا  برا نظرام          1357پس از پيروزي انقالب ا المي ايرا  در  ال 

آموزشي كشور مورد تغيير و بازنگري قرارگرفت . يمده تغييراو انجام گرفته در زمينه آموزش هراي فنري و   

 »رح زير ا ت حرفه اي پس از پيروزي انقالب ا المي به ش

 انحالل آموزش گاههاي حرفه اي مقدماتي -

 تفكيك هنرآموزا  پسر و دختر و تا يس هنر تانهاي دخترانه -

تالش در جهت ايجاد تنا رب برين رشرته هراي فنري و حرفره اي برا نيازهراي محلري و منراطق           -

 آموزشيارا  

 هنر تانها تعطيلي نوبت دوم  )شبانه( -

 مهندس درآموزشهاي فني وحرفه اي  ( نفر400ا تخدام حدود )-

  ازماندهي و تو عه هنر تانهاي جوار كارخانه  -

 گنجاند  كارآموزي در برنامه در ي هنر تا  ها -



17 

 

واگذري مسئوليت اموزش ر مي كشاورزي برر يهرده وزارو آمروزش و پررورش و تا ريس دفترر       -

 آموزش كشاورزي درمعاونت آموزش فني و حرفه اي 

هاي تكنولوژي و تا يس مجتمع هاي آموزش فني و حرفه اي كه بعدها با آموزشكده ادغام انستيتو-

 (.1360،)، دفتر آموزش فني و حرفه اي  (1373) ،هاي فني و حرفه اي تغيير نام دادند مرجاني

هجرري   1268در ايرا  ، اولين نظام ر مي آماده  ازي افراد براي اشتغال در  ال همانگونه كه اشاره شد

نا شد. با احداث دارالفنو  نخستين قدم در راه اشايه يلوم و فنو  جديد برداشته شد. پس از تا يس قمري ب

دارالفنو ، توجه به معارف جديد بيشتر شد و يالوه بر ايجاد مدارس يادي كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده 

رنامه هاي آموزش فني و حرفه مي شد، چند مدر ه تخصصي داير شد. در طول نزديك به يك قر  و اندي ب

 (. 1370 )اي يليرغم تحمل فراز و نشيب هاي زياد، به لحاظ كمي از رشد نسبي برخوردار بود. مرجاني ،

وجود تنگناها و مشكالو متعدد در نظام آموزشي كشور، به خصوص بري تروجهي آ  بره نيازهراي جامعره و      

آ  داشت كه مساله نظام آموزشي راجردي گرفتره و   دانش آموزا ، مسئوال  فرهنگي جمهوري ا المي را بر 

تخاک نمايند. براي اصالح يا تغيير نظام آموزش و پررورش فعاليتهرايي بره همرت     ابراي حل آ  تدابير الزم را 

، شوراي يرالي انقرالب    1364مسئوال  فرهنگي كشور و صاحب نظرا  يالقه مند انجام شد و در پايا   ال 

وراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را مامور انجام برر ي هراي الزم كررد.   فرهنگي ، شورايي به نام ش

تردوين و در  « طرح كلياو نظام آموزش و پرورش جمهوري ا رالمي ايررا    »حاصل اين ماموريت به صورو 

به تاييد شوراي يالي انقالب فرهنگي ر يد. طراحي تفصيلي و فرراهم آورد  مقردماو اجرراي     1368تيرماه 

برا زيرر    1371 – 72يشي ادامه يافت تا اين كه برنامه جديد آموزش متو طه كشرور از  رال تحصريلي    آزما

درصد دانش آموزا   ال اولي متو طه به مرحله اجرا درامد. از آ  زمرا  تراكنو  برر     10پوشش قرار داد  

 (. 1383 )ي ،افزوده شده ا ت نويد اي كاردانش به طور فزايندهفني حرفه اي و  تعداد دانش آموزا 

 

هراي موجرود، نظرام جديرد     در كلياو مربوطه، ومن اشاره به اهميت آموزش دوره متو طه و بيا  نار ايي 

 ال، از  رال   7هاي فوق، تدوين و مقرر گرديد كه در طول آموزش متو طه به منظور برو  رفت از نار ايي

طرح باشرد. برا راس مفراد ايرن طررح        ال تسري و تعميم كامل اجراي 1377به اجرا درآيد و  ال  1370

 آمد.اي و كار و دانش به اجرا درمياي در دوره متو طه در دو شاخه فني و حرفههاي فني و حرفهآموزش

شاخه متو طۀ نظري، متو طۀ كار ر  3در طرح جديد آموزش متو طه نظام جديد، آموزش متو طه به      

 باشد:هاي هر كدام به شرح کيل ميتقسيم گرديد كه ويژگياي هاي مهارتي( و فني و حرفهدانش )آموزش

 

 شاخه نظريالف:

هدف كلي اين شاخه ايتالي فرهنگي و دانش يمومي و شناخت بهتر ا تعدادها و ياليق دانش آموزا  و 

ايجاد زمينه منا ب، جهت هدايت آنا  به مسيرهاي تحصيل مورد نظر و احرراز آمرادگي نسربي جهرت     

 تر ا ت.اليادامه تحصيالو ي

واحرد در ري را برراي اخرذ ديرزلم       96كنند در مجموع بايرد  دانش آموزاني كه اين شاخه را انتخاب مي     

ر  70هاي ادبياو و يلوم انساني، رياوي و فيزيك و يلوم تجربي بگذرانند كه حدود متو طه در يكي از رشته
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باشد. دارنردگا  ديرزلم   ي و اختياري ميرشته مشترك و بقيه دروس اختصاص 3واحد در ي آ  براي هر 68

هاي منا ب با دانرش و  هاي پيش دانشگاهي در گروهتوانند در دورهمتو طه در صورو دارا بود  ووابط مي

يالقه خود ادامه تحصيل دهند و با گذراند  دوره مهارو آموزي به كار اشتغال يابند و يا طبق ووابط مربوط 

 هاي كارداني پيو ته و ناپيو ته راه يابند.حدهاي جبراني به دورهو در صورو نياز با گذراند  وا

شروند و يرا ادامره    دارندگا  ديزلم متو طه نظري و نيز كساني كه طي دوره، از ادامه تحصيل منصررف مري  

توانند به شاخه كاردانش وارد شده و با كسب مهارو در زمينه مورد ها به داليلي ميسر نباشد، ميتصحيل آ 

كره در  رن تحصريل باشرند از     خود، به كار متنا ب با آ  اشتغال ورزند. اين قبيرل افرراد در صرورتي    يالقه

 (.1375معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد)كلياو نظام جديد آموزش متو طه 

 

 اي شاخه متوسطۀ فني و حرفهب :

و يالقه دانش آمروزا  و  هدف كلي اين شاخه ايتالي  طح فرهنگ و دانش يمومي و شناخت بهتر ا تعداد 

ايجاد زمينه منا ب جهت هدايت آنا  به  مت اشتغال مفيد و احراز آمادگي نسبي جهت ادامه تحصريل در  

تواننرد در  كننرد مري  هاي يلمي كاربردي )تكنولوژي( ا ت. دانش آموزاني كه اين شاخه را انتخاب مري رشته

شاروزي و خدماتي نظير برق، مواد، صنايع دريايي، هاي صنعت، كهاي تحصيلي مربوط به زمينهيكي از گروه

مكانيك، يمرا ، كشاورزي، هنر و بهداشت، مديريت و اقتصاد خانواده و اداري و مالي ادامه تحصريل دهنرد.   

 اله( خواهد بود. ايرن برنامره بره    اي به صورو كارداني پيو ته )پنجهاي در ي در شاخه فني و حرفهبرنامه

واحد در ي در محدوده  96 ال تحصيلي و با گذراند   3ده كه دانش آموزا  در پايا  اي تنظيم گرديگونه

واحرد آ    60واحد، تعداد  96هاي قابل اشتغال گردند. از اين رشته انتخابي خود حتي االمكا  داراي مهارو

به رشرته   هاي مربوطواحد ديگر دروس اختصاصي و مهارو 36هاي مشترك بوده و ها و گروهدر همه زمينه

آموزا  گواهي نامه كارداني داده خواهرد شرد. در   واحد به دانش 170خواهند بود. با تكميل واحدها تا حدود 

)با گواهي مهارو در رشته( ايطاء خواهد شد. ايرن   ال ديزلم متو طه 3صورو تمايل به فراگيرا ، در پايا  

ه متو طه، برا اس ووابط مربوطه در دوره پريش  توانند نظير  اير فارغ التحصيال  دورفارغ التحصيال  مي

كره برا گذرانرد  تعردادي از     هرا آمراده شروند. يرا ايرن     دانشگاهي وارد شده و براي ادامه تحصيل در دانشگاه

 هاي مهارو براي اشتغال در بازاركار، اقدام نمايند. پودما 

 

  شاخه متوسطه كار دانش  ج :

 تعريف شاخه كار دانش

از نظام جديد آموزش متو طه  ا ت كه بر ا اس اهداف كلي و اصول حاكم بر اين نظام  كاردانش شاخه اي

و هماهنگ با آ  طراحي شده ا ت. ايتالي  طح فرهنگ و دانش يمرومي و آمراده  راختن جوانرا  برراي      

اشتغال مفيد يا ادامه تحصيل در  طوح يالي تر به ينروا  هردف كلري دوره متو رطه تعيرين شرده ا رت.        

هاي كاردانش به آموزش هايي اطالق مي شود كه موجباو ارتقاي دانش افراد وايجراد مهرارو هراي    آموزش 

الزم و به فعليت درآورد  ا تعدادهاي نهفته آنا  را فراهم مي آورد تا آ  ها را برراي احرراز شرغل، حرفره و     
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ل شده ا ت، ترا  رطح   كسب كار مشخص آماده  ازد و يا مهارو آ  ها را براي انجام كاري كه به آنا  محو

 (.1383مطلوب افزايش دهد نويدي،) 

 كاردانش  شاخه هدفهاي برنامه

 اهداف آموزشهاي كار دانش در دو بخش اهداف كلي و جزيي به شرح زير ا ت. 

 اهداف كلي : 

 ايتالي  طح فرهنگ و دانش يمومي و پرورش ملكاو وصفاو اخالقي ، بينش  يا ي و اجتمايي -

 تعداد و ياليق دانش آموزا  و ايجاد زمينه منا ب براي هدايت آنها به  مت اشتغال مفيد. شناخت بهتر ا  -

 ( 1379احراز آمادگي  نسبي براي ادامه تحصيل در رشته هاي يلمي و كاربردي )فن آوري( ملكي،)  -

 اهداف جزيي :

 آموختن فنو  و مهارتهاي مورد نياز جامعه -

 د به تنا ب يالقه و انگيزه آنا  به رشته ها ، حررف و مشراغل و پررورش    هدايت و پرورش ا تعدادهاي افرا-

 قدرو انتخاب راه در ت زندگي براي ايتالي فرد و جامعه 

 پرورش روحيه ايتماد به نفس در افراد از طريق كسب توانايي هاي مشخص  -

 پرورش روحيه نظم و انضباط و برنامه ريزي در امور فردي و اجتمايي  -

 حس كنجكاوي، نوآوري و خالقيت در افراد  تقويت -

 گسترش دانش و توانايي هاي فكري ، يلمي وفني و درك نقش يلم و تكنولوژي در پيشرفت جوامع بشري -

 شناخت مشاغل مولدواهميت صنايع د تي و درك اهميت ا تقالل اقتصادي و نقش آ  در ا تقالل كشور  -

 خود آموزي  تو عه توانايي مطالعه، قدرو ارتباط و -

 تقويت روحيه مسئوليت پذيري و تعاو  در امور  -

 گسترش شناخت و احترام به قدا ت و ارزش كار و معاش  الم  -

 تقويت روحيه پركاري و تالش در تمامي امور زندگي و پرهيز از بيكاري و مشاغل كاکب و مذموم شمرد  آنها   -

  ب جنس، ا تعداد، يالقه و نيازهاي اقتصادي مناطق كشور. پرورش و تو عه مهارو و توانايي افراد به تنا -

 شناخت قوانين و مقرراو كار و روابط شغلي و درك انضباط محيط كار  -

 تقويت روحيه قدرشنا ي از اموال يمومي و ثروتهاي ملي  -

 تقويت شناخت و درك اهميت مديريت در فعاليت هاي اجتمايي  -

)كليراو نظرام جديرد    ر حل مسائل و صبر و پايرداري در برابرر مشركالو    پرورش توانايي تصميم گيري د - 

 (.1373آموزش متو طه ، 

هدف شاخه كاردانش تأمين و تربيت نيروي انساني ماهر و كارآمرد، از طريرق پررورش توانمنرديها و      در واقع

تربيرت نيرروي    هدف كلي ايرن شراخه،  هاي مورد نياز بازار كار، در دانش آموزا  دوره متو طه ا ت. مهارو

انساني در  طوح نيمه ماهر، ماهر و ا تادكار و  رپر تي براي بخش هاي صنعت، خدماو و كشاورزي مري  

در مرورد مزايراي طراحري برنامره شراخه كراردانش بره         1371كلياو نظام جديد متو طه ، در كتابچه .باشد

 مواردي اشاره شده ا ت كه در کيل به بخشي از آنها اشاره مي شود:

 زش گذاري براي آموخته هاي خارج از مدر ه ار-
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امكا  نزديك تر شد  آموزش با زندگي واقعي، خاصه براي كساني كه به داليلي نمي توانند يا نمي  -

 خواهند ادامه تحصيل دهند، فراهم مي گردد. 

 ارزش فرهنگي و اجتمايي فعاليت هاي فني و حرفه اي در جامعه ارتقا پيدا مي كند.  -

 آموزش و بازار كار به صورو فعال برقرار مي گردد. ارتباط بين  -

-  

 ارتباط بين آموزش و بازار كار به صورو فعال برقرار مي گردد.  -

 منابع گسترده  و قابل توجهي براي حرفه آموزي در اختيار آموزش و پرورش قرار مي گيرد.  -

مروزش فنري و   امكا  مشاركت بخش خصوصي و شركت هاي  توليدي و دولتي و غيرر دولتري در آ   -

 حرفه اي فراهم مي گردد. 

 امكا  توجه بيشتر به يالقه و ا تعداد دانش آموزا  فراهم مي گردد.  -

  از مراكز توجه قرار داشتن آموزش هاي نظري كا ته مي شود .

 

 اصول سياست ها و ساختار شاخه كار دانش 

، اهرداف اصرول برنامره ريرزي     اصول  يا ت ها و  اختار كاردانش در شاخه كاردانش مشرتمل برر تعراريف   

 آموزشي و در ي،  اختار و  يا ت هاي اجرايي به شرح زير ا ت:)كتاب كلياو نظام جديد متو طه(

آموزش هاي كار دانش به آموزش هايي اطالق مي شود كه موجباو ارتقاء دانش افراد ايجاد مهارو  – 1ماده 

  را فراهم آورد تا آنها را براي احراز شرغل، حرفره و   هاي الزمم و به فاليت درآورد  ا تعدادهاي نهفته انسا

كسب و كار مشخص آماده  ازد و يا مهارو هاي آنها را براي انجام كاري كه به آنا  محرول شرده ا رت ترا     

  طوح مطلوب افزايش بخشد. 

ن كاردانش، شاخه اي از نظام آموزش متو طه ا ت كه بر ا اس اهداف كلي و اصول حاكم برر اير   – 2ماده 

 نظام و هماهنگ با آ  طراحي مي شود. 

اين شاخه تربيت نيروي انساني مورد نيراز بخرش هراي صرنعت، كشراورزي و خردماو برر ا راس          – 3ماده 

نيازهاي تو عه اقتصادي، اجتمايي ، فرهنگي كشور مي باشد. به نحروي كره هرر يرك از افرراد شراغل و يرا        

ي دهند و يا داوطلب انجرام آ  هسرتند، دانرش و مهرارو     متقاويا  اشتغال در جامعه براي كاري كه اجام م

 كافي كسب نمايند. 

 اهداف شاخه كار دانش مشتمل بر اهداف يمومي آموزش متو طه نيز مي باشدكه يبارتند از : – 4ماده 

هدايت و پرورش ا تعدادهاي افراد به تنا ب يالقه و انگيزه آنا  به رشرته هرا ، حرفره و مشراغل و      -1

 نتخاب شغل و انتخاب راه در ت زندگي براي ايتالي جامعه پرورش قدرو ا

 آموختن فنو  و مهارو هيا مورد نياز جامعه  -2

 پرورش روحيه ايتماد به نفس در افراد از طريق كسب توانايي هاي مشخص  -3

 پرورش روحيه نظم و انضباط و برنامه ريزي در امور فردي و اجتمايي  -4

 در افراد  تقويت حس كنجكاوي ، نوآوري و خالقيت -5
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گسترش دانش و توانايي هاي فني ، يلمي و فني افراد و درك نقش يلرم وتكنولروژي در پيشررفت     -6

 جوامع بشري 

شناخت مشاغل مولد، اهميت صنايع د رتي و درك اهميرت ا رتقالل اقتصرادي و نقرش آنرا  در        -7

 ا تقالل كشور

 تو عه توانايي مطالعه، قدرو ارتباط و خودآموزي -8

 ميم گيري در حل مسائل و صبر و پايداري در مقابل مشكالو پرورش توانايي تص -9

 تقويت روحيه مسئوليت پذيري و تعاو  در امور  -10

 تقويت شناخت و درك اهميت مديريت در فعاليت هاي اجتمايي  -11

 گسترش  شناخت و احترام به قدا ت و ارزش كار و معاش  الم  -12

پرهيرز از بيكراري و شرماغل كراکب و     تقويت و روحيه پركاري و تالش در تمامي امرور زنردگي و    -13

 مذموم شمرد  آنها 

پرورش و تو عه مهارو و توانايي افراد به تنا ب جنس، ا تعداد ، القه و نيازهي اقتصادي مناطق  -14

 كشور 

 شناخت قوانين و مقرراو كار و روابط شغلي و درك انضباط محيط كار   -15

  تقويت روحيه قدرشنا ي از اموال يمومي و ثروو هاي ملي -16

 

 ضرورت ايجاد شاخه كاردانش 

ابتر ماند  و رها شد  فرايند هدايت تحصيلي در دوره متو طه و كم توجهي بره پررورش يالقره و     -1

ا تعداد دانش آموزا  و نداشتن انعطاف الزم براي پا خگويي به يالقه هرا و پررورش ا رتعدادهاي    

 متفاوو. 

اي ورود به دانشگها و در نتجيه افزايش دائمري  تاكيد و تمركز بر آماده كرد  كليه دانش  آموزا  بر -2

 تعداد داوطلبا  وامانده از تحصيل دانشگاهي 

تاكيد بر دروس نظري، كثرو درو ي كه به دانش آموز در يك هفتره يروره م يشرود، يردم ارزش      -3

گذاري به آموزش هاي خارج از مدر ه و نار ا بود  شيوه مهارو آمروزي )طررح كراد( در آمروزش     

 متو طه

 متناوب بود  بافت و محتواي برنامه هاي در ي با شرايط شهرهاي كوچك و رو تاها . نا -4

 نداشتن انعطاف الزم براي پذيرش نواوري ها و پا خگويي به نيازهاي خاص مناطق كشور.  -5

انالف منابع به لحاظ شيوه برخورد با تكرار پايه در نظام  الي )ارزشيابي همه يا هري(( و در نتيجره    -6

 زودرس تحصيل و فقدا  تسهيالو منا ب براي بازگشت مجدد به تحصيل. تشديد ترك

تشديد جو حاكم  بر جامعه )خاص جامعه آموزش و پرورش ( مبني بر كم ارزش بود  آموزش هاي   -7

 آموزش متو طه به وا طه : بافني و حرفه اي د رمقايسه 

خورده به آموزش هاي فقدا  هدايت تحصيلي صحيح و  وق داد  دانش آموزا  بي يالقه و  ر -

 فني و حرفه اي. 
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ايمال روش هاي اجرايي كه بايث منزوي شد  و كم ارزش جلوه كرد  ايرن آمروزش هرا مري      -

 شود. 

كم توجهي به امكاناو محيط و نيازهراي آ  ونبرود  ارتبراط متقابرل برين محريط و مو سره         -

 آموزشي . 

از كليه منابع بالقوه مفيد براي آموزش  ازماندهي غير منعطف در اجراي آموزشها كه ا تفاده بهينه  -8

 فني و حرفه اي را دشوار مي  ازد. 

امروزش   ،يدم ارتباط متقابل آموزش هاي فني  و حرفه اي با دوره هاي كوتاه مدو مهارو آمروزي   -9

 دوره هاي كارداني و كارشنا ي  ،هاي تخصصي 

 

 دانشكار شاخه هاي اجرايي ناظر بر برنامهسياست

 مهارو ا تاندارد و مشاغل طبقه بندي برا اس زمينه ها از هريك در آموزشي دهايا تاندار تعيين -1

امرور   و كرار  وزارو در موجود مهارو ا تانداردهاي و ميزذيرد صورو کيصالح  ازمانهاي مورد تأييد

 .ميگيرد قرار ا تفاده مورد مهارتي آموزشهاي براي مشابه د تگاههاي و اجتمايي

 بخرش  اجرايري،  د رتگاههاي   راير  بره  كراردانش  شاخه آموزشهاي جرايا واگذاري بر تأكيد ومن -2

 و مرالي  كمكهراي  ارائه و الزم امكاناو تأمين آزاد، آموزشگاههاي و غيرانتفايي واحدهاي خصوصي يا

 خواهد کيصالح مراجع تصويب به كه ويژهاي مقرراو برا اس امر، اين تشويق براي خدماتكارشنا ي

 .پذيردمي ر يد،صورو

 بخش ا تقبال مورد كمتر كه هايي زمينه در مهارتآموزي مؤ ساو ايجاد در دولت گذاريرمايه  به -3

  .ميشود داده اولويت محروم، مناطق در بهويژه ميگيرد، قرار خصوصي

ورمن   كراردانش،  شاخه آموزشهاي اجراي براي نياز مورد انساني نيروي وبازآموزي آموزش منظور به -4

 جهرت  ويژهراي  مراكرز  زمينره،  اين در غيردولتي و دولتي بخشهاي مكاناوا و مراكز كليه از ا تفاده

 گرايشها اصالح با موجود مراكز و ظرفيتها و ايجاد كاردانش شاخه آموزشهاي معلما  و تعليم مربيا 

در  كاردانش شاخه برنامهريزا  و كارشنا ا  تربيت .ميگيرد قرار ا تفاده مورد نياز مورد هايو زمينه

 .دارد ارقر اولويت

كراردانش   شاخه مهارتي آموزشهاي اجراي براي موجود صالحيت صاحب معلما  و مربيا  از ا تفاده -5

 برراي  اجرايري   يا رتهاي  .دارد قررار  اولويرت  نباشند( در يا باشند دولت ا تخدام در اينكه از )ايم

 يرا  كرارآزموده  متخصصرا   از ا رتفاده  كره  ميگردد تنظيم ترتيبي به نياز مورد انساني تأمين نيروي

معاونرت متو رطه   .باشرد  امكانزرذير  تحصيلي مدرك دارندگا  مانند تحصيلي، فاقد مدرك هنرمندا 

 (1386،دفتر كار دانش)

 

 گزارش اجمالي از عملکرد برنامه كار دانش

درصد  10با زير پوشش قرار دادن حدود  1371-72نظام جديد آموزش متوسطه از سال تحصيلي  

 اول متوسطه به مرحله اجرا در آمد.دانش آموزان سال  
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اداره كل آموزش و پرورش فارس، به ينوا  تنها ا تا  كشرور، شراخه كراردانش را در     فوقاز  ال تحصيلي 

نفر دانش آموز و ارائه آموزش در پنج رشرته مهرارتي ، بره مرحلره اجررا       237محدوده شهر شيراز با پذيرش 

همه ا تا  هاي كشور، با توجه به ظرفيت  1372 – 73حصيلي (. در  ال ت1377درآورد. تكميل همايو ،) 

ها و امكاناو موجود، براي اجراي آموزش هاي كاردانش اقدام كردند تا پرس از ارائره آمروزش هراي يمرومي      

ومشترك و نيز دروس اختصاصي و آموزش مهارو مورد نظر ، اين گروه از دانرش آمروزا  را پرس از كسرب     

د به بازار كار آماده  ازند. از آ  زما  ،  ال به  ال بر تعداد مناطق آموزشي تحت ديزلم كاردانش، براي ورو

درصد مناطق آموزشي كشور  82بيش از  1378 – 89پوشش برنامه كاردانش افزوده شد و در  ال تحصيلي 

 (. 1387زير پوشش آموزش هاي كاردانش قرار گرفتند نويدي ،) 

كه نسبت دانش آموزا  شاخه كاردانش به تعداد كل دانش آموزا  پايه با مطالعه آمار موجود در مي يابيم 

 30/19بره   1372-73درصرد در  رال تحصريلي     40/13هاي دوم و  وم نظام جديد آموزش متو رطه، از  

 ال  16افزايش يافت و تعداد كل دانش آموزا  كاردانش در طول اين  1387 – 88درصد در  ال تحصيلي 

 نفر ر يده ا ت. 413906 ، به ، بدو  احتساب بزرگساال

نسبت دانش آموزا  شاخه كاردانش به تعداد كل  1396 - 1397اين در شرايطي ا ت كه در  ال تحصيلي 

درصديعني جمعيت دانرش آمروزا     5/29دانش آموزا  پايه هاي دوم و  وم نظام جديد آموزش متو طه،به 

 ( 1396معاونت متو طه،)  كار شنا ا نفر ر يده ا ت. 539459 تعداد كار دانش به

 

نفر ميباشرد و   326878(بنا به اظهاراو كارشنا ا  اين حوزه 1396ميزا  جمعيت فعلي كار دانش)در  ال 

رشرته مهرارتي    150شراخه كراردانش از حردود     در صرد ا رت.   5/20 هم كاردانش از كل متو طه برابر با 

دانش آموزا  پايه هاي دوم  2145065از مجموع  ،به ينوا  نمونه، زير با توجه به جدول تشكيل شده ا ت .

نفرر   413906،دوره هشت  اله قبل از انجام اين پژوهش تعداد  1387 – 88متو طه در  ال  و  وم دوره

درصد( در شاخه كاردانش مشغول به تحصيل بودند. تعداد دانش آموزا  كاردانش در مقايسه با  ال  30/19)

رابر شده ا ت. در همين مدو نسبت دانش آموزا  شاخه كاردانش به كل ب 8/28)شروع برنامه (  73-1372

درصرد ر ريده ا رت. بره      30/19درصرد بره    40/13دانش آموزا  پايه دوم و  وم دوره آموزش متو طه از 

را دانرش آمروزا  شراخه     1387 – 88درصد از دانش آموزا  دوم و  وم متو طه در  ال  30/19يبارتي ، 

توزيع فراوانري دانرش آمروزا  كراردانش و نظرام       هند.........................................................كاردانش تشكيل مي د

كرار دانرش  بره تفكيرك  رال       دانش آموزا  جديد آموزش متو طه ونسبت گروه اول به گروه دوم،و درصد

 ارائه شده ا ت. يك  تحصيلي، پايه و جنس دانش آموزا   در جدول شماره
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 توزيع فراواني دانش آموزان شاخه كار دانش و نظري بدون بزرگساالن -1جدول شماره  

 جنس و پايه            

 

 سال و شاخه 

 پسر

 پايه دوم

 دختر

 پايه دوم

 جمع

 پايه دوم

 پسر

 پايه سوم

 دختر

 پايه سوم

 جمع

 پايه سوم
 جمع كل

درصدددد 

 كاردانش

81 – 

1380 

 كار دانش

 كل متوسطه

122770 86546 209316 121452 79045 200497 409813 
26/17 

518054 578817 1096871 635675 641496 1277171 2374042 

82 – 

1381 

 كار دانش

 كل متوسطه

129406 94400 223806 134758 89700 224458 448264 
20 

542682 585267 1127949 542325 575935 1118260 2246209 

83 – 

1382 

 كار دانش

 كل متوسطه

136777 94115 230892 130161 91773 221934 452846 
33/20 

547584 573418 1121002 536465 569499 1105964 2226966 

84 – 

1383 

 كار دانش

 كل متوسطه

132388 93106 225494 130172 89862 220034 445528 
37/20 

537612 567536 1105148 528034 554060 1082094 2187242 

85 – 

1384 

 كار دانش

 كل متوسطه

136283 95277 231560 130471 91623 222094 453654 
31/20 

563749 589383 1153132 526814 553739 1080553 2233685 

86- 

1385 

 كار دانش

 كل متوسطه

123439 83472 206911 135452 91518 226970 433881 
51/19 

540220 556229 1096449 555512 572133 1127645 2224094 

87 – 

1386 

 كار دانش

 كل متوسطه

127248 79521 206769 122504 78484 200988 407757 
69/18 

546578 551575 1098153 538155 545486 1083641 2181794 

88-1387 
 كار دانش

 كل متوسطه

129022 79951 208973 128361 76572 204933 413906 

30/19 
520519 515526 1036045 557969 551051 1109020 2145065 

 

89-1388 

 كار دانش

 كل متوسطه

122958 72640 195598 120759 73554 194313 389911 

24/19 
       

526698 491516 1018214 513189 495094 1008283 2026497 

90 -1389 
 كار دانش

 كل متوسطه

112418 66678 179096 117217 65911 183128 362224 
97/18 

484491 455070 939561 504399 465966 970365 1909926 

91-1390 
 كار دانش

 كل متوسطه

120499 71360 191859 112906 63639 176545 368404  

481727 437668 919395 488209 446232 934441 18586 87/19 

92-1391 
 كار دانش

 كل متوسطه

160983 96176 257159 109207 63886 282300 539459  

519736 453734 973470 444385 407057 851442 1824912 5/29 

93-1392 
 كار دانش

 كل متوسطه

        

        

94-1393 
 كار دانش

 كل متوسطه

        

        

95-1394 
 كار دانش

 كل متوسطه
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 :  كاردانش شاخه كارايي بيروني

 مقدمه 

بحث از كارايي و اثربخشي نظامهاي آموزشي در يصر حاور به دليرل پيشررفت هراي  رريع تكنولروژيكي و      

اطالياتي و تغيير نظامهاي توليدي، اقتصادي و آموزشي، مووويي بسريار مهرم و حسراس ا رت. در جوامرع      

ه و حتي بر آ  تاثير گذار بوده و امروزه نظامهايي ماندگارند كه بتوانند با شرايط و تغييراو موجود  ازگار شد

تعيين كننده باشند. يدم تنا ب با تغييراو و يا مقاومت در برابر آنها،  ربب يردم تو رعه و پيشررفت و در     

 نتيجه يقب افتادگي آ  نظام مي گردد. 

از بين نظامهاي اجتمايي، اقتصادي،  يا ري، فرهنگري و آموزشري در هرر كشروري نظامهراي اقتصرادي و        

آموزشي بيشترين نقش و تاثير را در تحول و تو عه آ  كشور دارند؛ به نحوي كره بردو  تو رعه و     نظامهاي

 آيد. به  ختي بد ت مي آيد يا بد ت نميپيشرفت در نظامهاي آموزشي واقتصادي، تو عه پايدار و مطلوب 

خوا ته هاي جامعه  نظامهاي اقتصادي نقش خود را از طريق  رمايه گذاري وكمك به برآورده شد  نيازها و

وكمك به ا تقالل ويدم وابستگي كشور ايفا مي كنند و نظامهاي آموزشي نيز از طريق حفظ ، انتقال ورشد 

ميراث فرهنگي ، اجتمايي واخالقي ، كوشش در ايجاد تعاو  وتفاهم ملي وبين المللي وتامين وتربيت نيروي 

به تو عه وتحرول كشرور كمرك مري كنرد . بعرالوه        انساني ماهر ونيمه ماهر بخشها وصنايع مختلف كشور ،

 نظامهاي اقتصادي وآموزشي در تو عه وپيشرفت يكديگر نيز بيشترين نقش وتاثير را دارند .

ايفاي نقشهاي باال ، بو يله آموزش وپرورش در تو عه كشور وصنايع وبخشهاي مختلف آ  از طرق متعددي 

اي فني وحرفه اي وكاردانش ا ت كه به تربيرت نيرروي انسراني    انجام مي گيرد . يكي از اين راهها ، آموزشه

ماهر ومتعهد پرداخته وفارغ التحصيال  را جهت ادامه تحصيل در رشته هاي مهارتي وحرفه اي ويا ورود بره  

 بازار كار آماده مي كند. 

يرد متنا رب برا    ، براي آنكه نظام آموزشي خود زمينه  از ويامل تو عه باشرد با همانطور كه در باال کكر شد

شرايط ومقتضياو زما  ومكا  به پيش برود . بر ا اس آموزشهاي فني وحرفره اي وكراردانش نيرز بايرد برا      

پيشرفت هاي اطالياتي وتكنولوژيكي وتغيير نظامهاي اقتصادي وتوليدي ) به طوري ويرژه ( همگرام وهمرراه    

 آمدي خود بيفزايند. شده ونيروي انساني متنا ب با آ  تربيت كنند وبه توانمندي وكار

كمك به كار آمدي وتوانمندي آموزشهاي فني وحرفه اي ابعاد گونراگوني دارد. يكري از ايرن ابعراد ، برر ري      

تر كارايي دروني وبيروني اين آموزشها ا ت تا بر ا اس اطالياو  ميزا  يملكرد اين آموزشها وبه بياني دقيق

وزآمرد شرده ، برر واقعيراو وشررايط موجرود مبتنري شرده         بد ت آمده از آنها ، آموزشهاي فني وحرفه اي ر

 (1382ميرهادي ، ) وماندگار تر گردند.

بحث از كارايي و اثربخشي نظام هاي آموزشي به طور ايم و نظام آموزشي فني و حرفه اي و كاردانش به طور 

برا نيازهرا،    اخص، يكي از مباحث ا ا ي ا ت كه در را تاي بهبود كيفيت و اصرالح ايرن نظامهرا متنا رب    

شرايط و اقتضائاو زماني و مكاني جامعه انجام مي گيرد. كارآيي نظرام آموزشري از دو جنبره قابرل بحرث و      

 بر ي ا ت :

 الف ( كارايي دروني نظام آموزشي  

 ب ( كارايي بيروني آ . 
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( . 1370 )كارايي دروني يبارو ا ت از ارتباط بين داده ها و  رتانده هرا در نظرام آموزشري  راخاروپولس،     

ميزا  كارايي دروني نظامهاي آموزشي با شاخصهاي متعددي  نجيده مي شود كره ايرن شاخصرها در يرك     

 جمع بندي به  ه د ته كلي زير تقسيم مي شوند:

 الف ( شاخص هاي دروندادي كارايي دروني آموزش و پرورش 

 ب ( شاخص هاي فرايندي كارايي دروني آموزش و پرورش 

 ادي كارايي دروني آموزش و پرورش. ج ( شاخصهاي بروند

كارايي بيروني يبارو ا ت از تواز  بين هزينه هاي اجتمايي و منافع اجتمايي آموزش و پرورش يا ميزانري  

. بره يبرارو ديگرر كرارايي      .)هما (كه آموزش و پرورش مي تواند به نيازهاي انساني و اشتغال پا رخ گويرد  

اجتمايي و اقتصادي نظام آموزشي و ميزا  پا رخگويي برونردادهاي    بيروني به د تيابي به اهداف بلند مدو

آ  به نيازهاي جامعه اطالق مي شود كه با نشانگرهايي مانند ميزا  و نوع اشتغال و وورعيت درآمرد انردازه     

( البته الزم به کكر ا ت كه آنچه در كارايي بيرونري نمرود و شركل    1379 ،)گيري و تبيين مي گردد مشايخ

پيدا مي كند و ملموس تر ا ت؛ ميزا  و نوع اشتغال و درآمد افراد فارغ التحصيل ا ت، ولي كارايي بيشتري 

بيروني فقط بعد اقتصادي و اشتغال را در بر نمي گيرد؛ بلكه كارايي بيروني آمروزش و پررورش  ره مفهروم     

 يمده را در بر مي گيرد:

،  يا ي و اجتمايي بوجرود آورد ترا برر ا راس آ      اوالً مدر ه وظيفه دارد در دانش آموزا  آگاهي يمومي 

 بتواند افرادي رشد يافته و بالنده تربيت كند و در بين مردم وحدو ملي و منش آزاد منشي برقرار  ازد،

ثانياً برنامه مدر ه بايد با نيازهاي جامعه ارتباط بيشتري داشته باشد ترا برا خوا رته هراي طبقراو مختلرف       

 پيدا كند . اجتمايي مطابقت بيشتري 

ثالثاً تعيلم و تربيت بايد به پيشرفت دولت منتهي گردد و به ينو  و يله براي پيشيبرد رفاه اجتمرايي بكرار   

 برود. 

(. كرارايي  1372)يكي از مظاهر برقراي رفاه اجتمايي، اشتغال، ميرزا  و نروع آ  درجامعره ا رت. صرفوي ،      

يال  در پايرا  دوره آموزشري ماننرد رشرد شخصريت،      بيروني نظام آموزشي نشا  دهنده كيفيت فارغ التحص

 (. 1382)يادگيري شخصي و اجتمايي و همچنين توانايي هاي فني و تخصصي ا ت ميرهادي ، 

از طرف ديگرآموزشهاي كاردانش به آموزشهايي اطالق مي گردد كره موجبراو ارتقراء دانرش افرراد وايجراد       

نهفته آنها را فراهم آورد تا آنها را براي انجام كاري كره بره    مهارتهاي الزم و به فعاليت درآورد  ا تعدادهاي

انا  محول شده ا ت ، تا  طح مطلوب افزايش دهد. هدف از برقراري اين نظرام آموزشري ، ايرتالي  رطح     

بينش  يا ي واجتمايي ، تربيت نيروي انسراني در  رطح   فرهنگ و دانش يمومي وپرورش فضائل اخالقي ،

پر تي براي بخشهاي ، صنعت ، خدماو وكشاورزي بر ا اس نيازهاي تو عه اقتصرادي  ماهر ونيمه ماهر و ر

اجتمايي وفرهنگي كشور ا ت به نحوي كه هر يك از افراد شاغل ويا متقاويا  اشرتغال در جامعره ، برراي    ،

و نظام كاري كه انجام مي دهند و يا داوطلب انجام آ  هستند ، دانش ومهارو كافي را كسب نمايند . ) كليا

 ( .1373 جديد آموزش پرورش ،

اشتغال افراد تحصيلكرده   "و "اجتمايي " "فردي "از  ه بعد وجنبه ا ا ي  كاردانشكارايي بيروني شاخه 

قابل بحث وبرر ي ا ت . در بعد فردي كارايي بيروني آموزشهاي فني وحرفره اي وكراردانش ، ميرزا      "آ  
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ايجراد دانرش وآگراهي يمرومي ،  يا ري      جانبه شخصيت دانش آمروزا  ، تاثير اين آموزشها را در رشد همه 

واجتمايي در آنها ، ارتقاء  طح  ازگاري افراد با يكديگر ، ايرتالي  رطح دانرش يمرومي وفرهنرگ دانرش       

يرد آمروزش   دكلياو نظام ج .آموزا  وشناخت ا تعدادها وياليق شاگردا  وتنا ب با اين ا تعدادها وياليق 

به ينوا  ويژگيهاي يمومي شاگردا   از يك ( ،1382)صفوي ،  (1382 )باقري چرخي ،  ( 1373 )وپرورش ،

طرف وميزا  تاثير كاردانش در ميزا  تمايل ويالقه شاگردا  به كارهاي فني وحرفه اي واشرتغال در آ  هرا   

وميرزا    ميزا  شناخت ، دانش واگاهي دانش آموزا  نسبت به مهارتها وفنو  خاص ورشته تحصريلي خرود  ،

به ينروا  ويژگيهراي حرفره اي از طررف ديگرر از      توانايي ومهارو افراد در انجام تكاليف وفنو  رشته خود ، 

 مهمترين شاخصهاي مورد اندازه گيري هستند . 

شاخصهاي برر ي كارايي بيروني آموزشهاي فني وحرفه اي وكاردانش يبارتنرد از تنا رب   در بعد اجتمايي ،

كه يدم توجه به اين امر  بب كاهش نرخ اشتغال ويردم   –اي با نيازها وامكاناو محلي وانطباق اين آموزشه

 (1386حسيني،)تحقق اهداف نهايي آموزشهاي فني وحرفه اي وكاردانش مي گردد . 

تاثير در آماده نمود  افراد براي ايفاي نقشهاي اجتمايي خرود وتوانرايي در ايجراد وحردو ملري و تراثير در       

محلي وبخشهاي مختلف كشور ودر نتيجره كمرك بره ا رتقالل ويردم       –يازهاي جامعه ملي برآورده شد  ن

       ميباشد(.1388) ،صفوي  ( 1382 )باقري چرخي ، (1382)وابستگي كشور و ......  اخار وپولس ، 

از  )ووعيت اشتغال فارغ التحصيال (آ كاردانش و برر ي و تحقيق درباره كارايي بيروني  شاخهپرداختن به 

 چند منظر داراي ارزش واهميت ا ت :

الف ( نقش و ر الت آموزشهاي كاردانش در ابعاد مختلف فردي واجتمايي و شناخت ميزا  توجه و د تيابي 

 به اين ر الت و نقش ها و كوشش در جهت بهبود و ارتقاء آنها. 

ت به هزينه هاي مادي و مرالي،  ب  ( شنا ايي ميزا  اثربخشي و مثمر ثمر بود  نتايج و بازده كاردانش نسب

ي بره  انساني و زماني، امكاناو مصرفي و  رمايه هاي اختصاص يافتره بره ايرن آموزشرها و ميرزا  پا رخگوي      

 خوا ته ها ونيازهاي جامعه. 

ت آنهرا برراي مشراغل    ينقش و ر الت آموزشهاي فني و حرفه اي و كارداشن فقط به مهيا نمود  افراد و ترب

ف جامعه نيست؛ اگرچه از اهداف مهم اين آموزشها شنا ايي ا تعداد و ياليق دانرش  خاص و بخشهاي مختل

آموزا  و هدايت آنها به  مت اشتغال مفيد و يا ادامه تحصيل آنها در مراحل باالتر  ا ت )كلياو نظام جديد 

ايي و (. ولي اين فقط بعد اقتصادي مسرئله ا رت وبايرد بره ابعراد فرردي و اجتمر       1377آموزش و پرورش ، 

محلي و .... نيز پرداخته شرود   –همچنين كاربرد اين آموزشهادر زندگي فردي و يا بكارگيري در جامعه ملي 

ش بايد بخش مكمل نظام آموزشري همره جانبره    ن(. آموزشهاي فني و حرفه اي  و كاردا1376)محسن پور ، 

مگرام برا آمروزش يمرومي، مرنش و      باشد و از تربيت افراد براي مشاغل  مختلف پافراتر نهراده و همرراه و ه  

شخصيت افراد را نيز پرورش داده و توانايي هاي درك و فهم و اظهار وجود و  ازگاري آنها برا محريط هراي    

 (. 1374گوناگو  را تقويت نمنايد )يونسكو نقل از يبدالغني زاده ، 

امعره و  تغال افرراد ج آموزشهاي فني و حرفه اي و كاردانش  بب كاهش فاصله طبقاو اجتمايي از طريق اش

مايي مي گردند. همچنين اين آموزشها  بب كاهش نابرابري هاي بين كار يردي و  باال رفتن توا  توليد اجت

(. بعالوه آموزشهاي فني و حرفه 1383)فكري از طريق همراه نمود  اين فعاليت ها با هم مي شوند. كاردا ، 
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به تفكر انتزايي د ت يافته و به كمرال مطلروب مري     اي و كاردانش زماني شروع مي شوند كه دانش آموزا 

انديشند. در يالم خيال به فرويه  ازي و حل آنها مي پردازند. چنين حالتي از نظر اكتشرافاو و اخترايراو   

بسيار مهم ا ت و اختراياو نيز شخصيت  راز ا رت. بره يقيرده اريكسرو  نوجوانرا  و جوانرا  بره دنبرال          

هاي فني و حرفه اي و كاردانش مي توانند يالوه بر د تاوردهاي ديگر، به شخصيت و هويت هستند و آموزش

 (. 1374)يبدالغني زاده ، . المت رواني آنها كمك كنند 

آموزشهاي فني و حرفه اي و كاردانش بهترين  و يله تربيت اجتمايي و اخالقي كودكا  و نوجوانا  هسرتند  

يافته هاي روانشا ي، آموزشي را پايدار  نت مي داند. همچنيو بر اين ا اس گرشن اشتاينر كار را محور تربي

 )كراردا  ،  .و ماندگار مي دانند كه با كار و يلم آغاز شده و توام با يمل باشرند و برا يمرل بره پايرا  بر رند      

1380 .) 

آموزشهاي فني و حرفه اي و كارداشن از جنبه اخالقي نيز مهم وارزشمند هستند؛ زيرا هردف ايرن آموزشرها    

نها تامين مهارو كار در افراد نسيت، بلكه آنها  بب پرورش دو نوع حس مسئوليت نيز در افراد مي گردند؛،  ت

كل بدهند و در حق ديگرا   رتم و  حس مسئوليت نسبت به خود و ديگرا  تا بر ا اس ا  به هويت خود ش

ء ، ترا برر ا راس آ  از    لم نكرده و حقوق آنها را ريايت كنند و حس مسئوليت نسبت بره طبيعرت و اشريا   ظ

 )در حد نياز و حوائج خرود ا رتفاده نماينرد براقري ،     راتضييع و ا راف در طبيعت خودداري نموده و اشياء 

(. بر اين ا اس اخالق و فناوري و آموزشهاي فني  و حرفه اي از هم جدا نيستند؛ بلكه ارتباط نزديكي 1380

 با هم دارند. 

فني و حرفه اي و كاردانش در ابعاد مختلف، نشانگر آ  ا ت كه كوتاهي و  اين نقشها و ر التهاي آموزشهاي

انساني  تربيرت   يغفلت و يا  اده انگاري آنها  بب خسارو و كمبودهاي زيادي هم در بخش اشتغال و نيرو

شده و هم در بعد اخالقي و انسا  مسئول و پا خگو در قبال وظايف و مسئوليتهايش و هم در بعد اجتمايي 

رفع تبعيض و نابرابري درجامعه مي گردد. بنابر اين نياز ا ت تا آموزشهاي فني و حرفه اي و كاردانش بره  و 

 صورو مداوم و مستقر مورد ارزيابي و بازنگري قرار گيرند. 

از طرف ديگر  االنه بخش ايظمي از هزينه هاي آموزش و پرورش ، صررف آموزشرهاي فنري و حرفره اي و     

ين آموزشها با توجه به فلسفه ، روش و و ايل مورد نياز خود ، بودجه مالي و  رمايه اي كاردانش مي گردد. ا

زيادي را به خود اختصاص مي دهند. بر اين ا اس نياز ا ت كه كارايي آنها  نجيده شود و معين گردد كره  

في محقق نشرده  تا چه حد اين آموزشها به اهداف از قبل تعيين شده خود د تر ي پيدا كرده اند و چه اهدا

 اند و براي تحقق آنها چه بايد كرد. 

يكي از راههاي مفيد و معقول براي گردآوري اطالياو اصولي درباره هر يك از موارد ، باال برر ي و ارزيرابي  

كارآيي بيروني آموزشهاي كاردانش ا ت، زيرا اين ارزشيابي و  نجش ، اطالياو توصيفي و قضراوتي بسريار   

نه معايب و نقايص اجتمالي و جنبه هايي كه نيازمند تالش و كوشش بيشتر هستند، مهيرا  مطلوبي را در زمي

 مي كند. 
  

در ادبياو موجود در زمينه كارايي ، اصطالح كارآيي بيروني به صرورو هراي مختلفري تعريرف شرده ا رت.       

نظرام آموزشري يرا    ( آ  را يبارو از تواز  بين هزينه هاي اجتمايي و منافع اجتمايي 1370)، اخاروپولس 
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ميزاني كه آموزش و پرورش مي تواند به نيازهاي انساني و اشتغال پا خ گويد؛ تعريف نموده ا رت. از منظرر   

( كارآيي بيروني نظام آموزشي به معني مفيد بود  بازده آ  از نظر بازار كار ا ت و 1375)،مشاورا  يونسكو 

يي افراد براي مولد بود  از نظر اجتمرايي و اقتصرادي را   ( نيز توانا1370بانك جهاني )نقل از  اخاروپولس، 

كارايي بيروني نظام آموزشي تعريف مري كنرد. كرارايي بيرونري نشرانگر ميرزا  مفيرد برود  محصروالو يرا           

بروندادهاي يك نظام آموزشي در زمينه تو عه كشور و تنا ب و هماهنگي محصول بد ت آمرده برا نيازهرا،    

كارايي مفهومي ا رت كره ابتردا در يلرم اقتصراد      (. 1382)ميرهادي، معه ا ت امكاناو و هدفهاي واقعي جا

مطرح گرديد و از آنجايي كه همه ثبت نامي هاي آموزش و پرورش فارغ التحصيل نمي شردند و همره فرارغ    

التحصيال  نيز به نيازهاي بازار كار پا خ نمي گفتند؛ لذا اين مفهروم وارد آمروزش و پررورش شرد جعفرري      

( و با توجه به بازده حاصل از يك نظام آموزشي در مقايسه با دروندادهاي آ  مورد محا ربه  1382 ،)هرندي

 (. 1374) يبدالغني زاده، قرار گرفت .

كارايي بيروني نظام آموزشي به مطالعه ارتباط بين نظام آموزشي و محيط اقتصرادي،  متنا ب با تعاريف فوق،

ر بعد اقتصادي، كارايي بيروني به برر ري تراثير نظرام آموزشري در     اجتمايي و فرهنگي جامعه مي پردازد. د

كاهش مهاجرو از رو تا به شهر ، كاهش درصد بيكارا  جامعه آماده  ازي نوجوانا  براي زندگي در جامعه ،

، اشتغال فارغ التحصيال  در شغل مرتبط با رشته تحصيلي خود و كاهش مسئله فرار مغزهرا توجره دارد. در   

منراطق مختلرف   مايي نيز تاثير آموزش و پرورش بر كاهش نابرابريها از نظر جنسيت دانش آموزا ،بخش اجت

گروههاي اقليت جامعره و طبقراو مختلرف اجتمرايي و حرفره اي      مناطق شهري و رو تايي ،كشور و ا تا ،

اء  طح فرهنگ ملي نشانگر كارايي بيروني آ  ا ت و باالخره در بعد فرهنگي نيز تاثير نظام آموزشي در ارتق

 (. 1377)مشاورا  يونسكو ،  .و د تيابي به اهداف ملي نشانگر كارايي بيروني ا ت

 

 هاي كارآيي بيروني شاخص

كارآيي بيروني طبق تعاريف، به ارتباط بين نظام آموزشي و اجتماع توجه دارد. ارتباط بين نظرام آموزشري و   

ني مورد نياز بخش هاي مختلف اجتماع، آماده  ازي افراد اجتماع نمودهاي مختلفي چو  تربيت نيروي انسا

براي ايفاي نقش هاي اجتمايي خود، كمك به رشد و تو عه جامعه و ... دارد. بنابراين شاخص هاي مختلفي 

نشانگر مطلوبيت يا نامطلوب بود  كارايي بيروني نظام آموزشي هستند. ايرن شاخصرها در  ره بعرد ا ا ري      

 اجتمايي و بعد اقتصادي به شرح کيل ا ت :شامل بعد فردي، بعد 

 

 الف ( بعد فردي كارآيي بيروني 

داراي روحيه كاوشگري، خودرهبر، خودبراور ،  نقاد،نظام آموزشي بايد قادر باشد تا افرادي رشد يافته ؛ خالق ،

قسيم مري  كارآ و متخصص تربيت نمايد. بر اين ا اس بعد فردي كارآيي بيروني نظام آموزشي به دو بخش ت

 شود. 
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 (پرورش ويژگي هاي عمومي 1

ويژگي هاي يمومي دربرگيرنده تاثير نظام آموزشي بر رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزا ، ايجاد دانش و 

آگاهي يمومي و  يا ي و اجتمايي در انها، ارتقا  طح  ازگاري افرراد برا يكرديگر ، ايرتالي  رطح دانرش       

 ا تعدادها و ياليق شاگردا  و تنا ب با اين ا تعداد و ياليق ا ت. يمومي و فرهنگ شاگردا ، شناخت 

 

 ( پرورش ويژگي هاي حرفه اي دانش آموزان 2

( بايرد در  ره بخرش يمرده شرامل نگررش و       1987پرورش و تربيت حرفه اي افراد مطابق با نظر گوردو  )

بيرونري نظرام آموزشري بره طرور ايرم و       دانش و شناخت و توانايي و مهارو انجام گيرد. بنابراين كارآيي باور،

آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش به طور اخص در بعد تربيت حرفه اي شرامل ارتقراء نگررش و براور     

مثبت شاگردا  نسبت به رشته تحصيلي خود و فعاليت هاي فني افزايش دانش و اطالياو دانش آمروزا  در  

مهارو و توانايي شاگردا  در انجرام فعاليرت هراي فنري      رشته تحصيلي خود و دانش فني و مهارتي و بهبود

 ا ت. 

 ب( بعد اجتمايي كارآيي بيروني 

كارايي بيروني نظام آموزشي دربرگيرنده ارتبراط و تنا رب آمروزش و پررورش برا نيازهرا و       از نظر اجتمايي ،

هراي اجتمرايي خرود،    ش قر امكاناو ملي و محلي، تاثير آموزش و پرورش در آماده نمود  افراد براي ايفاي ن

توانايي در ايجاد وحدو ملي و در نتيجه برآورده شد  نيازهاي ملي و محلي و بخش هاي مختلف كشور و در 

 (1382 )براقري چرخري ،   (1370)، سنتيجه كمك به ا تقالل و يردم وابسرتگي كشرور ا رت.  راخاروپول     

 (.  1382)، صفوي

 بعد اشتغال كارايي بيروني  ج (

ن و بنيادي ترين هدف هاي نظام آموزشي، تامين و تربيت نيروي انساني موردنياز بخش هاي يكي از مهم تري

مختلف توليدي، اقتصادي ، صنعتي و خدماتي ا ت. لذا بر ا اس اين هدف نظام آموزشي بايرد متنا رب برا    

 اگردا  مهيا نمايد. نيازهاي بازار كار به تربيت نيروي انساني بزردازد و مهارو هاي الزم براي اشتغال را در ش

 

 جمع بندي ونتيجه گيري

شاخص هاي اقتصادي كرارآيي  همانگونه كه در مباني نظري پژوهش و در بخش كارايي بيروني مطرح شد ،  

بيروني آموزش و پرورش يا كارايي بيروني به برر ي تاثير نظرام آموزشري در آمراده  رازي نوجوانرا  برراي       

ا  جامعه ، شرايط اشتغال فارغ التحصريال ، ميرزا  كراربرد مهارتهراي     زندگي در جامعه ،كاهش درصد بيكار

آموخته شده در شغل خود ،ميزا  پا خگويي به نيازهاي شغلي افراد ،ميزا  كافي بود  مهارتهراي آموختره   

شده براي انجام وظايف شغلي افراد، شرايط ادامه تحصيل فارغ التحصيال  واشتغال فارغ التحصيال  در شغل 

  (  1386)، .حسيني با رشته تحصيلي خود توجه دارد مرتبط

مهمترين نقطه اتصال و ارتباط دنياي آموش و دنياي كار در اشتغال تجلري پيردا مري كنرد .     از طرف ديگر ، 

بدو  فرصت هاي اشتغال. نه اقتصاد رشدي خواهد داشت و نه ارائه آموزش فني و حرفره اي وررورتي پيردا    

اشتغال محصول )دانش آموختگا ( نظام آموزش فني و حرفره اي   كميت و كيفيت مي كند. از اين رو مساله
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منجرر بره    كار دانرش مورد توجه قرار گرفته ا ت. هر چند به صورو مطلق نمي توا  گفت كه آموزش هاي 

اشتغال نشده اند اما در مورد ميزا  اشتغال و انطباق رشته تحصيلي با شرغل ترديردهاي جردي وجرود دارد.     

هاي اخير همواره آموختگا  در تصدي شغل منا بب، از جمله موووياتي ا ت كه دردههفقيت دانشيدم مو

هراي انجرام شرده در زمينره     مورد انتقاد جدي مسئوال  و صراحبنظرا  بروده ا رت. نترايج برخري پرژوهش      

م را برراي  هاي كسب شده تو ط فارغ التحصيال  كفايت الزدهد توانايياي نشا  ميو حرفههاي فنيآموزش

هاي ناشري از تجهيرزاو،   هاي در ي و اجراي آ  به دليل محدوديتانجام وظايف شغلي ندارد و تأكيد برنامه

(. كارفرمايرا  دانرش   1386 )نيروي انساني، فضاي كالبدي بيشتر برمبناي تئوري ا ت تا دروس يملي  آزاد،

هراي يملري   اند اما مهرارو ي كافي دانستهآموختگا  را براي پا خگويي به نيازهاي شغلي تا حدنظري دانش

(. 1380)انرد فرتح آبرادي،   آنها را كافي ندا ته و نياز به آموزش در بدو ورود به شغل را براي آنها الزم دانسته

ها مهارتهاي كسب شده در اين زمينه براي انجام وظايف شغلي كافي و منا ب نيست  و در مجموع هنر تا 

 و اغلرب فرارغ التحصريال  بيكارنرد     وهش از كارآيي قابل قبولي برخوردار نيستندهاي مورد پژدر تمام رشته

)كارايي ووعيت  اشتغال فرارغ التحصريال ،  به منظور كسب آگاهي بيشتر از  (. اينك1382) جعفري هرندي،

 پردازيم. مي انجام شده در زمينه كارايي بيرونيپژوهشهاي به يافته هاي پژوهشي  بيروني(

 

 شي مرتبط با موضوع پيشينه پژوه

 :مقدمه

از زما  اجراي برنامه نظام جديد آموزش متو طه، پژوهش هاي فراوانري در خصروص برنامره آمروزش هراي      

 مهارتي شاخه كاردانش انجام شده ا ت. اگرچه اين پژوهش ها  يماي واقعري برنامره كراردانش را بره طرور     

هراي مربروط بره برنامره كراردانش  از طريرق        شناخت بسياري از واقعيتكامل و واوح نشا  نمي دهندولي 

  امكا  پذير ا ت.مطالعه مجمويه اين پژوهش ها

از چكيرده تفصريلي طرحهراي    ،پيشينه پژوهشي كه در را تاي پژوهش حاور تهيره شرده ا رت    براي تهيه 

فاده ا ترورش پموجود در كتابخانه پژوهشگاه مطالعاو آموزش و ه هاي كارشنا ي ارشد پژوهشي و پايا  نام

انجام شده در  الهاي اخير در ايرا  در باره آموزشهاي فني و  پژوهش 400ميا  حدود به يمل آمده ا ت.از

به شكلي به يكي از جنبره هراي ارتبراط آمروزش  وبرازار كرار        مورد از آنها 118حرفه اي و كاردانش ،تعداد 

  اين حوزه براي مسله اشتغال فارغ پرداخته ا ت كه انجام اين پژوهشها نشانگر اهميتي ا ت كه پژوهشگرا

ي كراردانش بريش از   هاي صورو گرفته در مورد شاخهگفتني ا ت تعداد پژوهش التحصيال  قايل شده اند.

 "ي هاي مطالعاتي مررتبط برا  رئوال ا ا ري پرژوهش، حروزه      از ميا  حوزه اي ا ت .ي فني و حرفهشاخه

مررتبط برا    از نظرر نروع پرژوهش   انتخاب شرد.  "هاي بازار كار هاي كار دانش با نيازي آموزشمطالعاو رابطه

 كه به ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  پرداخته اند موووع

بطور يمده  كهانجام شده  ردر ا تانهاي مختلف كشو اين پژوهشها كه شنا ايي گرديد پژوهش  50حدود  ،

البته در مواردي هرم  . اندقرارداده   يبررمورد در مورد ووعيت اشتغال و ماهيت ووعيت و نه يك رابطه را 

برراي  هرا  ي اين پرژوهش يالوه بر مطالعه محققدر اين پژوهشها به برر ي رابطه ها نيز پرداخته شده ا ت. 

بره برخري از نظرراو صراحبنظرا  و مطالعراو       و ارايه تصوير روشرن ترر از وورعيت اشرتغال     شواهد تقويت
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مرتبط  پژوهشي خالصه اي از يافته هاي ارايه مك گرفته ا ت. اينك بهاز آنها نيز ك المللي نيز  مراجعه وبين

   مي پردازيم و زس به نقاط قوو و وعف آنهااشاره مينماييم.  
 

هراي مختلرف شراخه كراردانش و نيازهراي بازاركرار در  رطح        رابطره برين رشرته   ( 1377مرادي ،ناصرر ) -1

ها ه گرفته ا ت كه: رابطه بين نيازهاي بازاركار با رشتههاي تهرا  را مورد مطالعه قرار داده و نتيجشهر تا 

 آموزا  موجود در كاردانش هماهنگ نيست.و تعداد دانش

هاي مهارتي شاخه كاردانش در تأمين نيروي انساني ( در مطالعه تأثير آموزش1378وياء بري، معصومه )-2

آمروزا  در واحردهاي   ا رتخدام دانرش  واحدهاي صنعتي ا تا   منا ، اجراي برنامه كار دانش در جرذب و  

داند؛ اما در مقابل ميزا  همكاري صاحبا  صنايع و آموزش و پررورش را در امرر آمروزش    صنعتي را مؤثر مي

 بيند.آموزا  كار دانش مطلوب نميدانش

 برر ي ميزا  اثربخشي شاخه كاردانش در ارتباط با»( در مطالعه خود با ينوا  1376مهدي زاده، يباس )-3

درصرد از   26گيررد:  در ا تا  كرما  نتيجه مي 1371ر   75هاي اشتغال فارغ التحصيال  اين شاخه در  ال

اند. تنا ب شغل و رشته تحصيلي در درصد از پسرا  در زما  انجام مطالعه مشغول به كار بوده 21دخترا  و 

التحصريال   يامل بيكراري فرارغ  آموزي مهم ترين باشد. يدم آموزش كافي در حرفهمي درصد10حد كمتر از 

 شاخه كار و دانش ينوا  گرديده ا ت.

هاي ( در پژوهش خود ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  شاخه كاردانش در شهر تا 1379جاللي، ياور ) -4

( مورد مطالعه قرار داده ا ت و بره نترايج کيرل د رت     1373ر  74هاي  ال تحصيلي ا تا  تهرا   )ورودي

 يافته ا ت:

غيرمرتبط آنهرا درصرد شرغل    5/16هرا مررتبط و   درصد شغل آ  6/33 اند .التحصيال  شاغل فارغ درصد50 

اي اي  هم يمرده التحصيال ، يامل دانش و مهارو فني و حرفهباشند. از بين يوامل مؤثر در اشتغال فارغمي

 را به خود اختصاص داده ا ت.

درصرد از   5/19اند و از ديردگاه  انجام مطالعه بيكار بودهدرصد پسرا  در زما   5/15درصد دخترا  و  1/26 

وجه فراهم نيست و دخترا  بيشتر از پسرا  به اين امر التحصيال  زمينه اشتغال به كار در جامعه به هي(فارغ

 ايتقاد دارند.

ر   79هراي  التحصيال  شاخه كراردانش  رال  ( در برر ي ووعيت اشتغال فارغ1379پناهي، حسينقلي ) -5

 نويسد:اردبيل مي در شهر تا  1376

درصد مشغول بره ادامره تحصريل و     29/2بيكار،  05/74درصد شاغل،  37/21از مجموع افراد مورد مطالعه -

 باشند. درصد مشغول گذراند  خدمت  ربازي مي 29/2

درصد از شاغال  مرد در شغل مررتبط برا رشرته تحصريل خرود شراغل        71/35درصد شاغال  ز  و  29/14

 باشند.مي

التحصيال  ، تعداد زياد فارغ التحصيال ، نبود  زمينه منا ب كار در محل ترين يلل يدم اشتغال فارغمهم -

 ها در زمينه پرداخت وام گزارش شده ا ت.زندگي و يدم همكاري منا ب دولت و بانك
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صيال  شاخه كاردانش ( در پژوهش خود به برر ي ميزا  اشتغال فارغ التح1380ميرهادي،  يد مهدي ) -6

، پرداخته ا ت، بخشي از نتايجي كه او در مطالعه خرود   1379در مشاغل مرتبط در ا تا  اصفها  در  ال 

 به آ  د ت يافته ا ت يبارتست از:

 د ت آورد  شغل مرتبط با رشته تحصيلي وجود ندارد.ارتباطي ميا  داشتن ديزلم كاردانش و به -

 باشد.ين دخترا  بيشتر از پسرا  ميميزا  بيكاري در كل در ب -

آموختگرا   برر ري وورعيت اشرتغال دانرش    »( در پژوهش خود با ينوا  1380فتح آبادي ، محمد باقر ) -7

 نتايج کيل را ارائه نموده ا ت:« شاخه كاردانش در ا تا  مركزي 1374ر 1376هاي  ال

درصرد در حرال ادامره     7/21اشرتغال،  درصرد در حرال    6/23آموختگرا (  التحصريال  )دانرش  از كل فارغ -

 باشند.درصد بيكار مي 6/47درصد در حال انجام خدمت  ربازي و  6/7تحصيل،

 اند.بيشتر افراد شاغل در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود شاغل بوده -

 اند.پسرا  نسبت به دخترا  بيشتر شاغل گرديده -

التحصيال  ر مي ر مهارتي شاخه كاردانش با اشتغال فارغ  هاي( ، رابطه آموزش1380حنيفي، يطاءاهلل ) -8

هاي در ا تا  كرد تا  را مورد مطالعه قرار داده ا ت كه در کيل به بخشي از يافته 1372ر 74هاي در  ال

 گردد:آ  اشاره مي

خرود  فارغ التحصيال  شاخه كاردانش )در رابطه با نمونه مذكور( جذب مشاغل مرتبط به رشرته تحصريلي    -

 شوند.نمي

هراي مرورد نيراز    هاي مهارتي موجود با نيازهاي بازار كار مناطق مختلف ا تا  كه برا اس تخصرص رشته -

 ايالمي از  وي كارفرمايا  تعيين شده ا ت، هماهنگي نيست.

التحصيال  در بازار كار مجبور به اشرتغال در  نبود شغل مرتبط با رشته تحصيلي موجب شده ا ت كه فارغ -

 شاغل متفرقه شوند.م

آموختگرا  شراخه كراردانش    ( در برر ي ووعيت و يوامل مرتبط با اشتغال دانرش 1380)هيطاريا ، نادر -9

 گيرد:شهر تا  مشهد چنين نتيجه مي

درصرد در   24برنرد،  التحصيال  در ووعيت اشتغال و يا تحصيل توام با اشتغال به  رر مري  درصد از فارغ 28

درصد نيز جزء جمعيرت غيرفعرال و غيرشراغل )بيكرار ترا       26بيكار جوياي كار و درصد  3/22حال تحصيل، 

 باشند.جوياي كار( مي

 اند.درصد شغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي داشته 62درصد شغل مرتبط و  38از ميا  شاغلين  -

خه كاردانش آموختگا  شا( در مورد ووعيت اشتغال و يوامل مرتبط با اشتغال دانش1380خاني، يلي ) -10 

 دهد:ا تا  خرا ا  نشا  مي

درصرد   1/80درصد دانشرجو،   4/24درصد بيكار،  1/34آموختگا  مورد مطالعه، شاغل، درصد دانش 6/20 -

 اند.درصد طلبه بوده 3دار و درصد خانه 5/12 رباز، 

ته تحصريلي  ها مطابقت نداشته ا ت و انطباق شغل و رشر درصد شاغلين با رشته تحصيلي آ  5/47شغل  -

 باشد.در مورد دخترا  بيشتر از پسرا  مي

 .اند آموختگا  دختر بيكار بودهدرصد دانش 3/37آموختگا  پسر و درصد دانش 2/30 -
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التحصيال  شراخه كراردانش ا رتا  كرمانشراه     ( ، به برر ي ووعيت اشتغال فارغ1381لر تاني ، ايرج ) -11

 نمايد:پرداخته ا ت و به نتايج کيل اشاره مي

 هاي مراكز كاردانش با نيازهاي بازار كار متنا ب نيست.آموزش -

التحصيال  بره مشراغلي روي   درصد از فارغ 3/54به يلت نبود  مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي قريب به  -

 ها هي( ارتباطي ندارد.تحصيلي آ  اند كه با رشتهآورده

التحصريل  د ت آورد  شغل براي يرك فررد فرارغ   يامل در بهروابط خانوادگي و اجتمايي افراد، مؤثرترين  -

د رت  باشد و تخصص و دانش نتوانسته ا ت جايگاه خود را در د تر ي به شغل براي افراد بره كاردانش مي

 آورد.

هاي كاردانش در ا تا  خوز رتا  نشرا    ي بيروني رشته(، در برر ي كار آي1381همت اهلل )حسيني،  -12

 دهد:مي

هرا در شرغل   درصرد از آ   19التحصيال  شاغل، اشرتغال مررتبط دارنرد و تنهرا     درصد از فارغ 80بيش از  -

 باشند.غيرمرتبط با رشته تحصيلي خود مشغول كار مي

كشري،  هراي نقشره  التحصيال  رشته(، در پژوهشي با ينوا  ووعيت اشتغال فارغ1382برزگر، محمود ) -13

 گيرد:هاي ا تا  تهرا  نتيجه ميشهر تا  اختما  و حسابداري شاخه كاردانش در 

درصرد   5درصرد در حرال تحصريل،     14درصد بيكرار،   45التحصيال  مورد مطالعه شاغل، درصد فارغ 28 -

 درصد در حال انجام خدمت  ربازي بودند. 18دار و خانه

 اند.ا كردهتعداد زيادي از شاغال  مورد مطالعه در مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي اشتغال پيد -

 9و كمبود شغل مرتبط با رشته تحصيلي، « اشباع شد  بازاركار»درصد  65التحصيال  بيكار، از ميا  فارغ -

برازي و نبرود    درصد وجرود پديرده پرارتي    41هاي كسب شده، درصد كافي نبود  و نامنا ب بود  مهارو

درصد اشتغال بره تحصريلي را    5اشتغال و درصد نداشتن  رمايه الزم براي ايجاد  7وابطه در نظام اشتغال، 

 اند.در بيكاري خود مؤثر دانسته

 اند كه از شغل خود روايت ندارند.درصد از افراد شاغل ايالم كرده 65 -

التحصيال  شاخه كاردانش برر ي ووعيت فارغ» در پژوهش خود با ينوا  (،1385زاده، مهدي )شريعت -14

بره نترايج کيرل د رت     « التحصيال  شاخه نظري سه ووعيت آنا  با فارغدر وزارو آموزش و پرورش و مقاي

 يافته ا ت:

التحصيال  نظرري  درصد اشتغال به كار فارغ التحصيال  شاخه كاردانش كمتر از درصد اشتغال به كار فارغ -

 باشد.مي

 اند.داختهالتحصيال  يالقمند به ادامه تحصيل بوده و به ادامه تحصيل پراي از فارغبخش يمده -

 هاي غيرمرتبط مشغول به كار هستند.التحصيال  شاغل در رشتهاكثر فارغ -

 اند.ترين نقش در اشتغال فارغ التحصيال  را دو تا  و آشنايا  داشتهمهم -

 متو رطه  آمروزش  ايحرفره  و فنري  شراخه  بيرونري  كارايي مطالعه در( 1386)نيلي  و نيكخواه شريف، -15

 درصد گزارش كردند. 8/24التحصيال  را فارغ نرخ اشتغال شهركرد،
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 شهر شاهين كاردانش و ايحرفه و فني يهاهنر تا  دروني و بيروني كارايي برر يدر(1386)ميرهادي-16 

 شاغل هستند. التحصيال  مورد مطالعهدرصد فارغ 15گزارش داد كه  1387 تا 1383 يها ال در

اي مرورد  هراي حرفره  التحصيال  هنر رتا  از فارغ درصد 9/43 (1382) رايي  بر ا اس مطالعه باغچه-17 

 و شرغلي  و تحصريلي  ياليرق  برر ري  ينروا   با خود پژوهش در( 1380)زاده  اند. شريعتمطالعه شاغل شده

 5/6 التحصريال  شراغل را  فرارغ  كشاورزي كشور، نسبت مراكز وها التحصيال  هنر تا فارغ اشتغال ووعيت

 ايالم كرد. درصد

 و  راختما   كشري نقشره  يهاالتحصيال  رشتهفارغ اشتغال ووعيت برر ي در( 1383)نويدي  و رزگرب-18

درصد افراد مورد مطالعه شراغل   28 هاي ا تا  تهرا  گزارش دادند كهشهر تا  كاردانش شاخه حسابداري

 هستند.

و كسرب شرده رشرته     ( بر ا اس نتايج ارزشيابي برنامره در ري اجررا شرده    1394برزگر و زين آبادي ) -19

اند التحصيال  توانستهدرصد فارغ 7/22اي دوره متو طه گزارش دادند كه مكانيك خودرو شاخه فني و حرفه

 شغلي به د ت آورند.

هراي كرامزيوتر و الكترونيرك    التحصريال  رشرته  ( در برر ي ووعيت اشتغال فارغ1382برزگر )نويدي و-20

اند شرغلي بره د رت    توانسته التحصيال درصد فارغ 24د كه حدود نتيجه د ت يافتن شاخه كاردانش به اين

 آورند.

در ارزشيابي كيفيت ابعاد فرردي، اجتمرايي و اقتصرادي برونردادهاي     ( 1386)آبادي، صالحي و پرندزين -21

 دخترر  درصرد هنرآموختگرا    13/9اي دخترانره شرهر تهررا ، ايرالم كردنرد كره       هاي فني و حرفههنر تا 

 آورند.  د ت به شغلي اندتوانسته تهرا  شهر هايهنر تا 

اي با اشرتغال در ا رتا  آکربايجرا  شررقي     هاي فني و حرفه( در برر ي رابطه آموزش1387كاو ي ) -22

 اند. اي و كاردانش شاغل شدههاي فني و حرفهدرصد افراد مورد مطالعه از شاخه 28گزارش داد كه 

 يها ال در توليد و  اخت التحصيال  رشتهفارغ اثربخشي و يرونيب كارايي برر ي در( 1383)اميني  -23

  .هستند شاغل كهاند كرده التحصيال  ايالمفارغ درصد 92/64 به اين نتيجه د ت يافت كه 78 تا 75

هاي حسابداري و كامزيوتر شاخه كاردانش شهر رشته بيروني ( در برر ي كارايي1389) ،نعمت الهمتين-24

درصرد   40درصرد بيكرار و    64 ،شراغل   فارغ التحصريال  درصرد  34ن نترايج د رت يافرت كره     تهرا ، به اي

درصد   80روايت شغلي بااليي دارند.  شاغال  از   درصد 25 حدود التحصيال  در حال تحصيل هستند.فارغ

اند. شاغال  در بخش خدماو مشغول به كارند و بيشتر شاغال  از طريق دو تا  و آشنايا  مشغول كار شده

 مطالعره  مورد درصد از افراد 45حدود .كنند التحصيال ، رشته خود را به ديگرا  توصيه نميدرصد فارغ 40

 تحصريل  بره  متو رطه  در دوره ناچاري روي از و اندنداشته زيادي يالقه خود تحصيلي رشته به كه اندگفته

  اند.داده ادامه
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يمررومي و كرراردانش جهررت ايجرراد اشررتغال    هرراي( در برر رري اثربخشرري آمرروزش 1387مهربررا  ) -25

 لحراظ  از كاردانش مهارتي هايآموزش التحصيال  شاخهفارغالتحصيال  در ا تا   منا  نتيجه گرفت فارغ

 و كسرب  مراكرز  ايجاد و نوآوري ابتكار، مرتبط، اشتغال لحاظ از اما دارند بهتري ووع خوداشتغالي و اشتغال

 ندار وجود معناداري تفاوو گروه، دو بين كار

 ا رتا   9در  التحصريال  شراخه كراردانش   ووعيت اشتغال فارغدربرر ي ( 1385زاده،مهدي )شريعت -26 

درصرد بيكرار هسرتند كره در      5/82التحصيال  مورد مطالعه شاغل و درصد فارغ 5/17كشور گزارش داد كه 

درصرد بيكرار بودنرد     2/84و درصد شاغل  8/15مقايسه با ووعيت اشتغال همتايا  آنا  در شاخه نظري كه 

 بودهالتحصيال  كاردانش و نظري در بخش خدماو مشغول به كار ر د. اكثر فارغچندا  مطلوب به نظر نمي

درصررد  48حرردود  .انرردو بيشررتر شرراغال  از طريررق معرفرري دو ررتا  و آشررنايا  مشررغول برره كررار شررده   

  اند.د ايالم كردهالتحصيال ، ارتباط رشته تحصيلي و شغل خود را در حد زيافارغ

( پژوهشي با ينوا  برر ري جايگراه اشرتغال دانرش آموختگرا  كراردانش و فنري و        1380حسن پور ) -27

 3/9اي و التحصيال  فني و حرفره درصد فارغ 1/25اي ا تا  اردبيل انجام داد. طبق نتايج اين مطالعه، حرفه

 7/24درصرد و برراي پسررا      5/4اي دختررا   اند. اين نسبت برر التحصيال  كاردانش شاغل شدهدرصد فارغ

هاي كامزيوتر، تأ يساو، نقشه برداري، نقشره كشري، يمررا  و    درصد ا ت. باالترين ميزا  اشتغال در رشته

هاي خيراطي،  ترين ميزا  اشتغال مربوط به رشتههاي تخصصي هستند( و پايين اختما  )كه داراي مهارو

 ريت خانواده ا ت. طراحي، امور اداري، كودكياري و مدي

يال  شاخه كاردانش نتيجره گرفرت   التحص( در برر ي ووعيت شغلي و كارايي فارغ1377حق پر ت ) -28

التحصريال  از  درصرد فرارغ   57التحصيال  مرورد مطالعره  بره كرار مشرغول شرده انرد.        درصد از فارغ 30كه

هش يوامل مؤثر بر اشتغال بره ترتيرب   هاي آموخته شده روايت بااليي دارند. طبق يافته هاي اين پژومهارو

 لياقت و شايستگي فني، جستجو و پيگيري مداوم و وجود فرصت هاي شغلي ا ت.

اي برا رشرته   التحصيال  فنري وحرفره  درصد شاغال  فارغ 4/56( شغل 1382در پژوهش باغچه  رايي )-29

 شا  ارتباطي نداشته ا ت. درصد افراد شاغل با رشته تحصيلي 6/43تحصيلي آنها ارتباط داشته و شغل 

التحصيال   مركز آموزش كشاروزي به ايرن نتيجره د رت    ( در مطالعه اشتغال فارغ1372يبدالملكيا  )-30

هراي كاو ري   اند. طبق يافتره التحصيال  اين مركز در بخش كشاورزي شاغل شدهدرصد فارغ 7/69يافت كه 

درصرد شرغل غيرر     10درصد شغل مرتبط و  17كه اند التحصيال  شاغل بودهدرصد فارغ 27( حدود 1387)

 اند. مرتبط داشته

التحصيال  كاردانش ا تا  گلستا  نتيجه گرفرت كره   ( در برر ي ووعيت اشتغال فارغ1387شهركي ) -31

 .التحصيال  با نوع شغل آنا  رابطه معناداري نداردرشته تحصيلي فارغ

وزش وپرورش ا تا  اصفها  در باره ي مشكالو اجرايي ( در تحقيقي كه در آم1380مهناز )لنكراني ،  -32

آموزش هاي فني وحرفه اي وكار دانش شهر اصفها  انجام داده نتيجه گرفته ا ت كه از نظر هنرآمروزا  در  

مورد ووعيت درو  دادها مشكالو زيادي وجود ندارد . از نظر هنر جويا  در فرايند آمروزش هرا مشركالتي    
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وجود مشكالتي از قبيل تراكم كالس هاي تئروري و يملريم،مالك هراي نامشرخص      وجود ندارد .هنر آموزا 

جذب هنر جو ومحدويت پا خ گويي رشته ها به نيازهاي اقتصادي واشتغال را موانع تو رعه كمري وكيفبري    

اين آموزش ها دانسته اند .هنر آموزا  در مورد مشكالو مربوط به امكاناو و تجهيزاو مسائلي چو  بره روز  

د  تجهيزاو و كمبود د تگاه ه هاو تجهيزاو وكمبود امكاناو  معي و بصري وكتب تخصصي مرتبط برا  نبو

 رشته را ينوا  كرده اند .

برر ي ووعيت اشتغال آموزش ديردگا   رازما    »( در پژوهش خود با ينوا  1383معصومه )اميري،  -33

نتيجه ميگيررد كره   « ي ميداني شهر تهرا (آموزش فني و حرفه اي و برآورد الگوي يوامل موثر بر آ  )برر 

درصد  44درصد براي زنا ( ا ت،  33درصد براي مردا  و  31درصد ) 32ميانگين اشتغال كل نمونه برابر با 

درصرد در مشراغل غيرر مررتبط ،      56شاغلين در مشاغل مرتبط با حرفه آموزشي خود مشغول شرده انرد و   

درصد از طريق مراكز كاريرابي و   7،  94درصد از طريق آگهي،  7/24درصد شاغلين از طريق رابطه،  77/33

 طريق خود اشتغالي شاغل شده اند. درصد از  32/ 56

برر ي كرارآيي بيرونري هنر رتانهاي فنري و     »( در پژوهش خود با ينوا  1382) ،رواجعفري هرندي -34

و دوخرت و حسرابداري طري    حرفه اي ا تا  اصفها  در رشته هاي برق، مكانيك ،  اخت و توليد، طراحي 

ميزا  كارايي بيروني هنر تانهاي فني و حرفه اي را در رشته هراي مرورد نظرر    «  1379الي  1377 الهاي 

غير قابل قبول مي داند. اين كارايي ها در ابعاد فردي، اجتمايي و اقتصادي شامل بيشترين كارآيي بيروني در 

درصد  6/66در بعد اجتمايي در رشته طراحي ودوخت با  درصد ، 70،  2بعد فردي در رشته مكانيك خودرو 

درصد و كمترين كارايي بيروني در بعد فردي در رشته  71،  2و در بعد اقتصادي در رشته طراحي و دوخت 

 6،55درصد و در بعد اقتصادي در رشته  اخت و توليد با  4،57درصد، در بعد اجتمايي با  62حسابداري با 

 درصد ا ت. 

برر ي ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  كار دانش »( در پژوهش خود با موووع  1381)،ايرجاني لر ت -35

نتيجه مي گيريم كه يدم تنا ب رشته هاي تحصيلي دخترا  با بازار كرار، جرذب فرراوا     «  ا تا  كرمانشاه

ايش به  رمت  دخترا  به آموزشهاي كاردانش و بدو  معيار بود  آموزشها موجب يدم اشتغال دخترا  و گر

 درصد فارغ التحصيال   در  3/54مدارج تحصيلي باالتر شده ا ت، به يلت نبود شغل مرتبط با رشته 

مشاغل غير مرتبط مشغول هستند، بين آموزشهاي كاردانش و نيازهاي بازار كار تنا بي وجرود نردارد، فرارغ    

شده اند و بره دليرل يردم ريايرت     التحصيال  رشته هاي خدماتي كاردانش بيشتر از رشته هاي ديگر شاغل 

 ت آموزشهاي نظري  وق يافته اند. ا تاندارد در اين آموزشها، آموزشهاي كاردانش به  م

برر ري ميرزا  اشرتغال فرارغ التحصريال       »( در پژوهش خود با موووع 1380) ،  يد مهديميرهادي-36

يجه مي گيرد كه توزيع رشته اي نت« 1379مهارتهاي كاردانش در مشاغل مرتبط در ا تا  اصفها  در  ال 

و منطقه اي ظرفيت ها ظاهراً  از امكاناو موجود منطقه )نيروي انساني، منابع مالي و فيزيكري( پيرروي مري    

كند. بيكاري دخترا  در كل از پسرا  بيشتر ا ت، بين داشتن ديزلم كاردانش و بد ت آورد  شغل مررتبط  

براطي برين آموزشرهاي فنري دريافرت شرده و نروع شرغل فرارغ          با رشته ارتباطي وجود ندارد و همچنين ارت

 التحصيال  وجود ندارد. 
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برر ي جايگراه دانرش آموختگرا  كراردانش و فنري و      »( در پژوهش خود با ينوا  1380) ،حسن پور  -37

 3/9درصد در آموزشهاي كاردانش  2/16نتيجه مي گيرد كه نرخ اشتغال در كل « حرفه اي در ا تا  اردبيل

درصرد،   7/24درصرد، در پسررا     5/4درصرد، در دختررا     1/25و در آموزشرهاي فنري و حرفره اي    درصد 

درصد ا ت، اشتغال فارغ التحصيالني كه مسئوليت  6/5درصد و در مناطق رو تايي  2/19درمناطق شهري 

از برين    ال بيشتر از غير شراغلين ا رت،   2درآمد خانواده با آنها ا ت، بيشتر ا ت، ميانگين  ني شاغلين 

درصد در بخش هاي غير دولتي مشغول به كرار هسرتند، از برين     75درصد در مشاغل دولتي و  25شاغلين 

درصد روزمزد هستند، ميزا   2/37درصد قراردادي و  4/44درصد پيماني ،  7/2درصد ر مي ،  2/2شاغلين

صد ترا حردودي مروثر ا رت و     در 1/34درصد كامال موثر و  7تاثير تحصيل در رشته و اشتغال افراد بترتيب 

 ز شغل افراد متو ط به باال ا ت. روايت ا

( نيز كارايي و ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  آموزشهاي كاردانش را فارغ 1377) ،نبي الهحق پر ت  -38

 3( درصدي دانش آموزا  دوره اول آموزشهاي كراردانش، ادامره تحصريل در دوره كرارداني )    80التحصيلي )

( درصرد ، رورايت از رشرته     15( درصرد ؛ تررك تحصريلي )   10صيل در دوره پيش دانشگاهي )درصد( ، تح

( درصد مي داند. وي همچنين خاطر نشا  مي  ازد كه يوامل موثر 23( درصد ، نرخ بيكاري )54تحصيلي )

و  در اشتغال از نظر فارغ التحصيال  يبارتند از لياقت و شايستگي فني ، يدم وجود ظرفيت جذب، جسرتجو 

 پيگيري مداوم، فارغ التحصيال  داراي مدرك تحصيلي باالتر و يدم پذيرش خانواده نسبت به برخي مشاغل. 
 

تحقيق پيرامو  كارايي بيروني آموزشهاي كاردانش، مثال »( در تحقيق خود با موووع 1377) ،شعبانلو -39

درصرد   87/6لتحصيال   درصنعت درصداز فارغ ا 75/28خاطر نشا  مي  ازد كه «  موردي آکربايجا  غربي

درصد فارغ التحصيال  در كشاورزي، شاغل هستند. نرخ اشتغال فارغ التحصيال  پس از  48/36در خدماو و 

 30/16درصرد و دختررا     10درصد ا ت، درصد اشتغال پسرا   50درصد و نرخ بيكاري  96/16چهار  ال 

 5/17درصد و رو رتايي   48/16لتحصيال  شهري درصد ا ت. درصد اشتغال فارغ ا 50درصد و نرخ بيكاري 

درصد شاغلين رشته هاي  71/85درصد شاغلين خدماو و  5/55درصد شاغلين صنعت،  22/65درصد ا ت. 

 نمي بينند.  كشاورزي  وبين رشته تحصيلي و شغل خود ارتباطي

ر تانهاي فني و حرفه برر ي ميزا  كارايي بيروني هن»( در پژوهش خود با ينوا  1380حميد )اكرامي ،-40

خاطر نشا  مي  ازدكه متا فانه در حال حاور هنر تانهاي « اي و دبير تانهاي كاردانش د را تا  گلستا 

 2/21فني و حرفه اي و كاردانش ا زكارايي بيروني متنا بي برخوردار نيستند. از جامعره آمراري مرورد نظرر     

درصرد زيراد برود  بيكرارا  در      47ته تحصريلي،  درصد پيدا نكرد  شغل منا ب با رشر  4/14درصد شاغل، 

 جامعه را بيا  كرده اند. ميزا  روايت از شغل و روايت از آموزشهاي فني و حرفه اي نيز پايين و كم ا ت. 

 55( در زمينه كارآيي بيروني آموزشهاي كار دانش به نتايج زير اشاره مري كنرد: حردود    1374)،فرشاد  -41

هاي كاردانش در مشاغل غير مرتبط با رشته تحصيلي خود اشرتغال دارنرد. برر     درصد فارغ التحصيال  رشته

ا اس نظراو كارفرمايا ، اكثريت فارغ التحصيال  رشته هاي كاردانش مهارتهاي الزم را براي تصدي مشاغل 

صريال   مربوط داشته اند و اكثر كارفرايا  كارآيي فارغ التحصيال  هنر تانها را بيشرتر از كرارآيي فرارغ التح   

 رشته هاي نظري برآورد كرده اند. 
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( نيز خاطر نشا  مي  ازد كه رشته هاي فني و حرفه اي به دليل نبود مشاغل مررتبط  1367)،شكركن -42

با رشته تحصيلي خود، مجبورند در مشاغل متفرقه مشغول به كار شوند. بعالوه بي ارتبراطي شرغل و رشرته    

ي به شغل بيشترين تاثير را در يدم روايت شغلي فارغ التحصيال  تحصيلي، كافي نبود  درآمد وبي يالقه گ

داشته ا ت. همچنين بين شيوه هاي مختلف جذب فارغ التحصيال  آموزشهاي فني و حرفه اي بره مشراغل   

 مختلف اختالف وجود دارد. 

ي و برر ي كارآيي دروني و بيروني شراخه هراي فنر   »( در پژوهش خود با ينوا  1382) ،باقري چرخي-43

بازده آموزشي هنر تانهاي آکربايجرا  شررقي را براالتر از    «  حرفه اي و كاردانش در ا تا  آکربايجا  شرقي

ميانگين، روايت از رشته تحصيلي را مثبت و نگرش تحصيلي فارغ التحصيال  نسبت به رشته هراي خرود را   

رتباط بين رشته تحصيلي و شغل متفاوو مي يابد. همچنين وي مشكل اولويت دار فارغ التحصيال  را يدم ا

مي داند . ومن آنكه بين ظرفيت بازار كار رشته هاي فني  16/14و كافي نبو  حقوق با نمره  16/16با نمره 

 ي رابطه معني داري وجود ندارند. و حرفه اي و كارايي بيروني شاخه هاي فني و حرفه ا

بر ي كارآيي دروني و بيروني شراخه  »ا  با ينو ( در رساله كارشناسي ارشد خود1382)،نيکخواه -44

چنين نتيجه مري گيررد كره    «  1375-80فني و حرفه اي آموزش متو طه شهر تا  شهركرد طي  الهاي 

 8/24اشرتغال  )و نررخ   (درصد 8/55)نرخ پذيرفته شد  فارغ التحصيال  نمونه آماري به مراكز آموزش يالي 

                   آموزش  فني و حرفه ايست. ي براي آموزش ديدگا  مراكزنتيجه نبود فرصتهاي شغل و دربوده ا ت. (درصد

مطالعه تاثير آموزش هاي ارائه شده تو ط آموزشرگاههاي  »( در پژوهش خود با ينوا  1382) ،هاديا  -45

خاطر نشا  مي  ازد كه در دهه گذشته در تمرامي  رالها تعرداد    « آزاد بر اشتغال آموزش ديدگا  در شيراز

 34 ال و  15 – 24ا  جوياي كار بيشتر از زنا  جوياي كار بوده ا ت، رشد بيكاري در گروههاي  ني مرد

گيرتر از ديگر گروههاي  ني بروده ا رت، تعرداد نيرروي بيكرار در برين         ال )نيروهاي جوا ( چشم 25 –

ت، ويژگي متقاويا  كار متقاويا  كار با  طح تحصيلي ديزلم و باالتر از يك روند افزايشي برخوردار بوده ا 

ثبت نام شده بر حسب ميزا  مهارو نشا  مي دهد كه افراد آموزش ديده تو رط آموزشرگاههاي آزاد  رهم    

اندكي از افراد بيكار را تشكيل مي دهند، نقش خود اشتغالي در بازار كار شهر تا  شيراز در  رالهاي اخيرر   

شده در  الهاي اخير به صورو مشاغل مزدبگير بوده  روندي نزولي را تجربه نموده ا ت. يمده مشاغل ايجاد

ا ت، يمده فرصتهاي شغلي ايجاد شده در  الهاي اخير در بخش خصوصري بروده و بخرش هراي دولتري و      

تعاوني نقش قابل مالحظه اي در اين خصوص نداشته اند، توزيع فرصتهاي تخصيص فرصت هاي شغلي ايجاد 

 ال بيشتر از افراد ديزلم و زير ديزلم )نيرروي كرار  راده(     25-34 شده بين افراد جوياي كار در گروه  ني

بوده ا ت و  اختار اقتصادي شهر تا  شيراز در جهت رشد و افرزايش بهرره وري و ا رتفاده از تكنولروژي     

 اي نداشته ا ت نوين كه نيازمندبه كارگيري افراد ماهر و متخصص بيشتري مي باشد حركت قابل مالحظه

برر ري يملكرد)كرارايي(دروني و   »براينوا         در پژوهش خود ( 1386) محمد حسين حسيني، يد -46

كرارايي بيرونري     « رال گذشرته در شرهر شريراز     5بيروني آموزشهاي فني و حرفره اي و كرار دانرش طري     

 آموزشهاي كاردانش در بعد اشتغال فارغ التحصيال  )اقتصادي( را به شرح زير معرفي ميكند.

 (درصرد 5/77)شاغل به كار،  (درصد4/)5ارغ التحصيال  در آموزشهاي كاردانش در برگيرنده ميزا  اشتغال ف

  رباز ا ت . (درصد2/)5بيكار و  (درصد15)درحال ادامه تحصيل، 
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 شرايط اشتغال فارغ التحصيال  شاغل آموزشهاي كاردانش نيز بر ا اس مولفه هاي آ  به شرح زير ا ت: 

درصرد( و كمتررين ميرزا  فروق ديرزلم      8/77، بيشترين ميزا  ديزلم ) ردر خصوص مدرک اشتغال به كا 

درصد( وكمترين 2/22،بيشترين ميزا  خود اشتغالي )نحوه پيدا كرد  شغل فارغ التحصيال   درصد(. 2/22)

 درصد( ا ت.4ميزا  معرفي دو تا   )

 سراو يرا شرركتهاي    درصرد( و كمتررين ميرزا  اداراو، مو   7/66بيشترين ميزا  مشاغل ،فردي يا شخصي )

 درصد( ،1/11خصوصي و دولتي و  اير مشاغل )

 درصد( ،3/14درصد( و كمترين ميزا  حق الزحمه اي )9/61بيشترين ميزا  نوع ا تخدام قراردادي  )

درصرد( و كمتررين ميرزا  مروقتي     2/76در خصوص مدو زمرا  اشرتغال ،بيشرترين ميرزا  تمرام وقرت )        

 درصد(8/23)

 درصد( 2/22درصد( و كمترين ميزا  فوق ديزلم )8/77يشترين ميزا  ديزلم  )مدرك زما  اشتغال ،ب

 .تاصالً و كم ا (درصد7/66)درصدزياد و (3/33 )روايت از شغل فارغ التحصيال  آموزشهاي كاردانش شامل

زيراد   (درصد2/22)تنا ب شغل و رشته تحصيلي فارغ التحصيال  شاغل در آموزشهاي كاردانش دربرگيرنده 

 اصال و خيلي كم ا ت . (درصد6/66 )و

ميزا  پا خگويي آموزشها به نيازهاي شغلي افراد از نظر فارغ التحصيل شاغل آموزشهاي كاردانش به ترتيب 

 زياد ا ت. (درصد11/1 )كم و (درصد44/4)خيلي كم ، (درصد11/1 )اصال، (درصد33/3 )شامل

درصد( و كم 3/33درصد( و شغل پدري ) 6/47اري )مهمترين يلل اشتغال، نياز مالي و در نتيجه اشتغال اجب

 اهميت ترين يلت برخورداري از مهارو و توانايي كافي و شغل پدري ا ت.

درصد( و كرم   3/39درصد( و كسب مدرك تحصيلي باالتر )4/48مهمترين يلل يالقمندي به ادامه تحصيل )

 درصد( ا ت .5/2اهميت ترين يلت به تاخير انداختن  ربازي )

درصد( و نگشتن جدي بره دنبرال كرار    30رين يلل بيكاري پيدا نكرد  شغل مرتبط با رشته تصحيلي )مهمت

   .درصد( ا ت75/6يزه براي اشتغال )درصد( و كم اهميت ترين يلت يدم يالقه و انگ30)

از برر ي يافته هاي پژوهشي پژوهشهاي مرتبط با ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  و يافته هراي تركيبري     

و نار ايي هاي پژوهشهابندي  کيل رادر دو قسمت الف جمع توا گرديد ميها اشاره آ  كه در قبل بهمرتبط 

 ارائه نمود: يافته هاي پژوهشها جمع بنديقسمت ب 

 :پژوهشها نارسايي هايالف:

ده درصد از پژوهشها بدر تي به ابزار هاي پژوهش اشاره نشده و شيوه هاي جمرع آوري دا  25در حدود  -1

 .داراي ابهام هستند نيزها 

 باشند. يدرصد پژوهشها داراي چارچوب و روش منا ب پژوهش 30در حدودبه نظر مير د تنها  -2

مسله پژوهش بدر تي توويح داده نشده و توجه الزم به جامعه آماري و نمونه آمراري  در اكثر پژوهشها  -3

 به يمل نيامده ا ت.

درصد  20نشده و يافته ها و پيشنهادهاي حدود  تدوين تي در تعدادي از پژوهشها پيشينه پژوهش بدر -4

 .نيستنداز پژوهشها منا ب 
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 جمع بندي يافته هاب:

در اكثر پژوهشها به كليت و جامعيت روابط پيچيده بين محريط آموزشري و محريط كرار)بخش يروره و      -1

 .پرداخته نشده ا تتقاوا(و تاثير يملكرد هر يك بر ديگري 

 ي پيشينه پژوهشهاي انجام شده نشا  ميدهد كه اكثرر پژوهشرگراني كره در رابطره برا      برربه يبارو  ديگر،

محيط كار نداشته وتعداد  بهاشتغال بكار فارغ التحصيال  كار دانش پژوهشي را انجام داده اند،توجه ويژه اي 

دي،اجتمايي انگشت شماري هم كه به اين نكته توجه نموده اند بازار كرار را مسرتقل از زمينره هراي اقتصرا     

.بسريار روشرن و   تنها به نيازهاي بازار كار در زمينه نيرروي انسراني پرداختره اند    وفرهنگي در نظر گرفته اند 

بر روابط بازار كار   تاثير آنهايوامل اقتصادي ،اجتمايي و فرهنگي تشكيل دهنده محيط كار و مبرهن ا ت كه 

يلل و يوامل دروني و بيروني مروثر برر اشرتغال فرارغ      پژوهشهاي كه بتوانند پا خگويبايد مد نظر داشت.را 

 التحصيال  باشند و  هم هريك در اين زمينه ها را مشخص كنند مورد نياز اند.

پژوهشي نشا  ميدهد كه يلي رغم هزينه هاي فراوا  براي آموزشهاي كار دانش در مقام مقايسه با شواهد-2

 يافته هاي ارغ التحصيال  اين نوع از آموزشهابيكار هستند.آموزشهاي نظري،تعداد قابل مالحظه وتوجهي از ف

 (  1378،)آبرادي (فرتح  1381)،(لر رتاني 1385)،اده ( ،شرريعت ز  1386( حسريني،)  1381مطالعاو برزگرر،) 

نسبت اشتغال فارغ التحصريال  در اكثرر   ،نشا  ميدهند( 1376مهدي زاده ،)( 1386)،(متين1380حميدي،)

 .درصد ا ت  35تا  10مورد مطالعه بين  ا تانهاي كشور و رشته هاي

باغچره  (1382)برزگر،در اكثر پژوهشها اشاره شده ا ت نسربت اشرتغال پسررا  بريش از دختررا  ا رت.       -3

پژوهش اشاره شده ا ت كه پسرا  و   ه(تنها در  1379،)جاليي پور(1385)شريعت زاده ، ( 1382)  رايي،

    (. 13829 ) مير هادي( 1380) خاني،دخترا  از فرصت اشتغال يكسا  برخوردارند.)

،نبرود  زمينره   التحصريال    ترين يلل و يوامل مؤثر در بيكراري فرارغ  مهم نشا  ميدهند، پژوهشهانتايج -4

نبود  و نا منا ب بود  وابطه در نظام  در جوامع محلي، ،تعداد زياد فارغ التحصيال  اشتغال بكار در جامعه

آموزش كم مهارتهاي يملي،يدم  رنجش  ، مايت دولتحدر جامعه و يدم  ار،نبود  زمينه منا ب ك اشتغال

پيدا نكرد  شرغل مررتبط    ، رمايه و توا  مالي براي راه اندازي كسب و كار  نداشتنر بازار كار،صحيح نياز د

هرا برا   ،يردم تطرابق آموختره   نگشتن جدي به دنبال كار  پايين بود  ميزا  دريافتي افراد،،با رشته تصحيلي 

                                   مهرردي  يرردم يالقرره و انگيررزه بررراي اشررتغال ا ررت.وظررايف شررغلي پيشررنهاد شررده برره آنررا  ديگررر آنررا  و

 شكر كن، (1382) برزگر،( 1379) ،جاللي( 1379) پناهي، (1378،)وحيد نيا(  1377)،مرادي،(1378زاده،)

 (  1388) حسيني،(  1377رادي،)( م 1381) لر تاني،(   1389)  قا مي پويا،( 1367)

( 1386رداخته شده ا ت .زين آبادي،)فارغ التحصيال  پ به برر ي ووعيت اشتغال  تنها در اكثر پژوهشها-5

بندرو . در اين پژوهشها (1386)،(مير  هادي1386(شريف نيكخواه و نيلي،)1380(حسن پور،)1383اميني،)

البته در .پرداخته شده باشدكه بايث بيكاري ميشود  كار دانش مشاهده ميشود به موانع اجرايي برنامه شاخه 

به كمبود تجهيزاو منابع مالي،امكانراو نيرروي انسراني ،اجرراي نرا در رت كرارورزي         ها پژوهش بعضي از 

 .(1389 )،قا مي پويا ( 1378،) ويابري( 1380)  لنكراني،  .و...اشاراتي شده ا ت
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لتحصيال  شاخه كاردانش در مشاغل غيرمرتبط با رشرته تحصريلي خرود    ااكثر فارغيافته ها نشا  ميدهند-6

 زيرن آبرادي و ديگررا ،   (  1380خاني،) ( 1383) نويدي، برزگر و(  1382) باغچه   رايي، .يافته اند اشتغال

   .(1387) شهركي،(  1386)

دادنرد،فرهنگ  (نشرا   1382،)هرنردي (  1389)   پويرا،  قا مي(  1378)ويابري، )يافته هاي پژوهشهاي-7

كارو مهارتهاي شغلي در جامعه ما مورد توجه نيسرت ومتوليرا  اموزشرهاي فنري و حرفره اي و كرار دانرش        

،كارفرمايا  و بخشهاي مختلف اقتصادي چندا  اهميتي به تخصص و كار آمدي فارغ التحصيال  نمي دهندو 

   در نتيجه منزلت اجتمايي اينگونه آموزشها در  طح نازلي ا ت.

اكثر پژوهشها به صراحت ينوا  شده ا ت نررخ بيكراري فرارغ التحصريال  در رشرته هرا و ا رتانهاي         در-8

بصرورو يادالنره در    از جمله امكاناو مالي،منابع انسراني و...  مختلف كشور متفاوو ا ت و بسترهاي اشتغال

پسررا  وورعيت    همچنين اين توزيع براي پسرا  و دخترا  يكسا  نيست و نشده ا ت. توزيع را ر كشور 

انتخاب رشته كراردانش از روي انتخراب    بهتري از دخترا  دارند.در تعدادي از اين پژوهشها اشاره شده ا ت

 ن رشته ها مشغول تحصيل بوده اند.نبوده و به اجبار در اي

   .( 1379)رحيمي، و(1382) برزگر، (1380)پور، حسن(1376) مهديزاده،(  1384) ،درفش كاويا  

نظير وهشها در  طح ا تانهابه اجرا در آمده و ووعيت اشتغال چنرد رشرته را برر ري نمروده انرد     اكثر پژ-9

نيز جامعه آماري مرتبط برا   در مواردي (1382)واكرامي،( 1374) فرشاد،( 1382) ،(نيكخواه1382) هاديا ،

ري اينگونره  در نتيجره تعمريم پرذي    ( ،1385نظيرشرريعت زاده، )  چند ا تا  مورد برر ي قرار گرفته ا رت 

   ت.اپژوهشها با دشواري هايي روبه رو

پس از اخذ ديزلم كاردانش موفق به ادامره   (درصد  20 )بيشتر از،التحصيال  بخش قابل توجهي از فارغ-10

(  1385)متررين،( 1386)حسرريني، انررد.هررا و مؤ سرراو آمرروزش يررالي گرديررده   تحصرريل در دانشررگاه 

 .(1384)درفش كاويا ،(1382)برزگر،

ر رابطه با ميزا  تحقق هدفهاي كار دانش شواهد نشا  مي دهد كه اين شاخه به اهداف خود از جملره  د-11

 (. 1380(حميدي،) 1381ر تاني،)(ل1381ا ت.  برزگر،) ا خ گويي به نياز بخش اشتغال جامعه نر يدهپ

  شراخه كرار   ووعيت اشتغال فارغ التحصيال هيچگونه مقايسه اي بين در طرحهاي پژوهشي انجام شده-12

ووعيت اقتصادي ،اجتمايي و فرهنگي انجام نشده ا ت دانش با فارغ التحصيال  شاخه نظري به ويژه از نظر 

( در خصوص ووعيت اشتغال دو شاخه انجام داده ا ت كه اشاره اي  1385)تنها يك پژوهش، شريعت زاده،

 ا ت.به ووعيت اقتصادي ،اجتمايي و فرهنگي بين فارغ التحصيال  نشده 

،شرواهد نشرا     در تحليل هاي حاصل شده در مجمويه چكيده پزوهشها،كه مررتبط برا پرژوهش ا رت    -13 

بنياد نظري برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي و كار دانش در كشور بسيار وعيف ا رت.به همرين    ميدهد،

ادي از پژوهشرها  دليل  رمايه نيروي انساني بيكار مانده وووعيت اشرتغال بسريار نرا منا رب ا رت.در تعرد      

مشخص شده ا ت كه آموزشهاي كار دانش با نيازهاي بازار كار منطبق نيست و نتيجه آ  معطرل مانرد  و   

 .(1376) و (1373)نويدي،( 1385،)شريعت زاده بيكاري فارغ التحصيال  ا ت.
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ل مررتبط برا   التحصيال  شاخه كاردانش در بازار كار از يك طرف و كمبود شرغ نسبت پايين اشتغال فارغ-14

كند التحصيال  از طرف ديگر، اين حقيقت را آشكار ميترين يامل بيكاري فارغرشته تحصيلي به ينوا  مهم

ترواز  و  صورو موزو  و مطابق با نيازهاي مناطق تو عه نيافته ا ت و رشد كمري بري  كه شاخه كاردانش به

ش در  طح وزارو آموزش و پرورش و خارج دهد كه دغدغه مسئولين شاخه كاردانرويه داشته و نشا  ميبي

كه بره  آ  آموزا  دوره متو طه بوده ا ت. بدو از آ  رشد كمّي و به زير پوشش برد  تعداد بيشتري دانش

نيازهاي بازار كار توجه نمايند. به يبارو ديگر  يا ت منبع محوري و تو عه بر مبناي امكانراو موجرود در   

 ( 1385 ،)زادهشريعت (1378 )نفيسي (1378 )صدري،يمل محور يمل قرار گرفته ا ت 

را به شرح زير معرفي  فارغ التحصيال  درگزارشاو پژوهشي کكر شده پژوهشگرا  يوامل يمومي بيكاري-15

 نموده اند:

   يدم تواز  ميا  يروه و تقاواي فارغ التحصيال 

  يدم ثباو اقتصادي )نو اناو اقتصادي( و ثباو ووع آموزش 

 ميا  رشته تحصيلي و دانش الزم بازار كار  يدم  نخيت 

  وجود مشكل در تخمين نياز هاي بازار كار 

  وجود اطالياو ناقص درباره بازار كار و فرصت هاي شغلي 

  افزايش نيروي كار 

  افزايش  هم زنا  در نيروي كار 

  اختالل هاي مكانيسم بازار 

  موانع اجتمايي و اقتصادي موثر در بيكاري 

 مدرك گرايي 

 بزرگ بود  بخش دولتي 

 برر ري  كاردانش شاخه التحصيال فارغ اشتغال ووعيت زمينه در كه پژوهشهايي نتايج نهايي بنديجمع در

 مهرارتي  هراي  آمروزش  برنامه بيروني كارايي كه شود مي ا تنباط چنين موجود شواهد از گفت توا مي شد

 تنا رب  ، الترر  برا  مقاطع در آنها تحصيل ادامه ياو تحصيلكرده افراد اشتغال ميزا  شامل كه كاردانش شاخه

 خود شغل در موفقيت در افراد هاي آموخته ونقش تاثير ميزا  ، آنها تحصيلي رشته با افراد وحرفه شغل بين

 در نتيجره  و نيست آميز موفقيت چندا  ا ت التحصيال  فارغ از برخي اشتغال يدم ويلل ووعيت در  آمد ،

 براقر ي چرخري ،  (  1397 )مشايخ ،زياد دارد.  فاصله انتظار مورد حد با كار بازار در  التحصيال فارغ اشتغال

 .(1377)شعبانلو ،و   (1376،)مهدي زاده ( 1380،)اكرامي  (1382)

 بكار مشغول خود تحصيلي رشته با مرتبط غير مشاغل در التحصيال  فارغ از ميدهند،بسياري نشا  ها يافته

 كار بازار در شغل نبود  دليل به احتماال كه ديزلم اخذ از بعد التحصيال  فارغ از توجهي قابل درصد.اند شده

 كسرب  تواناييهراي . ا رت  پسرا  از تر بد مراتب به دخترا  اشتغال ووعيت.اند داده تحصيل ادامه ا ت بوده

   .ندارد شغلي وظايف انجام براي را الزم كفايت التحصيال  فارغ تو ط شده

 امرا  دهرد مري  نشرا   كرار دانرش   التحصيال فارغ مهارو و اشتغال ووعيت از تصويري هاپژوهش اين چه اگر

 مبتني معموال آمده د ت به هاي نسبت و ا ت متفاوو مختلف مطالعاو در مرتبط اشتغال و اشتغال نسبت
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 پژوهش اين از هيچيك .نيست آماري هاي گزارش معتبر و ر مي مرجع ينوا  به ايرا  آمار مركز تعاريف بر

 در و انرد  نزرداختره  آموزشرها  اينگونره  بيروني و دروني كارايي برر ي و همه جانبه نگربه مستقيم طور به ها

 اشرتغال  وورعيت  از طررف ديگرر  . دارد وجرود  ابهام كاردانش آموزشهاي كارايي به نسبت نيز آنها هاي يافته

هر يك به نوبه خود در بازار كرار كشرور و   كه  ا ت فرهنگي و  يا ي ، اجتمايي اقتصادي، ووعيت از تابعي

 .ندنيست متقن و دقيق، روشن، ،تصاوير مير د نظر و بنا بر اين به اشتغال تاثير گذار اند

 مري  مبرادرو  آنهرا  مسرتمر  ارزشيابي به خود هايبرنامه كارايي از آگاهي براي آموزشي هاينظام از بسياري 

 آ  هراي هزينره  توجيه و برنامه اهداف تحقق مورد در معتبر شواهد ،هاارزشيابي اين انجام بدو  زيرا. نمايند

 جذب تحصيلي رشته با متنا ب و مرتبط مشاغل در كار دانش التحصيال فارغ چنانچه. داشت نخواهد وجود

 بخرش  ايرن  در پررورش  و آمروزش  منرابع  صرف ننمايند، كسب را ريزا برنامه نظر مورد هايمهارو و نشوند

 . داشت دنخواه توجيهي

 اين باالي هايهزينهدر كشورو همچنين  ايحرفه و فني هايآموزش اهميت بر مبني نظري مباني به توجه با

از   مسرتمر  ارزشريابي  وررورو  ، هرا، آمروزش  اين كارايي بود  ناكافي بر مبني پژوهشي شواهد و  هاآموزش

براي ارايه تصوير   مسامحه اندكي با. دار ا تاز اهميت بااليي برخوربرنامه كار دانش  كارايي دروني و بيروني

 در بيرونري  كرارآيي  شراخص  ينوا  به را( اشتغال تنا ب و اشتغال نسبت)اشتغال ووعيت توا ميروشن تر،

 گونره  همرين  بره شاخه كاردانش   بيروني كارايي ووعيت نيز حاور حال در آيا كه نمود برر ي و نظرگرفت

  ونيز در مقا يسه  با ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  شراخه   ا ت داده رخ آ  در تحوالتي و تغيير ويا ا ت

 . نظري و زير ديزلمه ها چه تفاوتهايي وجود دارد

 
 تحوالت ساختار اشتغال و بيکاري در كشور

 مقدمه

 مقوله اشتغال و بيكاري از موووياو بسيار مهم در تمامي كشور ها ميباشدكه تصميم گيرا  را وادار به اتخاک

 يا تگذاري هاي منا ب به منظور متعادل كرد  بازار مينمايد.اشتغال و بازار كار به دليل ارتباط گسرترده  

اي كه با جنبه هاي انساني دارد در فرايند برنامه ريزي تو عه در  طوح مختلف خرد و كال  از حسا يت و 

ر بازار ها متمايز ميكند و از ايرن رو رت   اهميت ويژه اي برخوردار ا ت.وجود يامل انساني بازار كار را از  اي

كه موووع اشتغال و بيكاري همواره يكي از مهمترين مسايل و مشكالو ا ا ي به شما رفتره ا ت.شرناخت   

و  يا تگذاريها را تعيين نمايد.با بازار كارو  اختار آ  و ووعيت اشتغال و بيكاري ميتواند  ير جهت گيريها 

ي شنا ايي ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  ا ت وروري ا ت تصويري از توجه به موووع پژوهش كه در پ

ووعيت اشتغال كشور به تفكيك  گروههاي  ني ،تحول  اختار اشرتغال بره تفكيرك  رطح  رواد ،تحرول       

 اختار بيكاري بر حسب  واد و به تفكيك جنس مورد برر ي قرار گيرد تا به ماهيت و واقعيتهاي وورعيت  

 آيد.  بد ترغ التحصيال  آشنايي بيشتري اشتغال و بيكاري فا
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 وضعيت اشتغال به تفکيک گروههاي سني دركشور

براي شناخت بهتر ووعيت اشتغال دركشور مي توا  جمعيت شاغل را بر حسب گروههاي  ني مورد برر ي 

اينكه جمعيت قرار داد. معموالً براي هر يك از گروههاي  ني، حجم معيني از اشتغال وجود دارد؛ با توجه به 

 ا ت.شاغل در كشور خود از هرم  ني جمعيت تاثير پذيرفته 

 ال حركت مي كنرد، حجرم اشرتغال بيشرتري      بديهي ا ت هر چه گروههاي  ني به  مت جمعيت ميا 

خواهد داشت. همه يا اكثر كشورها با جمعيت بيكار جوانا  مواجره انرد ولري معمروال كشرورهايي برا بحررا         

اين گروهها رو به رو هستند كه داراي يدم تعادل هاي اقتصادي مي باشند. از ايرن رو،  بيكاري بيش تري در 

برر ي اشتغال كشور بر حسب اين گروهها مي تواند تصوير روشن تري از گروههاي نوجوا ، جوا  ،ميانسال 

 و  الخورده به د ت دهد. 

وجوا  بسيار ناچيز بوده به طوري  ال( از كل به ينوا  شاغلين ن 10 – 14 هم جمعيت شاغل گروه  ني )

كاهش يافته ا ت. با توجه بره  رهم بسريار     1394در  ال  (درصد 2/0)به  1384درصد در  ال  4/1كه از 

اندك اين گروه  ني، برخي اشاراو مبني بر اينكه مي بايست همانند  ازما  بين المللي كار مبناي اشتغال 

قرار گيرد را تفريبا بالاثر مي كند . با وجرود آنكره برر ا راس هررم        ال به باال مبناي آماري بازار كار 15از 

 29جمعيتي كشور در شرايط حاور با يك جمعيت جوا  مواجه بوده وليكن جمعيت شاغل در گروه  رني ) 

 4/7 ال( به ينوا  شاغلين جوا  كشور در دهه اخير در حرال كراهش مري باشرد بره طروري كره از         15 –

ر يده و به تبع آ   هم شاغلين اين رده  ني از  94ميليو  نفر در  ال  4/5به  1384ميليو  نفر در  ال 

درصد كاهش يافته ا رت. حرال آنكره بيشرترين جمعيرت       25درصد كل شاغلين كشور به حدود  40حدود 

 ال( تشكيل داده اند. به طوري كه  هم ايرن افرراد از كرل اشرتغال      30-64شاغل كشور را افراد ميانسال )

 1394درصرد در  رال    73درصرد بره    59درصد طي دوره مورد برر ي از حردود   2/2ا رشد  االنه كشور ب

افزوده شده ا ت. از اين حيث جوانا  در د تيابي به بازار كرار نسربت بره افرراد ميانسرال و پوشرش  رهم        

ويي مري تروا    متنا ب با تعداد جمعيتي اين رده  ني ناكام بوده و از د تيابي به شغل بازمانده اند و بره نر  

گفت كه برنامه ها و  يا ت هاي اشتغال زايي دولت زمينه منا بي براي ورود آنا  به بازار كار متنا رب برا   

 هم جمعيتي خود فراهم نكرده ا ت ومن آنكه قوانين و مقرراو ناظر بر برازار كرار نيرز بره ينروا  موانرع       

را افراد  الخورده بناميم .  هم شاغلين اين گروه   ال به باال 65بازدارنده قابل تامل ا ت. چنانچه رده  ني 

درصرد از كرل شراغلين     4/2درصرد بره    4 ني نيز طي دهه اخير نيز در حال كاهش مي باشد كه از حدود 

كشور كاهش را نشا  مي دهد و بر اين ا اس به لحاظ كاهش ورود  الخوردگا  به بازار كرار نكتره مثبتري    

 ( 1395اونت تو عه و كار آفريني،)وزارو تعاو ،مع تلقي مي گردد.

  

 تحول ساختار اشتغال به تفکيک سطح سواد 

منابع انساني يكي از يوامل مهم و ا ا ي توليد در  طح كال  اقتصاد ا ت و هر چه اين منابع از توانمندي 

تا داشتن  رواد  باالتري برخوردار باشد، بهتر و موثرتر مي تواند در فرايند توليد نقش داشته باشد. در اين را 

باالتر مي تواند در افزايش توانمندي نيروي انساني موثر باشد، به طوري كه هر چه نيروي كار از طررح  رواد   

 باالتري برخوردار باشد، برنامه ريزي نيروي انساني و كارآمدي و اثربخشي آ  متفاوو خواهد بود. 
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تحروالو   19ه طروري كره نمرودار شرماره     اين موووع در برر ي تحوالو اشتغال كشور قابل توجه ا ت، بر 

ارائه شده ا ت. آمارها نشا  مي دهند كه طري   1394و  1384اشتغال بر حسب  طح  واد براي  ال هاي

 رال   10ميليو  نفر بر جمعيت شاغلين تحصريالو يرالي طري     2دهه اخير روند تحصيالو شاغلين حدود 

درصرد و شراغلين برا     8/8درصرد بره    8/13د از اخير افزوده شده ا ت. در حالي كه  هم شراغلين بري  روا   

 )هما (درصد كاهش يافته ا ت 4/68درصد به  72تحصيالو ديزلم و كمتر از آ  از 

 
 1394و  1384توزيع جمعيت شاغل بر حسب سطح سواد در سال  – 2جدول شماره 

 كل جمعيت شاغل  ال

 با  واد بي  واد

  هم از كل تعداد
 تحصيالو يالي تا ديزلم و پيش دانشگاهي

  هم از كل تعداد  هم از كل تعداد

1384 20618579 2842887 8/13 14874675 72 2896928 1/14 

1394 21972084 1926581 8/8 15037539 4/68 5007960 8/22 

 مركز آمار ايرا  1394و1384ماخذ:محا به شده بر ا اس نتايج آمار گيري نيروي كار در  ال 

 

 بيکاري بر حسب سواد تحوالت ساختار 

نشا  مي دهد كه  1394و  1384مقايسه  طح نرخ بيكاري ميا  نيروي كار بي  واد و با واد در  ال هاي 

 طح نرخ بيكاري نيروي كار بي  واد در هر دو دوره پايين تر از نيروي كار با واد بوده ا ت. به طوري كره  

درصد بوده ا ت؛ كره تقريبرا    9/3و  3/3اري به ترتيب در دو  ال مذكور نيروي كار بي  واد داراي نرخ بيك

معادل نرخ بيكاري طبيعي در اقتصاد ميباشد. اما دربين جامعه با واد كشور شرايط متفاوو بوده به گونه اي 

نرخ بيكاري افراد با  واد در دو گروه تا ديزلم و پيش دانشرگاهي و تحصريالو يرالي بره      1384كه در  ال 

 درصد بوده ا ت.  5/15و  1/12ترتيب به ميزا  

نرخ بيكاري افراد با  واد ترا ديرزلم و پريش دانشرگاهي كراهش       1394نكته قابل توجه آ  ا ت كه در  ال 

درصد ر يده ا ت. همچنين  هم اين گروه از كل بيكارا  در دوره مورد برر ي كاهشي بوده  3/9يافته و به 

ر ريده ا رت. از طرفري نررخ بيكراري تحصريل        1394درصد در  ال  55به  1384درصد در  ال  76و از 

افزايش يافتره ا رت.    1394درصد در  ال  5/18درصد در  ال ابتداي دوره به  5/15كردگا  دانشگاهي از 

درصد در  رال انتهراي دوره ر ريده     5/41به  9/19 هم بيكاري گروه مزبور افزايش چشمگيري داشته و از 

 ا ت. 
 1394و  1384ار بر حسب سطح سواد سال تركيب نيروي بيک-3جدول شماره 

  ال
كل جمعيت 

 بيكار

 با  واد بي  واد

 تعداد
 هم از 

 كل

نرخ 

 بيكاري

 تحصيالو يالي تا ديزلم و پيش دانشگاهي

 تعداد
 هم از 

 كل

نرخ 

 بيكاري
 تعداد

 هم از 

 كل

نرخ 

 بيكاري

1384 2674866 97503 6/3  3/3  2045067 76 1/12  531902 9/19  5/51  

1394 2729092 79684 9/2  9/3  1502120 55 3/9  1133323 5/41  5/18  

 ماخذ: محاسبه شده بر اساس آمار و اطالعات مركز آمار ايران 
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با توجه به نكاو فوق مي توا  گفت كه اكثريت جمعيت در  ن كار، با  واد هستند و بخش قابرل مالحظره   

. كه در صورو يدم ايجاد شغل كافي، ايرن تعرداد بيكرار    اي از اين جمعيت داراي تحصيالو يالي مي باشند

تهديدي جدي براي اقتصاد ايرا  به شمار مي رود. بنابراين از بعد  يا ت گذاري، يكي از مشكالو بازار كار 

ايرا ، باال بود  نرخ بيكاري افراد دانش آموخته دانشگاهي ا ت، البته از برخي جهاو نيز اين روند مي تواند 

براي بازار كار تلقي شود زيرا ورود نيروي كار تحصيل كرده به فرايند توليد مري توانرد زمينره را    يك فرصت 

براي بهبود كيفيت كاالها و خدماو، ارتقاي بهره وري كل يوامل توليد و تغيير در بافت اقتصادي، اجتمرايي  

ازار كار مورد توجه قررار  و فرهنگي فراهم  ازد. ومنا در صورتي كه اين فرصت ها در  يا ت گذاري هاي ب

نگيرد و شرايط براي يافتن شغل آنها مهيا نشود، ممكن ا ت اثر يأس و نااميد كنندگي داشته و نرخ بيكاري 

 آنها به ويژه براي نيروي كار زنا  افزايش يابد. 

 

 تحوالت ساختار بيکاري به تفکيک سن 

رده هاي  ني مختلف، يكسرا  نبروده و برا     ( توزيع بيكاري در 1384 – 1394در طول دوره مورد برر ي )

تفاوتهاي قابل توجهي همراه ا ت. بويژه در اوايل دوره، به دليل جواني جمعيت، كشور با ميزا  باالي بيكاري 

 راله در دو  رال     15-24در قشر جوانا  روبرو بوده ا ت. به طوري كه تعداد بيكارا  جوا  در رده  رني  

تا انتهاي دوره  1385مجموع بيكارا  را در بر گرفته ا ت. پس از آ  از  ال  ابتدايي دوره بيش از نصف كل

 ر يده ا ت.  1394درصد در  ال  28از نسبت تعداد بيكارا  در اين گروه كا ته شده و به 

اين كاهش تدريجي را به ياملي نظير تمايل بيكارا  جوا  براي ادامه تحصيل و ورود بره دانشرگاه بره اميرد     

شغل مورد نظر خود مي توا  نسبت داد. اين امر موجب خروج تدريجي جمعيت جروا  از برازار    د تر ي به

 اله كه به نويي جوا  محسوب  25-29كار و قرار گرفتن آنها در گروه جمعيت غير فعال گرديد. گروه  ني 

ميزا  بيكاري  1392درصد از مجموع بيكارا  را شامل بوده ا ت و تا  ال  1/21مي گردند در ابتداي دوره 

درصد از كل تعداد بيكرارا  در رده   4/32اين رده از روندي صعودي برخوردار بوده به طوري كه در اين  ال 

قرار گرفته اند. افزايش نسبي تعداد بيكارا  در اين گروه را مي تروا  بره افرزايش تعرداد فرارغ       25-29 ني 

نها از احراز شغل مورد نظر خود باز مانده اند؛ اين التحصيال  جديد دانشگاهي مربوط دانست كه بسياري از آ

امر در طول دوره به دليل افزايش تجميعي فارغ التحصيال  روندي صعودي به خود گرفته ا ت. بديهي ا ت 

كه در چنين شرايطي آموزش هاي يالي با نيازهاي مهارتي وتخصصي بازار كار هم را رتا و متنا رب نبروده    

 ا ت. 

اله و بيشتر نسبت تعداد بيكارا  روندي  ينو ي داشته كه كمترين ميزا  آ  در  رال    30در گروه  ني 

درصرد   5/39درصد بوده ا ت. بيشترين مقدار اين شاخص در  ال انتهاي دوره معرادل   8/24معادل  1385

 گزارش شده ا ت. 

و كار كشور، نو راناو   تغييراو نسبت بيكارا  در اين گروه يمدتا به داليلي نظير نامسايد بود  فضاي كسب

رشد اقتصادي، تشديد تحريم هاي بين المللي، جا به جايي هاي شغلي بوده ا ت. بايرد توجره شرود پديرده     

رشد جمعيت غير فعال ناشي از يدم ورود افراد تحصيل كرده به بازار كار و كسب تحصريالو بيشرتر تو رط    

افراد و ادامه تحصريل در مقراطع براالتر تحصريلي،     آنها، در نهايت متوقف خواهد شد. زيرا با افزايش  ن اين 
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ورروري ا رت مسرولين    ديگر امكا  بيرو  ماند  اين افراد به انگيزه كسب تحصيالو بيشتر وجرود نردارد.   

برنامه ريزي نيروي انساني بخصوص كارشنا ا  بخش فني و حرفه اي و كار دانش توجه ويژه اي را بره ايرن   

 مسايل داشته باشند.
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 سومفصل 
 

 روش پژوهش
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 مقدمه

ابرزار و رويكردهرايي ا رت كره      شكي وجود ندارد كارايي و ارزش هرر پرژوهش بره ميرزا  ايتبرار روش،     

دهد. در اين را تا، در ايرن فصرل بره روش تحقيرق،     پژوهشگر براي ر يد  به واقعيت مورد ا تناد قرار مي

اي مرورد ا رتفاده و روش   ها و ايتبار و پايرايي ابزارهر  آوري دادهجامعه و نمونه مورد نظر و ابزار و روش گرد

 ها پرداخته ميشود.تجزيه و تحليل داده

 

 روش پژوهش  

روش انجام داد  اين ،با توجه به ماهيت آ   از نوع توصيفي ا ت كه بره شريوه پيمايشري انجرام شرده      

 آيد. ي مطالعاو كاربردي به شمار ميا ت. پژوهش حاور از نظر هدف، در جرگه
و مورد نياز از ووعيت فارغ التحصيال  شاخه كار دانرش بره ينروا  گرروه     در انجام اين پژوهش اطاليا

مطالعه وفارغ التحصيال  شاخه نظري و زير ديزلمه ها به ينوا  گروههاي مقايسره و همچنرين ديردگاههاي     

كارشنا ا ،صاحبنظرا  آموزشهاي فني و حرفه اي ،مديرا  هنر تانهاو نمايندگا  بخش اشتغال جمع آوري 

  ميگردد.

 

 جامعه آماري 

 شرح  موارد زير ا ت: جامعه آماري  اين پژوهش به

الكترونيرك  »در شرش رشرته،    1393و  1392، 1391التحصيال  شراخه كرار دانرش در  رالهاي     فارغ  .1

كشرت  »و « گرافيرك كرامزيوتر  »، « خيراطي »، « تعمير موتور تراكتور»،«تعمير موتور خودرو»،«صنعتي

(شررايط  1396رودتا  ال انجام ايرن پرژوهش)  وپرورش ا ت . انتظار ميوزارو آموزش « گياها  دارويي

اشتغال براي آنها فراهم شده باشد و اين كه پسرا  در ايرن گرروه خردمت  رربازي خرود را پشرت  رر        

 گذاشته و فرصت اشتغال را پيدا كرده باشند. 

و  1392، 1391ليهاي رياوري،تجربي و انسراني  رالهاي  تحصري    فارغ التحصيال  شاخه نظري دررشته .2

 وزارو آموزش وپرورش. 1393

 اله( زير ديزلم. كساني هستند كه در گذراند  دوره متو رطه   20-24گروه همسال  فارغ التحصيال  ) .3

 ناموفق بوده و ترك تحصيل كرده اند.    

 اشتغال. كارشنا ا   داخل و خارج ازآموزش و پرورش ونمايندگا  بخشمديرا  هنر تانها،   .4

 

 ماري و شيوه نمونه گيرينمونه آ

تعميرر موترور   »،«الكترونيك صرنعتي »التحصيال  مرد شاخه كار دانش در رشته هاي روش نمونه گيري فارغ

كشت »و « گرافيك كامزيوتر»، « خياطي»هايالتحصيال  ز  در رشتهو فارغ« تعمير موتور تراكتور»و«خودرو

مراحل مختلفي صورو گرفت: در گام اول،براي  طي 1393و 1391،1392در طي  الهاي «  گياها  دارويي

انتخاب نمونه آماري،بطور يمده از شيوه نمونه گيري تصادفي اشتفاده شد.ابتدا با مشورو كارشنا را  آگراه،   
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ا تا  انتخاب شد. ا رتانها شرامل    5بندي و از هر طبقه يك ا تا  وجمعا د ته طبقه 5ا تانهاي كشور در 

 موارد زيرند:

 ربي، كرد تا ،قزوين،همدا  ،اصفها  و فارس.آکربايجا  غ

در گام بعدي، از هر ا تا   ه منطقه و از هر منطقه يك هنر رتا  پسررانه و يرك هنر رتا  دخترانره)در       

 هنر تا ( 30مجموع 

رشرته و در پرنج ا رتا  تعرداد      6نفر كه در مجمروع برراي    48انتخاب گرديد. در هر ا تا  براي هر رشته 

نفر ز ( مري باشرند.    743نفرمرد (و)  697  نمونه آماري شنا ايي شدند كه از اين تعداد)نفر به ينوا1440

توزيع كمي نمونه ها برا اس نسبتهاي خاص  و جنسيت و امكا  شنا ايي فارغ التحصيال  از مركز ا تا  و 

 شهر هاي تابعه انجام شد. 

هراي موردمطالعره   دررشرته  93و  92،91هنر تانها از ميا  هنر رتانهايي انتخراب شردند كره در  رالهاي       

هاي منتخرب، افرراد نمونره آمراري از برين      التحصيل داشته باشند. در گام بعدي، با مراجعه به هنر تا فارغ

تعداد  1391التحصيال   الهاي هاي مورد نظر انتخاب شدند بگونه اي كه از ميا  فارغالتحصيال  رشتهفارغ

نفر بره ينروا  نمونره     483تعداد  1393نفر و 739تعداد 1392ال   الهاي نفر  و از ميا  فارغ التحصي 218

 آماري اين مطالعه قرار گرفتند. 

در اين مطالعه با در نظر گرفتن ديدگاههاي نظري در خصروص نمونره منا رب در پرژوهش هراي توصريفي       

در نظرر گرفتره   جامعه پژوهش در هر يك از رشته هاي مورد پرژوهش   %8تا  %5پيمايشي حجم نمونه بين  

از حجم جامعه پژوهش را به ينوا  پيشنهاد كرده ا ت. مارتين  %10( ا تفاده از 1995) 2شد: آلرك و ا تله

 4دانرد. در نهايرت، ويسربرگ و براو     از جامعه آماري پرژوهش را كرافي مري    %7( انتخاب 1986) 3و بايستن

مطالعاو پيمايشي را مطرح ش بيني نتايج جامعه پژوهش به ينوا  نمونه براي پي %4تا  %3( انتخاب 1977)

 .دكنمي

 
 93و92و 91فارغ التحصيالن رشته هاي مورد مطالعه در سالهاي جامعه  :4    لجدو

 حجم نمونه انتخاب شده براي هر رشته جامعه فارغ التحصيالن در هر رشته رشته هاي تحصيلي فارغ التحصيالن

 240 3320 خياطي

 240 2686 گرافيک كامپيوتر

 240 4760 برق صنعتي

 240 3791 تعمير موتور خودرو

 240 532 تعمير موتور تراكتور

 240 1542 كشت گياهان دارويي

 1440 13311 جمع

                                                 
2 Alreck & Settle 

3 Martin & Bateson 

4 Weisberg & Bowen 
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هاي رياوي،تجربي و انساني( برا حرد اقرل نمونره مرورد      نمونه آماري فارغ التحصيال  شاخه نظري)رشته  -1

نفرر برا   450نفر)در مجموع پنج ا تا  كشرور  30از هر رشته  نفر و 30نفر(و در نظر گرفتن جنسيت ،15نياز)

 توجه به ميزا  د تر ي انتخاب شدند.                      

 اله زير ديزلم نمونه گيري خاصي وجود نردارد.اطالياو مربروط بره وورعيت      20-24براي گروه همسال -2

نسبت اشتغال و بيكاري فرارغ التحصريال    بيكاري و اشتغال آنها  از مركز آمار اخذ مي شود تا امكا  مقايسه 

 كار دانش با آنها ) ترك تحصل كنندگا  زير ديزلم( به ينوا  نمونه مقايسه  مورد ا تفاده قرار گيرد. 

نفر مدير مرد به صورو  18نفر مدير ز  و 12نمونه گيري مديرا  هنر تانها بصورو هدفمند انجام شد.  -3

گرفتند.نمونه گيري كارشنا را  داخرل و خرارج از آمروزش و پررورش      نيمه  اختاريافته مورد مصاحبه قرار 

نفر ز  مورد مصاحبه قرار  11نفر مرد و  29ونمايندگا  بخش اشتغال نيز بصورو هدفمند انجام شد و تعداد 

 گرفتند. 

 

 هاي گردآوري داده هاها و شيوهابزار

ه محقق  اخته و يك فرم مصاحبه ا رتفاده  ويژ  براي جمع آوري داده ها از دو نوع پر شنامه پرسشنامه :

شد.پر شنامه هابراي دريافت اطالياو از فارغ التحصيال  شاخه كار دانش و نظري بكرار گرفتره شرد.هر دو    

بخش اصلي و يك  وال باز پا خ تشركيل شرده اند.،بخشرها شرامل،      3ماده اي هستند كه از  39پر شنامه 

ي فارغ التحصيال  ا ت. در هر بخش متنا ب با  واالو مشخصاو فردي،مشخصاو تحصيلي و ووعيت شغل

پژوهش،پر شهايي مطرح شده ا ت . براي حصول از روايي پر شنامه ها از نظراو افراد متخصص ا رتفاده  

درصد براي ايرن   90گرديد.تعيين پايايي پر شنامه ها از طريق باز آزمايي صورو گرفت و ايتباري در حدود 

 ر قابل قبولي ا ت.تحقيق بد ت آمدكه ايتبا
 

در مورد مديرا  هنر تانها و صاحبنظرا  و كارشنا ا  داخل و خارج از   فرم مصاحبه نيمه ساختاريافته:

براي ا تخراج پا خ مصاحبه ها از روش تحليل كيفي ا تفاده شددر  آموزش و پرورش مصاحبه به يمل آمد

مفاهيم اصرلي منردرج در پا رخ هاا رتخراج شرد.      اين شيوه پا خهاي ارايه شده به  وال چند بار مطالعه و 

 زس با برر ي مفاهيم ا تخراج شده، مفاهيم هم معني و مشابه درهم ادغام ودر نهايت مقوله ها مشرخص  

شد. و در پايا  جمع بندي به يمل آمد. براي تعيين روايي محتواي فرم مصاحبه ها، چهارچوب مصراحبه در  

كارفرمايا  و كارشنا ا  آگاه قرار گرفت و پس از ايمال اصالحاو پيشنهادي ريزا  و اختيار تعدادي از برنامه

  آنا ، فرم مصاحبه، نهايي شد.
 

 آوري اطالعاتشيوه گرد

كار جمع آوري اطالياو وآمار مورد نياز در اين پژوهش در دو بخش انجام گرفته ا ت.بخش اول شامل 

ش و  وابق تحقيقاو انجام شده بود كه با ا رتفاده  جمع آوري اطالياو در زمينه مباني نظري موووع پژوه

از روش مطالعه كتابخانه اي و جست وجوي كامزيوتري از منرابع اينترنتري و اطرالع ر راني صرورو گرفتره       
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ا ت.بخش دوم شامل جمرع آوري اطاليراو مرورد نيراز فرارغ التحصريال  دو شراخه كراردانش و نظرري و          

 انها و نمايندگا  بخش اشتغال بوده ا ت.صاحبنظرا  و كارشنا ا  و مديرا  هنر ت

براي تكميل پر شنامه ها همكارا  پژوهش،بعداز گرفتن آدرس هنر تا  ها و دبير تانها،شماره تلفن و 

التحصيال  را از طريق پرونده تحصيلي  آنهاا تخراج نمروده و برا فرارغ    آدرس محل زندگي يا محل كار فارغ

ا مراجعه به محرل  ركونت آنهرا اطاليراو الزم را جمرع آوري نمروده       التحصيال  تماس تلفني حاصل و يا ب

اند.براي انجام مصاحبه ها مصاحبه گرا  با حضور در محي كار مصاحبه شوندگا  اطالياو مورد نياز را تهيره  

 نموده اند.براي گروه همساال  )زير ديزلمه ها (اطالياو الزم از طريق مركز آمار ايرا  بد ت آمده ا ت.

 

 تجزيه و تحليل داده هاروش 

در اين پژوهش،شيوه تحليل داده ها  متنا ب با نوع مقياس اندازه گيري و نوع  وال پژوهش انتخراب شردو   

براي داده هاي جمع آوري شده از روش منا ب آماري ،) آمرار توصريفي و ا رتنباطي ( ا رتفاده بره يمرل       

ميانگين، و براي پر رش   درصد، فراواني، هايآمد.براي پر شهاي اول،دوم ،  وم وچهارم پژوهش از شاخص 

براي پر ش ششم از روش هاي ناظر بر مطالعراو كيفري، طبقره    پنجم از آمار ا تنباطي )آزمو  خي دو (و 

 .sspsبندي و تلخيص داده هاا تفاده به يمل آمد.الزم به کكر ا ت براي تحليل داده هاي كمي از نرم افزار 

 ا تفاده شد.    
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 چهارمفصل 
 

 يافته هاي پژوهش
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 مقدمه:

برر ي وورعيت  اشرتغال فرارغ التحصريال  شراخه كراردانش و مقايسره آنهرا بااشرتغال فرارغ            " به منظور 

 1392، 1391ازفارغ التحصيال  كار دانش در ال هراي   5نفري 1473، يك نمونه "شاخه نظريالتحصيال  

هايي كه تهيه  6مشابه، از فارغ التحصيال  شاخه نظري انتخاب، وبه پر شنامهنفري  469، ونمونه اي 1393و

 شده بود پا خ دادند، 

نسبت به ورود اطالياو آنها به رايانه مبادرو گرديدونهايتا با   ،پس از جمع آوري وكنترل الزم پر شنامه ها 

اين بخش نتايج ويافته هاي مربوط انجام گرفت.در   spssمحا باو الزم،  تجزيه وتحليل داده ها در محيط 

نتايج ويافتره   دوم بهبه فارغ التحصيال  شاخه كاردانش بر ا اس پر شهاي پژوهش ارايه ميگردد ودر بخش 

 ارايه خواهد شد.مقايسه ووعيت آنها   بخش  ومو در اشاره ميشود هاي مربوط به فارغ التحصيال  نظري

 

 اخه كاردانشبخش يکم:  بررسي وضعيت فارغ التحصيالن ش

 الف :ويژگيهاي جمعيت شناختي فارغ التحصيال  كاردانش:

 

 وضعيت پاسخگويان از نظر جنسيت

 

 
وضعيت فارغ التحصيالن كاردانش به تفکيک جنسيت و برحسب استان-5جدول   

 

ا تا نام   

آکربايجا   جمع

 غربي
 همدا  كرد تا  قزوين اصفها 

 اير 

 ا تا  ها

غ جنسيت فار

 التحصيال 

 ز 
 720 20 175 80 80 185 180 فراواني

 %100 %2.8 %24.3 %11.1 %11.1 %25.7 %25.0 درصد

 مرد
 710 114 109 152 83 83 169 فراواني

 %100 %16.1 %15.4 %21.4 %11.7 %11.7 %23.8 درصد

 جمع
 1،430 134 284 232 163 268 349 فراواني

 %100 %9.4 %19.9 %16.2 %11.4 %18.7 %24.4 درصد

 (مردنفر  710نفر ز  و  720، مشاهده مي شود، توزيع نمونه در زنا  ومردا  مورد مطالعه تقريبا مساوي انتخاب شده اند.)5درجدول شماره

                                                 
 )حجم نمونه ها ( ناشي از پا خ هاي اظهار نشده ا ت.. 469و  1473درهمه جدول هاي آماري تفاوو  رجمع ها از  -5 

 نمونه اي ازپر شنامه هادرپيو ت گزارش وجوددارد. -6 
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 وضعيت پاسخگويان ازنظر شغل پدر

وضعيت: فارغ التحصيالن به تفکيک جنسيت برحسب شغل پدر 6-جدول   

 جمع شغل  پدر  

رزكشاو نظامي اداري گرصنعت كارگر آزاد   

 جنسيت فارغ

 التحصيال 

 687 13 181 333 77 14 69 فراواني ز 

 %100 %1.9 %26.3 %48.5 %11.2 %2.0 %10.0 درصد

 687 11 165 231 217 14 49 فراواني مرد

 %100 %1.6 %24.0 %33.6 %31.6 %2.0 %7.1 درصد

 1،374 24 346 564 294 28 118 فراواني جمع

رصدد  8.6% 2.0% 21.4% 41.0% 25.2% 1.7% 100% 

 

درصد كارگر و  25.2درصد ازفارغ التحصيال  رشته هاي كاردانش آزاد ، 41، شغل پدر6 -باتوجه به جدول

درصد از مردا  فارغ التحصيل مورد مطالعه،  31.6درصداز زنا  و  11.2درصد كشاورز اند.شغل پدر  21

در فارغ التحصيال  نشا  ميدهد كه از ووعيت اقتصادي منا ب برخور كشاورزي بوده ا ت.ووعيت شغلي پ

 دار نيستند.

 وضعيت پاسخگويان ازنظر شغل مادر

: وضعيت اشتغال مادر فارغ التحصيالن به تفکيک جنسيت 7-جدول   

 جمع ووعيت اشتغال مادر   

دارخانه  شاغل 

جنسرررريت فررررارغ  

 التحصيال 

 702 25 677 فراواني ز 

 %100 %3.6 %96.4 درصد

 701 17 684 فراواني مرد

 %100 %2.4 %97.6 درصد

 1،403 42 1،361 فراواني جمع

 %100 %3.0 %97.0 درصد

درصد ازفارغ التحصيال  رشته هاي كاردانش خانه دار بوده واين نسبت درزنرا    97، مادر7باتوجه به جدول 

 ومردا  نزديك ا ت.

 الت پدروضعيت پاسخگويان ازنظرتحصي
: وضعيت تحصيالت پدر فارغ التحصيالن به تفکيک جنسيت8-جدول   

 جمع تحصيالو پدر   

 دانشگاهي ديزلم راهنمايي ابتدايي بي  واد

 جنسيت فرارغ 

 التحصيال 

 700 30 101 192 281 96 فراواني ز 

 %100 %4.3 %14.4 %27.4 %40.1 %13.7 درصد

 700 6 76 179 316 123 فراواني مرد

 %100 %0.9 %10.9 %25.6 %45.1 %17.6 درصد

 1،400 36 177 371 597 219 فراواني جمع

 %100 %2.6 %12.6 %26.5 %42.6 %15.6 درصد

درصداز فارغ التحصيال  شاخه كاردانش داراي تحصيالو ديزلم وكمتراز  97، پدر بيش از 8باتوجه به جدول 

 ، ازتحصيالو پدرمردا  مورد مطالعه باالتر بوده ا ت.ديزلم بوده اند.   تحصيالو پدر زنا  
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 وضعيت پاسخگويان ازنظرتحصيالت مادر

 
 

: وضعيت تحصيالت مادر فارغ التحصيالن به تفکيک جنسيت 9-جدول   

 جمع تحصيالو مادر   

 دانشگاهي ديزلم راهنمايي ابتدايي بي  واد

 جنسيت فرارغ 

 التحصيال 

 711 12 74 156 317 152 فراواني ز 

 %100 %1.7 %10.4 %21.9 %44.6 %21.4 درصد

 704 4 41 106 334 219 فراواني مرد

 %100 %0.6 %5.8 %15.1 %47.4 %31.1 درصد

 1،415 16 115 262 651 371 فراواني جمع

 %100 %1.1 %8.1 %18.5 %46.0 %26.2 درصد

ه هاي كاردانش داراي مادر با تحصريالو ديرزلم   درصد فارغ التحصيال  رشت 98، بيش از 9باتوجه به جدول 

 وكمتر بوده اند، تحصيالو مادر زنا  مورد مطالعه، ازتحصيالو مادرمردا ، باالتر بوده ا ت.

 
 

 وضعيت پاسخگويان ازنظر سطح اقتصاد خانواده
 

 فارغ التحصيالن به تفکيک جنسيت وضعيت اقتصادي خانواده: 10-جدول 

 جمع  طح اقتصادي خانواده   

خيلرررررري 

پررررررائين 

هزار  600=

تومررررررا  

 وكمتر

 016=پايين

 هزار تومرا  

تررررررررررا 

1200000 

 توما 

متو ررررط=  

10000012 

ترررا  تومرررا 

0000018 

 توما 

 1801000باال=

تررررا  تومررررا 

2400000 

 توما 

 = خيلي باال

24000001 

اال وما  به بت
  

 جنسيت فارغ

 التحصيال 

 697 1 33 445 176 42 فراواني ز 

 %100 %0.1 %4.7 %63.8 %25.3 %6.0 درصد

 697 0 9 397 252 39 فراواني مرد

 %100 %0.0 %1.3 %57.0 %36.2 %5.6 درصد

 1،394 1 42 842 428 81 فراواني جمع

 %100 %0.1 %3.0 %60.4 %30.7 %5.8 درصد

 

ش در  رطح  داندرصد فارغ التحصيال  رشته هاي كار 96.9، ووعيت اقتصادي خانواده 10باتوجه به جدول 

تومرا  تخمرين زده   1800000هزارتومرا  ترا    600متو ط به پائين بروده ا رت. يعنري در آمرد آنهرا برين       

مرردا ،  فارغ التحصيال   طح اقتصادي خانواده فارغ التحصيال  ز  كمي بهتر از  متنا ب با جدول،.ميشود

 بوده ا ت.
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 وضعيت پاسخگويان ازنظروضعيت مسکن

 به تفکيک جنسيت فارغ التحصيالن مسکن وضعيت: 11-جدول 

ووررعيت مسرركن در زمررا  فررارغ التحصرريل    

 شد 

 جمع

 ملكي اجاره

جنسيت فرارغ  

 التحصيال 

 660 501 159 فراواني ز 

 %100 %75.9 %24.1 درصد

 685 564 121 فراواني مرد

 %100 %82.3 %17.7 درصد

 1،345 1،065 280 فراواني جمع

 %100 %79.2 %20.8 درصد

درصد فارغ التحصيال  رشته هاي كاردانش اجاره اي بوده ا ت،  20.8، ووعيت مسكن 11باتوجه به جدول 

درصد بوده ا ت )بهتر بود  ووعيت مردا  مرورد   17.7ودر مردا   24.1اين نسبت درفارغ التحصيال  ز  

 نشيني، در رو تا كمتر ا ت( مطالعه، ناشي از اقامت بخشي ازآنا  در محيط رو تا بوده كه اصوال اجاره

 

 وضعيت پاسخگويان ازنظرجنسيت و رشته تحصيلي

 رشته تحصيلي ديپلم:وضعيت فارغ التحصيالن به تفکيک جنسيت برحسب  12

 

 رشته تحصيلي ديزلم

تعميرررررررر  جمع

 موتورخودرو

الكترونيك 

 صنعتي

گرافيك، 

كررامزيو

 تر

تعميرموتور 

 تراكتور

خياطي 

... 

كشت گياها  

 داروئي

جنسررريت 

فرررررررارغ 

 التحصيال 

 ز 
 694 260 204 0 230 0 0 فراواني

 %100 %37.5 %29.4 %0.0 %33.1 %0.0 %0.0 درصد

 مرد
 655 0 0 220 0 217 218 فراواني

 %100 %0.0 %0.0 %33.6 %0.0 %33.1 %33.3 درصد

 جمع
 1،349 260 204 220 230 217 218 فراواني

 %100 %19.3 %15.1 %16.3 %17.0 %16.1 %16.2 درصد

   كشت گياهرا  داروئري  ،خياطي ، گرافيك كامزيوتر، مشاهده مي شود، فارغ التحصيال  ز  از رشته هاي: 12درجدول 

در مطالعه حضور و تعميرموتور تراكتور، ، الكترونيك صنعتي، تعمير موتورخودروو فارغ التحصيال  مرد  از رشته هاي: 

 داشته اند.
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 فارغ التحصيالن ب:ويژگيهاي تحصيلي

 وضعيت پاسخگويان ازنظررشته تحصيلي

 رشته تحصيلي ديپلم:وضعيت فارغ التحصيالن به تفکيک استان برحسب  13-جدول 

 
  

 رشته تحصيلي ديزلم

 جمع

تعميرررررررر  

 موتورخودرو

الكترونيك 

 صنعتي

گرافيررررك، 

 كامزيوتر

تعميرموتور 

 تراكتور
 خياطي 

كشررررررررت 

گياهررررررا   

 داروئي

 ا تا 

ا  آکربايجرررر

 غربي

 338 111 39 53 37 65 33 فراواني

 %100 %32.8 %11.5 %15.7 %10.9 %19.2 %9.8 درصد

 اصفها 
 277 104 41 19 43 34 36 فراواني

 %100 %37.5 %14.8 %6.9 %15.5 %12.3 %13.0 درصد

 قزوين
 154 0 42 2 35 43 32 فراواني

 %100 %0.0 %27.3 %1.3 %22.7 %27.9 %20.8 درصد

 كرد تا 
 229 0 41 41 39 44 64 فراواني

 %100 %0.0 %17.9 %17.9 %17.0 %19.2 %27.9 درصد

 همدا 
 286 62 45 1 82 37 59 فراواني

 %100 %21.7 %15.7 %0.3 %28.7 %12.9 %20.6 درصد

 اير ا رتا   

 ها

 133 22 0 107 0 1 3 فراواني

 %100 %16.5 %0.0 %80.5 %0.0 %0.8 %2.3 درصد

 جمع
 1،417 299 208 223 236 224 227 فراواني

 %100 %21.1 %14.7 %15.7 %16.7 %15.8 %16.0 درصد

، توزيع فارغ التحصيال  با توجه به رشته تحصيلي ، درا تا  هاي مرورد مطالعره، مشراهده مري     13درجدول

 شود.

 

 وضعيت پاسخگويان برحسب سال اخذ ديپلم و رشته تحصيلي

 
 رشته تحصيليضعيت فارغ التحصيالن به تفکيک سال اخذديپلم برحسب :و14-جدول 

 جمع رشته تحصيلي ديزلم   

تعميرررررررر  

 موتورخودرو

الكترونيك 

 صنعتي

گرافيك، 

 كامزيوتر

تعميرموتور 

 تراكتور

خيرراطي 

... 

كشرررررررت 

گياهررررررا  

 داروئي

 رررال اخرررذ  

مرررررررردرك 

تحصرررررريلي 

 ديزلم

 208 40 43 32 24 41 28 فراواني 91

 %100 %19.2 %20.7 %15.4 %11.5 %19.7 %13.5 درصد

 739 135 67 118 96 174 149 فراواني 92

 %100 %18.3 %9.1 %16.0 %13.0 %23.5 %20.2 درصد

 470 124 98 73 116 9 50 فراواني 93

 %100 %26.4 %20.9 %15.5 %24.7 %1.9 %10.6 درصد

 1،417 299 208 223 236 224 227 فراواني جمع

 %100 %21.1 %14.7 %15.7 %16.7 %15.8 %16.0 رصدد

، توزيع فارغ التحصيال  با  توجه به رشته تحصيلي آ  ها، برا اس  ال فارغ التحصيلي مشاهده 14درجدول 

 بيشترين پر شنامه ها را پا خ داده اند. 1392مي شود.فارغ التحصيال   ال 
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 يجنسيت وآخرين مدرک تحصيلوضعيت پاسخگويان برحسب 

 
 وضعيت فارغ التحصيالن برحسب باال ترين مدرک تحصيلي درزمان انجام پژوهش  تفکيک جنسيت  15-جدول 

 جمع آخرين مدرك تحصيلي  

 ارشد و باالتر كارشنا ي فوق ديزلم ديزلم

 695 1 14 79 601 فراواني ز  جنس

 %100 %0.1 %2.0 %11.4 %86.5 درصد

 691 1 13 91 586 فراواني مرد

 %100 %0.1 %1.9 %13.2 %84.8 درصد

 1،386 2 27 170 1،187 فراواني جمع

 %100 %0.1 %1.9 %12.3 %85.6 درصد

حدود (درصد فارغ التحصيال  داراي مدرك  تحصيلي ديزلم هستند . 85.3) ، مشاهده مي شود15درجدول 

نند، ايرن نسربت در زنرا  ومرردا      درصد فارغ التحصيال  توانسته اند مدارك تحصيلي باالتري كسب ك 15

 تفاوو معني داري ندارد.

 

 دانشالتحصيالن از تحصيل در شاخه كار رضايت فارغ

 
 : ميزان رضايت فعلي  از تحصيل دررشته كاردانش به تفکيک جنسيت 16-جدول 

 جمع درحال حاضر تا چه حد از تحصيل در شاخه كار دانش راضي هستيد؟   

 خيلي زياد ادزي متوسط كم كمخيلي

جنسدديت 

فدددددارغ 

 التحصيالن

 699 123 189 318 51 18 فراواني زن

 %100 %17.6 %27.0 %45.5 %7.3 %2.6 درصد

 704 75 168 344 81 36 فراواني مرد

 %100 %10.7 %23.9 %48.9 %11.5 %5.1 درصد

 1403 198 357 662 132 54 فراواني جمع

 %100 %14.1 %25.4 %47.2 %9.4 %3.8 درصد

درصد فارغ التحصيال  كار دانش ميزا  رورايت خرودرا از تحصريل     85.6، ، مشاهده مي شود، 16درجدول 

 در حد متو ط وبيشتر، اظهار نموده اند.، دررشته كاردانش

 
 16 جدول آزمو  خي دو

 سطح معني داري دوطرفه درجه آزادي مقدارخي دو   

 4 0.000 (a)26.694 پيرسن خي دو 

 1403 د نمونه قابل قبولتعدا

  .  

برا اس آزمو  خي دو، بين ميزا  روايت فعلي فارغ التحصيال  ز  ومررد از تحصريل در رشرته كراردانش،     

 بوده ا ت.از مردا    طح روايت زنا  باالتر  در معني،(، Sig.<0.05تفاوو معني دار وجود دارد)
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 بر اشتغال دروس عملي و نظريتاثيرميزان 

 
 فارغ التحصيالن مهارتهاي الزم براي اشتغال درايجاد دروس عملي و نظري تاثير: ميزان 17-جدول 

دروس يملي و نظري دوره كار دانرش ترا چره انردازه مهارتهراي الزم را          

 براي اشتغال شماا يجاد كرد 

 جمع

 خيلي زياد زياد متو ط كم كمخيلي

 661 54 209 263 102 33 فراواني ز  جنس

 %100 %8.2 %31.6 %39.8 %15.4 %5.0 صددر

 675 29 164 281 119 82 فراواني مرد

 %100 %4.3 %24.3 %41.6 %17.6 %12.1 درصد

 1،336 83 373 544 221 115 فراواني جمع

 %100 %6.2 %27.9 %40.7 %16.5 %8.6 درصد

دروس يملري و  تراثير نش ميرزا   درصد فارغ التحصيال  كار دا 34.1، فقط ، مشاهده مي شود، 17درجدول 

اين نسربت در زنرا    در حد زياد وخيلي زياد اظهار نموده اند، ، مهارتهاي الزم براي اشتغال رادرايجاد نظري 

ميرزا   ميتوا  نتيجره گرفرت   درصرد بروده ا رت.    28.6درصرد ودر مرردا     39.8فارغ التحصيل كار دانرش  

 در حد متو ط به پايين ا ت. راي اشتغالمهارتهاي الزم ب درايجاد دروس يملي و نظري تاثير

 فارغ التحصيالن مرد و زن شاخه كار دانش  كنونيوضعيت 

 ،شراغل چهار گزينره در نظرر گرفتره شرده ا ت)     كاردانش فارغ التحصيال  كنونيبه منظور برر ي ووعيت 

دوره  در ايرن پرژوهش شراغل كسري ا رت كره  تحصريالو        .(تحصيل ي، در حال ادامه رباز، در حال بيكار

در شاخه  كرار دانرش و در يكري از رشرته هراي       1393و 1392، 1391متو طه خود را در يكي از  الهاي 

و « خيراطي »، «كشت گياها  دارويي»، « تعمير موتور تراكتور»،«تعمير موتور خودرو»،«الكترونيك صنعتي»

ا ت.در واقع، شاغل برود  يرا   به اتمام ر انيده و بنا به ايالم خودش مشغول بكار شده « گرافيك كامزيوتر»

افراد شاغل كساني هستند به  بيكار بود  افراد تو ط خودشا  در پا خ به  وال پر شنامه ايالم شده ا ت.

صورو پاره وقت ، قراردادي، ر مي، روز مزد و حتي پيماني وخود اشتغالي در مراكز، دفاتر و محلهاي خاصي 

 مشغول به كار بوده اند .

 ن به تفکيک جنسيتغ التحصيالفار وضعيت كنوني
 جنسيت: وضعيت كنوني فارغ التحصيالن مورد مطالعه به تفکيک  18-جدول 

 جمع در حال حاضر وضعيت شما چگونه است؟   

 تحصيل سربازي بيکار شاغل

جنسيت فدارغ  

 التحصيالن

 683 180 0 444 59 فراواني زن

 %100 %26.4 %0.0 %65.0 %8.6 درصد

 700 114 130 290 166 انيفراو مرد

 %100 %16.3 %18.6 %41.4 %23.7 درصد

 1383 294 130 734 225 فراواني جمع

 %100 %21.3 %9.4 %53.1 %16.3 درصد

 53.1)وشراغل   شراخه كراردانش    فرارغ التحصريال     درصرد( 16.3هده مي شود)، مشا18جدول متنا ب با 

 درصد(در حال  ربازي بوده اند. 9.4و) درصد(در حال تحصيل 21.3،)بيكار آنها درصد(



62 

 

درصرد( از   65بيكاري در زنا  )ا ت . درصد( بيشتر بوده  8.6درصد( از اشتغال زنا  ) 23.7اشتغال مردا  )

 16.3)مردا  در برابر درصد( 26.4)زنا ادامه تحصيل درصد( بيشتر ا ت. همچنين  41.4بيكاري درمردا  )

 بيشتر بوده ا ت. درصد(
 فارغ التحصيالن وضعيت كنوني: آ زمون مقايسه 18لادامه جدو

 
 

 سطح معني داري دوطرفه درجه آزادي مقدارخي دو

 0 3 205.817 پيرسنخي دو 

 1391 تعداد نمونه قابل قبول
  

شتغال زنا  ومردا  فرارغ التحصريل كراردانش تفراوو معنري دار وجرود       برا اس آزمو ، درووعيت كنوني ا 

 يبارو ديگر اشتغال مردا  بيش از زنا  مورد تاييد ا ت. به(.Sig.<0.05دارد)

 

 وضعيت كنوني فارغ التحصيالن به تفکيک رشته تحصيلي

 رشته تحصيلي ديپلم: وضعيت كنوني فارغ التحصيالن به تفکيک 19-جدول 

در حال حاور ووعيت شرما چگونره      

 ا ت 

 جمع

 تحصيل  ربازي بيكار شاغل

رشررررررته 

تحصرريلي 

 ديزلم

 224 40 40 76 68 فراواني ير موتورخودروتعم

 %100 %17.9 %17.9 %33.9 %30.4 درصد

 222 38 39 96 49 فراواني الكترونيك صنعتي

 %100 %17.1 %17.6 %43.2 %22.1 درصد

 220 67 3 135 15 فراواني گرافيك، كامزيوتر

 %100 %30.5 %1.4 %61.4 %6.8 درصد

 220 28 48 109 35 وانيفرا تعميرموتور تراكتور

 %100 %12.7 %21.8 %49.5 %15.9 درصد

 204 46 0 137 21 فراواني خياطي ...

 %100 %22.5 %0.0 %67.2 %10.3 درصد

 289 73 7 179 30 فراواني كشت گياها  داروئي

 %100 %25.3 %2.4 %61.9 %10.4 درصد

 1،379 292 137 732 218 فراواني جمع

 %100 %21.2 %9.9 %53.1 %15.8 درصد

 

. بيشرترين  درصرد(  53.1بيشتر فارغ التحصيال  كار دانش بيكار بروده انرد)  ، مشاهده مي شود، 19درجدول 

 خيراطي  درصد( براي رشرته    67.2وبيشترين بيكاري )تعمير موتورخودرودرصد( براي رشته   30.4اشتغال )

 ي ا ت.گرافيك كامزيوترط به رشته  درصد( مربو 30.5بوده ا ت. بيشترين ادامه تحصيل )
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 وضعيت كنوني فارغ التحصيالن زن به تفکيک رشته تحصيلي 

 
 رشتهكاردانش به تفکيک  زن: وضعيت كنوني فارغ التحصيالن 02-جدول 

 جمع در حال حاضر وضعيت شما چگونه است؟   زن   

 تحصيلدر حال   بيکار شاغل

رشددددددته 

تحصدددديلي 

 ديپلم

گرافيدددددددک، 

 تركامپيو

 212 66 133 13 فراواني

 %100 %31.1 %62.7 %6.1 درصد

 200 43 136 21 فراواني خياطي ...

 %100 %21.5 %68.0 %10.5 درصد

كشددت گياهددان  

 داروئي

 249 66 164 19 فراواني

 %100 %26.5 %65.9 %7.6 درصد

 661 175 433 53 فراواني جمع

 %100 %26.5 %65.5 %8.0 درصد

 

 گرافيدک، كدامپيوتر  شاغلين ز  در رشرته هراي    ،در مجموعمشاهده ميشود 20ب با جدول شماره متنا 

و مجموع افراد در حال تحصيل  درصد( 65.5)،مجموع بيكارا  درصد( 8) كشت گياهان داروئي. وخياطي 

يشرتر  درصد( از ديگررشرته هرا ب   10.5با)خياطي اشتغال زنا  در رشته  درصد( هستند. 26.5در دانشگاه ) 

درصد( 6.1درصد(وگرافيك كامزيوتر با) 7.6ا ت.بعد از آ  بترتيب  اشتغال در رشته كشت گياها  دارويي با)

درصد( و بعد از آ  بترتيب  ،كشت گياهرا  دارويري برا)     68با) خياطيقرار دارند.بيشترين بيكاري در رشته 

گرافيدک  ين ادامه تحصيل زنا  دررشته در صد( قرار دارند. بيشتر 62.7درصد(وگرافيك كامزيوتر با)  65.9

درصد( بوده ا رت. اشرتغال وبيكراري در     21.5درصد( و كمترين آ  در رشته خياطي با) 31.1با) كامپيوتر

 درصد( از ديگررشته ها بيشتر ا ت. 68درصد و 10.5رشته خياطي به ترتيب با)
 

 

 رغ التحصيالن كاردانش دررشته هاي هاي مورد مطالعهفا وضعيت كنوني: آ زمون خي دو به منظور مقايسه  20 -ادامه جدول

سددطح معنددي داري  درجه آزادي مقدارخي دو   

 دوطرفه

 4 0.16 (a)6.573 پيرسن خي دو

     661 تعداد نمونه قابل قبول

فرارغ التحصريل كراردانش دررشرته هراي مرورد مطالعره معنري دار          ووعيت كنروني برا اس آزمو ، تفاوو 

  به يبارو ديگر تفاوتي در ووعيت كنوني زنا  به تفكيك رشته تحصيلي وجود ندارد.(.Sig.>0.05نيست)



64 

 

 

 وضعيت كنوني فارغ التحصيالن مرد به تفکيک رشته تحصيلي
 

 برحسب وضعيت كنوني آنهارشته كاردانش مورد مطالعه به تفکيک  مرد: فارغ التحصيالن 12جدول
  
  

 جمع در حال حاضر وضعيت شما چگونه است؟

 تحصيل سربازي بيکار شاغل

رشددددددته 

تحصدددديلي 

 ديپلم

تعميددددددر 

 موتورخودرو

 216 37 38 74 67 فراواني

 %100 %17.1 %17.6 %34.3 %31.0 درصد

الکترونيددک 

 صنعتي

 215 37 39 91 48 فراواني

 %100 %17.2 %18.1 %42.3 %22.3 درصد

تعميرموتددور 

 تراكتور

 217 28 47 107 35 فراواني

 %100 %12.9 %21.7 %49.3 %16.1 درصد

 648 102 124 272 150 فراواني جمع

 %100 %15.7 %19.1 %42.0 %23.1 درصد

 

تعميدر موتورخدودرو    ، مشاهده مي شود مجموع شاغلين مرد در رشته هراي 21متنا ب با جدول شماره 

د(،مجموع فرارغ  درصر  42درصرد(،مجموع بيكرارا  )   23.1) تعميرموتور تراكتدور  و الکترونيک صنعتي،

 (در صد 19.1درصد(و مجموع افراد در حال خدمت  ربازي) 15.7التحصيال  در حال تحصيل در دانشگاه )

درصد( از ديگررشته ها بيشتر ا رت.بعد از آ    31با) تعمير موتورخودرواشتغال مردا  در رشته  ميباشند.

درصرد( قررار    16.1موترور تراكترور برا)    درصرد(وتعمير  22.3بترتيب  اشتغال در رشته الكترونيك صنعتي با)

درصرد( و بعرد از آ  بترتيرب  ،الكترونيرك      49.3برا)  تعميرموتور تراكتوردارند.بيشترين بيكاري در رشته 

در صد( قرار دارند. بيشترين ادامره تحصريل مرردا      34.3درصد(وتعمير موتور خود رو با)  42.3صنعتي با) 

درصرد(   12.9( و كمترين آ  در رشته تعمير موتور تراكتور برا) درصد 17.2با) الکترونيک صنعتيدررشته 

 بوده ا ت.

  
 مردان فارغ التحصيل كاردانش دررشته هاي مورد مطالعه وضعيت كنونيمقايسه آزمون  : 21 -ادامه جدول

سطح معني داري  درجه آزادي مقدارخي دو   

 دوطرفه

 0.004 6 19.083 پيرسن خي دو

     648 تعداد نمونه قابل قبول

فررارغ التحصرريال  مرررد در رشررته هرراي مررورد مطالعرره معنرري دار      ووررعيت كنرروني برا رراس آزمررو ،  

  به يبارو ديگر اشتغال فارغ التحصيال  در رشته هاي مختلف متفاوو ا ت.(.Sig.<0.05ا ت)
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   رشتهوضعيت نوع استخدام فارغ التحصيالن به تفکيک 

 
 رشته تحصيليوضعيت نوع استخدام به تفکيک  22جدول 

 جمع شما چگونه ا ت  نوع ا تخدامچنانچه شاغل هستيد    

 روزمزد پيماني قراردادي ر مي

رشته تحصريلي  

 ديزلم

 63 40 6 15 2 فراواني تعمير موتورخودرو

 %100 %63.5 %9.5 %23.8 %3.2 درصد

 45 29 5 3 8 فراواني الكترونيك صنعتي

 %100 %64.4 %11.1 %6.7 %17.8 درصد

 18 10 0 7 1 فراواني گرافيك، كامزيوتر

 %100 %55.6 %0.0 %38.9 %5.6 درصد

 34 25 4 5 0 فراواني تعميرموتور تراكتور

 %100 %73.5 %11.8 %14.7 %0.0 درصد

 21 15 0 2 4 فراواني خياطي ...

 %100 %71.4 %0.0 %9.5 %19.0 درصد

كشررررت گياهررررا  

 داروئي

 28 16 2 7 3 فراواني

 %100 %57.1 %7.1 %25.0 %10.7 درصد

 209 135 17 39 18 فراواني جمع

 %100 %64.6 %8.1 %18.7 %8.6 درصد

بيشتر فارغ التحصيال  شاغل كار دانش به صرورو روزمرزد اشرتغال داشرته     ، مشاهده مي شود، 22درجدول 

درصرد(   71.4)خياطي درصد( ،  73.5) تورتعميرموتور تراكهاي . به ترتيب مربوط به رشته درصد( 64.6اند)

درصرد(   57.1) كشت گياها  داروئي درصد(  و 63.5) تعمير موتورخودرودرصد(  64.4) الكترونيك صنعتي

 بوده ا ت. 
 

 رشته وضعيت زمينه اشتغال فارغ التحصيالن به تفکيک 
 زمينه اشتغال كاردانش به تفکيک رشته تحصيلي 23جدول 

 جمع ال شما چگونه ا ت اشتغ زمينه ووعيت   

 كشاورزي صنعت خدماو

رشدددته 

تحصيلي 

 ديپلم

تعميددددددددددر 

 موتورخودرو

 64 2 36 26 فراواني

 %100 %3.1 %56.3 %40.6 درصد

الکترونيددددددک 

 صنعتي

 44 3 18 23 فراواني

 %100 %6.8 %40.9 %52.3 درصد

گرافيدددددددک، 

 كامپيوتر

 10 0 2 8 فراواني

 %100 %0.0 %20.0 %80.0 درصد

تعميرموتدددددور 

 تراكتور

 32 6 4 22 فراواني

 %100 %18.8 %12.5 %68.8 درصد

 13 0 4 9 فراواني خياطي ...

 %100 %0.0 %30.8 %69.2 درصد

كشددت گياهددان  

 داروئي

 26 4 5 17 فراواني

 %100 %15.4 %19.2 %65.4 درصد

 189 15 69 105 فراواني جمع

 %100 %7.9 %36.5 %55.6 درصد
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بيشتر فارغ التحصيال  شاغل كار دانش در بخش خردماو اشرتغال داشرته    ، مشاهده مي شود،  23درجدول 

درصرد( ا رت.    69.2)خيراطي  .بيشترين اشتغال بخش خدماو مربوط بره زنرا  در رشرته    درصد( 55.6اند)

وده ا رت.  درصرد( بر   56.3) تعميرر موتورخرودرو   بيشترين اشتغال بخش صنعت مربوط به مردا  در رشرته 

اشتغال در ( مي باشد.18.8) تعميرموتور تراكتوربيشترين اشتغال بخش كشاورزي مربوط به مردا  در رشته 

  بخش كشاورزي و صنعت از ووعيت منا بي برخوردار نيست.

 

 رشته تحصيليوضعيت نوع اشتغال فارغ التحصيالن به تفکيک 

 
 وضعيت نوع اشتغال  به تفکيک رشته تحصيلي 24جدول 

 

اشرتغال شرما   نروع  چنانچه شراغل هسرتيد      

 چگونه ا ت 

 جمع

 خوداشتغالي خصوصي دولتي

رشررررته 

تحصيلي 

 ديزلم

تعميررررررررررر 

 موتورخودرو

 63 27 31 5 فراواني

 %100 %42.9 %49.2 %7.9 درصد

الكترونيرررررك 

 صنعتي

 47 12 29 6 فراواني

 %100 %25.5 %61.7 %12.8 درصد

گرافيرررررررك، 

 كامزيوتر

 14 5 7 2 نيفراوا

 %100 %35.7 %50.0 %14.3 درصد

تعميرموتررررور 

 تراكتور

 31 9 18 4 فراواني

 %100 %29.0 %58.1 %12.9 درصد

 19 11 5 3 فراواني خياطي ...

 %100 %57.9 %26.3 %15.8 درصد

كشت گياهرا   

 داروئي

 30 8 18 4 فراواني

 %100 %26.7 %60.0 %13.3 درصد

 204 72 108 24 فراواني جمع

 %100 %35.3 %52.9 %11.8 درصد

 35.3درصد فارغ التحصيال  شاغل كرار دانرش دربخرش خصوصري و     52.9، مشاهده مي شود، 24درجدول 

كشرت  و   الكترونيرك صرنعتي  . خود اشتغالي براي رشته هراي  درصدبه صورو خوداشتغالي كارمي كرده اند

 مطالعه بوده ا ت. كمتر از بقيه رشته هاي مورد گياها  داروئي
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 رشته تحصيليوضعيت اشتغال فارغ التحصيالن به تفکيک 

 

 
 رشته تحصيلي ديپلمبه تفکيک  بکار درزمان اشتغالمدرک تحصيلي  : 25-جدول 

با چه مدرك تحصيلي مشرغول بكرار شرده       

 ايد 

 جمع

 كارشنا ي فوق ديزلم ديزلم

رشررررته 

تحصيلي 

 ديزلم

تعميررررررر  

 موتورخودرو

 69 0 3 66 اوانيفر

 %100 %0.0 %4.3 %95.7 درصد

الكترونيررك 

 صنعتي

 52 3 5 44 فراواني

 %100 %5.8 %9.6 %84.6 درصد

گرافيررررك، 

 كامزيوتر

 21 0 2 19 فراواني

 %100 %0.0 %9.5 %90.5 درصد

تعميرموتور 

 تراكتور

 34 1 3 30 فراواني

 %100 %2.9 %8.8 %88.2 درصد

 26 0 6 20 فراواني خياطي ...

 %100 %0.0 %23.1 %76.9 درصد

كشررررررت  

گياهرررررا  

 داروئي

 32 2 5 25 فراواني

 %100 %6.3 %15.6 %78.1 درصد

 234 6 24 204 فراواني جمع

 %100 %2.6 %10.3 %87.2 درصد

 

بيشتر فارغ التحصيال  شاغل كاردانش با مدرك ديزلم مشغول بره كارشرده   ، مشاهده مي شود، 25درجدول 

بوده  تعمير موتورخودرو، بيشترين اشتغال با مدرك ديزلم مربوط به فارغ التحصيال  رشته درصد( 87.2اند )

بروده  خيراطي . درصد(. بيشترين اشتغال با مدرك فوق ديزلم مربوط به فارغ التخصيال  رشرته   95.7ا ت )

كشرت  درصد(.  بيشترين اشتغال با مدرك كارشنا ي هم مربروط بره فرارغ التخصريال  رشرته       23.1)ا ت 

 درصد(. 6.3مي باشد ) گياها  داروئي
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 وضعيت ميزان ارتباط شغل با رشته تحصيلي فارغ التحصيالن 

 

 
 تحصيلي ميزان ارتباط شغل با رشته:وضعيت فارغ التحصيالن برحسب  26-جدول 

 

رشددددته 

تحصدديلي 

 يپلمد

شغل فعلي تا چه حد مرتبط با رشته   

 تحصيلي ديبلم شما ا ت 

 نميانگي جمع

 4از

ترتيررب 

 ميانگين

خيلررري 

 1كم،

خيلرري  3زياد، 2كم،

 4زياد،

تعميرررررررر 

 موتورخودرو

 2 2.31 70 12 17 22 19 فراواني

 %100 %17.1 %24.3 %31.4 %27.1 درصد

الكترونيررك 

 صنعتي

 5 2.09 53 8 5 24 16 فراواني

 %100 %15.1 %9.4 %45.3 %30.2 درصد

گرافيررررك، 

 كامزيوتر

 6 1.94 18 2 1 9 6 فراواني

 %100 %11.1 %5.6 %50.0 %33.3 درصد

تعميرموتور 

 تراكتور

 3 2.26 35 3 4 27 1 فراواني

 %100 %8.6 %11.4 %77.1 %2.9 درصد

 1 2.78 23 12 1 3 7 فراواني خياطي ...

 %100 %52.2 %4.3 %13.0 %30.4 درصد

كشرررررررت 

گياهرررررا  

 داروئي

 4 2.14 29 5 4 10 10 فراواني

 %100 %17.2 %13.8 %34.5 %34.5 درصد

 _ 2.25 228 42 32 95 59 فراواني جمع

 %100 %18.4 %14.0 %41.7 %25.9 درصد

 

امزيوتر كمتررين  شغل رشته خياطي بيشرترين و شرغل  رشرته گرافيرك كر     ، مشاهده مي شود، 26درجدول 

ارتباط شغل خرودرا  شاغلين، درصد  66.7درمجموع  .ارتباط را بارشته تحصيلي فارغ التحصيال  داشته ا ت

 با رشته تحصيلي ديزلم در حدكم وخيلي كم، اظهار نموده اند.
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 وضعيت چگونگي اشتغال به كار فارغ التحصيالن

 

 
 ليرشته تحصيبه تفکيک  بکار چگونگي اشتغال :27 جدول

 
 جمع چگونه مشغول به كار شده ايد    

دو رررررررتا  و  اداراو

 آشنايا 

 آزمو 

رشرررررررررته 

تحصررررريلي 

 ديزلم

تعميرررررررررررررر 

 موتورخودرو

 66 2 59 5 فراواني

 %100 %3.0 %89.4 %7.6 درصد

الكترونيررررررررك 

 صنعتي

 48 5 41 2 فراواني

 %100 %10.4 %85.4 %4.2 درصد

 18 0 15 3 فراواني گرافيك، كامزيوتر

 %100 %0.0 %83.3 %16.7 درصد

تعميرموترررررررور 

 تراكتور

 35 4 31 0 فراواني

 %100 %11.4 %88.6 %0.0 درصد

 23 1 21 1 فراواني خياطي ...

 %100 %4.3 %91.3 %4.3 درصد

كشرررت گياهرررا  

 داروئي

 23 1 19 3 فراواني

 %100 %4.3 %82.6 %13.0 درصد

 213 13 186 14 فراواني جمع

 %100 %6.1 %87.3 %6.6 درصد

 

درصرد شراغلين    87.3موووع چگونگي اشتغال به كار فارغ التحصيال  كاردانش را نشا  ميدهد.  27جدول 

 تو ط دو تا  وآشنايا  شاغل به كار شده اند. اين نسبت براي رشته خياطي بيشتر بوده ا ت.
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 ميزان تاثير رشته تحصيلي ديپلم براشتغال

 
 رشته تحصيليتاثير رشته تحصيلي ديپلم براشتغال به تفکيک :  28-جدول 

 

رشدددددته 

تحصددديلي 

 ديپلم

تا چه حد رشته تحصيلي كار دانش در اشرتغال شرما مروثر      

 بوده

ميانگين  جمع

 5از

ترتيررب 

 ميانگين

خيلرررررري  4زياد، 3متو ط، 2كم، 1كم،خيلي

 5زياد،

تعميررررررررر 

 موتورخودرو

 2 3.08 65 13 16 16 3 17 فراواني

 %100 %20.0 %24.6 %24.6 %4.6 %26.2 درصد

الكترونيرررك 

 صنعتي

 5 2.34 50 5 8 8 7 22 فراواني

 %100 %10.0 %16.0 %16.0 %14.0 %44.0 درصد

گرافيرررررك، 

 كامزيوتر

 3 2.97 31 5 7 7 6 6 فراواني

 %100 %16.1 %22.6 %22.6 %19.4 %19.4 درصد

تعميرموترررور 

 تراكتور

 6 1.98 43 2 5 9 1 26 فراواني

 %100 %4.7 %11.6 %20.9 %2.3 %60.5 درصد

 1 3.63 30 10 7 7 4 2 فراواني خياطي ...

 %100 %33.3 %23.3 %23.3 %13.3 %6.7 درصد

كشررررررررت 

گياهرررررررا  

 داروئي

 4 2.79 33 6 4 9 5 9 فراواني

 %100 %18.2 %12.1 %27.3 %15.2 %27.3 درصد

 _ 2.76 252 41 47 56 26 82 فراواني جمع

 %100 %16.3 %18.7 %22.2 %10.3 %32.5 درصد

 

در شغل خود رشته تحصيلي ديزلم را در تاثير شاغلين، درصد  65، مشاهده مي شود درمجموع 28درجدول 

شغل خياطي بيشترين تاثير و رشته تعميرموترور تراكترور كمتررين    ، اظهار نموده اند.، "متو ط وكمتر" حد

 اشتغال  فارغ التحصيال  داشته ا ت. تاثير را در
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 ميزان تاثير مهارت هاي آموخته شده بر اشتغال 

 
 رشته تحصيلي:ميزان تاثير مهارت هاي آموخته شده در هنرستان براشتغال فارغ التحصيالن به تفکيک  29-جدول 

 

رشدددددته 

تحصددديلي 

 ديپلم

م در تا چه حد مهارتهراي كراري كره درهنر رتا  آموختره ا      

 اشتغال شما موثر بوده

ميانگين  جمع

 5از

ترتيررب 

 ميانگين

خيلررررري  4زياد، 3متو ط، 2كم، 1كم،خيلي

 5زياد،

تعميررررررررر 

 موتورخودرو

 5 3.35 63 10 16 25 10 2 فراواني

 %100 %15.9 %25.4 %39.7 %15.9 %3.2 درصد

الكترونيرررك 

 صنعتي

 6 3.12 49 10 9 13 11 6 فراواني

 %100 %20.4 %18.4 %26.5 %22.4 %12.2 درصد

گرافيرررررك، 

 كامزيوتر

 4 3.80 35 10 13 8 3 1 فراواني

 %100 %28.6 %37.1 %22.9 %8.6 %2.9 درصد

تعميرموترررور 

 تراكتور

 1 3.98 64 29 13 15 6 1 فراواني

 %100 %45.3 %20.3 %23.4 %9.4 %1.6 درصد

 3 3.89 28 4 18 5 1 0 فراواني خياطي ...

 %100 %14.3 %64.3 %17.9 %3.6 %0.0 درصد

كشررررررررت 

گياهرررررررا  

 داروئي

 2 3.90 61 22 16 19 3 1 فراواني

 %100 %36.1 %26.2 %31.1 %4.9 %1.6 درصد

 _ 3.66 300 85 85 85 34 11 فراواني جمع

 %100 %28.3 %28.3 %28.3 %11.3 %3.7 درصد

 

بيشترين تراثير   هنر تا تعميرموتور تراكتور موخته در رشته ، مشاهده مي شود، مهارو ها ي آ29درجدول 

تراثير  شراغلين،  درصرد   84.9را دراشتغال داشته و رشته الكترونيك صنعتي كمترين تاثير، اما به طور كلي، 

 مهارو ها بر اشتغال خودرا بيش از حد متو ط ، اظهار نموده اند.

 

 



72 

 

 نتاثير نياز بازار كار براشتغال فارغ التحصيال

 
 رشته تحصيلي:تاثير نياز بازار كار براشتغال فارغ التحصيالن به تفکيک  30-جدول 

 
ميانگين  جمع تا چه حد نياز بازار كار در اشتغال شما موثر بوده  رشته تحصيلي ديزلم

 5از

ترتيرررب 

خيلرررري  4زياد، 3متو ط، 2كم، 1كم،خيلي ميانگين

 5زياد،

 4 2.70 61 4 6 28 14 9 فراواني تعمير موتورخودرو

 %100 %6.6 %9.8 %45.9 %23.0 %14.8 درصد

 3 2.79 47 6 7 15 9 10 فراواني الكترونيك صنعتي

 %100 %12.8 %14.9 %31.9 %19.1 %21.3 درصد

 2 3.21 33 3 16 5 3 6 فراواني گرافيك، كامزيوتر

 %100 %9.1 %48.5 %15.2 %9.1 %18.2 درصد

 6 1.77 62 0 4 15 6 37 فراواني ورتعميرموتور تراكت

 %100 %0.0 %6.5 %24.2 %9.7 %59.7 درصد

 1 3.66 29 6 11 9 2 1 فراواني خياطي ...

 %100 %20.7 %37.9 %31.0 %6.9 %3.4 درصد

 5 2.67 60 8 12 13 6 21 فراواني كشت گياها  داروئي

 %100 %13.3 %20.0 %21.7 %10.0 %35.0 درصد

 _ 2.66 292 27 56 85 40 84 راوانيف جمع

 %100 %9.2 %19.2 %29.1 %13.7 %28.8 درصد

 

بيشترين تراثير را  ، مشاهده مي شود، به اظهار فارغ التحصيال  ، نياز بازار كار به رشته خياطي، 30درجدول 

 70.6درمجموع ليكن    دراشتغال آنا  داشته و كمترين نياز بازاركار به رشته تعميرموتور تراكتور بوده ا ت.

 هاي كاردانش  رادرحد متو ط وكمتر، اظهار نموده اند.شاغلين، نياز بازاركار به رشته درصد 
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 ميزان رضايت از شغل فعلي  فارغ التحصيالن

 
 : ميزان رضايت از شغل فعلي  فارغ التحصيالن كاردانش به تفکيک جنسيت31-جدول 

 جمع تيد؟تا چه حد از شغل فعلي خود راضي هس   

 خيلي زياد زياد خيلي كم كم

جنسيت فارغ 

 التحصيالن

 65 19 20 12 14 فراواني زن

 %100 %29.2 %30.8 %18.5 %21.5 درصد

 172 27 65 44 36 فراواني مرد

 %100 %15.7 %37.8 %25.6 %20.9 درصد

 237 46 85 56 50 فراواني جمع

 %100 %19.4 %35.9 %23.6 %21.1 درصد

در حد ، درصد فارغ التحصيال  كار دانش ازشغل فعلي خود روايتي 55.3، ، مشاهده مي شود، 31درجدول 

 زياد وخيلي زياد، داشته اند.

 

 
 از شغل فعلي آزمون رضايت: 31 -ادامه جدول

 درجه آزادي مقدارخي دو   
سددطح معنددي  

 داري

 0.106 3 6.120 خي دو پيرسون

     237 تعداد نمونه قابل قبول

 

برا اس آزمو  ،  طوح ميزا  روايت از شغل فعلي فارغ التحصيال  كاردانش ز  ومرد تفراوو معنري داري   

 (.  Sig.>0.05درصد مشاهده نمي شود) 95در  طح اطمينا  
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 فارغ التحصيالن تحصيل برادامهعوامل موثر 

 
 حصيالن با توجه به رشته تحصيلي آنهافارغ الت عوامل موثر برادامه تحصيل: مقايسه  32جدول 

در صورتيكه دانشجو هستيديوامل موثر در ادامه تحصيل    

 شما كدام يا كدامين هستند 

 جمع

يدم يالقره  

بررره رشرررته 

تحصيلي در 

 دوره ديزلم

يالقمنررردي 

بررره كسرررب 

مررررررردرك 

تحصررررريلي 

 باالتر

نبود  زمينه 

اشتغال بكرار  

در رشرررررته 

 تحصيلي

برره ترراخير 

انررررداختن 

  ربازي

رشررررته 

تحصيلي 

 ديزلم

تعميرررررررر 

 موتورخودرو

 52 5 12 28 7 فراواني

 %100 %9.6 %23.1 %53.8 %13.5 درصد

الكترونيررك 

 صنعتي

 40 1 14 23 2 فراواني

 %100 %2.5 %35.0 %57.5 %5.0 درصد

گرافيررررك، 

 كامزيوتر

 68 0 13 45 10 فراواني

 %100 %0.0 %19.1 %66.2 %14.7 درصد

ور تعميرموت

 تراكتور

 33 0 12 19 2 فراواني

 %100 %0.0 %36.4 %57.6 %6.1 درصد

 59 0 9 37 13 فراواني خياطي ...

 %100 %0.0 %15.3 %62.7 %22.0 درصد

كشرررررررت 

گياهرررررا  

 داروئي

 97 1 21 68 7 فراواني

 %100 %1.0 %21.6 %70.1 %7.2 درصد

 349 7 81 220 41 فراواني جمع

 %100 %2.0 %23.2 %63.0 %11.7 درصد

درصد به دليل  63فارغ التحصيال  شاخه كاردانش را نشا  ميدهد.  يوامل موثر برادامه تحصيل، 32درجدول

كسرب  ، به ادامه تحصيل پرداخته اند، اين ميرزا  يالقمنردي بره    يالقمندي به كسب مدرك تحصيلي باالتر

صيال  رشته هراي كراردانش شرباهت دارد.  ايرن     ، يموما در همه رشته هاي فارغ التحمدرك تحصيلي باالتر

 62.7خياطي درصد، 66.2 گرافيك، كامزيوتردرصد،  70.1 كشت گياها  داروئيميزا  يالقه به ترتيب: براي 

درصد، مي  53.8 تعمير موتورخودرودرصد،  57.5  لكترونيك صنعتيدرصد،ا 57.6 تعميرموتور تراكتوردرصد،

 باشد.
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 رغ التحصيالنفا عوامل موثر بر بيکاري

 

 
 فارغ التحصيالن كاردانش با توجه به رشته تحصيلي آنها عوامل موثر بر بيکاري: مقايسه   33 -جدول

 جمع در صورتيكه بيكار هستيد كدام و يا كدامين يامل در بيكاري شما موثر بوده ا ت    

پيدا نكرد  شرغل  

منا ررب و مررورد  

 يالقه

يالقررره بررره  

 ادامه تحصيل

 نبررود  زمينرره 

اشررررررتغال در 

 رشته تحصيلي

نداشررررررتن 

كرارو پايررا   

 خدمت

مشررررركالو 

شخصرررري و 

 خانوادگي

رشررررته 

تحصيلي 

 ديزلم

تعميرررررررر 

 موتورخودرو

 134 2 26 46 25 35 فراواني

 %100 %1.5 %19.4 %34.3 %18.7 %26.1 درصد

الكترونيررك 

 صنعتي

 141 1 19 62 14 45 فراواني

 %100 %0.7 %13.5 %44.0 %9.9 %31.9 درصد

گرافيررررك، 

 كامزيوتر

 170 19 0 62 35 54 فراواني

 %100 %11.2 %0.0 %36.5 %20.6 %31.8 درصد

تعميرموتور 

 تراكتور

 165 1 17 117 18 12 فراواني

 %100 %0.6 %10.3 %70.9 %10.9 %7.3 درصد

 166 25 1 48 36 56 فراواني خياطي ...

 %100 %15.1 %0.6 %28.9 %21.7 %33.7 درصد

كشرررررررت 

گياهرررررا  

 داروئي

 187 11 4 52 28 92 فراواني

 %100 %5.9 %2.1 %27.8 %15.0 %49.2 درصد

 963 59 67 387 156 294 فراواني جمع

 %100 %6.1 %7.0 %40.2 %16.2 %30.5 درصد

 

پيردا نكررد  شرغل    و  نبود  زمينه اشتغال در رشرته تحصريلي  دو مورد،   ، مشاهده مي شود،33-درجدول 

فارغ التحصيال  شاخه كاردانش بوده ا ت، ولي براي رشته درصد يامل بيكاري  70.7 ، نا ب و مورد يالقهم

كشرت گياهرا    "وبرراي رشرته    يامل مهمتر  "نبود  زمينه اشتغال در رشته تحصيلي"، تعميرموتور تراكتور

  ت. مهم بيكاري بوده ايامل "پيدا نكرد  شغل منا ب و مورد يالقه"، يامل "داروئي
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 عوامل موثر در اشتغال و بيکاري فارغ التحصيالن شاخه كار دانش از نظر خود فارغ التحصيالن  

نفر به اين  وال پا خ دادند،  لريكن تعردادي    670نفر فارغ التحصيل شاخه كاردانش مورد مطالعه 1473از 

گرديرد و درنهايرت    هم بيش از يك يامل را مطرح نموده انرد، پا رخ هرا شرمارش، خالصره وطبقره بنردي       

پا خ قابل قبول ا تخراج و در جدول زير به صورو فراواني ودرصرد مرترب شرده برا راس بيشرترين      1480

 فراواني قابل مالحظه ا ت.

 خودفارغ التحصيالن: عوامل موثر در اشتغال و بيکاري فارغ التحصيالن كاردانش از نظر 34-جدول 

 درصد فراواني زمينه عوامل

 15.4 228 زمينه اشتغال در بازار كار نبود  اقتصادي

 10.9 162 محروم بود  منطقه و فرصت كم شغلي در زمينه رشته ها 

 8.5 126 نداشتن  رمايه براي خود اشتغالي 

 5.6 83 مشكل اقتصادي كشور 

 2.8 41 وعف خدماو و صنعت كشور 

 2.4 35 حصيال نبود  قوانين حمايتي براي اشتغال فارغ الت  قوانين ومقرراو

 2.6 38 يدم حمايت از فارغ التحصيال  دختر

 5.3 78 نبود  رابطه بين آموزش و بازار كار

 7.5 111 تجربه ،دانش و مهارو كم فارغ التحصيال  فردي 

 3.6 54 مدرك پايين تحصيلي

 3.6 53 قانع نبود  به شغل هاي موجود 

 %3.3 49 نداشتن يالقه به رشته كاردانش 

 2.8 42 نداشتن انگيزه و پشتكار براي اشتغال

 3.0 45 از د ت داد  مهارو و فرصت شغلي به خاطر  ربازي  نقش دولت

 6.8 101 اشباع شد  رشته ها

 6.5 96 نبود  برنامه ريزي تو ط دولت 

 6.1 90 يوامل فرهنگي و يدم حمايت خانواده مسايل فرهنگي

 3.2 48 ه به كار دانشآشنا نبود  و بي توجهي جامع

 100 1480 جمع
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به عنوان عوامل موثر در بيکداري   را عامل 18 فارغ التحصيالن كار دانش ،در پاسخ به سوال فوق،

عوامدل مدوثر در بيکداري فدارغ التحصديالن       مطالب کكر شده در جردول، متنا ب با .نمودندمعرفي 

در راس جدول قدرار   .گروه اول كهگرديد ونامگذاري  به پنج گروه تقسيمآنهاكاردانش از نظر خود

،بيشرترين فراوانري و   يراد شرده ا رت    عوامل اقتصادي موثر در بيکاري  از آن به  عنوان و گرفته است

نبود  زمينه اشتغال در برازار  اين يوامل  به ترتيب يبارتند از .اختصاص داده ا ت درصد پا خها را به خود 

ي،نداشتن  رمايه براي خرود اشرتغالي ،مشركل اقتصرادي وورعف      ،محروم بود  منطقه و فرصت كم شغلكار

گروه دوم يوامل موثر در بيكاري فارغ التحصريال  تحرت ينروا     . معرفي شده اندخدماو و صنعت در كشور 

يبارتنرد  آنها  وميباشرند ار ذكه اين يوامل نيز در ووعيت بيكاري فارغ التحصيال  اثر گر  ، ا ت يوامل فردي

پايين تحصيلي فرارغ التحصريال  و قرانع نبرود  بره شرغلهاي       كم فارغ التحصيال ،مدرك تجربه و مهارو ،از

موجود ا ت. ومين گروه از يوامل موثر در بيكاري با ينوا   قوانين ومقرارو نامگذاري شده ا ت و آنها نيز 

لتحصريال   يواملي نظير،نبود  قوانين حمايتي براي اشتغال فارغ التحصيال ،يدم حمايرت ازاشرتغال فرارغ ا   

.گروهاي ديگر نيز شامل نقش دولرت ومسرايل   ه ا تکكر گرديد نبود  رابطه بين آموزش و بازار كاردختر و 

از د رت  و نبود  برنامه ريزي تو ط دولت ،اشباع شد  رشته هافرهنگي ا ت كه به ترتيب به يواملي نظير 

نا نبود  و بي تروجهي جامعره بره     و يدم حمايت خانواده وآش داد  مهارو و فرصت شغلي به خاطر  ربازي

اشاره  شده ا ت.در نتيجه ميتوا  گفت مهمترين يامل بيكاري فارغ التحصيال  كراردانش   كارايي كار دانش

فرارغ   اشتغال از نظر خود آنها مربوط به يوامل اقتصادي ،فردي،قوانين ومقرراو،نقش و ظايف دولت در قبال

ک ار اين عوامل نقش تعيين كننده اي در اشدتغال فدارغ   كه هر ي التحصيال  و يوامل فرهنگي ا رت 

 التحصيالن دارد.
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 بررسي وضعيت فارغ التحصيالن شاخه نظري -بخش دوم
 

همانگونه كه در مقدمه بخش اول توويح داده شد ، براي مقايسه ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  كار دانش 

تا در مورد ووعيت اشتغال  شاخه نظري انتخاب شد نفري از فارغ التحصيال  469با شاخه نظري، نمونه اي 

. اينك اطالياو ا تخراج شده از پر شنامه فارغ التحصيال  شاخه نظري ارايره  آنها اطالياو الزم بد ت آيد

 . و در بخشهاي آينده به مقايسه ووعيت هر دو شاخه خواهيم پرداخت ميگردد

 : الف:ويژگيهاي جمعيت شناختي

 

 لتحصيالن شاخه نظريوضعيت جنسيت فارغ ا
 : جنسيت فارغ التحصيالن شاخه نظري به تفکيک جنسيت برحسب استان 35-جدول 

 جمع كدا تا  

آکربايجا  

 غربي

 همدا  كرد تا  قزوين اصفها 

جنسرريت 

فررررررارغ 

 التحصيل

 243 45 49 38 64 47 فراواني ز 

 %100 %18.5 %20.2 %15.6 %26.3 %19.3 درصد

 203 31 54 42 40 36 فراواني مرد

 %100 %15.3 %26.6 %20.7 %19.7 %17.7 درصد

 446 76 103 80 104 83 فراواني جمع

 %100 %17.0 %23.1 %17.9 %23.3 %18.6 درصد

درصرد از فرارغ   54، توزيع نمونه بر حسب جنسيت درا تا  هاي مورد مطالعه مشاهده ميشرود. 35درجدول 

 .د بوده ا تدرصد از آنها مر46  و التحصيال  ز

 وضعيت شغل پدر فارغ التحصيالن نظري

 : شغل پدر فارغ التحصيالن مورد مطالعه به تفکيک جنسيت 36-جدول 

 جمع شغل پدر      

صددنعت كارگر آزاد كشاورز نظامي اداري

 گر

جنسدديت 

فددددارغ 

 التحصيل

 231 2 49 86 19 15 60 فراواني زن

 %100 %0.9 %21.2 %37.2 %8.2 %6.5 %26.0 درصد

 196 4 32 87 17 6 50 فراواني مرد

 %100 %2.0 %16.3 %44.4 %8.7 %3.1 %25.5 درصد

 427 6 81 173 36 21 110 فراواني جمع

 %100 %1.4 %19.0 %40.5 %8.4 %4.9 %25.8 درصد

 ند.درصد ازفارغ التحصيال  رشته هاي نظري داراي شغل آزاد بوده ا 40.5، پدر36باتوجه به جدول 
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 وضعيت اشتغال مادر فارغ التحصيالن شاخه نظري

 :شغل مادر فارغ التحصيالن مورد مطالعه به تفکيک جنسيت 37-جدول 

 جمع وضعيت اشتغال مادر      

 شاغل دارخانه

جنسيت فارغ 

 التحصيل

 242 20 222 فراواني زن

 %100 %8.3 %91.7 درصد

 197 15 182 فراواني مرد

 %100 %7.6 %92.4 درصد

 439 35 404 فراواني جمع

 %100 %8.0 %92.0 درصد

ن نسبت در زنرا   درصد ازفارغ التحصيال  رشته هاي نظري خانه دار بوده، اي 92، مادر 37باتوجه به جدول،

 ومردا  نزديك ا ت.

 

 وضعيت تحصيالت پدر فارغ التحصيالن  شاخه نظري

 
 ي مورد مطالعه به تفکيک جنسيت:وضعيت فارغ التحصيالن نظر 38-جدول 

 جمع تحصيالو پدر   

 دانشگاهي ديزلم راهنمايي ابتدايي بي  واد

جنسرريت 

فررررررارغ 

 التحصيل

 240 43 70 59 60 8 فراواني ز 

 %100 %17.9 %29.2 %24.6 %25.0 %3.3 درصد

 201 35 51 56 43 16 فراواني مرد

 %100 %17.4 %25.4 %27.9 %21.4 %8.0 درصد

 441 78 121 115 103 24 فراواني جمع

 %100 %17.7 %27.4 %26.1 %23.4 %5.4 درصد

درصد فارغ التحصيال  رشته هاي نظري داراي پدري با تحصيالو ديزلم وكمتر  82.3، 38باتوجه به جدول 

 بوده اند. تحصيالو پدر زنا  ازتحصيالو پدرمردا  فارغ التحصيل باالتر بوده ا ت.
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 صيالت مادر فارغ التحصيالن شاخه نظريوضعيت تح

 
 : وضعيت تحصيالت مادر فارغ التحصيالن نظري به تفکيک جنسيت39-جدول 

 جمع تحصيالو مادر   

 دانشگاهي ديزلم راهنمايي ابتدايي بي  واد

جنسرررريت 

فررررررررارغ 

 التحصيل

 243 14 75 55 79 20 فراواني ز 

 %100 %5.8 %30.9 %22.6 %32.5 %8.2 درصد

 200 12 55 56 53 24 فراواني مرد

 %100 %6.0 %27.5 %28.0 %26.5 %12.0 درصد

 443 26 130 111 132 44 فراواني جمع

 %100 %5.9 %29.3 %25.1 %29.8 %9.9 درصد

فارغ التحصيال  رشته هاي نظرري داراي مرادري برا تحصريالو ديرزلم       (درصد 94.1)، 39باتوجه به جدول 

 حصيالو مادر، زنا  فارغ التحصيل نيز ازتحصيالو مادرمردا  باالتر بوده ا ت.وكمتر بوده اند.ت

 

 وضعيت اقتصادي خانواده فارغ التحصيالن نظري

 فارغ التحصيالن نظري به تفکيک جنسيت سطح اقتصادي خانواده:وضعيت 40-جدول 
 جمع  طح اقتصادي خانواده   

خيلرررررري 

 600=پائين

هزار توما  

 و كمتر

 601=پايين

هزار توما  

تررررررررررا 

1200000 

 توما 

 12000001=متو ط

 1800000تومررا  تررا

 توما 

 1801000=باال

تومررررا  تررررا  

2400000 

 توما  

خيلررررررررررري 

 24000001=باال

 توما  به باال

جنسيت 

فرررررارغ 

 التحصيل

 241 1 15 184 32 9 فراواني ز 

 %100 %0.4 %6.2 %76.3 %13.3 %3.7 درصد

 204 0 6 157 32 9 فراواني مرد

 %100 %0.0 %2.9 %77.0 %15.7 %4.4 درصد

 445 1 21 341 64 18 فراواني جمع

 %100 %0.2 %4.7 %76.6 %14.4 %4.0 درصد

ازفارغ التحصيال  رشته هراي نظرري در  رطح     (درصد 95 )، ووعيت اقتصادي خانواده40باتوجه به جدول 

توما  ترا   1800000از خانواده ها از (درصد  95).به يبارو ديگر در آمد ماهانه متو ط و پائين تربوده ا ت

 طح اقتصادي خانواده فارغ التحصيال  ز  كمي بهترر از مرردا  بروده     تخمين زده ميشود.  توما 600000

 ا ت.
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 شاخه نظري نفارغ التحصيالهاي  خانوادهوضعيت مسکن 

 
 فارغ التحصيالن نظري به تفکيک جنسيتوضعيت مسکن :  41-جدول 

مسررركن در زمرررا  فرررارغ وورررعيت    

 التحصيل شد 

 جمع

 ملكي اجاره

جنسررريت 

فرررررررارغ 

 التحصيل

 240 197 43 فراواني ز 

 %100 %82.1 %17.9 درصد

 198 142 56 فراواني مرد

 %100 %71.7 %28.3 درصد

 438 339 99 فراواني جمع

 %100 %77.4 %22.6 درصد

ايرن   وفارغ التحصيال  رشته هاي نظري اجاره اي بوده  (درصد 22.6 )، ووعيت مسكن41باتوجه به جدول 

بوده ا ت )بهتر بود  ووعيت مسكن  (درصد 28.3 )ودر مردا درصد( 17.9)  نسبت درفارغ التحصيال  ز  

مردا  مورد مطالعه، ناشي از اقامت بخشي ازآنا  در محيط رو تا بوده كه اصروال اجراره نشريني، در رو رتا     

 .كمتر ا ت(

 

 هاي تحصيلي فارغ التحصيالن شاخه نظري:ويژگي -ب

 

 رشته تحصيلي فارغ التحصيالن شاخه نظري

 فارغ التحصيالن نظري به تفکيک جنسيت رشته تحصيلي ديپلم:  42-جدول 
ووعيت تحصيلي فرارغ التحصيلي)رشرته هراي       

 نظري(

 جمع

 تجربي انساني رياوي

جنسرررريت 

فررررررررارغ 

 التحصيل

 238 89 84 65 فراواني ز 

 %100 %37.4 %35.3 %27.3 درصد

 200 89 20 91 فراواني مرد

 %100 %44.5 %10.0 %45.5 درصد

 438 178 104 156 فراواني جمع

 %100 %40.6 %23.7 %35.6 درصد

 23.7 )از نمونه موردمطالعه فارغ التحصريال  رشرته رياوري،    (درصد 35.6 )، مشاهده مي شود،42درجدول

درصرد از نمونره موردمطالعره فرارغ      40.6دمطالعره فرارغ التحصريال  رشرته انسراني و      از نمونره مور  (درصد

 التحصيال  رشته تجربي، مي باشند.
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 وضعيت آخرين مدرک تحصيلي فارغ التحصيالن شاخه نظري

 
 : وضعيت آخرين مدرک تحصيلي فارغ التحصيالن به تفکيک جنسيت43-جدول 

 جمع آخرين مدرك تحصيلي   

ارشررررررد و  كارشنا ي ق ديزلمفو ديزلم

 باالتر

 234 5 106 7 116 فراواني ز  جنسيت فارغ التحصيل

 %100 %2.1 %45.3 %3.0 %49.6 درصد

 186 3 60 22 101 فراواني مرد

 %100 %1.6 %32.3 %11.8 %54.3 درصد

 420 8 166 29 217 فراواني جمع

 %100 %1.9 %39.5 %6.9 %51.7 درصد

درصد از فارغ التحصيال  نظري توانسته اند به مقاطع تحصيلي براالتر   48.3مشاهده مي شود: ، 43درجدول 

 از ديزلم د ت يابند.
 

 وضعيت كنوني فارغ التحصيالن شاخه نظري

، شراغل به منظور برر ي ووعيت كنوني فارغ التحصيال  شاخ نظري، چهار گزينه در نظر گرفته شرده ا ت) 

در اين پرژوهش شراغل كسري ا رت كره  تحصريالو دوره        (.تحصيل حال ادامه ي، در رباز، در حال بيكار 

در شرراخه  نظررري و در يكرري از رشررته هرراي  1393و 1392، 1391متو ررطه خررود را در يكرري از  ررالهاي 

به اتمام ر انيده و بنا به ايالم خودش مشغول بكرار شرده ا رت.در واقرع، شراغل      « انساني،تجربي و رياوي»

افراد شراغل كسراني    افراد تو ط خودشا  در پا خ به  وال پر شنامه ايالم شده ا ت. بود  يا بيكار بود 

هستند به صورو پاره وقت ، قراردادي، ر مي، روز مزد و حتي پيمراني وخرود اشرتغالي در مراكرز، دفراتر و      

 محلهاي خاصي مشغول به كار بوده اند .
 جنسيتتفکيک  : وضعيت كنوني فارغ التحصيالن مورد مطالعه به44-جدول 

 جمع ووعيت كنوني  

در حررررررررال 

خرررررررردمت 

  ربازي

در حررررررررال  بيكار هستم

 تحصيل هستم

 شاغل هستم

جنسررريت فرررارغ  

 التحصيل

 242 21 132 85 0 فراواني ز 

 %100 %8.7 %54.5 %35.1 %0.0 درصد

 198 19 117 29 33 فراواني مرد

 %100 %9.6 %59.1 %14.6 %16.7 درصد

 436 40 249 114 33 فراواني جمع

 %100 %9.2 %57.1 %26.1 %7.6 درصد

بيشتر  درصد(از فازغ التحصيال  شاخه نظري شاغل هستند. 9.2)در مجموع  ، مشاهده مي شود44درجدول 

درصد( در  7.6بيكارو ) (درصد 26.1)و  درصد( 57.1شاخه درحال تحصيل بوده اند) در اين فارغ التحصيال 

 14.6درصدو برراي مرردا     35.1نسبت بيكاري درزنا  فارغ التحصيل نظري  اند. حال خدمت  ربازي بوده

 .بوده ا ت (درصد 9.6درصد(و براي مردا ) 8.7نسبت اشتغال براي زنا  )درصد بوده ا ت.
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 زمينه هاي اشتغال فارغ التحصيالن شاخه نظري 

 
 جنسيت: زمينه اشتغال فارغ التحصيالن نظري به تفکيک  45-جدول 

 جمع مينه هاي اشتغال ز   

 كشاورزي صنعت خدماو

جنسرررريت 

فررررررررارغ 

 التحصيل

 23 0 1 22 فراواني ز 

 %100 %0.0 %4.3 %95.7 درصد

 58 1 8 49 فراواني مرد

 %100 %1.7 %13.8 %84.5 درصد

 81 1 9 71 فراواني جمع

 %100 %1.2 %11.1 %87.7 درصد

رغ التحصيال  شراغل نظرري در بخرش خردماو اشرتغال داشرته       بيشتر فا، مشاهده مي شود،  45درجدول 

 درصدبوده ا ت. 84.5درصدو براي مردا   95.7اشتغال دربخش خدماو مربوط براي زنا   درصد( 87.7اند)

 

 نوع اشتغال فارغ التحصيالن نظري

 
 جنسيت: وضعيت نوع اشتغال فارغ التحصيالن نظري به تفکيک  46-جدول 

 جمع چگونه ا ت   اشتغال شما  ووعيت  شاغل هستيد  چنانچه   نوع اشتغال

 خود اشتغالي  در بخش خصوصي شاغل در اداراو  دولتي

جنسيت فارغ 

 التحصيل

 27 5 15 7 فراواني ز 

 %100 %18.5 %55.6 %25.9 درصد

 61 22 24 15 فراواني مرد

 %100 %36.1 %39.3 %24.6 درصد

 88 27 39 22 فراواني جمع

 %100 %30.7 %44.3 %25.0 رصدد

درصد شاغلين به صرورو خصوصري وخوداشرتغالي مشرغول بروده انرد،        75، مشاهده مي شود،  46درجدول

درصرد(. ولري اشرتغال بره صرورو       39.3در مقابرل   55.6اشتغال در بخش خصوصي در زنرا  بيشرتر بروده)   

 د(.درص18.5در مقابل  36.1خوداشتغالي در مرداا  شايع تر بوده ا ت. )
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 نوع استخدام فارغ التحصيالن نظري

 
 جنسيت: نوع استخدام فارغ التحصيالن نظري به تفکيک 47-جدول 

 جمع ووعيت نوع ا تخدام   نوع استخدام

 پيماني قرار دادي ر مي

 23 1 17 5 فراواني ز  جنسيت فارغ التحصيل

 %100 %4.3 %73.9 %21.7 درصد

 51 10 31 10 فراواني مرد

 %100 %19.6 %60.8 %19.6 درصد

 74 11 48 15 فراواني جمع

 %100 %14.9 %64.9 %20.3 درصد

درصد شاغلين به صورو قراردادي ا تخدام بوده ، اين نسبت در زنا   64.9، مشاهده مي شود،  47درجدول 

 درصد بوده ا ت. 60.8درصد و در مردا   73.9

 

 رغ التحصيالن نظرياشتغال به كار فادراثرنياز بازار كار

 
 جنسيتدر اشتغال به كار فارغ التحصيالن به تفکيک   : اثرنياز بازار كار 48-جدول 

 

 جمع بازاركار تاثير نياز   

 خيلي زياد زياد متو ط كم كمخيلي

 36 5 5 11 10 5 فراواني ز  جنسيت فارغ التحصيل

 %100 %13.9 %13.9 %30.6 %27.8 %13.9 درصد

 61 18 16 14 6 7 راوانيف مرد

 %100 %29.5 %26.2 %23.0 %9.8 %11.5 درصد

 97 23 21 25 16 12 فراواني جمع

 %100 %23.7 %21.6 %25.8 %16.5 %12.4 درصد

 

 درصد فارغ التحصيال  نيازبازاركاررا به فارغ التحصيال  شاخه نظرري  54.7، مشاهده مي شود، 48درجدول 

درصرد درحدمتو رط    72.3اند، زنا  نيازبرازار كراررا بردتر ارزيرابي كررده انرد )       درحد متو ط وكمتردانسته

 وكمترمي دانند(
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 مدرک تحصيلي فارغ التحصيالن نظري در زمان اشتغال

 
 جنسيت: مدرک تحصيلي فارغ التحصيالن نظري در زمان اشتغال به تفکيک 49-جدول 
 جمع با چه مدرك تحصيلي مشغول به كار شديد    

 كارشنا ي فوق ديزلم ديزلم

جنسيت فارغ 

 التحصيل

 28 15 4 9 فراواني ز 

 %100 %53.6 %14.3 %32.1 درصد

 65 12 9 44 فراواني مرد

 %100 %18.5 %13.8 %67.7 درصد

 93 27 13 53 فراواني جمع

 %100 %29.0 %14.0 %57.0 درصد

با مدرك ديزلم نظري ا تخدام شده اند، نسربت  يال  درصد فارغ التحص 57مشاهده مي شود،  49درجدول ،

 درصدبوده ا ت. 32.1درصد ولي درزنا   67.7اشتغال با مدك ديزلم درمردا  

 

 فارغ التحصيالن نظري بکار چگونگي اشتغال

 
 جنسيتبه تفکيک  بکار چگونگي اشتغال : 50-جدول 

 جمع چگونه  مشغول به كار شديد    

  ايرموارد شركت در ازمو  ي دو تا   و اشنايا معرف مراجعه به اداراو

جنسررريت 

فرررررررارغ 

 التحصيل

 24 0 4 14 6 فراواني ز 

 %100 %0.0 %16.7 %58.3 %25.0 درصد

 62 3 14 41 4 فراواني مرد

 %100 %4.8 %22.6 %66.1 %6.5 درصد

 86 3 18 55 10 فراواني جمع

 %100 %3.5 %20.9 %64.0 %11.6 درصد

درصد شاغلين، به توصيه دو تا  وآشنايا  فارغ التحصيال  اشتغال بكار شرده  64نشا  مي دهد،  50جدول 

 اند. اين نسبت براي آقايا  كمي بيشتر ا ت. 
 

 نظري شاخه عوامل موثر بر بيکاري فارغ التحصيالن
 

 جنسيتديپلم نظري به تفکيک عوامل موثر بر بيکاري فارغ التحصيالن  :51-جدول 

 جمع تيكه بيكار هستيد كدام و يا كدامين  يوامل در بيكاري شما موثر بوده  ا ت در صور   

پيرردا نكرررد   

شغل منا ب و 

 مورد يالقه

يالقه به ادامره  

 تحصيل

نبررود  زمينرره 

اشرررررتغال در 

 رشته تحصيلي

نداشتن كرارو  

 پايا  خدمت

مشررررررركالو 

شخصرررررري و 

 خانوادگي

جنسررريت 

فرررررررارغ 

 التحصيل

 166 7 0 46 51 61 فراواني ز 

 %100 %4.2 %0.0 %27.7 %30.7 %36.7 درصد

 98 2 17 31 30 18 فراواني مرد

 %100 %2.0 %17.3 %31.6 %30.6 %18.4 درصد

 264 9 18 77 81 79 فراواني جمع

 %100 %3.4 %6.8 %29.2 %30.7 %29.9 درصد
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پيردا نكررد  شرغل    ي خرودرا  از فارغ التحصيال  نظري دليرل بيكرار   (درصد29.9)نشا  ميدهد،  51جدول 

) درصرد(  بيرا  نمروده انرد. هرم چنرين       36.7)، در زنرا    (درصد 18.4 )) در مردا   منا ب و مورد يالقه

 (درصد، 30.6 )در مردا    يالقه به ادامه تحصيلاز فارغ التحصيال  نظري دليل بيكاري خودرا  (درصد30.7

درصد از فارغ التحصيال  يادشرده دليرل بيكراري خرودرا     ( 29.2 )درصد(  اظهار نموده اند.  30.7 ) در زنا 

 درصد(  مي باشد. 27.7)، در زنا   (درصد 31.6  ) در مردا  نبود  زمينه اشتغال در رشته تحصيلي

 

 ديدگاه فارغ التحصيالن شاخه نظري در مورد شاخه كار دانش

نفر بره ايرن  روال     397مطالعه، مورد  نظريشاخه نفري فارغ التحصيل  469در مورد پر ش فوق، از نمونه

درصد به اين  وال پا خ نداده اند(، لريكن تعردادي هرم بريش از يرك يامرل را        15.4نفر  72پا خ دادند، )

پا خ قابل قبول ا رتخراج، و   510مطرح نموده اند، پا خ ها شمارش، خالصه وطبقه بندي شده و درنهايت 

بيشترين فراواني( نتايج قابل مالحظده بده   برا اس در جدول زير به صورو فراواني ودرصد )مرتب شده 

 شرح زيراست:
 

 آنهاشتغال به شاخه كار دانش وضعيت ا نسبتفارغ التحصيالن شاخه نظري  نگرش: 52-جدول 

 درصد فراواني عوامل مطرح شده رديف 

 23.5 120 اصال به شاخه كاردانش يالقه ندارم  1

 14.1 72 ل مي شدم بهتر از شاخه نظري بوداگر در اين شاخه درس مي خواندم و شاغ 2

 11.8 60 اكثر فارغ التحصيال  كاردانش بيكار هستند 3

 15.3 78 شاخه كاردانش براي بازار كار منا ب ا ت در صورتي كه شغل پيدا كنند. 4

 9.4 48 دانش آموزا  با  طح  واد كم وارد شاخه كار دانش مي شوند 5

 10.6 54 اردانش ندارماطالياتي در مورد شاخه ك 6

 8.2 42 مهارو فارغ التحصيال  كم ا ت  7

 7.1 36 نگاه جامعه به كاردانش خوب نيست 8

 

 100 510 مجموع پاسخ هاي پيشنهاد شده

 

ا تنباط ميشود،اكثر فارغ التحصيال  شاخه نظرري بره شراخه كرار دانرش يالقره منرد         52از جدول شماره 

يده اي نيز اظهار نموده اند در صورو وجود شغل در بازار كرار برراي فرارغ    .و نگرش آنها منفي ا ت نيستند

بازار كارشاخه كار دانرش  ادر  اين شاخه افزايش مي يافت زيرآنها التحصيال  كاردانش، تمايل  ادامه تحصيل 

 رواد  دانش آموزا  با  رطح   اظهار نموده اندبعضي ازاز پا خگويا  افرادي  براي ديزلمه ها منا ب تر ا ت.

بعضي  به نظر ميشوند و از مهارو الزم برخوردار نيستند و در نتيجه بيكار ميمانند.كار دانش  كم وارد شاخه 

به نظر مير د نگرش منفي فارغ التحصيال  شاخه نظرري  انها نگاه جامعه به شاخه كار دانش مثبت نيست. از

 .ا تغ التحصيال  و ووعيت بيكاري آنها به شاخه كار دانش بدليل خوب نبود  نگاه جامعه ، طح  واد فار
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 نظري:  وكاردانش  مقايسه وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن-بخش سوم

در اين بخش  تالش ميشود براي پا خگويي به پر شهاي پژوهش در خصوص مقايسه ووعيت اشتغال فارغ  

اشرتغال   وورعيت وه بر مقايسره  منظور تشريح بهتر اين مقايسه ، يال التحصيال  اطالياو الزم ارايه گردد.به

، به مقايسه متغير هاي مختلرف ديگرري ، از جملره ويژگيهراي جمعيرت شرناختي، تحصريلي،        آنهاوبيكاري 

 .مي پردازيماقتصادي ،فرهنگي ، فارغ التحصيال   نيز

 

 مقايسه وضعيت شغل پدر
 

 : مقايسه وضعيت شغل پدر فارغ التحصيالن كاردانش ونظري53جدول 

  
  
  

 جمع رشغل پد

 گرصنعت كارگر آزاد كشاورز نظامي اداري

 1409 24 353 577 304 31 120 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %1.7 %25.1 %41.0 %21.6 %2.2 %8.5 درصد

 444 8 86 177 37 21 115 فراواني نظري

 %100 %1.8 %19.4 %39.9 %8.3 %4.7 %25.9 درصد

 1853 32 439 754 341 52 235 فراواني جمع

 %100 %1.7 %23.7 %40.7 %18.4 %2.8 %12.7 درصد

 

، مشاهده مي شود، پدر بيشترفارغ التحصيال  شغل آزاد دارند. در مقام مقايسه ،  پردرا  فرارغ   53در جدول 

 21.6التحصيل شاخه  كاردانش بيشتر از پدرا  فارغ التحصيل شاخه نظري بره كشراورزي اشرتغال دارنرد ،)    

 8.5درصرددر مقابرل    25.9درصد(. ولي از نظر شغل اداري اشتغال بر يكس بوده ا ت ) 8.3ل درصددر مقاب

، براي آزمو ، چنانچه فقط  ه گروه نسبتا يمده: اداري، كشراورز وكرارگررا انتخراب كنريم، مشراهده      درصد(

بيشرتر   نظرري خواهيم كرد، آزمو  به شدو تفاوو هارا معني دار نشا  مي دهد، پردرا  فرارغ التحصريال     

 اداري بوده وبيشتر پدرا  فارغ التحصيال  كاردانش به كارگري وكشاورزي اشتغال داشته اند.

 
 شغل پدر فارغ التحصيالن كاردانش ونظري: آ زمون خي دو به منظور مقايسه  53ادامه جدول 

سطح معني داري  درجه آزادي مقدارخي دو 

 0 5 125.042 پيرسن خي دو دوطرفه

قابل تعداد نمونه 

 قبول

1853   
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 مقايسه وضعيت شغل مادر فارغ التحصيالن

 
 : مقايسه وضعيت اشتغال مادر فارغ التحصيالن كاردانش ونظري54جدول 

  
  
  

 جمع وضعيت اشتغال مادر

 شاغل دارخانه

 1436 43 1393 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %3.0 %97.0 درصد

 456 37 419 فراواني نظري

 %100 %8.1 %91.9 درصد

 1892 80 1812 فراواني جمع

 %100 %4.2 %95.8 درصد

درصررددر مقابررل  97، مشرراهده مرري شررود، مادربيشررترفارغ التحصرريال  كرراردانش خانرره دار)54در جرردول 

 درصد(، 3درصددر مقابل  8.1درصد(،  بوده ولي مادرا  بيشترفارغ التحصيال  نظري شاغل بوده اند)91.9

 
 : آ زمون مقايسه وضعيت اشتغال مادر فارغ التحصيالن كاردانش ونظري 54جدولادامه 

مقدددارخي   

 دو 

درجددددده 

 آزادي

سددطح معنددي داري  

 دوطرفه

دو  سطح معني داري دقيق

  طرفه

سدطح معنددي داري دقيددق  

 يکطرفه

     0.000 1 22.401 پيرسن خي دو

 0.000 0.000       آزمون دقيق فيشر

تعداد نمونده قابدل   

 بولق

1892         

برا اس آزمو ، هم درووعيت اشتغال مادرفارغ التحصيال  كاردانش ورشته هراي نظرري تفراوو معنري دار     

 (. Sig.<0.05وجود دارد)

 

 مقايسه وضعيت تحصيالت پدر فارغ التحصيالن

 : مقايسه وضعيت تحصيالت پدر فارغ التحصيالن كاردانش ونظري  55جدول 

 عجم تحصيالت پدر      

 دانشگاهي ديپلم راهنمايي ابتدايي بي سواد

 1436 36 183 384 608 225 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %2.5 %12.7 %26.7 %42.3 %15.7 درصد

 458 83 124 117 110 24 فراواني نظري

 %100 %18.1 %27.1 %25.5 %24.0 %5.2 درصد

 1894 119 307 501 718 249 فراواني جمع

 %100 %6.3 %16.2 %26.5 %37.9 %13.1 صددر

درصرد فرارغ التحصريال  كراردانش داراي پردري برا تحصريالو         2.5، مشاهده مي شود، فقرط  55درجدول 

 درصد پدر فارغ التحصيال  رشته هاي نظري تحصيالو دانشگاهي داشته اند، 18.1دانشگاهي بوده، ولي 



89 

 

  
 ت پدر فارغ التحصيالن كاردانش ونظري: آ زمون مقايسه وضعيت تحصيال 56ادامه جدول 

سطح معني داري  درجه آزادي مقدارخي دو 

 دوطرفه

 000 4 238.422 پيرسن خي دو

   1894 تعداد نمونه قابل قبول

برا اس آزمو ، هم درميزا  تحصيالو پدربين فارغ التحصيال  كاردانش و نظري تفراوو معنري دار وجرود    

 (. Sig.<0.05دارد)

 ت تحصيالت مادر فارغ التحصيالنمقايسه وضعي

 : مقايسه فارغ التحصيالن كاردانش ونظري مورد مطالعه براساس وضعيت تحصيالت مادر 57جدول 
  
  
  

 جمع تحصيالت مادر

 دانشگاهي ديپلم راهنمايي ابتدايي بي سواد

 1451 16 115 272 668 380 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %1.1 %7.9 %18.7 %46.0 %26.2 درصد

 460 28 135 113 138 46 فراواني نظري

 %100 %6.1 %29.3 %24.6 %30.0 %10.0 درصد

 1911 44 250 385 806 426 فراواني جمع

 %100 %2.3 %13.1 %20.1 %42.2 %22.3 درصد

 10)از مرادرا  فرارغ التحصريال  كراردانش بيسرواد بروده و      (درصرد  26.2)، مشاهده مي شود،  57درجدول 

 مادرا  فارغ التحصيال  رشته هاي نظري، بيسواد بوده اند، (درصد

 
 : آ زمون مقايسه وضعيت تحصيالت مادر فارغ التحصيالن كاردانش ونظري 57ادامه جدول 

سدددطح معندددي داري  درجه آزادي مقدارخي دو   

 دوطرفه

 0.000 4 228.441 پيرسن خي دو

   1911 تعداد نمونه قابل قبول

و ، هم در طوح تحصيالو مادربين فارغ التحصيال  كاردانش و نظري تفاوو معنري دار وجرود   برا اس آزم

 (. Sig.<0.05دارد )
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 مقايسه سطح اقتصاد خانواده فارغ التحصيالن
 

 فارغ التحصيالن كاردانش ونظري سطح اقتصادي خانواده: مقايسه 58جدول

  
  
  

 جمع سطح اقتصادي خانواده

خيلددددددي 

 600000=پائين

 تومان وكمتر

 6000001=پايين

تومدددددددان 

 1200000تددددا

 تومان

 12000001=متوسط

 1800000تومان تا

 تومان

 18000001=باال

تومددددددان 

 2400000تدددا

 تومان

خيلددددددي 

 24000001=باال

 تومان به باال

 1430 1 44 862 439 84 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %0.1 %3.1 %60.3 %30.7 %5.9 درصد

 462 1 22 354 67 18 فراواني نظري

 %100 %0.2 %4.8 %76.6 %14.5 %3.9 درصد

 1892 2 66 1216 506 102 فراواني جمع

 %100 %0.1 %3.5 %64.3 %26.7 %5.4 درصد

درصد فارغ التحصيال  كاردانش پرائين ترر    36.6 اقتصادي خانواده، مشاهده مي شود، ووعيت  58درجدول 

درصد فارغ التحصيال  رشته هاي نظري، پائين ترر   18.4 ي خانوادهاقتصادازحد متو ط بوده ا ت. ووعيت 

 ازحد متو ط ا ت،
  

 درفارغ التحصيالن كاردانش ونظري سطح اقتصادي خانواده: آ زمون مقايسه  58ادامه جدول 
 سطح معني داري دوطرفه درجه آزادي مقدارخي دو 

 0.000 4 54.851 پيرسن خي دو

   1892 تعداد نمونه قابل قبول

فارغ التحصيال  كاردانش و نظرري تفراوو معنري دار وجرود      در طوح اقتصادي خانوادهبرا اس آزمو ، هم 

 (. Sig.<0.05دارد)
 

 مقايسه وضعيت كنوني فارغ التحصيالن كاردانش ونظري

 فارغ التحصيالن كاردانش ونظري وضعيت كنوني: مقايسه 59جدول 

  
  
  

 جمع ؟در حال حاضر وضعيت شما چگونه است

 تحصيل سربازي بيکار شاغل

 1424 304 141 749 230 فراواني كاردانش شاخه

 100 21.3 9.9 52.6 16.2 درصد

 457 259 38 119 41 فراواني نظري

 100 56.7 8.3 26.0 9.0 درصد

 1881 563 179 868 271 فراواني جمع

 100 29.9 9.5 46.1 14.4 درصد

شود، درحال حاور،فارغ التحصيال  شاخه كراردانش بريش از فرارغ التحصريال       ، مشاهده مي 59درجدول 

درصد(. بيشترفارغ التحصيال  نظري به تحصيل اشتغال  9درصددر مقابل  16.2شاخه نظري شاغل بوده اند)

براي آزمو ، چنانچه فقط دوگروه نسبتا يمده: بيكار واشرتغال   درصد(. 21.3درصددر مقابل  56.7داشته اند)
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ه تحصيل را انتخاب كنيم، مشاهده خواهيم كرد، آزمو  به شدو تفاوو هارا معني دار نشا  مي دهد، فارغ ب

 التحصيال  نظري بيشتر مشغول به تحصيل بوده ولي بيشتر فارغ التحصيال  كاردانش بيكار اند.

 
 انش ونظري: آ زمون خي دو به منظور مقايسه وضعيت كنوني فارغ التحصيالن كارد 59ادامه جدول 

 سطح معني داري دوطرفه درجه آزادي df مقدارخي دو 

 3 0.000 (a)210.424 پيرسن خي دو

   1881 تعداد نمونه قابل قبول

فررارغ التحصرريال  كرراردانش و نظررري تفرراوو معنرري دار وجررود      ووررعيت كنرروني برا رراس آزمررو ، در 

 (. Sig.<0.05دارد)

 

 اس شاخه تحصيلي    مقايسه وضعيت كنوني فارغ التحصيالن بر اس
 آنها به تفکيک كاردانش ونظري وضعيت كنوني: مقايسه فارغ التحصيالن زن ومرد مورد مطالعه براساس 60جدول 

جنسيت فارغ 

 التحصيالن

 جمع در حال حاضر وضعيت شما چگونه است؟   

 تحصيل سربازي بيکار شاغل

 683 180 0 444 59 فراواني كاردانش شاخه زن

 %100 %26.4 %0.0 %65.0 %8.6 صددر

 238 132 0 85 21 فراواني نظري

 %100 %55.5 %0.0 %35.7 %8.8 درصد

 921 312 0 529 80 فراواني جمع

 %100 %33.9 %0.0 %57.4 %8.7 درصد

 
 
 
 
 

 مرد

 700 114 130 290 166 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %16.3 %18.6 %41.4 %23.7 درصد

 198 117 33 29 19 فراواني نظري

 %59.1 %16.7 %14.6 %9.6 درصد
100% 

 

 898 231 163 319 185 فراواني جمع

 %100 %25.7 %18.2 %35.5 %20.6 درصد

، مشاهده مي شود، درحال حاور،بطور كلي ميزا  بيكاري درزنا  هر دو شاخه بيش از مرردا    60درجدول 

درصرد ا رت. ميرزا  بيكراري در زنرا  فرارغ        35.5درصرد ودر مرردا     57.4 ا ت. ميزا  بيكاري در زنرا  

درصد زنا  فارغ التحصيال  كاردانش بيكار، ولي ميزا   65التحصيال  كاردانش شديد تر ا ت، به طوري كه 

 درصد بوده ا ت. 35.7بيكاري در زنا  فارغ التحصيال  نظري 

درصرد(.ميزا    25.7درصرد درمقابرل    33.9ردا  ا رت،)  از ويي ديگر، اشتغال به تحصيل درزنا  بيش از م

(. 26.4در مقابرل  55.5اشتغال به تحصيل فارغ التحصيال  شاخه نظرري بريش از شراخه كرار دانرش ا رت)      

درصد مردا  فارغ  16.3درصدزنا  فارغ التحصيل كاردانش به تحصيل مشغول شده اند ولي  26.4همچنين 

 .التحصيل كاردانش به تحصيل مشغول اند
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 زنان ومردان فارغ التحصيالن كاردانش ونظري وضعيت كنوني: آ زمون مقايسه  60ادامه جدول 

سددطح معنددي  درجه آزادي مقدارخي دو    جنسيت فارغ التحصيالن

 داري دوطرفه

 3 0.000 (a)70.693 پيرسن خي دو زن

     933 تعداد نمونه قابل قبول

 3 0.000 (b)156.344 پيرسن خي دو مرد

     898 تعداد نمونه قابل قبول

فارغ التحصيال  كاردانش و نظري ، چره درزنرا  وچره در مرردا  تفراوو       ووعيت كنونيبرا اس آزمو ، در

 (. Sig.<0.05معني دار وجود دارد)

 

 مقايسه فارغ التحصيالن كاردانش ونظري به تفکيک جنسيت

 
 آنها به تفکيک جنسيت وضعيت كنونيمطالعه براساس  : مقايسه فارغ التحصيالن كاردانش ونظري مورد 61جدول 

 جمع در حال حاضر وضعيت شما چگونه است؟    شاخه

 تحصيل سربازي بيکار شاغل

جنسددديت  كاردانش

فددددددارغ 

 التحصيالن

 673 180 0 444 59 فراواني زن

 %100 %26.7 %0.0 %66.0 %8.8 درصد

 700 114 130 290 166 فراواني مرد

 %100 %16.3 %18.6 %41.4 %23.7 رصدد

 1383 294 130 734 225 فراواني جمع

 %100 %21.3 %9.4 %53.1 %16.3 درصد

جنسددديت  نظري

فددددددارغ 

 التحصيالن

 238 132 0 85 21 فراواني زن

 %100 %55.5 %0.0 %35.7 %8.8 درصد

 198 117 33 29 19 فراواني مرد

 %100 %59.10 %16.70 %14.60 %9.60 درصد

 436 249 33 114 40 فراواني جمع

 %100 %57.1 %7.6 %26.1 %9.2 درصد

، مشاهده مي شود، درحال حاور، ميزا  بيكاري در فرارغ التحصريال  كراردانش بريش از فرارغ      61درجدول 

درصرد(. ميرزا  بيكراري در زنرا  فرارغ التحصريل        26.1درصرد درمقابرل    53.1التحصيال  نظري ا ت، ،) 

درصد زنا  فارغ التحصيل كاردانش بيكار، ولي ميرزا  بيكراري در    66اردانش شديد تر ا ت، به طوري كه ك

 درصد بوده ا ت. 35.7زنا  فارغ التحصيل نظري 

درصرد درمقابرل    57.1از ويي ديگر، اشتغال به تحصيل درفارغ الحصيال  رشته هاي نظري بيشتر ا ت، ،) 

ردا  فارغ التحصيل كاردانش به تحصيل مشغول بوده، ولي اشتغال به درصد م 16.3درصد(. همچنين  21.3

 درصد ا ت. 59.1تحصيل در مردا  رشته هاي نظري 
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 فارغ التحصيالن كاردانش ونظري به تفکيک زنان ومردان وضعيت كنوني: آ زمون مقايسه  61ادامه جدول 

مقددددارخي    شاخه

 دو 

درجددده 

 آزادي

سددطح معنددي 

 داري دوطرفه

 3 0.000 (a)205.817 پيرسن خي دو نشكاردا

     1391 تعداد نمونه قابل قبول

 3 0.000 (b)47.315 پيرسن خي دو نظري

     440 تعداد نمونه قابل قبول

فارغ التحصيال  ز  ومرد در كاردانش و نظري ، تفراوو معنري دار وجرود     ووعيت كنونيبرا اس آزمو ، در

 (. Sig.<0.05دارد)

 
 

 ونگي وضعيت اشتغال فارغ التحصيالنمقايسه چگ

 
 فارغ التحصيالن دو شاخه نوع استخدام: مقايسه چگونگي   62جدول 

چنانچرره شرراغل هسررتيد ووررعيت اشررتغال شررما   

 چگونه ا ت 

 جمع

 روزمزد پيماني قراردادي ر مي

 223 147 17 41 18 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %65.9 %7.6 %18.4 %8.1 درصد

 92 0 28 40 24 فراواني ينظر

 %100 %0.0 %30.4 %43.5 %26.1 درصد

 315 147 45 81 42 فراواني جمع

 %100 %46.7 %14.3 %25.7 %13.3 درصد

، مشاهده مي شود، درحال حاوروورعيت اشرتغال فرارغ التحصريال  شراغل نظرري از كيفيرت        62درجدول 

ر رمي،  د فارغ التحصيال  شاغل نظرري بره صرورو    درص 100اشتغال فارغ التحصيال  كاردانش بهتر ا ت)

درصد ا ت به نحوي كره   34.1مشغول بوده ولي اين نسبت در فارغ التحصيال  كاردانش  قراردادي، پيماني

 درصد فارغ التحصيال  شاغل كارانش به صورو روز مزدمشغول به كار اند(.   65.9

 
 شاغل كاردانش ونظري  فارغ التحصيالن وضعيت اشتغال: آزمون مقايسه 62جدول 

 طح معني داري  درجه آزادي مقدارخي دو 

 دوطرفه

 0.000 3 116.171 پير ن خي دو

   315 تعداد نمونه قابل قبول

فررارغ التحصرريال  شرراغل كرراردانش و نظررري متفرراوو و معنرري دار   ووررعيت اشررتغالبرا رراس آزمررو ، در

 (.  Sig.<0.05)ا ت
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 شاغل كاردانش ونظريمقايسه نوع اشتغال فارغ التحصيالن 

 اشتغالنوع  وضعيت: مقايسه فارغ التحصيالن شاغل كاردانش ونظري براساس 63جدول 

 جمع چنانچه شاغل هستيد ووعيت اشتغال شما چگونه ا ت  

 خوداشتغالي خصوصي دولتي

 215 82 109 24 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %38.1 %50.7 %11.2 درصد

 77 12 50 15 فراواني نظري

 %100 %15.6 %64.9 %19.5 درصد

 292 94 159 39 فراواني جمع

 %100 %32.2 %54.5 %13.4 درصد

درصد فارغ التحصيال  شاغل نظري دربخش دولتي بروده ولري ايرن     19.5، مشاهده مي شود،  63درجدول 

ال  شاغل بره صرورو   درصد فارغ التحصي 38.1ا ت،از ويي ديگر 11.2نسبت در فارغ التحصيال  كاردانش 

درصرد مري    15.6خود اشتغالي مشغول بوده اند ولي ميزا  خود اشتغالي در فارغ التحصيال  شراغل نظرري   

 باشد.
 

 فارغ التحصيالن  شاغل كاردانش ونظري وضعيت اشتغال:آزمون مقايسه نوع  63ادامه جدول 
 طح معني داري  درجه آزادي مقدارخي دو 

 دوطرفه

 0.001 2 14.007 پير ن خي دو

   292 تعداد نمونه قابل قبول

 

 اشتغال فارغ التحصيالن شاغل  زمينه مقايسه

 اشتغال فارغ التحصيالن شاغل كاردانش ونظريزمينه : مقايسه 64جدول 

چنانچه شاغل هستيد ووعيت اشتغال شما   

 چگونه ا ت 

 جمع

 كشاورزي صنعت خدماو

 200 16 72 112 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %8.0 %36.0 %56.0 درصد

 85 1 9 75 فراواني نظري

 %100 %1.2 %10.6 %88.2 درصد

 285 17 81 187 فراواني جمع

 %100 %6.0 %28.4 %65.6 درصد

درصرد   10.6درصد فارغ التحصيال  شاغل نظري دربخرش خردماو،    88.2، مشاهده مي شود، 64درجدول 

درصرد فرارغ    56ورزي مشرغول بره كرار بروده انرد.  در صرورتيكه،        درصد دركشا 1.2دربخش صنعت وتنها 

درصد به اموركشاورزي مشرغول   8درصد دربخش صنعت و 36التحصيال  شاغل كاردانش دربخش خدماو، 

 بوده اند.
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 : آزمون مقايسه نوع اشتغال فارغ التحصيالن  شاغل كاردانش ونظري64ادامه جدول 
درجه  مقدارخي دو 

 آزادي

اري  طح معني د

 دوطرفه

 0.000 2 27.655 پير ن خي دو

   285 تعداد نمونه قابل قبول

براي فارغ التحصيال  شراغل كراردانش و    خدماو، صنعت وكشاورزيبرا اس آزمو ، اشتغال دربخش هاي  

 (. Sig.<0.05نظري متفاوو و معني دار ا ت)

 

 مقايسه مدرک تحصيلي فارغ التحصيالن شاغل كاردانش ونظري

 : مقايسه برحسب مدرک تحصيلي در زمان اشتغال به كار فارغ التحصيالن شاغل كاردانش ونظري 65جدول 
 جمع با چه مدرک تحصيلي مشغول بکار شده ايد؟      

 كارشناسي فوق ديپلم ديپلم

 248 7 27 214 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %2.8 %10.9 %86.3 درصد

 97 28 13 56 فراواني نظري

 %100 %28.9 %13.4 %57.7 درصد

 345 35 40 270 فراواني جمع

 %100 %10.1 %11.6 %78.3 درصد

فارغ التحصيال  شاغل شاخه كراردانش برا مردرك ديرزلم ،      (درصد 86.3)، مشاهده مي شود،  65درجدول 

 ه اند.مشغول به كار شد با مدرك كارشنا ي (درصد 2.8)با مدرك فوق ديزلم وتنها  (درصد 10.9)

با مردرك فروق   (درصد  13.4 )فارغ التحصيال  شاغل نظري با مدرك ديزلم ، (درصد 57.7  )در صورتيكه، 

 مشغول به كار شده اند. با مدرك كارشنا ي (درصد 28.9 )ديزلم و

 
 : آزمون مقايسه مدرک تحصيلي زمان اشتغال فارغ التحصيالن  شاغل65ادامه جدول 

 ح معني داري دوطرفهسط درجه آزادي مقدارخي دو 

 2 0.000 (a)54.265 پيرسن خي دو

   345 تعداد نمونه قابل قبول

و نظرري معنري   برا اس آزمو ، تفاوو مدرك تحصيلي زما  اشتغال به كار بدر فارغ التحصيال  كاردانش 

 (.  Sig.<0.05دار ا ت)
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 فارغ التحصيالن عوامل موثر برادامه تحصيلمقايسه 

 
 فارغ التحصيالن كاردانش ونظري عوامل موثر برادامه تحصيل: مقايسه 66جدول 

  
  
  

در صورتيکه دانشجو هستيدعوامل موثر در ادامه تحصيل شما كددام يدا   

 كدامين هستند؟

 جمع

عدم عالقده بده   

رشته تحصديلي  

 در دوره ديپلم

عالقمندددي بدده 

كسددب مدددرک 

 تحصيلي باالتر

نبددودن زميندده  

اشتغال بکدار در  

 رشته تحصيلي

تدداخير  بدده

انددددداختن 

 سربازي

 366 7 84 230 45 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %1.9 %23.0 %62.8 %12.3 درصد

 313 0 8 73 232 فراواني نظري

 %100 %0.0 %2.6 %23.3 %74.1 درصد

 679 7 92 303 277 فراواني جمع

 %100 %1.0 %13.5 %44.6 %40.8 درصد

فرارغ التحصريال  شراخه كراردانش برا فرارغ        وامل موثر برادامره تحصريل  ي، مشاهده مي شود،  66درجدول 

درصد فارغ التحصيال  شاخه كاردانش به رشته تحصيلي ديزلم  12.3التحصيال  شاخه نظري متفاوو ا ت. 

يلي ديزلم خود بي درصد فارغ التحصيال  شاخه نظري به رشته تحص 74.1خود بي يالقه بوده اند و درمقابل 

درصد فارغ التحصيال  شاخه كاردانش به دليل تمايل به كسب مردرك تحصريلي براالتر    8,62اند. يالقه بوده

درصد فارغ التحصيال  شاخه نظري براي كسب مدرك تحصيلي باالتر 23.3ل به تحصيل شده اند ولي ومشغ

ه اشرتغال  درصد فارغ التحصيال  شاخه كاردانش به دليل نبود  زمين 23به ادامه تحصيل مشغول شده اند،  

درصد فارغ التحصيال  شاخه نظري بره دليرل نبرود  زمينره     2.6به ادامه تحصيل پرداخته اند ولي درمقابل 

 اشتغال به تحصيل ادامه داده اند.

 
 فارغ التحصيالن شاخه هاي كاردانش ونظري عوامل موثر برادامه تحصيل: آزمون مقايسه  66ادامه جدول 

 ي داري دوطرفهسطح معن درجه آزادي مقدارخي دو 

 3 0.000 (a)274.912 پيرسن خي دو

   679 تعداد نمونه قابل قبول

فارغ التحصيال  شاخه هاي كاردانش ونظري متفاوو و معني  يوامل موثر برادامه تحصيلبرا اس آزمو  هم 

 (.Sig.<0.05دار ا ت)
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 ارغ التحصيالن عوامل موثر بربيکاري فمقايسه 

 
 ارغ التحصيالن كاردانش ونظريوامل موثر بربيکاري فع: مقايسه  67جدول

  
  
  

در صورتيکه بيکار هستيد كدام و يا كدامين عامل در بيکاري شما مدوثر بدوده   

 است؟

 جمع

پيدددا نکددردن  

شغل مناسب و 

 مورد عالقه

عالقدده بدده 

ادامددددده 

 تحصيل

نبودن زمينده  

اشددددتغال در 

 رشته تحصيلي

نداشدددتن 

كارت پايان 

 خدمت

مشددددکالت 

ي و شخصددد

 خانوادگي

 990 64 68 395 165 298 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %6.5 %6.9 %39.9 %16.7 %30.1 درصد

 275 9 18 79 83 86 فراواني نظري

 %100 %3.3 %6.5 %28.7 %30.2 %31.3 درصد

 1265 73 86 474 248 384 فراواني جمع

 %100 %5.8 %6.8 %37.5 %19.6 %30.4 درصد

 

فارغ التحصيال  شاخه كاردانش با فرارغ التحصريال    يوامل موثر بربيكاري ، مشاهده مي شود،  67ل درجدو

پيدا نكرد  شغل منا ب و درصد فارغ التحصيال  شاخه كاردانش به دليل  16.7شاخه نظري متفاوو ا ت. 

پيدا نكرد  شرغل  يل درصد فارغ التحصيال  شاخه نظري به دل 30.2بيكاربوده اند ولي درمقابل  مورد يالقه

 يالقه به ادامه تحصيلدرصد فارغ التحصيال  شاخه كاردانش به دليل  39.9بيكار اند.  منا ب و مورد يالقه

بيكرار   يالقه به ادامه تحصريل درصد فارغ التحصيال  شاخه نظري به دليل  28.7بيكاربوده اند ولي درمقابل 

 3.3بيكرار انرد ولري     مشكالو شخصي و خرانوادگي دليل درصد فارغ التحصيال  شاخه كاردانش به  6.5اند. 

 بيكار مي باشند. مشكالو شخصي و خانوادگيدرصد فارغ التحصيال  شاخه نظري به يلت 

 
 فارغ التحصيالن شاخه هاي كاردانش ونظريعوامل موثر بربيکاري : آزمون خي دو به منظور مقايسه   67ادامه جدول 

 عني داري دوطرفهسطح م درجه آزادي مقدارخي دو   

 4 0.000 (a)31.151 پيرسن خي دو

     1265 تعداد نمونه قابل قبول

 

فارغ التحصيال  شاخه هاي كراردانش ونظرر متفراوو و معنري دار      يوامل موثر بربيكاريبرا اس آزمو  هم 

 (.Sig.<0.05ا ت)
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  فارغ التحصيالن اشتغالدرنياز بازار كار مقايسه ميزان 
 در اشتغال به كار فارغ التحصيالن كاردانش ونظري  ميزان نياز بازار كار : 68-جدول 

  
  
  

 جمع تا چه حد نياز بازار كار در اشتغال شما موثر بوده

 خيلي زياد زياد متوسط كم كمخيلي

 304 32 59 86 41 86 فراواني كاردانش شاخه

 %100 %10.5 %19.4 %28.3 %13.5 %28.3 درصد

 106 27 23 26 18 12 وانيفرا نظري

 %100 %25.5 %21.7 %24.5 %17.0 %11.3 درصد

 410 59 82 112 59 98 فراواني جمع

 %100 %14.4 %20.0 %27.3 %14.4 %23.9 درصد

، در حرد  كراردانش  درصد نيازبازاركاررا بره فرارغ التحصريال  شراخه     69.1، مشاهده مي شود،  68درجدول 

 درصد بوده ا ت. 51.8نگاه فارغ التحصيال  نظري اين نسبت متو ط وكمترمي دانند، از

 
 ونظري كاردانشبر اشتغال فارغ التحصيالن نيازبازاركار: آ زمون مقايسه 68-جدول ادامه 

 سطح معني داري دوطرفه درجه آزادي مقدارخي دو 

 4 0.000 (a)22.947 پيرسن خي دو

   410 تعداد نمونه قابل قبول

ازنگرراه فررارغ التحصرريال  كرراردانش و نظررري، معنرري دار      اشررتغال يازبازاركرراربراينبرا رراس آزمررو ،  

 (. Sig.<0.05ا ت)

 

 مقايسه وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن كاردانش با گروه همتايان زير ديپلم:

 راله زيرر ديرزلم ،از     20-24به منظور مقايسه ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  كار دانش و گرروه همسرال   

كه ووعيت اشتغال و بيكاري افراد در گروههاي  ني مختلف  1395آماري مركز آمار ايرا  در  ال  اطالياو

و ميزا  تحصيالو آنها را بترتيب در  تونهاي مختلف مشخص نموده ا ت و همچنين از يافته هاي پژوهش 

 . حاور در خصوص ووعيت بيكاري و اشتغال فارغ التحصيال  كار دانش  ا تفاده به يمل آمد

 
 1395ساله در سال  20-24:  نرخ اشتغال و بيکاري فارغ التحصيالن كاردانش و گروه همتا زيرديپلم 69جدول شماره 

 جنس                    

 

 

 

 نرخ بيکاري و اشتغال

 زن مرد زن و مرد

بده  گروه همتا

 درصد

فارغ التحصديالن  

بددده  كددداردانش

 درصد

 گروه همتا

 به درصد

فارغ التحصيالن 

بدده  دانشكددار

 درصد

 گروه همتدا 

 به درصد

فددددددددارغ 

التحصدددديالن 

بدده  كدداردانش

 درصد

 6/8 9 23 1/62 3/16 5/35 نرخ اشتغال

 65 6/50 4/41 6/26 53 9/17 نرخ بيکاري

 1395منبع:اطالعات آماري مركز آمار ايران
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 راله   20-24درصد و  گروه همسال 3/16كاردانش نرخ اشتغال فارغ التحصيال   69برا اس جدول شماره 

 9درصرد و   62.1درصد ميباشد.اين ميزا   بره ترتيرب برراي مرردا   و زنرا  زيرر ديرزلم          35.5زير ديزلم 

درصد ميباشد.اين بدا  معني ا رت كره وورعيت     8.6درصد و  23درصدومردا  و زنا  كار دانش به ترتيب 

اشرتغال فرارغ التحصريال       راله حردود دو برابرر  وورعيت     20-24اشتغال افراد زير ديزلم در گروه  رني  

كاردانش ا ت.البته اين بدا  معني نيست كه اين فاصله از حتميرت برخروردار ا رت زيررا بخشري از فرارغ       

 ند.التحصيال  كار دانش مشغول ادامه تحصيل و يا در خدمت  ر بازي بسر ميبر

 
 ،كارشناسدان و صداحبنظران  عوامل موثر در اشتغال و بيکاري فارغ التحصيالن شاخه كدار داندش از نظدر مديران   

مديرا  هنر تانها، صراحبنظرا  و د رت    از نظريوامل موثر در اشتغال و بيكاري فارغ التحصيال  كار دانش 

از طريرق  اندركارا  كاردانش در داخل و خارج از آموزش و پرورش و نمايندگا  بخرش اشرتغال در ا رتانها    

اج پاسخ مصاحبه ها از روش تحليدل كيفدي   براي استخر شده ا رت .  شنا ايي و جمع آوريمصاحبه 

شد.در اين شيوه پا خهاي ارايه شده به  وال چند بار مطالعه و مفراهيم اصرلي منردرج در پا رخ     استفاده 

هاا تخراج شد.  زس با برر ي مفاهيم ا تخراج شده، مفاهيم هم معني و مشابه درهرم ادغرام ودر نهايرت    

 و يوامل  شنا ايي شده جمع بنديبه يمل آمد.مقوله ها مشخص گرديد. در پايا  از يلل 

نفر از مرديرا  هنر رتانهاي، اصفها ،كرد رتا ،همدا ،آکربايجا  غربري و      30مصاحبه شوندگا  يبارتند از 

نفر از كارشنا ا   داخل و خرارج از آمروزش و پررورش     40نفر مرد، همچنين 18نفر ز  و 12قزوين شامل، 

ها ينك مطالب ا تخراج شده از مصاحبها نفر ز  ميباشند. 11فر مرد و ن 29ونمايندگا  بخش اشتغال شامل 

 .به ترتيب افراد مصاحبه شونده ارايه ميگردد

 

 پاسخ مديران هنرستانها: :الف

يوامل اقتصرادي،   ،يوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيال  به  ه د ته شامل مطالب ا تخراج شده در مورد

. مصراحبه  شده انرد يزي آموزشي،نيروي انساني،فضاو تجهيزاو(  تقسيم بندي اجتمايي و آموزشي ) برنامه ر

در مرورد  شونده ها در قالب اين  ه محور مواردي را بيا  نموده اند كه اغلب وبه طور صريح بيشترين تاكيد 

ل آمرروزش و پرررورش معطرروف نمرروده انررد.برره يوامررل داخرر رايوامررل مرروثر بررر بيكرراري فررارغ التحصرريال  
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 عوامل موثردر بيکاري فارغ التحصيالن ازنظرمديران هنرستانها:70جدول 

 زير مقوله مقوله اصلي

 عوامل آموزشي

 عوامل مرتبط با دانش آموز-الف
 ورود دانش آموزا  وعيف به شاخه كاردانش -1

 يدم رغبت دانش آموزا  به كاردانش  - 2

 حسا يت دخترا  روي شاخه كار دانش)كارگر نيمه ماهر( -3

 ا يت خانواده و دانش آموز روي يناوين رشته هاحس -4

 وعف هنرجويا  در دروس رياوي، زبا ، زيست و شيمي-5

 عوامل مرتبط با برنامه ريزي آموزشي -ب

 ارتباط طولي دروس هنر تا  و دانشگاه بر قرار نيست  -1

 تربيت فارغ التحصيال  بيش از نياز بازار كار  -2

 ني و مهارتي تبديل ينوا  كاردانش به ف  -3

  تو عه كمي بجاي تو عه كيفي هنر تانها-4

 يدم شرايط براي اشتغال بعضي از رشته-5

 جمع آوري بعضي از رشته ها نظير حسابداري و كامزبوتر-6

 اشكال در نظارو و  ارزشيابي و اجرا ي كاردانش-7

 نبود آموزش همراه با توليد-8

 مديريت آموزشي عوامل مرتبط با -ج

 فتن  كارورزي جدي نگر-1

 اشكال در برو   زاري - 2

 وعف در مهارو آموزي-3

    كشاورزي وصنعت ، خدماو  بخش ارتباط باف وع-4

 وعف نگاه آموزش و پرورش به كاردانش -5

 نبود نياز  نجي بازار كار-6

 دور شد  از اهداف هنر تانها  -7
  

 عوامل مرتبط با نيروي انساني-د

 ني در هنر تانهاتوزيع غلط نيروي انسا-1

 كمبود مشاوره در هنر تانها  -2

 ناكارآمدي مديرا  -3

 كمبود ا تادكار  -4

 نا منا ب بود  آموزش ومن خدمت  -5

 كمبود كادر آموزشي وتربيتي متخصص  -6

 بي انگيزگي معلما  و مديرا  -7

 مهارو كم هنرآموزا  و هنرجويا   -8

 شيآموز عوامل مرتبط با فضا و تجهيزات -ذ

 كمبود امكاناو آموزشي  -

 كمبود كتاب در رابطه با ا تاندارها -

 مجهز نبود  كارگاهها  -

 فاصله مكاني هنر تانهااز محل زندگي فارغ التحصيال   -

 به روز نبود  تجهيزاو -
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 88ادامه جدول 

 زير مقوله مقوله اصلي

 جامعه به دنبال پزشك و مهندس ا ت .1 فرهنگي عوامل اجتماعي

 جامعه به كاردانش منفي ا ت نگاه .2

 اوليا دانش آموزا  به كاردانش بي رغبت هستند .3

 مدرك گرايي در جامعه  .4

  مشكل اشتغال دخترا  از نظر فرهنگي و اجتمايي .5

 پايگاه  وعيف اجتمايي هنرجويا   .6

 بازار كار ناكار آمد  .1 عوامل اقتصادي

 نبود  هميه اشتغال براي كاردانش  .2

 ولت  يا تهاي اقتصادي غلط د .3

 كمبود  رمايه فارغ التحصيال  براي خود اشتغالي  .4

 مشكالو درآمد زايي هنر تانها  .5

 هزينه بر بود  ايجاد رشته هاي نو و كمبود  رانه هنر تانها .6

  

، مطابق با مطالب ارايه شده  در خصوص داليل بيكاري فارغ التحصريال  كره تو رط مرديرا      70در جدول 

قتصادي،آموزشي و اجتمايي ارايه شده ا ت، اغلرب مرديرا  بره طرور صرريح      هنر تانها، در قالب  ه محور ا

بيشترين تاكيد را بر يوامل آموزشي)داخل آموزش و پرورش( معطوف داشته اند. در بعد يوامل آموزشي كره  

و مرديريت آموزشري   و فضا و تجهيرزاو   يبه يوامل مرتبط با دانش آموز، برنامه ريزي آموزشي، نيروي انسان

به يواملي نظير، ورود دانش آمروزا  ورعيف بره     ،در بعد يوامل مرتبط با دانش آموزبندي شده ا تتقسيم 

در بعد عوامل مرتبط با برنامده ريدزي     دانش آموزا  به كاردانش ، بعضي از شاخه كاردانش ،يدم رغبت

يال  بيش از نياز تربيت فارغ التحص به يواملي نظير،يدم ارتباط طولي دروس هنر تا  و دانشگاه ،آموزشي 

مرديريت   عوامل مرتبط بدا در بعد  اشاره شده است.و تو عه كمي بجاي تو عه كيفي هنر تانهابازار كار

آموزشي به مواردي چو  جدي نگرفتن  كارورزي ،اشكال در برو   زاري، وعف در مهارو آموزي و ورعف  

 اعوامل مرتبط با نيروي انسداني در رابطه بارتباط با بخش صنعت ، خدماو و كشاورزي اشاره شده ا ت.

نا  و ناكارآمدي  بعضي از مديرا  ،نيروي انساني و مشاوره در هنر تانها و وعف به مشكالتي نظير توزيع غلط

 عامل ديگر مرتبط با فضا و تجهيزات نيروي انساني اشاره شده ا ت. منا ب بود  آموزش ومن خدمت

مبود ونبود امكاناو آموزشري ،كمبرود كتراب در رابطره برا      آموزشي  ا ت كه به بعضي از مشكالو نظير ، ك

در خصوص يوامل اجتمايي فرهنگي ، منفي  برود  نگراه   ا تاندارهاو مجهز نبود  كارگاهها اشاره شده ا ت.

جامعه و بي رغبتي اوليا به شاخه كاردانش ،مدرك گرايي در جامعه و مشكل اشتغال دخترا  از نظر فرهنگي 

همچنين در بعد يوامل اقتصادي به نبود  زمينره اشرتغال در برازار كرار، نبرود      ا ت. و اجتمايي مطرح شده

در قبرال اشرتغال فرارغ     كاردانش  و يا تهاي اقتصرادي غلرط دولرت   فارغ التحصيال   هميه اشتغال براي 

  .تاكيد شده ا ت  التحصيال 
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 ب  پاسخ صاحبنظران وكارشناسان:

بيكاري فارغ التحصيال  را به پنج د رته شرامل يوامرل اقتصرادي،     صاحبنظرا  وكارشنا ا  يوامل موثر بر 

تقسيم بندي نموده اند.اينك مطالب  مصاحبه شونده هرا در   اجتمايي فرهنگي ،مديريتي ، يا ي و آموزشي

 قالب اين پنج محور و به شرح زير ارايه ميگردد.

 

 
 كارشناسان:عوامل موثردر بيکاري فارغ التحصيالن ازنظرصاحبنظران و-71جدول 

 زير مقوله مقوله اصلي

 عوامل اقتصادي

 

 

 
  

 

 :اقتصاديساختار -الف 

 دولتي بود  بخش يمده اقتصادوتضعيف بخش خصوصي  .1

 فرار  رمايه ها از كشور .2

 اتكا به ايده هاي صادراو مواد نفتي   .3

 يدم امنيت  رمايه گذاري داخلي و خارجي .4

 ا تفاده از تكنولوژي  رمايه بر    .5

   مشاغل وا طه گري و ا تفاده از رانتهاي اقتصادي ودآور بود .6

 مشكل يروه و تقاواي نيروي كار .7

 منابع مالي: -ب 

 كمبود نقدينگي صاحبا  صنايع و تعطيلي واحد هاي توليدي  .1
 يدم حمايت دولت و بانكها ازفارغ التحصيال  براي  تامين منابع كسب و كار .2

  وي توليد وعف مديريت بازارها در هدايت اندوخته ها به  .3

 انطباق كم رشته هاي آموزشي با يالئق افراد، .1 عوامل آموزشي

 فقدا  انگيزه براي كسب يلم و دانش در دانش آموزا  .2

 به روز نبود  ا تاندارد هاي آموزشي .3

 همراه نبود  آموزش  با مهارو ودر محيط واقعي كار  .4

 نيروي انساني وتجهيزاو ناكار آمد .5

 -عوامدددل فرهنگدددي

 اجتماعي

 عوامل اجتماعي-الف

 ورود مجدد بازنشستگا  به بازار كار  .1

 ريايت روابط خويشاوندي در بكارگمارد  افراد  .2

 از قوانين كار و تامين اجتمايي به ينوا  يامل بازدارنده ا تخدام غلط كارفرمايا  تلقي  .3

 جامعهافزايش مشاركت زنا  در  .4

 كار دانش در جامعه تصويرکهني منفي در باره فارغ التحصيال جوا  بود  جمعيت  .5

 ب: عوامل فرهنگي

 وعف فرهنگ كار در جامعه .1

 گرايش فارغ التحصيال  به كارهاي داللي و وا طه گري .2

 تصور اين نكته كه بدو  زحمت بايد صاحب همه چيز شد .3

 يدم تمايل به اشتغال در مراكز دور از مركز ا تا  .4

 حمايت خانواده ها از فارغ التحصيال  .5
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 خارج از آموزش و پرورشعوامل مديريتي  -الف عوامل مديريتي 
 تمركز گرايي در مديريت كشور-1

 ناهماهنگي د تگاههاي اجرايي و تعدد مراكز تصميم گيري-2

 مديريت دولتي در اداره امور اقتصادي  يناكارآمد-3

 وعف مديرا  در پيش بيني برنامه هاي آينده -4

 ي گمارد  اشخاص فاقد صالحيت در رأس امور اجراي -5

 يدم وجود برنامه ريزي و  يا تهاي كال  اشتغال  -6

 وجود روابط و باند بازي در  طوح مديرا  -7

 ارزش قائل نشد  مديرا  براي فارغ التحصيال  -8

 درو  آموزش و پرورشيوامل مديريتي  -ب

 ي شاخه كار دانشفقدا  الگوي آمايش  ر زمين براي جهت دهي رشته ها-1

 حرفه اي فقدا  نظام صالحيت-2

 نبود   امانه جامع اطالياتي بازار كار -3

 مشاركت كم بخشهاي بيروني با آموزش و پرورش و نبود  قوانين الزام آور-4

 در آموزش و پرورش تشريفاو و ديوانساالري-5

 نا كار آمدي بعضي از مديرا  در آموزش وپرورش-6

 هاي  يا ي بر  ر قدرو هاي جناحكشمكش-1 عوامل سياسي

 روابط پر تنش ايرا  در  طح جهاني -2

 كارشكني ابر قدرو ها به ويژه امريكا  -3

 فرار مغزها از ايرا   -4

 تو عه  نيافتگي  يا ي-5

  يا ي نمود  بعضي از امور آموزش و پرورش-6

بيكراري فرارغ التحصريال  ازنظرصراحبنظرا       يوامرل مطابق با مطالب ارايه شرده در خصروص    71درجدول 

شرده   گروه بنردي ، يا ي و آموزشي  اجتمايي،-محور ،اقتصادي،مديريتي،فرهنگي  5ا  در قالب وكارشنا 

كه خود به   اختار  اقتصادي ومنابع مرالي تقسريم بنردي    ،جامعهاقتصاد يوامل بيكاري متاثر ازا ت. در بعد

هرا و  دولتي بود  بخش يمرده اقتصادوتضرعيف بخرش خصوصري ،فررار  ررمايه       شده ا ت به يواملي نظير 

كمبود نقدينگي صاحبا  صنايع و تعطيلي ، ودآور بود  مشاغل وا طه گري و ا تفاده از رانتهاي اقتصادي 

واحد هاي توليدي و يدم حمايت دولت و بانكها ازفارغ التحصيال  براي  تامين منابع كسب و كار اشاره شده 

 ا ت.

گررايش فرارغ    ،يش مشراركت زنرا  در جامعره   افزا به يواملي نظير،،اجتمايي بيكاري-فرهنگي يوامل در بعد

،مدرك گرايي در جامعه، زياده خواهي فارغ  ،جوا  بود  جمعيت التحصيال  به كارهاي داللي و وا طه گري

  .التحصيال  كه حاور به پذيرش هر شغلي نيستند، توقع اشتغال در مشاغل اداري اشاره شده ا ت

فارغ التحصيال  ،از يواملي نظير، به روز نبرود  ا رتاندارد هراي    در مورد يوامل آموزشي اثر گذار بر بيكاري 

آموزشي ، همراه نبود  آموزش  با مهارو آموزي در محيط واقعي كارو نيروي انساني وتجهيزاو ناكار آمد ياد 

 شده ا ت. 

تاثير گذار در بيكاري فارغ التحصريال  كره خرود  بره دو د رته شرامل يوامرل        يوامل مديريتي در خصوص 

تمركرز گرايري در    بره ديريتي خارج و يوامل مديريتي داخل آموزش و پرورش تقسريم بنردي شرده ا رت     م

فقدا  الگوي آمايش  ر زمين  گيري ، مديريت كشور، ناهماهنگي د تگاههاي اجرايي و تعدد مراكز تصميم
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نه جرامع  ، فقدا  نظام صالحيت حرفه اي ، نبرود   راما  ي تحصيلي دانش آموزا براي جهت دهي رشته ها

مشاركت كم بخشهاي بيروني برا آمروزش و پررورش و نبرود  قروانين الرزام آور در ايرن         ،اطالياتي بازار كار 

خصوص اشاره شده ا ت .در بعد  يا ي به روابط پر تنش ايرا  در  طح جهاني و كارشكني ابر قدرو ها به 

 تاكد شده ا ت.اشتغال  در نتيجهوكشورويژه امريكابراي مانع شد  پيشرفت اقتصادي 
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 فصل پنجم
 جمع بندي بحث

نتيجه گيري و   
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 مقدمه

اهميت نيروي انساني در بخشهاي مختلف توليد جوامع و تربيت افراد براي مشاغل معين موورويي قرديمي   

ا ت كه براي اين منظور كوشش فراوا  به يمل آمده ا ت.امروز نيز نيروي انساني  كا  آمد مهمترين يامرل  

آ  اقداماو متعددي صورو ميگيرد.يكي از اين اقرداماو كره در    رشد جوامعا ت و در جهت تامين و تربيت

دنيررا و كشررور مررا ،تربيررت و آمرروزش نيررروي انسرراني مررورد نيرراز مررورد نيرراز بخشررهاي مختلررف اقتصررادي  

از طريق آموزشهاي كار دانش ا ت.اين گونره آموزشرهااگر چره توفيقراو     جامعه)صنعت،خدماو و كشاورزي(

يمل با كا تي هايي نيز روبه رو بوده اند.اين كا تي ها با برر ي و مطالعه قابل قابل توجهي داشته اند،اما در 

شنا ايي و مرتفع شد  هستند.يكي از روشهاي برر ي ووعيت موجود آموزشهاي كار دانش برر ي كرارايي  

 بيروني آنها ا ت. 

  داراي اهميت فراوا  برر ي ووعيت فارغ التحصيال  هر نظام آموزشي در را تاي ارزيابي برو  داد هاي آ

ا ت. نتايج چنين برر ي هايي مي تواندما را درباره ادامه برنامه، تعديل يا توقف آ  كمك نموده و در نتيجه 

 . پرداخته شود صريح تر برنامه به قضاوو  

يك نظام آموزشي كارآمد همواره بايد از ووعيت فارغ التحصيال  خود بره ويرژه در مرورد ميرزا  اشرتغال و      

  .لوبيت آنها براي بازار كار مطلع باشد مط

اشتغال   ال از تا يس واجراي برنامه شاخه كاردانش تاكنو  برر ي جامعي از ووعيت  24با گذشت حدود 

يلي رغم آنكه مجريا  اين برنامه ا تقبال دانش آموزا  از تحصيل  .به يمل نيامده ا ت فارغ التحصيال  آ 

ه ارزيابي مي كنند و بر مبناي آ  به تو رعه كمري رشرته هراي كراردانش و      را قابل توج كار دانش در شاخه

افزايش دانش آموزا  شاغل به تحصيل در ايرن شراخه مبرادرو مري ورزنرد، امرا از وورعيت اشرتغال فرارغ          

مقايسره اشرتغال آنهرا برا فرارغ      التحصيال  ، روايت آنا  در انتخاب اين شراخه ،كيفيرت مهرارو آمروزي و     

اطالياو روشن و مستدلي در د ت ندارند. نظري ،ارتباط شغل آنها با مدرك تحصيلي و... التحصيال  شاخه 

،  ( 1379 ،) جاللي پرور  ( 1374 ،)يافته هاي پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه )براي مثال مهدي زاده

ر انجرام  ( كه در  طح ا رتانهاي كشرو  1382 )و نويدي( 1385  ،)نفيسي ( 1396 ،)برزگر ( 1385 )متين ،

گرديده ا ت، بر نگراني هاي موجود افزوده ا ت.از دليل اين نگرانيهااين ا ت كه پژوهشهاي فوق و بسياري 

در  هرا ديگر از پژوهشها، تصوير و ارزيابي مثبتي از ووعيت فارغ التحصيال  كاردانش بويژه ووعيت اشتغال آن

 بازار كار ارائه نمي دهند.

ا ت در اختيار آمروزش   بوده نياز مورد اي اجراي برنامه كاردانشامكاناتي كه برهمه  نمود بايد ايتراف  البته

ماهيت و بنيا  آموزش هاي كار دانش را مشاركت با بخرش هراي   .به ينوا  نمونه قرار نگرفته ا تو پرورش 

بر  بيرو  از آموزش و پر ورش و  بازاركار تشكيل مي دهد. يكي از چالش هاي اصلي و آ يب هاي جدي وارد

نگرفتره  كره بدر رتي صرورو     اجراي اين آموزش ها ، نحوه و ميزا  مشاركت بخش هاي بيروني با آنها رت 

بستر اشتغال فارغ التحصيال  كه ايجاد آ  به يوامل خارج از آموزش و پرورش وابسته ا ت  همچنين  .ا ت

بدو  يك تحليل همه جانبه ودگما  ميردر نتيجه  . با مشكالو يديده اي رو به رو بوده ا ت نبوده و هموار

 پرداخت. به قضاوو  موجود شاخه كار دانش ييكارادر باره صريح  بطورنمي توا  به  نگر،
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برر ي ووعيت اشتغال فارغ التحصريال  كرار دانرش    »متنا ب با مقدمه فوق،اين پژوهش باينوا  بنا بر اين 

  جرا در آمد.به ا« ومقايسه آ  با ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  شاخه نظري

كراردانش وتعرداد    1393و  1392،  1391نفر از فارغ التحصيال   رالهاي   1473براي انجام پژوهش تعداد 

ا رتا  كشرور انتخراب شردند و بره       5 در همرا   رالهاواز  نفراز فارغ التحصيال  شراخه نظرري    480حدود 

و ورعيت اشرتغال فرارغ    همچنرين   پر شنامه هاي ويژه فارغ التحصريال  در ايرن خصروص  پا رخ دادنرد.     

كه اطالياو آنها از مركز آمار ايرا  دريافت گرديد مقايسه التحصيال  كار دانش باگروه همسال زير ديزلمه ها

نفر از كارشنا ا  و صاحبنظرا  داخل و خارج  40نفر از مديرا  هنر تانها و  30با  آ يالوه بر  به يمل آمد.

 فارغ التحصيال  مصاحبه به يمل آمد.  اشتغال ووعيتاز آموزش و پرورش در خصوص 

موردتجزيره   spssدر فصل هاي  وم و چهارم اين پژوهش ويژگيهاي نمونه آماري با ا رتفاده از نررم افرزار    

وتحليل قرار گرفته و شاخص هاي آماري در قالب جداول توزيع فراواني، ارايه گرديده و به پر شهاي پژوهش 

واي مصاحبه ها با مديرا  هنر رتانها و كارشنا را  و صراحبنظرا  برا     پا خ داده شده ا ت. همچنين ، محت

ا تفاده از فنو  ناظر به روش تحقيق كيفي، طبقه بندي، تلخيص شد و در پايا  فصل چهارم اريه گرديد. در 

ومن ارايه  و  زس به پر شهاي جانبي پژوهش پا خ داده ميشوددر آغاز به پر شهاي ا ا ي  فصل حاور،

خواهرد  ته هاي طرح، همخواني اين يافته ها با  اير شواهد پژوهشي مرورد بحرث و برر ري قررار     خالصه ياف

 . گرفت

 

 هاي پژوهشسئوال

  

تعميرر  »،«الكترونيرك صرنعتي  »ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  مرد شاخه كاردانش در رشته هراي  .1

 چگونه ا ت « تعمير موتور تراكتور»و« موتور خودرو

گرافيك كرامزيوتر و  »، « خياطي»تحصيال  ز  شاخه كاردانش در رشته هايووعيت اشتغال فارغ ال .2

 چگونه ا ت « كشت گياها  دارويي»

 ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  ز  و مردشاخه نظري چگونه ا ت  .3

آيا ميزا   اشتغال فارغ التحصيال  مرد و ز  شاخه كاردانش با ميزا  اشتغال فارغ التحصيال  گرروه   .4

 ري  تفاوو دارد همسال شاخه نظ

آيا ميزا   اشتغال فارغ التحصيال  شاخه كاردانش با ميزا  اشتغال گروه همسال زير ديرزلم تفراوو    .5

 وجوددارد 

 دانش كدامند بيكاري فارغ التحصيال  شاخه كار يوامل موثر در اشتغال و .6
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 نتايج پژوهش :

 متنا ب با  واالو فوق يافته مهم پژوهش به شرح زير ا ت. 

 فارغ التحصيالن: گي هاي جمعيت شناختيويژ

از فرارغ التحصريال  شراخه     (درصرد  5/50)  ويژگيهاي جمعيت شناختي فارغ التحصيال  نشا  داد حردود  

 5/45 )و درصرد(ز   5/54 )د. اين ميزا  براي شاخه نظرري  نآنها مرد مي باش(درصد  5/49 )ز  و كاردانش

درصد(  اكن شهر و بقيه  اكن  3/81حصيال  مورد مطالعه )گزارش شده ا ت. اكثريت فارغ الت( مرددرصد 

درصد( شغل آزاد و پس از آ  به ترتيرب   41رو تا مي باشند. پدر اكثريت فارغ التحصيال  شاخه كاردانش )

 شغل پدر فارغ التحصيال  نظرري . ميباشند اداري درصد( 6/8و )كشاورز درصد(  4/21، ) كارگر درصد( 25)

د. نمي باشر  اداري درصد( 8/25و )  كشاورزدرصد( 8.4، ) كارگردرصد( 4/19، )آزادصد( در 40.5به ترتيب )

درصد(از فارغ التحصيال  شاخه نظري خانه  91درصد (از فارغ التحصيال  شاخه كاردانش و ) 97شغل مادر )

 5/26يي ، )درصد( ابتدا 6/42درصد ( بي  واد ، ) 6/15دار ا ت.  طح  واد پدر فارغ التحصيال  كاردانش،)

درصد(  2/26درصد ( ديزلم هستند.   طح  وادمادر فارغ التحصيال  كاردانش،  ) 6/12درصد( راهنمايي و )

درصد( ديزلم مي باشرند. در مرورد  رواد     1/8درصد ( راهنمايي و ) 5/18درصد( ابتدايي ، ) 46بي  واد  ، )

درصرد( راهنمرايي و    5/25صد( ابتدايي ، )در 24درصد( بي  واد، ) 2/5پدر فارغ التحصيال  شاخه نظري، )

درصد( ابتردايي؛   30درصد ( بي  واد، ) 10 طح  واد مادرا  شاخه نظري ) درصد ( ديزلم مي باشند. 27)

 درصد( ديزلم مي باشند.   29درصد( راهنمايي و ) 6/24)

( متو ط مي باشد. درصد 4/60درصد( پايين ، ) 7/30 طح اقتصاد خانواده هاي فارغ التحصيال  كاردانش )

 درصرد( پرايين مري باشرد .     5/14درصرد( متو رط، )   6/76 طح اقتصادي خانواده فارغ التحصيال  نظري،)

درصد( اجراره ايسرت. ايرن ميرزا       8/20درصد( فارغ التحصيال  كاردانش ملكي و حدود) 79مسكن حدود )

  . ميباشدخودشا   درصد( متعلق به 6/77)مالكيت درصد( اجاره اي و 4/22براي شاخه نظري )

و كاردانش و نظري بر ا اس شاخص هاي فروق   شاخه هاي جمعيت شناختي فارغ التحصيال ويژگي مقايسه

شاخه  با، اجتمايي و فرهنگي شاخه نظري ووعيت اقتصاديبين نشا  مي دهد كه آزمو  هاي به يمل آمده 

اكثرر پردر فرارغ التحصريال  شراخه      يافته ها نشرا  ميدهنرد شرغل    .تفاوو معني داري وجود دارد كاردانش

 بيشرتر پدر فارغ التحصيال  شراخه نظرري اداري ا ت.   اكثر در صورتيكه شغل اند.كشاورز و كارگر  كاردانش

دار خانه شاخه كار دانشند و بر يكس اكثر مادرا  فارغ التحصيل ا شاغل نظريمادرا   فارغ التحصيل شاخه 

متو رطه   دو شراخه  و مرادرا   وثر ا ت.در ميزا  تحصيالو پردرا  هستند كه اين مسله بر اقتصاد خانواده م

نظرري بره     يالصر  طح اقتصاد خانواده هاي فرارغ التح .نيز تفاوو معني داري وجود دارد نظري و كاردانش

و اينگونره مسرايل   و تاثيرانعكراس  در نتيجره  مراتب بهتر از شاخه كار دانش ا ت و تفراوو معنري دار ا رت.   

فارغ التحصيال  شاخه كار  و اقتصادي تغال، تحصيلي و  اير مسايل فرهنگي و اجتماييدر ووعيت اشتفاوتها

كاردانش  دو شاخه ، نا خوا ته در برنامه ريزي آموزشيدهداين جمع بندي نشا  مي .ا تدانش تاثير گذار 

كراردانش  رشته هاي تحصريلي  و بر قرار نشده ا ت مراياو و  رند به وجود آمده و يدالت آموزشي ،و نظري

 نگراه  ديگرر آ  از نشانه هراي   همچنين .اندقرار گرفتهيمدتا مورد توجه و يا درخوا ت طبقاو پايين جامعه 

ودر نتيجره ورود  منزلت اجتمايي ايرن شراخه را تنرزل داده     ا ت كه ها به كار دانش منفي جامعه و خانواده
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اين يافتره هرا برا نترايج مطالعراو  رعيدي        . كمتر به اين شاخه مشاهده ميشود تر معدل در ي باالافراد با 

( همراهنگي و همخرواني   1385)،(، و شرريعت زاده  1381)،(، نيرومنرد  1381)،( شفيعي 1382) ،وهمكارا 

 دارد. 

 

 فارغ التحصيالن  هاي تحصيليويژگي

رو، در رشته تعمير موتور خرود  آنهادرصد( 8/15از نظر رشته تحصيلي فارغ التحصيال  مردشاخه كاردانش، )

فرارغ التحصريل   درصد (در رشته تعمير موترور تراكترور    9/15درصد( در رشته الكترونيك صنعتي و)  7/15)

درصد( در  8/14درصد( در رشته گرافيك كامزيوتر، ) 7/16.از فارغ التحصيال  ز  شاخه كار دانش،)شده اند

 اند.  يافت نموده مدرك خود را دردرصد( در رشته  كشت گياها  دارويي  1/21رشته خياطي و )

درصرد( در   6/40درصد ( در رشته انساني و ) 7/23رياوي ، )يلوم درصد( در رشته  6/35در شاخه نظري ، )

  .رشته تجربي فارغ التحصيل شده اند

، و درصد( فوق ديزلم 3/12ش ديزلم ، )درصد( فارغ التحصيال  كاردان 6/85در حال حاور مدرك تحصيلي )

درصد (  9/60درصد ( ديزلم ، ) 7/51هستند. در خصوص فارغ التحصيال    نظري ) درصد( كارشنا ي 9/1)

. نتايج اين ووعيت نشا  مي دهد يالقه به ادامه تحصيل ميباشنددرصد ( كارشناس  05/39فوق ديزلم ، و )

حصيلي در فارغ التحصيال  كاردانش كمتر از شاخه نظري بوده ا ت.البته تمايل به ادامه تحصيل در مقاطع ت

(، مينراگر  1380التحصيال  كاردانش نيز افرزايش يافتره ا رت )تيمروري     باالتر از دوره متو طه در نزد فارغ

 رازما   رنجش،    مطابق برا گرزارش  .(1389(، متين )1385زاده )(، شريعت1382(، باقري چرخي )1382)

اي وزارو يلروم  حرفره  هراي فنري و  شدگا  در آموزشركده افزايش تعداد شركت كنندگا  و پذيرفته(1388)

هاي فوق باشد. آمار  ازما   نجش آموزش كشور تواند شاهدي معتبر بر تأييد يافته،تحقيقاو و فناوري مي

هراي فروق از بردو    شدگا  در كنكور كرارداني آموزشركده  كنندگا  و پذيرفتهنشا  مي دهد كه تعداد شركت

 1388ترا   1378بطوري در فاصرله  رالهاي    .ا ت تأ يس نظام جديد آموزش متو طه روند صعودي داشته

برابرر و تعرداد فنري و     33/1هاي آموزش و پرورشدررقم شركت كنندگا  در كنكور دوره كارداني آموزشكده

البته بايد توجه داشت وقتي كره فرصرت اشرتغال    يش يافته ا ت.برابر افزا 2اي  پذيرفته شدگا  آ  به حرفه

نمي توا  انتظار داشت تقاوا براي ورود به دانشگاه كاهش يابد.در نتيجه براي فارغ التحصيال  فراهم نيست ،

ادامه تحصيل تنها راهي ا ت كه فارغ التحصيال  كاردانش ،همانند  راير فرارغ التحصريال  دوره متو رطه     

 ،ميتوانند در پيش گيرند. 

 ، در دوره ديرزلم  يردم يالقره بره رشرته تحصريلي      )براي درك واقعي تر مسله، در اين پژوهش چهار يامرل 

به تراخير انرداختن    و نبود  زمينه اشتغال بكار در رشته تحصيلي،يالقمندي به كسب مدرك تحصيلي باالتر

در ادامه تحصيل فرارغ التحصريال  كرار دانرش مشرخص و از آنهرا مرورد        به ينوا  يوامل اثر گذار  (. ربازي

 پر ش قرار گرفت.

را ،يالقمندي به كسب مدرك تحصيلي باالتر  از بين اين يوامل ،فارغ التحصيال درصد(  63)نتايج نشا  داد

اين ميزا  يالقمندي يمومراً در همره رشرته هراي فرارغ       .معرفي نموده انديامل اصلي در اين امر به ينوا  

 2/32حدود ) موثر در ادامه تحصيل فارغ التحصيال ، لاز ميا   اير يوامالتحصيال  كاردانش شباهت دارد. 
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 يليصبخاطر يدم يالقه به رشته تح (درصد 7/11)نبود  زمينه اشتغال بكار رشته تحصيلي،  دليلبه درصد(

ديگر يافترره هرراي پژوهشرري نظيررر ،شررريعت زاده تصررميم برره ادامرره تحصرريل گرفترره انررد. كرراردانش ديررزلم

دامره  (نيز مهمترين يامل تراثير گرذار در ا   1380(وفتح آبادي ) 1380(،يطارا ) 1379(،جاللي پور)1385)

برا   در نتيجهتحصيل فارغ التحصيال  كار دانش را يالقمندي به كسب مدرك تحصيلي باالتر ينوا  كرده اند.

درصد(از فارغ التحصيال  كار دانش يالقه مندي خود  63)در پژوهش حاور، اينكه يافته هاي فوق و توجه به

درصرد (آنهرا در حرال تحصريل      21.3)يرز ن نشا  داده اند و در شرايط موجود در دانشگاه را به ادامه تحصيل

نويي تغيير جهت نگرش و تمايل فارغ التحصيال   ،زيرااين موووع يكي از مهمترين كا تي ها ا ت ،هستند 

 از اشتغال به ادامه تحصيل را نشا  ميدهد. 

 

 اشتغال فارغ التحصيالن شاخه كار دانش كلي وضعيت 

 
چهرار گزينره در نظرر گرفتره شرده      ،كراردانش  شراخه     فرارغ التحصريال   كنروني به منظور برر ي ووعيت 

در ايرن پرژوهش شراغل كسري ا رت كره         .(تحصريل  در حرال ادامره   وي، رباز، در حال بيكار  ،شاغلا ت)

در شاخه  كار دانش و در يكي از  1393و 1392، 1391تحصيالو دوره متو طه خود را در يكي از  الهاي 

به اتمام ر رانيده و بنرا بره    «  تعمير موتور تراكتور»،«وتور خودروتعمير م»،«الكترونيك صنعتي»رشته هاي 

ايالم خودش مشغول بكار شده ا ت.در واقع، شاغل بود  يا بيكار بود  افراد تو ط خودشرا  در پا رخ بره    

وقت ، قراردادي، ر رمي، روز  به صورو پاره  كهافراد شاغل كساني هستند  وال پر شنامه ايالم شده ا ت.

 .دفاتر و محلهاي خاصي مشغول به كار بوده اند نهاد ها،وخود اشتغالي در مراكز، پيمانيمزدو

درصرد( آنهرا    53.1)شراغل  و فرارغ التحصريال  شراخه كراردانش      درصرد( 16.3)،دادها نشرا   نتايج برر ي 

 23.7اشرتغال مرردا  )    ربازي بوده انرد.  خدمت درصد(در حال 9.4درصد(در حال تحصيل و) 21.3،)بيكار

درصد( بيشتر ا رت.   41.4درصد( از بيكاري مردا  ) 65بيكاري زنا  )ودرصد(  8.6( از اشتغال زنا  )درصد

 . نترايج  افرزو  ا رت  درصرد(   16.3مرردا )  ادامه تحصيل درصد( در برابر 26.4همچنين ادامه تحصيل زنا )

فاوو معني دار وجرود  شتغال زنا  ومردا  فارغ التحصيل كاردانش ت، درووعيت كنوني انشا  داد نيز آزمو 

 به يبارو ديگر اشتغال مردا  بيش از اشتغال زنا  ا ت..دارد

را نشرا  مري دهردو ايرن  نسربت در  راير       (درصد 16.3)با توجه به اينكه نسبت اشتغال در پژوهش حاور 

درصرد شرريعت    8/24( ، ايرن نسربت را   1386پژوهش هراي انجرام شرده از جملره : شرريفي وهمكرارا  ،)      

 7/22( 1394آبرررادي ،) درصرررد ، برزگرررر و زيرررن  15( 1386درصرررد ، ميرهرررادي ،)  5/6( 1380،)زاده

درصررد ، فررتح   28( 1380ارا  )درصررد ، يطرر  24(  1381درصررد ، برزگررر ،)  34( 1389،)درصررد،متين

، درصرررد 21.37( 1379درصرررد ، پنررراهي ،) 3/9( 1380درصرررد ، حسرررن پرررور ،) 6/23( 1380،)آبرررادي

 درصد گزارش شده ا ت. 7/17( 1385زاده ،) درصد ، شريعت 28( 1382،)رزگرب

نشا   انجام شده ا تكه در زمينه ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  شاخه كاردانش  ي فوقنتايج پژوهش ها

درصرد گرزارش    34تا  10كشور بين  مختلف مي دهد كه نسبت غالب اشتغال فارغ التحصيال  در ا تانهاي
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حقيق حاور نيز صدق مي كند، زيرا در اين پژوهش نسبت اشتغال شده ا ت. كه اين نتيجه گيري در مورد ت

ا ت. نكته اي كه از يافته هاي پژوهشها ا رتنباط مري كنريم ايرن      (درصد 16.3)فارغ التحصيال  كاردانش 

زيرا تراثير آموزشرهاي كرار    ا ت كه نسبت اشتغال به بيكاري در ميا  فارغ التحصيال  كاردانش پايين ا ت 

 نمود  دانش آموزا  براي اشتغال كم بوده ا ت.دانش در آماده 

البته بايد در نظر داشت كه احتماال تعدادي از فارغ التحصيال  اين شاخه براي اشتغال انگيزه كافي نداشته و 

براي بد ت آورد  شغل ، كوشش الزم را به يمل نياورده اند. همچنين تعدادي از آنها، اخيراً خدمت  ربازي 

نده و هنوز وارد بازار كار نشده اند .چنانچه ايرن نسربتها را هرم در نظرر بگيرريم و از  نسربت       را به اتمام ر ا

بيكاري فارغ التحصيال  شاخه كاردانش كم كنيم احتماال نسبت بيكاري در ميا  فارغ التحصيال  اين شاخه 

 درصد( تقليل يابد. 1/53به كمتر از )

كار در اشرتغال تجلري پيردا مري      رتباط دنياي آموش و دنياياز نظر صاحبنظرا  ،مهمترين نقطه اتصال و ا 

. بدو  فرصت هاي اشتغال، نه اقتصاد رشدي خواهد داشت و نه ارائه آموزش كار دانش ورورتي پيدا مي كند

اشتغال محصول )دانش آموختگا ( كار دانش بسيار مورد توجره قررار    كند. از اين رو مساله كميت و كيفيت

 گرفته ا ت.

بخش يمده اي از بيكاري فارغ التحصيال  ناشي و قبل از هر بحثي  بايد اين واقعيت را پذيرفت  كه نخست  

از مسايل و مشكالو برنامه ريزي و اجراي شاخه كار دانش وبخش ديگر نيز مربوط به گستردگي بيكاري در 

ه در  طح كشور و بخش نتيجه مشكالو اقتصادي دركشور ا ت. زيرا بيكاري، نه تنها در شاخه كاردانش بلك

 معضل يمده اقتصادي مطرح ا ت. يك  نيروي انساني به ينوا   مختلفهاي 

توجه كرم آموزشرهاي كرار    منا ب نبود  كارايي بيروني كار دانش اين ووعيت را ميتوا  در  يلداليكي از  

منطقره و كشرور   دانش به نياز ها ،خوا ته ها ، شرايط و امكاناو و وورعيت اجتمايي،اقتصرادي و فرهنگري    

 دانست. 

رويكرد دولت در برنامه تو عه و  يا ت گذاري براي اشتغال نامشرخص ا رت وا رتفاده از رويكررد برنامره      

ريزي تقاواي اجتمايي براي ارائه آمروزش بره جراي روش هراي مبتنري برر نيراز  رنجي جرايگزين نشرده           

 (1379ا ت.نفيسي،) 

هراي  هاي كرار دانرش، تأ ريس و يرا تو رعه رشرته      ين در آموزشهاي متمركز و از باال به پايريزيدر برنامه

گيررد نره برر مبنراي     تحصيلي منبعث از الگويي واحد و برا اس امكاناو موجرود و در د رترس، شركل مري    

ريزي تو رط دولرت و مسرئوال     مقتضياو اقتصادي و جغرافيايي و آمايش  رزمين، زيرا در اين روند، برنامه

آنا  در برابر فشارهاي تقاواي اجتمايي براي تحصيل از يك طرف و محدوديت  گيرد وباالد تي صورو مي

اي كمترري  كنند كه منابع هزينههايي اقدام ميمنابع مالي، كالبدي و انساني از طرف ديگر به تأ يس رشته

(. و لذا 1385زاده شوند )شريعتالزم دارند و با حداقل امكاناو از نظر فضا، تجهيزاو و نيروي انساني داير مي

ها تعيين شود. هي( مرزي براي ثبرت نرام وجرود    هايي براي تأ يس رشتهورورتي نخواهد داشت كه اولويت

آيند و بيمي از اين بابت وجود ندارد كه برراي  ميآموزي با حداقل ا تاندارد به اجرا درهاي حرفهندارد و دوره

و تقيدي براي پا خگويي به يالئم و تقاوراي برازار كرار     ها كاري وجود دارد يا نه التحصيال  اين رشتهفارغ

( و مو ري  1385(، شرريعت زاده )  1383(،  ازما  مديريت ) 1378(، نفيسي )1376وجود ندارد. صدري ،)



112 

 

اي و كراردانش اشرتغال فرارغ    هراي فنري و حرفره   (. پيامدهاي اين رويكرد تو عه نرامتواز  رشرته  1387پور

آموزا  كاردانش در درصد دانش40دهد كه حدود ها نشا  ميرو ميكند. برر يالتحصيال  را با مشكل روبه 

 (.1378و بودجه ) پردازند  ازما  برنامهرشته تحصيلي حسابداري امور مالي و كامزيوتر به تحصيل مي 2

ار اختالل اي و كاردانش از مدر ه به بازار كآموزا  فني و حرفهاين تو عه نامتواز  در روند گذار موفق دانش

آمروزا  كراردانش برين    هرا، توزيرع نرامتواز  دانرش    آموز در برخي رشتهكند. پيامدهاي تورم دانشايجاد مي

 گردد(  بب مي1383(، ) ازما  مديريت 1383تو عه )هاي مختلف ) ند تو عه شاخه كاردانش برنامه چهارم ا تا 

اي نامتعرادل و نرامتواز  گرردد     رتاني و منطقره  التحصيال (، با كميت نيازهراي ا ها )فارغتا كميت خروجي

 (.1387پور )مو ي

منجر به اشتغال نشده اند امرا در مرورد    كار دانشهر چند به صورو مطلق نمي توا  گفت كه آموزش هاي 

. به هر صرورو در  ( 1386. آزاد،)ميزا  اشتغال و انطباق رشته تحصيلي با شغل ترديدهاي جدي وجود دارد

 ن آموزش ها، اگر به همين صورو ادامه يابد پا خگوي اشتغال نخواهد بود. دنياي جديد اي

بازار كار به دليل تحول در فناوري و  ريت آ  و پيچيدگي هراي محرل كرار چنردا  بره      بايد توجه داشت ،

اري از ديزلمه متو ط نياز ندارد. اين نياز امروز به كارداني ارتقا يافته ا ت بنابراين تربيت ديزلمه ها در بسري 

  )هما (رشته ها كار از نخواهد بود.

آموزش هاي فني و حرفه اي چو  براي شايستگي طراحي نشده ا رت؛ بنرابراين   اينكه، ديگر ،از داليل مهم  

دچرار مشركل شرده و خواهرد      و اشرتغال  منجر به صرالحيت حرفره اي نمري شرود و در انطبراق برا نيازهرا       

  .(1390نفيسي،) شد.

تراثير منفري    كرار دانرش  كم واحدهاي صنعتي و توليدي در جرذب دانرش آموختگرا     تو عه  بايد پذيرفت،

برراي دوره هراي    فرارغ التحصريال   جرذب   در مورد قانو  مدو  و محكم تشويقي و حمايتي .گذاشته ا ت 

. نهاد هماهنرگ كننرده   اين امر بايد الزامي باشد  وجود ندارد وكارآموزي و كارورزي و  هميه بندي اشتغال 

  .(1385آموزش و اشتغال وجود ندارد. نويدي،) )بين 

 يستم اطالياو بازار كار نيز  وحاور  يستم رهگيري در مورد اشتغال فارغ التحصيال  وجود ندارددر حال  

 .  (1385شريعت زاده،)ناقص ا ت. در نتيجه مشخص نيست چقدر نيرو مورد نياز ا ت. 

ظيفه در فاصله بين فراغت از تحصيل و اشرتغال در بكرارگيري   وقفه دو  اله خدمت نظام ود،موبايد اکيا  ن 

برخي از آموخته ها براي هنرجويا  پسر، مشكل ايجاد مي كند. جرذب افرراد برحسرب تخصرص در خردمت      

 مقدس نظام وظيفه مي تواند ومن احياي آموخته ها بر دانش قبلي افراد نيز بيافزايد. 

كل اشتغال، در چند  ال اخيرر مرورد ا رتقبال بيشرتري قررار      هر چند كه شاخه كاردانش براي غلبه بر مش

درصرد( پرس از    21.3گرفته ا ت اما نتايج نشا  مي دهد كه نسبت قابل توجه فارغ التحصيال  اين شراخه) 

اخذ ديزلم كاردانش به ادامه تحصيل پرداخته اند. شواهد موجود نشرا  مري دهرد نظرام آمروزش و پررورش       

امروز، در تربيت نيروي انساني مورد نياز كشور به طور جدي با به قبل از آ  تا ر مي از بدو تأ يس و حتي 

آموزا  از مدر ه بره بازاركرار رونرد مطلروبي نداشرته ا رت. محبروبي        مشكل مواجه بوده ا ت و گذار دانش

بره  »نويسرد:  التحصيال  اولين مدر ه جديد در ايرا ، يعنري دارالفنرو  مري   ( در مورد فارغ1378)،اردكاني 

التحصيال  دارالفنو  كاري متنا ب با تخصص آنها رجوع نكردند و در حقيقت همره آنهرا را   هيچيك از فارغ
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 (1360،)( شريعتمداري 1349)،(، كاردا  1361)،(، گلچين 1304)،وياء الوايظين« ياطل و باطل گذاشتند.

اطع زماني مختلف به نراتواني فرارغ   اند كه در مق( نيز از جمله كساني بوده1376يالقبند ) و(1373)،بهرنگي

التحصيال  نظام آموزش و پرورش در گذار موفق از مدر ه به بازار كار و پا رخگويي بره نيازهراي آ  اشراره     

نموده و آ  را به شدو مورد انتقاد قرار داده اند. به طوري كه مري تروا  گفرت يكري از يلرل اصرلي ايجراد        

ها در نظام آموزش و پرورش بروده  رش كشور وجود  همين نار ائيتغييراو و تحوالو در نظام آموزش و پرو

ا ت كه آخرين حلقه اين تغييراو و تحوالو، طراحي نظام جديد آموزش متو طه بود كه از  ال تحصريلي  

در كشور به اجرا درآمد. اما با گذشت بيش از دو دهه از اجراي نظام جديد آموزش متو طه كره   1371 -72

ي آ  تسهيل گذار دانش آموزا  دوره متو طه از مدر ه به بازاركار و د تيابي به اشرتغال  يكي از اهداف اصل

(، 1380)،مطالعاو انجام شده از جمله فتح آبادي قادر به حل اين مشكل نبوده ا ت. مفيد و مؤثر بوده ا ت

( نشرا   1389)،( و متين 1386)،( حسيني 1385)،(، شريعت زاده 1382( و )1381)،(، برزگر1380)،خاني 

اند گذار موفقي از مدر ه به بازاركار داشته باشند و درصرد  التحصيال  نظام مذكور نتوانستهمي دهد كه فارغ

 اند.اند و يا به شغلي متنا ب با رشته تحصيلي خود د ت نيافتهقابل توجهي از آنها يا بيكار بوده

پژوهشهاي گذشته )نسبت پرايين اشرتغال در فرارغ    بنابراين ،با توجه به يافته هاي اين پژوهش و يافته هاي 

التحصيال  شاخه كاردانش( ، مي توا  به اين نتيجه ر يد كه اين شاخه با صرف حمايت ها و هزينره هراي   

به اصلي ترين هدف و ر الت خود كه همانا اشتغال فرارغ   ا تبيشتر نسبت به شاخه نظري، هنوز نتوانسته 

رك تحصيلي ديزلم ا ت بر د و به نظر مي ر د كه يك  يا ت گذاري التحصيال  كاردانش بخصوص با مد

اجراي اين برنامه بدو  همكاري و برنامه ريزي جامع براي اشتغال فارغ التحصيال  اين شاخه مورد نياز ا ت.

 يوامل درو  و بيرو  از آموزش و پرورش امكا  پذير نيست.

 

 رشته تحصيليجنسيت وتفکيک به وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن شاخه كار دانش 

تعميدر   در رشرته هراي   فارغ التحصيل در شاخه كار دانرش  مجموع شاغلين مردنتايج برر ي هانشا  داد ، 

 42مجمروع بيكرارا  )  ا رت.  درصد( 23.1) موتورخودرو ،الکترونيک صنعتي و تعميرموتدور تراكتدور  

درصد(و مجموع افرراد در   15.7) ستند،ه در حال تحصيلدر دانشگاه  فارغ التحصيالني كهمجموع و درصد(،

درصرد( از   31با) تعمير موتورخودرودر صد( ميباشند. اشتغال مردا  در رشته  19.1حال خدمت  ربازي)

درصرد(وتعمير   22.3ديگررشته ها بيشتر ا ت.بعد از آ  بترتيب  اشتغال در رشرته الكترونيرك صرنعتي برا)    

درصرد( و   49.3با) تعميرموتور تراكتورشترين بيكاري در رشته درصد( قرار دارند.بي 16.1موتور تراكتور با)

در صرد( قررار دارنرد.     34.3درصد(وتعمير موتور خود رو با)  42.3بعد از آ  بترتيب  ،الكترونيك صنعتي با) 

درصد( و كمترين آ  در رشرته تعميرر    17.2با) الکترونيک صنعتيبيشترين ادامه تحصيل مردا  دررشته 

فارغ التحصيال  مررد در رشرته   انجام شده اشتغال برا اس آزمو   درصد( بوده ا ت. 12.9با)موتور تراكتور 

هاي مورد مطالعه معني دار ا ت.به يبارو ديگر اشتغال فارغ التحصيال  در رشرته هراي مختلرف متفراوو     

 ا ت. 
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ت گياهان كش وخياطي ، گرافيک كامپيوترمجموع شاغلين ز  در رشته هراي  نتايج برر ي هانشا  داد، 

 26.5درصد( و مجموع افراد در حرال تحصريل در دانشرگاه )     65.5درصد(،مجموع بيكارا  )  8.6) داروئي.

درصد( از ديگررشته ها بيشتر ا ت.بعد از آ  بترتيب   10.5با)خياطي اشتغال زنا  در رشته  درصد( هستند.

درصرد( قررار دارند.بيشرترين    6.1ر برا) درصد(وگرافيك كامزيوت 7.6اشتغال در رشته كشت گياها  دارويي با)

درصد(وگرافيك  65.9درصد( و بعد از آ  بترتيب  ،كشت گياها  دارويي با)  68با) خياطيبيكاري در رشته 

 31.1برا)  گرافيدک كدامپيوتر  در صد( قرار دارند. بيشترين ادامه تحصيل زنا  دررشرته   62.7كامزيوتر با) 

درصد( بوده ا ت. اشرتغال وبيكراري در رشرته خيراطي بره       21.5درصد( و كمترين آ  در رشته خياطي با)

 .درصد( از ديگررشته ها بيشتر ا ت 68درصد و 10.5ترتيب با)

كراردانش دررشرته هراي مرورد      ز  شراخه  فارغ التحصيل ووعيت كنوني، تفاوو انجام شده برا اس آزمو 

ني زنا  به تفكيرك رشرته تحصريلي    كنو اشتغال مطالعه معني دار نيست. به يبارو ديگر تفاوتي در ووعيت

 وجود ندارد. 

 

 به تفکيک جنسيت  وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن شاخه نظري

، شراغل نظري، چهار گزينه در نظر گرفته شده ا ت) هه منظور برر ي ووعيت كنوني فارغ التحصيال  شاخب

ت كره  تحصريالو دوره   در اين پرژوهش شراغل كسري ا ر     (.تحصيل ي، در حال ادامه رباز، در حال بيكار 

در شرراخه  نظررري و در يكرري از رشررته هرراي  1393و 1392، 1391متو ررطه خررود را در يكرري از  ررالهاي 

به اتمام ر انيده و بنا به ايالم خودش مشغول بكرار شرده ا رت.در واقرع، شراغل      « انساني،تجربي و رياوي»

افراد شراغل كسراني    ايالم شده ا ت. بود  يا بيكار بود  افراد تو ط خودشا  در پا خ به  وال پر شنامه

هستند به صورو پاره وقت ، قراردادي، ر مي، روز مزد ، پيماني وخود اشتغالي در نهراد هرا،مراكز، دفراتر و    

 محلهاي خاصي مشغول به كار بوده اند .

فارغ بيشتر درصد(از فازغ التحصيال  شاخه نظري شاغل هستند.  9.2نتايج برر ي ها نشا  داد، در مجموع )

درصد( در حال  7.6درصد( بيكارو ) 26.1) .درحال تحصيل بوده اند درصد( 57.1،)التحصيال  در اين شاخه 

درصرد   14.6درصدو براي مردا   35.1خدمت  ربازي بوده اند. نسبت بيكاري درزنا  فارغ التحصيل نظري 

نسبت ادامه تحصيل در ده ا ت.درصد( بو 9.6درصد(و براي مردا ) 8.7بوده ا ت.نسبت اشتغال براي زنا  )

البته بايد توجه نمود فارغ التحصيال  شراخه نظرري   درصد( بوده ا ت. 54.5درصد(و در زنا  ) 59.1مردا  )

ماهيتا بعد از فراغت از تحصيل از دبير تا  يالقه مند به ادامه تحصيل هستند.نتيجه اين پژوهش نيز نشرا   

 .ه انددرحال تحصيل بوداز آنها  درصد( 57.1)داد

 

 به تفکيک جنسيتنظري و كاردانش شاخه مقايسه وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن 

همانگونه كه پيش از اين نيز مطرح شد هدف تحقيرق حاورر، برر ري وورعيت اشرتغال فرارغ التحصريال         

گرروه   برر ري وورعيت اشرتغال   كاردانش ا ت. به منظور برر ي اصولي تر ووعيت اشتغال در اين شراخه از 

نفر و  90. براي اين منظور از هر ا تا  حدود به يمل آمدنيز ا تفاده  )فارغ التحصيال  شاخه نظري(همقايس
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بره ينروا     (يلوم رياوي،تجربي و انسراني اين شاخه )مختلف فارغ التحصيل  از نفر 450ا تا   5در مجموع 

نفر مقايسه اي  1424به تعداد گروه مقايسه انتخاب شدند و بين ووعيت اشتغال اين نمونه با نمونه كاردانش 

 به يمل آمد.

درصد( بيكار،  6/52) ،شاغل شاخه كاردانش  فارغ التحصيال درصد( 3/16) نتايج برر ي ها مشخص نمود ، 

 هستند. درصد(درحال خدمت  ربازي  9/9و) درصد (در حال تحصيل  3/21) 

 آنهادرصرد( 9.2خه نظرري ، نشرا  داد )  ووعيت اشغال و بيكاري فارغ التحصيال  شرا برر ي نتايج  در مقابل

در نيز درصد ( 3/8) ودرصد (در حال تحصيل  7/56و بيش از نيمي از افراد يعني) درصد( بيكار  26،) شاغل 

 . هستند ربازي  خدمت  حال

ميرزا    كره  ميتروا  نتيجره گرفرت    ،فارغ التحصيال  دو شاخه كاردانش و نظرري  اشتغال مقايسه ووعيت از

شاخه نظرري   در مقابل با ووعيت اشتغال فارغ التحصيال درصد(  2/16لتحصيال   كاردانش )اشتغال فارغ ا

آزمو  آماري به يمل آمده، از مقايسه ووعيت اشتغال فارغ التحصريال  كراردانش و    ا ت.بيشتردرصد( 9.2)

فرارغ   اشرتغال  وورعيت  .به ايرن معنري كره   تفاوو معني دار وجود دارد  نشا  دادبين دو ووعيت نيز نظري

     شاخه نظري ا ت.  فارغ التحصيال  اشتغال كاردانش بهتراز ووعيت التحصيال  شاخه

درصد( از نررخ بيكراري فرارغ     6/52نرخ بيكاري در ميا  فارغ التحصيال  شاخه كاردانش )نتايج نشا  داد   

خه نظرري  فرارغ التحصريال  شرا    (درصرد  7/56) همچنين. ا تدرصد( بيشتر  26التحصيال  شاخه نظري )

نترايج نشرا  ميدهرد    . درصد (ا ت 3/21اين ميزا  در شاخه كار دانش،)  ولي حال ادامه تحصيل هستنددر

و يكري  شاخه كاردانش ا ت.ازتمايل به ادامه تحصيل در بين فارغ التحصيال  شاخه نظري به مراتب بيشتر ،

  همين نكته ا ت.  به مربوطاز داليل بيكاري بيشتر فارغ التحصيال  كاردانش در مقابل شاخه نظري 

( همخرواني دارد. البتره ايرن تفراوو     1396)،( برزگر 1385)،يافته هاي اين پژوهش با پژوهش شريعت زاده 

اشتغال قابل توجيه ا ت زيرا در شاخه كاردانش هدف آموزشها آماده  اختن فارغ التحصيال  براي بازار كار 

  دوره هاي دانشگاهي متصور ا رت. از طررف ديگرر پايگراه     ا ت ولي در شاخه نظري اشتغال بعد از گذراند

اقتصادي اجتمايي وفرهنگي فارغ التحصيال  كاردانش به مراتب وعيف تر از پايگاه شاخه نظري ا ت و اين 

 گروه براي تامين معاش خود بايد مشغول به كار شوند.

ظرري بره تفكيرك جنسريت نيرز      در خصوص ووعيت اشتغال وبيكار فارغ التحصيال  دو شاخه كاردانش و ن 

 مقايسه به يمل آمد.

ميرزا  بيكراري    درصرد (ا رت.   8.7درصرد( وزنرا )    20.6اشتغال مردا )  در مجموع ميزا  نتايج نشا  داد

اشرتغال مرردا  در دو شراخه بيشرتر از     در نتيجه، . درصد ( ا ت57.4بيكاري زنا )  درصد (و 5/35مردا ) 

 مردا  ا ت. بيكاري  از تربيكاري زنا  بيش و اشتغال زنا  
ايرن  زنرا   بيشتر از اشتغال  درصد( 23.7نتايج نشا  داد،اشتغال بكار مردا   درشاخه  كار دانش ) همچنين

 راير شرواهد    درصدد (اسدت.   65و بيکار زنان)درصد( 41.4بيكار ي مردا  ) ا ت ودرصد(  8.6) شاخه 

( 1380( حسن پرور ،) 1379( جاللي پور،)  1381( لر تاني ، ) 1381پژوهشي از جمله برزگر و همكارا ، )

(نيز نتيجه گرفتند كه اشتغال مردا   در شاخه كار دانش بطرور معنري داري بيشرتر از    1385وشريعت زاده،)

اشتغال زنا   اين شاخه ا ت. به نظر مير د اين اختالف معنا دار ميا  نرخ اشتغال در زنا  و مردا  نه تنها 
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شاخه كار دانش،بلكه در كل جامعه و حتي در كشورهاي پيشرفته نيز صادق ا رت  در ميا  فارغ التحصيال  

 كه به يوامل مختلف ،از جمله مسايل اقتصادي ،اجتمايي ، فرهنگي و آموزشي جوامع بستگي دارد.

 8.8بيشتر از اشتغال بکار زندان) درصد(و  9.6كار مردان در شاخه نظري )ه از طرف ديگراشتغال ب

در  درصدد (اسدت.   35.5درصد(و بيکاري زنان ) 14.6ري مردان در اين شاخه )درصد(است.و بيکا

مدردان در دو شداخه كداردانش و نظدري بهتدر از       وضعيت اشتغال،ميتوان نتيجه گرفت مجموع 

كداردانش   شاخه مردان وضعيت اشتغال زنان در اين دو شاخه است.همچنين مشخص شد اشتغال

 زندان  اشتغال درصد(و هم از وضعيت 9.6شاخه نظري) ندرصد(هم از وضعيت اشتغال مردا 23.7)

نتايج آزمو  نشا  داد،در ووعيت اشتغال فارغ التحصريال  ز  و مررد    درصد(بهتر است. 8.8)شاخه  اين

.به عبارت ديگر وضدعيت اشدتغال مدردان در دو    شاخه كاردانش و نظري ، تفاوو معني دار وجود دارد

  ت.شاخه بهتر از وضعيت اشتغال زنان اس

درصد(ومردان اين شاخه كه  26.4زنان شاخه كاردانش در حال تحصيل) يافته ها نشان داد، ساير

 55.5درصد(ميباشندو زنان در حال تحصديل شداخه نظدري)    16.3در حال ادامه تحصيل هستند)

 درصد(هستند. 59.1درصد(در مقابل با مردان در حال تحصيل اين شاخه)

درصددد(در مقابددل ادامدده تحصدديل   33.9صدديل زنددان)در مجمددوع ادامدده تحنتيجدده آنکدده  

  درصد(بيشتر است .25.7مردان)

 

 مقايسه وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن كاردانش با گروه همتايان زير ديپلم

ف تحقيرق حاورر، برر ري وورعيت اشرتغال فرارغ       اهرد يكري از ا همانگونه كه پيش از اين نيز مطررح شرد   

زير ديزلم آنهرا بروده ا رت. برراي       ني همتايا  ووعيت اشتغال با التحصيال  شاخه كاردانش و مقايسه آ 

 رال زيرر ديزلم)ابتدايي،متو رطه     20-24برر ي اين موووع  اطالياو و آمار ووعيت اشتغال گروه  رني  

 و با يافته هاي طرح حاور مقايسه گرديد.)راهنمايي(ومتو طه دوم از ا ناد مركز آمار ايرا  تهيه گرديداول

درصد( بوده  16.3الياو حاصل از پژوهش موجود ،در مجموع اشتغال فارغ التحصيال  كاردانش) بر ا اس اط

درصرد ( بروده ا رت .در     8.6درصد(و  هم اشتغال زنرا  )  23.7ا ت كه از اين ميزا   هم اشتغال مردا ) 

ميرزا   رهم   بوده انرد كره از ايرن     (درصد 5/35 )ووعيت اشتغال افراد همتاي زير ديزلم، در مجموع مقابل

از مقايسره ايرداد فروق ميتروا      بوده ا رت. (درصد  10.8 )زنا اشتغال   هم و درصد(  1/62)اشتغال مردا 

 16.3درصد(بيش از دو برابر اشتغال فارغ التحصيال  كاردانش)  5/35نتيجه گرفت اشتغال افراد زير ديزلم ) 

از ميرزا    ردرصد(بيشر  62.1  زيرر ديرزلم)  ميزا  اشتغال مردا در اين رابطه نتايج نشا  ميدهد،درصد(ا ت.

 10.8شرتغال زنرا  زيرر ديرزلم)     درصد(ا ت.و رهم ا  23.7فارغ التحصيال  مرد شاخه كار دانرش )  اشتغال 

 . درصد( ا ت 8.6( نيز بيشتر از  هم اشتغال فارغ التحصيل كار دانش )درصد

ند كره از ايرن ميرزا   رهم بيكراري      فارغ التحصيال  شاخه كار دانش بيكار بوده ا (درصد53)از طرف ديگر 

بوده ا ت .همچنرين مجمروع بيكراري گرروه همترا      (درصد  65)و  هم  بيكاري  زنا   (درصد 41.4)مردا  

مربروط بره زنرا      (درصرد  50.6)مربوط به مردا  و  (درصد 26.6)بوده ا ت كه از اين ميزا   (درصد 17.9)
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  بيكاري در بين فارغ التحصيال  مرد و ز  شراخه كرار   نتيجه اين مقايسه نيز نشا  ميدهد ميزابوده ا ت. 

 ميباشد. دانش بيشتر از ميزا  بيكاري در بين گروه همتاي زير ديزلم

جواناني كه در مقايسه با همتايا  خود كره كمترر   آشكار    تأكيد مي كند بطور ( 2007گلندا،)در اين رابطه 

ه را ترك مي كنند به احتمال زياد به شغل منا ب آموزش ديده اند و بدو  كسب شايستگي هاي الزم مدر 

 د ت پيدا نمي كنند.تر

 

كارشناسدان  ،از نظر مديران هنرستانها  عوامل موثر دراشتغال و بيکاري فارغ التحصيالن كاردانش

  و صاحبنظران

رد در مدو د تر ي به نظراو مديرا  هنر تانها، صاحبنظرا  و كارشنا ا  و نمايندگا  بخش اشتغال  براي

مطررح  در قالرب مصراحبه   پرسشدي عوامل موثر دراشتغال و بيکداري فدارغ التحصديالن كداردانش     

نفر مررد از   18نفر ز  و 12مختلف شامل  نفر از مديرا  هنر تانهاي 30گرديد.مصاحبه شوندگا  يبارتنداز 

كارشنا را    نفرر از   40اصفها ،كرد تا ،همدا ،آکربايجا  غربي و قزوين  مري باشرند. همچنرين    ،ا تانهاي

 نفر ز  ميباشند. 11نفر مرد و  29داخل و خارج از آموزش و پرورش ونمايندگا  بخش اشتغال شامل 

اقتصادي،آموزشي و  :داليل بيكاري فارغ التحصيال  ، در قالب  ه محورمديرا  هنر تانها در خصوص  پا خ

را بررر يوامررل  يررن مررورددر ا اغلب مررديرا  برره طررور صررريح بيشررترين تاكيرردشررد. د ررته بنرردياجتمررايي 

به يوامل مرتبط با دانش آموز، برنامره   ،يوامل آموزشيآموزش و پرورش( معطوف داشته اند. آموزشي)داخل 

در بعرد  .فضا و تجهيزاو و مديريت آموزشي تقسيم بنردي شرده ا رت    ،نيروي انساني  يواملريزي آموزشي،

 يدم رغبت بعضيووزا  وعيف به شاخه كاردانش يوامل مرتبط با دانش آموز به يواملي نظير، ورود دانش آم

بره يرواملي   در بعد عوامل مرتبط با برنامه ريدزي آموزشدي    اشاره شده ا ت.كاردانش شاخه  به  آنها از

و تو رعه  تربيت فارغ التحصيال  بيش از نياز برازار كرار  نظير،يدم ارتباط طولي دروس هنر تا  و دانشگاه ، 

مديريت آموزشي به مواردي  عوامل مرتبط بادر بعد  است.تاكيد شده اكمي بجاي تو عه كيفي هنر تانه

چو  جدي نگرفتن  كارورزي ،اشكال در برو   زاري، وعف در مهارو آموزي و ارتباط برا بخرش صرنعت ،    

به مشكالتي نظيرر توزيرع    در رابطه باعوامل مرتبط با نيروي انسانيخدماو و كشاورزي اشاره شده ا ت.

انساني و مشاوره در هنر تانها، ناكارآمدي  بعضي از مديرا  و نا منا ب برود  آمروزش    غلط و وعف نيروي

آموزشي  ا ت كه بره   عامل ديگر مرتبط با فضا و تجهيزاتومن خدمت نيروي انساني اشاره شده ا ت. 

نبرود    بعضي از مشكالو نظير ، كمبود ونبود امكاناو آموزشي ،كمبود كتاب در رابطه با ا تاندارهاو مجهرز 

منفي  بود  نگراه   به.در خصوص يوامل اجتمايي فرهنگي ،براي آموزشهاي يملي تاكيد شده ا تكارگاهها 

مدرك گرايي در جامعه و مشكل اشتغال دخترا   به شاخه كاردانش ،دانش آموزا   جامعه و بي رغبتي اوليا 

ادي بره نبرود  زمينره اشرتغال در     همچنين در بعد يوامل اقتص از نظر فرهنگي و اجتمايي اشاره شده ا ت.

بازار كار، نبود  هميه اشتغال براي فارغ التحصيال  كاردانش  و يا رتهاي اقتصرادي غلرط دولرت در قبرال      

 اشتغال فارغ التحصيال  تاكيد شده ا ت . 

 در مورد عوامل موثر دراشتغال و بيکاري فارغ التحصديالن كداردانش   پا خ صاحبنظرا  وكارشنا ا 

در  اجتمايي، ، يا ي و آموزشي گروه بندي شرده ا رت.  -اقتصادي،مديريتي،فرهنگي :محور  5لب نيز در قا
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بعديوامل بيكاري متاثر از اقتصادجامعه،كه خود به   اختار  اقتصادي ومنابع مالي تقسيم بندي شده ا ت به 

آور برود   يواملي نظير دولتي بود  بخش يمده اقتصادوتضعيف بخش خصوصري ،فررار  ررمايه هرا و  رود     

كمبود نقدينگي صاحبا  صنايع و تعطيلري واحرد هراي    مشاغل وا طه گري و ا تفاده از رانتهاي اقتصادي ،

 شده ا ت. بيا توليدي و يدم حمايت دولت و بانكها ازفارغ التحصيال  براي  تامين منابع كسب و كار 

زنرا  در جامعره، گررايش فرارغ      افزايش مشراركت اجتمايي بيكاري،به يواملي نظير، -در بعد يوامل فرهنگي

،مدرك گرايي در جامعه، زياده خواهي فارغ  التحصيال  به كارهاي داللي و وا طه گري ،جوا  بود  جمعيت

  .شده ا ت کكرالتحصيال  كه حاور به پذيرش هر شغلي نيستند، توقع اشتغال در مشاغل اداري 

ال  ،از يواملي نظير، به روز نبرود  ا رتاندارد هراي    در مورد يوامل آموزشي اثر گذار بر بيكاري فارغ التحصي

آموزشي ، همراه نبود  آموزش  با مهارو آموزي در محيط واقعي كارو نيروي انساني وتجهيزاو ناكار آمد ياد 

 شده ا ت. 

در خصوص يوامل مديريتي تاثير گذار در بيكاري فارغ التحصريال  كره خرود  بره دو د رته شرامل يوامرل        

تمركرز گرايري در    و يوامل مديريتي داخل آموزش و پرورش تقسريم بنردي شرده ا رت بره      مديريتي خارج

گيري ، فقدا  الگوي آمايش  ر زمين  مديريت كشور، ناهماهنگي د تگاههاي اجرايي و تعدد مراكز تصميم

براي جهت دهي رشته هاي تحصيلي دانش آموزا ، فقدا  نظام صالحيت حرفه اي ، نبرود   رامانه جرامع    

ياتي بازار كار ، مشاركت كم بخشهاي بيروني برا آمروزش و پررورش و نبرود  قروانين الرزام آور در ايرن        اطال

خصوص اشاره شده ا ت .در بعد  يا ي به روابط پر تنش ايرا  در  طح جهاني و كارشكني ابر قدرو ها به 

 ت.شده ا  بيا ويژه امريكابراي مانع شد  پيشرفت اقتصادي كشورودر نتيجه اشتغال 

نه تنها بايستي  فارغ التحصيال در يك جمع بندي مي توا  گفت از  وءتفاهم در تبيين يلل مسئله بيكاري 

به تأثير مسايل و نار ائيهاي اقتصادي، اجتمايي،  يا ي، فرهنگي و جمعيتي پرداخت بلكه الزم ا ت يلرل  

كاش قرارگيرد. در ايرن زمينره و از   بر تعميق اين چالش جدي نيز يميقاً مورد كن هاي آموزشي مؤثرو زمينه

آموختگرا   دانرش  جمله يوامل درو   يستمي مهم نظام آموزشي كه در افزايش يا كراهش مسرئله بيكراري   

كور با نيازهاي بازاركار، نحوه تعامل مذشاخه كار دانش تأثير بسزادارد بحث ميزا  ارتباط برنامه در ي دوره 

هاي دو جانبره  اقتصادي و فراهم  اختن بستر منا ب براي همكاريهاي مؤ ساو آموزشي با نهادها و بنگاه

هراي آموزشري   همچنين لحاظ نمود  نياز مهارتي كارفرمايا  و صاحبا  مشراغل در طراحري دوره   ميا  آنها

ميا  يروه و تقاواي فارغ التحصيال  ،يدم  نظير يدم تواز  ا ت.كه از اين طريق ميتوا  به حل مشكالتي،

شته تحصيلي و دانش الزم بازار كار، وجود مشكل در تخمين نيراز هراي برازار كرار و وجرود       نخيت ميا  ر

  اطالياو ناقص درباره بازار كار و فرصت هاي شغلي فايق آمد.

يكي ازمسائل موجود در اين زمينه نيز يدم تنا ب توانائيها و مهارتهاي فارغ التحصيال   با انتظاراو مديرا  

جروئي  هادهاي اداري، اقتصادي، صنعتي و خدماتي ا ت كه بايد در اين زمينه هم چارهمؤ ساو، بنگاهها و ن

 (.1391) يزيزي،.نمود

آموزا  از مدر ه به برازار كرار چرالش بسريارمهي ا رت كره اكثرر        ر دانشگذهاي ناظر برها و نار اييچالش

وپررورش ر رمي   نظرام آمروزش  كشورها به ويژه كشورهاي درحال تو عه با آ  مواجه هستند. در ايرا  نيرز  

(، 1389(، مترين،)   1390جمله :نفيسي، ) از مطالعاو موجود در ايرا  ا ت.همواره با اين چالش درگير بوده
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ار گذدهنرد كره   نشرا  مري  ( 1388(،نويدي،)1360( ، شريعتمداري،) 1385زاده،)(، شريعت1386حسيني، )

بيرو  آموزش و  و اييهاي مرتبط با درو  آموزش و پرورش آموزا  از مدر ه به بازار كار با موانع و ناردانش

به يبارو ديگر،يوامل موثر در بيكاري فارغ التحصيال  به دو يامل مهم، داخل و خارج  پرورش مواجه ا ت .

از آموزش و پرورش وابسته ا ت، كه هر يك در نوبه خود شرايط را براي اشرتغال فرارغ التحصريال  مشركل     

ر مطالعاو خود بر وجود چنين تنگنا هايي كه ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  فني حرفه نموده ا ت. آنها د

 اند.  اي و كاردانش را با مشكالو ا ا ي روبه رو ميكنداشاره كرده

هراي مرورد نيراز برراي افرزايش شرانس اشرتغال فرارغ         نتايج مطالعاو در زمينه دانش، مهارتهرا و صرالحيت  

از آ  ا ت كه براي موفقيت در بازاركار، برخورداري جوانا  از طيف و يعي  التحصيال  دوره متو طه حاكي

هراي دوره تحصريلي   چنانچه در خرالل برنامره   .اي وروري ا تهاي كليدي يلمي، يمومي و حرفهاز مهارو

هاي هاي مهمي نظير، مهارواي، رفتارها، تواناييها و مهارومتو طه همراه با توجه بر مهارتهاي يملي و حرفه

يرري،  رازگاري و انعطراف پرذيري و     پذهراي مثبرت، مسرئوليت   ارتباطي، مهارتهاي تفكر، رفتارهرا و نگررش  

التحصيال  در بازار كار برا موفقيرت همرراه    هاي كارگروهي مورد تأكيد قرارنگيرد، شانس اشتغال فارغمهارو

ورعف در   هراي كليردي،  گيهاي آموزش يمومي و پرورش شايسرت ناكارآمدي (. 1386حسيني،)نخواهد بود. 

هاي مهرارو آمروزي و   برنامه هدايت تحصيلي، پائين بود  اثربخشي برنامهدر وعف تمهيد منابع و امكاناو  

آموزا  براي ورود به دنياي كار، كا تي هايي هستند كه وجود آنهرا برر ورعف    كارورزي و آماده نشد  دانش

 كاركرد نظام آموزش و پرورش داللت دارند. 

اقتصادي مي باشد كه خود را در قالرب  نا كار آمدي يوامل خارج از آموزش و پرورش مهمترين يامل  در بعد

كمبود نقدينگي صاحبا  صرنايع و تعطيلري    ، يدم امنيت  رمايه گذاري داخلي و خارجي از جمله: يموارد

قتصادي، دولتي بود  واحد هاي توليدي ،وعف مديريت بازارها در هدايت اندوخته ها به  وي توليد، تحريم ا

بخش يمده اقتصادوتضعيف بخش خصوصي ايرا ، فرار  رمايه ها از ايرا ،  ودآور بود  مشاغل وا طه گري 

، اتكا به ايده هاي صادراو مواد نفتي ، ا تفاده از ي، باال بود  نرخ وام هاي بانكيو ا تفاده از رانتهاي اقتصاد

نيروي كرار، يردم ارتبراط بخشرهاي اقتصرادي برا آمروزش و         تكنولوژي  رمايه بر ، مشكل يروه و تقاواي

يافته ها نشرا   .نشا  مي دهدپرورش، يدم حمايت دولت و بانكها ازفارغ التحصيال  براي منابع كسب و كار 

 اقتصادي در ووعيت بيكاري شاخه كار دانش بسيار چشم گير ا ت.ميدهد  هم يوامل 

 

 رغ التحصيالن عوامل موثر دراشتغال و بيکاري از نظر فا

در مدورد  يالوه بر كسب نظراو مديرا  هنر تانها، صاحبنظرا  و كارشنا ا  و نمايندگا  بخرش اشرتغال   

در قالررب مصرراحبه دريافررت عوامددل مددوثر دراشددتغال و بيکدداري فددارغ التحصدديالن كدداردانش كدده

 ه پاسدخ  ،همچنين نظرات خود فارغ التحصيالن در اين خصوص به دو روش ، باز پاسخ و بستگرديد

   و تحليل گرديد . جمع آوري و باروشهاي كمي و كيفي 

از فارغ التحصيال  شاخه كار دانش در خوا ت گرديدنقش هريرك از يوامرل مروثر در    در روش بسته پا خ ،

 ،يالقه به ادامه تحصيلنياز بازار كار ، نبود  زمينه اشتغال در رشته تحصيلي، : خود، شامل و بيكاري اشتغال

 و نداشرتن كرارو پايرا  خردمت    ي آموخته شده در هنر تا ، نبود  شغل منا ب و مورد يالقه، امهارو ه
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تاثير مهرارو هراي آموختره    شاغلين،  (درصد 84.9 )يافته ها نشا  ميدهد،مشكالو شخصي را بيا  نمايند. 

نيراز   نيرز  ينشاغل (درصد 70.6 ) در اشتغال خود موثر دانسته اند.، از حد متو ط شده در هنر تا  را بيش

يافته هاي اين پژوهش  خود موثر ميدانند. بر اشتغالهاي كاردانش  رادرحد متو ط وكمتر بازاركار به رشته 

در خصوص شاخه نظري نياز برازار كرار بره فرارغ      (همخواني دارد.1385با يافته هاي پژوهش  شريعت زاده )

اثير داشته ا ت. يافته هاي ايرن پرژوهش برا    درصد( در اشتغال آنها ت 54التحصيل در حد متو ط به پايين )

 (همخواني دارد.1385يافته هاي شريعت زاده )

درصد(  2/40در برر ي يوامل موثر در بيكاري فارغ التحصيال  ، نبود  زمينه اشتغال در رشته تحصيلي با )

ز آ  نبرود   ا رت. پرس ا   شدهبه ينوا  يامل اصلي بيكاري در بين فارغ التحصيال  شاخه كاردانش گزارش 

درصرد (،نداشرتن كرارو پايرا       16.2درصد(،يالقه به ادامه تحصيل با،) 5/30شغل منا ب و مورد يالقه با )

قررار دارد.در   فارغ التحصريال   يوامل موثر بر بيكاري درصد(از 6.1درصد(و مشكالو شخصي با ) 7خدمت )

يامرل   درصرد(باالترين  73.4) ميا  فارغ التحصيال  شاخه نظري،يالقمندي به كسرب مردرك تحصريلي برا    

(در رتبره دوم قررار دارد.يافتره هراي     درصد 23.9)باو نبود  زمينه اشتغال به كار در رشته تحصيلي  بيكاري

(پيدا نكرد  شغل مورد يالقه را به ينوا  يمده ترين يامل بيكاري و پس از آ  نبود   1385شريعت زاده )

(در تحقيق خود  1376  را يامل بيكاري ميداند.مهدي زاده)زمينه اشتغال در رشته تحصيلي فارغ التحصيال

(نبود  زمينه منا ب برراي   1379يدم آموزش كافي در حرفه آموزي رايامل مهم در بيكاري ميداند.پناهي)

(اشباع بازار كار را يامل اصرلي بيكراري معرفري     1382اشتغال را به ينوا  يامل اصلي معرفي ميكند.برزگر،)

كمبرود   ، در بازار كرار  يا  به نظر مير د با توجه به نتايج تحقيق حاور،نبود  زمينه اشتغالميكند.در اين م

ي آموخته شرده نرا كرافي در    و مهارو ها رشته تحصيليمرتبط با شغل مورد يالقه و يا فقدا  شغل منا ب 

 .بيشترين تاثير گذاري را بر بيكاري فارغ التحصيال  داشته ا ت  هنر تا ،

عوامل موثر  در خوا ت گرديرد كاردانش مورد مطالعه  شاخه نفر فارغ التحصيل 1473از پا خ در روش باز 

داده انرد.   هاي مختلفي ارايره  نفر به اين پر ش پا خ670 را مطرح نمايند.بيکاري خود يا در اشتغال و 

و نترايج بره   ج پا خ قابل قبول ا رتخرا  1480تعدادي از انها بيش از يك يامل را مطرح نمودند و در نهايت 

 وجمع بندي گرديد.تلخيص روش كيفي طبقه بندي 

و  رزس بره ترتيرب    نبود  زمينه اشتغال در بازار كار  بيكاري فارغ التحصيال ، اولين يامل نتايج نشا  داد،

محروم بود  منطقه و فرصت كم اشتغال براي رشته ها، دانش و مهارو كم فارغ التحصريال  برراي    فراواني،

اع شد  بعضي از رشته هاي تحصيلي، نبود  برنامه ريزي و حمايت دولت، نبرود  ارتبراط برين    اشتغال، اشب

نراامني در   ،نداشتن  رمايه براي خرود اشرتغالي ،  فارغ التحصيال  آموزش و بازار كار ،مدرك پايين تحصيلي

را از و برازار كرار  نبود  رابطه بين آمروزش   ،  اقتصادي خانواده ازفارغ التحصيلنا در ت محيط كارو حمايت 

،نبود  زمينه اشتغال به ينوا  يامل از مباحث مطرح شده ميتوا  نتيجه گرفت  يوامل بيكاري خود ميدانند.

مهم بيكاري در بازار كار كه به ينوا  يامل اصلي بيكاري از آ  ياد شده ا رت، شرايد بره يامرل محروميرت      

زار كار ومشكالو اقتصادي كشرور مررتبط مري    منطقه و فرصت كم شغلي  و اين مسئله به مشكل ووعيت با

شود. البته هر يك از يوامل مطرح شده از  وي فارغ التحصيال  مي تواند به نوبه خود در بيكاري آنها تراثير  

تاكيد مهم در نظراو هر دو گروه) كار شنا ا  و مديرا  و صراحبنظرا (و )فرارغ التحصريال (بر    داشته باشد.
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ا خارج از آموزش و پرورش ا ت،ويوامل آموزشي كه مرتبط با داخرل آمروزش و   يوامل اقتصادي كه مرتبط ب

مشكالو وابسته حد اقل بخشي از  پرورش ا ت بسيار مشهود و ملموس ا ت .بدو  يافتن راه حل براي رفع 

   ارتقاي كيفي و اشتغال مطلوب فارغ التحصيال  فراهم نخواهد شد.به اين دو يامل، امكا  

 

 فارغ التحصيالن  ي و نظري درايجاد  مهارتهاي الزم براي اشتغالتاثيردروس عمل

تاثيردروس يملي و نظرري  درصد فارغ التحصيال  كار دانش ميزا   34.1فقط  يافته هاي پژوهش نشا  داد،

فرارغ  اين نسربت در زنرا    در حد زياد وخيلي زياد بيرا  نمروده انرد.   ، رادرايجاد  مهارتهاي الزم براي اشتغال

( نشا   1382يافته هاي نويدي و برزگر)درصد بوده ا ت. 28.6درصد ودر مردا   39.8كار دانش  التحصيل

درصد افراد نمونه آماري ايتقاد دارند كه مهارتهاي كسب شده آنا  براي انجام وظايف شغلي  60دادند حدود 

اد ايالم كررده انرد   درصد افر 26(در پژوهش خود اظهار نمود تنها حدود  1380كافي و منا ب نيست.خاني)

(نشرا    1383مهارتهاي كسب شده آنا  براي انجام وظايف شغلي منا ب و كافي ا ت.نتايج تحقيق صابري)

داد كه برنامه هاي در ي نتوانسته ا ت دانش و مهارو الزم را براي اشتغال هنر جويرا  شراخه كرار دانرش     

اميد مهارو آموزي و اشتغال زود هنگام وارد (كساني كه به 1384ارايه دهد.بر ا اس گزارش مهر يلي زاده )

و اين يكري   شاخه كار دانش شده اند يمال نتوانسته اند مهارو خاصي را در حد انتظار بازار كار كسب نمايند

.در يك جمع بندي مي توا  نتيجه گرفت بنرا بره داليرل و    از كا تي هاي آموزشهاي كار دانش تلقي ميشود

تجهيزاو كافي در هنر تانها،وعف در برو   زاري و كارورزي،وعف در نيروي مشكالو فراوا  از جمله يدم 

انساني و برنامه در ي وبطور كل اجراي آموزشهاي مهارتي كار دانش ،دروس يملي و نظري در اشتغال فارغ 

 التحصيال  در حد انتظار مفيد نبوده ا ت. 

  

 ش تاثير مدرک تحصيلي دراشتغال فارغ التحصيالن شاخه كاردان

از فرارغ   (درصرد  43)نتايج حاصل از تاثير مدرك تحصيلي در اشغال شاخه كاردانش نشا  مي دهرد حردود   

در  (درصد 2/22 )در حد زياد و خيلي زياد و حدود(درصد  34.3)التحصيال  در حد كم و خيلي كم و حدود

 حد متو ط رابطه بين دو متغير را معرفي نموده اند. 

نشا  مي دهد كه مدرك تحصريلي فرارغ التحصريال  در اشرتغال آنهرا، در حرد        نتايج حاصل از اين برر ي

ميتوا  نتيجه گرفت ، دركاربرد مهارتهاي آموخته شده در هنر تا  كا تي وجرود  متو ط تاثير داشته ا ت.

  داردويا بازار كار نياز مبرم به رشته هاي فارغ التحصيال  ندارد.

 

 رغ التحصيالن ميزان ارتباط شغل با مدرک تحصيلي فا

نتايج حاصل از تحقيق در خصوص ارتباط شغل با مدرك تحصيلي در فارغ التحصيال  كاردانش نشا  داد كه 

درصد( از فارغ التحصيال  كاردانش، ميزا  ارتباط شغل با رشته ديرزلم خرود را در حرد كرم و      6/67حدود) 

زياد و خيلي زياد ايالم كرده اند. يافته هاي  درصد( آنها نيز  اين ارتباط را درحد4/32خيلي كم و در حدود) 

( حنيفري ،  1380 ( يطرارا ،) 1381(، لر رتاني ،)  1386و  1385،  1381پژوهشها ،براي مثرال : برزگرر)،   

(. آشكارا بيا  مي كنند كره غالبرا برين رشرته تحصريلي افرراد و       1382(، نويدي،)1380( ميرهادي،)1380)
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 ب وجود ندارد و يا تعداد محدودي از آنها توانسته اند مشاغل مرتبط برا  مشاغل احراز شده تو ط آنها يا تنا

( و 1379اي تحقيقراو پنراهي ،)  پژوهشرهاي ديگرري، نظيرر يافتره هر     رشته تحصيلي خود را احرراز كننرد.   

( نشا  داد كه در حدود نيمي از فارغ التحصيال  شاخه كاردانش در مشاغل مررتبط برا رشرته    1389،)خاني

يگر در مشاغل غير مرتبط با رشته خود مشغول به كار هستند. يعني آنها ميرزا  ارتبراط را در   خود و نيمي د

(فرتح   1382حد متو ط ارزيابي نموده اند.بعضي ديگر از يافته ها ،نظيرر يافتره هراي مرادپررور و ديگررا ،)     

و مشراغل احرراز   درصدرا بين رشته تحصيلي  80تا  60حدود ،(ارتباط بااليي 1379(و جاللي،)1380آبادي،)

از فرارغ   (درصرد  6/67)شده نشا  ميدهد. با توجه به يافتره پرژوهش موجرود كره نشرا  مري دهرد حردود         

التحصيال  كاردانش ارتباط شغل خود را با رشته تحصيلي در حد كم و خيلي كم معرفي نموده اند مي توا  

كراهش بروده و وورعيت منا ربي را     نتيجه گرفت كه ميزا  ارتباط شغل با رشته تحصيلي روز به روز رو به 

نشا  نمي دهد. از داليل مهم اين ووعيت ،يروه زياد فرارغ التحصريال  در رشرته هراي مختلرف و بحررا        

اين اشتغال در كشور ا ت ،زيرا در شرايط بحراني افراد از هر طريق ممكن به دنبال كسب در آمد مي باشند.

شغل با مدرك تحصيلي خود را در حرد كرم و خيلري كرم      درصد(فارغ التحصيال  ارتباط67.7يافته كه كه )

از اين يافته مي توا  ا تنباط نمود كه اشرتغال بره   گزارش نموده اندبه ينوا  يك كا تي مهم تلقي ميشود.

در نتيجره   كار اجباري و از روي نياز ا ت ويا بد ت نياورد  مهارتهاي الزم براي اشتغال در هنر تا  ا ت.

ي و انساني كه صرف آموزش فارغ التحصيال  ميشود بدو  نتيجه خواهد بود و از طررف  آ  ميزا  هزينه ماد

ديگر بيكاري متخصصا  بيش از غير متخصصا  خواهد شد و در نتيجه كيفيت و كميت اقتصاد لطمه خواهد 

 ديد.

 

 وضعيت استخدام فارغ التحصيالن شاغل شاخه كاردانش 

 (درصرد  18.4 )لتحصريل شراخه كراردانش بره صرورو روز مرزد و      از شاغال  فارغ ا (درصد 65.9 )نزديك به

به صورو پيماني به كار مشغولند. نسبت مجمروع قرراردادي ،    (درصد 7.6)ر مي و  (درصد 8.1)قراردادي، 

آنها بره صرورو   (درصد  65.9 )ا ت زيرا(درصد  34.1)ر مي و پيماني در فارغ التحصيال  شاخه كاردانش 

. تحقيقاو ميرهرادي  ر نتيجه ووعيت ا تخدام از كيفيت منا بي برخوردار نيستد روزمزد مشغول به كارند

( نتايجي شبيه بره يافتره هراي ايرن     1396)،( و برزگر  1385)،( شريعت زاده 1380( ، حسن پور ، )1380)

تحقيق بد ت آورده اند.البته نتيجه بد ت آمده دور از انتظرار نيسرت زيررا برر طبرق قروانين جديرد،امروزه        

با  مشاغل،مديرا  كارخانه ها و شركتهاي خصوصي،اكثر نيروهاي موجود و مورد نياز خود را به صورو صاح

قراردادي جذب ميكنند،و آنگاه كه از كار آمدي آنها مطمن شروند،ممكن ا رت آنهرا را بره صرورتهاي ديگرر       

داشرت را نيرز در نظرر    ا رتخدام بايرد ايرن بر    كيفيت نامنا ب ،كا تي هاي موجود البته از ا تخدام نمايند.

داشت كه بدو  تضمين بيمه وتصويب قوانين به نفع شاغلين روزمرزد هيچگونره تضرميني برراي ادامره كرار       

  شاغلين وجود نخواهد داشت.
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 نوع استخدام فارغ التحصيالن شاغل شاخه كاردانش  

 35.3وصري و ) درصد( فارغ التحصيال  شراغل كرار دانرش دربخرش خص    52.9نتايج پژوهش نشا  ميدهد،) 

 . درصد(در بخش دولتي  مشغول به كار بوده اند 11.8درصد(به صورو خوداشتغالي و )

( و شبيه يافته هراي  1380)،( و حسن پور 1380)،نتايج اين پژوهش بر يكس يافته هاي پژوهش ميرهادي 

التحصريال  از  ( مي باشد.نتايج نشا  ميدهد كه گرايش جذب فرارغ   1395)،( و برزگر 1385)،شريعت زاده 

طرف دولت رو به كاهش جدي ا ت . به نظر مي ر د كه طبيعت و ماهيت شاخه كرار دانرش يمرده تررين     

يامل در اشتغال فارغ التحصيال  اين شاخه در بخش خصوصي ا ت.زيرا در بخش خصوصي نياز بيشتري به 

خود را از افراد با مدارك براالتر و  ا تخدام و بكار گيري نيروهاي ماهر دارندو اصوال دولت نيروهاي مورد نياز 

به غير از فارغ التحصيال  كار دانش جلب ميكندو يكي از داليل ادامه تحصيل فرارغ التحصريال  بره همرين     

يافته منظور ا ت.بنا بر اين دولت بايد زمينه هاي اشتغال در بخش خصوصي و خود اشتغالي را تقويت نمايد.

وصي و راه اندازي كسب و كار  و در اختيرار قررار داد  وام هراي    هاي پژوهش نشا  داد دولت از بخش خص

ارزا   براي خود اشتغالي فارغ التحصيال  حمايت جدي نمي كند.اين مسله بايد مورد توجه ويژه قرار گيردتا 

 تمايل اشتغال به  مت خود اشتغالي و بخش خصوصي افزايش يابد.

 

 زمينه اشتغال فارغ التحصيالن شاخه كار دانش 

يافته هاي پژوهش نشا  ميدهد،بيشتر فارغ التحصيال  شاغل كار دانش در بخش خردماو اشرتغال داشرته     

درصرد( ا رت.    69.2)خيراطي  .بيشترين اشتغال بخش خدماو مربوط بره زنرا  در رشرته    درصد( 55.6اند)

ا رت و  درصرد( بروده    56.3) تعميرر موتورخرودرو   بيشترين اشتغال بخش صنعت مربوط به مردا  در رشته

 درصد( مي باشد.  18.8) تعميرموتور تراكتوربيشترين اشتغال بخش كشاورزي مربوط به مردا  در رشته 

درصد( شاغلين براي  شاخه كاردانش باالترين اولويت را  55.6از نظر زمينه اشتغال، بخش خدماو با جذب )

 36شراغلين كراردانش برا )   به خود اختصاص داده ا ت.  زس به ترتيب بخشهاي صنعت و كشاورزي برراي  

( نتايج متفاوتي با نتيجه اين تحقيق گرفته ا ت به طوري 1380فتح آبادي ) درصد( قرار دارند. 8درصد (و )

كه در تحقيق وي بيشترين درصد اشتغال در شاخه كاردانش مربوط به بخش صنعت و پس از آ  كشراورزي  

(نتيجه ميگيرد كه) 1385ر يكس، شريعت زاده )بوده ا ت و كمترين اشتغال در بخش خدماو بوده ا ت. ب

 9و25درصد(شاغلين كاردانش در بخش خدماو و رزس بره ترتيرب بخشرهاي صرنعت و كشراورزي برا         66

درصدقرار دارند،كه نتايج مشابهي را بانتايج پژوهش حاور بد رت آورده ا رت.از نظرر  اشرتغال اكثرر فرارغ       

اشتغال در زمينه هاي مختلف خدماو، صنعت و نا منا ب و  التحصيال  در بخش خدماو نشانه توزيع غلط 

مورد ارزيابي قرار گيرد. اما بايرد در نظرر   و كا تي  و بايد به ينوا  يك مشكل  صورو گرفته ا تكشاورزي 

ه به منطقه ديگر قداشت زمينه اشتغال بستگي به منابع،بالقوه و ا تعداد هاي هر منطقه داردو طبيعتا از منط

        متفاوو ا ت. 
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 كاردانش با آن شاغل شده اند  شاخهفارغ التحصيالن  مدركي كه

از فارغ التحصيال  شاخه كاردانش با مدرك ديزلم به كار مشغول شده  درصد(3/86 )نتايج نشا  مي دهد كه

ك  نشا  مي دهد كه زمينه اشتغال براي فارغ التحصيال  شاخه كاردانش در بازار كار برا مردر   اين يافته اند. 

 تحصيلي ديزلم آماده ا ت. 

از فارغ التحصيال  شاخه كاردانش با مردرك فروق ديرزلم و تنهرا      (درصد 9/10 )همچنين مشاهده مي شود

با مدرك كارشنا ي مشغول به كار شده اند. در مجموع مري تروا  نتيجره گرفرت كره يكري از        (درصد 8/2)

براي فارغ التحصيال  اين شاخه از طريق مهارو اهداف ا ا ي تا يس شاخه كاردانش ، يعني ايجاد اشتغال 

بنا بر اين از نظر مدرك تحصيلي كه فارغ التحصيال  با آموزي و با مدرك ديزلم تا حد ي محقق شده ا ت. 

 آ  شاغل شده اند كا تي وجود ندارد.

 

 چگونگي اشتغال بکار فارغ التحصيالن  شاخه كار دانش

 87.3)فارغ التحصيال  شاخه كرار دانرش نشرا  ميدهرد،      غال بكارچگونگي اشتيافته هاي پژوهش در مورد 

از طريرق  (درصرد  6.1)ادارو و مراجعره بره   از طريرق (درصرد  6.6 ،)شاغلين تو ط دو تا  وآشنايا  (درصد

از اين يافته ها مي توا  نتيجه گرفت نظام اشتغال در كشور از نظرم  شركت در آزمو  مشغول بكار شده اند. 

از يافته ها ميتوا  نتيجه گرفت چگونگي اشتغال فارغ التحصريال  كا رتي   رخوردار نيست.قانوني و منطقي ب

درصد ( ايرالم نمروده انرد بوا رطه     78.3مهمي ا ت كه بايد به فكر حل آ  بود .زيرا اكثر فارغ التحصيال  )

كشرور دچرار   توصيه و  فارش دو تا  و آشنايا  مشغول بكار شده اند.اين يافته نشا  ميدهد نظام اشرتغال  

مشكل ا ت و هيچگونه قوانين و مقرراو مشخصي كه از فارغ التحصيال  حمايت كند وجود ندارد.بخصروص  

اينكه فارغ التحصيال  شاخه كار دانش از پايگاه اقتصادي،اجتمايي و فرهنگي نسبتا وعيفي برخوردارند ايرن  

 روال اينده اشتغال آنها را به خطر خواهد انداخت.

 

 ارغ التحصيالن :رضايت شغلي ف

درصد(،در حد زياد و خيلي زياد از شغل فعلي خود راوي هستند  3/55فارغ التحصيال  كاردانش در حدود )

در مجموع يافته ها نشا  ميدهد روايت فارغ در روايت شغلي زنا  و مردا  تفاوو معني داري وجود ندارد. 

(نترايج   1380(،حسن پرور) 1385هاي شريعت زاده)التحصيال  از اشتغال بكار خود در حد بااليي ا ت.يافته 

درصرد( از فرارغ    65(متفراوو ا رت ونشرا  مري دهرد)      1382مشابهي گرفته   اند اما يافتره هراي برزگرر )   

در مجموي ميتوا  نتيجره گرفرت يليررغم اينكره شرغل اكثرر فرارغ        التحصيال  از شغل خود راوي نيستند.

،ولي از شغل فعلي خود راوي هستند و اين روزمزد ا ت  بصورو اشتغال آنهاالتحصيال  در بخش خدماو و

خود از نقاط مثبت يافته ها ا ت .ميتوا  گما  كردكه يلت بخشي ازروايت از شغل فارغ التحصيال  كمبود 

شغل و بحرا  بيكاري در جامعه ا ت ،كه شغلهاي غير مرتبط با تخصرص افرراد و دريافرت حقروق بصرورو      

 هداشته ا ت.روزمزد هم آنها را راوي نگ
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 رضايت فارغ التحصيالن از تحصيل در شاخه كار دانش

درصد(از فارغ التحصيال  كار دانش ميزا  روايت خود از تحصريل   85.6) يافته هاي پژوهش نشا  ميدهد، 

آزمرو  نشرا  داد، ميرزا  رورايت فرارغ      همچنين ،در حد متو ط وبيشتر، اظهار نموده انرد.  دراين شاخه را

(در 1374بيشتر از روايت فارغ التحصيال  مرد ا ت. برر يكرس يافتره هراي فروق ،غريرب )       التحصيال  ز 

پژوهش خود نتيجه گرفت ،دانش آموزاني وارد شاخه كار دانش ميشوند كه شرايط ورود به شراخه نظرري را   

راي ندارند و از روي ناچاري به شاخه كار دانش هدايت ميشوندودانش آموزا  كراردانش بره ويرژه پسررا  ،بر     

 54(به نتيجه مشابه د ت يافت و گزارش كرد كه )1376تحصيل در اين شاخه يالقه كافي ندارند.مهديزاده)

(نتيجه گرفت كه 1375درصد(فارغ التحصيال  از روي ناچاري به انتخاب شاخه كار دانش تن داده اند.نويدي)

د.يافترره هرراي نويرردي و درصررد(از فررارغ التحصرريال  كررار دانررش برره رشررته خررود يالقرره منررد ان 50تنهررا )

فارغ التحصيال  به رشته تحصيلي خود يالقه نداشرتند.بر يكرس نترايج     (درصد 40)(نشا  داد 1382برزگر)

 1385)،(و شرريعت زاده   1380)،(،فتح آبادي  1380)،يطارا  ( 1379)،تحقيقاو فوق،تحقيقاو جاليي پور

.در يرك  معرف نمودنرد خصي فارغ التحصيال  (مهمترين داليل ادامه تحصيل در شاخه كار دانش را يالقه ش

و  جمع بندي ميتوا  گفت روايت فارغ التحصيال  از تحصيل در شاخه كار دانش روبه افرزايش بروده ا رت   

.به يبارو ديگر هر چه ميزا  يالقه اين خود يكي از جنبه هاي توفيق ونقطه قوو براي شاخه كار دانش ا ت

باشد،ميزا  روايت آنها از تحصيل در اين شاخه نيز بيشتر ميشود  شخصي در انتخاب شاخه كار دانش بيشتر

 كه اين خود يك امر بديهي ا ت.

 

 هاپيشنهاد

روايت فارغ التحصيال  كاردانش از تحصيل در  اين شاخه نشرا  ميدهرد كره دانرش آمروزاني كره        -1

فه هرا ،مري توانرد    انگيزه الزم براي ادامه تحصيل در اين  شاخه را دارندبه شرط تركيب با  اير موئل

كارايي بيروني بخصوص اشتغال فارغ التحصيال  را افزايش دهد.به همين جهت پيشنهاد ميشود كه 

توجه بيشتري به بهبود  رطح  و ا تانها،مديرا  و برنامه ريزا  آموزشي در وزارو آموزش و پرورش 

 رب برراي برنامره    جرذب نيروهراي منا   نمايند.توصيه ميشود به نكاتي از جملره: آموزشهاي مهارتي 

ريزي،آموزش و مديريت هنر تانها.همچنين،تامين تجهيزاو آموزشي و به روز كررد  آنهرا ، توجره    

آنها،توزيع منطقه اي رشته ها،خذف و اوافه كرد  رشته  آوريبيشتر به نوع آموزشهاو چگونگي نوع 

آموزي و كرارورزي   برو   زاري، مهاروتقويت و نظارو  بر هاي قديم و جديد ،آموزش كار آفريني،

 در محيط كار واقعي و ارتباط با بازار كار را جدي گرفته و جزء مهمترين برنامه هاي خود قرار دهند.

هاي اين پژوهش و همچنين يافته هاي پژوهش هاي انجام شده در گذشته نشا  ميدهند يلي يافته -2

اين شاخه هنوز نتوانسته رغم صرف هزينه هاي بيشتربراي شاخه كار دانش نسبت به شاخه نظري ، 

ا ت شانس اشتغال فارغ التحصيال   را نسبت به شاخه نظري در حد چشم گيري افزايش دهد.اين 

ر نتيجه براي  يا تگذارا  و برنامه ريزا  وزارو آموزش و پرورش هشدار دهنده ا رت.بدين منظرو  

چنين مطالعه ديردگاههاي  شاخه كاردانش و هم كارايي بيروني يهايپيشنهاد ميشود با مطالعه نار ا

كره در   و فارغ التحصيال )يوامل اقتصادي،فرهنگي،آموزشي و اجتمرايي(  صاحبنظرا  و كارشنا ا 
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،برنامه هاو اقداماو الزمي را براي انجرام اصرالحاو مرورد نيراز       مصاحبه ها به آنها اشاره شده ا ت

تحقيق و تو عه به  ر انجرام   ووروري در برنامه آموزشي و در ي شاخه كار دانش بر مبناي الگوي

ر انند.

يافته هاي اين پژوهش و  اير پژوهشها نشا  ميدهد ميزا  ارتباط بين رشته ها ومشاغل احراز شده  -3

و  و اكثر فارغ التحصيال  در بخش خردماو شراغل هسرتند    تو ط آنها در حد پايين و وعيف ا ت

ز طرف ديگر يافته ها نشرا  ميدهنرد   .امشغول بكار شده اند و صنعت كمتر در رشته هاي كشاورزي

كمبود زمينه اشتغال در رشته تحصيلي به ينوا  اصلي ترين يامل يدم اشتغال مرتبط با رشته فارغ 

التحصيال  كار دانش بيا  شده ا ت. يكي از داليل آ  فراواني فارغ التحصيال  در بعضري از رشرته   

گرافيرك كرامزيوتر برراي دختررا  اغلرب برا       ها ا ت. به ينوا  نمونه رشته كشت گياها  دارويي و 

فراواني فارغ التحصيل رو برو ت. پيشنهاد مي گردد كه حد االمكرا   رريت تو رعه كمري جرذب      

بر مبناي آمرايش  رر    ي جديد،تا يس رشته ها بامتوقف شودو  در بعضي از رشته ها دانش آموزا 

برنامه ريزي الزم به يمرل  و شهر تا   زمين ،ا تعداد ها ،منابع و نيازهاي شغلي بازار كارهر منطقه

آيد.

از ، وبره روز و مرورد نيراز هرر رشرته      مهارو آموزي به تجهيزاو و امكاناوارتباط كيفيت با توجه به  -4

هراي  به دليل محردوديت  و امكاناو آموزشي موجود در هنر تانهاووعيت نامنا ب تجهيزاو  طرفي

هاي يملي در مو ساو صنعتي و خدماتي و تدابيري جهت گذراند  آموزشوروري ا ت ايتباري، 

محقرق خرود مشراهده    . در نظر گرفته شود ورفع و كاهش اين مشكال برايا تفاده از  يموالتورها 

و  نترري  كرده ا ت براي بعضي از رشته ها نظيرر گياهرا  دارويري در يكري از شهر رتانها كوچرك      

 شته ا ت.كمترين امكاناو حتي يك د تگاه كوچك خشك كن گياه وجود ندا

برنامره جرامع اي برراي اشرتغال دانرش       با اصرار آموزش و پررورش و  راير نهراد هرا     وروري ا ت -5

آموختگا  فني حرفه اي و كار دانش تدوين شود.اين برنامه به نويي مطالبره نظرام آمروزش فنري و     

مري آيرد   حرفه اي از دولت و ازجامعه به شمار مي آيد و از اين نقطه نظر از جمله مقتضياتي بشمار 

كه موفقيت رابطه بين نظام آموزش فني و حرفه اي و محيط كار را تسهيل و تضمين ميكند. چنين 

نقشه راهي از يك  و بستر منا بي براي ارتقاي كيفيرت و اثربخشري آمروزش و فنري و حرفره اي      

را در بنگاههراي  هرا فراهم مي آورد و از وي ديگر بكارگيري دانرش آموختگرا  ايرن نروع آمروزش      

تصادي تسهيل مي كند. شايسته ا ت در تدوين اين برنامه بر جنبه هاي مختلفي از جملره رشرد   اق

 .اقتصادي ،تو عه بخش خصوصي و يواملي از اين قبيل تاكيد شود

و  ررايت   درصرد(  63)حردود  هراي باالتر با ينايت به تمايل و يالقه هنرجويا  به تحصريل در دوره  -6

التحصريال  تمايرل   ر رد كره فرارغ   ي كار دانش به نظر مري هاكرد  يطش ادامه تحصيل به آموزش

 ررمايه هرا بره     ودر نتيجه زيادي به ورود به مشاغل رشته خود، حداقل در  طح كارگر ماهر ندارند

هاي نظري، بيكراري بره   . ادامه روند فعلي  بب خواهد شد كه به تدريج همانند آموزشهدر ميروند

و جامعه خالي از كرارگر  راده و    گسترده تر شودنش نيز هاي كار داكردگا  آموزش طوح تحصيل
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هراي دوره متو رطه كراردانش و    . لذا اقداماتي جهت افزايش كيفيت آمروزش ماهر و ا تاد كار شود

 با مدرك ديزلم ورورو دارد.با ا تعداد و ووعيت اشتغال ووع قوانيني در خصوص جذب افراد 

ي اشتغال فارغ التحصيال  كار دانش در بخشهاي آزاد و با توجه به يافته هاي بد ت آمده ،زمينه ها -7

خصوصي بيشتر ا ت. مديرا  شاخه كار دانش  بايد تالش نمايند با آگاه نمود  و ترغيب دولرت در  

اين خصوص ،حمايتهاي الزم از بخرش خصوصري  ، آزاد ، خرود اشرتغالي صرورو گيررد.وهمچنين،       

و نيز نو  گذاريهاي الزم  در اين زمينه ها  انجام شود.تشويق كارفرمايا  به اشتغال و ا تخدام  و قا

 از طروق حمايتهاي مالي كار آفريني را تشويق نمايند.

يافته هاي پژوهش نشا  ميدهد،وورعيت اشرتغال فرارغ التحصريال  كراردانش مررد بهترر از فرارغ          -8

ار دانرش  التحصيال  ز  ا ت. از طرفي ميزا  روايت فارغ التحصيل زنا  از تحصريل در شراخه كر   

هراي   بيش از مردا  ا ت.همچنين ، مشكل فرهنگي خانواده ها و جامعه از جمله نا امني در محيط

كاري نيز بر اين موووع افزوده ا ت.وروري ا ت براي اشتغال دخترا  تدابير حمايتي ويژه از جمله 

ر مراكز امن تر،آگاه دريافت وام هاي ارزا  قيمت براي خود اشتغالي،ايجاد قوانين براي اشتغال آنها د

 داد  فرصت اشتغال به دخترا  به يمل آيد.براي  ازي خانواده ها 

يافته هاي پژوهش  بخصوص نترايج مصراحبه هرا نشرا  ميدهرد يرواملي نظيرر ،كمبرود مشراورا            -9

متخصص و كار آمد،ناكار آمدي بعضي از مديرا  و هنر آموزا ،كمبود ا تاد كارا  و ورعف مهرارتي   

گي بعضي از كادر هاي آموزشي، مجهرز نبرود  كارگاههرا در هنر رتانهاوجذب دانرش      آنها،بي انگيز

.الزم ا ت براي هر يك از مشركالو  وجود داردآموزا  وعيف،در اجراي كاردانش بصورو محسو ي 

 فوق كه با اشتغال فارغ التحصيال  ارتباط بسيار تنگاتنگي دارد برنامه هاي الزم طراحي و اجرا شود.

هار نظر فارغ التحصيال  و كارشنا ا  يوامل  اجتمايي ،فرهنگي از جمله،تصور مطابق با اظ -10

کهني منفي جامعه و كارفرمايا  و اوليا به كاردانش، مدرك گرايي،قانع نبود  فارغ التحصريال  بره   

شغلهاي موجود،كم بود  انگيزه و پشتكار براي اشتغال،وعف فرهنگ كرار در جامعه،مشراركت كرم    

راي كيفيت بخش به كار دانش،از يوامل منفي و موئثر بر اشرتغال و بيكراري فرارغ    بخشهاي بيرو  ب

التحصرريال  ا ررت.الزم ا ررت آمرروزش و پرررورش برره تنا ررب امكانرراو و ظرفيررت موجررود خررود و  

مسئوليتهاي مربوطه از طريق برنامه ريزي هاي مختلف و متنوع نسبت به رفع مشكالو كمك كنرد  

جامعه نيز از طروق مختلف از جمله آموزش از طريق صردا   فرهنگ و.همچنين موئلفه هاي مرتبط با

 و  يما  ور انه ها و ووع قوانين مختلف در اين خصوص مورد نظر قرار گيرند.

از جمله يوامل بيرو  از آموزش و پرورش كه در اشتغال و بيكاري فارغ التحصيال  تراثير فرراوا     -11

خ  ود وامها براي خود اشتغالي،يدم حمايرت صرريح و   دارند يوامل اقتصادي مي باشند.باال بود  نر

نفتي،بحرانهراي  قاطع دولت براي تردوين قروانين  و مقررراو اشرتغال،اتكا بره ايرده هراي صرادراو         

اقتصادي،يدم حمايرت بازاركرار از بكرار گيرري فرارغ التحصيال ،وا رطه گرري و رانرت خرواري در          

ودجه هاي كم براي كيفيت بخشي و اشتغال اقتصاد،دولتي بود  بخش مهمي از اقتصاد و تخصيص ب

در اين و قدرتمندا  نظام  از جمله اين يوامل هستند.وروريست دولتمردا  آموزش پرورش و دولت 
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و و از گسترش بي رويه خيل بيكاري جلرو گيرري نمروده     زمينه ها برنامه ريزي الزم را انجام دهند

 وظايف خود را انجام دهند.

احت نشا  داد پايگاه اقتصادي ،فرهنگي و اجتمايي فارغ التحصيال  كرار  يافته هاي پژوهش به صر -12

دانش به مراتب از فارغ التحصيال  شاخه نظري پايين تر ا ت اين مسله نشا  ميدهد كه نا خدا گاه 

زمينه  رند دانش آموزا  فراهم شده وبي يدالتي آموزشي را تقويت ميكند. پي آمدهاي آ  نراتواني  

نگاه تحقير آميز جامعه به فارغ التحصيال ،ناهنجاريهاي درو  هنر تانا،توانايي كم  در يافتن شغل و

 .وروري ا ت ومن مراقبت از گذر دانش آموزا  از مدر ره مي آورددر ادامه تحصيل و...را به وجود 

 محيط كار زمينه هاي رفع چنين مشكالتي بوجود آيد. به

التحصيال  در حال خدمت  ربازي هستند.وقفه دو  رغيافته ها نشا  ميدهد تعدادقابل توجهي از فا -13

 اله خدمت نظام وظيفه در فاصله بين فراغت از تحصيل و اشتغال در بكارگيري برخي از آموخته ها 

براي هنرجويا  پسر، مشكل ايجاد مي كند. جذب افراد برحسب تخصص در خدمت نظام وظيفه مي 

 راد نيز بيافزايد و براي اشتغال آنها مفيد باشد.تواند ومن احياي آموخته ها بر دانش قبلي اف

متولي واحدي براي كار دانش و اشتغال آموزش ديدگا  آنهرا در معانرت متو رطه يرا در خرارج از       -14

آموزش و پرورش وجود ندارد. يعني نهاد هماهنگ كننده بين آموزش و اشتغال وجرود نردارد. ايرن    

را به طور جردي برا يرك  رازوكار روشرن و غيرر        واحد ميتواندارتباط با خدماو ،صنعت ،كشاورزي

واحدهاي توليردي و  باتشريفاتي تشكيل شود و اطالع ر اني درباره توانمندي هاي فارغ التحصيال  

و در يين حال براي وابطه مند نمود  اشرتغال چراره   خدماتي کيربط را بصورو مستمر دنبال كند 

 .انديشي كند

يميقراً مرورد كنكراش و    ؤثر در بيكراري فرارغ التحصريال     هاي آموزشي مالزم ا ت يلل و زمينه -15

پژوهش قرارگيرد.در اين زمينه و از جمله يوامل درو   يستمي مهم نظام آموزشي كه در افرزايش  

آموختگا  متو طه تأثير بسزادارد ،نظير بحث ميرزا  ارتبراط برنامره    يا كاهش مسئله بيكاري دانش

هراي اقتصرادي و فرراهم    ل مؤ ساو آموزشي با نهادها و بنگراه در ي با نيازهاي بازاركار، نحوه تعام

 و....هاي دو جانبه ميا  آنها اختن بستر منا ب براي همكاري

  

 براي پژوهشگران هاي پژوهشييشنهادپ

به منظور اطالع الزم از چگونگي و كم و كيف اشتغال و بيكار فارغ التحصريال  كرار دانش،ورروري ا رت     -1

در ايرن   مشركالو  شنا ايي بيشتر براي ز فارغ التحصيال  بصورو  ادواري انجام شود.و پژوهشهاي رد يابي ا

 خصوص ،كليه رشته هاي اين شاخه مورد ارزيابي قرار گيرند.

انجام شده در خصوص ووعيت اشرتغال فرارغ التحصريال  كراردانش بنردرو بره مسرايل و        درپژوهشهاي -2

 فرهنگري   توجره شرده ا رت بره يبرارو ديگرر يوامرل        برراي اشرتغال   مشكالو طرف تقاوا يا محريط كرار  

در ايرن زمينره پژوهشرهاي الزم    تشكيل دهنده محيط كار مورد پژوهش قرارنگرفته ا ت.مايي اقتصادي،اجت

 انجام شود.
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شاخه كار دانش بطور موزو  ومطابق با امكاناو و نياز ا رتانها تو رعه   رشته هاي يافته هاي نشا  ميدهد -3

 عضي از رشته ها مشهود ا ت در اين خصوص پژوهشهاي الزم انجام شود.نيافته و رشد كمي ب

 محدوديت هاي پژوهش

 انجام اين پژوهش با محدوديت چندي مواجه مي باشد كه مهمترين آنها به شرح زير ا ت:

هاي پژوهش از نروع مطالعراو رد يرابي فرارغ التحصريال  يمومرا در مرورد د تر ري بره فرارغ           طرح -1

همترين منبع كسب اطالياو هستند با مشكالو فراوا  و جدي مواجه هستند. در بسرياري  التحصيال  كه م

از موارد آدرس ، تلفن وآدرس محل  كونت در پرونده آنها ثبت و وبط نشده ا ت . اكثر پرونده ها به فرارغ  

ذير كنرد وجرود   التحصيال  تحويل داده شده اند و هي( گونه  ابقه اي كه بتواند د تر ي به آنها را امكا  پ

ندارد.همچنين به دليل تغيير محل  كونت فارغ التحصيال  د تر ي به آنها ميسر نيست. آمرار و اطاليراو    

موجوددر مورد تعداد فارغ التحصيال  و رشته هاي آنهرا در ا رتانها برا آمرار و اطاليراو  معاونرت متو رطه        

                           پي در انتخاب نمونه هاي پژوهش گرديد.هماهنگي الزم را نداشته كه اين مسله بايث تغييراو  پي در 

ا رت.    التحصريال  بره طرور كامرل پيرروي نشرده      گيري تصادفي در مورد فرارغ بناچار از اصول نمونه -2

ها موجود نبود در نتيجه  فارغ التحصيال   از بين كساني كره  التحصيال  در هنر تا زيرااطالياو همه فارغ

يا  وابقي در مدر ه محل تحصيل آنها وجود داشت و يا مدير و دفتر دار مدر ه در اختيار پژوهشگر پرونده 

 التحصيال  نيز تمايلي به همكاري نشا  ندادند.قرار دادند، انتخاب شدند. برخي از فارغ

يد مبني بر التحصيال  پس از تماس اوليه و توويح و توجيه آنها، به رغم داد  قول مسابسياري از فارغ-3

كم توجهي و يدم درك مسئوالنه -4همكاري، به پر شنامه ار الي پا خ ندادند يا حاور به مصاحبه نشدند. 

از پژوهش در برخي از افراد اداري مرتبط با پژوهش در اداراو كل آموزش و پرورش، مناطق و مدارس بايث 

اختيرار گذاشرتن پرونرده تحصريلي آنهرا       آمروزا  و در مشكالو متعدد گرديد. در معرفي هنر تانها و دانرش 

مشكالو  فراوا  به يمل آمد. ممانعت و اختالل در انجام كار پژوهشي از  وي حرا ت جمع آوري اطالياو 

نظام بروكرا ي و نامه نگاري وحتي امنيتي بر خورد كرد  و پرهيز و جلو گيري از  را با مشكل روبه رو نمود.

ال  بخصوص هنر تانهاي دخترانه بايث گرديرد زمرا  انجرام تحقيرق بره      در يافت شماره تلفن فارغ التحصي

 تعويق افتد.

در مواردي همكاري و مشاركت مديرا  مدارس در خصوص جمع آوري اطالياو بسيار كم و حتي نا كار  -5

كل التحصيال  را با مشامكا  انتخاب تصادفي و دريافت اطالياو الزم در مورد فارغآمد بوده ا ت بطوري كه 

چندين مرتبه محقق به ا تانهاي محل پژوهش و  اير ا تانها مراجعه كرده وبا تغيير داد   .مواجه مي نمود

هنر تانها و ليست فارغ التحصيال  باز هم با دشرواري  هراي فرراوا  توانسرته ا رت بره فرارغ التحصريال          

د تر ي پيدا كند.

  
ا تا  قزوين رشته كشت گياهرا  دارويري و تعميرر     در ا تا  كرد تا  رشته كشت گياها  دارويي و در-6

موتور تراكتور در بعضي از  الها داير نبوده و نمونه آماري فارغ التحصيال  به حد نصاب نر يدند كه به ناچار 

 نمونه مورد نظر براي اين  ه رشته از ا تانهاي ديگر)همدا  ، آکربايجا  غربي وا تا  فارس(انتخاب شدند. 
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رخي از افراد به داليل مختلف و در نظر گرفتن مالحظاو، ووعيت شغلي خرود را بدر رتي   ممكن ا ت ب-7

هاي اشتغال و بيكاري در جامعه آمراري ايرن پرژوهش  قردري     رود كه نرخبيا  نكرده باشند، لذا احتمال مي

  متفاوو باشد.

طريق مدر ه و دو رتا    پراكندگي محل  كونت و محل كار فارغ التحصيال ، پيگيري و شنا ايي آنها از-8

 و مراجعه به محل زندگي آنها بايث شد هزينه هاي طرح افزايش يابد و نيز زما  اجراي آ  به درازا بكشد. 

 

 چگونگي دستيابي به راهکارهاي عملياتي:

معموال پژوهش توصيفي به توصيف و تحليل ووعيت موجود مي پردازد.تالش پژوهشگر در اين پرژوهش  

د ت اندر كارا  و برنامه ريزا  شاخه كاردانش ووعيت موجود اشتغال فرارغ التحصريال     اين ا ت كه براي

هاي بديل تصريح نمايد ترا مسرئوال    كار دانش را توصيف نموده و موقعيت نسبي آنا  را در مقايسه با گروه

نرد.براي ارايره   هاي پژوهش تدابيري برراي  يا رتگذاري و اصرالح برنامره اتخراک كن     بتوانند با توجه به يافته

پيشنهادهاي مفيد، يملي و كاربردي ،بعد از اتمام پژوهش پژوهشگر كميتره اي از خبرگرا  و كارشنا را  و    

هاي پژوهش را در معرض قضاوو آنها قررار دهرد  و بعرد از دريافرت     برنامه ريزا  تشكيل خواهد داد تا يافته

 دازد.نظراو به ارايه پيشنهادهاي كار بردي تردر متن پژوهش بزر
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 منابع فارسي:

 

آموزا  شراخه فنري و   (. برر ي مشكالو كارورزي و كارآموزي دانش1381اكرام نيا، غالمروا ) -1

آمروزا  و ديگرر   از ديدگاه مربيا ، مرديرا ، دانرش   1380-81اي و كاردانش در  ال تحصيلي حرفه

 اصفها . د تگاههاي کيربط ا تا  اصفها ، طرح پژوهشي  ازما  آموزش و پرورش ا تا  
التحصيال  رشته  راخت و توليرد   ( برر ي كارايي بيروني و اثربخشي فارغ1383اميني، حسن) -2

 اي (. وزارو آموزش و پرورش،دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه75-76-77-78هاي )در  ال

(برر ي اشتغال آموزش ديدگا   ازما  آمروزش فنري حرفره اي،تهررا      138اميري ،معصومه) -3

 فني حرفه اي  ازما  آموزش

 شر( ، بخش فني و حرفه اي  ند تحول بنيادين شوراي يالي آموزش و پرو1386آزاد ، ) -4

(برر ي كارايي بيروني و درونيفني و حرفه اي و كاردانش در ا رتا   1382باقري چرخي،بابك) -5

 آکربايجا  شرقي شوراي تحقيقاو  ازما 

كشري  هراي نقشره  ختگرا  رشرته  (. مطالعه ووعيت اشرتغال مهرارو آمو  1381برزگر، محمود ) -6

 اختما  و حسابداري شاخه كاردانش در شهر تا  ا تا  تهرا ، طرح پژوهشي، اداره كل آمروزش  

 و پرورش شهر تانهاي ا تا  تهرا .

كشي  اختما  هاي نقشهالتحصيال  رشته( برر ي ووعيت اشتغال فارغ1382برزگر، محمود ) -7

 تهرا . آموزش و پرورش شهر تانهاي تهرا . وحسابداري شاخه كاردانش در شهر تانهاي 

التحصريال  شراخه كراردانش در شهر رتا      (. ووعيت اشرتغال فرارغ  1379پناهي، حسينعلي ) -8

 اردبيل، طرح پژوهشي، اداره كل آموزش و پرورش ا تا  اردبيل.

(نقش آموزشهاي فني حرفه اي در تو رعه كرار آفرينري واشتغال،بابلسرر     1392تاج آبادي،روا) -9

 اه مازندرا دانشگ

(وزارو كار،تعراو  و امرور اجتمايي،معاونرت     1395تحوالو بازار كار در ايرا  از ابعاد مختلرف)  -10

هراي  تو عه كار آفريني )اطالياو آماري در مورد ووعيت اشتغال و بيكاري نيروي انساني از جردول 

 متفاوو اين مجله ا تخراج شده ا ت(.

اي و هاي فني و حرفهالتحصيال  شاخهروني فارغ( برر ي كارايي بي1382جعفري هرندي، روا) -11

.  ازما  آمروزش و پررورش   1379-81هاي كاردانش آموزش و پرورش شهر تا  اصفها  طي  ال

 ا تا  اصفها .

التحصرريال  شرراخه كرراردانش در (. برر رري ووررعيت اشررتغال فررارغ1379جاللرري پررور، يرراور) -12

 هاي ا تا  تهرا .آموزش و پرورش شهر تا  هاي ا تا  تهرا . گزارش تحقيق، اداره كلشهر تا 

اي در هاي فنري و حرفره  (. برر ي كارآيي دروني و بيروني آموزش1386حسيني،  يدحسين ) -13

 ا تا  فارس. طرح پژوهشي  ازما  آموزش و پرورش ا تا  فارس.

 هاي موجود شاخه كاردانش در ا تا (. برر ي كار آني و بيروني رشته1381اله )حسيني، همت -14

 خوز تا ، طرح پژوهشي، اداره كل آموزش و پرورش ا تا  خوز تا .



132 

 

(برر ي رابطه آموزش هاي ر مي مهارتي شاخه كار دانرش برا اشرتغال     1380حنيفي،يطااهلل) -15

 ا تا  كرد تا ،آموزش و پرورش ا تا  74-72فارغ التحصيال  در  الهاي 

ر دانش و فني حرفره اي در  (برر ي جايگاه اشتغال دانش آموختگا  كا1380حسن پور،حسن) -16

 ا تا  اردبيل،آموزش و پرورش ا تا 

(برر ي شغلي و كارايي،فارغ التحصيال  شراخه كرار دانرش ويوامرل     1377حق پر ت،نبي اهلل) -17

 موثر بر آ  در ا تا  مازندرا ،اداره كل آموزش و پرورش ا تا  

 شكده تعليم و تربيت.خالقي،يليروا)بي تا(فني حرفه اي در وزارو اموزش و پرورش ،پژوه18 -18

آموختگرا  شراخه   (. برر ي ووعيت اشتغال و يوامل مرتبط با اشتغال دانش1380خاني، يلي ) -19

 كاردانش در ا تا  خرا ا . طرح پژوهشي. اداره كل آموزش و پرورش ا تا  خرا ا . 

( ارزشرريابي نيررروي انسرراني)مربيا ( شرراغل  1384درفررش كاويررا ،  رريما و قد رري، پروانرره)  -20

 ي آموزشي شاخه كاردانش تهرا . پژوهشكده تعليم وتربيت.درواحدها

(مهارو آموزي و اشتغال،همايش آموزشهاي فني حرفه اي  ازما  فني و 1395داراب زاده،روا) -21

  حرفه اي

(آمروزش برراي تو رعه،ترجمه وحيدي،پريردخت و     1370 اخارو پرولس،جرج وودهرال،بورين)   -22

  هرابي،حميد،تهرا   ازما  برنامه و بودجه

چالش ها و نار ايي هاي ناظر بر گذار دانش آموزا  از مدر ه »( ، 1391يعت زاده ، مهدي )شر -23

 هشگاه مطالعاو آموزش و پرورش، پژو 4، فصلنامه تعليم و تربيت ، شماره « به بازار كار در ايرا 

هاي كاردانش با نيازهراي  (. طراحي الگوي انطباق و  ازگاري رشته1384شريعت زاده، مهدي ) -24

 زار كار در شهر تهرا ، طرح پژوهشي،  ازما  آموزش و پرورش ا تا  تهرا با

(، تبيين نظام كارورزي در آموزش هاي فني و حرفه اي مجله رشرد   1387شواخي و همكارا ) -25

  3فني و حرفه اي شماره 

(برر رري كررارايي بيرونرري آموزشررهاي فنرري حرفرره ايا ررتا  آکر بايجررا   1377شررعبانلو،كريم) -26

 حقيقاو ا تا غربي،شوراي ت

  در (برر ي رابطه آموزشهاي فني حرفه اي با اشتغال فرارغ التحصريال  1367شكر كن،حسين) -27

 ا تا  خوز تا ،شوراي تحقيقاو

هاي شاخه كاردانش با توجه به اهداف از پريش تعيرين   (. ارزشيابي آموزش1383صابري، روا ) -28

 شده، طرح پژوهشي.  ازما  آموزش و پرورش ا تا  كرما . 

 (تعليم و تربيت جهاني در قر  بيستم،تهرا  نشر قطره1372،اما  اهلل)صفوي -29

 .پژوهشكده تعليم و تربيت،1400(. آموزش و پرورش ايرا  1378صدري، يباس ) -30

آموختگا   شاخه (. برر ي ووعيت اشتغال و يوامل مرتبط با اشتغال دانش1380يطارا ، نادر) -31

 آموزش و پرورش ا تا  خرا ا . كاردانش در شهر مشهد، طرح پژوهشي اداره كل

(انرردازه گيررري كررارايي درونيآموزشررهاي فنرري و حرفرره     1374،محمررد)يبررد الغنرري زاده   -32

 اي،اصفها ،شووراي تحقيقاو  ازما 
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(نگرش دانش آموزا  نظام جديد آموزش متو طه نسبت بره شراخه   1374غريب،محمد حسين) -33

 ا تا كار دانش در دبير تانهاي شهر تا  اراك ،آموزش و پرورش 

 (مباني برنامه ريزي  اموزشي ،مو سه نشر ويرايش1379فيوواو،تحيي) -34

-76(. برر ي ووعيت اشتغال دانش آموختگا  كار دانش  الهاي 1380محمدباقر ) آبادي،فتح -35

در ا تا  مركزي. طرح پژوهشري، شروراي تحقيقراو اداره كرل آمروزش و پررورش ا رتا .         1374

 فصلنامه كار دانش.

التحصريال   اي برا اشرتغال فرارغ   هاي ر مي فنري و حرفره  ( رابطه آموزش1374فرشاد، مجيد) -36

 در   طح كشور. وزارو آموزش و پرورش، مركز تحقيقاو آموزشي. 1363-67هاي ال

(جنبرره هرراي تربيترري آموزشررهاي فنرري حرفرره ايچكيررده مقرراالو    1382كاردا ،يليمحمررد،) -37

انجمرن ايرانري تعلريم    مرايش  راالنه   منتخبجايگاه و چشرم انرداز در آموزشرهاي فنري حرفره اي،ه     

 وتربيت،اروميه

(برر ي ارتباط و تنا ب آموزشهاي مهارتي شاخه كار دانش با نيازهاي 1380كاو ي،طهما ب) -38

 بازار كار شهر تا  ميانه

(. ارزشريابي از نظرام جديرد آمروزش متو رطه، معاونرت       1376روا و همكرارا .) كيامنش، يلي -39

 رش.آموزش متو طه وزارو آموزش و پرو

 12فصلنامه تعليم و تربيت،شماره (ارزشيابي چه هست و چه نيست،1370كيا منش،يليروا) -40

مردبيگي(. تهررا :   ايظرم مح اي در حرال گرذار) ترجمره يلري    (. آموزش حرفه1378گرو لوز ) -41

 انتشاراو مدر ه.

التحصريال   كراردانش ا رتا  كرمانشراه.     ( برر ي ووعيت اشرتغال فرارغ  1381لر تاني، ايرج) -42

 ش وپرورش ا تا  كرمانشاه. آموز

برر ي كارايي بيروني رشته هاي حسابداري و كرامزيوتر شراخه   »( ،  1389متين ، نعمت اله  ) -43

  ازما  پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارو آموزش و پرورش «  كار دانش در شهرتهرا 

هشرنامه  اي، پژوهراي فنري و حرفره   (، ورورو تحول در حروزه آمروزش  1388اله )متين، نعمت -44

 .110آموزشي، پژوهشكده تعليم و تربيت، شماره 

( ير تكويني آموزشهاي فني و حرفه اي،تهرا  وزارو آمروزش و پرورش،معاونرت   1373رجاني) -45

 همتو ط

 ،تهرا  انتشاراو مدر ه(ديدگاههاي نو در برنامه ريزي آموزشي1379مشايخ ،فريده) -46

 هرا  انتشاراو  متآموزش متو طه ،تملكي،حسن مباني برنامه ريزي در ي  -47

(. 1-2)تحوالو آموزش متو طه در ايرا ، فصلنامه تعليم و تربيرت شرماره  (. 1378پور، بهرام)محسن -48

 ريزي آموزشي و در ي وزارو آموزش و پرورش. ازما  تحقيقاو و برنامه

هاي مختلف شاخه كاردانش ونيازهاي بازاركرار در  ( برر ي رابطه بين رشته1377مرادي، ناصر) -49

 هاي تهرا . هاي ا تا  تهرا . تهرا : اداره كل آموزش وپرورش شهر تاشهر تا  طح 
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هاي كاردانش در التحصيال  مهارو(. برر ي ميزا  اشتغال فارغ1380ميرهادي،  يد مهدي، ) -50

. پژوهشكده تعليم و تربيرت، طررح پژوهشري. اداره    1379مشاغل مرتبط در ا تا  اصفها  در  ال 

 ا تا  اصفها .كل آموزش و پرورش 

-( برر ي ميزا  اثربخشي شاخه كاردانش در ارتباط با اشرتغال فرارغ  1376مهدي زاده، يباس) -51

 ما . آموزش و پرورش ا تا  كرما .در ا تا  كر 1371-75هاي التحصيال  اين شاخه در  ال

 هاي كاردانش درالتحصيال  مهارو(. برر ي ميزا  اشتغال فارغ1382ميرهادي،  يد مهدي، ) -52

. پژوهشكده تعليم و تربيرت، طررح پژوهشري. اداره    1379مشاغل مرتبط در ا تا  اصفها  در  ال 

 كل آموزش و پرورش ا تا  اصفها . 

برر ي چگونگي و ميزا  ارتباط آموزش هاي فني و حرفره اي  »( ، 1390، يبدالحسين )نفيسي -53

آموزشري و پررورش ،   ، تهررا  ، پژوهشرگاه مطالعراو    « ر مي برا محريط كرار و مهارتهراي شرغلي     

 پژوهشكده برنامه ريزي در ي و نوآوري هاي آموزشي 

هاي آموزش و پرورش و بازاركار و (. برر ي نار اييهاي ارتباط نظام1378نفيسي، يبدالحسين) -54

 ، تهرا .هاي اصالحي، انتشاراو مدر هحلارائه راه

اي. تهررا  :  فنري وحرفره   ( راهنماي يملي ارزشيابي جامع برنامه آموزش 1383نويدي ، احد ) -55

 ربيتپژوهشكده تعليم و ت

اي: چكيرده تحققراو )جلرد چهرارم(. تهررا :      ( آموزش فني و حرفره 1384نويدي و همكارا  ) -56

 اي.هاي فني و حرفهگروه پژوهشي آموزش پژوهشكده تعليم و تربيت،

اي هر آموختگرا  رشرته  (برر ري وورعيت اشرتغال مهرارو    1382نويدي، احد و برزگر، محمود) -57

 65.صفحاو 75وزدهم، شماره كامزيوتر و الكترونيك شاخه كاردانش. فصلنامه تعليم وتربيت.  ال ن

 .106تا 

اي آموزش متو رطه  ( برر ي كارايي دروني و بيروني شاخه فني و حرفه1382نيكخواه، محمد) -58

شرگاه  . اصفها : دانشكده يلوم تربيتي و روانشنا ري دان 1375-80شهر تا  شهر كرد طي  الهاي 

 اصفها .

 (. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش. انتشاراو كتابخانه ظهوري.1371نقيب زاده، يبدالحسين) -59

المللري  (. آموزش متو طه و جوانا  بر  ر دوراهي.گزارش چهارمين همايش بين1378واراوا  ) -60

 ، انتشاراو پژوهشكده تعليم و تربيت.1977بانكوك)تايلند(

اي برا اشرتغال فرارغ    رابطره آموزشرهاي ر رمي فنري و حرفره     (برر ري  1371وحيدنيا، مهدي) -61

 . ايالم: آموزش وپرورش ا تا .1363-67التحصيال  در  الهاي 

(. كليراو نظرام جديرد آمروزش متو رطه، انتشراراو معاونرت        1373وزارو آموزش و پرورش ) -62

 آموزش متو طه. 

 (، كلياو 1375وزارو آموزش و پرورش ) -63

 ررند تو ررعه شرراخه كرراردانش در برنامرره چهررارم تو ررعه  (.1386وزارو آمرروزش و پرررورش ) -64

 هنگي كشور. معاونت آموزش متو طه.اقتصادي، اجتمايي و فر
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(ارزيابي كارايي بيروني رشته هاي فني حرفه ايو كار دانش در هنر رتانهاي  1392ويسه،ايوب )  -65

 پسرا  شهر ايالم

آموزشگاههاي آزاد برر اشرتغال   (مطالعه تاثير آموزشهاي ارايه شده تو ط 1382هاديا ،ابراهيم) -66

 از،اداره كل آمكموزش و پرورش فارآموزش ديدگا  در شير
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 پيوست ها

 :پر شنامه ويژه فارغ التحصيال  شاخه نظري1پيو ت شماره 

 بنام خدا

 حصيل گرامي:فارغ الت

چو  در نظر ا ت مسايل و مشكالو اشرتغال فرارغ التحصريال  ديرزلم  از طررف معاونرت متو رطه وزارو        

پرورش جهت برنامه ريزي هاي آينده مورد برر ي قرار گيرد ،لذا از شما درخوا ت ميشرود برراي    آموزش و

پا خ خود را با يالمرت گرذاري   پا خ دهيد و ي زيربه اين مهم ،با دقت و بطور صحيح به پر شها  د تيابي

صورتيكه شاغل هستيد  خواهشمند ا ت  شماره تلفن محل كار خود را در کيل  مشخص كنيد. در داخل 

 برگه بنويسيد.

 با احترام ،مجري طرح دكتر نعمت اهلل متين

 لطفا در صورو لزوم پر شنامه كامل شده را به آدرس کيل ار ال نماييد:

  1584747359كد پستي  6، خيابا  ايرانشهر شمالي ،كوچه خسرو )دهقا (شماره تهرا : خيابا  كريمخا  

پژوهشگاه مطالعاو آموزش و پرورش ،پژوهشكده برنامه ريزي در ي و نو آوريهاي آموزشي نعمت اهلل  متين  

. 

   ...........: تلفن محل كار در صورو شاغل بود 

 تلفن محل  كونت........... 
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 فردي: مشخصاو -الف

 مرد         جنس :  ز     -1

  متاهل              ووعيت تاهل:     مجرد     -2

 شماره تلفن محل  كونت............………رو تا      .……… محل  كونت  : ا تا ...........   شهر -3

 .........در صورتيكه شاغل هستيد شماره تلفن محل كار خودتا  را بنويسيد................ -1/3

 ووعيت خانوادگي: -ب

 صنعت گر     كارگر      آ زاد     كشاورز      نظامي       شغل  پد ر:  اداري  -4

 شاغل           ووعيت اشتغال مادر : خانه دار   -5
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 :پر شنامه ويژه فارغ التحصيال  شاخه كار دانش2پيو ت شماره 

 

 بنام خدا

 فارغ التحصيل گرامي:

نرت متو رطه وزارو   چو  در نظر ا ت مسايل و مشكالو اشتغال فارغ التحصيال  كار دانرش از طررف معاو  

شرما درخوا رت   آموزش و پرورش جهت برنامه ريزي هاي آينده اين شاخه مورد برر ي قررار گيررد ،لرذا از    

به اين مهم ،با دقت و بطور صحيح به پر شهاي کيل پا خ دهيرد وپا رخ خرود را برا     ميشود براي د تيابي 

لفن محل كار و نيرز تلفرن محرل    كنيد. در صورتيكه شاغل هستيد شماره ت مشخص يالمت گذاري داخل 

  كونت خود را در کيل برگه بنويسيد.

 با احترام ،مجري طرح دكتر نعمت اهلل متين

  09123166273تلفن همراه 

    شده را به آدرس کيل ار ال نماييد:در صورو لزوم پر شنامه كامل 

 1584747359كد پستي  6ره تهرا : خيابا  كريمخا  ، خيابا  ايرانشهر شمالي ،كوچه خسرو )دهقا (شما

 پژوهشگاه 

 مطالعاو آموزش و پرورش ،پژوهشكده برنامه ريزي در ي ونوآوريهاي آموزشي نعمت اهلل  متين  .

....... تلفن محل كار در صورو شاغل بود 

........ تلفن محل  كونت 
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 :فرم مصاحبه با مديرا  و كارشنا ا  3پيو ت شماه 

 بنام خدا

 رممحت/و صاحبنظر كار شناس مدير/ 

ومن تشكر و  زا گزاري از جنابغالي كه ديوو ما را پذيرفتيدو در اين تالش يلمي مشاركت نموديد،به      

برر ي ووعيت اشتغال فارغ التحصريال  كرار   »ا تحضار مير اند اين مصاحبه براي انجام تحقيقي  با ينوا  

مروزش و پررورش   انجرام    ،   فارش دفترر  كراردانش معاونرت متو رطه بره پژوهشرگاه مطالعراو آ       «دانش

ميشود.هدف آ  آگاهي از ديدگاه هاي مديرا  هنر تانها،كارشنا ا  و صاحبنظرا  داخل و خارج از آموزش  

در مورد يوامل موثر در بيكاري  واشتغال فارغ التحصيال  كار دانش ميباشد.جنابعالي به ينوا  يكي وپرورش 

انانتخاب شده ايد.يالقره منرديم از نظرراو شرما در ايرن      از مديرا  هنر تا /كارشنا ا  كاردانش/صاحبنظر

 خصوص آگاه شويم. 

 ويژگي هاي فردي مصاحبه شونده: 

.جنس.......مررردرك تحصيلي......رشرررته تحصررريلي......ينوا  شغل......... رررابق مرررديريت......محل 2. رررن.....1

 اشتغال..........

 محور مصاحبه

موجود آموزشهاي مهارتي شاخه كار دانش داريد،لطفا توويح دهيد  با توجه به مجمويه اطالياتي كه از ووع

كه ووعيت اشتغال فارغ التحصيال  اين شاخه را چگونه ارزيابي ميكنيد و به نظر شما يوامل و داليل اشتغال 

 و بيكاري آنها كدامند 
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