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ش آموزشاهی مهارتی سازمان آموزش فنی و رحهفای رب اشتغال دانشآموخت گان دانش گاهی
(مطالعه موردی :استان رخاسان شمالی)

من بی تو دمی رقار نتوانم رکد

رگ رب رس من زبان شود ره مویی

احسان رتا شمار نتوانم رکد

یک شکر تو از زهار نتوانم رکد

لخ
ابوسعید ابوا یر

نس
بعد از اعتراف هب انتوانی از ادای حق سپاس هب ردگاه خدای ی گاهن ،رب خود واجب میدانم هک رماتب سپاس و امتنان خود را بت هب بندگان
خوب او هک ما را رد انجام این ژپوهش یاری رساندند ،ارباز کنم .پیش از همه سپاسگزار هم کاریاهی بی زمد و منت هم کار رگانقدر جناب آاقی
«

علم ن بج هس تحلی
» عضو هیات ی دا ش گاه نورد تم .لاهی آماری این ژپوهش هب دمد دانش و تجرهب رفاوان ایشان هب رسانجام

رسیده است .رسکار خانم «

جم
» رد عآوری دادهاه تالش رفاوانی مبذول داشتند هک ربایشان آرزوی توفیق دارم.

مح
ت
رد اداهم از همه دمریان و کارشناسان ترم اداره کل آموزشاهی فنی و رحهفای استان رخاسان شمالی شکر میکنم .ارگ حسن

صم هیخ
نم
اعتماد و هم کاری یماهن رف ت گان این اداره کل نبود ،ام کان انجام ژپوهش رد این دمت کواته رفاهم یشد .هبطور وژیه این صفحه را هب انم ربخی

ّ
از این زعزیان زمین میکنم:

خداوند یاورشان باد

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای بر اشتغال
دانشآموختگان دانشگاهی (مطالعه موردی :خراسان شمالی) ،طراحی گردید .هدف این پژوهش بررسی و
مقایسه اشتغال ،اشتغال مرتبط با دوره(ها) ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در
دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای
بود .بدین منظور مطالعه حاضر در دو مرحله تنظیم شد .در مرحله اول ،از بین کلیه دانشآموختگان
شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای 420 ،نفر با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی
قرار گرفتند .نتایج این بررسی نشان داد که نرخ اشتغال این افراد در مجموع  %51/9است که در مقایسه با
افراد بیکار تفاوت آماری معناداری ندارد .به عالوه نتایج نشان میدهد که نرخ اشتغال مرتبط با دوره(ها) در
دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای برابر با  %60/5میباشد که این نسبت تفاوت
معناداری با نسبت اشتغال غیرمرتبط دارد .در مرحله دوم که با هدف مقایسه نرخ اشتغال ،موفقیت شغلی،
اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده ،صورت گرفت75 ،
دانشآموخته از هر گروه (مجموعاً  150نفر) عالوه بر پرسشنامه محقق ساخته ،به سه پرسشنامه دیگر شامل
مقیاس موفقیت شغلی نبی ،مقیاس اشتغالپذیری خود-ادراکی راسویل و همکاران و مقیاس انطباقپذیری
شغلی ساویکاس پاسخ دادند .نتایج بیانگر عدم وجود تفاوت در میزان موفقیت شغلی است .اما این دو گروه
تفاوت معناداری در میزان اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی نشان دادند؛ بگونهای که میزان اشتغالپذیری و
انطباقپذیری شغلی در دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای بهطور
معناداری بیشتر از گروه دانشآموختگان غیرشرکتکننده است .تاثیر آموزش مهارت بر سازههای بنیادی مسیر
شغلی و تأثیر آن بر اشتغال تبیین کننده نتایج این پژوهش میباشد .در انتها و بر اساس یافتههای پژوهش نقاط
قوت و ضعف دورههای مذکور احصا و پیشنهاداتی ارائه شده است.
واژگان کلیدی :آموزش مهارتهای فنی و حرفهای ،اشتغال مرتبط ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری،
انطباقپذیری شغلی
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مقدمه و بیان مسئله
نتایج اقتصاد دانش محور که ظهور آن در کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا و
آمریکای التین به دهههای آخر قرن پیش مربوط میگردد ،بیانگر نقش اساسی سرمایه انسانی در موفقیت این
کشورها جهت ورود به اقتصاد شکوفای جهانی میباشد .مهمترین دلیل این امر همراه نمودن مهارتهای
نظری و عملی است که در حقیقت کانون اصلی فعالیتهای آموزش فنی حرفهای میباشد و در توانمندسازی
نیروی انسانی و منابع انسانی شکوفا نقش برجستهای ایفا مینماید (روسو ،بینبریج و دانکل.)2013 ،1
آموزشهای فنی و حرفه ای 2نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر
مورد نیاز بازار کاردر کشورهای مختلف جهان ایفا میکنند .این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها
عهدهدار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاد این کشورها میباشند ،بلکه از طریق
بسترسازی خوداشتغالی ،به حل مشکل بیکاری نیز کمک مینمایند .به عالوه ،این آموزشها راه میان بری در
مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار میروند ،چراکه از یک سوبا توجه به بهره مندی این آموزشها از مبانی
علمی و استفاده از روشهای پذیرفته شده کالسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا
کرده وازاین طریق راه درازمدت و غیرعلمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده
فراهم میکنند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات فناوری به آسانی هماهنگ نماید .از سوی دیگر این
آموزشها با توام نمودن آموزشهای نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم مینمایند که هم
سویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای
اقتصادی اجتماعی فراهم گردد (سلیمی فر.)1384 ،
یکی از مشکالت آموزش عالی کشور ،فاصله بین بخش صنعت و آموزشهای دانشگاهی و عدم
انطباق این آموزش ها با نیازهای بازار کار است که منجر به افزایش مستمر نرخ بیکاری دانشآموختگان
دانشگاهی شده است .هرچند این امر میتواند به دالیل مختلف رخ داده باشد ،اما یکی از مهمترین دالیل،
عدم داشتن مهارت بازار کار است (نیرومند و همکاران .)1392 ،پس میتوان بیان نمود که سرمایه انسانی
مورد نیاز بخشهای مختلف نظام اجتماعی هنگامی فراهم میگردد که نوعی تطابق بین نیازها و آموزشها
وجود داشته باشد (کارکایا ،پالسمن و رکسیس2007 ،3؛ نقل از سلیمی.)1393 ،
با عنایت به سند توسعه اقتصادی استان خراسان شمالی ( ،)1389این استان از پتانسیلهای الزم برای
توسعه کسب و کار ،کاهش آمار بیکاری و در نهایت کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی مرتبط با آن
برخوردار است .فعلیت بخشیدن به توانمندیهای موجود ،نیازمند افرادی است که از دانش ،مهارت و
ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی الزم برخوردار باشند .علی القاعده انتظار میرود که نظام آموزش عمومی
1
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و دانشگاهی کشور دانشآموختگانی را تربیت کند که از سوادمالی ،سواد ارتباطی ،سواد رایانهای ،سواد
عاطفی ،سواد رسانهای ،و  . . .برخوردار باشند و بر پایه این سوادهای چندگانه ،بتوانند مسیر شغلی مناسبی را
در پیش بگیرند.
معاالسف ،کیفیت نظام آموزشی کشور ،چه بخش عمومی و چه دانشگاهی ،از سطح مطلوبی
برخوردار نیست .دانشآمو ختگان آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی از سوادهای چندگانه و
مهارتهای الزم برای زندگی و کسب و کار برخوردار نیستند .بنا به گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ( 49 .46 ،)1397درصد از دانشآموختگان سال  ،93-92فاقد سوابق بیمه بودهاند
که میتواند بر عدم اشتغال آنها تعبیر شود (شکل .)1-1با توجه به محرومیت نسبی استان خراسان شمالی از
سویی و پایین بودن رتبه مراکز آموزش عالی استان از سوی دیگر ،میتوان این گمان را مطرح کرد که این
عدد در استان خراسان شمالی از نرم کشوری باالتر باشد؛ یعنی وضعیت اشتغال دانشآموختگان استان
نامطلوب باشد.
در این زمینه مطالعات جامعی در استان وجود ندارد ،اما پارهای از مطالعات حاکی از آن است که
برخی از دورههای آموزشی از جمله نهضت سوادآموزی ،نتوانستهاند در ارتقاء سواد مالی سوادآموزان و بهبود
وضعیت معیشت آنها تأثیر معناداری داشته باشند (اسکندری ،خوشنودی .)1397 ،ازاینرو ،ارائه آموزشهای
جایگزین و موازی برای جبران ناکارآمدی نظام آموزشی در بسیاری از حوزهها از جمله کارآفرینی و کسب و
کار کامالً ضرورت دارد.
شاغلین

غیرشاغلین
%0 %0

%49 .46
%6 .53

شکل :1-1درصد اشتغال دانشآموختگان سال  93-92دارای سوابق بیمهای بر اساس پیمایش سال
1397وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
(دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ،1397 ،ص)9
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بر اساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دفتر
ارتباط با صنعت ( ،)1397خوشبختانه دو دانشگاه بجنورد و کوثر ،به لحاظ کمّی ،جزء بیست دانشگاه برتر
کشور در زمینه برگزاری دورههای تخصصی و عمومی در زمینه مهارتآموزی بودهاند .همین آمار حاکی از
آن است که مراکز آموزشی عالی استان ،این مهم را درک کرده و در این خصوص تالشهایی را مبذول
داشتهاند .با وجود این ،برگزاری محدود این دورهها یا کارگاهها برای پر کردن خالء موجود و رسیدن به حد
مطلوب ناچیز به نظر میرسد .با این وصف ،میتوان امیدوار بود که بستر ایجاد مراکز مشاوره کارآفرینی در
این دو مرکز دانشگاهی و به تبع آن دیگر مراکز آموزش عالی ،فراهم بوده و احتماالً مورد استقبال قرار خواهد
گرفت.
از جمله اهداف اصلی مراکز مشاوره کارآفرینی و کسب و کار ،ایجاد و ارتقاء مهارتهای مورد نیاز
بازار کار است .شکلهای  1-2و  ،1-3مهارتهای شناخته شده و برتر در زمینه اشتغالپذیری ،کارآفرینی،
خوداشتغالی و کسب و کار را به ترتیب از منظر انجمن جهانی اقتصاد و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نشان میدهند.

شکل :1-2مهارتهای برتر مورد نیاز کارآفرینی ،اشتغال و کسب و کار از نظر انجمن جهانی اقتصاد
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شکل  :1-3مهارتهای چهارگانه مورد نیاز بازار کار ،بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
این آمارها بیانگر این مطلب است که شکاف موجود در زمینه آموزشهای نظری با کاربردی ساختن
آنها به شکلی که منتهی به ورود موفقیت آمیز به شغل گردد ،کانون توجه بخشهای مختلف نظام آموزشی
کشور میباشد .از طرفی گذار از دانشگاه به کار به عنوان اساسیترین مرحله در ورود موفقیت آمیز به بازار
کار از چالشهای مهم آموزش عالی هر کشوری محسوب میگردد (زونکر )1396 ،1که تمرکز به حل
موفقیت آمیز آن مستلزم درگیری نظامهای برون دانشگاهی میباشد (هاروی .)2000 ،2آموزش مهارتهای
فنی و حرفهای یکی از ارکان افزایش این شایستگی در افراد دانشآموخته شناخته میشود (واگنر.)2012 ،3
یافتهها بیانگر تاثیر آموزشهای فنی و حرفهای بر انتخاب شغل 4در دانشجویان میباشد (به عنوان
نمونه :زکریا ،یامین و معروف2017 ،5؛ باکار و کازیالن2006 ،؛ بریج استوک )2011 ،6به این دلیل که آموزش

1 zunker
2 harvey
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مهارت میتواند دغدغهها و انگیزههای جاری برای انتخاب شغل را تحریک نماید .در کنار این نکته مهمتر آن
است که این نوع آموزشهای میتواند به تجلی رغبتهای شغلی 1در محیطهای واقعی کمک نموده و فرد را
درگیر ایفای نقش شغلی نماید .ما حصل این درگیری محک خوردن جدی خودپنداره شغلی در بافت عملی
میباشد (واتس و آنسکو.)2013 ،2
بنابراین فراگیری یک مهارت عالوه بر امکان ایجاد اشتغال و تسهیل فرایند انتخاب شغل ،میتواند بر
سایر حیطههای مسیر شغلی مانند رشد شغلی( 3وینترز2012 ،4؛ هینز ،کیلی ،ویتزل و زین1998 ،5؛ ) ،هویت
شغلی( 6میجرز ،کایجپرز و گاندی2013 ،7؛ ) ،تسهیل گذارهای شغلی( 8هالدو ،الزاروا و هلوسکووا،)2019 ،9
شایستگی شغلی( 10کاپجپرز ،میجرز و گاندی ،)2011 ،استخدام پذیری( 11دی گازمن و چوی،)2013 ،12
خودکارآمدی شغلی (دوری ،بالیو ،پستی اکس ،پوچاین ،گی ،روچر و بوچر ،)2009 ،13تصمیم گیری شغلی

14

(سوس ،)2018 ،15انطباقپذیری شغلی( 16دی گازمن و چوی2013 ،؛ هالدو ،الزاروا و هلوسکووا،) 2019 ،
مدیریت شغلی( 17زکریا ،یامین و معروف ،)2017 ،پیشرفت و موفقیت در طول زندگی (هیرشی،)2011 ،18
خودپنداره شغلی( 19دی گازمن و چوی )2013 ،و موفقیت شغلی( 20سوس )2018 ،نیز تاثیرگذار باشد .این
بدین معناست که فراگیری یک مهارت شغلی نه تنها احتماال موجب افزایش اشتغال میگردد بلکه زیربناهای
اساسی زندگی شغلی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد .یا اینکه حتی اگر مهارتآموزی شغلی منجر به اشتغال
مستقیم و مرتبط نگردد ،از طریق غنی بخشی به رشد شغلی فرد ،موجبات اشتغال موفقیت آمیز را زمینهسازی
خواهد کرد .در کنار این مهارت آموزش شغلی حتی میتواند پیامدهایی مانند افزایش بهزیستی روان شناختی،
سازگاری اجتماعی و جامعهپذیری افراد را نیز متاثر سازد (اسکوریکوف.)2007 ،21
در بین این سازه های دو سازه بنیادی که در واقع منعکس کننده فضا و بافت متغیر دنیای مشاغل در
قرن  21هستند عبارتند از انطباقپذیری شغلی و استخدام پذیری .اهمیت پرورش این دو سازه در افراد ،ایجاد

1 career interest
2 watts & unesco
3 career development
4 winters
5 heinz, kelle, witzel & zinn
6 career identity
7 meijers,kuijpers & gundy,
8 career transition
9 hlaďo, lazarová & hloušková
10 career competency
11 employability
12 de guzman & choi
13 dory, beaulieu, pestiaux, pouchain, gay, rocher & boucher
14 career decision making
15 sós
16 career adaptability
17 career management
18 hirschi
19 career self concept
20 career success
21 skorikov
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توانمندی برای سازگاری با تغییرات دنیای کار در قرن جدید میباشد .شرایط کار و مسیرهای شغلی قرن ،21
تغییرات تکنولوژیکی سریع ،جهانی شدن و بحرانهای اقتصادی طوالنی مدت ،تلویحات شغلی زیادی برای
مسافران مسیر شغلی معاصر در بردارد .بیثباتی ،عدم امنیت و تنوع ،ویژگیهای دنیای کار و نظامهای
اجتماعی فعلی هستند (نوتا و روزیر )2015 ،1در این بافت گذارهای شغلی بسیار پیچیدهتر و متنوعتر هستند
(ساویکاس و همکاران )2009 ،و یک جابجایی اساسی از وضعیتهای شغلی مقطعی به وضعیتهای شغلی
مادامالعمر در حال انجام است (تالدیدیان ،کوئتز و ماسنگ )2013 ،2نرخ بیکاری در حال افزایش است و
شمار فراوانی از افراد ،مشاوران شغلی را با موضوعات جدی نظیر اخراجهای اجباری ،دشواری در تنظیم
نقش کار و خانواده و عدم رضایت شغلی مواجه ساختهاند (سامپسون ،ریدرون ،مک کالین و ماسچ.)2011 ،3
شرایط بیثبات و غیرقابل پیشبینی بازار کار ایجاب میکند که امروزه مسافران مسیر شغلی استخدام
پذیران و یادگیرندگان مادامالعمر ی باشند که خود را برای یک دوره به یک ساختار و جایگاه شغلی متعهد
نموده در حالیکه دائما آماده مواجهه با تغییرات و چالشهای سریع بازار کار باشند به هر ترتیب پرداختن به
موضوعاتی نظیر انطباقپذیری شغلی و استخدامپذیری در شرایط بی ثبات کنونی یک دغدغه اساسی است که
اهمیت آموزشهای شغلی خاص را مضاعف میسازد (کارییری 4و همکاران.)2014 ،
مداخالت شغلی و نظریههای رشد شغلی در عصر حاضر باید در پاسخ به تغییرات بازار کار و
تحوالت تکنولوژیکی و نتایج آن ،بتوانند موثرتر عمل نمایند بگونهای که قادر به کمک به مراجعان – از همه
گروهها -برای ارتقاء انطباقپذیری شغلی 5باشند و به آنها کمک نمایند تا به جای تالش صرف برای حفظ پر
زحمت و گاهی ناممکن یک شغل در سرتاسر عمر ،استخدام پذیرتر گردند (ماری .)2017 ،بنابراین در
حالیکه رشد شغلی عبارت بود از تسلط فرد بر تکالیف و وظایف رشدی مرتبط با شغل بگونهای که با سن و
وضعیت تحولی او منطبق باشد ،انطباقپذیری شغلی عبارتست از آمادگی فرد برای مواجهه با وظایف رشد
شغلی فعلی و قریب الوقوع ،تغییرات و گذارهای شغلی و ضربههای روانی (براون و لنت .)2012 ،فردی که
به لحاظ شغلی رشد یافته تلقی میشد میتوانست بر وظایف و تکالیف رشدی هر مرحله تسلط پیدا کند در
حالیکه افراد انطباقپذیر دائما درباره آینده شغلی خویش دارای دغدغه 6هستند ،کنترل 7شخصی روی آینده
شغلیشان را افزایش میدهند ،با کشف گزینههای ممکن و طرحریزی برای آینده کنجکاوی 8شغلیشان را
منعکس سازند و به دنبال کردن آرزوهای شغلیشان اعتماد 9دارند (ساویکاس .)2009 ،در واقع انطباقپذیری
شغلی حاصل تعامل ویژگیهای شخصی با عوامل بافتی است (ماری .)2017 ،بنابراین مداخالت شغلی در
1 nota & rossier
2 tladinyane, coetzee, & masenge
3 sampson, reardon, mcclain, & musch
4 carrieri
5 career adaptability
6 concern
7 control
8 curiosity
9 confidence
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قرن  21عالوه بر تاکید بر افزایش رشد شغلی افراد ،توانایی آنان را برای انطباق با تغییرات و چالشهای
بیرونی و شرایط اضطراری افزایش میدهند (نوتا و روزیر )2015 ،به گونهای که هر چهار بعد انطباقپذیری
شغلی – دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی و اعتماد – در کانون این مداخالت قرار گیرد.
همچنین مفهوم استخدامپذیری 1منعکس کننده تغییرات سریع قرن  21در حوزه اشتغال و کارگماری
است (دیفابیو و پاالزسکی2013 ،2؛ دیفابیو .)2014 ،استخدامپذیری به عنوان امکان دستیابی به کاری
مناسب و یا حفظ اشتغال در یک بافت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و تکنولوژیکی تعریف شده است
(گیلبرتز ،3برنائود ،گاورنت و روزیر .)2016 ،استخدامپذیری نباید با استخدام شدن اشتباه گرفته شود
(فاگیت ،کینیکی ،و اشفورث .)2004 ،4استخدامپذیری در برگیرنده پرورش ادراکات و باورهایی است که
افراد را برای امکان استخدام شدن در دنیای کار کنونی ،به خودباوری میرساند (روثول .ارنولد .)2007 ،5این
خودکارگماری نیز در بر دارنده تلویحات اساسی در خصوص آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و مطالعه و بهبود
پیامدهای آن میباشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش
بسیاری از تغییرات دنیای کار کنونی را میتوان به گذارهای سیاسی ،اقتصادی ،فن آوری و محیطهای
فرهنگی -اجتماعی نسبت داد؛ این پدیدهها اثر بنیادی بر تعریف محیط کار از سوی افراد داشته و دارند
(پیترز .)2003 ،شدت این تغییرات در سالهای اخیر ،موضوع چالشبرانگیزتری است که به پیچیدگی اوضاع
افزوده است (پریور و برایت .)2003 ،6به نظر بعضی از صاحبنظران نیروی محرکِ زیر بنای این تغییرات،
عصر اطالعات (کانوی )2004 ،7و دوران کارکنان دانشمند 8است (ساویکاس .)1997 ،در عصر اطالعات،
مسیر شغلی تحت تأثیر اطالعات یا توسعهی کاربرد اطالعات در محیط کار است (دراکر )1998 ،9و شاخص
آن تردید ،ابهام و سیاستهای پیچیدهی کاری است؛ به نحوی که تعریف جدیدی را برای دنیای کار میطلبد
(بوچنر) 2007 ،10؛ در تعریف جدید باید به نوع جدیدی از کار اندیشید یعنی کاری که بیش از همه تغییر و
دگرگونی در آن تجربه میشود.
دیدگاه اقتصادی تغییرات ،نیز حاوی پیامهایی است ،اقتصاد ،رخداد «جهانیسازی» را محور
چارچوب کاری عصر اطالعات معرفی میکند و تغییرات اساسی را ناشی از آن میداند (فریدمن.)2005 ،11
1 employability
2 di fabio & palazzeschi
3 guilbert’s
4 fagate, kinicki, & ashforth
5 rothwell & arnold
6
pryor & bright
7
conwey
8
knowledged worker
9
drucker
10
buchner
11
friedman
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این پدیده چارچوب جدیدی را برای مشارکت اقتصادی در اختیار گذاشت و مرزهای جغرافیایی را
درنوردید ،اما الزمهی این دنیای جدید انعطافپذیری (سنت )1998 ،1و قدرت رقابت 2در بطن محیط کاری
است (بلواستاین .)2006 ،مسیر شغلی در چنین دنیایی بیثبات ،مبهم ،پیچیده (باروش )2006 ،3و آشفته است
(پرایور و برایت.)2003 ،
برای بسیاری رویارویی با این تغییرات ،طاقتفرساست (وایت ،مولر -هانسن ،دورسی 4و پاالکاس،
 )2005و موجب نارضایتی آنان میگردد .یکی از موضوعات جالب و مهم برای مدیران و پژوهشگران
سازمانی نحوهی روبهرویی با نارضایتیحاصل از تغییرات است (روسی )1991 ،5زیرا آنها شاهدند که
سازمانها نیز در حال تجربهی تغییرات حاصل از جهانی شدن هستند (دراکر .)1998 ،رقابت و افت و خیز-
های بازار به یک اصل کلی تبدیل شده است (بوچنر .)2007 ،افراد و سازمانها باید خودشان را با این شرایط
سازگار کنند .آنها لحظهبهلحظه در حال سازگاری و بازسازی هستند تا بتوانند در بازار رقابتی مشارکت کنند و
آمادهی آیندهی غیرقابل پیشبینی شوند (نایس بیت1997 ،به نقل از بوچنر.)2007 ،
صاحب نظران معتقدند مسافران مسیر شغلی و سازمانها مجبورند روی عواملی متمرکز شوند که آنها
را آمادهی رویارویی با آینده میسازد برای مثال گراتون )2004( 6خالقیت را مهم دانسته است؛ پیترز ()2003
تجربه و مهارت را با اهمیت تلقی کرده ،هاک )2005( 7کنترل کمتر بر کارکنان را ضروری دانسته است و
اورتنبلد )2004( 8معتقد است جو سازمان باید یادگیری و انعطافپذیری را برای کارکنان به همراه داشته
باشد.
در این بین مضمون مشترک همه عناصر دنیای کار جدید عبارتست از یادگیری مادامالعمر ،در واقع
عصر جدید آموزش و یادگیری و بروزرسانی آن را همواره جدیتر از گذشته به رخ مسافران مسیر شغلی
میکشد .بنابراین مطالعه اثرات بخشی از این یادگیری که همان یادگیری مهارتی و فنی و حرفهای میباشد ،از
اهمیت فراوانی برخورداراست .این مطالعات میتواند فرایندهای اصالحی احتمالی را برای این برنامه مدون
نموده و به بهبود و ارتقای این برنامهها کمک نماید.

1

sennet
competitiveness
3
baruch
4
white, muller hanson, dorsey
5
rosse
6
gratton
7
hock
8
ortenblad
2
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اهداف پژوهش
هدف کلی
 بررسی و مقایسه اشتغال ،اشتغال مرتبط با دوره (ها) ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی
در دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای
اهداف ویژه
 بررسی نرخ اشتغال دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای
 بررسی نرخ اشتغال مرتبط با دوره آموزشی دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی
سازمان آموزش فنی و حرفهای
 بررسی نرخ اشتغال دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای
 بررسی موفقیت شغلی دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای
 بررسی موفقیت شغلی دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی
و حرفهای
 بررسی اشتغالپذیری دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای
 بررسی اشتغالپذیری دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای
 بررسی انطباقپذیری شغلی دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش
فنی و حرفهای
 بررسی انطباقپذیری شغلی دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش
فنی و حرفهای

سؤاالت پژوهش
 نرخ اشتغال دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای
چقدر است؟
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 نرخ اشتغال مرتبط با دوره در دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش
فنی و حرفهای چقدر است؟
 نرخ اشتغال دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه-
ای چقدر است؟
 آیا نرخ اشتغال دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان
آموزش فنی و حرفهای متفاوت است؟
 میزان موفقیت شغلی دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای چقدر است؟
 میزان موفقیت شغلی دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی
و حرفهای چقدر است؟
 آیا در میزان موفقیت شغلی بین دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش
مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای تفاوتی وجود دارد؟
 میزان اشتغالپذیری دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای چقدر است؟
 میزان اشتغالپذیری دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و
حرفهای چقدر است؟
 آیا در میزان اشتغالپذیری بین دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش
مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای تفاوتی وجود دارد؟
 نیمرخ انطباقپذیری شغلی دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش
فنی و حرفهای چگونه است؟
 نیمرخ انطباقپذیری شغلی دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان
آموزش فنی و حرفهای چگونه است؟
 آیا نیمرخ انطباقپذیری شغلی دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش
مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای متفاوت است؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
اشتغال :عبارتست از فعالیتی منظم که افراد در مقابل انجام آن دستمزدی دریافت نمایند .خواه شخص برای
خودش کار کند و یا اینکه در یک کار گروهی مشارکت نماید (زونکر.)1396 ،
تعریف عملیاتی عبارتست از پاسخ مثبت به سؤال آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
اشتغال مرتبط :عبارتست از فعالیت منظم منجر به درآمد که با مسیر تحصیلی فرد همخوان باشد.
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تعریف عملیاتی آن عبارتست از تطبیق رشته تحصیلی یا مهارت آموخته شده با شغل فعلی
موفقیت شغلی :عبارتست از شرایطی که فرد بتواند از تمام تواناییها و امکانات خود در رسیدن به هدفهای
شغلی استفاده و بهرهبرداری کند (قهرمانی و همکاران ،1391 ،ص .)54
تعریف عملیاتی عبارتست از نمره هر فرد در مقیاس موفقیت شغلی نبی و ابعاد آن (نبی2001 ،؛ نقل از گل
پرور و قضوی.)1389 ،
انطباقپذیری شغلی :ساویکاس (« )2005انطباقپذیری مسیر شغلی را برخورداری از نگرشها ،صالحیتها
و رفتارهایی میداند که باعث میشود افراد خودشان را به بهترین وجه با زمینهی کاری هماهنگ نمایند»
(ص.)48 .
تعریف عملیاتی عبارتست از نمرهای که فرد در مقیاس انطباقپذیری شغلی کسب مینماید.
استخدامپذیری :استخدامپذیری به عنوان امکان دستیابی به کاری مناسب و یا حفظ اشتغال در یک بافت
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و تکنولوژیکی تعریف شده است (گیلبرتز ،1برنائود ،گاورنت و روزیر.)2016 ،
استخدامپذیری نباید با استخدام شدن اشتباه گرفته شود (فاگیت ،کینیکی ،و اشفورث.)2004 ،2
استخدامپذیری در برگیرنده پرورش ادراکات و باورهایی است که افراد را برای امکان استخدام شدن در
دنیای کار کنونی ،به خودباوری میرساند (روثول .ارنولد.)2007 ،3
تعریف عملیاتی عبارتست از نمرهای که فرد در مقیاس استخدامپذیری راسویل و همکاران کسب مینماید.

1 guilbert’s
2 fagate, kinicki, & ashforth
3 rothwell & arnold
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مقدمه
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی در زمینه تاثیر آموزش مهارتهای فنی و حرفهای بر
اشتغال ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی پرداخته شده است .سعی بر آن است که مروری
جامع از ادبیات پژوهش ارائه گردد تا خواننده با مفاهیم بنیادی پژوهش حاضر آشنا شود.

تعریف آموزشهای فنی و حرفهای
آموزشهای فنی و حرفهای به منظور آماده نمودن افراد برای یک شغل یا حرفه تخصصی طراحی میشوند و
بهطور مستقیم به بهروری و روحیه رقابتی هر کشوری مرتبط میباشد (کورنفورد .)2005 ،بهطور سنتی،
آموزشهای فنی و حرفهای بر اساس اهدافشان و بازار کار تعریف میشوند .یونسکو 1و سازمان بین المللی
کار 2آموزشهای فنی و حرفهای را ابزاری برای آماده نمودن افراد برای حوزههای حرفهای  3و مشارکت موثر
در دنیای کار تعریف میکنند .آموزش بر چهار نوع از سرمایههای فردی ،سرمایه انسانی ،4اجتماعی،5
فرهنگی 6و هنری 7تاثیر گذار است (مرکز توسعه آموزش حرفهای اتحادیه اروپا2013 ،؛ نقل از روسو،
بینبردیج و دانکل.)2013 ،
گراب و ریان ( )1999از نقطه نظر تئوری ،آموزشهای فنی و حرفهای را در گروههای زیر طبقهبندی
نمودهاند:
 آموزشهای پیش از اشتغال :8منظور آماده نمودن افراد برای ورود آغازین به اشتغال است که در
بیشتر کشورها این مورد جزیی از برنامههای سنتی آموزشهای فنی و حرفهای در مراکز و مدارس
آموزشی محسوب میشود .این دسته از آموزشها غالبا توسط وزارتخانههای آموزشی ارائه
میگردد.
 ارتقا مهارت :9ارائه آموزشهای اضافی برای افرادی که پیش از این شاغل بودند ولی به دلیل
تحوالت شغلی ،پیچیدهتر شدن محیط کاری و فناوری و یا ارتقای درون بنگاههای اقتصادی و
شرکتها به آموزشهای تکمیلی نیاز دارند.
 بازآموزی :10ارائه آموزش به افرادی که شغل خود را از دست دادهاند و به دنبال شغل جدید هستند
و یا کسانی که به دلیل دنبال کردن مسیر شغلی جدید ،به شایستگیهای ضروری این شغل جدید
1

unesco
international labour organization
3
occupatiomal fields
4
human capital
5
social capital
6
cultural capital
7
identity capital
8
preemployment
9
upgrade training
10
retraining
2
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نیازمند باشند .افرادی که در برنامههای بازآموزی شرکت میکنند ،در گذشته تجربه بازار کار را
دارند ،بنابراین بازآموزی بهطور مستقیم به حرفهای که آنها در گذشته داشتند ،مرتبط نیست.
 آموزشهای مفید :1ارائه آموزش به افرادی که برای مدت زمان طوالنی دور از محیط کار بودهاند و
یا کسانی که تجربه بازار کار را ندارند.
مرکز مرجع آموزشهای حرفهای اتحادیه اروپا در سال  2008میالدی آموزشهای فنی و حرفهای را در
دو بخش آموزشهای اولیه حرفهای 2و آموزشهای مستمر حرفهای 3محدود نمودند .آموزشهای اولیه
حرفهای در نظام آموزش فنی و حرفهای رسمی تعریف می گردد و قبل از ورود به دنیای کار ارائه میگردد.
آموزشهای مستمر حرفهای شامل تمام فعالیتهای آموزشی بعد از ورود به دنیای کار است که میتواند
بصورت رسمی ،غیررسمی ارائه گردد (مرکز توسعه آموزش حرفهای اتحادیه اروپا ،2011 ،نقل از روسو،
بینبردیج و دانکل.)2013 ،

شکل  2-1انواع نظامهای آموزش فنی و حرفهای برحسب تقاضای بازار کار
از لحاظ مزیتهای آموزش فنی و حرفهای ،میتوان آنها را در دو گروه اصلی طبقهبندی میگردد:
مزیتهای اقتصادی و اجتماعی .هر دو را میتوان در سه سطح مختلف تجزیه و تحلیل کرد :سطح خرد
(مزیت فردی و شخصی) ،سطح میانی (مزیت بنگاههای اقتصادی) ،سطح کالن (مزیت کل جامعه) .شکل (-2
 )2مثالهایی از مزیتهای آموزش فنی و حرفهای طبق ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سطح تجزیه و تحلیل
خرد ،میانی و کالن ارائه میکند.

1

remedial
initial vocational education and training
3
continuing vocational education and training
2
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شکل  2-2طبقهبندی آموزشهای فنی و حرفهای برحسب مزیت

مزایای اقتصادی آموزشهای فنی و حرفهای
سطح کالن:
 بازگشت اقتصادی به آموزشهای فنی و حرفه ای :تحقیق در زمینه ارزیابی سرمایه گذاری بخش خصوصیو دولتی در آموزشهای فنی و حرفهای برحسب سوددهی و رشد اقتصادی
 نتایج بازار کار آموزشهای فنی و حرفه ای :کاهش بیکاری و بیعدالتی ناشی از تعداد بیشتری از افراد درراستای احراز صالحیت آموزشهای فنی و حرفهای
سطح میانی:
 عملکرد بنگاههای اقتصادی :هزینه و فایده آموزش برحسب سوددهی و نوآوری بهرهوری شاغلین :تواناییها و ظرفیتهای افراد جهت مشارکت در سود بردن بعد از آموزشهای فنی وحرفهای
سطح خرد:
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 مزایای آموزشهای فنی و حرفهای اولیه و مستمر بر افراد :کسب درآمد ،پیدا کردن شغل ،کاهش عدم تطابقمهارتی ،یکپارچگی به سوی بازار کار با رضایت از دستمزد ،فرصتهای بیشتر در جهت وضعیت و توسعه
حرفهای.

مزایای اجتماعی
سطح کالن:
 اثرات آموزشهای فنی و حرفهای در میان نسلهای خانوادهها و چگونگی تاثیرات خانواده بر توسعهمهارت
 رابطه بین آموزشهای فنی و حرفهای و بهداشت :چگونگی حمایت آموزشهای فنی و حرفهای ازبهداشت یک کشور
 همبستگی اجتماعی :مفهوم چند بعدی که از طریق تحمل ،اعتماد شبکههای رسمی و غیررسمی (اجتماعیو رابطه سرمایهای) سنجش میگردد و درجه پایینی از تضاد اجتماعی
سطح میانی:
 درگیر کردن گروههای محروم از طریق آموزشهای فنی و حرفهایسطح خرد:
 رفاه شخصی :کیفیت زندگی برای افراد و اثرات بر توسعه فردی ،نگرشها و انگیزشها در مجموع اینسطوح به شدت الزم و ملزوم یکدیگر بوده و غالبا برای رهایی از این مساله مشکالتی به وجود میآید .اثرات
مثبت در سطح کالن میتواند اثراتی در سطوح میانی و خرد ایجاد کند و برعکس .در نتیجه ،مزایای
آموزشهای فنی و حرفهای نتایج به وجود آمده در سطوح فردی ،سازمانی و اجتماعی است که باید از طریق
درهم آمیخته و پیچیده درک شود.

انواع نظامهای آموزش فنی و حرفهای و روشهای آموزشی
آموزشهای فنی و حرفهای به سه صورت کلی اجرا میشود:
 .1آموزشهای فنی و حرفهای رسمی که عمدتاً توسط وزارت خانههای مرتبط با آموزش (که در ایران،
وزرات آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری میباشد) ارائه میگردد و
دانشآموختگان این دوره مدرک رسمی دریافت میکنند.
 .2آموزشهای فنی و حرفهای غیررسمی که عمدتاً توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مراکز
آموزش صنعت ارائه میشود .دانشآموختگان این دورههای مهارتی ،گواهینامههای حرفهای دریافت
میکنند.
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 .3آموزشهای فنی و حرفهای سازمان نیافته که عمدتاً به صورت استاد شاگردی در جریان است و
دانشآموختگان این نوع آموزشها مدرک و گواهینامه خاصی را دریافت نمیکنند اما میتوانند پس
از کسب مجوز از مقامات ذیصالح ،به کار اشتغال ورزند.
به نظر گاسگوف )2000( 1نظامهای آموزش فنی و حرفهای شبکهای از سازمانهای مختلفی میباشند که
خدمات آموزشی گوناگون به انواع مشتریان آموزش ارائه میکنند و نتایج این خدمات به مراجع ذیصالح
مربوطه گزارش داده میشود.
فعالیتهای آموزشی معموال بین دولت ،سطوح منطقهای و وزارت خانهها تقسیم میگردد و هرکدام
کارآموزان متفاوتی را در حیطه آموزشی خود قرار میدهند .سه سیستم متمایز برای رسیدن به این اهداف
مدیریتی و آموزشی وجود دارد.
 .1آموزش حرفهای

2

سیستم آموزش حرفهای ،آموزش فنی و تکنولوژیکی بلندمدت را ارائه میدهد که قسمت اعظم آن
آکادمیکی میباشد و معموال در مدارس فنی و حرفهای ،کالجها ،دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی ارائه
میگردد و این سیستم تحت نظارت وزارت خانههای آموزش میباشد .در بیشتر کشورها ،مدارس عمومی در
برگیرنده برنامههای آموزش عمومی سطح پایین (آرایشگری ،آشپزی) یا برنامههای حرفهای در سطح مقدماتی
(تعمیر ماشین) برای جوانان میباشند.
 .2آموزش بازار کار
سیستم آموزش بازار کار ،محدوده وسیعی از برنامههای متناسب شغلی ،شامل دورههای کوتاهمدت
خاص برای بیکاران و دورههای بازآموزی برای نیروی کار کارخانهها و بنگاههای اقتصادی است .در این
سیستم نقش اصلی را آژانسهای ملی آموزشی دارند که توسط وزارتکار یا مراجع خاص بازار اداره میشود.
آژانسها معموال شبکه وسیعی از مراکز آموزشی و دفاتر غیرمتمرکز دارند که فعالیت آنها با دفاتر ستادی
هماهنگ میشود.
 .3آموزش بنگاه اقتصادی
آموزش بنگاه اقتصادی ،آموزشهایی است که کارفرما برای نیروی کار خود ایجاد و یا از نظر مالی ،تامین
کننده این آموزشها میباشد .نقش دولت در هدایت آموزش بنگاه اقتصادی میتواند متنوع باشد (بدون
دخالت دولت ،کامال توسط دولت و یا توسط بنگاه اقتصادی).

gasskov
vocational education

1
2
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شکل  2-3انواع آموزشهای فنی و حرفهای

سازمان آموزش فنی و حرفهای جمهوری اسالمی ایران
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور وابسته به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بوده و براساس قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بعنوان متولی و مجری آموزشهای فنی و حرفهای کوتاه
مدت در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات است .این سازمان که فراگیرترین دستگاه آموزشی کشور در
این زمینه میباشد ،میکوشد در حیطه وظایف خود و دستیابی به هدفهای تعیین شده در قانون اساسی را
ممکن سازد و تا رفع نیاز بازار کار ،فعالیت های خود را توسعه دهد و در عین حال که بر جنبه کیفی آن نیز
تاکید داشته ،سعی مینماید مهارت شاغلین را برای تکنولوژی روز همگام سازد .سازمان آموزش فنی و
حرفهای جمهوری اسالمی ایران با ایجاد زمینههای الزم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و
عالقمند به حرفه آموزی ،بازآموزی ،ارتقاء مهارت شغلی در سطوح مختلف مهارتی ،تربیت مدیران و
سرپرستان ،تربیت مربیان متخصص و ورزیده از طریق ایجاد مراکز فنی و حرفهای ویژه برادران و خواهران،
مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای ویژه ،مرکز تربیت مربی و مراکز جوار کارخانجات فعالیت
مینماید (خنیفر ،بهمنیار و مسلمی.)1391 ،
طبق گزارش دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ( )1391این
سازمان به منظور تحقق اهداف آموزشی خود ،در قالب ستاد و ادارات کل آموزشی در سطح مراکز استانها با
برگزاری دورههای مختلف آموزشی فنی و حرفهای از طریق مراکز آموزشی متعلق به سازمان و مراکز
آموزشی بخش غیردولتی (آموزشهای آزاد) با ایجاد بیش از  600رشته آموزشی توانسته است اقدام به
مهارتآموزی به جویندگان کار و شاغلین در بخشهای مختلف تولید نموده و به موازات آن با اجرای طرح-
هایی نظیر طرح آموزشهای سیار ،آموزش صنعت ساختمان ،آموزش در پادگانها ،آموزش در زندانها و
خودباوری فنی به موفقیت چشمگیری نایل آید.
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در سازمان آموزش فنی و حرفهای نیز نظیر سایر موسسات آموزشی رسمی و غیررسمی ،غیر از
آموزش علم و مهارت مواردی از قبیل انضباط ،تقلید ،تعهد ،احساس مسئولیت ،وظیفهشناسی نیز جزء
محتوای آموزشی به افراد آموخته میشود .از اینرو این نظام آموزشی از طریق تحول در فرهنگ جامعه
میتواند در باال بردن کارایی و بهرهوری نقش موثری ایفا نماید.
نقش این آموزشها در تغییرات اجتماعی ،فرهنگی به دالیل مشروحه زیر بسیار مهم ارزیابی میگردد:
 کاهش سطح بیکاری
 میزان اعتبار بین الملی مدارک فنی و حرفهای
 کاهش معضالت اجتماعی
 کمک در جلوگیری از مهاجرت بیرویه جوانان به شهرهای بزرگ
 کاهش تبعات منفی بیکاری
 بازسازی و نوسازی آموزشی
 توانمندسازی افراد برای زندگی بهتر
 توسعه عرصه زندگی افزایش امید به زندگی افزایش سالمت و بهداشت روانی
 آموزش کار و حرفه
 بهبود روابط اجتماعی و مناسبات انسانی
 انتقال ارزشها و هنجارهای اجتماعی
 جامعهپذیر نمودن افراد

آموزش فنی و حرفهای دوگانه

1

نوعی از نظام آموزشهای فنی و حرفهای است که توسط کشور آلمان ارائه شده است و به دوگونه کلی ،یکی
در قالب سیستم مشهور دوگانه و دیگری در قالب سیستم آموزش فنی و حرفهای تمام وقت عرضه میشود.
سیستم دوگانه از آن جهت به این نام نامیده میشود که آموزش و یادگیری به دو بخش تقسیم شده و در دو
محیط انجام میگیرد :یکی در محیط کار مانند کارخانه ،کارگاه ،دفاتر خدماتی ،و دیگری در مدارس پارهوقت
فنی و حرفهای .به عبارت دیگر ،فردی که به سبک دوگانه ،مهارت حرفهای میآموزد ،همزمان به عنوان
کارآموزی در محیط کار و دانشآموزی در مدرسه به حساب میآید .البته بخش عمده آموزش و یادگیری در
محیط کار و بخش کوچکتری از آن در مدرسه انجام میگیرد (مهرمحمدی.)1389 ،
آموزشهای فنی و حرفهای به سبک دوگانه ،ریشه عمیقی در نظام آموزشی آلمان داشته و آغاز آن
به اوایل قرن نوزدهم میالدی بر میگردد .قانون آموزشهای فنی و حرفه ای 2که در سال  1969به تصویب
dual
vocational training act
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رسیده است ،مهمترین پایگاه قانونی برای اینگونه آموزشها به حساب میآید و مبین نقطه عطفی در
برقراری انظباط مطلوب ،به ویژه از نظر تعیین تکلیف آموزشهای فنی و حرفهای خارج از محیط مدرسه در
سطح کلیه ایالتهای آلمان میباشد .کسب مهارت از طریق سیستم دوگانه معموال  3سال به طول میانجامد
که اولین سال آن به عنوان "سال آموزش پایه" قلمداد شده و برنامههای آن عمدتا معطوف به آموزشهای
عمومی در سطح ورای آموزشهای گذشته و همراه با آموزش نظری مربوط به یک گروه از شغلها است.
سالهای دوم وسوم به کسب مهارت در یک حرفه خاص که دانشآموز از میان  375شغل وحرفه شناخته
شده برگزیده است ،اختصاص دارد (وزارت آموزش و علوم آلمان .)1992 ،مسئولیت اصلی یافتن محل
کارآموزی در رشته مورد عالقه به عهده دانشآموز میباشد .بسیاری از دانشآموزان حتی پیش از به اتمام
رساندن تحصیالت دوره اول دبیرستان خود ،درصدد یافتن محل کارآموزی در رشته و موسسه مورد عالقه
خود بر میآیند .خدمات مشاوره شغلی از جمله در ارتباط با ظرفیت پذیرش کارآموز موسسات مختلف از
طریق ادارات کاریابی ایاالت و شهرهای مختلف ،در اختیار متقاضیان قرار داده میشود .پس از توفیق در یافتن
مکان کارآموزی ،بر اساس قانون آموزشهای فنی و حرفهای ،قراردادی میان موسسه و کارآموز منعقد
میشودکه در آن از جمله موارد ذیل روشن شده و مورد تفاهم قرار میگیرد:
 oاهداف و محتوی کارآموزی و جدول زمانبندی مربوط
 oزمان آغاز کارآموزی و مدتی که به طول میانجامد
 oضرورت یا عدم ضرورت کارآموزی در محیطهای دیگر
 oساعات یک روز کاری و میزان تعطیالت
 oشیوه و میزان پرداخت دستمزد
 oشرایطی که در اثر بروز آن قرارداد باطل خواهد.
از جمله مهمترین این شرایط برخورداری از استادکاران صاحب صالحیت ،داشتن تجهیزات و امکاناتی
است که اجرای برنامه کارآموزی بر اساس استانداردهای مهارت مصوب را ممکن سازد .صالحیت استادکاران
مگر در شرایطی که به دلیل تجربه طوالنی معاف شناخته شوند ،از طریق توفیق در آزمونی که به همین منظور
طراحی شده است ،احراز میگردد .هر استادکار صاحبِ صالحیت ،مسئولیت آموزش حداکثر  3کارآموز را
عهدهدار میشود که این مسئولیت را همزمان با مسئولیتهای جاری خود در موسسه باید به انجام رساند
(وزارت آموزش و علوم آلمان.)1992 ،
به منظور ایجاد هماهنگی و تضمین کیفیت کارآموزی در موسسات مختلف ،عالوه بر اتکا به
استانداردهای مصوب مهارتآموزی ،تدابیر تکمیلی مانند تاسیس مراکز ویژه کاراموزی یا کارگاههای آموزشی
توسط موسساتی است که به دالیل مختلف نمیتوانند امکان کسب تجربه عملی در محیط واقعی کار را در
طیف گوناگون مهارتهای مورد نظر ،برای کارآموزان خود فراهم سازند .اینگونه محیطهای کارآموزی که
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مکمل محیط واقعی کار به حساب میآیند ،به صورت مشترک میان چند موسسه تاسیس شده و مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد (وزارت آموزش و علوم آلمان.)1992 ،
کارآموزان در طول دوره کارآموزی که معموال حدود سه سال به طول میانجامد ،در هفته  3الی  4روز
روز در محیط واقعی کار به کسب مهارت مشغول میشوند .وضعیت کارآموزان از حیث آزمونهایی که
جهت دریافت گواهینامه مهارت باید پشت سر بگذراند ،به دقت در سند مربروط به استاندارد مهارتآموزی
هر یک از مشاغل روشن شده است .در اواسط دوره کارآموزان مکلف به شرکت در یک آزمون کتبی بوده و
در پایان دوره نیز آزمون نهایی مشتمل بر بخشهای کتبی و عملی برگزار میشود .این آزمونها توسط
اتاقهای صنایع ،بازرگانی و  . . .برگزار شده و گواهینامه مهارت نیز توسط ایشان صادر میشود (ساالری،
.)1373
مولفه آموزش عملی در محیط کار ،عالوه بر اینکه موجب یادگیری معنادارتر و بهتر مهارتهای مورد
نظر در مقایسه با آموزش مهارتی منفک از محیط واقعی کار میشود ،اهداف بسیار مهم دیگری را در ابعاد
تربیت فردی و اجتماعی ،تعقیب میکند که اهمیت آنها از اهداف آموزشی نمیباشد .برخی از این اهداف به
قرار زیر میباشد:
 کار کردن با رعایت صرفه اقتصادی تفکر درباره چگونگی انجام کار به شکلی که بتوان مستقال نیز به انجام آن مبادرت ورزید. کار گروهی -انطباق با محیط کار

الگوهای ارتباطی بین مراکز آموزشی و محیط کار
بسیاری از کشورهای غربی در دهه  1970میالدی برای مقابله با بحران اقتصادی و بیکاری جوانان ،بین مراکز
آموزشی و محیط کار ،به ویژه در زمینه آموزشهای فنی و حرفهای ارتباط برقرار کردند و به آماده ساختن
دانشآموزان و کارآموزان برای کار ،به عنوان راه حلی در جهت توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پرداختند.
(مکنزی و ویلکینز ،1979 ،1نقل از علوی ایلخچی.)1393 ،
از جنبه نظری ،دو دیدگاه فلسفی "رشد اجتماعی "2و "کارایی اجتماعی ،"3که بر ایجاد ارتباط یا
تلفیق کار و آموزش تاکید دارند ،وجود دارد:
دیدگاه اول بر رشد اجتماعی تاکید دارد و بر این باور است که پیوند کار و آموزش ،فرصتهایی
برای افراد فراهم میآورد تا بتوانند با فهمیدن از راه تجربه ،به نحو بهتری زندگی شخصی خودشان و بالطبع
جامعه را بهبود بخشند و موجب رشد اجتماعی شوند .دیدگاه دوم با تاکید بر کارایی اجتماعی ،توام ساختن
1

mckenzie
social growth
3
social efficiency
2
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آموزش حرفهای و عمومی را با مهارتآموزی در محیط کار موجب باال رفتن کارایی اجتماعی میداند .به
عبارت دیگر ،با این دیدگاه ،ایجاد پیوند میان آموزشهای فنی و حرفهای و صنعت ،میتواند افراد را برای
دنیای کار آماده سازد و کارایی اجتماعی را باال ببرد .دیدگاه اخیر چارچوب نظری محکمی برای برقراری
ارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار به وجود آورد و بر مبنای آن ،فعالیتهای گوناگون در جهت ایجاد
ارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار به منظور آماده ساختن افراد برای کار شکل گرفت.
با الهام از الگوی اولیه پاترسون ،1990( 1نقل از علوی ایلخچی)1393 ،ارتباط بین مراکز آموزشی و
محیط کار در قالب پنج الگوی" :معلم محور" ،"2دانشآموز محور" ،"3برنامه درسی محور" ،"4بازار آموزشی
محور "5و"مجازی محور "6طبقهبندی میشود.

اشتغال و بیکاری دانشآموختگان و عوامل موثر بر آن
رابطه بین آموزش و اشتغال پیوسته یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه برنامه ریزان آموزش بوده است،
در واقع یکی از دالیل اصلی انجام یا استقبال از برنامه ریزی آموزش در بسیاری از کشورهای جهان میل
رسیدن به تناسبی منطقی بین دانشآموختگان سطوح و بخشهای مختلف نظام آموزش و نیاز و گنجایش
بازار کار بوده است ،با این حال مسائل جدیدی رابطه بین نظام آموزشی و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده
است .از جمله این موارد گسترش سریع نظامهای آموزشی بدون هماهنگی با بازار کار و ایجاد انتظارات در
دانشجویان و خانوادههای آنان است که برآوردن آن از عهده اقتصاد کشور بر نمی آید و نیز تفاوتهای قابل
توجهی در عدم تناسب دانشآموختگان شهرها یا دانشگاهها و رشتهها و  ...است .این مسائل ممکن است در
آینده ای نه چندان دور ما را با پدیده «تحصیالت زیادی» یا «تحصیالت مازاد» روبرو کند(حاجیان.)1388 ،
پدیده تحصیالت زیادی مبتنی بر این حقیقت است که عرضه دانشآموختگان دانشگاهی سریع تر از عرضه
مشاغلی است که به تحصیالت دانشگاهی نیاز دارند .تحصیالت زیادی تا حدودی هم به این علت مشکل
تلقی میشود که داللت دارد بر اینکه منابع محدود دولت ،صرف سیستمی از تحصیالت عالی میشود که
دانشآموختگان آن ،مازاد بر نیازهای کار هستند .گرچه ممکن است تصور شود که این احتیاج داللت
«تحصیالت زیادی» الاقل مخارج امکانات را زیاد میکند ،اما شواهد دال بر این پیامدها ،جدی تر است.
افرادی که تحصیالتشان برای کار آنها ،زیادی است چون از کار خود ناراضی هستند ،ممکن است بازده
1
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کمتری داشته باشند و نسبت به کار متناسب تر با تحصیل خود ،تالش کمتری به خرج دهند (آصفی.)1375 ،
منابع انسانی از مهمترین عوامل مؤثر در ت وسعه هر جامعه به شمار میرود و در این راستا افراد تحصیل
کرده و متخصص نقش مهمتری را بر عهده خواهند داشت .اشتغال دانشآموختگان یکی از مسائلی است که
همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورهای مختلف بوده است .این توجه به لحاظ اهمیت
بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ نقشهای اجتماعی میباشد که به افراد دانش
آموخته برای نیل به اهداف توسعه کشور محول میشود (ذوالفقاری.)1384 ،
همچنین به منظور افزایش توانمندی و سطح ارتقای علمی این نسل جوان و ایجاد وقفه ای موقتی
جهت حل معضل بیکاری ،تأسیس دانشگاههای آزاد اسالمی در دستور کار قرار گرفت که از چندین بعد قابل
بررسی و تأمل است ،از یک سو به صورتی کوتاه مدت ،مسئله اشتغالزایی جوانان کمرنگ شد و این نیروی
عظیم جوان در دانشگاهها مشغول به تحصیل شدند و از طرف دیگر بعد از گذشت چندین سال ،کشورمان
شاهد عده باالی جوانان تحصیل کرده با توقعات باال جهت اشتغال در فرصتهای شغلی متناسب با شأنشان
بود ،این در حالی است که تعداد بیکاران کل کشور جمعیتی بالغ بر  3میلیون نفر را تشکیل میدهند که از میان
آنها  87درصد و به عبارتی  2میلیون و  300هزار نفر جوان هستند ،از سوی دیگر مطالعات تطبیقی نشان
دهنده آن است که در میان جوانان ،نرخ بیکاری افراد  15تا  24سال در بیشتر کشورهای دنیا حتی کشورهای
توسعه یافته همواره باالتر از نرخ بیکاری کل کشور بوده است (شهاب ،1385،نقل از حاجیان.)1388 ،
در این راستا اجرای طرح هایی نظیر طرح کارورزی با هدف انتقال مهارتها و تجربیات عملی به
دانشآموختگان دانشگاهی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار کار کشور ،استفاده از
ظرفیتهای خالی بخش خصوصی و دولتی (صنعت ،کشاورزی و خدمات) ،ارتقای سطح علمی و نوسازی
ساختار نیروی انسانی ،اتخاذ رویکرد مناسبی به منظور حذف تدریجی عدم تعادل موجود در بازار کار کشور،
شناسایی رشتههای تحصیلی مورد نیاز بخشهای مختلف کشور و اندازه گیری میزان تناسب عملکرد نظام
آموزش عالی به لحاظ رشتههای تحصیلی دانشآموختگان با نیازهای بازار کار ضروری به نظر میرسد
(ذوالفقاری.)1384 ،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی عهده دار وظایف و رسالت هایی چون تولید دانش ،ارتقاء سطح
فرهنگی ،تربیت و آموزش نیروی متخصص مورد نیاز بخشهای صنعتی و  ...گسترش فناوری و خالقیت
میباشند و از طرفی امروزه جامعه و خصوصأ عامه مردم نقش و جایگاه ویژه ای را برای دانشگاه قائل هستند
که مدیریت دانشگاهها را وادار کردهاند تا همگام با سایر نهادها در جهت تعیین ،تبیین و تحقق اهداف توسعه
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جامعه و تربیت نیروی متخصص و کارآمد اقدام نمایند .تحقق این رسالت مستلزم نزدیکی و ارتباط تنگاتنگ
دانشگاه با دیگر بخشهای جامعه خصوصا بنگاههای اقتصادی و نهادهای اجتماعی و همگامی نظام آموزش
عالی با تغییر و تحوالت سریع جهانی میباشد .امروزه صاحب نظران معتقدند که دستیابی به توسعه پایدار
فقط در سایه به کارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل میشود .بنابر این برای قرار گرفتن در جاده
توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید دانشآموختگانی وارد بازار کار شوند که توانایی به کارگیری فناوری
نوین و جسارت روبرو شدن با ناشناختههای علمی محیط کار را داشته باشند .به عبارت دیگر دانشگاهها باید
شرایطی را فراهم کنند که دانشجویان با شیوههای علمی و عملی تربیت شوند .عوامل مؤثر به منظور بررسی
پیرامون چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تأمین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار
کار ،به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم میشوند (رحمانی نظری کتولی.)1383 ،

عوامل درونی
عوامل درونی فرایندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی به کار گرفته میشوند و بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی دانشآموختگان ارتباط دارند .مهمترین عوامل درونی در زیر ذکر شده
اند:
 -1عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیازهای آتی بازار کار:
براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت جوان و فعال کشور تا سال  1400بالغ بر  61میلیون نفر میشود و به
عبارتی  2.5درصد رشد خواهد داشت .پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل 2.5درصد در سال داشته
باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود .یعنی تا سال  1400در ایران باید  29میلیون فرصت شغلی ایجاد شود
(رحمانی و نظری کتولی.)1383،
 -2عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی :در طراحی هر نظام آموزشی اثربخش ،عوامل
مهمی چون شرایط و ویژگیهای داوطلبان ،محتوای دروس ،تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز ،روشهای
تدریس و غیره مد نظر قرار میگیرند .از طرف دیگر به هنگام طراحی مشاغل ،شرح شغل و شرایط احراز (که
تعیین کننده ویژگیهای رفتاری ،تواناییها و مهارتهای هر شغل است) تنظیم میگردد .این مهارتها شامل
مهارت فنی ،مهارت انسانی ،مهارت ادارکی و آشنایی با رایانه هستند .ضمن اینکه داشتن تواناییهای ذهنی،
فیزیکی و سطح تحصیالت و همچنین ویژگیهای رفتاری چون شخصیت ،نوع نگرش ،انگیزش و ارزشهای
فردی نیز در اینجا مطرح هستند .مهارتها ،استعدادهای بالفعل و توانائی ها ،استعدادهای بالقوه تلقی
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میگردند (عاصمیپور ،1379 ،نقل از رحمانی و نظری کتولی .)1383 ،در حال حاضر ،در آموزش عالی
بیشتر سطح تحصیالت به عنوان یک توان با استعداد بالفعل ایجاد میشود و این در حالی است که
دانشآموختگان برای صعود به قله اشتغال به مهارت نیز نیاز دارند.
 -3عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان.
 -4مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن.
 -5عدم آشنایی اعضا هیأت علمی با فرآیندها و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با
رشته تحصیلی دانشآموختگان این ناآشنایی به چند عامل ارتباط دارد:
-

در فرآیند چند ساله پرورش یک عضو هیأت علمی به علت فقدان ارتباط مؤثر بیندانشگاه با
واحدهای مرتبط به رشته تحصیلی دانشجو و عدم امکان ایجاد واحدهای مشابه محیطهای کاری در
دانشگاهها زمینه آشنایی دانشجویان با مهارتهای فنی وعملی مهیا نمی شود.

 کم اهمیت تلقی شدن واحدهای درسی عملی ،عملیات دانشجویی ،دروس آزمایشگاهی و کارگاهیو به ویژه دورههای کارآموزی و پروژههای درسی.
-

حاکم بودن روابط و تفاوت قائل نشدن بین دانشآموختگان تالشگر و فعال علمی با سایر افراد به
هنگام جذب و عدم توجه به توانمندیهای فنی و عملی آنها.

 -6فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی  -کاربردی.
 -7ناکارآمدی اعضای هیأت علمی در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه.
 - 8مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاه .

عوامل بیرونی
عوامل بیرونی شامل کلیه مواردی میشوند که بر اشتغال دانشآموختگان بهطور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر
گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار کار میگردند .مهمترین عوامل بیرونی در ذیل آورده شده اند:
 مشخص نبودن و رواج نیافتن فرهنگ کاریابی. عدم توسعه بنگاههای کاریابی خصوصی. عدم توسعه کانونهای دانشآموختگان و ناکارآمدی آنها در کاریابی و هدایت شغلی. تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای کسب مشاغل موجود.-

رواج نیافتن فرهنگ کارآفرینی و کم بودن تعداد کارآفرینان.
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وجود مشکالت اجرایی در پیاده کردن سیاستها و برنامههای کالن اشتغال کشور :ارزیابی
برنامههای اشتغالزایی دولتهای گذشته در ایران نشان میدهد علی رغم تالش و جدیت آنها در
تدوین برنامههای بلندمدت اشتغال ،این برنامهها مانند سایر برنامههای اقتصادی-اجتماعی در اجرا با
مشکالت متعددی مواجه بوده است که این عدم موفقیت از چند بعد قابل بررسی است:
الف – نحوه تدوین سیاستها و خط مشی ها
ب – عدم نظارت و ارزیابی در اجرای برنامهها (رحمانی و نظری کتولی. )1382 ،

علل بیکاری دانشآموختگان
مشکل بیکاری دانشآموختگان مثل هر مشکل اجتماعی دیگر از ابعاد مختلفی تشکیل شده است عالوه بر آن
در سطوح مختلف تحلیل قابل بررسی است .گر چه مشکل بیکاری بیشتر در حوزه تحقیق اقتصاددانان بوده
است و در سطح کالن مورد بررسی قرار میگیرد ،اما شواهد نشان میدهد که به جز متغیرهای اقتصادی،
متغیرهای فرهنگی و اجتماعی ،عوامل فردی نیز در توضیح این مسئله مؤثر هستند.
همچنین ،گروتینگز ( ،1985نقل از حاجیان )1388 ،دو تناقض عمده یعنی تناقض بین تحصیل و
کار و تناقض بین آرزوها و نهادها را ،در بیکاری جوانان و تحصیل کردگان مؤثر میداند که تناقض اول دو
بعد دارد .اول ،عدم تناسب بین تعداد دانشآموختگان و فرصتهای شغلی ،دوم تورم تقاضا برای مشاغل باال
(انتظارات شغلی) با تعداد مورد نیاز .تناقض دوم هم به عدم تناسب بین آرزوها و انتظارات شغلی با موانعی
که در نهادهای موجود در مقابل الگوهای مصرف و جاه طلبی افراد وجود دارد اشاره میکند ،که این تناقض
موجب مدرک گرایی میگردد .تناقض بین تحصیل و کار مورد تأکید دیکنز نیز قرار میگیرد .دیکنز ()1995
در مطالعه موردی خود در کشور سریالنکا نشان میدهد که نظام آموزشی سریالنکا تعداد زیادی افراد تحصیل
کرده باال ،بجای مهارتهای مفید ایجاد میکند که تعداد این جوانان در مقایسه با ظرفیتهای اقتصادی که
مشاغل یقه سفید به وجود آورد تا آنها را استخدام کند بیش از اندازه است ،در نتیجه آموزش ،بجای اشتغال،
بیکاری ایجاد میکند.
لیوینگستون ( ،1989نقل از میرغفوری و رضایی )1392 ،در بررسی مشکل بیکاری جوانان و
تحصیل کردگان جهان سوم رابطه نظام آموزشی و نابرابری درآمد را ،با مسئله بیکاری تحصیل کردگان مطرح
میکند .به نظر او نظام آموزشی باعث افزایش انتظارات تحصیل کردگان و ترویج الگوهای زندگی شهری و
شهرنشینی در میان دانشآموختگان میشود و افزایش انتظارات و شهرنشینی نیز بر بیکاری آنها تأثیر میگذارد

فصل دوم /ادبیات و پیشینه پژوهش

28

 .عالوه بر نظام آموزشی ،نابرابری درآمد ،بین بخش سنتی و شهری ،مهاجرت و شهرنشینی را هم تشدید
میکند و این مسئله ،بیکاری دانشآموختگان را افزایش میدهد .همچنین نابرابری ارزشی زیاد بین مشاغل
باعث افزایش مقایسه اجتماعی بین مشاغل میشود و مقایسه اجتماعی ،انتظارات شغلی را افزایش میدهد و
افزایش انتظارات روی بیکاری تأثیر میگذارد (رفیع پور .)1376 ،در واقع از منظری دیگر میتوان بیکاری
دانشآموختگان را ناشی از سه منبع دانست :افزایش جمعیت ،رکود اقتصادی ،رشد تکنولوژی (اسحاقیان،
.)1382
اما بطور کلی میتوان علل بیکاری دانشآموختگان در ایران را:
 عدم تطابق نظام آموزش عالی با نیازهای اشتغال نیروی انسانی، ناهماهنگی بین سیاستهای اشتغال و نیازهای جامعه، عدم تطابق رشتههای دانشگاهی با ضرورتهای جدید، الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته بدون توجه به بومی سازی، کم توجهی به آموزشهای کاربردی ،فقدان استراتژی مشخص در زمینه آموزش عالی،-

گسترش بی رویه و برنامه ریزی نشده مراکز آموزش عالی بخش خصوصی،

 فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصی برای جذب دانشآموختگان دانشگاهها، مشکالت ساختار فرهنگی جامعه ،مشکالت فضای کسب و کار مستقل از عوامل جهانی، فقدان ارتباط مؤثر میان دانشگاه و بخشهای مختلف اقتصادی - ،فقدان برنامه مشخص برایسرمایه گذاری خارجی،
-

نبود جایگاه و ساختار مناسب برای پژوهش ،دانست (آهنچیان.)1382 ،

پس از بررسی مفاهیم و مولفههای مربوط به آموزشهای فنی و حرفهای و مبحث اشتغال و عوامل موثر
بر آن ،در این بخش مفاهیم بنیادی مسیر شغلی شامل اشتغالپذیری ،انطباقپذیری و موفقیت شغلی مورد
بررسی قرار میگیرد .در واقع اشتغال و ورود به بازار کار پیشینهای تحولی دارد و مانند همه انواع تحول مانند
تحول جسمانی ،روان شناختی ،اجتماعی و  ...شغل و اشتغال هم در طول دوران حیات یک فرد دارای
مراحلی است که گذر سالم از آنها و رسیدن به اهداف هر مرحله ،موجب ورود موفقیت آمیز به شغل می-
گردد .به عنوان نمونه سوپر و همکارانش (نقل از زونکر )2006 ،پنج مرحله اصلی از رشد شغلی را ارائه
دادند که با هر کدام از این مراحل ،سه یا چهار وظیفه تحولی مناسب مشخص میشوند:
 -1رشد (تقریبا در سن  4تا  13سالگی) :اولین مرحله زندگی است ،دورهای که کودکان تواناییها،
نگرشها و عالیق خود را توسعه میدهند ،نیازهای خود را اجتماعی میکنند و درک کلی از
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جهان کار دارند .این مرحله شامل چهار وظیفه مهم رشد شغلی است :نگرانی در مورد آینده،
افزایش کنترل شخصی بر زندگی خود ،متقاعد کردن خود برای موفقیت در مدرسه و کار و
کسب عادتها و نگرشهای شایسته.
 -2اکتشاف (دوره سنی  14تا  :)24دورهای که افراد تالش میکنند خودشان را درک کرده و
جایگاه خود را در زندگی کاری پیدا کنند .آنها از طریق کالسها ،تجربههای کاری و
سرگرمیها سعی میکنند تا عالیق و توانایی های خود را شناسایی کرده و بفهمند که چقدر با
شغلهای مختلف تناسب دارند .بهصورت آزمایشی شغلها را انتخاب میکنند و در نهایت یکی
را برمیگزینند .این مرحله شامل سه وظیفه رشد شغلی است :اولین وظیفه روشن شدن اولویت
شغلی ،یعنی توسعه و برنامهریزی یک هدف شغلی آزمایشی است .دومین وظیفه ،تشخیص یک
اولویت شغلی است که به معنای تبدیل اولویتهای عمومی به یک انتخاب خاص و یک هدف
شغلی ثابت است؛ سومین وظیفه شغلی ،به اجرا درآوردن اولویت شغلی با تکمیل آموزشهای
مناسب و حفظ جایگاه در آن شغل.
 -3مرحله استقرار (سن  44-24سالگی) :دورهای که فرد در زمینه شغل انتخابی خود فعال است،
تالش میکند تا موقعیت اولیه خود را حفظ کند و فرصتها را برای رسیدن به پیشرفتهای
بیشتر دنبال کند .این مرحله شامل سه وظیفه توسعهای است :وظیفه اول؛ تثبیت و تضمین یک
جایگاه در سازمان با توجه به نیازمندیهای سازمان و انجام وظایف شغلی با رضایت کامل؛
وظیفه دوم ،تقویت جایگاه خود با نشان دادن نگرشهای کاری مثبت و رفتارهای سازنده همراه
با ایجاد روابط مطلوب با همکاران؛ سومین وظیفه ،پیشرفت و رسیدن به سطوح جدید و باالتر
مسئولیتی.
 -4حفظ و نگهداری ( 45تا  65سالگی) :دوره تنظیم مستمر که شامل وظایف رشد شغلی در
حفظ ،استمرار و نوآوری است .افراد تالش میکنند تا آنچه را به دست آوردهاند ،حفظ کنند ،به
همین دلیل توانمندیهای خود را بروز میدهند و به دنبال یافتن راههای خالقانه برای انجام
روالهای کاری خود هستند.
 -5رهایی از تعهدات (باالی  65سال) :در واقع مرحله نهایی و دوره گذار از نیروی کار است .در
این مرحله افراد با وظایف توسعهای همچون کاهش سرعت ،طرح بازنشستگی و زندگی
بازنشستگی مواجه هستند .با کاهش انرژی و عالقه به یک شغل ،افراد بهتدریج از فعالیتهای
شغلی خود خارج میشوند و روی برنامه بازنشستگیشان تمرکز میکنند .در زمان مشخص با
چالشهای مربوط به سازماندهی الگوهای جدید زندگیشان مواجه میشوند و به سمت زندگی
بازنشستگی میروند.
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سایر نظریه های رشد شغلی نیز مراحل تحول مسیر شغلی افراد را به اشکال مختلف ترسیم مینمایند
اما انچه در جمعبندی این نظریهها محرز است این مطلب است که پیامدهای تحول شغلی سالم شامل عوامل
و سازههایی است که می تواند تضمین کننده تحول مناسب شغلی باشد این در حالیست که اگر این پیامدها به
درستی شکل نگیرند ،هر گونه مداخله دیگر فاقد کارآیی الزم خواهد بود .به بیان دیگر هر گونه مداخله
شغلی ابتدا باید این عوامل را متاثر سازد تا از عمق و ارزش مناسبی برای اثر گذاری برخوردار گردد.
آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از مداخالت شغلی نیز از این امر مستثنی نیستند و باید میزان اثر
گذاری آنها بر بنیادهای اساسی تحول شغلی مطالعه گردد .سه مورد از این بنیادها عبارتست از اشتغالپذیری
که بیانگر میزان آمادگی افراد برای ایجاد ،حفظ و در صورت لزوم تغییر شغل میباشد (راسویل و همکاران،
 .)2008انطباقپذیری شغلی که بیانگر صالحیتهایی برای تطابق با دنیای متغیر شغلی است (ساویکاس،
 )2010و موفقیت شغلی که بیانگر اتصال ایدهآلهای شغلی به شرایط موجود است (هیرشی .)2016 ،این
سازهها در دانشآموختگان و دانشگاههای نسل جدید نیز اهمیت بسیار باالیی دارند .بنابراین جزء اهداف
پژوهش حاضر نیز میباشند که مبانی نظری هر کدام در سطور بعدی ارائه میگردد.

اشتغالپذیری
از قرن بیستم ،با ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش ،ساختار اقتصادی کشورها شروع به تغییر نموده است .فراگیری
دانش ،پردازش و انتقال آن از اهمیت اقتصادی در اقتصاد دانش محور امروزی برخوردار است با این تصور
که ساختار و تولید قابلیتهای شخصی نیازمند به روز آوری دائمی نیروی کار انسانی است ،و این احتیاجات
پیچیده اغلب در مفهوم اشتغالپذیری  1رمزگذاری شده است (علی بیگی و بارانی .)1389 ،تغییر جهتهای
اخیر در امر آموزش و سیاستهای بازار کار جهانی موجب ظهور اقتصاد دانش محور جدید شده است و به
تبع آن دانشگاهها تحت فشار زیادی به منظور تولید دانشآموختگان با اشتغالپذیری باال ،قرار گرفتهاند
(بریجستوک .)2008 ،2به عبارت دیگر یکی از پیامدهای تاکید اساسی دولتها بر اشتغالپذیری ،فشار بر
آموزش عالی به منظور تولید دامنه گستردهای از قابلیتهای فردی مطلوب در دانشآموختگان است .فشار
بعدی بر دانشآموختگان برای آن است که بتوانند به دامنهای از مهارتهای نرم افزاری مسلط گشته و آنها را
تشریح و استدالل نمایند (نایت و یورک .)2004 ،3در عصر حاضر نیز بایستی به این نکته توجه داشت که
تدوین کنندگان برنامههای درسی را به گونهای تدوین کنند که شایستگیهای الزم (دانش ،مهارتها،
نگرشها و صالحیتها) را جهت موفقیت دانشآموختگان در موقعیتهای شغلی و زندگی خویش در آنها
ایجاد و تقویت نمایند .متاسفانه ،تحقیقات کمی در این خصوص ،در برنامه ریزی آموزشی درسی ،در آموزش
عالی ایران صورت پذیرفته است ،و نتایج همین تحقیقات محدود نشان میدهد که برنامههای درسی آموزش
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عالی در پرورش تقویت شایستگیهای مورد نیاز دانشآموختگان رشتههای مختلف از توفیق چندانی
برخوردار نبوده است .گواه این ادعا را میتوان در شمار دانشآموختگان بیکار دانشگاهها جستجو کرد (مؤمنی
مهموئی )1387 ،از این رو شاید اهمیت کنونی اشتغالپذیری به عنوان یک هدف فراگیر برای سیاستهای ملی
و فراملیتی به دلیل توجه به بحران بیکاری است که منجر به تالشهایی به منظور دستیابی به یک تعریف
کامل از این مفهوم شده است (مک کوئید و لیندسای .)2005 ،1سازمان ملل متحد ،اشتغالپذیری را به عنوان
یکی از چهار اولویت اصلی راهبرد ملی اشتغال جوانان تعیین نموده است .با این هدف شبکه اشتغال جوانان
در سازمان ملل متحد بیان میدارد :همه کشورها نیازمند بازبینی ،تفکر مجدد و جهت دهی به آموزش و
مهارت آموزی حرفهای و سیاستهای بازار کار خود به منظور تسهیل انتقال جوانان از مدرسه به کار بوده تا
به آنها فرصت حضور در زندگی کاری را بدهند .ای بحث روشن میکند که اشتغالپذیری صرفاً موضوع یک
بحث نظری نیست ،بلکه این مفهوم اساس سیاستهای بازار کار و راهبردهای شغلی کشورها را در برمیگیرد.
با این اوصاف ،با آن که مفهوم اشتغالپذیری جایگاه عمدهای را در سیاستهای بازار کار کشورهایی از جمله
انگلستان ،اکثر ایالتهای اروپایی و ماورای آن پیدا کرده است (مککوئید و لیندسای )2005 ،2اما با وجود
این ،به دید برخی ،اشتغالپذیری در یک حد یک شعار روز است که اغلب مورد استفاده قرار میگیرد بدون
آنکه کامالً درک شده باشند ،با یک مفهوم مبهم است که اغلب به درستی تعریف نشده و گاهی اوقات اصال
تعریف نمیگردد .لذا نکته مهمی که از ادبیات موجود به دست میآید این است که توافق اکثر محققان و
مفسران بر این است که واژه اشتغالپذیری میتواند فاقد وضوح و دقت به عنوان یک مفهوم عملیاتی باشد و
کلمهای است که نیازمند معنا بخشیدن است (دن هولم 3و همکاران )2003 ،به گونهای که پژوهشگران
بسیاری در تالش برای دستیابی به یک تعریف عملیاتی از اشتغالپذیری ،تعاریف متعددی را از این واژه ارائه
دادهاند از جمله:
 توانایی احراز و حفظ یک شغل راض ی کننده و ورود به بازار کار بدون اتکا به دیگران است.
اشتغالپذیری برای فرد به دانش ،مهارتها و ویژگیهایی که آن فرد کسب نموده ،شیوه کاربرد
اینها در شرایط و ارائه آنها به کارفرمایان و عوامل زمینهای (مانند شرایط شخصی و محیط بازار
کار) که فرد در آن در جستجوی یافت شغل مناسب است ،وابسته میباشد (هیلیج و پوالرد،4
.)1998
 اشتغالپذیری مجموعهای از مهارتها ،دانش و ویژگیهای شخصی است که امکان احراز شغل و
موفقیت در آن شغل را افزایش دهند به گونهای که نه تنها به خود بلکه به نیروی کار ،جامعه و
اقتصاد منفعت رسانی کند (نایت و یورک.)2002 ،
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 توانایی ارزش آفرینی در کسب و کار است که شامل دانش فرد ،تجربه کار ،مهارتهای مدیریت
شغل و یادگیری مستمر میباشد که منجر به اشتغال پایدار میشوند (اسمیت و همکاران.)2006 ،1
 از دیدگاه کارفرمایان به آمادگی برای کار اشاره دارد که شامل مهارتها ،دانش ،ویژگیها و آمادگی
تجاری است به گونهای که دانشآموختگان جدید را به منظور مشارکت مؤثر در اهداف سازمان پس
از شروع به کار توانمند میسازد (کرنز.)2001 ،2
 خصیصهای فردی است که تمرکز عمده آن بر تمایز دانشآموختگان در دستیابی و حفظ یک شغل
ارضا کننده قرار دارد .در حقیقت اشتغالپذیری در خصوص یادگیری به ویژه یادگیری چگونه
یادگرفتن است .لذا اشتغالپذیری یک محصول نیست بلکه یک فرآیند یادگیری است که به موجب
آن افراد یک شغل ارضاکننده را کسب و حفظ میکنند (هاروی 3و همکاران.)2002 ،
 به توسعه مجموعهای از ویژگیها و قابلیتها ،نه فقط مهارتهای کسب شغل ،مربوط میشود.
اشتغالپذیری نه تنها از یادگیری و تعلیم و تربیت مجزا نیست بلکه از یادگیری خوب ناشی میشود
(هاروی.)2001 ،
 مفهومی چند وجهی است که دارای مجموعهای از عوامل ،شرایط ،ویژگیها و قابلیت هاست ،و در
دنیای کنونی در صورتی که دانشآموختگان به مهارتهای اشتغالپذیری تجهیز نگردند موفق به
یافت شغل نخواهند شد (کولت و فرانسیس.)2003 ،4
 توانایی فرد در بدست آوردن ،حفظ شغل و تغییر شغل در همان سازمان و دستیابی به شغل جدید
در صورت نیاز تلقی میکنند .این تعریف هم افراد بیکار که جویای کار هستند و هم افراد شاغلی
که به دنبال شغل جدید یا ارتقای موقعیت هستند را شامل میشود( .هیلیج و پالرد )1998 ،بنابراین
اشتغالپذیری حرکت مستقالنه و آزادانه افراد در بازار کار (با توجه به قابلیتهای اشتغال) به منظور
تحقق بخشیدن به نیروهای بالقوه خویش است.
تفسیرهای فعلی اشتغالپذیری طیف وسیعی را مورد استفاده قرار دادهاند ،از معیارهای ساده که آیا یک
دانشآموخته به یک شغل مطمئن دست مییابد یا نه شروع شده و سپس به مسائل عمیق در رابطه با موضوع
میپردازد .اگر اشتغالپذیری در شرایط ساده که آیا دانشآموختگان در طی شش ماه بعد از فارغ التحصیلی
موفق به حفظ یک شغل شده باشند اندازه گیری شده باشد ،آن تنها نشانهای غیردقیق و بسیار مبهم از آنچه که
دانشآموختگان به دست آوردهاند را ارائه میدهد .اشتغالپذیری در فارغل تحصیالن زیادی وجود دارد که به
شغلی دست مییابند اما اکثر دانشآموختگان ممکن است شغل در سطح پایینتری را بهدست آورند که به
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منظور مقابله با فشارهای مالی بخصوص برای پرداخت بدهیهای مطالعه میباشد (علی بیگی و بارانی،
.)1389
هیلج و پالرد استدالل کردهاند که اشتغالپذیری توانایی بدست آوردن و حفظ کار است .بهطور جامعتر
اشتغالپذیری توانایی حرکت در بازار کار برای تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه از طریق اشتغال پایدار
است .آنها پیشنهاد کردند که اشتغالپذیری از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :اول،
اشتغالپذیری فرد متشکل از دانش ،مهارت و نگرش آنان است .دوم ،مهارتهای حرفهای مدیریت که از
جمله مهارتهای جستجوی کار است .سوم ،مربوط به بکار گرفتن مهارتهای فرد میشود .برای مثال
نوشتن ،تجربه کاری تکنیکهای مصاحبه .در نهایت آنها این نکته را بیان کردند که اشتغالپذیری باالی فرد
به مقدار زیادی به عوامل شخصیتی (برای مثال مسئولیتهای خانوادگی) و عوامل خارجی (برای مثال سطح
فعلی فرصت در بازار کار) بستگی دارد (هیلیج .پالرد.)1998 ،
همانطور که از تعاریف مذکور برمی آید ،همگرایی بسیاری در ادبیات موجود در خصوص مجموعه
مهارتهایی که دانشآموختگان دارای اشتغالپذیری بایستی دارا باشند وجود دارد .در حقیقت اکثر محققان،
اشتغالپذیری را مفهومی میدانند که توسط نشانگرهای ویژهای (از جمله مهارتهای آمادگی شغلی)
مشخص میشود .اما در واقع مهارتهای آمادگی شغلی تنها بعدی از اشتغالپذیری را تشکیل داده و عوامل
دیگری نیز میتوانند در شکل گیری این مفهوم نقش بسزایی ایفا نمایند (از جمله :وضعیت بازار کار ،تجربه
کار ،آموزش) .این در حالی است که راسویل و همکاران ( )2008با توجه به مفهوم اشتغالپذیری تعریفی از
اشتغالپذیری ادراک شده ارائه دادهاند که به معنای توانایی ادراک شده به منظور دستیابی به یک شغل پایدار
متناسب با سطح معلومات فرد (مدرک تحصیلی وی) است که خود میتواند تحت تأثیر عوامل دیگر از جمله:
جنسیت ،سن ،تجربه کار ،دانشکده ،آموزش ،مهارتها و  ...قرار گیرد .این مفهوم بخشی از بعد درونی
اشتغالپذیری را ارائه میدهد (راسویل و همکاران.)2008 ،
در کل با جمع بندی تعاریف فوق میتوان تعریف زیر را از اشتغالپذیری ارائه داد :اشتغالپذیری توانایی
و ظرفیت نسبی یک فرد برای دستیابی و حفظ یک شغل ارضاکننده و ارزشمند و شناسایی پتانسیلها و
استعدادهای خویش از طریق اشتغال پایدار است که مجزا از موقعیت اشتغال فرد بوده (به این معنا که فرد
لزوما بدون شاغل بودن میتواند اشتغالپذیر باشد) و قطعات سرمایه انسانی (از جمله آموزش ،تجربه کار،
مهارتها و قابلیتهای آمادگی شغلی) ،اشتغالپذیری ادراک شده ،وضعیت خانواده و  ...بعد درونی
اشتغالپذیری و وضعیت بازار کار و نگرش کارفرما بعد بیرونی اشتغالپذیری را در برمیگیرند.
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مدلهای اشتغالپذیری
واضح است که هر یک از محققان در تالش بودهاند تا مفهوم و معنای اشتغالپذیری را به گونهای عملیاتی
ساخته که قابل اندازه گیری و آزمایش گردد .در نهایت تمامی تعاریف اشتغالپذیری به سه دیدگاه کلی ختم
میگردد .شامل :دیدگاه فردگرایانه (با تمرکز بر ویژگیهای فردی شخص) ،دیدگاه موقعیت گرایانه (با تمرکز
بر موقعیت و محیط بیرونی) و دیدگاه تعامل گرایانه (توجه به تعامل میان ویژگیهای فردی و عوامل
غیرفردی از جمله :ساختار و تقاضاهای بازار کار ،اقتصاد و ( )...فوگات و همکاران )2004 ،هرچند به
موازات این تالشها ،پژوهشگران مدلهای اشتغالپذیری را نیز توسعه و ارائه دادهاند.
مدل کرنز ( ،)1997فرض اساس نظریه کرنز این است که بازارها در اغلب مواقع ناکارآمد بوده و از
تعادل برخوردار نیستند .کرنز معتقد است که فرصت در نتیجه عدم توزیع یکسان دانش در میان افراد به
وجود میآید .بنابراین از مدل کرزنز استنباط میشود که دانشآموختگان باید مهارتهایی را داشته باشند که
برای حضور در بازار کار و چالشهای زندگی روزمره مورد نیاز هستند .تسلط بر مهارتهای نرم در میان
فارغل تحصیالن آنان را قادر میسازد که در بازار کار رقابت کنند.
در این راستا بنت 1و همکاران مدلی در آموزش عالی پیشنهاد نمودند که شامل پنج عنصر اصلی:
دانش تخصصی ،مهارتهای تخصصی ،آگاهی از بازار کار ،تجربه بازار کار و مهارتهای عمومی است .این
مدل ،با آن که شامل کلیه عناصر ضروری است و این اطمینان را میدهد که دانشآموختگان به سطح مطلوبی
از اشتغالپذیری دست خواهد یافت .اما با وجود این ،همچنان برخی از عناصر ضروری را در برنمی گیرد
(پل و سویل.)2007 ،2
مؤسسات آموزشی تنها یک عامل در بین عوامل بسیاری است که بر اشتغالپذیری دانشآموختگان
تأثیر میگذارد .در واقع میتوان گفت ،از اصول تدریس خوب این است که متناسب با توسعه مهارتها و
ویژگیهای اشتغالپذیری باشد که آموزش در هر سال باید از انواع رسانههای به روز و آموزش به کمک
کامییوتر ،انواع روشهای سخنرانی ،دورههای آموزشی و شاخصهای استاندارد تدریس خوب (یعنی عالقه،
وضوح ،شور و شوق) را به عنوان یک کل سازمان یافته و بهطور خالصه در یک برنامه آموزش گسترده باشد
(نایت و یورک.)2002 ،
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شکل  2-4مدل اشتغالپذیری در آموزش عالی
با این حال ،مؤسسات آموزشی نه تنها در دانش ،مهارتها و تجارب دانشآموختگان سهم بسزایی دارند ،بلکه
دانشآموختگان را به کسب دیگر تجارب زندگی نیز تشویق میکنند (هاروی )2002 ،عواملی که در توسعه
ویژگیهای دانشآموخته و دستیابی به شغل مناسب ،نقش دارند در شکل  2-4نشان داده شدهاند.
دانشآموخته برای مشارکت در فرصتهای توسعه اشتغالپذیری فراهم شده توسط مؤسسات
آموزشی دارای حق انتخاب است .او همچنین از فعالیتهای فوق برنامه که شامل تجارب در آموزش عالی و
خارج از آن است ،به منظور تشویق شدن بهره میگیرد .مطابق مدل ،توسعه اشتغالپذیری نیز سه کانون اصلی
دارد -1 :توسعه ویژگیهای اشتغالپذیری  -2توسعه مهارتهای مدیریت شغل و ارتقای خود  -3تمایز به
یادگیری و تأمل بر یادگیری .بر اساس مدل ،سه فرآیند نیز بر اشتغالپذیری اثر میگذارند -1 :فرآیند آموزشی
که توسعه را تشویق میکند  -2فرآیند خود انعکاسی دانشجویان  -3بیان یا ارائه تجارب و تواناییها.
اشتغالپذیری یعنی چگونه افراد فرصتها را بکار گرفته و مهارتها و تجارب خود را انعکاس داده و بیان
میدارند .عالوه بر این ،فرصتهای توسعه اشتغالپذیری تا اندازهای توسط رشته تخصصی دانشآموخته تأثیر
میپذیرند .برخی محدودهها نسبت به سایرین در ارتقای قابلیت اشتغال ،فعالتر عمل میکنند .این امر یا به
این دلیل است که آنها واقعا در توسعه خصیصههای ویژه اشتغالپذیری درگیر بودهاند و یا اینکه به دلیل ایجاد
مشارکت با دنیای کار بوده است .همچنین مشارکت در توسعه قابلیت اشتغال ،بازخورد و بیان آن ،اغلب برای
دانشجویان در محدودههای حرفه آسانتر است .بر اساس این مدل ،عملیات استخدامی کارفرمایان ،عنصر
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کلیدی این فرآیند است که دانشآموختگان به واسطه آن به مشاغل دست مییابند (هاروی .)2002 ،البته
کسب شغل نه تنها تحت تأثیر فرآیند استخدام است بلکه از عوامل خارجی مانند تقاضای بازار کار نیز تأثیر
میپذیرد.

اجزای مدل  USEMدر زمینه اشتغالپذیری
نایت و یورک ( )2002 ،2004نیز در تالشی به منظور توسعه یک چشم انداز نظری از اشتغالپذیری مدل
 USEMاشتغالپذیری را معرفی کردند .این مدل به عنوان یک مدل شناخته شدهتر و معتبرتر در این زمینه،
محسوب میگردد که در شکل زیر ارائه شده است:

شکل  2-5مدل اشتغالپذیری شغلی USEM
مدل  USEMیک سرنام اختصاری برای چهار عنصر به هم وابسته اشتغالپذیری است ،شامل:
 -1درک اطالعات
 -2مهارتها

1

2

 -3باورهای کارآمدی( 3مفهوم دانشجویان از خود و ویژگیهای شخصی آنها ،این موضوع اهمیت
بسزایی دارد که تا چه اندازه دانشجویان احساس میکنند که از "توانایی ایجاد یک تفاوت" بهرهمند
هستند)
 -4فراشناخت 4که شامل خودآگاهی دانشجو در خصوص یادگیری خود و ظرفیت بازخورد بر عمل و
از آن است.

1
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3
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در این مدل ،حضور غالب  Eبرجسته شده است .درک (به عنوان یک واژه) بر "دانش" ترجیح دارد ،به
دلیل کاربرد عمیق آن ،نتیجه کلیدی آموزش عالی است و نیازمند هیچ گونه توجیه بیشتر نیست" .مهارت" در
اینجا به معنای "فعالیتهای ماهرانه" یا "عمل ماهرانه" بکار برده شده است .همانطور برای باورهای کارآمدی،
عنصری از آن مدل که  USEMرا از رویکرد مورد قبول بنت و همکارانش متمایز میسازد ،کار دیویک

1

( )1999به مزایای برخورداری فرد از تئوریهای انعطافپذیر از خود بجای تئوریهای ثابت ،اشاره دارد.
تئوریهای انعطافپذیر از خود با مشاهده وظایف به عنوان فرصتهای یادگیری تناسب دارند .در اینجا
روابطی بین یادگیری عمیق و تعهد فرد به جستجوی اهداف یادگیری و همچنین بین یادگیری سطحی و
جهت گیری نسبت به عمل وجود دارد .از این رو ،تئوریهایی که دانشجویان و معلمان نسبت به خود دارند،
احتماال بر یادگیری تأثیر خواهد داشت .افرادی که به تئوریهای انعطافپذیر از خود تمایز دارند ،احتماال به
توانایی خود برای کارآمد واقع شدن در زمان رؤیارویی با چالشهای سخت ،اعتماد بیشتری دارند .اهمیت
فراشناخت نیز ،به دلیل تحقیقات مرتبط با یادگیری دانشجویان که با سرعت در طول یک ربع قرن گذشته
توسعه یافته ،بهطور فزایندهای مورد تصدیق است .در اینجا ،فراشناخت ،عناصر "یادگیری چگونه یاد گرفتن"
انعکاس بر عمل و ظرفیت خود تنظیمی را در برمی گیرد( .نایت و یورک.)2004 ،
نویسندگان برمبنای این مدل برای اشتغالپذیری علمیتر تالش میکنند ،به این خاطر به تجدید نظر
علمی در شرایط خودشان با مراجعه به شواهد پژوهشی و نظریهها (نایت و یورک )2004 ،نیاز دارد .مدل
 USEMبخشی از یک اجزای بزرگتر است که برمبنای کارهای پژوهشی در زمینه اشتغالپذیری بدست آمده
است .مرکز مرکز آمادگی شغلی اشتغال دانشگاه مرکزی لنکشایر 2نیز در انگلستان ،مجموعهای از راه حلهای
عملی را برای ارتقای آینده دانشجویان ودانشآموختگان در بیش از ده سال ،توسعه داد .نتیجه اصول خدمات
شغلیای واحد ،ارائه یک مدل نظری اصلی به نام مدل  DOTSاست که شامل تجارب برنامهریزی شده به
هدف طراحی برای تسهیل توسعه دانش تصمیم گیری 3یعنی مهارتهای تصمیم گیری ،آگاهی از فرصتها

4

یعنی شناخت فرصتهای کاری موجود و ملزومات آنها ،دانش انتقال 5که شامل جست و جوی شغلی (شغل
یابی) و مهارتهای معرفی خود ،آگاهی از خود 6که برحسب عالقه ،تواناییها ،ارزشها و غیره است (ال و
واتز ،1997 ،7نقل از نایت و یورک.)2004 ،
ارزش این مدل به سادگی آن است ،عالوه بر این ،به افراد این فرصت را میدهد تا بخش اعظم پیچیدگی
دانش توسعه شغلی را در یک چارچوب قابل کنترل ،سازماندهی کنند .با این حال ،اخیراً بر این مدل
انتقادهایی وارد آمده است .از جمله ،مک کش اظهار کرده که این مدل ،بیش از حد به سازگاری مکانیکی
1

dweck
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3
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انسان و محیط وابسته است و لذا ،موضوعات مهم دیگری از جمله زمینههای سیاسی و اجتماعی را کوچک
جلوه میدهد (پل و سویل.)2007 ،
در نهایت مدل Career EDGE1بر اساس مفهوم ذیل از اشتغالپذیری ارائه گردید که":اشتغالپذیری به
معنای مجموعهای از مهارتها ،دانش ،اطالعات و ویژگیهای شخصی است که فرد را در انتخاب و حفظ
شغلی که در آن بتواند راضی و موفق عمل نماید ،توانمندتر میسازد" این تعریف به عنوان یک نقطه شروع
به منظور توسعه چارچوبی نظری و عملی برای اشتغالپذیری به نام "کلیدی برای موفقیت" مورد استفاده
قرار گرفت .طراحی این مدل ،انعکاس دهنده تأکید بر این موضوع است که عالوه بر ترسیم همزمان مسائل
مفهومی ضروری که زیربنای درک درستی از اشتغالپذیری هستند ،ای مدل همچنین درک روشنی از این
سوال که اشتغالپذیری چیست را ارائه میدهد .این چارچوب نیز فرصتهای جدیدی برای توسعه ابزار
ارزیابی و تحقیق درمورد تأثیر مداخالت مختلف بر اشتغالپذیری بیان میکند .ای مدل طرح شده نشان دهنده
این ادعاست که هر یک ازای عناصر کامال ضروری بوده و عدم حضور هر یک ازای عناصر ،اشتغالپذیری
دانشآموختگان را کاهش میدهد و درجهای از همپوشانی بین برخی از عناصر را تصدیق میکند (پل و
سویل.)2007 ،
شکل  ،2-6عناصر ضروری اشتغالپذیری و رابطه آنها را نشان میدهد  Career EDGEبه عنوان پنج
مفهوم که در ردیف پایین مدل مورد استفاده قرار گرفتها ند و فرصتهایی را برای دانشآموختگان جهت
دستیابی به اشتغالپذیری فراهم میکنند .در اصل برای تأمل و ارزیابی این تجارب ،در نتیجه سطوح باالتر
اعتماد بنفس ،عزت نفس و خودکارآمدی ارتباط مستقیمی با اشتغالپذیری دارند (پل و سویل.)2007 ،

…career development, learning experience, degree subject, knowledge, understanding & skills generic

1
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شکل 2-6عناصر ضروری اشتغالپذیری
رویکردهای اشتغالپذیری :رویکرد اشتغالپذیری به منظور افزایش مهارتها و استعدادهای
دانشآموختگان مطرح شده است .کسب این تواناییها میتواند نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای در تصمیم
گیری شغلی دانشآموختگان داشته باشد (آتالی.)2006 ،1
در این پژوهش سه مورد است رویکردهای اشتغالپذیری از جمله رویکرد ادراکی قابلیت اشتغال،
رویکرد نگرشی اشتغالپذیری و رویکرد اشتغالپذیری مبتنی بر توانمندیها مورد بررسی قرار میگیرند به
این دلیل که بر فرد متمرکز هستند و در ادبیات روانشناسانه اشتغالپذیری غالبتر میباشند .در اینجا رویکرد
اشتغالپذیری مد نظر است.

رویکرد ادراکی اشتغالپذیری
به دو دلیل بر رویکرد ادراکی اشتغالپذیری تمرکز میگردد :اول ،آن را نشان دهنده تمرکز بر سطح فردی و
ذهنیت (به عنوان مثال ادراک) در راستای رویکرد روان شناختی میدانند .دوم ،آن را نقطه شروع جالبی برای
روابط بین نیروی مصرف شده (ورودی) قرار میدهند (روسکیس و لوئیس -گیورین .)1990 ،2در واقع
اشتغالپذیری ادراکی تعریف شده است به عنوان ادراک دانشجو از توانایی که در زمینه رشته تخصصی
خویش به منظور دستیابی به یک شغل پایدار متناسب با سطح معلوماتش کسب کرده است ،بدین معنا که از

atlay
roskies & louis guerin
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دیدگاه دانشجو ،تحصیل در رشته تخصصی خود ،تا چه اندازه توانسته است وی را برای ورود و بقای پایدار
در دنیای کار آماده سازد (راسویل و همکاران.)2008 ،
در تعریفی دیگر اشتغالپذیری ادراکی به عنوان امکان درک حفظ شغل فعلی برای بدست آوردن
شغل جدید است (برنتسون و مارک لوند .)2007 ،1این تعریف پنج جنبه مهم دارد .اول ،اشتغالپذیری ادراکی
یک ارزیابی ذهنی است و در نتیجه با مفهوم روانی اشتغالپذیری متناسب است .منظور از موقعیت همان
برداشتهای متفاوت افراد است .برای مثال ،افراد با پروفایلهای مشابه ممکن است میزان درکشان از
اشتغالپذیری بر مبنای دانشی که از بازار کار دارند و یا انگیزه شرکت در فعالیتهایی که باعث افزایش
اشتغالپذیری آنان میشود ،متفاوت باشد .دوم ،در وسیعترین مفهوم اشتغالپذیری مربوط به فرصتهای
اشتغال است (برنتسون و مارک لوند.)2007 ،
اصطالح فرصت بهطور متداول بر ادغام عوامل فردی ،عوامل ساختاری و اثر متقابل بین آنها داللت
دارد .عوامل فردی به فرد گره خورده است در حالی که عوامل ساختاری در سطحای کار به عنوان مثال
شبکهها ،سازمان یا جامعه هستند .وقتی که دولت مشوق مالی برای کارفرمایان برای استخدام بیشتر کارکنان
فراهم میکند ،به احتمال زیاد فرد اشتغالپذیری خود را در مقایسه با زمانی که هیچ مشوقی ارائه نمیشود،
بیشتر درک میکند (فرایر2و همکاران )2009 ،تعامل بین عوامل فردی و ساختاری برای اشتغالپذیری ادراکی
منحصر به فرد است و آن اشتغالپذیری ادراکی را از مفاهیم مرتبط در زمینه خودکارآمدی خاص متمایز
میسازد .خودکارآمدی به باور فرد از قابلیتهای خود برای سازماندهی و اجرای دورهای از اقدامات که برای
شرایط آینده موردنیاز است اشاره میکند (بندورا )1993 ،به این ترتیب ،آن مربوط به ویژگیهای شخصی فرد
است که او را قادر می سازد که بر شرایط متفاوت و چالش برانگیز حس تسلط داشته باشد .در مقابل،
اشتغالپذیری ادراکی برای عوامل زمینهای نیز به میآید (برنستون 3و همکاران2008 ،؛ دی کاپر 4و همکاران،
 .)2011مطالعه طوالنی مدت برانستون و همکاران از این ایده حمایت میکند که اشتغالپذیری ادراکی و
خودکارآمدی در عین مجزا بودن ،به یکدیگر مرتبط میباشند (برنستون و همکاران .)2008 ،سوم ،تعریف ما
اشاره به کسب و حفظ اشتغال دارد .این جمله گواه این ایده است که اشتغالپذیری ادراکی مربوط به
گروههای مختلف در بازار کار و در طول زندگی حرفهای است .با توجه به گروههای مختلف اشتغالپذیری
ادراکی در میان دانشجویان (هیلیج و پالرد )1998 ،مشغول به کار و بیکار مورد مطالعه قرار گرفته است .با
توجه به حرفه فردی ،اشتغالپذیری ادراکی در مراحل شناسایی بازار کار ،تقویت و حفظ شغل فعلی و انتقال
آن ،ضروری است به انتقال در داخل و خارج بازار کار نیز اشاره دارد .به عنوان مثال ،بعد از تحصیل و یا بعد
از بازنشستگی (کرون و اسلوکوم .)1986 ،5چهارم ،اشتغالپذیری ادراکی به فرصت اشتغال اشاره دارد .پنجم،
1
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بهطور کلی واژه اشتغال همچنین بر هر دو جنبه کمیت به عنوان مثال تعداد مشاغل موجود و کیفیت (یعنی
نوع مشاغل موجود) تمرکز دارد .جنبههای کمی که اغلب با اشاره به امکان مشاغل دیگر برجسته شده است.
کیفیت کار موجود ممکنه به مشاغل مشابه و یا بهتر اشاره کند (برنستون و همکاران .)2008 ،این تمایز توسط
دی کاپر و ویت صریح و روش شده است.

رویکرد نگرشی اشتغالپذیری
در تعاریف نگرش چنین آمده که نگرش عبارت از تمایز به عکسالعمل یا پاسخ به یک رفتار مناسب یا
نامناسب است .نگرش عبارت از حالت روانی و روان شناسانه عصبی مبتنی بر تجربه است که تأثیری پویا را
بر اعمال فرد میگذارد و او را آماده واکنش نشان دادن به شیوهای ویژه در برابر برخی از اشیاء و وضعیتها
میکند (نوئل .)2005 ،1نگرش در حال حاضر به عنوان نوعی واکنش به شرایط مساعد و نامساعد در
موضوعات خاصی اشاره میکند .نگرش فرد از عوامل فرد محوری است که ممکنه اشتغالپذیری را تحت
تأثیر قرار دهد .در این رابطه بهطور کلی تصور میشود که نگرش در رفتار افراد بسیار مهم است (فیشبین و
اجزن .)1975 ،2در زمینه اشتغالپذیری ،نگرش بهطور معمول استدال میکند که نگرش نسبت به کسب و کار
و اینکه چگونه مردم در حیطه کاری خود جنبههای حیاتی شکل گیری اشتغالپذیری را دنبال میکنند.
سازگاری و انعطافپذیری از عوامل ضروری هستند .سازگاری به تمایل و توانایی فرد برای تغییر رفتارها،
احساسات و افکار در جهت پاسخگویی به تقاضاهای محیط (بازار کار) برمی گردد (مک آردل 3و همکاران،
 .)2007مطابق با فوگات و همکاران ( )2004به نقل از هال سازگاری برای موفقیت در عصر کنونی که با
ناامنی شغلی مواجه شده ،امری ضروری است .افراد سازگار تمایز و توانایی تغییر عوامل شخصی -گرایشها
(خصلتها) و رفتار و غیره -را به منظور مواجهه با تقاضاهای محیط دارند .سازگاری شخصی در هر موفقیت
شغلی نقش داشته بهطور ی که افراد را به منظور حفظ خالقیت و جذابیت برای کارفرمایان و محیطهای کاری
پیوسته در حال تغییر ،توانمند میسازد (هال .)2004 ،انعطافپذیری و آمادگی برای انطباق با موقعیتهای
جدید ،حیاتی در نظر گرفته میشوند و هنگام درخواست برای یک کار ویژگی مهمی است (فوگات و
همکاران .)2004 ،رویکرد نگرشی اشتغالپذیری به عنوان مجموعهای از عوامل فردی متفاوت تعریف میشود
که افراد آمادگی داشته باشند خود را بهطور فعال به کار و حرفه خود وفق دهند (فوگات و کینکی.)2008 ،4
دالیل کلیدی برای بررسی اشتغالپذیری به عنوان یک نگرش وجود دارد ،محیط کار آشفته امروزی
رویکرد نگرشی را مرتبطتر میسازد به ویژه فرکانس و شدت تغییر ذاتی در محل کار که نشانهای از عدم
قطعیت است که افراد با محیط همیشه در حال تغییر و اغلب خواستههای ناشناخته مواجهاند .همچنین اشاره
1
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کردهاند که احتمال بیشتری دارد نگرشهای فردی پیشی گیرند و بهطور قابل توجهی رفتارها و عملکرد را در
شرایط ضعیف تحت تأثیر قرار دهند ،این نتیجه باعث میشود که احساس کرد دیدگاه جهت مند و سازگاری
نسبت به محیط کار و حرفه خود در فرد توسعه یابد .میشل اشاره کرده که رویکرد نگرشی اشتغالپذیری
همچنین تسهیل کننده شناسایی فرصتها و یادگیری شخصی و تغییر الزم برای موفق شدن است .باعث
سازگاری فرد میشود که به دنبال منافع شخصی خود باشد .بهطور کلی رویکرد نگرشی بر درک نگرش فعال
مربوط به حرفه و کار تمرکز میکند (فوگات و همکاران .)2004 ،رویکرد نگرشی اشتغالپذیری بهطور قابل
توجهی به احساسات مثبت و تعهد عاطفی فرد مرتبط است که ویژگیهای فردی کنشی و واکنشی را در
برمیگیرد .به این معنی است که عالوه بر توانایی انطباق به خواستههای شناخته شده ،افراد با اشتغالپذیری باال
تمایل به آمادگی برای تغییر دائمی دارند .افراد با سطح باالیی از نگرش اشتغالپذیری تمایز دارند به دنبال
منافع شغلی خود در یک روش فعال بروند ،نگرش اشتغالپذیری به عنوان یک ساختار چند بعدی نهفته است
که بهطور اساسی ابعاد آن یک مرتبه از حالت انتزاعی باالتر است (ال و همکاران.)1998 ،

رویکرد اشتغالپذیری مبتنی بر توانمندیها و مهارتها
توانمندی توانمندی عبارت است از باورهای فردی در مقطعی از زمان درباره توانایی وی برای ایجاد تغییر در
جهت مطلوب .افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیتهای آنان را کنترل میکنند .بلکه بر
این باورند که خود قادرند این موانع را کنترل کنند .در واقع ،افراد توانمند از احساس کنترل شخصی بر نتایج
کار خود برخوردارند .آنان بر این باورند که میتوانند با تحت تأثیر قرار دادن محیط (یا نتایج کار) موجب
ایجاد تغییر شوند .این احساس کنترل فعال به آنان اجازه میدهد ،محیط را با خواستههای خود همسو سازند.
توانمندسازی دادن قدرت به افراد نیست ،افراد به واسطه دانش و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و در
واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است.
توانمندی یک احساس است .توانمندسازی ظرفیتهای بالقوهای را برای بهرهبرداری از سرچشمه
تواناییهای انسانی که از آن استفاده کامل نمیشود در اختیار میگذارد (در این صورت دانشآموختگان با
احساس هیجان ،مالکیت ،افتخار و احساس مسئولیت بهتری ابداعات و افکار خود را پیادهسازی میکنند)
(فوگات و همکاران .)2004 ،اشتغالپذیری به گفته هیجده 1و وندر هیجدن ،2اشتغالپذیری به عنوان انجام
پیوسته کار ،دستیابی به کار و یا ایجاد کار از طریق استفاده بهینه از شایستگیها تعریف شده است (هیجد و
ون در هیجدن .)2006 ،این شایستگی به دانش ،مهارتها و توانمندیهای فردی مورد نیاز برای انجام
کارهای مختلف و مسئولیتپذیری در یک شغل و سازگاری با تغییرات در بازار داخلی و خارجی اشاره دارد
(دی کاپر و همکاران .)2008 ،اشتغالپذیری به یادگیری مداوم ،سازگاری با خواستههای کاری جدید و یا
heijde
van der heijden

1
2

فصل دوم /ادبیات و پیشینه پژوهش

43

تغییر در تخصص و توانایی برای کسب مهارت بستگی دارد (اسکوالریوس و همکاران .)2008 ،1رویکرد
اشتغالپذیری مبتنی بر توانمندیها بر درک فرد از تواناییهای خود ،ظرفیتها و مهارتهایی که فرصتهای
شغلی را ارتقاء میدهند تمرکز دارد .این تواناییها و ظرفیتها میتوانند خاص یا عمومی باشند (ون در
هیجدن و ون در هیجدن .)2006 ،در این رویکرد افراد اشتغالپذیری خود را ارزیابی میکنند .دانشآموختگان
الزم است مجموعهای از مهارتهای مختلف را یاد بگیرند تا بتوانند آنها را در موقعیتهای مختلف بکار
گیرند .مهارتهایی که میتوانند عامل موفقیت او گردیده و سختیها و دشواریهای بیشماری را یکی پس
از دیگری پیش روی او بردارد .او باید طوری بار بیاید که هیچ وقت در انجام کارهای خود لنگ نماند و
دچار محدودیت نشود.

مقایسه رویکردهای ادراکی ،نگرشی و اشتغالپذیری مبتنی بر توانمندیها و مهارتها
در این قسمت رویکرد اشتغالپذیری مبتنی بر توانمندیها و مهارتها و رویکرد نگرشی اشتغالپذیری با
رویکرد ادراکی اشتغالپذیری مقایسه شده که به شباهتها و تفاوتهای بین این رویکردها پرداخته میشود،
که بین این رویکردها همپوشانیهایی وجود دارد .شباهتها ،در بین این رویکردها سه شباهت دیده میشود.
اول ،هر سه رویکرد ذاتا ذهنی هستند به این دلیل که بر ادراک افراد تمرکز میکنند .در رویکرد ادراکی
اشتغالپذیری افراد وضعیت بازار کار آنان بررسی میشود ،در رویکرد اشتغالپذیری مبتنی بر توانمندیهای
افراد توانایی اشتغال آنان بررسی میشود ،و در رویکرد نگرشی اشتغالپذیری افراد نگرشهای انگیزشی آنان
با توجه به قابلیت اشتغالشان ارزیابی میشود .دوم ،هر سه رویکرد عوامل فردی ،عوامل ساختاری و اثر
متقابل بین آنها را مورد محاسبه قرار میدهند .مثالی از رویکرد اشتغالپذیری مبتنی بر توانمندیها از وندر
هیجد و وندر هیجدن ( )2005که بعد "انعطافپذیری شخصی" را به عنوان توانایی وفق دادن خود با انواع
تغییرات در بازار کار داخلی و خارجی تعریف کرده است.
توانایی به فرد گره خورده است ،در حالی که بازار کار داخلی و خارجی عوامل ساختاری هستند.
هر دو در تعریف " انعطافپذیری شخصی" ضروری هستند (وندر هیجدن و وندر هیجدن )2005 ،مثالی از
رویکرد نگرشی اشتغالپذیری مربوط به فوگات و کینیکی ( )2008به بعدی از "انعطافپذیری کار و حرفه"
اشاره دارد که چگونه با تغییر و تحوالت مربوط به کار ،شرکت و صنعت فرد شرایط خود را حفظ میکند و
با آنها پیش میرود .هر دو عنصر برای مثال ،نگرش فردی (عامل فردی) و حفظ اطالعات با تحوالت در
محیط کارش (عوامل ساختاری) مهم هستند .با این وجود ،این دیدگاه تعامل در رویکرد ادراکی اشتغالپذیری
راحتتر قابل مشاهده است .رویکردهای مبتنی بر توانمندی و نگرشی بیشتر بر مبنای عوامل فردی قرار
گرفتهاند که در این دو رویکرد ،بر نگرشهای فعال تأکید شده است .در این رابطه ،شباهت سوم این است
که ،مانند اشتغالپذیری ادراکی دو رویکرد دیگر نیز به جنبههایی از بازار کار داخلی و خارجی اشاره میکنند.
scholarios
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با این وجود ،تنها اشتغالپذیری ادراکی بهطور صریح برای این تمایز به حساب میآید .تفاوتها،
اشتغالپذیری ادراکی در دو روش با دیگر رویکردها متفاوت است .اول ،رویکرد ادراکی اشتغالپذیری برای
گروههای مختلف در بازار کار (به عنوان مثال ،دانشآموختگان (دانشجویان) ،افراد مشغول به کار و و
بیکاران) و در تمام مراحل کار) یعنی ،بررسی ،تثبیت ،تقویت و صفظ ،و انتقال) بکار برده شده است .در
حالی که دو رویکرد اشتغالپذیری مبتنی بر توانمندیها و رویکرد نگرشی اشتغالپذیری بر توان گروهها در
تمام مراحل کار اشاره دارند ،آنها بر زمان اشتغال تمرکز دارند .برای مثال ،وندر هیجد و وندر هیجدن
( )2006ابزار مبتنی بر توانمندیها را برای کارمندانی که قصد دارند شغل فعلی خود را حفظ کنند و در بازار
کار داخلی و خارجی منتقل شوند ،توسعه دادهاند .ابزار توسعه یافته توسط فوگات و کینیکی ( )2008در
زمینه رویکرد نگرشی نیز بر کارمندان تمرکز دارد (فوگات و کینکی )2008 ،دوم ،اشتغالپذیری ادراکی بر هر
دو جنبه کمیت و کیفیت فرصتهای شغلی تأکید میکند (دی وایت و دی کاپر )2008 ،این تمایز برای رویکرد
مبتنی بر توانمندیها و رویکرد نگرشی کمتر مطابقت دارد ،آنها بجای تمرکز بر کیفیت مشاغل و کار موجود
بر فرد تمرکز میکنند (بین کمیت و کیفیت تمایز قائل نمیشوند).

عوامل موثر بر اشتغالپذیری
عوامل زمینهای

1

از مهمترین عوامل مؤثر بر اشتغالپذیری دانشآموخته میتوان به عوامل ذیل اشاره نمود .جنسیت در ادبیات،
جنسیت به عنوان عاملی در نظر گرفته شده که بر اشتغالپذیری تأثیر میگذارد  .در ارتباط با نقشهای
جنسیتی افکار قالبی در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده میشود که دامنه انتظارات را از هر دو جنس
طرح ریخته و تعیین میکند .در برخی مطالعات ،مردان به عنوان گزینههای برتر در بازار کار یافت میشوند و
بنابراین با اشتغالپذیری بیشتری مشاهده شدهاند (مک کوئید و لیندسای .)2005 ،عالوه بر این ،فلکر نیز بیان
کرده که توسعه بازار کار برای پیدا کردن فرصتهای شغلی در جهت کار بیشتر به نفع مردان بوده است (فلکر
و همکاران.)1998 ،
رشته تحصیلی
در ایرلند کلی و همکاران دریافتند که در میان تمام رشتههای موجود ،آنهایی که مربوط به رشتههایی
پزشکی و دامپزشکی ،مهندسی و معماری ،کامپیوتر و فناوری اطالعات هستند بازده باالتری دارند .در واقع
رشتههایی که دروس عملی دارند و در آنها دانشجو مهارتی را میآموزد که میتواند در شرایط مناسب آن را
contextual factors
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در عمل بکار گیرد اشتغالپذیری باالتری دارد .بهطور کلی مهارتهای تکنیکی بازده باالتری دارند (کلی و
همکاران )2010 ،در تجزیه و تحلیل اشتغالپذیری بر اساس نوع عمده کالج در ایاالت متحده آمریکا،
کارناوال و همکاران نشان دادند که بهطور کلی نرخ بیکاری در رشتههای اصلی مانند هنر ،ادبیات ،علوم
انسانی و علوم اجتماعی که غیرفنی هستند باالتر است (کارنوال 1و همکاران.)2012 ،
میرکمالی ( )1372نیز در پژوهش خود به منظور ارزیابی توانمندی شغلی دانشآموختگان از دیدگاه
خود دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و کارفرمایان آنها ،به این نتیجه دست یافت
که  84/6درصد از دانشآموختگان و  91/1درصد از کارفرمایان معتقد بودهاند که بین شغل دانشآموخته و
رشته تحصیلی او تناسب برقرار است .توانمندی اجرایی دانشآموختگان در رشتههای مختلف از نظر
خودشان و کارفرمایان ،باالتر از  69/3درصد گزارش شد .بر اساس یافتهها ،دانشآموختگان رشتههای فنی و
کاربردی در باالترین حد توانمندی و گروههای علوم انسانی و اجتماعی در پایینترین حد قرار داشته و در
نهایت توانمندی شغلی دانشآموختگان از سال  65تا  67کاهش یافته است.
معدل دانشجویان با معدل باالتر ،با اعتماد بنفس بیشتری اشتغالپذیری خود را درک میکنند .اگر
معدل به عنوان یک عامل اندازه گیری برای تالش ،دانش ،مهارتها ،ویژگیها و تجارب بدست آمده در
دانشگاه و توانایی آنها برای یادگیری باشد پس معدل باالتر میتواند به معنای یک دستاورد باالتر در اقداماتی
باشد که شغل مورد نظر را رقابتیتر میکند و اشتغالپذیری را باال میبرد .یک دانشجو با معدل پایین ممکن
است احساس کند که به دانش و مهارت و تجارب و تواناییهای کمتری دست یافته و برای مشاغل مورد
نظر کمتر رقابت میکند .در واقع اشتغالپذیری خود را درک نمیکند (کنانی 2و همکاران.)2014 ،
تجربه کاری
تجربه شامل دانش یا مهارتی است که از طریق مشارکت یا قرار گرفتن در معرض چیزی به دست آمده
است .آزمودگی در مفهوم عمومی به همه مهارتها و دانستهها ،از برخی پدیدهها و موضوعات که ناشی از
برخورد با آن موضوع و درگیری با آن پدیده در خالل دورانی معین است ،اطالق میشود .تجربه شامل دانش
یا مهارت از برخی از چیزها و یا برخی از رویدادهای به دست آمده از طریق مشارکت یا قرار گرفتن در
معرض چیزی یا رویدادی است .دانش و تجربه کاری قبلی در یک زمینه خاص به فرد کمک میکند تا بتواند
سریعتر از دیگران فرصتهای ناشناخته موجود در بازار را شناسایی نماید .در واقع دانشجویانی که در دوران
تحصیل کار میکنند بهتر میتوانند بعد از فارغل تحصیلی شغل مناسب پیدا کنند (مینسر .)1970 ،بنابراین،
تجربه کاری قبلی در مسیر خاصی از فعالیتهای اقتصادی همبستگی مثبتی با موفقیت دارد .همبستگی زیاد
بین میزان موفقیت و تجربه قبلی نباید شگفت آور باشد ،به عنوان مثال ،کوپر در تحقیقات خود دریافت که
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بیش از  97درصد شرکتهای جدید که در زمینههایی با فناوری باال فعال هستند ،حداقل دارای یک مؤسس
بودهاند که قبالً در همان صنعت کار کرده و تقریبا  85درصد شرکتهای جدید دارای کاالها یا خدمات
اولیهای بودهاند که در آنها از تجربه قبلی مؤسسین استفاده شده است (کوپر و همکاران.)1997 ،
با این حال ،شواهدی وجود دارد که تجربه کاری در بهره وری و درآمد بسیار مؤثر است و یکی از
عواملی است که فرد میتواند از طریق آن امتیاز کسب کند .همچنین تأکید میکند که کارفرمایان همیشه از
دانشآموختگانی که تجربه کاری دارند بهتر استقبال میکنند زیرا این دسته از کارفرمایان تجربه انجام امور
کاری را دارند ،چنین افرادی کار را جدیتر گرفته و روحیه کاری باالتری دارند .مینسر بیان کرده که تجربه
کاری به عنوان یک پدیده سرمایه گذاری است که با هزینه کمتر فرصتی برای افزایش بهرهوری است (مینسر،
.)1970
کارآموزی
کارآموزی نوعی نظام آموزشی است که در آن به دانشآموختگان با توجه به مهارتهای مورد نیازشان،
آموزش داده میشود .کارآموزی بخشی از برنامه تعلیمی است که در آن دانشآموختگان زندگی کاری را برای
اولین بار تجربه میکنند .در این برنامه برای مدت کوتاهی دانشجو را برای کاری با یک کارفرما میفرستند تا
راجع به آن رشته در محیط کاری که کار در آن انجام میشود به آنها بینش و معلومات بدهد .در واقع
کارآموزی نزد یک کارفرما در اول برای مشاهده و یادگیری است ،نه انجام فعالیتهایی که محتاج آموزش و
تجربه وسیع باشد .برای دانشآموختگان منافع بسیار دارد چون به آنها فرصتهایی نظیر کار با پیشکسوتان
بصورت تیمی ،ایجاد مهارتهای نو و وسیع و تمرین آنها ،کسب استقالل و اعتماد بنفس بیشتر و جستجو
درمورد انتخاب شغل آینده میدهد .همچنین این فرصت را پیدا میکنند تا مهارتهایی را فرا بگیرند که به
عالیق شغلی آنها در آینده مربوط خواهد شد (شریفزاده و همکاران.)1391 ،
اگر دانشآموختگان در سال قبل از فارغ التحصیلی از فرصتهای کارآموزی در زمینه اشتغال استفاده
کرده باشد و این توانایی را داشته باشدکه آنچه به وی یاد داده میشود با آنچه که در جامعه و در بازار کار
عملی است ،تطبیق دهد .این فرصت برای دانشآموخته میتواند به عنوان بزرگترین سرمایه در دست دیده
شود ،و اعتقاد آموزش و پرورش این است که کارآموزی در اشتغالپذیری دانشآموختگان مؤثر است (ایباس
و کیرباسالر .)2014 ،1در واقع میتوان گفت کارآموزی به عنوان یک تجربه یادگیری با ارزش برای همه
کسانی که در آن دخالت دارند ،دانشجویان ،دانشگاهها ،محیط کسب و کار و یا سازمانی که کارآموزان را
استخدام میکند ،منافع بالقوهای فراهم میکند .مهمترین بهره کارآموزی برای فراگیران تجربه کاری آنان است.
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به عبارتی گذراندن دورههای عملی (کارآموزی) ،دستیابی به فرصتهای شغلی را پس از دانشآموختگی از
دانشگاه برای فراگیر آسانتر میکند (دی وین 1و همکاران.)2007 ،
محل سکونت
در تحقیقی به این سؤال پرداخته شده ،آیا دانشآموختگان که در یک شهرستان بزرگ (پایتخت) زندگی
میکنند به عنوان یک عامل که بر اشتغالپذیری تأثیر می گذارد در نظر گرفته شده یا نه؟ مشخص شد که این
متغیر اثر غیرمستقیم ناچیز بر اشتغالپذیری دارد .با این حال ،این نشان میدهد که هیچ تفاوتی بین
دانشآموختگان از شهرستانهای بزرگ و آنهایی که از مناطق دیگر بعد از فارغالتحصیلی بکار گرفته
میشوند ،وجود ندارد .بنابراین منطقهای که دانشآموختگان در آن زندگی میکنند نباید به عنوان یک عامل
زیاد مؤثر بر اشتغالپذیری دانشآموختگان در نظر گرفته شود (رز.)1987 ،
نقش دانشگاه
مؤسسات آموزشی تنها یک عامل در بین عوامل بسیاری است که بر اشتغالپذیری دانشآموختگان تأثیر
میگذارد .با این حال ،مؤسسات آموزشی نه تنها در دانش ،مهارتها و تجارب دانشآموختگان سهم بسزایی
دارند ،بلکه دانشآموختگان را به کسب دیگر تجارب زندگی نیز تشویق میکنند (هاروی و همکاران.)2002 ،
در بسیاری از تحقیقات نقش دانشگاه برای هدایت دانشجویان به سمت توسعه رفتار خود مدیریتی در اوایل
مطالعات علمی خود که خیلی مهم است ،برجسته شده است .برای یک دانشگاه خیلی مهم است که در
مراحل اولیه به دانشجو آنچه را که نیاز است یاد بدهد که پس از فارغ التحصیلی اشتغالپذیری داشته باشد.
بنابراین دانشگاه باید فرصتهایی را به آنها بدهد که مهارتهای الزم را توسعه دهند .عالوه بر این
دانشجویان باید قادر باشند در تجارب خود تأمل کنند و بتوانند مهارتها و توانمندیهایی که بدست
آوردهاند را ارائه دهند و در عمل بکار گیرند .در این راه ،آنها آماده خواهند شد آنچه را در دانشگاه انتخاب
کردهاند بخوبی مدیریت کنند که منجر به موفقیت بیشتر آنها بعد از فارغ التحصیلی میشود .اگر دانشگاهی که
دانشجو در آن در حال تحصیل است در رشته تخصصی مورد نظر (رشته تحصیلی دانشجو) قوی باشد،
میتواند اشتغالپذیری را در آن دانشجو بهطور قابل مالحظهای باال ببرد (کنانی و همکاران.)2014 ،
کرکا ( ) 1995در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که کمبود خدمات شغلی بنیادی در
دانشگاهها میتواند به مسائل جدی در زندگی شغلی آینده دانشآموختگان منجر شود .بنابراین یکی از
راهکارهای مؤثر در ارتقای اشتغالپذیری دانشجویان آموزش عالی ،استفاده از مراکز خدمات شغلی در جهت
راهنمایی و مشاوره دانشجویان برای آمادگی در جهت ورود به بازار کار برای آینده و موفقیت در آن است.
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به آن دسته از عوامل موقعیتی یا بیرونی که گزینههای موجود را به فرد تصمیم گیرنده تحمیل میکنند ،اطالق
میشود .در واقع عواملی هستند که فرد نمیتواند آنها را تغییر دهد (صفرزاده و همکاران .)1390 ،با این
وجود ،این عوامل نقش مهمی در زندگی فردی ایفا میکنند و پیش شرط اساسی برای شکل گیری باورهای
شناختی و گرایش افراد نسبت به مسائل مختلف هستند و میتوانند تأثیر بسزایی در تصمیم فردی داشته باشند.
در واقع متغیرهای زمینهای بهطور مستقیم بر روی گرایش افراد به اشتغال تأثیر دارند (لینان .)2008 ،همان
طور که در قسمتهای قبل بحث شد عوامل متعددی بر اشتغالپذیری اثر گذارند که در ذیل به برخی از این
عوامل اشاره میشود:

ساختار بازار کار
وضعیت اقتصادی کشور بدون شک به عنوان یک عامل مهم تعیین کننده اشتغالپذیری مطرح شده است .در
این دیدگاه ،یک تغییر در وضعیت اقتصادی میتواند دستیابی به شغل را برای مردم آسانتر کند (براون و
همکاران .)2003 ،همچنین تحقیقات نشان میدهد که ممکن است مشکالت دیگری نیز بر اشتغالپذیری
دانشآموختگان در بازار کار اثر نامطلوبی داشته باشند .بدون دخالت اقتدار مناسب دولت برای نظام آموزش
و پرورش در مطابق با الزامات واقعی بازار کار ،یک مشکل اجتماعی و اقتصادی به وجود میآید (زوزانا و
الیسکا.)2014 ،2
بازار کار به دلیل ارتباط با سایر بازارهای اقتصادی ،به عنوان بازارهای مهم در اقتصاد مطرح
میباشد .در یک محیط پیچیده و بی ثبات با تغییرات سریع در زمینه اجتماعی و اقتصادی مشخص شده ،افراد
در بازار کار از نظر پیدا کردن و حفظ یک کار آسیبپذیر میشوند .نیروی تحصیل کرده با یک فرهنگ
یادگیری همیشگی به احتمال زیاد قادر به انطباق با شوک اقتصادی میباشد (هرمان.)2012 ،3
بهطور کلی میتوان استدالل کرد که ساختار بازار کار یکی از اساسیترین عوامل مؤثر بر
اشتغالپذیری است .در زمانی که هیچ شغلی نباشد یعنی امنیت شغلی نباشد در چنین مواقعی برای افراد
دشوار است که بتوانند اشتغالپذیری خود را ارزیابی کنند .در واقع تعداد کل مشاغل موجود و همچنین
درصد مشاغل پاره وقت و تمام وقت و درصد مشاغل موقت و دائم در دسترس نمونههایی از عوامل
ساختاری مرتبط با بازارهای کار محلی و جهانی هستند که میتوانند بر اشتغالپذیری فرد مؤثر باشند (مک
کوئید و لیندسای.)2005 ،
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حمایتهای اقتصادی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،حمایت از فرصتهای شغلی و ایجاد اشتغال در بخش غیرمزد بگیری و
خوداشتغالی را به عنوان سیاست اشتغال مکمل از نخستین سالهای برنامه اول توسعه اقتصادی -اجتماعی و
فرهنگی در سال  1386عهده دار شد (حجازی )1383 ،بهطور کلی افراد برای اجراء و تکمیل طرحها و حتی
در مواردی برای مطالعه و تهیه طرح فاقد منابع مالی بوده و الجرم به بانکها مراجعه کرده تا با مشارکت آنها
کمبود منابع مالی خود را جبران کنند زمانی که دولت مشوق مالی برای افرادی که اشتغالپذیری دارند فراهم
میکند آنان نیز به سمت راه اندازی کسب و کاری برای خود میروند (برنستون و همکاران.)2008 ،
در پژوهشی از محمدزاده نصرآبادی و همکاران ( )1385تحلیل روابط بین عوامل آموزشی و
توانمندی شغلی دانشآمو ختگان عالی علمی کاربردی نشان داد که بین امکانات و تجهیزات زیربنایی و
آموزشی مراکز ،توانایی تدریس و شیوههای آموزشی استادان ،روشهای تدریس واحدهای عملی ،محتوای
آموزشی در سطح دانش و نگرش با توانمندی شغلی دانشآموختگان رابطه معنی داری وجود داشته است.
مواردی که بر اشتغالپذیری مؤثراند میتوان به مهارتها ،شایستگیها ،عوامل شخصی و فرهنگی و ساختار
فرصتها اشاره کرد (وینبرگ .)2004 ،این نه تنها شامل ارائه آموزش در دانشگاه (مهارتها ،تواناییها و
ظرفیت ها) بلکه عوامل فردی که باعث تسهیل سازگاری فرصتهای شغلی میشوند و عوامل ساختاری
مانند شبکههای اجتماعی و یا خانواده که به ما اجازه توسعه رقابت در بازار کار را میدهند نیز در برمیگیرد
(وازکوز و تمینو .)2014 ،1برای اشتغالپذیری در حال حاضر و در آینده آموزش و تخصص الزم است و با
توجه به نیازهای خدمات و شرکت به روز رسانی دانش که از طریق آموزش میباشد نیز ضروری است،
هنگامی که عوامل اجتماعی خوب باشد دانشجو می تواند توانایی و ظرفیت خود را با کیفیت بهتری برای
رقابت در بازار کار باال ببرد.
در پژوهشی با عنوان بررسی اخالق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن ،نتایج پژوهش نشان
میدهد که عواملی که خارج از محیط کار قرار دارند و به شرایط کلی جامعه و نهادهایی مانند خانواده ،مدرسه
و رسانهها مربوط هستند که شامل ویژگیهای فردی ،نگرش مثبت یا منفی فرد نسبت به محیط پیرامون و
جامعه و میزان تعلق و وابستگی به گروههای اجتماعی میباشد ،تأثیر مهمتری بر اخالق کار دارند (معیدفر،
.)1377
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با توجه به کلیه مطالعات انجام شده ،عوامل متعددی وجود دارد که میتوانند بر توانمندی فرد مؤثر باشند ،از
جمله مهمترین عوامل فردی مؤثر بر اشتغالپذیری دانشآموخته میتوان به تأثیرات محیطی و فرهنگی بر فرد
و به عبارتی سابقه و تجربیات او اشاره نمود که عوامل ذیل را نیز در برمی گیرد:
مهارتهای اشتغالپذیری

2

اخیرا با توجه به جنبش بازار کار به دور از امنیت شغلی و به سمت تغییر مداوم بازار کار ،انتظار میرود که
مهارتهای مدیریتی حرفه-ای یعنی توانایی مورد نیاز برای حرکت فعاالنه به جهان کار و بهطور موفقیت
آمیزی مدیریت فرآیند ساخت و ساز حرفهای که بر اساس ویژگیهایی مانند یادگیری مادامالعمر و سازگاری
است ،به صراحت در بحث مهارتهای عمومی اشتغالپذیری گنجانده شده است ،نقش برجستهای در برنامه
دانشگاه بازی میکند .مطالعات بسیار کمی تالش کردهاند تا نشان دهند که مهارتهای عمومی به خوبی
توسعه یافتهاند در واقع به افزایش اشتغالپذیری دانشآموختگان منجر میشود (گارسیا و همکاران.)2004 ،
تعاریف محدودی از اشتغالپذیری بر مهارتها و تمایالت فردی تأکید میکنند که ممکن است برای
کارفرمایان بالقوه جذاب باشد .مهارتهای قابلیت اشتغال ،مهارتهایی هستند که بهطور مستقیم به کسب و
حفظ کار مربوط هستند .آنها از مهارتهای عمومی و نظم و انضباط مورد نیاز برای عملکرد در یک
وضعیت کسب و کار و مهارتهای مدیریت حرفهای تشکیل شدهاند (هاروی2001 ،؛ مک کوئید و لیندسای،
 .)2005مهارتهای اشتغالپذیری به عنوان مجموعهای از مهارتهای گسترده از جمله ارتباطات ،ابتکار عمل،
فناوری ،حل مسئله و کار گروهی در نظر گرفته شدهاند .آنها توسط کارفرمایان بسیار مهم در نظر گرفته
شده ،یعنی مهارتهای فنی برای ورود افراد و پیشرفت در محیط کار به تنهایی کافی نیستند (بیدرو.)2011 ،3
اتاق بازرگانی و صنعت اروپا و انجمن کسب و کار استرالیا نیز مهارتهای اشتغالپذیری را بیان
میکنند به عنوان مهارتهایی که نه تنها برای بدست آوردن شغل مورد نیازاند بلکه به پیشرفت در آن کار
برای رسیدن به اهداف بالقوه فردی و بهطور موفقیت آمیزی به جهت گیری استراتژیک کمک میکنند
(بریجستوک.)2008 ،
تأکید برنامههای اشتغالپذیری بر مهارتها و دانش فردی نیاز دارد که با هدف قرار دادن توسعه
جغرافیایی صنعت ،برنامههای آموزش مادامالعمر فراتر از ابتکارات طرح دانشگاه تکمیل شود (بریجستوک،
 )2008در یک نیروی کار رقابتی تنها گذاشتن مدرک تحصیلی یا مهارتهای فنی دقیق در زمینه کار فردی
کافی نیست بلکه مهارتهای فردی میتواند خیلی خوب و مؤثر باشد .اینکه اغلب یک فرد برای اولین بار با
کارفرما چگونه ارتباط برقرار میکند یا ارتباطی که ممکن است با یک کارگر داشته باشد .این همان
1
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مهارتهای ارتباطی است که محققان احساس میکنند دانشآموختگان فاقد آن هستند .مهارتهای
اشتغالپذیری گاهی اوقات به عنوان مهارتهای حرفه ای ،مهارتهای هسته ای ،مهارتهای عمومی و
مهارتهای کلیدی به آن اشاره شده و مهارتهای غیرفنی و ذاتی موجب افزایش آمادگی کار دانشآموخته
میشود (یورک و نایت.)2004 ،
در پژوهشی که ماکسول )2010( 1انجام داد ،با نظرسنجی از مدیران اجرایی مشخص شد که 33/1
درصد از کارفرمایان مهارتهای اشتغالپذیری را مهمترین عامل برای استخدام دانشآموختگان دانستند در
حالی که تنها  19/2درصد از آنان تجربه کاری مرتبط با مهارتهای اشتغالپذیری را برای استخدام در نظر
گرفتند.
فوگات و همکاران ( )2004در تحقیقی با عنوان "افزایش اشتغالپذیری از طریق خود ارزیابی"
نشان داد که بسیاری از دانشآموختگان فنی فاقد مهارتهای اشتغالپذیری هستند .مهارتهای اشتغالپذیری
دانشآموختگان باید در بدست آوردن و حفظ صنایع تولیدی بکار گرفته شوند .کارفرمایان اهمیت زیادی به
مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای کارآفرین و مهارتهای اطالعاتی میدهند.
تحقیقات قبلی که بر روی مهارتهای اشتغالپذیری ملی و بین المللی انجام شده نشان داد که
بسیاری از دانشآموختگان دارای مهارتهای اشتغالپذیری هستند .مهارتهای اشتغالپذیری دانشآموختگان
باید در بدست آوردن و حفظ صنایع تولیدی بکار گرفته شوند .کارفرمایان اهمیت زیادی به مهارتهای
ارتباطی ،مهارتهای کار تیمی و کیفیتهای شخصی میدهند .دانشآموختگان همچنین با تأکید بر
مهارتهای رهبری ،مهارت کارآفرین ،مهارت فناوری و مهارت اطالعاتی نیاز دارند.
شرکت در برنامههای توسعه شغلی (خود مسئولیتپذیری شغلی)
دانش توسعه شغلی ،دانش توسعه شغلی شامل فعالیتهایی است که به دانشجویان به منظور خودآگاهتر شدن
کمک کرده ،آنها را به منظور توجه دقیق به چیزهایی که از آن لذت میبرند توانمند ساخته ،به آنها انگیزه
داده و خصوصیات شخصیتی آنان را تعدیل میسازد .آنها همچنین نیازمند یادگیری چگونگی کشف
فرصتهای کاری موجود در بازار کار ،چگونگی معرفی خود به کارفرمایان و چگونگی تصمیم گیری در
مورد مشاغل خود هستند .همواره در استراتژیهای اشتغالپذیری بر دانش توسعه شغلی تأکید شده و
شواهدی وجود دارد که این دانش همواره در حال تغییر است .بنابراین به منظور افزایش شانس یک
دانشآموخته در کسب مشاغلی که رضایت و موفقیت وی را تضمین میکنند ،آموزش دانش توسعه شغلی
ضروری مینماید (پل و سویل.)2007 ،
مسئولیتپذیر بودن باعث انجام بهتر و صحیحتر کارها میشود .اشخاص مسئولیتپذیر به علت
پاسخگو بودن قابل اعتمادترند و جلب اعتماد دیگران یکی از زمینههای مهم پیشرفت است .مسئولیتپذیری
maxwell
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همراه با پذیرش مسئولیتهای بزرگتر ( به شرطی که فرد شرایط الزم و کافی امور مربوطه را داشته باشد)
عاملی مهم جهت تسریع روند پیشرفتهای فردی و اجتماعی است .خود مسئولیتپذیری شغلی مفهومی
است که نقش کلیدی دانشآمو ختگان را در تعیین موفقیت خود در طی دوران دانشگاه و بعد آن برجسته
میکند .اینکه دانشآموختگان بتوانند با شرکت در دورههای آموزشی مناسب و برقراری ارتباط با بازار کار،
مهارتها و توانمندیهایی را کسب کنند که بر اساس آنها احتمال پیدا کردن شغل برایشان در بازار کار
افزایش یابد (کینانی و همکاران.)2014 ،
ابی و همکاران ( )2003نشان دادند دانشآموختگانی که مفهوم اهداف شغلی در آنها بخوبی توسعه
یافته و یک ارزیابی واقع بینانه و مثبت از تواناییها و استعدادهای خود دارند ،نسبت به دیگر دانشجویان دارای
سطح باالتری از اشتغالپذیری هستند.
سعیدی رضوانی و همکاران ( ،)1389تحقیقی با عنوان سرنوشت شغلی دانشآموختگان دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام دادهاند .بررسی تأ ثیر عامل جنسیت ،رشته تحصیلی،
داشتن کار دانشجویی و عضویت در تشکلهای دانشجویی ،بر روی اشتغال دانشآموختگان ،تفاوتهایی را در
میزان اشتغال ،احساس ثبات شغلی و دارا بودن شغل ثابت به نفع پسران ،رشته روانشناسی ،افراد دارای کار
دانشجویی و افراد فعال در تشکلهای دانشجویی نشان میدهد.
مواردی که بر اشتغالپذیری مؤثرند میتوان به مهارتها ،شایستگیها ،عوامل شخصی و فرهنگی و
ساختار فرصتها اشاره کرد (وینبرگ .)2004 ،این نه تنها شامل ارائه آموزش در دانشگاه (مهارتها،
تواناییها و ظرفیت ها) بلکه عوامل فردی که باعث تسهیل سازگاری فرصتهای شغلی میشوند و عوامل
ساختاری مانند شبکههای اجتماعی و یا خانواده که به ما اجازه توسعه رقابت در بازار کار را میدهند نیز در
برمی گیرد (تمینو و وارکوز.)2014 ،
در پژوهشی با عنوان بررسی اخالق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن ،نتایج پژوهش نشان
میدهد که عواملی که خارج از محیط کار قرار دارند و به شرایط کلی جامعه و نهادهایی مانند خانواده،
مدرسه و رسانهها مربوط هستند که شامل ویژگیهای فردی ،نگرش مثبت یا منفی فرد نسبت به محیط
پیرامون و جامعه و میزان تعلق و وابستگی به گروههای اجتماعی میباشد ،تأثیری مهم تری بر اخالق کار
دارند (معیدفر.)1377 ،

انطباقپذیری شغلی
انطباقپذیری مسیر شغلی مفهومی است که از بستر تغییرات شگرف ،پیچیده و عمیق محیط کار برخاسته
است ،گرچه ممکن است بتوان یک مفهوم را بدون توجه به بستر آن بررسی کرد ،اما بدون شک بخشی از
هویت مفهوم در الیهای از ابهام محو خواهد شد.
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به نظر میرسد بحث از انطباقپذیری مسیر شغلی در حال حاضر ،آسانتر از چند دهه قبل است ،حاال
تغییرات تمام دنیای کار را فراگرفته است و هیچ بعدی از ابعاد این دنیا مستثنی نیست .تغییر مفهوم جدیدی
نیست ،فقط مرتب تکرار میشود .تغییر ،چارچوبهای طرحریزی مسیر شغلی با پیشآیندهای ثابت و روشن
را به چالش میکشد .اکنون طرحریزی مسیر شغلی ،موضوع پیچیدهتری شده است و یک مسیر شغلی
همچون گذشته با عناصر چندان قابل پیشبینی ادامه نمییابد؛ عوامل زیادتری نسبت به گذشته بر مسیر شغلی
افراد مؤثر است؛ در نتیجه انطباقپذیری مسیر شغلی پایه ثابت صالحیتهای زندگی کاری میگردد (
ساویکاس.)2010 ،

بافت انطباقپذیری مسیر شغلی در قرن بیست و یکم
به هنگام بررسی مسیرهای شغلی در قرن بیست و یکم ،کار را باید به شیوهای که از آن استفاده میشود ،مورد
توجه قرار داد .بهطور کلی دو رویکرد در نحوهی کاربرد کار وجود دارد .این رویکردها تفاوت بین کار
معاصر و قراردادی 1را توضیح میدهند .اولی دیدگاهی است سر راست و مستقیم که موضوعات اساسی
دنیای کار فعلی را برخوردار از تضادهای اساسی میداند؛ دومی چگونگی پیشرفت کار در طول زمان را مورد
توجه قرار میدهد و رویکرد تحولی به حساب 2میآید؛ این امر بافتی از واقعیت فعلی را تدارک میبیند:
گشودگی مسیرهای شغلی( 3بوچنر.)2007 ،
بلوستاین ( )2006با اخذ دیدگاهی فلسفی ،روان شناختی و اقتصادی معتقد است از بعد فلسفی
خودمختاری 4باید محور کار باشد .به این ترتیب کار نشانهای است از تعریف خود ،5هدف از آن ،حفظ و
جود انسان به شیوهی معنادار است .به اعتقادی وی کار از جنبهی روانشناختی و جامعهشناختی تالش برای
اتمام یک وظیفه در بطن سیستم اقتصادی رسمی است و در نهایت او بر این باور است که بعد اقتصادی کار
فعالیتهایی است که به خدمات و محصوالت ارزشمند برای دیگران ختم میشود .این دیدگاه از کار ،فرصتی
را برای محقق ساختن هویت فردی و احساس هماهنگی در زمینه تعامالت اجتماعی فراهم میسازد.
بوچنر ( )2007معتقد است عواملی همچون ارزشها ،خودمختاری ،تعامالت گروهی و زمینهای،
مشخصات فرهنگی ،ارزش اقتصادی و خلق خدمات و محصوالت ،زیربنای هویت فردی مورد نظر بلواستاین
است و اینها برخی از عواملی هستند که تغییر یافتهاند و دنیای کار را تغییر دادهاند .فارنهام )2000( 6و پیترز
( ) 2003معتقدند که دنیای جدید کار در افراد و سازمان تغییرات شدیدی پدید آورده است که
«انعطافپذیری» «قوانین جدید»« ،فنآوری جدید و عجیب» و «دستیابی آسان به هر زیربنا و چارچوب» از
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مشخصات آن است .همچنین فرهنگها و سیستمهای باز کالً و یا بسیار متفاوت به یکدیگر بسیار نزدیک
شدهاند و نتایج مثبت و منفی زیادی را به همراه داشتهاند و این امر میسر نشده است ،مگر به یمن وجود
نزدیکی مجازی 1که ثمرهی کلی آن جفت شدن آگاهی جهانی با پیشرفتهای فنآوری است .جدول2-1
تقابل بین محیط کار فعلی و گذشته را نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود قدرت فنآوری محرک
اصلی این تغییرات است.
جدول  :2-1تقابلهای دنیای کار گذشته -حال
گذشته

حال

یک شغل برای تمام زندگی (کلید واژه :مسیرشغلی)

زندگی پراز مشاغل گوناگون (کلید واژه :طرح و

نظام بروکراسی خپل 2به سختی به سوی موفقیت حرکت پروژه»
میکرد.

پیوستگی چاالک ،3به سادگی مرزهای موفقیت را

قانون حسابداران

درنوردید.

سرمایههای محسوس

قانون خالقان

موفق برای شکست چرخههای دهههای قبلی

سرمایههای نامحسوس

فنآوری تغییر

موفق برای شکست چرخهی ماه قبل

آشفتگی جدید گاهبهگاه

تغییر بانی فنآوری

نوشتن قوانین صنعتی بر سنگ

آشفتگی جدید و دائمی

مدیریت کتابی

نوشتن تعاریف صنعتی بر رمل و شن روان
بازنویسی و بهبود مدیریت اینترنتی
برگرفته از پیترز ،2003 ،ص 290

مسیرهای شغلی در قرن بیست و یکم
هال ( )2002مسیر شغلی را زنجیرهای درک شده از نگرشها و رفتارهای مرتبط با تجارب و فعالیتهای
کاری در گسترهی زندگی یک شخص میداند .اهمیت این تعریف در آن است که بر نقش فعال مسافر مسیر
شغلی در تعریف این زنجیره تاکید میکند و اینکه مسیرهایشغلی در زمینهی خاص رخ میدهند که در رفتار
و نگرشهای فرد خودش را نشان میدهد .این تعریف بر این حقیقت نیز تمرکز دارد که مسیرهای شغلی در
گسترهی زندگی کشیده میشوند و ممکن است آرایش طویلی از فعالیتها و تجارب را در برگیرند .به این
ترتیب طبق تعریف هال مسیرهای شغلی به فرد ،محیط یا زمینه بستگی دارند.
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روهلینگ ،کاوانگ ،مونیهان و باسول ) 2000( 1معتقدند در قرن بیست و یک که عدم اطمینان و ابهام در
ارتباط بین سازمان و فرد بیشتر دیده میشود ،سه ویژگی قابلیت ارائه خدمات ،مسئولیت فردی و انعطافپذیری
کمک میکند تا فرد بتواند بهطور مناسب به بازار استخدامی پاسخ دهد و دیگر امنیتشغلی چندان مورد توجه
نیست.
روهلینگ و همکاران ( )2000چهار صفت وفاداری ،قابلیت ارائه خدمات ،امنیت شغلی ،مسئولیتپذیری
مسیر شغلی و تعهد را در گذشته و حال بررسی کردند .جدول  3-2تفاوت این دو دوره در خصوص صفات
مذکور را نشان میدهد.
جدول  :2-3تفاوتهای مسیر شغلی در گذشته و حال با توجه به صفات وفاداری ،قابلیت ارائه خدمات ،امنیت
شغلی ،مسئولیت مسیر شغلی ،تعهد
گذشته

حال

وفاداری

وفاداری

مسافر مسیر شغلی باوفا و متعهد است

چیزی تحت عنوان وفاداری تقریباً باقی نمانده

قابلیت ارائه خدمات

است.

در طول زمان چندان تغییری نمیکند.

قابلیت ارائه خدمات

امنیت شغلی

قابلیت ارائه خدمات یک مؤلفه بسیار مهم است

سازمانها امنیت شغلی ارائه میکردند.

امنیت شغلی

مسئولیتپذیری مسیر شغلی

امنیتی وجود ندارد.

سازمان مسئول مسیر شغلی بود.

مسئولیتپذیری مسیر شغلی

تعهد

مسافر مسیر شغلی مسئول است

مسافر مسیر شغلی به اهداف سازمان متعهد بود .تعهد
چیزی از تعهد تقریباً باقی نمانده است.

برگرفته از روهلینگ و همکاران ،2000 ،ص 306
بوچنر (2007پ) معتقد است علیرغم وقوع تغییرات ،برای اولین بار در تاریخ مسیر شغلی فرصت
انتخابهای بیشتر وجود دارد و همچنین افراد خودشان نقش محوری در تصمیمگیری دارند؛ در این اثنا
خوداتکایی و مدیریت خود نقش مهمی در مسیرهایشغلی ایفا میکنند (جورجنسون ،2005 ،2پیترز.)2003 ،
یکی از مهم ترین تصمیماتی که مسافران مسیر شغلی باید بگیرند انتخاب از بین دو مسیر سنتی و معاصر
است؛ گرچه بهطور کلی دنیای کار تغییر کرده است ،اما همچنان هر دو مسیر در دسترس است و با انتخاب
مسیر معاصر فرد سازمانها و مسیرهای شغلی بیشتری را تجربه خواهد کرد.
هال ( )2002معتقد است مسیر شغلی معاصر از هفت ویژگی زیر برخوردارند:
roehling, gavanaugh, moynihan & boswell
jorgenson
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 .1شخص و نه سازمان مسیر شغلی را مدیریت میکند.
 .2مسیر شغلی زنجیرهی بلند مدتی از تجارب ،مهارتها ،آموختنها ،گذارها و تغییرات هویت است بر
این مبنا «سن مسیر شغلی» محاسبه میشود نه سن تقویمی.
 .3رشد در گرو فراگیری مداوم ،خودهدایتگری و فرو رفتن در چالشهای کاری است.
 .4رشد ضرورتاً آموزش رسمی ،آموزش مجدد و یا تحرک رو به باالست.
 .5موفقیت بسته به آن است که از چگونه دانستن به چگونه فراگرفتن و از امنیت شغلی به قابلیت ارائه
خدمات حرکت شود و از مسیرهای شغلی سازمانی به سوی مسیرهای شغلی باز تغییر موضع دهد.
 .6سازمان تکالیف چالشبرانگیز ،ارتباط از نوع رشدی ،اطالعات و سایر منابع رشدی را در اختیار
مراجعان قرار میدهد.
 .7هدف نهایی موفقیت روانشناختی است.
کوتاه سخن ،برای پیشرفت ،هم سازمان و هم افراد باید سریعتر منطبق شوند و افراد قابلیت رقابت و
ارائه خدمات را حفظ کنند.

جایگاه انطباقپذیری مسیر شغلی
سوانسون و ایچیاردی )2005( 1بر این باورند که سازههای مهم مسیر شغلی در دو طبقهی کلی جای
میگیرند :فرآیند -مدار و نتیجه -مدار .2انطباقپذیری مسیر شغلی در کنار متغیرهای نکات برجسته مسیر
شغلی ،باورها و عقاید مسیر شغلی ،شخصیت و بلوغ مسیر شغلی در زمره سازههای روندمدار قرار میگیرد.
سازههای نتیجه مدار با این دو موضوع سرو کار دارد که افراد چگونه تصمیمهای شغلی را اتخاذ میکنند و یا
شرایط محیطی چگونه بر تصمیمها اثر میگذارند مانند تصمیمگیری ،سبکهای تصمیمگیری ،بی تصمیمی
مسیر شغلی و خودکارآمدی تصمیمگیری .آنان معتقدند سازههای نتیجه بهطور مکرر محور پژوهشها بودهاند
و نتایج مداخلههای شغلی را دربرمیگیرند .برخی سازههای این طبقه با طبقهی روندمدار همپوشی دارد ،زیرا
آنها به هر دو هدف کمک میکنند .به عالوه سازههای نتیجه ممکن است بر اساس مالحظات موقتی به دو
طبقه تقسیم شوند :نتایج هدف که شاید در مشاورهی مسیر شغلی بیشتر مورد توجهاند و نتایج میانجی که
دستیابی به نتایج هدف را تسهیل مینمایند .سازههای نتایج شامل اطمینان از انتخاب ،رضایت از انتخاب،
رضایت از مسیرشغلی ،عملکرد شغلی و دیگر نتایج سازمانی میشوند که از نتایج محسوس مشاوره مسیر
شغلی و مداخلههای دیگر به حساب میآیند .نتایج میانجی شامل خودکارآمدی ،انتظارات نتیجه ،بلوغ مسیر
شغلی و انطباقپذیری هستند و اطالعات شغلی را در بر میگیرند .به این ترتیب انطباقپذیری مسیر شغلی از
سازههای نتایج میانجی نیز به حساب میآید (اس .دی براون ،رایان کرانی2000 ،3؛ اس .دی .براون و
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همکاران2003 ،؛ اولیور و اسپوکان1988 ،؛ اسپوکان و اولیور1983 ،؛ ویستون ،1بریشیسین 2و استفانز،2003 ،3
ویستون ،سکستون 4و الساف 1988 ،5به نقل از سوانسون و ایچیاردی.)2004 ،

نظریهی ساویکاس از انطباقپذیری مسیر شغلی:
ساویکاس ( )2005دیدگاه جالبی در خصوص انطباقپذیری مسیر شغلی ارائه کرده است .وی معتقد است
انطباقپذیری مسیرشغلی ،بخشی از نظریهی یکپارچهی ساختار مسیر شغلی است .برطبق این نظریه
انطباق پذیری مسیر شغلی به معنای آن است که مسافر مسیر شغلی نگرشها ،صالحیت و رفتارهایش را
دستکاری میکند تا بهطور بهینه خودش را با زمینههای کاری متناسب ،هماهنگ سازد.
محور این نظریه ،فعالیت روانشناختیای است که به هنگام ساخت مسیر شغلی باعث میشود تا فرد و
محیط با هم در یک راستا قرار بگیرند .این همراستایی با عالمت خط فاصله ( )-بین فرد -محیط مشخص
میشود (ساویکاس .)2005 ،به نظر ساویکاس بین فرد -محیط تنها یک خط فاصله وجود ندارد و برای
ساختن یک مسیر شغلی خط فاصلههای بسیاری بین فرد و محیط قرار میگیرد .هدف همه این فعالیتها آن
است که مسافر مسیر شغلی با فضا یا موقعیت هماهنگ شود به نحوی که که نقشهای حرفهای خودپنداره را
معتبر سازد .پس انطباقپذیری به معنای سازگاری با مطالباتی است که توسط موقعیتهای پیچیده و ناآشنا
تحمیل میشود.
ساویکاس ،انطباقپذیری مسیر شغلی را سازهای روانشناختی میداند که داللت بر آمادگی فردی و منابع
مقابله با وظایف رشدی فعلی و فوری ،گذارهای حرفهای و ضربههای روانی فردی دارد .از دیدگاه فردی
انطباقپذیری مسیر شغلی به عنوان راهبرد خودنظمبخش عمل میکند و فرد را قادر میسازد تا
خودپندارههایش را در نقشهای حرفهای به کار برد .از آنجا که این نظریه اساس تئوریک این پژوهش را
فراهم کرده در ادامه بهطور مشروح این نظریه ارائه میگردد.

ابعاد انطباقپذیری مسیر شغلی
اسنادهایی که افراد برای مشارکت موفقیت آمیز در وظایف ذاتی گذارهای خرد چرخه و مراحل بزرگ چرخه
نیاز دارند ،انطباقپذیری مسیر شغلی را روشن میسازد .انطباقپذیری مسیر شغلی در گرو سازگاری با
وظایف رشد مسیر شغلی است که معموالً نا آشنا هستند؛ این وظایف اغلب بد تعریف شدهاند و همیشه
پیچیدهاند .نظریهی ساختاری ،رشد را بیشتر ناشی از انطباق با محیط میداند تا بلوغ سازههای ذهنی درونی.
به این ترتیب انطباقپذیری از مفهومسازی اولیهی سوپر ( ،1955نقل از زونکر )2006 ،در خصوص بلوغ
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متفاوت است .بلوغ به میزان رشد شغلی فرد در مقایسه با همساالنش اشاره دارد .نظر سوپر درباره رشد مبتنی
بر این نکته است که افراد از زنجیرهی منظم و متوالی به سمت بلوغ تا پایان مطلوب حرکت میکند .حین این
روند و هم زمان با بروز و بهبود توانمندیهای بالقوهشان ،آنها کاملتر میگردند .میتوان به لحاظ عملی
بلوغ حرفهای را با مقایسه تعریف کرد؛ مقایسهی وظایف رشدی پیشرو و انتظارات اجتماعی که فرد در یک
مرحلهی خاص با آن رو به رو میشود .این دیدگاه زمانی مفیدتر بود که جامعه ثبات را فراهم میساخت،
محیطهای سامانمندی را ارائه میکرد و همسانی را در جامعه تقویت مینمود .به هرحال امروزه جامعهی
متالطم عاجز از رشد منظم است بنابراین افراد مجبورند به دامنهی وسیعی از عوامل بیرونی پاسخ دهند که
میتواند رشد را به جهتهای متفاوت بکشاند .
تغییر جامعه صنعتی به سیستم کارخانهای صحه گذاشت و جامعه دانش محور با تاکید بر فنآوری
اطالعات ،فرمول بندی جدیدی از ساختار مسیر شغلی به وجود آورد؛ یعنی انطباقپذیری .انطباقپذیری یک
سازهی ذهنی روانی اجتماعی است که نشانگر آمادگی و منابع فرد برای مقابله با وظایف رشد شغلی فعلی و
قریب الوقوع ،گذارهای حرفهای و ضربههای روانی فردی است .همزمان با ارتباط افراد و جامعه ،انطباق-
پذیری ،بسط خود در محیط اجتماعی و تنظیم رفتار نسبت به وظایف رشدی را شکل میدهد .وظایف
رشدی از طریق محیط اجتماعی و گذارهای پیشرو در نقشهای شغلی تعیین میگردد .راهبردهای خود
تنظیمی و انطباقپذیری مسیر شغلی افراد را قادر میکند تا بهطور مؤثر خویشتن پندارهی خود را در نقشهای
شغلی به کار گیرند و به این ترتیب زندگی کاریشان را خلق کنند و مسیرهای شغلیشان را بسازند.
راهبردهای واقعی انطباقپذیری مسیر شغلی مشروط به دورهی تاریخی است و به موقعیتهای محلی و
نقشهای اجتماعی بستگی دارد .بنابراین پژوهشگران منابع و راهبردهای انطباقپذیری را هنگامی بهتر
شناسایی میکنند که آنها یک وظیفهی رشدی خاص یا گذر شغلی را انتخاب کنند و سپس آن را در یک
محیط اجتماعی خاص مطالعه نمایند .با وجود این نظریهی ساختار مسیر شغلی ابعاد جهانی از انطباقپذیری
مسیر شغلی را جا داده است؛ هر یک از این ابعاد بر طبق عملکردشان به این شرح نامگذاری شدهاند :دغدغه،
کنترل ،کنجکاوی و اعتماد .این چهار بعد نشانگر منابع عمومی انطباقپذیری و راهبردهایی هستند که افراد
برای مدیریت وظایف ،گذارها و ضربههای روانی در حین ساخت دادن به مسیرهای شغلیشان استفاده می-
کنند.
در سطح میانی ،این مدل ،مجموعهای متفاوت از متغیرهای متجانس عملکردی برای هر یک از این چهار
بعد مطرح میسازد .هر مجموعه از متغیرهای میانی شامل نگرشهای خاص ،باورها و صالحیتها از مسیر
شغلی هستند اینها رفتارهای مقابلهای عینی را شکل میدهند که برای تسلط بر وظایف رشدی ،پیش رفتن
در گذارهای شغلی و حل ضربههای روانی فردی مورد استفاده قرار میگیرند و مکانیزمهایی هستند که برای
تجزیه خویشتن پندارهی حرفهای و نقشهای کاری به کار میرود .نگرشها متغیرهای عاطفی یا احساسات
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هستند که رفتار را تغذیه میکنند؛ در حالی که باورها متغیرها یا گرایشهای وابسته به انگیزه و رغبت هستند
که رفتار را هدایت مینمایند .نگرشها و باورها افراد را برای رفتار کردن به شیوههای خاص ترغیب میکنند.
گرچه به لحاظ مفهومی میتوان آنها را از هم متمایز کرد اما تغییر نگرش از باور دشوار است .بنابراین
هردوی آنها گرایش در نظر گرفته میشوند .این به معنای حالتی از ذهن یا احساس نسبت به برخی
چیزهاست و در تقسیمبندی سؤاالت مصاحبه و پرسشنامههای روانسنجی از فواید عملی برخوردار است.
صالحیتهای ( )Cشناختی که درک و توانایی حلمسئله را در بر میگیرند نشانگر منابعی هستند که دامنهی
انتخابهای شغلی و اجرای آنها را مشخص میسازند .توسعه و به کارگیری صالحیتها توسط گرایشها
مشخص میگردد .صالحیتهای شناختی دامنهی رفتارهای شغلی را تغییر میدهند که در سطح سوم مدل
انطباقپذیری مسیر شغلی آمده است .رفتار شغلی حاکی از پاسخهای مقابلهای است که رشد شغلی و ساخت
دادن به مسیر شغلی را نشان میدهد.
با داشتن طرح کلی از مدل انطباقپذیری مسیر شغلی ،در خصوص چهار بعد آمادگی پاسخ و منابع
مقابله توضیح مشروح داده میشود .در نظریهی ساختار مسیرشغلی ،افراد انطباقپذیر این گونه تعریف می-
شوند:


برای آیندهی خویش در مقام یک کارمند دغدغهمندند.



کنترل شخصی روی آیندهی شغلیشان را افزایش میدهند.



با کشف گزینههای ممکن و برنامههای آینده ،کنجکاوی نشان میدهند.



اعتماد به دنبال کردن آرزوها را تقویت مینمایند.

به این ترتیب انطباقپذیری مسیر شغلی در چهار حیطهی دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی و اعتماد افزایش
مییابد .هر یک از این ابعاد مورد بحث قرار خواهد گرفت .جدول  2-6خالصه بحثهاست و اجازه میدهد
تا این ابعاد با هم مقایسه شوند .ستون اول در جدول  ،2-6شاخص سؤال مسیر شغلی است که جامعه افراد
را به پرسیدناش وا میدارد .ستون دوم مشکالت مسیرشغلی ،ناشی از پاسخهای منفی به این سؤاالت را نشان
میدهد .ستون سوم بعد انطباقپذیری همراه با پاسخهای مثبت به سؤاالت را فهرست کرده و ستون بعدی
گرایشها ،صالحیتها ،رفتارهای مقابلهای و جهتگیریهای ارتباطی را ارائه میکند که هر بعد را ترکیب
میکند .ستون آخر شکل مداخله برای رفع هر مشکل مسیر شغلی را نشان میدهد و تالش دارد تا آن را به
توانایی انطباقپذیری تبدیل نماید.
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جدول  :2-6ابعاد انطباقپذیری مسیرشغلی
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ایجاد
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نفس

به نقل از ساویکاس ( ،)2005ص53
دغدغه مسیر شغلی .دغدغه فرد در خصوص آیندهی شغلیاش اولین و مهمترین بعد انطباقپذیری
مسیر شغلی است .عملکرد اصلی دغدغه مسیر شغلی در ایجاد مسیرهای شغلی با جایگاه مقدم آن در نظریه-
های ماندگار رشد شغلی منعکس میشود .نظریههایی هم چون دیدگاه زمانی گینزبرگ ،نظریهی نظاممند
سوپر ،دیدگاه پیشبینی تیدمن ،جهتگیری کرایتس و آگاهی هارن (ساویکاس ،شیلینگ و شوآرتز.)1984 ،
دغدغه مسیر شغلی به معنای ضرورت برای جهتدهی به آینده است .این حس برای آینده مهم است.
نگرشهای نظاممند و خوشبینی احساس نگرانی را افزایش میدهد زیرا آنها افراد را وا میدارند تا از
وظایف شغلی و گذارهای حرفه ای آگاه شوند تا بتوانند مقابله کنند و دست به انتخاب بزنند و برای آیندهی
دور و نزدیک آماده باشند .دغدغه مسیر شغلی از آینده ،احساس واقعی میسازد و به فرد کمک میکند تا
گذشته شغلی را به خاطر داشته باشد ،به وضع فعلی شغلی توجه کند و آیندهی شغلی را پیشبینی نماید.
تفکر درباره ی زندگی کاری در طول زمان ضرورت مسیر شغلی است زیرا یک مسیر شغلی ذهنی یک رفتار
نیست بلکه یک عقیده است یعنی انعکاسی از خود است .ساختار مسیر شغلی در وهلهی اول با درک این
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نکته که وضعیت فعلی از گذشته نشات گرفته و از طریق موقعیت فعلی با آینده مطلوب نیز مرتبط میشود،
تقویت میگردد .اعتقاد به تداوم تجربه به افراد اجازه میدهد تا فعالیتهای فعلیشان را به آرزوهای حرفهای
آیندهشان وصل کنند و امکانات ممکن را دریابند .حس تداوم به افراد فرصت میدهد تا تجسم کنند چگونه
تالشهای امروز موفقیت فردا را میسازد .نگرش نظاممند و باور به تداوم موجب میشود افراد در فعالیتها
و تجاربی دخیل شوند که صالحیتهای آنان رادر طرحریزی ارتقا میدهد .این کار مهارت در متناوب
ساختن فعالیتهایشان در حین یک خط زمانی را موجب میشود که از حال تا آیندهی مطلوب را در بر می-
گیرد.
فقدان دغدغه مسیر شغلی ،بیتفاوتی مسیر شغلی نامیده میشود و بیبرنامهگی و بدبینی دربارهی آینده
را منعکس میکند .این بیعالقهگی را میتوان از طریق مداخلهی مسیر شغلی که برای تقویت جهتگیری به
سمت جلو طراحی شده و آگاهی از وظایف رشد شغلی و گذارهای حرفهای پیشرو حل و فصل کرد .بهطور
کلی مداخالت مشاورهی مسیر شغلی ،به افراد کمک میکند تا تحصیالت حرفهایشان را شکل دهند؛ در این
تحصیالت آنها زندگیشان را طرحریزی میکنند .این مداخلهها جهتگیری نسبت به آینده را بر میانگیزد،
موجب خوشبینی میشوند ،احساسی واقعی از آینده را شکل میدهند ،نگرشهای مثبت نسبت به آینده را
تقویت میکنند ،فعالیتهای فعلی را به نتایج آینده مربوط میسازند ،مهارتهای طرحریزی را تمرین
مینمایند و آگاهی از مسیر شغلی را افزایش میدهند .این نگرشها ،باورها و صالحیتهای مقابله ،دغدغه
مسیر شغلی را تقویت میکنند و افکار کسانی که روی مسیر شغلی فردیشان کنترل دارند را بر میانگیزند.
کنترل مسیر شغلی .کنترل روی آیندهی شغلی دومین و مهمترین بعد در انطباقپذیری مسیر شغلی است
و با میزان وسیع پژوهش روی موضوعاتی هم چون تصمیمگیری ،جراتمندی ،محل کنترل ،قدرت،
خودمختاری ،اسنادهای تالش و پویایی (بلوستاین و فالم ،1999 ،نقل از بلوستاین )2006 ،منعکس میشود.
همچنین توصیههای گسترده به کارکنان جوان در خصوص جامعهی دانشمدار و بازارکار متالطم نیز حکایت
از کنترل روی مسیر شغلی دارد و این که آنها باید در چنین اوضاعی همچون «کارگزاران آزاد» «پیمانکاران
مستقل» و «شرکت مستقل» باشند .کنترل مسیر شغلی به معنای آن است که افراد احساس کنند و معتقد باشند
که مسئول ساختن مسیرهای شغلی خویش هستند .در حالیکه آنها ممکن است با اشخاص مهم دیگر
مشورت کنند خودشان مالک مسیرهای شغلیشان هستند .فرهنگ غالب در جامعهی آمریکا و کسانی که در
آن حل شدهاند به سمت استقالل هماهنگ با خود و جامعه حرکت میکند .طبیعتاً مدلها و مواد مشهود برای
مداخله مسیر شغلی فرض میکنند کسی که کنترل شغلی دارد در تصمیمگیری مستقل است .نگرشهای
جرات مندانه و مصمم باعث میشوند تا افراد اداره کنندهی خویش باشند و در وظایف رشد شغلی و
گذارهای حرفهای پیشرو مشارکت کنند ،نه آنکه در خصوص آنها اهمال نمایند و یا از آنها فرارنمایند.
این باور که آنها مالک آینده ی خویش هستند باید از طریق اعتماد به انتخاب ساخته شود نه اعتقاد به شانس
تا افراد احساس کنند که آنها مسئول زندگی خویش هستند؛ چه آنها از دیدگاه فردی برخوردار باشند و چه
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از دیدگاه جمعی باید این باور در آنان تقویت گردد .گرچه دامنهی گزینهها در بافت جمعی ممکن است
محدودتر باشد جایگزینها همچنان باید کشف شوند تا «من در بین آنها» از دست نرود .افرادی که با دامنهی
محدودتری از گزینهها روبهرو هستند با کشف تعداد محدود امکانات ،کنترل شغلی را تمرین میکنند ،آنان
برای آنکه انتخاب فردی معناداری انجام دهند ،انتخابهای موجود را به نحوی تنظیم میکنند که به آنها
بهطور منحصر به فرد واکنش نشان دهند .چه افراد موضع فردی بگیرند و چه جمعی آنها میتوانند از هدف-
مند بودن دربارهی آنچه انجام میدهند فایده ببرند و برای چگونگی انجام آن نیز مسئول باشند .عالوه بر این
مشاوران باید بدانند که دو موضع مذکور در نگاه اول بسیار متفاوتاند اما هر دو وضعیت به افراد اجازه می-
دهد تا خودشان و دیگران را توانمند سازند .نگرشهای جراتمندانه و باور در خصوص مسئولیت فردی
باعث میگردد تا افراد در فعالیتها و تجاربی که باعث افزایش مصمم بودن و صالحیت در تصمیمگیری
است ،مشارکت کنند.
فقدان کنترل مسیر شغلی اغلب بیتصمیمی مسیر شغلی نامیده میشود .ناتوانی برای انتخاب میتواند از
طریق مداخالت مسیر شغلی که برای تقویت نگرش مصمم طراحی شده و صالحیتهای تصمیمگیری
تقویت شود .بهطور کلی مداخالت مشاورهی مسیر شغلی به افراد کمک میکند از طریق تصریح انتخابهای-
شان و آن چه موجود است ،توانایی تصمیم گیریشان را بهبود بخشند .بیتصمیمی مسیر شغلی از طریق
مداخلههایی همچون آموزش جراتورزی ،آموزش تصمیمگیری و آموزش اسنادهی مجدد رفع میشود از
طریق مداخلههای مذکور افراد مسئولیتپذیری ،اسناد موفقیت به تالش ،مدیریت زمان و تمرین راهبردهای
مدیریت خود را میآموزند .این نگرشهای مقابلهای ،باورها و صالحیتها ،کنترل مسیر شغلی را افزایش
میدهند و باعث میگردند افراد در خصوص خودشان و گزینههای ممکن و جایگزین ،کنجکاو شوند.
کنجکاوی مسیر شغلی همراه با حس کنترل ،ابتکار و عالقه به یادگیری دربارهی انواع کار پدیدار می-
شود .فرد ممکن است نخواهد کارهایی را انجام دهد و به دنبال فرصتهای حرفهای برای انجام آن کارها نیز
برنمیآید .عملکرد بنیادی کنجکاوی در ایجاد مسیر شغلی با توجه به گسترهی آن مشخص میشود ،نظریه-
های رشد شغلی تحت مفاهیم کشف و رفتار جستار اطالعات و همچنین در مفاهیم صریحشان مانند
خودآگاهی و اطالعات حرفهای به کنجکاوی پرداختهاند .کنجکاوی مسیر شغلی به عالقه زیاد به دانستن
دربارهی خود و دنیای کار و هماهنگی بین آنها اشاره دارد .کنجکاوی در عمل باعث توجه به آگاهی در
تصمیمگیری و تناسب خود با محیط میشود .هم زمان با این که افراد میآموزند جهان چگونه عمل میکند،
کشف نظاممند و تجارب اکتشافی تصادفی افراد از ساده لوحی به دانایی هدایت میشود .باور به ارزشمندی
تجارب جدید و تجربهی گزینههای مختلف و نقشهای گوناگون افراد را برمیانگیزد تا چیزهای جدید
بیاموزند و ماجراهای جدید را تجربه کنند .نگرشها و گرایشاتی که کشف و باز بودن را تسهیل میکنند
باعث افزایش صالحیت در خودآگاهی و اطالعات حرفهای میشوند .افرادی که دنیا را فراتر از اطراف
خودشان میبینند در خصوص توانمندیها ،عالئق و ارزشهایشان ،الزامات ،روال همیشگی و پاداشهای
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حرفههای مختلف آگاهی بیشتری دارند .این توجه گسترده به اطالعات باعث واقعگرایی و عینی بودن در
خصوص انتخابهای پیدرپی میشود که به هماهنگی خود با موقعیتها منجر میشود.
فقدان کنجکاوی شغلی میتواند به ساده لوحی در مورد دنیای کار و پندارهای غلط از خود منجر شود.
غیرواقعبینی را میتوان از طریق مداخالت شغلی معمول حل کرد .به خصوص آنهایی که به تعبیر و تفسیر
آزمون و اطالعات شغلی نیاز دارند به افراد کمک میشود تا دربارهی خودشان و دنیای کار بیاموزند .این
مشکل به وسیلهی مداخالتی هم چون تصریح ارزشها ،بحث در خصوص پاداشهای بیرونی و درونی،
مشارکت در شبیهسازی شغلی ،کارورزی ،تنظیم اهداف ،آموختن چگونگی کشف ،خواندن بروشورهای
حرفهای ،کار در مشاغل پارهوقت و حضور داوطلبانه در مؤسسات امکانپذیر است .آموزش چگونگی
استفاده از شش ضلعی هالند در نوع خودش مداخلهای است بس مهم؛ زیرا به افراد طرحوارهای میدهد تا
یافتن حقایق نشات گرفته از کشف را سازمان دهند و یادآوری کنند .سازماندهی و یادآوری میتواند هدف-
مند باشد همچون جستوجوی نظاممند اطالعات و هم غیر هدفمند مانند تجارب کشف که در کالسها،
هنگام بازی و یا در حین سفر رخ میدهد ،زمانیکه افراد تخیالت حرفهای را شکل میدهند و گزینههای
ممکن را تجسم مینمایند ،چنانچه بتوانند آرزوهایشان را بفهمند معموالً کنجکاو میشوند.
اعتماد مسیر شغلی .چهارمین و آخرین بعد انطباقپذیری شغلی اعتماد است .اعتماد به نفس پیشآیند
موفقیت در روبهرویی با چالشها و غلبه بر موانع است  .انتخابهای مسیر شغلی به حل مشکالت پیچیده
نیاز دارد و برای تسلط بر این مشکالت اعتماد الزم است .نقش بنیادی اعتماد در ساختن مسیرهای شغلی از
پژوهشهای گسترده در خصوص عزت نفس ،خودکارآمدی منعکس میشود .در نظریههای رشد شغلی نیز
این سازه مورد توجه قرار گرفته است .در نظریه ساختار مسیرشغلی ،اعتماد حاکی از احساس خودکارآمدی
در ارتباط با توانایی فرد برای اجرای موفقیتآمیز دورهای از فعالیت است .این دوره درگرو آموزش مناسب و
انتخابهای شغلی است .اعتماد مسیر شغلی از حل مشکالتی نشات میگیرد که حین فعالیتهای روزمره
افراد با آن روبهرو میشوند مانند کارهای منزل ،تکالیف مدرسه و سرگرمیها .عالوه بر این تشخیص مفید
واقع شدن در این وظایف احساس پذیرش خود و خود ارزشی را افزایش میدهد .تجارب اکتشافی گسترده
اعتماد به تالش بیشتر را تقویت مینماید .افرادی که مورد مراقبت زیاد قرار گرفتهاند و یا از برخی تجارب
اجتناب کردهاند (مانند علوم و ریاضی) اعتماد به انجام چنین فعالیتهایی را از دست میدهند و طبیعتاً کمتر
به حرفههایی عالقهمندند که به چنین مهارتهایی نیاز دارد .باورهای غلط دربارهی نقشهای اجتماعی،
جنسیت و قومیت اغلب موجب مرزهای بیرونی و درونی میشوند که مانع توسعهی اعتماد میشوند.
فقدان اعتماد شغلی میتواند به بازداری مسیر شغلی منجر شود که مانع شکوفایی نقشها و دستیابی
به اهداف میگردد .بهطور کلی مداخلههای مشاورهی مسیر شغلی از طریق ابعاد ارتباطی مشاوره ،اعتماد به
نفس ایجاد میکند .پیوند کاری با مشاوری پذیرنده ،احترام به خود مراجع را افزایش میدهد .بازداری مسیر
شغلی بهطور خاص با مداخالتی رفع میشود که جهت افزایش اعتماد (دینک مایر و درایکورس ،1963 ،نقل
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از ساویکاس )2005 ،و کارایی (بتز و شیفانو ،2000 ،نقل از همان منبع) از طریق الگوگیری نقش ،قدردانی
موفق ،تشویق ،کاهش اضطراب و آموزش حل مسئله افزایش مییابد .این مداخلهها ،حس به اندازهی کافی
خوب بودن در افراد را ایجاد میکنند تا با مشکالت ناشی از زندگی مواجه شوند ،به آنها آموزش میدهند تا
روی آن چه انجام میدهند بیشتر از چگونگی انجام آن متمرکز شوند ،دلگرمیشان را به هنگامی که نتیجه
چندان روشن نیست ،افزایش میدهند و مهارت حل مسئله را بهبود میبخشند .این نگرشها ،باورها و
صالحیتهای مقابلهای اعتماد به مسیر شغلی را تقویت میکنند و مستقیماً به مشارکت و تسلط بر وظایف
رشد شغلی ،گذارهای شغلی و ضربههای روانی فردی ختم میشود.

موفقیت شغلی
موفقیت شغلی از دو کلمه موفقیت و شغلی مرکب شده است .موفقیت از نظر لغت به معنای توفیق ،کامیابی،
کامروایی ،کامرانی ،دستیابی به آرزو و انجام کاری بر اساس لیاقت و شایستگی است (دهخدا 1366 ،؛ نقل از
شفیع آبادی .)1393 ،در فرهنگ انگلیسی موفقیت معادل"  " successمیباشد که به معنای دستیابی فرد به
چیزهایی است که درصدد انجام آنها است و امیدواری رسیدن به آنها وجود دارد (حییم1385 ،؛ نقل از
شفیع آبادی.)1393 ،
موفقیت بهطور کلی به معنای دستیابی و نائل شدن به اهداف است .موفقیت یک سازمان به معنای
دستیابی آن سازمان به اهداف تعیین شده در دوره زمانی مشخص است و موفقیت شغلی عبارت است از
کسب اهداف سازمانی (در حیطه مسئولیت خود) از طریق انجام صحیح وظایف شغلی که به صورت کار آیی
و اثربخشی جلوه گر میشود .کار آیی عبارت است از شاخصی که نحوه انجام کار با بهترین روش انجام آن
کار (استاندارد) مقایسه میکند و به تعبیر مفهوم کار آیی یعنی انجام درست کار و اثربخشی به معنای انجام
کار درست و صحیح است (باقرزاده ،اوالدی و تقوی.)1395 ،
موفقیت شغلی دو مفهوم عام و خاص دارد .از آن جهت عام است که همه افراد میتوانند با در نظر
گرفتن نوع شغل و ویژگیهای خود ،میزان موفقیت خود را در آن شغل بیان کنند .موفقیت شغلی که بر دو
جنبه عملکرد و کارآمدی تأکید دارد به این معنا خاص است که صاحب نظران آن را از دیدگاه علمی متفاوت
تعریف میکنند که با دیدگاه علوم متفاوت است (شفیع آبادی.)1393 ،
مفهوم موفقیت شغلی در طول سالها به میزان زیادی تغییر کرده است و به آن سادگی که در گذشته
بوده نیست .مفهوم موفقیت شغلی و نگرش فرد به شغلش نه تنها به فرد بلکه به عوامل دیگری بستگی دارد.
عموماً مردم از شغلشان به جز منفعت مالی چیزهای بیشتری میخواهند .در گذشته کارمندان تعریف
مشخصی از موفقیت داشتند:سخت کارکن ،هرگز با رئیست بحث نکن ،با پیشرفت خوب پاداش دریافت
میکنی .امروزه مردم به استانداردهایی از زندگی دست یافتهاند که مدلهای مختلفی از موفقیت شغلی را در
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پیش رو دارند .ممکن است هر کسی نخواهد مدیر شود و به عنوان مثال یک مهندس دوست داشته باشد
روی مسائل فنی کار کند و موفقیت شغلی را در این ببیند (اکبری زاده و حسین زاده جلگه.)1395 ،
نتیجه آنکه موفقیت شغلی برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد .کسب درآمد بیشتر ،افزودن بر
درآمد و تخصص ،میزان دستیابی به هدفها و میزان کار آیی و توانمندی شغلی در زمره موفقیت شغلی قرار
میگیرند .بین موفقیت شغلی با انگیزش شغلی رابطه مستقیم وجود دارد .میتوان گفت افراد موفق انگیزه
بیشتر به ادامه شغلشان دارند برخی معیارهای موفقیت شغلی عبارتاند از سخت کار کردن ،سازگاری و
هماهنگی با همکاران ،جر و بحث نکردن با کارفرما ،پیشرفت شغلی ،درآمد و پاداش بیشتر و احساس آرامش
و رضایت در محیط کار (شفیع آبادی.)1393 ،
انسان بزرگترین و با ارزشترین دارایی سازمان است که هرگز در ترازنامهها و صورتهای سود و
زیان شرکتها منعکس نمیشود .در واقع عامل اصلی موفقیت هر سازمانی منابع انسانی است .برای هر
شاغلی ،موفقیت شغلی در سازمان بسیار مهم است .موفقیت شغلی عبارت است از رابطهای که بین پیشرفت
کنونی فرد و ایده آلهای آینده اش تعیین مینماید .میزان موفقیت فرد در برآوردن نسبی این هدفها را
موفقیت شغلی مینامند (آرنولد و کوهن ،2008 ،نقل از باقرزاده ،اوالدی و تقوی.)1395 ،
به نظر کرایتز موفقیت شغلی نوعی قضاوت ارزشی است که برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد.
به نظر او ارائه یک تعریف همگانی و جهانی درباره موفقیت کار عبث و بیهودهای است و باید موفقیت از
دیدگاههای متفاوت بهطور مشخص و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد .برداشت افراد مختلف از موفقیت
متفاوت است .ممکن است فردی خود را آدم موفقی بداند در حالی که از نظر فرد دیگری چنین برداشتی
نادرست تلقی شود .عدهای موفقیت شغلی را همان پیشرفت شغلی و افزایش مهارتها و کسب تخصص در
شغل میدانند .در حالی که به نظر عدهای دیگر ،موفقیت شغلی با کسب درآمد و حقوق بیشتر معادل است
(نقل از شفیع آبادی.)1393 ،
اما در کل میتوان با توجه به تعاریف به این نتیجه رسید که موفقیت شغلی دارای دو جنبه است که
یک جنبه از آن ملموستر بوده و غیراز خود فرد دیگران نیز متوجه آن میشوند و یک جنبه آن کمتر قابل
لمس بوده و بیشتر به احساسات درونی خود فرد درباره شغلش و رضایتی که از آن دارد بر میگردد و ریشه
در مقایسه نتایج ذهنی در مقابل انتظارات فرد دارد؛ بنابراین موفقیت مجموعهای از عوامل قابل لمس و
غیرقابل لمس است .به همین دلیل در ادبیات موضوع ،سنجشهای مربوط به موفقیت شغلی به دو دسته
سنجشهای عینی و ذهنی تقسیمبندی شدهاند تا بتوان موضوع موفقیت شغلی را به صورت دقیقتری بررسی

کرد.
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موفقیت شغلی عینی
سنجههای عینی موفقیت شغلی متغیرهای قابل اندازه گیری هستند ،مانند حقوق ،تعداد ترفیعها ،تعداد افراد
تحت سرپرستی و یا متغییرهایی هستند که جایگاه فرد را در سازمان توصیف میکنند به عنوان مثال درجه
حقوق ،عنوان ،افزایش مسئولیتهای شغلی و غیره؛ بنابراین سنجشهای عینی واقعی ،مشخص و قابل اندازه
گیری بوده و دیگر افراد به راحتی میتوانند آن را مشاهده کنند (وین ،الیدن ،کرامر و گراف .)1999 ،1بیشتر
کارکنان در تعریف موفقیت ،شغلی از متغیرهای مرتبط با جایگاه استفاده میکنند که این متغییر شامل درآمد
ساالنه ،سطح مسئولیت یا جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی میباشد .استفاده از میزان درآمد یا جایگاه
فرد برای تعیین موفقیت یعنی اخذ دیدگاه سنتی نسبت به مسئله موفقیت شغلی به خصوص وقتی برای تعیین
موفقیت یک فرد از دیدگاه دیگر افراد استفاده میشود .زمانی که دیگر افراد از سطح رضایت فردی یا
استانداردهای موفقیت آن فرد آگاهی ندارند ،قضاوتشان مبتنی بر معیارهایی میشود که به راحتی قابل
شناسایی هستند (جاسکلکا ،بییر و ترایس.)1985 ،2
این موفقیتهای قابل رؤیت شامل ارتقاء سمت ،افزایش مسئولیتهای شغلی ،حوزه کنترل و حقوق
شخص است که به خصوص حقوق مسئلهای چالش برانگیز برای زنان میباشد چون معموالً زنان با داشتن
پیشینهای همانند با مردان از حقوق پایین تری برخوردارند (پیرمحمدی.)1391 ،

موفقیت شغلی ذهنی
سنجههای عینی موفقیت شغلی دارای کاستیهایی هستند .به عنوان مثال حقوق و ترفیع تمام چیزی که افراد
از شغل خود انتظار دارند نیست بلکه افراد به دنبال نتایج انتزاعیتر و کمتر قابل لمس نیز هستند؛ مثالً
میخواهند تعادلی در زندگی کاری خود داشته باشند و احساس کنند که کار آنها دارای معنا و هدف است
(هال ،2002 ،نقل از پیرمحمدی .)1391 ،با توجه به تعریف موفقیت شغلی ذهنی یعنی واکنش فرد نسبت به
موفقیتش (هسلین .)2003 ،3با توجه به تعریف موفقیت شاخصهای ذهنی معیارهای ناملموسی هستند که
نمیتوان به راحتی آنها را سنجید و همچنین دیگران نمیتوانند به راحتی آنها را تشخیص دهند .این
شاخصها مبتنی بر عواملی هستند که به لحاظ درونی برای فرد)(کارمند) مهم است ،مانند عالیق فردی ،ثبات
شغلی و چالشهای کاری و شامل احساس موفقیت فردی ،لذت و رضایت شغلی میشود (پیرمحمدی،
.)1391
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نظریههای موفقیت شغلی
به نظر جامعه شناسان درآمد و حقوق یکی از معیارهای موفقیت شغلی محسوب میشود .آنان عوامل دیگری
نظیر موفقیت شغلی و میزان همکاری و مشارکت با دیگران را از دیگر معیارهای موفقیت شغلی به شمار
میآورند .از این رو درآمد و حقوق گرچه عامل مهمی در موفقیت شغلی تلقی میشود اما مدیران زمانی
موفق تلقی میشوند که در ایفای نقش مورد انتظارشان موفق باشند .این نقشها تبلوری از ارزشها و
انتظارات جامعه هستند (شفیع آبادی.)1393 ،
کرایتز نظریه موفقیت شغلی را بر اساس مفاهیم شخصیت و هدف ارائه داده است .رسیدن به
هدفهای شغلی و انجام کار مشخص در موقعیتهای مختلف گرچه نشانهای از موفقیت شغلی است ،در
عین حال ،همین مورد در موقعیتهای دیگر ممکن است موفقیت محسوب نشود .موفقیت با میزان دستیابی
به هدفها و انتظارات فرد در ارتباط با توانمندی هایش بستگی دارد .در این مورد باید مشخص شود که آیا
بین انتظارات و هدفها با تواناییهای فرد هماهنگی وجود دارد؟ واقعیت نگری در موفقیت شغلی و در
نتیجه در سالمت روان نقش مهمی دارد .در این زمینه مشاوران شغلی باید افراد را یاری دهند تا هدفها و
انتظارات شغلی خود را در قالب واقعیت و با توجه به خصوصیات جسمانی – روانی – اجتماعی خود تعیین
کنند (شفیع آبادی.)1393 ،
در ابتدای مطالعات موفقیت شغلی مدلهای موفقیت شغلی غالباً مدلهایی بودند که موفقیت شغلی
را روندی خطی میدانستند که در آن مردان و زنان در مسیرهای شغلی موازی به سمت ردههای مدیریتی
پیشرفت میکردند (ارسر و لک .)2010 ،1ایده شغل سازمانی مبتنی بود بر مواردی همچون کار ثابت ،وفاداری
کارمند و داشتن انتظارات منطقی در زمینه فرصتهای پیشرفت شغلی که شامل ترفیع و انتقال به نواحی
کاربردی برای کسب تجربه الزم باشد (آرتور ،1994 ،نقل از پیرمحمدی .)1391 ،اما پس از آن بنابراین
محققان به این نتیجه رسیدند که از این مدل خطی نمیتوان در موقعیتهای مختلف استفاده کرد و به دنبال
آن به ارائه مدلهایی پرداختند که بهتر بتواند این عوامل را منعکس کند که این عوامل عبارتاند از:
ویژگیهای مکمل مردان /زنان ،ارتباطات بین فردی ،خانواده و کار ،تأثیر عوامل اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی
بر زندگی افراد ،ماهیت چرخهای زندگی شغلی ،تعریف دوباره موفقیت با در نظر گرفتن اینکه فرد در مراحل
مختلف زندگی نیازها و الویتهای مختلفی دارد (ارسر و لک.)2010 ،

جمع بندی
جمعبندی مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان میکند که آموزشهای فنی و حرفهای در اقسام و مدلهای
مختلف با کاهش فاصله بین تئوری و عمل ایجاد شدهاند و هدف آن تسهیل ورود افراد به اشتغال میباشد.

orser & leck
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به عالوه بحث اساسی و بنیادیتر بررسی این مسئله است که فراگیری این مهارتها میتواند صالحیتها و
مهارتهای اشتغالپذیری افراد را ارتقاء بخشد و به عالوه آنها را در مواجهه با تغییرات دنیای کار آماده و
مجهزتر کند .به عالوه فراگیری یک مهارت میتوان بستر ساز موفقی ت شغلی و تداوم رضایت از ایفای نقش
شغلی باشد.
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مقدمه
در این فصل به بررسی روش پژوهش ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،روش اجرای پژوهش،
ابزارهای جمع آوری اطالعات پژوهش ،روش تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش و مالحظات اخالقی در
پژوهش حاضر ،پرداخته میشود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ روش شناختی جزء پژوهشهای کمی و از نظر طرح پژوهش جزء پژوهشهای
توصیفی از نوع علی -مقایسهای قلمداد میگردد که در آن ضمن توصیف نرخ اشتغال ،نرخ اشتغال مرتبط با
دروه آموزشی ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و نیمرخ انطباقپذیری شغلی ،این متغیرها در دانشآموختگان
شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای نیز مقایسه می-
گردد تا از این طریق مشخص گردد که آیا شرکت یا عدم شرکت در دورههای آموزش مهارتی سازمان
آموزش فنی و حرفهای سیمای اشتغال (نرخ اشتغال ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی) را
در دانشآموختگان دانشگاهی متفاوت میسازد .مزیت عمده این روش کشف علل بالقوه و تاثیرات آنها در
مورد یک پدیده یا فرایند است که از طریق مقایسه افراد فاقد یا واجد آن ویژگی صورت میپذیرد (گال،
بورگ و گال ،1393 ،هومن ،1396 ،دالور )1398 ،که با هدف پژوهش حاضر همخوانی دارد .از نظر بنیادی یا
کاربردی بودن نیز پژوهش حاضر جزء پژوهشهای کاربردی محسوب میگردد .بدین دلیل که نتایج و
پیامدهای پژوهش راهگشای سیاست گذاریهای سازمان آموزش فنی و حرفهای قرار خواهد گرفت.

جامعه آماری
با توجه به ماهیت سؤاالت پژوهش و از آنجا که هدف پژوهش حاضر عالوه بر توصیف شاخصهای مربوط
به نرخ اشتغال و نرخ اشتغال مرتبط با دورههای آموزشی ،مقایسه این متغیرها به همراه مقایسه متغیرهای
موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در
دورههای آموزش مهارتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای ،میباشد بنابراین دو جامعه مجزا برای این
پژوهش قابل طرح و بررسی میباشد.
الف) جامعه اول عبارتست از کلیه دانشآموختگان در همه مقاطع تحصیلی – کاردانی تا دکتری -از همه
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت که حداقل سه سال از زمان
فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد و در یکی از دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای شرکت کرده
باشند .دلیل تعیین این سه سال انجام امور مربوط به خدمت نظام وظیفه در دانشآموختگان مرد میباشد.

71

فصل سوم /روش پژوهش

ب) جامعه دوم عبارتست از کلیه دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و
حرفهای که شرایط جامعه قسمت الف -به جز شرکت در دورههای آموزش فنی و حرفهای -را دارا باشند.

نمونه و روش نمونهگیری
همانند جامعه آماری ،پژوهش حاضر دارای دو نمونه مجزا میباشد .الف) نمونهای با تعداد  420نفر که با
روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش فنی و حرفهای
انتخاب گردید .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان استخراج گردید .تعداد نمونه مستخرج از
این جدول با توجه به حجم جامعه 375 ،نفر بود که با در نظر گرفتن مقادیر بی پاسخ یا افت احتمالی نمونه،
 420نفر پرسشنامه پژوهش را تکمیل نمودند.
ب) نمونهای با حجم  150نفر –  75دانشآموخته در هر گروه -از بین دانشآموختگان شرکتکننده و
غیرشرکتکننده در دورههای آموزش فنی و حرفهای که با روش نمونه در دسترس انتخاب و برحسب
جنسیت و رشته تحصیلی همتا شدند .حجم نمونه بر مبنای آلفای  ،0/05توان آزمون  ،0/95اندازه اثر متوسط
( )0/25و تعداد  5متغیر (نرخ اشتغال ،نرخ اشتغال مرتبط ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری
شغلی) حداقل برابر با  86نفر ( 43نفر برای گروه دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی
فنی و حرفهای و  43نفر برای غیرشرکت کنندگان در این دورهها) تعیین گردید که با در در نهایت این نمونه
با حجم  150نفر انتخاب و افراد منتخب پرسشنامههای پژوهش را تکمیل نمودند .در شکل  1-3شکل
خروجی نرم افزار همراه با شاخصهای گزارش شده ارائه شده است:

شکل  3-1خروجی نرم افزار  G*Powerبرای تعیین حجم نمونه

فصل سوم /روش پژوهش

72

ابزارهای گردآوری اطالعات
به منظور گردآوری اطالعات پژوهش از یک ابزار جمعیت شناختی محقق ساخته برای سنجش نرخ اشتغال و
نرخ اشتغال مرتبط با دوره آموزشی و سه مقیاس استاندارد برای سنجش موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و
انطباقپذیری شغلی استفاده میگردد که ویژگیهای این ابزارها در سطرهای بعدی ارائه میگردند.
الف) پرسشنامه جمعیت شناختی سنجش نرخ اشتغال و نرخ اشتغال مرتبط با دوره آموزشی
جهت سنجش نرخ اشتغال و نرخ اشتغال مرتبط با دوره آموزشی از یک پرسشنامه جمعیت شناختی محقق
ساخته با عنوان پرسشنامه سنجش نتایج شرکت در دورههای مهارتآموزی فنی و حرفهای استفاده گردید .این
پرسشنامه شامل 27سؤال و گویه میباشد .سؤاالت و گویههای این پرسشنامه شامل سن ،جنسیت ،محل تولد،
رشته تحصیلی ،آخرین مدرک تحصیلی ،سال اخذ آخرین مدرک دانشگاهی ،دانشگاه و شهر محل تحصیل،
نوع دانشگاه ،سال شرکت در دورههای آموزش فنی و حرفهای (مخصوص دانشآموختگان شرکتکننده در
دورههای آموزش مهارتی فنی و حرفهای) ،عنوان دوره (های)مهارتی گذرانده شده (مخصوص
دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی فنی و حرفهای) ،ساعات حضور در دوره ،محل
شرکت در دروهها ،انگیزه یا هدف اصلی از شرکت در دورهها ،وضعیت اشتغال فعلی ،وضعیت اشتغال قبلی،
ارتباط یا عدم ارتباط شغل فعلی با دوره مهارتی گذرانده شده ،سال شروع به کار ،سابقه کار و نقش دوره
مهارتی گذرانده شده در ورود به شغل ،اشتغال آفرینی برای دیگران بواسطه مهارت فراگیری شده به عالوه 7
گویه نگرش سنج که بر روی یک مقیاس  6درجهای از به هیچ وجه تا خیلی زیاد نمره گذاری میگردید.
برای تعیین ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه مذکور موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 -1برای تعیین روایی صوری پرسشنامه ،سؤاالت در اختیار  7تن از متخصصان و کارشناسان مشاوره و
روان شناسی به عالوهی متخصصان سازمان آموزش فنی و حرفهای خراسان شمالی قرار گرفت و
سؤاالت از نظر مفهوم بودن ،روان و قابل فهم بودن و سنجش اهداف پژوهش مورد تایید آنها قرار
گرفت.
 -2برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ،ابتدا تمامی سؤاالت مورد نیاز (به استثنای سؤاالت رایج
جمعیت شناختی مانند سن و جنسیت و  ) ...بر روی جدول مربوط به ارزیابی روایی محتوایی
تدوین و در اختیار  12تن از کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفهای خراسان شمالی قرار گرفت
تا برای هر سؤال یا گویه نظر خود را بر روی یک پیوستار شامل گزینههای غیرمرتبط ،نیاز به بازبینی
جدی ،مرتبط اما نیازمند بازبینی و کامال مرتبط اعالم نمایند .سپس با محاسبه ضریب  ،CVIروایی
تک تک سؤاالت و روایی محتوایی برابر با  0/99محاسبه گردید که حاکی از روایی محتوایی باالی
این مقیاس میباشد.
 -3برای تعیین پایایی (اعتبار) پرسشنامه نیز از ضریب بازآزمایی برای تک تک سؤاالت استفاده گردید.
بدین ترتیب که پرسشنامه مذکور با فاصله  12روز بر روی  50نفر از مشارکت کنندگان مجددا اجرا
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و نتایج با استفاده از آزمون کای اسکوئر برای تک تک سؤاالت محاسبه گردید .این ضریب برای
همه سواالت بین  0/92تا  1محاسبه گردید که حاکی از اعتبار باالی پرسشنامه دارد.
 -4عالوه بر ضریب بازآزمایی برای کل پرسشنامه ،جهت بررسی اعتبار  7گویه نگرش سنج آلفای
کرونباخ بر روی  420شرکتکننده برابر با  0/87محاسبه گردید که این مورد نیز موید اعتبار قابل
قبول این بخش میباشد.
ب) مقیاس موفقیت شغلی نبی
این مقیاس توسط نبی ( )2001طراحی و مشتمل بر  12سؤال میباشد که دو مولفه موفقیت شغلی درونی (7
سؤال) و موفقیت شغلی بیرونی ( 5سؤال) را مورد سنجش قرار میدهد پاسخگویی به این مقیاس بر اساس
مقیاس لیکرت  5درجهای میباشد .اعتبار این مقیاس در پژوهش نبی ( )2001به ترتیب برای موفقیت درونی
و بیرونی برابر با  0/82و  0/83محاسبه گردید .اولین بار این مقیاس توسط گل پرور و قضوی ()1389
ترجمه و شاخصهای روان سنجی آن مطلوب گزارش شده .در این پژوهش روایی سازه این پرسشنامه موید
ساختار دو عاملی اصلی می باشد به عالوه ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب برای بعد درونی و بیرونی
موفقیت شغلی برابر با  0/82و  0/84محاسبه شده است.
ج) مقیاس اشتغالپذیری خودادراکی راسویل و همکاران
این مقیاس توسط راسویل ،هربرت و راسویل ( )2008بر اساس چهار جزء (خودباوری ،دانشگاه من،
وضعیت بازار کار بیرون و رشته تحصیلی من) تدوین شده که یک ماتریس چهار وجهی را تشکیل میدهد.
در مجموع این مقیاس شامل  16گویه است که بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینهای نمره گذاری میگردد.
پایایی این ابزار در مطالعه راسویل هربرت و راسویل ( )2008برابر با  0/75محاسبه گردیده است .روایی
سازه پرسشنامه نیز بیانگر این است که این ابعاد در مجموع  41/9درصد واریانس استخدامپذیری را پیش
بینی نموده است .ویژگیهای روان سنجی این ابزار در ایران توسط عبدی و لیاقتدار ( )1396بر روی 185
دانشجوی سال آخر رشتههای فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان
میدهد ضریب همسانی درونی این ابزار برابر با  0/89محاسبه شده است .به عالوه نتایج بررسی روایی
همگرای این پرسشنامه از طریق محاسبه همبستگی آن با مقیاس قابلیت استخدام برنامه درسی برابر با 0/78
محاسبه شده که در سطح آلفای  0/01معنادار است .به عالوه شاخصهای برازش مدل ساختاری بیانگر
روایی سازه مطلوب این پرسشنامه میباشد.
د) مقیاس انطباقپذیری شغلی ساویکاس
این مقیاس به سرپرستی مارک ال ساویکاس در سال  2012بـا همکـاری  13کـشور دنیا ساخته شد .مقیاس
انطباقپذیری شغلی دارای  24سوال است و چهار بعد را انـدازهگیـری مـیکنـد که عبارتند از :دغدغه،
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کنترل ،کنجکاوی ،اعتمـاد .متوسط ضریب آلفای کرونبـاخ بـرای مقیـاس انطباقپذیری شغلی را در بـین 13
کـشور به ترتیب برای مقیاس دغدغه  ،0/83کنترل  ،0/74کنجکاوی  0/79و اعتماد  0/85به دست آوردند.
این ضریب برای کل مقیاس  0/92بوده که در بین  13کشور نام برده شده از  0/87تا  0/96متغیر بوده است
(صالحی و همکاران .)1393 ،به منظـور گـردآوری شواهد مربوط به روائی سازه مقیاس انطباقپذیری شغلی
در ایران ،از روش تحلیل عاملی تائیـدی استفاده کردند .نتایج حاصله نشان داد که ساختار عاملی مقیاس
انطباقپذیری شغلی در نمونه مورد نظر تائید گردید .همچنین میانگین و انحراف استاندارد مقیاس
انطباقپذیری شغلی که بر روی  1057نفر از دانشجویان جدیدالورد دانشگاه تهران انجام شد ،برای دختران
برابر با  50/30±10/03و برای پسران برابر با  49/13±9/63محاسبه گردید (صفری ،ربیعی ،مصباح و
نسیرین.)1395 .

روش اجرای پژوهش
به منظور اجرای پژوهش حاضر و با هدف روشمند نمودن تمامی مراحل پژوهش ،گامهای اساسی اجرای
پژوهش حاضر به شکل زیر صورت پذیرفت:
 -1پس از تصویب پیشنهاده پژوهش ،فهرست کلیه دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش
مهارتهای فنی و حرفهای کلیه مراکز استان خراسان شمالی دریافت و بر اساس آن حجم نمونه
پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان ،مشخص گردید .این حجم مشتمل بر  375نفر بود که
با در نظر گرفتن میزان ریزش یا افت و همچنین پاسخهای از دست رفته احتمالی ،جامعه هدف برابر
با  450نفر در نظر گرفته شد.
 -2از آنجا که ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامهای محقق ساخته بود ،جهت بررسی روایی صوری
و محتوایی ،این ابزار در اختیار گروهی از کارشناسان دانشگاهی و کارشناسان سازمان آموزش فنی و
حرفه ای قرار گرفت و پس از انعکاس نظرات کارشناسی پرسشنامه نهایی تدوین و آماده اجرا
گردید.
 -3در مرحله سوم با استفاده از فهرست دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای
فنی و حرفهای کلیه مراکز استان خراسان شمالی ،با در نظر گرفتن نسبت متناسب برحسب جنسیت
و رشته تحصیلی ،شماره تلفن همراه مشارکت کنندگان استخراج و فرایند تماس با آنها شروع
گردید .به منظور حفظ جنبههای محرمانه بودن ،تماس با مشارکت کنندگان از خط تلفنی سازمانی
صورت پذیرفت .در این مرحله ابتدا به منظور جلب اعتماد و اطمینان شرکت کنندگان ،شرح
مختصری از اطالعات موجود در فهرست ارائه شده مانند دوره آموزشی و سال شرکت در دورههای
آموزشی ،با مشارکت کننده در میان گذاشته میشد .سپس در صورت تمایل به همکاری برای تکمیل
پرسشنامه ،سؤاالت از مشارکت کننده پرسیده میشد.

فصل سوم /روش پژوهش

75

 -4در مرحله چهارم و به منظور گردآوری اطالعات مربوط به قسمت دوم مطالعه – مقایسه نرخ
اشتغال ،نرخ اشتغال مرتبط با دوره (رشته) ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی -در
دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای،
ابتدا لینک الکترونیکی ابزار طراحی گردید ( http://golpich. porseshnameonline.
 .)comپس از آن این لینک برای  120دانشآموخته به صورت در دسترس ،ارسال گردید .پرسشنامه
به گونهای طراحی شده بود که در صورت انتخاب گزینه شاغل هستم ،پرسشنامه موفقیت شغلی
ارائه میگردید در غیراینصورت فقط پرسشنامه محقق ساخته و سپس پرسشنامه اشتغالپذیری و
انطباقپذیری برای فرد ارائه میگردید .پس از یک مهلت  4روزه تعداد  87نفر این پرسشنامهها را
تکمیل نمودند .پس از آن با استخراج جنسیت و رشته تحصیلی این افراد ،دانشآموختگان همسان
با همان جنسیت /رشته از بین افراد شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای
انتخاب و لینک پرسشنامهها برای آنان ارسال گردید .پس از انطباق کامل افراد دو گروه روند تکمیل
پرسشنامهها پایان پذیرفت.
 -5به منظور محاسبه ضریب بازآزمایی پرسشنامه محقق ساخته ،پس از گذشت  12روز از اجرای
نخست این پرسشنامه ،لینک الکترونیکی آن برای تعداد  50نفر از همان افراد مجددا ارسال گردید.

روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش متناسب با سؤاالت پژوهش ،از روشهای آماری منطبق با هر سؤال
استفاده خواهد شد که شرح آن در موارد زیر توصیف میگردد:
 -1استفاده از روشهای آمار توصیفی شامل توزیعهای فراوانی ،جداول و نمودارها ،محاسبه شاخص-
های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش.
 -2ارائه شاخصهایی مانند فراوانی ،درصد و نمایش نمودارهای مربوط جهت بررسی نرخ اشتغال و
نرخ اشتغال مرتبط با دوره /رشته.
 -3استفاده از آزمون خی دو و روش مونتهکارلو جهت بررسی تفاوت گروههای جنسیتی ،رشتههای
مختلف تحصیلی ،نوع دانشگاه ،مقطع تحصیلی و  ...در میزان اشتغال و اشتغال مرتبط با دوره.
 -4استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای موفقیت شغلی،
اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در دو گروه دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در
دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای.
 -5استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری جهت مقایسه موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و
انطباقپذیری شغلی در دو گروه دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای
آموزش مهارتهای فنی و حرفهای.
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 -6استفاده از آزمون  tبرای مقایسه دو نسبت همبسته ،آزمون  tبرای مقایسه دو نسبت مستقل و رویهی
ماراسکیلو برای مقایسه چند نسبت مستقل ،جهت مقایسه نرخ اشتغال و نرخ اشتغال مرتبط با دوره
در دو گروه دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و
حرفهای و مقایسه به تفکیک رشته ،نوع دانشگاه ،سطح دانشگاه ،آخرین مدرک تحصیلی و ...
 -7استفاده از آزمون  tهمبسته جهت مقایسه متغیر موفقیت شغلی در دو گروه دانشآموختگان
شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای.

مالحظات اخالقی پژوهش
به شرکت کنندگان در این طرح اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه بماند و در سراسر فرایند تحقیق
هیچ اطالعات هویتی ارائه نگردد .به عالوه شرکت کنندگان مختار بودند هر زمان که تمایل داشتند به سؤاالت
پژوهش پاسخ ندهند و هیچ گونه الزام و اجباری برای پاسخگویی وجود نداشت .همچنین اصول مربوط به
احترام و حفظ کرامت انسانی در تماس با مشارکت کنندگان رعایت گردید.

78

فصل چهارم /تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه
در این فصل اطالعات گردآوری شده از طریق پرسشنامهها با استفاده از روشهای رایج آماری و متناسب با
سؤاالت پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نتایج آن در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه
میگردد .این نتایج در دو بخش توصیف آماری و استنباط آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

توصیف آماری
در این بخش به توصیف ویژگیهای مشارکت کنندگان -در هر دو قسمت -پژوهش پرداخته میشود .این
توصیف هم شامل بررسی سیمای کلی مشارکت کننندگان در قسمت اول پژوهش که دانشآموختگان
شرکتکننده در دورههای آموزش فنی و حرفهای میباشند و هم توصیف ویژگیهای کلی شرکت کنندگان
قسمت دوم که شامل دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش فنی و حرفهای
هستند ،میباشد .بدین منظور ابتدا شرکت کنندگان قسمت اول و سپس شرکت کنندگان قسمت دوم مورد
توصیف قرار میگیرند.
در جدول  4-1توزیع فراوانی جنسیت افراد شرکتکننده در پژوهش ارائه شده است:
جدول  4-1توزیع فراوانی جنسیت افراد شرکتکننده در پژوهش
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

231

55

مرد

189

45

کل

420

100

همانگونه که نتایج جدول  4-1نشان میدهد از مجموع  420شرکتکننده 231 ،نفر ( )%55زن و  189نفر
( )%45نیز مرد میباشند که نمودار این توزیع برحسب فراوانی در شکل  4-1ارائه شده است.

جنسیت
زن
مرد

شکل  4-1جنسیت افراد شرکتکننده در پژوهش
در جدول  4-2توزیع فراوانی محل تولد افراد شرکتکننده در پژوهش ارائه شده است:
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جدول  4-2توزیع فراوانی محل تولد افراد شرکتکننده در پژوهش
محل تولد

فراوانی

درصد

بجنورد

218

51/9

شیروان

75

17/9

اسفراین

41

9/8

مانه و سملقان

8

1/9

گرمه و جاجرم

8

1/9

فاروج

5

1/2

غیره

65

15/5

کل

420

100

بر مبنای نتایج جدول  4-2از مجموع  420نفر ،محل تولد  218نفر ( )%51/9بجنورد 75 ،نفر
( )%17/9شیروان 41 ،نفر ( )%9/8اسفراین 8 ،نفر ( )%1/9مانه و سملقان 8 ،نفر ( )%1/9گرمه و جاجرم 5 ،نفر
( )%1/2فاروج و  65نفر ( )%15/5در سایر شهرها متولد شدهاند .بنابراین  %84/5شرکت کنندگان بومی استان
خراسان شمالی هستند .شکل این توزیع در شکل  4-2ارائه شده است:

محل تولد
250
200
150
محل تولد

100
50
0
غیره

فاروج

گرمه و
جاجرم

مانه و سملقان

اسفراین

شیروان

بجنورد

شکل  4-2نمودار محل تولد شرکت کنندگان در پژوهش
در جدول  4-3توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد شرکتکننده در پژوهش ارائه شده است:
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جدول  4-3توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد شرکتکننده در پژوهش
رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

علوم انسانی

51

12/1

فنی و مهندسی

263

62/6

علوم پایه

21

5

هنر

3

0/7

کشاورزی

76

18/1

گروه علوم پزشکی

6

1/4

کل

420

100

همانگونه که نتایج جدول  4-3نشان میدهد رشته تحصیلی  51نفر ( )%12/1از شرکت کنندگان
علوم انسانی 263 ،نفر ( )%62/6فنی و مهندسی 21 ،نفر ( )%5علوم پایه 3 ،نفر ( )%0/7هنر 76 ،نفر ()%18/1
کشاورزی و  6نفر ( )%1/4رشتههای گروه علوم پزشکی میباشند .نمودار این توزیع در شکل  4-3ارائه شده
است:

رشته تحصیلی
300
250
200
150

رشته تحصیلی

100
50
0
گروه پزشکی

کشاورزی

هنر

علوم پایه

فنی و مهندسی علوم انسانی

شکل  4-3نمودار رشته تحصیلی افراد شرکتکننده در پژوهش
در جدول و شکل  4-4توزیع فراوانی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش ارائه شده است:
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جدول  4-4توزیع فراوانی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش
مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

کاردانی

22

5/2

کارشناسی

297

70/7

کارشناسی ارشد

98

23/3

دکتری

3

0/7

کل

420

100

مطابق نتایج جدول  4-4تحصیالت  22نفر ( )%5/2در مقطع کاردانی 297 ،نفر ( )%70/7کارشناسی،
 98نفر ( )%23/3کارشناسی ارشد و  3نفر ( )%0/7در مقطع دکتری دانشآموخته شدهاند که نمودار آن نیز در
شکل زیر ارائه شده است:

مقطع تحصیلی
350
300

250
200
مقطع تحصیلی

150
100
50
0
کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی

کاردانی

شکل  4-4نمودار توزیع فراوانی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش
در جدول و شکل  4-5توزیع فراوانی و نمودار مربوط به سال فراغت از تحصیل شرکت کنندگان از
آخرین مقطع تحصیلی آنها ارائه شده است افرادی که فعال مشغول به تحصیل هستند ،قبال حداقل در یک
مقطع تحصیلی دانشآموخته شدهاند:
جدول  4-5توزیع فراوانی سال فراغت از تحصیل شرکت کنندگان از آخرین مقطع تحصیلی
سال فراغت از تحصیل

فراوانی

درصد

سال 74-79

4

0/95

سال80-85

6

1/42
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سال 86-91

59

14/05

سال 92-97

280

66/6

سال تاکنون97-

71

17

کل

420

100

همانگونه که نتایج جدول  4-5نشان میدهد  4نفر ( )%0/95بین سالهای  6 ،74-79نفر ()%1/42
بین سالهای  59 ،80-85نفر ( )%14/05بین سالهای  280 ،86-91نفر ( )%66/6بین سالهای  92-97و 71
نفر ( )%17بین سالهای  97تا کنون دانشآموخته شدهاند که نمودار آن در شکل زیر ارائه شده است:

سال فراغت از تحصیل
300
250
200
150

سال فراغت از تحصیل

100
50
0
97-92

 -97تا کنون

85-80

91-86

79-74

شکل  4-5نمودار توزیع فراوانی سال فراغت از تحصیل شرکت کنندگان از آخرین مقطع تحصیلی
در جدول و شکل  4-6دانشگاه محل تحصیل افراد شرکتکننده برحسب سطحبندی وزارت علوم
ارائه شده توضیح اینکه کلیه این سطحبندی برحسب کیفیت ،هرم اعضای هیات علمی و مرتبه آنها ،تعداد
دانشجویان ،مقاالت منتشر شده و  ...میباشد.
جدول  4-6توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل افراد شرکتکننده برحسب سطحبندی وزارت علوم
دانشگاه محل تحصیل

فراوانی

درصد

سطح 1

54

12/9

سطح 2

43

10/2

سطح  3و 4

323

76/9

کل

420

100
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بر مبنای نتایج جدول  4-6از مجموع  420شرکتکننده 54 ،نفر ( )%912از دانشگاههای سطح ،1
 43نفر ( )%10/2از دانشگاههای سطح  ،2و  323نفر ( )%76/9از دانشگاههای سطح  3و  4دانشآموخته شده-
اند .که نمودار آن در شکل زیر ارائه شده است:

دانشگاه محل تحصیل
350
300
250
200
دانشگاه محل تحصیل

150

100
50
0
سطح  3و 4

سطح 1

سطح 2

شکل  4-6توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل افراد شرکتکننده برحسب سطحبندی وزارت علوم
پس از مشخص کردن سطح دانشگاههای محل تحصیل افراد شرکتکننده در پژوهش در جدول و
شکل  4-7توزیع فراوانی و نمودار نوع دانشگاههای این افراد مشخص شده است:
جدول  4-7نوع دانشگاههای محل تحصیل افراد شرکتکننده در پژوهش
نوع دانشگاه

فراوانی

درصد

دانشگاه آزاد اسالمی

108

25/7

دانشگاههای دولتی (روزانه و شبانه)

163

38/8

دانشگاه پیام نور

78

18/6

دانشگاهها و موسسات علمی -کاربردی

12

2/9

دانشگاههای فنی و حرفهای

8

1/9

دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی

51

12/1

کل

420

100

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد  108نفر ( )%25/7در دانشگاه آزاد اسالمی 163 ،نفر
( )38/8در دانشگاههای دولتی 78 ،نفر ( )%18/6در دانشگاه پیام نور 12 ،نفر ( )%2/9در دانشگاهها و
موسسات آموزش علمی – کاربردی 8 ،نفر ( )%1/9در دانشگاههای فنی و حرفهای و  51نفر ( )%12/1از
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دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی دانشآموخته شدهاند که نمودار آن در شکل زیر ارائه شده
است.

نوع دانشگاه
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

نوع دانشگاه

غیر انتفاعی فنی و حرفه ای

علمی -
کاربردی

دولتی

پیام نور

آزاد اسالمی

شکل  4-7نمودار نوع دانشگاههای محل تحصیل افراد شرکتکننده در پژوهش
در خصوص سال شرکت در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای ،جدول و شکل  4-8بیانگر توزیع
این متغیر میباشد:
جدول  4-8توزیع سال شرکت در دورههای فنی و حرفهای
سال شرکت در دوره

فراوانی

درصد

سال 92

31

7/3

سال 93

66

15/7

سال 94

82

19/5

سال 95

56

13/3

سال 96

117

27/9

سال 97

68

16

کل

420

100

با توجه به نتایج جدول فوق از مجموع  420شرکتکننده در پژوهش  31نفر ( )%7/3در سال ،92
 66نفر ( )%15/7در سال  82 ،93نفر ( )%19/5در سال  56 ،94نفر ( )%13/3در سال  117 ،95نفر ()%27/9
در سال  96و  68نفر ( )%16در سال  97در این دورهها شرکت نمودهاند که این نتایج در شکل زیر ارائه شده
است:
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سال شرکت در دوره
140
120
100
80
سال شرکت در دوره

60
40
20
0
97

96

95

93

94

92

شکل  4-8نمودار سال شرکت در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای
در جدول و نمودار  4-9تعداد دورههایی که هر شرکتکننده در آن حضور داشته ارائه شده است:
جدول  4-9تعداد دورههای آموزشی که افراد در آن شرکت نمودهاند
تعداد شرکت در دوره

فراوانی

درصد

یک دوره آموزش مهارت

201

47/9

دو دوره آموزش مهارت

117

27/9

سه دوره آموزش مهارت

56

13/3

چهار دوره آموزش مهارت

21

5

پنج دوره آموزش مهارت

11

2/6

شش دوره و بیشتر

14

3/4

کل

420

100

بر مبنای نتایج جدول فوق  201نفر ( )%47/9فقط در یک دوره آموزش مهارت شرکت نمودهاند در
حالیکه  117نفر ( )%27/9در دو دوره 56 ،نفر ( )%13/3در سه دوره 21 ،نفر ( )%5در چهار دوره 11 ،نفر
( )%2/6در پنج دوره و  14نفر ()%3/4در بیش از  6دوره شرکت داشتهاند که نمودار آن در شکل زیر ارائه
شده است:
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تعداد دوره
250

200

150
تعداد دوره
100

50

0
بیش از  6دوره

پنج دوره

چهار دوره

دو دوره

سه دوره

یک دوره

شکل  4-9نمودار تعداد دورههای آموزشی که افراد در آن شرکت نمودهاند
در جدول و شکل  4-10ساعات حضور در دوره(ها) ارائه شده است .این ارائه با دستهبندی ساعات شرکت
در  6دسته مشخص شده است:
جدول  4-10ساعات حضور افراد در دورههای آموزشی
ساعات شرکت در دوره

فراوانی

درصد

تا  200ساعت

196

46/7

 201-400ساعت

147

35

 401-600ساعت

50

11/9

 601-800ساعت

17

4

 801-1000ساعت

4

1

 1001-1444ساعت

6

1/4

کل

420

100

برمبنای نتایج جدول  196 ،4-10نفر تا  200ساعت 147 ،نفر 201-400 ،ساعت 50 ،نفر 401-600
ساعت 17 ،نفر  601-800ساعت 4 ،نفر  801-1000ساعت و  6نفر  1001-1444ساعت در این دورهها
شرکت نمودهاند .درصد این شرکت کنندگان نیز در جدول فوق ارائه شده است .در شکل زیر نمودار این
توزیع نیز ارائه گردیده است:
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ساعات شرکت در دوره ها
250
200
150
100
ساعات شرکت در دوره ها
50
0

شکل 4-10ساعات حضور در دوره (ها)
در جدول و نمودار  4-11به توصیف محل شرکت در دورههای آموزش فنی و حرفهای پرداخته میشود:
جدول  4-11توصیف محل شرکت در دورههای آموزش فنی و حرفهای
محل تولد

فراوانی

درصد

بجنورد

266

63/3

شیروان

86

20/5

اسفراین

51

12/1

مانه و سملقان

10

2/4

گرمه و جاجرم

3

0/7

فاروج

4

1

کل

420

100

همانگونه که در جدول فوق مشخص است  266نفر از شرکت کنندگان در شهر بجنورد 86 ،نفر در
شیروان 51 ،نفر در اسفراین 10 ،نفر در مانه و سملقان 3 ،نفر در گرمه و جاجرم و  4نفر در فاروج در این
دورهها شرکت نمودهاند که نمودار آن در شکل زیر ارائه شده است:
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محل شرکت در دوره
300
250
200
150
محل شرکت در دوره
100

50
0
گرمه و
جاجرم

فاروج

مانه و سملقان

اسفراین

شیروان

بجنورد

شکل  4-11توصیف محل شرکت در دورههای آموزش فنی و حرفهای
در پرسشنامه محقق ساخته به پیشنهاد کارشناسان سازمان آموزش فنی و حرفهای سؤالی جهت
بررسی انگیزه افراد از شرکت در دورههای آمورش مهارت طرح گردید که توزیع پاسخهای آن در جدول و
نمودار  4-12ارائه شده است:
جدول  4-12انگیزه افراد شرکتکننده برای حضور در دوره آموزش مهارتها
انگیزه شرکت در دوره

فراوانی

درصد

استخدام شدن

75

17/9

راه اندازی شغل

70

16/7

مهاجرت

6

1/4

عالیق شخصی

101

24

شغل دوم

6

1/4

تقویت رزومه

162

38/6

کل

420

100

بر مبنای نتایج جدول فوق  75نفر با هدف استخدام شدن 70 ،نفر برای راه اندازی شغل 6 ،نفر برای
مهاجرت 101 ،نقش برای ارضای عالیق شخصی 6 ،نفر با هدف ایجاد شغل دوم و  162نفر به منظور تقویت
رزومه ،در این دورهها شرکت نمودهاند که نمودار آن در شکل زیر مشخص است:

89

فصل چهارم /تجزیه و تحلیل دادهها

انگیزه شرکت در دوره ها
180
160
140
120
100
80

انگیزه شرکت در دوره ها

60
40

20
0
تقویت رزومه شغل دوم

عالیق
شخصی

مهاجرت

راه اندازی استخدام شدن
شغل

شکل  4-12نمودار توزیع انگیزه شرکت در دورههای فنی و حرفهای
پس از توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه در قسمت اول مطالعه ،در این بخش ویژگیهای
نمونه مورد مطالعه در قسمت دوم مطالعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .همانگونه که قبال ذکر گردید
هدف این قسمت از مطالعه مقایسه نرخ اشتغال ،نرخ اشتغال مرتبط با رشته /دوره ،موفقیت شغلی،
اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در دو گروه فراغ التحصیالن شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای
آموزش فنی و حرفهای میباشد که بدین منظور نمونهای با حجم  150نفر ( 75دانشآموخته در هر گروه)
انتخاب گردید .به دلیل زیاد بودن متغیرهای زمینهای این دو گروه فقط از نظر جنسیت و رشته تحصیلی با
یکدیگر همتا شدند .جدول مربوط به توزیع جنسیت و رشته تحصیلی این افراد در جدول  4-13ارائه شده
است:
جدول  4-13توزیع فراوانی جنسیت و رشته تحصیلی دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در
دورههای آموزش فنی و حرفهای
متغیر
جنسیت

گروه

فراوانی

درصد

زن

38

50/7

مرد

37

49/3

کل

75

100

علوم انسانی

23

30/66

فنی و مهندسی

37

49/33

علوم پایه

7

9/33

کشاورزی

3

4
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رشته تحصیلی

90

هنر

2

2/66

گروه پزشکی

3

4

کل

75

100

همانگونه که نتایج جدول  4-13نشان میدهد در هر گروه  38شرکتکننده زن و  37شرکتکننده
مرد حضور دارند .به عالوه رشته تحصیلی  23نفر در هر دو گروه ،علوم انسانی 37 ،نفر فنی و مهندسی7 ،
نفر علوم پایه 3 ،نفر کشاورزی 2 ،نفر هنر و  3نفر در رشتههای پژشکی مشغول به تحصیل میباشند.
در جدول  4-14توزیع فراوانی مقطع تحصیلی برحسب گروه (شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای
آموزش فنی و حرفهای) ارائه شده است:
جدول  4-14توزیع فراوانی مقطع تحصیلی برحسب گروه
مقطع تحصیلی

شرکت کنندگان در دورهها
تعداد

کارشناسی

درصد

51

غیر شرکت کنندگان در دورهها کل
تعداد

34

درصد

48

تعداد

32

درصد

66 99

کارشناسی ارشد

24

16

27

18

51

34

کل

75

50

75

50

150

100

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد در گروه دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای
فنی و حرفهای مقطع تحصیلی  51نفر کارشناسی و  24نفر کارشناسی ارشد میباشد در گروه دیگر 48
دانشآموخته کارشناسی و  27دانشآموخته کارشناسی ارشد قرار دارد که نمودار آن در شکل  4-13ارائه شده
است:
60
50
40
کارشناسی

30

کارشناسی ارشد

20
10
0
غیر شرکت کنندگان

شرکت کنندگان در دوره ها

شکل  4-13نمودار توزیع فراوانی مقطع تحصیلی برحسب گروه
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به عالوه در جدول  4-15توزیع فراوانی نوع دانشگاه به تفکیک دو گروه ارائه شده است:
جدول  4-15توزیع فراوانی نوع دانشگاه به تفکیک دو گروه
نوع دانشگاه

شرکت کنندگان در دورهها غیر شرکت کنندگان در دورهها کل
تعداد

آزاد اسالمی

درصد

16

تعداد

10/7

درصد

14

تعداد درصد
20 3

9/3
0

دولتی

41

27/3

48

32

89

59/3

پیام نور

10

6/7

5

3/3

15

10

5/3

8

5/3

16

10/7

50

75

50

150

100

موسسات غیرانتفاعی 8
75

کل

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد در گروه دانشآموختگان شرکتکننده 16 ،نفر از
دانشگاه آزاد اسالمی 41 ،نفر دانشگاههای دولتی 10 ،نفر پیام نور و  8نفر موسسات غیرانتفاعی ،دانشآموخته
شدهاند در گروه دیگر  14نفر از دانشگاه آزاد اسالمی 48 ،نفر دانشگاههای دولتی 5 ،نفر پیام نور و  8نفر از
موسسات غیرانتفاعی دانشآموخته شدهاند .نمودار این توزیع در شکل  4-14ارائه شده است:
60

50

40

آزاد اسالمی
دولتی

30

پیام نور
غیر انتفاعی

20

10

0
غیر شرکت کننده

شرکت کننده در دوره ها

شکل  4-14نمودار توزیع فراوانی نوع دانشگاه به تفکیک دو گروه
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استنباط آماری
پس از توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه ،به فرایند بررسی سؤاالت پژوهش پرداخته میشود.
هدف این بخش استنباط ویژگی های جامعه بر اساس مقادیر بدست آمده از گروه نمونه میباشد .در خالل
انجام این کار شاخصهای توصیفی مورد نیاز نیز ارائه میگردد و شرح آن در جداول و نمودارهای متداول
آماری ارائه میشود .سپس با آزمونهای آماری متناسب معنی داری این مقادیر بررسی میگردد.

سوال :1اولین سوال پژوهش مربوط به بررسی نرخ اشتغال در بین دانشآموختگان شرکتکننده
در دورههای آموزش فنی و حرفهای بود که نتایج بررسی کلی و تفصیلی آن در جداول زیر ارائه میگردد:
جدول  4-16توصیف و مقایسه وضعیت اشتغال در بین شرکت کنندگان در دورههای فنی و
حرفهای
وضعیت اشتغال

فراوانی

درصد

شاغل

218

51/9

بیکار

202

48/1

کل

420

100

X2

0/61

p

0/43

z

1/1

p

0/27

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد از مجموع  420شرکتکننده در دورهها فنی و حرفه-
ای 218 ،نفر ( )%51/9شاغل و  202نفر ( )%48/1بیکار میباشند در واقع نرخ اشتغال برابر با  %51/9میباشد.
به عالوه بر مبنای نتایج آزمون خی دوی تک گروهی ( x2=0/61و  )p=0/43و آزمون مقایسه دو نسبت
مستقل ( z=1/1و  ) p=0/27تفاوت معناداری در میزان افراد شاغل و بیکار وجود ندارد .هرچند که تعداد افراد
شاغل در مجموع  %3/8باالتر است اما این مقدار به لحاظ آماری معنادار نمیباشد .نمودار وضعیت اشتغال
این افراد در شکل زیر ارائه شده است:

وضعیت اشتغال

شاغل

بیکار

شکل  4-15نمودار توزیع وضعیت اشتغال افراد شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای
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در ادامه به بررسی وضعیت اشتغال برحسب جنسیت پرداخته میشود تا عالوه بر گزارش نرخ
اشتغال مردان و زنان ،وضعیت اشتغال این دو گروه نیز مورد بررسی قرار گیرد:
جدول  4-17مقایسه وضعیت اشتغال برحسب جنسیت در افراد شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای
وضعیت

شاغل

اشتغال

فراوانی

بیکار
درصد

فراوانی

X2

کل
درصد

فراوانی

p

Z

p

درصد
44/28

جنسیت
زن

86

20/5

145

34/5

231

55

مرد

132

31/4

57

13/6

189

45

کل

218

51/9

202

48/1

420

100

0/0001

5/2

0/001

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد نرخ اشتغال در زنان  %20/5و در مردان  31/4درصد
می باشد که این مقادیر به لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر دارند ( x2=44/28و  )p=0/0001همچنین
نتایج مقایسه آزمون دو نسبت مستقل نیز گویای عدم وجود تفاوت میباشد ( z=5/2و  .)p=0/001به عبارت
دیگر شاغل بودن در مردان بهطور معناداری بیشتر از زنان گزارش شده است .به عالوه نتایج نمودار این
توزیع برحسب فراوانی در شکل  4-16ارائه شده است:
160
140
120
100
زن

80

مرد
60
40
20
0
بیکار

شاغل

شکل  4-16مقایسه وضعیت اشتغال برحسب جنسیت در افراد شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای
عالوه بر جنسیت ،مقایسه نرخ اشتغال برحسب رشته تحصیلی نیز حائز اهمیت میباشد در واقع
پاسخ به این سؤال که نرخ اشتغال در کدام رشتههای تحصیلی باالتر است؟ و آیا این نرخ برحسب رشتههای
تحصیلی متفاوت است؟ در جدول  4-18این نتایج ارائه شده است:
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جدول  4-18مقایسه وضعیت اشتغال به تفکیک رشته تحصیلی
وضعیت اشتغال

شاغل

بیکار

X2

کل

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

علوم انسانی

23

5/5

28

6/7

51

12/1

فنی و مهندسی

144

34/3

119

28/3

263

62/6

علوم پایه

11

2/6

10

2/4

21

5

کشاورزی

1

0/2

2

0/5

3

0/7

هنر

37

8/8

39

9/3

76

18/1

گروه پزشکی

2

0/5

4

1

6

1/4

کل

218

51/9

202

48/1

420

100

3/36

p

0/64

P X2M

3/36

0/66

بر مبنای نتایج جدول فوق نرخ اشتغال در رشتههای علوم انسانی نسبت به کل برابر با  ،%5/5فنی و
مهندسی  ،%34/3علوم پایه  ،%2/6کشاورزی ،% ./2هنر  %8/8و گروه پزشکی  %0/5میباشد .برمبنای نتایج
آزمون خی دو ،وضعیت اشتغال در رشتههای مختلف تحصیلی تفاوت آماری معناداری را نشان نمیدهد
( x2=3/36و  .)p=0/64نتایج روش مونته کارلو 1نیز موید عدم وجود تفاوت در نسبت شاغلین برحسب
رشته تحصیلی میباشد ( x2M=3/36و  )p=0/66به عالوه بررسی با رویهی ماراسکیلو( 2جدول ،)4-19فرض
عدم تفاوت بین نسبتها را تایید میکند .در نمودار  4-17شکل این توزیع ارائه شده است:
جدول  4-19مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب رشته تحصیلی با رویهی ماراسکیلو
نسبتها

مقدار

مقدار

معناداری

بحرانی
( |pانسانی( ) - pفنی و مهندسی|)

0. 253

0. 097

خیر

( |pانسانی( ) - pعلوم پایه|)

0. 430

0. 073

خیر

( |pانسانی( ) - pکشاورزی|)

0. 935

0. 118

خیر

( |pانسانی( ) - pهنر|)

0. 300

0. 036

خیر

( |pانسانی( ) - pگروه پزشکی|)

0. 681

0. 118

خیر

( |pفنی و مهندسی( ) - pعلوم پایه|)

0. 377

0. 024

خیر

( |pفنی و مهندسی( ) - pکشاورزی|)

0. 911

0. 214

خیر

( |pفنی و مهندسی( ) - pهنر|)

0. 216

0. 061

خیر

( |pفنی و مهندسی( ) - pگروه پزشکی|) 0. 648

0. 214

خیر

0. 975

0. 190

خیر

( |pعلوم پایه( ) - pکشاورزی|)

monte carlo method
marascuilo procedure

1
2
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( |pعلوم پایه( ) - pهنر|)

0. 410

0. 037

خیر

( |pعلوم پایه( ) - pگروه پزشکی|)

0. 736

0. 190

خیر

( |pکشاورزی( ) - pهنر|)

0. 925

0. 154

خیر

( |pکشاورزی( ) - pگروه پزشکی|)

1. 109

0. 000

خیر

( |pهنر( ) - pگروه پزشکی|)

0. 668

0. 154

خیر
160
140

120
100
شاغل

80

بیکار

60
40
20
0
گروه پزشکی

هنر

کشاورزی

علوم پایه

فنی و مهندسی علوم انسانی

شکل  4-17مقایسه وضعیت اشتغال به تفکیک رشته تحصیلی
به عالوه نتایج بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال برحسب آخرین مدرک تحصیلی نیز در جدول  4-20ارائه
شده است:
جدول  4-20مقایسه وضعیت اشتغال برحسب آخرین مدرک تحصیلی
بیکار

X2

کل

وضعیت اشتغال

شاغل

مقطع تحصیلی

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

کاردانی

8

1/9

14

3/3

22

5/2

کارشناسی

136

32/4

161

38/3

297

70/7

کارشناسی ارشد

72

17/1

26

6/2

98

23/3

دکتری

2

0/5

1

0/2

3

0/7

کل

218

51/9

202

48/1

420

100

25/09

p

X2M

p

0/0001 25/09 0/0001

منطبق با نتایج جدول فوق نرخ اشتغال نسبت به کل در مقطع کاردانی برابر با  ،%1/9کارشناسی
 ،%32/4کارشناسی ارشد  %17/1و مقطع دکتری  0/5میباشد .نتایج آزمون خی دو و خی دو مونته کارلو
بیانگر وجود تفاوت وضعیت اشتغال برحسب مدرک تحصیلی میباشد ( x2=3/36و  .)p=0/0001به عالوه
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نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-21نشان میدهد که نسبت افراد شاغل در مقطع کاردانی ( )%36/4بهطور
معناداری از مقطع کارشناسی ارشد ( )%73/5پایینتر است به عالوه نسبت شاغلین مقطع کارشناسی ()%45/8
بهطور معناداری پایینتر از مقطع کارشناسی ارشد ( )%73/5میباشد .نمودار این توزیع در شکل  4-19ارائه
شده است.
جدول  4-21مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب آخرین مدرک تحصیلی با رویهی ماراسکیلو
مقادیر

نسبت ها

مقدار

معناداری

بحرانی
0. 298

0. 094

خیر

( |pکاردانی( ) - pکارشناسی 0. 313

0. 371

بلی

( |pکاردانی( ) - pکارشناسی|)
ارشد|)

0. 813

0. 303

خیر

( |pکارشناسی( ) - pکارشناسی 0. 149

0. 277

بلی

( |pکاردانی( ) - pدکتری|)
ارشد|)

0. 765

0. 209

خیر

( |pکارشناسی ارشد0. 771 ) - p

0. 068

خیر

( |pکارشناسی( ) - pدکتری|)
(دکتری|)

180
160
140
120

100

شاغل

80

بیکار

60
40
20
0
دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

شکل  4-19مقایسه وضعیت اشتغال برحسب آخرین مدرک تحصیلی

97

فصل چهارم /تجزیه و تحلیل دادهها

در جدول  4-22وضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دورههای فنی و حرفهای برحسب سطح
دانشگاه ارائه میگردد .همانگونه که قبال ذکر شد این سطحبندی از سوی وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری
و مبتنی بر شاخصهای علمی تعیین میگردد:
جدول  4-22وضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دورههای فنی و حرفهای برحسب سطح دانشگاه
بیکار

X2

کل

وضعیت اشتغال

شاغل

سطح دانشگاه

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

سطح یک

34

8/1

20

4/8

54

12/9

سطح دو

28

6/7

15

3/6

43

10/2

سطح سه و چهار

156

37/1

167

39/8

323

76/9

کل

218

51/9

202

48/1

420

100

P

7/33

0/02

X2M

8/65

P

0/01

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد نسبت به کل افراد شرکتکننده ،شاغل بودن
دانشآموختگان دانشگاههای سطح یک  ،%8/1سطح دو  %6/7و سطح سه و چهار  %37/1گزارش شده است.
نتایج آزمون خی دو ( x2=7/33و  )p=0/02و روش مونته کارلو ( x2M=8/65و )p=0/01بیانگر وجود تفاوت
در وضعیت اشتغال برحسب سطح دانشگاه میباشد .اما رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-23تفاوت نسبت افراد
شاغل در سطوح مختلف را معنادار گزراش نمیکند (سطح یک=  ،%63سطح دو= %65و سطح سه و
چهار= .) %47نمودار این توزیع نیز در شکل  4-20ارائه شده است.
جدول  4-23مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب سطح دانشگاه با رویهی ماراسکیلو
نسبت

مقادیر بحرانی

مقدار

معناداری

( |pسطح یک( ) - pسطح دو|)

0. 240

0. 022

خیر

( |pسطح یک( ) - pسطح سه و 0. 174

0. 160

خیر

چهار|)
( |pسطح دو( ) - pسطح سه و 0. 190
چهار|)

0. 181

خیر
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سطح یک

سطح دو

شکل  4-20مقایسه وضعیت اشتغال برحسب آخرین مدرک تحصیلی
در جدول  4-24وضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دورههای فنی و حرفهای برحسب نوع دانشگاه ارائه
میگردد.
جدول  4-24وضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دورههای فنی و حرفهای برحسب نوع دانشگاه
بیکار

X2

کل

وضعیت اشتغال

شاغل

نوع دانشگاه

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

دانشگاه آزاد اسالمی 70

16/7

38

9

108

25/7

77

18/3

86

20/5

163

38/8

دانشگاههای دولتی

p

X2M

P

0/001 19/34 0/002 19/34

(روزانه و شبانه)
دانشگاه پیام نور

30

7/1

48

11/4

78

18/6

دانشگاهها و

5

1/2

7

1/7

12

2/9

موسسات علمی-
کاربردی
دانشگاههای فنی و

7

1/7

1

0/2

8

1/9

حرفهای
دانشگاهها و

29

6/9

22

5/2

51

21/2

موسسات غیرانتفاعی
کل

218

51/9

202

48/1

420

100

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد نسبت اشتغال هر نوع دانشگاه به کل برای دانشگاه
آزاد اسالمی  ،%16/7دولتی  ،%18/3پیام نور  ،%7/1علمی – کاربردی  ،%1/2فنی و حرفهای  %1/7و
غیرانتفاعی  %6/9گزارش شده است .به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو ( x2=19/34و  )p=0/002و
روش مونته کارلو ( x2M=19/34و  ،)p=0/001وضعیت اشتغال برحسب نوع دانشگاه دارای تفاوت معناداری
میباشد .به عالوه نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-25نشان میدهد که نسبت افراد شاغل در دانشگاه آزاد
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اسالمی ( )%64/8بهطور معناداری از دانشگاه پیام نور ( )%38/5باالترتر است به عالوه نسبت شاغلین دانشگاه
فنی و حرفهای ( )%87/5بهطور معناداری باالترتر از مقطع دانشگاه پیام نور ( )%38/5میباشد .نمودار این
توزیع در شکل  4-21ارائه شده است .نمودار این توزیع نیز در شکل  4-21ارائه شده است:
جدول  4-25مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب نوع دانشگاه با رویهی ماراسکیلو
نسبت

مقادیر بحرانی مقدار

معناداری

( |pدانشگاه آزاد( ) - pدولتی|)

0. 201

 0. 176خیر

( |pدانشگاه آزاد( ) - pپیام نور|)

0. 239

 0. 264بلی

( |pدانشگاه آزاد( ) - pعلمی کاربردی|)

0. 498

 0. 231خیر

( |pدانشگاه آزاد( ) - pفنی و حرفه ای|)

0. 418

 0. 227خیر

( |pدانشگاه آزاد( ) - pغیر انتفاعی|)

0. 277

 0. 080خیر

( |pدولتی( ) - pپیام نور|)

0. 225

 0. 088خیر

( |pدولتی( ) - pعلمی کاربردی|)

0. 491

 0. 056خیر

( |pدولتی( ) - pفنی و حرفه ای|)

0. 410

 0. 403خیر

( |pدولتی( ) - pغیر انتفاعی|)

0. 265

 0. 096خیر

( |pپیام نور( ) - pعلمی کاربردی|)

0. 508

 0. 032خیر

( |pپیام نور( ) - pفنی و حرفه ای|)

0. 430

 0. 490بلی

( |pپیام نور( ) - pغیر انتفاعی|)

0. 295

 0. 184خیر

( |pعلمی کاربردی( ) - pفنی و حرفه ای|) 0. 613

 0. 458خیر

( |pعلمی کاربردی( ) - pغیر انتفاعی|)

0. 527

 0. 152خیر

( |pفنی و حرفه ای( ) - pغیر انتفاعی|)

0. 452

 0. 306خیر
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شکل  4-21نمودار مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب نوع دانشگاه
در جدول  4-26توزیع فراوانی وضعیت اشتغال به تفکیک تعداد دورههایی که افراد موفق به شرکت در آنها
شدهاند ارائه میگردد.
جدول  4-26توزیع فراوانی وضعیت اشتغال به تفکیک تعداد دورهها
وضعیت اشتغال

شاغل

تعداد دوره (ها)

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

یک

دوره

آموزش 92

بیکار

X2

21/9

109

کل
26

201

p

P X2M

47/9

مهارت
دو

دوره

آموزش 66

15/7

51

12/1

117

27/9

مهارت
سه

دوره

آموزش 31

7/4

25

6

56

13/3

مهارت
چهار

دوره

آموزش 13

1/3

8

1/9

21

5

مهارت
پنج

دوره

آموزش 8

1/9

3

0/7

11

2/6

مهارت
شش دوره و بیشتر

8

1/9

6

1/4

14

3/4

کل

218

51/9

202

48/1

420

100

7/15

7/15 0/20

0/20
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همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد درصد افراد شاغل نسبت به کل افراد در گروهی که
فقط یک دوره شرکت کردهاند برابر با  ،%21/9دو دوره  ،%15/7سه دوره  ،%7/4چهار دوره  ،%1/3پنج دوره
 %1/9و شش دوره و بیشتر هم  %1/9میباشد .به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو ( x2=7/15و )p=0/20
و روش مونته کارلو ( x2M=7/15و  ،)p=0/20وضعیت اشتغال برحسب تعداد دوره دارای تفاوت معناداری
نمیباشد .همچنین نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-27نشان میدهد که نسبت افراد شاغل برحسب
دورههایی که در آن شرکت نمودهاند متفاوت نیست هرچند به ترتیب نرخ اشتغال برحسب دوره عبارتست از
پنج دوره= ،%72/7چهار دوره=  ،%61/9شش و باالتر=  ،%57/1دو دوره= ،%56/4سه دوره= %55/4و یک
دوره=  .%45/8نمودار این توزیع نیز در شکل  4-22ارائه شده است
جدول  4-27مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب تعداد دوره با رویهی ماراسکیلو
نسبت

مقادیر بحرانی

آماره

معناداری

( |pیک دوره( ) - pدو دوره|)

0. 192

0. 106

خیر

( |pیک دوره( ) - pسه دوره|)

0. 250

0. 096

خیر

( |pیک دوره( ) - pچهار 0. 371

0. 161

خیر

دوره|)
0. 462

0. 270

|)
( |pیک دوره( ) - pشش و 0. 455

0. 114

( |pیک دوره( ) - pپنج دوره

خیر
خیر

باالتر|)
0. 269

0. 011

خیر

( |pدو دوره( ) - pچهار 0. 384

0. 055

خیر

( |pدو دوره( ) - pسه دوره|)
دوره|)

0. 472

0. 163

خیر

( |pدو دوره( ) - pشش و 0. 466

0. 007

خیر

( |pدو دوره( ) - pپنج دوره|)
باالتر|)

( |pسه دوره( ) - pچهار 0. 416

0. 065

خیر

دوره|)
0. 498

0. 174

خیر

( |pسه دوره( ) - pشش و 0. 492

0. 018

خیر

( |pسه دوره( ) - pپنج دوره|)
باالتر|)

0. 569

0. 108

خیر

|)
( |pچهار دوره( ) - pشش و 0. 564

0. 048

خیر

( |pچهار دوره( ) - pپنج دوره
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باالتر|)
0. 156

( |pپنج دوره)( - pشش و 0. 627

خیر

باالتر|)
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بیکار

40
20
0
شش دوره و
بیشتر

چهار دوره سه دوره آموزش دو دوره آموزش یک دوره
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مهارت
مهارت
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شکل  4-22نمودار مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب تعداد دوره
در جدول  4-28نتایج مقایسه وضعیت اشتغال برحسب ساعات شرکت در دورهها ارائه میگردد:
جدول  4-28مقایسه وضعیت اشتغال برحسب ساعات شرکت در دورهها
بیکار

X2

کل

وضعیت اشتغال

شاغل

ساعات دوره (ها)

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

تا  200ساعت

100

23/8

69

22/9

196

46/7

 201-400ساعت

70

16/7

77

18/3

147

35

 401-600ساعت

29

6/9

21

5

50

11/9

 601-800ساعت

10

2/4

7

1/7

17

4

 801-1000ساعت

3

0/7

1

0/2

4

1

 1001-1444ساعت

6

1/4

0

0

6

1/4

کل

218

51/9

202

48/1

420

100

8/62

p

0/12

X2M

8/62

P

0/11

بر مبنای نتایج جدول  4-29درصد افراد شاغل در گروههای مختلف شرکت عبارتست از تا 200
ساعت  201-400 ،%23/8ساعت 401-600 ،%16/7ساعت 601-800 ،%6/9ساعت 801-1000 ،%2/4
ساعت  %0/7و  1001-1444ساعت  .%1/4به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو ( x2=8/62و  )p=0/12و
روش مونته کارلو ( x2M=8/62و  ،)p=0/11وضعیت اشتغال برحسب ساعات حضور دارای تفاوت معناداری
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نمیباشد .همچنین نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-29نشان میدهد که نسبت افراد شاغل برحسب
ساعات حضور دارای تفاوتی به این شرح است :نسبت افراد شاغلی که  1001-1444ساعت در دورهها
شرکت کردهاند ( )%100بهطور معناداری با التر از گروه تا  200ساعت ( )%51میباشد .همچنین نسبت افراد
شاغلی که  1001-1444ساعت در دورهها شرکت کردهاند ( )%100بهطور معناداری با التر از گروه 201-400
ساعت ( )%46/7میباشد .به عالوه نسبت افراد شاغلی که  1001-1444ساعت در دورهها شرکت کردهاند
( )%100بهطور معناداری با التر از گروه  401-600ساعت ( )%58میباشد و باالخره نسبت افراد شاغلی که
 1001-1444ساعت در دورهها شرکت کردهاند ( )%100بهطور معناداری با التر از گروه  601-800ساعت
( )%58/8میباشد .نمودار این توزیع در شکل  4-23ارائه شده است.
جدول  4-29مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب ساعات دوره با رویهی ماراسکیلو
نسبت

مقادیر بحرانی آماره

معنی داری

( |pتا  200ساعت ) - p (400-201ساعت|)

0. 181

 0. 034خیر

( |pتا  200ساعت ) - p (600-401ساعت|)

0. 261

 0. 070خیر

( |pتا  200ساعت ) - p (800-601ساعت|)

0. 415

 0. 078خیر

( |pتا  200ساعت ) - p (1000-801ساعت|)

0. 730

 0. 240خیر

( |pتا  200ساعت ) - p (1444-1001ساعت|)

0. 119

 0. 490بلی

|p (400-201ساعت ) - p (600-401ساعت|)

0. 270

 0. 104خیر

|p (400-201ساعت ) - p (800-601ساعت|)

0. 420

 0. 112خیر

|p (400-201ساعت ) - p (1000-801ساعت|)

0. 733

 0. 274خیر

|p (400-201ساعت ) - p (1444-1001ساعت|)

0. 137

 0. 524بلی

|p (600-401ساعت ) - p (800-601ساعت|)

0. 460

 0. 008خیر

|p (600-401ساعت ) - p (1000-801ساعت|)

0. 757

 0. 170خیر

|p (600-401ساعت ) - p (1444-1001ساعت|)

0. 232

 0. 420بلی

|p (800-601ساعت ) - p (1000-801ساعت|)

0. 823

 0. 162خیر

|p (800-601ساعت ) - p (1444-1001ساعت|)

0. 397

 0. 412بلی

|p (1000-801ساعت ) - p (1444-1001ساعت|) 0. 720

 0. 250خیر
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شکل  4-23نسبت افراد شاغل برحسب ساعات دوره
در ادامه به بررسی وضعیت اشتغال برحسب انگیزه شرکت در دورهها پرداخته میشود که نتایج آن در جدول
 4-30ارائه شده است.
جدول  4-30وضعیت اشتغال برحسب انگیزه شرکت در دورهها
وضعیت اشتغال

شاغل

انگیزه

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

کل

9

37

8/8

75

17/9

7/4

39

9/3

70

16/7

مهاجرت

2

0/5

4

1

6

1/4

عالیق شخصی

55

13/1

46

11

101

24

شغل دوم

3

0/7

3

0/7

6

1/4

تقویت رزومه

89

21/2

73

17/4

162

38/6

کل

218

51/9

202

48/1

420

100

استخدام شدن

38

بیکار

X2

راه اندازی شغل 31

p

P X2M

3/37 0/64 3/37

0/66

با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق نسبت به کل افراد شرکتکننده درصد اشتغال در افرادی
با انگیزه استخدام شدن  ،%9راه اندازی شغل  ،7/4مهاجرت  ،%0/5عالیق شخصی  ،%13/1شغل دوم  %0/7و
تقویت رزومه  %21/2میباشد .بر اساس نتایج آزمون خی دو ( x2=3/37و  )p=0/64و روش مونته کارلو
( x2M=3/37و  ،)p=0/66وضعیت اشتغال برحسب انگیزه حضور دارای تفاوت معناداری نمیباشد همچنین
نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-31نشان میدهد که نسبت افراد شاغل برحسب انگیزه شرکت متفاوت
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نیست هرچند به ترتیب نرخ اشتغال برحسب انگیزه شرکت عبارتست از تقویت رزومه= ،%54/9عالیق
شخصی=  ،%54/5استخدام شدن=  ،%50/7شغل دوم= ،%50راه اندازی شغل= %44/3و مهاجرت= .%33/3
نمودار این توزیع نیز در شکل  4-24ارائه شده است.
جدول  4-31مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب انگیزه با رویهی ماراسکیلو
مقادیر بحرانی

نسبت

( |pاستخدام شدن( ) - pراه اندازی 0. 276

آماره

معناداری

 0. 064خیر

شغل|)
0. 669

 0. 173خیر

( |pاستخدام شدن( ) - pعالیق 0. 253

 0. 038خیر

( |pاستخدام شدن( ) - pمهاجرت|)
شخصی|)

( |pاستخدام شدن( ) - pشغل دوم|) 0. 706

 0. 007خیر

( |pاستخدام شدن( ) - pتقویت 0. 232

 0. 043خیر

رزومه|)
( |pراه اندازی شغل0. 670 ) - p

 0. 110خیر

(مهاجرت|)
( |pراه اندازی شغل( ) - pعالیق 0. 257

 0. 102خیر

شخصی|)
( |pراه اندازی شغل( ) - pشغل 0. 707

 0. 057خیر

دوم|)
( |pراه اندازی شغل( ) - pتقویت 0. 237

 0. 107خیر

رزومه|)
|p

(مهاجرتp

-

)

(عالیق 0. 661

 0. 211خیر

شخصی|)
( |pمهاجرت( ) - pشغل دوم|)

0. 933

 0. 167خیر

( |pمهاجرت( ) - pتقویت رزومه|)

0. 653

 0. 216خیر

( |pعالیق شخصی( ) - pشغل 0. 699

 0. 045خیر

دوم|)
( |pعالیق شخصی( ) - pتقویت 0. 210

 0. 005خیر

رزومه|)
( |pشغل دوم( ) - pتقویت رزومه|)

0. 692

 0. 049خیر
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شکل  4-24نمودار مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب انگیزه
از آنجا که عدهای از مشارکت کنندگان قبل از ورود به شغل جدید ،شاغل بودهاند در جدول  4-32وضعیت
اشتغال افراد شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای به تفکیک وضعیت اشتغال قبلی
ارائه میگردد.
جدول  4-32وضعیت اشتغال افراد شرکتکننده به تفکیک وضعیت اشتغال قبلی
وضعیت اشتغال شاغل
شغل قبلی

بیکار

X2

کل

فراوانی درصد فراوانی درصد

فراوانی درصد

بلی

100

24/4

71

17/4

171

41/8

خیر

112

27/4

126

30/8

238

58/2

کل

212

51/8

197

48/2

420

100

5/19

p

0/023

Z

2/3

p

0/022

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد از مجموع  420نفر 171 ،نفر قبال شاغل بوده و 238
نفر شغل قبلی نداشتهاند .از مجموع  212نفری که اکنون شاغل هستند  100نفر قبال شاغل و  112نفر بیکار
بودهاند .و در گروه افراد بیکار  71نفر قبال شاغل و  126نفر قبال هم بیکار بودهاند .بر اساس نتایج آزمون خی
دو ( x2=5/19و  )p=0/64وضعیت اشتغال برحسب اشتغال قبلی دارای تفاوت معناداری میباشد .همچنین
نتایج بررسی نسبتها ( z=2/3و  )p=0/022بیانگر تفاوت در این نسبها میباشد بدین ترتیب که درصد
شاغل بودن افرادی که قبال شاغل نبودهاند ( )%58/5باالتر از گروهی است که قبال شغل داشتهاند (.)%47/1
نمودار این توزیع نیز در شکل  4-25ارائه شده است.

107

فصل چهارم /تجزیه و تحلیل دادهها

140
120
100
80
شاغل
بیکار

60
40
20
0

قبال شاغل

قبال بیکار

شکل  4-25وضعیت اشتغال افراد شرکتکننده به تفکیک وضعیت اشتغال قبلی
سوال :2سؤال دوم پژوهش بررسی نرخ اشتغال مرتبط با دوره (ها)ی گذرانده شده میباشد .بدین ترتیب
که نرخ اشتغال مرتبط با دوره(ها) در دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش فنی و حرفهای چقدر
است؟
همانگونه که قبال ذکر گردید در نمونه پژوهش حاضر  218نفر معادل  51/9درصد شاغل بودند که
با این عدد نرخ اشتغال این افراد همان  %51/9بود .در جدول  4-33به بررسی ارتباط یا عدم ارتباط شغل
کنونی با دوره (ها)ی گذرانده شده پرداخته میشود تا عالوه بر تعیین نرخ اشتغال مرتبط با دوره ،معناداری
آن نیز محاسبه گردد.
 4-33ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره (ها)ی گذرانده شده
آیا شغل فعلی شما با دوره(ها) گذرانده شده فراوانی

درصد

Z

p

مرتبط است
بلی بهطور مستقیم

77

35/8

بلی بهطور غیرمستقیم

53

24/7

خیر

85

39/5

کل

215

100

4/4

0/001

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد از مجموع  215فرد شاغل ( 3نفر بدون پاسخ) 77 ،نفر
( )%35/8شغل فعلی خود را مستقیما با دورههای فنی و حرفهای گذرانده شده مرتبط دانستهاند 53 ،نفر
( )%24/7این ارتباط را غیرمستقیم گزراش نمودهاند و  85نفر ( )% 39/5شغل خود را با دوره گذرانده شده بی
ارتباط دانستهاند .در مجموع میتوان نرخ اشتغال مرتبط (مستقیم یا غیرمستقیم) با دوره(ها) را  60/5درصد
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گزراش نمود .به عالوه مقایسه نسبت افرادی که شغل مرتبط (مستقیم یا غیرمستقیم) داشتهاند ( )%60/5با
افراد دارای شغل غیرمرتبط ( )% 39/5نشان دهنده تفاوت آماری معنادار این دو گروه میباشد ( z=4/4و
 )p=0/001بدین معنی که نسبت افراد دارای شغل مرتبط بهطور معناداری از گروه دیگر باالتر است .در شکل
 4-26نمودار این توزیع ارائه شده است.

آیا شغل فعلی شما با دوره(ها) گذرانده شده مرتبط است
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بلی به طور غیر مستقیم

شکل  4-26ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره (ها)ی گذرانده شده
جدول  4-34مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره (ها)ی گذرانده شده برحسب جنسیت
ارتباط دوره با شغل

مستقیم

غیر مستقیم

Z

غیر مرتبط

جنسیت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زن

29

34/1

18

21/2

38

44/7

مرد

48

36/9

35

26/9

47

36/2

1/2

p

0/21

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد نرخ اشتغال مرتبط (مستقیم و غیرمستقیم) در زنان
 %55/3و در مردان  63/7درصد میباشد .همچنین نتایج مقایسه آزمون دو نسبت مستقل نیز گویای عدم
وجود تفاوت در نسبت اشتغال مرتبط (مستقیم و غیرمستقیم) در مردان و زنان میباشد ( z=1/2و .)p=0/21
به عالوه نتایج نمودار این توزیع برحسب فراوانی در شکل  4-27ارائه شده است:
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شکل  4-27مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره (ها)ی گذرانده شده برحسب جنسیت
مقایسه نرخ اشتغال مرتبط برحسب رشته تحصیلی نیز حائز اهمیت میباشد در واقع پاسخ به این
سؤال که نرخ اشتغال مرتبط در کدام رشتههای تحصیلی باالتر است؟ و آیا این نرخ برحسب رشتههای
تحصیلی متفاوت است؟ در جدول  4-35این نتایج ارائه شده است:
جدول  4-35مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره (ها)ی گذرانده شده برحسب رشته تحصیلی
ارتباط دوره با شغل

مستقیم

غیر مستقیم

*

X2

غیر مرتبط

رشته

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

علوم انسانی

7

28

5

20

13

52

فنی و مهندسی

53

37/3

38

26/8

51

35/9

علوم پایه

2

18/2

3

27/3

6

54/5

کشاورزی

12

36/4

14

21/2

14

42/4

هنر

1

100

0

0

0

0

گروه پزشکی

2

66/7

0

0

1

33/3

4/39

p

0/49

* 2M

X

4/39

p

0/50

*مبنای مقایسه در این جدول و جداول بعد مرتبط بودن (مستقیم و غیرمستقیم) و غیرمرتبط بودن شغل با دوره (ها)ی آموزش
فنی و حرفهای میباشد.

بر مبنای نتایج جدول فوق نرخ اشتغال مرتبط (مستقیم و غیرمستقیم) در رشتههای علوم انسانی برابر
با  ،%48فنی و مهندسی  ،%46/1علوم پایه  ،%48/5کشاورزی ،%57/6هنر  %100و گروه پزشکی  %66/7می-
باشد .برمبنای نتایج آزمون خی دو ،اشتغال مرتبط یا غیرمرتبط در رشتههای مختلف تحصیلی تفاوت آماری
معناداری را نشان نمیدهد ( x2=4/39و  .)p=0/49نتایج روش مونته کارلو نیز موید عدم وجود تفاوت در
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نسبت شاغلین برحسب ارتباط یا عدم ارتباط با دوره میباشد ( x2M=4/39و  )p=0/50به عالوه بررسی با
رویهی ماراسکیلو (جدول )4-36بیانگر تفاوت نسبت شغلهای مرتبط با دوره در گروه هنر با گروه علوم
انسانی ،فنی و مهندسی ،علوم پایه و کشاورزی میباشد .در نمودار  4-28شکل این توزیع ارائه شده است:
جدول  4-36مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره (ها)ی گذرانده شده برحسب رشته تحصیلی
با رویهی ماراسکیلو
نسبتها

مقدار

مقدار

معناداری

بحرانی
( |pعلوم انسانی( ) - pفنی و مهندسی|)

0. 358

0. 161

خیر

( |pعلوم انسانی( ) - pعلوم پایه|)

0. 600

0. 025

خیر

( |pعلوم انسانی( ) - pکشاورزی|)

0. 417

0. 170

خیر

( |pعلوم انسانی( ) - pهنر|)

0. 332

0. 520

بلی

( |pعلوم انسانی( ) - pگروه پزشکی|)

0. 965

0. 187

خیر

( |pفنی و مهندسی( ) - pعلوم پایه|)

0. 517

0. 186

خیر

( |pفنی و مهندسی( ) - pکشاورزی|)

0. 284

0. 009

خیر

( |pفنی و مهندسی( ) - pهنر|)

0. 134

0. 359

بلی

( |pفنی و مهندسی( ) - pگروه پزشکی|) 0. 915

0. 026

خیر

( |pعلوم پایه( ) - pکشاورزی|)

0. 559

0. 195

خیر

( |pعلوم پایه( ) - pهنر|)

0. 500

0. 545

بلی

( |pعلوم پایه( ) - pگروه پزشکی|)

1. 034

0. 212

خیر

( |pکشاورزی( ) - pهنر|)

0. 251

0. 350

بلی

( |pکشاورزی( ) - pگروه پزشکی|)

0. 940

0. 017

خیر

( |pهنر( ) - pگروه پزشکی|)

0. 906

0. 333

خیر
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شکل  4-28مقایسه اشتغال مرتبط با دوره(ها) به تفکیک رشته تحصیلی
به عالوه نتایج بررسی و مقایسه اشتغال مرتبط با دروه (ها) برحسب آخرین مدرک تحصیلی نیز در جدول
 4-37ارائه شده است:
جدول  4-37مقایسه اشتغال مرتبط با دروه (ها) برحسب آخرین مدرک تحصیلی
ارتباط اشتغال با دوره مستقیم
مقطع تحصیلی

غیر مستقیم

غیر مرتبط

X2

p

p X2M

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

کاردانی

3

37/5

0

0

5

62/5

کارشناسی

46

34/8

32

24/2

54

40/9

کارشناسی ارشد

28

38/4

20

27/4

25

34/2

دکتری

0

0

1

50

1

50

2/81 0/42 2/81

0/45

منطبق با نتایج جدول فوق نرخ اشتغال مرتبط (مستقیم و غیرمستقیم) در مقطع کاردانی برابر با
 ،%37/5کارشناسی  ،%59/1کارشناسی ارشد  %65/8و مقطع دکتری  %50میباشد .نتایج آزمون خی دو و خی
دو مونته کارلو بیانگر وجود عدم تفاوت اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب مدرک تحصیلی میباشد
( x2=2/81و  .)p=0/42به عالوه نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-38نشان میدهد که نسبت افراد دارای
اشتغال مرتبط با دوره (ها) در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری را نشان نمیدهند .نمودار این توزیع
در شکل  4-29ارائه شده است.
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جدول  4-38مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب آخرین مدرک تحصیلی با رویهی ماراسکیلو
مقادیر

نسبت ها

مقدار

معناداری

بحرانی
0. 493

0. 216

خیر

( |pکاردانی( ) - pکارشناسی 0. 503

0. 283

خیر

( |pکاردانی( ) - pکارشناسی|)
ارشد|)

1. 098

0. 125

خیر

( |pکارشناسی( ) - pکارشناسی 0. 196

0. 067

بلی

( |pکاردانی( ) - pدکتری|)
ارشد|)

0. 996

0. 091

خیر

( |pکارشناسی ارشد1. 000 ) - p

0. 158

خیر

( |pکارشناسی( ) - pدکتری|)
(دکتری|)
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شکل  4-29مقایسه وضعیت اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب آخرین مدرک تحصیلی
در جدول  4-39اشتغال مرتبط با دوره (ها)ی شرکت کنندگان در دورههای فنی و حرفهای برحسب سطح
دانشگاه ارائه میگردد.
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جدول  4-39اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب سطح دانشگاه
ارتباط اشتغال با دوره مستقیم
سطح دانشگاه

غیر مستقیم

X2

غیر مرتبط

P

P X2M

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

سطح یک

15

42/9

13

37/1

7

20

سطح دو

8

37/1

8

28/6

12

42/9

سطح سه و چهار

54

35/5

32

21/1

66

43/4

6/67 0/03 6/67

0/03

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد اشتغال مرتبط (مستقیم و غیرمستقیم) در
دانشآموختگان دانشگاههای سطح یک  ،%80سطح دو  %57/1و سطح سه و چهار  %56/6گزارش شده است.
نتایج آزمون خی دو ( x2=6/67و  )p=0/03و روش مونته کارلو ( x2M=6/67و )p=0/02بیانگر وجود تفاوت
در اشتغال مرتبط برحسب سطح دانشگاه میباشد .اما رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-40تفاوت نسبت اشتغال
مرتبط دانشگاههای سطح یک را از سطح سه و چهار متفاوت تلقی مینماید .نمودار این توزیع نیز در شکل
 4-20ارائه شده است.
جدول  4-40مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب سطح دانشگاه با رویهی ماراسکیلو
مقادیر بحرانی مقدار

نسبت

معناداری

0. 282

 0. 229خیر

( |pسطح یک( ) - pسطح سه و چهار|) 0. 193

 0. 234بلی

0. 249

 0. 006خیر

( |pسطح یک( ) - pسطح دو|)
( |pسطح دو( ) - pسطح سه و چهار|)

70
60
50
ارتباط مستقیم

40

ارتباط غیر مستقیم

30

غیر مرتبط

20
10
0
سطح سه و چهار

سطح دو

سطح یک

شکل  4-30مقایسه اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب سطح دانشگاه
در جدول  4-41وضعیت اشتغال مرتبط با دوره(ها) شرکت کنندگان در دورههای فنی و حرفهای برحسب
نوع دانشگاه ارائه میگردد.
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جدول  4-41وضعیت اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب نوع دانشگاه
ارتباط اشتغال با دوره

مستقیم

نوع دانشگاه

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
24

34/3

19

27/1

27

38/6

دولتی 28

37/3

18

24

29

38/7

دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاههای

غیر مستقیم

غیر مرتبط

X2

p

P X2M

3/38 0/64 3/38

0/65

(روزانه و شبانه)
دانشگاه پیام نور

8

دانشگاهها و موسسات 2

28/6

6

21/4

14

50

40

1

20

2

40

علمی -کاربردی
دانشگاههای فنی و حرفه3 -

42/9

0

0

4

57/1

ای
دانشگاهها و موسسات 12

40

9

30

9

30

غیرانتفاعی

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد نسبت اشتغال مرتبط با دوره (مستقیم و غیرمستقیم)در
دانشآموختگان دانشگاه آزاد اسالمی  ،%61/4دولتی  ،%61/3پیام نور  ،%50علمی – کاربردی  ،%60فنی و
حرفهای  %42/9و غیرانتفاعی  %70گزارش شده است .به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو ( x2=3/38و
 )p=0/64و روش مونته کارلو ( x2M=3/38و  ،)p=0/65اشتغال مرتبط با دوره (مستقیم و غیرمستقیم)
برحسب نوع دانشگاه دارای تفاوت معناداری نمیباشد .به عالوه نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-42نیز
نشان دهنده عدم تفاوت میباشد .نمودار این توزیع در شکل  4-31ارائه شده است.
جدول  4-42مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با دوره برحسب نوع دانشگاه با رویهی ماراسکیلو
نسبت

مقادیر

مقدار

معناداری

بحرانی
( |pدانشگاه آزاد( ) - pدولتی|)

0. 269

0. 001

خیر

( |pدانشگاه آزاد( ) - pپیام نور|)

0. 369

0. 114

خیر

( |pدانشگاه آزاد( ) - pعلمی 0. 754

0. 014

خیر

کاربردی|)
( |pدانشگاه آزاد( ) - pفنی و حرفه 0. 652

0. 186

خیر

ای|)
( |pدانشگاه آزاد( ) - pغیر انتفاعی|)

0. 339

0. 086

خیر

( |pدولتی( ) - pپیام نور|)

0. 366

0. 113

خیر
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( |pدولتی( ) - pعلمی کاربردی|)

0. 753

0. 013

خیر

( |pدولتی( ) - pفنی و حرفه ای|)

0. 650

0. 185

خیر

( |pدولتی( ) - pغیر انتفاعی|)

0. 335

0. 087

خیر

( |pپیام نور( ) - pعلمی کاربردی|)

0. 794

0. 100

خیر

( |pپیام نور( ) - pفنی و حرفه ای|)

0. 697

0. 071

خیر

( |pپیام نور( ) - pغیر انتفاعی|)

0. 420

0. 200

خیر

( |pعلمی کاربردی( ) - pفنی و حرفه 0. 958

0. 171

خیر

ای|)
0. 780

0. 100

خیر

( |pفنی و حرفه ای( ) - pغیر 0. 682

0. 271

خیر

( |pعلمی کاربردی( ) - pغیر انتفاعی|)
انتفاعی|)

35
30
25
20
ارتباط مستقیم

15

ارتباط غیر مستقیم

10

غیر مرتبط

5
0
دانشگاهها و دانشگاههای دانشگاهها و
موسسات غیر فنی و حرفهای موسسات
علمی-
انتفاعی
کاربردی

دانشگاه پیام دانشگاههای دانشگاه آزاد
اسالمی
نور
دولتی (روزانه
و شبانه)

شکل  4-31نمودار مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب نوع دانشگاه
در جدول  4-43توزیع فراوانی اشتغال مرتبط با دوره(ها) به تفکیک تعداد دورههایی که افراد موفق به شرکت
در آنها شدهاند ارائه میگردد.
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جدول  4-43توزیع فراوانی اشتغال مرتبط با دوره(ها) به تفکیک تعداد دورهها
غیر مستقیم

X2

غیر مرتبط

ارتباط اشتغال با دوره

مستقیم

تعداد دوره (ها)

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

یک دوره آموزش مهارت

34

37

18

19/6

40

43/5

دو دوره آموزش مهارت

23

34/3

17

25/4

27

40/3

سه دوره آموزش مهارت

10

32/3

11

35/5

10

32/3

30

4

40

3

30

چهار

دوره

آموزش 3

p

P X2M

2/42 0/78 2/42

0/80

مهارت
پنج دوره آموزش مهارت

3

42/9

1

14/3

3

42/9

شش دوره و بیشتر

4

80

2

10

2

10

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد درصد اشتغال مرتبط (مستقیم و غیرمستقیم) با دوره
(ها)ی افراد در گروهی که فقط یک دوره شرکت کردهاند برابر با  ،%56/5دو دوره  ،%59/7سه دوره ،%67/7
چهار دوره  ،%70پنج دوره  %57/1و شش دوره و بیشتر هم  %90میباشد .به عالوه بر اساس نتایج آزمون
خی دو ( x2=2/42و  )p=0/78و روش مونته کارلو ( x2M=2/42و  ،)p=0/80اشتغال مرتبط (مستقیم و
غیرمستقیم) با دوره(ها) برحسب تعداد دوره دارای تفاوت معناداری نمیباشد .همچنین نتایج رویهی
ماراسکیلو (جدول  )4-44نشان میدهد که نسبت اشتغال مرتبط (مستقیم و غیرمستقیم) با دوره (ها)بر حسب
دورههایی که افراد در آن شرکت نمودهاند متفاوت نیست .نمودار این توزیع نیز در شکل  4-32ارائه شده
است
جدول  4-44مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب تعداد دوره با رویهی ماراسکیلو
نسبت

مقادیر بحرانی

آماره

معناداری

( |pیک دوره( ) - pدو دوره|)

0. 263

0. 032

خیر

( |pیک دوره( ) - pسه دوره|)

0. 328

0. 112

خیر

( |pیک دوره( ) - pچهار 0. 512

0. 135

خیر

دوره|)
0. 646

0. 006

خیر

|)
( |pیک دوره( ) - pشش و 0. 538

0. 185

خیر

( |pیک دوره( ) - pپنج دوره

باالتر|)
0. 343

0. 080

خیر

( |pدو دوره( ) - pچهار 0. 522

0. 103

خیر

( |pدو دوره( ) - pسه دوره|)
دوره|)
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0. 653

0. 026

خیر

( |pدو دوره( ) - pشش و 0. 547

0. 153

خیر

( |pدو دوره( ) - pپنج دوره|)
باالتر|)

( |pسه دوره( ) - pچهار 0. 557

0. 023

خیر

دوره|)
0. 682

0. 106

خیر

( |pسه دوره( ) - pشش و 0. 581

0. 073

خیر

( |pسه دوره( ) - pپنج دوره|)
باالتر|)

0. 787

0. 129

خیر

|)
( |pچهار دوره( ) - pشش و 0. 701

0. 050

خیر

( |pچهار دوره( ) - pپنج دوره

باالتر|)
( |pپنج دوره)( - pشش و 0. 804

0. 179

خیر

باالتر|)
45
40
35
30
ارتباط مستقیم

25

ارتباط غیر مستقیم

20

غیر مرتبط

15
10
5
0
یک دوره
دو دوره
سه دوره
چهار دوره
پنج دوره
شش دوره و
آموزش مهارت آموزش مهارت آموزش مهارت آموزش مهارت آموزش مهارت
بیشتر

شکل  4-32نمودار مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب تعداد دوره
در جدول  4-45نتایج مقایسه اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب ساعات شرکت در دورهها ارائه میگردد:
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جدول  4-45مقایسه اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب ساعات شرکت در دورهها
ارتباط اشتغال با دوره مستقیم
ساعات دوره (ها)

غیر مرتبط

غیر مستقیم

X2

P

P X2M

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

تا  200ساعت

35

35/4

18

18/2

46

46/5

 201-400ساعت

26

37/7

23

33/3

20

29

 401-600ساعت

8

28/6

10

35/7

10

35/7

 601-800ساعت

4

36/4

1

9/1

6

54/5

 801-1000ساعت

1

50

0

0

1

50

 1001-1444ساعت

3

50

1

16/7

2

33/3

6/59 0/25 6/59

0/24

بر مبنای نتایج جدول  4-45درصد اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب ساعات مختلف حضور
عبارتست از :تا  200ساعت  201-400 ،%53/5ساعت 401-600 ،%71ساعت 601-800 ،%64/3ساعت
 801-1000 ،%45/5ساعت % 50و  1001-1444ساعت  .%66/7به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو
( x2=6/59و  )p=0/25و روش مونته کارلو ( x2M=6/59و  ،)p=0/24وضعیت اشتغال برحسب ساعات
حضور دارای تفاوت معناداری نمیباشد .همچنین نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-46نشان میدهد که
نسبت اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب ساعات حضور دارای تفاوت معناداری نمیباشد .نمودار این توزیع
در شکل  4-33ارائه شده است.
جدول  4-46مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب ساعات دوره با رویهی ماراسکیلو
نسبت

مقادیر

آماره

معنی داری

بحرانی
( |pتا  200ساعت ) - p (400-201ساعت|)

0. 247

( |pتا  200ساعت ) - p (600-401ساعت|)

0. 344

( |pتا  200ساعت ) - p (800-601ساعت|)

0. 527

( |pتا  200ساعت ) - p (1000-801ساعت|)

1. 188

0.
175
0.
108
0.
081
0.
035
0.
131

|p (400-201ساعت 0. 352 ) - p (600-401

0.
067

|p (400-201ساعت 0. 532 ) - p (800-601

0.
256

( |pتا  200ساعت 0. 662 ) - p (1444-1001
ساعت|)
ساعت|)
ساعت|)

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
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|p (400-201ساعت 1. 190 ) - p (1000-801

0.
210

|p (400-201ساعت 0. 666 ) - p (1444-1001

0.
043

|p (600-401ساعت 0. 583 ) - p (800-601

0.
188

|p (600-401ساعت 1. 214 ) - p (1000-801

0.
143

|p (600-401ساعت 0. 708 ) - p (1444-1001

0.
024

|p (800-601ساعت 1. 278 ) - p (1000-801

0.
045

|p (800-601ساعت 0. 812 ) - p (1444-1001

0.
212

|p (1000-801ساعت 1. 339 ) - p (1444-1001

0.
167

ساعت|)
ساعت|)
ساعت|)
ساعت|)
ساعت|)
ساعت|)
ساعت|)
ساعت|)

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

50
45

40
35
30
ارتباط مستقیم

25

ارتباط غیر مستقیم

20

غیر مرتبط

15
10
5
0
801-1000 1001-1444
ساعت
ساعت

601-800
ساعت

401-600
ساعت

 201-400تا  200ساعت
ساعت

شکل  4-33مقایسه اشتغال مرتبط با دوره برحسب ساعات شرکت در دوره
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در ادامه به بررسی اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب انگیزه شرکت در دورهها پرداخته میشود که نتایج آن
در جدول  4-47ارائه شده است.
جدول  4-47اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب انگیزه شرکت در دورهها
ارتباط اشتغال با دوره مستقیم
انگیزه

غیر مستقیم

X2

غیر مرتبط

p

P X2M

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

استخدام شدن

13

29/5

11

25

20

45/5

راه اندازی شغل

5

22/7

4

18/2

13

59/1

مهاجرت

1

50

1

50

0

0

عالیق شخصی

20

37

13

24/1

21

38/9

شغل دوم

0

0

0

0

3

100

تقویت رزومه

38

42/2

24

26/7

28

31/1

3/37 0/64 3/37

0/66

با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق درصد اشتغال مرتبط با دوره (مستقیم و غیرمستقیم) در
افرادی با انگیزه استخدام شدن  ،%54/5راه اندازی شغل  ،%40/9مهاجرت  ،%100عالیق شخصی ،%61/1
شغل دوم  %0و تقویت رزومه  %68/9میباشد .بر اساس نتایج آزمون خی دو ( x2=12/74و  )p=0/02و
روش مونته کارلو ( x2M=12/74و  ،)p=0/01اشتغال مرتبط با دوره برحسب انگیزه حضور دارای تفاوت
معناداری میباشد همچنین نتایج رویهی ماراسکیلو (جدول  )4-48نشان میدهد که نسبت اشتغال مرتبط با
دوره برحسب انگیزه شرکت در افرادی با انگیزه مهاجرت و ایجاد شغل دوم بیش از سایر گروهها میباشد.
نمودار این توزیع نیز در شکل  4-34ارائه شده است.
جدول  4-48مقایسه نسبت افراد شاغل برحسب انگیزه با رویهی ماراسکیلو
نسبت

مقادیر بحرانی آماره

معناداری

( |pاستخدام شدن( ) - pراه اندازی شغل|)

0. 429

 0. 136خیر

( |pاستخدام شدن( ) - pمهاجرت|)

0. 250

 0. 455بلی

( |pاستخدام شدن( ) - pعالیق شخصی|)

0. 333

 0. 066خیر

( |pاستخدام شدن( ) - pشغل دوم|)

0. 250

 0. 545بلی

( |pاستخدام شدن( ) - pتقویت رزومه|)

0. 298

 0. 143خیر

( |pراه اندازی شغل( ) - pمهاجرت|)

0. 349

 0. 591بلی

( |pراه اندازی شغل( ) - pعالیق شخصی|) 0. 413

 0. 202خیر

( |pراه اندازی شغل( ) - pشغل دوم|)

0. 349

 0. 409بلی

( |pراه اندازی شغل( ) - pتقویت رزومه|)

0. 385

 0. 280خیر

( |pمهاجرت( ) - pعالیق شخصی|)

0. 221

 0. 389بلی
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( |pمهاجرت( ) - pشغل دوم|)

0. 000

 1. 000بلی

( |pمهاجرت( ) - pتقویت رزومه|)

0. 162

 0. 311بلی

( |pعالیق شخصی( ) - pشغل دوم|)

0. 221

 0. 611بلی

( |pعالیق شخصی( ) - pتقویت رزومه|)

0. 274

 0. 078خیر

( |pشغل دوم( ) - pتقویت رزومه|)

0. 162

 0. 689بلی
40
35
30
25

ارتباط مستقیم

20

ارتباط غیر مستقیم
15

غیر مرتبط

10
5
0
تقویت رزومه

شغل دوم

عالیق شخصی

مهاجرت

راه اندازی
شغل

استخدام شدن

شکل  4-34نمودار مقایسه نسبت اشتغال مرتبط برحسب انگیزه
سوال  3و  :4پس از بررسی سؤال اول و دوم پژوهش ،به بررسی سؤال سوم و چهارم پژوهش حاضر

پرداخته میشود این سؤاالت عبارتند از :نرخ اشتغال دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای
آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای چقدر است؟ آیا نرخ اشتغال دانشآموختگان
شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای
متفاوت است؟
بدین منظور با بررسی دو گروه همتا شده – هر گروه  75نفر -از دانشآموختگان شرکتکننده و
غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای ،که از نظر متغیرهای جنسیت و رشته
تحصیلی همتا شدهاند به این سؤال پاسخ داده میشود که نتایج آن در  4-49ارائه شده است:
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جدول  4-49مقایسه وضعیت اشتغال به تفکیک دو گروه از دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده
در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای
وضعیت اشتغال

شاغل

X2

بیکار

p

*Z

p

**P Z

وضعیت شرکت در دوره -فراوانی درصد فراوانی درصد
1/1 0/048 1/68 0/02 6/06

های فنی و حرفهای
شرکتکننده

49

65/3

26

34/7

غیر شرکتکننده

34

45/4

41

54/3

0/29

*مقایسه دو نسبت همبسته (دو گروه همتا شده  75نفری)
**مقایسه دو نسبت مستقل (گروه 420نفری شرکت کنندگان در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و گروه  75نفری
دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای).

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد نرخ اشتغال در گروه دانشآموختگان شرکتکننده در
دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای  %65/3و در گروه دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای
آموزش مهارتهای فنی و حرفهای  %45/4میباشد .وضعیت اشتغال این دو گروه از لحاظ آماری تفاوت
معناداری با یکدیگر دارند ( x2=44/28و  )p=0/0001همچنین نتایج مقایسه آزمون دو نسبت همبسته نیز
گویای عدم وجود تفاوت در نسبت افراد شاغل در دو گروه میباشد ( z=1/68و  .)p=0/048به عبارت دیگر
شاغل بودن در گروه دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای ،بهطور
معناداری بیشتر از گروه دانشآموختگان غیرشرکتکننده گزارش شده است .همچنین مبتنی بر یافتههای قبل
که نرخ اشتغال شرکت کنندگان در دورههای آموزش فنی و حرفهای را  %51/9برآورد کرده بود و با مقایسه
آن با نرخ اشتغال دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای ()%45/4
نتایج بیانگر وجود عدم تفاوت در نرخ اشتغال در این دو گروه میباشد ( z=1/1و  .)p=0/29نتایج نمودار این
توزیع برحسب فراوانی در شکل  4-35ارائه شده است:
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60
50
40
فارغ التحصیالن شرکت کننده در دوره
های فنی و حرفه ای

30

فارغ التحصیالن غیر شرکت کننده در
دوره های فنی و حرفه ای

20
10
0
شاغل

بیکار

شکل  4-35مقایسه وضعیت اشتغال دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای فنی و
حرفهای
سوال  5و 6و  :7سؤاالت  5تا  7پژوهش به بررسی و مقایسه میزان موفقیت شغلی در
دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای مربوط میگردد .از آنجا که
فقط 34نفر از دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای شاغل میباشند ،لذا همین تعداد از
گروه دانشآموختگان شرکتکننده انتخاب و در متغیر موفقیت شغلی مورد مقایسه قرار میگیرند که نتایج
بررسی آن با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون  tبرای مقایسه میانگینها دو گروه همبسته
در جدول  4-50ارائه میگردد:
جدول  4-50مقایسه موفقیت شغلی دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای فنی و
حرفهای
متغیر

گروه

میانگین انحراف

Z k-s

p

T

p

استاندارد
دانشآموختگان
شرکتکننده در
موفقیت

دورههای فنی و

شغلی

حرفهای

42/11

9/13

0/11

0/20
0/61

دانشآموختگان
غیرشرکتکننده در
دورههای فنی و

40/97

5/67

0/09

0/20

0/54
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حرفهای

همانگونه که نتایج جدول  4-50در نشان میدهد میانگین و انحراف استاندارد موفقیت شغلی در
دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای برابر با  42/11±9/13و در گروه دانشآموختگان
غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای برابر با  40/97±5/67میباشد .نتایج آزمون کلموگروف –
اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر موفقیت شغلی در گروه دانشآموختگان شرکتکننده در
دورههای فنی و حرفهای ( z=0/11و  )p=0/20و گروه دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای فنی و
حرفهای ( z=0/09و  ) p=0/20بیانگر نرمال بودن توزیع این متغیر در هر دو گروه میباشد بنابراین مفروضه
استفاده از آزمون  tبرقرار میباشد .به عالوه همانگونه که نتایج آزمون  tنشان میدهد در میزان موفقیت
شغلی دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ( t=0/61و .)p=0/54
سوالهای  8تا  :13سؤاالت  8تا  13پژوهش ناظر بر بررسی متغیرهای اشتغالپذیری و
انطباقپذیری شغلی در دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای و مقایسه
نیمرخ این دو متغیر در دو گروه میباشد .برای پاسخ به این سؤاالت پس از توصیف مقادیر و توصیف
شاخص های مرکزی و پراکندگی این متغیرها در هر دو گروه ،برای مقایسه آنها از روش تحلیل واریانس دو
متغیری استفاده می گردد که نتایج آن به همراه بررسی مفروضات استفاده از این آزمون در جداول  4-51تا
 4-55ارائه میگردد:
جدول  4-51شاخصهای آماری متغیرهای اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی دانشآموختگان شرکتکننده
و غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای
گروه

متغیر

تعداد

دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای 75
اشتغالپذیری

میانگین

انحراف استاندارد

74/85

13/10

فنی و حرفهای
دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دوره75 -

66/35

11/06

های فنی و حرفهای
دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای 75
انطباقپذیری شغلی

97/54

12/62

فنی و حرفهای
دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دوره75 -

88/67

14/28

های فنی و حرفهای

همانگونه که نتایج جدول  4-51در نشان میدهد میانگین و انحراف استاندارد اشتغالپذیری در
دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای برابر با  74/85±13/10و در گروه دانشآموختگان
غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای برابر با  66/35±11/06میباشد .همچنین میانگین و انحراف
استاندارد انطباقپذیری شغلی در دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای برابر با
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 97/54±12/62و در گروه دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای برابر با
 88/67±14/28میباشد .نتایج بررسی برابری ماتریس واریانس -کواریانس متغیرهای پژوهش به عنوان یکی
از مفروضههای آزمون تحلیل واریانس دو متغیری در جدول  4-52ارائه شده است:
جدول  4-52بررسی برابری ماتریس واریانس  -کواریانس
Box,s M

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

مقدار احتمال

5/21

1/71

3

3942720

0/16

برمبنای نتایج جدول  4-52و با توجه به مقدار احتمال آزمون ام باکس ( M=5/21و )p=0/16
مفروضه برابری ماتریس واریانس -کواریانس متغیرهای پژوهش برقرار میباشد .پس از بررسی این مفروضه
نتایج بررسی مفروضه همگنی واریانسها نیز در جدول  4-53ارائه شده است:
جدول  4-53بررسی مفروضه همگنی واریانسها
متغیر

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

مقدار احتمال

اشتغالپذیری

1/80

1

148

0/18

انطباقپذیری شغلی

0/62

1

148

0/43

بررسی نتایج جدول  4-53بیانگر همگنی مفروضه همگنی واریانسها در مورد متغیر اشتغالپذیری
( F=1/80و  )p=0/43و انطباقپذیری شغلی ( F=0/62و  )p=0/18میباشد .پس از بررسی مفروضههای
تحلیل واریانس دو متغیری در جدول  4-54مقادیر ویژه این آزمون گزارش شده است:
جدول  4-54بررسی مقادیر ویژه برای بررسی تفاوت ها
مقدار F

درجه

درجه

مقدار

توان

عامل

آزادی1

آزادی2

احتمال

آزمون

پیالیی تریسی

0/13

2 11/37

147

0/0001

0/992

المبدای ویلکز

0/86

2 11/37

147

0/0001

0/992

اثر هتلینگ

0/15

2 11/37

147

0/0001

0/992

اختصاصی 0/15

2 11/37

147

0/0001

0/992

بزرگترین

ریشه

روی

مقادیر ارائه شده در جدول  4-54همگی نشان دهنده این مطلب است که هر دو یا حد اقل یکی از
دو متغیر اشتغالپذیری و انطباقپذیری در دو گروه دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دوره-
های فنی و حرفهای دارای تفاوت آماری معنادار میباشد که برای بررسی این مورد با استفاده از نتایج تحلیل
وایانس ،جدول  4-55مورد بررسی قرار میگیرد:
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جدول  4-55مقایسه متغیرهای اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در دو گروه
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F

متغیر

مقدار احتمال

2713/85

1

2713/75

0/0001 18/44

انطباقپذیری شغلی 2950/04

1

2950/04

0/0001 16/24

اشتغالپذیری

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد بین دو گروه دانشآموختگان شرکتکننده و
غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای ،هم در میزان اشتغالپذیری ( F=18/44و  )p=0/0001و هم در
میزان انطباقپذیری شغلی ( F=16/24و  )p=0/0001تفاوت آماری معناداری وجود دارد .و منطبق با نتایج
مندرج در جدول  4-51در هر دو متغیر گروه دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای،
نمرهی باالتری کسب نمودهاند .نمودار مربوط به میانگین متغیرهای موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و
انطباقپذیری شغلی در شکل  4-36ارائه شده است:
120
100
80

فارغ التحصیالن شرکت کننده در
دوره های فنی و حرفه ای

60

فارغ التحصیالن غیر شرکت
کننده در دوره های فنی و حرفه
ای

40
20
0
انطباق پذیری
شغلی

اشتغال پذیری

موفقیت شغلی

شکل  4-35مقایسه موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در دو گروه دانشآموختگان
شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای
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یافتههای جانبی
همانگونه که در فصل سوم و بخش معرفی ابزارهای جمعآوری اطالعات ،ذکر گردید پرسشنامه محققساخته
پژوهش حاضر شامل چند سؤال جانبی است که هدف آن بررسی نگرش دانشآموختگان شرکتکننده در
دورههای آموزش فنی و حرفهای ،نسبت به این دورههاست .این سؤاالت عبارتند از:
 -1آیا به واسطه مهارتهایی که در دوره (های) فنی و حرفهای کسب کردهاید ،توانستهاید برای دیگران
هم اشتغالآفرینی کنید؟
 -2دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان شما را برای ورود به شغل فعلی آماده ساخته
است؟
 -3دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان به شما کمک کرد تا در شغل فعلی خود بمانید؟
 -4دانش و مهارت ارائه شده در دوره ها تا چه میزان به شما کمک کرد تا شغل فعلی خود را رونق
دهید؟
 -5دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان به شما کمک کرد که از شغل قبلی وارد شغل
فعلی شوید؟
 -6آیا شرکت در دورههای فنی و حرفهای را بهطور کلی به دیگران توصیه میکنید؟
 -7آیا شرکت در دورههای فنی و حرفهای را به هم رشتهایهای خود توصیه میکنید؟
پنج سؤال اول فقط از افراد شاغل و سؤال  6و  7از همه شرکتکنندگان پرسیده شد که نتایج آن در
جداول زیر ارائه شده است:
در خصوص سؤال اول نتایج به شرح جدول زیر ارائه میگردد:
جدول  4-56نتایج بررسی سؤال اول مربوط به توان اشتغال آفرینی برای سایرین
متغیر

آیا به واسطه مهارتهایی که در دوره (های) فنی و
حرفهای کسب کردهاید ،توانستهاید برای دیگران هم
اشتغالآفرینی کنید؟

گزینهها

فراوانی

درصد

بلی ،بطور مستقیم

20

9/3

بلی ،بطور غیر مستقیم

14

6/5

خیر

181

84/2

کل

215

100

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد از مجموع  215شرکتکننده شاغل 20 ،نفر ()%9/3
اظهار کردهاند که بواسطه شرکت در دورههای فنی و حرفهای ،بصورت مستقیم برای سایرین اشتغال آفرینی
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نمودهاند 14 ،نفر ( )% 6/5موفق به اشتغال غیر مستقیم برای سایرین شدهاند و مابقی یعنی  181نفر ()%84/2
نتوانستهاند برای سایرین اشتغال آفرینی نمایند.
نتایج بررسی سؤال دوم در جدول  4-57ارائه شده است:
جدول  4-57بررسی نتایج سؤال دوم در خصوص تاثیر دورههای آموزشی بر آمادگی جهت احراز شغل فعلی
گزینهها

فراوانی

درصد

متغیر

به هیچ وجه

65

30/7

خیلی کم

25

11/8

دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان

کم

30

14/2

شما را برای ورود به شغل فعلی آماده ساخته

متوسط

53

25

زیاد

31

14/6

خیلی زیاد

8

3 /8

کل

212

100

است؟

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد در خصوص میزان تاثیر دورههای آموزش فنی و
حرفهای بر احراز شغل فعلی  65نفر ( )%30/7گزینه به هیچ وجه 25 ،نفر( )%11/8خیلی کم 30 ،نفر
کم( 53 ،)%14/2نفر متوسط ( 31 ،)%25نفر ()%14/6زیاد و  8نفر ( )%3/8میزان تاثیر این دورهها را خیلی زیاد
ارزیابی نمودهاند.
نتایج بررسی سؤال سوم در خصوص تاثیر این دورهها بر حفظ شغل فعلی در جدول  4-58ارائه شده است:
جدول  4-57بررسی نتایج سؤال دوم در خصوص تاثیر دورههای آموزشی بر آمادگی جهت حفظ شغل فعلی
گزینهها

فراوانی

درصد

متغیر

به هیچ وجه

75

35

خیلی کم

32

15

دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان

کم

21

9/8

به شما کمک کرد تا در شغل فعلی خود بمانید؟

متوسط

41

19/2

زیاد

34

15/9

خیلی زیاد

11

5/1

کل

214

100

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد در خصوص میزان تاثیر دورههای آموزش فنی و
حرفهای بر حفظ شغل فعلی  75نفر ( )%35گزینه به هیچ وجه 32 ،نفر( )%15خیلی کم 21 ،نفر کم(،)%9/8
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 41نفر متوسط ( 34 ،)%19/2نفر ()%15/9زیاد و  11نفر ( )%5/1میزان تاثیر این دورهها را خیلی زیاد برآورد
نمودهاند.
در جدول  4-58نتایج بررسی سؤال چهارم این بخش ارائه شده است:
جدول 4-58نتایج بررسی سؤال سوم در خصوص تاثیر دورهها بر رونق بخشی به شغل فعلی
گزینهها

فراوانی

درصد

متغیر

به هیچ وجه

73

34/1

خیلی کم

36

16/8

دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان

کم

21

9 /8

به شما کمک کرد تا شغل فعلی خود را رونق

متوسط

47

22

زیاد

27

12/6

خیلی زیاد

10

4 /7

کل

214

100

دهید؟

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد در خصوص میزان تاثیر دورههای آموزش فنی و
حرفهای بر رونق بخشی به شغل فعلی  73نفر ( )%34/1گزینه به هیچ وجه 36 ،نفر( )%16/8خیلی کم 21 ،نفر
کم( 47 ،)%9/8نفر متوسط ( 27 ،)%22نفر ( )%12/6زیاد و  10نفر ( )%4/7میزان تاثیر این دورهها را بر رونق
بخشی به شغل فعلی ،خیلی زیاد برآورد نمودهاند.
در جدول  4-59نتایج بررسی سؤال پنجم در خصوص تاثیر دورهها بر تغییر شغل قبلی به فعلی ارائه شده
است:
جدول  4-59نتایج بررسی تاثیر دورهها بر تغییر شغل قبلی به فعلی ارائه شده است
گزینهها

فراوانی

درصد

متغیر

به هیچ وجه

90

42/1

دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان

خیلی کم

37

17/3

به شما کمک کرد که از شغل قبلی وارد شغل فعلی

کم

17

7 /9

شوید؟

متوسط

33

15/4

زیاد

27

12/6

خیلی زیاد

10

4 /7

کل

214

100
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همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد در خصوص میزان تاثیر دورههای آموزش فنی و
حرفهای بر تغییر شغلی قبلی به شغل فعلی  90نفر ( )%42/1گزینه به هیچ وجه 37 ،نفر( )%17/3خیلی کم،
 17نفر کم ( 33 ،)%7/9نفر متوسط ( 27 ،)%15/4نفر ( )%12/6زیاد و  10نفر ( )%4/7میزان تاثیر این دورهها
را بر تغییر شغلی قبلی به شغل فعلی ،خیلی زیاد برآورد نمودهاند.
نتایج بررسی سؤال ششم که از هر  420شرکتکننده پرسیده شده است در جدول  4-60ارائه شده است:
جدول  4-60نتایج بررسی سؤال ششم در خصوص توصیه به دیگران برای شرکت در دورههای فنی و
حرفهای
گزینهها

فراوانی

درصد

متغیر

به هیچ وجه

15

3 /6

خیلی کم

10

2 /4

آیا شرکت در دورههای فنی و حرفهای را بهطور

کم

4

1

کلی به دیگران توصیه میکنید؟

متوسط

96

22/9

زیاد

122

29

خیلی زیاد

173

41/2

کل

420

100

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد در خصوص توصیه به شرکت در دورههای آموزش
فنی و حرفهای  15نفر ( )%3/6گزینه به هیچ وجه 10 ،نفر( )%2/4خیلی کم 4 ،نفر کم ( 96 ،)%1نفر متوسط
( 122 ،)%22/9نفر ( )%29زیاد و  173نفر ( ،)%41/2خیلی زیاد اظهار نمودهاند.
و باالخره نتایج سؤال هفتم در جدول  4-61ارائه شده است:
جدول  4-61نتایج بررسی سؤال هفتم در خصوص توصیه به شرکت در دورههای فنی و حرفهای به افراد
همرشتهای
گزینهها

فراوانی

درصد

متغیر

به هیچ وجه

13

3 /1

خیلی کم

10

2 /4

آیا شرکت در دورههای فنی و حرفهای را به

کم

18

4/3

همرشتهایهای خود توصیه میکنید؟

متوسط

80

19

زیاد

123

29/3

خیلی زیاد

175

41/7
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کل

420

100

همانگونه که نتایج جدول فوق نشان میدهد در خصوص توصیه به شرکت در دورههای آموزش
فنی و حرفهای به افراد همرشته 13 ،نفر ( )%3/1گزینه به هیچ وجه 10 ،نفر( )%2/4خیلی کم 18 ،نفر کم
( 80 ،)%4/3نفر متوسط ( 123 ،)%19نفر ( )%29/3زیاد و  175نفر ( ،)%41/7خیلی زیاد اظهار نمودهاند.

فصل پنجم /نتایج و پیشنهادات

133

مقدمه
پژوهش حاضر با عنوان نقش آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای بر اشتغال دانشآموختگان
دانشگاهی (مطالعه موردی :خراسان شمالی) ،طراحی گردید .هدف کلی این پژوهش بررسی و مقایسه
اشتغال ،اشتغال مرتبط با دورهها ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در دانشآموختگان
شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای بود .بدین منظور
مطالعهای در دو مرحله صورت پذیرفت .در مرحله اول ،از بین کلیه دانشآموختگان شرکتکننده در
دورههای فنی و حرفهای که فهرست آن از طرف این سازمان در اختیار پژوهشگران قرار گرفته بود 420 ،نفر
با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج بررسی سؤاالت پژوهش نشان داد که نرخ اشتغال این افراد در مجموع  %51/9میباشد که در
مقایسه با درصد افراد بیکار دارای تفاوت آماری معناداری نیست .به عالوه نرخ اشتغال مردان شرکتکننده در
دورههای آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای ( )%31/4بهطور معناداری بیشتر از زنان بود
( .)%20/5همچنین نرخ اشتغال در بین رشتههای مختلف تحصیلی ،سطوح مختلف دانشگاههای محل تحصیل
افراد ،تعداد دورههایی که این دانشآمو ختگان در آن شرکت کرده بودند و انگیزه شرکت آنها در این
دوره(ها) ،تفاوت آماری معناداری نداشت.
در سوی دیگر از لحاظ مقطع تحصیلی ،افراد دانشآموخته از مقطع کارشناسی ارشد نرخ اشتغال
باالتری نسبت به دانشآموختگان کاردانی و کارشناسی داشتند .به عالوه نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاه
آزاد اسالمی و دانشگاه فنی و حرفهای از نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاه پیام نور ،بهطور معناداری
باالتر میباشد ولی سایر دانشگاهها تفاوت معناداری را نشان ندادند .برحسب ساعات شرکت در دورهها نیز
افرادی که بیشترین زمان ( 1001-1444ساعت) را در این دورهها حضور داشتهاند نرخ اشتغال متفاوتی با
سایرین گزارش میکنند.
در خصوص سؤال بعدی پژوهش که ناظر بر برآورد نرخ اشتغال مرتبط با دوره(ها) فنی و حرفهای
میباشد ،نتایج نشان میدهد که نرخ اشتغال مرتبط با دوره(ها) در دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای
فنی و حرفهای برابر با  %60/5میباشد که این نسبت تفاوت معناداری با نسبت مقابل خود (اشتغال غیرمرتبط)
دارد .به عالوه نرخ اشتغال مرتبط با دوره(ها) برحسب جنسیت ،نوع دانشگاه ،تعداد دورهها و ساعت حضور
در دورهها دارای تفاوت معناداری نیست.
نرخ اشتغال مرتبط با دوره(ها) در افراد دانشآموخته رشتههای هنر بیشتر از سایر رشتهها میباشد.
همچنین نرخ اشتغال مرتبط با دوره(ها) در دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد از مقطع کارشناسی بیشتر
است و برحسب سطح دانشگاه نرخ اشتغال مرتبط با دوره(ها) در افراد دانشآموخته از دانشگاههای سطح
یک از سطح سه و چهار باالتر گزراش شده است .برحسب انگیزه شرکت در دورهها نیز این نرخ در کسانی
که با انگیزه مهاجرت و ایجاد شغل دوم در این دورهها شرکت کردهاند بیش از سایر گروهها میباشد.
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در مرحله دوم مطالعه که با هدف مقایسه نرخ اشتغال ،موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری
شغلی در دانشآموختگان شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورهها فنی و حرفهای صورت پذیرفت75 .
دانشآموخته از هر گروه (مجوعا  150نفر) به پرسشنامهی قبلی به عالوهی سه پرسشنامه دیگر شامل مقیاس
موفقیت شغلی نبی ،مقیاس اشتغالپذیری خود -ادراکی راسویل و همکاران و مقیاس انطباقپذیری شغلی
ساویکاس پاسخ دادند .نتایج نشان داد که نرخ اشتغال در گروه دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای
آموزش مهارتهای فنی و حرفهای  %65/3و در گروه دانشآموختگان غیرشرکتکننده در دورههای آموزش
مهارتهای فنی و حرفهای  %45/4میباشد .وضعیت اشتغال این دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معناداری با
یکدیگر دارند .به عبارت دیگر در مرحله دوم مطالعه ،یافتهها حاکی از آن است که نرخ اشتغال افرادی که در
این دورهها شرکت کردهاند ،بهطور معناداری باالتر از افراد غیرشرکتکننده است ،در حالی که در مرحله
نخست مطالعه ،تفاوت نرخ اشتغال در بین شرکتکنندگان شاغل و شرکتکنندگان بیکار در حد معنادار نبود.
به عالوه نتایج بیانگر عدم وجود تفاوت در میزان موفقیت شغلی در دانشآموختگان شرکتکننده و
غیرشرکتکننده در دورهها فنی و حرفهای میباشد .اما این دو گروه تفاوت معناداری در میزان اشتغالپذیری
و انطباقپذیری شغلی نشان دادند بگونهای که میزان اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی در دانشآموختگان
شرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای بهطور معناداری بیشتر از گروه دانشآموختگان
غیرشرکتکننده در دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای میباشد.

مروری بر یافتههای پژوهش
الف) تأثیر دورهها بر نرخ اشتغال
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی بهطور کلیمثبت است ،اما اندازه این تأثیر در حد معنادار نیست (در نمونه  420نفری).
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی شرکتکننده درقیاس با غیرشرکتکننده بهطور معناداری مثبت است (در نمونه  150نفری).
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی مرد بهطورمعناداری بیشتر از زنان است.
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی در رشتههایمختلف تحصیلی تفاوتی را نشان نمیدهد.
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی در سطوحمختلف دانشگاههای محل تحصیل تفاوتی را نشان نمیدهد.
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 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی با لحاظ کردنتعداد دورههایی که شرکت کردهاند ،تفاوتی را نشان نمی دهد.
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی با انگیزههاییکه در دورهها شرکت کردهاند ،تفاوتی را نشان نمی دهد.
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی با مدرککارشناسی ارشد ،بهطور معنادارتری باالتر کارشناسی و کاردانی است.
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاههای آزاد اسالمی وفنی و حرفهای بهطور معنادارتری باالتر از دانشگاه پیام نور است؛ اما در دیگر دانشگاهها تفاوت
معناداری مشاهده نمیشود.
 تأثیر شرکت در دورههای فنی و حرفهای بر نرخ اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی که باالترینساعات شرکت در دورهها را داشتهاند ( 1001-1444ساعت) ،بهطور معنادارتری باالتر از کسانی
است که ساعات حضور آنها کمتر از این بوده است.

ب) تأثیر دورهها بر نرخ اشتغالِ مرتبط
-

نرخ اشتغالِ مرتبط با دورههای فنی و حرفهای بهطور معناداری باالتر از اشتغال غیرمتبط است
(یعنی تعداد شرکتکنندگان دانشگاهی که دورههای فنی حرفهای آنها مرتبط با شغل فعلی آنهاست،
بهطور معناداری باالتر از آنهایی است که دورههای آنها با شغل فعلی آنها نامرتبط است).

-

نرخ اشتغال مرتبط با دورههای فنی و حرفهای ،در دانشآموختگان رشتههای هنر بیشتر از سایر
رشتههاست.

 نرخ اشتغال مرتبط با دورههای فنی و حرفهای ،در دانش آموختگان کارشناسی ارشد باالتر ازکارشناسی و کاردانی است.
 نرخ اشتغال مرتبط با دورههای فنی و حرفهای ،در دانشآموختگان دانشگاههای سطح یک باالتر ازدانشگاههای سطح دو و سه است.
 نرخ اشتغال مرتبط با دورههای فنی و حرفهای ،برحسب جنسیت ،نوع دانشگاه ،تعداد دورهها وساعت حضور در دورهها تفاوت معناداری را نشان نمیدهد.
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ج) تأثیر دورهها بر موفقیت شغلی ،اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی
 میزان موفقیت شغلی در دانشآموختگان دانشگاهی شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههایفنی و حرفهای تفاوت معناداری ندارد.
 میزان اشتغالپذیری دانشآموختگان دانشگاهی شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای بهطورمعناداری باالتر از دانشآموختگان دانشگاهی غیرشرکتکننده است.
 میزان انطباقپذیری شغلی دانشآموختگان دانشگاهی شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهایبهطور معناداری باالتر از دانشآموختگان دانشگاهی غیرشرکتکننده است.

د) تأثیر دورهها بر اشتغالزایی ،رونق شغلی و تغییر شغل
 بیش از  84درصد شرکتکنندگان دانشگاهی ،نتوانستهاند به واسطه دانش و مهارت کسب شده دراین دورهها برای دیگران اشتغالزایی کنند.
 نزدیک به  50درصد شرکتکنندگان دانشگاهیِ شاغل ،گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شدهدر دورهها به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم توانسته است آنها را برای ورود به شغل
فعلی آماده کند.
 نزدیک به  20درصد شرکتکنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شدهدر دورهها تا حد زیاد و خیلی زیاد توانسته است آنها را برای ورود به شغل فعلی آماده کند.
 بیش از  60درصد شرکتکنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده دردورهها به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم به رونق شغل فعلی آنها منجر شده است.
 بیش از  17درصد شرکتکنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده دردورهها تا حد زیاد و خیلی زیاد به رونق شغل فعلی آنها منجر شده است.
 بیش از  68درصد شرکتکنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده دردورهها به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم به تغییر شغل آنها کمک کرده است.

هـ) نگرش شرکتکنندگان شاغل و غیرشاغل نسبت به دورهها
 بیش از  70درصد از شرکتکنندگان دانشگاهی (شاغل و غیرشاغل) شرکت در دورههای فنی وحرفهای را تا حد زیاد و خیلی زیاد به دیگران توصیه میکنند.
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 تنها  7درصد از دانشآموختگان دانشگاهی (شاغل و غیرشاغل) شرکت در دورههای فنی و حرفهایرا به هیچ وجه یا در حد خیلی کم و کم به همرشتهایهای خود توصیه میکنند.
  80درصد از شرکتکنندگان دانشگاهی (شاغل و غیرشاغل) شرکت در دورههای فنی و حرفهای راتا حد زیاد و خیلی زیاد به همرشتهایهای خود توصیه میکنند.
 کمتر از  10درصد از دانشآموختگان دانشگاهی (شاغل و غیرشاغل) شرکت در دورههای فنی وحرفهای را به هیچ وجه یا در حد خیلی کم و کم به همرشتهایهای خود توصیه میکنند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر در بعد نرخ اشتغال در دانشآموختگان شرکتکننده در دروههای فنی و حرفهای بیانگر
نرخ اشتغال متوسط میباشد .هر چند نرخ اشتغال و بیکاری در این افراد تفاوت آماری معناداری نشان نداد ،اما
نتایج گویای تاثیر مثبت این دورهها بر اشتغال شرکتکنندگان میباشد .همچنین در خصوص نرخ اشتغال
مرتبط با دورهها نتایج حاکی از نرخ معنادار اشتغال مرتبط با دورهها میباشد .در تبیین این نتایج میتوان بیان
کرد که آن چه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین میکند منابع انسانی
آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن .برای مثال فردریک هاربیسون (نقل از ایلخچی )1393 ،معتقد
است که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملی را تشکیل میدهد .مکانیسم نهادی اصلی برای توسعه مهارتها و
دانش انسان ،نظام آموزشی است .لیکن اکثر کشورهای جهان سوم بر این باورند که رمز اصلی توسعه ملی
فقط در گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است بدون آن که به فرصتهای شغلی و نیاز بازار کار
توجه داشته باشند .آموزش و اشتغال بهطور ویژه بر محور و جریان اصلی اقتصادی دور میزند الف) تاثیر
متقابل تقاضای آموزشی (که انگیزه اقتصادی است) و عرضه آموزشی و ب) تفاوت بین فواید و هزینههای
اجتماعی و شخصی در سطوح مختلف آموزشی و اثرهایی این تفاوت در استراتژی سرمایه گذاری آموزشی
(تودارو.)1377 ،
ظهور پدیده بیکاری تحصیلکردهها در اکثر کشورهای در حال توسعه ،گسترش کمی و وسیع نظام
آموزشی را زیر سوال میبرد .بهطوری که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی ،مشکل را میتوان
برحسب عدم تخصیص بهینه منابع توجیه کرد .با فزونی عرضه بر تقاضای آموزشدیدگان ،آنها مجبورند
مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری را را طلب میکنند .به این ترتیب ،نه مدرک شرط به دست
آوردن شغل نمیشود و نه مهارت و آموزشی که فرد کسب کرده است (بیابانی.)1379 ،
در چنین بافتی آموزشهای فنی و حرفهای هم مهارتهای خاص مورد نظر صنعت و هم
مهارتهای عمومی بازار کار را فراهم میسازد .این آموزشها همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات
فناوری دچار کاهش کارایی میشوند ،امکان بروز شدن و تکمیل مهارت را فراهم میکند .لذا به این نوع
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آموزشها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری ،به خصوص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در
اقتصاد جهانی است ،نگریسته میشود .میان بازار کار و آموزشهای فنی و حرفهای پیوند آشکار و پیچیدهای
وجود دارد .تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهمترین عواملی است که بر پویایی آموزشهای فنی و
حرفهای تاثیر میگذارد هرچند که تغییرات برجسته و باالیی نداشته باشد (هوجر ،ثومسن و زیس2004 ،؛
ریچاردسون و برگ.)2001 ،
این مسئله در مورد جمعیت دانشآموختگان دانشگاهی اهمیت ویژهای دارد .معموال آموزشهای
دانشگاهی بدون در نظر گرفتن تقاضاهای دنیای کار و در یک بافت تاریخ مصرف گذشته ارائه میشود همین
مورد موجب ایجاد یک دوره گذار (انتقال) بسیار پیچیده و با اهمیت میشود که کانون تمرکز پژوهشهای بی
شماری شده است (برای نمونه فقط در سالهای اخیر :کیم و لی2018 ،؛ اسپیر 2016 ،؛ ون و بیدل2018 ،؛
دانکن2016 ،؛ کاری ،موی -رسی و وودن2019 ،؛ وایت2017 ،؛ بارنز و روتیر 2018 ،وهالدو ،الزاروا و
هالوسکوا.)2019 ،
معضل بیکاری دانشآموختگان دانشگاه یک موضوع جهانی است بگونهای که نظامهای آموزشی
جمعیتی را تحت عنوان جوانان غیرشاغل غیرمحصل غیرآموزش دیده ( )NEET1معرفی و کانون مداخالت
شغلی قرار میدهند (برای نمونه :برانت2018 ،؛بیرد2018 ،؛ پاتناسارانی2019 ،؛ کارکیلو و کونیگز)2015 ،
اغلب این مداخالت باز طراحی یا طراحی الگوهایی است که آموزش فنی و حرفهای را در بر گرفته و شکاف
بین آموزشهای قبلی با نیازهای فعلی بازار کار را پوشش دهد .سیاستها و استراتژیهای عمده آموزش
مهارتها از طریق راهبردهای فنی و حرفهای توانایی کاهش شیب بیکاری یا اشتغال غیرمرتبط با تخصص را
داشته است و عمده محدودیتهای این برنامهها بیشتر به شیوههای اجرایی ساختن مربوط میشده تا نفس
این برنامهها (کارکیلو و کونیگز.)2015 ،
پژوهشها در زمینه اثربخش بودن برنامههای آموزش مهارت ،نگاهی راهگشا و مبتنی بر سودمندی
این برنامهها را ارائه مینمایند .اکثر این پژوهشها معتقدند درگیر کردن جوانان در این آموزشها میزان
وابستگی آنها را به خانواده و خدمات بیمه بیکاری کاهش میدهد .به عالوه فراگیری مهارت ،امکان کاهش
سن دانشآموختگی تا سن ورود به کار را به میزان قابل توجهی کاهش داده و افراد را به امکانات ورود به
حوزه شغلی متناسب با عالقه و شخصیتشان آماده میسازد .در واقع تجربه کارورزی امکان تبلور عالیق
شغلی را افزایش میدهد (ایمرول ،جنکینز و کونیگز2015 ،؛ برونلو و اسکوالتر.)2011 ،
البته تالشهایی در زمینه اصالح فرایندها و آموزشهای فنی و حرفهای به منظور افزایش اثربخشی
آنها نیز صورت گرفته است تا ضمن افزایش نرخ اشتغال از پتانسیلهای تحصیلی دانشآموختگان بیش از
پیش استفاده گردد .مهمترین برنامهی اصالحی شامل ارائه زودهنگام آموزشهای فنی و حرفهای همزمان با
تحصیالت دبیرستانی یا شروع تحصیالت کالج یا دانشگاه است .مزیت عمده این نوع از آموزش مهارتهای
youth not in employment, education, or training

1

139

فصل پنجم /نتایج و پیشنهادات

فنی و حرفهای این است که فرد کارآموز فرصت تبلور ،آمادگی ،تثبیت و تحکیم موقعیت شغلی را پیدا
میکند به عالوه استفاده از ظرفیتهای "مربیگری شغلی "1فراهمتر است .در واقع یکی از حلقههای گمشده
آموزشهای فنی و حرفهای در شکل رایج آن نبود مربیگری شغلی پیوسته برای شرکت کنندگان میباشد .در
فقدان مربیگری شغلی ،کارآموزان مجبور به انتخاب دورهها بر مبنای عالیق بیان شده به جای عالیق تست
شده یا ابراز شده میباشند (براون و بروان.)2012 ،
پژوهشها نشان میدهد که کاریابان موفق عالوه بر تفاوتهای فردی ،بوسیله مربیانی 2حمایت
شدهاند که رفتار کاریابی آنها را ارتقا دادهاند (رن و همکاران .)2014 ،اصطالح مربیگری به عنوان یک رابطه
هدایت کننده و رشد  3دهنده 4بین یک فرد دارای تجربه کمتر و یک فرد بزرگتر با تجربه مفهومسازی شده
است (رودز و دوبویس .)2008 ،رابطه با مربی پیامدهای مثبتی برای جوانان به همراه دارد که به عنوان نمونه
میتوان به کارآمدی تحصیلی ،نگرش مثبت به خانواده و همساالن ،عزت نفس باال و اجتناب از رفتارهای
پرخطر ،اشاره کرد (ایبای ،آلن ،ایوانس ،نگ و دوبایز؛  .)2008در این رابطه منحصر به فرد و ویژه به لحاظ
هیجانی ،مربی رهنمودها و فرصتهای یادگیری جدیدی را به شاگردخود پیشنهاد میدهد .انواع خاصی از
یادگیری در روابط مربیگری اتفاق میافتد ،این یادگیری برای نوجوانان ممکن است به استراتژیهای اجتناب
از فشار هم ساالن و اینکه چطور روابط بهتری با والدینشان برقرار سازند مربوط باشد .در محیط دانشگاهی
ممکن است شامل یادگیری در آزمایشگاه علمی شود و در محیط کار یادگیری در مورد این که چطور
شبکهسازی موجب ارتقای مسیر شغلی فرد میشود را مد نظر قرار دهد (ایبای و همکاران .)2013 ،مطالعات
نشان میدهد که مربیگری در محیطهای دانشگاهی تاثیر مثبتی بر پیامدهای شخصی ،شغلی و تحصیلی
میگذارد .سه حوزه متمایز مربیگری وجود دارد که هرکدام مربوط به مراحل رشدی مختلفی میباشند .این
سه حوزه عبارتند از جوانان ،5دانشگاه 6و محل کار .7هرچند این حوزهها نسبتاً مستقل توسعه یافتهاند ،اما این
باور مشترک را دارند که از طریق تعامل اعتماد ،همدلی و صداقت ،مربیگری میتواند تأثیرات مثبت ،معنادار
و ماندگار بر روی شاگردان تحت حمایت داشته باشد (رودز و دوبای.)2008 ،
کوشش دیگری که برای ارتقای سطح دورهها فنی و حرفهای مورد نظر قرار گرفته ،در نظر گرفتن
مهارتهای شغلی در کنار مهارتهای اساسی بازار کار هستند که ممکن است ماهیتا و به صورت مطلق
شغلی نباشند بلکه یادگیریهایی رو تحرک کنند که به دانشآموختگان امکان بهرهمندی بیشتر از فرصتهای
شغلی را بدهد .آن دسته از مهارتهایی که توسط کمیته اجرایی برای رسیدن به مهارتهای الزم ()SCANS
مشخص می شوند مجموعهای از پنج مهارت و یک فونداسیون سه قسمتی از مهارتهایی هستند که برای
1

career mentoring
2 mentor
3 protégé
4 developtnentally oriented relationship
5 youth mentoring
6 academic mentoring
7 workplace mentoring
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عملکرد شغلی موفق الزم پنداشته می شوند .حتی اگر عموماً بخشی از برنامه سنتی ،نباشد .پنج مهارتی که به
عنوان دانش اولیه در محل ضروری هستند عبارتند از توانایی استفاده مؤثر از ( )1منابع ( )2مهارتهای بین
فردی ( )3اطالعات ( )4سیستمها ( )5تکنولوژی .و سه مهارت پایه که باید به آنها رسید عبارتند از ()1
مهارتهای پایه مانند خواندن ،نوشتن ،ریاضیات و گوش دادن ( )2مهارتهای فکری مانند توانایی یاد
گرفتن ،استدالل و حل مسئله ،و ( )3خصوصیات فردی مانند مسئولیت ،عزت نفس و صداقت (نقل از براون
و لنت.)2004 ،
به هرحال در کنار تمامی پیشنهاداتی که برای غنیتر شدن این آموزشها ارائه شده .اساس این
آموزشها شکاف بین آموزشهای نظری و ملزومات بازار کار را کاهش میدهد .افراد شرکتکننده در این
دورهها دغدغه های انتخاب شغل را به عنوان اولین گام در زنجیره آمادگی شغلی کسب مینمایند و آمادگی
بیشتری برای شکار فرصتهای شغلی پیدا میکنند .این مدل آموزشی در واقع نوعی یادگیری مادامالعمر را
فراهم میسازد که اساس تغییر در نقش شغلی محسوب میگردد (انجمن آموزشهای شغلی و حرفهای،
 ،2010نقل از براند ،والنت و براونینگ.)2013 ،
سؤاالت بعدی پژوهش در خصوص مقایسه موفقیت شغلی دانشآموختگان شرکتکننده و
غیرشرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای بیانگر عدم تفاوت در موفقیت شغلی در این دو گروه میباشد.
همچنانکه دی وس و سونس ( )2008و دی وس ،دیوتینک و بوینس ( )2009و دی وس ،دی دی هائو و
ون در هیدن ( )2011اشاره نمودهاند ،هم عوامل سازمانی مانند نقش مدیران و سرپرستان و هم نقش عوامل
درونی مانند انگیزه ،مدیریت شغلی و خالقیت در موفقیت شغلی تاثیر دارد .بنابراین شرکت در دورههای
افزایش صالحیت های شغلی بدون اینکه با سایر عوامل تلفیق و یکپارچه گردد نقش بارزی در موفقیت شغلی
نخواهد داشت .به بیان دیگر بسیاری از ملزومات موفقیت شغلی پسااشتغالی هستند و به عوامل سازمانیای
مربوط میشوند که پس از شروع به کار متجلی میگردند .عواملی مانند رضایت از نقشهای محول شده،
تناسب آنها با تخصص افراد ،توانایی تعامل با همکاران و سرپرستان ،مسائل مالی ،نحوه اداره سازمان و ...
موفقیت شغلی را بیشتر دستخوش تغییر مینمایند تا ارتقای شایستگیهای شغلی.
شایستگی های شغلی در صورتی که سایر عوامل سازمانی و حتی فردی از رشد خوبی بهرهمند
باشند ،می توانند موفقیت شغلی را نه بصورت مستقیم بلکه به عنوان یک متغیر میانجی تحت تاثیر قرار دهد.
به عبارتی چنانچه سایر عوامل ایجادکننده موفقیت شغلی به عنوان عوامل برونزای این متغیر وجود داشته
باشند ،آنگاه صالحیت شغلی میتواند اثرات این عوامل را بهینه سازد (دی وس ،دی دی هائو و ون در هیدن،
.)2011
هم راستا با همین تبیین ،مدل استفاده شده از موفقیت شغلی در پژوهش حاضر بر مبنای الگویی است که این
مفهوم را حاصل ارزیابی فرد از وضعیت فعلی و ایدهآلهایش در زمینه شغلی ،مفهومسازی مینماید .مطابق
این الگو موفق بودن یا عدم موفقیت شغلی بستگی به برآورد نسبی از ایدهآلها دارد (ایشاک )2015 ،و شامل
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ابعاد درونی و بیرونی است (اسپارک ،کلر و هیرچی .)2016 ،بخش قابل مشاهده و عینی این موفقیت شامل
متغیرهایی نظیر مزایا ،ارتقاء ،منزلت شغلی و امکانات رفاهی است و بخش ذهنی و درونی شامل احساس و
رفتار افراد نسبت به مسیر انتخابیشان میباشد که شامل احساس تسلط و شایستگی ،خودکارآمدی ،احساس
مسئولیت ،رضایت شغلی و تعهد شغلی است (اسپارک ،ابالی و ولمر .)2014 ،بنابراین نیل به موفقیت شغلی
فقط در گروه یک عامل نیست و مجموعهای از عوامل درونی و بیرونی این سازه را ارتقاء میدهند و شانس
ارتقای موفقیت فقط برحسب تسلط و مهارت شغلی احتماال نا چیز و اندک خواهد بود.
سؤاال ت بعدی پژوهش حاضر در خصوص مقایسه دو متغیر بنیادی مسیر شغلی یعنی اشتغالپذیری
و انطباقپذیری شغلی بود .این دو سازه در سالهای اخیر مورد توجه دانشگاه نسل جدید بوده بگونهای که
در تعریف آنها از دانشگاه عالوه بر پوشش آموزشی و پژوهشی ،هدف گذاری برای تربیت دانشآموختگان
اشتغالپذیر و منطبق با تغییرات بازار کار ،برجسته شده است .در همین راستا پژوهشهای اخیر در خصوص
افزایش اشتغالپذیری دانشآموختگان رو به گسترش است (برای نمونه و فقط از سال  :2015دی پیترو،
2015؛ سرکار ،اورتون ،تامپسون و راینر2016 ،؛ او لیری2017 ،؛ سولمان2018 ،؛ کو2019 ،؛ و سانتوس،
.)2020
در خصوص انطباقپذیری شغلی نیز وضع به همین منوال است و متون برجستهای در زمینه حمایت
از ارتقای این سازه به عنوان یک مفهوم بنیادی مسیر شغلی در دانشآموختگان به چشم میخورد (برای نمونه
و فقط از سال  :2015مونتریو و المیدا2015 ،؛ اسماعیل ،فریرا و کوئتزی2016 ،؛ اسماعیل2017 ،؛ اوموکرو و
اوکورامی2018 ،؛ یحیی ،تان ،جوهری و فاوهینمی 2019 ،و پارک و پارک .)2020 ،این گسترش پژوهشهای
علمی در این زمینهها به منظور اتخاذ سیاستهای آموزشی برای رشد این ظرفیتها در خالل تحصیالت
دانشگاهی و پس از آن میباشد .در این بین نقش آموزش مهارتهای فنی و حرفهای در غنیسازی
اشتغالپذیری و انطباقپذیری شغلی چشمگیر بوده است (برای نمونه و فقط در سالهای اخیر :دی گازمن و
چوی2013 ،؛ مونیشی و امانوئل2016 ،؛ الوریجسن و نیکایز2017 ،؛تیلور2017 ،؛ علی ،چی روز و
عبدرزاک2018 ،؛ فرازر ،دیگنان ،استوارت و رودریگز2019 ،؛ هالدو ،الزاروا و هلوسکوا2019 ،؛ الزاروا،
هالدو و هلوسکوا2019 ،؛ اوکولی و همکاران.)2020 ،
سازمان ملل متحد ،اشتغالپذیری را به عنوان یکی از چهار اولویت اصلی راهبرد ملی اشتغال جوانان
تعیین نموده است .در این راستا ،شبکه اشتغال جوانان در سازمان ملل متحد بیان میدارد :همه کشورها
نیازمند بازبینی ،تفکر مجدد و جهتدهی به آموزش و مهارت آموزی حرفهای و سیاستهای بازار کار خود
به منظور تسهیل انتقال جوانان از مدرسه به کار بوده تا به آنها فرصت حضور در زندگی کاری را بدهند .ای
بحث روشن میکند که قابلیت اشتغال صرفاً موضوع یک بحث نظری نیست ،بلکه این مفهوم اساس
سیاستهای بازار کار و راهبردهای شغلی کشورها را در برمیگیرد .با این اوصاف ،مفهوم اشتغالپذیری
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جایگاه عمدهای را در سیاستهای بازار کار کشورهایی از جمله انگلستان ،اکثر ایالتهای اروپایی و ماورای
آن پیدا کرده است (مک کوئید و لیندسای.)2005 ،
در تبیین اینکه چگونه آموزشهای فنی و حرفهای موجب بسط و گسترش این مفاهیم میشود ،یکی
از جامعترین تبیینها را فرازر و همکاران ( )2019ارائه نمودهاند .در واقع این مقاله درصدد تبیین همین
چگونگی بوده است .آنها اشاره میکنند که آموزشهای فنی و حرفهای از طریق ارتقای مهارتها یا
قابلیتهای دهگانهای که ذکر خواهد شد ،منجر به افزایش این قابلیتها میشود .این مهارتها و قابلیتهای
دهگانه عبارتند از  -1کسب نگرش مثبت -2 ،پرورش مهارتهای ارتباطی -3 ،یادگیری کار گروهی-4 ،
خود -مدیریتی -5 ،گشودگی نسبت به یادگیری -6 ،خالقیت -7 ،کارآفرینی -8 ،صالحیتهای فرهنگی-9 ،
تابآوری و  -10تفکر حل مسئله.
در واقع یادگیری یک مهارت نه تنها بارقههای شروع یک کار را شکوفا مینماید بلکه بنیادهایی را
متحول میکند که افراد از طریق آنها آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار کسب مینمایند .به عنوان نمونه
یادگیرندگان مهارتهای فنی و حرفهای گزارش کردهاند که یادگیری یک مهارت جدید و برجسته شدن این
موضوع که مهارت جدیدی اکتساب شده است ،توانسته نگرش آنها را به قابلیت خوداشتغالی مثبت نماید .به
عالوه آنها ضمن فراگیری یک مهارت جدید توانستهاند مهارتهای ارتباطی موثری را برای ورود و ارائه
تقاضای شغلی یاد بگیرند .همچنین یادگیری مهارتها در یک فضای گروهی ،توانسته آنها را با جو کار
گروهی و نحوه مشارکت گروهی برای پیشبرد اهداف شغلی ،کمک نماید .خود -مدیریتی که مجموعهای از
مهارتها مانند مدیریت زمان ،نظمجویی هیجانی و  ...را در بر میگیرد نیز بر اثر شرکت در دورهها افزایش
یافته است عالوه بر این افراد شرکتکننده تاب آوری بیشتری در برابر نامالیمات احتمالی مسیر کاری کسب
کردهاند همچنین به مهارتهای حل مسئلهی راهگشاتری مجهز شده و افقهای مثبت بیشتری را پیش روی
خود متصور شدهاند .فضا و محیط آموزشی یادگیری مادامالعمر و اشتیاق و گشودگی به یادگیریهای جدید
را در آنها تحریک نموده است ضمن اینکه یادگیریهای بین فردی توان خالقیت آنها را بسط داده است و
نگرشهای کارآفرینی جدیدی را برای آنها گشوده است (فرازر و همکاران.)2019 ،
به عالوه نتایج پژوهش خیرالدین ،علی ،نورالدین و مصطفی ( )2019نشان میدهد که افراد
شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای تحرک شغلی بیشتری دارند به عالوه انها میتوانند به مشاغل
جدیدتری بیاندیشند و یا اینکه مشاغل فعلیشان را بروزتر سازند .آنها ادراک باالیی از خود -اشتغالی دارند و
در نتیجه با تغییرات سریع فضای شغلی زودتر سازگار خواهند شد.
همچنین در پژوهش سلیمان ( )2018به این تبیین اشاره شده که علت اشتغالپذیری باالتر
دانشآموختگان شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای ترکیبی از عوامل یادگیری مهارت حرفهای ،یادگیری
مهارتهای شناختی (حل مسئله ،خود -مدیریتی ،رفتار کاریابی و  )...و مهارتهای ارتباطی (شبکه سازی،
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نظارت و  )...میباشد و دانشگاهها در روند پرورش دانشجویان باید هر سه این مهارتها را مورد توجه قرار
دهند.
هالدو ،الزاروا و هلوسکوا ( )2019نیز اعتقاد دارند این مهارتهای تصمیمگیری شغلی،
خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی ،دغدغههای جاری شغلی ،کنترل بر وظایف شغلی و مهارتهای
جستجوی شغلی را ارتقاء میبخشند و از این طریق انطباقپذیری شغلی را تحت تاثیر قرار میدهند.
جمعبندی این قسمت این است که بهطور کلی نتایج پژوهش نشان داد که فراگیری منسجم یک
مهارت شغلی از طریق بسترهایی که در سطح جهانی به همین منظور طراحی شدهاند یعنی آموزشهای فنی و
حرفهای ،میتواند رفتارهای مرتبط با نقش شغلی را ارتقاء بخشد .گرچه ممکن است در وهله نخست ،هدف
از آموزشهای فنی و حرفهای انتخاب شغل و ورود به بازار کار باشد ،اما تغییر در سطوح بنیادی مسیر شغلی
را نیز موجب میشود که ریشه و شالوده انتخاب شغل است .در واقع فراگیری یک مهارت صرفاً یک آموزش
خاص به منظور شروع یک شغل و درآمدزایی از آن نیست بلکه خودپندارهای ایجاد میکند که میتواند بستر
مواجهه با نامالیمات و تغییرات شگرف مسیرهای شغلی دنیای معاصر را هموارتر سازد .بنابراین نسبت به
ارزش فراگیری یک مهارت باید دیدگاهی وسیعتر را ایجاد نمود و به نتایج سطحی بسنده نکرد.

مروری بر نتایچ پژوهش
الف) نتایج امیدوارکننده
 بهطور کلی شرکت دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهی در دورهها فنی و حرفهای در باال رفتننرخ اشتغال آنها تأثیر مثبت دارد؛ این نرخ در مردان و کسانی که بیش از  1000ساعت در دورهها
شرکت کردهاند ،بهطور معناداری باالتر است .متغیرهای دیگر چون انگیزه شرکت در دوره ،تعداد
دورهها  ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،دانشگاه محل تحصیل و  ...تأثیر چندانی در این رابطه
ندارند .بنابراین در سیاستگذاریهای کالن میتوان بدون لحاظ کردن این دست متغیرها ،به توسعه
آموزشهای فنی و حرفهای برای دانشجویان مبادرت کرد.
 نرخ اشتغالِ مرتبط با دورههای فنی و حرفهای بهطور معناداری باالتر از اشتغال غیرمتبط است؛ یعنیتعداد شرکتکنندگان دانشگاهی که دورههای فنی حرفهای آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط
با شغل فعلی آنهاست ،بهطور معناداری باالتر از آنهایی است که دورههای آنها با شغل فعلی آنها
نامرتبط است .به زبان سادهتر از کل دانشآموختگان دانشگاهی شرکتکننده در دورهها51/9 ،
درصد شاغل هستند .از بین این شاغلین 60/5 ،درصد آنها در مشاغلی فعالیت میکنند که بهطور
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مستقیم یا غیرمستقیم به محتوای دورهها مرتبط است .اگرچه این نتیجه ایدهال نیست ،اما امیدبخش
است؛ چرا که درغیر اینصورت عمالً هزینههای صرف شده در دورههای فنی و حرفهای هدر رفته
محسوب میشود.
 میزان اشتغالپذیری و انطبقاپذیری شغلی دانشآموختگان دانشگاهی شرکتکننده در دورههای فنیو حرفهای بهطور معناداری باالتر از دانشآموختگان دانشگاهی غیرشرکتکننده است .اگرچه
شرکت در دورهها ممکن است به اشتغال زودهنگام و یا اشتغالِ مرتبط ختم نشود ،اما از جهات
دیگر میتواند به رشد افراد در زمینههای شغلی بیانجامد؛ نتایج این قسمت گواه این مدعاست.
 شرکت کنندگان دانشگاهی ،چه آنها که شاغل هستند و چه آنها که هنوز شغلی پیدا نکردهاند ،نسبتبه دورههای فنی و حرفهای نگرش مثبتی دارند 70 .درصد از آنها شرکت در این دورهها را در حد
زیاد و خیلی زیاد به دیگران توصیه میکنند؛ و  80درصد آنها ،در حد زیاد و خیلی زیاد به
همرشتهایهای خود چنین توصیهای دارند .این یافته حاکی از رضایت باالی شرکتکنندگان از این
دورههاست .پیداست که در این دورهها اتفاقات مثبتی رخ میدهد ولو به اشتغال فرد ختم نشود.

ب) نتایج هشداردهنده
 در قسمت قبلی به تأثیر مثبت دورهها بر باال رفتن نرخ اشتغال تأکید شد ،اما این امر به معنایموفقیت حداکثری و توفیق عالی اداره کل آموزش فنی و حرفهای نیست .به عبارت دیگر اگرچه
نتایج امیدوارکننده کم نیست ،اما نباید قانعکننده تلقی شود .ازاینرو در ادامه برخی از خألها و عدم
توفیقات این دورهها میپردازیم.
 میزان موفقیت شغلی در دانشآموختگان دانشگاهی شرکتکننده و غیرشرکتکننده در دورههایفنی و حرفهای تفاوت معناداری ندارد .فهم این نکته دشوار نیست؛ چراکه حدود نیمی از کسانی که
در این دورهها شرکت کردهاند در حال حاضر بیکار هستند.
 بیش از  84درصد شرکتکنندگان دانشگاهی ،نتوانستهاند به واسطه دانش و مهارت کسب شده دراین دورهها برای دیگران اشتغالزایی کنند .اگرچه چنین انتظاری از دورههای فنی و حرفهای ایدهال
به نظر میرسد اما این نکته را روشن میکند که در دورههای فنی و حرفهای به مهارتهای سطح
باال مثل کارآفرینی کمتر توجه شده است (دستهای از این مهارتها در فصل  ،1شکل  ،2-1آمده
است).
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 نزدیک به  50درصد شرکتکنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شدهدر دورهها به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم توانسته است آنها را برای ورود به شغل
فعلی آماده کند.
 بیش از  60درصد شرکتکنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده دردوره ها به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم به رونق شغل فعلی آنها منجر شده است.
 بیش از  68درصد شرکتکنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده دردورهها به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم به تغییر شغل آنها کمک کرده است.

پیشنهادات کاربردی
بر اساس یافته های پژوهش و آنچه در فصل پنج نوشته شد ،پیشنهادات کاربردی زیر ارائه میشود .بدیهی
است که با عنایت به آشنایی و اشراف کارشناسان اداره کل آموزشهای فنی و حرفهای به وجوه مختلف
اداری ،مالی و آموزشی دورههای فنی و حرفهای ،ایشان میتوانند از یافتهها و نتایج این طرح داللتهای
کاربردی دیگری نیز استخراج کنند .پیشنهادات پژوهشگران به قرار زیر است:
 -1طراحی فرایندهایی که خصایص مسیر شغلی شرکتکنندگان – شامل شخصیت ،رغبتها ،ارزشها
و استعدادها -را با ویژگیهای دورهها انطباق دهد .این امر باعث میشود که دورهها از کارآمدی و
اثربخشی بیشتری برخوردار باشد.
 -2ارائه مشاوره مسیر شغلی به افراد متقاضی به منظور هدایت بهتر آنها به سوی دورههای مناسبتر.
 -3طراحی و ساماندهی کلوپهای شغلی (بهصورت حقیقی و مجازی) با مشارکت شاغلین موفقی که
پیش از این در دورهها شرکت نمودهاند.
 -4طراحی پروتکلهای ویژه مداخالت اشتغالپذیری برای تمامی شرکتکنندگان.
 -5استفاده از شیوههای بهروز برای آشناسازی دانشجویان با دورههای فنی و حرفهای از طریق
مداخالت چشمانداز زمانی ،رویدادهای موفقیت و . ...
 -6آموزش مهارتهای کاریابی به منظور افزایش اشتغال.
 -7ارتقاء شیوههای اطالعرسانی و تبلیغات دورههای فنی و حرفهای ،به منظور جذب دانشجویان
(فقدان یا ضعف اطالعرسانی یکی از موارد پرتکراری بود که پرسششوندگان با پژوهشگران در
میان میگذاشتند).
 -8نظارت بیشتر و دقیقتر بر کیفیت دورههای برگزار شده از سوی مراکز آموزشی که با مجوز اداره کل
آموزش فنی و حرفهای در سطح شهر و استان فعالیت میکنند (کیفیت پایین دورههای مراکز مذکور،
یکی از موارد پرتکراری بود که پرسششوندگان با پژوهشگران در میان میگذاشتند).
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 -9یکی از امتیازاتی که پرسششوندگان بر آن تأکید میکردند ،رایگان و کم هزینه بودن دورههای ارائه
شده از سوی مراکز دولتی فنی و حرفهای بود .انتظار میرود که در شرایط اقتصادی کشور این رویه
ادامه پیدا کند.

پیشنهادات پژوهشی
 -1بررسی اثربخشی دورههای مختلف آموزش مهارتهای فنی و حرفهای با استفاده از طرحهای
تجربی به منظور کنترل متغیرهای زمینهای و محاسبه اندازه اثر دقیق این آموزشها ،میتواند نتایج
شفافتر و روشمندتری فراهم سازد.
 -2شناسایی عوامل موثر در حیطه آموزش (استفاده از امکانات فنی یا تکنولوژی آموزشی) ،حیطه
مربوط به مدرس (مانند روش تدریس) و حیطه مربوط به کارآموز (مانند عوامل شناختی و
انگیزشی) میتواند راهگشای آموزشهای موثرتر باشد.
 -3انجام یک مطالعه طولی و پیگیری وضعیت فراگیران در طی مراحل پس از یادگیری مهارت ،میتواند
فرایندهای مورد تمرکز در آموزشهای فنی و حرفهای را روشنتر سازد.
 -4انجام مطالعات نیازسنجی آموزشی میتواند حیطههای مورد رغبت فراگیران را بهتر ترسیم نموده و
امکان بهرهمندی آنان را فراهمتر سازد.
 -5انجام یک مطالعه امکانسنجی 1در خصوص روشهای مشارکت پیش از دانشآموختگی دانشجویان
میتواند چشم اندازهای نوینتری در اختیار متخصصان این حیطه قرار دهد.
 -6مطالعه آسیب شناختی دورههای آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و استخراج نقاط ضعف از منظر
کارشناسان ،مدرسان و فراگیران میتواند نقاط ضعف برنامهها را کمتر و اثربخشی آنها را برجستهتر
نماید.

محدودیتهای پژوهش
 -1اطالعات دانشآموختگان دانشگاهیِ شرکتکننده در دورههای فنی و حرفهای در برخی موارد
نابسنده بود؛ مانند شمارههای تماس مخدوش ،عدم ثبت دقیق دورهها ،عدم ثبت رشته دانشگاهی و
 . ...این امر فرایند نمونهگیری را با محدودیت مواجه ساخت.
 -2برخی از افراد منتخب به عنوان گروه نمونه در دورههای غیررسمی آموزش مهارتهای حرفهای
شرکت نموده بودند که امکان جدایی تاثیر آن دورهها از دورههای رسمی در پژوهش فراهم نبود.
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پیوست

الف) پرسشنامه سنجش نتایج شرکت در دورههای مهارتآموزی فنی و حرفهای
 .1سن. . . . :
 .2جنسیت :زن  مرد
 .3محل تولد. . . . . . . . :
فنی و مهندسی

 .4رشته تحصیلی دانشگاه :علوم انسانی

علوم پایه

هنر

کشاورزی

گروه علوم پزشکی
 .5آخرین مدرک تحصیلی :کاردانی

کارشناسی 

کارشناسی ارشد

دکتری

 .6سال اخذ آخرین مدرک دانشگاهی. . . . . . :
.7

شهر محل تحصیل دانشگاه. . . . . . . . . :

 .8نوع دانشگاه :آزاد دولتی پیام نور

علمی -کاربردی

فنی و حرفهای

 .9سال شرکت در دورههای فنی و حرفهای. . . . . . . . :
 .11نام دوره (ها). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
 .11ساعات حضور در دوره (ها). . . . . . . . . . . . . :
 .12محل شرکت در دروه (ها). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
 .13انگیزه یا هدف اصلی شما برای شرکت در دوره (های) مهارتآموزی کدام است؟:
استخدام شدن یا پیدا کردن یک شغل

راه اندازی یک شغل یا کسب و کار مستقل

مهاجرت به خارج کشور عالیق شخصی داشتن شغل دوم
داشتن مدرک و رزومه کاری سایر موارد (لطفا ذکر بفرمایید) . . . . . . . . . .
 .14در حال حاضر وضعیت اشتغال شما چگونه است؟ :شاغل بیکار
 .15آیا قبالً در جایی شاغل بودهاید؟ :بله خیر
* اگر پرسششونده در حال حاضر شاغل است ،به پرسشهای  16تا  26نیز پاسخ داده شود؛ در غیر
اینصورت خیر.
 .16شغل فعلی شما در کدام حوزه قرار دارد :فنی -صنعتی  کشاورزی خدمات هنر و صنایع دستی
 .17در چه سالی وارد شغل فعلی شدید؟. . . . :
 .18در شغل فعلی چند سال سابقه کار دارید؟. . . . :
 .19آیا شرکت در این دوره(ها) به ورود شما به شغل فعلی کمک کرده است؟ بله خیر
 .21آیا شغل فعلی شما با دوره (های) گذرانده شده ارتباط دارد؟:
بله ،بهطور مستقیم

بله ،بهطور غیرمستقیم

خیر
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 .21آیا به واسطه مهارتهایی که در دوره (های) فنی و حرفهای کسب کردهاید ،توانستهاید برای دیگران هم
اشتغالآفرینی کنید؟
بله ،بهطور مستقیم بله ،بهطور غیرمستقیم خیر
 .22دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان شما را برای ورود به شغل فعلی آماده ساخته است؟
به هیچ وجه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

 .23دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان به شما کمک کرد تا در شغل فعلی خود بمانید؟
به هیچ وجه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

 .24دانش و مهارت ارائه شده در دورهها تا چه میزان به شما کمک کرد تا شغل فعلی خود را رونق دهید؟
به هیچ وجه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

 .25دانش و مهارت ارائه شده در دوره ها تا چه میزان به شما کمک کرد که از شغل قبلی وارد شغل فعلی
شوید؟
به هیچ وجه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

 .26آیا شرکت در دورههای فنی و حرفهای را بهطور کلی به دیگران توصیه میکنید؟
به هیچ وجه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

 .27آیا شرکت در دورههای فنی و حرفهای را به هم رشتهایهای خود توصیه میکنید؟
به هیچ وجه

خیلی کم

ک م

متوسط

زیاد

خیلی زیاد
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ب) پرسشنامه موفقیت شغلی نبی

ردیف
6
7
8
9
1
0
1

فرصتهای ترفیع شغلی زیادی وجود دارم.

1
1
2

از ترفیعات شغلی که تاکنون دریافت کردم ،خوشحال هستم.

بسیار کم

5

کم

4

تا حدی

3

زیاد

2

تا چه اندازه از شغل خودتان راضی هستید.
بهطور کامل مورد حمایت مدیریت سازمان در کارم هستم.
در موقعیتهای مختلف ،کاری را که واقعا دوست دارم ،انجام میدهم،
همکارانم من را دوست دارند.
ارزیابی عملکرد خوبی دارم.
وقتی که مشکالت دارم ،میتوانم از سایر همکاران دیکر کمک بگیرم.
به سرپرستان اعتماد دارم.
آن چیزی که فکر میکنم برای کارم ارزشمند است را به دست میآورم.
به اندازه کافی مسئولیت شغلی دارم
در مقایسه با سایر همکاران دیگر درآمد منصفانه دارم.

بسیار زیاد

1

نظر شما در مورد هر یک از گویههای زیر چه میباشد؟
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ج) مقیاس اشتغالپذیری راسویل و همکاران
ردیف
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

خیلی کم

5

کم

4

متوسط

3

زیاد

2

رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی من از جایگاه اجتماعی برخوردار
است
در رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی من ،بیش از نیاز بازار کار
دانشآموخته یا شاغل وجود دارد
برای رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی من ،تقاضای گستردهای در بازار
کار وجود دارد
رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی من ،منتهی به مدرک یا حرفه
مطلوبی میشود
ادامه رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی نسبت به سایر رشتهها برای
من اولویت دارد
از مهارتها و تواناییهای مدنظر استخدام کنندگان برخوردار می-
باشم
جاهای خالی فراوانی برای شغل مورد نظرم در منطقه جغرافیایی ما
وجود دارد
فرصتهای شغلی را در رشته تحصیلی یا حرفه انتخابیام ،شناسایی
نمودهام
بدنبال اشتغال در کار مورد عالقهام هستم
پیشرفت در مسیر شغلی نسبت به داشتن درآمد صرف ،ضروری است
به موفقیت در مصاحبههای شغلی و آزمونهای گزینشی اطمینان
دارم
برای احراز هر شغلی که مرتبط با مهارتها و تجاربم باشد ،توانایی
دارم
فردی دارای پشتکار و بلند همت هستم
به آینده شغلیام بی تفاوت هستم
در مسیر تحصیلیام همواره پرتالش بودهام
در زندگی خود برای دستیابی به اهدافی روشن و واقع گرایانه تالش
کردهام
از پیشرفتهای خود در راستای تحقق اهدافم برای رشد مهارتهای
جدید ،خرسند هستم
استخدام کنندگان مشتاق هستند دانشآموختگان دانشگاهی که در
آن درس خواندهام را به کار بگیرند

خیلی زیاد

1

نظر شما در مورد هر یک از گویههای زیر چه میباشد؟

پیوست

19
21
21
22

رشته تحصیلی که من در دانشگاه در آن تحصیل کردهام شهرت
بارزی دارد
از رتبه و منزلت دانشگاهی که از آن فارغاتحصیل شدهام به عنوان
سرمایهای برای جستجوی شغل استفاده میکنم
بازار کار نیاز گستردهای به جذب دانشآموختگان رشته من دارد
استخدام کنندگان توجه ویژهای به جذب دانشجویان هم رشته من
دارند

161

162

پیوست

د) مقیاس انطباقپذیری شغلی
ردیف

خیلی زیاد

17
18
19
21
21
22
23
24

زیاد

16

متوسط

15

کم

5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

درباره اینکه آینده ام چگونه خواهد بود فکر میکنم.
میدانم انتخابهای امروز آینده ام را شکل میدهند.
در حال آماده شدن برای آینده هستم
در حال کسب اطالع از انتخابهای تحصیلی و شغلی هستم که
باید انجام دهم.
برای چگونگی دستیابی به اهدافم برنامه ریزی میکنم
برای مسیر شغلی ام دغدغه دارم (زیاد به آن فکر میکنم)
کنترل کارها در دست من است
مستقل تصمیم گیری میکنم
مسئولیت کارهایم را به عهده میگیرم
باورها و عقایدم را رها نمی کنم
متکی به خودم هستم
آنچه به نفعم است را انجام میدهم
به شناسایی مسائل محیط اطرافم میپردازم
بر روی فرصتهایی که برای رشد در پیش رو دارم ،تحقیق می-
کنم
قبل از دست زدن به انتخاب به بررسی گزینههای گوناگون می-
پردازم
راههای مختلف انجام کارها را مورد مشاهده و بررسی قرار می-
دهم
برای سواالتی که دارم تحقیق میکنم
درباره فرصتهای جدید کنجکاوم
تکالیفی را که بر عهده دارم را به خوبی انجام میدهم
مراقبم کارهایم را به خوبی انجام دهم
در حال یادگیری مهارتهای جدید هستم
به تدریج توانایی هایم را افزایش میدهم
موانع را از سر راهم برداشته یا بر آنها غلبه میکنم
مشکالتم را حل میکنم

خیلی کم

1
2
3
4

نظر شما در مورد هر یک از گویههای زیر چه میباشد؟

