
 

 استان رخاسان شمالیای  اداره کل آموزش فنی و رحهف

 

گاهیای رب اشتغال دانشاهی مهارتی سازمان آموزش فنی و رحهفنقش آموزش گان دانش  آموخت
استان رخاسان شمالی( :مطالعه موردی) 



 

 

 
  



 احسان رتا شمار نتوانم رکد  من بی تو دمی رقار نتوانم رکد
 ابوسعید ابوالخیر                   یک شکر تو از زهار نتوانم رکد  رگ رب رس من زبان شود ره مویی

گاهن، سپاس اعتراف هب انتوانی از ادای حق بعد از  رماتب سپاس و امتنان خود را نسبت هب بندگان   م هکدان  واجب می رب خودهب ردگاه خدای ی
کاریین ژپوهش یاری رساندند، ارباز کن خوب او هک ما را رد انجام ا کار رگانقدر جناب آاقی  اهی بی زمد و منت   م.  پیش از همه سپاسگزار هم هم

گاه بجنورد هست «  » ایشان هب رسانجام  رفاوان دانش و تجرهباهی آماری این ژپوهش هب دمد  م. تحلیلعضو هیات علمی دانش

   ن آرزوی توفیق دارم.ربایشا رفاوانی مبذول داشتند هک اه  تالش آوری داده رد جمع« »رسکار خانم  رسیده است.
حسن  م. ارگکن  ای استان رخاسان شمالی تشکر می اهی فنی و رحهف آموزش  کارشناسان محترم اداره کل  دمریان و  رد اداهم از همه 

کان اعتماد و گان این اداره کل نبود، ام کاری صمیماهن رفهیخت ربخی وژیه این صفحه را هب انم  طور هب .شد رفاهم نمیانجام ژپوهش رد این دمت  کواته  هم
 کنم:  ن میزّمی این زعزیان از 

 خداوند یاورشان باد

 



 چکیده
ای بر اشتغال فنی و حرفهآموزش های مهارتی سازمان آموزشحاضر با هدف بررسی نقش پژوهش 

بررسی و  هدف این پژوهش. طراحی گردید، خراسان شمالی( :آموختگان دانشگاهی )مطالعه موردی دانش

پذیری شغلی در  پذیری و انطباق اشتغال، موفقیت شغلی، اشتغال مرتبط با دوره)ها(، مقایسه اشتغال

 ایحرفهو  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی هدر دور کننده شرکتو غیر کننده شرکت آموختگان دانش

آموختگان  از بین کلیه دانش، در مرحله اول. تنظیم شددر دو مرحله  حاضر بدین منظور مطالعه. بود

نفر با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی  420، ایهای فنی و حرفهکننده در دوره شرکت

که در مقایسه با  است% 9/51بررسی نشان داد که نرخ اشتغال این افراد در مجموع این نتایج . رار گرفتندق

دوره)ها( در دهد که نرخ اشتغال مرتبط با به عالوه نتایج نشان می. نداردافراد بیکار تفاوت آماری معناداری 

باشد که این نسبت تفاوت % می5/60با ای برابر های فنی و حرفهکننده در دوره آموختگان شرکت دانش

، موفقیت شغلی، که با هدف مقایسه نرخ اشتغال در مرحله دوم . معناداری با نسبت اشتغال غیرمرتبط دارد

 75 گرفت،صورت  ،کننده کننده و غیرشرکت آموختگان شرکت پذیری شغلی در دانش انطباق پذیری و اشتغال

به سه پرسشنامه دیگر شامل ، نفر( عالوه بر پرسشنامه محقق ساخته 150 آموخته از هر گروه )مجموعاً دانش

پذیری  ادراکی راسویل و همکاران و مقیاس انطباق-پذیری خود مقیاس اشتغال، س موفقیت شغلی نبیمقیا

 اما این دو گروه. استنتایج بیانگر عدم وجود تفاوت در میزان موفقیت شغلی . شغلی ساویکاس پاسخ دادند

پذیری و  ای که میزان اشتغالبگونه ؛پذیری شغلی نشان دادند پذیری و انطباق تفاوت معناداری در میزان اشتغال

 طور به ایفنی و حرفه یها مهارتهای آموزش در دوره کننده آموختگان شرکت پذیری شغلی در دانش انطباق

های بنیادی مسیر ر سازهتاثیر آموزش مهارت ب. است کننده شرکتغیر آموختگان معناداری بیشتر از گروه دانش

های پژوهش نقاط  در انتها و بر اساس یافته .باشدثیر آن بر اشتغال تبیین کننده نتایج این پژوهش میشغلی و تأ

  های مذکور احصا و پیشنهاداتی ارائه شده است. قوت و ضعف دوره

، پذیری اشتغال، موفقیت شغلی، مرتبطاشتغال ، ایی فنی و حرفهها مهارتآموزش  واژگان کلیدی:

 پذیری شغلی انطباق

 

 

  



 

 فهرست مطالب
 1         : کلیات پژوهش1فصل

 2        مقدمه و بیان مسئله 

 8       اهمیت و ضرورت پژوهش

 10         اهداف پژوهش

 10         سؤاالت پژوهش 

 11     متغیرهای پژوهشتعاریف مفهومی و عملیاتی 

 13        : ادبیات و پیشینه پژوهش2فصل 

 14          مقدمه

 14       ایهای فنی و حرفه تعریف آموزش

 16      ای های فنی و حرفه مزایای اقتصادی آموزش

 17         مزایای اجتماعی

 17    های آموزشیای و روشهای آموزش فنی و حرفهنظامنواع ا

 19    ایران اسالمیای جمهوری آموزش فنی و حرفهسازمان 

 20       ای دوگانه آموزش فنی و حرفه

 22     های ارتباطی بین مراکز آموزشی و محیط کار الگو

 23    آموختگان و عوامل موثر بر آن اشتغال و بیکاری دانش

 25        عوامل درونی 

 26        عوامل بیرونی 

 27       آموختگان دانشعلل بیکاری 

 30         پذیری اشتغال

 34        پذیری های اشتغال مدل

 36     پذیری در زمینه اشتغال USEMاجزای مدل 

 39       رویکرد ادراکی قابلیت اشتغال

 41       رویکرد نگرشی قابلیت اشتغال

 42    ها مهارتها و  پذیری مبتنی بر توانمندی رویکرد اشتغال

 43 ها مهارتها و  پذیری مبتنی بر توانمندی مقایسه رویکردهای ادراکی، نگرشی و اشتغال

 44       پذیری عوامل موثر بر اشتغال



 

  44        ای عوامل زمینه

 44       رشته تحصیلی

 45       تجربه کاری

 46       کارآموزی

 47       محل سکونت

 47       نقش دانشگاه

 48        عوامل ساختاری

 48       ساختار بازار کار

 49      های اقتصادی حمایت

 50        عوامل فردی

 50      پذیری ی اشتغالها مهارت

 51     های توسعه شغلی شرکت در برنامه

 52        پذیری شغلی انطباق

 53     در قرن بیست و یکم پذیری مسیر شغلیبافت انطباق

 54      و یکم مسیرهای شغلی در قرن بیست

 56       پذیری مسیر شغلیجایگاه انطباق

 57  پذیری مسیر شغلی: تبرئه ساختارگرایی مسیر شغلی ی ساویکاس از انطباق نظریه

 57       پذیری مسیر شغلیابعاد انطباق

 64         موفقیت شغلی

 66        موفقیت شغلی عینی

 66        موفقیت شغلی ذهنی

 67        فقیت شغلیهای مونظریه

 67         جمع بندی

 68         : روش پژوهش3فصل

 70          مقدمه

 70         روش پژوهش

 70         جامعه آماری 

 71        گیری نمونه و روش نمونه 

 72       ابزارهای گردآوری اطالعات 



 

 74        روش اجرای پژوهش

 75      پژوهشهای های تجزیه و تحلیل دادهروش

 76        مالحظات اخالقی پژوهش

 77        ها : تجزیه و تحلیل داده4فصل

 78          مقدمه

 78         توصیف آماری

 92         استنباط آماری

 92          1سوال

 107          2سوال

 121         4و 3سوال 

 123         7و 6و  5سوال 

 124        13تا  8های  سوال

 127         های جانبی یافته

 132         : نتایج و پیشنهادات5فصل

 133          مقدمه

 134       های پژوهش مروری بر یافته

 137        گیری بحث و نتیجه

 143        مروری بر نتایج پژوهش

 143       الف( نتایج امیدوارکننده 

 144       ب( نتایج هشداردهنده 

 145        پیشنهادات کاربردی

 146        پیشنهادات پژوهشی

 146        های پژوهش محدودیت

 147         منابع فارسی و انگلیسی

 156           پیوست

 157 یا و حرفه یفن یآموز مهارت یها شرکت در دوره جیالف( پرسشنامه سنجش نتا

 159       ینب یشغل تیب( پرسشنامه موفق

 160     و همکاران لیراسو یریپذ اشتغال اسیقم ( ج

 162       یشغل یریپذ انطباق اسید( مق



 

 فهرست جداول
 54       حال -های دنیای کار گذشتهتقابل 2-1 جدول

 های مسیر شغلی در گذشته و حال با توجه به صفات وفاداری،تفاوت 2-3جدول 

 55    شغلی، تعهدقابلیت ارائه خدمات، امنیت شغلی، مسئولیت مسیر 

 60       پذیری مسیرشغلیابعاد انطباق 2-6جدول 

 78    کننده در پژوهش توزیع فراوانی جنسیت افراد شرکت 4-1جدول 

 79    کننده در پژوهش توزیع فراوانی محل تولد افراد شرکت 4-2جدول 

 80    کننده در پژوهش توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد شرکت 4-3جدول 

 81    توزیع فراوانی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش 4-4دول ج

 81  توزیع فراوانی سال فراغت از تحصیل شرکت کنندگان از آخرین مقطع تحصیلی 4-5جدول 

 82 بندی وزارت علوم سطحبرحسب  کننده توزیع فراوانی دانشگاه محل تحصیل افراد شرکت 4-6جدول 

 83    کننده در پژوهش ل تحصیل افراد شرکتهای محنوع دانشگاه 4-7جدول 

 84     ایهای فنی و حرفهتوزیع سال شرکت در دوره 4-8جدول 

 85    اندهای آموزشی که افراد در آن شرکت نمودهتعداد دوره 4-9جدول 

 86     های آموزشیساعات حضور افراد در دوره 4-10جدول 

 87    ایوزش فنی و حرفههای آمتوصیف محل شرکت در دوره 4-11جدول 

 88   ها مهارتکننده برای حضور در دوره آموزش  انگیزه افراد شرکت 4-12جدول 

 آموختگان توزیع فراوانی جنسیت و رشته تحصیلی دانش 4-13جدول 

 89   ایهای آموزش فنی و حرفهکننده در دوره کننده و غیرشرکت شرکت 

 90     گروهبرحسب  توزیع فراوانی مقطع تحصیلی 4-14جدول 

 91     توزیع فراوانی نوع دانشگاه به تفکیک دو گروه 4-15جدول 

 92 ای های فنی و حرفهتوصیف و مقایسه وضعیت اشتغال در بین شرکت کنندگان در دوره 4-16جدول 

 کننده  جنسیت در افراد شرکتبرحسب  مقایسه وضعیت اشتغال 4-17جدول 

 93        ایهای فنی و حرفهدر دوره

 94     مقایسه وضعیت اشتغال به تفکیک رشته تحصیلی 4-18جدول 

 94  ی ماراسکیلورشته تحصیلی با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-19جدول 

 95    آخرین مدرک تحصیلیبرحسب  مقایسه وضعیت اشتغال 4-20جدول 

 96 ی ماراسکیلوتحصیلی با رویهآخرین مدرک برحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-21جدول 

 97 ای برحسب سطح دانشگاههای فنی و حرفهوضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دوره 4-22جدول 



 

 97  ی ماراسکیلوسطح دانشگاه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-23جدول 

 98 نوع دانشگاهای برحسب های فنی و حرفهوضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دوره 4-24جدول 

 99   ی ماراسکیلونوع دانشگاه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-25جدول 

 101    هاتوزیع فراوانی وضعیت اشتغال به تفکیک تعداد دوره 4-26جدول 

 101   ی ماراسکیلوتعداد دوره با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-27جدول 

 102    هاساعات شرکت در دورهبرحسب  اشتغال مقایسه وضعیت 4-28جدول 

 103   ی ماراسکیلوساعات دوره با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-29جدول 

 104     هاانگیزه شرکت در دورهبرحسب  وضعیت اشتغال 4-30جدول 

 105   ی ماراسکیلوانگیزه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-31جدول 

 106   کننده به تفکیک وضعیت اشتغال قبلی وضعیت اشتغال افراد شرکت 4-32جدول 

 107   ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره )ها(ی گذرانده شده 4-33جدول 

 مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره )ها(ی  4-34جدول 

 108       جنسیتبرحسب  گذرانده شده

 رتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره )ها(ی مقایسه ا 4-35جدول 

 109      رشته تحصیلیبرحسب  گذرانده شده

 مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره )ها(ی گذرانده شده  4-36جدول 

 110      ی ماراسکیلوبر حسب رشته تحصیلی با رویه

 111   آخرین مدرک تحصیلیبرحسب  مقایسه اشتغال مرتبط با دروه )ها( 4-37جدول 

 112 ی ماراسکیلوآخرین مدرک تحصیلی با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-38جدول 

 113     برحسب سطح دانشگاهدوره)ها(  اشتغال مرتبط با 4-39جدول 

 113  ی ماراسکیلوسطح دانشگاه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-40جدول 

 114    برحسب نوع دانشگاهدوره)ها(  وضعیت اشتغال مرتبط با 4-41جدول 

 114  ی ماراسکیلونوع دانشگاه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با دوره 4-42جدول 

 116   هابه تفکیک تعداد دورهدوره)ها(  توزیع فراوانی اشتغال مرتبط با 4-43جدول 

 116 ی ماراسکیلوتعداد دوره با رویهدوره)ها( برحسب  امقایسه نسبت اشتغال مرتبط ب 4-44جدول 

 118   هاساعات شرکت در دورهدوره)ها( برحسب  مقایسه اشتغال مرتبط با 4-45جدول 

 118   ی ماراسکیلوساعات دوره با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-46جدول 

 120    هادر دوره انگیزه شرکتبرحسب  اشتغال مرتبط با دوره)ها( 4-47جدول 

 120   ی ماراسکیلوانگیزه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-48جدول 

 آموختگان  مقایسه وضعیت اشتغال به تفکیک دو گروه از دانش 4-49جدول 



 

 122  ایی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش کننده در دوره کننده و غیرشرکت شرکت

 کننده کننده و غیرشرکت آموختگان شرکت شغلی دانشمقایسه موفقیت  4-50جدول 

 123        ایهای فنی و حرفهدر دوره

 پذیری شغلی پذیری و انطباق های آماری متغیرهای اشتغالشاخص 4-51جدول 

 124  ایهای فنی و حرفهکننده در دوره کننده و غیرشرکت آموختگان شرکت دانش

 125     کواریانس –انس بررسی برابری ماتریس واری 4-52جدول 

 125      هابررسی مفروضه همگنی واریانس 4-53جدول 

 125      ها بررسی مقادیر ویژه برای بررسی تفاوت 4-54جدول 

 126   پذیری شغلی در دو گروه پذیری و انطباق مقایسه متغیرهای اشتغال 4-55جدول 

 127   آفرینی برای سایرین اول مربوط به توان اشتغال سؤالنتایج بررسی  4-56جدول 

 های آموزشی دوم در خصوص تاثیر دوره سؤالبررسی نتایج  4-57جدول 

 128       بر آمادگی جهت احراز شغل فعلی

 های آموزشیدوم در خصوص تاثیر دوره سؤالبررسی نتایج  4-57جدول 

 128       بر آمادگی جهت حفظ شغل فعلی 

 129 ها بر رونق بخشی به شغل فعلیسوم در خصوص تاثیر دوره سؤالنتایج بررسی  4-58 جدول

 129   ها بر تغییر شغل قبلی به فعلی ارائه شده استنتایج بررسی تاثیر دوره 4-59جدول 

 ششم در خصوص توصیه به دیگران  سؤالنتایج بررسی  4-60جدول 

 130      ایهای فنی و حرفهبرای شرکت در دوره

 هفتم در خصوص توصیه به شرکت سؤالررسی نتایج ب 4-61جدول 

 130     ایرشته ای به افراد همهای فنی و حرفهدر دوره 

 
  



 

 (نموداراه) اه شکل فهرست
 ای  دارای سوابق بیمه 93-92آموختگان سال  درصد اشتغال دانش 1-1شکل

 3    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری1397بر اساس پیمایش سال 

 4 برتر مورد نیاز کارآفرینی، اشتغال و کسب و کار از نظر انجمن جهانی اقتصاد یها مهارت 1-2شکل

 ی چهارگانه مورد نیاز بازار کار، بر اساس ها مهارت 1-3شکل

 5    گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 15   تقاضای بازار کاربرحسب  ایهای آموزش فنی و حرفهانواع نظام 2-1شکل
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 مقدمه و بیان مسئله

سیا و نتایج اقتصاد دانش محور که ظهور آن در کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای جنوب شرقی آ

بیانگر نقش اساسی سرمایه انسانی در موفقیت این ، گرددخر قرن پیش مربوط میهای آآمریکای التین به دهه

ی ها مهارتمهمترین دلیل این امر همراه نمودن . باشدبه اقتصاد شکوفای جهانی می کشورها جهت ورود

باشد و در توانمندسازی ای میهای آموزش فنی حرفهنظری و عملی است که در حقیقت کانون اصلی فعالیت

 . (2013، 1بینبریج و دانکل، روسو) نمایدای ایفا مینیروی انسانی و منابع انسانی شکوفا نقش برجسته

 ماهر نیروهای تربیت طریق از انسانی سرمایه تشکیل در مهمی نقش 2ای حرفه و فنیهای  آموزش

 تنها نه حال توسعه در کشورهای درها  آموزش این. کنند می ایفا جهان مختلف کشورهای کاردر بازار نیاز مورد

 طریق از بلکه، باشند می کشورها این اقتصاد مختلفهای  بخش نیاز مورد کار نیروی تربیت دارعهده

 در بری میان راه هاآموزش این، عالوه به. نمایند می کمک نیز بیکاری مشکل حل به، خوداشتغالی بسترسازی

 مبانی ازها  آموزش این مندی بهره به توجه سوبا یک از چراکه، روند می شمار نیزبه انسانی نیروی تربیت مسیر

 جدا صرف عملی تجربه مبنای بر یادگیری از را خود راه کالسیک شده پذیرفتههای  روش از استفاده و علمی

 دیده آموزش در را توانایی این و نموده کوتاه را فراگیری نوع این علمیغیر و درازمدت راه طریق وازاین کرده

 این دیگر سوی از. نماید هماهنگ آسانی به فناوری تغییرات مقابل در را خود بتواند تا کنند می فراهم

 هم که نمایند می فراهم دیده آموزش برای را امکان این عملی و نظریهای  آموزش نمودن توام باها  آموزش

های  فعالیت درها  آن جذب برای بیشتری امکان طریق این از و داشته بازار کار نیازهای با بیشتری سویی

 . (1384، سلیمی فر) گردد فراهم اجتماعی اقتصادی

های دانشگاهی و عدم فاصله بین بخش صنعت و آموزش، مشکالت آموزش عالی کشوریکی از 

ختگان آمو دانشها با نیازهای بازار کار است که منجر به افزایش مستمر نرخ بیکاری انطباق این آموزش

، یلاما یکی از مهمترین دال، تواند به دالیل مختلف رخ داده باشداین امر میهرچند  .دانشگاهی شده است

توان بیان نمود که سرمایه انسانی پس می. (1392، نیرومند و همکاران) عدم داشتن مهارت بازار کار است

ها گردد که نوعی تطابق بین نیازها و آموزشهای مختلف نظام اجتماعی هنگامی فراهم میمورد نیاز بخش

 . (1393، ؛ نقل از سلیمی2007، 3پالسمن و رکسیس، کارکایا) وجود داشته باشد

الزم برای های  این استان از پتانسیل، (1389) با عنایت به سند توسعه اقتصادی استان خراسان شمالی

اجتماعی مرتبط با آن های  کاهش آمار بیکاری و در نهایت کاهش و کنترل آسیب، توسعه کسب و کار

مهارت و ، که از دانشنیازمند افرادی است ، موجودهای  فعلیت بخشیدن به توانمندی. برخوردار است

رود که نظام آموزش عمومی  می علی القاعده انتظار. شخصیتی و روانشناختی الزم برخوردار باشندهای  ویژگی

                                                           
1 Russo, bainbridge, & dunkel 
2 vocational education and training 
3 karakaya, plasman, rcyx 



 3                              فصل اول/ کلیات پژوهش 

 

سواد ای،  سواد رایانه، سواد ارتباطی، ختگانی را تربیت کند که از سوادمالیآمو دانشو دانشگاهی کشور 

بتوانند مسیر شغلی مناسبی را ، و بر پایه این سوادهای چندگانه برخوردار باشند. . . و ای،  سواد رسانه، عاطفی

 . در پیش بگیرند

از سطح مطلوبی ، چه بخش عمومی و چه دانشگاهی، کیفیت نظام آموزشی کشور، االسف مع

ختگان آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی از سوادهای چندگانه و آمو دانش. برخوردار نیست

بنا به گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت . زندگی و کسب و کار برخوردار نیستندالزم برای ی ها مهارت

اند  فاقد سوابق بیمه بوده، 93-92ختگان سال آمو دانشدرصد از  49. 46، (1397) تحقیقات و فناوری، علوم

ن شمالی از با توجه به محرومیت نسبی استان خراسا. (1-1شکل) تواند بر عدم اشتغال آنها تعبیر شود که می

توان این گمان را مطرح کرد که این  می، سویی و پایین بودن رتبه مراکز آموزش عالی استان از سوی دیگر

ختگان استان آمو دانشعدد در استان خراسان شمالی از نرم کشوری باالتر باشد؛ یعنی وضعیت اشتغال 

 . نامطلوب باشد

از مطالعات حاکی از آن است که ای  اما پاره، ددر این زمینه مطالعات جامعی در استان وجود ندار

در ارتقاء سواد مالی سوادآموزان و بهبود  اند نتوانسته، آموزشی از جمله نهضت سوادآموزیهای  برخی از دوره

های  ارائه آموزش، ازاینرو. (1397، خوشنودی، اسکندری) وضعیت معیشت آنها تأثیر معناداری داشته باشند

از جمله کارآفرینی و کسب و ها  برای جبران ناکارآمدی نظام آموزشی در بسیاری از حوزهجایگزین و موازی 

 . کار کامالً ضرورت دارد

 
ای بر اساس پیمایش سال  دارای سوابق بیمه 93-92آموختگان سال  درصد اشتغال دانش :1-1شکل

 تحقیقات و فناوری، وزارت علوم1397

 (9ص، 1397، دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم)

0% 0% 

53 .6% 

46 .49% 

 شاغلین غیرشاغلین
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دفتر ، تحقیقات و فناوری، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم

جزء بیست دانشگاه برتر ، به لحاظ کمّی، خوشبختانه دو دانشگاه بجنورد و کوثر، (1397) ارتباط با صنعت

همین آمار حاکی از . اند آموزی بوده تخصصی و عمومی در زمینه مهارتهای  کشور در زمینه برگزاری دوره

هایی را مبذول  این مهم را درک کرده و در این خصوص تالش، آن است که مراکز آموزشی عالی استان

ها برای پر کردن خالء موجود و رسیدن به حد  یا کارگاهها  برگزاری محدود این دوره، با وجود این. اند داشته

ان امیدوار بود که بستر ایجاد مراکز مشاوره کارآفرینی در تو می، با این وصف. رسد می مطلوب ناچیز به نظر

فراهم بوده و احتماالً مورد استقبال قرار خواهد ، این دو مرکز دانشگاهی و به تبع آن دیگر مراکز آموزش عالی

 . گرفت

ی مورد نیاز ها مهارتایجاد و ارتقاء ، از جمله اهداف اصلی مراکز مشاوره کارآفرینی و کسب و کار

، کارآفرینی، پذیری اشتغالی شناخته شده و برتر در زمینه ها مهارت، 1-3و  1-2 های شکل. بازار کار است

تحقیقات و فناوری ، خوداشتغالی و کسب و کار را به ترتیب از منظر انجمن جهانی اقتصاد و وزارت علوم

 . دهند می نشان

 
 و کسب و کار از نظر انجمن جهانی اقتصاد اشتغال، برتر مورد نیاز کارآفرینیی ها مهارت :1-2شکل
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، بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، چهارگانه مورد نیاز بازار کاری ها مهارت :1-3شکل 

 تحقیقات و فناوری

های نظری با کاربردی ساختن این آمارها بیانگر این مطلب است که شکاف موجود در زمینه آموزش

های مختلف نظام آموزشی کانون توجه بخش، نتهی به ورود موفقیت آمیز به شغل گرددآنها به شکلی که م

مرحله در ورود موفقیت آمیز به بازار ترین  از طرفی گذار از دانشگاه به کار به عنوان اساسی. باشدکشور می

حل ( که تمرکز به 1396، 1زونکر) گرددهای مهم آموزش عالی هر کشوری محسوب میکار از چالش

ی ها مهارتآموزش . (2000، 2هاروی) باشدهای برون دانشگاهی میموفقیت آمیز آن مستلزم درگیری نظام

 . (2012، 3واگنر) شودشناخته میآموخته  دانشای یکی از ارکان افزایش این شایستگی در افراد فنی و حرفه

به عنوان ) باشددانشجویان می در 4ای بر انتخاب شغلهای فنی و حرفه ها بیانگر تاثیر آموزشیافته

( به این دلیل که آموزش 2011، 6؛ بریج استوک2006، ؛ باکار و کازیالن2017، 5یامین و معروف، زکریا :نمونه

                                                           
1 zunker 

2 harvey 

3 wagner 

4 career selection 

5 zakaria, yamin, & maarof 

6 bridgstock 
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تر آن در کنار این نکته مهم. های جاری برای انتخاب شغل را تحریک نمایدها و انگیزهتواند دغدغهمهارت می

های واقعی کمک نموده و فرد را در محیط 1های شغلیتواند به تجلی رغبتهای میاست که این نوع آموزش

ما حصل این درگیری محک خوردن جدی خودپنداره شغلی در بافت عملی . درگیر ایفای نقش شغلی نماید

 . (2013، 2واتس و آنسکو) باشدمی

تواند بر می، انتخاب شغلبنابراین فراگیری یک مهارت عالوه بر امکان ایجاد اشتغال و تسهیل فرایند 

هویت ، ؛ (1998، 5ویتزل و زین، کیلی، ؛ هینز2012، 4وینترز) 3های مسیر شغلی مانند رشد شغلیسایر حیطه

، (2019، 9الزاروا و هلوسکووا، هالدو) 8تسهیل گذارهای شغلی، ؛ (2013، 7کایجپرز و گاندی، میجرز) 6شغلی

، (2013، 12دی گازمن و چوی) 11استخدام پذیری، (2011، میجرز و گاندی، کاپجپرز) 10شایستگی شغلی

 14تصمیم گیری شغلی، (2009، 13روچر و بوچر، گی، پوچاین، پستی اکس، بالیو، دوری) خودکارآمدی شغلی

، ( 2019، الزاروا و هلوسکووا، ؛ هالدو2013، دی گازمن و چوی) 16شغلیپذیری  انطباق، (2018، 15سوس)

، (2011، 18هیرشی) پیشرفت و موفقیت در طول زندگی، (2017، معروف یامین و، زکریا) 17مدیریت شغلی

این . ( نیز تاثیرگذار باشد2018، سوس) 20( و موفقیت شغلی2013، دی گازمن و چوی) 19خودپنداره شغلی

گردد بلکه زیربناهای بدین معناست که فراگیری یک مهارت شغلی نه تنها احتماال موجب افزایش اشتغال می

شغلی منجر به اشتغال آموزی  یا اینکه حتی اگر مهارت. دهدشغلی فرد را تحت تاثیر قرار می اساسی زندگی

سازی  موجبات اشتغال موفقیت آمیز را زمینه، از طریق غنی بخشی به رشد شغلی فرد، مستقیم و مرتبط نگردد

، بهزیستی روان شناختی تواند پیامدهایی مانند افزایشدر کنار این مهارت آموزش شغلی حتی می. خواهد کرد

 . (2007، 21اسکوریکوف) افراد را نیز متاثر سازدپذیری  سازگاری اجتماعی و جامعه

های دو سازه بنیادی که در واقع منعکس کننده فضا و بافت متغیر دنیای مشاغل در در بین این سازه

ایجاد ، ش این دو سازه در افراداهمیت پرور. شغلی و استخدام پذیریپذیری  هستند عبارتند از انطباق 21قرن 

                                                           
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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، 21شرایط کار و مسیرهای شغلی قرن . باشدتوانمندی برای سازگاری با تغییرات دنیای کار در قرن جدید می

تلویحات شغلی زیادی برای ، های اقتصادی طوالنی مدتجهانی شدن و بحران، تغییرات تکنولوژیکی سریع

های های دنیای کار و نظامویژگی، عدم امنیت و تنوع، ثباتی بی. مسافران مسیر شغلی معاصر در بردارد

 تر هستندتر و متنوع( در این بافت گذارهای شغلی بسیار پیچیده2015، 1نوتا و روزیر) اجتماعی فعلی هستند

های شغلی های شغلی مقطعی به وضعیت( و یک جابجایی اساسی از وضعیت2009، ساویکاس و همکاران)

( نرخ بیکاری در حال افزایش است و 2013، 2کوئتز و ماسنگ، تالدیدیان) حال انجام است در العمر مادام

دشواری در تنظیم ، های اجباریمشاوران شغلی را با موضوعات جدی نظیر اخراج، شمار فراوانی از افراد

 . (2011، 3چمک کالین و ماس، ریدرون، سامپسون) اندنقش کار و خانواده و عدم رضایت شغلی مواجه ساخته

کند که امروزه مسافران مسیر شغلی استخدام بینی بازار کار ایجاب می ثبات و غیرقابل پیش شرایط بی

ی باشند که خود را برای یک دوره به یک ساختار و جایگاه شغلی متعهد العمر مادامپذیران و یادگیرندگان 

سریع بازار کار باشند به هر ترتیب پرداختن به  هاینموده در حالیکه دائما آماده مواجهه با تغییرات و چالش

در شرایط بی ثبات کنونی یک دغدغه اساسی است که پذیری  شغلی و استخدامپذیری  موضوعاتی نظیر انطباق

 . (2014، و همکاران 4کارییری) سازدشغلی خاص را مضاعف میهای  اهمیت آموزش

اید در پاسخ به تغییرات بازار کار و های رشد شغلی در عصر حاضر بمداخالت شغلی و نظریه

از همه  –ای که قادر به کمک به مراجعان بتوانند موثرتر عمل نمایند بگونه، تحوالت تکنولوژیکی و نتایج آن

باشند و به آنها کمک نمایند تا به جای تالش صرف برای حفظ پر  5شغلیپذیری  برای ارتقاء انطباق -هاگروه

بنابراین در . (2017، ماری) استخدام پذیرتر گردند، غل در سرتاسر عمرزحمت و گاهی ناممکن یک ش

ای که با سن و حالیکه رشد شغلی عبارت بود از تسلط فرد بر تکالیف و وظایف رشدی مرتبط با شغل بگونه

شغلی عبارتست از آمادگی فرد برای مواجهه با وظایف رشد پذیری  انطباق، وضعیت تحولی او منطبق باشد

فردی که . (2012، براون و لنت) های روانیتغییرات و گذارهای شغلی و ضربه، فعلی و قریب الوقوعشغلی 

توانست بر وظایف و تکالیف رشدی هر مرحله تسلط پیدا کند در شد میبه لحاظ شغلی رشد یافته تلقی می

شخصی روی آینده  7کنترل، هستند 6دائما درباره آینده شغلی خویش دارای دغدغهپذیر  حالیکه افراد انطباق

شان را شغلی 8های ممکن و طرحریزی برای آینده کنجکاویبا کشف گزینه، دهندشان را افزایش میشغلی

پذیری  در واقع انطباق. (2009، ساویکاس) دارند 9شان اعتمادمنعکس سازند و به دنبال کردن آرزوهای شغلی

بنابراین مداخالت شغلی در . (2017، ماری) است های شخصی با عوامل بافتیشغلی حاصل تعامل ویژگی

                                                           
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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های توانایی آنان را برای انطباق با تغییرات و چالش، عالوه بر تاکید بر افزایش رشد شغلی افراد 21قرن 

پذیری  ای که هر چهار بعد انطباق( به گونه2015، نوتا و روزیر) دهندبیرونی و شرایط اضطراری افزایش می

 . در کانون این مداخالت قرار گیرد –کنجکاوی و اعتماد ، کنترل، دغدغه –شغلی 

در حوزه اشتغال و کارگماری  21منعکس کننده تغییرات سریع قرن  1پذیری همچنین مفهوم استخدام

به عنوان امکان دستیابی به کاری پذیری  استخدام. (2014، فابیو؛ دی2013، 2فابیو و پاالزسکیدی) است

 فرهنگی و تکنولوژیکی تعریف شده است، اقتصادی، اشتغال در یک بافت اجتماعیمناسب و یا حفظ 

 نباید با استخدام شدن اشتباه گرفته شودپذیری  استخدام. (2016، گاورنت و روزیر، برنائود، 3گیلبرتز)

 در برگیرنده پرورش ادراکات و باورهایی است کهپذیری  استخدام. (2004، 4و اشفورث، کینیکی، فاگیت)

این . (2007، 5ارنولد. روثول) رساندبه خودباوری می، افراد را برای امکان استخدام شدن در دنیای کار کنونی

ای و مطالعه و بهبود ی فنی و حرفهها مهارتخودکارگماری نیز در بر دارنده تلویحات اساسی در خصوص آموزش 

 . باشدپیامدهای آن می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های فن آوری و محیط، اقتصادی، توان به گذارهای سیاسیتغییرات دنیای کار کنونی را میبسیاری از 

 ها اثر بنیادی بر تعریف محیط کار از سوی افراد داشته و دارنداجتماعی نسبت داد؛ این پدیده -فرهنگی

پیچیدگی اوضاع برانگیزتری است که به  موضوع چالش، های اخیرشدت این تغییرات در سال. (2003، پیترز)

، نظران نیروی محرکِ زیر بنای این تغییرات به نظر بعضی از صاحب. (2003، 6پریور و برایت) افزوده است

، در عصر اطالعات. (1997، ساویکاس) است 8( و دوران کارکنان دانشمند2004، 7کانوی) عصر اطالعات

( و شاخص 1998، 9دراکر) محیط کار استی کاربرد اطالعات در مسیر شغلی تحت تأثیر اطالعات یا توسعه

 طلبدی کاری است؛ به نحوی که تعریف جدیدی را برای دنیای کار میهای پیچیدهابهام و سیاست، آن تردید

(؛ در تعریف جدید باید به نوع جدیدی از کار اندیشید یعنی کاری که بیش از همه تغییر و 2007، 10بوچنر)

 . شوددگرگونی در آن تجربه می

را محور « سازی جهانی»رخداد ، اقتصاد، هایی استنیز حاوی پیام، یدگاه اقتصادی تغییراتد

. (2005، 11فریدمن) داندکند و تغییرات اساسی را ناشی از آن میچارچوب کاری عصر اطالعات معرفی می

                                                           
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 



 9                              فصل اول/ کلیات پژوهش 

 

ا این پدیده چارچوب جدیدی را برای مشارکت اقتصادی در اختیار گذاشت و مرزهای جغرافیایی ر

در بطن محیط کاری  2( و قدرت رقابت1998، 1سنت) پذیری ی این دنیای جدید انعطاف اما الزمه، درنوردید

 ( و آشفته است2006، 3باروش) پیچیده، مبهم، ثبات مسیر شغلی در چنین دنیایی بی. (2006، بلواستاین) است

 . (2003، پرایور و برایت)

، و پاالکاس 4دورسی، هانسن -مولر، وایت) فرساست طاقت، رویی با این تغییرات برای بسیاری رویا

یکی از موضوعات جالب و مهم برای مدیران و پژوهشگران . گردد( و موجب نارضایتی آنان می2005

( زیرا آنها شاهدند که 1991، 5روسی) حاصل از تغییرات استرویی با نارضایتیی روبهسازمانی نحوه

-رقابت و افت و خیز. (1998، دراکر) تغییرات حاصل از جهانی شدن هستندی  ها نیز در حال تجربهسازمان

ها باید خودشان را با این شرایط افراد و سازمان. (2007، بوچنر) های بازار به یک اصل کلی تبدیل شده است

رکت کنند و لحظه در حال سازگاری و بازسازی هستند تا بتوانند در بازار رقابتی مشا به آنها لحظه. سازگار کنند

 . (2007، به نقل از بوچنر1997، نایس بیت) بینی شوند ی غیرقابل پیشی آیندهآماده

ها مجبورند روی عواملی متمرکز شوند که آنها نظران معتقدند مسافران مسیر شغلی و سازمان صاحب

( 2003) دانسته است؛ پیترز( خالقیت را مهم 2004) 6سازد برای مثال گراتونی رویارویی با آینده میرا آماده

( کنترل کمتر بر کارکنان را ضروری دانسته است و 2005) 7هاک، تجربه و مهارت را با اهمیت تلقی کرده

پذیری را برای کارکنان به همراه داشته  ( معتقد است جو سازمان باید یادگیری و انعطاف2004) 8اورتنبلد

 . باشد

در واقع ، العمر مادامیای کار جدید عبارتست از یادگیری در این بین مضمون مشترک همه عناصر دن

از گذشته به رخ مسافران مسیر شغلی تر  عصر جدید آموزش و یادگیری و بروزرسانی آن را همواره جدی

از ، باشدای میبنابراین مطالعه اثرات بخشی از این یادگیری که همان یادگیری مهارتی و فنی و حرفه. کشدمی

تواند فرایندهای اصالحی احتمالی را برای این برنامه مدون این مطالعات می. ی برخورداراستاهمیت فراوان

 . ها کمک نمایدنموده و به بهبود و ارتقای این برنامه

 

 

 

 

                                                           
1 sennet 
2 competitiveness 
3 baruch  
4 white, muller hanson, dorsey 
5 rosse 
6 gratton 
7 hock 
8 ortenblad 
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 اهداف پژوهش

 هدف کلی

 شغلی پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، موفقیت شغلی، ها() اشتغال مرتبط با دوره، بررسی و مقایسه اشتغال

و  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت آموختگان دانشدر 

 ایحرفه

 اهداف ویژه

  فنی و  آموزش های آموزش مهارتی سازماندر دوره کننده شرکت آموختگان دانشبررسی نرخ اشتغال

 ای رفهح

  های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانشبررسی نرخ اشتغال مرتبط با دوره آموزشی

 ایو حرفه سازمان آموزش فنی

  و  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر آموختگان دانشبررسی نرخ اشتغال

 ایحرفه

  و  فنیسازمان آموزش های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانشبررسی موفقیت شغلی

 ایحرفه

  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر آموختگان دانشبررسی موفقیت شغلی 

 ایو حرفه

 و  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانشپذیری  بررسی اشتغال

 ایحرفه

 و  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی ر دورهد کننده شرکتغیر آموختگان دانشپذیری  بررسی اشتغال

 ای حرفه

 سازمان آموزش های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانششغلی پذیری  بررسی انطباق

 ایو حرفه فنی

 سازمان آموزش های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر آموختگان دانششغلی پذیری  بررسی انطباق

 ایو حرفه فنی

 

 سؤاالت پژوهش

  ای و حرفه سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانشنرخ اشتغال

 چقدر است؟
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  سازمان آموزش های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانشنرخ اشتغال مرتبط با دوره در

 ای چقدر است؟و حرفه فنی

  و حرفه سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر آموختگان دانشنرخ اشتغال-

 ای چقدر است؟

  سازمان های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت آموختگان دانشآیا نرخ اشتغال

 ای متفاوت است؟و حرفه آموزش فنی

  و  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانشمیزان موفقیت شغلی

 ای چقدر است؟حرفه

  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر آموختگان دانشمیزان موفقیت شغلی 

 ای چقدر است؟و حرفه

  های آموزش در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت آموختگان دانشآیا در میزان موفقیت شغلی بین

 ای تفاوتی وجود دارد؟و حرفه سازمان آموزش فنی مهارتی

 و  سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانشپذیری  میزان اشتغال

 ای چقدر است؟حرفه

 سازمان آموزش فنی و  های آموزش مهارتیدر دوره کننده شرکتغیر آموختگان دانشپذیری  میزان اشتغال

 است؟چقدر ای  حرفه

 های آموزش در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت آموختگان دانشبین پذیری  آیا در میزان اشتغال

 ای تفاوتی وجود دارد؟و حرفه سازمان آموزش فنیمهارتی 

 سازمان آموزش های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت آموختگان دانششغلی پذیری  نیمرخ انطباق

 ؟ای چگونه استو حرفه فنی

 سازمان های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر آموختگان دانششغلی پذیری  نیمرخ انطباق

 ای چگونه است؟و حرفه آموزش فنی

 های آموزش در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت آموختگان دانششغلی پذیری  آیا نیمرخ انطباق

 ای متفاوت است؟و حرفه سازمان آموزش فنیمهارتی 

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

خواه شخص برای . عبارتست از فعالیتی منظم که افراد در مقابل انجام آن دستمزدی دریافت نمایند :اشتغال

 . (1396، زونکر) خودش کار کند و یا اینکه در یک کار گروهی مشارکت نماید

 آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ سؤالتعریف عملیاتی عبارتست از پاسخ مثبت به 

 . عبارتست از فعالیت منظم منجر به درآمد که با مسیر تحصیلی فرد همخوان باشد :اشتغال مرتبط
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 تعریف عملیاتی آن عبارتست از تطبیق رشته تحصیلی یا مهارت آموخته شده با شغل فعلی

های  و امکانات خود در رسیدن به هدفا ه عبارتست از شرایطی که فرد بتواند از تمام توانایی :موفقیت شغلی

 . (54ص ، 1391، قهرمانی و همکاران) کند برداری بهرهشغلی استفاده و 

؛ نقل از گل 2001، نبی) تعریف عملیاتی عبارتست از نمره هر فرد در مقیاس موفقیت شغلی نبی و ابعاد آن

 . (1389، پرور و قضوی

ها صالحیت، هاپذیری مسیر شغلی را برخورداری از نگرش انطباق»( 2005) ساویکاس :شغلیپذیری  انطباق

 «ی کاری هماهنگ نمایندشود افراد خودشان را به بهترین وجه با زمینهداند که باعث میو رفتارهایی می

  .(48. ص)

 . نمایدشغلی کسب میپذیری  ای که فرد در مقیاس انطباقتعریف عملیاتی عبارتست از نمره

به عنوان امکان دستیابی به کاری مناسب و یا حفظ اشتغال در یک بافت پذیری  استخدام :پذیری استخدام

. (2016، گاورنت و روزیر، برنائود، 1گیلبرتز) فرهنگی و تکنولوژیکی تعریف شده است، اقتصادی، اجتماعی

. (2004، 2و اشفورث، کینیکی، فاگیت) نباید با استخدام شدن اشتباه گرفته شودپذیری  استخدام

امکان استخدام شدن در در برگیرنده پرورش ادراکات و باورهایی است که افراد را برای پذیری  استخدام

 . (2007، 3ارنولد. روثول) رساندبه خودباوری می، دنیای کار کنونی

 . نمایدراسویل و همکاران کسب میپذیری  ای که فرد در مقیاس استخدامتعریف عملیاتی عبارتست از نمره

 

                                                           
1 guilbert’s 

2 fagate, kinicki, & ashforth 

3 rothwell & arnold 
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   مقدمه

ای بر ی فنی و حرفهها مهارتدر این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی در زمینه تاثیر آموزش 

سعی بر آن است که مروری . شده استشغلی پرداخته پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، شغلیموفقیت ، اشتغال

 . جامع از ادبیات پژوهش ارائه گردد تا خواننده با مفاهیم بنیادی پژوهش حاضر آشنا شود

 

 ای فنی و حرفههای  تعریف آموزش

شوند و  می یا حرفه تخصصی طراحیای به منظور آماده نمودن افراد برای یک شغل فنی و حرفههای  آموزش

، سنتی طور به. (2005، دورکورنف) باشد می طور مستقیم به بهروری و روحیه رقابتی هر کشوری مرتبط به

و سازمان بین المللی  1یونسکو. شوند تعریف میبازار کار و بر اساس اهدافشان  ایحرفهفنی و های  آموزش

و مشارکت موثر  3 ایحرفههای  افراد برای حوزهن ابزاری برای آماده نمودرا ای حرفهفنی و های  آموزش 2کار

، 5اجتماعی، 4سرمایه انسانی، فردیهای  چهار نوع از سرمایهآموزش بر . کننددر دنیای کار تعریف می

، ؛ نقل از روسو2013، اتحادیه اروپا ایحرفهمرکز توسعه آموزش )است  تاثیر گذار 7و هنری 6فرهنگی

 . (2013، بینبردیج و دانکل

بندی  طبقه زیرهای  را در گروه ایحرفههای فنی و آموزش، ( از نقطه نظر تئوری1999) گراب و ریان

 :اند نموده

 که در  است آماده نمودن افراد برای ورود آغازین به اشتغالمنظور  :8پیش از اشتغالهای  آموزش

در مراکز و مدارس ای  فنی و حرفههای  سنتی آموزشهای  این مورد جزیی از برنامهها  بیشتر کشور

 ارائه یهای آموزشخانه غالبا توسط وزارت ها این دسته از آموزش. شود محسوب میآموزشی 

 . گردد می

 اضافی برای افرادی که پیش از این شاغل بودند ولی به دلیل های  ارائه آموزش :9ارتقا مهارت

اقتصادی و های  محیط کاری و فناوری و یا ارتقای درون بنگاهشدن تر  پیچیده، ت شغلیالتحو

 . نیاز دارند تکمیلیهای  به آموزشها  شرکت

 ند و به دنبال شغل جدید هستند ا هارائه آموزش به افرادی که شغل خود را از دست داد :10بازآموزی

این شغل جدید ضروری های  به شایستگی، و یا کسانی که به دلیل دنبال کردن مسیر شغلی جدید

                                                           
1 unesco 
2 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 
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در گذشته تجربه بازار کار را ، کنند می بازآموزی شرکتهای  افرادی که در برنامه. نیازمند باشند

 . مرتبط نیست، در گذشته داشتندها  که آنای  مستقیم به حرفه طور بهآموزی  بنابراین باز، دارند

 ند و ا هدور از محیط کار بود طوالنیمدت زمان  رایارائه آموزش به افرادی که ب :1مفیدهای  آموزش

 . یا کسانی که تجربه بازار کار را ندارند

را در ای  و حرفهفنی های  دی آموزشمیال 2008 اتحادیه اروپا در سالای  حرفههای  مرکز مرجع آموزش

اولیه های  آموزش. ود نمودندمحد 3ایمستمر حرفههای  آموزشو  2ایهای اولیه حرفهدو بخش آموزش

. گردد می هارائگردد و قبل از ورود به دنیای کار  می ای رسمی تعریفدر نظام آموزش فنی و حرفهای حرفه

تواند می آموزشی بعد از ورود به دنیای کار است کههای  ای شامل تمام فعالیتمستمر حرفههای  آموزش

، نقل از روسو، 2011، اتحادیه اروپاای  مرکز توسعه آموزش حرفه) رسمی ارائه گرددغیر، بصورت رسمی

 . (2013، بینبردیج و دانکل

 
 تقاضای بازار کاربرحسب  ایهای آموزش فنی و حرفهانواع نظام 2-1شکل 

 :گردد می بندی در دو گروه اصلی طبقهتوان آنها را می، ایآموزش فنی و حرفههای  زیتماز لحاظ 

 سطح خرد :مختلف تجزیه و تحلیل کرد توان در سه سطح می هر دو را .اقتصادی و اجتماعیهای  مزیت

-2) شکل. (مزیت کل جامعه) نالسطح ک، (اقتصادیهای  مزیت بنگاه) سطح میانی، (مزیت فردی و شخصی)

اقتصادی و اجتماعی و سطح تجزیه و تحلیل  طبق ابعادای  آموزش فنی و حرفههای  از مزیتهایی  مثال (2

 . کند ارائه می نالمیانی و ک، خرد

                                                           
1 remedial 
2 initial vocational education and training 
3 continuing vocational education and training 
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 مزیتبرحسب  ایهای فنی و حرفهآموزشبندی  طبقه 2-2شکل 

 ای های فنی و حرفه آموزش مزایای اقتصادی

 :نالسطح ک

خصوصی ش اری بخذمایه گتحقیق در زمینه ارزیابی سر :فنی و حرفه ایهای  بازگشت اقتصادی به آموزش -

 سوددهی و رشد اقتصادیبرحسب  ای فنی و حرفههای  و دولتی در آموزش

افراد در  عدالتی ناشی از تعداد بیشتری از کاهش بیکاری و بی :فنی و حرفه ایهای  بازار کار آموزش نتایج -

 یا فنی و حرفههای  آموزش صالحیتراستای احراز 

  :یسطح میان

 ریدهی و نوآوسودبرحسب  هزینه و فایده آموزش :اقتصادیهای  عملکرد بنگاه -

فنی و های  افراد جهت مشارکت در سود بردن بعد از آموزشهای  ظرفیتو ها  توانایی :وری شاغلین بهره -

 ای حرفه

 :سطح خرد
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کاهش عدم تطابق ، پیدا کردن شغل، کسب درآمد :اولیه و مستمر بر افرادای  فنی و حرفههای  مزایای آموزش -

و توسعه  وضعیت بیشتر در جهتهای  فرصت، یکپارچگی به سوی بازار کار با رضایت از دستمزد، مهارتی

 . ای حرفه

 

 مزایای اجتماعی

 :النسطح ک

توسعه  و چگونگی تاثیرات خانواده برها  خانوادههای  در میان نسلای  فنی و حرفههای  آموزشاثرات  -

 مهارت

از ای  هفنی و حرفهای  حمایت آموزشچگونگی  :و بهداشتای  فنی و حرفههای  رابطه بین آموزش -

 بهداشت یک کشور

اجتماعی ) میرسمی و غیررسهای  اعتماد شبکه، مفهوم چند بعدی که از طریق تحمل :مبستگی اجتماعیه -

 اعیگردد و درجه پایینی از تضاد اجتم می سنجش (ای و رابطه سرمایه

 :سطح میانی

 ای  فنی و حرفههای  محروم از طریق آموزشهای  درگیر کردن گروه -

 :سطح خرد

در مجموع این ها  و انگیزشها  نگرش، کیفیت زندگی برای افراد و اثرات بر توسعه فردی :رفاه شخصی -

اثرات . آید می سطوح به شدت الزم و ملزوم یکدیگر بوده و غالبا برای رهایی از این مساله مشکالتی به وجود

مزایای ، نتیجهدر . در سطوح میانی و خرد ایجاد کند و برعکستواند اثراتی  می مثبت در سطح کالن

از طریق  دسازمانی و اجتماعی است که بای، ینتایج به وجود آمده در سطوح فردای  فنی و حرفههای  آموزش

 . شود درهم آمیخته و پیچیده درک

 

 های آموزشیای و روشهای آموزش فنی و حرفهنظامنواع ا

  :شود می به سه صورت کلی اجراای  فنی و حرفههای  آموزش

، که در ایران) آموزش مرتبط با یاهرسمی که عمدتاً توسط وزارت خانهای  فنی و حرفههای  آموزش .1

گردد و  می ارائه (باشد می وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزرات آموزش و پرورش

 . کنند می ختگان این دوره مدرک رسمی دریافتآمو دانش

مراکز ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیتوسط  رسمی که عمدتاًغیرای  فنی و حرفههای  آموزش .2

 دریافتای  های حرفهگواهینامه، رتیامههای  ختگان این دورهآمو دانش. شود می آموزش صنعت ارائه

 . کنند می
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سازمان نیافته که عمدتاً به صورت استاد شاگردی در جریان است و ای  فنی و حرفههای  آموزش .3

پس توانند  می کنند اما نمی مدرک و گواهینامه خاصی را دریافتها  ختگان این نوع آموزشآمو دانش

 . به کار اشتغال ورزند، حالکسب مجوز از مقامات ذیص از

باشند که  می مختلفیهای  از سازمانای  شبکهای  آموزش فنی و حرفههای  ( نظام2000) 1به نظر گاسگوف

کنند و نتایج این خدمات به مراجع ذیصالح  می گوناگون به انواع مشتریان آموزش ارائه خدمات آموزشی

 . شود می مربوطه گزارش داده

گردد و هرکدام تقسیم میها  و وزارت خانهای  سطوح منطقه، آموزشی معموال بین دولتهای  فعالیت

سه سیستم متمایز برای رسیدن به این اهداف . دهند می کارآموزان متفاوتی را در حیطه آموزشی خود قرار

 . آموزشی وجود دارد و مدیریتی

 2ای  آموزش حرفه .1

دهد که قسمت اعظم آن می ارائهآموزش فنی و تکنولوژیکی بلندمدت را ، ای سیستم آموزش حرفه

 آموزش عالی ارائههای  هو موسسها  دانشگاه، ها کالجای،  در مدارس فنی و حرفه الباشد و معمو می آکادمیکی

مدارس عمومی در ، ها در بیشتر کشور. باشد می آموزشهای  خانهگردد و این سیستم تحت نظارت وزارت  می

 در سطح مقدماتیای  حرفههای  آشپزی( یا برنامه، آرایشگری) آموزش عمومی سطح پایینهای  برگیرنده برنامه

 . باشند می تعمیر ماشین( برای جوانان)

 آموزش بازار کار .2

مدت  کوتاههای  شامل دوره، متناسب شغلیهای  برنامه محدوده وسیعی از، سیستم آموزش بازار کار

در این . اقتصادی استهای  و بنگاهها  بازآموزی برای نیروی کار کارخانههای  خاص برای بیکاران و دوره

. شود می کار یا مراجع خاص بازار اداره ملی آموزشی دارند که توسط وزارتهای  سیستم نقش اصلی را آژانس

با دفاتر ستادی ها  متمرکز دارند که فعالیت آنغیر شبکه وسیعی از مراکز آموزشی و دفاتر المعموها  آژانس

 . شود می هماهنگ

 آموزش بنگاه اقتصادی .3

تامین ، که کارفرما برای نیروی کار خود ایجاد و یا از نظر مالی است ییها آموزش، آموزش بنگاه اقتصادی

بدون ) باشد تنوعتواند م می ه اقتصادیاهدایت آموزش بنگنقش دولت در . باشد ها می کننده این آموزش

 . (توسط دولت و یا توسط بنگاه اقتصادی الکام، دخالت دولت

                                                           
1 gasskov 
2 vocational education 
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 ایهای فنی و حرفهانواع آموزش 2-3شکل 

 

  ایران اسالمیای جمهوری سازمان آموزش فنی و حرفه

قانون براساس بوده و  رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار وکشور وابسته به ای  سازمان آموزش فنی و حرفه

ای کوتاه فنی و حرفههای  ولی و مجری آموزشاجتماعی و فرهنگی بعنوان مت، برنامه سوم توسعه اقتصادی

گاه آموزشی کشور در فراگیرترین دست هسازمان ک این. است صنعت و خدمات، کشاورزیهای  مدت در بخش

های تعیین شده در قانون اساسی را  دستیابی به هدفو کوشد در حیطه وظایف خود می، باشداین زمینه می

های خود را توسعه دهد و در عین حال که بر جنبه کیفی آن نیز  فعالیت، ممکن سازد و تا رفع نیاز بازار کار

فنی و سازمان آموزش . همگام سازد تکنولوژی روز ینماید مهارت شاغلین را برا می سعی، تاکید داشته

م و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و یبرای تعل الزمهای ایران با ایجاد زمینه اسالمیای جمهوری حرفه

تربیت مدیران و ، مهارت شغلی در سطوح مختلف مهارتیارتقاء ، بازآموزی، به حرفه آموزی عالقمند

، ای ویژه برادران و خواهرانحرفهاد مراکز فنی و مربیان متخصص و ورزیده از طریق ایج تربیت، سرپرستان

 مرکز تربیت مربی و مراکز جوار کارخانجات فعالیت، ویژههای  و تخصص مهارتمراکز کارآموزی تکمیل 

 . (1391، بهمنیار و مسلمی، خنیفر) دنمای می

این ( 1391) کشورای  طبق گزارش دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه

سطح مراکز استانها با  قالب ستاد و ادارات کل آموزشی دردر ، ر تحقق اهداف آموزشی خودوسازمان به منظ

ای از طریق مراکز آموزشی متعلق به سازمان و مراکز مختلف آموزشی فنی و حرفههای  ورهبرگزاری د

به  آموزشی توانسته است اقدامرشته  600 ا ایجاد بیش ازب (آزاد هایآموزش) آموزشی بخش غیردولتی

-وده و به موازات آن با اجرای طرحمختلف تولید نمهای  غلین در بخشابه جویندگان کار و شآموزی  مهارت

و ها  آموزش در زندان، ها آموزش در پادگان، آموزش صنعت ساختمان، های سیارهایی نظیر طرح آموزش

 . خودباوری فنی به موفقیت چشمگیری نایل آید
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از  غیر، سمیرغیر ای نیز نظیر سایر موسسات آموزشی رسمی ونی و حرفهدر سازمان آموزش ف

شناسی نیز جزء  وظیفه، احساس مسئولیت، تعهد، تقلید، آموزش علم و مهارت مواردی از قبیل انضباط

 رو این نظام آموزشی از طریق تحول در فرهنگ جامعه از این. شود می ی آموزشی به افراد آموختهمحتوا

 . وری نقش موثری ایفا نماید بردن کارایی و بهره تواند در باال می

 :گردد می مشروحه زیر بسیار مهم ارزیابی دالیلفرهنگی به ، ها در تغییرات اجتماعیقش این آموزشن

 کاهش سطح بیکاری 

 ای میزان اعتبار بین الملی مدارک فنی و حرفه 

  اجتماعی معضالتکاهش 

 به شهرهای بزرگ رویه جوانان کمک در جلوگیری از مهاجرت بی 

 کاهش تبعات منفی بیکاری 

 بازسازی و نوسازی آموزشی 

 توانمندسازی افراد برای زندگی بهتر 

 و بهداشت روانی سالمتافزایش  افزایش امید به زندگی توسعه عرصه زندگی 

  کار و حرفهآموزش 

 بهبود روابط اجتماعی و مناسبات انسانی 

 عیو هنجارهای اجتماها  انتقال ارزش 

 نمودن افرادپذیر  جامعه 
 

 1ای دوگانه آموزش فنی و حرفه

یکی ، گونه کلیبه دو ارائه شده است و آلمان است که توسط کشورای  فنی و حرفههای  آموزشنوعی از نظام 

. شود می تمام وقت عرضهای  در قالب سیستم مشهور دوگانه و دیگری در قالب سیستم آموزش فنی و حرفه

شود که آموزش و یادگیری به دو بخش تقسیم شده و در دو  می به این نام نامیدهسیستم دوگانه از آن جهت 

وقت  و دیگری در مدارس پاره، خدماتیدفاتر ، کارگاه، یکی در محیط کار مانند کارخانه :گیرد می محیط انجام

همزمان به عنوان ، آموزد میای  مهارت حرفه، فردی که به سبک دوگانه، به عبارت دیگر. ای فنی و حرفه

یادگیری در  البته بخش عمده آموزش و. آید می زی در مدرسه به حسابآمو دانشکارآموزی در محیط کار و 

 . (1389، محمدیمهر) گیرد می تری از آن در مدرسه انجام محیط کار و بخش کوچک

ریشه عمیقی در نظام آموزشی آلمان داشته و آغاز آن ، ای به سبک دوگانه فنی و حرفههای  آموزش

به تصویب  1969 که در سال 2فنی و حرفه ایهای  قانون آموزش. گردد می بر میالدیبه اوایل قرن نوزدهم 
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آید و مبین نقطه عطفی در  می به حسابها  گونه آموزش پایگاه قانونی برای اینترین  مهم، رسیده است

خارج از محیط مدرسه در ای  فنی و حرفههای  به ویژه از نظر تعیین تکلیف آموزش، برقراری انظباط مطلوب

انجامد  می سال به طول 3معموال  دوگانه سیستم کسب مهارت از طریق. باشد می آلمانهای  سطح کلیه ایالت

های  شآن عمدتا معطوف به آموزهای  قلمداد شده و برنامه "سال آموزش پایه"اولین سال آن به عنوان که 

. استها  گذشته و همراه با آموزش نظری مربوط به یک گروه از شغلهای  عمومی در سطح ورای آموزش

شغل وحرفه شناخته  375 ز از میانآمو دانشدوم وسوم به کسب مهارت در یک حرفه خاص که های  سال

یافتن محل  مسئولیت اصلی. (1992، وزارت آموزش و علوم آلمان) اختصاص دارد، شده برگزیده است

زان حتی پیش از به اتمام آمو دانشبسیاری از . باشد می زآمو دانشبه عهده  عالقهدر رشته مورد آموزی  کار

 عالقهصدد یافتن محل کارآموزی در رشته و موسسه مورد در، دوره اول دبیرستان خود تحصیالترساندن 

فیت پذیرش کارآموز موسسات مختلف از جمله در ارتباط با ظر خدمات مشاوره شغلی از. آیند می خود بر

پس از توفیق در یافتن . شود می در اختیار متقاضیان قرار داده، مختلفهای  طریق ادارات کاریابی ایاالت و شهر

 قراردادی میان موسسه و کارآموز منعقد، ای فنی و حرفههای  بر اساس قانون آموزش، مکان کارآموزی

 :گیرد می یل روشن شده و مورد تفاهم قرارشودکه در آن از جمله موارد ذ می

o بندی مربوط اهداف و محتوی کارآموزی و جدول زمان 

o مدانجا می و مدتی که به طولآموزی  آغاز کار زمان 

o گردیهای  در محیطآموزی  ضرورت یا عدم ضرورت کار 

o تعطیالتیک روز کاری و میزان  ساعات 

o شیوه و میزان پرداخت دستمزد 

o  بروز آن قرارداد باطل خواهدشرایطی که در اثر . 

داشتن تجهیزات و امکاناتی ، صالحیتاین شرایط برخورداری از استادکاران صاحب ترین  از جمله مهم

استادکاران صالحیت . مهارت مصوب را ممکن سازدهای  بر اساس استانداردآموزی  است که اجرای برنامه کار

از طریق توفیق در آزمونی که به همین منظور ، معاف شناخته شوند طوالنیمگر در شرایطی که به دلیل تجربه 

کارآموز را  3ثر مسئولیت آموزش حداک، صالحیت کار صاحبِهر استاد. گردد می احراز، طراحی شده است

 دجاری خود در موسسه باید به انجام رسانهای  شود که این مسئولیت را همزمان با مسئولیت می دار عهده

 . (1992، و علوم آلمان وزارت آموزش)

بر اتکا به  عالوه، منظور ایجاد هماهنگی و تضمین کیفیت کارآموزی در موسسات مختلفبه 

آموزشی های  تدابیر تکمیلی مانند تاسیس مراکز ویژه کاراموزی یا کارگاه، آموزی مصوب مهارتهای  استاندارد

امکان کسب تجربه عملی در محیط واقعی کار را در  توانند نمی مختلف دالیلتوسط موسساتی است که به 

که آموزی  کارهای  محیط گونه این. برای کارآموزان خود فراهم سازند، مورد نظری ها مهارتطیف گوناگون 
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به صورت مشترک میان چند موسسه تاسیس شده و مورد ، آیند می مکمل محیط واقعی کار به حساب

 . (1992، آموزش و علوم آلمانوزارت ) دگیر می قرار برداری بهره

روز  4الی  3 در هفته، انجامد می کارآموزان در طول دوره کارآموزی که معموال حدود سه سال به طول

که هایی  از حیث آزمون کارآموزانوضعیت . شوند می روز در محیط واقعی کار به کسب مهارت مشغول

آموزی  دقت در سند مربروط به استاندارد مهارت به، جهت دریافت گواهینامه مهارت باید پشت سر بگذراند

در اواسط دوره کارآموزان مکلف به شرکت در یک آزمون کتبی بوده و . هر یک از مشاغل روشن شده است

توسط ها  این آزمون. شود می کتبی و عملی برگزارهای  در پایان دوره نیز آزمون نهایی مشتمل بر بخش

، ساالری) شود میبرگزار شده و گواهینامه مهارت نیز توسط ایشان صادر . . . بازرگانی و ، صنایعهای  اتاق

1373) . 

مورد ی ها مهارتو بهتر تر  ه موجب یادگیری معنادارکبر این عالوه، مولفه آموزش عملی در محیط کار

در ابعاد اهداف بسیار مهم دیگری را ، شود می نظر در مقایسه با آموزش مهارتی منفک از محیط واقعی کار

برخی از این اهداف به . باشد نمی از اهداف آموزشیها  کند که اهمیت آن می تعقیب، تربیت فردی و اجتماعی

 :باشد می قرار زیر

 کار کردن با رعایت صرفه اقتصادی -

 . تفکر درباره چگونگی انجام کار به شکلی که بتوان مستقال نیز به انجام آن مبادرت ورزید -

 کار گروهی -

 با محیط کارانطباق  -

 

 ارتباطی بین مراکز آموزشی و محیط کارهای  الگو

بین مراکز ، برای مقابله با بحران اقتصادی و بیکاری جوانان میالدی 1970 غربی در دهههای  یاری از کشورسب

ای ارتباط برقرار کردند و به آماده ساختن فنی و حرفههای  ه در زمینه آموزشبه ویژ، کار آموزشی و محیط

. توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پرداختند به عنوان راه حلی در جهت، زان و کارآموزان برای کارآمو دانش

 . (1393، نقل از علوی ایلخچی، 1979، 1و ویلکینز مکنزی)

2رشد اجتماعی"دو دیدگاه فلسفی ، از جنبه نظری
3کارایی اجتماعی"و  "

که بر ایجاد ارتباط یا ، "

 :وجود دارد، تاکید دارندتلفیق کار و آموزش 

هایی  صترف، دیدگاه اول بر رشد اجتماعی تاکید دارد و بر این باور است که پیوند کار و آموزش

به نحو بهتری زندگی شخصی خودشان و بالطبع ، آورد تا بتوانند با فهمیدن از راه تجربه می برای افراد فراهم

توام ساختن ، دیدگاه دوم با تاکید بر کارایی اجتماعی. جامعه را بهبود بخشند و موجب رشد اجتماعی شوند
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به . داند می رفتن کارایی اجتماعی باالدر محیط کار موجب آموزی  و عمومی را با مهارتای  آموزش حرفه

تواند افراد را برای  می، و صنعتای  فنی و حرفههای  ایجاد پیوند میان آموزش، با این دیدگاه، عبارت دیگر

دیدگاه اخیر چارچوب نظری محکمی برای برقراری . ببرد باالدنیای کار آماده سازد و کارایی اجتماعی را 

گوناگون در جهت ایجاد های  فعالیت، ارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار به وجود آورد و بر مبنای آن

 . اده ساختن افراد برای کار شکل گرفتارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار به منظور آم

(ارتباط بین مراکز آموزشی و 1393، نقل از علوی ایلخچی، 1990) 1با الهام از الگوی اولیه پاترسون

2معلم محور" :محیط کار در قالب پنج الگوی
3ز محورآمو دانش"، "

4برنامه درسی محور"، "
بازار آموزشی "، "

5محور
6مجازی محور"و "

 . شود میبندی  طبقه "

 

 و عوامل موثر بر آن آموختگان دانش و بیکاری اشتغال

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 

موزش و نیاز و گنجایش مختلف نظام آهای  سطوح و بخش آموختگان دانشرسیدن به تناسبی منطقی بین 

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 

قابل های  آن از عهده اقتصاد کشور بر نمی آید و نیز تفاوت آنان است که برآوردنهای  دانشجویان و خانواده

و ... است. این مسائل ممکن است در ها  شهرها یا دانشگاهها و رشته آموختگان دانشتوجهی در عدم تناسب 

 .(1388)حاجیان، روبرو کند« تحصیالت مازاد»یا « تحصیالت زیادی»آینده ای نه چندان دور ما را با پدیده 

دانشگاهی سریع تر از عرضه  آموختگان دانشصیالت زیادی مبتنی بر این حقیقت است که عرضه پدیده تح

 مشکل علت این به هم مشاغلی است که به تحصیالت دانشگاهی نیاز دارند. تحصیالت زیادی تا حدودی

 که میشود عالی تحصیالت از سیستمی صرف، دولت محدود منابع اینکه بر دارد داللت که شود می تلقی

 داللت احتیاج این که شود تصور است ممکن گرچه. هستند کار نیازهای بر مازاد، آن آموختگان دانش

. است تر جدی، پیامدها این بر دال شواهد اما، کند می زیاد را امکانات مخارج الاقل «زیادی تحصیالت»

 بازده است ممکن، هستند ناراضی خود کار از چون است زیادی، آنها کار برای تحصیالتشان که افرادی
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(. 1375، آصفی) دهند خرج به کمتری تالش، خود تحصیل با تر متناسب کار به نسبت و باشند داشته کمتری

 تحصیل افراد راستا این در و رود می شمار به جامعه هر وسعه ت در مؤثر عوامل مهمترین از انسانی منابع

 که است مسائلی از یکی آموختگان دانش اشتغال. داشت خواهند عهده بر را مهمتری نقش متخصص و کرده

 اهمیت لحاظ به توجه این. است بوده مختلف کشورهای گذاران سیاست و ریزان برنامه توجه مورد همواره

 دانش افراد به که باشد می اجتماعیهای  نقش لحاظ به هم و اجتماعی و اقتصادی ثقل مرکز عنوان به کار بازار

 (.1384، ذوالفقاری) شود می محول کشور توسعه اهداف به نیل برای آموخته

 موقتی ای وقفه ایجاد و جوان نسل این علمی ارتقای سطح و توانمندی افزایش منظور به همچنین

 قابل بعد چندین از که گرفت قرار کار دستور در اسالمی آزاد دانشگاههای تأسیس، بیکاری معضل حل جهت

 نیروی این و شد کمرنگ جوانانزایی  اشتغال مسئله، مدت کوتاه صورتی به سو یک از، است تأمل و بررسی

 کشورمان، سال چندین گذشت از بعد دیگر طرف از و شدند تحصیل به مشغول ها دانشگاه در جوان عظیم

 شأنشان با متناسب شغلی فرصتهای در اشتغال جهت باال توقعات با کرده تحصیل جوانان باالی عده شاهد

 میان از که میدهند تشکیل را نفر میلیون 3 بر بالغ جمعیتی کشور کل بیکاران تعداد که است حالی در این، بود

 نشان تطبیقی مطالعات دیگر سوی از، هستند جوان نفر هزار 300 و میلیون 2 عبارتی به و درصد 87 آنها

 کشورهای حتی دنیا کشورهای بیشتر در سال 24 تا 15 افراد بیکاری نرخ، جوانان میان در که است آن دهنده

 .(1388، نقل از حاجیان، 1385،شهاب) است بوده کشور کل بیکاری نرخ از باالتر همواره یافته توسعه

 به عملی تجربیات و ها مهارت انتقال هدف با کارورزی طرح نظیر هایی طرح اجرای راستا این در

 از استفاده، کشور کار بازار به آنها ورود جهت مناسب بستر آوردن فراهم و دانشگاهی آموختگان دانش

 نوسازی و علمی سطح ارتقای(، خدمات و کشاورزی، صنعت) دولتی و خصوصی بخش خالیهای  ظرفیت

، کشور کار بازار در موجود تعادل عدم تدریجی حذف منظور به مناسبی رویکرد اتخاذ، انسانی نیروی ساختار

 نظام عملکرد تناسب میزان گیری اندازه کشور و مختلف بخشهای نیاز مورد تحصیلیهای  رشته شناسایی

 رسد می نظر به ضروری کار بازار نیازهای با آموختگان دانش تحصیلیهای  رشته لحاظ به عالی آموزش

 (.1384، ذوالفقاری)

 سطح ارتقاء، دانش تولید چون هایی رسالت و وظایف دار عهده عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه

 خالقیت و فناوری گسترش...  و صنعتیهای  بخش نیاز مورد متخصص نیروی آموزش و تربیت، فرهنگی

 هستند قائل دانشگاه برای را ای ویژه جایگاه و نقش مردم عامه خصوصأ و جامعه امروزه طرفی از و باشند می

 توسعه اهداف تحقق و تبیین، تعیین جهت در نهادها سایر با همگام تااند  کرده وادار راها  دانشگاه مدیریت که
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 تنگاتنگ ارتباط و نزدیکی مستلزم رسالت این تحقق. نمایند اقدام کارآمد و متخصص نیروی تربیت و جامعه

 آموزش نظام همگامی و اجتماعی نهادهای و اقتصادیهای  بنگاه خصوصا جامعههای  بخش دیگر با دانشگاه

 پایدار توسعه به دستیابی که معتقدند نظران صاحب امروزه. باشد می جهانی سریع تحوالت و تغییر با عالی

 جاده در گرفتن قرار برای این بنابر. شود می حاصل پیشرفته فناوری و روز دانش کارگیری به سایه در فقط

 فناوری کارگیری به توانایی که شوند کار بازار وارد یآموختگان دانش باید ماندگی عقب از جلوگیری و توسعه

 بایدها  دانشگاه دیگر عبارت به. باشند داشته را کار محیط علمیهای  ناشناخته با شدن روبرو جسارت و نوین

 بررسی منظور به مؤثر عوامل. شوند تربیت عملی و علمیهای  شیوه با دانشجویان که کنند فراهم را شرایطی

 بازار نیاز مورد انسانی نیروی مهارتی نیازهای تأمین در عالی آموزش نظامهای  فرصت وها  چالش پیرامون

 (.1383، کتولی نظری رحمانی) شوند می تقسیم درونی و بیرونی گروه دو به، کار

 

 درونی عوامل

 یا مستقیم طور به و میشوند گرفته کار به عالی آموزش نظام در که هستند راهبردهایی و فرایندها درونی عوامل

 شده ذکر زیر در درونی عوامل مهمترین. دارند ارتباط آموختگان دانش کاریابی و اشتغال مقوله با غیرمستقیم

 :اند

 :کار بازار آتی نیازهای و دانشگاهها در دانشجو پذیرش فعلی ظرفیت بین تناسب عدم -1

 به و میشود نفر میلیون 61 بر بالغ 1400 سال تا کشور فعال و جوان جمعیت گرفته انجام مطالعات براساس 

 داشته سال در درصد2.5 معادل رشدی باید نیز اشتغال سطح پس. داشت خواهد رشد درصد 2.5 عبارتی

 شود ایجاد شغلی فرصت میلیون 29 باید ایران در 1400 سال تا یعنی. شود حفظ فعلی وضعیت تا باشد

 (.1383،کتولی نظری و رحمانی)

 عوامل، اثربخش آموزشی نظام هر طراحی در: شغلیی ها مهارت با آموزش محتوای بین تناسب عدم -2

های  روش، نیاز مورد تجهیزات و تسهیالت، دروس محتوای، داوطلبان ویژگیهای و شرایط چون مهمی

 که) احراز شرایط و شغل شرح، مشاغل طراحی هنگام به دیگر طرف از. گیرند می قرار نظر مد غیره و تدریس

 شامل ها مهارت این. گردد می تنظیم( است شغل هر یها مهارت و ها یتوانای، رفتاریهای  ویژگی کننده تعیین

، ذهنی های یتوانای داشتن اینکه ضمن. هستند رایانه با آشنایی و ادارکی مهارت، انسانی مهارت، فنی مهارت

 های ارزش و انگیزش، نگرش نوع، شخصیت چون رفتاریهای  ویژگی همچنین و تحصیالت سطح و فیزیکی

 تلقی بالقوه استعدادهای، ها توانائی و بالفعل استعدادهای، ها مهارت. هستند مطرح اینجا در نیز فردی
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 عالی آموزش در، حاضر حال در(. 1383، کتولی نظریرحمانی و  از نقل ،1379، پور عاصمی) گردند می

 که است حالی در این و شود می ایجاد بالفعل استعداد با توان یک عنوان به تحصیالت سطح بیشتر

 .دارند نیاز نیز مهارت به اشتغال قله به صعود برای آموختگان دانش

 دانشجویان. در جامعه به رسانی خدمت انگیزه و علمی روحیه تقویت و ایجاد در دانشگاهها توفیق عدم -3

 .شدن التحصیل فارغ برای عملی و علمیهای  قابلیت حداقل نبودن مشخص -4

 با مرتبط خدماتی و تولیدی واحدهای در امور انجام نحوه و فرآیندها با علمی هیأت اعضا آشنایی عدم -5

 :دارد ارتباط عامل چند به ناآشنایی این آموختگان دانش تحصیلی رشته

 با بیندانشگاه مؤثر ارتباط فقدان علت به علمی هیأت عضو یک پرورش ساله چند فرآیند در -

 در کاری محیطهای مشابه واحدهای ایجاد امکان عدم و دانشجو تحصیلی رشته به مرتبط واحدهای

 .شود نمی مهیا وعملی فنیی ها مهارت با دانشجویان آشنایی زمینه دانشگاهها

 کارگاهی و آزمایشگاهی دروس، دانشجویی عملیات، عملی درسی واحدهای شدن تلقی اهمیت کم -

 درسی.های  پروژه و کارآموزیهای  دوره ویژه به و

 به افراد سایر با علمی فعال و تالشگر آموختگان دانش بین نشدن قائل تفاوت و روابط بودن حاکم  -

 .آنها عملی و فنی توانمندیهای به توجه عدم و جذب هنگام

 .کاربردی - علمیهای  آموزش برای مناسب زمینه فقدان -6

 .جامعه نیاز مورد متخصص نیروی تربیت در علمی هیأت اعضای ناکارآمدی -7 

 . دانشگاه در اول اولویت عنوان به پژوهشی و علمی مسائل نبودن مطرح - 8

 

 بیرونی عوامل

 تأثیر مستقیم غیر و مستقیم طور به آموختگان دانش اشتغال بر که شوندمی مواردی کلیه شامل بیرونی عوامل

 :اند شده آورده ذیل در بیرونی عوامل مهمترین. گردند می کار بازار در آنها جذب از مانع و گذاشته

 کاریابی. فرهنگ نیافتن رواج و نبودن مشخص -

 خصوصی. کاریابیهای  بنگاه توسعه عدم -

 شغلی. هدایت و کاریابی در آنها ناکارآمدی و آموختگان دانشهای  کانون توسعه عدم -

 موجود. مشاغل کسب برای شدید رقابت و متقاضیان تعدد -

 کارآفرینان. تعداد بودن کم و کارآفرینی فرهنگ نیافتن رواج -
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 ارزیابی: کشور اشتغال کالنهای  برنامه وها  سیاست کردن پیاده در اجرایی مشکالت وجود -

 در آنها جدیت و تالش رغم علی میدهد نشان ایران در گذشتههای  دولتزایی  اشتغالهای  برنامه

 با اجرا در اجتماعی-اقتصادیهای  برنامه سایر مانندها  برنامه این، اشتغال بلندمدتهای  برنامه تدوین

 است: بررسی قابل بعد چند از موفقیت عدم این که است بوده مواجه متعددی مشکالت

 و خط مشی هاها  نحوه تدوین سیاست – الف

 ( .1382رحمانی و نظری کتولی، )ها  عدم نظارت و ارزیابی در اجرای برنامه –ب 

 

 آموختگان دانش بیکاری علل

 آن بر عالوه است شده تشکیل مختلفی ابعاد از دیگر اجتماعی مشکل هر مثل آموختگان دانش بیکاری مشکل

 بوده اقتصاددانان تحقیق حوزه در بیشتر بیکاری مشکل چه گر. است بررسی قابل تحلیل مختلف سطوح در

، اقتصادی متغیرهای جز به که میدهد نشان شواهد اما، گیرد می قرار بررسی مورد کالن سطح در و است

 .هستند مؤثر مسئله این توضیح در نیز فردی عوامل، اجتماعی و فرهنگی متغیرهای

 و تحصیل بین تناقض یعنی عمده تناقض دو( 1388، نقل از حاجیان، 1985) گروتینگز، همچنین

 دو اول تناقض که میداند مؤثر کردگان تحصیل و جوانان بیکاری در، را نهادها و آرزوها بین تناقض و کار

 باال مشاغل برای تقاضا تورم دوم، شغلیهای  فرصت و آموختگان دانش تعداد بین تناسب عدم، اول. دارد بعد

 موانعی با شغلی انتظارات و آرزوها بین تناسب عدم به هم دوم تناقض. نیاز مورد تعداد با( شغلی انتظارات)

 تناقض این که، کند می اشاره دارد وجود افراد طلبی جاه و مصرف الگوهای مقابل در موجود نهادهای در که

( 1995) دیکنز. گیرد می قرار نیز دیکنز تأکید مورد کار و تحصیل بین تناقض. گردد می گرایی مدرک موجب

 تحصیل افراد زیادی تعداد سریالنکا آموزشی نظام که میدهد نشان سریالنکا کشور در خود موردی مطالعه در

 که اقتصادیهای  ظرفیت با مقایسه در جوانان این تعداد که کند می ایجاد مفیدی ها مهارت بجای، باال کرده

، اشتغال بجای، آموزش نتیجه در، است اندازه از بیش کند استخدام را آنها تا آورد وجود به سفید یقه مشاغل

 .کند می ایجاد بیکاری

 و جوانان بیکاری مشکل بررسی در( 1392، نقل از میرغفوری و رضایی، 1989) لیوینگستون

 مطرح کردگان تحصیل بیکاری مسئله با، را درآمد نابرابری و آموزشی نظام رابطه سوم جهان کردگان تحصیل

 و شهری زندگی الگوهای ترویج و کردگان تحصیل انتظارات افزایش باعث آموزشی نظام او نظر به. کند می

 گذارد می تأثیر آنها بیکاری بر نیز شهرنشینی و انتظارات افزایش و شود می آموختگان دانش میان در شهرنشینی
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 تشدید هم را شهرنشینی و مهاجرت، شهری و سنتی بخش بین، درآمد نابرابری، آموزشی نظام بر عالوه. 

 مشاغل بین زیاد ارزشی نابرابری همچنین. دهدمی افزایش را آموختگان دانش بیکاری، مسئله این و کند می

 و میدهد افزایش را شغلی انتظارات، اجتماعی مقایسه و میشود مشاغل بین اجتماعی مقایسه افزایش باعث

 بیکاری توان می دیگر منظری از واقع در (.1376، پور رفیع) گذارد می تأثیر بیکاری روی انتظارات افزایش

، اسحاقیان) تکنولوژی رشد، اقتصادی رکود، جمعیت افزایش: دانست منبع سه از ناشی را آموختگان دانش

1382.) 

 :را ایران در آموختگان دانش بیکاری علل توان می کلی بطور اما 

 ،انسانی نیروی اشتغال نیازهای با عالی آموزش نظام تطابق عدم -

 ،جامعه نیازهای و اشتغالهای  سیاست بین ناهماهنگی -

 ،جدیدهای  ضرورت با دانشگاهیهای  رشته تطابق عدم -

 ،سازی بومی به توجه بدون یافته توسعه کشورهای از الگوبرداری -

 ،عالی آموزش زمینه در مشخص استراتژی فقدان، کاربردیهای  آموزش به توجهی کم -

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

 ،دانشگاهها آموختگان دانش جذب برای خصوصی بخش در مناسب ساختار فقدان -

 ،جهانی عوامل از مستقل کار و کسب فضای مشکالت، جامعه فرهنگی ساختار مشکالت -

 برای مشخص برنامه فقدان -، اقتصادی مختلفهای  بخش و دانشگاه میان مؤثر ارتباط فقدان -

 ،خارجی گذاری سرمایه

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

اشتغال و عوامل موثر ای و مبحث های فنی و حرفههای مربوط به آموزشپس از بررسی مفاهیم و مولفه

و موفقیت شغلی مورد پذیری  انطباق، پذیری اشتغالدر این بخش مفاهیم بنیادی مسیر شغلی شامل ، بر آن

ای تحولی دارد و مانند همه انواع تحول مانند در واقع اشتغال و ورود به بازار کار پیشینه. گیردبررسی قرار می

شغل و اشتغال هم در طول دوران حیات یک فرد دارای  ...اجتماعی و ، روان شناختی، تحول جسمانی

-موجب ورود موفقیت آمیز به شغل می، مراحلی است که گذر سالم از آنها و رسیدن به اهداف هر مرحله

نج مرحله اصلی از رشد شغلی را ارائه پ (2006، نقل از زونکر) سوپر و همکارانشبه عنوان نمونه . گردد

 :شوند مناسب مشخص می تحولیسه یا چهار وظیفه ، این مراحلدادند که با هر کدام از 

، ها ای که کودکان توانایی دوره، اولین مرحله زندگی است :سالگی( 13تا  4تقریبا در سن ) رشد -1

کنند و درک کلی از  نیازهای خود را اجتماعی می، دهند ها و عالیق خود را توسعه می نگرش
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، نگرانی در مورد آینده :ار وظیفه مهم رشد شغلی استاین مرحله شامل چه. جهان کار دارند

متقاعد کردن خود برای موفقیت در مدرسه و کار و ، افزایش کنترل شخصی بر زندگی خود

 .  های شایسته ها و نگرش کسب عادت

کنند خودشان را درک کرده و  ای که افراد تالش می دوره :(24تا  14دوره سنی ) اکتشاف -2

های کاری و  تجربه، ها ها از طریق کالس آن. جایگاه خود را در زندگی کاری پیدا کنند

های خود را شناسایی کرده و بفهمند که چقدر با  کنند تا عالیق و توانایی ها سعی می سرگرمی

کنند و در نهایت یکی  ها را انتخاب می شی شغلصورت آزمای به. های مختلف تناسب دارند شغل

اولین وظیفه روشن شدن اولویت  :این مرحله شامل سه وظیفه رشد شغلی است. گزینند را برمی

تشخیص یک ، دومین وظیفه. ریزی یک هدف شغلی آزمایشی است یعنی توسعه و برنامه، شغلی

یک انتخاب خاص و یک هدف  های عمومی به اولویت شغلی است که به معنای تبدیل اولویت

های  به اجرا درآوردن اولویت شغلی با تکمیل آموزش، شغلی ثابت است؛ سومین وظیفه شغلی

 . مناسب و حفظ جایگاه در آن شغل

، ای که فرد در زمینه شغل انتخابی خود فعال است دوره :سالگی( 44-24سن ) استقرار مرحله -3

های  ها را برای رسیدن به پیشرفت کند و فرصتکند تا موقعیت اولیه خود را حفظ  تالش می

وظیفه اول؛ تثبیت و تضمین یک  :ای است این مرحله شامل سه وظیفه توسعه. بیشتر دنبال کند

های سازمان و انجام وظایف شغلی با رضایت کامل؛  جایگاه در سازمان با توجه به نیازمندی

های سازنده همراه  کاری مثبت و رفتار های تقویت جایگاه خود با نشان دادن نگرش، وظیفه دوم

پیشرفت و رسیدن به سطوح جدید و باالتر ، با ایجاد روابط مطلوب با همکاران؛ سومین وظیفه

 . مسئولیتی

دوره تنظیم مستمر که شامل وظایف رشد شغلی در  :سالگی( 65تا  45) نگهداری و حفظ -4

به ، حفظ کنند، اند آنچه را به دست آوردهکنند تا  افراد تالش می. استمرار و نوآوری است، حفظ

های خالقانه برای انجام  دهند و به دنبال یافتن راه  های خود را بروز می همین دلیل توانمندی

 . های کاری خود هستند روال

در . در واقع مرحله نهایی و دوره گذار از نیروی کار است :سال( 65باالی ) تعهدات از رهایی -5

طرح بازنشستگی و زندگی ، ای همچون کاهش سرعت وظایف توسعه این مرحله افراد با

های  تدریج از فعالیت افراد به، با کاهش انرژی و عالقه به یک شغل. بازنشستگی مواجه هستند

در زمان مشخص با . کنند شان تمرکز می شوند و روی برنامه بازنشستگی شغلی خود خارج می

شوند و به سمت زندگی  شان مواجه می جدید زندگیهای مربوط به سازماندهی الگوهای  چالش

 . روند بازنشستگی می
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نمایند های رشد شغلی نیز مراحل تحول مسیر شغلی افراد را به اشکال مختلف ترسیم میسایر نظریه

ها محرز است این مطلب است که پیامدهای تحول شغلی سالم شامل عوامل این نظریهبندی  اما انچه در جمع

تواند تضمین کننده تحول مناسب شغلی باشد این در حالیست که اگر این پیامدها به یی است که میهاو سازه

به بیان دیگر هر گونه مداخله . هر گونه مداخله دیگر فاقد کارآیی الزم خواهد بود، درستی شکل نگیرند

. گذاری برخوردار گرددشغلی ابتدا باید این عوامل را متاثر سازد تا از عمق و ارزش مناسبی برای اثر 

ای به عنوان یکی از مداخالت شغلی نیز از این امر مستثنی نیستند و باید میزان اثر های فنی و حرفهآموزش

پذیری  سه مورد از این بنیادها عبارتست از اشتغال. گذاری آنها بر بنیادهای اساسی تحول شغلی مطالعه گردد

، راسویل و همکاران) باشدحفظ و در صورت لزوم تغییر شغل می، ادکه بیانگر میزان آمادگی افراد برای ایج

، ساویکاس) هایی برای تطابق با دنیای متغیر شغلی استشغلی که بیانگر صالحیتپذیری  انطباق. (2008

این . (2016، هیرشی) شغلی به شرایط موجود استهای  آل( و موفقیت شغلی که بیانگر اتصال ایده2010

بنابراین جزء اهداف . های نسل جدید نیز اهمیت بسیار باالیی دارندختگان و دانشگاهآمو نشداها در سازه

 .گرددباشند که مبانی نظری هر کدام در سطور بعدی ارائه میپژوهش حاضر نیز می

 

 پذیری اشتغال

فراگیری . به تغییر نموده است شروعساختار اقتصادی کشورها ، با ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش، تمساز قرن بی

پردازش و انتقال آن از اهمیت اقتصادی در اقتصاد دانش محور امروزی برخوردار است با این تصور ، دانش

و این احتیاجات ، شخصی نیازمند به روز آوری دائمی نیروی کار انسانی استهای  که ساختار و تولید قابلیت

های  تغییر جهت. (1389، علی بیگی و بارانی) رمزگذاری شده است 1پذیری  اشتغالپیچیده اغلب در مفهوم 

بازار کار جهانی موجب ظهور اقتصاد دانش محور جدید شده است و به های  اخیر در امر آموزش و سیاست

اند  قرار گرفته، باالپذیری  اشتغالختگان با آمو دانشتحت فشار زیادی به منظور تولید ها  تبع آن دانشگاه

فشار بر ، پذیری اشتغالبر ها  تاکید اساسی دولتهای  به عبارت دیگر یکی از پیامد. (2008، 2بریجستوک)

فشار . ختگان استآمو دانشفردی مطلوب در های  از قابلیتای  آموزش عالی به منظور تولید دامنه گسترده

را ها  نرم افزاری مسلط گشته و آنی ها مهارتاز ای  ختگان برای آن است که بتوانند به دامنهآمو دانشبعدی بر 

در عصر حاضر نیز بایستی به این نکته توجه داشت که . (2004، 3نایت و یورک) تشریح و استدالل نمایند

، ها مهارت، دانش) الزمهای  تدوین کنند که شایستگیای  درسی را به گونههای  تدوین کنندگان برنامه

ها  شغلی و زندگی خویش در آنهای  ختگان در موقعیتآمو دانشرا جهت موفقیت  ها( و صالحیتها  نگرش

در آموزش ، در برنامه ریزی آموزشی درسی، تحقیقات کمی در این خصوص، متاسفانه. ایجاد و تقویت نمایند

درسی آموزش های  دهد که برنامه می و نتایج همین تحقیقات محدود نشان، عالی ایران صورت پذیرفته است

                                                           
1. Employability 
2 bridgestoke 
3 knight & yorke 
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مختلف از توفیق چندانی های  ختگان رشتهآمو دانشمورد نیاز های  تقویت شایستگیعالی در پرورش 

مؤمنی ) جستجو کردها  ختگان بیکار دانشگاهآمو دانشتوان در شمار  می گواه این ادعا را. برخوردار نبوده است

فراگیر برای سیاستهای ملی  فبه عنوان یک هدپذیری  اشتغالرو شاید اهمیت کنونی  ناز ای( 1387، مهموئی

به منظور دستیابی به یک تعریف هایی  تالشران بیکاری است که منجر به حتوجه به ب لو فراملیتی به دلی

را به عنوان پذیری  اشتغال، سازمان ملل متحد. (2005، 1مک کوئید و لیندسای) تمفهوم شده اس ناز ای لکام

شبکه اشتغال جوانان  فهد نبا ای. نموده است نال جوانان تعیییکی از چهار اولویت اصلی راهبرد ملی اشتغ

دهی به آموزش و  تفکر مجدد و جهت، کشورها نیازمند بازبینی همه :دارد می د بیانحمت لدر سازمان مل

انتقال جوانان از مدرسه به کار بوده تا  تسهیلبازار کار خود به منظور های  و سیاستای  حرفهمهارت آموزی 

یک  موضوع صرفاًپذیری  اشتغالمیکند که  نث روشحبای  . کاری را بدهند ضور در زندگیحبه آنها فرصت 

. بازار کار و راهبردهای شغلی کشورها را در برمیگیردهای  مفهوم اساس سیاست نبلکه ای، تسث نظری نیحب

های بازار کار کشورهایی از جمله  را در سیاستای  جایگاه عمدهپذیری  اشتغالبا آن که مفهوم ، فاوصا نبا ای

( اما با وجود 2005، 2کوئید و لیندسای مک) اروپایی و ماورای آن پیدا کرده استهای  اکثر ایالت، تانسانگل

گیرد بدون  می در یک حد یک شعار روز است که اغلب مورد استفاده قرارپذیری  اشتغال، به دید برخی، این

با یک مفهوم مبهم است که اغلب به درستی تعریف نشده و گاهی اوقات اصال ، آنکه کامالً درک شده باشند

ققان و مح است که توافق اکثر نایآید  می لذا نکته مهمی که از ادبیات موجود به دست. گردد نمی تعریف

و دقت به عنوان یک مفهوم عملیاتی باشد و وح ضتواند فاقد و میپذیری  اشتغال است که واژه نای ران برسمف

که پژوهشگران ای  ه گونه( ب2003، و همکاران 3دن هولم) است که نیازمند معنا بخشیدن استای  کلمه

واژه ارائه  نتعاریف متعددی را از ای، پذیری اشتغالش برای دستیابی به یک تعریف عملیاتی از الیاری در تسب

 :از جملهاند  داده

 ی کننده و ورود به بازار کار بدون اتکا به دیگران استضرا لفظ یک شغحراز و حتوانایی ا .

کاربرد  شیوه، ب نمودهسکه آن فرد کهایی  و ویژگی ها مهارت، برای فرد به دانشپذیری  اشتغال

یط بازار حمانند شرایط شخصی و م)ای  زمینه لدر شرایط و ارائه آنها به کارفرمایان و عوامها  نای

، 4هیلیج و پوالرد) باشد می تهسواب، مناسب است لتجوی یافت شغسکه فرد در آن در ج (کار

1998). 

 و  لراز شغحشخصی است که امکان اهای  دانش و ویژگی، ها مهارتاز ای  مجموعهپذیری  اشتغال

جامعه و ، که نه تنها به خود بلکه به نیروی کارای  را افزایش دهند به گونه لموفقیت در آن شغ

 .(2002، نایت و یورک) اقتصاد منفعت رسانی کند
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 مدیریت ی ها مهارت، تجربه کار، دانش فرد لب و کار است که شامستوانایی ارزش آفرینی در ک

 . (2006، 1اسمیت و همکاران) شوند می باشد که منجر به اشتغال پایدار می تمرسو یادگیری م لشغ

  ویژگیها و آمادگی ، دانش، ها مهارت لاشاره دارد که شاماز دیدگاه کارفرمایان به آمادگی برای کار

سازمان پس  فدر اهدا مؤثرختگان جدید را به منظور مشارکت آمو دانشکه ای  تجاری است به گونه

 . (2001، 2کرنز) سازد می به کار توانمند عاز شرو

 لفظ یک شغحختگان در دستیابی و آمو دانشآن بر تمایز  فردی است که تمرکز عمدهای  خصیصه 

ادگیری چگونه ی در خصوص یادگیری به ویژهپذیری  اشتغالقیقت حدر . ا کننده قرار داردرضا

ت بلکه یک فرآیند یادگیری است که به موجب سصول نیحیک مپذیری  اشتغاللذا . است نیادگرفت

 . (2002، و همکاران 3هاروی) کنند می فظحب و سکننده را کاضار لآن افراد یک شغ

  شود می مربوط، لب شغسی کها مهارتنه فقط ، ها و قابلیتها  از ویژگیای  توسعه مجموعهبه .

 شود می ت بلکه از یادگیری خوب ناشیسنه تنها از یادگیری و تعلیم و تربیت مجزا نیپذیری  اشتغال

 (.2001، هاروی)

 و در ، هاست قابلیتو ها  ویژگی، شرایط، لاز عوامای  مفهومی چند وجهی است که دارای مجموعه

تجهیز نگردند موفق به پذیری  اشتغالی ها مهارتختگان به آمو دانشدنیای کنونی در صورتی که 

 . (2003، 4کولت و فرانسیس) نخواهند شد لیافت شغ

 جدید  لدر همان سازمان و دستیابی به شغ لو تغییر شغ لفظ شغح، توانایی فرد در بدست آوردن

تند و هم افراد شاغلی ستعریف هم افراد بیکار که جویای کار ه نای. کنند می در صورت نیاز تلقی

 ( بنابراین1998، هیلیج و پالرد). شود می لتند را شامسجدید یا ارتقای موقعیت ه لکه به دنبال شغ

به منظور  (اشتغالهای  با توجه به قابلیت) ه و آزادانه افراد در بازار کارالنتقسرکت محپذیری  اشتغال

 . خویش است قق بخشیدن به نیروهای بالقوهتح

از معیارهای ساده که آیا یک اند،  طیف وسیعی را مورد استفاده قرار دادهپذیری  اشتغالیرهای فعلی ستف

 عوضعمیق در رابطه با مو ئلاسس به مپشده و س عیابد یا نه شرو می دست نمطمئ لبه یک شغآموخته  دانش

صیلی حتال در طی شش ماه بعد از فارغ آموختگان دانشدر شرایط ساده که آیا پذیری  اشتغالاگر . پردازد می

یار مبهم از آنچه که سغیردقیق و بای  آن تنها نشانه، گیری شده باشد شده باشند اندازه لفظ یک شغحموفق به 

دارد که به ن زیادی وجود الصیتحدر فارغل پذیری  اشتغال. ختگان به دست آوردهاند را ارائه میدهدآمو دانش

دست آورند که به  تری را به ندر سطح پایی لاست شغ نممک آموختگان دانشیابند اما اکثر  می شغلی دست
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، علی بیگی و بارانی) باشد می مطالعههای  منظور مقابله با فشارهای مالی بخصوص برای پرداخت بدهی

1389) . 

تر  جامع طور به. فظ کار استحتوانایی بدست آوردن و پذیری  اشتغالکه اند  ل کردهالرد استدالج و پلهی

قق بخشیدن به استعدادهای بالقوه از طریق اشتغال پایدار حرکت در بازار کار برای تحتوانایی پذیری  اشتغال

، اول :شده است که عبارتند از لاز چهار عنصر اصلی تشکیپذیری  اشتغالپیشنهاد کردند که ها  آن. است

مدیریت که از ای  رفهحی ها مهارت، دوم. مهارت و نگرش آنان است، از دانش لفرد متشکپذیری  اشتغال

برای مثال . شود می ی فردها مهارت نمربوط به بکار گرفت، سوم. تجوی کار استسجی ها مهارتجمله 

ی فرد الباپذیری  اشتغالنکته را بیان کردند که  نایها  نهایت آندر . بهحمصاهای  تجربه کاری تکنیک، ننوشت

برای مثال سطح ) خارجی لو عوام (خانوادگیهای  ئولیتسبرای مثال م)شخصیتی ل به مقدار زیادی به عوام

 . (1998، پالرد. هیلیج) تگی داردسب (فعلی فرصت در بازار کار

یاری در ادبیات موجود در خصوص مجموعه سهمگرایی ب، آید طور که از تعاریف مذکور برمی همان

، ققانحقیقت اکثر محدر . تی دارا باشند وجود داردسبایپذیری  اشتغالختگان دارای آمو دانشکه یی ها مهارت

 (آمادگی شغلیی ها مهارتاز جمله )ای  دانند که توسط نشانگرهای ویژه می را مفهومیپذیری  اشتغال

 لداده و عوام لتشکیرا پذیری  اشتغالآمادگی شغلی تنها بعدی از ی ها مهارتاما در واقع . شود می مشخص

تجربه ، عیت بازار کارضو :از جمله) زایی ایفا نمایندسمفهوم نقش ب نگیری ایل توانند در شک می دیگری نیز

تعریفی از پذیری  اشتغالتوجه به مفهوم با  (2008) و همکاران راسویلالی است که حدر  نای. (آموزش، کار

پایدار  لمعنای توانایی ادراک شده به منظور دستیابی به یک شغ که بهاند  ادراک شده ارائه دادهپذیری  اشتغال

 :دیگر از جمله لیر عوامثت تأحاست که خود میتواند ت (صیلی ویحمدرک ت) متناسب با سطح معلومات فرد

مفهوم بخشی از بعد درونی  نای. قرار گیرد ...و  ها مهارت، آموزش، دانشکده، تجربه کار، نس، یتسجن

 .(2008، راسویل و همکاران) دهد می را ارائهپذیری  اشتغال

توانایی پذیری  اشتغال :ارائه دادپذیری  اشتغالتوان تعریف زیر را از  می با جمع بندی تعاریف فوق لدر ک

و ها  لیسکننده و ارزشمند و شناسایی پتاناضار لفظ یک شغحبی یک فرد برای دستیابی و سو ظرفیت ن

معنا که فرد  نبه ای) اشتغال پایدار است که مجزا از موقعیت اشتغال فرد بودهاستعدادهای خویش از طریق 

، تجربه کار، جمله آموزش از) انیسو قطعات سرمایه ان (باشدپذیر  تواند اشتغال می بودن للزوما بدون شاغ

بعد درونی  ...عیت خانواده و ضو، ادراک شدهپذیری  اشتغال، (آمادگی شغلیهای  و قابلیت ها مهارت

 . گیرندرا در برمیپذیری  اشتغالعیت بازار کار و نگرش کارفرما بعد بیرونی ضو وپذیری  اشتغال
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 پذیری  اشتغالهای  مدل

عملیاتی ای  را به گونهپذیری  اشتغالتا مفهوم و معنای اند  ش بودهالققان در تحح است که هر یک از مضوا

 به سه دیدگاه کلی ختمپذیری  اشتغالدر نهایت تمامی تعاریف . گردد گیری و آزمایش اندازه لساخته که قاب

با تمرکز ) دیدگاه موقعیت گرایانه، (با تمرکز بر ویژگیهای فردی شخص) دیدگاه فردگرایانه :لشام. گردد می

 لهای فردی و عوام میان ویژگی لتوجه به تعام) گرایانه لو دیدگاه تعام( یط بیرونیحبر موقعیت و م

هرچند به  (2004، فوگات و همکاران) (... اقتصاد و، اهای بازار کارضساختار و تقا :جملهغیرفردی از 

 . اند را نیز توسعه و ارائه دادهپذیری  اشتغالهای  پژوهشگران مدل، ها الشت نموازات ای

است که بازارها در اغلب مواقع ناکارآمد بوده و از  ننز ایکر فرض اساس نظریه، (1997) نزمدل کر

ان دانش در میان افراد به سعدم توزیع یک نز معتقد است که فرصت در نتیجهکر. تندستعادل برخوردار نی

را داشته باشند که یی ها مهارتباید  آموختگان دانششود که  از مدل کرزنز استنباط می نبنابرای. آید می وجود

نرم در میان ی ها مهارتلط بر ست. تندسزندگی روزمره مورد نیاز ههای  بازار کار و چالشضور در حبرای 

 . ن آنان را قادر میسازد که در بازار کار رقابت کنندالصیل تحفارغ

 :پنج عنصر اصلی لو همکاران مدلی در آموزش عالی پیشنهاد نمودند که شام 1راستا بنت ندر ای

 نای. ی عمومی استها مهارتتجربه بازار کار و ، آگاهی از بازار کار، تخصصیی ها مهارت، دانش تخصصی

ختگان به سطح مطلوبی آمو دانشدهد که  می اطمینان را نروری است و ایضکلیه عناصر  لبا آن که شام، مدل

 گیرد روری را در برنمیضهمچنان برخی از عناصر ، ناما با وجود ای. دست خواهد یافتپذیری  اشتغالاز 

 . (2007، 2و سویل پل)

ختگان آمو پذیری دانش اشتغالمؤسسات آموزشی تنها یک عامل در بین عوامل بسیاری است که بر 

و  ها مهارتاز اصول تدریس خوب این است که متناسب با توسعه ، توان گفت می در واقع. گذارد می تأثیر

به روز و آموزش به کمک های  رسانهباشد که آموزش در هر سال باید از انواع پذیری  اشتغالهای  ویژگی

، یعنی عالقه) استاندارد تدریس خوبهای  آموزشی و شاخصهای  دوره، سخنرانیهای  انواع روش، کامییوتر

 خالصه در یک برنامه آموزش گسترده باشد طور بهشور و شوق( را به عنوان یک کل سازمان یافته و ، وضوح

 . (2002، نایت و یورک)

                                                           
1 bennett  
2 pool & sewell 
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 در آموزش عالیپذیری  اشتغالمدل  2-4شکل 

بلکه ، ختگان سهم بسزایی دارندآمو دانشو تجارب  ها مهارت، مؤسسات آموزشی نه تنها در دانش، با این حال

( عواملی که در توسعه 2002، هاروی) کنندب زندگی نیز تشویق میختگان را به کسب دیگر تجارآمو دانش

 . اند نشان داده شده 2-4نقش دارند در شکل ، ناسبخته و دستیابی به شغل مآمو دانشهای  ویژگی

فراهم شده توسط مؤسسات پذیری  اشتغال های توسعهخته برای مشارکت در فرصتآمو دانش

فوق برنامه که شامل تجارب در آموزش عالی و های  او همچنین از فعالیت. آموزشی دارای حق انتخاب است

نیز سه کانون اصلی پذیری  اشتغال توسعه، مطابق مدل. گیردمی به منظور تشویق شدن بهره، خارج از آن است

تمایز به  -3ی مدیریت شغل و ارتقای خود ها مهارت توسعه -2پذیری  اشتغالهای  ویژگی توسعه -1 :دارد

وزشی فرآیند آم -1 :گذارنداثر میپذیری  اشتغالسه فرآیند نیز بر ، بر اساس مدل. یادگیری و تأمل بر یادگیری

. تجارب و تواناییها بیان یا ارائه -3فرآیند خود انعکاسی دانشجویان  -2که توسعه را تشویق میکند 

و تجارب خود را انعکاس داده و بیان  ها مهارترا بکار گرفته و ها  یعنی چگونه افراد فرصتپذیری  اشتغال

خته تأثیر آمو دانشتخصصی  توسط رشتهای  تا اندازهپذیری  اشتغال توسعههای  فرصت، عالوه بر این. دارندمی

این امر یا به . کنند می عملتر  فعال، نسبت به سایرین در ارتقای قابلیت اشتغالها  برخی محدوده. پذیرندمی

و یا اینکه به دلیل ایجاد اند  درگیر بودهپذیری  اشتغال ویژههای  خصیصه این دلیل است که آنها واقعا در توسعه

اغلب برای ، بازخورد و بیان آن، قابلیت اشتغال همچنین مشارکت در توسعه. دنیای کار بوده استمشارکت با 

عنصر ، عملیات استخدامی کارفرمایان، بر اساس این مدل. آسانتر است حرفههای  دانشجویان در محدوده
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البته  .(2002، هاروی) یابند می آن به مشاغل دست ختگان به واسطهآمو دانشکلیدی این فرآیند است که 

کسب شغل نه تنها تحت تأثیر فرآیند استخدام است بلکه از عوامل خارجی مانند تقاضای بازار کار نیز تأثیر 

 .پذیرد می

 

 پذیری در زمینه اشتغال USEMاجزای مدل 

 مدلپذیری  اشتغالیک چشم انداز نظری از  ( نیز در تالشی به منظور توسعه2002، 2004) نایت و یورک

USEM و معتبرتر در این زمینهتر  این مدل به عنوان یک مدل شناخته شده. را معرفی کردندپذیری  اشتغال ،

 :است ارائه شدهزیر  شکلگردد که در  می محسوب

 

 

 USEMشغلی پذیری  اشتغالمدل  2-5شکل  

 :شامل، استپذیری  اشتغال اختصاری برای چهار عنصر به هم وابسته سرنامیک   USEMمدل

 1اطالعاتدرک  -1

  2ها مهارت -2

این موضوع اهمیت ، ها شخصی آنهای  مفهوم دانشجویان از خود و ویژگی) 3باورهای کارآمدی -3

مند بهره "توانایی ایجاد یک تفاوت"کنند که از  می بسزایی دارد که تا چه اندازه دانشجویان احساس

 (هستند

که شامل خودآگاهی دانشجو در خصوص یادگیری خود و ظرفیت بازخورد بر عمل و  4فراشناخت -4

 . از آن است

                                                           
1 understanding 
2 skills 
3 efficacy beliefs 
4 metacognition 
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به ، ترجیح دارد "دانش"به عنوان یک واژه( بر ) درک. برجسته شده است Eحضور غالب ، در این مدل

در  "مهارت". نتیجه کلیدی آموزش عالی است و نیازمند هیچ گونه توجیه بیشتر نیست، دلیل کاربرد عمیق آن

، همانطور برای باورهای کارآمدی. بکار برده شده است "عمل ماهرانه"یا  "فعالیتهای ماهرانه"اینجا به معنای 

 1دیویککار ، سازدمورد قبول بنت و همکارانش متمایز می رویکردرا از  USEM عنصری از آن مدل که

. اشاره دارد، ثابتهای  از خود بجای تئوری پذیر انعطافهای  ( به مزایای برخورداری فرد از تئوری1999)

در اینجا . یادگیری تناسب دارندهای  از خود با مشاهده وظایف به عنوان فرصتپذیر  انعطافهای  تئوری

روابطی بین یادگیری عمیق و تعهد فرد به جستجوی اهداف یادگیری و همچنین بین یادگیری سطحی و 

، که دانشجویان و معلمان نسبت به خود دارندهایی  تئوری، این رواز . جهت گیری نسبت به عمل وجود دارد

احتماال به ، از خود تمایز دارندپذیر  انعطافهای  افرادی که به تئوری. احتماال بر یادگیری تأثیر خواهد داشت

اهمیت . اعتماد بیشتری دارند، توانایی خود برای کارآمد واقع شدن در زمان رؤیارویی با چالشهای سخت

به دلیل تحقیقات مرتبط با یادگیری دانشجویان که با سرعت در طول یک ربع قرن گذشته ، فراشناخت نیز

 "یادگیری چگونه یاد گرفتن"عناصر ، فراشناخت، در اینجا. مورد تصدیق استای  فزاینده طور به، توسعه یافته

 . (2004، نایت و یورک). انعکاس بر عمل و ظرفیت خود تنظیمی را در برمی گیرد

به این خاطر به تجدید نظر ، کنند می تالشتر  علمیپذیری  اشتغالنویسندگان برمبنای این مدل برای 

 مدل. نیاز دارد( 2004، نایت و یورکها ) علمی در شرایط خودشان با مراجعه به شواهد پژوهشی و نظریه

USEM  بدست آمده پذیری  اشتغال زمینهبخشی از یک اجزای بزرگتر است که برمبنای کارهای پژوهشی در

های  از راه حلای  مجموعه، نیز در انگلستان 2لی اشتغال دانشگاه مرکزی لنکشایرمرکز مرکز آمادگی شغ. است

اصول خدمات  نتیجه. توسعه داد، ختگان در بیش از ده سالآمو دانشدانشجویان و عملی را برای ارتقای آینده

شده به ریزی  است که شامل تجارب برنامه DOTS اصلی به نام مدلیک مدل نظری  هارائ، واحدای  شغلی

 4ها آگاهی از فرصت، تصمیم گیریی ها مهارتیعنی  3دانش تصمیم گیری توسعه تسهیلهدف طراحی برای 

شغل ) که شامل جست و جوی شغلی 5دانش انتقال، ها کاری موجود و ملزومات آنهای  یعنی شناخت فرصت

ال و ) ه استرو غیها  ارزش، ها توانایی، عالقهبرحسب  که 6آگاهی از خود، معرفی خودی ها مهارتیابی( و 

 . (2004، نقل از نایت و یورک، 1997، 7واتز

دهد تا بخش اعظم پیچیدگی  می به افراد این فرصت را، عالوه بر این، ارزش این مدل به سادگی آن است

اخیراً بر این مدل ، با این حال. سازماندهی کنند، شغلی را در یک چارچوب قابل کنترل دانش توسعه

بیش از حد به سازگاری مکانیکی ، مک کش اظهار کرده که این مدل، از جمله. انتقادهایی وارد آمده است

                                                           
1 dweck 
2 university of central lancashire 
3 decision learning 
4 opportunity awareness 
5 transition learning 
6 selfawareness 
7 low & watts 
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سیاسی و اجتماعی را کوچک های  موضوعات مهم دیگری از جمله زمینه، انسان و محیط وابسته است و لذا

 . (2007، پل و سویل) دهد می جلوه

به پذیری  اشتغال":ارائه گردید کهپذیری  اشتغالبر اساس مفهوم ذیل از  Career EDGE1در نهایت مدل

شخصی است که فرد را در انتخاب و حفظ های  اطالعات و ویژگی، دانش، ها مهارتاز ای  معنای مجموعه

شروع  تعریف به عنوان یک نقطهاین  "سازدتوانمندتر می، شغلی که در آن بتواند راضی و موفق عمل نماید

مورد استفاده  "کلیدی برای موفقیت"به نام پذیری  اشتغالچارچوبی نظری و عملی برای  به منظور توسعه

تأکید بر این موضوع است که عالوه بر ترسیم همزمان مسائل  انعکاس دهنده، طراحی این مدل. قرار گرفت

مدل همچنین درک روشنی از این ای  ، هستندپذیری  لاشتغامفهومی ضروری که زیربنای درک درستی از 

ابزار این چارچوب نیز فرصتهای جدیدی برای توسعه . دهد می چیست را ارائهپذیری  اشتغالسوال که 

 مدل طرح شده نشان دهندهای  . بیان میکندپذیری  اشتغالتأثیر مداخالت مختلف بر ارزیابی و تحقیق درمورد 

پذیری  اشتغال، عناصرای  عناصر کامال ضروری بوده و عدم حضور هر یک ازای  این ادعاست که هر یک از

پل و ) کند می از همپوشانی بین برخی از عناصر را تصدیقای  دهد و درجه می ختگان را کاهشآمو دانش

 . (2007، سویل

عنوان پنج به Career EDGE  دهد می را نشانها  و رابطه آنپذیری  اشتغالعناصر ضروری ، 2-6شکل 

ختگان جهت آمو دانشرا برای هایی  مفهوم که در ردیف پایین مدل مورد استفاده قرار گرفتها ند و فرصت

در نتیجه سطوح باالتر ، در اصل برای تأمل و ارزیابی این تجارب. فراهم میکنندپذیری  اشتغالدستیابی به 

 . (2007، پل و سویل) دارندپذیری  الاشتغعزت نفس و خودکارآمدی ارتباط مستقیمی با ، اعتماد بنفس

                                                           
1 career development, learning experience, degree subject, knowledge, understanding & skills generic… 
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 پذیری اشتغالعناصر ضروری 2-6شکل 

های  و استعداد ها مهارتبه منظور افزایش پذیری  اشتغال رویکرد :پذیریاشتغالهای  رویکرد

در تصمیم ای  تواند نقش بسیار مهم و تعیین کننده می کسب این تواناییها. ختگان مطرح شده استآمو دانش

 .(2006، 1آتالی) ختگان داشته باشدآمو دانشگیری شغلی 

، ادراکی قابلیت اشتغال رویکرداز جمله پذیری  اشتغالهای  رویکرددر این پژوهش سه مورد است 

گیرند به مورد بررسی قرار میها  مبتنی بر توانمندیپذیری  اشتغال رویکردو پذیری  اشتغالنگرشی  رویکرد

 رویکرددر اینجا . باشند میتر  البغپذیری  اشتغال ات روانشناسانهبر فرد متمرکز هستند و در ادبیاین دلیل که 

 . استمد نظر پذیری  اشتغال

 

 پذیری اشتغالرویکرد ادراکی 

تمرکز بر سطح فردی و  آن را نشان دهنده، اول :گرددمیتمرکز پذیری  اشتغالادراکی  رویکردبه دو دلیل بر 

شروع جالبی برای  آن را نقطه، دوم. داننددر راستای رویکرد روان شناختی میبه عنوان مثال ادراک( ) ذهنیت

در واقع  .(1990، 2گیورین -روسکیس و لوئیس) دهند می ورودی( قرار) روابط بین نیروی مصرف شده

تخصصی  رشته زمینهادراکی تعریف شده است به عنوان ادراک دانشجو از توانایی که در پذیری  اشتغال

بدین معنا که از ، خویش به منظور دستیابی به یک شغل پایدار متناسب با سطح معلوماتش کسب کرده است

                                                           
1 atlay 
2 roskies & louis guerin 
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تا چه اندازه توانسته است وی را برای ورود و بقای پایدار ، تخصصی خود تحصیل در رشته، دیدگاه دانشجو

 . (2008، راسویل و همکاران) در دنیای کار آماده سازد

ادراکی به عنوان امکان درک حفظ شغل فعلی برای بدست آوردن پذیری  اشتغالدر تعریفی دیگر 

ادراکی پذیری  اشتغال، اول. این تعریف پنج جنبه مهم دارد. (2007، 1برنتسون و مارک لوند) شغل جدید است

از موقعیت همان  منظور. متناسب استپذیری  اشتغالیک ارزیابی ذهنی است و در نتیجه با مفهوم روانی 

مشابه ممکن است میزان درکشان از های  افراد با پروفایل، برای مثال. برداشتهای متفاوت افراد است

که باعث افزایش هایی  شرکت در فعالیت بر مبنای دانشی که از بازار کار دارند و یا انگیزهپذیری  اشتغال

های  مربوط به فرصتپذیری  اشتغالین مفهوم در وسیعتر، دوم. متفاوت باشد، آنان میشودپذیری  اشتغال

 . (2007، برنتسون و مارک لوند) اشتغال است

داللت ها  عوامل ساختاری و اثر متقابل بین آن، متداول بر ادغام عوامل فردی طور بهفرصت  اصطالح

مثال  کار به عنوانای  عوامل فردی به فرد گره خورده است در حالی که عوامل ساختاری در سطح. دارد

وقتی که دولت مشوق مالی برای کارفرمایان برای استخدام بیشتر کارکنان . سازمان یا جامعه هستند، ها شبکه

، ودش نمی خود را در مقایسه با زمانی که هیچ مشوقی ارائهپذیری  اشتغالبه احتمال زیاد فرد ، فراهم میکند

ادراکی پذیری  اشتغالامل فردی و ساختاری برای ( تعامل بین عو2009، و همکاران2فرایر) کند می بیشتر درک

 خودکارآمدی خاص متمایز ادراکی را از مفاهیم مرتبط در زمینهپذیری  اشتغالمنحصر به فرد است و آن 

از اقدامات که برای ای  خود برای سازماندهی و اجرای دورههای  خودکارآمدی به باور فرد از قابلیت. سازد می

شخصی فرد های  آن مربوط به ویژگی، ترتیب نبه ای (1993، بندورا) کند می است اشاره شرایط آینده موردنیاز

، در مقابل. سازد که بر شرایط متفاوت و چالش برانگیز حس تسلط داشته باشد می است که او را قادر

، و همکاران 4؛ دی کاپر2008، و همکاران 3برنستون) آید می نیز بهای  ادراکی برای عوامل زمینهپذیری  اشتغال

ادراکی و پذیری  اشتغالکند که  می مطالعه طوالنی مدت برانستون و همکاران از این ایده حمایت .(2011

تعریف ما ، سوم .(2008، برنستون و همکاران) باشند می به یکدیگر مرتبط، بودن خودکارآمدی در عین مجزا

ادراکی مربوط به پذیری  اشتغالاین جمله گواه این ایده است که . اشاره به کسب و حفظ اشتغال دارد

پذیری  اشتغالمختلف های  با توجه به گروه. استای  مختلف در بازار کار و در طول زندگی حرفههای  گروه

با . مشغول به کار و بیکار مورد مطالعه قرار گرفته است (1998، هیلیج و پالرد) ادراکی در میان دانشجویان

تقویت و حفظ شغل فعلی و انتقال ، ادراکی در مراحل شناسایی بازار کارپذیری  اشتغال، ه به حرفه فردیتوج

بعد از تحصیل و یا بعد ، به عنوان مثال. ضروری است به انتقال در داخل و خارج بازار کار نیز اشاره دارد، آن

، پنجم. ادراکی به فرصت اشتغال اشاره داردپذیری  اشتغال، چهارم .(1986، 5کرون و اسلوکوم) از بازنشستگی

                                                           
1 berntson & marklund 
2 forrier 
3 berntson 
4 de cuyper 
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یعنی ) به عنوان مثال تعداد مشاغل موجود و کیفیت کمیت اشتغال همچنین بر هر دو جنبه کلی واژه طور به

. کمی که اغلب با اشاره به امکان مشاغل دیگر برجسته شده استهای  جنبه. نوع مشاغل موجود( تمرکز دارد

این تمایز توسط  .(2008، برنستون و همکاران) شاغل مشابه و یا بهتر اشاره کندکیفیت کار موجود ممکنه به م

 . دی کاپر و ویت صریح و روش شده است

 

 پذیری رویکرد نگرشی اشتغال

العمل یا پاسخ به یک رفتار مناسب یا  در تعاریف نگرش چنین آمده که نگرش عبارت از تمایز به عکس

عصبی مبتنی بر تجربه است که تأثیری پویا را  روانی و روان شناسانه نگرش عبارت از حالت. نامناسب است

ها  ویژه در برابر برخی از اشیاء و وضعیتای  واکنش نشان دادن به شیوه گذارد و او را آماده می بر اعمال فرد

نگرش در حال حاضر به عنوان نوعی واکنش به شرایط مساعد و نامساعد در . (2005، 1نوئل) کند می

را تحت پذیری  اشتغالنگرش فرد از عوامل فرد محوری است که ممکنه . کند می موضوعات خاصی اشاره

فیشبین و ) رش در رفتار افراد بسیار مهم استکلی تصور میشود که نگ طور بهدر این رابطه . تأثیر قرار دهد

ه نگرش نسبت به کسب و کار کند ک می معمول استدال طور بهنگرش پذیری،  اشتغال در زمینه .(1975، 2اجزن

. کنند می را دنبالپذیری  اشتغالگیری  حیاتی شکلهای  کاری خود جنبه و اینکه چگونه مردم در حیطه

، سازگاری به تمایل و توانایی فرد برای تغییر رفتارها. از عوامل ضروری هستندپذیری  سازگاری و انعطاف

، و همکاران 3مک آردل) بازار کار( برمی گردد) محیطاحساسات و افکار در جهت پاسخگویی به تقاضاهای 

( به نقل از هال سازگاری برای موفقیت در عصر کنونی که با 2004) مطابق با فوگات و همکاران. (2007

 گرایشها -افراد سازگار تمایز و توانایی تغییر عوامل شخصی. امری ضروری است، ناامنی شغلی مواجه شده

سازگاری شخصی در هر موفقیت . را به منظور مواجهه با تقاضاهای محیط دارند -هخصلتها( و رفتار و غیر)

کاری های  ی که افراد را به منظور حفظ خالقیت و جذابیت برای کارفرمایان و محیططور بهشغلی نقش داشته 

های  موقعیتو آمادگی برای انطباق با پذیری  انعطاف .(2004، هال) سازد می انمندتو، پیوسته در حال تغییر

فوگات و ) شوند و هنگام درخواست برای یک کار ویژگی مهمی است می حیاتی در نظر گرفته، جدید

شود  می از عوامل فردی متفاوت تعریفای  به عنوان مجموعهپذیری  اشتغالنگرشی  رویکرد .(2004، همکاران

 .(2008، 4فوگات و کینکی) وفق دهندخود  فعال به کار و حرفه طور بهکه افراد آمادگی داشته باشند خود را 

محیط کار آشفته امروزی ، به عنوان یک نگرش وجود دارد پذیری اشتغالدالیل کلیدی برای بررسی 

از عدم ای  سازد به ویژه فرکانس و شدت تغییر ذاتی در محل کار که نشانه میتر  نگرشی را مرتبط رویکرد

همچنین اشاره . اند ناشناخته مواجههای  تغییر و اغلب خواستهقطعیت است که افراد با محیط همیشه در حال 
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قابل توجهی رفتارها و عملکرد را در  طور بهفردی پیشی گیرند و های  که احتمال بیشتری دارد نگرشاند  کرده

شود که احساس کرد دیدگاه جهت مند و سازگاری  این نتیجه باعث می، شرایط ضعیف تحت تأثیر قرار دهند

پذیری  اشتغالنگرشی  رویکردمیشل اشاره کرده که . خود در فرد توسعه یابد محیط کار و حرفهنسبت به 

باعث . و یادگیری شخصی و تغییر الزم برای موفق شدن استها  شناسایی فرصت همچنین تسهیل کننده

رش فعال نگرشی بر درک نگ رویکردکلی  طور به. شود که به دنبال منافع شخصی خود باشد می سازگاری فرد

قابل  طور بهپذیری  اشتغالنگرشی  رویکرد .(2004، فوگات و همکاران) کند می مربوط به حرفه و کار تمرکز

فردی کنشی و واکنشی را در های  توجهی به احساسات مثبت و تعهد عاطفی فرد مرتبط است که ویژگی

باال پذیری  اشتغالافراد با ، شناخته شدههای  به این معنی است که عالوه بر توانایی انطباق به خواسته. برمیگیرد

تمایز دارند به دنبال پذیری  اشتغالافراد با سطح باالیی از نگرش . تمایل به آمادگی برای تغییر دائمی دارند

به عنوان یک ساختار چند بعدی نهفته است پذیری  اشتغالنگرش ، منافع شغلی خود در یک روش فعال بروند

 . (1998، ال و همکاران) بعاد آن یک مرتبه از حالت انتزاعی باالتر استاساسی ا طور بهکه 

 

 ها مهارتو ها  مبتنی بر توانمندیپذیری  رویکرد اشتغال

توانایی وی برای ایجاد تغییر در  توانمندی توانمندی عبارت است از باورهای فردی در مقطعی از زمان درباره

بلکه بر . کنندآنان را کنترل میهای  ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیتافراد توانمند اعتقاد . جهت مطلوب

افراد توانمند از احساس کنترل شخصی بر نتایج ، در واقع. این باورند که خود قادرند این موانع را کنترل کنند

تایج کار( موجب یا ن) آنان بر این باورند که میتوانند با تحت تأثیر قرار دادن محیط. کار خود برخوردارند

. و سازندخود همسهای  محیط را با خواسته، داین احساس کنترل فعال به آنان اجازه میده. ایجاد تغییر شوند

افراد به واسطه دانش و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و در ، توانمندسازی دادن قدرت به افراد نیست

 . واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است

برداری از سرچشمه  را برای بهرهای  بالقوههای  توانمندسازی ظرفیت. یک احساس استتوانمندی 

ختگان با آمو دانشدر این صورت ) گذارد می شود در اختیار انسانی که از آن استفاده کامل نمیهای  توانایی

 (کنندی میساز افتخار و احساس مسئولیت بهتری ابداعات و افکار خود را پیاده، مالکیت، احساس هیجان

به عنوان انجام پذیری  اشتغال، 2و وندر هیجدن 1هیجده به گفتهپذیری  اشتغال .(2004، فوگات و همکاران)

هیجد و ) ها تعریف شده استار از طریق استفاده بهینه از شایستگیدستیابی به کار و یا ایجاد ک، کار پیوسته

فردی مورد نیاز برای انجام های  و توانمندی ها مهارت، شایستگی به دانش نای. (2006، ون در هیجدن

 در یک شغل و سازگاری با تغییرات در بازار داخلی و خارجی اشاره داردپذیری  کارهای مختلف و مسئولیت

کاری جدید و یا های  سازگاری با خواسته، به یادگیری مداومپذیری  اشتغال .(2008، دی کاپر و همکاران)
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 رویکرد .(2008، 1اسکوالریوس و همکاران) برای کسب مهارت بستگی داردتغییر در تخصص و توانایی 

های  یی که فرصتها مهارتها و  ظرفیت، خودهای  بر درک فرد از تواناییها  مبتنی بر توانمندیپذیری  اشتغال

در ون ) توانند خاص یا عمومی باشند ها می و ظرفیتها  این توانایی. شغلی را ارتقاء میدهند تمرکز دارد

ختگان آمو دانش. کنند می خود را ارزیابیپذیری  اشتغالافراد  رویکرددر این  .(2006، هیجدن و ون در هیجدن

مختلف بکار های  مختلف را یاد بگیرند تا بتوانند آنها را در موقعیتی ها مهارتاز ای  الزم است مجموعه

شماری را یکی پس  بیهای  و دشواریها  یتوانند عامل موفقیت او گردیده و سخت می کهیی ها مهارت. گیرند

او باید طوری بار بیاید که هیچ وقت در انجام کارهای خود لنگ نماند و . از دیگری پیش روی او بردارد

 . دچار محدودیت نشود

 

  ها مهارتو ها  مبتنی بر توانمندیپذیری  و اشتغال نگرشی، ادراکی هایرویکرد مقایسه

با پذیری  و رویکرد نگرشی اشتغال ها مهارتو ها  مبتنی بر توانمندیپذیری  در این قسمت رویکرد اشتغال 

، شود می پرداختهها  بین این رویکردهای  و تفاوتها  مقایسه شده که به شباهتپذیری  رویکرد ادراکی اشتغال

. شود می سه شباهت دیدهها  بین این رویکرددر ، ها شباهت. وجود داردهایی  همپوشانیها  که بین این رویکرد

در رویکرد ادراکی . کنند هر سه رویکرد ذاتا ذهنی هستند به این دلیل که بر ادراک افراد تمرکز می، اول

های  مبتنی بر توانمندیپذیری  در رویکرد اشتغال، شود می افراد وضعیت بازار کار آنان بررسیپذیری  اشتغال

انگیزشی آنان های  افراد نگرشپذیری  و در رویکرد نگرشی اشتغال، شود می آنان بررسیافراد توانایی اشتغال 

عوامل ساختاری و اثر ، هر سه رویکرد عوامل فردی، دوم. شود می با توجه به قابلیت اشتغالشان ارزیابی

از وندر ها  توانمندیمبتنی بر پذیری  مثالی از رویکرد اشتغال. دهند می را مورد محاسبه قرارها  متقابل بین آن

را به عنوان توانایی وفق دادن خود با انواع  "شخصیپذیری  انعطاف"که بعد  (2005) هیجد و وندر هیجدن

 . تغییرات در بازار کار داخلی و خارجی تعریف کرده است

. در حالی که بازار کار داخلی و خارجی عوامل ساختاری هستند، توانایی به فرد گره خورده است

مثالی از  (2005، وندر هیجدن و وندر هیجدن) ضروری هستند "شخصیپذیری  انعطاف "و در تعریف هر د

 "کار و حرفهپذیری  انعطاف"( به بعدی از 2008) مربوط به فوگات و کینیکیپذیری  رویکرد نگرشی اشتغال

کند و  می را حفظ شرکت و صنعت فرد شرایط خود، اشاره دارد که چگونه با تغییر و تحوالت مربوط به کار

عامل فردی( و حفظ اطالعات با تحوالت در ) نگرش فردی، هر دو عنصر برای مثال. رود می پیشها  با آن

پذیری  این دیدگاه تعامل در رویکرد ادراکی اشتغال، با این وجود. عوامل ساختاری( مهم هستند) محیط کارش

توانمندی و نگرشی بیشتر بر مبنای عوامل فردی قرار مبتنی بر های  رویکرد. قابل مشاهده استتر  راحت

شباهت سوم این است ، در این رابطه. فعال تأکید شده استهای  بر نگرش، که در این دو رویکرداند  گرفته

. کنند می از بازار کار داخلی و خارجی اشارههایی  ادراکی دو رویکرد دیگر نیز به جنبهپذیری  مانند اشتغال، که
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، ها تفاوت. آید می صریح برای این تمایز به حساب طور بهادراکی پذیری  تنها اشتغال، ودبا این وج

برای پذیری  رویکرد ادراکی اشتغال، اول. متفاوت استها  ادراکی در دو روش با دیگر رویکردپذیری  اشتغال

مشغول به کار و و افراد ، دانشجویان() آموختگان دانش، به عنوان مثال) مختلف در بازار کارهای  گروه

در . و انتقال( بکار برده شده است، تقویت و صفظ، تثبیت، بررسی، بیکاران( و در تمام مراحل کار( یعنی

در ها  بر توان گروهپذیری  و رویکرد نگرشی اشتغالها  مبتنی بر توانمندیپذیری  حالی که دو رویکرد اشتغال

 وندر هیجد و وندر هیجدن، برای مثال. غال تمرکز دارندبر زمان اشتها  آن، تمام مراحل کار اشاره دارند

را برای کارمندانی که قصد دارند شغل فعلی خود را حفظ کنند و در بازار ها  ( ابزار مبتنی بر توانمندی2006)

در  (2008) ابزار توسعه یافته توسط فوگات و کینیکی. اند توسعه داده، کار داخلی و خارجی منتقل شوند

ادراکی بر هر پذیری  اشتغال، ( دوم2008، فوگات و کینکی) رویکرد نگرشی نیز بر کارمندان تمرکز دارد زمینه

( این تمایز برای رویکرد 2008، دی وایت و دی کاپر) کندکمیت و کیفیت فرصتهای شغلی تأکید می دو جنبه

ز بر کیفیت مشاغل و کار موجود آنها بجای تمرک، و رویکرد نگرشی کمتر مطابقت داردها  مبتنی بر توانمندی

 .شوند( نمی بین کمیت و کیفیت تمایز قائل) کنند می بر فرد تمرکز

 

 پذیری عوامل موثر بر اشتغال

 

  1ای عوامل زمینه

، در ادبیات جنسیت. توان به عوامل ذیل اشاره نمودخته میآمو پذیری دانش اشتغالاز مهمترین عوامل مؤثر بر  

های  در ارتباط با نقش.  گذارد می تأثیرپذیری  بر اشتغال عاملی در نظر گرفته شده کهجنسیت به عنوان 

انتظارات را از هر دو جنس  شود که دامنه می جنسیتی افکار قالبی در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده

شوند و  می ار یافتبرتر در بازار کهای  مردان به عنوان گزینه، در برخی مطالعات. طرح ریخته و تعیین میکند

فلکر نیز بیان ، نعالوه بر ای .(2005، مک کوئید و لیندسای)اند  بیشتری مشاهده شدهپذیری  اشتغالبنابراین با 

فلکر ) کرده که توسعه بازار کار برای پیدا کردن فرصتهای شغلی در جهت کار بیشتر به نفع مردان بوده است

 . (1998، و همکاران

 

 رشته تحصیلی

هایی  که مربوط به رشتههایی  آن، موجودهای  ایرلند کلی و همکاران دریافتند که در میان تمام رشتهدر  

در واقع . کامپیوتر و فناوری اطالعات هستند بازده باالتری دارند، مهندسی و معماری، پزشکی و دامپزشکی

تواند در شرایط مناسب آن را  می آموزد که می دانشجو مهارتی راها  که دروس عملی دارند و در آنهایی  رشته
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کلی و ) تکنیکی بازده باالتری دارندی ها مهارتکلی  طور به. باالتری داردپذیری  اشتغالدر عمل بکار گیرد 

، متحده آمریکا کالج در ایاالت بر اساس نوع عمدهپذیری  اشتغالدر تجزیه و تحلیل  (2010، همکاران

علوم ، ادبیات، اصلی مانند هنرهای  کلی نرخ بیکاری در رشته طور بهکارناوال و همکاران نشان دادند که 

 . (2012، و همکاران 1کارنوال) انسانی و علوم اجتماعی که غیرفنی هستند باالتر است

ختگان از دیدگاه آمو دانش( نیز در پژوهش خود به منظور ارزیابی توانمندی شغلی 1372) میرکمالی

به این نتیجه دست یافت ، ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و کارفرمایان آنها  ختگان دانشگاهآمو دانشخود 

خته و آمو دانشکه بین شغل اند  درصد از کارفرمایان معتقد بوده 1/91ختگان و آمو دانشدرصد از  6/84که 

مختلف از نظر های  ختگان در رشتهآمو دانشتوانمندی اجرایی . تحصیلی او تناسب برقرار است رشته

فنی و های  ختگان رشتهآمو دانش، ها بر اساس یافته. درصد گزارش شد 3/69باالتر از ، خودشان و کارفرمایان

حد قرار داشته و در ترین  علوم انسانی و اجتماعی در پایینهای  کاربردی در باالترین حد توانمندی و گروه

 . است کاهش یافته 67تا  65ختگان از سال آمو دانشنهایت توانمندی شغلی 

اگر . کنند می خود را درکپذیری  اشتغالبا اعتماد بنفس بیشتری ، دانشجویان با معدل باالتر معدل

و تجارب بدست آمده در ها  ویژگی، ها مهارت، دانش، معدل به عنوان یک عامل اندازه گیری برای تالش

معنای یک دستاورد باالتر در اقداماتی تواند به  می دانشگاه و توانایی آنها برای یادگیری باشد پس معدل باالتر

یک دانشجو با معدل پایین ممکن . برد می را باالپذیری  اشتغالکند و  میتر  باشد که شغل مورد نظر را رقابتی

کمتری دست یافته و برای مشاغل مورد های  است احساس کند که به دانش و مهارت و تجارب و توانایی

 .(2014، و همکاران 2کنانی) کند نمی خود را درکپذیری  اشتغال در واقع. کند می نظر کمتر رقابت

 

 تجربه کاری

تجربه شامل دانش یا مهارتی است که از طریق مشارکت یا قرار گرفتن در معرض چیزی به دست آمده  

و موضوعات که ناشی از ها  از برخی پدیده، ها و دانسته ها مهارت آزمودگی در مفهوم عمومی به همه. است

تجربه شامل دانش . شود می اطالق، برخورد با آن موضوع و درگیری با آن پدیده در خالل دورانی معین است

یا مهارت از برخی از چیزها و یا برخی از رویدادهای به دست آمده از طریق مشارکت یا قرار گرفتن در 

کند تا بتواند  می فرد کمکخاص به  کاری قبلی در یک زمینه دانش و تجربه. معرض چیزی یا رویدادی است

در واقع دانشجویانی که در دوران . موجود در بازار را شناسایی نماید ناشناختههای  سریعتر از دیگران فرصت

، بنابراین. (1970، مینسر) توانند بعد از فارغل تحصیلی شغل مناسب پیدا کنند می کنند بهتر می تحصیل کار

همبستگی زیاد . اقتصادی همبستگی مثبتی با موفقیت داردهای  الیتکاری قبلی در مسیر خاصی از فع تجربه

کوپر در تحقیقات خود دریافت که ، به عنوان مثال، قبلی نباید شگفت آور باشد بین میزان موفقیت و تجربه

                                                           
1 carneval 
2 qenani 



 46                              پژوهش  دوم/ ادبیات و پیشینهفصل 

 

حداقل دارای یک مؤسس ، با فناوری باال فعال هستندهایی  جدید که در زمینههای  درصد شرکت 97بیش از 

جدید دارای کاالها یا خدمات های  درصد شرکت 85که قبالً در همان صنعت کار کرده و تقریبا د ان بوده

 . (1997، کوپر و همکاران) قبلی مؤسسین استفاده شده است از تجربهها  که در آناند  بودهای  اولیه

و یکی از شواهدی وجود دارد که تجربه کاری در بهره وری و درآمد بسیار مؤثر است ، با این حال

همچنین تأکید میکند که کارفرمایان همیشه از . تواند از طریق آن امتیاز کسب کند می عواملی است که فرد

انجام امور  کنند زیرا این دسته از کارفرمایان تجربه می کاری دارند بهتر استقبال ی که تجربهآموختگان دانش

مینسر بیان کرده که تجربه . کاری باالتری دارند وحیهگرفته و رتر  چنین افرادی کار را جدی، کاری را دارند

، مینسر) وری است ینه کمتر فرصتی برای افزایش بهرهسرمایه گذاری است که با هز کاری به عنوان یک پدیده

1970) . 

 

 کارآموزی

، مورد نیازشانی ها مهارتختگان با توجه به آمو دانشکارآموزی نوعی نظام آموزشی است که در آن به 

ختگان زندگی کاری را برای آمو دانشتعلیمی است که در آن  کارآموزی بخشی از برنامه. آموزش داده میشود

فرستند تا  می در این برنامه برای مدت کوتاهی دانشجو را برای کاری با یک کارفرما. اولین بار تجربه میکنند

در واقع . بینش و معلومات بدهدها  شود به آن می راجع به آن رشته در محیط کاری که کار در آن انجام

که محتاج آموزش و هایی  نه انجام فعالیت، کارآموزی نزد یک کارفرما در اول برای مشاهده و یادگیری است

نظیر کار با پیشکسوتان هایی  ختگان منافع بسیار دارد چون به آنها فرصتآمو دانشبرای . تجربه وسیع باشد

کسب استقالل و اعتماد بنفس بیشتر و جستجو ، ها و وسیع و تمرین آن نوی ها مهارتایجاد ، بصورت تیمی

را فرا بگیرند که به یی ها مهارتکنند تا  می همچنین این فرصت را پیدا. دهد می درمورد انتخاب شغل آینده

 . (1391، مکارانزاده و ه شریف) ده مربوط خواهد شددر آینها  عالیق شغلی آن

اشتغال استفاده  کارآموزی در زمینههای  قبل از فارغ التحصیلی از فرصت در سال آموختگان دانشاگر 

شود با آنچه که در جامعه و در بازار کار  می کرده باشد و این توانایی را داشته باشدکه آنچه به وی یاد داده

دیده  در دست تواند به عنوان بزرگترین سرمایه می ختهآمو دانشاین فرصت برای . تطبیق دهد، عملی است

ایباس ) ختگان مؤثر استآمو پذیری دانش اشتغالو اعتقاد آموزش و پرورش این است که کارآموزی در ، شود

 یادگیری با ارزش برای همه توان گفت کارآموزی به عنوان یک تجربه می در واقع. (2014، 1و کیرباسالر

ار و یا سازمانی که کارآموزان را محیط کسب و ک، ها دانشگاه، دانشجویان، کسانی که در آن دخالت دارند

. کاری آنان است کارآموزی برای فراگیران تجربه مهمترین بهره. کند می فراهمای  منافع بالقوه، کند می استخدام
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ختگی از آمو دانششغلی را پس از های  دستیابی به فرصت، کارآموزی() عملیهای  به عبارتی گذراندن دوره

 .(2007، و همکاران 1دی وین) کند می دانشگاه برای فراگیر آسانتر

 

 محل سکونت

 پایتخت( زندگی) که در یک شهرستان بزرگ آموختگان دانشآیا ، در تحقیقی به این سؤال پرداخته شده 

گذارد در نظر گرفته شده یا نه؟ مشخص شد که این  می تأثیرپذیری  اشتغالکنند به عنوان یک عامل که بر  می

دهد که هیچ تفاوتی بین  می این نشان، با این حال. داردپذیری  اشتغالمتغیر اثر غیرمستقیم ناچیز بر 

 التحصیلی بکار گرفته فارغ که از مناطق دیگر بعد ازهایی  بزرگ و آنهای  از شهرستان آموختگان دانش

در آن زندگی میکنند نباید به عنوان یک عامل  آموختگان دانشکه ای  براین منطقهبنا. وجود ندارد، شوند می

 . (1987، رز) در نظر گرفته شود آموختگان دانشپذیری  اشتغالزیاد مؤثر بر 

 

 نقش دانشگاه

 ختگان تأثیرآمو پذیری دانش اشتغالمؤسسات آموزشی تنها یک عامل در بین عوامل بسیاری است که بر 

ختگان سهم بسزایی آمو دانشو تجارب  ها مهارت، مؤسسات آموزشی نه تنها در دانش، با این حال. گذارد می

 .(2002، هاروی و همکاران) کنند ختگان را به کسب دیگر تجارب زندگی نیز تشویق میآمو دانشبلکه ، دارند

خود مدیریتی در اوایل در بسیاری از تحقیقات نقش دانشگاه برای هدایت دانشجویان به سمت توسعه رفتار 

برای یک دانشگاه خیلی مهم است که در . برجسته شده است، مطالعات علمی خود که خیلی مهم است

. داشته باشدپذیری  اشتغالمراحل اولیه به دانشجو آنچه را که نیاز است یاد بدهد که پس از فارغ التحصیلی 

عالوه بر این . الزم را توسعه دهندی ها مهارترا به آنها بدهد که هایی  بنابراین دانشگاه باید فرصت

که بدست هایی  و توانمندی ها مهارتدانشجویان باید قادر باشند در تجارب خود تأمل کنند و بتوانند 

آماده خواهند شد آنچه را در دانشگاه انتخاب ها  آن، در این راه. را ارائه دهند و در عمل بکار گیرنداند  آورده

اگر دانشگاهی که . شود می دیریت کنند که منجر به موفقیت بیشتر آنها بعد از فارغ التحصیلیبخوبی ماند  کرده

، تحصیلی دانشجو( قوی باشد رشته) تخصصی مورد نظر دانشجو در آن در حال تحصیل است در رشته

 . (2014، کنانی و همکاران) باال ببردای  قابل مالحظه طور بهرا در آن دانشجو پذیری  اشتغالتواند  می

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که کمبود خدمات شغلی بنیادی در 1995) کرکا

بنابراین یکی از . ختگان منجر شودآمو دانش میتواند به مسائل جدی در زندگی شغلی آیندهها  دانشگاه

خدمات شغلی در جهت استفاده از مراکز ، دانشجویان آموزش عالیپذیری  اشتغالراهکارهای مؤثر در ارتقای 

 . دانشجویان برای آمادگی در جهت ورود به بازار کار برای آینده و موفقیت در آن است راهنمایی و مشاوره
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 1عوامل ساختاری

 اطالق، کنند می موجود را به فرد تصمیم گیرنده تحمیلهای  به آن دسته از عوامل موقعیتی یا بیرونی که گزینه

با این . (1390، صفرزاده و همکاران)تواند آنها را تغییر دهد  نمی هستند که فرددر واقع عواملی . شود می

کنند و پیش شرط اساسی برای شکل گیری باورهای  می عوامل نقش مهمی در زندگی فردی ایفا نای ، وجود

. باشند شناختی و گرایش افراد نسبت به مسائل مختلف هستند و میتوانند تأثیر بسزایی در تصمیم فردی داشته

همان  .(2008، لینان) مستقیم بر روی گرایش افراد به اشتغال تأثیر دارند طور بهای  در واقع متغیرهای زمینه

اثر گذارند که در ذیل به برخی از این پذیری  اشتغالطور که در قسمتهای قبل بحث شد عوامل متعددی بر 

 :شود می عوامل اشاره

 

 

 ساختار بازار کار 

در . مطرح شده استپذیری  اشتغالوضعیت اقتصادی کشور بدون شک به عنوان یک عامل مهم تعیین کننده 

براون و ) کندتر  تواند دستیابی به شغل را برای مردم آسان می یک تغییر در وضعیت اقتصادی، این دیدگاه

پذیری  اشتغالدهد که ممکن است مشکالت دیگری نیز بر  می همچنین تحقیقات نشان .(2003، همکاران

بدون دخالت اقتدار مناسب دولت برای نظام آموزش . در بازار کار اثر نامطلوبی داشته باشند آموختگان دانش

زوزانا و ) آید می یک مشکل اجتماعی و اقتصادی به وجود، و پرورش در مطابق با الزامات واقعی بازار کار

 . (2014، 2الیسکا

 به عنوان بازارهای مهم در اقتصاد مطرح، بازار کار به دلیل ارتباط با سایر بازارهای اقتصادی 

افراد ، اجتماعی و اقتصادی مشخص شده در یک محیط پیچیده و بی ثبات با تغییرات سریع در زمینه. باشد می

با یک فرهنگ  تحصیل کرده نیروی. شوند میپذیر  در بازار کار از نظر پیدا کردن و حفظ یک کار آسیب

 . (2012، 3هرمان) باشدمیبه انطباق با شوک اقتصادی یادگیری همیشگی به احتمال زیاد قادر 

عوامل مؤثر بر ترین  توان استدالل کرد که ساختار بازار کار یکی از اساسیکلی می طور به

در زمانی که هیچ شغلی نباشد یعنی امنیت شغلی نباشد در چنین مواقعی برای افراد . استپذیری  اشتغال

در واقع تعداد کل مشاغل موجود و همچنین . خود را ارزیابی کنندپذیری  اشتغالدشوار است که بتوانند 

از عوامل هایی  درصد مشاغل پاره وقت و تمام وقت و درصد مشاغل موقت و دائم در دسترس نمونه

مک ) فرد مؤثر باشندپذیری  اشتغالتوانند بر  می تاری مرتبط با بازارهای کار محلی و جهانی هستند کهساخ

 . (2005، کوئید و لیندسای
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 اقتصادیهای  حمایت

مزد بگیری و غیر شغلی و ایجاد اشتغال در بخشهای  حمایت از فرصت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اجتماعی و  -اول توسعه اقتصادی برنامههای  سیاست اشتغال مکمل از نخستین سالخوداشتغالی را به عنوان 

و حتی ها  کلی افراد برای اجراء و تکمیل طرح طور به( 1383، حجازی) عهده دار شد 1386فرهنگی در سال 

ها  مشارکت آن مراجعه کرده تا باها  در مواردی برای مطالعه و تهیه طرح فاقد منابع مالی بوده و الجرم به بانک

 دارند فراهمپذیری  اشتغالکمبود منابع مالی خود را جبران کنند زمانی که دولت مشوق مالی برای افرادی که 

 . (2008، برنستون و همکاران) روند می کند آنان نیز به سمت راه اندازی کسب و کاری برای خود می

روابط بین عوامل آموزشی و  ( تحلیل1385) زاده نصرآبادی و همکاراندر پژوهشی از محمد

ختگان عالی علمی کاربردی نشان داد که بین امکانات و تجهیزات زیربنایی و آمو دانشتوانمندی شغلی 

محتوای ، تدریس واحدهای عملیهای  روش، آموزشی استادانهای  توانایی تدریس و شیوه، آموزشی مراکز

. معنی داری وجود داشته است ختگان رابطهآمو دانشآموزشی در سطح دانش و نگرش با توانمندی شغلی 

عوامل شخصی و فرهنگی و ساختار ، ها شایستگی، ها مهارتتوان به  میاند  مؤثرپذیری  اشتغالمواردی که بر 

و ها  توانایی، ها مهارت) نه تنها شامل ارائه آموزش در دانشگاه نای. (2004، وینبرگ) اشاره کردها  فرصت

شوند و عوامل ساختاری  می شغلیهای  عوامل فردی که باعث تسهیل سازگاری فرصتظرفیت ها( بلکه 

 گیرددهند نیز در برمی می رقابت در بازار کار را توسعه اجتماعی و یا خانواده که به ما اجازههای  مانند شبکه

الزم است و با در حال حاضر و در آینده آموزش و تخصص پذیری  اشتغالبرای . (2014، 1وازکوز و تمینو)

، باشد نیز ضروری است می توجه به نیازهای خدمات و شرکت به روز رسانی دانش که از طریق آموزش

تواند توانایی و ظرفیت خود را با کیفیت بهتری برای  می هنگامی که عوامل اجتماعی خوب باشد دانشجو

 . رقابت در بازار کار باال ببرد

نتایج پژوهش نشان ، ار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آندر پژوهشی با عنوان بررسی اخالق ک

مدرسه ، محیط کار قرار دارند و به شرایط کلی جامعه و نهادهایی مانند خانواده میدهد که عواملی که خارج از

نگرش مثبت یا منفی فرد نسبت به محیط پیرامون و ، فردیهای  مربوط هستند که شامل ویژگیها  و رسانه

، معیدفر) تأثیر مهمتری بر اخالق کار دارند، باشد می اجتماعیهای  یزان تعلق و وابستگی به گروهجامعه و م

1377) . 
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 1عوامل فردی

از ، توانند بر توانمندی فرد مؤثر باشند می عوامل متعددی وجود دارد که، با توجه به کلیه مطالعات انجام شده

توان به تأثیرات محیطی و فرهنگی بر فرد خته میآمو پذیری دانش اشتغالمهمترین عوامل فردی مؤثر بر  جمله

  :و به عبارتی سابقه و تجربیات او اشاره نمود که عوامل ذیل را نیز در برمی گیرد

 

  2پذیری ی اشتغالها مهارت

رود که  می انتظار، اخیرا با توجه به جنبش بازار کار به دور از امنیت شغلی و به سمت تغییر مداوم بازار کار

موفقیت  طور بهیعنی توانایی مورد نیاز برای حرکت فعاالنه به جهان کار و ای  -ی مدیریتی حرفهها مهارت

و سازگاری  العمر ماداممانند یادگیری هایی  که بر اساس ویژگیای  آمیزی مدیریت فرآیند ساخت و ساز حرفه

در برنامه ای  نقش برجسته، گنجانده شده استپذیری  اشتغالعمومی ی ها مهارتبه صراحت در بحث ، است

عمومی به خوبی ی ها مهارتتا نشان دهند که اند  مطالعات بسیار کمی تالش کرده. کند می دانشگاه بازی

. (2004، گارسیا و همکاران) شودختگان منجر میآمو پذیری دانش اشتغالدر واقع به افزایش اند  توسعه یافته

کنند که ممکن است برای  می و تمایالت فردی تأکید ها مهارتبر پذیری  اشتغالتعاریف محدودی از 

مستقیم به کسب و  طور بههستند که یی ها مهارت، قابلیت اشتغالی ها مهارت. کارفرمایان بالقوه جذاب باشد

عمومی و نظم و انضباط مورد نیاز برای عملکرد در یک ی ها مهارتاز ها  آن. حفظ کار مربوط هستند

، ؛ مک کوئید و لیندسای2001، هاروی)اند  تشکیل شدهای  مدیریت حرفهی ها مهارتکسب و کار و  وضعیت

، ابتکار عمل، گسترده از جمله ارتباطاتی ها مهارتاز ای  به عنوان مجموعهپذیری  اشتغالی ها مهارت. (2005

کارفرمایان بسیار مهم در نظر گرفته توسط ها  آن. اند حل مسئله و کار گروهی در نظر گرفته شده، فناوری

 . (2011، 3بیدرو) ی فنی برای ورود افراد و پیشرفت در محیط کار به تنهایی کافی نیستندها مهارتیعنی ، شده

 را بیانپذیری  اشتغالی ها مهارتاتاق بازرگانی و صنعت اروپا و انجمن کسب و کار استرالیا نیز 

تنها برای بدست آوردن شغل مورد نیازاند بلکه به پیشرفت در آن کار  که نهیی ها مهارتکنند به عنوان  می

 کنند می موفقیت آمیزی به جهت گیری استراتژیک کمک طور بهبرای رسیدن به اهداف بالقوه فردی و 

 . (2008، بریجستوک)

توسعه و دانش فردی نیاز دارد که با هدف قرار دادن  ها مهارتبر پذیری  اشتغالهای  تأکید برنامه

، بریجستوک) فراتر از ابتکارات طرح دانشگاه تکمیل شود العمر مادامآموزش های  برنامه، جغرافیایی صنعت

فنی دقیق در زمینه کار فردی ی ها مهارتدر یک نیروی کار رقابتی تنها گذاشتن مدرک تحصیلی یا  (2008

اینکه اغلب یک فرد برای اولین بار با . تواند خیلی خوب و مؤثر باشد می فردیی ها مهارتکافی نیست بلکه 

این همان . کند یا ارتباطی که ممکن است با یک کارگر داشته باشد می کارفرما چگونه ارتباط برقرار

                                                           
1 personal factors 
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ی ها مهارت. فاقد آن هستند آموختگان دانشکنند  می ی ارتباطی است که محققان احساسها مهارت

عمومی و ی ها مهارت، هسته ایی ها مهارت، حرفه ایی ها مهارتگاهی اوقات به عنوان پذیری  اشتغال

آموخته  دانشغیرفنی و ذاتی موجب افزایش آمادگی کار ی ها مهارتکلیدی به آن اشاره شده و ی ها مهارت

 . (2004، یورک و نایت) شود می

 1/33با نظرسنجی از مدیران اجرایی مشخص شد که ، انجام داد (2010) 1در پژوهشی که ماکسول

دانستند در  آموختگان دانشرا مهمترین عامل برای استخدام پذیری  اشتغالی ها مهارتاز کارفرمایان درصد 

را برای استخدام در نظر پذیری  اشتغالی ها مهارتدرصد از آنان تجربه کاری مرتبط با  2/19حالی که تنها 

 . گرفتند

 "از طریق خود ارزیابیپذیری  اشتغالافزایش "( در تحقیقی با عنوان 2004) فوگات و همکاران

پذیری  اشتغالی ها مهارت. هستندپذیری  اشتغالی ها مهارتفنی فاقد  آموختگان دانشنشان داد که بسیاری از 

کارفرمایان اهمیت زیادی به . باید در بدست آوردن و حفظ صنایع تولیدی بکار گرفته شوند آموختگان دانش

 . دهند می اطالعاتیی ها مهارتکارآفرین و ی ها مهارت، ارتباطیی ها مهارت

ملی و بین المللی انجام شده نشان داد که پذیری  اشتغالی ها مهارتتحقیقات قبلی که بر روی 

 آموختگان دانشپذیری  اشتغالی ها مهارت. هستندپذیری  اشتغالی ها مهارتدارای  آموختگان دانشبسیاری از 

ی ها مهارتکارفرمایان اهمیت زیادی به . یدی بکار گرفته شوندباید در بدست آوردن و حفظ صنایع تول

همچنین با تأکید بر  آموختگان دانش. دهند می شخصیهای  کار تیمی و کیفیتی ها مهارت، ارتباطی

 . مهارت فناوری و مهارت اطالعاتی نیاز دارند، مهارت کارآفرین، رهبریی ها مهارت

 

 (پذیری شغلی مسئولیتخود ) توسعه شغلیهای  شرکت در برنامه

شدن تر  است که به دانشجویان به منظور خودآگاههایی  شغلی شامل فعالیت دانش توسعه، شغلی دانش توسعه

به آنها انگیزه ، برند توانمند ساخته می را به منظور توجه دقیق به چیزهایی که از آن لذتها  آن، کمک کرده

آنها همچنین نیازمند یادگیری چگونگی کشف . سازد می داده و خصوصیات شخصیتی آنان را تعدیل

چگونگی معرفی خود به کارفرمایان و چگونگی تصمیم گیری در ، کاری موجود در بازار کارهای  فرصت

شغلی تأکید شده و  بر دانش توسعهپذیری  اشتغالهای  همواره در استراتژی. مورد مشاغل خود هستند

بنابراین به منظور افزایش شانس یک . ه در حال تغییر استشواهدی وجود دارد که این دانش هموار

شغلی  آموزش دانش توسعه، کنند می خته در کسب مشاغلی که رضایت و موفقیت وی را تضمینآمو دانش

  .(2007، پل و سویل) نماید می ضروری

علت به پذیر  اشخاص مسئولیت. شود می کارهاتر  بودن باعث انجام بهتر و صحیحپذیر  مسئولیت

پذیری  مسئولیت. مهم پیشرفت استهای  پاسخگو بودن قابل اعتمادترند و جلب اعتماد دیگران یکی از زمینه

                                                           
1 maxwell 
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به شرطی که فرد شرایط الزم و کافی امور مربوطه را داشته باشد( ) بزرگترهای  همراه با پذیرش مسئولیت

شغلی مفهومی پذیری  ئولیتخود مس. فردی و اجتماعی استهای  عاملی مهم جهت تسریع روند پیشرفت

 ختگان را در تعیین موفقیت خود در طی دوران دانشگاه و بعد آن برجستهآمو دانشاست که نقش کلیدی 

، آموزشی مناسب و برقراری ارتباط با بازار کارهای  ختگان بتوانند با شرکت در دورهآمو دانشاینکه . کند می

اساس آنها احتمال پیدا کردن شغل برایشان در بازار کار را کسب کنند که برهایی  و توانمندی ها مهارت

 . (2014، کینانی و همکاران) افزایش یابد

شغلی در آنها بخوبی توسعه  ختگانی که مفهوم اهدافآمو دانشنشان دادند  (2003) ابی و همکاران

نسبت به دیگر دانشجویان دارای ، و یک ارزیابی واقع بینانه و مثبت از تواناییها و استعدادهای خود دارند یافته

 . تندهسپذیری  اشتغالسطح باالتری از 

دانشکده  آموختگان دانشتحقیقی با عنوان سرنوشت شغلی ، (1389) سعیدی رضوانی و همکاران  

، تحصیلی رشته، یر عامل جنسیتثبررسی تأ . اند علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده

تفاوتهایی را در ، آموختگان دانشبر روی اشتغال ، دانشجوییهای  دانشجویی و عضویت در تشکلداشتن کار 

افراد دارای کار ، روانشناسی رشته، احساس ثبات شغلی و دارا بودن شغل ثابت به نفع پسران، میزان اشتغال

 . دهد می دانشجویی نشانهای  دانشجویی و افراد فعال در تشکل

عوامل شخصی و فرهنگی و ، ها شایستگی، ها مهارتتوان به مؤثرند میپذیری  اشتغالمواردی که بر 

، ها مهارت) این نه تنها شامل ارائه آموزش در دانشگاه. (2004، وینبرگ) اشاره کردها  ساختار فرصت

عوامل شوند و  می شغلیهای  و ظرفیت ها( بلکه عوامل فردی که باعث تسهیل سازگاری فرصتها  توانایی

دهند نیز در  می رقابت در بازار کار را توسعه اجتماعی و یا خانواده که به ما اجازههای  ساختاری مانند شبکه

 . (2014، تمینو و وارکوز) برمی گیرد

 نتایج پژوهش نشان، در پژوهشی با عنوان بررسی اخالق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن  

، از محیط کار قرار دارند و به شرایط کلی جامعه و نهادهایی مانند خانواده دهد که عواملی که خارج می

نگرش مثبت یا منفی فرد نسبت به محیط ، فردیهای  مربوط هستند که شامل ویژگیها  مدرسه و رسانه

مهم تری بر اخالق کار  تأثیری، باشد می اجتماعیهای  پیرامون و جامعه و میزان تعلق و وابستگی به گروه

 . (1377، معیدفر) ارندد

 

 شغلیپذیری  انطباق

پیچیده و عمیق محیط کار برخاسته ، پذیری مسیر شغلی مفهومی است که از بستر تغییرات شگرف انطباق

اما بدون شک بخشی از ، گرچه ممکن است بتوان یک مفهوم را بدون توجه به بستر آن بررسی کرد، است

 . خواهد شدای از ابهام محو هویت مفهوم در الیه
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حاال ، تر از چند دهه قبل است آسان، پذیری مسیر شغلی در حال حاضر رسد بحث از انطباقبه نظر می

تغییر مفهوم جدیدی . تغییرات تمام دنیای کار را فراگرفته است و هیچ بعدی از ابعاد این دنیا مستثنی نیست

آیندهای ثابت و روشن  مسیر شغلی با پیشریزی های طرحچارچوب، تغییر. شودفقط مرتب تکرار می، نیست

تری شده است و یک مسیر شغلی موضوع پیچیده، ریزی مسیر شغلی اکنون طرح. کشدرا به چالش می

یابد؛ عوامل زیادتری نسبت به گذشته بر مسیر شغلی بینی ادامه نمی همچون گذشته با عناصر چندان قابل پیش

)  گرددهای زندگی کاری میی مسیر شغلی پایه ثابت صالحیتپذیر افراد مؤثر است؛ در نتیجه انطباق

 .(2010ساویکاس، 

  

 در قرن بیست و یکم پذیری مسیر شغلیبافت انطباق

مورد ، شودای که از آن استفاده میکار را باید به شیوه، به هنگام بررسی مسیرهای شغلی در قرن بیست و یکم

این رویکردها تفاوت بین کار . ی کاربرد کار وجود داردکلی دو رویکرد در نحوه طور به. توجه قرار داد

اولی دیدگاهی است سر راست و مستقیم که موضوعات اساسی . دهندرا توضیح می 1معاصر و قراردادی

 داند؛ دومی چگونگی پیشرفت کار در طول زمان را مورددنیای کار فعلی را برخوردار از تضادهای اساسی می

 :بیندآید؛ این امر بافتی از واقعیت فعلی را تدارک میمی 2دهد و رویکرد تحولی به حسابتوجه قرار می

 . (2007، بوچنر) 3گشودگی مسیرهای شغلی

روان شناختی و اقتصادی معتقد است از بعد فلسفی ، ( با اخذ دیدگاهی فلسفی2006) ستاینبلو

حفظ و ، هدف از آن، 5ای است از تعریف خودرتیب کار نشانهبه این ت. باید محور کار باشد 4خودمختاری

شناختی تالش برای  شناختی و جامعه ی روانبه اعتقادی وی کار از جنبه. ی معنادار استجود انسان به شیوه

اتمام یک وظیفه در بطن سیستم اقتصادی رسمی است و در نهایت او بر این باور است که بعد اقتصادی کار 

فرصتی ، این دیدگاه از کار. شودی است که به خدمات و محصوالت ارزشمند برای دیگران ختم میهایفعالیت

 . سازدرا برای محقق ساختن هویت فردی و احساس هماهنگی در زمینه تعامالت اجتماعی فراهم می

، ای تعامالت گروهی و زمینه، خودمختاری، هاچون ارزش( معتقد است عواملی هم2007) بوچنر

زیربنای هویت فردی مورد نظر بلواستاین ، ارزش اقتصادی و خلق خدمات و محصوالت، مشخصات فرهنگی

 ( و پیترز2000) 6فارنهام. اند اند و دنیای کار را تغییر دادهها برخی از عواملی هستند که تغییر یافتهاست و این

دیدی پدید آورده است که ش( معتقدند که دنیای جدید کار در افراد و سازمان تغییرات 2003)

از « دستیابی آسان به هر زیربنا و چارچوب»و « آوری جدید و عجیب فن»، «قوانین جدید« »پذیری انعطاف»
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دیگر بسیار نزدیک های باز کالً و یا بسیار متفاوت به یکها و سیستمچنین فرهنگهم. مشخصات آن است

مگر به یمن وجود ، اند و این امر میسر نشده استداشته اند و نتایج مثبت و منفی زیادی را به همراهشده

 2-1جدول. آوری استهای فنی کلی آن جفت شدن آگاهی جهانی با پیشرفتکه ثمره 1نزدیکی مجازی

آوری محرک شود قدرت فن همانطورکه مشاهده می. دهدتقابل بین محیط کار فعلی و گذشته را نشان می

 . اصلی این تغییرات است

 حال -های دنیای کار گذشتهتقابل :2-1جدول 

 حال گذشته

 مسیرشغلی(  :کلید واژه) یک شغل برای تمام زندگی

به سختی به سوی موفقیت حرکت  2نظام بروکراسی خپل

 . کرد می

 قانون حسابداران

 های محسوسسرمایه

 های قبلیهای دههموفق برای شکست چرخه

 آوری تغییر فن

 گاه به آشفتگی جدید گاه

 نوشتن قوانین صنعتی بر سنگ

 مدیریت کتابی

طرح و  :کلید واژه) زندگی پراز مشاغل گوناگون

 «پروژه

به سادگی مرزهای موفقیت را ، 3پیوستگی چاالک

 . درنوردید

 قانون خالقان

 های نامحسوسسرمایه

 ی ماه قبلموفق برای شکست چرخه

 آوریتغییر بانی فن

 آشفتگی جدید و دائمی

 صنعتی بر رمل و شن رواننوشتن تعاریف 

 بازنویسی و بهبود مدیریت اینترنتی

 290ص ، 2003، برگرفته از پیترز

 

 مسیرهای شغلی در قرن بیست و یکم

های ها و رفتارهای مرتبط با تجارب و فعالیتای درک شده از نگرش( مسیر شغلی را زنجیره2002) هال

این تعریف در آن است که بر نقش فعال مسافر مسیر اهمیت . داندی زندگی یک شخص میکاری در گستره

دهند که در رفتار ی خاص رخ میشغلی در زمینهکه مسیرهایکند و اینشغلی در تعریف این زنجیره تاکید می

این تعریف بر این حقیقت نیز تمرکز دارد که مسیرهای شغلی در . دهدهای فرد خودش را نشان میو نگرش

به این . ها و تجارب را در برگیرندشوند و ممکن است آرایش طویلی از فعالیتمی ی زندگی کشیده گستره

 . محیط یا زمینه بستگی دارند، ترتیب طبق تعریف هال مسیرهای شغلی به فرد

                                                           
1 virtual proximity  
2 chunky bureaucracies 
3 agile alliances  
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( معتقدند در قرن بیست و یک که عدم اطمینان و ابهام در 2000) 1مونیهان و باسول، کاوانگ، روهلینگ

پذیری  مسئولیت فردی و انعطاف، سه ویژگی قابلیت ارائه خدمات، شودفرد بیشتر دیده میبین سازمان و ارتباط 

شغلی چندان مورد توجه مناسب به بازار استخدامی پاسخ دهد و دیگر امنیت طور بهتا فرد بتواند  کندکمک می

 . نیست

پذیری  مسئولیت، غلیامنیت ش، قابلیت ارائه خدمات، ( چهار صفت وفاداری2000) روهلینگ و همکاران

تفاوت این دو دوره در خصوص صفات  3-2جدول . مسیر شغلی و تعهد را در گذشته و حال بررسی کردند

 . دهدمذکور را نشان می

امنیت ، قابلیت ارائه خدمات، های مسیر شغلی در گذشته و حال با توجه به صفات وفاداریتفاوت :2-3جدول 

 تعهد، مسئولیت مسیر شغلی، شغلی

 حال گذشته

 وفاداری

 مسافر مسیر شغلی باوفا و متعهد است

 قابلیت ارائه خدمات

 . کنددر طول زمان چندان تغییری نمی

 امنیت شغلی

 . کردندها امنیت شغلی ارائه میسازمان

 پذیری مسیر شغلی مسئولیت

 . سازمان مسئول مسیر شغلی بود

 تعهد

 . مسافر مسیر شغلی به اهداف سازمان متعهد بود

 وفاداری

چیزی تحت عنوان وفاداری تقریباً باقی نمانده 

 . است

 قابلیت ارائه خدمات

 قابلیت ارائه خدمات یک مؤلفه بسیار مهم است

 امنیت شغلی

 . امنیتی وجود ندارد

 پذیری مسیر شغلی مسئولیت

 مسافر مسیر شغلی مسئول است

 تعهد

 . چیزی از تعهد تقریباً باقی نمانده است

 306ص ، 2000، از روهلینگ و همکارانبرگرفته 

برای اولین بار در تاریخ مسیر شغلی فرصت ، پ( معتقد است علیرغم وقوع تغییرات2007) بوچنر

گیری دارند؛ در این اثنا  چنین افراد خودشان نقش محوری در تصمیمتر وجود دارد و همهای بیشانتخاب

 . (2003، پیترز، 2005، 2جورجنسون) کنندشغلی ایفا میخوداتکایی و مدیریت خود نقش مهمی در مسیرهای

ترین تصمیماتی که مسافران مسیر شغلی باید بگیرند انتخاب از بین دو مسیر سنتی و معاصر یکی از مهم

چنان هر دو مسیر در دسترس است و با انتخاب اما هم، کلی دنیای کار تغییر کرده است طور بهاست؛ گرچه 

 . تری را تجربه خواهد کردها و مسیرهای شغلی بیشزمانمسیر معاصر فرد سا

  :( معتقد است مسیر شغلی معاصر از هفت ویژگی زیر برخوردارند2002) هال

                                                           
1 roehling, gavanaugh, moynihan & boswell 
2 jorgenson 
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 . کندشخص و نه سازمان مسیر شغلی را مدیریت می. 1

بر گذارها و تغییرات هویت است ، هاآموختن، ها مهارت، ی بلند مدتی از تجاربمسیر شغلی زنجیره. 2

 . شود نه سن تقویمیمحاسبه می« سن مسیر شغلی»این مبنا 

 . های کاری استگری و فرو رفتن در چالشخودهدایت، رشد در گرو فراگیری مداوم. 3

 . آموزش مجدد و یا تحرک رو به باالست، رشد ضرورتاً آموزش رسمی. 4

و از امنیت شغلی به قابلیت ارائه  موفقیت بسته به آن است که از چگونه دانستن به چگونه فراگرفتن. 5

 . خدمات حرکت شود و از مسیرهای شغلی سازمانی به سوی مسیرهای شغلی باز تغییر موضع دهد

اطالعات و سایر منابع رشدی را در اختیار ، ارتباط از نوع رشدی، برانگیز سازمان تکالیف چالش. 6

 . دهدمراجعان قرار می

 . تی استشناخ هدف نهایی موفقیت روان. 7

تر منطبق شوند و افراد قابلیت رقابت و  هم سازمان و هم افراد باید سریع، برای پیشرفت، کوتاه سخن

 . ارائه خدمات را حفظ کنند

 

 پذیری مسیر شغلیجایگاه انطباق

ی کلی جای های مهم مسیر شغلی در دو طبقه( بر این باورند که سازه2005) 1سوانسون و ایچیاردی

متغیرهای نکات برجسته مسیر  کنار پذیری مسیر شغلی درانطباق. 2مدار -مدار و نتیجه  -فرآیند :گیرند می

. گیرد های روندمدار قرار میشخصیت و بلوغ مسیر شغلی در زمره سازه، باورها و عقاید مسیر شغلی، شغلی

کنند و یا  شغلی را اتخاذ می هایمدار با این دو موضوع سرو کار دارد که افراد چگونه تصمیم های نتیجهسازه

بی تصمیمی ، گیریهای تصمیمسبک، گیریگذارند مانند تصمیمها اثر میشرایط محیطی چگونه بر تصمیم

اند ها بوده مکرر محور پژوهش طور بههای نتیجه آنان معتقدند سازه. گیریمسیر شغلی و خودکارآمدی تصمیم

زیرا ، ی روندمدار همپوشی داردهای این طبقه با طبقهبرخی سازه. ندگیرهای شغلی را دربرمی و نتایج مداخله

های نتیجه ممکن است بر اساس مالحظات موقتی به دو به عالوه سازه. کنندها به هر دو هدف کمک میآن

اند و نتایج میانجی که ی مسیر شغلی بیشتر مورد توجهنتایج هدف که شاید در مشاوره :طبقه تقسیم شوند

، رضایت از انتخاب، های نتایج شامل اطمینان از انتخابسازه. نمایندابی به نتایج هدف را تسهیل میدستی

شوند که از نتایج محسوس مشاوره مسیر عملکرد شغلی و دیگر نتایج سازمانی می، رضایت از مسیرشغلی

بلوغ مسیر ، ظارات نتیجهانت، نتایج میانجی شامل خودکارآمدی. آیندهای دیگر به حساب میشغلی و مداخله

پذیری مسیر شغلی از به این ترتیب انطباق. گیرندپذیری هستند و اطالعات شغلی را در بر میشغلی و انطباق

براون و . دی. ؛ اس2000، 3رایان کرانی، دی براون. اس) آیدهای نتایج میانجی نیز به حساب میسازه

                                                           
1 swanson & achiardi 
2 process based & result based 
3 ryan krane  
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، 2003، 3و استفانز 2بریشیسین، 1؛ ویستون1983، اسپوکان و اولیور ؛1988، ؛ اولیور و اسپوکان2003، همکاران

 . (2004، به نقل از سوانسون و ایچیاردی 1988، 5و الساف 4سکستون، ویستون

 

  :پذیری مسیر شغلی ی ساویکاس از انطباق نظریه

معتقد است وی . پذیری مسیر شغلی ارائه کرده است ( دیدگاه جالبی در خصوص انطباق2005) ساویکاس

برطبق این نظریه . ی ساختار مسیر شغلی است ی یکپارچه بخشی از نظریه، پذیری مسیرشغلی انطباق

صالحیت و رفتارهایش را ، ها پذیری مسیر شغلی به معنای آن است که مسافر مسیر شغلی نگرش انطباق

 . گ سازدهماهن، های کاری متناسب بهینه خودش را با زمینه طور بهکند تا  دستکاری می

شود تا فرد و  ای است که به هنگام ساخت مسیر شغلی باعث میشناختی فعالیت روان، محور این نظریه

محیط مشخص  -( بین فرد-) راستایی با عالمت خط فاصله این هم. محیط با هم در یک راستا قرار بگیرند

اصله وجود ندارد و برای محیط تنها یک خط ف -به نظر ساویکاس بین فرد. (2005، ساویکاس) شود می

ها آن  هدف همه این فعالیت. گیرد های بسیاری بین فرد و محیط قرار می ساختن یک مسیر شغلی خط فاصله

ای خودپنداره را  های حرفه است که مسافر مسیر شغلی با فضا یا موقعیت هماهنگ شود به نحوی که که نقش

های پیچیده و ناآشنا  با مطالباتی است که توسط موقعیتپذیری به معنای سازگاری  پس انطباق. سازد معتبر 

 . شود تحمیل می

داند که داللت بر آمادگی فردی و منابع  شناختی می ای روان پذیری مسیر شغلی را سازه انطباق، ساویکاس

از دیدگاه فردی . های روانی فردی دارد ای و ضربه گذارهای حرفه، مقابله با وظایف رشدی فعلی و فوری

سازد تا  کند و فرد را قادر می بخش عمل می پذیری مسیر شغلی به عنوان راهبرد خودنظم انطباق

از آنجا که این نظریه اساس تئوریک این پژوهش را . ای به کار برد های حرفه هایش را در نقش خودپنداره

 . گرددمشروح این نظریه ارائه می طور بهفراهم کرده در ادامه 

 

 یری مسیر شغلیپذابعاد انطباق

آمیز در وظایف ذاتی گذارهای خرد چرخه و مراحل بزرگ چرخه اسنادهایی که افراد برای مشارکت موفقیت

پذیری مسیر شغلی در گرو سازگاری با انطباق. سازدپذیری مسیر شغلی را روشن میانطباق، نیاز دارند

اند و همیشه یف اغلب بد تعریف شدهوظایف رشد مسیر شغلی است که معموالً نا آشنا هستند؛ این وظا

. های ذهنی درونیداند تا بلوغ سازهرشد را بیشتر ناشی از انطباق با محیط می، ی ساختارینظریه. اندپیچیده

( در خصوص بلوغ 2006، نقل از زونکر، 1955) ی سوپرسازی اولیه پذیری از مفهومبه این ترتیب انطباق
                                                           

1 wiston 
2 brecheisen 
3 stephens 
4 sexston 
5 lasoff 
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نظر سوپر درباره رشد مبتنی . ساالنش اشاره داردد شغلی فرد در مقایسه با همبلوغ به میزان رش. متفاوت است

حین این . کندی منظم و متوالی به سمت بلوغ تا پایان مطلوب حرکت میبر این نکته است که افراد از زنجیره

توان به لحاظ عملی می. گردندتر میها کاملآن، شانهای بالقوهمندیروند و هم زمان با بروز و بهبود توان

رو و انتظارات اجتماعی که فرد در یک ی وظایف رشدی پیشای را با مقایسه تعریف کرد؛ مقایسهبلوغ حرفه

، ساختاین دیدگاه زمانی مفیدتر بود که جامعه ثبات را فراهم می. شودی خاص با آن رو به رو میمرحله

ی به هرحال امروزه جامعه. نمودا در جامعه تقویت میکرد و همسانی ررا ارائه میمندی های سامانمحیط

ی وسیعی از عوامل بیرونی پاسخ دهند که  متالطم عاجز از رشد منظم است بنابراین افراد مجبورند به دامنه

 . های متفاوت بکشاندتواند رشد را به جهتمی

آوری با تاکید بر فنای صحه گذاشت و جامعه دانش محور تغییر جامعه صنعتی به سیستم کارخانه

پذیری یک انطباق. پذیریبندی جدیدی از ساختار مسیر شغلی به وجود آورد؛ یعنی انطباقفرمول، اطالعات

گر آمادگی و منابع فرد برای مقابله با وظایف رشد شغلی فعلی و ی ذهنی روانی اجتماعی است که نشانسازه

-انطباق، زمان با ارتباط افراد و جامعههم. ی فردی استهای روانای و ضربهگذارهای حرفه، قریب الوقوع

وظایف . دهدبسط خود در محیط اجتماعی و تنظیم رفتار نسبت به وظایف رشدی را شکل می، پذیری

راهبردهای خود . گرددهای شغلی تعیین میرو در نقشرشدی از طریق محیط اجتماعی و گذارهای پیش

های ی خود را در نقشمؤثر خویشتن پنداره طور بهکند تا افراد را قادر می پذیری مسیر شغلیتنظیمی و انطباق

 . شان را بسازندشغلی شان را خلق کنند و مسیرهایشغلی به کار گیرند و به این ترتیب زندگی کاری

های محلی و ی تاریخی است و به موقعیتپذیری مسیر شغلی مشروط به دورهراهبردهای واقعی انطباق

پذیری را هنگامی بهتر گران منابع و راهبردهای انطباقبنابراین پژوهش. های اجتماعی بستگی دارد نقش

ی رشدی خاص یا گذر شغلی را انتخاب کنند و سپس آن را در یک ها یک وظیفهکنند که آنشناسایی می

پذیری هانی از انطباقی ساختار مسیر شغلی ابعاد جاین نظریهوجود  با. محیط اجتماعی خاص مطالعه نمایند

، دغدغه :اندگذاری شده مسیر شغلی را جا داده است؛ هر یک از این ابعاد بر طبق عملکردشان به این شرح نام

پذیری و راهبردهایی هستند که افراد گر منابع عمومی انطباقاین چهار بعد نشان. کنجکاوی و اعتماد، کنترل

-شان استفاده میروانی در حین ساخت دادن به مسیرهای شغلیهای گذارها و ضربه، برای مدیریت وظایف

 . کنند

ای متفاوت از متغیرهای متجانس عملکردی برای هر یک از این چهار مجموعه، این مدل، در سطح میانی

ها از مسیر باورها و صالحیت، های خاصهر مجموعه از متغیرهای میانی شامل نگرش. سازدبعد مطرح می

پیش رفتن ، دهند که برای تسلط بر وظایف رشدیای عینی را شکل میها رفتارهای مقابلهنشغلی هستند ای

هایی هستند که برای گیرند و مکانیزمهای روانی فردی مورد استفاده قرار میدر گذارهای شغلی و حل ضربه

اطفی یا احساسات ها متغیرهای عنگرش. رودهای کاری به کار میای و نقشی حرفهتجزیه خویشتن پنداره
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های وابسته به انگیزه و رغبت هستند کنند؛ در حالی که باورها متغیرها یا گرایشهستند که رفتار را تغذیه می

 . کنندهای خاص ترغیب میها و باورها افراد را برای رفتار کردن به شیوهنگرش. نمایند که رفتار را هدایت می

بنابراین . را از هم متمایز کرد اما تغییر نگرش از باور دشوار استها توان آنگرچه به لحاظ مفهومی می 

این به معنای حالتی از ذهن یا احساس نسبت به برخی . شوندها گرایش در نظر گرفته میهردوی آن

. سنجی از فواید عملی برخوردار استهای روانبندی سؤاالت مصاحبه و پرسشنامه چیزهاست و در تقسیم

ی گر منابعی هستند که دامنهگیرند نشانمسئله را در بر میشناختی که درک و توانایی حل (C) هایصالحیت

ها ها توسط گرایشتوسعه و به کارگیری صالحیت. سازندها را مشخص میهای شغلی و اجرای آنانتخاب

سوم مدل دهند که در سطح ی رفتارهای شغلی را تغییر میهای شناختی دامنهصالحیت. گرددمشخص می

ای است که رشد شغلی و ساخت های مقابلهرفتار شغلی حاکی از پاسخ. پذیری مسیر شغلی آمده استانطباق

 . دهددادن به مسیر شغلی را نشان می

در خصوص چهار بعد آمادگی پاسخ و منابع ، پذیری مسیر شغلیبا داشتن طرح کلی از مدل انطباق

-پذیر این گونه تعریف میافراد انطباق، ی ساختار مسیرشغلینظریه در. شودمقابله توضیح مشروح داده می

  :شوند

 مندنددغدغه ی خویش در مقام یک کارمندبرای آینده . 

 دهندشان را افزایش میی شغلیکنترل شخصی روی آینده . 

 دهندکنجکاوی نشان می، های آیندههای ممکن و برنامهبا کشف گزینه . 

 نمایندآرزوها را تقویت می اعتماد به دنبال کردن . 

کنجکاوی و اعتماد افزایش ، کنترل، ی دغدغهپذیری مسیر شغلی در چهار حیطهبه این ترتیب انطباق

دهد هاست و اجازه میخالصه بحث 2-6جدول . هر یک از این ابعاد مورد بحث قرار خواهد گرفت. یابدمی

مسیر شغلی است که جامعه افراد  سؤالشاخص ، 2-6دول ستون اول در ج. تا این ابعاد با هم مقایسه شوند

 های منفی به این سؤاالت را نشانناشی از پاسخ، ستون دوم مشکالت مسیرشغلی. دارداش وا میرا به پرسیدن

های مثبت به سؤاالت را فهرست کرده و ستون بعدی پذیری همراه با پاسخستون سوم بعد انطباق. دهدمی

کند که هر بعد را ترکیب های ارتباطی را ارائه میگیریای و جهترفتارهای مقابله، هاصالحیت، هاگرایش

دهد و تالش دارد تا آن را به ستون آخر شکل مداخله برای رفع هر مشکل مسیر شغلی را نشان می. کندمی

 . پذیری تبدیل نمایدتوانایی انطباق
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 پذیری مسیرشغلیابعاد انطباق :2-6جدول 

 مسیرلسؤا

 شغلی

مشکل 

مسیر 

 شغلی

ها نگرش پذیری ابعادانطباق

 و باورها

رفتارهای  صالحیت

 ای مقابله

دیدگاه 

 ارتباطی

مداخله 

 مسیرشغلی

آینده من 

چه خواهد 

 شد؟

 آگاهی ریزی طرح مندیطرح دغدغه بی تفاوتی

 مشارکت

 آمادگی

تمرین  وابستگی

 گیری جهت

آینده من 

متعلق به 

 کیست؟

مصمم  کنترل تصمیمی بی

 بودن

 مندیجرات گیری تصمیم

 نظم

 اراده

آموزش  استقالل

 گیری تصمیم

ام با آینده

خواهم می

چه کار 

 کنم؟

غیرواقع 

 بینی

فزون  کنجکاوی

 پرسی

 تجربه کشف

 ریسک کردن

 جستجو

ارتباط 

 متقابل

های  فعالیت

جستجوی 

 اطالعات

توانم آیا می

کاری را که 

خواهم می

 انجام دهم؟

 سماجت حل مسئله ثمربخشی اعتماد بازداری

 تالش

سخت 

 کوشی

ایجاد عزت  برابری

 نفس

 53ص، (2005) به نقل از ساویکاس

پذیری ترین بعد انطباقاش اولین و مهمی شغلیدغدغه فرد در خصوص آینده. دغدغه مسیر شغلی

-مقدم آن در نظریهعملکرد اصلی دغدغه مسیر شغلی در ایجاد مسیرهای شغلی با جایگاه . مسیر شغلی است

مند ی نظامنظریه، هایی هم چون دیدگاه زمانی گینزبرگنظریه. شودهای ماندگار رشد شغلی منعکس می

. (1984، شیلینگ و شوآرتز، ساویکاس) گیری کرایتس و آگاهی هارنجهت، بینی تیدمن دیدگاه پیش، سوپر

. این حس برای آینده مهم است. تدهی به آینده اسدغدغه مسیر شغلی به معنای ضرورت برای جهت

دارند تا از ها افراد را وا میدهد زیرا آنبینی احساس نگرانی را افزایش می مند و خوشهای نظامنگرش

ی ای آگاه شوند تا بتوانند مقابله کنند و دست به انتخاب بزنند و برای آینده وظایف شغلی و گذارهای حرفه

کند تا سازد و به فرد کمک میاحساس واقعی می، مسیر شغلی از آینده دغدغه. دور و نزدیک آماده باشند

. بینی نماید ی شغلی را پیشبه وضع فعلی شغلی توجه کند و آینده، گذشته شغلی را به خاطر داشته باشد

ی زندگی کاری در طول زمان ضرورت مسیر شغلی است زیرا یک مسیر شغلی ذهنی یک رفتار تفکر درباره

ی اول با درک این ساختار مسیر شغلی در وهله. یک عقیده است یعنی انعکاسی از خود است نیست بلکه
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، شودنکته که وضعیت فعلی از گذشته نشات گرفته و از طریق موقعیت فعلی با آینده مطلوب نیز مرتبط می

ای را به آرزوهای حرفه شانهای فعلی دهد تا فعالیتاعتقاد به تداوم تجربه به افراد اجازه می. گرددتقویت می

دهد تا تجسم کنند چگونه حس تداوم به افراد فرصت می. شان وصل کنند و امکانات ممکن را دریابندآینده

ها شود افراد در فعالیتمند و باور به تداوم موجب مینگرش نظام. سازدهای امروز موفقیت فردا را میتالش

این کار مهارت در متناوب . دهد ریزی ارتقا میرادر طرحهای آنان و تجاربی دخیل شوند که صالحیت

-ی مطلوب را در بر میشود که از حال تا آیندهشان در حین یک خط زمانی را موجب میهایساختن فعالیت

 . گیرد

ی آینده گی و بدبینی دربارهبرنامهشود و بیتفاوتی مسیر شغلی نامیده میبی، فقدان دغدغه مسیر شغلی

گیری به ی مسیر شغلی که برای تقویت جهتتوان از طریق مداخلهگی را میعالقهاین بی. کندس میرا منعک

 طور به. رو حل و فصل کردای پیشسمت جلو طراحی شده و آگاهی از وظایف رشد شغلی و گذارهای حرفه

ا شکل دهند؛ در این شان رایکند تا تحصیالت حرفهبه افراد کمک می، ی مسیر شغلیکلی مداخالت مشاوره

، انگیزدگیری نسبت به آینده را بر میها جهتاین مداخله. کنندریزی میشان را طرحها زندگیتحصیالت آن

های مثبت نسبت به آینده را نگرش، دهنداحساسی واقعی از آینده را شکل می، شوندمی بینیموجب خوش

ریزی را تمرین ی طرحها مهارت، سازندآینده مربوط میهای فعلی را به نتایج فعالیت، کنندتقویت می

دغدغه ، های مقابلهباورها و صالحیت، هااین نگرش. دهندنمایند و آگاهی از مسیر شغلی را افزایش می می

 . انگیزندشان کنترل دارند را بر میکنند و افکار کسانی که روی مسیر شغلی فردیمسیر شغلی را تقویت می

پذیری مسیر شغلی است ترین بعد در انطباقی شغلی دومین و مهمکنترل روی آینده. شغلیکنترل مسیر 

، قدرت، محل کنترل، جراتمندی، گیریو با میزان وسیع پژوهش روی موضوعاتی هم چون تصمیم

. شود( منعکس می2006، نقل از بلوستاین، 1999، بلوستاین و فالم) اسنادهای تالش و پویایی، خودمختاری

مدار و بازارکار متالطم نیز حکایت  ی دانشهای گسترده به کارکنان جوان در خصوص جامعههمچنین توصیه

کاران پیمان« »کارگزاران آزاد»چون ها باید در چنین اوضاعی هماز کنترل روی مسیر شغلی دارد و این که آن

ه افراد احساس کنند و معتقد باشند کنترل مسیر شغلی به معنای آن است ک. باشند« شرکت مستقل»و « مستقل

ها ممکن است با اشخاص مهم دیگر که آندر حالی. خویش هستند که مسئول ساختن مسیرهای شغلی

ی آمریکا و کسانی که در فرهنگ غالب در جامعه. شان هستندمشورت کنند خودشان مالک مسیرهای شغلی

ها و مواد مشهود برای طبیعتاً مدل. کندعه حرکت میاند به سمت استقالل هماهنگ با خود و جامآن حل شده

های نگرش. گیری مستقل استکنند کسی که کنترل شغلی دارد در تصمیممداخله مسیر شغلی فرض می

ی خویش باشند و در وظایف رشد شغلی و شوند تا افراد اداره کنندهجرات مندانه و مصمم باعث می

. ها فرارنمایندها اهمال نمایند و یا از آنکه در خصوص آننه آن، درو مشارکت کننای پیشگذارهای حرفه

ی خویش هستند باید از طریق اعتماد به انتخاب ساخته شود نه اعتقاد به شانس ها مالک آیندهاین باور که آن

و چه  ها مسئول زندگی خویش هستند؛ چه آنها از دیدگاه فردی برخوردار باشند تا افراد احساس کنند که آن
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ها در بافت جمعی ممکن است ی گزینهگرچه دامنه. از دیدگاه جمعی باید این باور در آنان تقویت گردد

ی افرادی که با دامنه. از دست نرود« هامن در بین آن»ها همچنان باید کشف شوند تا جایگزینمحدودتر باشد 

آنان ، کنندکنترل شغلی را تمرین می، اناترو هستند با کشف تعداد محدود امکروبه هامحدودتری از گزینه

ها کنند که به آن های موجود را به نحوی تنظیم میانتخاب، که انتخاب فردی معناداری انجام دهندبرای آن

-توانند از هدف ها میچه افراد موضع فردی بگیرند و چه جمعی آن. دهندنشان  منحصر به فرد واکنش طور به

عالوه بر این . فایده ببرند و برای چگونگی انجام آن نیز مسئول باشند دهندچه انجام میی آنمند بودن درباره

-اند اما هر دو وضعیت به افراد اجازه میمشاوران باید بدانند که دو موضع مذکور در نگاه اول بسیار متفاوت

خصوص مسئولیت فردی  مندانه و باور درهای جراتنگرش. مند سازنددهد تا خودشان و دیگران را توان

گیری ها و تجاربی که باعث افزایش مصمم بودن و صالحیت در تصمیمگردد تا افراد در فعالیتباعث می

 . مشارکت کنند، است

تواند از ناتوانی برای انتخاب می. شودتصمیمی مسیر شغلی نامیده میاغلب بی فقدان کنترل مسیر شغلی

گیری های تصمیمتقویت نگرش مصمم طراحی شده و صالحیتشغلی که برای  طریق مداخالت مسیر

-هایکند از طریق تصریح انتخابی مسیر شغلی به افراد کمک میکلی مداخالت مشاوره طور به. تقویت شود

تصمیمی مسیر شغلی از طریق بی. شان را بهبود بخشندتوانایی تصمیم گیری، شان و آن چه موجود است

شود از گیری و آموزش اسنادهی مجدد رفع میآموزش تصمیم، ورزیزش جراتچون آموهایی هممداخله

مدیریت زمان و تمرین راهبردهای ، اسناد موفقیت به تالش، پذیریهای مذکور افراد مسئولیتطریق مداخله

کنترل مسیر شغلی را افزایش ، هاباورها و صالحیت، ایهای مقابلهاین نگرش. آموزندمدیریت خود را می

 . شوندکنجکاو ، های ممکن و جایگزینگردند افراد در خصوص خودشان و گزینهدهند و باعث میمی

-ی انواع کار پدیدار میابتکار و عالقه به یادگیری درباره، همراه با حس کنترل کنجکاوی مسیر شغلی

ها نیز برای انجام آن کارای های حرفهفرد ممکن است نخواهد کارهایی را انجام دهد و به دنبال فرصت. شود

-نظریه، شودی آن مشخص میعملکرد بنیادی کنجکاوی در ایجاد مسیر شغلی با توجه به گستره. آید برنمی

شان مانند های رشد شغلی تحت مفاهیم کشف و رفتار جستار اطالعات و همچنین در مفاهیم صریح

کاوی مسیر شغلی به عالقه زیاد به دانستن کنج. اندای به کنجکاوی پرداخته خودآگاهی و اطالعات حرفه

کنجکاوی در عمل باعث توجه به آگاهی در . ها اشاره داردی خود و دنیای کار و هماهنگی بین آندرباره

، کندآموزند جهان چگونه عمل میهم زمان با این که افراد می. شودگیری و تناسب خود با محیط میتصمیم

مندی باور به ارزش. شودلوحی به دانایی هدایت میی تصادفی افراد از ساده مند و تجارب اکتشافکشف نظام

انگیزد تا چیزهای جدید میهای گوناگون افراد را برهای مختلف و نقشی گزینهتجارب جدید و تجربه

 کنندها و گرایشاتی که کشف و باز بودن را تسهیل مینگرش. بیاموزند و ماجراهای جدید را تجربه کنند

افرادی که دنیا را فراتر از اطراف . شوندای میباعث افزایش صالحیت در خودآگاهی و اطالعات حرفه

های روال همیشگی و پاداش، الزامات، شانهای عالئق و ارزش، هامندیبینند در خصوص توانخودشان می
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گرایی و عینی بودن در این توجه گسترده به اطالعات باعث واقع. های مختلف آگاهی بیشتری دارندحرفه

 . شودها منجر میشود که به هماهنگی خود با موقعیتدرپی میهای پیخصوص انتخاب

. لوحی در مورد دنیای کار و پندارهای غلط از خود منجر شودتواند به سادهمی فقدان کنجکاوی شغلی

هایی که به تعبیر و تفسیر آنبه خصوص . توان از طریق مداخالت شغلی معمول حل کردبینی را می غیرواقع

این . ی خودشان و دنیای کار بیاموزندشود تا دربارهآزمون و اطالعات شغلی نیاز دارند به افراد کمک می

، های بیرونی و درونیبحث در خصوص پاداش، های مداخالتی هم چون تصریح ارزشمشکل به وسیله

خواندن بروشورهای ، آموختن چگونگی کشف، تنظیم اهداف، کارورزی، سازی شغلی مشارکت در شبیه

آموزش چگونگی . پذیر است وقت و حضور داوطلبانه در مؤسسات امکانکار در مشاغل پاره، ایحرفه

دهد تا ای میای است بس مهم؛ زیرا به افراد طرحوارهاستفاده از شش ضلعی هالند در نوع خودش مداخله

-تواند هدفدهی و یادآوری میسازمان. سازمان دهند و یادآوری کنندیافتن حقایق نشات گرفته از کشف را 

، هامند مانند تجارب کشف که در کالسمند اطالعات و هم غیر هدفوجوی نظامچون جستمند باشد هم

های دهند و گزینهشکل میای را که افراد تخیالت حرفهزمانی، دهدهنگام بازی و یا در حین سفر رخ می

 . شوندشان را بفهمند معموالً کنجکاو می چه بتوانند آرزوهایچنان، نمایندجسم میممکن را ت

آیند اعتماد به نفس پیش. پذیری شغلی اعتماد است چهارمین و آخرین بعد انطباق. اعتماد مسیر شغلی

پیچیده های مسیر شغلی به حل مشکالت انتخاب.  ها و غلبه بر موانع استرویی با چالشموفقیت در روبه

بنیادی اعتماد در ساختن مسیرهای شغلی از  نقش. نیاز دارد و برای تسلط بر این مشکالت اعتماد الزم است

های رشد شغلی نیز در نظریه. شودخودکارآمدی منعکس می، های گسترده در خصوص عزت نفسپژوهش

حاکی از احساس خودکارآمدی  اعتماد، در نظریه ساختار مسیرشغلی. این سازه مورد توجه قرار گرفته است

این دوره درگرو آموزش مناسب و . ای از فعالیت استآمیز دورهدر ارتباط با توانایی فرد برای اجرای موفقیت

های روزمره گیرد که حین فعالیتاعتماد مسیر شغلی از حل مشکالتی نشات می. های شغلی استانتخاب

عالوه بر این تشخیص مفید . هاتکالیف مدرسه و سرگرمی، منزل شوند مانند کارهایرو میافراد با آن روبه

تجارب اکتشافی گسترده . دهدواقع شدن در این وظایف احساس پذیرش خود و خود ارزشی را افزایش می

اند و یا از برخی تجارب افرادی که مورد مراقبت زیاد قرار گرفته. نمایداعتماد به تالش بیشتر را تقویت می

دهند و طبیعتاً کمتر هایی را از دست میمانند علوم و ریاضی( اعتماد به انجام چنین فعالیت) انددهاجتناب کر

، های اجتماعیی نقشباورهای غلط درباره. یی نیاز داردها مهارتمندند که به چنین هایی عالقهبه حرفه

 . شوندی اعتماد میهشوند که مانع توسعجنسیت و قومیت اغلب موجب مرزهای بیرونی و درونی می

یابی ها و دستتواند به بازداری مسیر شغلی منجر شود که مانع شکوفایی نقشمی فقدان اعتماد شغلی

اعتماد به ، ی مسیر شغلی از طریق ابعاد ارتباطی مشاورههای مشاورهکلی مداخله طور به. گرددبه اهداف می

بازداری مسیر . دهداحترام به خود مراجع را افزایش می، هپیوند کاری با مشاوری پذیرند. کندنفس ایجاد می

، نقل 1963، دینک مایر و درایکورس) شود که جهت افزایش اعتمادخاص با مداخالتی رفع می طور بهشغلی 
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قدردانی ، ( از طریق الگوگیری نقشنقل از همان منبع ،2000، بتز و شیفانو) ( و کارایی2005از ساویکاس، 

ی کافی حس به اندازه، هااین مداخله. یابدکاهش اضطراب و آموزش حل مسئله افزایش می، تشویق، موفق

دهند تا به آنها آموزش می، کنند تا با مشکالت ناشی از زندگی مواجه شوندخوب بودن در افراد را ایجاد می

ه هنگامی که نتیجه شان را بدلگرمی، دهند بیشتر از چگونگی انجام آن متمرکز شوندروی آن چه انجام می

باورها و ، هااین نگرش. بخشنددهند و مهارت حل مسئله را بهبود میافزایش می، چندان روشن نیست

کنند و مستقیماً به مشارکت و تسلط بر وظایف ای اعتماد به مسیر شغلی را تقویت میهای مقابلهصالحیت

 . ودشهای روانی فردی ختم میگذارهای شغلی و ضربه، رشد شغلی

 

 موفقیت شغلی

، کامیابی، توفیق معنای به لغت نظر از موفقیت. است شده مرکب شغلی و موفقیت کلمه دو از شغلی موفقیت

 از نقل ؛ 1366، دهخدا) است شایستگی و لیاقت اساس بر کاری انجام و آرزو به دستیابی، کامرانی، کامروایی

 به فرد دستیابی معنای به که باشد می " success " معادل موفقیت انگلیسی فرهنگ در .(1393، آبادی شفیع

 از نقل ؛1385، حییم) دارد وجودها  آن به رسیدن امیدواری و استها  آن انجام درصدد که است چیزهایی

 .(1393، آبادی شفیع

 معنای به سازمان یک موفقیت. است اهداف به شدن نائل و دستیابی معنای به کلی طور به موفقیت

 از است عبارت شغلی موفقیت و است مشخص زمانی دوره در شده تعیین اهداف به سازمان آن دستیابی

 آیی کار صورت به که شغلی وظایف صحیح انجام طریق از (خود مسئولیت حیطه در) سازمانی اهداف کسب

 آن انجام روش بهترین با کار انجام نحوه که شاخصی از است عبارت آیی کار. شود می گر جلوه اثربخشی و

 انجام معنای به اثربخشی و کار درست انجام یعنی آیی کار مفهوم تعبیر به و کند می مقایسه (استاندارد) کار

 . (1395، اوالدی و تقوی، باقرزاده) است صحیح و درست کار

 نظر در با توانند می افراد همه که است عام جهت آن از. دارد خاص و عام مفهوم دو شغلی موفقیت

 دو بر که شغلی موفقیت. کنند بیان شغل آن در را خود موفقیت میزان، خودهای  ویژگی و شغل نوع گرفتن

 متفاوت علمی دیدگاه از را آن نظران صاحب که است خاص معنا این به دارد تأکید کارآمدی و عملکرد جنبه

 . (1393، شفیع آبادی) است متفاوت علوم دیدگاه با که کنند می تعریف

 گذشته در که سادگی آن به و است کرده تغییر زیادی میزان بهها  سال طول در شغلی موفقیت مفهوم

. دارد بستگی دیگری عوامل به بلکه فرد به تنها نه شغلش به فرد نگرش و شغلی موفقیت مفهوم. نیست بوده

 تعریف کارمندان گذشته در. خواهند می بیشتری چیزهای مالی منفعت جز به شغلشان از مردم عموماً

 دریافت پاداش خوب پیشرفت با، نکن بحث رئیست با هرگز، کارکن سخت:داشتند موفقیت از مشخصی

 در را شغلی موفقیت از مختلفیهای  مدل کهاند  یافته دست زندگی از استانداردهایی به مردم امروزه. کنی می
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 باشد داشته دوست مهندس یک مثال عنوان به و شود مدیر نخواهد کسی هر است ممکن. دارند رو پیش

 . (1395، اکبری زاده و حسین زاده جلگه) شغلی را در این ببیند موفقیت و کند کار فنی مسائل روی

 بر افزودن، بیشتر درآمد کسب. دارد متفاوتی معانی مختلف افراد برای شغلی موفقیت آنکه نتیجه

 قرار شغلی موفقیت زمره در شغلی توانمندی و آیی کار میزان وها  هدف به دستیابی میزان، تخصص و درآمد

 انگیزه موفق افراد گفت توان می. دارد وجود مستقیم رابطه شغلی انگیزش با شغلی موفقیت بین. گیرند می

 و سازگاری، کردن کار سخت ازاند  عبارت شغلی موفقیت معیارهای برخی دارند شغلشان ادامه به بیشتر

 آرامش احساس و بیشتر پاداش و درآمد، شغلی پیشرفت، کارفرما با نکردن بحث و جر، همکاران با هماهنگی

 . (1393، شفیع آبادی) کار محیط در رضایت و

 و سودهای  صورت وها  ترازنامه در هرگز که است سازمان داراییترین  ارزش با و ترین بزرگ انسان

 هر برای. است انسانی منابع سازمانی هر موفقیت اصلی عامل واقع در. شود نمی منعکسها  شرکت زیان

 پیشرفت بین کهای  رابطه از است عبارت شغلی موفقیت. است مهم بسیار سازمان در شغلی موفقیت، شاغلی

 راها  هدف این نسبی برآوردن در فرد موفقیت میزان. نماید می تعیین اش آیندههای  آل ایده و فرد کنونی

 . (1395، اوالدی و تقوی، نقل از باقرزاده، 2008، کوهنآرنولد و ) نامند می شغلی موفقیت

. دارد متفاوتی معانی مختلف افراد برای که است ارزشی قضاوت نوعی شغلی موفقیتبه نظر کرایتز 

 از موفقیت باید و استای  بیهوده و عبث کار موفقیت درباره جهانی و همگانی تعریف یک ارائه او نظر به

 موفقیت از مختلف افراد برداشت. گیرد قرار بررسی مورد جداگانه و مشخص طور به متفاوتهای  دیدگاه

 برداشتی چنین دیگری فرد نظر از که حالی در بداند موفقی آدم را خود فردی است ممکن. است متفاوت

 در تخصص کسب و ها مهارت افزایش و شغلی پیشرفت همان را شغلی موفقیتای  عده. شود تلقی نادرست

 است معادل بیشتر حقوق و درآمد کسب با شغلی موفقیت، دیگرای  عده نظر به که حالی در. دانند می شغل

 . (1393، نقل از شفیع آبادی)

 که است جنبه دو دارای شغلی موفقیت که رسید نتیجه این به تعاریف به توجه با توان می کل در اما

 قابل کمتر آن جنبه یک و شوند می آن متوجه نیز دیگران فرد خود ازغیر و بودهتر  ملموس آن از جنبه یک

 ریشه و گردد می بر دارد آن از که رضایتی و شغلش درباره فرد خود درونی احساسات به بیشتر و بوده لمس

 و لمس قابل عوامل ازای  مجموعه موفقیت بنابراین دارد؛ فرد انتظارات مقابل در ذهنی نتایج مقایسه در

 دسته دو به شغلی موفقیت به مربوطهای  سنجش، موضوع ادبیات در دلیل همین به. است لمس غیرقابل

 بررسی تری دقیق صورت به را شغلی موفقیت موضوع بتوان تااند  شده بندی تقسیم ذهنی و عینیهای  سنجش

 .کرد
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 موفقیت شغلی عینی

 افراد تعداد، ها ترفیع تعداد، حقوق مانند، هستند گیری اندازه قابل متغیرهای شغلی موفقیت عینیهای  سنجه

 درجه مثال عنوان به کنند می توصیف سازمان در را فرد جایگاه که هستندهایی  متغییر یا و سرپرستی تحت

 اندازه قابل و مشخص، واقعی عینیهای  سنجش بنابراین غیره؛ و شغلیهای  مسئولیت افزایش، عنوان، حقوق

 بیشتر. (1999، 1کرامر و گراف، الیدن، وین) کنند مشاهده را آن توانند می راحتی به افراد دیگر و بوده گیری

 درآمد شامل متغییر این که کنند می استفاده جایگاه با مرتبط متغیرهای از شغلی، موفقیت تعریف در کارکنان

 جایگاه یا درآمد میزان از استفاده. باشد می سازمانی مراتب سلسله در فرد جایگاه یا مسئولیت سطح، ساالنه

 تعیین برای وقتی خصوص به شغلی موفقیت مسئله به نسبت سنتی دیدگاه اخذ یعنی موفقیت تعیین برای فرد

 یا فردی رضایت سطح از افراد دیگر که زمانی. شود می استفاده افراد دیگر دیدگاه از فرد یک موفقیت

 قابل راحتی به که شود می معیارهایی بر مبتنی قضاوتشان، ندارند آگاهی فرد آن موفقیت استانداردهای

 . (1985، 2بییر و ترایس، جاسکلکا) هستند شناسایی

 حقوق و کنترل حوزه، شغلیهای  مسئولیت افزایش، سمت ارتقاء شامل رؤیت قابلهای  موفقیت این

 داشتن با زنان معموالً چون باشد می زنان برای برانگیز چالشای  مسئله حقوق خصوص به که است شخص

 . (1391، پیرمحمدی) برخوردارند تری پایین حقوق از مردان با همانندای  پیشینه

 

 موفقیت شغلی ذهنی

 افراد که چیزی تمام ترفیع و حقوق مثال عنوان به. هستندهایی  کاستی دارای شغلی موفقیت عینیهای  سنجه

 مثالً هستند؛ نیز لمس قابل کمتر وتر  انتزاعی نتایج دنبال به افراد بلکه نیست دارند انتظار خود شغل از

 است هدف و معنا دارایها  آن کار که کنند احساس و باشند داشته خود کاری زندگی در تعادلی خواهند می

 به نسبت فرد واکنش یعنی ذهنی شغلی موفقیتبا توجه به تعریف . (1391، نقل از پیرمحمدی، 2002، هال)

 که هستند ناملموسی معیارهای ذهنیهای  تعریف موفقیت شاخص به توجه با. (2003، 3هسلین) موفقیتش

 این. دهند تشخیص راها  آن راحتی به توانند نمی دیگران همچنین و سنجید راها  آن راحتی به توان نمی

 ثبات، فردی عالیق مانند، است مهم( کارمند)(فرد برای درونی لحاظ به که هستند عواملی بر مبتنیها  شاخص

، پیرمحمدی) شودمی شغلی رضایت و لذت، فردی موفقیت احساس شامل و کاریهای  چالش و شغلی

1391) . 

 

 

                                                           
1 wayne, liden, kraimer & graf  
2 jasolka, beyer & trice 
3 heslin 
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 های موفقیت شغلینظریه

 دیگری عوامل آنان. شود می محسوب شغلی موفقیت معیارهای از یکی حقوق و درآمد شناسان جامعه نظر به

 شمار به شغلی موفقیت معیارهای دیگر از را دیگران با مشارکت و همکاری میزان و شغلی موفقیت نظیر

 زمانی مدیران اما شود می تلقی شغلی موفقیت در مهمی عامل گرچه حقوق و درآمد رو این از. آورند می

 وها  ارزش از تبلوریها  نقش این. باشند موفق انتظارشان مورد نقش ایفای در که شوند می تلقی موفق

 . (1393، شفیع آبادی) هستند جامعه انتظارات

 به رسیدن. است داده ارائه هدف و شخصیت مفاهیم اساس بر را شغلی موفقیت نظریهکرایتز 

 در، است شغلی موفقیت ازای  نشانه گرچه مختلفهای  موقعیت در مشخص کار انجام و شغلیهای  هدف

 دستیابی میزان با موفقیت. نشود محسوب موفقیت است ممکن دیگرهای  موقعیت در مورد همین، حال عین

 آیا که شود مشخص باید مورد این در. دارد بستگی هایش توانمندی با ارتباط در فرد انتظارات وها  هدف به

 در و شغلی موفقیت در نگری واقعیت دارد؟ وجود هماهنگی فردهای  توانایی باها  هدف و انتظارات بین

 وها  هدف تا دهند یاری را افراد باید شغلی مشاوران زمینه این در. دارد مهمی نقش روان سالمت در نتیجه

اجتماعی خود تعیین  –روانی  –خصوصیات جسمانی  به توجه با و واقعیت قالب در را خود شغلی انتظارات

 . (1393، شفیع آبادی) کنند

 شغلی موفقیت که بودندهایی  مدل غالباً شغلی موفقیتهای  مدل شغلی موفقیت مطالعات ابتدای در

 مدیریتیهای  رده سمت به موازی شغلی مسیرهای در زنان و مردان آن در که دانستند می خطی روندی را

 وفاداری، ثابت کار همچون مواردی بر بود مبتنیایده شغل سازمانی . (2010، 1ارسر و لک) کردند می پیشرفت

 نواحی به انتقال و ترفیع شامل که شغلی پیشرفتهای  فرصت زمینه در منطقی انتظارات داشتن و کارمند

 بنابرایناما پس از آن . (1391، نقل از پیرمحمدی، 1994، آرتور) الزم باشد تجربه کسب برای کاربردی

 دنبال به و کرد استفاده مختلفهای  موقعیت در توان نمی خطی مدل این از که رسیدند نتیجه این به محققان

 :ازاند  عبارت عوامل این که کند منعکس را عوامل این بتواند بهتر که پرداختندهایی  مدل ارائه به آن

 فرهنگی و تاریخی، اجتماعی عوامل تأثیر، کار و خانواده، فردی بین ارتباطات، زنان /مردان مکملهای  ویژگی

 مراحل در فرد اینکه گرفتن نظر در با موفقیت دوباره تعریف، شغلی زندگیای  چرخه ماهیت، افراد زندگی بر

 . (2010، ارسر و لک) دارد مختلفیهای  الویت و نیازها زندگی مختلف

 

 جمع بندی

های ای در اقسام و مدلهای فنی و حرفهکند که آموزشبندی مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان می جمع

. باشداند و هدف آن تسهیل ورود افراد به اشتغال میمختلف با کاهش فاصله بین تئوری و عمل ایجاد شده

                                                           
1 orser & leck 
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ها و تواند صالحیتمی ها مهارتبررسی این مسئله است که فراگیری این تر  عالوه بحث اساسی و بنیادیبه 

افراد را ارتقاء بخشد و به عالوه آنها را در مواجهه با تغییرات دنیای کار آماده و پذیری  ی اشتغالها مهارت

ت شغلی و تداوم رضایت از ایفای نقش توان بستر ساز موفقیبه عالوه فراگیری یک مهارت می. کندتر  مجهز

 . شغلی باشد
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 مقدمه

، اجرای پژوهش روش، نمونه و روش نمونه گیری، جامعه آماری، در این فصل به بررسی روش پژوهش

های پژوهش و مالحظات اخالقی در روش تجزیه و تحلیل داده، های جمع آوری اطالعات پژوهشابزار

 . شودپرداخته می، پژوهش حاضر

 

 روش پژوهش

های های کمی و از نظر طرح پژوهش جزء پژوهشپژوهش حاضر به لحاظ روش شناختی جزء پژوهش

نرخ اشتغال مرتبط با ، که در آن ضمن توصیف نرخ اشتغال گرددد میای قلمدامقایسه -توصیفی از نوع علی

ختگان آمو دانشاین متغیرها در ، شغلیپذیری  و نیمرخ انطباقپذیری  اشتغال، موفقیت شغلی، دروه آموزشی

-ای نیز مقایسه میو حرفه سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت

سازمان های آموزش مهارتی از این طریق مشخص گردد که آیا شرکت یا عدم شرکت در دوره گردد تا

شغلی( را پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، موفقیت شغلی، نرخ اشتغال) ای سیمای اشتغالو حرفه آموزش فنی

رات آنها در مزیت عمده این روش کشف علل بالقوه و تاثی. سازددانشگاهی متفاوت میختگان آمو دانشدر 

، گال) پذیردمورد یک پدیده یا فرایند است که از طریق مقایسه افراد فاقد یا واجد آن ویژگی صورت می

از نظر بنیادی یا . دارد ( که با هدف پژوهش حاضر همخوانی1398، دالور، 1396، هومن، 1393، بورگ و گال

بدین دلیل که نتایج و . گرددمی های کاربردی محسوبکاربردی بودن نیز پژوهش حاضر جزء پژوهش

 . ای قرار خواهد گرفتو حرفه سازمان آموزش فنیهای پیامدهای پژوهش راهگشای سیاست گذاری

 

 جامعه آماری

های مربوط ت پژوهش و از آنجا که هدف پژوهش حاضر عالوه بر توصیف شاخصسؤاالبا توجه به ماهیت 

های متغیرمقایسه  همراهمقایسه این متغیرها به ، های آموزشیبه نرخ اشتغال و نرخ اشتغال مرتبط با دوره

 در کننده شرکتغیر و کننده شرکت ختگانآمو دانششغلی در پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، موفقیت شغلی

باشد بنابراین دو جامعه مجزا برای این می، ایو حرفه سازمان آموزش فنی یها مهارتای آموزش هدوره

 . باشدطرح و بررسی میپژوهش قابل 

از همه  -کاردانی تا دکتری –در همه مقاطع تحصیلی  ختگانآمو دانشالف( جامعه اول عبارتست از کلیه 

ها و موسسات آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت که حداقل سه سال از زمان دانشگاه

ای شرکت کرده ی فنی و حرفهها مهارتوزش های آمفارغ التحصیلی آنها گذشته باشد و در یکی از دوره

 . باشدمرد می ختگانآمو دانشدلیل تعیین این سه سال انجام امور مربوط به خدمت نظام وظیفه در . باشند
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ی فنی و ها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانشب( جامعه دوم عبارتست از کلیه 

 .را دارا باشند -ایهای آموزش فنی و حرفهبه جز شرکت در دوره- ای که شرایط جامعه قسمت الفحرفه

 

 گیری نمونه و روش نمونه

نفر که با  420ای با تعداد الف( نمونه. باشدپژوهش حاضر دارای دو نمونه مجزا می، همانند جامعه آماری

ای آموزش فنی و حرفههای در دوره کننده شرکت ختگانآمو دانشروش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه 

تعداد نمونه مستخرج از . حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان استخراج گردید. انتخاب گردید

، نفر بود که با در نظر گرفتن مقادیر بی پاسخ یا افت احتمالی نمونه 375، این جدول با توجه به حجم جامعه

 . نفر پرسشنامه پژوهش را تکمیل نمودند 420

 و کننده شرکت ختگانآمو دانشاز بین  -خته در هر گروهآمو دانش 75 –نفر  150با حجم ای  ( نمونهب

برحسب  ای که با روش نمونه در دسترس انتخاب وهای آموزش فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر

 اندازه اثر متوسط، 95/0توان آزمون ، 05/0آلفای حجم نمونه بر مبنای . جنسیت و رشته تحصیلی همتا شدند

پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، موفقیت شغلی، نرخ اشتغال مرتبط، نرخ اشتغال) متغیر 5( و تعداد 25/0)

های آموزش مهارتی در دوره کننده شرکت ختگانآمو دانشنفر برای گروه  43) نفر 86شغلی( حداقل برابر با 

تعیین گردید که با در در نهایت این نمونه ها( ین دورهشرکت کنندگان در اغیر نفر برای 43ای و فنی و حرفه

شکل  1-3در شکل . های پژوهش را تکمیل نمودندنفر انتخاب و افراد منتخب پرسشنامه 150با حجم 

 :های گزارش شده ارائه شده استخروجی نرم افزار همراه با شاخص

 
 برای تعیین حجم نمونه G*Powerخروجی نرم افزار  3-1شکل 
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 ابزارهای گردآوری اطالعات

به منظور گردآوری اطالعات پژوهش از یک ابزار جمعیت شناختی محقق ساخته برای سنجش نرخ اشتغال و 

و پذیری  اشتغال، نرخ اشتغال مرتبط با دوره آموزشی و سه مقیاس استاندارد برای سنجش موفقیت شغلی

 . گردنددر سطرهای بعدی ارائه میها  ابزار های اینگردد که ویژگیشغلی استفاده میپذیری  انطباق

 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 

این . گردیداستفاده  ای آموزی فنی و حرفه های مهارت پرسشنامه سنجش نتایج شرکت در دورهبا عنوان  ساخته

، محل تولد، جنسیت، سنهای این پرسشنامه شامل ویهت و گسؤاال. باشدو گویه می سؤال 27پرسشنامه شامل

، دانشگاه و شهر محل تحصیل، سال اخذ آخرین مدرک دانشگاهی، آخرین مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی

در  کننده شرکت ختگانآمو دانشمخصوص ) ایهای آموزش فنی و حرفهرهشرکت در دوسال ، نوع دانشگاه

مخصوص ) های(مهارتی گذرانده شده) عنوان دوره، ای(آموزش مهارتی فنی و حرفههای  دوره

محل ، ساعات حضور در دوره، ای(آموزش مهارتی فنی و حرفههای  در دوره کننده شرکت ختگانآمو دانش

، وضعیت اشتغال قبلی، وضعیت اشتغال فعلی، هایا هدف اصلی از شرکت در دورهانگیزه ، هاشرکت در دروه

سابقه کار و نقش دوره ، سال شروع به کار، فعلی با دوره مهارتی گذرانده شدهارتباط یا عدم ارتباط شغل 

 7الوه اشتغال آفرینی برای دیگران بواسطه مهارت فراگیری شده به ع، مهارتی گذرانده شده در ورود به شغل

 . گردیدای از به هیچ وجه تا خیلی زیاد نمره گذاری میدرجه 6گویه نگرش سنج که بر روی یک مقیاس 

 :های روان سنجی پرسشنامه مذکور موارد زیر مورد بررسی قرار گرفتبرای تعیین ویژگی

مشاوره و  تن از متخصصان و کارشناسان 7ت در اختیار سؤاال، برای تعیین روایی صوری پرسشنامه -1

ای خراسان شمالی قرار گرفت و و حرفه سازمان آموزش فنی ی متخصصانروان شناسی به عالوه

روان و قابل فهم بودن و سنجش اهداف پژوهش مورد تایید آنها قرار ، ت از نظر مفهوم بودنسؤاال

 . گرفت

ت رایج سؤاالتثنای به اس) ت مورد نیازسؤاالابتدا تمامی ، برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه -2

( بر روی جدول مربوط به ارزیابی روایی محتوایی ...جمعیت شناختی مانند سن و جنسیت و 

ای خراسان شمالی قرار گرفت و حرفه سازمان آموزش فنیتن از کارشناسان  12تدوین و در اختیار 

نیاز به بازبینی ، مرتبطغیر هاییا گویه نظر خود را بر روی یک پیوستار شامل گزینه سؤالتا برای هر 

روایی ، CVIسپس با محاسبه ضریب . مرتبط اما نیازمند بازبینی و کامال مرتبط اعالم نمایند، جدی

محاسبه گردید که حاکی از روایی محتوایی باالی  99/0ت و روایی محتوایی برابر با سؤاالتک تک 

 . باشداین مقیاس می

. ت استفاده گردیدسؤاالاعتبار( پرسشنامه نیز از ضریب بازآزمایی برای تک تک ) برای تعیین پایایی -3

نفر از مشارکت کنندگان مجددا اجرا  50روز بر روی  12بدین ترتیب که پرسشنامه مذکور با فاصله 
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این ضریب برای . ت محاسبه گردیدسؤاالو نتایج با استفاده از آزمون کای اسکوئر برای تک تک 

 . محاسبه گردید که حاکی از اعتبار باالی پرسشنامه دارد 1تا  92/0بین همه سواالت 

آلفای  گویه نگرش سنج 7جهت بررسی اعتبار ، عالوه بر ضریب بازآزمایی برای کل پرسشنامه -4

محاسبه گردید که این مورد نیز موید اعتبار قابل  87/0برابر با  کننده شرکت 420کرونباخ بر روی 

 . شدباقبول این بخش می

 ب( مقیاس موفقیت شغلی نبی

 7) باشد که دو مولفه موفقیت شغلی درونیمی سؤال 12( طراحی و مشتمل بر 2001) این مقیاس توسط نبی

دهد پاسخگویی به این مقیاس بر اساس ( را مورد سنجش قرار میسؤال 5) ( و موفقیت شغلی بیرونیسؤال

( به ترتیب برای موفقیت درونی 2001) مقیاس در پژوهش نبیاعتبار این . باشدای میدرجه 5مقیاس لیکرت 

( 1389) اولین بار این مقیاس توسط گل پرور و قضوی. محاسبه گردید 83/0و  82/0و بیرونی برابر با 

در این پژوهش روایی سازه این پرسشنامه موید . روان سنجی آن مطلوب گزارش شدههای  ترجمه و شاخص

باشد به عالوه ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب برای بعد درونی و بیرونی ساختار دو عاملی اصلی می

 . محاسبه شده است 84/0و  82/0موفقیت شغلی برابر با 

 

 خودادراکی راسویل و همکارانپذیری  ج( مقیاس اشتغال

، دانشگاه من، خودباوری) ( بر اساس چهار جزء2008) هربرت و راسویل، این مقیاس توسط راسویل 

. دهدوضعیت بازار کار بیرون و رشته تحصیلی من( تدوین شده که یک ماتریس چهار وجهی را تشکیل می

. گرددای نمره گذاری میگویه است که بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینه 16در مجموع این مقیاس شامل 

روایی . به گردیده استمحاس 75/0( برابر با 2008) پایایی این ابزار در مطالعه راسویل هربرت و راسویل

را پیش پذیری  درصد واریانس استخدام 9/41سازه پرسشنامه نیز بیانگر این است که این ابعاد در مجموع 

 185( بر روی 1396) های روان سنجی این ابزار در ایران توسط عبدی و لیاقتدارویژگی. بینی نموده است

صفهان مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان های فنی و مهندسی دانشگاه ادانشجوی سال آخر رشته

به عالوه نتایج بررسی روایی . محاسبه شده است 89/0دهد ضریب همسانی درونی این ابزار برابر با می

 78/0همگرای این پرسشنامه از طریق محاسبه همبستگی آن با مقیاس قابلیت استخدام برنامه درسی برابر با 

های برازش مدل ساختاری بیانگر به عالوه شاخص. معنادار است 01/0لفای محاسبه شده که در سطح آ

 . باشدروایی سازه مطلوب این پرسشنامه می

 

 شغلی ساویکاس پذیری  د( مقیاس انطباق

مقیاس . کـشور دنیا ساخته شد 13بـا همکـاری  2012ساویکاس در سال  ال این مقیاس به سرپرستی مارک 

، دغدغه :کنـد که عبارتند ازگیـری مـیچهار بعد را انـدازهو سوال است  24ای پذیری شغلی دارانطباق
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 13در بـین پذیری شغلی را انطباق متوسط ضریب آلفای کرونبـاخ بـرای مقیـاس. اعتمـاد، کنجکاوی، کنترل

. آوردندبه دست  85/0و اعتماد  79/0کنجکاوی ، 74/0کنترل ، 83/0مقیاس دغدغه به ترتیب برای  کـشور

 متغیر بوده است 96/0تا  87/0کشور نام برده شده از  13بوده که در بین  92/0این ضریب برای کل مقیاس 

 پذیری شغلیبه منظـور گـردآوری شواهد مربوط به روائی سازه مقیاس انطباق. (1393، حی و همکارانصال)

نشان داد که ساختار عاملی مقیاس حاصله نتایج . استفاده کردنداز روش تحلیل عاملی تائیـدی ، در ایران

انحراف استاندارد مقیاس همچنین میانگین و . گردیدپذیری شغلی در نمونه مورد نظر تائید انطباق

برای دختران ، نفر از دانشجویان جدیدالورد دانشگاه تهران انجام شد 1057شغلی که بر روی پذیری  انطباق

 مصباح و، ربیعی، صفری) محاسبه گردید 13/49±63/9و برای پسران برابر با  30/50±03/10برابر با 

 . (1395. نسیرین

 

 روش اجرای پژوهش

های اساسی اجرای گام، مند نمودن تمامی مراحل پژوهشبه منظور اجرای پژوهش حاضر و با هدف روش

 :پژوهش حاضر به شکل زیر صورت پذیرفت

های آموزش در دوره کننده شرکت ختگانآمو دانشفهرست کلیه ، تصویب پیشنهاده پژوهشپس از  -1

ای کلیه مراکز استان خراسان شمالی دریافت و بر اساس آن حجم نمونه ی فنی و حرفهها مهارت

نفر بود که  375این حجم مشتمل بر . مشخص گردید، پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان

جامعه هدف برابر ، های از دست رفته احتمالیمیزان ریزش یا افت و همچنین پاسخبا در نظر گرفتن 

 . نفر در نظر گرفته شد 450با 

جهت بررسی روایی صوری ، ای محقق ساخته بودپرسشنامه، از آنجا که ابزار جمع آوری اطالعات -2

و  سازمان آموزش فنی این ابزار در اختیار گروهی از کارشناسان دانشگاهی و کارشناسان، و محتوایی

ای قرار گرفت و پس از انعکاس نظرات کارشناسی پرسشنامه نهایی تدوین و آماده اجرا حرفه

 . گردید

ی ها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکت ختگانآمو دانشدر مرحله سوم با استفاده از فهرست  -3

جنسیت برحسب  نسبت متناسب با در نظر گرفتن، ای کلیه مراکز استان خراسان شمالیفنی و حرفه

شماره تلفن همراه مشارکت کنندگان استخراج و فرایند تماس با آنها شروع ، و رشته تحصیلی

تماس با مشارکت کنندگان از خط تلفنی سازمانی ، های محرمانه بودنبه منظور حفظ جنبه. گردید

شرح ، شرکت کنندگاندر این مرحله ابتدا به منظور جلب اعتماد و اطمینان . صورت پذیرفت

های مختصری از اطالعات موجود در فهرست ارائه شده مانند دوره آموزشی و سال شرکت در دوره

سپس در صورت تمایل به همکاری برای تکمیل . شدبا مشارکت کننده در میان گذاشته می، آموزشی

 . شدت از مشارکت کننده پرسیده میسؤاال، پرسشنامه
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مقایسه نرخ  –منظور گردآوری اطالعات مربوط به قسمت دوم مطالعه در مرحله چهارم و به  -4

در  -شغلیپذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، موفقیت شغلی، رشته() نرخ اشتغال مرتبط با دوره، اشتغال

، ایی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت ختگانآمو دانش

porseshnameonline. //golpich:http .) ابزار طراحی گردید ابتدا لینک الکترونیکی

com) . پرسشنامه . ارسال گردید، به صورت در دسترسآموخته  دانش 120پس از آن این لینک برای

شنامه موفقیت شغلی پرس، ای طراحی شده بود که در صورت انتخاب گزینه شاغل هستمبه گونه

و پذیری  اینصورت فقط پرسشنامه محقق ساخته و سپس پرسشنامه اشتغالغیر گردید درارائه می

ها را نفر این پرسشنامه 87روزه تعداد  4پس از یک مهلت . گردیدبرای فرد ارائه میپذیری  انطباق

همسان  ختگانآمو دانش، پس از آن با استخراج جنسیت و رشته تحصیلی این افراد. تکمیل نمودند

ای ی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتاز بین افراد  با همان جنسیت/ رشته

پس از انطباق کامل افراد دو گروه روند تکمیل . ها برای آنان ارسال گردیدانتخاب و لینک پرسشنامه

 . ها پایان پذیرفتپرسشنامه

روز از اجرای  12پس از گذشت ، یی پرسشنامه محقق ساختهبه منظور محاسبه ضریب بازآزما -5

 . نفر از همان افراد مجددا ارسال گردید 50لینک الکترونیکی آن برای تعداد ، نخست این پرسشنامه

 

 های پژوهشهای تجزیه و تحلیل دادهروش

 سؤالاز روشهای آماری منطبق با هر ، ت پژوهشسؤاالهای پژوهش متناسب با به منظور تجزیه و تحلیل داده

 :گردداستفاده خواهد شد که شرح آن در موارد زیر توصیف می

-محاسبه شاخص، جداول و نمودارها، های فراوانیهای آمار توصیفی شامل توزیعاستفاده از روش -1

 . های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش

ایش نمودارهای مربوط جهت بررسی نرخ اشتغال و درصد و نم، هایی مانند فراوانیارائه شاخص -2

 . نرخ اشتغال مرتبط با دوره/ رشته

های رشته، های جنسیتیکارلو جهت بررسی تفاوت گروهاستفاده از آزمون خی دو و روش مونته -3

 . در میزان اشتغال و اشتغال مرتبط با دوره ...مقطع تحصیلی و ، نوع دانشگاه، مختلف تحصیلی

، آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای موفقیت شغلیاستفاده از  -4

در  کننده شرکتغیر و کننده شرکت ختگانآمو دانششغلی در دو گروه پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال

 . ایی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش دوره

و پذیری  اشتغال، موفقیت شغلیاستفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری جهت مقایسه  -5

های در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت ختگانآمو دانششغلی در دو گروه پذیری  انطباق

 . ایی فنی و حرفهها مهارتآموزش 

http://golpich.porseshnameonline.com/
http://golpich.porseshnameonline.com/
http://golpich.porseshnameonline.com/
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ی برای مقایسه دو نسبت مستقل و رویه tآزمون ، برای مقایسه دو نسبت همبسته tاستفاده از آزمون  -6

 جهت مقایسه نرخ اشتغال و نرخ اشتغال مرتبط با دوره، د نسبت مستقلماراسکیلو برای مقایسه چن

ی فنی و ها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت ختگانآمو دانشدر دو گروه 

  ...آخرین مدرک تحصیلی و ، سطح دانشگاه، نوع دانشگاه، ای و مقایسه به تفکیک رشتهحرفه

 ختگانآمو دانشدر دو گروه همبسته جهت مقایسه متغیر موفقیت شغلی  tاستفاده از آزمون  -7

 . ایی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت

 

 مالحظات اخالقی پژوهش

به شرکت کنندگان در این طرح اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه بماند و در سراسر فرایند تحقیق 

ت سؤاالبه عالوه شرکت کنندگان مختار بودند هر زمان که تمایل داشتند به . اطالعات هویتی ارائه نگرددهیچ 

همچنین اصول مربوط به . پژوهش پاسخ ندهند و هیچ گونه الزام و اجباری برای پاسخگویی وجود نداشت

 . احترام و حفظ کرامت انسانی در تماس با مشارکت کنندگان رعایت گردید
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 مقدمه

های رایج آماری و متناسب با ها با استفاده از روشدر این فصل اطالعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه

گیرد و نتایج آن در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه قرار میت پژوهش مورد تجزیه و تحلیل سؤاال

 . این نتایج در دو بخش توصیف آماری و استنباط آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. گرددمی

 

 توصیف آماری

این . شودپژوهش پرداخته می -در هر دو قسمت- های مشارکت کنندگاندر این بخش به توصیف ویژگی

ختگان آمو دانش توصیف هم شامل بررسی سیمای کلی مشارکت کننندگان در قسمت اول پژوهش که

های کلی شرکت کنندگان باشند و هم توصیف ویژگیای میهای آموزش فنی و حرفهدر دوره کننده شرکت

ای ههای آموزش فنی و حرفدر دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانشقسمت دوم که شامل 

بدین منظور ابتدا شرکت کنندگان قسمت اول و سپس شرکت کنندگان قسمت دوم مورد . باشدمی، هستند

 . گیرندتوصیف قرار می

 :در پژوهش ارائه شده است کننده شرکتتوزیع فراوانی جنسیت افراد  4-1در جدول 

 در پژوهش کننده شرکتتوزیع فراوانی جنسیت افراد  4-1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 55 231 زن

 45 189 مرد

 100 420 کل

 نفر 189%( زن و 55) نفر 231، کننده شرکت 420دهد از مجموع نشان می 4-1که نتایج جدول  گونه همان

 . ارائه شده است 4-1فراوانی در شکل برحسب  باشند که نمودار این توزیع%( نیز مرد می45)

 
 در پژوهش کننده شرکتجنسیت افراد  4-1شکل 

 :در پژوهش ارائه شده است کننده شرکتتوزیع فراوانی محل تولد افراد  4-2در جدول 

 

 جنسیت

 زن

 مرد
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 در پژوهش کننده شرکتتوزیع فراوانی محل تولد افراد  4-2جدول 

 درصد فراوانی محل تولد

 9/51 218 بجنورد

 9/17 75 شیروان

 8/9 41 اسفراین

 9/1 8 مانه و سملقان

 9/1 8 گرمه و جاجرم

 2/1 5 فاروج

 5/15 65 غیره

 100 420 کل

 نفر 75، %( بجنورد9/51) نفر 218محل تولد ، نفر 420از مجموع  4-2بر مبنای نتایج جدول  

 نفر 5، %( گرمه و جاجرم9/1) نفر 8، %( مانه و سملقان9/1) نفر 8، %( اسفراین8/9) نفر 41، %( شیروان9/17)

% شرکت کنندگان بومی استان 5/84بنابراین . اندسایر شهرها متولد شده %( در5/15) نفر 65%( فاروج و 2/1)

 :ارائه شده است 4-2 شکل این توزیع در شکل. خراسان شمالی هستند

 
 نمودار محل تولد شرکت کنندگان در پژوهش 4-2 شکل

 :در پژوهش ارائه شده است کننده شرکتتوزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد  4-3در جدول 
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 در پژوهش کننده شرکتتوزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد  4-3جدول 

 درصد فراوانی رشته تحصیلی

 1/12 51 علوم انسانی

 6/62 263 فنی و مهندسی

 5 21 علوم پایه

 7/0 3 هنر 

 1/18 76 کشاورزی

 4/1 6 گروه علوم پزشکی

 100 420 کل

%( از شرکت کنندگان 1/12) نفر 51تحصیلی  دهد رشتهنشان می 4-3که نتایج جدول  گونه همان 

%( 1/18) نفر 76، %( هنر7/0) نفر 3، %( علوم پایه5) نفر 21، %( فنی و مهندسی6/62) نفر 263، علوم انسانی

ارائه شده  4-3نمودار این توزیع در شکل . باشندهای گروه علوم پزشکی می%( رشته4/1) نفر 6کشاورزی و 

 :است

 
 در پژوهش کننده شرکتنمودار رشته تحصیلی افراد  4-3شکل 

 :توزیع فراوانی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش ارائه شده است 4-4در جدول و شکل 
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 توزیع فراوانی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش 4-4جدول 

 درصد فراوانی مقطع تحصیلی

 2/5 22 کاردانی

 7/70 297 کارشناسی

 3/23 98 کارشناسی ارشد

 7/0 3 دکتری

 100 420 کل

، %( کارشناسی7/70) نفر 297، %( در مقطع کاردانی2/5) نفر 22تحصیالت  4-4مطابق نتایج جدول 

اند که نمودار آن نیز در شدهآموخته  دانش%( در مقطع دکتری 7/0) نفر 3%( کارشناسی ارشد و 3/23) نفر 98

 :شکل زیر ارائه شده است

 
 نمودار توزیع فراوانی مقطع تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش 4-4شکل  

توزیع فراوانی و نمودار مربوط به سال فراغت از تحصیل شرکت کنندگان از  4-5در جدول و شکل  

قبال حداقل در یک ، آخرین مقطع تحصیلی آنها ارائه شده است افرادی که فعال مشغول به تحصیل هستند

 :اندشدهآموخته  نشدامقطع تحصیلی 

 توزیع فراوانی سال فراغت از تحصیل شرکت کنندگان از آخرین مقطع تحصیلی 4-5جدول 

 درصد فراوانی سال فراغت از تحصیل

 95/0 4 74-79سال 

 42/1 6 80-85سال
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 05/14 59 86-91سال 

 6/66 280 92-97سال 

 17 71 97-سال تاکنون

 100 420 کل

%( 42/1) نفر 6، 74-79های %( بین سال95/0) نفر 4دهد نشان می 4-5که نتایج جدول  گونه همان 

 71و  92-97های %( بین سال6/66) نفر 280، 86-91های %( بین سال05/14) نفر 59، 80-85های بین سال

 :شده استاند که نمودار آن در شکل زیر ارائه شدهآموخته  دانشتا کنون  97های %( بین سال17) نفر

 
 نمودار توزیع فراوانی سال فراغت از تحصیل شرکت کنندگان از آخرین مقطع تحصیلی 4-5شکل 

وزارت علوم بندی  سطحبرحسب  کننده شرکتدانشگاه محل تحصیل افراد  4-6در جدول و شکل  

تعداد ، هاهرم اعضای هیات علمی و مرتبه آن، کیفیتبرحسب  بندی ارائه شده توضیح اینکه کلیه این سطح

 . باشدمی ...مقاالت منتشر شده و ، دانشجویان

 وزارت علومبندی  سطحبرحسب  کننده شرکتدانشگاه محل تحصیل افراد  توزیع فراوانی 4-6جدول 

 درصد فراوانی دانشگاه محل تحصیل

 9/12 54 1سطح 

 2/10 43 2سطح 

 9/76 323 4و  3سطح 

 100 420 کل
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، 1های سطح %( از دانشگاه912) نفر 54، کننده شرکت 420از مجموع  4-6بر مبنای نتایج جدول  

-شدهآموخته  دانش 4و  3های سطح %( از دانشگاه9/76) نفر 323و ، 2های سطح %( از دانشگاه2/10) نفر 43

 :که نمودار آن در شکل زیر ارائه شده است. اند

 
 وزارت علومبندی  سطحبرحسب  کننده شرکتدانشگاه محل تحصیل افراد  توزیع فراوانی 4-6شکل 

در پژوهش در جدول و  کننده شرکتهای محل تحصیل افراد پس از مشخص کردن سطح دانشگاه 

 :های این افراد مشخص شده استتوزیع فراوانی و نمودار نوع دانشگاه 4-7شکل 

 در پژوهش کننده شرکتهای محل تحصیل افراد نوع دانشگاه 4-7جدول 

 نفر 163، %( در دانشگاه آزاد اسالمی7/25) نفر 108دهد که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان 

ها و %( در دانشگاه9/2) نفر 12، %( در دانشگاه پیام نور6/18) نفر 78، های دولتی( در دانشگاه8/38)

%( از 1/12) نفر 51ای و فنی و حرفههای %( در دانشگاه9/1) نفر 8، کاربردی –موسسات آموزش علمی 
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 4و  3سطح  2سطح  1سطح 

 دانشگاه محل تحصیل

 دانشگاه محل تحصیل

 درصد فراوانی نوع دانشگاه

 7/25 108 دانشگاه آزاد اسالمی

 8/38 163 روزانه و شبانه() های دولتیدانشگاه

 6/18 78 دانشگاه پیام نور

 9/2 12 کاربردی -ها و موسسات علمیدانشگاه

 9/1 8 ایهای فنی و حرفهدانشگاه

 1/12 51 انتفاعیغیر ها و موسساتدانشگاه

 100 420 کل
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اند که نمودار آن در شکل زیر ارائه شده شدهآموخته  دانشانتفاعی غیر ها و موسسات آموزش عالیدانشگاه

 . است

 
 در پژوهش کننده شرکتهای محل تحصیل افراد نمودار نوع دانشگاه 4-7شکل 

بیانگر توزیع  4-8جدول و شکل ، ایحرفهی فنی و ها مهارتهای آموزش در خصوص سال شرکت در دوره

 :باشداین متغیر می

 ایهای فنی و حرفهتوزیع سال شرکت در دوره 4-8جدول 

 درصد فراوانی سال شرکت در دوره

 3/7 31 92سال 

 7/15 66 93سال 

 5/19 82 94سال 

 3/13 56 95سال 

 9/27 117 96سال 

 16 68 97سال 

 100 420 کل

، 92%( در سال 3/7) نفر 31در پژوهش  کننده شرکت 420با توجه به نتایج جدول فوق از مجموع  

%( 9/27) نفر 117، 95%( در سال 3/13) نفر 56، 94%( در سال 5/19) نفر 82، 93%( در سال 7/15) نفر 66

در شکل زیر ارائه شده اند که این نتایج ها شرکت نمودهدر این دوره 97%( در سال 16) نفر 68و  96در سال 

 :است
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 ایی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش نمودار سال شرکت در دوره 4-8شکل 

 :در آن حضور داشته ارائه شده است کننده شرکتهایی که هر تعداد دوره 4-9در جدول و نمودار 

 اندهای آموزشی که افراد در آن شرکت نمودهتعداد دوره 4-9جدول 

 درصد فراوانی ورهتعداد شرکت در د

 9/47 201 یک دوره آموزش مهارت

 9/27 117 دو دوره آموزش مهارت

 3/13 56 سه دوره آموزش مهارت

 5 21 چهار دوره آموزش مهارت

 6/2 11 پنج دوره آموزش مهارت

 4/3 14 شش دوره و بیشتر 

 100 420 کل

اند در شرکت نموده آموزش مهارت %( فقط در یک دوره9/47) نفر 201بر مبنای نتایج جدول فوق  

 نفر 11، %( در چهار دوره5) نفر 21، %( در سه دوره3/13) نفر 56، %( در دو دوره9/27) نفر 117حالیکه 

اند که نمودار آن در شکل زیر ارائه دوره شرکت داشته 6%(در بیش از 4/3) نفر 14%( در پنج دوره و 6/2)
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 اندهای آموزشی که افراد در آن شرکت نمودهدورهنمودار تعداد  4-9شکل 

ساعات شرکت بندی  این ارائه با دسته. ارائه شده استدوره)ها(  ساعات حضور در 4-10در جدول و شکل 

 :دسته مشخص شده است 6در 

 های آموزشیساعات حضور افراد در دوره 4-10جدول 

 درصد فراوانی ساعات شرکت در دوره

 7/46 196 ساعت 200تا 

 35 147 ساعت 400-201

 9/11 50 ساعت 600-401

 4 17 ساعت 800-601

 1 4 ساعت 1000-801

 4/1 6 ساعت 1444-1001

 100 420 کل

 401-600نفر  50، ساعت 201-400، نفر 147، ساعت 200نفر تا  196، 4-10برمبنای نتایج جدول  

ها ساعت در این دوره 1001-1444نفر  6ساعت و  801-1000نفر  4، ساعت 601-800نفر  17، ساعت

در شکل زیر نمودار این . درصد این شرکت کنندگان نیز در جدول فوق ارائه شده است. اندشرکت نموده

 :توزیع نیز ارائه گردیده است
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 ها() ساعات حضور در دوره 4-10شکل

 :شودای پرداخته میهای آموزش فنی و حرفهبه توصیف محل شرکت در دوره 4-11در جدول و نمودار 

 ایهای آموزش فنی و حرفهتوصیف محل شرکت در دوره 4-11جدول 

 درصد فراوانی محل تولد

 3/63 266 بجنورد

 5/20 86 شیروان

 1/12 51 اسفراین

 4/2 10 مانه و سملقان

 7/0 3 گرمه و جاجرم

 1 4 فاروج

 100 420 کل

نفر در  86، نفر از شرکت کنندگان در شهر بجنورد 266که در جدول فوق مشخص است  گونه همان 

نفر در فاروج در این  4نفر در گرمه و جاجرم و  3، نفر در مانه و سملقان 10، نفر در اسفراین 51، شیروان

 :اند که نمودار آن در شکل زیر ارائه شده استها شرکت نمودهدوره
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 ایهای آموزش فنی و حرفهشرکت در دورهتوصیف محل  4-11شکل 

ی جهت سؤالای و حرفه سازمان آموزش فنیدر پرسشنامه محقق ساخته به پیشنهاد کارشناسان  

های آن در جدول و های آمورش مهارت طرح گردید که توزیع پاسخبررسی انگیزه افراد از شرکت در دوره

 :ارائه شده است 4-12نمودار 

 ها مهارتبرای حضور در دوره آموزش  کننده شرکتفراد انگیزه ا 4-12جدول 

 درصد فراوانی انگیزه شرکت در دوره

 9/17 75 استخدام شدن

 7/16 70 راه اندازی شغل

 4/1 6 مهاجرت

 24 101 عالیق شخصی

 4/1 6 شغل دوم

 6/38 162 تقویت رزومه

 100 420 کل

نفر برای  6، نفر برای راه اندازی شغل 70، شدن نفر با هدف استخدام 75بر مبنای نتایج جدول فوق  

نفر به منظور تقویت  162نفر با هدف ایجاد شغل دوم و  6، نقش برای ارضای عالیق شخصی 101، مهاجرت

 :اند که نمودار آن در شکل زیر مشخص استها شرکت نمودهدر این دوره، رزومه
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 ایفنی و حرفههای نمودار توزیع انگیزه شرکت در دوره 4-12شکل 

های در این بخش ویژگی، های جمعیت شناختی نمونه در قسمت اول مطالعهپس از توصیف ویژگی 

که قبال ذکر گردید  گونه همان. نمونه مورد مطالعه در قسمت دوم مطالعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

، موفقیت شغلی، / دورهنرخ اشتغال مرتبط با رشته، هدف این قسمت از مطالعه مقایسه نرخ اشتغال

های در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکتشغلی در دو گروه فراغ التحصیالن پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال

در هر گروه( آموخته  دانش 75) نفر 150ای با حجم باشد که بدین منظور نمونهای میآموزش فنی و حرفه

ای این دو گروه فقط از نظر جنسیت و رشته تحصیلی با زمینهبه دلیل زیاد بودن متغیرهای . انتخاب گردید

ارائه شده  4-13جدول مربوط به توزیع جنسیت و رشته تحصیلی این افراد در جدول . یکدیگر همتا شدند

 :است

در  کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانشتوزیع فراوانی جنسیت و رشته تحصیلی  4-13جدول 

 ایی و حرفههای آموزش فندوره

 درصد فراوانی گروه متغیر

 

 جنسیت

 7/50 38 زن

 3/49 37 مرد

 100 75 کل

 

 

 

 66/30 23 علوم انسانی

 33/49 37 فنی و مهندسی

 33/9 7 علوم پایه

 4 3 کشاورزی
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 66/2 2 هنر رشته تحصیلی

 4 3 گروه پزشکی

 100 75 کل

 کننده شرکت 37زن و  کننده شرکت 38دهد در هر گروه نشان می 4-13که نتایج جدول  گونه همان 

 7، نفر فنی و مهندسی 37، علوم انسانی، نفر در هر دو گروه 23به عالوه رشته تحصیلی . مرد حضور دارند

 . باشندهای پژشکی مشغول به تحصیل مینفر در رشته 3نفر هنر و  2، نفر کشاورزی 3، نفر علوم پایه

های در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت) گروهبرحسب  فراوانی مقطع تحصیلیتوزیع  4-14در جدول 

 :ای( ارائه شده استآموزش فنی و حرفه

 گروهبرحسب  توزیع فراوانی مقطع تحصیلی 4-14جدول 

 مقطع تحصیلی هاشرکت کنندگان در دوره هاغیر شرکت کنندگان در دوره کل

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 کارشناسی 51 34 48 32 99 66

 کارشناسی ارشد 24 16 27 18 51 34

 کل 75 50 75 50 150 100

های در دوره کننده شرکتختگان آمو دانشدهد در گروه که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان 

 48باشد در گروه دیگر نفر کارشناسی ارشد می 24نفر کارشناسی و  51ای مقطع تحصیلی فنی و حرفه

ارائه شده  4-13کارشناسی ارشد قرار دارد که نمودار آن در شکل آموخته  دانش 27کارشناسی و آموخته  دانش

 :است

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

 توزیع فراوانی نوع دانشگاه به تفکیک دو گروه 4-15جدول 

 نوع دانشگاه هاشرکت کنندگان در دوره هاغیر شرکت کنندگان در دوره کل

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

20 3

0 

 آزاد اسالمی 16 7/10 14 3/9

 دولتی 41 3/27 48 32 89 3/59

 پیام نور 10 7/6 5 3/3 15 10

 انتفاعیغیر موسسات 8 3/5 8 3/5 16 7/10

 کل 75 50 75 50 150 100

نفر از  16، کننده شرکتختگان آمو دانشدهد در گروه که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان 

آموخته  دانش، انتفاعیغیر نفر موسسات 8نفر پیام نور و  10، های دولتینفر دانشگاه 41، دانشگاه آزاد اسالمی

نفر از  8نفر پیام نور و  5، های دولتینفر دانشگاه 48، نفر از دانشگاه آزاد اسالمی 14گروه دیگر اند در شده

 :ارائه شده است 4-14نمودار این توزیع در شکل . اندشدهآموخته  دانشانتفاعی غیر موسسات

 
 نمودار توزیع فراوانی نوع دانشگاه به تفکیک دو گروه 4-14شکل 
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 آماری استنباط

. شودت پژوهش پرداخته میسؤاالبه فرایند بررسی ، های جمعیت شناختی گروه نمونهاز توصیف ویژگی پس

در خالل . باشدهای جامعه بر اساس مقادیر بدست آمده از گروه نمونه میهدف این بخش استنباط ویژگی

های متداول ل و نمودارگردد و شرح آن در جداوهای توصیفی مورد نیاز نیز ارائه میانجام این کار شاخص

 . گرددهای آماری متناسب معنی داری این مقادیر بررسی میسپس با آزمون. شودآماری ارائه می

 کننده شرکتختگان آمو دانشبررسی نرخ اشتغال در بین وال پژوهش مربوط به اولین س :1سوال

 :گرددبود که نتایج بررسی کلی و تفصیلی آن در جداول زیر ارائه می ایهای آموزش فنی و حرفهدر دوره

های فنی و توصیف و مقایسه وضعیت اشتغال در بین شرکت کنندگان در دوره 4-16جدول 

 ای حرفه

 X2 p z p درصد فراوانی وضعیت اشتغال

  9/51 218 شاغل

61/0 

 

43/0 

 

1/1 

 

 1/48 202 بیکار 27/0

 100 420 کل

-ها فنی و حرفهدر دوره کننده شرکت 420دهد از مجموع که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

. باشد% می9/51باشند در واقع نرخ اشتغال برابر با %( بیکار می1/48) نفر 202%( شاغل و 9/51) نفر 218، ای

مقایسه دو نسبت  آزمونو  (p=43/0و  x2=61/0) به عالوه بر مبنای نتایج آزمون خی دوی تک گروهی

که تعداد افراد هرچند  .( تفاوت معناداری در میزان افراد شاغل و بیکار وجود نداردp=27/0و  z=1/1) مستقل

نمودار وضعیت اشتغال . باشد% باالتر است اما این مقدار به لحاظ آماری معنادار نمی8/3شاغل در مجموع 

 :این افراد در شکل زیر ارائه شده است

 
 ایهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتنمودار توزیع وضعیت اشتغال افراد  4-15ل شک

 وضعیت اشتغال

 شاغل

 بیکار
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شود تا عالوه بر گزارش نرخ جنسیت پرداخته میبرحسب  در ادامه به بررسی وضعیت اشتغال

 :وضعیت اشتغال این دو گروه نیز مورد بررسی قرار گیرد، اشتغال مردان و زنان

 ایهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتافراد  جنسیت دربرحسب  اشتغالمقایسه وضعیت  4-17جدول 

وضعیت 

 اشتغال

 جنسیت

X کل بیکار شاغل
2

 p Z p 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

28/44 

 

0001/0 

 

2/5 

 

001/0 

 55 231 5/34 145 5/20 86 زن 

 45 189 6/13 57 4/31 132 مرد

 100 420 1/48 202 9/51 218 کل

درصد  4/31% و در مردان 5/20دهد نرخ اشتغال در زنان که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

( همچنین p=0001/0و  x2=28/44) باشد که این مقادیر به لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر دارندمی

به عبارت . (p=001/0و  z=2/5) باشدتفاوت مینتایج مقایسه آزمون دو نسبت مستقل نیز گویای عدم وجود 

نمودار این  به عالوه نتایج. معناداری بیشتر از زنان گزارش شده است طور بهدیگر شاغل بودن در مردان 

 :ارائه شده است 4-16فراوانی در شکل برحسب  توزیع

 
 ایای فنی و حرفههدر دوره کننده شرکتافراد  جنسیت دربرحسب  مقایسه وضعیت اشتغال 4-16شکل 

باشد در واقع رشته تحصیلی نیز حائز اهمیت میبرحسب  مقایسه نرخ اشتغال، عالوه بر جنسیت

های  رشتهبرحسب  های تحصیلی باالتر است؟ و آیا این نرخکه نرخ اشتغال در کدام رشته سؤالپاسخ به این 

 :این نتایج ارائه شده است 4-18تحصیلی متفاوت است؟ در جدول 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 بیکار شاغل

 زن

 مرد



 94                              ها چهارم/ تجزیه و تحلیل دادهفصل 

 

 مقایسه وضعیت اشتغال به تفکیک رشته تحصیلی 4-18جدول 

 وضعیت اشتغال

 رشته تحصیلی

X کل بیکار شاغل
2

 p X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

36/3 

 

 

 

64/0 

 
 
 
 

36/3 

 
 
 
 

66/0 

 1/12 51 7/6 28 5/5 23 علوم انسانی

 6/62 263 3/28 119 3/34 144 فنی و مهندسی

 5 21 4/2 10 6/2 11 علوم پایه

 7/0 3 5/0 2 2/0 1 کشاورزی

 1/18 76 3/9 39 8/8 37 هنر

 4/1 6 1 4 5/0 2 گروه پزشکی

 100 420 1/48 202 9/51 218 کل

و فنی ، %5/5های علوم انسانی نسبت به کل برابر با بر مبنای نتایج جدول فوق نرخ اشتغال در رشته

برمبنای نتایج . باشد% می5/0% و گروه پزشکی 8/8هنر ، %. /2کشاورزی، %6/2علوم پایه ، %3/34مهندسی 

 دهدهای مختلف تحصیلی تفاوت آماری معناداری را نشان نمیوضعیت اشتغال در رشته، آزمون خی دو

(36/3=x2  64/0و=p) .برحسب  بت شاغلیننیز موید عدم وجود تفاوت در نس 1نتایج روش مونته کارلو

فرض ، (4-19جدول) 2ی ماراسکیلو( به عالوه بررسی با رویهp=66/0و  x2M=36/3) باشدرشته تحصیلی می

 :شکل این توزیع ارائه شده است 4-17در نمودار . کندها را تایید میعدم تفاوت بین نسبت

 ماراسکیلوی رشته تحصیلی با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-19جدول 

مقدار  مقدار معناداری

 بحرانی

 هانسبت

 |(فنی و مهندسی) p - (انسانی) p| 253 .0 097 .0 خیر

 |(علوم پایه) p - (انسانی) p| 430 .0 073 .0 خیر

 |(کشاورزی) p - (انسانی) p| 935 .0 118 .0 خیر

 |(هنر) p - (انسانی) p| 300 .0 036 .0 خیر

 |(گروه پزشکی) p - (انسانی) p| 681 .0 118 .0 خیر

 |(علوم پایه) p - (فنی و مهندسی) p| 377 .0 024 .0 خیر

 |(کشاورزی) p - (فنی و مهندسی) p| 911 .0 214 .0 خیر

 |(هنر) p - (فنی و مهندسی) p| 216 .0 061 .0 خیر

 |(گروه پزشکی) p - (فنی و مهندسی) p| 648 .0 214 .0 خیر

 |(کشاورزی) p - (علوم پایه) p| 975 .0 190 .0 خیر

                                                           
1 monte carlo method 
2 marascuilo procedure 
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 |(هنر) p - (علوم پایه) p| 410 .0 037 .0 خیر

 |(گروه پزشکی) p - (علوم پایه) p| 736 .0 190 .0 خیر

 |(هنر) p - (کشاورزی) p| 925 .0 154 .0 خیر

 |(گروه پزشکی) p - (کشاورزی) p| 109 .1 000 .0 خیر

 |(پزشکیگروه ) p - (هنر) p| 668 .0 154 .0 خیر

 

 
 مقایسه وضعیت اشتغال به تفکیک رشته تحصیلی 4-17 شکل

ارائه  4-20آخرین مدرک تحصیلی نیز در جدول برحسب  به عالوه نتایج بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال

 :شده است

 آخرین مدرک تحصیلیبرحسب  مقایسه وضعیت اشتغال 4-20جدول 

 وضعیت اشتغال

 مقطع تحصیلی

X کل بیکار شاغل
2

 p X
2M p 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

09/25 

  

 

 

0001/0 

 

 

09/25 

 

 

 

0001/0 

 2/5 22 3/3 14 9/1 8 کاردانی

 7/70 297 3/38 161 4/32 136 کارشناسی

 3/23 98 2/6 26 1/17 72 کارشناسی ارشد

 7/0 3 2/0 1 5/0 2 دکتری

 100 420 1/48 202 9/51 218 کل

کارشناسی ، %9/1منطبق با نتایج جدول فوق نرخ اشتغال نسبت به کل در مقطع کاردانی برابر با 

نتایج آزمون خی دو و خی دو مونته کارلو . باشدمی 5/0% و مقطع دکتری 1/17کارشناسی ارشد ، 4/32%

به عالوه . (p=0001/0و  x2=36/3) باشدبیانگر وجود تفاوت وضعیت اشتغال برحسب مدرک تحصیلی می
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 طور به%( 4/36) دهد که نسبت افراد شاغل در مقطع کاردانی( نشان می4-21جدول ) ی ماراسکیلونتایج رویه

%( 8/45) است به عالوه نسبت شاغلین مقطع کارشناسیتر  %( پایین5/73) معناداری از مقطع کارشناسی ارشد

ارائه  4-19نمودار این توزیع در شکل . باشد%( می5/73) ارشد مقطع کارشناسی ازتر  معناداری پایین طور به

 . شده است

 ی ماراسکیلوآخرین مدرک تحصیلی با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-21جدول 

مقادیر  مقدار معناداری

 بحرانی

 نسبت ها

 |(کارشناسی) p - (کاردانی) p| 298 .0 094 .0 خیر

کارشناسی ) p - (کاردانی) p| 313 .0 371 .0 بلی

 |(ارشد

 |(دکتری) p - (کاردانی) p| 813 .0 303 .0 خیر

کارشناسی ) p - (کارشناسی) p| 149 .0 277 .0 بلی

 |(ارشد

 |(دکتری) p - (کارشناسی) p| 765 .0 209 .0 خیر

 p - (کارشناسی ارشد) p| 771 .0 068 .0 خیر

 |(دکتری)

 

 
 آخرین مدرک تحصیلیبرحسب  اشتغالمقایسه وضعیت  4-19شکل 
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ای برحسب سطح های فنی و حرفهوضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دوره 4-22در جدول 

تحقیقات و فناوری ، از سوی وزرات علومبندی  که قبال ذکر شد این سطح گونه همان. گردددانشگاه ارائه می

 :گرددهای علمی تعیین میو مبتنی بر شاخص

 ای برحسب سطح دانشگاههای فنی و حرفهوضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دوره 4-22جدول 

 وضعیت اشتغال

 سطح دانشگاه

X کل بیکار شاغل
2

 P X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

33/7 

 

 

02/0 

 

 

65/8 

 

 

01/0 

 9/12 54 8/4 20 1/8 34 سطح یک

 2/10 43 6/3 15 7/6 28 سطح دو

 9/76 323 8/39 167 1/37 156 و چهار سطح سه

 100 420 1/48 202 9/51 218 کل

شاغل بودن ، کننده شرکتدهد نسبت به کل افراد که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

. % گزارش شده است1/37% و سطح سه و چهار 7/6سطح دو ، %1/8های سطح یک ختگان دانشگاهآمو دانش

(بیانگر وجود تفاوت p=01/0و  x2M=65/8) ( و روش مونته کارلوp=02/0و  x2=33/7) آزمون خی دونتایج 

( تفاوت نسبت افراد 4-23جدول ) ی ماراسکیلواما رویه. باشدسطح دانشگاه میبرحسب  در وضعیت اشتغال

و  % و سطح سه65سطح دو=، %63سطح یک= ) کندشاغل در سطوح مختلف را معنادار گزراش نمی

 . ارائه شده است 4-20نمودار این توزیع نیز در شکل . % (47چهار=

 ی ماراسکیلوسطح دانشگاه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-23جدول 

 نسبت مقادیر بحرانی مقدار معناداری

 |(سطح دو) p - (سطح یک) p| 240 .0 022 .0 خیر

و  سطح سه) p - (سطح یک) p| 174 .0 160 .0 خیر

 |(چهار

سطح سه و ) p - (سطح دو) p| 190 .0 181 .0 خیر

 |(چهار
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 آخرین مدرک تحصیلیبرحسب  مقایسه وضعیت اشتغال 4-20شکل 

ای برحسب نوع دانشگاه ارائه های فنی و حرفهوضعیت اشتغال شرکت کنندگان در دوره 4-24در جدول 

 . گرددمی

 ای برحسب نوع دانشگاههای فنی و حرفهدوره وضعیت اشتغال شرکت کنندگان در 4-24جدول 

 وضعیت اشتغال

 نوع دانشگاه

X کل بیکار شاغل
2

 p X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

34/19 

 

 

002/0 

 

 

34/19 

 

 

001/0 

 

 7/25 108 9 38 7/16 70 دانشگاه آزاد اسالمی

 های دولتیدانشگاه

 روزانه و شبانه()

77 3/18 86 5/20 163 8/38 

 6/18 78 4/11 48 1/7 30 دانشگاه پیام نور

ها و دانشگاه

 -موسسات علمی

 کاربردی

5 2/1 7 7/1 12 9/2 

های فنی و دانشگاه

 ایحرفه

7 7/1 1 2/0 8 9/1 

ها و دانشگاه

 انتفاعیغیر موسسات

29 9/6 22 2/5 51 2/21 

 100 420 1/48 202 9/51 218 کل

دهد نسبت اشتغال هر نوع دانشگاه به کل برای دانشگاه که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

 % و7/1ای فنی و حرفه، %2/1کاربردی  –علمی ، %1/7پیام نور ، %3/18دولتی ، %7/16آزاد اسالمی 

( و p=002/0و  x2=34/19) به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو. % گزارش شده است9/6انتفاعی غیر

نوع دانشگاه دارای تفاوت معناداری برحسب  وضعیت اشتغال، (p=001/0و  x2M=34/19) روش مونته کارلو

دهد که نسبت افراد شاغل در دانشگاه آزاد ( نشان می4-25جدول ) ی ماراسکیلوبه عالوه نتایج رویه. باشدمی
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است به عالوه نسبت شاغلین دانشگاه تر  %( باالتر5/38) معناداری از دانشگاه پیام نور طور به%( 8/64) اسالمی

نمودار این . باشدمی %(5/38) مقطع دانشگاه پیام نور ازتر  معناداری باالتر طور به%( 5/87) ایفنی و حرفه

 :ه استارائه شد 4-21نمودار این توزیع نیز در شکل . ارائه شده است 4-21توزیع در شکل 

 ی ماراسکیلونوع دانشگاه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-25جدول 

 نسبت مقادیر بحرانی مقدار معناداری

 |(دولتی) p - (دانشگاه آزاد) p| 201 .0 176 .0 خیر

 |(پیام نور) p - (دانشگاه آزاد) p| 239 .0 264 .0 بلی

 |(علمی کاربردی) p - (دانشگاه آزاد) p| 498 .0 231 .0 خیر

 |(فنی و حرفه ای) p - (دانشگاه آزاد) p| 418 .0 227 .0 خیر

 |(غیر انتفاعی) p - (دانشگاه آزاد) p| 277 .0 080 .0 خیر

 |(پیام نور) p - (دولتی) p| 225 .0 088 .0 خیر

 |(علمی کاربردی) p - (دولتی) p| 491 .0 056 .0 خیر

 |(فنی و حرفه ای) p - (دولتی) p| 410 .0 403 .0 خیر

 |(غیر انتفاعی) p - (دولتی) p| 265 .0 096 .0 خیر

 |(علمی کاربردی) p - (پیام نور) p| 508 .0 032 .0 خیر

 |(فنی و حرفه ای) p - (پیام نور) p| 430 .0 490 .0 بلی

 |(غیر انتفاعی) p - (پیام نور) p| 295 .0 184 .0 خیر

 |(فنی و حرفه ای) p - (علمی کاربردی) p| 613 .0 458 .0 خیر

 |(غیر انتفاعی) p - (علمی کاربردی) p| 527 .0 152 .0 خیر

 |(غیر انتفاعی) p - (فنی و حرفه ای) p| 452 .0 306 .0 خیر



 100                              ها چهارم/ تجزیه و تحلیل دادهفصل 

 

 
 نوع دانشگاهبرحسب  نمودار مقایسه نسبت افراد شاغل 4-21شکل 

هایی که افراد موفق به شرکت در آنها تعداد دوره توزیع فراوانی وضعیت اشتغال به تفکیک 4-26در جدول 

 . گردداند ارائه میشده

 هاتوزیع فراوانی وضعیت اشتغال به تفکیک تعداد دوره 4-26جدول 

 وضعیت اشتغال

 ها() تعداد دوره

X کل بیکار شاغل
2

 p X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

15/7 

 

 

 

20/0 

 

 

 

15/7 

 

 

 

20/0 

یک دوره آموزش 

 مهارت

92 9/21 109 26 201 9/47 

دو دوره آموزش 

 مهارت

66 7/15 51 1/12 117 9/27 

سه دوره آموزش 

 مهارت

31 4/7 25 6 56 3/13 

چهار دوره آموزش 

 مهارت

13 3/1 8 9/1 21 5 

پنج دوره آموزش 

 مهارت

8 9/1 3 7/0 11 6/2 

 4/3 14 4/1 6 9/1 8 شش دوره و بیشتر 

 100 420 1/48 202 9/51 218 کل
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دهد درصد افراد شاغل نسبت به کل افراد در گروهی که که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان 

پنج دوره ، %3/1چهار دوره ، %4/7سه دوره ، %7/15دو دوره ، %9/21اند برابر با فقط یک دوره شرکت کرده

( p=20/0و  x2=15/7) به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو. باشد% می9/1و بیشتر هم و شش دوره  9/1%

تعداد دوره دارای تفاوت معناداری برحسب  وضعیت اشتغال، (p=20/0و  x2M=15/7) و روش مونته کارلو

برحسب  دهد که نسبت افراد شاغل( نشان می4-27جدول ) ی ماراسکیلوهمچنین نتایج رویه. باشدنمی

دوره عبارتست از برحسب  به ترتیب نرخ اشتغالهرچند  اند متفاوت نیستهایی که در آن شرکت نمودهدوره

% و یک 4/55سه دوره=، %4/56دو دوره=، %1/57شش و باالتر= ، %9/61چهار دوره= ، %7/72پنج دوره=

 ارائه شده است 4-22نمودار این توزیع نیز در شکل . %8/45دوره= 

 ی ماراسکیلوتعداد دوره با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-27جدول 

 نسبت مقادیر بحرانی آماره معناداری

 |(دو دوره) p - (یک دوره) p| 192 .0 106 .0 خیر

 |(سه دوره) p - (یک دوره) p| 250 .0 096 .0 خیر

چهار ) p - (یک دوره) p| 371 .0 161 .0 خیر

 |(دوره

 پنج دوره) p - (یک دوره) p| 462 .0 270 .0 خیر

)| 

شش و ) p - (یک دوره) p| 455 .0 114 .0 خیر

 |(باالتر

 |(سه دوره) p - (دو دوره) p| 269 .0 011 .0 خیر

چهار ) p - (دو دوره) p| 384 .0 055 .0 خیر

 |(دوره

 |( پنج دوره) p - (دو دوره) p| 472 .0 163 .0 خیر

شش و ) p - (دورهدو ) p| 466 .0 007 .0 خیر

 |(باالتر

چهار ) p - (سه دوره) p| 416 .0 065 .0 خیر

 |(دوره

 |( پنج دوره) p - (سه دوره) p| 498 .0 174 .0 خیر

شش و ) p - (سه دوره) p| 492 .0 018 .0 خیر

 |(باالتر

 پنج دوره) p - (چهار دوره) p| 569 .0 108 .0 خیر

)| 

شش و ) p - (دورهچهار ) p| 564 .0 048 .0 خیر
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 |(باالتر

شش و ) p -(پنج دوره) p| 627 .0 156 .0 خیر

 |(باالتر

 
 تعداد دورهبرحسب  نمودار مقایسه نسبت افراد شاغل 4-22شکل 

 :گرددها ارائه میساعات شرکت در دورهبرحسب  نتایج مقایسه وضعیت اشتغال 4-28در جدول 

 هاساعات شرکت در دورهبرحسب  مقایسه وضعیت اشتغال 4-28جدول 

 وضعیت اشتغال

 ها() ساعات دوره

X کل بیکار شاغل
2

 p X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

62/8 

 

 

 

12/0 

 

 

 

62/8 

 

 

 

11/0 

 7/46 196 9/22 69 8/23 100 ساعت 200تا 

 35 147 3/18 77 7/16 70 ساعت 400-201

 9/11 50 5 21 9/6 29 ساعت 600-401

 4 17 7/1 7 4/2 10 ساعت 800-601

 1 4 2/0 1 7/0 3 ساعت 1000-801

 4/1 6 0 0 4/1 6 ساعت 1444-1001

 100 420 1/48 202 9/51 218 کل

 200درصد افراد شاغل در گروههای مختلف شرکت عبارتست از تا  4-29بر مبنای نتایج جدول 

 801-1000، %4/2ساعت 601-800، %9/6ساعت  401-600، %7/16ساعت 201-400، %8/23ساعت 

( و p=12/0و  x2=62/8) به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو. %4/1ساعت  1001-1444% و 7/0ساعت 

ساعات حضور دارای تفاوت معناداری برحسب  وضعیت اشتغال، (p=11/0و  x2M=62/8) روش مونته کارلو
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برحسب  دهد که نسبت افراد شاغل( نشان می4-29جدول ) ی ماراسکیلوهمچنین نتایج رویه. باشدنمی

ها ساعت در دوره 1001-1444نسبت افراد شاغلی که  :ساعات حضور دارای تفاوتی به این شرح است

افراد  همچنین نسبت. باشد%( می51) ساعت 200معناداری با التر از گروه تا  طور به%( 100) اندشرکت کرده

 201-400معناداری با التر از گروه  طور به%( 100) اندها شرکت کردهساعت در دوره 1001-1444شاغلی که 

 اندها شرکت کردهساعت در دوره 1001-1444به عالوه نسبت افراد شاغلی که . باشد%( می7/46) ساعت

نسبت افراد شاغلی که  باشد و باالخره%( می58) ساعت 401-600معناداری با التر از گروه  طور به%( 100)

 ساعت 601-800معناداری با التر از گروه  طور به%( 100) اندها شرکت کردهساعت در دوره 1444-1001

 . ارائه شده است 4-23نمودار این توزیع در شکل . باشد%( می8/58)

 ماراسکیلوی ساعات دوره با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-29جدول 

 نسبت مقادیر بحرانی آماره معنی داری

 |(ساعت 400-201) p - (ساعت 200تا ) p| 181 .0 034 .0 خیر

 |(ساعت 600-401) p - (ساعت 200تا ) p| 261 .0 070 .0 خیر

 |(ساعت 800-601) p - (ساعت 200تا ) p| 415 .0 078 .0 خیر

 |(ساعت 1000-801) p - (ساعت 200تا ) p| 730 .0 240 .0 خیر

 |(ساعت 1444-1001) p - (ساعت 200تا ) p| 119 .0 490 .0 بلی

 |(ساعت 600-401) p - (ساعت 400-201) p| 270 .0 104 .0 خیر

 |(ساعت 800-601) p - (ساعت 400-201) p| 420 .0 112 .0 خیر

 |(ساعت 1000-801) p - (ساعت 400-201) p| 733 .0 274 .0 خیر

 |(ساعت 1444-1001) p - (ساعت 400-201) p| 137 .0 524 .0 بلی

 |(ساعت 800-601) p - (ساعت 600-401) p| 460 .0 008 .0 خیر

 |(ساعت 1000-801) p - (ساعت 600-401) p| 757 .0 170 .0 خیر

 |(ساعت 1444-1001) p - (ساعت 600-401) p| 232 .0 420 .0 بلی

 |(ساعت 1000-801) p - (ساعت 800-601) p| 823 .0 162 .0 خیر

 |(ساعت 1444-1001) p - (ساعت 800-601) p| 397 .0 412 .0 بلی

 |(ساعت 1444-1001) p - (ساعت 1000-801) p| 720 .0 250 .0 خیر
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 ساعات دورهبرحسب  نسبت افراد شاغل 4-23شکل 

شود که نتایج آن در جدول پرداخته میها انگیزه شرکت در دورهبرحسب  در ادامه به بررسی وضعیت اشتغال

 . ارائه شده است 30-4

 هاانگیزه شرکت در دورهبرحسب  وضعیت اشتغال 4-30جدول 

 وضعیت اشتغال

 انگیزه

X کل بیکار شاغل
2

 p X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

37/3 

 

 

 

64/0 

 

 

 

37/3 

 

 

 

66/0 

 9/17 75 8/8 37 9 38 استخدام شدن

 7/16 70 3/9 39 4/7 31 راه اندازی شغل

 4/1 6 1 4 5/0 2 مهاجرت

 24 101 11 46 1/13 55 عالیق شخصی

 4/1 6 7/0 3 7/0 3 شغل دوم

 6/38 162 4/17 73 2/21 89 تقویت رزومه

 100 420 1/48 202 9/51 218 کل

درصد اشتغال در افرادی  کننده شرکتبا توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق نسبت به کل افراد 

% و 7/0شغل دوم ، %1/13عالیق شخصی ، %5/0مهاجرت ، 4/7راه اندازی شغل ، %9با انگیزه استخدام شدن 

 مونته کارلو ( و روشp=64/0و  x2=37/3) بر اساس نتایج آزمون خی دو. باشد% می2/21تقویت رزومه 

(37/3=x2M  66/0و=p) ،همچنین  باشدانگیزه حضور دارای تفاوت معناداری نمیبرحسب  وضعیت اشتغال

انگیزه شرکت متفاوت برحسب  دهد که نسبت افراد شاغل( نشان می4-31جدول ) ی ماراسکیلونتایج رویه
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عالیق ، %9/54تقویت رزومه=انگیزه شرکت عبارتست از برحسب  به ترتیب نرخ اشتغالهرچند  نیست

. %3/33% و مهاجرت= 3/44راه اندازی شغل=، %50شغل دوم=، %7/50استخدام شدن= ، %5/54شخصی= 

 . ارائه شده است 4-24نمودار این توزیع نیز در شکل 

 ی ماراسکیلوانگیزه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-31جدول 

 نسبت مقادیر بحرانی آماره معناداری

راه اندازی ) p - (استخدام شدن) p| 276 .0 064 .0 خیر

 |(شغل

 |(مهاجرت) p - (استخدام شدن) p| 669 .0 173 .0 خیر

عالیق ) p - (استخدام شدن) p| 253 .0 038 .0 خیر

 |(شخصی

 |(شغل دوم) p - (استخدام شدن) p| 706 .0 007 .0 خیر

تقویت ) p - (استخدام شدن) p| 232 .0 043 .0 خیر

 |(رزومه

 p - (راه اندازی شغل) p| 670 .0 110 .0 خیر

 |(مهاجرت)

عالیق ) p - (راه اندازی شغل) p| 257 .0 102 .0 خیر

 |(شخصی

شغل ) p - (راه اندازی شغل) p| 707 .0 057 .0 خیر

 |(دوم

تقویت ) p - (راه اندازی شغل) p| 237 .0 107 .0 خیر

 |(رزومه

عالیق ) p - (مهاجرت) p| 661 .0 211 .0 خیر

 |(شخصی

 |(شغل دوم) p - (مهاجرت) p| 933 .0 167 .0 خیر

 |(تقویت رزومه) p - (مهاجرت) p| 653 .0 216 .0 خیر

شغل ) p - (عالیق شخصی) p| 699 .0 045 .0 خیر

 |(دوم

تقویت ) p - (عالیق شخصی) p| 210 .0 005 .0 خیر

 |(رزومه

 |(تقویت رزومه) p - (شغل دوم) p| 692 .0 049 .0 خیر
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 انگیزهبرحسب  نمودار مقایسه نسبت افراد شاغل 4-24شکل 

وضعیت  4-32اند در جدول شاغل بوده، ای از مشارکت کنندگان قبل از ورود به شغل جدیداز آنجا که عده

وضعیت اشتغال قبلی ای به تفکیک ی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتاشتغال افراد 

 . گرددارائه می

 به تفکیک وضعیت اشتغال قبلی کننده شرکتوضعیت اشتغال افراد  4-32جدول 

 وضعیت اشتغال

 شغل قبلی

X کل بیکار شاغل
2

 p Z p 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

19/5 

 

023/0 

 

3/2 

 

 8/41 171 4/17 71 4/24 100 بلی 022/0

 2/58 238 8/30 126 4/27 112 خیر

 100 420 2/48 197 8/51 212 کل

 238نفر قبال شاغل بوده و  171، نفر 420دهد از مجموع که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

نفر بیکار  112نفر قبال شاغل و  100نفری که اکنون شاغل هستند  212از مجموع . اندنفر شغل قبلی نداشته

بر اساس نتایج آزمون خی . اندنفر قبال هم بیکار بوده 126نفر قبال شاغل و  71و در گروه افراد بیکار . اندبوده

همچنین . باشداشتغال قبلی دارای تفاوت معناداری میبرحسب  ( وضعیت اشتغالp=64/0و  x2=19/5) دو

درصد  شد بدین ترتیب کهباها می( بیانگر تفاوت در این نسبp=022/0و  z=3/2ها ) نتایج بررسی نسبت

. %(1/47) اند%( باالتر از گروهی است که قبال شغل داشته5/58) اندافرادی که قبال شاغل نبوده شاغل بودن

 . ارائه شده است 4-25نمودار این توزیع نیز در شکل 
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 به تفکیک وضعیت اشتغال قبلی کننده شرکتوضعیت اشتغال افراد  4-25شکل 

بدین ترتیب . باشدمیها(ی گذرانده شده ) بررسی نرخ اشتغال مرتبط با دورهدوم پژوهش  سؤال :2سوال

ای چقدر های آموزش فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتختگان آمو دانشدر دوره)ها(  که نرخ اشتغال مرتبط با

 است؟

درصد شاغل بودند که  9/51نفر معادل  218که قبال ذکر گردید در نمونه پژوهش حاضر  گونه همان

به بررسی ارتباط یا عدم ارتباط شغل  4-33در جدول . % بود9/51با این عدد نرخ اشتغال این افراد همان 

معناداری ، دوره شود تا عالوه بر تعیین نرخ اشتغال مرتبط باها(ی گذرانده شده پرداخته می) کنونی با دوره

 . آن نیز محاسبه گردد

 ها(ی گذرانده شده) ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره 33-4

گذرانده شده دوره)ها(  آیا شغل فعلی شما با

 مرتبط است

 Z p درصد فراوانی

  8/35 77 مستقیم طور بهبلی 

4/4 

 

 7/24 53 مستقیمغیر طور بهبلی  001/0

 5/39 85 خیر

 100 215 کل

 نفر 77، نفر بدون پاسخ( 3) فرد شاغل 215دهد از مجموع که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

 نفر 53، اندای گذرانده شده مرتبط دانستههای فنی و حرفه%( شغل فعلی خود را مستقیما با دوره8/35)

%( شغل خود را با دوره گذرانده شده بی 5/39) نفر 85اند و مستقیم گزراش نمودهغیر %( این ارتباط را7/24)

درصد  5/60را دوره)ها(  مستقیم( باغیر مستقیم یا) توان نرخ اشتغال مرتبطدر مجموع می. اندارتباط دانسته
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%( با 5/60) اندمستقیم( داشتهغیر مستقیم یا) به عالوه مقایسه نسبت افرادی که شغل مرتبط. گزراش نمود

و  z=4/4) باشد%( نشان دهنده تفاوت آماری معنادار این دو گروه می5/39) مرتبطغیر افراد دارای شغل

001/0=p)  در شکل . معناداری از گروه دیگر باالتر است طور بهبدین معنی که نسبت افراد دارای شغل مرتبط

 . نمودار این توزیع ارائه شده است 26-4

 
 ها(ی گذرانده شده) ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره 4-26 شکل

 جنسیتبرحسب  ها(ی گذرانده شده) مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره 4-34جدول 

 ارتباط دوره با شغل

 جنسیت

 Z p غیر مرتبط غیر مستقیم مستقیم

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

2/1 

 

21/0 

 

 7/44 38 2/21 18 1/34 29 زن

 2/36 47 9/26 35 9/36 48 مرد

مستقیم( در زنان غیر مستقیم و) دهد نرخ اشتغال مرتبطکه نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

همچنین نتایج مقایسه آزمون دو نسبت مستقل نیز گویای عدم . باشددرصد می 7/63% و در مردان 3/55

. (p=21/0و  z=2/1) باشدمستقیم( در مردان و زنان میغیر مستقیم و) در نسبت اشتغال مرتبطوجود تفاوت 

 :ارائه شده است 4-27فراوانی در شکل برحسب  نمودار این توزیع به عالوه نتایج
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 جنسیتبرحسب  ها(ی گذرانده شده) مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره 4-27شکل 

باشد در واقع پاسخ به این رشته تحصیلی نیز حائز اهمیت میبرحسب  اشتغال مرتبطمقایسه نرخ 

های رشتهبرحسب  های تحصیلی باالتر است؟ و آیا این نرخکه نرخ اشتغال مرتبط در کدام رشته سؤال

 :این نتایج ارائه شده است 4-35تحصیلی متفاوت است؟ در جدول 

 رشته تحصیلیبرحسب  ها(ی گذرانده شده) اط شغل کنونی با دورهمقایسه ارتباط یا عدم ارتب 4-35جدول 

 ارتباط دوره با شغل

 رشته

X غیر مرتبط غیر مستقیم مستقیم
2* p X2M* p 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

39/4 

 

 

 

49/0 

 

 

 

39/4 

 

 

 

50/0 

 52 13 20 5 28 7 علوم انسانی

 9/35 51 8/26 38 3/37 53 فنی و مهندسی

 5/54 6 3/27 3 2/18 2 علوم پایه

 4/42 14 2/21 14 4/36 12 کشاورزی

 0 0 0 0 100 1 هنر

 3/33 1 0 0 7/66 2 گروه پزشکی

آموزش ها(ی ) شغل با دوره مرتبط بودنغیر مستقیم( وغیر مستقیم و) مرتبط بودن در این جدول و جداول بعد *مبنای مقایسه

 . باشدمی ایفنی و حرفه

های علوم انسانی برابر مستقیم( در رشتهغیر مستقیم و) بر مبنای نتایج جدول فوق نرخ اشتغال مرتبط

-% می7/66% و گروه پزشکی 100هنر ، %6/57کشاورزی، %5/48علوم پایه ، %1/46فنی و مهندسی ، %48با 

های مختلف تحصیلی تفاوت آماری مرتبط در رشتهغیر مرتبط یااشتغال ، برمبنای نتایج آزمون خی دو. باشد

نتایج روش مونته کارلو نیز موید عدم وجود تفاوت در . (p=49/0و  x2=39/4) دهدمعناداری را نشان نمی
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( به عالوه بررسی با p=50/0و  x2M=39/4) باشدارتباط یا عدم ارتباط با دوره میبرحسب  نسبت شاغلین

های مرتبط با دوره در گروه هنر با گروه علوم ( بیانگر تفاوت نسبت شغل4-36جدول) لوی ماراسکیرویه

 :شکل این توزیع ارائه شده است 4-28در نمودار . باشدعلوم پایه و کشاورزی می، فنی و مهندسی، انسانی

رشته تحصیلی برحسب  ها(ی گذرانده شده) مقایسه ارتباط یا عدم ارتباط شغل کنونی با دوره 4-36جدول 

 ی ماراسکیلوبا رویه

مقدار  مقدار معناداری

 بحرانی

 هانسبت

 |(فنی و مهندسی) p - (علوم انسانی) p| 358 .0 161 .0 خیر

 |(علوم پایه) p - (علوم انسانی) p| 600 .0 025 .0 خیر

 |(کشاورزی) p - (علوم انسانی) p| 417 .0 170 .0 خیر

 |(هنر) p - (انسانیعلوم ) p| 332 .0 520 .0 بلی

 |(گروه پزشکی) p - (علوم انسانی) p| 965 .0 187 .0 خیر

 |(علوم پایه) p - (فنی و مهندسی) p| 517 .0 186 .0 خیر

 |(کشاورزی) p - (فنی و مهندسی) p| 284 .0 009 .0 خیر

 |(هنر) p - (فنی و مهندسی) p| 134 .0 359 .0 بلی

 |(گروه پزشکی) p - (مهندسیفنی و ) p| 915 .0 026 .0 خیر

 |(کشاورزی) p - (علوم پایه) p| 559 .0 195 .0 خیر

 |(هنر) p - (علوم پایه) p| 500 .0 545 .0 بلی

 |(گروه پزشکی) p - (علوم پایه) p| 034 .1 212 .0 خیر

 |(هنر) p - (کشاورزی) p| 251 .0 350 .0 بلی

 |(پزشکی گروه) p - (کشاورزی) p| 940 .0 017 .0 خیر

 |(گروه پزشکی) p - (هنر) p| 906 .0 333 .0 خیر
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 به تفکیک رشته تحصیلیدوره)ها(  مقایسه اشتغال مرتبط با 4-28شکل 

آخرین مدرک تحصیلی نیز در جدول برحسب  ها() به عالوه نتایج بررسی و مقایسه اشتغال مرتبط با دروه

 :ارائه شده است 37-4

 آخرین مدرک تحصیلیبرحسب  ها() مرتبط با دروه مقایسه اشتغال 4-37جدول 

 ارتباط اشتغال با دوره

 مقطع تحصیلی

X غیر مرتبط غیر مستقیم مستقیم
2

 p X
2M p 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

81/2 

 

 

42/0 

 

 

81/2 

 

 

45/0 

 5/62 5 0 0 5/37 3 کاردانی

 9/40 54 2/24 32 8/34 46 کارشناسی

 2/34 25 4/27 20 4/38 28 کارشناسی ارشد

 50 1 50 1 0 0 دکتری

مستقیم( در مقطع کاردانی برابر با غیر مستقیم و) منطبق با نتایج جدول فوق نرخ اشتغال مرتبط

نتایج آزمون خی دو و خی . باشد% می50% و مقطع دکتری 8/65کارشناسی ارشد ، %1/59کارشناسی ، 5/37%

 باشدبرحسب مدرک تحصیلی میدوره)ها(  کارلو بیانگر وجود عدم تفاوت اشتغال مرتبط بادو مونته 

(81/2=x2  42/0و=p) .دهد که نسبت افراد دارای ( نشان می4-38جدول ) ی ماراسکیلوبه عالوه نتایج رویه

مودار این توزیع ن. دهنددر مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری را نشان نمی(ها) اشتغال مرتبط با دوره

 . ارائه شده است 4-29در شکل 
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 ی ماراسکیلوآخرین مدرک تحصیلی با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-38جدول 

مقادیر  مقدار معناداری

 بحرانی

 نسبت ها

 |(کارشناسی) p - (کاردانی) p| 493 .0 216 .0 خیر

کارشناسی ) p - (کاردانی) p| 503 .0 283 .0 خیر

 |(ارشد

 |(دکتری) p - (کاردانی) p| 098 .1 125 .0 خیر

کارشناسی ) p - (کارشناسی) p| 196 .0 067 .0 بلی

 |(ارشد

 |(دکتری) p - (کارشناسی) p| 996 .0 091 .0 خیر

 p - (کارشناسی ارشد) p| 000 .1 158 .0 خیر

 |(دکتری)

 

 
 آخرین مدرک تحصیلیدوره)ها( برحسب  مقایسه وضعیت اشتغال مرتبط با 4-29شکل 

ای برحسب سطح های فنی و حرفهها(ی شرکت کنندگان در دوره) مرتبط با دوره اشتغال 4-39در جدول 

 . گردددانشگاه ارائه می
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 برحسب سطح دانشگاهدوره)ها(  اشتغال مرتبط با 4-39جدول 

 ارتباط اشتغال با دوره

 سطح دانشگاه

X غیر مرتبط غیر مستقیم مستقیم
2

 P X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

67/6 

 

03/0 

 

67/6 

 

 20 7 1/37 13 9/42 15 سطح یک 03/0

 9/42 12 6/28 8 1/37 8 سطح دو

 4/43 66 1/21 32 5/35 54 و چهار سطح سه

مستقیم( در غیر مستقیم و) دهد اشتغال مرتبطکه نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

. % گزارش شده است6/56% و سطح سه و چهار 1/57سطح دو ، %80های سطح یک ختگان دانشگاهآمو دانش

(بیانگر وجود تفاوت p=02/0و  x2M=67/6) ( و روش مونته کارلوp=03/0و  x2=67/6) نتایج آزمون خی دو

( تفاوت نسبت اشتغال 4-40جدول ) ماراسکیلو یاما رویه. باشدسطح دانشگاه میبرحسب  در اشتغال مرتبط

نمودار این توزیع نیز در شکل . نمایدهای سطح یک را از سطح سه و چهار متفاوت تلقی میمرتبط دانشگاه

 . ارائه شده است 20-4

 ی ماراسکیلوسطح دانشگاه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-40جدول 

 نسبت مقادیر بحرانی مقدار معناداری

 |(سطح دو) p - (سطح یک) p| 282 .0 229 .0 خیر

 |(سطح سه و چهار) p - (سطح یک) p| 193 .0 234 .0 بلی

 |(سطح سه و چهار) p - (سطح دو) p| 249 .0 006 .0 خیر

 

 
 سطح دانشگاهدوره)ها( برحسب  مقایسه اشتغال مرتبط با 4-30شکل 

ای برحسب های فنی و حرفهشرکت کنندگان در دورهدوره)ها(  وضعیت اشتغال مرتبط با 4-41در جدول 

 . گرددنوع دانشگاه ارائه می
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 برحسب نوع دانشگاهدوره)ها(  وضعیت اشتغال مرتبط با 4-41جدول 

 ارتباط اشتغال با دوره

 نوع دانشگاه

X غیر مرتبط غیر مستقیم مستقیم
2

 p X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

38/3 

 

 

64/0 

 

 

38/3 

 

 

65/0 

 6/38 27 1/27 19 3/34 24 دانشگاه آزاد اسالمی

 های دولتیدانشگاه

 روزانه و شبانه()

28 3/37 18 24 29 7/38 

 50 14 4/21 6 6/28 8 دانشگاه پیام نور

ها و موسسات دانشگاه

 کاربردی -علمی

2 40 1 20 2 40 

-و حرفه های فنیدانشگاه

 ای

3 9/42 0 0 4 1/57 

 ها و موسساتدانشگاه

 انتفاعیغیر

12 40 9 30 9 30 

مستقیم(در غیر مستقیم و) دهد نسبت اشتغال مرتبط با دورهکه نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

فنی و ، %60کاربردی  –علمی ، %50پیام نور ، %3/61دولتی ، %4/61ختگان دانشگاه آزاد اسالمی آمو دانش

و  x2=38/3) به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو. % گزارش شده است70انتفاعی غیر % و9/42ای حرفه

64/0=pو روش مونته کارلو ) (38/3=x2M  65/0و=p) ،مستقیم(غیر مستقیم و) مرتبط با دوره اشتغال 

( نیز 4-42جدول ) ی ماراسکیلوعالوه نتایج رویهبه . باشدنوع دانشگاه دارای تفاوت معناداری نمیبرحسب 

 . ارائه شده است 4-31نمودار این توزیع در شکل . باشدنشان دهنده عدم تفاوت می

 ی ماراسکیلونوع دانشگاه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با دوره 4-42جدول 

مقادیر  مقدار معناداری

 بحرانی

 نسبت

 |(دولتی) p - (دانشگاه آزاد) p| 269 .0 001 .0 خیر

 |(پیام نور) p - (دانشگاه آزاد) p| 369 .0 114 .0 خیر

علمی ) p - (دانشگاه آزاد) p| 754 .0 014 .0 خیر

 |(کاربردی

فنی و حرفه ) p - (دانشگاه آزاد) p| 652 .0 186 .0 خیر

 |(ای

 |(غیر انتفاعی) p - (دانشگاه آزاد) p| 339 .0 086 .0 خیر

 |(پیام نور) p - (دولتی) p| 366 .0 113 .0 خیر
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 |(علمی کاربردی) p - (دولتی) p| 753 .0 013 .0 خیر

 |(فنی و حرفه ای) p - (دولتی) p| 650 .0 185 .0 خیر

 |(غیر انتفاعی) p - (دولتی) p| 335 .0 087 .0 خیر

 |(علمی کاربردی) p - (پیام نور) p| 794 .0 100 .0 خیر

 |(فنی و حرفه ای) p - (پیام نور) p| 697 .0 071 .0 خیر

 |(غیر انتفاعی) p - (پیام نور) p| 420 .0 200 .0 خیر

فنی و حرفه ) p - (علمی کاربردی) p| 958 .0 171 .0 خیر

 |(ای

 |(غیر انتفاعی) p - (علمی کاربردی) p| 780 .0 100 .0 خیر

غیر ) p - (فنی و حرفه ای) p| 682 .0 271 .0 خیر

 |(انتفاعی

 

 
 نوع دانشگاهدوره)ها( برحسب  نمودار مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با 4-31شکل 

هایی که افراد موفق به شرکت به تفکیک تعداد دورهدوره)ها(  توزیع فراوانی اشتغال مرتبط با 4-43در جدول 

 . گردداند ارائه میدر آنها شده
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 هابه تفکیک تعداد دورهدوره)ها(  مرتبط باتوزیع فراوانی اشتغال  4-43جدول 

 ارتباط اشتغال با دوره

 ها() تعداد دوره

X غیر مرتبط غیر مستقیم مستقیم
2

 p X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

42/2 

 

 

 

78/0 

 

 

 

42/2 

 

 

 

80/0 

 5/43 40 6/19 18 37 34 یک دوره آموزش مهارت

 3/40 27 4/25 17 3/34 23 مهارتدو دوره آموزش 

 3/32 10 5/35 11 3/32 10 سه دوره آموزش مهارت

چهار دوره آموزش 

 مهارت

3 30 4 40 3 30 

 9/42 3 3/14 1 9/42 3 پنج دوره آموزش مهارت

 10 2 10 2 80 4 شش دوره و بیشتر 

 مستقیم( با دورهغیر مستقیم و) اشتغال مرتبطدهد درصد که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان 

، %7/67سه دوره ، %7/59دو دوره ، %5/56اند برابر با ها(ی افراد در گروهی که فقط یک دوره شرکت کرده)

به عالوه بر اساس نتایج آزمون . باشد% می90% و شش دوره و بیشتر هم 1/57پنج دوره ، %70چهار دوره 

 مستقیم و) مرتبط اشتغال، (p=80/0و  x2M=42/2) و روش مونته کارلو( p=78/0و  x2=42/2) خی دو

ی همچنین نتایج رویه. باشدتعداد دوره دارای تفاوت معناداری نمیدوره)ها( برحسب  مستقیم( باغیر

ها(بر حسب ) مستقیم( با دورهغیر مستقیم و) دهد که نسبت اشتغال مرتبط( نشان می4-44جدول ) ماراسکیلو

ارائه شده  4-32نمودار این توزیع نیز در شکل . اند متفاوت نیستهایی که افراد در آن شرکت نمودهدوره

 است

 ی ماراسکیلوتعداد دوره با رویهدوره)ها( برحسب  مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با 4-44جدول 

 نسبت مقادیر بحرانی آماره معناداری

 |(دورهدو ) p - (یک دوره) p| 263 .0 032 .0 خیر

 |(سه دوره) p - (یک دوره) p| 328 .0 112 .0 خیر

چهار ) p - (یک دوره) p| 512 .0 135 .0 خیر

 |(دوره

 پنج دوره) p - (یک دوره) p| 646 .0 006 .0 خیر

)| 

شش و ) p - (یک دوره) p| 538 .0 185 .0 خیر

 |(باالتر

 |(سه دوره) p - (دو دوره) p| 343 .0 080 .0 خیر

چهار ) p - (دو دوره) p| 522 .0 103 .0 خیر

 |(دوره
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 |( پنج دوره) p - (دو دوره) p| 653 .0 026 .0 خیر

شش و ) p - (دو دوره) p| 547 .0 153 .0 خیر

 |(باالتر

چهار ) p - (سه دوره) p| 557 .0 023 .0 خیر

 |(دوره

 |( پنج دوره) p - (سه دوره) p| 682 .0 106 .0 خیر

شش و ) p - (سه دوره) p| 581 .0 073 .0 خیر

 |(باالتر

 پنج دوره) p - (چهار دوره) p| 787 .0 129 .0 خیر

)| 

شش و ) p - (چهار دوره) p| 701 .0 050 .0 خیر

 |(باالتر

شش و ) p -(پنج دوره) p| 804 .0 179 .0 خیر

 |(باالتر

 

 
 تعداد دورهدوره)ها( برحسب  نمودار مقایسه نسبت اشتغال مرتبط با 4-32شکل 

 :گرددها ارائه میساعات شرکت در دورهدوره)ها( برحسب  مرتبط با نتایج مقایسه اشتغال 4-45در جدول 
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 هاساعات شرکت در دورهدوره)ها( برحسب  مرتبط با مقایسه اشتغال 4-45جدول 

 ارتباط اشتغال با دوره

 ها() ساعات دوره

X غیر مرتبط غیر مستقیم مستقیم
2

 P X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

59/6 

 

 

 

25/0 

 

 

 

59/6 

 

 

 

24/0 

 5/46 46 2/18 18 4/35 35 ساعت 200تا 

 29 20 3/33 23 7/37 26 ساعت 400-201

 7/35 10 7/35 10 6/28 8 ساعت 600-401

 5/54 6 1/9 1 4/36 4 ساعت 800-601

 50 1 0 0 50 1 ساعت 1000-801

 3/33 2 7/16 1 50 3 ساعت 1444-1001

ساعات مختلف حضور دوره)ها( برحسب  درصد اشتغال مرتبط با 4-45بر مبنای نتایج جدول 

ساعت 601-800، %3/64ساعت  401-600، %71ساعت 201-400، %5/53ساعت  200تا  :عبارتست از

 به عالوه بر اساس نتایج آزمون خی دو. %7/66ساعت  1001-1444% و  50ساعت 1000-801، 5/45%

(59/6=x2  25/0و=pو روش مونته کارلو ) (59/6=x2M  24/0و=p) ،ساعات برحسب  وضعیت اشتغال

دهد که ( نشان می4-46جدول ) ی ماراسکیلوهمچنین نتایج رویه. باشدحضور دارای تفاوت معناداری نمی

نمودار این توزیع . باشدر دارای تفاوت معناداری نمیساعات حضودوره)ها( برحسب  نسبت اشتغال مرتبط با

 . ارائه شده است 4-33در شکل 

 ی ماراسکیلوساعات دوره با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-46جدول 

مقادیر  آماره معنی داری

 بحرانی

 نسبت

 .0 خیر
175 

0. 247 |p ( ساعت 200تا) - p (400-201 ساعت)| 

 .0 خیر
108 

0. 344 |p ( ساعت 200تا) - p (600-401 ساعت)| 

 .0 خیر
081 

0. 527 |p ( ساعت 200تا) - p (800-601 ساعت)| 

 .0 خیر
035 

1. 188 |p ( ساعت 200تا) - p (1000-801 ساعت)| 

 .0 خیر
131 

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

 |(ساعت

 .0 خیر
067 

0. 352 |p (400-201 ساعت) - p (600-401 

 |(ساعت

 .0 خیر
256 

0. 532 |p (400-201 ساعت) - p (800-601 

 |(ساعت
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 .0 خیر
210 

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

 |(ساعت

 .0 خیر
043 

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

 |(ساعت

 .0 خیر
188 

0. 583 |p (600-401 ساعت) - p (800-601 

 |(ساعت

 .0 خیر
143 

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

 |(ساعت

 .0 خیر
024 

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

 |(ساعت

 .0 خیر
045 

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

 |(ساعت

 .0 خیر
212 

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

 |(ساعت

 .0 خیر
167 

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

 |(ساعت

 

 
 ساعات شرکت در دورهبرحسب  مقایسه اشتغال مرتبط با دوره 4-33شکل 
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شود که نتایج آن ها پرداخته میانگیزه شرکت در دورهدوره)ها( برحسب  در ادامه به بررسی اشتغال مرتبط با

 . ارائه شده است 4-47در جدول 

 هاانگیزه شرکت در دورهدوره)ها( برحسب  بااشتغال مرتبط  4-47جدول 

 ارتباط اشتغال با دوره

 انگیزه

X غیر مرتبط غیر مستقیم مستقیم
2

 p X
2M P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 

37/3 

 

 

 

64/0 

 

 

 

37/3 

 

 

 

66/0 

 5/45 20 25 11 5/29 13 استخدام شدن

 1/59 13 2/18 4 7/22 5 راه اندازی شغل

 0 0 50 1 50 1 مهاجرت

 9/38 21 1/24 13 37 20 عالیق شخصی

 100 3 0 0 0 0 شغل دوم

 1/31 28 7/26 24 2/42 38 تقویت رزومه

مستقیم( در غیر مستقیم و) با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق درصد اشتغال مرتبط با دوره

، %1/61عالیق شخصی ، %100مهاجرت ، %9/40راه اندازی شغل ، %5/54شدن افرادی با انگیزه استخدام 

( و p=02/0و  x2=74/12) بر اساس نتایج آزمون خی دو. باشد% می9/68% و تقویت رزومه 0شغل دوم 

انگیزه حضور دارای تفاوت برحسب  مرتبط با دوره اشتغال، (p=01/0و  x2M=74/12) روش مونته کارلو

مرتبط با  دهد که نسبت اشتغال( نشان می4-48جدول ) ی ماراسکیلوهمچنین نتایج رویه دباشمعناداری می

. باشدها میانگیزه شرکت در افرادی با انگیزه مهاجرت و ایجاد شغل دوم بیش از سایر گروهبرحسب  دوره

 . ارائه شده است 4-34نمودار این توزیع نیز در شکل 

 ی ماراسکیلوانگیزه با رویهبرحسب  مقایسه نسبت افراد شاغل 4-48جدول 

 نسبت مقادیر بحرانی آماره معناداری

 |(راه اندازی شغل) p - (استخدام شدن) p| 429 .0 136 .0 خیر

 |(مهاجرت) p - (استخدام شدن) p| 250 .0 455 .0 بلی

 |(عالیق شخصی) p - (استخدام شدن) p| 333 .0 066 .0 خیر

 |(شغل دوم) p - (استخدام شدن) p| 250 .0 545 .0 بلی

 |(تقویت رزومه) p - (استخدام شدن) p| 298 .0 143 .0 خیر

 |(مهاجرت) p - (راه اندازی شغل) p| 349 .0 591 .0 بلی

 |(عالیق شخصی) p - (راه اندازی شغل) p| 413 .0 202 .0 خیر

 |(شغل دوم) p - (راه اندازی شغل) p| 349 .0 409 .0 بلی

 |(تقویت رزومه) p - (راه اندازی شغل) p| 385 .0 280 .0 خیر

 |(عالیق شخصی) p - (مهاجرت) p| 221 .0 389 .0 بلی
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 |(شغل دوم) p - (مهاجرت) p| 000 .0 000 .1 بلی

 |(تقویت رزومه) p - (مهاجرت) p| 162 .0 311 .0 بلی

 |(شغل دوم) p - (عالیق شخصی) p| 221 .0 611 .0 بلی

 |(تقویت رزومه) p - (عالیق شخصی) p| 274 .0 078 .0 خیر

 |(تقویت رزومه) p - (شغل دوم) p| 162 .0 689 .0 بلی

 

 
 انگیزهبرحسب  نمودار مقایسه نسبت اشتغال مرتبط 4-34شکل 

و چهارم پژوهش حاضر  سوم سؤالبه بررسی ، اول و دوم پژوهش سؤالپس از بررسی : 4و  3سوال 

های در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانشنرخ اشتغال  :ت عبارتند ازسؤاالشود این پرداخته می

ختگان آمو دانشآیا نرخ اشتغال  ای چقدر است؟و حرفه سازمان آموزش فنیآموزش مهارتی 

ای و حرفه سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکت

 متفاوت است؟
 و کننده شرکتختگان آمو دانشاز  -نفر 75هر گروه  –بدین منظور با بررسی دو گروه همتا شده 

که از نظر متغیرهای جنسیت و رشته ، ایفنی و حرفه یها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتغیر

 :ارائه شده است 4-49شود که نتایج آن در پاسخ داده می سؤالاند به این تحصیلی همتا شده
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 کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانشمقایسه وضعیت اشتغال به تفکیک دو گروه از  4-49جدول 

 ایفنی و حرفه یها مهارتهای آموزش در دوره

 وضعیت اشتغال

-وضعیت شرکت در دوره

 ایهای فنی و حرفه

X بیکار شاغل
2

 p Z* p Z** P 

  درصد فراوانی درصد فراوانی

06/6 

 

02/0 

 

68/1 

 

048/0 

 

 

1/1 

 

29/0 

 7/34 26 3/65 49 کننده شرکت

 3/54 41 4/45 34 کننده شرکتغیر 

 نفری( 75دو گروه همتا شده ) *مقایسه دو نسبت همبسته

نفری  75ای و گروه ی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش نفری شرکت کنندگان در دوره 420گروه) **مقایسه دو نسبت مستقل

 . ای(ی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانش

در  کننده شرکتختگان آمو دانشدهد نرخ اشتغال در گروه که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

های در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانش% و در گروه 3/65 ایفنی و حرفه یها مهارتهای آموزش دوره

وضعیت اشتغال این دو گروه از لحاظ آماری تفاوت . باشد% می4/45 ایفنی و حرفه یها مهارتآموزش 

( همچنین نتایج مقایسه آزمون دو نسبت همبسته نیز p=0001/0و  x2=28/44) معناداری با یکدیگر دارند

به عبارت دیگر . (p=048/0و  z=68/1) باشدگویای عدم وجود تفاوت در نسبت افراد شاغل در دو گروه می

 طور به، ایفنی و حرفه یها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتختگان آمو دانششاغل بودن در گروه 

های قبل همچنین مبتنی بر یافته. گزارش شده است کننده شرکتغیر ختگانآمو دانشمعناداری بیشتر از گروه 

% برآورد کرده بود و با مقایسه 9/51ای را فنی و حرفه های آموزشکه نرخ اشتغال شرکت کنندگان در دوره

%( 4/45) ایفنی و حرفه یها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانش آن با نرخ اشتغال

نمودار این  نتایج. (p=29/0و  z=1/1) باشدنتایج بیانگر وجود عدم تفاوت در نرخ اشتغال در این دو گروه می

 :ارائه شده است 4-35فراوانی در شکل برحسب  توزیع
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های فنی و در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانشمقایسه وضعیت اشتغال  4-35شکل 

 ایحرفه

پژوهش به بررسی و مقایسه میزان موفقیت شغلی در  7تا  5ت سؤاال :7و 6و  5 سوال

از آنجا که . گرددای مربوط میهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانش

لذا همین تعداد از ، باشندای شاغل میهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانش نفر از 34فقط

گیرند که نتایج انتخاب و در متغیر موفقیت شغلی مورد مقایسه قرار می کننده شرکتختگان آمو دانشگروه 

ها دو گروه همبسته برای مقایسه میانگین tاسمیرنوف و آزمون  -با استفاده از آزمون کلموگروف بررسی آن

 :گرددارائه می 4-50در جدول 

 

های فنی و در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانشمقایسه موفقیت شغلی  4-50جدول 

 ایحرفه

انحراف  میانگین گروه متغیر

 استاندارد

Z k-s p T p 

 

 

موفقیت 

 شغلی

ختگان آمو دانش

در  کننده شرکت

های فنی و دوره

 ایحرفه

 

11/42 

 

13/9 

 

11/0 

 

20/0 

 

 

61/0 

 

 

54/0 

 ختگانآمو دانش

در  کننده شرکتغیر

های فنی و دوره

 

97/40 

 

67/5 

 

 09/0 

 

 

20/0 

0

10

20

30

40

50

60

 بیکار شاغل

فارغ التحصیالن شرکت کننده در دوره 
 های فنی و حرفه ای

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

دهد میانگین و انحراف استاندارد موفقیت شغلی در در نشان می 4-50که نتایج جدول  گونه همان

 ختگانآمو دانشو در گروه  11/42±13/9ای برابر با های فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتختگان آمو دانش

 –نتایج آزمون کلموگروف . باشدمی 97/40±67/5ای برابر با های فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر

در  کننده شرکتختگان آمو دانشال بودن توزیع متغیر موفقیت شغلی در گروه اسمیرنوف برای بررسی نرم

های فنی و در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانش( و گروه p=20/0و  z=11/0) ایهای فنی و حرفهدوره

باشد بنابراین مفروضه ( بیانگر نرمال بودن توزیع این متغیر در هر دو گروه میp=20/0و  z=09/0) ایحرفه

دهد در میزان موفقیت نشان می tکه نتایج آزمون  گونه همانبه عالوه . باشدبرقرار می tاستفاده از آزمون 

 . (p=54/0و  t=61/0) شغلی دو گروه تفاوت آماری معناداری وجود ندارد

و پذیری  پژوهش ناظر بر بررسی متغیرهای اشتغال 13تا  8ت سؤاال :13تا  8 های سوال

ای و مقایسه های فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانشدر  شغلیپذیری  انطباق

ت پس از توصیف مقادیر و توصیف سؤاالبرای پاسخ به این . باشدنیمرخ این دو متغیر در دو گروه می

ایسه آنها از روش تحلیل واریانس دو برای مق، های مرکزی و پراکندگی این متغیرها در هر دو گروهشاخص

تا  4-51گردد که نتایج آن به همراه بررسی مفروضات استفاده از این آزمون در جداول متغیری استفاده می

 :گرددارائه می 55-4

 کننده شرکتختگان آمو دانش شغلیپذیری  و انطباقپذیری  های آماری متغیرهای اشتغالشاخص 4-51جدول 

 ایهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر و

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 

 پذیری اشتغال

های در دوره کننده شرکتختگان آمو دانش

 ایفنی و حرفه

75 85/74 10/13 

-در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانش

 ایهای فنی و حرفه

75 35/66 06/11 

 

 شغلیپذیری  انطباق

های در دوره کننده شرکتختگان آمو دانش

 ایفنی و حرفه

75 54/97 62/12 

-در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانش

 ایهای فنی و حرفه

75 67/88 28/14 

در پذیری  دهد میانگین و انحراف استاندارد اشتغالدر نشان می 4-51که نتایج جدول  گونه همان

 ختگانآمو دانشو در گروه  85/74±10/13ای برابر با های فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتختگان آمو دانش

میانگین و انحراف  همچنین. باشدمی 35/66±06/11ای برابر با های فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر

 ای برابر باهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتختگان آمو دانششغلی در پذیری  استاندارد انطباق
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ای برابر با های فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانشو در گروه  62/12±54/97

کواریانس متغیرهای پژوهش به عنوان یکی  -نتایج بررسی برابری ماتریس واریانس. باشدمی 28/14±67/88

 :ارائه شده است 4-52های آزمون تحلیل واریانس دو متغیری در جدول از مفروضه

 کواریانس -بررسی برابری ماتریس واریانس  4-52جدول 

Box,s M F  مقدار احتمال 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

21/5 71/1 3 3942720 16/0 

( p=16/0و  M=21/5) و با توجه به مقدار احتمال آزمون ام باکس 4-52برمبنای نتایج جدول 

پس از بررسی این مفروضه . باشدبرقرار میکواریانس متغیرهای پژوهش  -ماتریس واریانس مفروضه برابری

 :ارائه شده است 4-53ها نیز در جدول نتایج بررسی مفروضه همگنی واریانس

 هابررسی مفروضه همگنی واریانس 4-53جدول 

 مقدار احتمال 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر 

 18/0 148 1 80/1 پذیری اشتغال

 43/0 148 1 62/0 شغلیپذیری  انطباق

پذیری  ها در مورد متغیر اشتغالبیانگر همگنی مفروضه همگنی واریانس 4-53بررسی نتایج جدول 

(80/1=F  43/0و=pو انطباق )  شغلیپذیری (62/0=F  18/0و=pمی )های پس از بررسی مفروضه. باشد

 :مقادیر ویژه این آزمون گزارش شده است 4-54تحلیل واریانس دو متغیری در جدول 

 بررسی مقادیر ویژه برای بررسی تفاوت ها 4-54جدول 

درجه  F مقدار عامل

 1آزادی

درجه 

 2آزادی

مقدار 

 احتمال

توان 

 آزمون

 992/0 0001/0 147 2 37/11 13/0 پیالیی تریسی

 992/0 0001/0 147 2 37/11 86/0 المبدای ویلکز

 992/0 0001/0 147 2 37/11 15/0 اثر هتلینگ

اختصاصی ترین ریشه  بزرگ

 روی

15/0 37/11 2 147 0001/0 992/0 

همگی نشان دهنده این مطلب است که هر دو یا حد اقل یکی از  4-54مقادیر ارائه شده در جدول 

-در دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانشدر دو گروه پذیری  و انطباقپذیری  دو متغیر اشتغال

باشد که برای بررسی این مورد با استفاده از نتایج تحلیل آماری معنادار میای دارای تفاوت های فنی و حرفه

 :گیردمورد بررسی قرار می 4-55جدول ، وایانس
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 شغلی در دو گروهپذیری  و انطباقپذیری  مقایسه متغیرهای اشتغال 4-55جدول 

 مقدار احتمال F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 0001/0 44/18 75/2713 1 85/2713 ذیریپ اشتغال

 0001/0 24/16 04/2950 1 04/2950 شغلیپذیری  انطباق

 و کننده شرکتختگان آمو دانشدهد بین دو گروه که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

هم در و  (p=0001/0و  F=44/18)پذیری  هم در میزان اشتغال، ایهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر

و منطبق با نتایج . ( تفاوت آماری معناداری وجود داردp=0001/0و  F=24/16) شغلیپذیری  میزان انطباق

، ایهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتختگان آمو دانشدر هر دو متغیر گروه  4-51مندرج در جدول 

و پذیری  اشتغال، فقیت شغلینمودار مربوط به میانگین متغیرهای مو. اندی باالتری کسب نمودهنمره

 :ارائه شده است 4-36شغلی در شکل پذیری  انطباق

 
ختگان آمو دانششغلی در دو گروه پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، مقایسه موفقیت شغلی 4-35شکل 

 ایهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر کننده و شرکت
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 های جانبییافته

ساخته  آوری اطالعات، ذکر گردید پرسشنامه محقق های جمعکه در فصل سوم و بخش معرفی ابزار گونه همان

کننده در  آموختگان شرکت که هدف آن بررسی نگرش دانش استجانبی  سؤالپژوهش حاضر شامل چند 

 ت عبارتند از:سؤاال. این ستهاای، نسبت به این دورههای آموزش فنی و حرفهدوره

اید برای دیگران  اید، توانسته ای کسب کرده در دوره )های( فنی و حرفهیی که ها مهارتآیا به واسطه  -1

 آفرینی کنید؟ هم اشتغال

ها تا چه میزان شما را برای ورود به شغل فعلی آماده ساخته دانش و مهارت ارائه شده در دوره -2

 است؟

 شما کمک کرد تا در شغل فعلی خود بمانید؟  ها تا چه میزان بهدانش و مهارت ارائه شده در دوره -3

ها تا چه میزان به شما کمک کرد تا شغل فعلی خود را رونق دانش و مهارت ارائه شده در دوره -4

 دهید؟

ها تا چه میزان به شما کمک کرد که از شغل قبلی وارد شغل دانش و مهارت ارائه شده در دوره -5

 فعلی شوید؟

 کنید؟کلی به دیگران توصیه میطور  ای را به حرفههای فنی و آیا شرکت در دوره -6

 کنید؟خود توصیه میهای  ای ای را به هم رشته های فنی و حرفهآیا شرکت در دوره -7

که نتایج آن در  کنندگان پرسیده شد از همه شرکت 7و  6 سؤالاول فقط از افراد شاغل و  سؤالپنج 

 جداول زیر ارائه شده است:

 گردد:اول نتایج به شرح جدول زیر ارائه می سؤالدر خصوص 

 اول مربوط به توان اشتغال آفرینی برای سایرین سؤالنتایج بررسی  4-56جدول 

 درصد فراوانی هاگزینه متغیر

در دوره )های( فنی و یی که ها مهارتآیا به واسطه 

اید برای دیگران هم  اید، توانسته ای کسب کرده حرفه
 کنید؟آفرینی  اشتغال

 3/9 20 بلی، بطور مستقیم

 5/6 14 بلی، بطور غیر مستقیم

 2/84 181 خیر

 100 215 کل

%( 3/9نفر ) 20شاغل،  کننده شرکت 215دهد از مجموع که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

ای، بصورت مستقیم برای سایرین اشتغال آفرینی های فنی و حرفهاند که بواسطه شرکت در دورهاظهار کرده
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%( 2/84نفر ) 181اند و مابقی یعنی %( موفق به اشتغال غیر مستقیم برای سایرین شده5/6نفر ) 14اند، نموده

 اند برای سایرین اشتغال آفرینی نمایند.نتوانسته

 ارائه شده است: 4-57دوم در جدول  سؤالنتایج بررسی 

 های آموزشی بر آمادگی جهت احراز شغل فعلیدوم در خصوص تاثیر دوره سؤالتایج بررسی ن 4-57جدول 

 درصد فراوانی هاگزینه متغیر

 

 

ها تا چه میزان دانش و مهارت ارائه شده در دوره 

به شغل فعلی آماده ساخته  ورودشما را برای 

 ؟است

 7/30 65 به هیچ وجه

 8/11 25 خیلی کم

 2/14 30 کم

 25 53 متوسط

 6/14 31 زیاد

 8/3 8 خیلی زیاد

 100 212 کل

های آموزش فنی و دهد در خصوص میزان تاثیر دورهکه نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

نفر  30%( خیلی کم، 8/11نفر) 25%( گزینه به هیچ وجه، 7/30نفر ) 65ای بر احراز شغل فعلی حرفه

ها را خیلی زیاد %( میزان تاثیر این دوره8/3نفر ) 8%(زیاد و 6/14نفر ) 31%(، 25نفر متوسط ) 53%(، 2/14کم)

 اند.ارزیابی نموده

 ارائه شده است: 4-58ها بر حفظ شغل فعلی در جدول سوم در خصوص تاثیر این دوره سؤالنتایج بررسی 

 ظ شغل فعلیهای آموزشی بر آمادگی جهت حفدوم در خصوص تاثیر دوره سؤالبررسی نتایج  4-57جدول 

 درصد فراوانی هاگزینه متغیر

 

 

ها تا چه میزان دانش و مهارت ارائه شده در دوره 

 به شما کمک کرد تا در شغل فعلی خود بمانید؟

 35 75 به هیچ وجه

 15 32 خیلی کم

 8/9 21 کم

 2/19 41 متوسط

 9/15 34 زیاد

 1/5 11 خیلی زیاد

 100 214 کل

های آموزش فنی و دهد در خصوص میزان تاثیر دورهکه نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

%(، 8/9نفر کم) 21%( خیلی کم، 15نفر) 32%( گزینه به هیچ وجه، 35نفر ) 75ای بر حفظ شغل فعلی حرفه
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اد برآورد ها را خیلی زی%( میزان تاثیر این دوره1/5نفر ) 11%(زیاد و 9/15نفر ) 34%(، 2/19نفر متوسط ) 41

 اند.نموده

 چهارم این بخش ارائه شده است: سؤالنتایج بررسی  4-58در جدول 

 ها بر رونق بخشی به شغل فعلیسوم در خصوص تاثیر دوره سؤالنتایج بررسی  4-58جدول

 درصد فراوانی هاگزینه متغیر

 

 

ها تا چه میزان دانش و مهارت ارائه شده در دوره

فعلی خود را رونق به شما کمک کرد تا شغل 

 دهید؟

 1/34 73 به هیچ وجه

 8/16 36 خیلی کم

 8/9 21 کم

 22 47 متوسط

 6/12 27 زیاد

 7/4 10 خیلی زیاد

 100 214 کل

های آموزش فنی و دهد در خصوص میزان تاثیر دورهکه نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

نفر  21%( خیلی کم، 8/16نفر) 36%( گزینه به هیچ وجه، 1/34)نفر  73ای بر رونق بخشی به شغل فعلی حرفه

ها را بر رونق %( میزان تاثیر این دوره7/4نفر ) 10زیاد و  %(6/12نفر ) 27%(، 22نفر متوسط ) 47%(، 8/9کم)

 اند.بخشی به شغل فعلی، خیلی زیاد برآورد نموده

ها بر تغییر شغل قبلی به فعلی ارائه شده پنجم در خصوص تاثیر دوره سؤالنتایج بررسی  4-59در جدول 

 است:

 ها بر تغییر شغل قبلی به فعلی ارائه شده استنتایج بررسی تاثیر دوره 4-59جدول 

 درصد فراوانی هاگزینه متغیر

 

ها تا چه میزان دانش و مهارت ارائه شده در دوره

به شما کمک کرد که از شغل قبلی وارد شغل فعلی 

 شوید؟

 1/42 90 وجهبه هیچ 

 3/17 37 خیلی کم

 9/7 17 کم

 4/15 33 متوسط

 6/12 27 زیاد

 7/4 10 خیلی زیاد

 100 214 کل
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های آموزش فنی و دهد در خصوص میزان تاثیر دورهکه نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

%( خیلی کم، 3/17نفر) 37وجه، %( گزینه به هیچ 1/42نفر ) 90ای بر تغییر شغلی قبلی به شغل فعلی حرفه

ها %( میزان تاثیر این دوره7/4نفر ) 10زیاد و  %(6/12نفر ) 27%(، 4/15نفر متوسط ) 33%(، 9/7) نفر کم 17

 اند.را بر تغییر شغلی قبلی به شغل فعلی، خیلی زیاد برآورد نموده

 ارائه شده است: 4-60جدول کننده پرسیده شده است در  شرکت 420ششم که از هر  سؤالرسی نتایج بر

های فنی و ششم در خصوص توصیه به دیگران برای شرکت در دوره سؤالنتایج بررسی  4-60جدول 

 ایحرفه

 درصد فراوانی هاگزینه متغیر

 

 

طور  ای را به های فنی و حرفهآیا شرکت در دوره

 کنید؟کلی به دیگران توصیه می

 6/3 15 به هیچ وجه

 4/2 10 خیلی کم

 1 4 کم

 9/22 96 متوسط

 29 122 زیاد

 2/41 173 خیلی زیاد

 100 420 کل

های آموزش دهد در خصوص توصیه به شرکت در دورهکه نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

نفر متوسط  96%(، 1) نفر کم 4%( خیلی کم، 4/2نفر) 10%( گزینه به هیچ وجه، 6/3نفر ) 15ای فنی و حرفه

 اند.، خیلی زیاد اظهار نموده%(2/41نفر ) 173زیاد و  %(29نفر ) %122(، 9/22)

 ارائه شده است: 4-61هفتم در جدول  سؤالو باالخره نتایج 

ای به افراد های فنی و حرفههفتم در خصوص توصیه به شرکت در دوره سؤالنتایج بررسی  4-61جدول 

 ایرشته هم

 درصد فراوانی هاگزینه متغیر

 

 

به  ای را های فنی و حرفهآیا شرکت در دوره

 کنید؟توصیه می خودهای  ای رشته هم

 1/3 13 به هیچ وجه

 4/2 10 خیلی کم

 3/4 18 کم

 19 80 متوسط

 3/29 123 زیاد

 7/41 175 خیلی زیاد
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 100 420 کل

های آموزش دورهدهد در خصوص توصیه به شرکت در که نتایج جدول فوق نشان می گونه همان

 نفر کم 18%( خیلی کم، 4/2نفر) 10%( گزینه به هیچ وجه، 1/3نفر ) 13رشته،  ای به افراد همفنی و حرفه

 اند.، خیلی زیاد اظهار نموده%(7/41نفر ) 175زیاد و  %(3/29نفر ) 123%(، 19نفر متوسط ) %80(، 3/4)
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 مقدمه

ختگان آمو دانشای بر اشتغال و حرفه سازمان آموزش فنیهای مهارتی حاضر با عنوان نقش آموزشپژوهش 

بررسی و مقایسه  پژوهشهدف کلی این . طراحی گردید، خراسان شمالی( :مطالعه موردی) دانشگاهی

 ختگانآمو دانششغلی در پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، موفقیت شغلی ،ها اشتغال مرتبط با دوره، اشتغال

بدین منظور . بود ایو حرفه سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی در دوره کننده شرکتغیر کننده و شرکت

در  کننده شرکتختگان آمو دانشاز بین کلیه ، اولدر مرحله . ای در دو مرحله صورت پذیرفت مطالعه

نفر  420، ای که فهرست آن از طرف این سازمان در اختیار پژوهشگران قرار گرفته بودهای فنی و حرفه دوره

 . با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند

در که باشد % می9/51ن افراد در مجموع ت پژوهش نشان داد که نرخ اشتغال ایسؤاالنتایج بررسی 

در  کننده شرکتبه عالوه نرخ اشتغال مردان . یستمقایسه با درصد افراد بیکار دارای تفاوت آماری معناداری ن

 معناداری بیشتر از زنان بود طور به%( 4/31) ایو حرفه سازمان آموزش فنیهای آموزش مهارتی دوره

های محل تحصیل سطوح مختلف دانشگاه، های مختلف تحصیلیدر بین رشتههمچنین نرخ اشتغال . %(5/20)

ختگان در آن شرکت کرده بودند و انگیزه شرکت آنها در این آمو دانشهایی که این تعداد دوره، افراد

 . تفاوت آماری معناداری نداشت، ها()دوره

شناسی ارشد نرخ اشتغال خته از مقطع کارآمو دانشافراد ، در سوی دیگر از لحاظ مقطع تحصیلی

ختگان دانشگاه آمو دانشبه عالوه نرخ اشتغال . ختگان کاردانی و کارشناسی داشتندآمو دانشباالتری نسبت به 

معناداری  طور به، ختگان دانشگاه پیام نورآمو دانشای از نرخ اشتغال آزاد اسالمی و دانشگاه فنی و حرفه

ها نیز ساعات شرکت در دورهبرحسب  .اوت معناداری را نشان ندادندها تفباشد ولی سایر دانشگاهباالتر می

اند نرخ اشتغال متفاوتی با ها حضور داشتهساعت( را در این دوره 1001-1444) افرادی که بیشترین زمان

 . کنندسایرین گزارش می

ای حرفهفنی و دوره)ها(  بعدی پژوهش که ناظر بر برآورد نرخ اشتغال مرتبط با سؤالدر خصوص 

های در دوره کننده شرکتختگان آمو دانشدر دوره)ها(  دهد که نرخ اشتغال مرتبط بانتایج نشان می، باشدمی

مرتبط( غیر اشتغال) باشد که این نسبت تفاوت معناداری با نسبت مقابل خود% می5/60ای برابر با فنی و حرفه

ها و ساعت حضور تعداد دوره، نوع دانشگاه، جنسیت دوره)ها( برحسب به عالوه نرخ اشتغال مرتبط با. دارد

 . ها دارای تفاوت معناداری نیستدر دوره

. باشدها میهای هنر بیشتر از سایر رشتهخته رشتهآمو دانشدر افراد دوره)ها(  نرخ اشتغال مرتبط با

قطع کارشناسی بیشتر ختگان مقطع کارشناسی ارشد از مآمو دانشدر دوره)ها(  همچنین نرخ اشتغال مرتبط با

های سطح خته از دانشگاهآمو دانشدر افراد دوره)ها(  سطح دانشگاه نرخ اشتغال مرتبط بابرحسب  است و

ها نیز این نرخ در کسانی انگیزه شرکت در دورهبرحسب  .یک از سطح سه و چهار باالتر گزراش شده است

 . باشدها میاند بیش از سایر گروهشرکت کردهها که با انگیزه مهاجرت و ایجاد شغل دوم در این دوره



 134                              پنجم/ نتایج و پیشنهاداتفصل 

 

پذیری  و انطباقپذیری  اشتغال، موفقیت شغلی، در مرحله دوم مطالعه که با هدف مقایسه نرخ اشتغال

 75. ای صورت پذیرفتها فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر و کننده شرکتختگان آمو دانششغلی در 

ی سه پرسشنامه دیگر شامل مقیاس ی قبلی به عالوهنفر( به پرسشنامه 150مجوعا ) خته از هر گروهآمو دانش

شغلی پذیری  ادراکی راسویل و همکاران و مقیاس انطباق -خودپذیری  مقیاس اشتغال، موفقیت شغلی نبی

های در دوره کننده شرکتختگان آمو دانشدر گروه نتایج نشان داد که نرخ اشتغال . ساویکاس پاسخ دادند

های آموزش در دوره کننده شرکتغیر ختگانآمو دانش% و در گروه 3/65 ایفنی و حرفه یها مهارتآموزش 

وضعیت اشتغال این دو گروه از لحاظ آماری تفاوت معناداری با . باشد% می4/45 ایفنی و حرفه یها مهارت

ه نرخ اشتغال افرادی که در ها حاکی از آن است ک به عبارت دیگر در مرحله دوم مطالعه، یافته .یکدیگر دارند

، در حالی که در مرحله کننده است طور معناداری باالتر از افراد غیرشرکت اند، به ها شرکت کرده این دوره

 .در حد معنادار نبود کنندگان بیکار کنندگان شاغل و شرکت در بین شرکت ، تفاوت نرخ اشتغالنخست مطالعه

 و کننده شرکتختگان آمو دانشدر به عالوه نتایج بیانگر عدم وجود تفاوت در میزان موفقیت شغلی 

پذیری  اما این دو گروه تفاوت معناداری در میزان اشتغال. باشدای میها فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر

ختگان آمو دانششغلی در پذیری  باقو انطپذیری  ای که میزان اشتغالشغلی نشان دادند بگونهپذیری  و انطباق

 ختگانآمو دانشمعناداری بیشتر از گروه  طور به ایفنی و حرفه یها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکت

 .باشدمی ایفنی و حرفه یها مهارتهای آموزش در دوره کننده شرکتغیر

 

 ی پژوهشها یافته ی برمرور

 ها بر نرخ اشتغال تأثیر دوره (الف

طور کلی  به آموختگان دانشگاهی اشتغال دانش نرخای بر  های فنی و حرفه شرکت در دورهتأثیر  -

 .نفری( 420)در نمونه  تأثیر در حد معنادار نیستاندازه این  مثبت است، اما

کننده در  شرکت آموختگان دانشگاهی اشتغال دانش نرخای بر  های فنی و حرفه شرکت در دورهتأثیر  -

 .نفری( 150ی مثبت است )در نمونه معنادارطور  کننده به رکتقیاس با غیرش

 طور بهمرد آموختگان دانشگاهی  اشتغال دانش نرخای بر  های فنی و حرفه شرکت در دورهتأثیر  -

 معناداری بیشتر از زنان است.

های  در رشته آموختگان دانشگاهی اشتغال دانش نرخای بر  های فنی و حرفه شرکت در دورهتأثیر  -

 دهد. مختلف تحصیلی تفاوتی را نشان نمی

در سطوح  آموختگان دانشگاهی اشتغال دانش نرخای بر  های فنی و حرفه شرکت در دورهتأثیر  -

 دهد. های محل تحصیل تفاوتی را نشان نمیمختلف دانشگاه
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با لحاظ کردن  آموختگان دانشگاهی اشتغال دانش نرخای بر  های فنی و حرفه شرکت در دورهتأثیر  -

 تفاوتی را نشان نمی دهد.اند،  هایی که شرکت کرده تعداد دوره

هایی  با انگیزه آموختگان دانشگاهی اشتغال دانش نرخای بر  های فنی و حرفه شرکت در دورهتأثیر  -

 اند، تفاوتی را نشان نمی دهد. ها شرکت کرده که در دوره

با مدرک  آموختگان دانشگاهی ای بر نرخ اشتغال دانش های فنی و حرفه ر دورهتأثیر شرکت د -

 معنادارتری باالتر کارشناسی و کاردانی است.  طور بهکارشناسی ارشد، 

های آزاد اسالمی و  آموختگان دانشگاه ای بر نرخ اشتغال دانش های فنی و حرفه تأثیر شرکت در دوره -

ها تفاوت  ی باالتر از دانشگاه پیام نور است؛ اما در دیگر دانشگاهطور معنادارتر ای به فنی و حرفه

 شود. معناداری مشاهده نمی

آموختگان دانشگاهی که باالترین  ای بر نرخ اشتغال دانش های فنی و حرفه تأثیر شرکت در دوره -

سانی معنادارتری باالتر از ک طور به(، ساعت 1001-1444اند ) ها را داشته ساعات شرکت در دوره

 حضور آنها کمتر از این بوده است.است که ساعات 

 

 ها بر نرخ اشتغالِ مرتبط تأثیر دوره (ب

معناداری باالتر از اشتغال غیرمتبط است  طور بهای های فنی و حرفه نرخ اشتغالِ مرتبط با دوره  -

ای آنها مرتبط با شغل فعلی آنهاست،  های فنی حرفه کنندگان دانشگاهی که دوره تعداد شرکت )یعنی

 .(های آنها با شغل فعلی آنها نامرتبط است معناداری باالتر از آنهایی است که دوره طور به

های هنر بیشتر از سایر آموختگان رشته ای، در دانش های فنی و حرفه نرخ اشتغال مرتبط با دوره  -

 هاست.رشته

آموختگان کارشناسی ارشد باالتر از  ای، در دانش های فنی و حرفه نرخ اشتغال مرتبط با دوره -

 کارشناسی و کاردانی است.

های سطح یک باالتر از  آموختگان دانشگاه ای، در دانش های فنی و حرفه نرخ اشتغال مرتبط با دوره -

 های سطح دو و سه است. دانشگاه

ها و جنسیت، نوع دانشگاه، تعداد دورهبرحسب  ای، ی فنی و حرفهها نرخ اشتغال مرتبط با دوره -

 دهد. ها تفاوت معناداری را نشان نمیساعت حضور در دوره
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 پذیری شغلی پذیری و انطباق موفقیت شغلی، اشتغالها بر  تأثیر دوره (ج

های دورهکننده در  کننده و غیرشرکت آموختگان دانشگاهی شرکت در دانشمیزان موفقیت شغلی  -

 .ای تفاوت معناداری نداردفنی و حرفه

طور  ای بههای فنی و حرفهکننده در دوره آموختگان دانشگاهی شرکت دانش پذیری میزان اشتغال -

 .کننده است آموختگان دانشگاهی غیرشرکت معناداری باالتر از دانش

ای های فنی و حرفهکننده در دوره آموختگان دانشگاهی شرکت دانش پذیری شغلی میزان انطباق -

 .کننده است آموختگان دانشگاهی غیرشرکت طور معناداری باالتر از دانش به

 

 و تغییر شغل رونق شغلی ،زایی اشتغال ها بر تأثیر دوره (د

ت کسب شده در اند به واسطه دانش و مهار کنندگان دانشگاهی، نتوانسته درصد شرکت 84بیش از  -

 زایی کنند. ها برای دیگران اشتغال این دوره

دانش و مهارت ارائه شده که  گزارش دادند ،شاغل کنندگان دانشگاهیِ شرکتدرصد  50نزدیک به  -

ورود به شغل است آنها را برای  کم توانسته در حد خیلی کم و نتوانسته یا به هیچ وجه ها در دوره

 کند.آماده  یفعل

دانش و مهارت ارائه شده  شاغل گزارش دادند که کنندگان دانشگاهی درصد شرکت 20نزدیک به  -

 کند.آماده  یورود به شغل فعلاست آنها را برای  توانستهتا حد زیاد و خیلی زیاد  ها در دوره

گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده در شاغل  کنندگان دانشگاهی شرکتدرصد  60بیش از  -

 شده است. منجرکم به رونق شغل فعلی آنها  نتوانسته یا در حد خیلی کم و وجهها به هیچ دوره

شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده در  کنندگان دانشگاهی درصد شرکت 17بیش از  -

 ها تا حد زیاد و خیلی زیاد به رونق شغل فعلی آنها منجر شده است. دوره

شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده در  دانشگاهیکنندگان  درصد شرکت 68بیش از  -

 به تغییر شغل آنها کمک کرده است. کم نتوانسته یا در حد خیلی کم و به هیچ وجهها  دوره

 

 ها کنندگان شاغل و غیرشاغل نسبت به دوره نگرش شرکت ـ(ه

های فنی و دوره)شاغل و غیرشاغل( شرکت در  کنندگان دانشگاهی شرکتدرصد از  70بیش از  -

 کنند.ای را تا حد زیاد و خیلی زیاد به دیگران توصیه می حرفه
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ای  های فنی و حرفه آموختگان دانشگاهی )شاغل و غیرشاغل( شرکت در دوره درصد از دانش 7تنها  -

 کنند. خود توصیه میهای  ای رشته را به هیچ وجه یا در حد خیلی کم و کم به هم

ای را  های فنی و حرفه)شاغل و غیرشاغل( شرکت در دوره دانشگاهی کنندگان شرکتاز درصد  80 -

 کنند.توصیه می های خود ای رشته همتا حد زیاد و خیلی زیاد به 

های فنی و  آموختگان دانشگاهی )شاغل و غیرشاغل( شرکت در دوره درصد از دانش 10کمتر از  -

 کنند. خود توصیه میهای  ای هرشت ای را به هیچ وجه یا در حد خیلی کم و کم به هم حرفه

 

 گیری بحث و نتیجه

ای بیانگر های فنی و حرفهدر دروه کننده شرکتختگان آمو دانشنتایج پژوهش حاضر در بعد نرخ اشتغال در 

اما ، چند نرخ اشتغال و بیکاری در این افراد تفاوت آماری معناداری نشان ندادهر. باشدنرخ اشتغال متوسط می

همچنین در خصوص نرخ اشتغال . باشدکنندگان می ها بر اشتغال شرکتتاثیر مثبت این دورهنتایج گویای 

توان بیان در تبیین این نتایج می. باشدمی ها ها نتایج حاکی از نرخ معنادار اشتغال مرتبط با دوره مرتبط با دوره

منابع انسانی  کند می تعیین آن چه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راکرد که 

معتقد  (1393، نقل از ایلخچی) برای مثال فردریک هاربیسون. آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن

و  ها مهارتمکانیسم نهادی اصلی برای توسعه . دهد می که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملی را تشکیل است

جهان سوم بر این باورند که رمز اصلی توسعه ملی های  ر کشورلیکن اکث. نظام آموزشی است، دانش انسان

شغلی و نیاز بازار کار های  آموزشی است بدون آن که به فرصتهای  فقط در گسترش کمی سریع فرصت

تاثیر الف(  دزن می ویژه بر محور و جریان اصلی اقتصادی دور طور بهآموزش و اشتغال . توجه داشته باشند

های  تفاوت بین فواید و هزینهو ب(  و عرضه آموزشی (که انگیزه اقتصادی است) آموزشیمتقابل تقاضای 

 این تفاوت در استراتژی سرمایه گذاری آموزشیهایی  اجتماعی و شخصی در سطوح مختلف آموزشی و اثر

 . (1377، تودارو)

و وسیع نظام  گسترش کمی، در حال توسعههای  در اکثر کشورها  کرده ظهور پدیده بیکاری تحصیل

 توانمی مشکل را، ی که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعیطور به. برد می آموزشی را زیر سوال

مجبورند ها  آن، دیدگان با فزونی عرضه بر تقاضای آموزش. تخصیص بهینه منابع توجیه کردعدم برحسب 

مدرک شرط به دست نه ، به این ترتیب. کنند می را را طلب مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین تری

 . (1379، بیابانی) شود و نه مهارت و آموزشی که فرد کسب کرده است نمی آوردن شغل

خاص مورد نظر صنعت و هم ی ها مهارتهم ای  فنی و حرفههای  آموزشدر چنین بافتی 

یرات که به دلیل تغی یبرای شاغلینهمچنین ها  این آموزش. سازدعمومی بازار کار را فراهم میی ها مهارت

لذا به این نوع . کند می امکان بروز شدن و تکمیل مهارت را فراهم، شوندفناوری دچار کاهش کارایی می
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به خصوص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در ، به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاریها  آموزش

ای  پیوند آشکار و پیچیدهای  فنی و حرفههای  ن بازار کار و آموزشمیا. شود می نگریسته، اقتصاد جهانی است

فنی و های  عواملی است که بر پویایی آموزشترین  تغییرات حادث در بازار کار یکی از مهم. وجود دارد

؛ 2004، ثومسن و زیس، هوجر) که تغییرات برجسته و باالیی نداشته باشدهرچند  گذارد می تاثیرای  حرفه

 . (2001، ریچاردسون و برگ

های معموال آموزش. ای داردختگان دانشگاهی اهمیت ویژهآمو دانشاین مسئله در مورد جمعیت 

شود همین دانشگاهی بدون در نظر گرفتن تقاضاهای دنیای کار و در یک بافت تاریخ مصرف گذشته ارائه می

های بی شود که کانون تمرکز پژوهشبا اهمیت میانتقال( بسیار پیچیده و ) مورد موجب ایجاد یک دوره گذار

؛ 2018، ؛ ون و بیدل 2016، ؛ اسپیر2018، کیم و لی :های اخیربرای نمونه فقط در سال) شماری شده است

الزاروا و ، وهالدو 2018، ؛ بارنز و روتیر2017، ؛ وایت2019، رسی و وودن -موی، ؛ کاری2016، دانکن

 . (2019، هالوسکوا

های آموزشی ای که نظامختگان دانشگاه یک موضوع جهانی است بگونهآمو دانشمعضل بیکاری 

( معرفی و کانون مداخالت NEET1) آموزش دیدهغیر محصلغیر شاغلغیر جمعیتی را تحت عنوان جوانان

( 2015، گز؛ کارکیلو و کونی2019، ؛ پاتناسارانی2018، ؛بیرد2018، برانت :برای نمونه) دهند شغلی قرار می

ای را در بر گرفته و شکاف اغلب این مداخالت باز طراحی یا طراحی الگوهایی است که آموزش فنی و حرفه

های عمده آموزش ها و استراتژیسیاست. های فعلی بازار کار را پوشش دهدهای قبلی با نیازبین آموزش

مرتبط با تخصص را غیر بیکاری یا اشتغالای توانایی کاهش شیب از طریق راهبردهای فنی و حرفه ها مهارت

شده تا نفس های اجرایی ساختن مربوط میها بیشتر به شیوههای این برنامهداشته است و عمده محدودیت

 . (2015، کارکیلو و کونیگز) هااین برنامه

سودمندی نگاهی راهگشا و مبتنی بر ، های آموزش مهارتها در زمینه اثربخش بودن برنامهپژوهش

ها میزان ها معتقدند درگیر کردن جوانان در این آموزشاکثر این پژوهش. نمایندها را ارائه میاین برنامه

امکان کاهش ، به عالوه فراگیری مهارت. دهدوابستگی آنها را به خانواده و خدمات بیمه بیکاری کاهش می

جهی کاهش داده و افراد را به امکانات ورود به ختگی تا سن ورود به کار را به میزان قابل توآمو دانشسن 

در واقع تجربه کارورزی امکان تبلور عالیق . سازدحوزه شغلی متناسب با عالقه و شخصیتشان آماده می

 . (2011، ؛ برونلو و اسکوالتر2015، جنکینز و کونیگز، ایمرول) دهدشغلی را افزایش می

 اثربخشیای به منظور افزایش های فنی و حرفهو آموزش هایی در زمینه اصالح فرایندهاالبته تالش

ختگان بیش از آمو دانشهای تحصیلی آنها نیز صورت گرفته است تا ضمن افزایش نرخ اشتغال از پتانسیل

ای همزمان با های فنی و حرفهی اصالحی شامل ارائه زودهنگام آموزشمهمترین برنامه. پیش استفاده گردد

ی ها مهارتمزیت عمده این نوع از آموزش . یا شروع تحصیالت کالج یا دانشگاه است تحصیالت دبیرستانی

                                                           
1 youth not in employment, education, or training 
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تثبیت و تحکیم موقعیت شغلی را پیدا ، آمادگی، ای این است که فرد کارآموز فرصت تبلورفنی و حرفه

1مربیگری شغلی"های کند به عالوه استفاده از ظرفیت می
گمشده  هایدر واقع یکی از حلقه. استتر  فراهم "

در . باشدای در شکل رایج آن نبود مربیگری شغلی پیوسته برای شرکت کنندگان میهای فنی و حرفهآموزش

ها بر مبنای عالیق بیان شده به جای عالیق تست کارآموزان مجبور به انتخاب دوره، فقدان مربیگری شغلی

 . (2012، براون و بروان) باشندشده یا ابراز شده می

حمایت  2بوسیله مربیانی، فردیهای  دهد که کاریابان موفق عالوه بر تفاوت می شاننها  پژوهش

اصطالح مربیگری به عنوان یک رابطه . (2014، رن و همکاران)اند  که رفتار کاریابی آنها را ارتقا دادهاند  شده

شده سازی  ه مفهومبین یک فرد دارای تجربه کمتر و یک فرد بزرگتر با تجرب 4دهنده 3هدایت کننده و رشد 

 رابطه با مربی پیامدهای مثبتی برای جوانان به همراه دارد که به عنوان نمونه. (2008، و دوبویس رودز) است

عزت نفس باال و اجتناب از رفتارهای ، نگرش مثبت به خانواده و همساالن، توان به کارآمدی تحصیلی می

در این رابطه منحصر به فرد و ویژه به لحاظ . (2008دوبایز؛ نگ و ، ایوانس، آلن، ایبای) اشاره کرد، پرخطر

انواع خاصی از . دهدیادگیری جدیدی را به شاگردخود پیشنهاد میهای  مربی رهنمودها و فرصت، هیجانی

اجتناب های  این یادگیری برای نوجوانان ممکن است به استراتژی، افتد می یادگیری در روابط مربیگری اتفاق

در محیط دانشگاهی . ساالن و اینکه چطور روابط بهتری با والدینشان برقرار سازند مربوط باشداز فشار هم

ممکن است شامل یادگیری در آزمایشگاه علمی شود و در محیط کار یادگیری در مورد این که چطور 

مطالعات . (2013، ایبای و همکاران) شود را مد نظر قرار دهدموجب ارتقای مسیر شغلی فرد میسازی  شبکه

 شغلی و تحصیلی، دانشگاهی تاثیر مثبتی بر پیامدهای شخصیهای  دهد که مربیگری در محیط می نشان

این . باشند می سه حوزه متمایز مربیگری وجود دارد که هرکدام مربوط به مراحل رشدی مختلفی. گذارد می

اما این ، اند نسبتاً مستقل توسعه یافتهها  هرچند این حوزه. 7و محل کار 6دانشگاه، 5سه حوزه عبارتند از جوانان

معنادار ، تواند تأثیرات مثبت می مربیگری، همدلی و صداقت، باور مشترک را دارند که از طریق تعامل اعتماد

 . (2008، رودز و دوبای) و ماندگار بر روی شاگردان تحت حمایت داشته باشد

در نظر گرفتن ، ای مورد نظر قرار گرفتهفهها فنی و حرکوشش دیگری که برای ارتقای سطح دوره

ی اساسی بازار کار هستند که ممکن است ماهیتا و به صورت مطلق ها مهارتی شغلی در کنار ها مهارت

های مندی بیشتر از فرصتختگان امکان بهرهآمو دانشهایی رو تحرک کنند که به شغلی نباشند بلکه یادگیری

( SCANS) ی الزمها مهارتیی که توسط کمیته اجرایی برای رسیدن به ها مهارتآن دسته از . شغلی را بدهد

یی هستند که برای ها مهارتاز پنج مهارت و یک فونداسیون سه قسمتی از ای  مشخص می شوند مجموعه

                                                           
1 career mentoring  

2 mentor 

3 protégé 

4 developtnentally oriented relationship 

5 youth mentoring 

6 academic mentoring 

7 workplace mentoring 
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پنج مهارتی که به . نباشد، اگر عموماً بخشی از برنامه سنتی حتی. عملکرد شغلی موفق الزم پنداشته می شوند

ی بین ها مهارت( 2) ( منابع1) ضروری هستند عبارتند از توانایی استفاده مؤثر از دانش اولیه در محل عنوان

( 1) سه مهارت پایه که باید به آنها رسید عبارتند از و. ( تکنولوژی5ها ) ( سیستم4) ( اطالعات3) فردی

مانند توانایی یاد  یی فکراه مهارت( 2) ریاضیات و گوش دادن، نوشتن، ی پایه مانند خواندنها مهارت

نقل از براون ) عزت نفس و صداقت، ( خصوصیات فردی مانند مسئولیت3) و، استدالل و حل مسئله، گرفتن

 . (2004، و لنت

اساس این . ها ارائه شدهشدن این آموزشتر  هرحال در کنار تمامی پیشنهاداتی که برای غنیه ب

در این  کننده شرکتافراد . دهدملزومات بازار کار را کاهش میهای نظری و ها شکاف بین آموزشآموزش

نمایند و آمادگی های انتخاب شغل را به عنوان اولین گام در زنجیره آمادگی شغلی کسب میها دغدغهدوره

را  العمر ماداماین مدل آموزشی در واقع نوعی یادگیری . کنندهای شغلی پیدا میبیشتری برای شکار فرصت

، ایهای شغلی و حرفهانجمن آموزش) گرددسازد که اساس تغییر در نقش شغلی محسوب میمیفراهم 

 . (2013، والنت و براونینگ، نقل از براند، 2010

 و کننده شرکتختگان آمو دانشت بعدی پژوهش در خصوص مقایسه موفقیت شغلی سؤاال

. باشددر موفقیت شغلی در این دو گروه میای بیانگر عدم تفاوت های فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتغیر

دی دی هائو و ، ( و دی وس2009) دیوتینک و بوینس، ( و دی وس2008) که دی وس و سونس همچنان

هم عوامل سازمانی مانند نقش مدیران و سرپرستان و هم نقش عوامل ، اند( اشاره نموده2011) ون در هیدن

های بنابراین شرکت در دوره. یت در موفقیت شغلی تاثیر داردمدیریت شغلی و خالق، درونی مانند انگیزه

های شغلی بدون اینکه با سایر عوامل تلفیق و یکپارچه گردد نقش بارزی در موفقیت شغلی افزایش صالحیت

ای به بیان دیگر بسیاری از ملزومات موفقیت شغلی پسااشتغالی هستند و به عوامل سازمانی. نخواهد داشت

، های محول شدهعواملی مانند رضایت از نقش. گردندند که پس از شروع به کار متجلی میشومربوط می

 ... نحوه اداره سازمان و، مسائل مالی، توانایی تعامل با همکاران و سرپرستان، تناسب آنها با تخصص افراد

 . های شغلینمایند تا ارتقای شایستگیخوش تغییر می موفقیت شغلی را بیشتر دست

مند های شغلی در صورتی که سایر عوامل سازمانی و حتی فردی از رشد خوبی بهرهستگیشای

. توانند موفقیت شغلی را نه بصورت مستقیم بلکه به عنوان یک متغیر میانجی تحت تاثیر قرار دهدمی، باشند

متغیر وجود داشته زای این  به عبارتی چنانچه سایر عوامل ایجادکننده موفقیت شغلی به عنوان عوامل برون

، دی دی هائو و ون در هیدن، دی وس) تواند اثرات این عوامل را بهینه سازدنگاه صالحیت شغلی میآ، باشند

2011) . 

مدل استفاده شده از موفقیت شغلی در پژوهش حاضر بر مبنای الگویی است که این ، هم راستا با همین تبیین

مطابق . نمایدمیسازی  مفهوم، هایش در زمینه شغلیآلی و ایدهمفهوم را حاصل ارزیابی فرد از وضعیت فعل

( و شامل 2015، ایشاک) ها داردآلاین الگو موفق بودن یا عدم موفقیت شغلی بستگی به برآورد نسبی از ایده
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بخش قابل مشاهده و عینی این موفقیت شامل . (2016، کلر و هیرچی، اسپارک) ابعاد درونی و بیرونی است

منزلت شغلی و امکانات رفاهی است و بخش ذهنی و درونی شامل احساس و ، ارتقاء، هایی نظیر مزایامتغیر

احساس ، خودکارآمدی، باشد که شامل احساس تسلط و شایستگیشان میرفتار افراد نسبت به مسیر انتخابی

نیل به موفقیت شغلی بنابراین . (2014، ابالی و ولمر، اسپارک) رضایت شغلی و تعهد شغلی است، مسئولیت

دهند و شانس ای از عوامل درونی و بیرونی این سازه را ارتقاء میفقط در گروه یک عامل نیست و مجموعه

 . تسلط و مهارت شغلی احتماال نا چیز و اندک خواهد بودبرحسب  ارتقای موفقیت فقط

پذیری  یعنی اشتغالت بعدی پژوهش حاضر در خصوص مقایسه دو متغیر بنیادی مسیر شغلی سؤاال

ای که نسل جدید بوده بگونه های اخیر مورد توجه دانشگاهاین دو سازه در سال. شغلی بودپذیری  و انطباق

ختگان آمو دانشهدف گذاری برای تربیت ، در تعریف آنها از دانشگاه عالوه بر پوشش آموزشی و پژوهشی

های اخیر در خصوص در همین راستا پژوهش. شده استبرجسته ، و منطبق با تغییرات بازار کارپذیر  اشتغال

، دی پیترو :2015برای نمونه و فقط از سال ) ختگان رو به گسترش استآمو پذیری دانش افزایش اشتغال

، ؛ و سانتوس2019، ؛ کو2018، ؛ سولمان2017، او لیری ؛2016، تامپسون و راینر، اورتون، ؛ سرکار2015

2020). 

ای در زمینه حمایت شغلی نیز وضع به همین منوال است و متون برجستهپذیری  در خصوص انطباق

برای نمونه ) خوردختگان به چشم میآمو دانشاز ارتقای این سازه به عنوان یک مفهوم بنیادی مسیر شغلی در 

اوموکرو و  ؛2017، ؛ اسماعیل2016، فریرا و کوئتزی، ؛ اسماعیل2015، مونتریو و المیدا :2015و فقط از سال 

های این گسترش پژوهش. (2020، و پارک و پارک 2019، جوهری و فاوهینمی، تان، ؛ یحیی2018، اوکورامی

ها در خالل تحصیالت های آموزشی برای رشد این ظرفیتها به منظور اتخاذ سیاستعلمی در این زمینه

سازی  ای در غنیی و حرفهی فنها مهارتدر این بین نقش آموزش . باشددانشگاهی و پس از آن می

دی گازمن و  :های اخیربرای نمونه و فقط در سال) گیر بوده است شغلی چشمپذیری  و انطباقپذیری  اشتغال

چی روز و ، ؛ علی2017، ؛تیلور2017، ؛ الوریجسن و نیکایز2016، ؛ مونیشی و امانوئل2013، چوی

، ؛ الزاروا2019، الزاروا و هلوسکوا، ؛ هالدو2019، استوارت و رودریگز، دیگنان، ؛ فرازر2018، عبدرزاک

 . (2020، اوکولی و همکاران ؛2019، هالدو و هلوسکوا

را به عنوان یکی از چهار اولویت اصلی راهبرد ملی اشتغال جوانان پذیری  اشتغال، سازمان ملل متحد

کشورها  همه :دارد می بیاند حمت لشبکه اشتغال جوانان در سازمان مل در این راستا،. نموده است نتعیی

بازار کار خود های  و سیاستای  حرفهدهی به آموزش و مهارت آموزی  تفکر مجدد و جهت، نیازمند بازبینی

ای  . کاری را بدهند ضور در زندگیحانتقال جوانان از مدرسه به کار بوده تا به آنها فرصت  تسهیلبه منظور 

مفهوم اساس  نبلکه ای، تسث نظری نیحیک ب موضوع کند که قابلیت اشتغال صرفاًمی نث روشحب

پذیری  مفهوم اشتغال، فاوصا نبا ای. گیردبازار کار و راهبردهای شغلی کشورها را در برمیهای  سیاست
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اروپایی و ماورای های  اکثر ایالت، تانسهای بازار کار کشورهایی از جمله انگل را در سیاستای  جایگاه عمده

 . (2005، مک کوئید و لیندسای) آن پیدا کرده است

شود، یکی ب بسط و گسترش این مفاهیم میای موجهای فنی و حرفهدر تبیین اینکه چگونه آموزش

در واقع این مقاله درصدد تبیین همین . اند( ارائه نموده2019) را فرازر و همکاران ها تبیینترین  جامعاز 

یا  ها مهارتای از طریق ارتقای های فنی و حرفهآموزشکنند که آنها اشاره می. چگونگی بوده است

های و قابلیت ها مهارتاین . شودها میمنجر به افزایش این قابلیت، ای که ذکر خواهد شدگانه های ده قابلیت

 -4 ،یادگیری کار گروهی -3 ،ی ارتباطیها مهارتپرورش  -2 ،کسب نگرش مثبت -1گانه عبارتند از  ده

-9، های فرهنگیصالحیت -8 ،کارآفرینی -7 ،خالقیت -6 ،به یادگیرینسبت گشودگی  -5 ،مدیریتی -خود

 . تفکر حل مسئله -10آوری و  تاب

نماید بلکه بنیادهایی را های شروع یک کار را شکوفا میدر واقع یادگیری یک مهارت نه تنها بارقه

به عنوان نمونه . نمایندد به بازار کار کسب میکند که افراد از طریق آنها آمادگی بیشتری برای ورومتحول می

اند که یادگیری یک مهارت جدید و برجسته شدن این ای گزارش کردهی فنی و حرفهها مهارتیادگیرندگان 

به . توانسته نگرش آنها را به قابلیت خوداشتغالی مثبت نماید، موضوع که مهارت جدیدی اکتساب شده است

ی ارتباطی موثری را برای ورود و ارائه ها مهارتاند یک مهارت جدید توانستهعالوه آنها ضمن فراگیری 

توانسته آنها را با جو کار  در یک فضای گروهی، ها مهارتیادگیری  همچنین. تقاضای شغلی یاد بگیرند

ای از مدیریتی که مجموعه -خود. کمک نماید، گروهی و نحوه مشارکت گروهی برای پیشبرد اهداف شغلی

ها افزایش گیرد نیز بر اثر شرکت در دورهرا در بر می ...جویی هیجانی و  نظم، مانند مدیریت زمان ها رتمها

تاب آوری بیشتری در برابر نامالیمات احتمالی مسیر کاری کسب  کننده شرکتیافته است عالوه بر این افراد 

های مثبت بیشتری را پیش روی افقی راهگشاتری مجهز شده و ی حل مسئلهها مهارتاند همچنین به کرده

های جدید و اشتیاق و گشودگی به یادگیری العمر مادامفضا و محیط آموزشی یادگیری . اندخود متصور شده

بین فردی توان خالقیت آنها را بسط داده است و های  را در آنها تحریک نموده است ضمن اینکه یادگیری

 . (2019، فرازر و همکاران) گشوده است های کارآفرینی جدیدی را برای آنهانگرش

دهد که افراد ( نشان می2019) نورالدین و مصطفی، علی، به عالوه نتایج پژوهش خیرالدین

توانند به مشاغل ای تحرک شغلی بیشتری دارند به عالوه انها میهای فنی و حرفهدر دوره کننده شرکت

اشتغالی دارند و  -آنها ادراک باالیی از خود. ا بروزتر سازندشان رجدیدتری بیاندیشند و یا اینکه مشاغل فعلی

 . در نتیجه با تغییرات سریع فضای شغلی زودتر سازگار خواهند شد

باالتر پذیری  ( به این تبیین اشاره شده که علت اشتغال2018) همچنین در پژوهش سلیمان

 یادگیری، ایاز عوامل یادگیری مهارت حرفهای ترکیبی های فنی و حرفهدر دوره کننده شرکتختگان آمو دانش

، شبکه سازی) ی ارتباطیها مهارتو  (...رفتار کاریابی و ، مدیریتی -خود، حل مسئله) ی شناختیها مهارت
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را مورد توجه قرار  ها مهارتها در روند پرورش دانشجویان باید هر سه این باشد و دانشگاه( می...نظارت و 

 . دهند

، گیری شغلی ی تصمیمها مهارت( نیز اعتقاد دارند این 2019) و هلوسکوا الزاروا، هالدو

ی ها مهارتکنترل بر وظایف شغلی و ، های جاری شغلیدغدغه، خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

 . دهندشغلی را تحت تاثیر قرار میپذیری  بخشند و از این طریق انطباقجستجوی شغلی را ارتقاء می

کلی نتایج پژوهش نشان داد که فراگیری منسجم یک  طور بهبندی این قسمت این است که  جمع 

های فنی و اند یعنی آموزشمهارت شغلی از طریق بسترهایی که در سطح جهانی به همین منظور طراحی شده

نخست، هدف  ممکن است در وهلهگرچه . تواند رفتارهای مرتبط با نقش شغلی را ارتقاء بخشدمی، ایحرفه

 اما تغییر در سطوح بنیادی مسیر شغلی ،اشدبانتخاب شغل و ورود به بازار کار ای  های فنی و حرفه از آموزش

یک آموزش  در واقع فراگیری یک مهارت صرفاً. استکه ریشه و شالوده انتخاب شغل  شود را نیز موجب می

تواند بستر کند که میای ایجاد میخودپندارهاز آن نیست بلکه زایی  خاص به منظور شروع یک شغل و درآمد

بنابراین نسبت به . سازدتر  های شغلی دنیای معاصر را هموارمواجهه با نامالیمات و تغییرات شگرف مسیر

 . بسنده نکرد سطحی نتایجرا ایجاد نمود و به تر  ارزش فراگیری یک مهارت باید دیدگاهی وسیع

 

 نتایچ پژوهشبر  یمرور

 نتایج امیدوارکنندهالف( 

در باال رفتن  ای فنی و حرفه ها دورهآموختگان دانشگاهی در  طور کلی شرکت دانشجویان و دانش به -

ها  ساعت در دوره 1000این نرخ در مردان و کسانی که بیش از دارد؛  مثبت آنها تأثیر نرخ اشتغال

چون انگیزه شرکت در دوره، تعداد . متغیرهای دیگر استطور معناداری باالتر  اند، به شرکت کرده

، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و ... تأثیر چندانی در این رابطه ها دوره

بدون لحاظ کردن این دست متغیرها، به توسعه توان  می نهای کال گذاری سیاست . بنابراین درندارند

 ای برای دانشجویان مبادرت کرد. های فنی و حرفه آموزش

 طور معناداری باالتر از اشتغال غیرمتبط است؛ یعنی به ایهای فنی و حرفه نرخ اشتغالِ مرتبط با دوره -

مرتبط  طور مستقیم یا غیرمستقیم به ای آنها های فنی حرفه کنندگان دانشگاهی که دوره تعداد شرکت

آنها با شغل فعلی آنها های  طور معناداری باالتر از آنهایی است که دوره با شغل فعلی آنهاست، به

 9/51ها،  کننده در دوره آموختگان دانشگاهی شرکت تر از کل دانش به زبان ساده نامرتبط است.

طور  کنند که به در مشاغلی فعالیت میدرصد آنها  5/60درصد شاغل هستند. از بین این شاغلین، 
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امیدبخش  ال نیست، اما جه ایدهاگرچه این نتیها مرتبط است.  مستقیم یا غیرمستقیم به محتوای دوره

 هدر رفتهای  های فنی و حرفه های صرف شده در دوره عمالً هزینه صورت است؛ چرا که درغیر این

  .شود محسوب می

های فنی کننده در دوره آموختگان دانشگاهی شرکت پذیری شغلی دانش و انطبقا پذیری میزان اشتغال -

اگرچه  .کننده است آموختگان دانشگاهی غیرشرکت انشطور معناداری باالتر از د ای بهو حرفه

 از جهاتمرتبط ختم نشود، اما یا اشتغالِ ها ممکن است به اشتغال زودهنگام و  در دوره  شرکت

 های شغلی بیانجامد؛ نتایج این قسمت گواه این مدعاست. در زمینهتواند به رشد افراد  دیگر می

اند، نسبت  کنندگان دانشگاهی، چه آنها که شاغل هستند و چه آنها که هنوز شغلی پیدا نکرده شرکت -

حد  درها را  درصد از آنها شرکت در این دوره 70ای نگرش مثبتی دارند.  های فنی و حرفه به دوره

اد به حد زیاد و خیلی زی دردرصد آنها،  80؛ و کنندزیاد و خیلی زیاد به دیگران توصیه می

کنندگان از این  شرکتاین یافته حاکی از رضایت باالی  .ای دارند توصیهچنین های خود  ای رشته هم

  ختم نشود.اشتغال فرد دهد ولو به  ها اتفاقات مثبتی رخ می که در این دورههاست. پیداست  دوره

 

 ب( نتایج هشداردهنده

نرخ اشتغال تأکید شد، اما این امر به معنای ها بر باال رفتن  در قسمت قبلی به تأثیر مثبت دوره -

ای نیست. به عبارت دیگر اگرچه  فنی و حرفه آموزش موفقیت حداکثری و توفیق عالی اداره کل

ها و عدم  . ازاینرو در ادامه برخی از خألتلقی شودکننده  نتایج امیدوارکننده کم نیست، اما نباید قانع

 پردازیم. ها می توفیقات این دوره

های کننده در دوره کننده و غیرشرکت آموختگان دانشگاهی شرکت در دانشزان موفقیت شغلی می -

فهم این نکته دشوار نیست؛ چراکه حدود نیمی از کسانی که . ای تفاوت معناداری نداردفنی و حرفه

 اند در حال حاضر بیکار هستند. ها شرکت کرده در این دوره

اند به واسطه دانش و مهارت کسب شده در  گاهی، نتوانستهکنندگان دانش درصد شرکت 84بیش از  -

ال  ای ایده های فنی و حرفه اگرچه چنین انتظاری از دوره زایی کنند. ها برای دیگران اشتغال این دوره

ی سطح ها مهارتای به  های فنی و حرفه کند که در دوره رسد اما این نکته را روشن می به نظر می

، آمده 2-1، شکل 1در فصل  ها مهارتای از این  شده است )دستهتوجه تر کمباال مثل کارآفرینی 

  .است(
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دانش و مهارت ارائه شده کنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که  درصد شرکت 50نزدیک به  -

ورود به شغل به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم توانسته است آنها را برای  ها در دوره

 کند.آماده  یفعل

کنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده در  درصد شرکت 60بیش از  -

 ها به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم به رونق شغل فعلی آنها منجر شده است.دوره

 کنندگان دانشگاهی شاغل گزارش دادند که دانش و مهارت ارائه شده در درصد شرکت 68بیش از  -

 ها به هیچ وجه نتوانسته یا در حد خیلی کم و کم به تغییر شغل آنها کمک کرده است. دوره

 

 پیشنهادات کاربردی

شود. بدیهی  های پژوهش و آنچه در فصل پنج نوشته شد، پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می بر اساس یافته

ای به وجوه مختلف  های فنی و حرفه آموزشاست که با عنایت به آشنایی و اشراف کارشناسان اداره کل 

های  داللتها و نتایج این طرح  توانند از یافته ای، ایشان می های فنی و حرفه اداری، مالی و آموزشی دوره

 کاربردی دیگری نیز استخراج کنند. پیشنهادات پژوهشگران به قرار زیر است:

ها  ها، ارزش شامل شخصیت، رغبت –کنندگان  طراحی فرایندهایی که خصایص مسیر شغلی شرکت -1

ها از کارآمدی و  شود که دوره ها انطباق دهد. این امر باعث می های دوره را با ویژگی -و استعدادها

 اثربخشی بیشتری برخوردار باشد.

 تر. های مناسب  ارائه مشاوره مسیر شغلی به افراد متقاضی به منظور هدایت بهتر آنها به سوی دوره -2

صورت حقیقی و مجازی( با مشارکت شاغلین موفقی که  های شغلی )به ندهی کلوپطراحی و ساما -3

 اند. ها شرکت نموده پیش از این در دوره

 کنندگان. پذیری برای تمامی شرکت های ویژه مداخالت اشتغال طراحی پروتکل -4

ریق ای از ط های فنی و حرفه روز برای آشناسازی دانشجویان با دوره های به استفاده از شیوه -5

 انداز زمانی، رویدادهای موفقیت و ... . مداخالت چشم

 های کاریابی به منظور افزایش اشتغال. آموزش مهارت -6

ای، به منظور جذب دانشجویان  های فنی و حرفه رسانی و تبلیغات دوره های اطالع ارتقاء شیوه -7

ا پژوهشگران در شوندگان ب رسانی یکی از موارد پرتکراری بود که پرسش )فقدان یا ضعف اطالع

 گذاشتند(. میان می

های برگزار شده از سوی مراکز آموزشی که با مجوز اداره کل  نظارت بیشتر و دقیقتر بر کیفیت دوره -8

های مراکز مذکور،  کیفیت پایین دورهکنند ) ای در سطح شهر و استان فعالیت می آموزش فنی و حرفه

 گذاشتند(. پژوهشگران در میان می شوندگان با یکی از موارد پرتکراری بود که پرسش
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های ارائه  کردند، رایگان و کم هزینه بودن دوره شوندگان بر آن تأکید می یکی از امتیازاتی که پرسش -9

رود که در شرایط اقتصادی کشور این رویه  ای بود. انتظار می شده از سوی مراکز دولتی فنی و حرفه

 ادامه پیدا کند.

  

 یپیشنهادات پژوهش

های ای با استفاده از طرحی فنی و حرفهها مهارتهای مختلف آموزش دوره اثربخشیبررسی  -1

تواند نتایج می، هاای و محاسبه اندازه اثر دقیق این آموزشتجربی به منظور کنترل متغیرهای زمینه

 . مندتری فراهم سازد و روشتر  شفاف

حیطه ، نی یا تکنولوژی آموزشی(استفاده از امکانات ف) شناسایی عوامل موثر در حیطه آموزش -2

مانند عوامل شناختی و ) مانند روش تدریس( و حیطه مربوط به کارآموز) مربوط به مدرس

 . باشدتر  موثر یهاتواند راهگشای آموزشانگیزشی( می

تواند می، انجام یک مطالعه طولی و پیگیری وضعیت فراگیران در طی مراحل پس از یادگیری مهارت -3

 . سازدتر  ای را روشنهای فنی و حرفهمورد تمرکز در آموزشفرایندهای 

ا بهتر ترسیم نموده و های مورد رغبت فراگیران رتواند حیطهسنجی آموزشی میانجام مطالعات نیاز -4

 . سازدتر  مندی آنان را فراهم امکان بهره

دانشجویان ختگی آمو دانشهای مشارکت پیش از در خصوص روش 1سنجی مطالعه امکان انجام یک -5

 . تری در اختیار متخصصان این حیطه قرار دهد تواند چشم اندازهای نوینمی

ای و استخراج نقاط ضعف از منظر ی فنی و حرفهها مهارتهای آموزش مطالعه آسیب شناختی دوره -6

 تر آنها را برجسته اثربخشیها را کمتر و تواند نقاط ضعف برنامهمدرسان و فراگیران می، کارشناسان

 . نماید

 

 های پژوهشمحدودیت

ای در برخی موارد های فنی و حرفهکننده در دوره آموختگان دانشگاهیِ شرکت اطالعات دانش -1

ها، عدم ثبت رشته دانشگاهی و های تماس مخدوش، عدم ثبت دقیق دورهنابسنده بود؛ مانند شماره

 گیری را با محدودیت مواجه ساخت.  ... . این امر فرایند نمونه

ای های حرفه های غیررسمی آموزش مهارتبرخی از افراد منتخب به عنوان گروه نمونه در دوره -2

  های رسمی در پژوهش فراهم نبود.ها از دورهشرکت نموده بودند که امکان جدایی تاثیر آن دوره

                                                           
1 feasibility study 
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 ای آموزی فنی و حرفه های مهارت الف( پرسشنامه سنجش نتایج شرکت در دوره

 . . . . سن:  .1

 مرد   جنسیت: زن  .2

       . . . . . . . . محل تولد:  .3

        کشاورزی   هنر   علوم پایه   فنی و مهندسی   رشته تحصیلی دانشگاه: علوم انسانی .4

 گروه علوم پزشکی

 دکتری       کارشناسی ارشد      کارشناسی         کاردانیآخرین مدرک تحصیلی:  .5

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

 . . . . . . . . . شهر محل تحصیل دانشگاه:   .7

 ایو حرفه فنی      کاربردی -علمی     پیام نور    دولتی   نوع دانشگاه:   آزاد .8

 . . . . . . . .  :ایهای فنی و حرفهسال شرکت در دوره .9

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :نام دوره )ها( .11

 . . . . . . . . . . . . . : )ها( ساعات حضور در دوره .11

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : )ها( محل شرکت در دروه .12

 :کدام است؟ آموزی مهارت (های) شرکت در دورهشما برای انگیزه یا هدف اصلی  .13

  راه اندازی یک شغل یا کسب و کار مستقل     استخدام شدن یا پیدا کردن یک شغل

  شغل دومداشتن   عالیق شخصی   مهاجرت به خارج کشور

 . . . . . . . . . . سایر موارد )لطفا ذکر بفرمایید(   مدرک و رزومه کاریداشتن 

 بیکار  شاغل   : شما چگونه است؟وضعیت اشتغال در حال حاضر  .14

 خیر   بله   : اید؟ آیا قبالً در جایی شاغل بوده .15

شود؛ در غیر نیز پاسخ داده  26تا  16های  به پرسش، شونده در حال حاضر شاغل است * اگر پرسش

 . صورت خیر این

 هنر و صنایع دستی  خدمات  کشاورزی  ی صنعت -فنی: شما در کدام حوزه قرار دارد شغل فعلی .16

 . . . . شدید؟:  شغل فعلیدر چه سالی وارد  .17

 . . . . : در شغل فعلی چند سال سابقه کار دارید؟ .18

  خیر رده است؟ بلهبه ورود شما به شغل فعلی کمک کدوره)ها(  آیا شرکت در این .19

 : ارتباط دارد؟ های( گذرانده شدهشغل فعلی شما با دوره )آیا  .21

 خیر       غیرمستقیمطور  به، بله         طور مستقیم به، بله



 158                              پیوست

 

اید برای دیگران هم  توانسته، اید ای کسب کرده در دوره )های( فنی و حرفهیی که ها مهارتبه واسطه آیا  .21

 ؟کنیدآفرینی  اشتغال

 خیر   غیرمستقیم طور به، بله   مستقیمطور  به، بله

 ؟ه استها تا چه میزان شما را برای ورود به شغل فعلی آماده ساختدانش و مهارت ارائه شده در دوره .22

 خیلی زیاد        زیاد         متوسط         کم       خیلی کم       به هیچ وجه

 ؟بمانیدشغل فعلی خود در ها تا چه میزان به شما کمک کرد تا دورهدانش و مهارت ارائه شده در  .23

 خیلی زیاد        زیاد         متوسط         کم       خیلی کم       به هیچ وجه

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

 خیلی زیاد        زیاد         متوسط         کم       یلی کمخ       به هیچ وجه

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

 شوید؟

 خیلی زیاد        زیاد         متوسط         کم       خیلی کم       به هیچ وجه

 کنید؟دیگران توصیه میبه  کلیطور  را به ای ی فنی و حرفههادوره آیا شرکت در .26

 خیلی زیاد        زیاد         متوسط         کم       خیلی کم       به هیچ وجه

 کنید؟توصیه می خودهای  ای هم رشته را به ای ی فنی و حرفههاآیا شرکت در دوره .27

 خیلی زیاد        زیاد         متوسط         مک       خیلی کم       به هیچ وجه
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 نبی ب( پرسشنامه موفقیت شغلی

 

 

 
  

ف
دی

ر
 

 باشد؟ می زیر چههای  نظر شما در مورد هر یک از گویه

کم
ار 

سی
ب

 

ی کم
حد

تا 
 

اد
زی

اد 
زی

ار 
سی

ب
 

      .  تا چه اندازه از شغل خودتان راضی هستید 1

      . کامل مورد حمایت مدیریت سازمان در کارم هستم طور به 2

      ،  دهم می انجام، کاری را که واقعا دوست دارم، مختلفهای  در موقعیت 3

      . همکارانم من را دوست دارند 4

      . ارزیابی عملکرد خوبی دارم 5

      . بگیرمتوانم از سایر همکاران دیکر کمک  می ،وقتی که مشکالت دارم 6

      .  به سرپرستان اعتماد دارم 7

      . آورم می کنم برای کارم ارزشمند است را به دست می آن چیزی که فکر 8

      به اندازه کافی مسئولیت شغلی دارم 9

1

0 

      . در مقایسه با سایر همکاران دیگر درآمد منصفانه دارم

1

1 

      . دارمترفیع شغلی زیادی وجود های  فرصت

1

2 

      . خوشحال هستم، از ترفیعات شغلی که تاکنون دریافت کردم
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 راسویل و همکارانپذیری  مقیاس اشتغال ( ج

اد
زی

ی 
یل

خ
 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

کم
کم 
ی 

یل
خ

 

 باشد؟ می زیر چههای  نظر شما در مورد هر یک از گویه

ف
دی

ر
 

اجتماعی برخوردار رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی من از جایگاه      

 است

1 

بیش از نیاز بازار کار ، در رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی من     

 یا شاغل وجود داردآموخته  دانش

2 

ای در بازار تقاضای گسترده، برای رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی من     

 کار وجود دارد

3 

یا حرفه منتهی به مدرک ، رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی من     

 شود می مطلوبی

4 

ها برای ادامه رشته تحصیلی یا حرفه انتخابی نسبت به سایر رشته     

 من اولویت دارد

5 

-های مدنظر استخدام کنندگان برخوردار میو توانایی ها مهارتاز      

 باشم

6 

جاهای خالی فراوانی برای شغل مورد نظرم در منطقه جغرافیایی ما      

 وجود دارد

7 

شناسایی ، امهای شغلی را در رشته تحصیلی یا حرفه انتخابیفرصت     

 امنموده

8 

 9 ام هستمبدنبال اشتغال در کار مورد عالقه     

 11 ضروری است، پیشرفت در مسیر شغلی نسبت به داشتن درآمد صرف     

های گزینشی اطمینان های شغلی و آزمونبه موفقیت در مصاحبه     

 دارم

11 

توانایی ، و تجاربم باشد ها مهارتبرای احراز هر شغلی که مرتبط با      

 دارم

12 

 13 فردی دارای پشتکار و بلند همت هستم     

 14 ام بی تفاوت هستمبه آینده شغلی     

 15 امام همواره پرتالش بودهدر مسیر تحصیلی     

اهدافی روشن و واقع گرایانه تالش در زندگی خود برای دستیابی به      

 امکرده

16 

ی ها مهارتهای خود در راستای تحقق اهدافم برای رشد از پیشرفت     

 خرسند هستم، جدید

17 

دانشگاهی که در  آموختگان دانشاستخدام کنندگان مشتاق هستند      

 ام را به کار بگیرندآن درس خوانده

18 
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ام شهرت دانشگاه در آن تحصیل کردهرشته تحصیلی که من در      

 بارزی دارد

19 

ام به عنوان اتحصیل شدهاز رتبه و منزلت دانشگاهی که از آن فارغ     

 کنمای برای جستجوی شغل استفاده میسرمایه

21 

 21 رشته من دارد آموختگان دانشای به جذب بازار کار نیاز گسترده     

ای به جذب دانشجویان هم رشته من ویژهاستخدام کنندگان توجه      

 دارند

22 
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 شغلیپذیری  مقیاس انطباقد( 

ف
دی

ر
 

 باشد؟ زیر چه میهای  نظر شما در مورد هر یک از گویه

اد
 زی

ی
خیل

 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

کم کم
ی 

خیل
 

      . کنمدرباره اینکه آینده ام چگونه خواهد بود فکر می 1

      . دهند می ام را شکلدانم  انتخابهای امروز آینده می 2

      در حال آماده شدن برای آینده هستم 3

در حال کسب اطالع از انتخابهای تحصیلی و شغلی هستم که  4

 . باید انجام دهم

     

      کنمبرای چگونگی دستیابی به اهدافم برنامه ریزی می 5

      کنم( می برای مسیر شغلی ام دغدغه دارم )زیاد به آن فکر 6

      کنترل کارها در دست من است 7

      کنم می مستقل تصمیم گیری 8

      گیرم می مسئولیت کارهایم را به عهده 9

      باورها و عقایدم را رها  نمی کنم 11

      متکی به خودم هستم 11

      دهمآنچه به نفعم است را انجام می 12

      پردازممی به شناسایی مسائل محیط اطرافم 13

-تحقیق می، هایی که برای رشد در پیش رو دارمبر روی فرصت 14

 کنم

     

-گوناگون میهای  قبل از دست زدن به انتخاب به بررسی گزینه 15

 پردازم 

     

-مختلف انجام کارها را مورد مشاهده و بررسی قرار میهای  راه 16

 دهم

     

      کنممیبرای سواالتی که دارم تحقیق  17

      درباره فرصتهای جدید کنجکاوم 18

      دهمتکالیفی را که بر عهده دارم را به خوبی انجام می 19

      مراقبم کارهایم را به خوبی انجام دهم 21

      ی جدید هستمها مهارتدر حال یادگیری  21

      دهمبه تدریج توانایی هایم را افزایش می 22

      کنمرا از سر راهم برداشته یا بر آنها غلبه میموانع  23

      کنممشکالتم را حل می 24

 


