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پژوهش حاضر با هدف تعیین کارایی بیرونی رشته های منتخب شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش 
انجام شد. براي انجام پژوهش 400 فارغ التحصیل رشته هاي الکتروتکنیک، برق صنعتی، حسابدارِی 
بازرگانی و حســابدارِی مالی استان تهران به صورت تصادفی چندمرحله اي انتخاب و داده های مورد 
نیاز با استفاده از پرسش نامة محقق ساخته و مصاحبه گردآروی شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 
این تحقیق از نوع پژوهش ارزشیابی اســت. یافته ها نشان مي دهد که بر اساس تعریف مرکز آمار، 
82 درصد فارغ التحصیالن شــاغل و 18 درصد آنان بیکارند. با توجه به پایین بودن شانس اشتغال 
دیپلمه  ها، اغلب فارغ التحصیالن فنی وحرفه ای و کاردانش ترجیح مي دهند به تحصیل ادامه دهند. 
دو سوم شــاغالن در مشاغل غیرمرتبط اشتغال دارند. مشاغل بیشــتر افراد آزاد و در زمینه های 
خرید و فروش و بخش خدمات اســت، یعنی رابطة معناداري بین تحصیالت و اشتغال وجود ندارد. 
اغلب شاغالن روزمزد، ماهیانه و قراردادی هستند. اکثر آنان شغل خود را از طریق مداخلة دوستان 
و آشــنایان پیدا کرده اند و یا در کســب و کارهای خانوادگی و بستگان شاغل شده اند. کارورزی و 
کارآموزی به خوبی انجام نمي شــود و نقش مؤثري در اشتغال ندارد. فارغ التحصیالن مورد مطالعه 
بیکاری و اشتغال غیرمرتبط را بیشتر ناشی از کم بودن فرصت های شغلی و نداشتن آموزش عملی 
کافی و متناســب با نیاز بازار کار دانسته اند. به نظر مي رسد برنامه های درسی مورد مطالعه کارایی 

قابل قبولی از نظر اشتغال به ویژه اشتغال مرتبط و مسائل مربوط به آن ندارد.
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مقدمه
ارزشیابی از عناصر مهم برنامة درسی است و باید در مراحل مختلف برنامه ریزی درسی حتمًا انجام 
بگیرد. ارزشیابی برنامة درسی در زمان تدوین برنامه با هدف اطمینان از درستی تصمیمات گرفته شده، 
ضمن اجرای برنامه های درســی جهت اطمینان از اجرای درست برنامه و پس از اجرای برنامه جهت 
تصمیم گیری در مورد اصالح، توقف یا تداوم آن انجام می شود. الگوی سیپCIPP( 1( الگویی جامع برای 
ارزشیابی در حوزه هاي مختلف از جمله برنامة درسی فراهم آورده است. مهم ترین هدف ارزشیابی در 
این الگو بهبود عملکرد برنامه اســت. این الگو به دست اندرکاران برنامه کمک مي کند تا با جمع آوري 
اطالعــات، برنامة خــود را به صورتی منظم، در جریان اجــراي برنامه و در پایان اجــراي آن، اصالح 
کنند )کیامنش، 1392(. جامعیت و گســترة مطالعات ارزشیابي برحسب خواستة متولیان تعیین مي شود. 
بنابراین، گاهي ارزشیابي بر درون داد، فرایند و یا برون داد متمركز مي شود. در آموزش های فنی وحرفه ای، 

به دلیل ارتباط با بازار کار، ارزشیابي برون داد بسیار مهم تلقي شده است.
ارزشیابی برون داد به منظور قضاوت دربارة مطلوبّیت بازده فعالیت های آموزشی انجام مي شود. این 
ارزشیابی به منظور ادامة فعالیت های آموزشی، قطع آن ها و یا تغییر برخی از جنبه های مورد نظر انجام 
مي گیرد )بازرگان، 1394(. میان برون داد و کارایی بیرونی ارتباط وجود دارد. ارزشــیابی کارایی بیروني 
برای بررســي تحقق اهداف برنامه های درســی و فراهم كردن اطالعات مورد نیاز برنامه ریزان به منظور 
تجدیدنظر، اصالح، حفظ و یا توقف برنامه انجام مي شود )ارنشتاین و هانکینز، 2004/ 1392(. پرداختن 
به ارزشــیابی برون داد و کارایی بیرونی در آموزش های فنی وحرفه ای با توجه به ویژگی های خاص آن 

اهمیت زیادی دارد. 
 آموزش های فنی وحرفه ای از دیرباز مورد توجه بوده ولي این توجه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی 
به طور فزاینده اي افزایش یافته است. چون توسعة صنایع ماشینی مستلزم به کارگیری نیروهای ماهر بود، 
این امر موجب شــد آموزش فنی وحرفه ای وارد نظام مدرسه ای شود و مدارس حرفه ای تأسیس گردد 
)راجســکی2، 2002، به نقل از نویدی و خاّلقی، 1393(. این آموزش ها در مقایســه با سایر آموزش ها 
به منابع بیشــتری نیاز دارد و تحلیل هزینه - فایده آن ها برای نظام آموزشــی بسیار مهم است. در درجه 
اول، هزینه نســبتًا باالی آموزش های فنی وحرفه ای ضرورت بررســی دقیق تر و یا ارزشــیابی آن ها را 
توجیه می کند)مولدر3، 1382/1995(. اشــتغال فارغ التحصیالن به عنوان شاخص مهم کارایی بیرونی از 
جمله موضوعاتی است که مطالعة آن ضرورت دارد. از مالک های بازده سرمایه گذاری در آموزش های 
فنی وحرفه ای، وضعیت اشتغال است. وضعیت اشتغالی که بیش از همه استفاده می شود نرخ بیکاری یا 
نرخ اشــتغال اســت.) پینگ چونگ4، 1382/1995(. کارایی بیرونی به معنی میزان موفقیت یک سازمان 
در تحقق اهداف اعالم شــدة آن اســت که شــامل مواردی همانند هزینه ها، بازده ها و رابطة بین آن ها 
می باشــد. پیگیری مطالعات دربارة وضعیت فارغ التحصیالن از قسمت های مهم بررسی کارایی بیرونی 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ارزشیابی کارایی بیرونی برنامه های درسی رشته هاي منتخب شاخه هاي  فنی و حرفه ای و کاردانش: وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن پسر

153
 ë 65شمارة
 ë سال هفدهم
ë 1397 بهار

است )هانتینگ، زیملمن، وگادفری5، 1986، ص. 31(. این در حالی است که در فرایند برنامه ریزی درسی 
فنی وحرفه ای، در کشــور ما، دریافت بازخورد مســتمر از فارغ التحصیالن و بــازار کار به منظور اصالح 

برنامه ها پیش بینی نشده است )نفیسی، 1379(. 
یک برنامه ممکن است علی رغم کارایی درونی، از نظر کارایی بیرونی ناموفق باشد. استفادة صحیح 
از منابع انسانی و کالبدی و درصد باالی فارغ التحصیالن به نسبت ثبت نام کنندگان، هیچ یک بر انجام کار 
بهتر توسط این فارغ التحصیالن در مقایسه با افرادی که دورة مزبور را طی نکرده اند داللت نمی کند. در 
شرایطی که کارایی بیرونی برنامه در حد مطلوب نباشد، تردید دربارة فلسفة وجودی برنامه کاماًل منطقی 
به نظر مي رسد )نویدی، 1383(. رضایت بخش نبودن کارایی بیرونی به ارتباط نظام آموزش و اشتغال نیز 
مربوط مي شود. به نظر صاحب نظران تا کنون بین آموزش های فنی وحرفه ای و بازار کار ارتباطي نظام مند 
برقرار نشــده است. این ارتباط صرفًا تاكنون از طریق تشریفات و مکاتبات اداری بین مسئوالن سطوح 
مختلف وزارت آموزش وپرورش با مدیران بازار کار در بخش های دولتی و توافق های شخصی بین آنان 
برقرار شده است. ارتباط با بازار کار در بخش خصوصی نیز فاقد ساز و کار منسجم و برنامه ریزی شده 
اســت و در موارد بســیاری اصوال ارتباطی با بازار کار وجود ندارد. از نظر کارشناسان و صاحب نظران 
آموزش های رسمی فنی وحرفه ای، به دالیلی از جمله تحول سریع در فّناوری، پیچیدگی های محل کار، 
رکود بخش تولید، نقص سیســتم اطالعات بازار کار، فقدان سیســتم پیگیری فارغ التحصیالن، توســعة 
نامتوازن رشــته ها به نفع رشــته های کم هزینه، کم ارزش بودن کار در جامعه، دورة ســربازی و نبود نهاد 
هماهنگ کنندة بین آموزش و اشتغال، آموزش ها به اشتغال منجر نمی شود. همچنین کارفرمایان چگونگی 
برخورد با کارآموزان را و هنرجویان اقتضائات محیط کار را آموزش ندیده اند )نفیسی، 1390(. کارایی 
بیرونی برنامه های درسی از جمله اشتغال فارغ التحصیالن از کیفیت تدوین برنامة درسی و نحوة انجام 

مراحل آن نیز تأثیر می پذیرد.
اولین گام در برنامه ریزی درسی نیازسنجی است. چنانچه این مرحله به درستی انجام شود، می توان 
انتظار داشت که در صورت اجرای درست برنامه و ارزشیابی اصولی آن، آموزش ها پاسخ گوی نیاز بازار 
کار باشد. اما براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران، ساز و کار مشخصی برای سنجش نیازهای بازار 
کار وجود ندارد و نیازها در بسیاری از برنامه های درسی به صورت شهودی تعیین می شود. نیازسنجی در 
دنیای جدید، پذیرش ســفارش از دنیای کار، امری سیستمی، جامع، مستمر و روزآمد می باشد )نفیسی، 
1390(. برقراري ارتباط بین آموزش و نیازهاي بازار كار نیازمند مشاركت نمایندگان اشتغال در نیازسنجی 
و تدوین محتوا اســت. از جمله عناصر برنامة درســی که نقش تعیین کننده ای در کارایی آن دارد محتوا 
است. به نظر مي رسد محتواي برنامه هاي درسي آموزش هاي فنی وحرفه ای چنان كه باید و شاید مناسب 
)روزآمد، مرتبط با نیاز ها و عالیق فراگیران( نیست. قاسمی پویا )1389( با ارزشیابی برنامة درسی رشتة 
الکتروتکنیک شاخة فنی وحرفه ای و نیز بر اساس نظرات مدیران و هنرآموزان اظهار می دارد كه  محتواي 
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برنامه، متناسب با همة هنرجویان مشغول به تحصیل در این رشته تدوین نشده است. نفیسی)1379( در 
بررسی نارسایی های آموزش های فنی وحرفه ای و بازار کار، در زمینة برنامه های درسی به نامتناسب بودن 
ترکیب و محتوای دروس با نیازهای مهارتی بازار کار اشاره دارد. عالوه بر نیازسنجی دقیق و انتخاب و 
سازمان دهی محتوای مناسب، سایر عناصر برنامة درسی مانند تعیین تجارب یادگیری مفید، رویکردهای 
یادگیری مناســب ... نیز در کارایــی بیرونی برنامه ها نقش دارند. نگرانی در مــورد کارایی آموزش های 

فنی وحرفه ای خاص جامعة ما نیست و بسیاری از جوامع و کشورها با این مسئله مواجه هستند. 
در اوایل دهة 1990، در کشــور غنا، نگرانی هایی جّدی دربارة کارایی آموزش های فنی وحرفه ای آن 
کشــور مطرح شد. نیانکو6 )1996( این نگرانی ها را ناشی از عدم تناسب آموزش ها با شرایط اجتماعی 
و اقتصادی واقعی، در نظر گرفته نشــدن نیازهای بخش غیررســمی، در نظر نگرفتن بازار کار و نیز نرخ 
بیــکاری باالی فارغ التحصیالن می داند )به نقل از داســمانی7، 2011(. نیــروی کار تحصیلکرده یکی از 
پایه های رقابت در اقتصاد جهانی اســت. آنچه برای کارفرمایان مهم است، ارتباط آموزش ها با مشاغل 
مورد نیاز آن هاست. عدم تطابق بین نیازهای کارفرمایان و آنچه نظام های آموزشی فراهم می کنند، منجر 
به شکاف مهارتی، اتکای بیش از پیش به نیروی کار خارجی، بیکاری داخلی و اقتصاد غیررقابتی می شود 
)بیارنُســن، سایکس و ِبرجیو8، 2013(. در شــرایطی که آموزش در مؤسسات آموزش فنی وحرفه ای بر 
یادگیری نظری مبتنی اســت، آموزش در محیط های کاری بر منطق کار و تمرین واقعی اســتوار اســت 
)اســکاپ9، 2011؛ به نقل از العلی10، 2014(. کاســتن از شکاف بین مؤسسات آموزش فنی وحرفه ای و 
بخش های صنعت و تجارت مربوطه، آمادگی بهتر دانش آموزان برای مشاغل را تضمین خواهد کرد. این 
یک باور عمومی است که کارفرمایان باید در آموزش و تربیت نیروی کار بومی آینده نقش اساسی ایفا 
کنند )العلی، 2014(. عدم ارتباط آموزش های فنی وحرفه ای با نیاز بازار کار و متولیان آموزش و اشتغال، 

تهدیدی جدی برای کارایی برنامه های درسی خواهد بود.
كارایي برنامه هاي درســی آموزش فنی وحرفه ای همواره مورد توجه بوده اســت. این کارایی ابعاد 
مختلفی دارد و براي بررسي آن روش ها و شاخص هاي مختلفي تدوین شده است. معموالًً براي بررسي 
كارایي بیروني، محصوالت یا خروجي نظام آموزشي مورد مطالعه قرار می گیرد. انتظار مي رود تحصیل در 
شاخه هاي فنی وحرفه ای و كاردانش به افزایش شانس اشتغال فارغ التحصیالن منجر شود. به همین دلیل، 
در این پژوهش براي ارزشیابي کارایی برنامة درسی، وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن و مسائل مرتبط با 
آن مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع، مهم ترین شاخص کارایی بیرونی برنامه های درسی آموزش های 
فنی وحرفه ای، اشتغال فارغ التحصیالن است. اشتغال فارغ التحصیالن به عوامل گوناگوني، از جمله نظام 
اشتغال و برنامه های درسی، بستگی دارد. بدیهی است که وضعیت اقتصادی کشور و سیاست های کلی 
دولت در زمینة اشتغال، نقش اصلي در اشتغال فارغ التحصیالن آموزش های فنی وحرفه ای ایفا مي كند و 
چنان چه نظام اشــتغال بسامان نباشد، حتي اگر كارایي دروني برنامه هاي آموزش فنی وحرفه ای تضمین 
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شــود، بازهم با مشــكل كارایي بیروني برنامه ها و اشــتغال فارغ التحصیالن مواجه خواهیم بود؛ و این 
واقعیتي است كه در اغلب پژوهش هاي چند دهة گذشته مورد تأكید قرار گرفته است.

شــریف، نیکخواه و نیلی )1386( در مطالعه کارایی بیرونی شــاخة فنی وحرفه ای آموزش متوسطه 
شــهرکرد، میزان اشــتغال فارغ التحصیالن را 24/8 درصد گزارش کردند. میرهادی )1386( در بررســی 
کارایی بیرونی و درونی هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش شاهین شهر در سال های 1383 تا 1387 
گــزارش داد که 15 درصد فارغ التحصیالن مورد مطالعه شــاغل، 68 درصد بیکار، 14 درصد دانشــجو 
و 3 درصد ســرباز هســتند و تحصیل در شــاخة کاردانش یا فنی وحرفه ای به یافتن شــغل نمی انجامد. 
شــریعت زاده )1380( در پژوهش خود با عنوان بررســی عالئق تحصیلی و شــغلی و وضعیت اشتغال 
فارغ التحصیالن هنرســتان ها و مراکز کشاورزی کشــور، 210 نفر از فارغ التحصیالن کشاورزی کشور را 
مورد مطالعه قرار داد و با استفاده از پرسش نامه داده های الزم را گردآوری کرد. وی نتیجه گرفت که 57 
درصــد فارغ التحصیالن در زمان انجام مطالعه بیکار و تنها 6/5 درصد آن ها شــاغل بودند، ضمن اینکه 
بیش از 90 درصد آن ها عالقه مند به ادامه تحصیل بودند. نویدی و برزگر )1382( در بررســی وضعیت 
اشتغال فارغ التحصیالن رشته های کامپیوتر و الکترونیک شاخة کاردانش شهرتهران به این نتیجه دست 
یافتنــد که حدود 24 درصد فارغ التحصیالن شــاغل، 40 درصد بیــکار، 28 درصد در حال تحصیل و 8 
درصد سرباز هستند. امینی )1383( در بررسی کارایی بیرونی و اثربخشی فارغ التحصیالن رشتة ساخت 
و تولید در ســال های 75 تا 78 به این نتیجه دســت یافت که 64/92 درصد آن فارغ التحصیالن شــاغل 
هســتند. متین )1389( در بررسی کارایی رشــته های حسابداری و کامپیوتر شاخة کاردانش شهر تهران، 
داده های خود را با استفاده از دو پرسش نامة »فارغ التحصیالن« و »کارفرمایان« از 290 فارغ التحصیل و 
46 کارفرما گردآوری کرد. وی پس از تجزیه وتحلیل داده های خود به این نتیجه دست یافت که 34 درصد 
فارغ التحصیالن شــاغل ، 64 درصد بیکار و 40 درصدشان در حال تحصیل هستند. حق پرست )1377( 
در بررسی وضعیت شغلی و کارایی فارغ التحصیالن شاخة کاردانش استان مازندران، کل فارغ التحصیالن 
ورودی 72-1371 را که قابل دســترس بودند، به تعداد 303 نفر مطالعه کرد و با اســتفاده از پرسش نامه 
بــه گردآوری داده های مربوط پرداخت. طبق گزارش او 3 درصد از فارغ التحصیالن مورد مطالعه به کار 
مشغول و بقیه سرباز یا درحال تحصیل و ... بودند. لرستانی)1381( نسبت اشتغال فارغ التحصیالن مورد 
مطالعه را 17/9 درصد گزارش کرد. به نظر می رسد در تحقق این میزان اشتغال نیز ساز و کار مشخص 
و منســجمی وجود ندارد و داشــتن روابط و آشنایان در شاغل شدن افراد، نقش زیادی ایفا کرده است. 
خاني)1380( آشنا بودن با صاحب کار را از طرق اشتغال فارغ التحصیالن عنوان می کند. حنیفي )1380( 
معرفی دوستان و آشنایان را مهم ترین راه اشتغال افراد گزارش کرده است. یافته های هدف  جو )1382( و 
ایراني )1381( نشان می دهد كه بیشتر افراد شاغل از طریق آشنایان نزدیك شاغل شده اند. نسبت اشتغال 
فارغ التحصیالن فنی وحرفه ای در برخی از پژوهش های انجام شــدة سایر کشورها؛ بالن، چوما، تتنگ و 
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مولوان11 )2010( در مؤسســة بوتا12 در بوتســوانا، 50/45 درصد و مؤسسة تحقیقات آموزشی آفریقای 
غربی و مرکزی ]ارن واسا[13 )2013( در گامبیا 34/7 درصد است. 

پژوهش هــای انجام شــده در زمینة ارتباط شــغل و رشــتة تحصیلی فارغ التحصیــالن آموزش های 
فنی وحرفه ای نیز نسبت های متفاوتی را نشان می دهد. طبق یافته های کاوسی )1387( حدود 27 درصد 
فارغ التحصیــالن شــاغل بوده اند که از این میان 17 درصد شــغل مرتبط و 10 درصد شــغل غیرمرتبط 
داشــته اند. شهرکی )1387( در بررسی وضعیت اشــتغال فارغ التحصیالن کاردانش استان گلستان نتیجه 
گرفت که رشتة تحصیلی فارغ التحصیالن با نوع شغل آنان رابطة معناداری ندارد. برزگر و نویدی)1383( 
برای مطالعة وضعیت اشــتغال فارغ التحصیالن رشــته های نقشه کشــی ســاختمان و حسابداری شاخة 
کاردانش، 421 نفر از فارغ التحصیالن را که حداقل دو سال قبل از انجام این مطالعه فارغ التحصیل شده 
بودند، از 7 منطقه و 16 هنرستان کاردانش شهرستان های استان تهران انتخاب کردند و داده های مورد نیاز 
را با استفاده از پرسش نامه گردآوری و تجزیه وتحلیل نمودند. بر اساس مشاغل نوشته شده توسط افراد 
و تطابق آن توســط پژوهشگر، مشاغل حدود 16 درصد فارغ التحصیالن با رشتة تحصیلی آن ها ارتباط 
منطقی داشــت. همچنین بر اساس نظر خود فارغ التحصیالن، مشاغل 23 درصد افراد با رشتة تحصیلی 
آنها تناسب قابل قبولی داشت. جاللی پور)1379( گزارش داده است که 42 درصد فارغ التحصیالن مورد 
مطالعه شــغل مرتبط دارند. تعدادی از پژوهش های انجام شــدة مربوط به دیگر کشورها نیز مطالعه شد. 
نســبت اشتغال مرتبط بر اساس یافته های پژوهشی چای و چانگ14 )2009( در کرة جنوبی 44 درصد، 
مؤسسة توسعة آموزش های فنی و مهارتی15 )2011( در فیلیپین 59 درصد و مؤسسة ارن واسا )2013( 

در گامبیا 64 درصد گزارش شده است.
اگر چه تحقیقات انجام شــده در ســه دهة گذشــته تصاویري از وضعیت اشــتغال فارغ التحصیالن 
آموزش هاي رســمي فنی وحرفه ای را نشــان مي دهند، اما هنوز این تصاویر به وضوح بیشــتر نیاز دارد 
که برای آن به اصالح روش شناســي، انجام مطالعات تطبیقي و كسب اطالعات دربارة وضعیت اشتغال 
مهــارت آموختگان آموزش فنی وحرفه ای در ســایر کشــورها نیاز داریم. نویدی، برزگر، اســماعیلی و 
بــدری)1384( ضمن تحلیل 240 پژوهش انجام شــده در این حوزه به ضعف های عمدة آن ها از جمله 
نامناسب بودن چارچوب روش شناختی، وجود ابهام در طرح و روش تحقیق، درست طی نشدن مراحل 
پژوهش و پیش پا افتاده و سطحی بودن یافته ها اشاره كرده اند. همچنین در پژوهش های انجام شدة قبلی، 
به ندرت از مصاحبه با فارغ التحصیالن استفاده شده است. نسبت های اشتغال به دست آمده در پژوهش ها 
معمواًل مبتنی بر تعاریف مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی و معتبر ارائه گزارش های آماری نیست 

و به همین دلیل نسبت های مختلف و متفاوتی از اشتغال گزارش شده است.
صرف نظر از اعتبار یافته هاي تحقیقات قبلي، اصل اســتمرار ارزشیابی و ضرورت كسب آگاهی از 
کارایی برنامه های درســی به ویژه نسبت و تناسب اشتغال فارغ التحصیالن دوره های زمانی مختلف، نیاز 
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اساسی برنامه ریزان درسی می باشــد. چنانچه فارغ التحصیالن دورة متوسطه آموزش های فنی وحرفه ای 
در مشــاغل مرتبط و متناسب با رشــتة تحصیلی جذب نشــوند، صرف منابع آموزش وپرورش در این 
بخش توجیهی نخواهد داشــت. اهمیت پژوهش در مورد کارایی برنامة درســی به ویژه موضوع اشتغال 
فارغ التحصیالن در برنامه های درســی فنی وحرفه ای به قدری اســت که طبق گزارش نفیسی)1390( 40 
درصد پژوهش های انجام شــدة حوزه آموزش های فنی وحرفه ای که چکیدة آن ها توسط گروه پژوهشی 
آموزش فنی وحرفه ای تهیه شــده اســت، به ارتباط آموزش و بازار کار که در اشتغال تجلی پیدا می کند، 

مربوط بوده است. 75 درصد این پژوهش ها نیز به به اشتغال فارغ التحصیالن اختصاص دارد. 
با توجه به مبانی نظری مبنی بر ضرورت ارزشیابی مستمر کارایی برنامه های درسی، اهمیت آموزش 
فنی وحرفه ای، هزینه های بــاالی این آموزش ها، ضعف های پژوهش های قبلی، چالش جّدی مربوط به 
رویکرد مناســب آموزش رســمی فنی وحرفه ای کشور و نظر به اینکه رشــته های حسابداری بازرگانی 
و الکتروتکنیــک فنی وحرفه ای و رشــته های حســابداری مالی و برق صنعتی کاردانش بیشــترین آمار 
دانش آموزی را در شــاخه و زمینة مربوط دارد، مطالعة کارایی این رشــته ها ضرورت دارد. در واقع، در 
مورد کارایی بیرونی برنامة درســی این رشــته ها اطالعات كافي و روزآمد وجود ندارد. به همین دلیل، 
در این مطالعه وضعیت اشــتغال فارغ التحصیالن رشته هاي مورد نظر به عنوان مهم ترین شاخص کارایی 
بیرونی بررسي مي شود. یافته های این پژوهش می تواند در بازنگری و اصالح برنامه های درسی و اتخاذ 
تدابیــر مؤثر برای بهبود وضعیت اشــتغال فارغ التحصیالن فنی وحرفه ای مورد اســتفاده قرار گیرد. این 
پژوهش با هدف کلی تعیین کارایی برنامه های درســی و برای پاســخ به سؤال های پژوهشی زیر انجام 

شده است.

سؤالهایپژوهش
1. چه نسبتی از فارغ التحصیالن رشته های موردمطالعه شاغل شده اند و وضعیت و نوع اشتغال آن ها 

چگونه است ؟
2. وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن، از نظر ارتباط شغل و رشتة تحصیلی شان چگونه است؟

3. وضعیت اشتغال و تناسب شغلی فارغ التحصیالن رشته های مختلف در مقایسه با یکدیگر چگونه 
است؟

4. چه عواملی بر اشتغال فارغ التحصیالن اثر می گذارد؟ 

روشپژوهش
روش تحقیــق مورد اســتفاده در این پژوهش ارزشــیابی اســت که از طریق آن وضعیت اشــتغال 
فارغ التحصیالن رشته هاي مورد نظر به عنوان یکی از شاخص های عمدة کارایی بیرونی مورد مطالعه قرار 
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گرفته اســت. جامعة آماری شامل فارغ التحصیالن پسر رشته های الکتروتکنیک و حسابداری بازرگانی 
شــاخة فنی وحرفه ای و رشته های مهارتی برق صنعتی و حسابداری مالی شاخة کاردانش استان تهران 
اســت. نمونة آماری 400 نفر )هر رشــته 100 نفر( است که با اســتفاده از روش نمونه گیری تصادفی 
چندمرحله ای انتخاب شــدند. به منظور انتخاب افراد نمونة آماری، ابتدا مناطق آموزش وپرورش شهر 
و شهرستان هاي استان تهران که در رشته های مورد مطالعه بین سال تحصیلی 87-1386 تا 1392-93 
فارغ التحصیل داشــتند، شناسایی شدند. ســپس مناطق 6 ، 8 ،11 و 16 شهر تهران و ناحیة 2 شهر ری 
و اسالمشــهر از شهرستان های اســتان تهران انتخاب شــدند. از هر منطقه یک هنرستان انتخاب شد 
و از هر هنرســتان حدود50 نفر از فارغ التحصیالن به صورت تصادفی تعیین شــدند. برحســب امكان 
دسترسي، تعداد 20 تا 30 نفر نیز به عنوان نمونة آماری به پرسش نامه پاسخ دادند. همچنین، 10 درصد 

از فارغ التحصیالن نمونة آماری جهت بررسی وضعیت اشتغال مورد مصاحبه قرار گرفتند. 
به منظور گردآوری داده ها از دو نوع ابزار استفاده شد. داده های مربوط به مشخصات و ویژگی های 
فردی و خانوادگی، وضعیت اشــتغال فارغ التحصیالن و عناصر برنامة درســی با استفاده از پرسش نامه 
گردآوری شــد. از طریق فرم مصاحبه داده های مربوط به وضعیت کار با مدرک دیپلم و موانع اشــتغال 
فارغ التحصیــالن، میزان تمایل دیپلمه هــا برای ورود به بازار کار، میــزان و کیفیت مهارت های عملی 
و قضــاوت فارغ التحصیالن دربارة رشــتة تحصیلی جمــع آوری گردید. به منظور اطمینــان از پایایی 
سؤاالت نگرش سنج پرسش نامه، آزمون آلفای کرونباخ انجام شد و پایایی 0/88 به دست آمد. همچنین 
پرســش نامه و فرم مصاحبه در اختیار اســتادان راهنما و مشــاور قرار گرفت و با توجه به نظرات آنان 

اصالحات الزم انجام شد.
 حدود 75 درصد پرســش نامة فارغ التحصیالن به صــورت تلفنی، 10 درصد آن از طریق تلگرام و 
15 درصد بقیه با استفاده از فرم الکترونیکی تکمیل گردید و مصاحبه ها نیز به صورت تلفنی انجام شد. 
برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرســش نامة فارغ التحصیالن از آمار توصیفی)محاسبه فراوانی، 
درصد، میانگین، انحراف معیار( استفاده شد. به منظور مقایسة نسبت های اشتغال در گروه های مختلف 
مورد مطالعه مانند نرخ اشــتغال، نســبت اشتغال مرتبط، نسبت انگیزة کار و ... از آزمون Z استفاده شد. 
همچنیــن روش های کیفی )تحلیل محتواي مصاحبه هــا( برای مقوله بندي، تحلیل و تلخیص داده ها به 

کار رفت. 

یافتههایتحقیق
افراد نمونة آماری در دامنة ســني 19 تا 27 قــرار دارند. حدود 9 درصد افراد نمونة آماری متاهل 
هســتند. 10 درصد والدین فارغ التحصیالن تحصیالت باالتــر از دیپلم دارند. میانگین معدل کل دیپلم 
فارغ التحصیالن رشته های مورد مطالعه 14/87 و میانگین معدل سال اول متوسطة آن ها 15/18 است. 
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مطالعه شاغل  مورد  رشته های  فارغ التحصیالن  از  نسبتی  چه  پژوهش:  اول  به سؤال  پاسخ 
شده اند و وضعیت شغلی آن ها چگونه است؟

به منظور پاســخ گویی به این ســؤال، داده های الزم از طریق برخی ســؤاالت پرسش نامه و مصاحبه 
گردآوری و تجزیه وتحلیل شد. وضعیت اشتغال به شرح جدول زیر است.

 جدول 1.  توزیع فراواني فارغ التحصیالن بر حسب وضعیت اشتغال به تفکیک رشته                                        

 وضعیت
شغلی

رشتة 
تحصیلی

بیکارسربازدر حال تحصیلشاغل

جمع
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

57572020881515100برق صنعتی

4444303016161010100حسابداری مالی

41413939131377100الکتروتکنیک

3232383816161414100حسابداری بازرگانی

17443.5012731.755313.254611.50400همه رشته ها

27 درصــد افراِد در حال تحصیل در دانشــگاه ها و مراکز آمــوزش عالی، ضمن تحصیل به کار نیز 
اشتغال دارند. 60 درصد فارغ التحصیالن در دورة کاردانی مشغول به تحصیل بوده یا هستند و 13 درصد 
افرادی که پس از دیپلم مشــغول به تحصیل شــده اند، از ادامه تحصیل انصراف داده اند که از این میان 
باالترین میزان انصراف از تحصیل مربوط به رشتة برق صنعتی شاخة کاردانش است. صرف نظر از رشتة 
تحصیلی، نرخ اشتغال فارغ التحصیالن مورد مطالعه )با توجه به تعریف مرکز آمار ایران از شاغل و بیکار 
که از طریق تقسیم تعداد شاغالن یا بیکاران بر جمعیت فعال ضرب در صد به دست می آید( 82 درصد 

و نرخ بیکاری آن ها 18 درصد است. 
از نظر نوع اســتخدام و اشتغال، حدود 4 درصد شاغالن رســمی و پیمانی، 29 درصد قراردادی و 
20 درصد روزمزد بوده اند و 47 درصد بقیه نیز به گونة دیگری و غالبًا در کســب و کار و مغازه پدری و 
بستگان مشغول به کار شده اند. از بین شاغالن و افراد دارای تجربة شغلی، 51 درصد شغل آزاد داشتند؛ 
39 درصد در بخش خصوصي، 4درصد در بخش دولتي و 6 درصد در ســایر بخش ها مشــغول به كار 
شــده اند. با توجه به اظهارات فارغ التحصیالن مورد مطالعه، داشــتن مهارت های حرفه ای و تخصصی 
رشــته با 34 درصد، دارا بودن تجربه و ســابقة کاری با 27 درصد، داشــتن آشنا و معرف با 28 درصد، 
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آشنایی با بازار کار با 6 درصد ، دانش تئوری و نظری با 3 درصد و برخورداری از ویژگی های کارآفرینی 
با 2 درصد، از ویژگی های مورد توجه کارفرمایان محسوب مي شود. نحوة پیدا کردن شغل افراد شاغل 

و دارای تجربة شغلی در جدول زیر آمده است:

 جدول 2.  توزیع فراوانی نظرات افراد در مورد راه های پیدا کردن شغل                                                

درصدفراوانینحوه شغل یابیردیف

20078/1مداخله دوستان و آشنایان یا خانواده وکسب و کارهای خانوادگی و بستگان 1

249/4آگهی استخدام2

124/7مراجعه مستقیم به بنگاه های اقتصادی 3

103/9ابتکار و پیگیری و عالقه به راه اندازی کار و ...4

62/3مراجعه به مؤسسات کاریابی5

41/6ادامه کار یا دعوت به کار از محل گذراندن کارورزی یا کارآموزی6

256100جمع

و رشتة  ارتباط شغل  نظر  از  فارغ التحصیالن  اشتغال  پژوهش: وضعیت  به سؤال دوم  پاسخ 
تحصیلی چگونه است؟ 

برای بررسی تناسب شغلی از دو روش استفاده شد. در روش اول نظر فارغ التحصیالن از طریق یکی 
از سؤال های پرسش نامه دریافت شد. نتایج به دست آمده در جدول زیر ارائه شده است.

 جدول 3.  توزیع فراوانی تناسب شغلی فارغ التحصیالن بر اساس نظر آنان                                             

ارتباط
شغلی 

رشتة
 تحصیلی

غیرمرتبط مرتبط و تا حدودی مرتبط

درصدفراوانیدرصدفراوانی

21275673برق صنعتی

16254775حسابداری مالی

30414359الکتروتکنیک

27404160حسابداری بازرگانی

943418766جمع
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در روش دوم، بررســی مشــاغل افراد توسط پژوهشگر نشان داد که حدود 20 تا 30 درصد مشاغل 
به نوعی مرتبط با رشــتة تحصیلی اســت. بیشتر مشــاغل افراد به فروش و واسطه گری مربوط است و 

فارغ التحصیالن کمتر درتولید نقش دارند. 
فارغ التحصیالِن مورد پژوهش عوامل مؤثر بر بی ارتباطی شــغل و رشــتة تحصیلی خود را کم بودن 
فرصت های شغلی مربوط به رشته و پیدا نشدن شغل مرتبط 46 درصد، عالقه نداشتن به مشاغل مربوط 
به رشــته 14درصد، ناکافی بودن مهارت 11درصد، ناکافی بودن درآمد مشــاغل مربوط به رشته 9 درصد، 
ســختی و دشــواری مشاغل مربوط به رشته 4 درصد و ســایر موارد را 16 درصد بیان کرده اند. توانایی و 
عالقة دانش آموزان در رشــتة تحصیلی از عوامل مؤثر در اشــتغال و به ویژه اشتغال مرتبط تلقي مي شود. 
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به هدایت تحصیلی توجه شایسته ای نمی شود. تنها 32 درصد 
فارغ التحصیــالن رضایت مندی باالی خــود را از ضوابط و مقررات ورود به رشــتة تحصیلی خود ابراز 
داشته اند. فارغ التحصیالن معتقدند که در دورة متوسطه آگاهی های الزم در مورد رشته های تحصیلی و شغلی 
به آن ها داده نشده بوده است؛ این سخن حاکی از آن است که ممکن است در اثر هدایت تحصیلی نادرست 
و فقدان مشاورة تحصیلی- شغلی و نداشتن آگاهی الزم دربارة آیندة رشته ها و مشاغل، فرد به رغم دریافت 

مدرک در یک رشتة تحصیلی، عالقه ای به اشتغال در مشاغل مرتبط با رشتة خود نداشته باشد. 

پاسخ به سؤال سوم پژوهش: وضعیت اشــتغال و تناسب شغلی فارغ التحصیالن رشته های 
مختلف در مقایسه با یکدیگر چگونه است؟

برای پاسخ به این سؤال، داده های مورد نظر از پرسش نامه استخراج و تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها 
به این شرح است. نرخ اشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن به تفکیک رشتة تحصیلی در رشتة برق صنعتی 
82 درصد و 18 درصد، حسابداری مالی 88 درصد و 12 درصد، الکتروتکنیک 86 درصد و 14 درصد 
و حســابداری بازرگانی 71 درصد و 29 درصد اســت. به منظور مقایســة نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
 Z مشاهده شده 0/6441 و از مقدار Z .اســتفاده شــد Z رشــته های الکتروتکنیک و برق صنعتی از آزمون
ناظر بر آزمون دو ســویه در ســطح آلفاي 0/05 یعنی 1/96 کوچک تر است. لذا نتیجه می گیریم که بین 
نرخ بیکاری دو رشــته تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین مقدار Z برای مقایســة نرخ بیکاری دو 
رشــتة حسابداری مالی و حســابداری بازرگانی محاسبه شد. Z مشاهده شده مســاوی 2/41 است و از 
مقدار Z ناظر بر آزمون دو ســویه در ســطح آلفاي 0/05 یعنی 1/96بزرگ تراست. لذا تفاوت معناداری 
بین نرخ بیکاری رشته های حسابداری مالی و حسابداری بازرگانی وجود دارد. یعني نرخ بیکاری رشتة 

حسابداری مالی کمتر از این نرخ در رشتة حسابداری بازرگانی است.
 برای مقایســة نسبت اشتغال مرتبط فارغ التحصیالن شــاغل الکتروتکنیک و حسابداری بازرگانی 
شاخة فنی وحرفه ای)40 درصد( با برق صنعتی و حسابداری مالی شاخة کاردانش)26 درصد(، از آزمون 
Z اســتفاده شــد. Z مشاهده شده مســاوی 2/8 بود. چنانچه این مقدار با مقدار Z ناظر بر آزمون دو سویه 
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در ســطح آلفاي 0/05 مقایســه شود، چون مقدار مشاهده شــده بزرگ تر از مقدار بحرانی)1/96( است، 
تفاوت معنادار است و لذا می توان گفت که فارغ التحصیالن رشته های الکتروتکنیک و حسابداری شاخة 
فنی وحرفه ای از تناسب شغلی بهتری نسبت به همتایان خود در رشته های متناظر شاخة کاردانش، یعنی 

برق صنعتی و حسابداری مالی، برخوردارند.
56 درصد افراد، صرف نظر از وضعیت شــغلی فعلی شــان، قباًل نیز شغل یا مشاغلی داشته اند که غالبًا 
مشــاغل غیرمرتبط و آزاد بوده است. فارغ التحصیالن در جریان مصاحبه بیان کرده اند که کارفرمایان افراد 
دارای مدارک تحصیلی باالتر و افرادی را که دوره های آزاد فنی وحرفه ای را می گذرانند بر دیپلمه ها ترجیح 
می دهند. لذا افراد دارای مدرک دیپلم شانس چندانی برای اشتغال ندارند و بیشتر به کارگری، کارهای سطح 
پایین و دشوار و مشاغل با درآمِد کم، آن هم غیرمرتبط با رشتة تحصیلی مشغول می شوند. عرضه نیروی 
انسانی بیشتر از نیاز بازار کار است. مشاغل مربوط به رشته هایی مانند برق صنعتی و الکتروتکنیک دشوار 
و خطرناک و حقوق پرداختی به افراد کم اســت. اشــتغال اتباع خارجی، اولویت به کارگیری زنان توســط 
کارفرمایان و اشتغال بازنشستگان سبب محدود شدن فرصت های شغلی برای فارغ التحصیالن مرد می شود. 

پاسخ به سؤال چهارم پژوهش: چه عواملی بر بیکاری و اشتغال فارغ التحصیالن اثر می گذارد؟ 
برای پاسخ به این سؤال، نظرات فارغ التحصیالن در جواب تعدادی از سؤاالت پرسش نامه استخراج 

شد. علل بیکاری فارغ التحصیالن به شرح جدول زیر می باشد:

 جدول 4.  توزیع فراوانی نظرات فارغ التحصیالن دربارة علل بیکاری                                                 

درصدفراوانی  عوامل مؤثر در بیکاري ردیف

4739/16کم بودن فرصت هاي شغلي مربوط به رشته و پیدا نکردن شغل مرتبط با رشتة تحصیلي1

2319/16ناعادالنه بودن انتخاب، گزینش و استخدام کارکنان در مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي2

1411/66نداشتن سرمایة الزم براي اشتغال3

1210نداشتن مهارت کافی 4

97/5فقدان انگیزة اشتغال و عدم عالقة به کار در محیط هاي کاري مربوط به رشتة تحصیلی خود5

75/83نداشتن فرصت مراجعه به مراکز کاریابی و شغلی6

21/66نداشتن نیاز مالی7

21/66مخالفت خانواده با اشتغال8

43/33سایر عوامل9

120100جمع
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از عوامل مؤثر بر اشــتغال، تالش و پیگیری و جســت وجوی کار است. 46 درصد فارغ التحصیالن 
مورد مطالعه اظهار داشته اند که به طریقی در جست وجوی کار بوده اند. به همین دلیل و دالیل دیگر 42 

درصد فارغ التحصیالن شش ماه تا سه سال بعد از فارغ التحصیلی در انتظار شغل بوده اند.
تنها 12درصد افراد اظهار داشــته اند كه آموخته ها و تــــجارب كسب شــدة آنان در هنرستان در به 
دســت آوردن شغل تأثیر قابل تـــوجهي داشته اســت. 17 درصد افراد کفایت مهارت هاي كسب شده و 
نزدیک به 21 درصد پاسخ دهنـــدگان كفایـــت دانـش کسب شده بـراي انـــجام وظایف شغلي را تأیید 
کرده اند. 69 درصد فارغ التحصیالن اظهار داشته اند که دورة کارآموزی )شاخة فنی وحرفه ای( یا کارورزی 
)شاخة کاردانش( را در بخش های خدماتی؛ تولیدی و یا صنعتی مربوط، اما غالبًا در کار غیرتخصصی 

گذرانده اند. بنابراین نمی توان انتظار زیادی برای اشتغال فارغ التحصیالن داشت.
کیفیت عناصر برنامة درسی در حال اجرا اعم از محتوا، نیروی انسانی، تجهیزات، فضا و ... بر کیفیت 
مهارت و در نتیجه اشــتغال فارغ التحصیالن تأثیر مي گذارد. بر این اســاس 30 درصد فارغ التحصیالن 
کیفیت تجهیزات را برای کســب مهارت های شــغلی مناسب دانســته اند. 41 درصد آن ها فضای عملی 
و کارگاهی را متناســب با عملیات مربوطه دانســته اند. 18 درصد محتوای دروس تخصصی را مناسب 
دانسته اند. 16 درصد ارتباط دروس تخصصی دورة هنرستان با وظایف شغلی را قابل تـوجه دانسته اند. 
18 درصد تأثیر دروس تخصصی دورة متوسطه در انجام بهتر کارهای محوله را چشمگیر دانسته اند.61 
درصد دانش تخصصی معلمان، 59 درصد مهارت حرفه ای معلمان و باالخره 48 درصد آن ها ارزشیابی 

از آموخته ها توسط معلمان را رضایت بخش دانسته اند.

بحثونتیجهگیری
همان طــور که یافته های این پژوهش نشــان داد، مطابق تعریف رســمي مركز آمار، 
از 80 درصــد جمعیت فعال نمونــة آماری مورد مطالعه، نرخ اشــتغال فارغ التحصیالن 
82 درصد و نرخ بیکاری آنان 18 درصد اســت. برابر گزارش مرکز آمار ایران )1395( 
17/15 درصد مردان نقاط شــهری اســتان تهــران در دو گروه ســنی24-15 و 15-29 
بیکارند. بنابراین نرخ بیکاری به دســت آمده در پژوهش حاضر با نرخ بیکاری مرکز آمار 

ایران نزدیک است. 
 طبق این پژوهش، یکی از مشکالت اشتغال فارغ التحصیالن عدم انطباق آموزش های 
آنــان در دوره تحصیل با نیازهای بازار کار اســت. بخشــی از فرصت های شــغلی این 
رشته ها توسط زنان، بازنشستگان و افغان ها پر شده است. اگر چه یافته ها نشان می دهد 
که همة فارغ التحصیالن انگیزة جّدی برای کار کردن ندارند. 55 درصد فارغ التحصیالن 
حسابداری مالی و برق صنعتی شاخة کاردانش برای یافتن کار تالش کرده اند. این نسبت 
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برای رشــته های حسابداری بازرگانی و الکتروتکنیک شاخة فنی وحرفه ای 38 درصد و 
کمتر از کاردانش بوده اســت که می تواند ناشی از ادامه تحصیل کمتر و ضرورت بیشتر 

اشتغال فارغ التحصیالن کاردانش باشد.
نســبت شــاغالن در پژوهش حاضر 43 درصد اســت. اما این نسبت در تعدادی از 
پژوهش های انجام شــده ارقام دیگری را نشان می دهد. شریف و همکاران )1386( این 
نسبت را 24/8 درصد، شــریعت زاده)1380( 6/5 درصد، میرهادی )1386( 15 درصد، 
نویدی و برزگر )1382( 24 درصد ، حق پرســت)1377( 3 درصد، امینی )1383( 64/9 
درصد، متین )1389( 34 درصد، لرستــانـي)1381( 17/9 درصد و عطاریان )1380( 28 
درصد گزارش کرده اند. همچنین این نسبت در تعدادی دیگر از کشورها؛ چای و چانگ 
)2009( در کره جنوبی 59/6 درصد، مؤسسة توسعة آموزش های فنی و مهارتی )2011(

در فیلیپین 60/9 درصد ، بالن و همکاران )2010( در مؤسسة بوتا در بوتسوانا، 50/45 
درصد و مؤسســة ارن واســا )2013( در گامبیا 34/7 درصد است. نسبت افرادی که در 
پژوهش های انجام شده به ویژه در داخل کشور، وضعیت شغلی خود را» شاغل« گزارش 
کرده اند، بســیار کمتر از نرخ شــاغالن مرکز آمار ایران است. در واقع، مفهوم شاغل در 

ذهن فارغ التحصیالن متفاوت از مفهوم آن در تعریف مركز آمار است. 
چرا بخش قابل تـوجهی از فارغ التحصیالن بیکارند؟ همان طور که یافته های پژوهش 
حاضر نشــان می دهد در شــرایطی که فرصت شــغلی کافی وجود ندارد، »رابطه« نقش 
مهمی را در اشــتغال افراد ایفا می کند. مشاغل فنی وحرفه ای نیاز به سرمایه گذاری دارد 
کــه یا، غالبــاًً افراد توان مالــی کافی را برای ایــن کار ندارند، یا دولــت و نظام بانکی 
امکان حمایت مالی گســترده از آن ها را ندارند و یا فارغ التحصیالن مهارت متناســب با 
اقتضائات بازار کار را ندارند. برخی از افراد، مشاغلشان را به دلیل ناکافی بودن دستمزد 
و بی ارتباطــی آن با آموخته های خود و در نتیجــه بی عالقگی به آن رها کرده اند. مطابق 
یافته هــای پژوهش حاضــر، بیش از 80 درصد فارغ التحصیالن شــاغل یا دارای تجربة 
شــغلی، کار خود را به واســطة خانواده و بستگان به دســت آورده اند، که برخی شواهد 
پژوهشــي هم )خاني،1380؛ حنیفي، 1380؛ هدف  جــو، 1382؛ ایراني،1381و برزگر و 
زین آبادی،1394( نیز این یافته را تأیید می کند. بیارنُسن و همکاران )2013( عدم تطابق 
بین نیازهای کارفرمایان و محصوالت نظام های آموزشــی را در بیکاری فارغ التحصیالن 

مؤثر می دانند. 
در پژوهــش حاضــر تنها 12 درصــد فارغ التحصیالن معتقد بودنــد که آموخته های 
هنرســتان در پیدا کردن شــغل به آن ها کمک کرده است.  پژوهش حسن پور )1380( و 
اكرامي)1380( نیز این یافته را تأیید می کند. بر اســاس یافته های پژوهش حاضر نسبت 
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بزرگي از شــاغالن به صورت قراردادی، روزمزد و ماهانه و غالبًا در مشــاغل آزاد به کار 
مشغول شده اند. 

طبــق یافته هــای پژوهش حاضر حدود یک ســوم فارغ التحصیــالن در زمان انجام 
تحقیق، مشــغول به تحصیــل بوده اند و تنها حــدود20 درصــد فارغ التحصیالن بعد از 
دیپلــم ادامه تحصیل نداده انــد. صدیقی، صفایی موحــد و جهانبخش )2015( گزارش 
داده اند که شکســت فارغ التحصیالن در یافتن شــغل دولتی ســبب کاهش انگیزة آن ها 
بــرای پیداکــردن کار و در نتیجه ادامه دادن به تحصیل در مقاطع باالتر می شــود. برخی 
پژوهش ها )عطاریان، 1380؛ فتح آبادي، 1380 و نویدی و برزگر، 1391( از پافشــاری 
فارغ التحصیــالن آموزش هــای فنی وحرفه ای بــر ادامه تحصیالت خود پــس از دیپلم 
حکایت دارد. یک بررسی که در گذشته صورت گرفته است، نشان می دهد که 75 درصد 
دانش آموزان هنرســتانی عالقه مند بــه ادامه تحصیل در دانشــگاه و 18 درصد مایل به 
ادامه تحصیل در آموزشکده ها بوده اند )نفیسی، 1379(. روشن است که فارغ التحصیالن 
با مدرک دیپلم شــانس اشــتغال زیادی، آن هم در مشــاغل مربوط به تحصیالت خود، 
ندارند . ســازمان ها، شــرکت ها و کارفرمایان نیز تحصیلکردگان دانشــگاهی را ترجیح 
می دهند. از طرف دیگر آموزش های ارائه شده در هنرستان ها به دلیل ناکافی و نامناسب 
بودن تجهیزات، نیروی انسانی ، اعتبارات و در نتیجه ضعف آموزش های عملی کیفیت 

مناسبی ندارد. 
بر اســاس یافته هــای پژوهش حاضــر، در خوش بینانه ترین حالت تنها یک ســوم 
فارغ التحصیالن در مشــاغل مرتبط با رشــتة تحصیلي به کار مشــغول می شوند و بیشتر 
مشــاغل افراد مربوط به فروش و واسطه گری است. نسبت اشتغال مرتبط در رشته های 
الکتروتکنیک و حســابداری بازرگانی در شاخة فنی وحرفه ای از رشته های برق صنعتی 
و حســابداری مالی در شــاخة کاردانش بیشتر اســت. وجود رقبای فارغ التحصیالن که 
بــه طــرق دیگر و خارج از نظام رســمی آموزش دیده اند، فرصت های شــغلی را برای 
آنــان محدود می کنــد. از طرفی ســختی و خطرناک بودن برخی مشــاغل حوزة برق و 
الکتروتکنیک و حقوِق کم آن ســبب شــده است که برخی از افراد تمایلی به اشتغال در 

مشاغل مربوط به رشته خود نداشته باشند. 
چه نســبتی از فارغ التحصیالن در مشــاغل مرتبط به کار مشغول شده اند؟ بر اساس 
یافته های برزگر و نویدی)1383( 23 درصد، متین)1389( 30 درصد، کاوســی )1387( 
62 درصــد، جاللی پور)1379( 42درصد و حنیفــي )1380( 21 درصد فارغ التحصیالن 
آموزش های فنی وحرفه ای به نوعی در مشــاغل مرتبط با رشتة تحصیلی خود مشغول به 
کار شــده اند. شهرکی )1387( نتیجه می گیرد که رشــتة تحصیلی فارغ التحصیالن با نوع 
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شــغل آنان رابطة معناداری ندارد. نسبت شــغل مرتبط فارغ التحصیالن فنی وحرفه ای بر 
اســاس یافته های پژوهشــی چای و چانگ )2009( در کرة جنوبی 44 درصد، مؤسسة 
توســعة آموزش های فنی و مهارتی )2011(در فیلیپین 59 درصد و مؤسســة ارن واســا 
)2013( در گامبیا 64 درصد است. تفاوت نسبت ها به ویژه در پژوهش های داخل کشور 
به دلیل متفاوت بودن نمونة آماری، رشــته ها، مناطق جغرافیایی، فاصله اشتغال با زمان 
فراغت از تحصیل، تفاوت روش ها و ... است. نرخ پایین اشتغال واقعی فارغ التحصیالن 
فنی وحرفه ای و نســبت ناچیز اشتغال در مشاغل مرتبط نشــانة آشكاري از پایین بودن 
کارایی بیروني برنامه های درســی اســت. با تجمیع یافته هاي پژوهش هاي انجام شــده، 
دیگر تردیدي دربارة نامناسب بودن وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن شاخة آموزش هاي 
فنی وحرفه ای و كاردانش و رضایت بخش نبودن كارایي بیروني برنامه هاي درســي باقي 

نمي ماند.

محدودیت ها 
پژوهش حاضر با محدودیت هایي، از جمله عدم دست یابی به همة فارغ التحصیالن 
و یــا همکاری نکردن تعدادی از فارغ التحصیالن و مدارس و نیز رعایت نشــدن دقیق 
 نمونه گیــری تصادفی همراه بود و ممکن اســت نســبت های اشــتغال، اشــتغال مرتبط

و ... نمونة آماری قدری با نسبت های موجود در جامعه متفاوت باشد.

پیشنهادها
با توجه به تأکید مبانی نظری بر کارایی بیرونی برنامه های درســی فنی وحرفه ای و   .1
ضرورت و اهمیت اشــتغال مناســب فارغ التحصیالن، تدابیر مؤثری براي افزایش 

کارایی بیرونی اتخاذ شود. 
در هدایت تحصیلي و منطبق كردن رشــته هاي تحصیلي با ویژگي هاي شــناختي و   .2

عاطفي- رواني هنرجویان تجدیدنظر شود.
دوره های کارآموزی و کارورزی با جدیت و دقت بیشتری اجرا گردد.  .3

4.  ارتقای کیفیت آموزش ها و پرهیز از توسعه کّمی بدون تضمین کیفیت آموزش ها، 
جّدی گرفته شود.

یــک پایگاه اطالعاتی به منظور ثبــت اطالعات دقیق تــر از فارغ التحصیالن، برای   .5
استفاده پژوهشگران و برنامه ریزان دربارة وضعیت اشتغال آن ها ایجاد گردد.

این نوع پژوهش ها با همکاری مستقیم آموزش وپرورش و حتی االمکان سازمان های   .6
دیگر مانند اداره پست، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مربوطه انجام شود.
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ارنشتاین، آلن سی، و هانکینز، فرانسیس پی. )1392(. مبانی، اصول و مسائل برنامة درسی، )ترجمة قدسی احقر(. تهران: دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات. )اثر اصلی در سال 2004 چاپ شده است(. 

امینی، حســن. )1383(. بررسی کارایی بیرونی و اثربخشــی فارغ التحصیالن رشتة ساخت و تولید در سال های 75 تا 78. در نعمت اله 
متین، احد نویدی، نصرت اله بدری و احمد رمضانی )گردآوری کنندگان(، چکیدة تحقیقات آموزش فنی وحرفه ای )جلد پنجم، صص. 

29-36(. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، گروه پژوهشی آموزش های فنی وحرفه ای.
اکرامی، حمید. )1380(. بررســی میزان کارایی بیرونی هنرســتان های فنی وحرفه ای و دبیرســتان های کاردانش اســتان گلستان-مورد 
فارغ التحصیالن 78-76. در احد نویدی، محمدعلی اسماعیلی، محمد صنوبری و محمود برزگر)گردآوری کنندگان(، چکیدة تحقیقات 

آموزش فنی وحرفه ای )جلد سوم، صص. 197-206(. تهران: پژوهشکده تعلیم وتربیت، گروه پژوهشی آموزش های فنی وحرفه ای.
ایرانی، یوسف. )1381(. تناسب شغلی فارغ التحصیالن پسر نظام جدید فنی وحرفه ای سال های 76-74 در استان قم. در احد نویدی، 
محمدعلی اسماعیلی، محمد صنوبری و محمود برزگر )گردآوری کنندگان(، چکیدة تحقیقات آموزش فنی وحرفه ای )جلد سوم، صص. 
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