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 With the aim of success in the labor market and improving the 
level of employability, developing the skills and competencies of 
students and graduates is one of the criteria for evaluating the 
quality of higher education institutions, especially community-
based and entrepreneurial universities. Due to the importance of 
employability of graduates, this study was conducted with the aim 
of investigating the level of employability of graduates of technical 
and vocational colleges from the perspective of cultural and 
student deputies by survey method. The statistical population of 
the study consists of all deputies, from which 107 people selected 
by full census method. A researcher-made questionnaire adapted 
from the De Vos & Soens questionnaire used to data gathering. The 
Content Validity of this questionnaire confirmed by experts and 
its reliability confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.87. 
From the perspective of the deputies who have the most socio-
political relations with students and graduates, the employability 
of graduates evaluated at a desirable level. The results of 
statistical tests show that there is a significant difference between 
the opinions of deputies in the field of employability and the level 
of employability of graduates of all colleges is not the same and in 
comparison, some have better performance and provide more 
chances for their graduates to get a suitable job. 

Keyword:  
Entrepreneurial University 
Employability 
Technical Graduates 
Skill Training 
Technical and Vocational 
Education and Training (TVET) 

*Corresponding Author:  
Reza Mahdi 
Email: mahdi002@gmail.com 

 

 

 

 

 

E-ISSN: 2538-4430 
 

    ISSN: 2382-9796 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://karafan.tvu.ac.ir/?lang=en
https://karafan.tvu.ac.ir/article_128437.html?lang=en
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23829796.1399.17.5.12.2
https://orcid.org/0000-0002-4665-3248
https://orcid.org/0000-0002-3925-1339
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-4430
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2382-9796


 © 2021 Technical and Vocational University, Tehran, Iran. This article is an open-access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 

4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 
 

 

  

                                                       
 

 یاو حرفه  یدانشگاه فن علمی فصلنامه
 

 231- 246،  5، شماره 17، دوره 1399ویژه نامه علوم انسانی 
 

 //:karafan.tvu.ac.irhttps/ آدرس نشریه:

 

                                           :10.48301/KSSA.2021.128437                    :20.1001.1.23829796.1399.17.5.12.2 
    

    مقاله پژوهشی     

  یها ها و دانشکده آموختگان آموزشکده دانش   ی ر ی پذ از اشتغال   ی نسب   ت ی رضا 
 ران ی ا   ی ا وحرفه ی فن 

   2خای، احمد ک  *1یرضا مهد

 . رانیا  تهران،  ، ی و اجتماع  ینگر، مؤسسه مطالعات فرهنگ  ندهیگروه مطالعات آ ، ی آموزش عال یدکتر -1
عال  -2 برنامه  تی ریگروه مد  ، یدانشجوی دکتری آموزش  ترب  ، ی آموزش  زییرو  علوم  دانشگاه تهران،    ، ی و روانشناس  یتیدانشکده 

 .رانیتهران، ا 
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 1399/ 11/ 24پذیرش مقاله: 

 

موفق  هدف  ارتقا   ت یبا  و  کار  بازار  اشتغال   ی در  مهارت   ،ی ر ی پذ سطح  و توسعه  ها 
 ی نهادها   تی ف ی ک   ی اب ی ارز   ی ارها ی از مع  ی کی آموختگان،  و دانش   ان ی دانشجو   ی ها ی ستگ ی شا 

عال  کارآفر جامعه   ی ها دانشگاه   ژه ی و به   یآموزش  و  اهم   نی محور  به  توجه  با   تی است. 
ا دانش   ی ر ی پذ اشتغال  بررس   وهش پژ   ن ی آموختگان  هدف  اشتغال   ی با   ی ر ی پذ سطح 
و   ی معاونان فرهنگ   دگاه ی از د   ی ا وحرفه ی فن  ی ها ها و دانشکده آموختگان آموزشکده دانش 

معاونان   ی پژوهش را تمام   ی انجام شده است. جامعه آمار   ی ش ی ما ی به روش پ   یی دانشجو 
 ی کامل انتخاب شدند. برا   ی نفر به روش سرشمار   107  نی ب  نی که از ا   دهند ی م  لی تشک 

و سوئنز   وسی ساخته اقتباس شده از پرسشنامه د ها از پرسشنامه محقق داده   ی گردآور 
و  ده ی حوزه رس ن ی خبرگان ا  د یی پرسشنامه به تأ  ن یا  یی محتوا  یی استفاده شده است. روا 

 نی شتر ی معاونان که ب   دگاه ی شده است. از د   د یی تأ   0.87کرونباخ    ی آلفا   ب ی آن با ضر   یی ا ی پا 
اجتماع  دانش   یاس ی س   - ی ارتباط  دانش   انی جو با  اشتغال و  دارند،   ی ر ی پذ آموختگان 

 دهد ی نشان م   ی آمار   ی ها آزمون   ج ی . نتا شود ی م   ی اب ی ارز   ی آموختگان در سطح مطلوب دانش 
وجود دارد و سطح   ی ر ی پذ اشتغال   نه ی در زم   ی نظرات معاونان، تفاوت معنادار   ان ی که م 

نبود و در مقام   کسان ی   ها زشکده ها و آمو آموختگان همه دانشکده دانش   ی ر ی پذ اشتغال 
 یکسب شغل مناسب برا   ی برا   ی شتر ی داشتند و شانس ب   ی عملکرد بهتر   ، ی برخ   سه، ی مقا 

 .کنند ی آموختگان خود فراهم م دانش 
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 مقدمه 
ای در جهان پیدا کرده و دانش نظری و پژوهشگران  العاده آموختگان دانشگاهی، اهمیت فوق دانش   1پذیری اشتغال 

پذیری در پرتو پیوندهای بین رشد  اند. رواج مفهوم اشتغال متعدی در یک دهه اخیر، ادبیات مفهوم آن را توسعه داده 
ارد بازار کار می شوند، توسعه پیدا کرده است.  آموختگانی که و اقتصادی و نیروی کار ماهر، به همراه رشد سریع دانش 

های دانشگاهی به دانش  پذیری )تجهیز دانشجویان از طریق آموزش همچنین، بین اشتغال )کسب یک شغل( و اشتغال 
ی  خوداشتغال یا وجود شرایط    بازار کار های شغلی در  ها برای استخدام شدن در صورت وجود فرصت موضوعی و سایر ویژگی 

ها  آموختگان به دانشگاه های شغلی دانش توان گفت که تمامی فرصت آن(، تمایز ذهنی و عینی وجود دارد. نمی و نظایر  
توانند  اجتماعی می   - های اقتصادی هایی از فرصت وابسته است، برعکس، باید در پی شناخت این موضوع بود که چه جنبه 

 . ۲( ۲۰1۳  ن، ی والکر و مکل )   معرفی شود ها و نهادهای آموزش عالی  و باید در دانشگاه 
حل برای تعدیل  مثابه یک راه ای به وحرفه های فنی وجودآمده در سراسر جهان، آموزش در پی رکودهای بزرگ به 

مهارت  میان  تنگانگی  ارتباط  زیرا  است؛  تبدیل شده  جوانان  بیکاری  آموزشی  نرخ  نهادهای  توسط  ارائه شده  های 
وسچ،  ا کوربر و  ) کند  می ذار به بازار کار را تسهیل  های موردنیاز کارفرمایان وجود دارد که گ ای و مهارت وحرفه فنی 

رفت از بحران بیکاری موجود در جهان  عنوان راهکاری برای برون ای به وحرفه از آموزش عالی فنی   از این رو،  ۳(۲۰1۹
ای و مهارتی عالوه  وحرفه های فنی گذاری بیشتر بر آموزش سازی و سرمایه شود و بسیاری از کشورها با ظرفیت یاد می 

های خود و افزایش  بوم ه دنبال توسعه زیست بر کاهش نرخ بیکاری و تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز خود، ب 
 باشند.المللی می رقابت در سطوح بین 

آموختگان دانشگاهی بیکار مواجه است که دالیل این کژکارکردی را  امروزه، آموزش عالی ایران نیز با انبوهی از دانش 
ها،  عه، کاربردی نبودن پژوهش ها با صنعت و جام های آموزشی و درسی، گسست دانشگاه توان منسوخ بودن برنامه می 

آموختگان، تمرکزگرایی، وضعیت نامطلوب اقتصادی، ضعف فرهنگ کارآفرینی در  افزایش جمعیت دانشجویان و دانش 
هدایت تحصیلی پیشادانشگاهی، افت کیفیت آموزش، کمبود منابع مالی، ضعف سیستم پذیرش دانشجو،  جامعه، عدم 

ویژه  آموختگان نظام آموزش عالی ایران به افزاری و نظایر اینها برشمرد. دانش افزاری و نرم های سخت ضعف زیرساخت 
اندازهای کشور بر تولید ملی و  ها و چشم ای با توجه به تأکید سیاست وحرفه های مهارتی از جمله دانشگاه فنی دانشگاه 

کنند. از این رو، پرداختن  ر ایفا می جانبه کشو بنیان، نقش راهبردی در توسعه و پیشرفت همه حرکت به سمت اقتصاد دانش 
اقتصادی کشورها به    - ویژه نقش آن در رشد اجتماعی آموختگان به پذیری دانشجویان و دانش به مسئله اشتغال و اشتغال 
 . 4( ۲۰1۹،  و همکاران   شان ی درو   ; ۲۰1۳ستورم،  ا آلتبکر و  )   تبدیل شده است های آموزش عالی  یک نیاز جدی در پژوهش 

از نرخ    آموختگان دانشگاهی آموزش عالی در دو دهه اخیر، نرخ بیکاری دانش دهد که با گسترش  مطالعات نشان می 
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری    1۳۹۰بیکاری عمومی کشور بیشتر شده است. به طوری که بر اساس سالنامه آماری سال  

ساس مطالعات دفتر  درصد بوده است. همچنین، بر ا   15.۳آموختگان دانشگاهی  درصد و این نرخ برای دانش   1۲.۳عمومی  
های  های کاردانی )عمدتًا آموزش سطح اشتغال در دوره   1۳۹8ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  

مهارتی(  وحرفه فنی  و  دوره   5۹.8ای  کارشناسی  درصد،  دوره   5۲.۹های  ارشد  درصد،  کارشناسی  و    6۳.6های  درصد 
آموختگان در  ه عالوه، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری دانش درصد بوده است. ب   81.6های دکتری  دوره 

درصد(    1۲باشد که با نرخ بیکاری عمومی )کمتر  میلیون نفر می   1.4درصد با جمعیتی بالغ بر    18.۳در کل کشور    1۳۹7
های اصلی نظام آموزش  غدغه آموختگان دانشگاهی، یکی از د پذیری دانش فاصله زیادی دارد. بنابراین، توجه به اشتغال 

 
1 Employability   
2 Walker & McLean 
3 Korber & Oesch 
4 Altbeker & Storme 
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های جهان است. بنابراین، هدف  بندی دانشگاه آموختگان یکی از معیارهای اصلی مقایسه و رتبه عالی است و اشتغال دانش 
ها  آموزشکده   یی دانشجو فرهنگی و  معاونان  ای از دیدگاه  وحرفه فنی آموختگان  پذیری دانش اشتغال از این پژوهش، بررسی  

دانشکده  پرسش ای  وحرفه نی ف   های و  به  پاسخ  زیر می از طریق  بررسی سطح  های  و  پژوهش  به سؤاالت  پاسخ  باشد. 
 آموختگان به روش پیمایش انجام شده است.  پذیری دانش اشتغال 

ای از دیدگاه جامعه آماری چگونه  وحرفه های فنی ها و دانشکده آموزشکده آموختگان  پذیری دانش سطح اشتغال  -1
 شود؟ )سؤال اصلی(  ارزیابی می 

آموختگان  پذیری دانش های افراد جامعه آماری در خصوص »سهولت اشتغال داری بین دیدگاه آیا اختالف معنی  -2
 ای« بر حسب جغرافیای فعالیت وجود دارد؟ وحرفه فنی 

معنی  -3 اختالف  دیدگاه آیا  بین  هم داری  شغل  »سهولت کسب  در خصوص  آماری  جامعه  افراد  با  های  سو 
 های تحصیلی« بر حسب جغرافیای فعالیت وجود دارد؟ مهارت 

های افراد جامعه آماری در خصوص »کسب مشاغلی با سطح باالیی از  داری بین دیدگاه آیا اختالف معنی  -4
 د؟ رضایت شغلی« بر حسب جغرافیای فعالیت وجود دار 

معنی  -5 اختالف  دیدگاه آیا  بین  دوره داری  »کفایت  خصوص  در  آماری  جامعه  افراد  تحصیلی  های  های 
بر حسب جغرافیای فعالیت  پروری دانش ای در مهارت وحرفه فنی  دانشکده آموزشکده آموختگان«  های  ها و 
 وجود دارد؟ ای  وحرفه فنی 

آموختگان بر  های افراد جامعه آماری درخصوص اشتغال دانش داری بین دیدگاه طور کلی اختالف معنی آیا به  -6
 وجود دارد؟    ای وحرفه های فنی ها و دانشکده آموزشکده حسب جغرافیای فعالیت  

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق  
ها و انتظارات شغلی را در آینده با ابهام مواجه  باشد که چنین شرایطی مسیر ثبات می شرایط اشتغال در بازار کار، بی 

از مجرای    ها . دانشگاه 1( ۲۰17هافستتر و روزنبالت،    ; ۲۰۲۰،  و همکاران   کورتالزو   ; ۲۰1۲  ، و همکاران   سکو ی بر ) است  کرده  
صورت تربیت  کنند و اشتراک دانش آنها به می   اند کمک بومی که در آن جای گرفته خلق و تسهیم دانش به اقتصاد زیست 

  دجستوک ی بر   ; ۲۰1۰دوا،  ن بودن و  )   باشد های اقتصادی و اجتماعی می های مناسب در زمینه آموختگانی با توانمندی دانش 
ها  برانگیز جهانی در حوزه کارکردهای دانشگاه آموختگان به موضوع چالش . از این رو، اشتغال دانش ۲(   ۲۰1۹جکسون،    و 

. در واقع، در سه دهه  ۳( ۲۰1۹  ، و همکاران   لرد   ; ۲۰15تاکسا،    الفا و ک   ; ۲۰1۹و جکسون،    دجستوک ی بر )   است تبدیل شده  
های(  شود؛ زیرا همبستگی محکمی میان تجربیات )آموخته زمینه با دقت بیشتری بررسی می   ها در این اخیر، نقش دانشگاه 

  های کسب شده دانش و مهارت   4( ۲۰18  ، و همکاران   ت ی اسم ) آموزشی با نیازهای اقتصادی در سراسر جهانی وجود دارد  
های آموزش  شده است. نقش سنتی نظام شناخته    شرفته ی پ   بنیان در کشورهای ی دانش محرک رشد در اقتصادها   مثابه به 

ها شروع به حرکت به سمت اثرگذاری بر  خوش دگرگونی شده است و بسیاری از دانشگاه های اخیر، دست عالی در سال 
سازی  های در بازار کار، کارآفرینی، ظرفیت های گوناگونی همچون ایجاد فرصت شان از رهگذر روش آموختگان اشتغال دانش 

، مفهومی  آموختگان مفهوم اشتغال دانش   5( ۲۰16  تز، ی اتزکوو ) اند  غیره کرده آموختگان( و  اشتغال دانش اقتصادی )برای  
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  ; ۲۰1۰بودن و ندوا،  )   ساخته است ای است که ارائه تعریف همگرا از آن را با دشواری مواجه  العاده پیچیده ُپرابعاد و فوق 
پایان  از    پس گرفتن شغل    ی عن ی ،  اشتغال   ج ی بر نتا   آموختگان دانش از اشتغال    ه ی اول   ف ی تعار .  1( ۲۰17  و همکاران،   ی سکار ی تس 

،  و همکاران   آزودو   ; ۲۰۰8آمودت و هاونس،  ) تأکید داشت    د ی کار جد   ک ی انتقال به    ا شغل ی حفظ  تحصیالت دانشگاهی و  
اما با توجه به اینکه اشتغال و بیکاری ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند چرخه اقتصادی قرار گیرند؛    ۲( ۲۰1۲

.  ۳( ۲۰۰7  ت، ی نا   و   ورک ی )   کرده است های فردی بازتعریف  مثابه ویژگی آموختگان را به تحقیقات اخیر، مفهوم اشتغال دانش 
  است   یتی شخص   ی ها ی ژگ وی ها و  ، مهارت ها از دانش   ی ا گسترده   ف ی دهنده ط نشان   آموختگان، دانش پذیری  اشتغال ،  در واقع 

 . 4( ۲۰۰6کرانمر،  ) 
اگرچه پیوسته در طول تاریخ اجتماعی دانشگاه، وظیفه دانشگاه ایجاد شغل برای دانشجویان نبوده است، اما این  

ها، تشویق  ری، اخالق و ارزش یادگی  - توانند )و باید( از طریق سازوکارهای یاددهی ها می استدالل وجود دارد که دانشگاه 
پذیری  ی درسی( در تقویت اشتغال ها برنامه فوق فرهنگی )   - های اجتماعی و ترغیب و ترویج مشارکت فعاالنه در فعالیت 

آموختگان تحت تأثیر طیف وسیعی از  پذیری دانش اشتغال   که ی درحال آفرینی کنند.  آموختگان نقش دانشجویان و دانش 
سازی دانشجویان  پذیری و تجهیز و آماده ها همچنان دارای نقش حیاتی در تقویت اشتغال نفعان است، دانشگاه عوامل و ذی 

رای  ب ستند.  های زیادی برای ایجاد مشاغل ه ها و اعتماد و اطمینان به شناسایی و خلق فرصت ها، ارزش با دانش، مهارت 
تواند اهرمی برای پیشرفت شغلی یک فرد باشد،  ، شناخت و اعتماد به اینکه ورود به یک شغل سطح پایین می مثال 

های شغلی سطح باال در بدو ورود به بازارکار باید پیگیری شوند. این مسئله، مستلزم  برخالف این تفکر که تنها جایگاه 
هاست.  از گنجینه گسترده قابلیت  چندگانه ی ارزشمند  کارکردها نان به انتخاب  تقویت عاملیت دانشجو و اعتماد و اطمی 

ها باید دست به هر کاری بزنند تا  آموختگان به معنای آن نیست که دانشگاه پذیری دانش در مجموع، هر چند اشتغال 
ها بتوانند  کاری که دانشگاه چ  آموختگان آنها بتوانند به شغل موردنظر دست یابند، اما به این معنا هم نیست که هی دانش 

ها در  جهت   امروزه با تغییر   . ( ۲۰1۳  ن، ی والکر و مکل ) وجود ندارد  آموختگان خود انجام دهند،  پذیری دانش برای اشتغال 
منظور تربیت  ها تحت فشار زیادی به بنیان شده است که دانشگاه آموزش و سیاست بازار کار موجب ظهور اقتصاد دانش 

های ملی و فراملی  پذیری به عنوان یک هدف فراگیر برای سیاست اند؛ زیرا اشتغال پذیر قرار گرفته آموختگان اشتغال دانش 
آید؛ در نتیجه، توسعه  دست می ه بحران بیکاری است. این موارد اصواًل از طریق پیشرفت و کاربرد دانش به به دلیل توجه ب 

ای، ضروری است که اگر نظام  وحرفه های فنی و گسترش آموزش عالی برای تولید، انتشار و کاربرد دانش و ایجاد ظرفیت 
حال گذار، یادگیرندگانی را با توجه به    ا با اقتصادهای در توسعه و برخی از کشوره آموزش و کارآموزی کشورهای در حال  

  شوند شمرده می   بر دانش کنار گذاشته یا ناچیز های الزم را به آنها نیاموزد در رقابت مبتنی  نیاز آنها تعلیم ندهد و مهارت 
 . ( ۲۰1۳  ، ی جان ی قهدر   ی عمران و رحمان   ی صالح ) 

آموزش عالی، به    آموختگان پذیری دانش های اشتغال در پژوهش طراحی مدل مهارت   ( ۲۰1۹و همکاران،    شان ی درو ) 
آموختگان  دانش  از ی موردن  ی اصل  ی ها عنوان مهارت  به  فعاالن بازار   د ی از د  ی مهارت اصل  این نتیجه دست یافتند که هفده 

فعال   ی برا  و  بازار   ت ی ورود  آباد   ی طف ل ) .  بودند   کار   در  همکاران   ی جالل  الگوی    ( ۲۰۲۰  ، و  طراحی  به  پژوهشی،  در 
ها شامل: مقوله محوری )رفتاری و  بنیاد پرداختند. یافته ای بر پایه الگو داده وحرفه فنی   محوری برای دانشجویان مهارت 

اجتماعی  رسانه   - شخصیتی،  فرهنگی،  اداری ارتباطی،  حرفه - ای،  یدی،  و  عملی  علمی،  مالی،  صنعتی،  سیاسی،  و  ای 
انسانی، امکانات و تسهیالت(، مقوله    گر )ساختاری، نیروی دهی و هدایت و رهبری(، مقوله مداخله ریزی، سازمان برنامه 
ها و بستر الزم  سازی، توسعه زیرساخت ای )فرهنگی، منابع و امکانات، اسنادباال دستی(، مقوله راهبردها )فرهنگ زمینه 
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  ، ی پورآتش ) شد.  محوری؛ استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود( می گذاری متناسب با مهارت محوری، سیاست مهارت 
دانشجویان کشاورزی، به این نتیجه رسیده است    پذیری در مطالعه ارزیابی نقاط قوت و راهکارهای ارتقای اشتغال   ( ۲۰18

محتوا،    ل ی تحل  براساس است.    ی بان ی و پشت   زات، ی امکانات و تجه   ، ی انسان   ی رو ی دانشگاه در سه دسته شامل ن  نقاط قوت که 
ها و خدمات و هشت  تعامل   آموزش، ی  در سه مقوله اصل   ی کشاورز   ان ی پذیری دانشجو اشتغال   ی ها مهارت   ی ارتقا   ی راهکارها 

مشاوره،    ، ی ارتباطات سازمان   ، ی ارتباطات فرد   ، ی ر ی ادگ ی   آموزش، دانش و   ی بخش   ت ی ف ی ک   ، ی درس   ی شامل محتوا   ی مقوله فرع 
  ی برگزار   ان، ی پذیری دانشجو مهارت اشتغال   ی ارتقا   ی برا   ز جمله راهکارها کرده است. ا   ی بند دسته   ی بان ی و پشت   ی فرهنگ 
،  و همکاران   سپهوند )   بود.   ی هدفمند و مناسب طرح کارآموز   ی اجرا   و   ی س ی نو مانند کارگاه رزومه   ی آموزش   ی ها کارگاه 
ی  آموزش عال   آموختگان دانش   ری ی پذ متنوع بر اشتغال   ی شغل   ر ی مس   زی ی ر و برنامه   ری ی گ جهت   ر ی تأث در پژوهشی به    ( ۲۰18

 و همچنین  شغلی  مسیر  ریزی برنامه  بر  متنوع  شغلی  مسیر  گیری جهت  مثبت  تأثیر  از  حاکی  نتایج، تحقیق پرداختند و  

 تأیید  رغم روانشناختی( بود و علی  و  اجتماعی  شغلی )انسانی،  مسیر  های سرمایه  بر  شغلی  مسیر  ریزی برنامه  مثبت  تأثیر 

 در  و  نشده  تأیید  پذیری اشتغال  انسانی بر  سرمایه  تأثیر  افراد،  پذیری اشتغال  بر  روانشناختی  و  اجتماعی  سرمایه  مثبت  تأثیر 

و    یی مهد   ی نادر ) شده است.   شناخته  پذیری ارتقای اشتغال  برای  شغلی  مسیر  سرمایه  ترین اجتماعی، مهم  سرمایه  نهایت، 
ساخته به این نتیجه رسیدند  پذیری دانشجویان زن با استفاده از پرسشنامه محقق در واکاوی اشتغال   ( ۲۰15همکاران،  

های  های مهارت مؤلفه پذیری است. همچنین، در  های ارزیابی، بیشتر از سایر از ابعاد اشتغال که میانگین امتیاز مؤلفه مهارت 
های ارزیابی و یادگیری توسعه شغلی  های فردی، مهارت های عددی و حسابی، کیفیت عمومی، مهارت حل مسئله، مهارت 

تر از حد مطلوب بوده  طور معناداری پایین از توانمندی مطلوبی برخوردارند، اما میانگین مؤلفه معرفی خود به کارفرما به 
آموختگان  در پژوهش بررسی رابطه میان رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش   ( ۲۰1۲،  و همکاران   ی گدل ی ب )   است. 

های تحصیلی، اشتغال و تناسب  اند که بین رشته دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، به این نتیجه رسیده 
الینی، مشاوره، کتابداری و کودکان  های تحصیلی روانشناسی ب ای که بین رشته گونه شغلی، ارتباط معناداری وجود دارد؛ به 

رشته  دیگر  از  بهتر  تناسب شغلی،  و  اشتغال  وضعیت  می استثنائی  همکاران   روثول ) باشد.  ها  بررسی    1( ۲۰۰۹  ، و  در 
ارشد در نتایج خود، چهار مؤلفه کلیدی شامل شهرت دانشگاه،  پذیری دانشجویان دوره کارشناسی خودادراکی اشتغال 

بازار کار خارجی و تعامل  اعتمادبه    نگ، ی س   و   نگ ی س ) ی را برشمردند.  و عملکرد دانشگاه رشته  با  نفس فردی، عوامل 
آموختگان در مالزی، به این نتیجه رسیدند که کارفرمایان، بیشتر  های اشتغال دانش در پژوهش بررسی مهارت   ۲( ۲۰۰8

 های دولتی را استخدام کنند. آموختگان دانشگاه تمایل دارند دانش 
است که میزان سرمایه اجتماعی    در مطالعه موردی در چهار دانشگاه کشور آفریقای جنوبی دریافته   ۳( ۲۰15والکر،  ) 

گذارد.  ویژه بر دانشجویان طبقه کارگر تأثیر می کند و به های دانشجو را محدود یا بیشتر می و فرهنگی نابرابر، فرصت 
، روشن کرده است که تفسیر محدود از  وردمطالعه م های  همبستگی میان ابعاد سرمایه اجتماعی در هر یک از دانشگاه 

کند.  را پنهان می  ها آن گیرد و مزیت  را نادیده می   شده رانده مثابه سرمایه انسانی، دانشجویان به حاشیه  پذیری به اشتغال 
تقسیم شود  پوشان فردی، دانشگاهی و عوامل بیرونی  تواند به سه بعد هم آموختگان می پذیری دانش عوامل مؤثر بر اشتغال 

تواند ارائه دهد و نفوذ  دانشگاه می   آنچه ی فردی دانشجو،  ها سرگذشت پوشان  های هم بندی باید تالقی که در این تقسیم 
های عمومی مورد توجه قرار گیرد. برخی دانشجویان وضع بهتری در انتخاب دانشگاه و رشته تحصیلی  و سیاست   بازار کار 

های تحصیلی هستند، برخی دانشجویان به دلیل شهرت دانشگاه محل تحصیل، در  م دارند، برخی دانشجویان نیازمند وا 
یی با امکان تحصیل و کار با اشتغال  ها حوزه میان کارفرمایان از مزیت برخوردارند، برخی دانشجویان قادر به انتخاب  
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ی مصاحبه را در  ها فرصت هایی دسترسی دارند که  ی کارآموزی و شبکه ها دوره پردرآمد هستند، برخی دانشجویان به  
درسی،    برنامه فوق های  دانند چگونه از دفتر مشاغل دانشگاه و فرصت ، و برخی از دانشجویان می گذارد ی م   ها آن اختیار  

 نحو بهتری استفاده کنند. به 

 شناسیروش
با توجه به هدف پژوهش، این تحقیق از لحاظ نوع، کاربردی و روش اجرای آن، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق،  

نفر از آنها به روش   1۰7باشد که از ای می وحرفه های فنی ها و دانشکده تمامی معاونان فرهنگی و دانشجویی آموزشکده 
ها از پرسشنامه  امه را تکمیل کردند. برای گردآوری داده سرشماری کامل در این تحقیق مشارکت داشتند و پرسشن 

  است   1( ۲۰۰8ووس و سوئنس،    ی د ) پرسشنامه  ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه، ُمقتبس از  چهارسؤالی محقق 
 (. 1)جدول  

 های چهارگانه پرسشنامه تحقیقگزاره. 1جدول 

 های پرسشنامه( ها )گزاره پرسش  ردیف 

1 
توانند شغل مورد عالقه خود را  تر می ها راحت آموختگان سایر دانشگاه ها در مقایسه با دانش آموختگان دانشکده/ آموزشکده دانش 

 دست آورند.به 

 دست آورند.های خود مرتبط است را به توانند شغلی که با تحصیالت و مهارت راحتی می به ها  آموختگان دانشکده/ آموزشکده دانش  ۲

 دست آوردن شغلی هستند که سطح باالیی از رضایت را به آنها بدهد.ها قادر به به آموختگان دانشکده/ آموزشکده دانش  ۳

4 
دست آوردن شغل  های ضروری برای به ها و مهارت ها در دوره تحصیل به حد کفایت، به توانایی دانشجویان دانشکده/ آموزشکده 

 شوند.  مناسب، مجهز می 

 
روایی پرسشنامه، به تأیید پنج تن از خبرگان آموزش عالی رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  

های پاسخ پرسشنامه برمبنای طیف لیکرت )از عدد یک به عنوان به شدت مخالفم،  شد. گزینه  تأیید  ۰.87در سطح 
پرسشنامه    ن ی ا   یی محتواییروا   باشد. کاماًل موافقم( می   5عدد دو مخالفم، عدد سه نظری ندارم، عدد چهار موافقم و عدد  

  ۰.87استفاده و با میزان    کرونباخ   ی آلفا   ب ی از ضر  پرسشنامه   ییا ی پا برای سنجش  و    ه د ی حوزه رس   ن ی خبرگان ا   د أیی به ت
  LSDها از آزمون واریانس، کای دو و آزمون تعقیبی  پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده 

 استفاده شده است. 

 هایافته 
های پژوهش در پنج بخش مختلف به شرح زیر  یافته های چهارگانه پرسشنامه،  بر اساس سؤاالت تحقیق و گزاره 

 بندی و تدوین شده است. جمع 
ای در مقایسه با  وحرفه های فنی ها و آموزشکده آموختگان دانشکده الف( راحتی و سهولت کسب شغل توسط دانش 

 ها آموختگان سایر دانشگاه دانش 
ای به  وحرفه آموختگان« فنی ه توسط دانش نظرات جامعه آماری به پرسش »راحتی و سهولت کسب شغل مورد عالق 

 باشد.  می   ۲شرح جدول  
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 دست آوردن شغل مورد عالقه(. تحلیل گویه اول پرسشنامه )راحتی به2جدول  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
دهد که باالترین فراوانی پاسخ اعضای جامعه آماری مربوط به گزینه چهارم )موافقم( با  نشان می   ۲جدول  نتایج  

می   48/ 6۰ بنابراین،  باشد.  می  دانش درصد  فعلی،  وضعیت  در  گرفت  نتیجه  فنی توان  کشور،  وحرفه آموختگان  ای 
دهد که درباره »راحتی و  د. همچنین، نشان می ها دارن آموختگان سایر دانشگاه تری نسبت به دانش پذیری راحت اشتغال 

دانش  توسط  شغل  کسب  به سهولت  نتایج  بهترین  جغرافیایی،  قلمرو  و  آموزشکده آموختگان«  به  مربوط  و  ترتیب  ها 
 باشد.  های شمال، جنوب، مرکز و شرق و غرب کشور می دانشکده 

آموختگان« در  هولت کسب شغل توسط دانش دهد که درباره »راحتی و س ( نشان می ۳نتایج آزمون کای دو )جدول  
 میان نظرات افراد جامعه آماری بر حسب قلمرو جغرافیایی، اختالف معناداری وجود ندارد.   

 دار میان نظرات افراد جامعه آماری آزمون کای دو برای بررسی اختالفات معنی. 3جدول 

 معناداری  درجه آزادی  مقدار  

Pearson Chi-Square ۲5.۰5۲ 16 .۰6۹ 

Likelihood Ratio ۲8.45۹ 16 .۰۲8 

Linear-by-Linear Association 5.758 1 .۰16 

N of Valid Cases  1۰7   

 
ها و  آموختگان دانشکده های تحصیلی توسط دانش ب( راحتی و سهولت کسب شغل مرتبط با تحصیالت و مهارت 

 ای  وحرفه های فنی آموزشکده 
های تحصیلی  نظرات اعضای جامعه آماری به پرسش »راحتی و سهولت کسب شغل مرتبط با تحصیالت و مهارت 

 باشد. می   4ای به شرح جدول  وحرفه آموختگان« فنی توسط دانش 

 (یل یتحص یهامهارت مرتبط با تحصیالت و سهولت کسب شغل راحتی و پرسشنامه ) دوم گویه  لیتحل .4جدول 

 فراوانی   درصد  فراوانی نظرات  طیف پاسخ جامعه آماری 

 8.41 ۹ به شدت مخالفم 

 1.87 ۲ مخالفم 

 1.87 ۲ نظری ندارم 

 48.6۰ 5۲ موافقم 

 ۳۹.۲5 4۲ کامال موافقم 

 1۰۰ 1۰7 جمع کل 

 آموختگان سهولت کسب شغل توسط دانش   ن ی انگ ی م  دهندگان پاسخ   یی ا ی قلمرو جغراف 
 شرق( شرق کشور )شمال و جنوب 
 غرب( غرب کشور )شمال و جنوب 

 شمال کشور 
 جنوب کشور 
 مرکز کشور 
 جمع کل 

4.۳1 
۳.4۹ 
4.55 
4.45 
4.4۳ 
4.۰8 

 فراوانی   درصد  فراوانی نظرات  طیف پاسخ جامعه آماری 

 ۹.۳5 1۰ به شدت مخالفم 
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  55.14دهد که باالترین فراوانی پاسخ جامعه آماری مربوط به گزینه چهارم )موافقم( با  نشان می   4نتایج جدول  

مرتبط با تحصیالت و  سهولت کسب شغل  دهندگان، راحتی و  دهد که پاسخ باشد. همچنین نتایج نشان می درصد می 
باالترین سطح و پس از آن، مرکز    4/ ۲7با میانگین    های جنوب کشور را ها و دانشکده ی در آموزشکده ل ی تحص   ی ها مهارت 

 اند.  ارزیابی کرده   ۳/ ۹7کشور با میانگین  
با تحصیالت و  سهولت کسب شغل  دهد که درباره راحتی و  ( نشان می 5نتایج آزمون کای دو )جدول   مرتبط 

معناداری وجود دارد. این اختالف  دهندگان بر حسب قلمروی جغرافیایی، اختالف  ی در بین پاسخ ل ی تحص   ی ها ت مهار 
 تواند ناشی از امکانات، جمعیت و وضعیت فرهنگی هر منطقه باشد. می 

   دهندگان آزمون کای دو بررسی اختالفات معنادار پاسخ  .5جدول   

 معناداری  درجه آزادی  مقدار  

Pearson Chi-Square ۳۰.۹46 16 .۰14 

Likelihood Ratio ۳6.۲۹8 16 .۰۰۳ 

Linear-by-Linear Association 4.۹۲4 1 .۰۲6 

N of Valid Cases 1۰7   

 
 ای  وحرفه های فنی ها و آموزشکده آموختگان دانشکده ی از سوی دانش شغل   ت ی از رضا   یی با سطح باال   شغل کسب  ج(  

آموختگان«  دانش نظرات جامعه آماری نسبت به پرسش »کسب شغل مرتبط با سطح باالیی از رضایت شغلی توسط  
 باشد. می   6ای به شرح جدول  وحرفه فنی 

 ی(شغل تی از رضا ییبا سطح باالشغل کسب تحلیل گویه سوم پرسشنامه ) .6جدول 

 فراوانی   درصد  فراوانی نظرات  طیف پاسخ جامعه آماری 

 ۹.۳5 1۰ مخالفم 

 5.61 6 نظری ندارم 

 55.14 5۹ موافقم 

 ۲۰.56 ۲۲ کاماًل موافقم 

 1۰۰ 1۰7 جمع کل 

 ی ل ی تحص   ی ها و مهارت   الت ی سهولت کسب شغل مرتبط با تحص   ن ی انگ ی م  دهندگان پاسخ   یی ا ی جغراف   ی قلمرو 
 شرق( شرق کشور )شمال و جنوب 
 غرب( غرب کشور )شمال و جنوب 

 شمال کشور 
 جنوب کشور 
 مرکز کشور 
 جمع کل 

۳.81 
۳.15 
4.۰۰ 
4.۲7 
۳.۹7 
۳.68 

 فراوانی   درصد  فراوانی نظرات  طیف پاسخ جامعه آماری 

 6.54 7 شدت مخالفم به 

 1۲.15 1۳ مخالفم 

 ۲6.17 ۲8 نظری ندارم 
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دهد که باالترین فراوانی پاسخ اعضای جامعه آماری مربوط به گزینه چهارم )موافقم( با  نشان می   6جدول  نتایج  
ها و  ی« آموزشکده شغل   ت ی از رضا   یی با سطح باال   شغل کسب  باشد. همچنین، افزون بر این در زمینه » درصد می  4۰.1۹

  ن ی انگ ی م با  های جنوب ها و دانشکده ، آموزشکده آن و پس از سطح  ن ی باالتر  4/ ۲7 ن ی انگ ی کشور با م  های شمال دانشکده 
   . در رتبه دوم ارزیابی شده اند   ۳/ 7۳

ی« در بین  شغل   ت ی از رضا   یی با سطح باال   شغل کسب  دهد که درباره » ( نشان می 7نتایج آزمون کای دو )جدول  
معنی پاسخ  اختالف  جغرافیایی،  قلمروی  بر حسب  تفاوت دهندگان  این  دارد.  وجود  و  داری  زندگی  از سطح  ناشی  ها 

 باشد.  بوم و نظایر آنها می دستمزدهای متفاوت، نوع مشاغل هر منطقه، بافت فرهنگی هر زیست 

 آزمون کای دو برای بررسی اختالفات معنادار نظرات افراد جامعه آماری .7جدول 

 داری معنی  درجه آزادی  مقدار  

Pearson Chi-Square ۳4.۰۳۹ 16 .۰۰5 

Likelihood Ratio ۳7.۳۰7 16 .۰۰۲ 

Linear-by-Linear Association 5.17۲ 1 .۰۲۳ 

N of Valid Cases 1۰7   

 
 های ضروری برای کسب شغل مناسب ها و مهارت آموختگان به توانایی برای تجهیز دانش   ی ل ی تحص   ی ها دوره   ت ی کفا د(  

آموختگان به  برای تجهیز دانش ای  وحرفه فنی   ی ل ی تحص   ی ها دوره   ت ی کفا نظرات جامعه آماری، نسبت به پرسش » 
 باشد. می   8به شرح جدول    ها ها و آموزشکده های ضروری برای کسب شغل مناسب« در دانشکده ها و مهارت توانایی 

 یی برای کسب شغل مناسب( افزامهارتدر  یلیتحص یهادوره تیکفا)چهارم پرسشنامه  گویه لی تحل. 8جدول 

 فراوانی   درصد  فراوانی نظرات  طیف پاسخ جامعه آماری 

 4۰.1۹ 4۳ موافقم 

 14.۹5 16 کاماًل موافقم 

 1۰۰ 1۰7 جمع کل 

 ی شغل   ت ی از رضا   یی کسب شغل با سطح باال   ن ی انگ ی م  دهندگان پاسخ   یی ا ی قلمرو جغراف 
 شرق( شرق کشور )شمال و جنوب 
 غرب( غرب کشور )شمال و جنوب 

 شمال کشور 
 جنوب کشور 
 مرکز کشور 
 جمع کل 

۳.۲5 
۳.۰5 
4.۲7 
۳.7۳ 
۳.68 
۳.45 

 فراوانی   درصد  فراوانی نظرات  طیف پاسخ جامعه آماری 

 7.48 8 به شدت مخالفم 

 ۲۰.56 ۲۲ مخالفم 

 8.41 ۹ نظری ندارم 

 54.۲1 58 موافقم 

 ۹.۳5 1۰ موافقم کاماًل  
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  54.۲1دهد که باالترین فراوانی پاسخ افراد جامعه آماری مربوط به گزینه چهارم )موافقم( با  نشان می   8نتایج جدول  

 شود.  ای از حیث کفایت مهارت فزایی نیز در وضعیت مطلوبی ارزیابی می وحرفه های فنی باشد. به عبارتی، آموزش درصد می 
آموختگان  برای تجهیز دانش ای  وحرفه فنی   ی ل ی تحص   ی دوره ها   ت ی کفا حاکی است که درباره » جدول  همچنین نتایج    

با  را    های غرب ها و دانشکده آموزشکده   ، دهندگان پاسخ های ضروری برای کسب شغل مناسب«  ها و مهارت به توانایی 
 باالتر ارزیابی کرده اند.   11۲  ن ی انگ ی م های مرکز را با  ها و دانشکده آموزشکده   ، و پس از آن   ن ی باالتر   11۹  ن ی انگ ی م 

برای تجهیز  ای  وحرفه فنی   ی ل ی تحص   ی ها دوره   ت ی کفا دهد که درباره » ( نشان می ۹نتایج آزمون کای دو )جدول  
ن بر حسب قلمروی  دهندگا های ضروری برای کسب شغل مناسب« در میان پاسخ ها و مهارت آموختگان به توانایی دانش 

های هر منطقه جستجو و تبیین کرد.  توان در کیفیت آموزش جغرافیایی اختالف معناداری وجود دارد. این تفاوت را می 
 کیفیت آموزش، متأثر از عوامل گوناگونی است. 

 دهندگان  دار نظرات پاسخ. آزمون کای دو برای بررسی اختالفات معنی9جدول  

 معناداری  درجه آزادی  مقدار  

Pearson Chi-Square ۲۹.74۰ 16 .۰1۹ 

Likelihood Ratio ۳4.84۳ 16 .۰۰4 

Linear-by-Linear Association 5.۰۲7 1 .۰۲5 

N of Valid Cases 1۰7   

 
 ای وحرفه های فنی ها و دانشکده آموزشکده آموختگان  پذیری دانش ه( سطح اشتغال 

ها )پاسخ به سؤال اصلی نخست پژوهش(  ها و دانشکده آموزشکده آموختگان  پذیری دانش برای ارزیابی سطح اشتغال 
 ارائه شده است.    1۰از آزمون آماری تی استفاده و نتایج آن به شرح جدول  

 یریپذدرباره سطح اشتغال  یآزمون آزمون ت جینتا .10جدول

 خطای استاندارد  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  درجه آزادی  معیار تصمیم  tآماره  

6.6۳ ۰.۰۰1 1۰6 1۰7 ۳.65 ۰.۹7 ۰.۰۹ 

 
از    ش ی ب آموختگان  دانش   پذیری درخصوص اشتغال افراد جامعه آماری    ات ظر میانگین ن   1۰با توجه به نتایج جداول  

باشد. به عبارتی، بر اساس آزمون تی  می   4از    ش ی ب نفر از اعضای جامعه    84های  دیدگاه   ن ی انگ ی م ارزش آزمون است و  
 شود. ای ایران براساس طیف لیکرت، در سطح مطلوب ارزیابی می وحرفه آموختگان فنی پذیری دانش سطح اشتغال 

 فراوانی   درصد  فراوانی نظرات  طیف پاسخ جامعه آماری 

 1۰۰ 1۰7 جمع کل 

 کسب شغل مناسب   ی برا   یی در مهارت افزا   ی ل ی تحص   ی دوره ها   ت ی کفا   ن ی انگ ی م  دهندگان پاسخ   یی ا ی جغراف   ی قلمرو 
 شرق( شرق کشور )شمال و جنوب 
 غرب( غرب کشور )شمال و جنوب 

 شمال کشور 
 جنوب کشور 
 مرکز کشور 
 جمع کل 

5۲ 
11۹ 
4۰ 
۳8 
11۲ 
۳61 
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آ  تحل همچنین،  درباره  11)جدول    انس ی وار   ل ی زمون  آماری    های دگاه ی د (  جامعه  پذیری  اشتغال   باره در اعضای 
می   آموختگان دانش  تفاوت  نشان  افراد  نظرات  بین  که  سطح  دار ا معن دهد  عبارتی،  به  دارد.  وجود  پذیری  اشتغال ی 
باشد و برخی از آنها در مقایسه با برخی دیگر، به دالیل  ها یکسان نمی ها و آموزشکده آموختگان همه دانشکده دانش 

 کنند.  اشته و شانس کسب شغل بهتری فراهم می گوناگون درونی و بیرونی عملکرد بهتری د 

 پذیری ها درخصوص اشتغال. آزمون تحلیل واریانس درباره تفاوت دیدگاه11جدول 

 خطای استاندارد  میانگین  تعداد  
 فاصله اطمینان 

 حداکثر  حداقل 
 باال  پایین 

 1۹.۰۰ 1۰.۰۰ 16.۰۳۹8 1۳.۲1۰۲ 66۳8۰ 14.6۲5۰ 16 شرق( شرق )شمال و جنوب 

 ۲۰.۰۰ 4.۰۰ 14.۳51۹ 11.1۳5۲ 7۹448 1۲.74۳6 ۳۹ غرب( غرب )شمال و جنوب 
 ۲۰.۰۰ 11.۰۰ 18.۲66۳ 14.64۲8 81۳1۲ 16.4545 11 شمال 

 18.۰۰ 1۲.۰۰ 17.۲67۹ 14.55۰۳ 6۰۹84 15.۹۰۹1 11 جنوب 

 ۲۰.۰۰ 1۰.۰۰ 16.7678 14.8۳۲۲ 47۳1۹ 15.8۰۰۰ ۳۰ مرکز 

 ۲۰.۰۰ 4.۰۰ 15.۳۲۹7 1۳.847۹ ۳7۳7۰ 14.5888 1۰7 جمع کل 

 گیری بحث و نتیجه 
عالی در توسعه انسان )دانشجو(، توسعه پایدار و عدالت  توان از نقش و جایگاه آموزش اندازی نمی با هر رویکرد و چشم 

های دخیل در توسعه جهانی مانند یونسکو، برنامه توسعه ملل متحد، بانک جهانی و  پوشی کرد. آژانس اجتماعی چشم 
ند که برای رسیدن به توسعه و برابری، آموزش فردی و اجتماعی اهمیت  ای دیگر بر این باور های توسعه بسیاری از سازمان 

جانبه  های دانشگاهی در توسعه همه خطیر نظام   . این امر نشان از اهمیت ( ۲۰۲۰  ، ی و باران   ی مهد ) زیادی دارد  بسیار  
آموختگان دانشگاهی در این پژوهش  پذیری دانش های گوناگون است. لیکن، با توجه به ضرورت و اهمیت اشتغال بوم زیست 

ای  وحرفه فنی   های ها و دانشکده آموزشکده آموختگان  پذیری دانش اشتغال گرایی از سطح  تالش شده است تا تحلیل واقع 
و بدست آوردن شغل  شتغال  فرهنگی و دانشجویی ارائه شود. آزمونهای آماری نشان می دهد که امکان ا عاونان  دیدگاه م ز  ا 

ای در سطح مطلوبی ارزیابی می شود. بنابراین، یافته های این پژوهش گویای  وحرفه آموختگان فنی مناسب توسط دانش 
اشتغال مطلوب دانش  و اجماع خوب در میان معاونان فرهنگی و دانشجویی در مورد  ای  وحرفه آموختگان فنی تأیید 

ای در گستره کشور است.  وحرفه های فنی آموختگان و به تبع آن، کارآمدی آموزش پذیری دانش مطلوبیت وضعیت اشتغال 
کشور  ای و مهارتی  وحرفه های فنی گذاری دولت و ملت در آموزش تواند نوید خوبی در زمینه سرمایه چنین پیامی می 

« عبور کنند تا سرمنشأ  1ها روند افزایشی به خود بگیرند و از سطح »مقدار بحرانی گذاری باشد. الزم است این سرمایه 
های  آموختگان در حیطه پذیری دانش تأثیرات شگرف در توسعه و پیشرفت کشور شوند. به عالوه، نتایج تفصیلی اشتغال 

آموختگان  ای در مقایسه با دانش وحرفه آموختگان فنی . راحتی و سهولت کسب شغل توسط دانش 1مختلف ارزیابی شامل:  
آموختگان  های تحصیلی توسط دانش سهولت کسب شغل متناسب با تحصیالت و مهارت   . راحتی و ۲ها  سایر دانشگاه 

  ت ی کفا .  4ای  وحرفه آموختگان فنی دست آوردن شغلی با سطح باالیی از رضایت توسط دانش . امکان به ۳ای  وحرفه فنی 
های ضروری برای کسب  رت ها و مها آموختگان به توانایی برای تسلیح و تجهیز دانش ای  وحرفه فنی   ی ل ی تحص   ی ها دوره 

 دهد.  ای را گواهی می وحرفه آموختگان فنی پذیری دانش شغل مناسب، سطح مطلوبی از اشتغال 
تری نسبت به  پذیری راحت ای، اشتغال وحرفه آموختگان فنی های این پژوهش در وضعیت فعلی، دانش بر اساس یافته 

های سخت آنها با نیازهای متغیر بازار  پذیری مهارت توان در انطباق ها دارند. دلیل آن را می آموختگان سایر دانشگاه دانش 

 
1 Critical Mass 
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سویی بیشتری با نیازهای بازار کار  ای، هم وحرفه های دانشگاهی، آموزش عالی فنی کار بیان کرد. برخالف قاطبه رشته 
گذاری بیشتر در انواع  شود. سرمایه ای، با سهولت بیشتری انجام می وحرفه آموختگان فنی دارد. از این رو، جذب دانش 

ای، عالوه بر کمک به رفع مسائل و مشکالت کشور و تأمین نیروی انسانی متخصص، از هدررفت  وحرفه های فنی آموزش 
های  کند. طبیعتًا زمانی که انتخاب رشته و مهارت، به شکل هدفمند باشد و مهارت منابع مالی و انسانی کشور جلوگیری می 

سازد و رضایت  وردنظر باشد رضایت خاطر بیشتری برای جویندگان و دارندگان شغل فراهم می سو با شغل م آموزشی، هم 
ترین عوامل در افزایش بازدهی و کارایی و ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به محیط پیرامون، زندگی  شغلی، یکی از مهم 

بر روحیه و سرعت پیشرفت فرد دارد. بنابراین و کار است و تأثیر به  هایی برای هدایت هدفمند  باید سیاست   سزایی 
رشته دانش  سمت  به  رشته  انتخاب  در  فنی آموزان  راهنمایی وحرفه های  طریق  از  مشاوره ای  و  و  ها  تحصیلی  های 

 ها صورت گیرد.  سازی در جامعه در مورد ماهیت و اهمیت تأثیرگذاری این رشته فرهنگ 
و همکاران،    شان ی درو ) ،  ۲( ۲۰1۳،  و همکاران   نگ ی س ) ،  1( ۲۰1۳کالرک،  ) سو؛ نظیر  های هم های پژوهش برمبنای یافته 

آموختگان، برنامه و اقدام سیاستگذاران،  دانش   پذیری برای اشتغال   ( ۲۰1۹،  و همکاران   ملفه   ی اسد   ی ف ی شر ) و    ( ۲۰1۹
های شناختی و غیرشناختی  های نرم و سخت و مهارت زمان، معطوف بر توسعه مهارت طور هم ریزان و مجریان باید به برنامه 

و روابط و پیوندهای میان رشد اقتصادی و نیروی کار ماهر،  آموختگان دانشگاهی در پرت پذیری دانش باشد. اهمیت اشتغال 
  دست ه ب آموختگان آماده ورود به بازارکار، گسترش یافته است. به عالوه، بین اشتغال )به مفهوم  به همراه رشد سریع دانش 

های دانشگاهی به دانش  پذیری )به معنای تجهیز و تسلیح دانشجویان از طریق آموزش آوردن یک شغل مناسب( و اشتغال 
ی(  خوداشتغال یا وجود شرایط    بازار کار های شغلی در  ها برای استخدام شدن در صورت وجود فرصت موضوعی و سایر ویژگی 

آموختگان به فعل و کارکرد  های شغلی دانش ست که تمامی فرصت تمایز وجود دارد. بر این مبنا، فرض اصلی این نی 
  - های اجتماعی هایی از فرصت ها وابسته است بلکه الزم است در پی شناخت این موضوع باشیم که چه جنبه دانشگاه 

دانشگاه اقتصادی می  باید در  و  به عالوه، هرچند دانشگاه توانند  ب ها نمی ها معرفی و متعالی شوند.  اشتغال  توانند  رای 
ها،  یادگیری، اخالق و ارزش   - توانند کار بزرگی در یاددهی آموختگان خود به انحای مختلف اقدام کنند، اما می دانش 

های« سرمایه  »شکاف   رکردن ُپفرهنگی و    - های اجتماعی تشویق و ترغیب و ترویج مشارکت مسئوالنه دانشجویان در برنامه 
 ری، انجام دهند.  پذی تقویت اشتغال   منظور به اجتماعی  

ها همچنان  نفعان است و دانشگاه آموختگان، تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل و ذی پذیری دانش در واقع، اشتغال 
ها، اعتماد و اخالق  ها، ارزش سازی دانشجویان با دانش، مهارت پذیری و تجهیز و آماده دارای نقش حیاتی در تقویت اشتغال 

پذیری به مفهوم آن نیست  های زیادی برای اشتغال هستند. هر چند مفهوم اشتغال فرصت   و اطمینان به شناسایی و خلق 
آموختگان خود  پذیری دانش آموختگان خود دست به هرکاری بزنند، اما برای اشتغال ها باید برای اشتغال دانش که دانشگاه 

و دشواری دسترسی به معاونان    ی محل کار   ی پراکندگ (  1  پژوهش   ن ی های ا از جمله محدودیت باید کارهایی را انجام دهند.  
شاغل در پست   ی ود فرد نب ( ۳پرسشنامه پژوهش   ل ی در تکم معاونان از  ی برخ  ی نکردن ( همکار ۲در شهرهای مختلف 

 . از مراکز   بعضی در    ی و اجتماع   ی معاونت فرهنگ 
ای به شرح زیر  وحرفه آموختگان فنی پذیری دانش های کاربردی برای ارتقای سطح اشتغال در ادامه برخی توصیه   

 شود:   پیشنهاد می 
ی در غرب کشور باید  ل ی تحص   ی ها و مهارت   الت ی سهولت کسب شغل مرتبط با تحص   با توجه پایین بودن  −

ها  ها و دانشکده ای به آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی در تأسیس و گسترش آموزشکده اهتمام ویژه 
 ای در این پهنه جغرافیایی کشور شود. وحرفه فنی های تحصیلی  و رشته 

 
1 Clark 
2 Singh 
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در جنوب کشور    کسب شغل مناسب   ی برا   یی فزا ا در مهارت   ی ل ی تحص   ی ها دوره   ت ی کفا با توجه به پایین بودن   −
سازی آن با نیازهای  ای و متناسب وحرفه های فنی های درسی آموزش شود که بازنگری در برنامه پیشنهاد می 

 های تحصیلی روزآمد مورد توجه قرار گیرد. های درسی و رشته ه بازار کار و توسعه برنام 

های  ای در سراسر کشور، تجهیز زیرساخت وحرفه های فنی های دانشگاه با توجه ضعف امکانات و زیرساخت  −
روزرسانی تجهیزات و  ویژه تجهیز و به ای به وحرفه های فنی ها و دانشکده افزای آموزشکده افزاری و نرم سخت 

 شود. ها توصیه می ها و آزمایشگاه ارگاه ادوات ک 

های  های نظیر معافیت شود با ایجاد مشوق با توجه به پایین بودن رضایت شغلی در غرب کشور پیشنهاد می  −
 آموختگان، بستری مناسب و تشویقی ایجاد شود. ها و غیره برای دانش مالیاتی، وام 

های  در شرق کشور، تعامل مستمر دانشگاه   ختگان آمو سهولت کسب شغل توسط دانش   با توجه به پایین بودن  −
های مشترک با صنعت  های کارآموزی دانشجویان در صنعت، ایجاد دوره ای با صنعت و ارائه دوره وحرفه فنی 

 شود. آموختگان برای یافتن شغل پیشنهاد می در این منطقه کشور برای کمک به دانش 

گرایی در جامعه،  ه فرهنگ پشت میزنشینی و رواج مدرک با توجه به پایین بودن روحیه کارآفرینی و غلب  −
 شود.ها و در سطح جامعه توصیه می ها و دانشکده ترویج روحیه و فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در آموزشکده 
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