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چکیده 
درنظــام جدیــد آمــوزش متوســطه کــه از ســال 1372 در کشــور بــه اجــرا در آمــد شــاخه کار دانــش بــه عنــوان یکــی از برنامــه 
هــای محــوری مهــارت آمــوزی پیــش بینــی گردیــده اســت.با گذشــت حــدود 24 ســال از اجــرای ایــن برنامــه ابهامــات زیــادی در 

مــورد وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیــان آن وجــود دارد.
ــا  اشــتغال فــارغ التحصیــان  ایــن مطالعــه بــرای بررســی وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیــان شــاخه کاردانــش ومقایســه آن ب
شــاخه نظــری و گــروه همســال زیــر دیپلــم اجــرا شــده اســت.پژوهش از نــوع مطالعــات توصیفــی اســت کــه بــه روش پیمایشــی 
اجــرا گردیــده اســت.نمونه مــورد نیــاز بــرای انجــام ایــن مطالعــه عبــارت بودنــد از 1473 نفــر فــارغ التحصیــل  زن و مــرد شــاخه 
کاردانــش در رشــته هــای تعمیــر موتــور تراکتور،تعمیــر موتــور خــودرو و بــرق صنعتــی) بــرای فــارغ التحصــان مرد(ورشــته هــای 
کشــت گیاهــان دارویی،گرافیــک کامپیوتــر وخیاطــی) بــرای فــارغ التحصیــان زن( در ســالهای 1391 ،1392 و1393 و382 نفــر 
ــه پرسشــنامه هــای محقــق  ــی کــه ب ــارغ التحصیــل زن ومــرد شــاخه نظــری در رشــته هــای ریاضــی فیزیک،انســانی و تجرب ف
ســاخته پاســخ دادنــد. رشــته هــا ی شــاخه کاردانــش بنــا بــه توصیــه کارشناســان دفتــر کار دانــش انتخــاب شــدند.  عــاوه بــر 
ایــن بــا 30 نفــر از مدیــران هنرســتانها و 40 نفــر از صاحبنظــران وکارشناســان داخــل و خــارج از آمــوزش و پــرورش و نماینــدگان 
بخــش اشــتغال مصاحبــه بــه عمــل آمــد. بــرای تحلیــل داده هــای کمــی از نــرم افــزار spss اســتفاده شــد.برای طبقــه بنــدی و 

تلخیــص داده هــای کیفی)محتــوای مصاحبــه هــا(از روشــهای ناظــر بــر مطالعــات کیفــی اســتفاده شــد. 
نتایــج مطالعــه نشــان داد اکثریــت فــارغ التحصیــان شــاخه کار دانــش از نظــر فرهنگی،اقتصــادی متعلــق بــه خانــواده هــای 
ــاال  ــا میانگیــن 85.6 ب متوســط بــه پاییــن جامعــه هســتند.میزان رضایــت فــارغ التحصیــان از تحصیــل در شــاخه کار دانــش ب
ــت  ــد م ــال خ ــد در ح ــکار،9.9 درص ــد بی ــاغل،53.8 درص ــان ش ــارغ التحصی ــد از ف ــد.16.2 درص ــط میباش ــد متوس ــر از ح ت
ســربازی و21.2 در صــد در حــال تحصیــل میباشند.اشــتغال فــارغ التحصیــان زن 8.5 درصــد و اشــتغال مــردان 23.7 درصــد 
ــا شــغل فــارغ  ــا 55.6 درصــد در بخــش خدمــات اســت.ارتباط مــدرک تحصیلــی ب است.بیشــترین اشــتغال فــارغ التحصیــان ب
التحصیــان در حــدود 66.7 درصــد و در حــد کــم و خیلــی کــم اســت.در حــدود 87.2 درصــد از فــارغ التحصیــان بــا مــدرک 
دیپلــم شــاغل شــده اند.بیشــترین بیــکاری مربــوط بــه زنــان در رشــته خیاطــی بــه میــزان 67.2 درصــد و کمتریــن بیــکاری در 
رشــته تعمیــر موتــور خــودرو بــا 33.9 درصــد میباشــد.کمترین اشــتغال 6.8 درصــد بــرای رشــته گرافیــک و بیشــترین اشــتغال 
30.4 درصــد بــرای تعمیــر موتــور خــود رو اســت.65 درصــد فــارغ التحصیــان کار دانــش اظهــار نمــوده انــد دیپلــم کار دانــش 
در اشــتغال آنهــا موثــر بــوده اســت.70.7 درصــد اعــام نمــوده انــد مهمتریــن عامــل بیــکاری، نبــودن زمینــه مناســب اشــتغال 
بــرای رشــته تحصیلــی فــارغ التحصیــان اســت.وضعیت اشــتغال بــه کار فــارغ التحصیــان  کاردانــش بیانگــر آن اســت کــه 16.2 
ــان در شــاخه نظــری 9درصــد شــاغل و26 درصــد بیــکار  ــان آن درصــد آنهــا شــاغل و 53.1 درصــد آنهــا بیــکار هســتند. همتای
هســتند.در گــروه همتــای زیــر دیپلــم ، گــروه ســنی) 24-20( 35.5 درصــد شــاغل و 17.9 درصــد بیــکار هســتند. بیشــتر فــارغ 
ــل 21.3 درصــد کاردانــش( در نتیجــه  ــه تحصیــل هســتند)56.7 درصــد  نظــری در مقاب التحصیــان شــاخه نظــری مشــغول ب
ــت  ــتانها وضعی ــران هنرس ــش متصــور نیست.کارشناســان ، صاحبنظــران ومدی ــرای شــاخه کار دان ــی ب ــت اشــتغال مطلوب وضعی
اشــتغال فــارغ التحصیــان را رضایــت بخــش نمــی داننــد و مدعــی هســتند کار دانــش در ایــن خصــوص بــه اهــداف خــود نرســیده 
و فاصلــه بســیار دارد.آنهــا دالیــل مختلــف داخــل و خــارج از آمــوزش و پــرورش را باعــث عــدم تحقــق اهــداف کار دانــش معرفــی 
ــادی و از  ــی و م ــع مال ــزی درســی و مناب ــه ری ــت آموزشــی ، برنام ــه مدیری ــرورش ب ــي آمــوزش و پ ــد. از عوامــل درون نمــوده ان
عوامــل بیرونــي آمــوزش و پــرورش بــه مســایل اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره نمــوده اند.مهمتریــن پیشــنهاد هــای ایــن 
پژوهــش بــه شــرح زیــر هســتند : بازنگــری در رشــته هــای شــاخه کار دانــش بــه منظــور انطبــاق بیشــتر رشــته هــا بــا نیازهــای 
بــازار کار،افزایــش کیفیــت فــارغ التحصیــان بخصــوص در بعــد مهارتی،محــدود کــردن رشــته هــای کار دانــش بــر مبنــای آمایــش 
ــای  ــی و کارورزی ،حمایته ــهای کار آفرین ــت آموزش ــد برکیفی ــاص،  تاکی ــای خ ــته ه ــه ای و رش ــای منطق ــاز ه ــرزمین و نی س
ــر تامیــن  ــی و حمایتهــای اقتصــادی ،نظی ــری از مــدرک گرای ــو گی ــش وجل ــت اجتماعــی کار دان ــای منزل ــر ارتق اجتماعــی نظی
منابــع مالــی بــرای خــود اشــتغالی و کار آفرینــی و حمایتهــای فرهنگــی نظیــر احتــرام و اهمیــت بــه کار و جلــو گیــری از رانــت 

خــواری وتحــول و تغییــر در کیفیــت تحصیلــی دانــش آمــوزان و بــازار کار کشــور .

کلید واژه ها: کار دانش ، اشتغال ،مقایسه نظری و کاردانش،بیکاری فارغ التحصیالن کار دانش
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ــه و  ــوان برنام ــه عن ــش، ب ــاخه کاردان ــه ش ــراي برنام از اج
شــیوۀ نــو آمــوزش هــاي مهارتــي حــدود 24 ســال مــي گــذرد 
ــوزان دوره  ــش آم ــد دان ــدود 20/5 درص ــر ح ــال حاض و در ح
متوســطه در  ایــن شــاخه تحصیــل مــي کنند.یــک نظــام 
آموزشــي کار آمــد همیشــه بایــد از وضعیــت فــارغ التحصیــان 
بــه ویــژه میــزان اشــتغال آنــان مطلــع باشــد و بــا گرفتــن بــاز 
خــورد مناســب و مســتمر بــه بازنگــري در برنامــه خــود بپــردازد.  
ــوزش  ــام آم ــگان نظ ــش آموخت ــتغال دان ــت اش ــت و کیفی کمی

ــورد توجــه اســت.  ــه اي بســیار م ــي و حرف فن
ــتاي  ــي در راس ــام آموزش ــر نظ ــان ه ــارغ التحصی ــت ف وضعی
ــه از  ــت دارد ک ــد اهمی ــا آن ح ــاي آن ت ــرون داد ه ــي ب ارزیاب
طریــق آن مــي تــوان در بــاره ادامــه برنامــه و تعدیــل یــا توقــف 
ــه صــورت مطلــق نمــي  ــه قضــاوت پرداخــت. هــر چنــد ب آن ب
ــتغال  ــه اش ــر ب ــش منج ــهای کار دان ــه آموزش ــت ک ــوان گف ت
فــارغ التحصیــان ایــن شــاخه نشــده اســت،اما در مــورد میــزان 
اشــتغال و انطبــاق رشــته تحصیلــي بــا شــغل تردیدهایــي جــدي 

ــود دارد.  وج
ــت  ــوص وضعی ــین در خص ــای پیش ــش ه ــاي پژوه ــه ه یافت
ــودن  ــوب ب ــر نامطل ــش، ب ــان کاردان ــارغ التحصی ــتغال ف اش
اشــتغال فــارغ التحصیــان شــاخه کار دانــش داللــت دارنــد، امــا 
از زمــان انجــام ایــن مطالعــات بیــش از 10 ســال گذشــته اســت 
و برخــی از ایــن مطالعــات در اثــر محــدود بــودن دامنــه و معــرف 
ــم برخــوردار نیســتند.از  ــاري از قابلیــت تعمی ــه آم ــودن نمون نب
ــن  ــراي بعضــي از کارشناســان و پژوهشــگران ای طــرف دیگــر ی
ــتغال  ــود اش ــت موج ــه وضعی ــود دارد ک ــز وج ــا نی ــش ه پرس
فــارغ التحصیــان کاردانــش چگونــه اســت؟ در مقــام مقایســه، 
آیــا بیــن اشــتغال فــارغ التحصیــان شــاخه کاردانــش و اشــتغال 
فــارغ التحصیــان شــاخه نظــري و افرادگــروه هــاي زیــر دیپلــم 
ــن  ــخ چنی ــت پاس ــود دارد؟ دریاف ــاوت وج ــا تف ــن آنه ــم س ه
پرســش هایــی مــي توانــد بــراي برنامــه ریــزان و مدیــران حــوزه 

کاردانــش مفیــد و موثــر باشــد.
بنا براین، براي ارائه تصویری روشن و واقعي از وضعیت اشتغال 
فارغ التحصیان شاخه کار دانش و میزان تحقق هدف های آن، 
به شواهد پژوهشی جدیدي نیاز داریم. با درک این نیاز، مطالعه 
فارغ  شغلي  وضعیت  از  کافي  علمي  شواهد  ارائه  براي  حاضر 

التحصیان شاخه کاردانش اجرا شده است.
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سئوالهاي پژوهش

شــاخه  مــرد  التحصیــان  فــارغ  اشــتغال  1-وضعیــت 
کاردانــش در رشــته هــاي» الکترونیــک صنعتــي«،» تعمیــر 
ــه اســت؟ ــور« چگون ــور تراکت ــر موت ــودرو« و» تعمی ــور خ موت

2-وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیــان زن شــاخه کاردانــش 
در رشــته هاي»خیاطــي« ، »گرافیــک کامپیوتــر« و »کشــت 

گیاهــان دارویــي« چگونــه اســت؟

ــاخه  ــان زن و مردش ــارغ التحصی ــتغال ف ــت اش 3-وضعی
ــت؟ ــه اس ــری چگون نظ

4-آیــا میــزان  اشــتغال فــارغ التحصیــان مــرد و زن شــاخه 
ــاخه  ــان ش ــارغ التحصی ــتغال ف ــزان اش ــا می ــش ب کاردان

ــاوت دارد؟ ــال( تف ــروه همس نظري)گ

ــاخه  ــان ش ــارغ التحصی ــتغال ف ــزان  اش ــن می ــا بی 5-آی
ــم  ــر دیپل ــروه همســال زی ــزان اشــتغال گ ــا می ــش ب کاردان

ــوددارد؟ ــاوت وج تف

ــان  ــارغ التحصی ــکاري ف ــتغال و بی ــر در اش ــل موث 6-عوام
ــد؟ ــش کدامن ــاخه کار دان ش

روش پژوهش  

ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، کاربــردی اســت. روش 
پژوهــش، بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع توصیفــي اســت کــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــیوه پیمایش ــه ش ب

جامعه آماري 

جامعه آماري  این پژوهش به شرح  موارد زیر است: 

ــوزش و  ــش وزارت آم ــاخه کار دان ــان ش ــارغ التحصی 1- ف
پرورش در ســالهای 1391 ،1392 و 1393 در شــش رشــته، 
»الکترونیــک صنعتي«،»تعمیــر موتــور خودرو«،»تعمیــر 
ــک  ــي« ، »گرافی ــردان و»خیاط ــرای م ــور«  ب ــور تراکت موت

ــان .  ــرای زن ــي«  ب ــر« و »کشــت گیاهــان داروی کامپیوت

2- فــارغ التحصیــان زن و مردشــاخه نظــري دررشــته 
هــاي ریاضي،تجربــي و انســاني در ســالهای  تحصیلــی1391 

ــرورش. ــوزش وپ ،1392 و 1393 وزارت آم

3- گــروه همســال  فــارغ التحصیــان )24-20 ســاله( زیــر 
دیپلــم.  ایــن گــروه کســانی هســتند کــه در گذرانــدن دوره 

متوســطه ناموفــق بــوده و تــرک تحصیــل کــرده انــد.    

4- مدیــران هنرستانها،کارشناســان  داخــل و خــارج از 
آمــوزش و پــرورش ونماینــدگان بخــش اشــتغال.

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری

الف - نمونه آماری فارغ التحصیان شاخه کار دانش:

 در هــر اســتان بــراي هــر رشــته 48 نفــر کــه در مجمــوع بــراي 
6 رشــته و در پنــج اســتان تعــداد 1440نفــر بــه عنــوان نمونــه 
ــرد ( ــداد)697  نفرم ــن تع ــه از ای ــدند ک ــایی ش ــاري شناس آم

و)743 نفــر زن( مــی باشــند. توزیــع کمــی نمونــه هــا براســاس 
ــارغ  ــایی ف ــکان شناس ــیت و ام ــاص  و جنس ــای خ ــبت ه نس
ــه انجــام شــد.  ــای تابع ــز اســتان و شــهر ه ــان از مرک التحصی

 ب- نمونــه آمــاری فــارغ التحصیــان شــاخه نظري)رشــته هــاي 
ریاضي،تجربــي و انســاني( بــا حــد اقــل نمونــه مــورد نیاز)15نفــر(

و در نظــر گرفتــن جنســیت ،30 نفــر و از هــر رشــته 30 نفــر)در 
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــور450نفر( ب ــتان کش ــج اس ــوع پن مجم

دسترســی انتخــاب شــدند.                      

ج-بــرای گــروه همســال24-20 ســاله زیــر دیپلــم نمونــه گیــری 
خاصــی بــه عمــل نیامد.اطاعــات مربــوط بــه وضعیــت بیــکاری 
ــکان  ــا ام ــد ت ــذ گردی ــار اخ ــز آم ــوق از مرک ــروه ف ــتغال گ و اش
مقایســه نســبت اشــتغال و بیــکاری فــارغ التحصیــان کار دانــش 
ــوان  ــه عن ــم( ب ــر دیپل ــدگان زی ــل کنن ــرک تحص ــا ) ت ــا آنه ب

ــه مقایســه فراهــم شــود.  نمون

ــد انجــام  ــتانها بصــورت هدفمن ــران هنرس ــری مدی ــه گی د-نمون
شــد. 12نفــر مدیــر زن و 18 نفــر مدیــر مــرد بــه صــورت 
ــه گیــری  نیمــه ســاختاریافته مــورد مصاحبــه قــرار گرفتند.نمون
کارشناســان داخــل و خــارج از آمــوزش و پــرورش ونماینــدگان 
بخــش اشــتغال نیــز بصــورت هدفمنــد انجــام شــد و تعــداد 29 

ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــورد مصاحب ــر زن م ــرد و 11 نف ــر م نف

ابزارها ی گردآوري داده ها

بــراي جمــع آوری داده هــا از دو نــوع پرسشــنامه محقــق ســاخته 
ــی پرسشــنامه هــا از نظــرات  ــرای حصــول روای اســتفاده شــد. ب
ــی( ــوری و محتوای ــی ص ــتفاده گردید.)روای ــص اس ــراد متخص اف

ــورت  ــی ص ــاز آزمای ــق ب ــا از طری ــنامه ه ــی پرسش ــن پایای تعیی
ــا 0/9 بدســت آمــد. ــر ب گرفــت و ضریــب پایایــی براب

ــران هنرســتانها و صاحــب نظــران و کارشناســان داخــل  ــا مدی ب
و خــارج از آمــوزش و پــرورش مصاحبــه بــه عمــل آمــد و بــرای 
اســتخراج پاســخ مصاحبــه هــا از روش تحلیــل کیفــی اســتفاده 
شــد. بــراي تعییــن روایــي محتــواي فــرم مصاحبــه هــا، 
ــزان ،  ــه ری ــدادي از برنام ــار تع ــه در اختی ــوب مصاحب چهارچ
ــال  ــس از اعم ــت و پ ــرار گرف ــان آگاه ق ــان و کارشناس کارفرمای

ــد. ــي ش ــه، نهای ــرم مصاحب ــان، ف ــنهادي آن ــات پیش اصاح

روش تجزيه و تحلیل داده ها

شــیوه تحلیــل داده هــا  متناســب بــا نــوع مقیــاس انــدازه گیــری 
و نــوع ســوال پژوهــش انتخــاب شــد و بــرای تحلیــل داده هــای 

کمــی از نــرم افــزار spss اســتفاده شــد. 
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يافته های پژوهش      

1- وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن کاردانش به تفکیک جنسیت

در حال حاضر وضعیت شما چگونه است؟
جمع

  در حالسربازيبیکارشاغل
تحصیل

 جنسیت
 فارغ

التحصیالن

زن
594440180683فراوانی

%100%26.4%0.0%65.0%8.6درصد

مرد
166290130114700فراوانی

%100%16.3%18.6%41.4%23.7درصد

جمع
2257341302941383فراوانی

%100%21.3%9.4%53.1%16.3درصد

در جــدول بــاال مشــاهده مــی شــود )16.3درصــد( فــارغ التحصیــان  شــاخه کاردانــش شــاغل و)53.1 درصــد( 
آنهــا بیــکار، )21.3 درصــد( در حــال تحصیــل و )9.4 درصــد( در حــال ســربازی بــوده انــد.

اشتغال مردان )23.7 درصد( از اشتغال زنان )8.6 درصد( بیشتر بوده است .بیکاری در زنان )65 درصد( از بیکاری 
برابر مردان)16.3 درصد(  ادامه تحصیل زنان)26.4 درصد( در  درمردان )41.4 درصد( بیشتر است. همچنین 

بیشتر بوده است. براساس آزمون آماری،تفاوت اشتغال مردان و زنان معنی دار است.

2- وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن زن به تفکیک رشته تحصیلی
  

 زن  
در حال حاضر وضعیت شما چگونه است؟

جمع
  در حالبیکارشاغل

تحصیل

 رشته
 تحصیلي

دیپلم

 گرافیک،
کامپیوتر

1313366212فراوانی

%100%31.1%62.7%6.1درصد

خیاطي ...
2113643200فراوانی
%100%21.5%68.0%10.5درصد

 کشت گیاهان
داروئي

1916466249فراوانی
%100%26.5%65.9%7.6درصد

جمع
53433175661فراوانی

%100%26.5%65.5%8.0درصد
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در جــدول ســئوال 2 مشــاهده مــی شــود در مجمــوع شــاغلین زن در رشــته هــای گرافیــک، کامپیوتر 
ــراد در  ــوع اف ــد( و مجم ــکاران )65.5 درص ــوع بی ــي. )8 درصد(،مجم ــان داروئ ــت گیاه ــي و کش خیاط
حــال تحصیــل در دانشــگاه ) 26.5 درصــد( هســتند. اشــتغال زنــان در رشــته خیاطــی بــا)10.5 درصــد( از 
دیگررشــته هــا بیشــتر اســت.بعد از آن بترتیــب  اشــتغال در رشــته کشــت گیاهــان دارویــی بــا)7.6 درصــد(

وگرافیــک کامپیوتــر با)6.1درصــد( قــرار دارند.بیشــترین بیــکاری در رشــته خیاطــی بــا)68 درصــد( و بعــد از 
آن بترتیــب  ،کشــت گیاهــان دارویــی بــا) 65.9 درصد(وگرافیــک کامپیوتــر بــا) 62.7 در صــد( قــرار دارنــد. 
ــا)31.1 درصــد( و کمتریــن آن در رشــته  ــر ب ــان دررشــته گرافیــک کامپیوت بیشــترین ادامــه تحصیــل زن
ــا)10.5 درصــد  ــه ترتیــب ب ــکاری در رشــته خیاطــی ب ــوده اســت. اشــتغال وبی ــا)21.5 درصــد( ب خیاطــی ب
و68 درصــد( از دیگررشــته هــا بیشــتر اســت. براســاس نتایــج آزمونآمــاری، تفــاوت وضعیــت اشــتغال فــارغ 

التحصیــل کاردانــش زن دررشــته هــای مــورد مطالعــه معنــی دار نیســت .

3-وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن مرد به تفکیک رشته تحصیلی

 

 

در حال حاضر وضعیت شما چگونه است؟
جمع

تحصیلسربازيبیکارشاغل

رشته 
تحصیلي 

دیپلم

تعمیر 
موتورخودرو

67743837216فراوانی

%100%17.1%17.6%34.3%31.0درصد

الکترونیک 
صنعتي

48913937215فراوانی

%100%17.2%18.1%42.3%22.3درصد

تعمیرموتور 
تراکتور

351074728217فراوانی

%100%12.9%21.7%49.3%16.1درصد

جمع
150272124102648فراوانی

%100%15.7%19.1%42.0%23.1درصد

بر اساس جدول سئوال 3 مشاهده می شود مجموع شاغلین مرد در رشته های تعمیر موتورخودرو ،الکترونیک 
صنعتي و تعمیرموتور تراکتور )23.1 درصد(،مجموع بیکاران )42 درصد(،مجموع فارغ التحصیان در حال 
تحصیل در دانشگاه )15.7 درصد(و مجموع افراد در حال خدمت سربازی)19.1 در صد( میباشند. اشتغال مردان 
در رشته تعمیر موتورخودرو با)31 درصد( از دیگررشته ها بیشتر است.بعد از آن بترتیب  اشتغال در رشته 
الکترونیک صنعتی با)22.3 درصد(وتعمیر موتور تراکتور با)16.1 درصد( قرار دارند.بیشترین بیکاری در رشته 
تعمیرموتور تراکتور با)49.3 درصد( و بعد از آن بترتیب  ،الکترونیک صنعتی با) 42.3 درصد(وتعمیر موتور 
خود رو با) 34.3 در صد( قرار دارند. بیشترین ادامه تحصیل مردان دررشته الکترونیک صنعتي با)17.2 درصد( 
و کمترین آن در رشته تعمیر موتور تراکتور با)12.9 درصد( بوده است. براساس نتایج آزمونآماری، تفاوت بین 

فارغ التحصیان مرد در رشته های مورد مطالعه معنی دار است.



بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن شاخه کار دانش

7

4-وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن شاخه نظری

ــه  تحصیــات دوره متوســطه خــود را در یکــی از ســالهاي 1391  ــن پژوهــش شــاغل کســي اســت ک در ای
،1392 و1393 در شــاخه  نظــری و در یکــی از رشــته هــاي »انســانی،تجربی و ریاضــی« بــه اتمــام رســانیده 

و بنــا بــه اعــام خــودش مشــغول بــکار شــده اســت.

 وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن نظری به تفکیک جنسیت

وضعیت کنونی
جمع  در حال

 خدمت
سربازي

 بیکار
هستم

 در حال
شاغل هستمتحصیل هستم

 جنسیت فارغ
التحصیل

زن
08513221242فراوانی

%100%8.7%54.5%35.1%0.0درصد

مرد
332911719198فراوانی

%100%9.6%59.1%14.6%16.7درصد

جمع
3311424940436فراوانی

%100%9.2%57.1%26.1%7.6درصد

درجــدول ســئوال 4 مشــاهده مــی شــود در مجمــوع )9.2 درصــد(از فــارغ التحصیــان شــاخه نظــری شــاغل 
هســتند. بیشــتر فــارغ التحصیــان در ایــن شــاخه درحــال تحصیــل بــوده انــد)57.1 درصــد( و )26.1 درصــد( 
بیــکارو )7.6 درصــد( در حــال خدمــت ســربازی بــوده انــد. نســبت بیــکاری درزنــان فــارغ التحصیــل نظــری 
ــرای  ــد(و ب ــان )8.7 درص ــرای زن ــتغال ب ــبت اش ــوده است.نس ــد ب ــردان 14.6 درص ــرای م ــدو ب 35.1 درص

مردان)9.6 درصد( بوده است.    

5- مقایسه وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن کاردانش ونظری

ــارغ  ــش از ف ــش بی ــاخه کاردان ــان ش ــارغ التحصی ــال حاضر،ف ــود درح ــی ش ــاهده م ــر مش ــدول زی درج
ــان  ــترفارغ التحصی ــد(. بیش ــل 9 درص ــد در مقاب ــد)16.2 درص ــوده ان ــاغل ب ــری ش ــاخه نظ ــان ش التحصی
نظــری بــه تحصیــل اشــتغال داشــته انــد)56.7 درصــد بــرای نظــری در مقابــل 21.3 درصــد بــرای کاردانــش(. 
بــرای آزمــون، چنانچــه فقــط دوگــروه نســبتا عمــده: بیــکار واشــتغال بــه تحصیــل را انتخــاب کنیــم، مشــاهده 
خواهیــم کــرد، آزمــون بــه شــدت تفــاوت هــارا معنــی دار نشــان مــی دهــد. فــارغ التحصیــان نظــری بیشــتر 

مشــغول بــه تحصیــل بــوده ولــی بیشــتر فــارغ التحصیــان کاردانــش بیــکار انــد.

براساس نتایج آزمون آماری، دروضعیت اشتغال فارغ التحصیان کاردانش و نظری تفاوت معنی دار وجود دارد.
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مقایسه وضعیت کنونی فارغ التحصیالن کاردانش ونظری

 

 

 

در حال حاضر وضعیت شما چگونه است؟
جمع

تحصیلسربازيبیکارشاغل

شاخه

کاردانش

2307491413041424فراوانی

16.252.69.921.3100درصد

نظري
4111938259457فراوانی

9.026.08.356.7100درصد

جمع
2718681795631881فراوانی

14.446.19.529.9100درصد

6-مقایسه فارغ التحصیالن کاردانش ونظری به تفکیک وضعیت کنونی و جنسیت آنها

شاخه
در حال حاضر وضعیت شما چگونه است؟

جمع
تحصیلسربازيبیکارشاغل

کاردانش

 جنسیت فارغ
التحصیالن

زن
594440180673فراوانی
%100%26.7%0.0%66.0%8.8درصد

مرد
166290130114700فراوانی
%100%16.3%18.6%41.4%23.7درصد

جمع
2257341302941383فراوانی
%100%21.3%9.4%53.1%16.3درصد

نظري

 جنسیت فارغ
التحصیالن

زن
21850132238فراوانی
%100%55.5%0.0%35.7%8.8درصد

مرد
192933117198فراوانی
%100%59.10%16.70%14.60%9.60درصد

جمع
4011433249436فراوانی
%100%57.1%7.6%26.1%9.2درصد
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درجــدول ســئوال 6  مشــاهده مــی شــود میــزان بیــکاری در فــارغ التحصیــان کاردانــش بیــش از فــارغ 
ــزان  ــرای نظــری(. می ــل 26.1 درصــد ب ــش درمقاب ــرای کاردان ــان نظــری اســت، ،) 53.1 درصــد ب التحصی
بیــکاری در زنــان فــارغ التحصیــل کاردانــش شــدید تــر اســت، بــه طــوری کــه 66 درصــد از آنهــا بیــکار بــوده 

انــد، ولــی میــزان بیــکاری در زنــان فــارغ التحصیــل نظــری 35.7 درصــد بــوده اســت.

ازســوی دیگــر، اشــتغال بــه تحصیــل درفــارغ التحصیــان رشــته هــای نظــری بیشــتر اســت، ،) 57.1 درصــد 
ــل مشــغول  ــه تحصی ــش ب ــل کاردان ــارغ التحصی ــردان ف ــن 16.3 درصــد م ــل 21.3 درصــد(. همچنی درمقاب
بــوده، ولــی اشــتغال بــه تحصیــل در مــردان رشــته هــای نظــری 59.1 درصــد اســت. براســاس نتایــج آزمــون 
آمــاری، بیــن وضعیــت اشــتغال فــارغ التحصیــان زن ومــرد در کاردانــش و نظــری ، تفــاوت معنــی دار وجــود 

دارد.

7- مقایسه وضعیت کنونی فارغ التحصیالن کاردانش ونظری به تفکیک مدرک تحصیلی
مقایسه فارغ التحصیان کاردانش ونظری به لحاظ اشتغال

مدرک تحصیلي در دوسطح
وضعیت اشتغال

Total
سایر وضعیت هاشاغل

دیپلم

شاخه
کاردانش

18610241210فراوانی
%100.0%84.6%15.4درصد

نظري
17208225فراوانی
%100.0%92.4%7.6درصد

Total
20312321435فراوانی

%100.0%85.9%14.1درصد

فوق دیپلم وباالتر

شاخه
کاردانش

44219263فراوانی
%100.0%83.3%16.7درصد

نظري
24220244فراوانی
%100.0%90.2%9.8درصد

Total
68439507فراوانی

%100.0%86.6%13.4درصد

درجــدول ســئوال 7 مشــاهده مــی شــود، از 1210 فــارغ التحصیــل کاردانــش کــه در وضعیــت دیپلــم مانــده 
بودنــد، 186 نفــر)15.6 درصــد( شــاغل بــوده انــد. در صورتــی کــه از 225 فــارغ التحصیــل نظــری در وضعیــت 

دیپلــم17 نفــر)7.6 درصــد( شــاغل بــوده انــد.

فارغ  اشتغال  وضعیت  دیگر  عبارت  است.به  دار  معنی  ها  نسبت  بین  تفاوت  که  دهد  می  نشان  آماری  آزمون 
التحصیان دیپلمه شاخه کاردانش بهتر از اشتغال دیپلمه های شاخه نظری است.
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8-مقایسه وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن کاردانش با گروه همتایان زیر دیپلم:

ــر  ــاله زی ــال 24-20 س ــروه همس ــش و گ ــان کار دان ــارغ التحصی ــتغال ف ــت اش ــه وضعی ــور مقایس ــه منظ ب
ــراد در  ــکاری اف ــت اشــتغال و بی ــه وضعی ــران در ســال 1395 ک ــار ای ــز آم ــاری مرک ــات آم ــم ،از اطاع دیپل
گروههــای ســنی مختلــف و میــزان تحصیــات آنهــا را بترتیــب در ســتونهای مختلــف مشــخص نمــوده اســت 
و همچنیــن از یافتــه هــای پژوهــش حاضــر در خصــوص وضعیــت بیــکاری و اشــتغال فــارغ التحصیــان کار 

دانــش  اســتفاده بــه عمــل آمــد.

اشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن کاردانش و گروه همتا زیردیپلم 24-20 ساله در سال 1395

زنمردزن و مردجنس

نرخ بیکاری و اشتغال
 گروه
 همتابه
درصد

 فارغ التحصیالن
 کاردانش به

درصد

 گروه
 همتا به
درصد

 فارغ التحصیالن
 کاردانش به

درصد

 گروه
 همتا به
درصد

 فارغ
 التحصیالن
 کاردانش
به درصد

35/516/362/12398/6نرخ اشتغال

17/95326/641/450/665نرخ بیکاری

منبع:اطالعات آماری مرکز آمار ایران1395

براساس جدول سئوال 8 نرخ اشتغال فارغ التحصیان کاردانش 16/3درصد و  گروه همسال 24-20 ساله زیر 
دیپلم 35.5  درصد می باشد.این میزان  به ترتیب برای مردان  و زنان زیر دیپلم 62.1 درصد و 9 درصدومردان 
و زنان کار دانش به ترتیب 23 درصد و 8.6 درصد میباشد.این بدان معنی است که وضعیت اشتغال افراد زیر 
دیپلم در گروه سنی 24-20 ساله حدود دو برابر  وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن کاردانش است.

البته معنی این یافته این نیست که این فاصله از حتمیت برخوردار است زیرا بخشی از فارغ التحصیان کار دانش 
مشغول ادامه تحصیل بوده و یا در خدمت سر بازی بسر می برند.
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9-عوامل موثر دراشتغال و بیکاری فارغ التحصیالن کاردانش از نظر مدیران هنرستانها ،کارشناسان و صاحبنظران

ــه ایــن ســئوال از مصاحبــه اســتفاده شــده اســت. مصاحبــه شــوندگان عبارتنــد از 30 نفــر از  بــرای پاســخ ب
مدیــران هنرســتانها ،40 نفــر از کارشناســان  داخــل و خــارج از آمــوزش و پــرورش ونماینــدگان بخــش اشــتغال 

)شــامل 29 نفــر مــرد و 11 نفــر زن(
 الــف :پاســخ مدیــران هنرســتانها در خصــوص دالیــل بیــکاری فــارغ التحصیــالن ، در قالــب ســه محــور: 
آموزشــی ، اجتماعــی و اقتصــادی دســته بنــدی شــد.اغلب مدیــران بــه طــور صریــح بیشــترین تاکیــد در ایــن 
مــورد را بــر عوامــل آموزشــی)داخل آمــوزش و پــرورش( معطــوف داشــته انــد. عوامــل آموزشــی، بــه عوامــل 
مرتبــط بــا دانــش آمــوز، برنامــه ریــزی آموزشــی،عوامل نیــروی انســانی ، فضــا و تجهیــزات و مدیریت آموزشــی 
تقســیم بنــدی شــده اســت.در بعــد عوامــل مرتبــط بــا دانــش آمــوز بــه عواملــی نظیــر ورود دانــش آمــوزان 
ضعیــف بــه شــاخه کاردانــش وعــدم رغبــت بعضــی از آنهــا بــه  شــاخه کاردانــش اشــاره شــده اســت. در بعــد 
عوامــل مرتبــط بــا برنامــه ریــزی آموزشــی بــه عواملــی نظیــر تربیــت فــارغ التحصیــان بیــش از نیــاز 
ــازار کارو توســعه کمــی بجــای توســعه کیفــی هنرســتان هــا تاکیــد شــده اســت. در بعــد عوامــل مرتبــط  ب
بــا مدیریــت آموزشــی بــه مــواردی چــون جــدی نگرفتــن  کارورزی ،اشــکال در بــرون ســپاری، ضعــف در 
مهــارت آمــوزی و ارتبــاط بــا بخــش صنعــت ، خدمــات و کشــاورزی اشــاره شــده اســت.در رابطــه باعوامــل 
ــروی انســانی و مشــاوره در  ــط و ضعــف نی ــع غل ــر توزی ــه مشــکاتی نظی ــانی ب ــروی انس ــا نی ــط ب مرتب
هنرســتانها، ناکارآمــدی  بعضــی از مدیــران و نــا مناســب بــودن آمــوزش ضمــن خدمــت نیــروی انســانی اشــاره 
شــده اســت. عامــل دیگــر مرتبــط بــا فضــا و تجهیــزات آموزشــی  اســت کــه بــه بعضــی از مشــکات 
ــا اســتاندارها و مجهــز نبــودن کارگاههــا  ــات آموزشــی ،کمبــود کتــاب در رابطــه ب نظیرکمبــود و نبــود امکان
بــرای آموزشــهای عملــی تاکیــد شــده اســت.در خصــوص عوامــل اجتماعــی- فرهنگــی ،بــه منفــی  بــودن 
نــگاه جامعــه و بــی رغبتــی اولیــا  دانــش آمــوزان بــه شــاخه کاردانــش ، مــدرک گرایــی در جامعــه و مشــکل 
اشــتغال دختــران از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی اشــاره شــده اســت. همچنیــن در بعــد عوامــل اقتصــادی بــه 
نبــودن زمینــه اشــتغال در بــازار کار، نبــود ســهمیه اشــتغال بــرای فــارغ التحصیــان کاردانــش  وسیاســتهای 

اقتصــادی غلــط در قبــال اشــتغال فــارغ التحصیــان تاکیــد شــده اســت . 
ب :پاســخ صاحبنظــران وکارشناســان در مــورد عوامــل موثــر دراشــتغال و بیــکاری فــارغ التحصیــالن 
کاردانــش نیــز در قالــب 5 محــور :اقتصادی،مدیریتی،فرهنگــی -اجتماعــی، ،سیاســی و آموزشــی گــروه بنــدی 
ــر از اقتصادجامعه،کــه خــود بــه  ســاختار  اقتصــادی ومنابــع  شــده اســت. در بعدعوامــل بیــکاری متاث
ــودن بخــش عمــده اقتصادوتضعیــف بخــش  ــی ب ــر دولت ــی نظی ــه عوامل ــدی شــده اســت ب ــی تقســیم بن مال
ــادی  ــای اقتص ــتفاده از رانته ــری و اس ــطه گ ــاغل واس ــودن مش ــودآور ب ــا و س ــرمایه ه ــرار س ــی ،ف خصوص
،کمبــود نقدینگــی صاحبــان صنایــع و تعطیلــی واحــد هــای تولیــدی و عــدم حمایــت دولــت و بانکهــا ازفــارغ 

التحصیــان بــرای  تامیــن منابــع کســب و کار اشــاره شــده اســت.
ــه،  ــان در جامع ــارکت زن ــش مش ــر افزای ــی نظی ــه عوامل ــی بیکاری،ب ــل فرهنگی-اجتماع ــد عوام در بع
گرایــش فــارغ التحصیــان بــه کارهــاي داللــي و واســطه گــري ،جــوان بــودن جمعیــت ،مــدرک گرایــی در 
جامعــه، زیــاده خواهــی فــارغ التحصیــان کــه حاضــر بــه پذیــرش هــر شــغلی نیســتند و توقــع اشــتغال در 

مشــاغل اداری اشــاره شــده اســت. 
ــه روز  ــر ب ــی نظی ــالن، از عوامل ــارغ التحصی ــکاری ف ــر بی ــذار ب ــر گ ــی اث ــل آموزش ــورد عوام در م
نبــودن اســتاندارد هــای آموزشــی ، همــراه نبــودن آمــوزش  بــا مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کارو نیــروی 

انســانی وتجهیــزات نــاکار آمــد یــاد شــده اســت. 
در خصوص عوامل مدیریتی تاثیر گذار در بیکاری فارغ التحصیالن که خود  به دو دسته شامل عوامل 
مدیریتی خارج و عوامل مدیریتی داخل آموزش و پرورش تقسیم بندی شده است به تمرکز گرایی در مدیریت 
کشور، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی و تعدد مراکز تصمیم گیری ، فقدان الگوی آمایش سرزمین برای جهت 
دهی رشته های تحصیلی دانش آموزان، فقدان نظام صاحیت حرفه ای ، نبودن سامانه جامع اطاعاتی بازار کار 

، مشارکت کم بخشهای بیرونی با آموزش و پرورش و نبودن قوانین الزام آور در این خصوص اشاره شده است .
در بعد سیاسی به روابط پر تنش ایران در سطح جهانی و کارشکنی ابر قدرت ها به ویژه امریکا برای مانع شدن 

پیشرفت اقتصادی کشور و در نتیجه اشتغال اشاره شده است.
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پیشنهادها

یافته های این پژوهش و سایر پژوهش ها نشان میدهد:

1- میــزان ارتبــاط بیــن رشــته هــا ومشــاغل احــراز شــده توســط فــارغ التحصیــان کاردانــش در حــد پاییــن و 
ضعیــف اســت و اکثــر فــارغ التحصیــان در بخــش خدمــات شــاغل هســتند و کمتــر در رشــته هــای کشــاورزی 

و صنعــت مشــغول بــکار شــده انــد.

2-کمبــود زمینــه اشــتغال در رشــته تحصیلــی بــه عنــوان اصلــی تریــن عامــل عــدم اشــتغال مرتبــط بــا رشــته 
فــارغ التحصیــان کار دانــش بیــان شــده اســت. یکــی از دالیــل آن فراوانــی فــارغ التحصیــان در بعضــی از 
رشــته هــا اســت. بــه عنــوان نمونــه رشــته کشــت گیاهــان دارویــی و گرافیــک کامپیوتــر بــرای دختــران اغلــب 

بــا فراوانــی فــارغ التحصیــل رو بروســت. 

ــر اســاس ایــن یافتــه هــا پیشــنهاد مــی گــردد کــه حتــی االمــکان ســرعت توســعه کمــی جــذب دانــش  ب
آمــوزان در بعضــی از رشــته هــا متوقــف شــودو بــا تاســیس رشــته هــای جدیــد، بــر مبنــای آمایــش ســر زمیــن 
،اســتعداد هــا ،منابــع و نیازهــای شــغلی بــازار کارهــر منطقــه و شهرســتان برنامــه ریــزی الزم بــه عمــل آیــد.

3- بــا توجــه بــه ارتبــاط کیفیــت مهــارت آمــوزي بــا تجهیــزات و امکانــات بــه روز و مــورد نیــاز هــر رشــته، 
واز طرفــی وضعیــت نامناســب تجهیــزات و امکانــات آموزشــی موجــود در هنرســتانها بــه دلیــل محدودیتهــای 
اعتبــاری، ضــروری اســت تدابیــري جهــت گذرانــدن آموزشــهاي عملــي در موسســات صنعتــي و خدماتــي و 
اســتفاده از ســیموالتورها بــرای رفــع و کاهــش ایــن مشــکات در نظــر گرفتــه شــود. محقــق خــود مشــاهده 
ــن و  ــک تری ــتانها کوچ ــی از شهرس ــی در یک ــان داروی ــر گیاه ــا نظی ــته ه ــرای بعضــی از رش ــرده اســت ب ک

کمتریــن امکانــات حتــی یــک دســتگاه کوچــک خشــک کــن گیــاه وجــود نداشــته اســت.

ــش  ــرای اشــتغال دان ــی ب ــه جامع ــا برنام ــاد ه ــایر نه ــرورش و س ــوزش و پ ــا اصــرار آم 4- ضــروری اســت ب
آموختــگان فنــی حرفــه ای و کار دانــش تدویــن شــود.این برنامــه بــه نوعــی مطالبــه نظــام آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای از دولــت و جامعــه بــه شــمار مــی آیــد و از ایــن نقطــه نظــر از جملــه مقتضیاتــی بشــمار مــی آیــد 
کــه موفقیــت رابطــه بیــن نظــام آمــوزش فنــی و حرفــه ای و محیــط کار را تســهیل و تضمیــن مــی کنــد. 

5- یافتــه هــای پژوهــش  بخصــوص نتایــج مصاحبــه هــا نشــان مــی دهــد عواملــی نظیــر کمبــود مشــاوران 
ــی  ــود اســتاد کاران و ضعــف مهارت ــر آموزان،کمب ــران و هن ــاکار آمــدی بعضــی از مدی متخصــص و کار آمد،ن
آنها،بــی انگیزگــی بعضــی از کادر هــای آموزشــی، مجهــز نبــودن کارگاههــا در هنرســتانهاوجذب دانــش آمــوزان 
ضعیــف،در اجــرای کاردانــش بصــورت محسوســی وجــود دارد.الزم اســت بــرای هــر یــک از مشــکات فــوق کــه 

بــا اشــتغال فــارغ التحصیــان ارتبــاط بســیار تنگاتنگــی دارد برنامــه هــای الزم طراحــی و اجــرا شــود.

ــه تصــور  ــارغ التحصیــان و کارشناســان، عوامــل  اجتماعــی ،فرهنگــی از جمل ــا اظهــار نظــر ف ــق ب 6- مطاب
ذهنــی منفــی جامعــه و کارفرمایــان و اولیــا بــه کاردانــش، مــدرک گرایی،قانــع نبــودن فــارغ التحصیــان بــه 
شــغل هــای موجود،کــم بــودن انگیــزه و پشــتکار بــرای اشــتغال،ضعف فرهنــگ کار در جامعه،مشــارکت کــم 
بخشــهای بیــرون بــرای کیفیــت بخــش بــه کار دانــش،از عوامــل منفــی و موثــر بــر اشــتغال و بیــکاری فــارغ 
التحصیــان اســت.الزم اســت آمــوزش و پــرورش بــه تناســب امکانــات و ظرفیــت موجــود خــود و مســئولیتهای 
مربوطــه از طریــق برنامــه ریــزی هــای مختلــف و متنــوع نســبت بــه رفــع مشــکات کمــک کنــد .همچنیــن 
مولفــه هــای مرتبــط بــا فرهنــگ و جامعــه نیــز از طــرق مختلــف از جملــه آمــوزش از طریــق صــدا و ســیما  

ورســانه هــا و وضــع قوانیــن مختلــف در ایــن خصــوص مــورد نظــر قــرار گیرنــد.
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گاه مطالعات آموزش و رپورش ژپوهش
نشانی: تهران، خیابان شهیدسپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریم خان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی ، 

پالک 181 ، کد پستی 1584743517، ،تلفن دفتر پژوهشگاه :88843270  نمابر: 88310794  
head@rie.ir : رایانامه رئیس پژوهشگاه

ييك از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: توليد دانش کاربردی، 

ارتقاء  و  پرورش  بهرت وضعيت موجود نظام آموزش و  برای شناخت  يافته هاي پژوهيش  اشاعه  نرش و 

سطح تصمیم سازی/تصميم گريي درباره مسايل آموزش و پرورش كشور از رهگذر تسهیل فرایند کاربست 

یافته های پژوهشی پژوهشگاه در راستاي اين ماموریت، اقدام به طراحی و اجرای پژوهش های مورد 

نياز آموزش و پرورش كشور و انتشار یافته هاي پژوهيش مي منايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و 

تربیتی كه تصمیم سازان/ تصميم گريان، مجریان آموزش و پرورش كشور، مدیران، معلامن مدارس، والدین 

و سایر گروه های ذیربط هستند، بطور مستمر در جريان آخرين يافته های پژوهشی قرارگرفته و امید 

می رود از اين رهگذر، فرایند تصميم گیری و عمل در تعلیم و تربیت، از کیفیت مناسب تری برخوردار 

از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و  به منزله یکی  یافته های پژوهشی،  اشاعه  از سوی دیگر،  شود. 

راهكار توسعه تربیت پژوهش بنیاد، فاصله بني پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمینه گفتگوی موثر بین 

پژوهشگران و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستیابی به فهم مشرتک در مورد پدیدارهای تربیتی 

را شکل می دهد. 

هدف این نرشیه که با عنوان کارنامه پژوهش منترش می شود معريف يافته هاي پژوهش های مهم و 

مآالً تسهيل مسري تاثري تحقيقات بر تصميم گريي هاي ارکان نظام آموزش و پرورش كشور و اعتالء فرهنگ 

پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در این قالب انتشار می یابد خالصه کاربردی مهمرتین پژوهش هاي 

انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره این نرشیه 

و محتوای آن را برای ما ارسال فرمایید. 


