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چکیده: تجهیز دانشجویان و دانش آموختگان به انواع شایستگی ها و مهارت های نرم و سخت برای موفقیت 

کیفیت نظام آموزش عالی به ویژه  کار و ارتقای سطح اشتغال پذیری آنها یکی از معیارهای ارزیابی  در بازار 
کارآفرین است. با توجه به اهمیت اشتغال پذیری دانش آموختگان، این پژوهش  دانشگاه های نسل سوم و 
شامل  آمیخته  روش  به  فنی وحرفه ای  دانشگاه  دانش آموختگان  اشتغال پذیری  سطح  تحلیل  هدف  با 
و  فرهنگی  معاونان  از  تن   107 پژوهش  آماری  جامعه  شد.  انجام  کیفی  محتوای  تحلیل  و  کّمی  پیمایش 
پرسشنامه  از  داده ها  گردآوری  برای  بودند.  فنی وحرفه ای  دانشکده های  و  آموزشکده ها  دانشجویی 
از  کّمی  داده های  تحلیل  برای  و   )2008( سوئنز«  و  »دی وس  پرسشنامه  از  شده  اقتباس  محقق ساخته، 
آماره های توصیفی و آزمون تی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، اشتغال پذیری دانش آموختگان 
دوم،  بخش  در  می شود.  ارزیابی  مطلوب  سطح  در  آماری  جامعه  دیدگاه  از  فنی وحرفه ای  دانشگاه 
اساس  بر  شد.  بررسی  فنی وحرفه ای  دانشگاه  دانش آموختگان  اشتغال پذیری  سطح  ارتقای  راهکارهای 
کلیدی برای ارتقای  کد و مفهوم  تحلیل دیدگاه های جامعه آماری، 5  مقوله اصلی، 13 مقوله فرعی و 108 
سطح اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای استخراج و دسته بندی شدند. با به کارگیری 
راهکارهای پیشنهادی در این پژوهش نظیر بازنگری در برنامه های درسی و متناسب سازی آنها با نیازهای 
بازارکار، آمایش آموزش عالی و تأسیس و توسعه آموزشکده ها و دانشکده ها بر اساس آن، تجهیز زیرساخت ها و 
کردن نقش رشته های فنی وحرفه ای،  کارآفرینی و ُپررنگ  کارگاه ها و آزمایشگاه ها، ترویج فرهنگ  به روزرسانی 
کارآموزی و حمایت مادی و معنوی از دانش آموختگان  تعامل مستمر با صنعت، برگزاری اثربخش دوره های 
کسب وکار، می توان سطح اشتغال پذیری این دانش آموختگان را تا  دانشگاه فنی وحرفه ای برای راه اندازی 

حد زیادی ارتقا داد. 
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مقدمه� 1
پژوهشـگران مختلفـی نظیـر تاملینسـون )Tomlinson, 2012( دربـاره ادبیـات و مفهوم اشـتغال پذیری1 مطالعه 
کرده انـد. در سـطح جهـان، آمـوزش مهارت هـای اشـتغال پذیری در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش  و تحلیـل 
که وارد  کار ماهر به همراه رشـد سـریع دانش آموختگانی  عالی در پرتو پیوندهای بین رشـد اقتصادی و نیروی 
کرده اسـت. همچنین بین اشـتغال )کسـب یک شـغل( و اشـتغال پذیری )تجهیز  کار می شـوند، رواج پیدا  بازار 
دانشـجویان از طریـق آموزش هـای دانشـگاهی بـه دانـش موضوعـی و سـایر ویژگی هـا بـرای اسـتخدام شـدن در 
کار یا شـرایط خوداشـتغالی و نظایر آن( تفاوت وجـود دارد. از  صـورت وجـود داشـتن فرصت هـای شـغلی در بـازار 
کـه تمام فرصت های شـغلی دانش آموختگان به دانشـگاه ها وابسـته اسـت و برعکس،  گفـت  ایـن رو، نمی تـوان 
که چه جنبه هایی از فرصت های اقتصادی- اجتماعی می توانند و باید  باید در پی شـناخت این موضوع بود 

.)Walker & McLean, 2013( در دانشـگاه ها و نهادهـای آمـوزش عالـی معرفـی و مشـتعل شـوند
خ بیـکاری )کاهـش  گسـترش آمـوزش عالـی در دو دهـه اخیـر، نـر کـه بـا  آمارهـا و مطالعـات نشـان می دهـد 
کشـور بیشـتر شـده اسـت. به طـوری  خ بیـکاری عمومـی  اشـتغال پذیری( دانش آموختـگان دانشـگاهی از نـر
خ بـرای  خ بیـکاری عمومـی 12.3 درصـد و ایـن نـر کـه بـر اسـاس سـالنامه آمـاری سـال 1390 مرکـز آمـار ایـران، نـر
.)Darvishan et al., 2019( دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حدود 15.3 درصد بوده است 

فنـاوری در سـال 1398  و  علـوم، تحقیقـات  وزارت  بـا صنعـت  ارتبـاط  اسـاس مطالعـات دفتـر  بـر  همچنیـن 
کاردانـی )عمدتـًا آموزش هـای فنی وحرفه ای و مهارتـی( 59.8 درصد، دوره های  سـطح اشـتغال در دوره هـای 
کارشناسـی ارشـد 63.6 درصـد و دوره هـای دکتـری 81.6 درصـد بـوده  کارشناسـی 52.9 درصـد، دوره هـای 
خ بیکاری دانش آموختگان در سـال  اسـت )MSRT, 2019(. بـه عـالوه، بـر اسـاس آمارهـای مرکـز آمار ایران، نـر
خ بیـکاری  کـه بسـیار بیـش از نـر کشـور 18.3 درصـد بـا جمعیتـی بالـغ بـر 1.4 میلیـون نفـر بـود  کل  1397 در 
کشـور )حـدود 12 درصـد( اسـت. بنابرایـن، توجـه بـه اشـتغال و اشـتغال پذیری دانش آموختـگان  عمومـی در 
کشـورها( و اشـتغال دانش آموختگان  کشـور )حتی  دانشـگاهی یکـی از دغدغه هـای اصلـی نظـام آمـوزش عالی 
ابعـاد  در  مطالعـه  و  پژوهـش  اسـت.  جهـان  دانشـگاه های  رتبه بنـدی  و  مقایسـه  اصلـی  معیارهـای  از  یکـی 
کلیـدی نظـام آمـوزش عالـی، دانشـگاه ها و مؤسسـات  اشـتغال پذیری دانش آموختـگان یکـی از محورهـای 

کـه تـا حـد زیـادی در دو دهـه اخیـر از آن غفلـت شـده اسـت.  آمـوزش عالـی اسـت 
کـه »یکـی از  گـزارش وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـه رئیـس جمهـور )تابسـتان 1399( آمـده اسـت  در 
افزایـش برنامه هـای مهارت افزایـی و اشـتغال پذیری در  ایـن وزارتخانـه در دوره جدیـد،  راهبردهـای اصلـی 
کارشناسـی بـوده اسـت. ایـن راهبـرد در تعییـن آینـدۀ شـغلی دانش آموختـگان و تصـدی  مقاطـع تحصیلـی 
کـرده  کیـد  مسـئولیت های مبتنـی بـر صالحیت هـای حرفـه ای نقـش بـارزی خواهـد داشـت. همچنیـن وزیـر تأ

1- Employability
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اشـتغال  پایـش وضعیـت  و  و رصـد دایمـی  ارزیابـی  اشـتغال پذیری،  راهبـرد  از شـاخص های  یکـی  کـه  اسـت 
دانش آموختگان اسـت. بر اسـاس اسـتانداردهای جهانی در هر سـال باید وضعیت اشتغال دانش آموختگان 

چهـار سـال پیـش پایـش شـود. ایـن پایـش از سـال 1387 آغـاز شـده اسـت. 
در پـی رکودهـای بـزرگ بـه وجـود آمـده در سراسـر جهـان، آمـوزش عالـی فنی وحرفـه ای به یـک راه حـل 
کـه ارتبـاط تنگانگـی میـان مهارت هـای  خ بیـکاری تبدیـل شـده اسـت، چـرا  فنـی- سیاسـی بـرای تعدیـل نـر
کارفرمایـان وجـود دارد  ارائـه شـده توسـط نهادهـای آمـوزش عالـی فنی وحرفـه ای و مهارت هـای مـورد نیـاز 
از  برون رفـت  بـرای  راهـی  به عنـوان  فنی وحرفـه ای  عالـی  آمـوزش  از  بنابرایـن،   )Korber & Oesch, 2019(.
نـرم و سـخت و سـرمایه گذاری بیشـتر  بـا ظرفیت سـازی  کشـورها  از  یـاد می شـود و بسـیاری  بیـکاری  بحـران 
خ بیـکاری و تأمیـن نیـروی انسـانی  کاهـش نـر در خصـوص آمـوزش عالـی فنی وحرفـه ای و مهارتـی عـالوه بـر 

بین المللـی هسـتند.  رقابت پذیـری  افزایـش  دنبـال  بـه  متخصـص، 
امـروزه، بـا توجـه بـه انبـوه دانش آموختـگان بیـکار و جویـای شـغل، دانش آموختـگان نظـام آمـوزش عالی 
کیـد سیاسـت ها  ایـران به ویـژه دانشـگاه های مهارت بنیـان از جملـه دانشـگاه فنی وحرفـه ای بـا توجـه بـه تأ
پیشـرفت  در  می تواننـد  دانش بنیـان،  اقتصـاد  سـمت  بـه  حرکـت  و  ملـی  تولیـد  بـر  کشـور  چشـم اندازهای  و 
دانش آموختـگان  اشـتغال  مسـئله  بـه  پرداختـن  رو،  ایـن  از  کننـد.  ایفـا  راهبـردی  نقـش  کشـور  همه جانبـه 
مسـئله،   اهمیـت  و  ضـرورت  علی رغـم  اسـت.  شـده  تبدیـل  عالـی  آمـوزش  مطالعـات  در  مبـرم  نیـاز  یـک  بـه 
پژوهـش،  ایـن  هـدف  اسـت.  شـده  انجـام  دانش آموختـگان  اشـتغال پذیری  دربـاره  اندکـی  پژوهش هـای 
بررسـی سـطح اشـتغال پذیری دانش آموختگان دانشـگاه فنی وحرفه ای از طریق پاسـخگویی تفصیلی به دو 
سـؤال زیـر بـود. پاسـخگویی بـه سـؤاالت پژوهـش و بررسـی سـطح اشـتغال پذیری دانش آموختـگان دانشـگاه 
بـر اسـاس پرسشـنامه محقق سـاخته و تحلیـل محتـوای  کّمـی  بـه روش آمیختـه )پیمایـش  فنی وحرفـه ای 

کیفـی دیدگاه هـای107 تـن از معاونـان فرهنگـی و دانشـجویی( انجـام شـده اسـت. 
ارزیابی معاونان فرهنگی و دانشـجویی از سـطح اشـتغال پذیری دانش آموختگان دانشـگاه فنی وحرفه ای . 1

چیست؟ 
اشـتغال پذیری . 2 سـطح  ارتقـای  بـرای  راهکارهایـی  چـه  دانشـجویی  و  فرهنگـی  معاونـان  منظـر  از 

دارد؟  وجـود  فنی وحرفـه ای  دانشـگاه  دانش آموختـگان 
کاوش در اشـتغال پذیری دانش آموختـگان فنی وحرفه ای از منظر  بنابرایـن، مسـئله اصلـی ایـن پژوهـش 
کـه معاونـان فرهنگـی و دانشـجویی به دلیـل دغدغـه  معاونـان فرهنگـی و دانشـجویی بـود، بـا ایـن تحلیـل 
پیرامـون،  بـا دانشـجویان و دانش آموختـگان و محیـط اجتماعـی- سیاسـی  تنگاتنـگ  ارتبـاط  و  اجتماعـی 
کار و زندگـی دانشـجویان و دانش آموختـگان دارنـد و در مواجهـه  برداشـت و تحلیـل منصفانـه ای از وضعیـت 

بـا آمـوزش و پژوهـش معمـواًل از سـوگیری های مرسـوم بـه دور هسـتند. 
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش  � 2
کنـون شـرایط اشـتغال در بـازارکار بـا بی ثباتـی همـراه اسـت. چنیـن شـرایطی مسـیرها و انتظـارات شـغلی را  ا
 Cortellazzo et al., 2019; Hofstetter & Rosenblatt, 2017;( ابهـام مواجـه سـاخته اسـت  بـا  آینـده  در 
کـه آنهـا از رهگـذر خلـق و  Briscoe et al., 2012(. در ایـن میـان، بررسـی تاریخـی دانشـگاه ها نشـان می دهـد 

ک دانـش  کرده انـد. اشـترا کمـک  گرفتـه،  کـه در آن جـای  ک گذاری دانـش بـه اقتصـاد زیسـت بومی  بـه اشـترا
دانشـگاه ها به صـورت پـرورش دانش آموختگانـی بـا توانمندی هـا در زمینه هـای اقتصـادی- اجتماعـی اسـت 
)Bridgstock., 2019; Boden & Nevada, 2010( . به همین دلیل، اشـتغال دانش آموختگان به موضوعی 
 Lord et al., 2019; Jackson( گون دانشـگاهی تبدیل شـده اسـت گونا جهانی در قلمرو رشـته های تحصیلی 
Bridgstock, 2018; Kalfa & Taksa, 2015; Pavlin & Svetlik, 2014 &(. بنابرایـن، ظـرف سـی سـال 

کـه  اخیـر نقـش دانشـگاه ها در زمینـه اشـتغال دانش آموختـگان بـا دقـت بیشـتری بررسـی شـده اسـت، چـرا 
جهـان  سراسـر  در  اقتصـادی  نیازهـای  بـا  آموزشـی  )آموخته هـای(  تجربه هـای  میـان  محکمـی  همبسـتگی 
در  رشـد  محـرک  به مثابـه  شـده  کسـب  مهارت هـای  و  دانـش   .)Smith & McAlpine, 2018( دارد  وجـود 
.)Australian Industry Group, 2019( کشورهای پیشرفته شناخته می شوند  اقتصادهای دانش بنیان در 
از  بسـیاری  و  اسـت  شـده  دگرگونـی  دسـتخوش  اخیـر  سـال های  در  عالـی  آمـوزش  نظام هـای  سـنتی  نقـش 
گـون  گونا دانشـگاه ها حرکـت بـه سـمت اثرگـذاری بـر اشـتغال دانش آموختـگان خـود را از رهگـذر روش هـای 
کارآفرینی )ارزش آفرینی(، ظرفیت سـازی اقتصادی برای اشـتغال  کار،  نظیر ایجاد فرصت های شـغلی در بازار 

.)Etzkowitz, 2016( کرده انـد دانش آموختـگان و نظایـر اینهـا شـروع 
که ارائـه تعریف همگرا  اشـتغال دانش آموختـگان مفهـوم چندبعـدی، میان رشـته ای و پیچیده ای اسـت 
و واحد از آن دشـوار اسـت )Tsitskari et al., 2017; Boden & Nevada, 2010(. در تعاریف اولیه از اشـتغال 
گرفتن شـغل بعد از پایان تحصیالت دانشـگاهی و همچنین حفظ  دانش آموختگان بر نتایج اشـتغال؛ یعنی 

کید شـده اسـت  کار جدید تأ آن یـا انتقـال بـه یک 
)Azevedo et al., 2012; Aamodt & Havnes, 2008(. اما با توجه به آنکه اشتغال و بیکاری ممکن است 
گونی نظیر چرخه اقتصادی قرار گیرد، در تحقیقات اخیر مفهوم اشتغال دانش آموختگان  تحت تأثیر عوامل گونا
.)Azevedo et al., 2012; Yorke & Knight, 2007( اسـت  شـده  بازتعریـف  فـردی  گی هـای  ویژ  به مثابـه 

از  کـه به مثابـه مجموعـه ای  نـرم نامیـده اسـت  را مهارت هـای  یـورک )Yorke, 2006( مهارت هـای اشـتغال 
گی های شخصی معرفی می شوند و موجب موفقیت دانش آموختگان  کات و ویژ دستاوردها، مهارت ها، ادرا
کنفدراسـیون  کـه بـه نفع فـرد، جامعه و اقتصاد اسـت.  در یافتـن مشـاغل بیشـتر و مشـاغل منتخبـی می شـود 
کیفیـت و شایسـتگی مـورد نیـاز بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای در  صنعـت بریتانیـا )1999( اشـتغال پذیری را 
کار  کمـک بـه تحقـق آرمان هـا و ظرفیت هـای خـود در محـل  کارفرمایـان و مشـتریان و درنتیجـه،  حـال تغییـر 
گسـترده ای از  کـرده اسـت )Entezari, 2017(. درواقـع، اشـتغال پذیری دانش آموختـگان مبّیـن طیف  تعریـف 
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 .)Cranmer, 2006( گی هـای شـخصی اسـت انـواع دانـش، مهـارت و ویژ
کسـب شـغل بـرای دانشـجویان خـود انجـام دهنـد،  کاری را به منظـور  هرچنـد دانشـگاه ها نمی تواننـد هـر 
یاددهـی-  نظیـر  منابـع  تنظیـم  در  بزرگـی  کار  می تواننـد  دانشـگاه ها  کـه  می شـود  مطـرح  نیـز  اسـتدالل  ایـن 
یادگیـری، ترویـج اخـالق و ارزش هـا، تشـویق و ترغیـب مشـارکت فعاالنـه در فوق برنامه هـای درسـی و پرکـردن 
کـه  »شـکاف های« سـرمایه اجتماعـی به منظـور تقویـت اشـتغال پذیری فـردی دانشـجویان، حتـی در شـرایطی 
کار و سیاسـت های عمومـی ممکـن اسـت محدودیـت زا باشـند، انجـام دهنـد. در حالی کـه اشـتغال پذیری  بـازار 
تقویـت  در  همچنـان  دانشـگاه ها  اسـت،  ذینفعـان  و  عوامـل  از  وسـیعی  طیـف  تأثیـر  تحـت  دانش آموختـگان 
اشـتغال پذیری و تجهیـز و آماده سـازی دانشـجویان بـه دانـش، مهارت هـا، ارزش هـا و اعتمـاد و اطمینـان بـه 
شناسـایی و خلـق فرصت هـای زیـاد بـرای ایجـاد شـغل نقـش حیاتـی دارنـد؛ به عبارتـی، هرچنـد اشـتغال پذیری 
کـه دانشـگاه ها باید به »هرکاری1« دسـت بزنند تـا دانش آموختگان آنها  دانش آموختـگان بـه معنـای آن نیسـت 
که دانشـگاه ها  کـه »هیـچ کاری2«  بتواننـد بـه شـغل یـا مشـاغل مـد نظـر دسـت یابنـد، امـا بدین معنا هم نیسـت 
 .)Walker & McLean, 2013( بتواننـد بـرای اشـتغال پذیری دانش آموختـگان خـود انجام دهند، وجـود نـدارد
امـروزه، بـا ظهـور اقتصـاد دانش بنیـان، دانشـگاه ها زیـر فشـار زیـادی به منظـور تربیـت دانش آموختـگان 
سیاسـت های  بـرای  گیـر  فرا هـدف  یـک  به عنـوان  اشـتغال پذیری  کـه  چـرا  گرفته انـد،  قـرار  اشـتغال پذیر 
 .)Barani & Alibeigi, 2009( اسـت  بیـکاری  بحـران  بـه  توجـه  به دلیـل  بین المللـی  و  ملـی  منطقـه ای، 
گسـترش  کاربـرد دانـش حاصـل می شـود و درنتیجـه، توسـعه و  اشـتغال پذیری اصـواًل از طریـق پیشـرفت و 
کاربرد دانش و ایجاد ظرفیت های فنی وحرفـه ای و مهارت افزایی ضروری  آمـوزش عالـی بـرای خلـق، انتشـار و 
گـذار، یادگیرنـدگان را  کشـورهای در حـال توسـعه و اقتصادهـای در حـال  گـر نظام هـای آمـوزش عالـی  اسـت. ا
بـا توجـه بـه نیـاز واقعـی خـود تعلیـم ندهنـد و مهارت هـای الزم را بـه آنهـا نیاموزنـد، در رقابت مبتنـی بر دانش 
.)Salehi Omran & Rahmani, 2013( ناچیـز شـمرده می شـوند  یـا  گذاشـته  کنـار  اقتصـاد دانش بنیـان   و 

درویشـان و همکاران )Darvishan et al., 2019( در پژوهشـی برای طراحی الگوی مهارت های اشـتغال پذیری 
به عنـوان  مهـارت  هفـده  بـازار  فعـاالن  دیـد  از  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  عالـی  آمـوزش  دانش آموختـگان 
دارد.  وجـود  آن  در  فعالیـت  و  کار  بـازار  بـه  ورود  بـرای  دانش آموختـگان  نیـاز  مـورد  اصلـی  مهارت هـای 
پورآتشـی )Por Atashi, 2018( در مطالعـه ای بـه ارزیابـی نقـاط قـوت و راهکارهـای ارتقـای اشـتغال پذیری 
کشـاورزی پرداخـت و نقـاط قـوت دانشـگاه را در سـه دسـته شـامل نیـروی انسـانی، امکانـات و  دانشـجویان 
تجهیـزات و پشـتیبانی برشـمرد. افـزون بـر ایـن، وی بر اسـاس تحلیل محتـوا، راهکارهای ارتقـای مهارت های 
کشـاورزی را در سـه مقولـه اصلـی آمـوزش، تعامـالت و خدمـات و هشـت مقولـه  اشـتغال پذیری دانشـجویان 
ارتباطـات  فـردی،  ارتباطـات  یادگیـری،  و  دانـش  آمـوزش،  کیفیت بخشـی  درسـی،  محتـوای  شـامل  فرعـی 

1- Everything 2- Nothing 
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 Sepahvand et( کـرده اسـت. سـپهوند و همـکاران سـازمانی، مشـاوره، فرهنگـی و پشـتیبانی دسـته بندی 
al., 2018( دربـاره تأثیـر جهت گیـری و برنامه ریـزی مسـیر شـغلی متنـوع بـر اشـتغال پذیری دانش آموختـگان 

بـر  متنـوع  شـغلی  مسـیر  جهت گیـری  مثبـت  تأثیـر  از  کـی  حا تحقیـق  نتایـج  و  کردنـد  بررسـی  عالـی  آمـوزش 
برنامه ریـزی مسـیر شـغلی و همچنیـن تأثیـر مثبـت برنامه ریـزی مسـیر شـغلی بـر سـرمایه های مسـیر شـغلی 

بـود. )انسـانی، اجتماعـی و روانشـناختی( 
از  اسـتفاده  بـا  زن  دانشـجویان  اشـتغال پذیری  کاوی  وا در   )Naderi et al., 2016( و همـکاران  نـادری 
سـایر  از  بیـش  ارزیابـی  مهارت هـای  مؤلفـه  سـهم  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  محقق سـاخته  پرسشـنامه 
ابعـاد سـازۀ اشـتغال پذیری اسـت. دانشـجویان در مؤلفه هـای مهارت هـای عمومـی، مهـارت حـل مسـئله، 
برخوردارنـد،  مطلوبـی  توانمنـدی  از  شـغلی  توسـعه  یادگیـری  و  ارزیابـی  مهارت هـای  عـددی،  مهارت هـای 
کارفرمـا به طـور معنـادار پایین تـر از حـد مطلـوب ارزیابـی شـده اسـت. بیگدلـی و  امـا مؤلفـه معرفـی خـود بـه 
همـکاران )Beigdeli et al., 2012( در خصـوص رابطـه رشـته تحصیلـی بـا وضعیـت اشـتغال دانش آموختـگان 
کـه بیـن رشـته  کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند  دانشـکده روانشناسـی و علوم تربیتـی دانشـگاه تهـران بررسـی 
)Rothwell et al., 2009( تحصیلـی، اشـتغال و تناسـب شـغلی رابطـه معنـادار وجـود دارد. روتـول و همـکاران 
مؤلفـه  چهـار  خـود  نتایـج  در  ارشـد  کارشناسـی  دوره  دانشـجویان  اشـتغال پذیری  کـی  خودادرا بررسـی  در 
عملکـرد  و  رشـته  بـا  تعامـل  و  کار  بـازار  عوامـل  فـردی،  به نفـس  اعتمـاد  دانشـگاه،  شـهرت  شـامل  کلیـدی 
دانشـگاهی را برشـمرده اند. سـینگ و سـینگ )Singh & Singh, 2008( در پژوهشـی مهارت هـای اشـتغال 
کارفرمایـان بیشـتر تمایـل دارنـد  کـه  کردنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند  دانش آموختـگان در مالـزی را بررسـی 
کننـد. والکـر )Walker, 2015( در مطالعـه چهـار دانشـگاه  دانش آموختـگان دانشـگاه های دولتـی را اسـتخدام 
کـه میـزان سـرمایه اجتماعـی و فرهنگـی، فرصت هـای دانشـجو را محـدود یـا  کشـور آفریقـای جنوبـی دریافـت 
کارگـر تأثیـر می گـذارد. همبسـتگی میـان ابعـاد سـرمایه  بیشـتر می کنـد و به ویـژه آنکـه بـر دانشـجویان طبقـه 
که تفسـیر محـدود از اشـتغال پذیری به مثابه  کـرد  اجتماعـی در هـر یـک از دانشـگاه های مـورد مطالعـه روشـن 

سـرمایه انسـانی، دانشـجویان بـه حاشـیه رانده شـده را نادیـده می گیـرد و مزیـت آنهـا را پنهـان می کنـد. 

روش پژوهش� 3
کّمی بر اسـاس  کاربـردی و روش آن آمیختـه )پیمایش  بـا توجـه بـه هـدف پژوهـش، ایـن پژوهـش از نظـر نـوع، 
کیفـی دیدگاه هـای جامعـه آمـاری( بـود. جامعـه آمـاری شـامل  پرسشـنامه محقق سـاخته و تحلیـل محتـوای 
کـه  کشـور بـود  تمـام معاونـان فرهنگـی و دانشـجویی 176 آموزشـکده و دانشـکده فنی وحرفـه ای در سراسـر 
از میـان آنهـا 107 نفـر در ایـن تحقیـق مشـارکت داشـتند و به صـورت اختیـاری پرسشـنامه تحقیـق را تکمیـل 
بـرای  و  اسـتفاده  کیفـی  و  کّمـی  از پرسشـنامه محقق سـاخته در دو بخـش  گـردآوری داده هـا  بـرای  کردنـد. 
شـد.  اقتبـاس   )De Vos & Soens, 2008( سـوئنز  و  وس  دی  پرسشـنامه  از  تحقیـق  پرسشـنامه  طراحـی 
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ح جـدول 1 بـود.  گـزاره )گویـه( بـه شـر پرسشـنامه دارای چهـار 
گویه های پرسشنامه تحقیق جدول 1. 

1
دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای در مقایسه با دانش آموختگان سایر دانشگاه ها راحت تر می توانند شغل مورد 

عالقه خود را به دست آورند.

2
که با تحصیالت و مهارت های خود مرتبط است،  دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای به راحتی می توانند شغلی را 

به دست آورند.

کند.3 که سطح باالیی از رضایت آنها را تأمین  دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای قادرند شغلی را به دست آوردند 

4
کسب شغل  کفایت به توانایی ها و مهارت های ضروری برای  دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای در دوره تحصیل به حد 

مناسب مجهز می شوند. 

و  علوم تربیتـی  رشـته های  در  دانشـگاه  اسـتاد  )چهـار  عالـی  آمـوزش  خبـرگان  را  پرسشـنامه  روایـی 
کرونبـاخ در سـطح 0.87 تأییـد شـد.  کردنـد و پایایـی آن بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـای  فنی- مهندسـی( تأییـد 
گزینه هـای پاسـخ بسـته پرسشـنامه بـر مبنـای طیـف لیکـرت )عـدد یـک به شـدت مخالفـم، عـدد دو مخالفـم، 
تحلیـل  بـرای  شـد.  درجه بنـدی  موافقـم(  کامـاًل  پنـج  عـدد  و  موافقـم  چهـار  عـدد  نـدارم،  نظـری  سـه  عـدد 
کّمـی پژوهـش از آماره هـای توصیفـی و آزمـون تـی اسـتفاده شـد. در بخش دوم پرسشـنامه )بخش  داده هـای 
تشـریحی( راهکارهـای پیشـنهادی اعضـای جامعـه آمـاری )معاونـان فرهنگـی و دانشـجویی مشـارکت کننده 
در ایـن پژوهـش( بـرای افزایـش سـطح اشـتغال پذیری دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای اخـذ و در 
کیفـی در مفاهیـم و  ادامـه، پیشـنهادها و نظرهـای معاونـان فرهنگـی و دانشـجویی، پـس از تحلیـل محتـوای 

مقوله هـای اصلـی و فرعـی، طبقه بنـدی و ارائـه شـد )جـدول 8(.

یافته های پژوهش� 4
سطح اشتغال پذیری دانش آموختگان. 4-1

الـف(  شـامل  مؤلفـه  چهـار  در  دانش آموختـگان  اشـتغال پذیری  سـطح  پرسشـنامه،  گویه هـای  اسـاس  بـر 
کسـب شـغل توسـط دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای در مقایسـه بـا سـایر دانشـگاه ها، ب(  سـهولت 
کسـب شـغل مرتبـط بـا تحصیـالت و مهارت هـای تحصیلـی توسـط ایـن دانش آموختـگان،  راحتـی و سـهولت 
کفایـت دوره هـای  کسـب شـغل بـا سـطح باالیـی از رضایـت شـغلی از سـوی ایـن دانش آموختـگان و د(  ج( 
کسـب شـغل مناسـب  تحصیلـی بـرای تجهیـز ایـن دانش آموختـگان بـه توانایی ها و مهارت های ضروری برای 

بررسـی و تحلیـل شـد. در ادامـه ایـن مؤلفه هـا تشـریح شـده اسـت.
الف( سهولت کسب شغل توسط دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای در مقایسه با سایر دانشگاه ها

توسـط  عالقـه  مـورد  شـغل  کسـب  سـهولت  و  »راحتـی  پرسـش  خصـوص  در  آمـاری  جامعـه  نظرهـای 
اسـت.   2 جـدول  ح  شـر بـه  دانش آموختـگان« 
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جدول 2. تحلیل راحتی به دست آوردن شغل مورد عالقه )گویه اول پرسشنامه(

طیف پاسخ  فراوانی نظرها  درصد فراوانی

به شدت مخالفم 9 8/41

مخالفم 2 1/87

نظری ندارم 2 1/87

موافقم 52 48/60

کاماًل موافقم 42 39/25

کل جمع  107 100

گزینـه  بـه  آمـاری مربـوط  کـه باالتریـن فراوانـی پاسـخ اعضـای جامعـه  نتایـج جـدول 2 نشـان می دهـد 
کـه در وضعیـت فعلـی دانش آموختـگان  گفـت  چهـارم )موافقـم( بـا 48/60 درصـد اسـت. بنابرایـن، می تـوان 
دارنـد  دانشـگاه ها  سـایر  دانش آموختـگان  بـه  نسـبت  راحت تـری  اشـتغال پذیری  فنی وحرفـه ای  دانشـگاه 
کـرد. برخـالف قاطبـه  کار بیـان  کـه دلیـل آن را می تـوان در انطباق پذیـری مهارت هـا بـا نیازهـای متغیـر بـازار 
کار دارد و از ایـن  رشـته های دانشـگاهی، آمـوزش عالـی فنی وحرفـه ای همسـویی بیشـتری بـا نیازهـای بـازار 
رو، جـذب دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای بـا سـهولت بیشـتری انجـام می شـود. بدیهـی اسـت بـا 
کشـور و  کمک به رفع مسـائل و مشـکالت  سـرمایه گذاری بیشـتر در انـواع آموزش هـای فنی وحرفـه ای عـالوه بر 

کشـور جلوگیـری می شـود. تأمیـن نیـروی انسـانی متخصـص، از هدررفـت منابـع مالـی و انسـانی 
کسـب شـغل مرتبط با تحصیالت و مهارت های تحصیلی توسـط دانش آموختگان  ب( راحتی و سـهولت 

دانشگاه فنی وحرفه ای
کسـب شـغل مرتبط با تحصیالت و  نظرهای جامعه آماری در پاسـخگویی به پرسـش »راحتی و سـهولت 

ح جدول 3 اسـت. مهارت های تحصیلی توسـط دانش آموختگان دانشـگاه فنی وحرفه ای « به شـر
کسب شغل مرتبط با تحصیل و مهارت های تحصیلی  جدول 3. تحلیل راحتی و سهولت 

طیف پاسخ فراوانی نظرها درصد فراوانی

به شدت مخالفم 10 9/35

مخالفم 10 9/35

نظری ندارم 6 5/61

موافقم 59 55/14

کاماًل موافقم 22 20/56

کل جمع  107 100
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گزینـه  بـه  کـه باالتریـن فراوانـی پاسـخ اعضـای جامعـه آمـاری مربـوط  نتایـج جـدول 3 نشـان می دهـد 
چهـارم )موافقـم( بـا 55.14 درصـد اسـت. ایـن یافته نشـان از همسـویی مطلـوب آموزش عالـی فنی وحرفه ای 
بهـره  آموزش هـا  ایـن  از  می تـوان  بیشـتر  هماهنگـی  و  به روزرسـانی  بـا  کـه  دارد  کار  بـازار  نیازهـای  بـا  کشـور 
گزینه موافقـم، نظرهای بیشـتر جامعه  کـه نتایـج جـدول 5 نشـان می دهـد، پـس از  بیشـتری بـرد. همان گونـه 
کارآمـدی آمـوزش عالـی  کثـری تصدیقـی بـر  کـه ایـن اجمـاع حدا گزینـه »کامـاًل موافقـم« بـوده اسـت  آمـاری بـه 

اسـت. فنی وحرفـه ای 
کسب شغل با سطح باالیی از رضایت شغلی از سوی دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای ج( 

نظرهـای جامعـه آمـاری در خصـوص پرسـش »کسـب شـغل مرتبـط بـا سـطح باالیـی از رضایـت شـغلی 
ح جـدول 4 اسـت. بـه شـر  » توسـط دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای 

کسب شغل با سطح باالیی از رضایت شغلی )گویه سوم پرسشنامه( جدول 4. تحلیل 

طیف پاسخ  فراوانی نظرها درصد فراوانی

به شدت مخالفم 7 6/54

مخالفم 13 12/15

نظری ندارم 28 26/17

موافقم 43 40/19

کاماًل موافقم 16 14/95

کل جمع  107 100

گزینـه  بـه  آمـاری مربـوط  کـه باالتریـن فراوانـی پاسـخ اعضـای جامعـه  نتایـج جـدول 4 نشـان می دهـد 
کـه انتخـاب رشـته و مهـارت بـه شـکل هدفمنـد و  چهـارم )موافقـم( بـا 40.19 درصـد اسـت. طبیعتـًا زمانـی 
مهارت هـای آموزشـی بـا شـغل مـد نظـر همسـو باشـد، رضایـت خاطـر بیشـتری بـرای جوینـدگان و دارنـدگان 
کارایـی و ایجاد نگرش  شـغل فراهـم می سـازد و رضایـت شـغلی یکـی از مهم تریـن عوامـل در افزایـش بازدهـی و 
کار اسـت و بـر فـرد تأثیـر بسـزایی دارد. بنابرایـن، بایـد  مثبـت در فـرد در خصـوص محیـط پیرامـون، زندگـی و 
سیاسـت هایی بـرای هدایـت هدفمنـد دانش آمـوزان در انتخـاب رشـته بـه سـمت رشـته های فنی وحرفـه ای 
از طریـق راهنمایی هـا و مشـاوره های تحصیلـی و فرهنگ سـازی در جامعـه در خصـوص ماهیـت و اهمیـت 

گیـرد.  اثرگـذاری ایـن رشـته ها صـورت 
کفایـت دوره هـای تحصیلـی بـرای تجهیـز دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای بـه توانایی هـا و  د( 

کسـب شـغل مناسـب مهارت هـای ضـروری بـرای 
نظرهـای جامعـه آمـاری در خصـوص پرسـش »کفایـت دوره هـای تحصیلـی فنی وحرفـه ای بـرای تجهیـز 
ح جـدول 5  کسـب شـغل مناسـب« بـه شـر ایـن دانش آموختـگان بـه توانایی هـا و مهارت هـای ضـروری بـرای 

است.
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کسب شغل مناسب کفایت دوره های تحصیلی در مهارت افزایی برای  جدول 5. تحلیل 

طیف پاسخ  فراوانی نظرها درصد فراوانی 

به شدت مخالفم 8 7/48

مخالفم 22 20/56

نظری ندارم 9 8/41

موافقم 58 54/21

کاماًل موافقم 10 9/35

کل جمع  107 100

گزینـه چهارم  کـه باالتریـن فراوانـی پاسـخ افـراد جامعـه آمـاری مربـوط به  نتایـج جـدول 5 نشـان می دهـد 
کفایـت مهارت افزایـی نیـز در  )موافقـم( بـا 54.21 درصـد اسـت. بنابرایـن، آمـوزش عالـی فنی وحرفـه ای از نظـر 

وضعیـت مطلوبی قـرار دارد. 
ه( سطح اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای 

کشـور )پاسـخگویی جامع  برای ارزیابی سـطح اشـتغال پذیری دانش آموختگان دانشـگاه فنی وحرفه ای 
ح جداول 6 و 7 ارائه شـده اسـت.  بـه پرسـش اصلـی پژوهـش( از آزمـون آمـاری تـی اسـتفاده و نتایج آن به شـر

کلی اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای جدول 6. نتایج آزمون تی درباره سطح 

تعداد  میانگین انحراف معیار خطا

آزمون تی 107 3/6472 96639 0/9342

کلی اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای جدول 7. نتایج آزمون تی درباره سطح 

آزمون =3

میزان تفاوت درونی )%95(

تیدرجه آزادیمعنی دارتفاوت میانگین پایین ترینباالترین

آزمون تی83244620647200/0011066/927

اشـتغال پذیری  درخصـوص  آمـاری  جامعـه  نظرهـای  میانگیـن   ،7 و   6 جـداول  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای بیـش از ارزش آزمـون و میانگیـن دیدگاه هـای 84 نفـر از اعضـای 
جامعـه بیـش از 4 اسـت. همچنیـن بـر اسـاس آزمـون تـی تـک نمونـه ای )جـدول 7(، سـطح اشـتغال پذیری 
چنیـن  می شـود.  ارزیابـی  مطلـوب  سـطح  در  و  اسـت  معنـادار  فنی وحرفـه ای  دانشـگاه  دانش آموختـگان 
گـزاره ای می توانـد نویـد شـگفت انگیزی در زمینـه سـرمایه گذاری دولـت و ملت در آموزش عالـی فنی وحرفه ای 
»مقـدار  سـطح  از  و  باشـد  داشـته  افزایشـی  رونـد  سـرمایه گذاری ها  ایـن  اسـت  الزم  باشـد.  کشـور  مهارتـی  و 

کشـور شـود. کنـد تـا سرمنشـأ تأثیـرات شـگرف در توسـعه و پیشـرفت  بحرانـی1« عبـور 

1-  Critical Mass
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راهکارهای ارتقای سطح اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرفه ای. 4-2
اشـتغال پذیری  سـطح  ارتقـای  راهکارهـای  شناسـایی  بـر  مبنـی  پژوهـش  دوم  سـؤال  بـه  پاسـخگویی  در 
دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای از منظـر جامعـه آمـاری تحقیـق، نظرهـای مکتـوب افـراد بـه روش 
ح جدول 8  کیفـی اسـتخراج، تحلیـل و در قالـب مفاهیـم و مقوله هـای اصلـی و فرعـی به شـر تحلیـل محتـوای 
کلیـدی اسـتخراج شـد.  دسـته بندی و بـر اسـاس ایـن تحلیـل 5 مقولـه اصلـی، 13مقولـه فرعـی و 108 مفهـوم 

جدول 8. راهکارهای ارتقای اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه  فنی وحرفه ای از منظر جامعه آماری تحقیق

کلیدی مقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم 

در  کارآفرینــی  فرهنــگ  توســعه  دانشــگاه/  قابلیت هــای  و  ظرفیت هــا  توســعه 
به روزرســانی  و  تعمیــر  کارگاه هــا/  امکانــات  تجهیــز  دانشــجویان/  و  جامعــه 
در  مشــوق هایی  ایجــاد  فناورانــه/  زیرســاخت های  به روزرســانی  امکانــات/ 

کارآفرینــی بــه ســمت  بــرای حرکــت  جامعــه 

ظرفیت های سخت
ظرفیت های نرم

ظرفیت سازی

کارآفرینــی/ آماده ســازی فرم هــای نظرســنجی بــرای درک  کارگاه هــای  برگــزاری 
ــزاری دوره هــای تخصصــی  ــازار/ برگ ــازار/ پایــش ســاالنه درک شــرایط ب شــرایط ب
بــرای اســتادان دروس فنــی بــرای ارتقــای دانــش نظــری و عملــی آنهــا/ تشــویق 
کار  محــل  صنعتــی  کــز  مرا شناســایی  اختــراع/  و  ایــده  ثبــت  بــه  دانشــجویان 
بــه  آن  نتایــج  انتشــار  و  مدیــران  رضایــت  از  نظرســنجی  و  دانش آموختــگان 
کــز صنعتــی دیگــر/ شناســایی مخترعــان و خالقــان از میــان دانشــجویان و  مرا
کشــف اســتعدادها/ توازن بخشــی  حمایــت از آنهــا/ تعییــن بودجــه ای بــرای 
دانشــجویان/  بــه  بیشــتر  خدمات رســانی  در  اداری  واحدهــای  کلیــه  بــه 
کــز  مرا راه انــدازی  ســاالنه/  به صــورت  فنی وحرفــه ای  مســابقات  برگــزاری 
نــوآوری و ایده پــردازی/ برگــزاری شــوها و دعــوت از ســرمایه گذاران و صاحبــان 
تحلیــل  فنــون  طریــق  از  مهــارت  کســب  ایده هــا/  بــا  آشــنایی  بــرای  مشــاغل 
کســب وکار بــرای دانشــجویان و اعضــای  هیئــت علمــی/ اعطــای  فرصت هــای 
وام هــای خوداشــتغالی/ شناســایی و معرفــی آمــوزش عالــی بــه جامعــه/ معرفــی 
کــز  تعییــن جایــگاه مرا و  بازتعریــف  بــه جامعــه/  توانمنــدی دانش آموختــگان 
کلیپــی از زندگــی  رشــد در حمایــت از دارایی هــای فکــری دانشــجویان/ تهیــه 
دانشــجویی/  علمــی  انجمن هــای  کــردن  فعــال  موفــق/  دانش آموختــگان 
کارآفرینــی بــرای همــکاری بــا واحدهــای  دعــوت از دانشــجویان موفــق در عرصــه 
کــز صنعتــی/  پژوهشــی و انجمن هــا/ توجــه بیشــتر بــه حضــور دانشــجویان در مرا
از  دانشــجویان  بازدیــد  شــاغل/  دانش آموختــگان  از  اطالعاتــی  بانــک  ایجــاد 
کــز صنعتــی/ اعطــای بــورس تحصیلــی بــه دانشــجویان در صنعــت/ برگــزاری  مرا
دوره هــای بازآمــوزی و توانمندســازی/ اعطــای وام بــه پروژه هــای زودبــازده/ 
برگــزاری جلســات تخصصــی بــا صاحبنظــران صنعتــی/ بازدیــد از نمایشــگاه های 
تخصصــی/ معرفــی مشــاغل مرتبــط به صــورت الکترونیکــی و انیمیشــن/ تــداوم 
ارتبــاط دانش آموختــگان بــا دانشــگاه/ برگــزاری دوره هــای ضمــن خدمــت بــرای 
اعضــای هیئــت علمــی/ تهیــه برنامه هایــی بــرای آشــنایی دانشــجویان بــا بــازارکار

حمایت های آموزشی

حمایت های مالی

حمایت های خدماتی

پشتیبانی و مشاوره
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کلیدی مقوله های اصلیمقوله های فرعیمفاهیم 

ایجــاد دفاتــر  و شــرکت های دانش بنیــان/  میــان دانشــجویان  ارتبــاط  ایجــاد 
شناســاندن  کاریابــی/  کــز  مرا ایجــاد  دانشــکده ها/  در  صنعــت  بــا  ارتبــاط 
قابلیت هــای دانش آموختــگان از نظــر فنــی و مهارتــی و معرفــی آنهــا بــه صنعــت/ 
انعقــاد تفاهمنامــه بیــن دانشــگاه و صنعــت بــرای هدایــت دانش آموختــگان/ 
دانشــگاه  درون  در  سیاســت هایی  تدویــن  کاربــردی/  پژوهش هــای  تقویــت 
بــا  کتی  شــرا تولیــدی  کارهــای  راه انــدازی  صنعــت/  بــا  ارتبــاط  زمینــه  در 
تســهیل  دانشــگاه/  طــرف  از  نیــرو  تأمیــن  و  صنعــت  طــرف  از  ســرمایه گذاری 
فراینــد دسترســی دانش آموختــگان و معرفــی آنهــا بــه پارک هــای علــم و فنــاوری/ 
کارآفرینــی/ انعقــاد قــرارداد  کوچــک در راه انــدازی اشــتغال و  گروه هــای  تشــکیل 
دانش آموختــگان/  جــذب  بــرای  غیردولتــی  کارخانه هــای  و  شــرکت ها  بــا 
کــز صنعتــی/ ایجــاد فرصــت  به کارگیــری دانش آموختــگان به صــورت امریــه در مرا
ایجــاد  ســازمان ها/  همــکاری  بــا  دانشــجویی  دســتاوردهای  فــروش  بــرای 

ســازوکارهایی بــرای تکمیــل زنجیــره تولیــد از ایــده تــا بــازار

ارتباط با صنعت

توسعه قراردادهای 
همکاری

اشتغال آفرینی

جــذب دانشــجویان بــر اســاس برنامه هــای آمایــش ســرزمین/ تغییــر شــیوه های 
علمــی/  بهتــر  رتبه هــای  بــا  دانشــجویان  جــذب  و  دانشــجویان  جــذب 
تخصص گرایــی در جــذب اعضــای هیئــت علمــی و به کارگیــری اســتادان مجــرب/ 
کارآفرینــی  فعالیت هــای  بــر  صحیــح  نظــارت  دانشــکده ها/  کــردن  تخصصــی 
بــه  تصمیم ســازی  کاردانــی/  دوره هــای  مهارت هــای  تکمیــل  دانشــجویان/ 
تحصیلــی  هدایــت  کمیــت/  جــای  بــه  کیفیــت  بــه  توجــه  مشــارکتی/  شــکل 
مدرســان  حق التدریــس  افزایــش  رشــته/  انتخــاب  بــرای  مشــاوره ای  و 
ــا ســایر دانشــگاه ها/ تبدیــل دوره هــای  مهارت محــور/ شبکه ســازی و ارتبــاط ب
کارشناســی پیوســته/ بومی ســازی پذیــرش دانشــجویان/  کاردانــی پیوســته بــه 
نیازســنجی و برنامه ریــزی اجرایــی دوره هــای آموزشــی متناســب بــا تحــوالت 
ــی بــرای ادامــه فعالیــت دانش آموختــگان/  ــازارکار/ طراحــی الگــوی تأمیــن مال ب
بازنشســتگی/  ســن  تعدیــل  دانشــکده ها/  در  ســالم  رقابتــی  فضــای  ایجــاد 
گیر اداری/ اســتفاده از نیروهــای بومــی در پروژه هــای  اصــالح قوانیــن دســت وپا
افزایــش  ارزشــیابی/  نظــام  در  بازنگــری  آمــوزش/  کیفیــت  ارتقــای  شــهری/ 
گروه هــای  اســاس  بــر  دانشــجویان  توانمندســازی  دانشــکده ها/   بودجــه 

شــغلی تخصصــی- 

سیاستگذاری

مدیریتی- اجرایی
حکمرانی
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نتیجه گیری� 5
بین اشـتغال )به مفهوم به دسـت آوردن یک شـغل مناسـب( و اشـتغال پذیری )به معنای تجهیز دانشجویان 
گی هـا بـرای اسـتخدام شـدن در صـورت  از طریـق آموزش هـای دانشـگاهی بـه دانـش موضوعـی و سـایر ویژ
کار یا شـرایط خوداشـتغالی( تمایز ماهوی وجود دارد. واقعیت آن  وجود داشـتن فرصت های شـغلی در بازار 
کننـد، امـا  کـه دانشـگاه ها نمی تواننـد بـرای اشـتغال دانش آموختـگان خـود بـه انحـای مختلـف اقـدام  اسـت 
می تواننـد اقدامـات مؤثـری در سـاماندهی یاددهـی- یادگیـری، ترویـج اخـالق و ارزش هـا، تشـویق و ترغیـب 
سـرمایه  »شـکاف های«  پرکـردن  و  فرهنگـی  اجتماعـی-  برنامه هـای  در  دانشـجویان  مسـئوالنه  مشـارکت 
اجتماعـی به منظـور تقویـت اشـتغال پذیری انجـام دهنـد. اشـتغال پذیری تحـت تأثیر طیف وسـیعی از عوامل 
و ذینفعان اسـت و دانشـگاه ها همچنان در تقویت اشـتغال پذیری و تجهیز و آماده سـازی دانشـجویان نقش 
کـه دانشـگاه ها بـرای اشـتغال دانش آموختـگان  حیاتـی دارنـد. مفهـوم اشـتغال پذیری بـه معنـای آن نیسـت 
کـه آنهـا بـرای اشـتغال پذیری دانش آموختـگان خـود بـا  خـود بـه »هـرکاری« دسـت بزننـد، امـا انتظـار مـی رود 

کننـد. گسـترده و بی وقفـه بـا جامعـه و صنعـت تـالش  تقویـت آمـوزش، پژوهـش و تعامـالت 
اشـتغال پذیری  فنی وحرفـه ای  دانشـگاه  دانش آموختـگان   ،2 جـدول  اسـاس  بـر  پژوهـش  ایـن  در 
مهارت هـا  انطباق پذیـری  آن،  دلیـل  دارنـد.  دانشـگاه ها  سـایر  دانش آموختـگان  بـه  نسـبت  راحت تـری 
کار  بـازار  نیازهـای  بـا  بیشـتری  عالـی فنی وحرفـه ای همسـویی  آمـوزش  و  اسـت  کار  بـازار  نیازهـای متغیـر  بـا 
کـه دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای بـا راحتـی و  دارد. بـه عـالوه، نتایـج جـدول 3 نشـان می دهـد 
سـهولت شـغل مرتبـط بـا تحصیـالت و مهارت هـای تحصیلـی خـود را به دسـت می آورنـد. بـر اسـاس جدول 4، 
کسـب می کننـد.  دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای شـغل خـود را بـا سـطح باالیـی از رضایـت شـغلی 
کسـب شـده بـا شـغل مـد نظـر همسـو  کـه انتخـاب رشـته و مهـارت بـه شـکل هدفمنـد و مهارت هـای  زمانـی 
باشـد، رضایـت خاطـر بیشـتری بـرای جوینـدگان و دارنـدگان شـغل فراهـم می شـود. همچنیـن نتایـج جـدول 
کـه دوره هـای فنی وحرفـه ای بـرای تجهیـز دانش آموختـگان بـه توانایی هـا و مهارت هـای  5 مبّیـن آن اسـت 
کفایـت  کفایـت می کنـد؛ به عبارتـی، آموزش هـای فنی وحرفـه ای از منظـر  کسـب شـغل مناسـب  ضـروری بـرای 

می شـود.  ارزیابـی  مطلوبـی  وضعیـت  در  مهارت افزایـی 
به عالوه، مطابق جداول 6 و 7 امکان اشـتغال و به دسـت آوردن شـغل مناسـب توسـط دانش آموختگان 
گویـای تأییـد اشـتغال  دانشـگاه فنی وحرفـه ای در سـطح مطلوبـی ارزیابـی می شـود. یافته هـای ایـن پژوهـش 
مطلـوب دانش آموختـگان و اجمـاع خـوب در میـان معاونـان فرهنگـی و دانشـجویی در خصـوص مطلوبیـت 
نـوع  ایـن  خـوب  کیفیـت  آن،  به تبـع  و  فنی وحرفـه ای  دانشـگاه  دانش آموختـگان  اشـتغال پذیری  وضعیـت 
دانشـگاه  دانش آموختـگان  اشـتغال پذیری  سـطح   ،)7 )جـدول  آمـاری  آزمـون  مبنـای  بـر  آموزش هاسـت. 
کالرک  فنی وحرفـه ای در سـطح مطلوبـی ارزیابـی می شـود. نتایـج ایـن پژوهـش عمومًا بـا نتایـج پژوهش های 
 )Darvishan et al., 2019( درویشان و همکاران ،)Singh et al., 2013( سینگ و همکاران ،)Clark, 2013(
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کیـد بـر مهارت هـای نـرم و سـخت و مهارت هـای شـناختی  و شـریفی و همـکاران )Sharifi et al., 2019( در تأ
و غیرشـناختی همسـو اسـت. 

بـر اسـاس تحلیـل و جمع بنـدی نظرهـای اعضـای جامعـه آمـاری در چهـار مقولـه اصلـی ظرفیت سـازی 
نـرم و سـخت، پشـتیبانی و مشـاوره،  اشـتغال آفرینی و حکمرانـی، راهکارهـای مناسـبی بـرای ارتقـای سـطح 
کشـور وجـود دارد )جـدول 8(. ایـن راهکارهـا در  اشـتغال پذیری دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای 
کارآفرینی در  مقولـه اصلـی ظرفیت سـازی شـامل توسـعه ظرفیت هـا و قابلیت های دانشـگاه، توسـعه فرهنـگ 
کارگاه هـا، به روزرسـانی امکانـات و زیرسـاخت های فناورانـه و ایجـاد  جامعـه و دانشـجویان، تجهیـز امکانـات 
کارآفرینـی اسـت. مقولـه اصلـی پشـتیبانی و مشـاوره شـامل  مشـوق هایی در جامعـه بـرای حرکـت بـه سـمت 
کارآفرینی،  کارگاه های  حمایت های علمی- آموزشـی، مالی و خدماتی اسـت. این حمایت ها شـامل برگزاری 
آماده سـازی فرم های نظرسـنجی برای درک شـرایط بازار، پایش سـاالنه درک شـرایط بازار، برگزاری دوره های 
کز صنعتی  تخصصـی بـرای اسـتادان دروس فنـی، تشـویق دانشـجویان بـه ثبـت ایده و اختـراع، شناسـایی مرا
فنی وحرفـه ای،  مسـابقات  برگـزاری  نـوآور،  و  خـالق  دانشـجویان  شناسـایی  دانش آموختـگان،  کار  محـل 

کـز نـوآوری و نظایـر اینهاسـت )جـدول 8(.  راه انـدازی مرا
مقولـه اصلـی اشـتغال آفرینی در دو حیطـه ارتبـاط بـا صنعـت و توسـعه قراردادهـای همـکاری می توانـد 
ایجـاد  دانش بنیـان،  شـرکت های  و  دانشـجویان  بیـن  ارتبـاط  ایجـاد  نظیـر  مؤثـری  راهکارهـای  دربردارنـده 
کاریابـی، شناسـاندن قابلیت هـای دانش آموختـگان،  کـز  دفاتـر ارتبـاط بـا صنعـت در دانشـکده ها، ایجـاد مرا
کاربـردی،  انعقـاد تفاهمنامـه بیـن دانشـگاه و صنعـت بـرای هدایـت دانش آموختـگان، تقویـت پژوهش هـای 
کز رشـد و پارک های علم و فناوری و نظایر  کتی با صنعت، معرفی افراد به مرا کارهای تولیدی شـرا راه اندازی 
اینهـا باشـد. مقولـه اصلـی حکمرانـی شـامل سیاسـتگذاری و مدیریـت- اجـرا، از عناصـر و مفاهیـم متعـددی 
شـامل جـذب دانشـجویان بـر اسـاس برنامه هـای آمایـش سـرزمین، تغییـر شـیوه های جـذب دانشـجویان، 
کارآفرینـی دانشـجویان،  بـر فعالیت هـای  اعضـای هیئـت علمـی، نظـارت صحیـح  تخصص گرایـی در جـذب 
و...  تحصیلـی  هدایـت  کیفیت گرایـی،  مشـارکتی،  تصمیم گیـری  کاردانـی،  دوره هـای  مهارت هـای  تکمیـل 

تشـکیل شـده اسـت.

پیشنهادهای سیاستی و پژوهشی� 6
 8 جـدول  ح  شـر بـه  اشـتغال پذیری  ارتقـای  راهکارهـای  از  بخش هایـی  یـا  تمـام  به کارگیـری  و  کاربسـت  بـا 
می توان سـطح اشـتغال پذیری دانش آموختگان دانشـگاه فنی وحرفه ای را به سـطحی فراتر از سـطح موجود 
ارتقـا داد. به عـالوه، بـر اسـاس یافته هـای ایـن مطالعـه پیشـنهادهایی بـرای سیاسـتگذاران، برنامه ریـزان و 
پیشـنهادها  ایـن  به کارگیـری  بـا  می شـود.  ارائـه  زیـر  ح  شـر بـه  فنی وحرفـه ای  عالـی  آمـوزش  نظـام  مجریـان 
شـانس، احتمـال، امـکان و زمینـه اشـتغال پذیری دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای می توانـد بیـش 
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از پیـش افزایـش یابـد: 
کار بـا تمرکـز ویژه بر . 1 بازنگـری در برنامه هـای درسـی فنی وحرفـه ای و متناسب سـازی آنهـا بـا نیازهـای بـازار 

ارتقـای انـواع صالحیت هـا، مهارت هـا و قابلیت هـای تخصصـی و عمومی؛
توجـه بـه برنامه هـای آمایـش آمـوزش عالـی در تأسـیس و توسـعه آموزشـکده ها و دانشـکده ها و جـذب . 2

دانشـجویان و ایجـاد رشـته های جدیـد؛
تخصیص بودجه دولتی بیشـتر به آموزشـکده ها و دانشـکده های فنی وحرفه ای و تجهیز زیرساخت های . 3

کارگاه ها و آزمایشـگاه ها؛ سـخت افزاری و نرم افزای آنها به ویژه تجهیز و به روزرسـانی 
نقـش . 4 کـردن  پررنـگ  و  خانواده هـا  و  مـدارس  جامعـه،  سـطح  در  کارآفرینـی  فرهنـگ  تدریجـی  ترویـج 

کشـور؛ توسـعه  در  فنی وحرفـه ای  و  مهارتـی  رشـته های 
کارآموزی . 5 کـز صنعتـی به شـکل انعقاد قـرارداد همکاری و برگـزاری دوره هـای  تعامـل مسـتمر بـا صنعـت و مرا

بـرای دانش آموختـگان این دانشـگاه؛
کسب وکار مرتبط با رشته تحصیلی؛. 6 حمایت مالی مستمر از دانش آموختگان برای راه اندازی 
کانون هـا، تشـکل ها، . 7 توسـعه فعالیت هـای فرهنگـی- اجتماعـی و نهادهـای فرهنگـی دانشـجویی نظیـر 

انجمن هـا و نشـریات.
و . 8 آموزشـکده ها  در  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  شـغل یابی  و  حرفـه ای  راهنمایـی  دفاتـر  تأسـیس 

فنی وحرفـه ای. دانشـکده های 
همچنیـن بـر اسـاس نظرهـای جامعـه آمـاری تحقیـق و یافته های پژوهـش برخی از موضوعات پژوهشـی 

ح زیر پیشـنهاد می شـود:  به شـر
پژوهـش دربـاره علـل و دالیـل نبـود تمایـل جـدی دولـت )حتـی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری( بـرای . 1

سـرمایه گذاری در آموزش هـای مهارتـی و فنی وحرفـه ای به رغـم اشـتغال زا و زودبـازده بـودن ایـن آموزش هـا؛
کم عالقگـی( جوانـان )دانش آمـوزان( مسـتعد بـرای ادامـه تحصیـل در . 2 تحقیـق دربـاره علـل بی رغبتـی )یـا 

فنی وحرفـه ای؛ رشـته های 
مطالعه مقایسـه ای میان سـطح اشـتغال پذیری رشـته های فنی وحرفه ای و سـایر رشته های دانشگاهی . 3

به ویژه رشـته های فنی- مهندسـی و رشـته های علوم انسـانی؛ 
کشـورهای توسـعه یافته و . 4 کشـورهای مختلـف به ویـژه  پژوهـش مقایسـه ای دربـاره میـزان سـرمایه گذاری 

کشـور ایـران در آموزش هـای فنی وحرفـه ای؛
کشـورهای . 5 کار  کشـور در بـازار  پژوهـش دربـاره امـکان اشـتغال دانش آموختـگان دانشـگاه فنی وحرفـه ای 

توسـعه یافته؛
و مهارت هـای . 6 نـرم و سـخت  و مهارت هـای  قابلیت هـا  ارتقـای  ابتـکارات  و  زمینـه روش هـا  پژوهـش در 

مختلـف. تحصیلـی  مقاطـع  و  رشـته ها  در  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  غیرشـناختی  و  شـناخی 
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و 		 فرهنگـی  مطالعـات  پژوهشـکده  علمـی  هیـأت  عضـو  مهـدی:  رضـا  دکتـر 

اجتماعـی و معـاون فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه فنـی و حرفه ای هسـتند. 

المللـی  بیـن  و  ملـی  کنفرانس هـای  و  نشـریات  در  علمـی  مقالـه   50 از  بیـش 

ح پژوهشـی  کتـاب و مجـری بیـش از 10 طـر داشـته و مؤلـف و مترجـم 10 عنـوان 

در زمینـه آمـوزش عالـی هسـتند.

کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته برنامه ریـزی آموزشـی 		 کیخـا: مـدرک  احمـد 

کنـون نیـز دانشـجوی دکتری  کردنـد و هـم ا از دانشـگاه عالمـه طباطبائـی اخـذ 

اقتصـاد و مدیریـت مالـی آمـوزش عالـی در دانشـگاه تهـران هسـتند.


