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 کارآفرینی ای، نیروی انسانی و آموزش فنی و حرفه
 ای استان کردستان ی فنی و حرفهها موردی آموزش ۀمطالع

  *دکتر جمال سلیمی

 چكیده
استان کردستان  ای حرفه به دنبال بررسی وضعیت مراکز آموزش فنی و ،پژوهش در این
کرار و   ۀش روحیر انسرانی و نیرز پررور    ۀتربیت نیروی انسانی و تولید سررمای  ۀدر زمین
مبتنی بر پرسشنامه و مشراهد  اسرت.   پیمایشی روش پژوهش ما تحقیق یم. هستاشتغال 

 ای حرفره آموختگران دوازد  مرکرز فنری و     نفر از دانرش  9897آماری این تحقیق  ۀجامع
گیرری   که با استفاد  از روش نمونه است 1391-88های  استان کردستان در سال ۀپسران

نفر از آنان انتخرا  شردند. بررای     370استفاد  از فرمول کوکران،  ای و با تصادفی طبقه
از ابزار پرسشنامه استفاد  شد که روایی آن با استفاد  از روش روایی  ها جمع آوری داد 

دسرت آمرد     نترای  بره   دست آمد. آلفای کرونباخ به 78/0محتوا برآورد شد و پایایی آن 
در  اند که نقرش نسربتام مناسربی    موفق شد ی ا های فنی و حرفه دهد که آموزشنشان می
انسرانی و تربیرت نیرروی انسرانی      ۀنیروی کرار مراهر یرا همران تولیرد سررمای      پرورش 

در عنوان یك ابزار و راهکرار الر ی    توانند به و می باشند داشتهآفرین رکا خوداشتغال و
نترای    البتره  اساسری داشرته باشرد.   انسانی نقش  ۀجهت تولید، توسعه و بهسازی سرمای

ی درسری و کیفیرت   هرا  دهد که در خصوص مرواردی ورون برازنگری برنامره     نشان می
در لرور  در   ،های موجود، نیاز به دقرت و عمرب بیشرتری هسرت. هم نرین      آموزش
التحصیالن توانایی بیشرتری بررای حرکرت     فارغ ،ای منابع مالی و سرمایه گذاردناختیار 

 .شتسمت خوداشتغالی و کارآفرینی خواهند دا به
 

ی فنی ها آموزش ،نیروی انسانی ،کار آفرینی و اشتغال ،آموزش مهارتی کلیدی: واژگان
 .استان کردستان ای حرفهو 

                                                                                                                   
 :j_salimi2003@yahoo.com  Emailع وم انسانی و اجتماعی دانشگا  کردستان،                            ۀدانشکد استادیار *

 26/03/93تصویب نهایی:              20/01/93دریافت مقاله: 

mailto:j_salimi2003@yahoo.com
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 مقدمه
برخاسرته از آن، کشرورها را نراگزیر     ۀاوری و تغییررا  گسرترد  فنّ ۀجهان امروز با توسع
تغییر جهت « دانش اقتصاد مبتنی بر»به سمت « مبتنی بر منابع داقتصا»کرد  تا از رویکرد 

اوری و شایسرتگی در رونرد   دهند و همین موضوع سبب شد  تا سه محور نوآوری، فنّر 
و  هرا  د. بهبرود شایسرتگی  شرو توسعه و پیشررفت از اهمیرت قابرب تروجهی برخروردار      

هرای   از طریرق آمروزش   هرا هرای یرادگیری آن   ی نیرروی انسرانی و توانمنردی   هرا  مهار 
ترین ابزارهای دسترسی بره ایرن سره     مهم ای حرفهو ی فنی ها العمری وون آموزش مادام

 ۀ(. یکی از مشکال  بخش آموزش عالی ما فالر  1392آبادی و پرند،  محور است )زین
هرا برا نیازهرای     ی دانشگاهی و عدم انطباق ایرن آمروزش  ها بین بخش لنعت و آموزش

گاهی شرد   آموختگان دانش بازار کار است که منجر به افزایش مستمر نرخ بیکاری دانش
ترین دالیب،  است. هر وند که دالیب متعددی باعث این اتفاق شد  است اما یکی از مهم

توان گفرت   (. پس می1392)نیرومند و همکاران،  های بازار کار است عدم داشتن مهار 
شرود کره    ی مخت ف نظام اجتماعی زمانی فراهم میها نیاز بخش انسانی مورد ۀکه سرمای

، 3و رکسریس  2، پالسمن1کاراکایا) وجود داشته باشد ها ازها و آموزشنوعی تطابق بین نی
2007.)   

ی آخرر قررن گذشرته و    هرا  در کشورهای لنعتی در دهره  4محور ظهور اقتصاد دانش
دنبال آن در برخی از کشورهای جنو  شرقی آسیا و آمریکرای الترین نشران داد کره      به

ایفرا    برای ورود به اقتصاد جدیرد  نقشی محوری در توفیق این کشورها 5انسانی ۀسرمای
عرالو    . بره (1384؛ به نقب از سر یمی فرر و مرتیروی،    2002 بانك جهانی:) د  استکر
هرای نظرری و    دن آموزشکرم أبه دلیب تو 6ای حرفههای فنی و توان گفت که آموزش می

ر برخروردا  7مدار دانش انسانی و تربیت کارگر ۀعم ی از توانایی زیادی در تشکیب سرمای
 ای انسرانی مقولره   ۀنیروی انسانی و سرمای  ۀئمس (.1384س یمی فر و مرتیوی، )هستند 

نیروی انسانی با متغیرهایی  سو عرضۀ . از یكاستست که با عوامب متعددی در ارتباط ا 
و از  هم ون رشد جمعیت، توزیع سنی و جنسی، مهاجر ، نررخ مشرارکت زنران و ...   

ری، توزیرع  اگرذ  ی با متغیرهرایی ورون حجرم سررمایه    تقاضای نیروی انسان ،سوی دیگر

                                                                                                                   
1. Karakaya  
2. Plasman  
3. Rcyx  
4. Knowledge base Economy  
5. Human Capital 
6. Vocational and Technical Educations 
7. Knowledge-Worker  
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و  2، پیتررز 1هیسرری  کنرد )  ارتباط پیدا می گذاری، تکنولوژی، رشد اقتصادی و ... سرمایه
 (.2009، 3شفرد

د موضروع  شر انسانی رخ داد، موجب  ۀی اخیر در مفهوم سرمایها انقالبی که در دهه
ی بشر تبدیب شود. امرروز  ها دغهترین دغ تقاضای اجتماعی برای آموزش به یکی از مهم
ایران به دالیب مخت ف بسیار باالست. از  ۀتقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در جامع

ها هم باید به این نیاز عظیم اجتماعی پاسخ دهند و هم پاسخگوی نیازها  دانشگا  ،رو این
و روزآمرد   و تقاضای لاحبان لنایع باشند. برای این منظور آنها باید بره تولیرد دانرش   

ها در جهت کاربست این دانش با محوریت نیازهای اجتماعی و بازار کرار   کردن آموزش
مهمری  نقرش   ای های فنی و حرفره  آموزش(. 1390)انتظاریان و طهماسبی، همت گمارند

در  تربیرت نیروهرای مراهر مرورد نیراز برازار کرار       انسرانی از طریرق    ۀتشکیب سرمایدر 
هرا در کشرورهای در حرال توسرعه      کنند. ایرن آمروزش   کشورهای مخت ف جهان ایفا می

 هستنداین کشورها  مخت ف اقتصادهای  نیاز بخش دار تربیت نیروی کار مورد تنها عهد  نه
د. بره  کننر  به حب مشکب بیکاری نیرز کمرك مری   اشتغالی،  سازی خود بستر طریق ب که از
 آینرد؛  مری شرمار   به نیزنی بری در مسیر تربیت نیروی انسا ها را  میان این آموزش عالو ،

هرا از مبرانی ع مری و اسرتفاد  از      مندی این آمروزش  با توجه به بهر  ورا که از یك سو
 ۀهای کالسیك را  خود را از یرادگیری برر مبنرای تجربر     آموزش ۀشد های پذیرفته روش

ع می ایرن نروع فراگیرری را     این طریق را  درازمد  و غیر از عم ی لرف جدا کرد  و
تا بتوانرد   کند دید  فراهم می و این توانایی را در آموزش (2010، 4)اوتز است  ردککوتا  

ایرن   ،از سروی دیگرر   و کنرد خود را در مقابب تغییرا  تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ 
دیرد    های نظری و عم ی ایرن امکران را بررای آمروزش     دن آموزشکرم أها با تو آموزش

 ،و از ایرن طریرق  باشرند  نیازهای بازار کرار داشرته    همسویی بیشتری با تا کنند فراهم می
 5)جررارد  دشواجتماعی فراهم  -های اقتصادی امکان بیشتری برای جذ  آنها در فعالیت

ای مورد اشرار    حرفهو های فنی یی که برای آموزشها مزیت .(2006تا 2002، 6و س وین
کره از آن جم ره    ستاها  این آموزش ۀارائ منوط به وجود برخی شرایط در ،قرار گرفت

برخرورداری از امکانرا  و    ،هرا  ریزی مدون برای این آموزش توان به ضرور  برنامه می
هرای عمرومی و    انتخرا  کرارآموزان برر اسراا توانرایی      ،تجهیزا  کارگراهی مناسرب  

                                                                                                                   
1. Hisrich 
2. Peters 
3. Shepherd 
4. Oates 
5. Gorard 
6. Selwyn 
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هرای عم ری    مند، سهم مناسب آموزش قهاستفاد  از مربیان مجر  و عال ،ی قویها انگیز 
  کررد اشرار    هرا  و طراحی زمان مناسب بررای هرر یرك از دور     ها و نظری در این دور 

 (.2002؛ 3و ریس 2، فیور1)جرارد

 نظری تحقیق ۀپیشین
ی هرا  بره عنروان یکری از شراخه     ای حرفره های فنی و  آموزش ۀاهمیت و ضرور  توسع

اقتصررادی، اجتمرراعی و فرهنگرری در  ۀی توسررعهررا توسررعه و ابزارهررای تحقیررق برنامرره
بیشرتر  (. 200؛ 6و لنری  5، ولرف 4)گررین  یافته بر کسی پوشید  نیسرت  هاقتصادهای توسع

 ه نقش دارنرد  ئاشتغال هستند اما عوامب متعددی در این مس ۀ ئکشورهای دنیا درگیر مس
توان نام بررد.   با نیازهای بازار کار و ..... را می ها ها و تناسب آموزش که محتوای آموزش

ریرزان و   ی است کره همروار  مرورد توجره برنامره     آموختگان یکی از مسائ  اشتغال دانش
عنروان مرکرز    گذاران کشورها بود  است. این توجه به لحاظ اهمیت بازار کار بره  سیاست

ی اجتمراعی اسرت کره بره افرراد      هرا  ثقب اقتصادی و اجتمراعی و هرم بره لحراظ نقرش     
 (.2010، 7)سویز شود کشور محول می ۀآموخته برای نیب به اهداف توسع دانش
ی کالسریك  ها ای و آموزش ی حرفهها طرفداران آموزش ،ها ین بودن سطح مهار پای

 وری و انتظرارا  برازار کرار   ااست و سررعت تغییررا  فنّر    را به نوعی به تقابب کشانید 
ای در قالرب   ی حرفره هرا  و به تبع آن  تشردید ضررور  آمروزش    نسبت به نیروی ماهر

ای  به گونره  (،2010)یونسکو،  د  استاین تقابب دامن زشد  ی حین کار، به ها آموزش
ویژ  کشرورهای آسریایی( انتخرا  برین      به ) بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در

شرود )یونسرکو،    عنوان یك تصمیم دشوار ق مداد مری  ای به ی عمومی و حرفهها آموزش
2008  .)   

فنری   عمومی و آموزش ۀانسانی، آموزش عمومی موجد سرمای ۀسرمای ۀاز منظر نظری
دوم این اسرت کره بره اتکرای      ۀمزیت سرمای .اختصالی است ۀای موجد سرمای و حرفه
ی شرغ ی بیشرتر   هرا  دست آوردن جایگرا   دارندگان آن را برای به ۀشد ی کسبها مهار 

د  است که در بیشرتر کشرورهای جهران حتری در     شسازد و همین بینش باعث  آماد  می
 عمرومی، های  آموزشکنار مقاطع تحصی ی  در بازاز دیر  های تع یم و تربیت آنها سیستم

                                                                                                                   
1. Gorard 
2. Fevre 
3. Rees  
4. Green 
5. Wolf 
6. Leney 
7. Swayze 
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؛ بره نقرب از نرادری،    1964،  1بکر) ندشوای نیز مورد نظر واقع  ی فنی و حرفهها آموزش
ریرزی در   از زمان شرروع برنامره   توان از هند نام برد که از جم ه آن کشورها می .(1390

در ی اشرتغال و  هرا  بر افزایش فرلت آن همیشهکنون دولت  تا 1950در سال  این کشور
سرعت بخشریدن بره    ،ین منظوردکید داشته است. بأکنی بیکاری از کشور ت نهایت ریشه

 ۀپرن  برنامر   ۀوری از اهداف اولی گذاری و افزایش سطح بهر  انداز و سرمایه ی پسها نرخ
نرخ بیکاری در میان جوانان بره دلیرب کمبرود     ،پیاپی این کشور بود  است. با این وجود

برر   هاکه اغ ب آن رای دیگری ها سیاست کشور دلیبافزایش یافته است. به این  امکانا 
هرای مهرم    از جم ره روش  ،ای متکری اسرت   ی فنری و حرفره  هرا  اشکال مخت ف آموزش

بره اجررا گذاشرته     1992و  1986ی ها در آموزش متوسطه در سال 2گرایی حرفهپذیرش 
درلرد از   25ترا   10وق دادن س 2000و  1995ی ها شد  برای سال اهداف طراحی .است
ای فراترر از دریافرت گرواهی     ی حرفره هرا  آموزان دبیرستانی برای مطالعه در زمینره  دانش

ی شرغ ی در  هرا  بهبود قاب یت: امتحانا  دبیرستان بود. اهداف این طرح عبار  بودند از
دانش آموزان، کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای نیرروی انسرانی مراهر و ایجراد یرك      

  کردنرد  ی عالی را بردون هردف خالری دنبرال مری     ها ن برای کسانی که آموزشجایگزی
 (.  2013؛ 6و بارتون 5، فارل4، مونا3)مرشد

گرذاری در نیرروی انسرانی در نظرر داشرته باشریم،        اگر آموزش را مترادف با سرمایه
کارگیری مهرار  و تخصر     اقتصادی و به ۀتوان ارتباط مستقیم و مثبت میان توسع می

د. بر این اسراا اسرت   کرکید أترین عوامب تولید ت عنوان یکی از مهم انسانی را بهنیروی 
وری عوامرب تولیرد، اعرم از نیرروی      گذاری در نیروی انسرانی، افرزایش بهرر     که سرمایه

 دلیب ارتباط متقابب میان این دو بره همررا  خواهرد داشرت     )کار( و سرمایه را، به انسانی
ریرزی نیرروی انسرانی     وزش و اشتغال به نوعی برا برنامره  الوالم بحث آم .(2013، 7)لیم

ریرزی در مقراطع    گرفته در این خصروص، برنامره   ی لور ها ارتباط دارد. طبق ارزیابی
ریرزی نیرروی    پرذیر اسرت. در برنامره    مد  امکران  مد  و ب ند مد ، میان مخت ف کوتا 

نردارد و لررفام برا     مد ، امکان تغییر و تحول در نظام آموزشری وجرود   انسانی در کوتا 
ایجاد تغییرا  و الالحا  آموزشی مکمب و سریع، با توجه بره نیرروی کراری کره در     

شرود.   نیروی کار با تقاضای آن مناسب می ۀلور  بالفعب وجود دارد، عرض بازار کار به

                                                                                                                   
1. Becker.  
2. Vocationalistion  
3. Mourshed 

4. Mona 
5. Farrell 

6. Barton 

7. Lim 
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 ۀریزان با توجه به اهداف مورد نظرر در خصروص نحرو    مد ، برنامه ریزی میان در برنامه
دنبال برقراری تعادل و یا تناسب میان عرضه و تقاضرا در   ی اقتصادی، بهها فعالیت بخش

مرد ، امکران تغییررا  سراختاری وره در بعرد        ریرزی ب نرد   برنامه ربازار کار هستند. د
ریرزان در وراروو     اقتصادی و وه در بعد آموزشی وجود دارد. بر این اسراا، برنامره  

ی انسانی مرورد نیراز و تعیرین سرطح آمروزش      مد  اقدام به برآورد نیرو ی ب ندها برنامه
و بدین ترتیب در جهرت تطبیرق و تناسرب شررایط     است د  کرمورد نیاز از طرف دیگر 

 (.2004، 1)بوالمکنند  میعرضه و تقاضای مورد نیاز در بازار کار اقدام 
مرورد پرسرش    ۀدرلد از نمونر  83،  مریکااشد  در کشور  انجام ۀاساا یك مطالع بر
کیرد  أگیرندگان بیشرتر ت  آمادگی کاری تع یم در موردل بودند که مدارا بایستی القو متفق
 ،ای ی فنی و حرفهها ال دیگری در مورد جایگا  و عم کرد آموزشؤ. در پاسخ به سکنند
 90 ؛دشرو توجه بیشرتری مبرذول    ها آموزشاین درلد بر این باور بودند که باید به  76

ی مرالی  هرا  ای شرانس دریافرت   وختگان فنی و حرفهآم درلد آنان قبول داشتند که دانش
درلرد موافرق بودنرد کره      92 ؛ی عمومی خواهند داشرت ها باالتری را نسبت به آموزش

ای  افراد را به ادامه تحصریب در مراترب براالی حرفره     ۀای عالق ی فنی و حرفهها آموزش
ی هرا  یطآمروزی در محر   شاگردی و کرار  ر  ی استادها درلد آموزش 98 ؛بخشند ارتقا می

هرای فنری و    شآمروز  هرا درلرد از آن  4کاری را برای فراگیران ضروری دانسته و فقرط  
 (.2011، 2)باداوی د  بودندکرای را فاقد جایگا  شغ ی باال منظور  حرفه

کشورها نیازمند به یك خط مشی منسرجم آموزشری    ۀیونسکو، هم ۀبر اساا تولی
عنوان یرك بخرش اساسری از     ای به هی فنی و حرفها هستند، به نحوی که در آن آموزش

این در حالی است که از جم ره  (. 2011)یونسکو،  دباشن شد ستم یکپاروه دید  یاین س
ما مشخ  نبودن  ویژ  در کشورای به مشکال  مطروحه در بخش آموزش فنی و حرفه

ی فنی و ها گیری مناسب آموزش در نتیجه نامشخ  بودن جهت و کشور ۀالگوی توسع
 .(1390 ،سازمان برنامه و بودجه ) در کشور استای  حرفه

ی قبب ها رسمی در قالب آموزش لور  رسمی و غیر ای به ی فنی و حرفهها آموزش
حتری در   و (2011، 3)مراری   از اشتغال و حین اشتغال در بیشتر کشورها وجرود دارنرد  

ی هرا  زشبرخی از کشورها لاحبان لنایع و کارفرمایان نیز در برای انجام  برخری آمرو  
سسا  آمروزش لرنعتی از   ؤعنوان مثال، در کشور هندوستان م شوند. به مهارتی م زم می

                                                                                                                   
1. Bolam 

2. Badawi 

3. Marich 
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 1996واحرد در سرال    3000و  1992واحرد در سرال    2447به  1956واحد در سال  59
ترا   1ی آموزشی در یك وراروو  زمرانی   ها این مراکز با اجرای برنامه . اند افزایش یافته

 (.  2012، 1)مایجیدا اند گران برخوردار بود  ربیت لنعتساله از نقش باالیی در ت 2
های کافی  که مهار  طوری ، الالح نظام آموزشی، به بنا بر نتای  تحقیقا  انجام شد

(را GDPتواند تولید ناخال  م ری)  می کند،را برای شهروندان و جویندگان شغب فراهم 
هرای   فرزایش کارآمردی نظرام   ا(. 2011، 2)انووی مد  افزایش دهد درلد در ب ند 10تا 

آموزشی شغ ی و مهارتی و توجه به تغییرا  و نیازهرای شرغ ی برازار کرار و شرناخت      
هرای مناسرب شرغ ی و مهرارتی و      های شرغ ی بره انتخرا     های مخت ف فرلت ویژگی

 (.2009، 3)دیك منجر خواهد شدآموزش متناسب برای جویندگان شغب 

 روش پژوهش
انرد   توانسته  ای و حرفه  مراکز فنی است که آیاال ؤساین به  پاسخدنبال  به پژوهش موجود

ایرن مراکرز   ی هرا  دید  آموزش آیاند؟ و کن  را ارائه  جامعه  با نیازهای  متناسب  های آموزش
، اسرت گونره   اگرر ایرن  اند و  شد  ی زمانی معینها فال ه جذ  در بازار کار درموفق به 

عرالو ، آیرا    بره انرد سرازگاری دارد؟     راگرفتره هرایی کره ف   شغب آنان تا وه حد با آموزش
 ؟هستندبازنگری  الالح و شد  در این مراکز نیازمند های ارائه آموزش

پیمایشری و ابرزار مرورد اسرتفاد  در ایرن پرژوهش،        ر  روش تحقیق از نوع تولیفی
سراخته   ای محقرق  آوری اطالعرا  پرژوهش پرسشرنامه    منظرور جمرع   بهپرسشنامه است. 

بار پرسشنامه با استفاد  از روش تح یب محتوا و پایایی آن برا اسرتفاد  از   . اعتطراحی شد
شرد  بررای ایرن ضرریب      د. از آنجا که مقدار محاسربه شضریب آلفای کرونباخ محاسبه 

% از 95مورد استفاد  در این پژوهش، در سرطح   ۀتوان گفت که پرسشنام می است، 89/0
 قاب یت اعتماد الزم برخوردار است.  

د. شر ای انتخرا    طبقره  ر  گیرری تصرادفی   پژوهش با اسرتفاد  از روش نمونره   ۀنمون
گانه توزیع شد   نفر که در طبقا  د  9897ای به حجم  جامعه نفر از 370تعداد  ،بنابراین

ی هرا   آزمرون برا اسرتفاد  از    ی پرژوهش هرا  داد   و تح یرب   تجزیره  دند.شبودند، انتخا  
 استفاد  شد  است. 4الیسکروسکال و  آزمون قبیب ناپارامتری از

                                                                                                                   
1. Maigida 
2. Nwoye 

3. Dike 

4. Kruscal-Waliss Test.  
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 ی پژوهشها یافته
اال  پرژوهش ارائره   ؤی حالب از انجام پرژوهش بره ترتیرب سر    ها در این قسمت یافته

 خواهد شد.
اسهتان   ای حرفهه التحصیالن مراکز فنی و  در بین فارغ اشتغال )میزان(وضعیت .1

 چگونه است؟
، اشرتغال  ۀسرالیان  توزیع که بر اسااحاکی از آن است  ها تح یب داد از  حالب نتای     

و  برود   1390سرال   آموختگران  دانشمربوط به  ،اشتغال درلد 30.3با  ،بیشترین اشتغال
. اسرت  ،اشرتغال  درلرد  28.2  برا ، 1390آموختگران سرال    کمترین نرخ مربوط به دانش

 کردسرتان  اسرتان ای  و حرفره  فنری  کرز امروضعیت اشرتغال و بیکراری را در    (1) جدول
 دهد. سال نشان میرشته و  اساا بر

 

 های مورد مطالعه التحصیالن در سالفارغاشتغال  وضعیت (1) جدول

 سال
 کد رشته

آمار  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اشتغال
 کب

 سال
88 

 28.7 24/3 18/2 20/6 26/5 29/1 26/1 22/4 20/7 42/2 52/1 شاغب

 71.6 75/7 81/7 79/4 73/5 70/9 73/7 87/6 79/3 57/8 47/9 بیکار

 سال
89 

 30.1 26/3 18/9 22/7 29/2 31/2 24/6 27/3 22/3 50/9 49/2 شاغب

 69.9 73/7 81/1 77/3 70/8 68/8 74/4 72/7 87/7 49/1 50/8 بیکار

 سال
90 

 30.3 27/2 17/8 21/4 33/6 30/5 20/2 24/2 20/5 59/3 47/6 شاغب

 69.7 72/8 88/7 78/6 76/4 69/5 79/8 74/8 79/5 40/7 52/4 بیکار

 سال
91 

 28.2 21/1 20/3 20/4 30/2 27/6 19/6 29/3 23/2 51/4 40/3 شاغب

 71.8 88/9 79/7 79/6 69/8 72/2 80/4 70/7 76/8 49/6 59/7 بیکار
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 7/23و  کارمند یرا کرارگر)حقوق بگیرر(    درلد  3/76 در بین افراد شاغب ،هم نین
 حدود دهد که اشتغال نشان می یها نسبتتوجه به  اند. بود  ارفرما()کلاحب کار درلد

اند  مشغول بود آموزشی خود  ۀبا رشت متناسبدر مشاغب  ،شاغبافراد از  درلد 8/50/3
 نگهرداری، و  تعمیرر  گازکشی ساختمان، طراحری دکوراسریون،   مانند مشاغ یدر  بقیهو 
ی گوشرتی و  هرا  فررآورد   ،یترکرامپیو سیسا  ساختمان، لافکاری ماشرین، خردما    أت

 اند. داشته دیگر فعالیتمشاغب 
صهیالن  حالت )میزان( اشتغال افراد با توجه به سطح تحصهیالت فهارغ   وضعیت .2

 چگونه بوده است؟
ای استان کردستان به نسربت   حرفه آموختگان مراکز فنی و بررسی وضعیت اشتغال دانش

 :ارائه شد  است (2) ۀتحصیال  آنان در جدول شمار
 

 آمار شاغل و بیكار به تفكیك سطح تحصیالت (2) جدول

 شاغب بیکار میزان سطح تحصیال 
 7/40 3/59 کمتر از دیپ م

 3/40 7/69 دیپ م
 9/50 1/49 دیپ م فوق

 6/68 4/31 کارشناسی
 

درلرد   2/40آموختگان کمتر از دیپ م،  درلد دانش 7/40بینیم که،  در جدول باال می
درلررد  6/68دیررپ م و  آموختگرران فرروق درلررد دانررش 9/50 م،آموختگرران دیررپ  دانررش
 اند.  آموختگان کارشناسی، شاغب و بقیه فاقد کار و حرفه بود  دانش
آموختگان بر حسب مراکز آموزش فنهی   وضعیت )میزان( میزان اشتغال دانش .3

 ای در استان کردستان چگونه است؟  و حرفه
ای اسرتان   منظور بررسی این پارامتر)وضعیت اشتغال در مراکز مخت ف فنی و حرفه به    

ی آمراری خری دو    ها کردستان( و مقایسۀ میزان اشتغال و بیکاری در این مراکز از آزمون
ابتردا وضرعیت اشرتغال و     ،و فیشر در جداول توافقی استفاد  شد  است. بر این اسراا 

 ۀای در جردول شرمار   بر حسب مراکز فنی و حرفره  آموختگان )به درلد(  بیکاری دانش
ی مرذکور بره تجزیره و تح یرب     هرا  آورد  شد  است و سپس برا اسرتفاد  از آزمرون    (3)

 پرداخته شد  است. ها استنباطی داد 
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 آموختگان شاغل و بیكار به تفكیك مرکز آموزشی وضعیت دانش (3)جدول 

 شاغب بیکار ای مراکز فنی و حرفه

 2/30 8/69 هی سنندجشهید امان ال 
 6/32 4/67 شهید ورمقانی سنندج

 18 82 بانه
 3/33 7/66 بیجار
 6/28 4/71 سقز

 5/27 5/72 سروآباد
 7/32 3/67 کامیاران
 8/26 2/74 دیواندر 

 5/23 5/76 گوالن مریوان 22
 27 73 دی دهگالن 9

 3/37 7/63 مظفر آباد قرو 
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 ای استان کردستان آموختگان شاغل به تفكیك مراکز فنی و حرفه درصد دانش (2)نمودار  

 
آموختگران مرکرز فنری و     توان دیرد، دانرش   گونه که در جدول و نمودار باال می همان

انرد و   درلرد اشرتغال، بیشرترین میرزان اشرتغال را داشرته       3/37ای قرو  با میرزان   حرفه
کمتررین   درلرد اشرتغال،   18ای بانه فقرط برا    ی و حرفهالتحصیالن مرکز آموزش فن فارغ

 اند. میزان شغب را داشته
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آموزشهی( در   ) تحصهیلی  ۀآموختگان بر حسهب رشهت   وضعیت اشتغال دانش .4

 استان کردستان چگونه است؟

آموزشری در   ۀآموختگران بره تفکیرك رشرت     ی مربوط به اشتغال دانشها بررسی داد 

 دهرد کره وضرعیت اشرتغال و بیکراری      ن نشران مری  ای استان کردستا مراکز فنی و حرفه

 التحصیالن با مدرک تحصی ی متفاو ، در مراکز مخت ف با یکدیگر تفاو  دارند. فارغ
 

 آموزشی و تحصیلی ۀبه تفكیك رشت انن و بیكارآمار شاغال (4)جدول 

 شاغب بیکار آموزشی ۀرشت

 47.3 52.7 کشی ساختمان نقشه

 50.9 49.1 تعمیر اتومبیب سواری

 21.6 78.4 برق ساختمان

 25.8 74.2 تعمیر لوازم خانگی

 22.6 77.4 های الکتریکی تعمیر ماشین

 29.6 70.4 جوشکاری برق

 29.8 70.2 تراشکاری برق

 21.2 78.8 تعمیر ت ویزیون سیا  و سفید

 18.7 81.3 تعمیر ت ویزیون رنگی

 24.7 75.3 برق لنعتی

 29.2 70.7 کب
  

تعمیر اتومبیرب سرواری    ۀآموختگان رشت شود، دانش دول باال دریافت میه از ج ونان

تعمیرر ت ویزیرون    ۀآموختگان رشت دانش و درلد اشتغال، بیشترین میزان اشتغال 9/50با 

بره   (3) انرد. نمرودار   داشرته  رایرابی   فرلت شرغب درلد اشتغال، کمترین  7/18رنگی با

 :دهند آموزشی نشان می ۀبه تفکیك رشتآموختگان شاغب و بیکار را  ترتیب درلد دانش
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 های جدول فوق( آموختگان شاغل به تفكیك رشتۀ آموزشی )به ترتیب رشته ( درصد دانش3نمودار )

 توان ارائه کرد؟ میآموختگان در بازار  دانشچه راهكارهایی را برای جذب بیشتر  .5
ال شد  بود که وره راهکارهرایی را   ؤحصیالن سالت در بخش دیگر از پژوهش از فارغ

  29.3دهرد کره    نشران مری   ها کنند. تح یب داد  برای جذ  بیشتر در بازار کار پیشنهاد می
که را آموزشی  ۀدرلد افزایش دور  22.4و  ی آموزشیها بهبود کیفیت برنامهآنان  درلد

از  درلرد  40.2 رابطره  ایرن در  انرد.  پیشرنهاد داد   اسرت ای در ارتبراط   با نیازهای منطقه
عنروان راهکرار الر ی و اثرگرذار      بهتجهیزا  مرکز را امکانا  و  افزایشدهندگان  پاسخ

ی تخصصی و مکمب و ها ها و دور  اند و بقیه مواردی وون برگزاری کارگا  پیشنهاد داد 
 اند. برنامه را پیشنهاد کرد  فوق
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 ای از منظر آنان التحصیالن مراکز فنی و حرفه دیدگان و فارغ های جذب آموزشراهكار (4) نمودار 
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بیكههاری تههوان بههرای  آموختگههان، چههه ولههل و وههواملی را مههی از منظههر دانههش .6
 برشمرد؟ آموختگان دانش

 از پرردازیم.  التحصیالن می در این بخش به بررسی دالیب و ع ب بیکاری در بین فارغ
فاقرد شرغب و    درلد 70.8 ،اند ماری این پژوهش قرار گرفتهآ ۀدر جامعمیان افرادی که 

درلرد عردم    1 9.2، هآنان نداشرتن سررمای   از درلد 41.6 ، در این میاناند.  بود حرفه 
آموزشری   ۀدرلد عدم ارتباط رشت 21.4بازار کار،  نیازبا شد   کسب مهار  سطح ارتباط

 ... و خدمت سرربازی  ،تحصیب ۀداما، مهار  کمبود دالی ی وون بقیهبا نیاز بازار کار و 
نداشرتن  بیکاری آنران بره ترتیرب     سه دلیب عمدۀتوان گفت  می ،اند. بنابراین ذکر کرد را 

  مهرار   سرطح  ارتبراط عردم  و  آموزشی با نیاز بازار کار ۀعدم ارتباط رشت ،کافی سرمایۀ
 .  د  استبوآموختگان  بیکاری اکثریت دانشاز ع ب ال ی  بازار کار نیازبا شد   کسب
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 آموختگان بیكاری دانش ( ووامل مؤثر بر 5نمودار ) 
 

ی متناسب با نیازههای جامعهه   ها اند آموزش ای تا چه حد توانسته مراکز فنی و حرفه .7
 را ارائه دهند؟
ی حالب از آمار تولیفی )میانه و مد( در جدول فراوانی مربوط به این ها نتای  تح یب

 برای استان کردستان  آموختگان مراکز فنی و حرفه دهد که غالب دانش ال نشان میؤس
ی ها اند آموزش ای تا حدود زیادی توانسته اند که مراکز فنی و حرفه کید داشتهأاین امر ت

با توجه به جدول  ،نظری و عم ی متناسب با نیازهای جامعه را ارائه دهند. هم نین
ای  آموختگان مراکز فنی و حرفه درلد از کب دانش 10.7 توان گفت که فراوانی می
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های نظری و  اند آموزش توانسته زیاد اند که این مراکز در حد خی ی استان معتقد بود 
درلد این امر را در حد زیاد برآورد  43.1. عم ی متناسب با نیازهای جامعه ارائه دهند

آن را کم و یا خی ی کم ارزیابی  را متوسط ارزیابی و بقیه درلد آن 39.7اند،  کرد 
منظور تجزیه و تح یب  اند. آزمون آماری ناپارامتری کروسکال والیس نیز به د کر

 استنباطی مورد استفاد  قرار گرفته است.
 آزمون کروسكال والیس ۀآمار (5)جدول 

 7ل سوا 
 09/1021 آزمون ۀآمار
 6 آزادی ۀدرج
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3-D Column 1

    های پرسشنامه های مربوط به گزینه ( میانگین رتبه6نمودار ) 

 گیری نتیجه
نتوانسته موفقیرت   ای حرفهی فنی و ها هروند که بیانگر آن است که آموزش ها نتای  داد 

دیدگان این نروع   آموختگان و آموزش آن نانی در ایجاد مشاغب و حرف الزم برای دانش
یی هرا  آموختره  نین استدالل کررد کره اگرر میرزان دانرش     وتوان  اما می دکنایجاد  ها برنامه

اند که بیشرترین ع رت بیکراری آنران      درلد( که در این پژوهش اذعان کرد  42)حدود 
درلد است اضافه کنریم،   32نداشتن سرمایه است را به میزان اشتغال کنونی که متوسط 

تواننرد نقرش بسریار مهمری در      ا میه توان ونین نتیجه گرفت که این دسته از آموزش می
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کارآفرینی ایجاد کنند و وه بسا که بخش عظیمی از آنان بتوانند منشا  خدما  آموزشی 
و هم نین خدما  ایجاد شغب و حرفه برای اجتمراع باشرند. البتره در ایرن میران نبایرد       

ی آموزشی بر حسب نیازهای اجتمراع را نادیرد  گرفرت.    ها ضرور  بازنگری در برنامه
 توان به موارد زیر اشار  داشت: عنوان پیشنهادهای حالب از نتای  پژوهش می به

          قبب از هر ویز، نترای  نشران از عردم تروازن در دسترسری بره اشرتغال در نقراط
اقتصرادی و   ۀریرزان توسرع   مخت ف استان است. در این رابطه ضروری است کره برنامره  

ایردار  پمتروازن و   ۀمتوازن بررای توسرع  ای متناسب و  لنعتی استان به فکر تدوین برنامه
 نقاط مخت ف استان باشند.

  ی آموزشری  هرا  و بخرش  هرا  نتای  بیانگر آن است که توزیع اشتغال در بین رشرته
 هرا  در برخی از رشرته  ،مساوی نیست. به عبار  دیگر ،شود ه میئکنونی که در استان ارا

 بنرابراین،  .بسریار کمترر داریرم    ها التحصیالن شاغب بیشتر و در برخی رشته ما میزان فارغ
ی آموزشی موجود، بر اساا نیازهای برازار  ها و حوز  ها باید یك نوع بازنگری در رشته

 .کار و جامعه انجام گیرد

 ها و ارتباط ضعیف آن با نیازهای بازار کار یکی  عدم مناسب بودن آموزش ۀ ئمس
برازنگری جردی در    دهرد کره بایرد    شرد  اسرت. نترای  نشران مری      دیگر از موارد مطرح

آمرایش سررزمینی اسرتان     ۀی آموزشی موجود انجرام گیررد و برر اسراا برنامر     ها برنامه
هرا و   سرازی آمروزش   بتواند نقش بسرزایی در تناسرب   ای حرفهکردستان، سازمان فنی و 

تواند از طریق انجام بازدیدها و یرا   می . این امرنیازهای مناطق گوناگون استان انجام دهد
منظور تربیت نیروی انسانی مرورد نیراز    های مخت ف جامعه، به یی با بخشها عقد قرارداد

کمرك   ای حرفره فنری و   تجهیز بیشتر مراکز ۀتوانند در زمین می ها آنان انجام گیرد. بخش
و در اختیار  کنندمقابب مراکز مذکور نیروی کار ماهر مورد نیاز آنان را تربیت  و درکنند 

 .آنان قرار دهند

 ی آن، یکری دیگرر از   هرا  نظرر از نروع و گونره    ها، لرف یفیت آموزشتوجه به ک
به دقت مورد توجه قرار گیررد. در   ای حرفههای فنی و  ست که باید در آموزشامواردی 
تروان   و هم نین مشاهدا  پژوهشگر، می ها توان گفت که با توجه به نتای  داد  اینجا می

 التحصیالن شد. وه بیشتر فارغ دی هرها باعث توانمن با باال بردن سطح کیفی آموزش

 د مربوط به تجهیز مراکرز آمروزش کنرونی بره     داتوان ارائه  پیشنهاد دیگری که می
التحصریالن یکری از    روز است. در این مورد هم فرارغ  ابزار و وسایب آموزشی مجهز و به

 ها و وسایب و ابزارهای آموزشی و کرارآموزی  دالیب بیکاری خود را سطح نازل آموزش
 اند. دانسته ای حرفهی و نموجود در مراکز ف
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 قابب توجه در نتای  پژوهش این است که تعداد بسیاری از افرادی که مرورد   ۀنکت
تواننرد بررای    مری  ،کافی داشته باشند ۀمدعی هستند که اگر سرمای ،اند پرسش قرار گرفته

مراکرز فنری و   کره  شرود   . در ایرن راسرتا پیشرنهاد مری    کننداشتغال ایجاد خود و دیگران 
سسا  اعتباری داشته باشند که به لالحدید ؤو م ها یی با بانكها کشور قرارداد ای حرفه

ی مرالی  هرا  و کمرك  ها سسا  پولی و اعتباری وامؤالتحصیالن بتوانند از این م آنان، فارغ
قابب ذکر اسرت   .ی کنندزاندا خود را را  ۀای که بتوانند شغب و حرف گونه به ،دریافت کنند

تواند پب ارتباط برین بخرش آمروزش و     می ای حرفهه با این کار سازمان آموزش فنی و ک
 لنعت باشد.

 یرك مرکرز پایگرا  داد  رهگیرری و     شرود   توجه به آن ه گفته شد، پیشنهاد می با
التحصریالن مراکرز فنری و     التحصیالن طراحی شود تا روندهای اشتغال فارغ پیگیری فارغ

ی آتی استفاد  شود. یکری از  ها ریزی ننتای  آن برای برنامه استان، مشخ  و از ای حرفه
هرا و نیازهرای برازار کرار      سازی بین آمروزش  تواند تناسب می ها محاسن این نوع سیستم

 باشد.  

 ثیر آن برر تقاضرای برازار    أهای اقتصادی و ت شود روند تغییرا  فعالیت تولیه می
 بررای های مناسب  بینی و سیاست شکار پیگیری شود تا از این طریق تحوال  مذکور پی

امروز  ما شراهد   ،طور مثال به .شودای با آن اتخاذ  حرفهو  ی آموزش فنیها تطبیق برنامه
تواند در آیند  بر نیازهای آموزشری   ی زیادی در استان هستیم که این امر میها سدسازی

 اثرگذار باشد. ای حرفهی فنی و ها مناطق مخت ف استان در خصوص آموزش
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