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ياحرفهویفنیدولتثابتمراکزیآموزشيهادورهیاثربخشیبررس
رانیفراگدگاهیدازاشتغالجادیادربوشهرشهرستان

-----پررنگ) pt.16یک سطر فاصله (نازنین -----
عبدالرسول کازرونی

----- نازك) pt.10سطر فاصله (نازنین 2----- 

چکیده 
جادیادربوشهرشهرستانياحرفهویفنیدولتثابتمراکزیآموزشيهادورهیاثربخشزان مییبررسهدف از پژوهش حاضر 

پـژوهش يآمارجامعهاست. مقایسه اي-علینوعازیفیتوصقیتحقحاضر،پژوهشروش. می باشدرانیفراگدگاهیدازاشتغال
نفـر  374باشـند. حجـم نمونـه ایـن پـژوهش      مـی نفـر 14533که شـامل  بوشهرشهرمتوسطهمقطعآموزاندانشکلیهحاضر

ابـزار جمـع آوري   بدسـت آمـده اسـت.    خوشه اي چند مرحله اي و از طریق نمونه گیري فرمول کوکرانبا توجه به می باشد که 
بـین  یافته ها نشـان داد  می باشد.ياحرفهیفنیآموزشيهادورهیاثربخشپرسشنامههاي پرسشنامهاطالعات در این تحقیق 

اشـتغال بـر حسـب نـوع     جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مرانیفراگدگاهید
یآموزشـ يوره هـا فراگیران مرد در مقایسه بـا فراگیـران زن د  ي اختالف معناداري مشاهده می شود.و حرفه ایفنيآموزش ها

آنـان دربـاره   دگاهیـ و درانیـ بین سن فراگرا اثر بخش تر توصیف نموده اند.اشتغال جادیر اديو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولت
به این معنـا کـه   وجود دارد،رابطه منفی اشتغال جادیدر ايحرفه اویفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیم

را اشـتغال  جـاد یدر ايحرفه اویفنیمراکز ثابت دولتیموزشآيدوره هایاثربخشزانیمفراگیرانی که سن باالتري داشته اند، 
مراکـز ثابـت   یآموزشـ يدوره هـا یاثربخشـ زانیدرباره مرانیفراگدگاهینمره دنیانگیمنیبکمتر ارزیابی نموده اند و برعکس.

رانیـ فراگدگاهیـ نمـره د نیانگیـ منیباختالف می باشد.آنان التیاشتغال بر حسب سطح تحصجادیدر ايو حرفه ایفنیدولت
اشتغال بر حسب نوع بخش آمـوزش آنـان   جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره م

اختالف معناداري وجود ندارد.

----- نازك) pt.10سطر فاصله (نازنین 1----- 
.رانیفراگ، اشتغال، ياحرفهوینفیدولتثابتمراکز،یآموزشيهادوره: د واژگانیکل

----- نازك) pt.10سطر فاصله (نازنین 2----- 
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مقدمه
–هاي فنی و حرفه اي مفهوم نخواهد داشت. انقالب علمیدر جهان فراصنعتی امروز توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزش

بدون شک .له در نیروي انسانی و روشهاي تولید به وجود آورده استفنی، انقالبی عمیق و کیفی در نیروهاي تولید و از آن جم
می شود، یک انگیزه ي سیاسی قوي داشته است. یکی از پیامدهاي انقالب توجهی که به آموزش فنی و حرفه اي مبذول 

اي کردن آموزش و در این دوره ستیز و جدال بین طرفداران حرفه ، معضل بیکاري بوده است1970تا 1930صنعتی از دهه ي 
به همین دلیل دولتمردان همگام با ،مخالفان آن به اوج خود رسید و کارفرمایان، نظام آموزشی را مسئول بیکاري می دانستند

حرفه اي کردن آموزش را مورد توجه قرار دادند تا از این طریق بتوانند پاسخگوي نیازهاي شغلی توده ي مردم کارفرمایان،
اي جهان سوم و استعمار زده وضع به گونه اي دیگر بود. هنگام سخن گفتن از آموزش فنی و حرفه اي در باشند. در کشور ه

آنها، بدون تردید مساله ي استعمار نیز باید بررسی شود چرا که گسترش علوم و فنون با نفوذ استعمارگران در جهان آغاز شد. 
الت بین المللی نیروي کار، اقتصاد جهان از دایره ي محدود منطقه اي خارج نان و افزایش تولید، با تجارت و مبادآبه دنبال نفوذ 

.)2014(دیانکو، شده و به یک اقتصاد جهانی تبدیل شد 
می سازد و هاي عمومی بازار کار را فراهمهاي خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارتهم مهارتي فنی و حرفه اي هاآموزش

تغییرات تکنولوژي دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را همچنین براي شاغلینی که به دلیل 
ها به عنوان ابزاري براي مقابله با بیکاري باالخص بیکاري ساختاري که ناشی از تغییرات لذا به این نوع آموزش،فراهم می کند

ها، نوعی پرورش کارآفرین است، به این معنی که شر واقع خصیصه این آموزددر اقتصاد جهانی می باشد، نگریسته می شود. 
دست آورند و یا در نهایت افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی ، قادر خواهند بود که فرصتهاي شغلی مناسبی را به

.)1389ي، آرایکشت(فرصت شغلی ایجاد نمایند
چرا که معرف نوع مهمی از ، اعی مهمی برخوردار است اجتم- اقتصادياز نقش و تاثیرگذاريي فنی و حرفه ایی هاآموزش

هاي مورد نیاز بازار کار و دانش ، نگرشها و مهارتزمینه هاي ارتقاي سرمایه گذاري در منابع انسانی است و با فراهم کردن
اي که فرایند حرفهاز این رو کار محور بودن آموزشهاي فنی و،زمینه هاي مختلف به توسعه اقتصادي کمک می کنداشتغال در

می نماید و محتواي آموزشها را با هاي کار، براي آن مراکز و در درون آنها طراحی و اجرایادگیري فراگیران را از طریق محیط
می سازد ، سبب شده است تغییرات و پیشرفتهاي حوزه تکنولوژي و به تبع آن در کارکرد نهادهاي اقتصادي جامعه هماهنگ

هاي اقتصادي محسوب گردد و از جمله عوامل موثر در به عنوان یکی از عناصر کلیدي جهت تحقق پیشرفتکه این آموزشها
چرا که آموزش نظري همگام با کار عملی موجب تربیت نیروي انسانی خالق و ، موفقیت کشورهاي توسعه یافته تلقی گردد 

لذا اگر ،رگیري بخش عظیمی از نیروهاي غیرخالق می گرددفعال می شود و همچنین این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کا
آموزش فنی و حرفه اي در کشور نادیده گرفته شود، در واقع باعث سوق دادن آموزش کشور به طور غیرمستقیم به آموزش 

ن علت است به همیمی شود و به تدریج آسیب جدي به کشور وارد می سازداشتغال کاذب و درآمدهاي سهل الوصول و ناپایدار
هاي مهم در سرمایه گذاریهاي آموزشی در تمامی جوامع صنعتی، توسعه و گسترش آموزشهاي که می بینیم یکی از اولویت

المللی نظیر یونسکو، یونیواك و بانک جهانی به منزله یک فنی و حرفه اي است و این مهم نیز از سوي نهادهاي ذي ربط بین
از سوي دیگر، عدم سرمایه گذاري کافی در آموزش فنی و حرفه اي ،می شودتوسعه توصیهورهاي در حالاستراتژي مهم به کش

.)1389، محمودي سفید کوهی(شود به معنی غفلت و فناي سرمایه هاي انسانی تلقی می 
ط قوت و ضعف رود پس از انجام این تحقیق مسئولین و مدیران نقادر نهایت و با توجه به نکات مهم و ضروري باال انتظار می

یآموزشيهادورهخود را شناخته و با توجه به تکنیک هاي در دسترس براي برطرف کردن آنها با در نظر گرفتن سایر شرایط 
یآموزشيهادورهیاثربخشبنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر این است که ي اقدام نمایند. احرفهویفنیدولتثابتمراکز
؟تا چه اندازه استران یفراگدگاهیدازاشتغالجادیادربوشهرشهرستانيارفهحویفنیدولتثابتمراکز
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ايفنی و حرفههاي آموزش مفهوم شناسی
گواهینامهکسببهمنجروشودمیارائهمهارتافزایشیاشغلاحرازبرايتواناییومهارتایجادمنظوربهکهاستآموزشی
ي در دوره متوسطه عبارت از گسترش سطح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر آموزش فنی و حرفه ا.گرددمیمهارت

آوردن آمادگی نسبی جهت ادامه ، بدستاستعداد و عالقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت بطرف اشتغال مفید
، کسب ، حرفهد را براي احراز شغلهایی است که می تواند فرفعالیت. آنگونهتحصیل در رشته هاي علمی کاربردي می باشد

.)1385، کریمیو کاري آماده کند یا کارایی و توانایی فرد را در انجام امور افزایش دهد (
چون تغییرات تکنولوژي و ساختار کار هر روزه دگرگون می شود. بدین دلیل نیاز به یادگیري مداوم و هماهنگ با تغییرات 

هاي فنی و حرفه اي می شود که از . بدین دلیل تعریف جامعتري از آموزشساس می شودمحیطی بطور قابل مالحظه اي اح
، همکاري و ، وقت شناسیجمله نگرش شخص نسبت به کاربرداشت محدود کارآموزي بیرون آمد و جنبه هاي دیگري از

ندگی کاریشان می باشد و نیازمند یک عبارتی آموزش فنی و حرفه اي آماده سازي افراد براي زه ، باقتصاد کار مطرح می شود
، بطور خانه،مراکز کارآموزي ،کارگاه مدرسه ،آزمایشگاه ، آموزش مداوم در موقعیت زمانی و مکانی مختلف از جمله کالس 

.)1388، مالح(کلی همه جاي جاي جامعه را در بر می گیرد
هدف از می پردازد. در استان مازندران نقش آموزش فنی و حرفه اي در ایجاد اشتغال) در تحقیقی به بررسی 1389(خطیري

براي نتایج نشان می دهددر استان مازندران است. نقش آموزش فنی و حرفه اي در ایجاد اشتغالبررسی انجام این تحقیق 
، باید تغییراتی در سیستم آموزشی و محتواي دروس مدارس و دانشگاهها موزش آن آفراگیرشدن فرهنگ فنی و حرفه اي و

مند به ایجاد و توسعه فعالیتهاي تولیدي بوده و شرایط مناسب را براي داده شود و افرادي در رأس امور قرار گیرند که عالقه
رشد ، انگیزهآموزشهاي متوالی باعث پژوهش، هاي بدست آمده در اینظهور کارآفرینان خالق را فراهم سازند. مطابق یافته

می شود.ايدانش آموزان و دانشجویان هنرستانها و آموزشکده فنی حرفهدر تقویت روحیه کارآفرینی و ،نگرش مناسب
بررسی تاثیر بودجه هاي آموزش فنی و حرفه اي بر بهره وري نیروي کار در بخش طی تحقیقی با عنوان) 1389(شاهنوشی 
آموزش هاي فنی و حرفه اي بر بهره وري . این مطالعه با هدف کلی بررسی میزان تاثیرراسان بزرگ پرداختصنعت خ

کارآموزان این مراکز در بخش صنعت خراسان بزرگ و ارائه راهکارهاي مناسب انجام شده است. به این منظور شاخص بهره وري 
تا 1364روي کار در بخش صنعت خراسان بزرگ براي سال هاي ، بهره وري نیمحاسبه شد و مدلGAPنیروي کار از روش 

، آموزش هاي فنی و ، دستمزد واقعی نیروي کار، اثر متغیرهاي نسبت سرمایه به نیروي کار. در این مدلبرآورد گردید1383
ی دهد ضریب متغیر . نتایج به دست آمده از تخمین مدل نشان محرفه اي و تکنولوژي بر بهره وري نیروي کار بررسی شد

درصد معنی دار است و مثبت بودن آن نشان می 85می باشد. این ضریب با اطمینان 0.026بودجه آموزش فنی و حرفه اي 
یعنی افزایش بودجه آموزش فنی و حرفه اي باعث ،دهد رابطه مستقیمی بین این متغیر و بهره وري نیروي کار وجود دارد

10می باشد و بیانگر آن است 0.363ی شود. کشش متغیر بودجه آموزش فنی و حرفه اي نیز، مافزایش بهره وري نیروي کار
.درصد افزایش می دهد3.63درصد افزایش در این متغیر، بهره وري نیروي کار را در بخش صنعت خراسان بزرگ 

ازار کار کشور آمریکا می پردازد. جایگاه و عملکرد آموزش هاي فنی و حرفه اي در بدر تحقیقی به بررسی ) 2014(هومینگ
نتایج نشان می جایگاه و عملکرد آموزش هاي فنی و حرفه اي در بازار کار کشور آمریکا است . بررسی هدف از انجام این تحقیق 

آمادگی کاري تعلیم گیرندگان بیشتر تاکیددر مورددرصد از نمونه مورد پرسش متفق القول بودند که مدارس بایستی 83دهد
درصد بر این باور بودند که باید به 76،ورزند . در پاسخ به سوال دیگري در مورد جایگاه و عملکرد آموزش هاي فنی و حرفه اي 

درصد آنان قبول داشتند که آموزش دیدگان فنی و حرفه اي شانس دریافت 90توجه بیشتري مبذول گردد . هاآموزش این 
درصد موافق بودند که آموزش هاي فنی و حرفه اي 92هاي عمومی خواهند داشت ، هاي مالی باالتري را نسبت به آموزش

شاگردي و کار آموزي -درصد آموزش هاي استاد 98عالقه افراد را به ادامه تحصیل در مراتب باالي حرفه اي ارتقا می بخشند، 
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هاي فنی و حرفه اي را فاقد جایگاه شموزدرصد از آن ها آ4در محیط هاي کاري را براي فراگیران ضروري دانسته و فقط 
شغلی باال منظور نموده بودند.

هدف از بازار کار شهر ونیز ایتالیا می پردازد.الگوهاي بهبود وضعیت آموزش و اشتغالزایی دربه بررسی در تحقیقی ) 2014(بکر
نتایج نشان می دهداست. ر شهر ونیز ایتالیابازار کاالگوهاي بهبود وضعیت آموزش و اشتغالزایی دربررسی انجام این تحقیق 

ارزیابی نموده اند که این عوامل را بیشتر ناشی از زیادخیلی را ونیز ایتالیا پاسخ دهی به نیازهاي بازار کار در منطقه پاسخگویان 
با بازار کار می دانند.آموزش هاي فنی و حرفه ايارتباط بین 

آوري اطالعاتجمع، ابزارهاي حجم نمونهگیري و جامعه آماري، روش نمونهتحقیق،روش
ویفنیدولتثابتمراکزفراگیرانجامعه آماري این پژوهش شامل کلیه . باشندمیپیمایشینوعازحاضر تحقیق روش
يارفهحویفنمرکز گروه طرح و برنامهاساس آمار رسمیبرمی باشد.93-94در سال دربوشهرشهرستانياحرفه

فرمولدر این تحقیق با استفاده از . باشدمیمرد) 8786زن و 5747نفر (14533فراگیران برابر با کلیه ، تعدادبوشهرشهرستان
درصد، حجم 5درصد یا احتمال خطاي 95نفر در سطح اطمینان 14533برآورد حجم نمونه کوکران با حجم جامعه آماري 

که در این تحقیق با توجه به وسعت و براي انتخاب نمونه، روشهاي مختلفی وجود دارد، . نفر محاسبه شد374نمونه برابر 
15براي این منظور از میان . خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده استگیري تصادفیروش نمونهپراکندگی جامعه آماري از

مرکزه صورت تصادفی انتخاب شد، آنگاه از هر ي باحرفهویفنمرکز4بوشهرشهرستانياحرفهویفنیدولتثابتمرکز
بخش (خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزي) و از هر بخش تعداد فراگیران مورد نیاز به صورت 4ي منتخب احرفهویفن

و پرسشنامه ها جهت تکمیل در اختیار آن ها قرار گرفت. تصادفی انتخاب شدند 
از اشتغالجادیادریآموزشيهادورهیاثربخشجهت سنجش :ياحرفهیفنیآموزشيهادورهیاثربخشپرسشنامه 

نوع  دوره هاي آموزشی (کوتاه مدت و بلندمدت ) و 6تا 1. گویه هاي سؤالی استفاده شد52دیدگاه فراگیران از پرسشنامه 
ار می دهد. مقیاس پاسخگویی مربوط به فرضیه هاي دو تا پنج را مورد سنجش قر52تا 7مربوط به فرضیه اول و گویه هاي 

درجه اي لیکرت با گزینه هاي کامالً موافقم تا کامالً مخالفم می باشد که به ترتیب 5این پرسشنامه نیز بر مبناي مقیاس 
می باشد بیانگر میزان 260تا 52پرسشنامه که بین مجموع نمرات هر فرد در کلبه آنها تعلق می گیرد. 1تا 5نمرات 
آن را باید ی پایائو اعتبارابزار اندازه گیريپس از تهیه است. از دیدگاه فراگیران اشتغالجادیادریآموزشيهاهدوریاثربخش

و را در اختیار چند تن از استادان رشته علوم انسانیابزار هابراي تعیین اعتبار صوري، سنجید. قبل از انجام مطالعه اصلی
سپس سنجد. ها صرفاً موضوع مورد بررسی را میکه گویهگرددتا مشخص ه شدقرار دادشاور به ویژه اساتید راهنما و متربیتی 
. بنابراین ه شدتر از آن مورد بررسی قرار داداي مشابه نمونه اصلی ولی کوچکبا استفاده از آزمون مقدماتی بر روي نمونهپایایی 

آوري شده را هاي جمعه پاسخگویان تکمیل گردید. سپس دادهنسخه از آن تکثیر و بوسیل50تعداد،پس از تهیه پرسشنامه
پایایی سنج آلفا کرونباخآزمونبا استفاده از ها پایایی گویه(SPSS)افزار کامپیوتري کُدگذاري نموده و با استفاده از نرم

آمده است./ بدست82گردید که نتایج آن براي کل پرسشنامه محاسبه 

یقتحقاستنباطیهاي یافته
بر اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیمدربارهرانیفراگدگاهید: بین1فرضیه 

حسب نوع آموزش هاي فنی و حرفه اي تفاوت معنی داري وجود دارد.
و یفنیمراکز ثابت دولتیزشآمويدوره هایاثربخشزانیدر باره مرانیفراگدگاهیدمیانگین نمره مقایسه7- 4جدول

يو حرفه ایفنياشتغال بر حسب نوع آموزش هاجادیدر ايحرفه ا
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آزمودنی ها بر حسب نوع 
آموزش

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

درجه 
آزادي

tمقدار 
سطح 

داريمعنی
18268/21527/26آموزش کوتاه مدت

37292/60001/0
19217/23245/19آموزش بلند مدت

مراکز یآموزشيدوره هایاثربخشزانیدر باره مرانیفراگدگاهینمره دبین میانگینداده هاي جدول فوق نشان می دهد که 
در سطح tآزمون بر اساس نتایج يو حرفه ایفنياشتغال بر حسب نوع آموزش هاجادیدر ايو حرفه ایفنیثابت دولت

)0001/P<زانیدر باره مرانیفراگدگاهینمره دداري مشاهده می شود. بنابراین با توجه به مقدار میانگین  ) اختالف معنا
ي می و حرفه ایفنياشتغال بر حسب نوع آموزش هاجادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخش

بوده اند در مقایسه با فراگیرانی که تحت آموزش کوتاه توان گفت که فراگیرانی که تحت آموزش بلندمدت فنی و حرفه اي 
ارزیابیرا بیشتراشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیممدت  بوده اند، 

نموده اند. 

اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیاکز ثابت دولتمریآموزشيدوره هایاثربخشزانیمدر بارهرانیفراگدگاهید: بین2فرضیه 
بر حسب جنسیت آنان تفاوت معنی داري وجود دارد.

يو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مرانیفراگدگاهیدمیانگین نمره مقایسه8- 4جدول
آنانتیاشتغال بر حسب جنسجادیدر ا

میانگینتعدادجنسیت
انحراف 

استاندارد
درجه 
آزادي

داريسطح معنیtمقدار 

18724/22856/22مرد
37228/3001/0

18705/22256/25زن

دگاهینمره دبین میانگینگروه هاي مستقل مندرج در جدول فوق نشان می دهد که اختالف مشاهده شده tآزمون نتایج 
اشتغال در سطح جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدر باره ممرد و زن رانیفراگ

)001/P<  یاثربخشزانیدر باره ممرد و زنرانیفراگدگاهینمره د) معنی دار می باشد. بنابراین با توجه به مقدار میانگین
ان گفت که فراگیران مرد در مقایسه با فراگیران می تواشتغال جادیدر ايحرفه او یفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره ها

را اثر بخش تر توصیف نموده اند.اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيوره هازن د
در يو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مآناندگاهیدسن فراگیران و نیب: 3فرضیه 

.وجود دارديداریمعنرابطهاشتغال دجایا
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و یفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیآنان درباره مدگاهیو درانیسن فراگهمبستگی بین9- 4جدول
اشتغالجادیدر ايحرفه ا

سطح معنی داريضریب همبستگیهامتغیر

سن

118/0 -022/0
و یفنیابت دولتمراکز ثیآموزشيدوره هایاثربخشزانیم

از دیدگاه فراگیراناشتغالجادیدر ايحرفه ا

و رانیبین سن فراگهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که 
رابطه ضعیف و اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیآنان در باره مدگاهید

یمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیممنفی وجود دارد به این معنا که فراگیرانی که سن باالتري داشته اند، 
است.) معنی دار>P/022(در سطح را کمتر ارزیابی نموده اند و برعکس. این رابطهاشتغال جادیدر ايو حرفه ایفن

اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدر باره مرانیفراگدگاهید: بین4فرضیه 
تفاوت معنی داري وجود دارد.بر حسب سطح تحصیالت آنان

جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدر باره مرانیفراگدگاهیمقایسه د10- 4جدول 
آنانالتیاشتغال بر حسب سطح تحص

انحراف استانداردمیانگینتعدادسطح تحصیالت
3828/23518/19زیر دیپلم

13198/22457/22دیپلم
8013/22396/18فوق دیپلم
12554/22048/29لیسانس
37415/22442/24جمع

خالصه گزارش تحلیل واریانس11- 4جدول

منبع تغییرات
جموع م

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

سطح معنی داريFمقدار

03/6514334/2171بین گرو ه ها
71/3012/0 28/21606837096/583درون گروهها

-- 31/222582373جمع
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دگاهینمره دنیانگیمنیبمعناداراختالف نتایج تحلیل واریانس یکطرفه بیانگرشودیول فوق مالحظه ماهمانطور که در جد
اشتغال بر حسب سطح جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مرانیفراگ
يدوره هایاثربخشزانیدر باره مرانیفراگدگاهینمره دنیانگیبا توجه به م) می باشد>P/012(آنان در سطح التیتحص

فراگیران با توان گفت که یآنان مالتیر حسب سطح تحصباشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزش
را بیشتر از اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیم،تحصیالت زیر دیپلم

زانیدر باره مرانیفراگار بودن اختالف بین دیدگاهفراگیران با سایر سطوح تحصیالت ارزیابی نموده اند.براي بررسی معناد
دو به دو از آزمون آنانالتیسطح تحصبین اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخش

تعقیبی شفه استفاده می شود که نتایج آن در جدول زیر آمده است.

مراکز ثابت یآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مرانیفراگدگاهیدي مقایسه نتایج آزمون تعقیبی شفه برا12- 4جدول 
آنانالتیاشتغال بر حسب سطح تحصجادیدر ايو حرفه ایفنیدولت

سطح تحصیالت

زیر دیپلم
فوق دیپلمدیپلم

تفاوت
میانگین

سطح
معنی داري

تفاوت
میانگین

سطح
معنی داري

تفاوت
میانگین

سطح
معنی داري

3/10149/015/12091/0- - زیر دیپلم

84/1964/0- - 3/10149/0دیپلم

- - 15/12091/084/1964/0فوق دیپلم

74/14013/044/4541/059/2905/0لیسانس

راي دارانیفراگدگاهید) نیز نشان می دهد که اختالف مشاهده شده  بین میانگین نمره 12-4نتایج آزمون شفه (جدول 
( اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدر باره متحصیالت زیر دیپلم و لیسانس 
زانیدرباره مرانیفراگدگاهید)  معنی دار است اما بین میانگین نمره >P/013و  (74/14تفاوت میانگین این دو گروه 

در بین سایر سطوح تحصیالت فراگیران دو به اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیثابت دولتمراکزیآموزشيدوره هایاثربخش
بزرگتر می باشد.05/0معنادار نیستند زیرا سطوح معناداري بدست آمده از 05/0دو در سطح آلفاي 

اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدر باره مرانیفراگدگاهید: بین5فرضیه 
تفاوت معنی داري وجود دارد.بر حسب نوع بخش آموزش آنان
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جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مرانیفراگدگاهیمقایسه د13- 4جدول 
اشتغال بر حسب نوع بخش آموزش آنان

انحراف استانداردمیانگینتعدادنوع بخش آموزش
6043/22468/20خدمات
19922282/26صنعت

5784/23067/18فرهنگ و هنر
5867/22461/23کشاورزي

37415/22442/24جمع
خالصه گزارش تحلیل واریانس14- 4جدول

منبع تغییرات
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

سطح معنی داريFمقدار

22/349334/1164و ه هابین گر

96/1119/0 08/21908937013/592درون گروهها

-- 31/222582373جمع

زانیدرباره مرانیفراگدگاهینمره دنیانگیمنیبنتایج تحلیل واریانس یکطرفه مندرج در حداول فوق نشان می دهد که
اشتغال بر حسب نوع بخش آموزش آنان در سطح جادیدر اياو حرفه یفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخش

)119/0P= بزرگتر می باشد.05/0) اختالف معناداري وجود ندارد زیرا سطح معناداري بدست آمده از
بحث و نتیجه گیري

زانیاره مدربرانیفراگدگاهینمره دبین میانگیننتایج نشان داد شد که محاسبه tآزمون اول جهت پاسخگویی به فرضیه 
بر يو حرفه ایفنياشتغال بر حسب نوع آموزش هاجادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره های اثربخش

نمره ) اختالف معناداري مشاهده می شود، بنابراین با توجه به مقدار میانگین >P/0001(در سطح tآزمون اساس نتایج 
اشتغال بر حسب نوع جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدر باره مرانیفراگدگاهید

ي می توان گفت که فراگیرانی که تحت آموزش بلندمدت فنی و حرفه اي بوده اند در مقایسه با و حرفه ایفنيآموزش ها
جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیوزشآميدوره هایاثربخشزانیمفراگیرانی که تحت آموزش کوتاه مدت بوده اند، 

1389(ي آرایکشت)، 1389(خطیري، )1390(ساداتی مشابه با این یافته ها در تحقیقات ارزیابی نموده اند. را بیشتراشتغال 
تاریخ رشد و توسعه فوق نشان می دهد که هیفرضبررسی و تبیین دست آمده است.به ) 2013) و جونز (2014دیانکو (، )

اقتصادي، با هماهنگی و ترکیب دانش فنی و به کارگیري منابع و نیز وابستگی روزافزون به کاربرد تکنولوژي همراه بوده است.
اوت بوده و تا حدود زیادي بستگی به جدیت و ها و جوامع همواره متفشرکتها،استفاده از تکنولوژي و دانش فنی در سازمان
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مهارتهاي خالق منابع انسانی و عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته است. عملکرد یک سازمان وقتی می تواند مطلوب و مناسب 
.کندصالح و با کیفیت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترین شغل استفاده باشد که نیروهایی ذي

. امروزه براي ادامۀ حیات در بازار رقابت فقط استفاده از ها هستنددر واقع نیروي پیش برندة ماشین و تکنولوژي انسان
، نتیجهتر و درکوتاهاندازه اي است که فرصت یادگیري را بسیارتکنولوژي و دانش فنی کافی نیست، چرا که سرعت رشد به

تکنولوژي را براي رقابت پیچیده تر کرده است. لذا تولید دانش فنی و تکنولوژي براي رقابت، از استفادة به موقع و به روز از 
این کار فقط با منابع انسانی مستعد و با که عوامل اساسی براي ادامۀ حیات هر سازمان، شرکت و جامعه محسوب می شود

ي فنی و حرفه اي نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی . آموزش هاکیفیت و در اختیار داشتن ابزار مناسب و الزم عملی است
از طریق تربیت نیروهاي ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهاي مختلف جهان ایفا می کنند. این آموزش ها در کشورهاي در 

که از طریق بستر حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروي کار مورد نیاز بخش هاي مختلف اقتصاد این کشورها می باشند ، بل
سازي خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاري نیز کمک می نمایند. به عالوه، این آموزش ها راه میانبري در مسیر تربیت نیروي 

، چرا که از یک سو با توجه به بهره مندي این آموزش ها از مبانی علمی و استفاده از روش هاي می روندانسانی نیز به شمار
هاي کالسیک راه خود را از یادگیري بر مبناي تجربه عملی صرف جدا کرده و از این طریق راه درازمدت آموزشپذیرفته شده

و غیر علمی این نوع فراگیري را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا به تواند خود را در مقابل 
ي دیگر این آموزش ها با توام نمودن آموزشهاي نظري و عملی این امکان تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید . از سو

را براي آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتري با نیازهاي بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتري براي 
میانگینبینرفت و نشان داد که این فرضیه مورد تایید قرار گ. اجتماعی فراهم گردد- فعالیت هاي اقتصادي جذب آنها در

حسببراشتغالجادیادرياحرفهویفنیدولتثابتمراکزیآموزشيهادورهیاثربخشزانیمدربارهرانیفراگدگاهیدنمره
، بدین خاطر مدیران و نهادهاي ذي ربط باید به این مقوله شودیممشاهدهيمعناداراختالفياحرفهویفنيهاآموزشنوع
در بین فراگیران گردد.یآموزشيهادورهه دقیق تر و علمی تري داشته باشند تا موجب ارتقاء سطح توج

دگاهینمره دبین میانگیننتایج نشان داد که اختالف مشاهده شده شد که محاسبه tآزمون دوم جهت پاسخگویی به فرضیه 
اشتغال در سطح جادیدر ايو حرفه ایفنیز ثابت دولتمراکیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره ممرد و زن رانیفراگ

)001/P<  دوره یاثربخشزانیدر باره ممرد و زنرانیفراگدگاهینمره د) معنی دار می باشد. بنابراین با توجه به مقدار میانگین
در مقایسه با فراگیران زن می توان گفت که فراگیران مرد اشتغال جادیدر ايحرفه او یفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيها
مشابه با این یافته ها را اثر بخش تر توصیف نموده اند.اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيوره هاد

به دست آمده ) 2013(جونزو ) 2014( ایساریو، )1388( محمودي ، )1389(شاهنوشی ، )1389(ي آرایکشتدر تحقیقات 
آموزش ها فنی و حرفه اي همچنین از مزیت بازدهی در کوتاه مدت و یا فوق نشان می دهد که هیفرضی و تبیین بررساست.

میان مدت برخوردار می باشند در حالی که آموزش هاي کالسیک به دلیل هزینه باال ، طوالنی بودن دوره آموزش، سهم زیاد 
از عملیات کارگاهی، از جهت هماهنگی با نیازهاي بازار کار و لذا جذب آموزش هاي نظري در آنها و در نتیجه بهره مندي اندك 

آموزش هاي فنی وحرفه اي مبذول داشته در آن دچار مشکل می باشند به همین دلیل کشورهاي جهان توجه روزافزونی را به
کرده است.آموزش هاي آکادمیک این کشورها نیز نفوذ اند، به طوري که این آموزشها حتی به درون سیستم

می هاي عمومی بازار کار را فراهمهاي خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارتهم مهارتي فنی و حرفه اي هاآموزش
می شوند امکان به روز شدن و تکمیل سازد و همچنین براي شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژي دچار کاهش کارایی

ها به عنوان ابزاري براي مقابله با بیکاري باالخص بیکاري ساختاري که ناشی از ین نوع آموزشلذا به ا،مهارت را فراهم می کند
نمرهمیانگینبیناین فرضیه مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که تغییرات در اقتصاد جهانی می باشد، نگریسته می شود. 

دراشتغالجادیادرياحرفهویفنیدولتثابتمراکزیزشآمويهادورهیاثربخشزانیمدربارهزنومردرانیفراگدگاهید
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داشته يتردهیسنجويکاربرد، بدین خاطر مدیران و نهادهاي ذي ربط باید به این مقوله توجه باشدیمداریمعنسطح
در بین فراگیران دختر و پسر گردد.یآموزشيهادورهباشند تا موجب ارتقاء سطح 
دگاهیو درانیبین سن فراگنتایج نشان داد نشان شد که ضریب همبستگی پیرسون محاسبه سوم جهت پاسخگویی به فرضیه 

رابطه منفی وجود دارد به اشتغال جادیدر ايحرفه اویفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیآنان درباره م
در يو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیماین معنا که فراگیرانی که سن باالتري داشته اند، 

مشابه با این یافته ها در است.) معنی دار>P/022(در سطح را کمتر ارزیابی نموده اند و برعکس. این رابطهاشتغال جادیا
آمده است.به دست )2014(نگیهومو )2012(منویگ، )1387(ی میقد، )1388(صادقی ، )1389(ي آرایکشتتحقیقات 

، نوعی پرورش کارآفرین است، به این معنی ي فنی و حرفه ايهار واقع آموزشفوق نشان می دهد که دهیفرضبررسی و تبیین 
دست آورند و یا در که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصتهاي شغلی مناسبی را به

اجتماعی مهمی برخوردار -اقتصادياز نقش و تاثیرگذاريي فنی و حرفه ایی هاوزشآم.نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند
دانش، نگرشها و زمینه هاي ارتقايچرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاري در منابع انسانی است و با فراهم کردن، است

از این رو کار محور بودن ،دي کمک می کندزمینه هاي مختلف به توسعه اقتصاهاي مورد نیاز بازار کار و اشتغال درمهارت
هاي کار، براي آن مراکز و در درون آنها طراحی و اي که فرایند یادگیري فراگیران را از طریق محیطآموزشهاي فنی و حرفه

ادي جامعه می نماید و محتواي آموزشها را با تغییرات و پیشرفتهاي حوزه تکنولوژي و به تبع آن در کارکرد نهادهاي اقتصاجرا
هاي اقتصادي می سازد سبب شده است که این آموزشها به عنوان یکی از عناصر کلیدي جهت تحقق پیشرفتهماهنگ

یاثربخشزانیآنان درباره مدگاهیو درانیبین سن فراگاین فرضیه مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که . محسوب گردد
رابطه منفی وجود دارد، به این معنا که فراگیرانی که اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیتمراکز ثابت دولیآموزشيدوره ها

را کمتر ارزیابی اشتغال جادیدر ايحرفه اویفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیمسن باالتري داشته اند، 
ي داشته باشند تا ترنانهیزبیتوقیدقبه این مقوله توجه نموده اند و برعکس، بدین خاطر مدیران و نهادهاي ذي ربط باید 

در بین همه فراگیران در همه سنین گردد.یآموزشيهادورهموجب ارتقاء سطح 
رانیفراگدگاهینمره دنیانگیمنیبنتایج نشان داد شد که تحلیل واریانس یکطرفه محاسبه فرضیه چهارمجهت پاسخگویی به 

آنان التیاشتغال بر حسب سطح تحصجادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيوره هادیاثربخشزانیدرباره م
یآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مرانیفراگدگاهینمره دنیانگیبا توجه به م) اختالف می باشد.>P/012(در سطح 

فراگیران با تحصیالت زیر توان گفت که یآنان مالتیصر حسب سطح تحباشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولت
را بیشتر از فراگیران با سایر اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیمدیپلم،

يدوره هایاثربخشانزیدرباره مرانیفراگسطوح تحصیالت ارزیابی نموده اند. براي بررسی معنادار بودن اختالف بین دیدگاه
دو به دو از آزمون تعقیبی شفه استفاده آنانالتیسطح تحصبین اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزش

می شود که نتایج آن در جدول زیر آمده است. نتایج آزمون شفه نشان می دهد که اختالف مشاهده شده بین میانگین نمره 
و یفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره ماراي تحصیالت زیر دیپلم و لیسانس درانیفراگدگاهید

دگاهید) معنی دار است، اما بین میانگین نمره >P/013و (74/14(تفاوت میانگین این دو گروه اشتغال جادیدر ايحرفه ا
در بین سایر سطوح اشتغال جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مرانیفراگ

بزرگتر می باشد.05/0معنادار نیستند زیرا سطوح معناداري بدست آمده از 05/0تحصیالت فراگیران دو به دو در سطح آلفاي 
به ) 2013ووس (و )2014( بیگ، )1389(ذاکري ، )1387( گرزین، )1387(ی میقدمشابه با این یافته ها در تحقیقات 

عوامل موثر در موفقیت فوق نشان می دهد که آموزش هاي فنی و حرفه اي از جمله هیفرضبررسی و تبیین دست آمده است.
چرا که آموزش نظري همگام با کار عملی موجب تربیت نیروي انسانی خالق و فعال می ، گرددمی کشورهاي توسعه یافته تلقی 

لذا اگر آموزش ،این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کارگیري بخش عظیمی از نیروهاي غیرخالق می گرددشود و همچنین
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فنی و حرفه اي در کشور نادیده گرفته شود، در واقع باعث سوق دادن آموزش کشور به طور غیرمستقیم به آموزش اشتغال 
به همین علت است که می ج آسیب جدي به کشور وارد می سازدمی شود و به تدریسهل الوصول و ناپایدارکاذب و درآمدهاي

هاي مهم در سرمایه گذاریهاي آموزشی در تمامی جوامع صنعتی، توسعه و گسترش آموزشهاي فنی و بینیم یکی از اولویت
ستراتژي مهم به و بانک جهانی به منزله یک االمللی نظیر یونسکوحرفه اي است و این مهم نیز از سوي نهادهاي ذي ربط بین

توسعه آموزشهاي فنی و حرفه اي در شرایط کنونی براي اقتصاد و فرهنگ ایران و به .می شودکشورهاي در حال توسعه توصیه
شتاب دهی به فرایند تولید امري حیاتی است؛ زیرا سرمایه گذاریهاي زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و به طور کلی ویژه

بنابراین ،نمی گیردن سرمایه انسانی بالاستفاده مانده و یا به نحو اقتصادي و کارآمد مورد بهره برداري قرارسرمایه فیزیکی بدو
هاي الزم سرمایه انسانی است و در این میان از ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادي ، نظام آموزش براي ایجاد مهارت

فن و هنر و نقش بسیار مهمی در تامین نیروي انسانی کارآمد ایفا نموده و آموزشهاي فنی و حرفه اي تلفیقی است از علم،
از آنجایی که موضوع بیکاري یکی از مهمترین مسائل و مشکالت جهان است و در کشورهاي در حال مضمونی توسعه اي دارد.

را بر توسعه دارد و با توجه به توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سهم بیشتري
اینکه یکی از دالیل بیکاري در کشور فقدان مهارتهاي مورد نیاز بازار کار از سوي جویندگان کار می باشد، انتظار می رود 

زیرا آموزش،هاي مهارتی بتواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاري ایفا کندسازمان آموزش فنی و حرفه اي با ارائه آموزش
خصیصه هاي بازار کار و اوضاع اقتصادي کشور و نیز به دلیلانعطاف پذیري نشأت گرفته از هاي فنی و حرفه اي به سبب

این فرضیه مورد تایید .داردآموزش و ایجاد مهارتهاي الزم در افراد براي توانایی در احراز مشاغل ، نقش به سزایی در اشتغال
یفنیدولتثابتمراکزیآموزشيهادورهیاثربخشزانیمدربارهرانیفراگدگاهیدنمرهنینگایمنیبقرار گرفت و نشان داد که 

، بدین خاطر مدیران و نهادهاي ذي ربط باید به باشدیماختالف آنانالتیتحصسطححسببراشتغالجادیادرياحرفهو
در بین همه یآموزشيهادورهتقاء سطح داشته باشند تا موجب اريترحیصحوترجامعمقوله سطح تحصیالت توجه 

فراگیران گردد.
رانیفراگدگاهینمره دنیانگیمنیبنتایج نشان داد شد که تحلیل واریانس یکطرفه محاسبه پنجم جهت پاسخگویی به فرضیه 

خش آموزش آنان اشتغال بر حسب نوع بجادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره م
مشابه با این بزرگتر می باشد.05/0) اختالف معناداري وجود ندارد زیرا سطح معناداري بدست آمده از =119/0P(در سطح 

به دست آمده ) 2013) و جونز (2014دیانکو (، )1387(ی شاهکوه،)1387(نژادبریم، )1389(ادیب یافته ها در تحقیقات 
وحرفه، شغلاحرازيبراییتواناومهارتجادیامنظوربهکهییآموزشهافوق نشان می دهد که هیفرضبررسی و تبیین است.
.شودیمیزندگتیفیکشیافزاونهیهزکاهشموجبودادهشیافزارافردییکارآایوشودیمارائهافرادبهکاروکسب
هايحوزهبامرتبطفراگیرانتوانوبینشدانش،سطحارتقايآنهدفکهشودمیاطالقآموزشهاییبهیآموزشيهادوره
وري،بهرهافزایشوتخصصیدانشتوسعهمنظوربهآموزشهااین.استایشاندرشغلیمهارتهايایجادوصنعتوعلم

می رانیفراگتوانمندسازيوکارآمدوخالقمتخصص،نیرويپرورشتخصصی،وعلمیسطحارتقايکاربردي،دانشافزایش
دانشکاروياحرفهویفنمتوسطهيآموزشهاشاملیررسمیغویرسمآموزشصورتبهکشورماندرهاآموزشنیاباشد 

بلکه وي براي انجام بعضی از امور خود ،ارائه اطالعات از جانب آموزشگر به فراگیر نیستآموزش، صرفاًو ... انجام می گیرد 
انقالب .حرکتی خویش می شود،واه ناخواه درگیر فراگرفتن توانایی هاي مهارتیزیرا خ،آموزش هاي عملی استنیازمند

هاي آموزشی را شمگیري را پدید آورد، بلکه نظامچدگرگونی هاي اجتماعی و علمی–صنعتی نه تنها در عرصه هاي اقتصادي
ام با این حرکت هاي پرشتاب علمی و نمی توانستند همگنیز، از بنیاد دگرگون کرد به حدي که نظامهاي آموزش سنتی، دیگر

فراصنعتی امروز، حرفه اي بیشتر از دیگر بخش هاي آموزشی، جلوه گر شد. در جهاناهمیت آموزش فنی ولذا، فنی پیش روند
99فنی و حرفه اي، مفهوم نخواهد داشت و اکنون، ماشین ها توسعه به معنی عام، بدون توجه به آموزش، به ویژه آموزش

بنابراین امروزه انقالب علمی و فنی ،در صد بود6پیش، این رقم فقط که صد سالارها را انجام می دهند، در حالیدرصد ک
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اجتماعی را تشکیل می دهند. علوم –وري، آموزش و توسعه، مثلث پیشرفت هاي اقتصاديااست. فننیازمند نیروي انسانی ماهر
مورددرپژوهشوتحقیقباباید. ند که به یاري آموزش به دست می آیندو فن آوري ها، حاصل دست و مغز انسان ها هست

تکنولوژيهايپیشرفتباشدنهمگامسويبهايحرفهوفنیآموزشهايبرنامهکار،بازارنیازموردهايمهارتوهادانش
اقتصادي،توسعۀورشدمیزان،باشدمیتوسعهمهمهايمؤلفهازیکیکهکارآمدانسانینیرويتربیتباتاشود،دادهسوق

نمره نیانگیمنیباین فرضیه مورد تایید قرار نگرفت و نشان داد که .نمائیمتسریعوتسهیلراکشورفرهنگیواجتماعی
اشتغال بر حسب نوع جادیدر ايو حرفه ایفنیمراکز ثابت دولتیآموزشيدوره هایاثربخشزانیدرباره مرانیفراگدگاهید

وقیعماختالف معناداري وجود ندارد، بدین خاطر مدیران و نهادهاي ذي ربط باید به این مقوله توجه بخش آموزش آنان 
ی مختلف گردد.آموزشهايبخشدر بین همه فراگیران در یآموزشيهادورهداشته باشند تا موجب ارتقاء سطح يتربابرنامه
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of vocational training centers in
the city of Bushehr in a constant state employment is from the perspective of learners.
Methods The present study is a description of the causal-comparative. The study sample
consisted of all high school students, including ١٤,٥٣٣ people are Bushehr. The sample size is
٣٧٤, according to Morgan through multi-stage cluster sampling is obtained. Means of
gathering information on the survey questionnaire questionnaire is the effectiveness of
vocational training. Results showed that students' views about the effectiveness of training
Government established centers of technical and professional jobs in technical and vocational
education is a significant difference. Male students than female students in technical and
vocational training centers, public fixed Create job descriptions have been more effective.
Between the ages of learners and their views about the effectiveness of vocational training
centers, public fixed in job creation is negative, which means that learners age Have reported
higher levels of government to prove the effectiveness of vocational training centers in
creating jobs has been less evaluation and vice versa. The mean score of students' views about
the effectiveness of the training centers established Technical and professional government
jobs according to their level of education is different. The mean score of students' views about
the effectiveness of vocational training centers, public fixed in terms of job creation There is
no significant difference in their education.
Keywords: training, vocational centers, public fixed, employment, inclusive.
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