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مطالعه ) التحصیالنهای مهارتی دانشگاهی و اشتغال فارغوزشبررسی رابطه بین آم

 موردی: دانشكده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان(
 

 مرتضی صالحی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بحران، دانشگاه شهید باهنرکرمان
saleh@tvu.ac.ir 

 آموزشی مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان حسن صفرنیا، دانشیار گروه

 محمدعلی فرقانی، استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

ر های علمی، دساااابقه طوالنی بحث در مورد بحران بیكاری و همچنین حجم عظیم پژوهش  - چكیده

ف پژوهش حاضر، بررسی رابطه باشد. هداخیر، نشان دهنده اهمیت موضوع بحران بیكاری می هچند ده

شی باشد. از سوی دیگر، تاکنون پژوهمیهای مهارتی دانشگاهی با اشتغال فارغ التحصیالن آموزشمیان 

در این مورد در شااهر کرمان انجام نشااده اساات، که این امر نیز بر اهمیت انجام این تحقیق افزود. روش 

ت. جهت رسایدن به اهداف پژوهش در ابتدا   پیمایشای اسا    - اساتفاده شاده در تحقیق حاضار توصایفی    

 های پژوهش ازها و تحقیقات انجام شاااده در این زمینه مورد بررسااای قرار گرفتند، ساااپس داده تئوری

ست که جامعه آماری پژوهش حاضر فارغ    طریق پرسشنامه جمع   شدند. الزم به  کر ا الن التحصی آوری 

باشاااد، و حجم نمونه مورد د چمران کرمان میای شاااهیدانشاااكده فنی و حرفه 93و  92، 91های ساااال

سااات. بكار رفته ا   در انتخاب نمونه   بندی گیری طبقه نفر در نظر گرفته شاااد. روش نمونه   376بررسااای 

های آماری متفاوت، از جمله: همبستگی  های پژوهش با استفاده از آزمون های حاصل از پرسشنامه   داده

سیون مورد تحلیل قرار گرفتند.  شان داد که؛ میان آموزش   نتای و رگر صل از پژوهش ن هارتی های مج حا

داری وجود دارد. همچنین با استفاده از معادله رگرسیون   التحصیالن رابطه متوسط و معنی  و اشتغال فارغ 

 اند.درصد از واریانس را تبیین کرده29مشخص شد که متغیرهای پژوهش حدود 

 ران بیكاری، کرمان.التحصیالن، بحاشتغال، فارغ های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

ست که تقریباً گریبان بیكاری از بحران ست  هایی ا شری ا  هاییمؤلفه از كیی بیكاری. گیرتمامی جوامع ب

 ارو آث اساات، وپنهان پیدا مختلف هایچهره دارای بیكاری باشااد،می کشااورها امنیت برای خطرساااز

یكاری در جامعه ما نیز به قدری جدی شده که دارد. دامنه بحران ب کشورها سیاسی معادالت در متفاوتی

 ها و مسئولین کشور شده است.باعث دغدغه فكری خانواده

mailto:saleh@tvu.ac.ir
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 عدم بیكاری() اهمیت موضوع اشتغال:  1نمودار

 (196 :1379 )رحیمی، منبع:
 

های مربوط به اشاااتغال یا در واقع موضاااوع کار و بیكاری نه تنها یكی از مهمترین           امروزه چالش 

شته   دهه گذ رود، بلكه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو اعی روز در کشور به شمار می  مسائل اجتم 

به منظور افزایش توانمندی و  .توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حسااااب آوردمی

ای موقتی جهت حل معضاال بیكاری، افزایش تعداد   سااطح ارتقای علمی این نساال جوان و ایجاد وقفه 

که از یک سااو به صااورتی کوتاه مدت،  ها و پذیرش دانشااجویان در دسااتور کار قرار گرفتنشااگاهدا

ز ها مشغول به تحصیل شدند و ا   مسئله اشتغال جوانان کمرنگ شد و این نیروی عظیم جوان در دانشگاه    

 سااویی بعد از گذشاات چندین سااال، کشااورمان شاااهد تعداد باالی جوانان تحصاایلكرده با توقعات باال 

 های شغلی متناسب با شأن علمی خود شده است.جهت اشتتغال در فرصت

در حال حاضاار بین نظام آموزشاای و بازارکار کشااور به لحاظ کیفی و کمی ارتباط منطقی وجود   

های مختلف جامعه باعث شاااده که بین        ها و بخش ندارد. در ایران عدم ارتباط نزدیک بین دانشاااگاه      

بازار به نیروی متخصااص تناسااب وجود نداشااته باشااد، در ممالک  ظرفیت پذیرش دانشااجو و تقاضااای

وس، یابد، اما این روند معكرود، میزان بیكاری نیز کاهش میپیشرفته هر چه سطح آموزش افراد باال می
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لتحصاایالن  ادر ایران به رابطه مسااتقیم تبدیل شااده، به طوری که قریب به نیمی از بیكاران جامعه را فارغ

 دهند.مراکز آموزش عالی تشكیل می ها ودانشگاه

براسااااس نظریه هزینه فرصااات از دسااات رفته، افراد خواه، ناخواه زمان زیادی را صااارف آموزش  

 (.1373کنند اگر این آموزش به هر دلیلی بی فایده باشد. فرد متضرر خواهد شد )عمادزاده، می

در این پژوهش . توجه اسااتبنابراین، اهمیت و ضاارورت انجام پژوهش حاضاار از این جهت قابل  

های مهارتی دانشااگاهی را بر ایجاد اشااتغال و کاهش بحران سااعی شااده که میزان تأثیرگذاری آموزش

 .بیكاری در شهر کرمان بررسی شود
 

 پیشینه پژوهش

( معتقدند که بیكاری جوانان در کشورهای اروپایی را نمی توان صددرصد     2013) 1لوکا و گابریال

اشد.  باقتصاد کالن این کشورها دانست بلكه مربوط به سیستم تعلیم و آموزش نیز می      به شرایط ناشی از  

راهی است برای افراد جوان جهت آماده شدن برای ورود به بازارکار که در    نظام آموزشی یک مسیر و  

ود که آموختگان باید بتوانند از تحصیالت خ این راه باید نظام آموزشی با بازارکار منطبق باشند و دانش  

 برداری کنند.  اند به طور عام و خاص در اشتغال خود از آن بهرهاز مدرسه و دانشگاه دریافت کرده

شی با عنوان  2014و همكارانش ) 2چانگ بینگ سعه آموزش عالی در چین و بیكاری  »( در پژوه تو

ی آنان  رالتحصااایالن دانشاااگاهی که جامعه آما      با تحلیل بیكاری فارغ    « التحصااایالن دانشاااگاهی  فارغ 

سال  فارغ سیاست      2005تا  2000های التحصیالن  شان دادند که  شد ن های توسعه آموزش عالی در  می با

التحصااایالن شاااده اسااات و این منجر به  چین باعث افزایش پذیرش دانشاااجو و به تبع آن افزایش فارغ

و  انگ التحصااایالن دانشاااگاهی بویژه در مناطق مرکزی چین شاااده که چ       افزایش نرخ بیكاری فارغ  

التحصاایالن برای مهاجرت به مناطق مرزی و کمتر توسااعه یافته در  همكارانش پیشاانهاد به تشااویق فارغ 

 اند. جهت کاهش نرخ بیكاری داده

بت  ته  2013) 3کی وین و الیزا یاف با عنوان   ( در  کارگران   »های پژوهش خود  یت و بحران: اثر  خالق

ای هاند، به این نتیجه رساایدند که همانند درجهم دادهکه در ایاالت متحده انجا« خالق بر بیكاری محلی

رخ های انسااانی نیز با کاهش نخالقیت که با نرخ بیكاری کمتر در ارتباط اساات، مهارت باالی ساارمایه

                                                
1- Luca Refrigeri &  Gabriella Aleandri 

2- Chunbing Xing, Shi Li, John Whalley 

3- Kevin Stolarick, Elizabeth Currid- Halkett 
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های خود را با اساااتفاده از دفتر آمار کار، آمار بیكاران را از         بیكاری رابطه معناداری دارد. ایشاااان داده    

 اند.آوری کردهمنطقه شهری جمع 369، در 2011یه سال تا فور 2007جوالی 

های توسااعه مهارت، اشااتغال و رشااد پایدار در غنا: چالش»در پژوهشاای با عنوان  (2009) 1روبرت پالمر

سعه پایدار  شكالت و کمبودهای آموزش   «  تو سی م سعه پایدار پرداخته  به برر های مهارتی در جهت تو

های مهارتی با نیازهای منطقه قرار داده اساات و منطبق نبودن آموزشاساات که بیشااتر تمرکز خود را بر 

های مختلف از جمله صاانعتی، کشاااورزی، پیشاانهاد داده اساات که بهتر اساات نیازهای منطقه در بخش 

آن  ای( درهای مهارتی )فنی و حرفهمعادن ، منابع زیرزمینی و . . . شناسایی شوند و براساس آن آموزش

 ه شود.تعلیم دادمنطقه 
 

 هافرضیه

 های مهارتی و استخدام رابطه معناداری وجود دارد.. بین آموزش1

 های مهارتی و خود اشتغالی رابطه معناداری وجود دارد.. بین آموزش2

 های مهارتی و مهارت انجام کار رابطه معناداری وجود دارد.. بین آموزش3

 معناداری وجود دارد. یابی به شغل رابطههای مهارتی و دست. بین آموزش4

 های مهارتی و شغل مرتبط با رشته رابطه معناداری وجود دارد.. بین آموزش5

 های مهارتی و مدت زمان بیكاری رابطه معناداری وجود دارد.. بین آموزش6

 

 روش پژوهش

اساات و با تكنیک پرسااشاانامه محقق ساااخته اطالعات  پیمایشاای –، توصاایفی پژوهش روش تحقیق این

ستفاده در این پژوهش دارای       نیاز جمعمورد  شنامه مورد ا س شد. پر شامل   سؤال،  33آوری  سؤال   5که 

ای طراحی شااده و برای اعتباریابی آن، از  اعتبار باشااد. پرسااشاانامهسااؤال اختصاااصاای می 28عمومی و 

 ه است.ای بودصوری استفاده شد. مقیاس پاسخگویی به این پرسشنامه طیف پنج درجه

ضر فارغ  جامعه آماری سال   تحقیق حا شكده فنی و حرفه  93و  92، 91های التحصیالن  شهید   دان ای 

ساس آمار اعالمی از طرف واحد فارغ   چمران کرمان می شد که برا شكده مذکور جمع    با التحصیالن دان

باشاااد. در تحقیق حاضااار با اساااتفاده از فرمول کوکران       نفر می 3000التحصااایالن در حدود  کل فارغ  

                                                
1- Robert Palmer 
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ندی  بگیری پژوهش حاضر روش طبقه نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. روش نمونه    376تعداد

 است. 
 

 تعاریف متغیرها

هارتی:   آموزش کار برای بهبود           آموزش های م یای  با دن هارتی یعنی مرتبط کردن آموزش  های م

ساختن هر چه بی      شتغال جوانان و کاهش میزان بیكاری که در این میان مرتبط  ضعیت ا آموزش با  شتر و

 (.1389نیازهای اقتصادی ضروری است )بیت الهی، 
شتغال:  شتغال به معنای فعالیت  ا ست که از ثبات و پایداری برخوردار بوده و فرد در یكی  کار و ا هایی ا

که از نظر  ایای مشاغول باشاد، به گونه  از مراکز دولتی و یا شاخصای به فعالیت قابل توجه و آبرومندانه  

یا حقوقی را نیز دریافت        هنجار اجتما   عی مورد پذیرش دیگران بوده و فرد در برابر کار خود درآمد و 

ا و ه (. برای اینكه بتوان متغیر اشاااتغال مورد بررسااای قرار دهیم بایساااتی مؤلفه      1389نماید )بیت الهی،    

 اجزای زیرمجموعه آن را مورد بررسی قرار دهیم که در ادامه آمده اند.

ستخدام:  شغلی  از نظر     یر، اهمیت آموزشمیزان تأث ا ستخدام و موفقیت  شگاهی را در ا های مهارتی دان

 التحصیالن مورد بررسی قرار داده شده است.فارغ

شتغالی:  شغلی     میزان تأثیر، اهمیت آموزش خودا شتغالی و موفقیت  شگاهی را در خودا های مهارتی دان

 التحصیالن مورد بررسی قرار داده شده است.از نظر فارغ

اصااوالً افراد دارای مهارت و تجربه کاری زودتر جذب بازار کار شااده و از امنیت   مهارت انجام کار:

 شغلی باالتری برخوردار خواهند بود.

ست  شغل: د اند، سااریعتر از دیگر افراد جامعه در معموالً افراد دارای مهارت و تجربه کاری یابی به 

 یابند.ه شغل دست میهای شغلی اندکی وجود دارد بزمانی که فرصت

ل های زمانی متفاوتی تا رسیدن به اشتغاافراد در جستجوی شغل معموالً دارای بازه مدت زمان بیكاری:

باشاااد می        های مهارتی دانشاااگاهی      توان نتیجه گرفت که آموزش    دارند.  هر چه این زمان کوتاه تر 

 اند.  مؤثرواقع شده

در مسیر واقعی خود قرار گیرد و از هدف خود دور نشود،    برای اینكه پژوهش ما  شغل مرتبط با رشته:  

ستقیم آموزش           ست. اگر رابطه م شده ا ستفاده  شته ا شغل مرتبط با ر شگ از مؤلفه  اهی با های مهارتی دان

 توان نتیجه گرفت که پژوهش ما در مسیر درست خود قرار دارد.شغل مرتبط با رشته مستقیم باشد می
 

 



 

 1394ماه  آبان و آذر، هفده و هجدهشماره                         های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

48 

 

 هایافته
ند  اها: پاسااخگویانی که در رشااته الكترونیک مشااغول به تحصاایل بوده   ه و تحلیل دادهبا توجه به تجزی

صد )    شترین در صیل بوده       %8/29بی شغول به تح شته امور اداری م سخگویانی که در ر ن اند کمتری( و پا

 اند.( از جامعه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده%5/0درصد )

سال    شده  الفارغ 1393پاسخگویانی که در  شترین درصد )  تحصیل  ( و پاسخگویانی که  %7/38اند بی

( از جامعه مورد مطالعه را به خود %4/30اند کمترین درصااد )التحصاایل شااده فارغ 1392ال اااااادر ساا

 اند.نفر از پاسخگویان به پرسش حاضر پاسخ نداده 4اند. الزم به  کر است که اختصاص داده

صیلی    سخگویانی که مدرک تح صد )     شان کاردان پا شترین در ست بی سخگویانی که  %65ی ا ( و پا

( از جامعه مورد مطالعه را به خود اختصاص %35شان کارشناسی است کمترین درصد )مدرک تحصیلی

 اند.نفر از پاسخگویان این سؤال را بی پاسخ گذاشته 2اند. همچنین داده

شترین درصد )   شد و کمتری ماه بیكاری می 12-18( مربوط به %6/39بی ( مربوط به %1/7ن درصد ) با

صاص داده  24بیش از  سخگویان این   151اند. همچنین ماه از جامعه مورد مطالعه را به خود اخت نفر از پا

شته   سؤال را بی  سخ گذا شغول به       اند، دلیل بیپا سخگویان هنوز م ست که برخی از پا سخی زیاد این ا پا

 اشند.باند و یا در حال انجام خدمت سربازی میتحصیل بوده

جه به ته اشتغال است. با تواا ای مستقل و متغیر وابساا دهنده رابطه بین متغیرهاناا نش 1شماره  دولاا ج

شاااود که  اند. همچنین مشااااهده می   های مورد بررسااای تأیید شاااده    های جدول تمامی فرضااایه     آماره 

 ضاااریب های مهارتی با مدت زمان بیكاری دارای رابطه منفی اسااات. از ساااوی دیگر باالترینآموزش

 های مهارتی و استخدام تعلق داشته است.همبستگی نیز به رابطه آموزش
 . آزمون همبستگی بین متغیرها1جدول شماره

 های مهارتیآموزش
 متغیر مستقل

 میزان همبستگی پیرسون داریسطح معنی

 استخدام 532/0 000/0

 خود اشتغالی 455/0 000/0

 مهارت انجام کار 347/0 000/0

 دستیابی به شغل 288/0 000/0

 شغل مرتبط با رشته 124/0 017/0

 مدت زمان بیكاری -133/0 046/0
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صه   شان می   به طور خال سیون ن سته با ت نتایج مربوط به تحلیل رگر وجه به دهد که واریانس متغیر واب
ستقل  شده  متغیر م ضریب تعیین،  وارد  ش   درصد از واریانس   2/29، حدود2Rو با توجه به  تغال  وضعیت ا
 کرده است.را تبیین  پاسخگویان

 

 گیرینتیجه
 دو ینب رابطه جهتوجود دارد  یهمبسااتگ اسااتخدام و یمهارت یهاآموزش انیم جینتابا در نظر گرفتن 

 یاهآموزش افزایش با یعنی اساات، مثبت شااده یاد های مهارتی دانشااگاهی و اسااتخدام()آموزش متغیر
هارت  خدام   ،یم بد   می افزایش اسااات که آموزش    ، مییا فت  جه گر خدام       توان نتی هارتی در اسااات های م
 التحصیالن بسیار مؤثر بوده است.فارغ

ستگی مثبت میان آموزش  شتغالی وجود دارد. این رابطه از تحلیل   همچنین همب های مهارتی و خود ا
نه م هزیهای کنظر پاسخگویان )فارغ التحصیالن دانشكده شهید چمران( بدست آمده است. یكی از راه      

مداران باشد. پس بایستی سیاست    و خوب در جهت اشتغالزایی، ایجاد شغل توسط افراد )خوداشتغالی( می    
 گذاری بیشتری انجام دهند.  ما در بحث اشتغال به این موضوع توجه وافری داشته و سرمایه

طور مانباشااد. هزایی مؤثر اساات مهارت انجام کار افراد میهایی که در بحث اشااتغالیكی از مؤلفه
التحصااایالن رابطه    های مهارتی با مهارت انجام کار فارغ        کنیم آموزش. مشااااهده می  1که در جدول  

شد. پس می معناداری دارد که این رابطه در جهت مثبت می ای هتوان نتیجه گرفت که هر چه آموزشبا
به تبع             مهارتی در دانشاااگاه    یافته و  یابد مهارت انجام کار آنان افزایش  نه  آن جذب اینگو  ها افزایش 

 تر و سریعتر خواهد بود.التحصیالن در بازار کار راحتفارغ

یابی به شاااغل های مهارتی و دساااتتوان نتیجه گرفت که بین آموزشمی  1با توجه جدول شاااماره

همبسااتگی معناداری و در جهت مثبت وجود دارد. اما این همبسااتگی در سااطح ضااعیفی قرار دارد. این 

این اساات افراد ماهر امكان جابجایی و یا تعویض کارفرمای خود را در بازار کار در  رابطه نشااان دهنده

حد مقبول ندارند. اما دلیل این موضوع را باید بیشتر بررسی گردد. ممكن است دلیلی همچون کم بودن  

 های شغلی در بازار کار مطرح باشد.فرصت

ستگی بین آموزش  شته    همب شغل مرتبط با ر ست     های مهارتی با  شان دهنده این ا وجود دارد و این ن

که تا حدی در جهت بررساای  هدف اصاالی قرار داریم که برای اینكه این سااطح همبسااتگی در سااطح  

نده مرتبط های آیگردد در پژوهشباشد. پیشنهاد می  های بیشتری می تری قرار گیرد نیاز به پژوهشقوی

سؤاالت زمینه      سؤالی به  ضوع  شو با این مو شته    ای افزوده  شاغل میزان ارتباط ر د با محتوای اینكه افراد 

 شغلی خود را با رشته تحصیلی بیان کنند.
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شته باشیم؛   التحصیلی و اشتغال دا  ای به پاسخ جامعه نسبت به فاصله زمانی بین فارغ   بهتر است اشاره  

صله زمانی    شترین فراوانی مربوط به فا سوم مربوط به  ماه  6تا  1ماه، رتبه دوم مربوط به  18تا  12بی ، رتبه 

باشااد. با در نظر گرفتن وضااعیت حال حاضاار   ماه می 24تا  18ماه و کمترین فراوانی مربوط به  12تا  6

سخگویان )    سخگویان، که اکثریت پا شمول و یا در     %15( محصل و همچنین  %7/25پا سخگویان م از پا

شااود، نشااانگر این اساات  میپاسااخگویان را شااامل   %7/40، در مجموع حال انجام خدمت نظام وظیفه

ا و هشاااوند در این طیف قرار دارند. با توجه این دادهاکثریت افراد که از نظر خود بیكار محساااوب می

های مهارتی دانشاااگاهی و مدت زمان بیكاری رابطه معناداری  بین آموزش»همچنین بررسااای فرضااایه  

ارتی و های مه  ا تقویت دانشاااگاه  توان نتیجه گرفت که ب    که مرتبط با این مطلب اسااات می    «وجود دارد

 توان فاصااله زمانی بینها و تشااویق داوطلبان، میها در سااطح دیگر دانشااگاههمچنین ارائه این آموزش

 التحصیالن دانشگاه را کاهش داد.التحصیلی و اشتغال فارغفارغ

حصیالن  تالهای مهارتی دانشگاهی و اشتغال فارغهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین آموزش

فرضاایه فرعی طرح گردید که نتایج پژوهش بیانگر رابطه معناداری    6های اشااتغال  بود با توجه به مؤلفه

تیجه گرفت ن توانباشد. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از شش فرضیه، می     این شش فرضیه می  

شتغال فارغ   که بین آموزش شگاهی و ا د اداری در حد متوسط وجو التحصیالن رابطه معن های مهارتی دان

 باشد.همسو می ( 2013) 1کی وین و الیزابتدارد. این نتیجه با نتیجه پژوهش 
 

 ایمقایسه نتایج پژوهش با بیانات مسئولین دانشگاه فنی و حرفه

شگاه فنی و حرفه  شفیعی،  به گفته رییس دان صد فارغ  80( تقریباً 1394ای ) شگاه    در صیالن این دان التح

های این تحقیق این موضوع را تا حدی تأیید کرده اما بایستی توجه داشت    شوند. یافته کار میوارد بازار

اس دهند( را باید بر اسااالتحصاایالنی که ادامه تحصاایل می که مشاامولین نظام وظیفه و محصاالین )فارغ 

 تعریف سازمان آمار ایران شاغل محسوب کرد. 
 

 پیشنهادات

نه     فارغ          بر بودن این آمارگ به دلیل هزی له زمانی  فاصااا به  با توجه   التحصااایلی جامعه آماری این    یری و 

گردد که امثال این پژوهش را در ساااطح دانشاااگاه و با توجه به فاصاااله زمانی            پژوهش، پیشااانهاد می 

التحصااایلی جامعه آماری )بهتراسااات زمانی را در نظر بگیریم که افراد خدمت نظام وظیفه خود را  فارغ

                                                
1- Kevin Stolarick, Elizabeth Currid- Halkett 
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شند یا به  سال از فارغ  انجام داده با شود تا نتای      عبارتی بیش از دو  شد( انجام  شته با صیلی آنان گذ ج التح

 بهتری بدست آید.

های تی و استخدامهای دولالتحصیالن دانشگاه، نگاه اشتغال در دستگاهمتأسفانه هنوز نگاه بیشتر فارغ

ا و هارتی در دانشااگاههای مهتوان با ارائه آموزشباشااد. با توجه به مزیت خوداشااتغالی می رساامی می

لتحصیالن  اها تا حدی از مشكالت بیكاری فارغ ترویج فرهنگ خوداشتغالی در بین دانشجویان دانشگاه   

شگاه  ست. دان شگاه  ها کا سطح دیگر  های مهارتی و همچنین ارائه آموزشبا تقویت دان های مهارتی در 

صاایلی و التحوان فاصااله زمانی بین فارغتها میها و تشااویق داوطلبان به فراگیری این آموزشدانشااگاه

 ها را کم کرد.اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه
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