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 چکیده

ترین مسائل و مشکالت جهان است کـه         موضوع اشتغال و بیکاری نیروی انسانی یکی از مهم        
، تارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی   با توجه به عدم توازن ساخ     در کشورهای در حال توسعه      

بیکاری یا عدم اشتغال نیروی انسانی، آثـاری        . و سیاسی نقش و سهم بیشتری بر توسعه دارد        
هدف از ایـن     . و امنیتی به همراه دارد     ،ل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی    ئزیانبار در مسا  

                                                 
دیدگان  ه و تحلیل وضعیت اشتغال آموزشجزیت" عنوانبا این مقاله براساس نتایج پژوهش انجام شده .1

  امیری:برای آگاهی رک.  تهیه شده است"آن ثر برؤای و برآورد الگوی عوامل م سازمان آموزش فنی و حرفه
)1381.( 
 ای کشور کارشناس پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ∗
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یدگان مراکز آموزشی ثابت سازمان آموزش فنی        بررسی وضعیت اشتغال آموزش د     ،پژوهش
هـای    و پژوهش  ها  ه، نظری ها ضمن معرفی فرضیه   ای این منظور،  بر. استای در تهران     و حرفه 

بـه معرفـی    پس از آن     .نماییم ررسی می ثر بر اشتغال ب   ؤهای م  در زمینه شاخص  نیز  جهانی را   
در ادامه وضـعیت اشـتغال در       . مپردازی  می ای فنی و حرفه  های ارائه شده در سازمان        آموزش

دیـدگان فنـی و      ثر بر اشتغال آمـوزش    ؤهای م  سپس شاخص ،  طور اجمالی بررسی  ه  ایران را ب  
بـا  )  مـرد  -زن(ثیر آنها را بـه تفکیـک جنسـیت          أو شدت و جهت ت    در شهر تهران    ای   حرفه

ـ هـا عمومـاً   ایـن شـاخص   . کنیم  ارزیابی می استفاده از الگوی اقتصادسنجی لوجیت       : د از عبارتن
نـوع    و 2یا   1هل، جنسیت، نمره آزمون پایان دوره، سطح  مهارت          أسطح تحصیالت، سن،  ت    

 .   حرفه آموزشی
  مراکـز ثابـت   2 و  1دیـدگان درجـه      آمـوزش شامل تمامی   جامعه آماری این تحقیق     

 36860(فـر     ن  47810در مجموع  است که    1379-1377های    سال درآموزشی شهر تهران    
ــرد و  ــر م ــر زن 10950نف ــر) نف ــرد مــی را درب ــ(. گی ــداد فقــط شــامل  ). 1دولج ــن تع ای

هـای آزاد، کـارآموزان معرفـی شـده از آمـوزش و              آموزشـگاه   و استدیدگان آزاد    آموزش
هـا، صـنایع،    تحادیه بیمه بیکاری، ا:ی نظیریهای اجرا و دیگر دستگاه) شاخه کاردانش (پرورش  

 این برای. استای تصادفی  گیری، طبقه  هروش نمون . شود  را شامل نمی   …ها و  اصناف و زندان  
 اطالعـات مـورد نیـاز     . شـده اسـت    از اطالعات مقطعی در دوره زمانی سه ساله استفاده           کار
 و بنا به ماهیت موضوع از فن پرسشگری و          ،آوری و سازماندهی شده    صورت میدانی جمع  ه  ب

ان و عـدم بانـک      با توجه به نبـود اطالعـات کـافی از کـارآموز           . مصاحبه استفاده شده است   
که از ایـن      نمونه مورد مشاهده قرار گرفت     480اطالعاتی و نیز مشکل دسترسی به آنها فقط       

و  های آموزشی سازمان شـاغل بودنـد        نفر به دلیل آنکه قبل از گذراندن دوره        38تعداد نیز   
ه در نتیج  . از نمونه آماری حذف شدند     از این رو،  پس از آن نیز در همان شغل باقی ماندند،          

 . تقلیل یافت - نفر زن 143 نفر مرد و 299 - نفر 442حجم نمونه به 
 هـای سـطح تحصـیالت،       شـاخص  در شهر تهـران   دهد    حاضر نشان می   پژوهشنتایج  

های نمره آزمون    همچنین شاخص . ردان اثر مثبت دارد   هل و نمره آزمون بر اشتغال م      أت سن،
ـ  اسـت، و حرفه آموزشی که اغلب مربوط به بخش خـدمات             ر اشـتغال زنـان  اثـر مثبـت          ب

ـ     شاخص   اما در برآورد کل نمونه آماری اعم از زن و مرد،          . دارد ثیری بـر   أجنسـیت هـیچ ت
اشتغال نداشته و به همین دلیل تفاوت معنی داری بین نرخ بیکـاری زنـان و مـردان وجـود                    

 .ندارد
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 مقدمه 

 نیروی انسانی متخصـص بـه   در حال حاضر. استترین عوامل تولید هر جامعه     یکی از مهم   نیروی کار 
 الزم است ،بنابراین. رود مین رشد اقتصادی کشورها به شمار میأترین منابع اصلی ت عنوان یکی از مهم  

و استفاده بهینه از آن در مرکـز توجـه          ) تولید نیروی انسانی  (مد  اتربیت نیروی انسانی  متخصص و کار      
 نیـروی کـار، فقـدان ارتبـاط کـافی و عـدم              جـم حرشـد فزاینـده     امروزه   لیکن .ریزان قرار گیرد    برنامه

زایـی جامعـه     های اشتغال  شد اقتصادی و ظرفیت   ر، عدم تناسب    هماهنگی بین نظام آموزش و بازار کار      
در بـین زنـان، فقـدان       ه خصوص   آموختگان، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در جامعه ب         با رشد دانش  

فقدان اطالعات مورد نیاز بازار کار باعـث  نیز تحصیالن و ال های مورد نیاز بازار کار از سوی فارغ   مهارت
 های سیاسـتگزاران جوامـع در حـال توسـعه از جملـه ایـران       ترین دغدغه د تا موضوع اشتغال از مهم ش

 .به شمار آید
های مـورد نیـاز بـازار کـار از سـوی              فقدان مهارت  ،از آنجایی که یکی از دالیل بیکاری در کشور        

 و 107 کشور کـه بـر اسـاس مـاده     ای سازمان آموزش فنی و حرفه  رود   نتظار می ، ا استگان کار   دجوین
در ) هـای مهـارتی    آمـوزش (مدت   کوتاه/ رسمیغیرای   فنی و حرفه  های   متولی آموزش  کار،   قانون 108
، بتواند نقش بسزایی را در کاهش نـرخ بیکـاری ایفـا             باشد یمخدمات و کشاورزی     های صنعت،  بخش
دیـدگان   ثر بـر اشـتغال آمـوزش   ؤهای م تا ضمن معرفی شاخصکوشیدیم این مقاله     در  از این رو،   .کند

مطالعـه اثرعوامـل و      بـرای  .یمیآن را مشـخص نمـا      ثر بـر  ؤای، شدت و جهت عوامـل مـ        فنی و حرفه  
از آنجایی که متغیر وابسته اشتغال یـک        . کردیم استفاده   1متغیرهای کیفی تحقیق از متغیرهای مجازی     

کند برای تخمین مدل  های صفر و یک را اختیار می  و فقط یکی از ارزش   است،ی  متغیر گسسته موهوم  
افزاری  نرم برای تحلیل اطالعات از بسته    . از الگوی اقتصادسنجی لوجیت چندمتغیره استفاده شده است       

TSP-بـر  ... اجتمـاعی، سیاسـی و      اثر متغیرهـای کـالن اقتصـادی،       پژوهشدر این    . استفاده گردید  ٧
 . فرض شده استاشتغال ثابت

ای از   سـپس خالصـه    ه،را مـرور کـرد    های تجربـی     و پژوهش ابتدا مباحث نظری     ،در مقاله حاضر  
پـس از آن    . دهـیم  مورد بحث قرار مـی    را  شهر تهران   ای در    فنی و حرفه  سازمان آموزش   های   آموزش

                                                 
١. Dummy Variable 
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ال ثر بـر اشـتغ    ؤهـای مـ     شـاخص  همچنـین  و   ،هـای اخیـر    وضعیت اشتغال و بیکاری ایران طی سـال       
. دشـو   بررسی می ) با فرض ثابت بودن سایر عوامل     (ای به تفکیک جنسیت      دیدگان فنی و حرفه    آموزش

 .ه خواهد شدئدر بخش پایانی نیز نتایج و پیشنهادهایی ارا
 

 های اشتغال  مروری بر نظریات جهانی و شاخص

ه مهاجرت عظیم    بسیاری از کشورهای درحال توسعه از ترکیب منحصر به فرد سه پدید            در حال حاضر  
شـهری و    کـاری فزاینـده     و بیکاری و کـم     ،کشاورزیبخش  وری پایین    بهره جمعیت از روستا به شهر،    

 یکـی از   بیکاری قابل توجه در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته احتمـاالً           .اند روستایی به ستوه آمده   
 شـورهای در حـال توسـعه،      امروزه در طیـف وسـیعی از ک        .ترین عالیم توسعه ناکافی آنهاست     برجسته

البته مسئله بیکـاری از مـوارد فـوق          .گیرد می نیروی کار آنها را در بر     از   درصد   20 تا 10بیکاری آشکار   
کرده و مشـاغل موجـود در         جوانان تحصیل   میان ویژه در ه   و توقعات بسیار باالی شغلی ب      رود  میفراتر  

 : ال متعددی دارد که عبارتند ازبیکاری اشک .شود میشامل نیز را مناطق شهری و روستایی 
 1بیکاری آشکار .1
 کم کاری .2

 ظاهراً فعال ولی با بهره برداری کم  .3
 2ن کم کاری پنها. 3-1
  3بیکاری  پنهان. 3-2
 بازنشستگی زودرس. 3-3
 غیر مولدان. 4 

 و به ایـن  دارد منحصر به فردی گی ویژ،از حیث تاریخی مسئله بیکاری در کشورهای جهان سوم 
مده بـرای ایـن ادعـا وجـود         سه دلیل ع   .شود ی متعدد اقتصادی غیر قراردادی می     ها لتابع تحلی ترتیب  

 : دارد
                                                 

١. Open Unemployment 
٢. Disguised Uemployment 
٣. Hidden Uemployment  
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هـای رکـود وجـود        بدترین سـال   طیدر مقایسه با بیکاری آشکاری که در کشورهای صنعتی حتی            .1
تـری از نیـروی کـار کشـورهای          بزرگ طور منظم و شدید در نسبت     ه   بیکاری و کم کاری ب     ،داشت

 .گذارد عه یافته از طرق متعدد اثر میکمتر توس
 این مسـائل    ،لذا .تر از کشورهای توسعه یافته است      اشتغال در جهان سوم بسیار پیچیده     علل مسائل    .2

های نوع ساده کینز مبنی بر توسـعه         کند که از سیاست    های متنوعی را ایجاب می     یک رشته سیاست  
 .رود  مراتب فراتر میه ب،تقاضای کل

 فقر و سطح پایین زندگی همراه با فقدان         ،یکاری در کشورهای جهان سوم هرچه باشد      ابعاد و علل ب    .3
بنابراین اتخاذ یـک سیاسـت       .ندرت در کشورهای توسعه یافته کنونی وجود داشته است         کار مولد به  
 ضـرورت بسـیار     ،وسیله کشورهای کمتر توسعه یافته و هم کشورهای توسـعه یافتـه           ه  موزون هم ب  

           1.دارد
 

 ثر بر اشتغال و بیکاریؤعوامل م

 میر و اشتغال       و ولد، مرگ و  زاد)الف
 بـه انـدازه و      جـوی کـار هسـتند اساسـاً        و   شمار افرادی که در یک کشور کمتر توسعه یافته در جست          

میان فرایندهای متعددی که روند رشد کلی جمعیت از . ترکیب سنی جمعیت آن کشور نیز بستگی دارد     
 : ای برخوردارند  دو فرایند از اهمیت ویژه،سازد نیروی کار بومی مربوط می به رشد را

و ولد و مرگ و میر اهمیت        اندازه کلی نرخ رشد جمعیت هر چه باشد متغیرهای زاد         نخست اینکه،   
گذارد، در حـالی     ثیر می أنرخ زاد و ولد به وضوح فقط در تعداد افراد تازه به دنیا آمده ت              . ای دارند  جداگانه

در اقتصادی که نرخ    . سازد ثر می أمت) طور نابرابر ه  اگرچه ب (های سنی را     که نرخ مرگ و میر، تمام گروه      
 )15-1(میر در آن باالست درصد بیشتری از کل جمعیت در گـروه سـنی وابسـته                  ولد و مرگ و    زاد و 

نـابراین کـاهش    ب. ین اسـت  یمرگ و میر در آن پـا       گیرند تا اقتصادی که نرخ زاد و ولد و         سال قرار می  
 . دهد نیروی کار را در آینده افزایش میسریع نرخ مرگ و میر و افزایش زاد و ولد حجم 

                                                 
 ).1377( . تودارو: رک.1
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 گـذارد،  ثیر می أخیر بسیار ت  أهای سنی با ت    کاهش باروری در حجم نیروی کار و ساخت       دوم اینکه،   
ـ  . جمعیـت اسـت  "نیـروی محرکـه  "حتی اگر این کاهش سریع باشد، دلیل این امر وجود پدیده      دون ب

و دلیلش  ،  ار دارد یسبدر بهبود نهایی مسئله اشتغال اهمیت        ،هش نرخ رشد بیش از حد جمعیت      شک کا 
 .1این است که کاهش رشد جمعیت، تعداد و رشد متقاضیان جدید کار را در آینده کاهش خواهد داد

 
  و توزیع درآمدرفق ، بین بیکاریط ارتبا)ب
ری و کم کاری، فقر گسترده و توزیـع نـابرابر درآمـد وجـود                بسیار نزدیکی بین سطح باالی بیکا      ۀرابط
 فقیرترین افـراد  ۀ در زمر،کسانی که شغل منظمی ندارند و یا فقط شغل نیمه وقت نامنظمی دارند      . دارد

 عمومـاً در میـان    های عمومی یا خصوصـی شـغل منظمـی دارنـد،          افرادی که در بخش   . گیرند قرار می 
 که فرض کنیم هر کـس کـه شـاغل نیسـت        استاما اشتباه   .  هستند های درآمدی متوسط تا باال     گروه

زیرا ممکن اسـت    . کنند وضع نسبتاً خوبی دارند     لزوماً فقیر است و یا تمام کسانی که تمام وقت کار می           
ـ           ) طور ارادی ه  ب(برخی از کارگران بیکار شهری       ه بیکار باشند، بدین معنا که ممکن اسـت ایـن افـراد ب

 بـه دنبـال مشـاغل خاصـی         ،ه ناشی از تحصیالت و  یا کیفیت تخصصی آنهاست         دلیل توقعات زیاد ک   
کنند و چون منابع     کنند مشاغل پستی است خودداری می       افراد از قبول مشاغلی که فکر می       این. باشند

گونـه افـراد طبـق تعریـف         این. تأمین مالی دیگری دارند از نظر قدرت مالی قادرند تا مدتی کار نکنند            
به همین نحو افراد بسیاری وجود دارند که ممکن اسـت از نظـر              .  ممکن است فقیر نباشند    بیکارند ولی 

بسـیاری از کـارگران دارای      .  تمام وقت کار کنند ولی درآمد بسیار کمی داشته باشند          ،ساعت کار روزانه  
ن کارگران خدماتی و کـارگرا       گردها، وران، دوره  پیشه(مشاغل آزاد بخش به اصطالح غیررسمی شهری        

طبق تعریف شاغل هسـتند ولـی       نیز  گونه افراد    این. بندی کرد  توان بدین نحو طبقه    را می ) ها تعمیرگاه
 .اغلب بسیار فقیرند

سـت کـه یکـی از        ا  ارتبـاط بـین بیکـاری و فقـر، واقعیـت ایـن             ۀبا وجود مالحظات فـوق دربـار      
 تـأمین امکانـات    وتـه های عمده برای کاهش فقر، نابرابری در کشـورهای کمتـر توسـعه یاف      مکانیسم

 .21اشتغال مولد برای افراد فقیر است

                                                 
 ).1377( . تودارو: رک.1
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  تورم و بیکاری)ج
منحنی فیلیپس رابطـه معکـوس بـین        . همواره افزایش تولید واقعی با کاهش نرخ بیکاری همراه است         

ایش نـرخ تـورم نـرخ بیکـاری         براساس این منحنی  با افـز       .کند خ تورم و نرخ بیکاری را بررسی می       نر
  نـرخ    ،شـود  نامیده مـی  » تورم رکودی « شرایط که در اقتصاد     اما در برخی    . کسرعو ب یابد   کاهش می 

های انقباظی و انبسـاطی پـولی    یابند که برای رفع آن از سیاست تورم و نرخ بیکاری هر دو افزایش می  
 1.دشو استفاده می

 ایهـ   بیکـاری و تـورم در ایـران طـی سـال            ۀ رابطـ  ، صورت گرفته  1379در تحقیقی که در سال      
 منفی بین نرخ بیکاری  ۀمدت رابط  براساس نتایج این تحقیق در کوتاه     . ه است شد بررسی   1350-1378

. داری بین نرخ تورم و نـرخ بیکـاری وجـود نـدارد             یولی در بلندمدت رابطه معن    . و نرخ تورم وجود دارد    
 2. اردداری بین نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص ملی در کشور وجود د یهمچنین رابطه معن

 
 علم، فناوری و اشتغال )د

وری موجـب  نـا آیا تغییـرات علمـی و ف   . متفاوتی وجود داردهای هاشتغال نظری  وری بر اثیر فن أدر مورد ت  
ها و انتقـال فنـاوری بـه هرکشـور           الی است که اغلب در مورد نوآوری      ؤگردد؟ این س    بیکاری پایدار می  

 .دشو مطرح می
های مـورد    های اقتصادی، شرایط بازارکار و نبود مهارت       نگاهدر چند سال گذشته در بسیاری از ب       

ـ . اسـت    گرفتـه  قـرار  وری جدید مورد اشاره   ابه عنوان موانعی برای پذیرش فن     نیاز    ایـن  آنکـه ویـژه  ه  ب
وری جدید مستلزم وجود نیروی انسـانی      نابرداری از ف     بهره ، دیگر بیانوری مکمل مهارت باشد یا به       افن

 وری موجب تغییر ساختار   ادهد که تغییرات چشمگیر فن      اخیر نشان می  طالعات  م .ماهر و متخصص باشد   
 شدن تقاضـا بـرای کـارگران فاقـد          کمترای که این تغییرات موجب        گونهه   ب ،شود  مهارتی کارگران می  

 یـا بـدون تغییـر    دهـد  میمهارت یا کم مهارت شده، در حالی که تقاضا برای کارگران ماهر را افزایش            
  و  بنـابراین علـم   . یابد    ابعاد بیکاری افزایش می    وری،نا همچنین در صورت نبود تغییرات ف      .دارد  نگاه می 
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ثیراتی را به صـورت افـزایش بیکـاری در جامعـه دارد، امـا ایـن                 أوری ت   وری از طریق افزایش بهره    ناف
 از ایـن رو . ثیرات موقتی بوده و اقتصاد این قدرت را دارد که افراد بیکار شده را دوبـاره جـذب نمایـد       أت

 .1استثیر مثبت براشتغال أوری دارای تناتغییرات ف
 
 اشتغالو ، مهارت آموزش )هـ

کند منابع انسـانی آن   آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می             
کـه   معتقـد اسـت      2برای مثال پروفسور فردریک هاربیسون    . کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن        

هـا و    وضوح کشـوری کـه نتوانـد مهـارت        ه  ب. دهد می ها را تشکیل   منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت     
برداری کند قادر نخواهد بـود       ثری بهره ؤدانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو م             

انسـان، نظـام   ها و دانش  م نهادی اصلی برای توسعه مهارتسمکانی. هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد    
لیکن اکثر کشورهای جهان سوم بر این باورند کـه رمـز اصـلی توسـعه ملـی فقـط در                     . آموزشی است 

کـار   بـازار  هـای شـغلی و نیـاز       به فرصـت   های آموزشی است بدون آنکه     گسترش کمی سریع فرصت   
 .توجهی داشته باشند

 : زند بر محور دو جریان اصلی اقتصادی دور میویژه طور ه آموزش و اشتغال ب
 ؛و عرضه آموزشی) های اقتصادی است که انگیزه(تأثیر متقابل تقاضای آموزشی . 1
 این تفـاوت  هایهای اجتماعی و شخصی در سطوح مختلف آموزشی و اثر  تفاوت بین فواید و هزینه    .2

 .3گذاری آموزشی در استراتژی سرمایه
سعه، گسترش کمـی و وسـیع       ا در اکثر کشورهای در حال تو      ه هظهور پدیده بیکاری تحصیل کرد    

مشـکل  که چه از نظر اقتصادی و چـه از نظـر اجتمـاعی               طوریه  ب. برد ال می ؤنظام آموزشی را زیر س    
 بـا فزونـی عرضـه بـر تقاضـای         . آن را بـر حسـب تخصـیص بهینـه منـابع توجیـه کـرد               آن  توان    می

 .کننـد  ا طلـب مـی    تـری ر   آنها مجبورند مشاغلی را بپذیرند که سطوح تحصیلی پایین         آموزش دیدگان، 
شود و نه مهارت و آموزشی که فرد کسب کـرده            دست آوردن شغل می   ه   شرط ب  ،به این ترتیب مدرک   
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آموختگـان در ایـران در       ایران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و به همین دلیـل بیکـاری دانـش               . است
 1. گردد چارچوب بیکاری ساختاری تحلیل می

هـای   ت گرفته از خصیصهأپذیری نش ای به سبب انعطاف فههای فنی و حر     آموزش جهتدر همین   
هـای الزم    و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت، اجتماعی حاکم بر کشور  -بازار کار و اوضاع اقتصادی    

های  بسیاری از افراد فاقد مهارت     .در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش بسزایی در اشتغال دارد           
شود که ضمن توجـه بـه    تحصیالت زمانی منجر به افزایش کارایی افراد می     . ر هستند مورد نیاز بازار کا   

 زمـانی تحقـق     ،رعایـت ایـن جنبـه     . در نظر گرفته شود   های کاربردی آموزش نیز      ، جنبه مباحث نظری 
 ایـن ارتبـاط      نبود. یابد که بین سطوح مختلف تحصیلی هماهنگی و تناسب الزم وجود داشته باشد             می

آموختگان به دلیل فقدان مهارت  نتوانند در محیط کار کـارایی مناسـبی داشـته                  تا دانش  شود باعث می 
  2.باشند

عمـومی  هـای    و هم مهـارت   های خاص مورد نیاز صنعت       ای هم مهارت   های فنی و حرفه    آموزش
فنـاوری  نی که به دلیـل تغییـرات        ها همچنین برای شاغال    این نوع آموزش   .سازد بازار کار را فراهم می    

لذا بـه ایـن نـوع       . کند  امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می          ،شوند دچار کاهش کارایی می   
بیکاری ساختاری که ناشی از تغییـرات       ، به خصوص    ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری        آموزش

 پیوند آشـکار و     ای های فنی و حرفه     بازار کار و آموزش     میان .شود ، نگریسته می  استدر اقتصاد جهانی    
تـرین عـواملی اسـت کـه بـر پویـایی             تغییرات حادث در بازار کار یکـی از مهـم         . ای وجود دارد   پیچیده
هـای فنـی و      اری آموزش زثر بر سیاستگ  ؤدر واقع عوامل م   . گذارد ثیر می أای ت  های فنی و حرفه    آموزش
 : ای عبارتند از حرفه
 ؛یازهای مهارتی در یک محیط رقابتیرفع ن) الف
 ؛کاهش سطوح بیکاری ) ب

بـارت دیگـر نظـام آمـوزش فنـی و           بـه ع  . این دو عامل به شدت با تغییرات بازار کار در ارتباط هستند           
بازار کار نیز در .  استثیر رفتار بازار کارأثیر ساختار بازار کار و هم تحت تأای به شدت هم تحت ت  حرفه
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حال توسعه از پیچیدگی خاصـی برخـوردار        کشورهای مختلف اشکال متفاوتی دارد و در کشورهای در          
لذا نوع برخـورد کشـورها بـا         .باشد های اقتصادی این کشورها می     بازار کار غیر رسمی از ویژگی     . است

 بین دولـت و   مثال در آلمان شاهد نوعی شراکت اجتماعیبرای. مهارت آموزی و اشتغال متفاوت است    
 در ایـن کشـور    ای   هـای فنـی و حرفـه        آمـوزش  .ای هسـتیم   های فنی و حرفه    صنعت در زمینه آموزش   

. در آلمان بازار کار به شدت تنظیم شـده اسـت   .از جریان آموزش عمومی رسمی متمایز است     ت  شدبه  
شود که نیروی  اغلب گفته می. های کارآموزی دارند    زیادی برای شرکت در دوره     ۀکارگران آلمانی انگیز  

در حـالی کـه در فرانسـه     .1است تمام کشورهای جهان باالترین سطح مهارت در بین  دارای  کار آلمان   
 و  اسـت  در فرانسه تمرکزگرایی شـدیدی حـاکم         ، دیگر بیانبه  . دولت نقش اصلی را در این زمینه دارد       

به همین دلیـل سـاختار بـازار        . ای و آموزش رسمی ارتباط نزدیکی وجود دارد        بین آموزش فنی و حرفه    
 و تا کنون نیز     ،فزایش بیکاری و تورم مدرک در این کشور شده        ای است که سبب ا     کار فرانسه به گونه   

، اتـریش و    یسئدر کشورهای دانمـارک، سـو     . 2وری باالی نیروی کار دست یابد      نتوانسته است به بهره   
 متعلـق بـه بـازار و        ای اساسـاً   وزی قوی هستند، آمـوزش فنـی و حرفـه         آلمان که دارای سیستم کارآم    

ای آمــوزش و پــرورش عمــومی و آمــوزی مبتنــی بــر اســتانداردهدر ژاپــن مهــارت . ســتها اتحادیــه
 3.باشد اد در آموزش مبتنی بر کارخانه میگذاری زی سرمایه

داننـد کـه بـه دنبـال         ای را یادگیری مبتنی بر شایستگی مـی        های فنی و حرفه    در استرالیا آموزش  
در کشور انگلسـتان  . داردهمین وضعیت در انگلستان با پیچیدگی بیشتری وجود  4. نتیجه و پیامد است 

 عملکرد انگلستان در مقایسه با سایر       به طور اساسی   و   شود  نمیهای خوبی    ای حمایت  تعلیمات حرفه از  
  5.استکشورها ضعیف 
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تمـایز   CVT( 2(ای  و آموزش مستمر حرفـه  1 )IVT(ای  وپا همچنین بین آموزش اولیه حرفه    در ار 
شود، در حالی که آمـوزش        از طرف دولت اجرا و اداره می       ای معموالً  آموزش اولیه حرفه  . شوند ل می یقا

 .3ای بعد از مرحله اشتغال است مستمر حرفه
  غیر رسمی است، در حالی که در آلمـان کـامالً   فرانسه و مکزیک این نوع آموزش کامالً       در ژاپن، 

هـای   ر دوره دبارهـا زیرا در این کشـور جمعیـت کـارگری          ،  رسمی است و در امریکا حالت بینابین دارد       
  4. شوند آموزشی و کارآموزی شرکت داده می

 بر مبنای نیازهای دولـت شـکل        معتقد است که آموزش و پرورش و نظام کارآموزی اساساً          5گرین
ثیر نـاپلئون بـر آمـوزش و پـرورش          أت. ییدکننده این نظریه است   أکشور فرانسه به شدت ت    . گرفته است 

ای از سیستم آموزشی فرانسه بـرای        بخش عمده  . مشاهده است  فرانسه و نظام کارورزی آن هنوز قابل      
در گذشـته   .  شـکل گرفـت    حکومتمین دو هدف اصلی تثبیت زبان و فرهنگ ملی و اهداف نظامی             أت

 دولت فرانسه   ، به این سو   1980 منزلت اجتماعی پایینی بود ولی از دهه         دارایکارآموزی در این کشور     
هـای کـارآموزی     بیکاری جوانان در صدد گسترش دوره      کاهش   برای افزایش قدرت و رقابت صنعتی و      

کارفرمایان به ازای    .های اقتصادی برآمد   ها و بنگاه   سسات مختلف، اتاق بازرگانی، شهرداری    ؤزیر نظر م  
ـ            استخدام هر کارآموز مقرری دریافت می      مین اجتمـاعی   أکنند و مجبور به پرداخت سـهم کارفرمـا در ت

 :ای در کشورها متفاوت بوده و به عوامل مختلفی نظیر د آموزش فنی و حرفهطور کلی رونه ب 6. نیستند
بـا  بنـابراین   .  دارد بسـتگی شرایط حاکم بر جامعه ، عوامل ایدئولوژی و نوع و مرحله توسعه اقتصـادی               

. آلی وجـود نـدارد     ای ایده  ، آموزش فنی و حرفه    اجتماعی و سیاسی   توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی،    
ها با توجه به هزینه بر بودن، بتواند با تغییرات حـادث در   که این نوع آموزشاست این است  آنچه مهم   

 .ثر واقع شودؤجامعه منطبق  باشد و در کاهش نرخ بیکاری م
                                                 

١. Initial  Vocational Training  
٢. Continuing Vocational  Training   

 ).1979. (رینگر: ر ک. 3
 ).1998. (تآروم و هو: ر ک. 4

۵. Green  
 ). 1990. (گرین: ر ک. 6
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 آموزش زنان و اشتغال )و
کمتـری در مقایسـه بـا پسـران کسـب           تقریباً در تمام کشورهای جهان سوم دختران جـوان آمـوزش            

فریقـا از   انسی آموزشی در کشورهای فقیر و برخـی از منـاطق خاورمیانـه و شـمال                 شکاف ج . کنند می
کم شدن شکاف جنسـی از طریـق گسـترش امکانـات بـرای زنـان از نظـر                   . مناطق دیگر باالتر است   

 :اقتصادی به دو  دلیل زیر مطلوب است
 ؛ستدر اکثر کشورهای در حال توسعه نرخ بازده آموزشی زنان از مردان بیشتر ا. 1
برد بلکه باعث مشارکت بیشتر آنان نیـز         افزایش آموزش زنان نه تنها بازدهی آنان را در کار باال می           . 2

 1.شود می
 به منظور بررسی  نرخ بیکاری نیروی کار متخصص کشـورهای            1380 که  در سال      ارزیابینتایج  

ا بـه دلیـل وجـود    دهد که در سطح اروپ      نشان می  ،مختلف جهان به تفکیک جنسیت انجام گرفته است       
داری بین    اجتماعی تفاوت معنی   ،های اقتصادی   حضور گسترده زنان در فعالیت     نیزکشورهای صنعتی و    
سعه به علت فقر اقتصادی حال تو  ولی در کشورهای در    .ن مرد و زن وجود ندارد     انرخ بیکاری متخصص  

 2.طور چشمگیری وارد بازار کار شونده اند ب ، زنان نتوانستهو فرهنگی
 اعتبـارات جـاری و عمرانـی دولـت،         ص ملـی،  ل تولید ناخا  :های بسیاری نظیر   طور کلی شاخص  ه  ب

ند کـه در ایـن      هسـت ثر  ؤنیز بر اشتغال م    …دستمزد و  موجودی سرمایه،  حجم پول و اعتبارات بانکی،    
 .دش اثر آنها ثابت فرض پژوهش

 
 ای های ارائه شده در سازمان آموزش فنی و حرفه معرفی آموزش

 اجـازه یافـت تـا عهـده دار اجـرای            1349کار و امور اجتماعی بر مبنای قوانین مربوط، از سال           وزارت  
 نیـز سـازمان   1359در سـال    . شـود ) های کوتاه مـدت    آموزش(ای   حرفه های غیررسمی فنی و    آموزش

ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، بـر اسـاس مـاده واحـده مصـوبه                    حرفه آموزش فنی و  
ای، مراکـز تعلیمـات      حرفـه   انقالب جمهوری اسالمی ایران از ادغام اداره کل آمـوزش فنـی و             شورای
ایـن سـازمان    . دکرو شروع به فعالیت     شد  های کارآموزی تشکیل     ای صندوق کارآموزی و کانون     حرفه

                                                 
 ).1377. (تودارو: ر ک. 1
 ). 1380. (زرساز: ر ک. 2
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. استهای مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی        مدت در بخش   های کوتاه  براساس قانون متولی آموزش   
 و ای کشور در اجرای اهداف قـانون اساسـی و بـه منظـور اشـتغال مولـد                  حرفه  آموزش فنی و   سازمان

ن برحسب نیاز و با توجـه بـه اسـتقرار نـوع صـنعت               ال مهارت شاغ  یمستمر جویندگان کار و نیز ارتقا     
و توسعه مراکز کارآموزی در کلیـه سـطوح مهـارتی اقـدام               نقاط کشور نسبت به ایجاد     تمامموجود در   

آمـوزش در   آموزش توسـط تـیم سـیار،    ، های خود را به صورت آموزش در مراکز ثابت        و آموزش  نموده
های آزاد  آموزشگاه(دولتی  در پادگان و آموزش توسط بخش غیرآموزش آموزش خودیاری فنی، صنایع،

 12.دهد ه میئارا)  ای فنی و حرفه
، مرکـز آمـوزش فنـی و        ور را در  های مـذک    ای از حرفه    تردهاین سازمان در شهر تهران فعالیت گس       
 مراکـز ثابـت آموزشـی ایـن        2و  1 تعداد آموزش دیدگان درجه      1جدول  کند که     ای ثابت ارائه می     حرفه

 .دهد  نشان می1379-1377سازمان را طی سه سال 
 

به تفکیک ای شهر تهران  مراکز آموزش فنی و حرفهدیدگان   تعداد آموزش.1 جدول
 1379-1377های   سالحرفه، جنسیت و سطح مهارت طی

 

 زن مرد 2درجه  1درجه  حرفه 
 158 22144 21882 420 اتومکانیک

 7 3880 1953 1934 برق و الکترونیک 
 1258 563 1758 63 صنایع چوب
 1031 105 1079 57 خیاطی

 3019 618 565 3072 صنایع دستی 
 286 870 962 194 عمران و نقشه کشی

 0 1246 1246 - صنایع فلزی و متالورژی
 4558 3258 6131 1685 رایانه
 612 21 - 633 هنر

 12 2280 1928 364 خدمات مالی
 6 857 863 - مکانیک

 3 1018 734 287 سیساتأت
 10950 36860 39101 8709 جمع کل

                                                 
 ).1379.(ای   سازمان آموزش فنی و حرفه:ک ر. 1
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 در شهر تهران و  اشتغال و بیکاری در ایرانتصویر 

 اخیـر منجـر بـه       ۀ ایران در دهـ     در ترکیب جمعیت دگرگونی در ساختار و      اشاره شد    طور که قبالً   همان
 کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به یک سـطح متعـارف و قابـل               بنابراین. ده است شافزایش نرخ بیکاری    

 یکی از محورهای اصـلی برنامـه        کهیی  آنجا از و .استهای جامع و هدفمند       ریزی   نیازمند برنامه  ،قبول
 تحقـق   ؛رفع بحران بیکاری و افزایش اشتغال اسـت       ،  فرهنگی کشور  و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی   

 .رود می های برنامه سوم توسعه به شمار موفقیت این هدف از
 1379 ل تـا سـا  1370ل را از سا جمعیت فعال کشور  ای از روند اشتغال و بیکاری      خالصه 2جدول  
 . دهند نشان می

 
و نرخ اشتغال  بیشتر برحسب وضع فعالیت و  ساله و10جمعیت .2جدول

  در ایران1379-1370 های طی سالبیکاری 

1379 1378 1377 1375 1370 
 سال             

 عنوان

100 100 100 100 100 
سال 10جمعیت 
 ) درصد (به باال

19/37 96/36 48/36 73/35 56/38 
جمعیت فعال از 
 نظر اقتصادی

 )درصد(

79/62 02/63 51/63 27/64 44/61 
جمعیت غیرفعال 

 صادیاقت نظر از
 )درصد(

75/85 46/86 52/87 9/90 87/88 
 نرخ اشتغال

 )درصد(

25/14 54/13 48/12 1/9 12/11 
 نرخ بیکاری

 )درصد(
 .1379 ی سالنامه آمار ـایران مرکز آمار: منبع

 .1375 ی سالنامه آمار ـایران مرکز آمار       
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 شـد،  انجـام    1375براساس اطالعات آخرین سرشماری عمومی نفـوس و مسـکن کـه در سـال                
ای از وضعیت اشتغال و بیکاری جمعیت فعال شهر تهران به تفکیـک جنسـیت                اطالعات تفکیک شده  

 .دش وضعیت اشتغال و بیکاری جمعیت فعال استان تهران منظور 3لذا در جدول . نیستموجود 
 

نرخ اشتغال و  بیشتر برحسب وضع فعالیت و  ساله و10جمعیت. 3جدول 
 1375استان تهران در سال بیکاری 

 نرخ بیکاری
 )درصد(

 نرخ اشتغال
 )درصد(

جمعیت غیرفعال 
 اقتصادی نظر از

 )درصد(

جمعیت فعال از 
 نظر اقتصادی

 )درصد(

جمعیت 
سال به 10
 ) درصد (باال

 فعالیت             
 عنوان

 مرد 100 97/59 03/40 56/88 44/11

 زن 100 19/7 81/92 39/86 59/13

 . 7-2نتایج تفصیلی استان تهران  - 1375رشماری عمومی نفوس و مسکن سال س:منبع 
 

 های  میزان اشتغال و بیکاری جمعیت فعال استان تهران در سال.4جدول 
1377-1379 

 نرخ بیکاری
 

 نرخ اشتغال
           عنوان              

  سال

06/11 94/88 1377 

31/11 69/88 1378 

09/12 91/87 1379 
 .1379 سالنامه آماری کشور- مرکز آمار ایران: منبع

 
های غیر رسمی کشور تحقیقات جامعی       دیدگان آموزش  موزشآ وضعیت اشتغال    ۀسفانه در زمین  أمت

 در این خصـوص صـرفاً     . نیستصورت نگرفته است و به همین دلیل آمار و اطالعات دقیقی در دست              
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ـ    .دکر، اشاره   ها انجام شده است    تانهای مختلفی که به تفکیک اس      توان به بررسی   می  آنهـا   ۀکه از جمل
 سطح سواد،  سن، ای به تفکیک جنس،    دیدگان فنی و حرفه    بررسی وضعیت اشتغال آموزش   توان به    می

بر اساس نتایج هـر  . شرقی و کرمانشاه اشاره نمود های آذربایجان رشته آموزشی در استان نوع فعالیت و  
 .ثیر مثبت داشتندأ نوع فعالیت بر اشتغال تهای سطح سواد و  شاخصپژوهش،دو 

 
 افراد نمونه شهر تهران اشتغال وضعیت بررسی 

  نفـر مـرد مـورد نمونـه     299هـا، از بـین       طور کلی بر اساس اطالعات استخراج شده  از پرسشـنامه          ه  ب
 در حرفـه صـنایع چـوب،       %02/7 در حرفه برق و الکترونیک،      %05/17 در حرفه اتومکانیک،   % 1/27

 در حرفـه رایانـه،     %7/9 در صنایع فلزی و متـالورژی،      %37/11 در حرفه عمران و نقشه کشی،      02/8%
هـای   در حرفـه   %0سیسـات و    أدر حرفـه ت    %7/7در مکانیـک،     %35/7 در حرفه خدمات مالی،    34/4%

در حرفـه   % 89/4ونـه نیـز      نفـر زن مـورد نم      143از بین    .اند دستی و هنر آموزش دیده      صنایع خیاطی،
در عمــران و  %19/4 ، دســتی در حرفــه صــنایع  %25/41 در حرفــه خیــاطی، %18/18 ،ایع چــوبصــن
در حرفـه خـدمات مـالی آمـوزش          %18/11در هنـر و      %79/2 در حرفه رایانـه،     %48/17کشی،   نقشه
نیز باالی   %67/2آنها زیر دیپلم و  %52/56 مردان دارای تحصیالت دیپلم،  %8/40همچنین  .اند دیده

% 77/23 آنها دارای تحصـیالت دیـپلم،      %32/71در خصوص سطح تحصیالت زنان نیز        .ندهستدیپلم  
 .باشند نیز باالی دیپلم می %89/4زیر دیپلم و 

آنها   %95/78 در مورد زنان نیز      .ندهستهل  أآنها مت % 73/18مردان مورد نمونه مجرد و       27/81%
 در  بقیـه  و   2ان در سطوح مهـارتی درجـه        زن %54/54مردان و     %23/69 .ندهستهل  أ مت بقیهمجرد و   

 . اند  آموزش دیده1سطوح مهارتی درجه 
و برای کل نمونـه     % 33و  % 31ها میانگین اشتغال مردان  و زنان به ترتیب           براساس نتایج آزمون  

 در مشـاغل    %56ن در مشاغل مرتبط بـا حرفـه آموزشـی و             شاغال %44. ورد گردید آبر% 32آماری نیز   
  د اشتغال مردان بـه ترتیـب در حرفـه         یشترین درص  ب .ه آموزشی مشغول به کار  شدند      مرتبط با حرف  غیر

 و بیشترین میزان اشتغال زنان نیز در حرفـه          ،برق و الکترونیک و صنایع فلزی و متالورژی        اتومکانیک،
 .استخیاطی 

 از طریـق مراکـز      %94/7  از طریـق آگهـی،     %73/24 ن از طریق رابطه،    شاغال %77/33همچنین  
 .  به صورت خود اشتغال شاغل شدند%56/32یابی و کار
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 ای به تفکیک جنسیت دیدگان فنی و حرفه آموزشتغال شبررسی عوامل مؤثر بر ا
های صفر و یک را   یک متغیر موهومی است و فقط یکی از ارزش     )EMP(در این تحقیق متغیر وابسته      

از الگوی ) با فرض ثابت بودن سایر عوامل (ثیرگذار بر آنأبنابراین برای بررسی عوامل ت. کند اختیار می
 . 1اقتصادسنجی لوجیت استفاده شده است

 
 معرفی الگو) الف

 .دهد الگوی زیر ارتباط بین اشتغال و متغیرهای مستقل اثرگذار را نشان می

                                                               [ ]
iZe

EMPob
−+

==
١

١١Pr 

    که درآن
VOCNOMDEGAGEMAREDUZ i ٧۶۵۴٣٢١ βββββββ ++++++= 

، سـطح   )AGE( ، سن MAR)( هلأ، ت  )EDU(، سطح تحصیالت    )EMP(در الگوی فوق اشتغال     
 ، β۴، β٣،   β٢ ، β١(، و )NOM(، نمـره آزمـون پایـان دوره    )VOC( ، حرفـه آموزشـی   (DEG)مهارت 

β۵،β۶ ، βتـوان بـه مـوارد     موجود در الگوی فوق می متغیرهای برای توجیه .ندهستپارامترهای الگو   )٧
 :دکرذیل اشاره 

 و رضـایت    هسـتند های مورد نیاز بازار کار       ایی که بسیاری از فارغ التحصیالن، فاقد مهارت       از آنج  .1
بنابراین انتظار داریم . استهای مهارتی مکمل تحصیالت  کنند، لذا آموزش کارفرمایان را فراهم نمی

  β٢ عالمت مورد انتظـار   از این رو،.دیدگان داشته باشد تغال آموزشحصیالت اثر مثبت بر اش سطح ت 
 .مثبت است

 احسـاس مسـئولیت در زنـدگی و         هل و با گـروه سـنی بـاالتر بـه دلیـل            أاز آنجایی که مردان مت     .2
اغل غیر مرتبط با    های اقتصادی اصرار بیشتری برای شاغل شدن دارند و حتی اغلب  نیز مش              هزینه

ـ    ) β۴(و سـن      )(β٣ هـل أرود ضـرایب ت    رند، لذا انتظار می   پذی حرفه خود را می     .دسـت آیـد   ه  مثبـت ب
های داخل منزل و آداب و رسـوم و          زنان پس از ازدواج به دلیل مسئولیت       همچنین با توجه به اینکه    

                                                 
 ).1377( . گجراتی:رک. 1
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برای  ) β ٣( بنابراین عالمت مورد انتظار    دهند،  می فرهنگ اجتماعی به تدریج شغل خود را از دست        
 .ستزنان منفی ا

دیدگان با افزایش توانایی آنها در احراز مشاغل همـراه    سطح مهارت آموزشی از آنجایی که ارتقا   .3
 .مثبت باشد β ۵رود ضریب   انتظار میبنابراین  است،

 لذا انتظـار    ، از آنجایی که نمره آزمون به نوعی داللت بر مهارت و توانایی فرد در احراز شغل دارد                 .4
 .دست آیده مثبت ب β ۶ضریب   رود می

 حرفه آموزشی مناسب با نیـاز  یطبیع به طور .استنیز مثبت β٧ عالمت مورد انتظار برای ضریب  .5
 .بازار کار بر اشتغال آموزش دیدگان اثر مثبت خواهد داشت

تغییـر در آداب و      ، و نگرشـی جامعـه     اجتمـاعی  با توجه به تغییر و تحول در ساختارهای فرهنگی،         .6
نرخ مشارکت ایـن قشـر       های آموزشی و شغلی برای زنان،      زایش فرصت وم و سنن اجتماعی و اف     رس

رود بین نـرخ بیکـاری زنـان و مـردان تفـاوت              لذا انتظار می   .های اخیر افزایش یافته است     طی سال 
 .داری وجود نداشته باشد معنی

 
  برآورد الگو)ب

ها بـه    از پرسشنامه  دهم آ دسته  ، با توجه به اطالعات ب      متغیر تعریف شده   ششاساس  الگوی فوق را بر   
کـه بـرای مطالعـه اثـر متغیرهـای کیفـی از متغیرهـای             یی  از آنجا . ایم تفکیک زن و مرد برآورد نموده     

 ن، افـراد بـا تحصـیالت حـداقل دیـپلم،          مجازی استفاده شده است، لذا در برآورد الگـو، بـرای شـاغال            
م، مجردها و زنان کد صفر در نظـر         و برای بیکاران، افراد با تحصیالت زیردیپل       1ن و مردان کد     هالأمت

 .گرفته شد
هـای هـم سـنخ       رشـته ،  های آموزشی برگزار شده در تهران      همچنین به دلیل کثرت تعداد رشته     

سن افراد نیز بـه چهـارگروه سـنی          .شده است بندی    به دو حرفه خدمات و فنی طبقه        و کالً  ،بندی گروه
 . ی شدبند  سال به باال دسته47 و 37-46 ، 27-36 ، 17-26

 و  3 سال کد    46-37،  2  سال کد  36-27،  1 سال کد    26-17های سنی    بر این اساس برای گروه    
، کـد  2 و برای سطح مهارت درجه 1، کد 1برای سطح مهارت درجه  . دش منظور   4 سال به باال کد      47
 . نشان داده شده است10 و 9 ، 8 ، 7،  6 های نتایج برآورد الگوها در جدول .شد  منظور2
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  الگوی مردان.1
 

 ها مربوط به الگوی مردان   نتایج آزمون فرضیه. 5 جدول
 نام متغیر ضریب انحراف استاندارد tآماره     سطح معنا

 سطح تحصیالت 6657554/1 3096720/0 3790962/5 0
 هلأت 1390185/1 4014245/0 8374414/2 0049/0
 سن 7990702/0 4279550/0 8671828/1 0629/0
 سطح مهارت -0261804/0 3094660/0 -0845985/0 9326/0
 نمره آزمون 0325930/0 0164021/0 9871274/1 0478/0
 حرفه آموزشی 6264967/0 4716133/0 3284118/1 1851/0
 عدد ثابت -8254350/5 5102849/1 -8571761/3 0001/0

 .TSPاستخراج از نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار : منبع
 

 هـل أ و ت   )β ٢(دهـد عالمـت ضـریب سـطح تحصـیالت             نشان می  5ر که ارقام جدول     طو همان
  )٣ β(                   درصـد   5/99طح اطمینـان     مطابق انتظار مثبت است و از نظر آماری نیز هـر دو متغیـر بـا سـ 

دست آمده و از نظر آمـاری       ه  مثبت ب   طبق انتظار   )β ۴(همچنین عالمت ضریب سن      .ندهستدار   یمعن
  )β ٧(  و حرفـه آموزشـی      )β ۵(ضـریب سـطح مهـارت       . دار است  ی درصد معن  95نان  نیز با سطح اطمی   

  )β ۶(ضـریب نمـره آزمـون       . ندهسـت برخالف انتظار عالمت منفی دارد و از نظر آماری نیز فاقد معنی             
طور   همین .دار است  ی درصد معن  95از نظر آماری با سطح اطمینان        مطابق انتظار عالمت مثبت دارد، و     

توان گفت بیشترین همبستگی بـین متغیرهـای اشـتغال و سـطح تحصـیالت و                  می 6جدول  براساس  
ضرایب همبسـتگی بـین متغیرهـای       . استکمترین همبستگی بین متغیرهای اشتغال و حرفه آموزشی         

و از آنجایی که اطالعات      دهد که مشکل همخطی بین این متغیرها وجود ندارد         دهنده نشان می   توضیح
بنـابراین مـدل    . لذا مشکل خود همبستگی نیز وجود ندارد    ه،دشآوری   ت مقطعی جمع  صوره  مورد نیاز ب  

 . ابل توجیه استق
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 ضرایب همبستگی بین متغیرهای الگو. 6جدول 
 جنسیت                    

 متغیر
     جنسیت               زن مرد

 متغیر
 زن مرد

EMP، EMP 1 1  MAR، AGE 6/0 63/0 
EMP، EDU 35/0 016/0  MAR، DEG 13/0- 2/0- 
EMP ،MAR 32/0 0002/0-  MAR، NOM 14/0 07/0- 
EMP،  AGE 23/0 02/0  MAR، VOC 08/0- 32/0 

EMP  ، DEG 09/0- 04/0  AGE، AGE 1 1 
EMP ، NOM 2/0 26/0  AGE  ، DEG 04/0- 33/0- 
EMP ،VOC 02/0- 17/0  AGE، NOM 02/0 18/0- 
EDU،  EDU 1 1  AGE ،VOC 18/0- 3/0 

EDU ،MAR 08/0 45/0-  DEG،  DEG 1 1 
EDU، AGE 008/0

- 
49/0-  DEG ،NOM 04/0 002/0- 

EDU ،DEG 2/0- 1/0  DEG، VOC 09/0 15/0- 
EDU ، NOM 2/0 2/0  NOM ،NOM 1 1 
EDU ،VOC 11/0- 21/0-  NOM، VOC 08/0- 07/0- 
MAR، MAR 1 1  VOC، VOC 1 1 

 . TSPبا استفاده از نرم افزار  از نتایج آزموناستخراج : منبع 
 

 لـذا ابتـدا متغیـر درجـه         ،ندهسـت معنـی    های درجه مهارت و حرفه آموزشی بی      نظر به اینکه متغیر   
سپس متغیر حرفه . ه است و الگو با پنج متغیر باقی مانده برازش داده شد       ، از الگو حذف   )DEG( مهارت
نتایج برآورد الگو   . ه است  با چهار متغیر دیگر برازش داده شد        و الگو  ، نیز از الگو حذف    )VOC( آموزشی

ای در نتـایج   هـای مـذکور تغییـرات قابـل مالحظـه     نظر به اینکه با حذف متغیر. است 7مطابق جدول   
باثبـات   توان چنین نتیجه گرفت که الگوی اشتغال مردان یک الگـوی پایـدار و              آزمون حاصل نشد می   

 . باشد می
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ها مربوط به الگوی مردان  با حذف متغیر درجه مهارت  ون فرضیه نتایج آزم.7جدول 
 و حرفه آموزشی

 نام متغیر ضریب انحراف استاندارد tآماره  سطح معنا

سطح تحصیالت  6123240/1 2986184/0 3992781/5 000/0
 هل أت 663309/1 3994501/0 9198415/2 0038/0
 سن  6811631/0 4170774/0 6331817/1 1035/0
 نمره آزمون  0313203/0 0162517/0 9272092/1 0549/0
 عدد ثابت  -9200728/4 2482959/1 -9414314/3 0001/0

 .TSPاستخراج از نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار : منبع 
      

 

  الگوی زنان.2
 

 ها مربوط به الگوی زنان  نتایج آزمون فرضیه. 8جدول
 نام متغیر ضریب ستانداردانحراف ا tآماره  سطح معنا

9808/0 0241660/0- 5270921/0 0127377/0-  سطح تحصیالت 
4466/0 7632939/0- 5205443/0 3973283/0-  هل أت
 سن  2972963/0 3544530/0 8387468/0 4031/0
 سطح مهارت  3994684/0 4105589/0 9729781/0 3323/0
  آزمون نمره 0667874/0 0204660/0 2633315/3 0014/0
 حرفه آموزشی  2499383/1 5672400/0 2035438/2 0299/0
0002/0 8857696/3- 1594279/2 3910394/8-  عدد ثابت 

 .TSPاستخراج از نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار : منبع
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  بـرخالف انتظـار      )β ٢( دهد  ضـریب سـطح  تحصـیالت          نشان می  8طور که ارقام جدول      همان
 مطابق انتظار منفـی      )β٣(هل  أعالمت ضریب ت   .یست ن دار ی دارد و از نظر آماری نیز معن       عالمت منفی 

 مطـابق انتظـار    )β۵( و سـطح مهـارت      )β۴(ضرایب سـن    . باشد است ولی از نظر آماری فاقد معنی می       
  طبـق    )β ۶( ضریب نمـره آزمـون    . ندیستدار ن  ی ولی هر دو متغیر از نظر آماری معن        ،عالمت مثبت دارد  

عالمـت   .دار اسـت    درصـد معنـی    5/99انتظار عالمت مثبت دارد و از نظر آماری نیز با سطح اطمینان             
دست آمده و از نظر آمـاری نیـز بـا سـطح اطمینـان               ه   طبق انتظار مثبت ب     )β٧(ضریب حرفه آموزشی    

تـوان گفـت بیشـترین همبسـتگی بـین            می 6اساس جدول   همین طور  بر    .دار است  ی درصد معن  5/97
ن متغیرهـای توضـیح دهنـده نشـان         ضرایب همبسـتگی بـی    . باشد رهای اشتغال و نمره آزمون می     متغی
صورت مقطعـی   ه  دهد که این متغیرها مشکل همخطی ندارند و از آنجایی که اطالعات مورد نیاز ب               می
 . بنابراین مدل قابل توجیه است . لذا مشکل خود همبستگی نیز وجود ندارد،دشآوری  جمع

متغیر جنسیت نیز به الگو اضافه شد و الگو برای کل نمونه آمـاری                دو الگوی فوق،   پس از برازش  
 .است 9نتایج آزمون مطابق جدول  .برآورد گردید

 
 ها برای کل نمونه آماری  نتایج آزمون فرضیه.9جدول 

 نام متغیر ضریب انحراف استاندارد tآماره  سطح معنا
 سطح تحصیالت  9067811/0 2292304/0 9557623/3 0001/0
 هل أت -2748082/0 3012576/0 -9122032/0 3622/0
 سن  1522754/0 2352248/0 6473610/0 5177/0
 سطح مهارت  -1099504/0 2309800/0 -4760170/0 6343/0
 نمره آزمون  0308242/0 01155596/0 6665497/2 0079/0
 حرفه آموزشی  3167681/0 2861914/0 1068398/1 2690/0
 جنسیت 1867052/0 2965743/0 6295394/0 5293/0
 عدد ثابت -8477277/3 1065379/1 -4772670/3 006/0

 .TSPاستخراج از نتایج آزمون با استفاده از نرم افزار : منبع
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 tمتغیر جنسیت مطابق انتظار  و بر اسـاس آمـاره             دست آمده از آزمون فرضیه،    ه  بر اساس نتایج ب   
 .استفاقد معنی 
دیدگان دلیل عدم اشـتغال خـود را         اکثر آموزش های تکمیل شده      ر کلی براساس پرسشنامه   به طو 

اسـاس نظـر اکثـر      بر .ها و عدم تطابق محتوای آن با نیاز بازار کار اعالم نمودنـد             کیفیت پایین آموزش  
های مـورد نیـاز بـازار کـار اطالعـات کـافی              های جدید و آموزش    یفناوردیدگان مربیان نیز از      آموزش
 .ه شده داللت داردئهای ارا مد بودن آموزشابه همین دلیل نظر اکثریت افراد بر غیر کار .ندارند

 
 هاگیری و پیشنهاد نتیجه

ت گرفته از أپذیری نش ای به دلیل قابلیت انعطاف     های فنی و حرفه     آموزش کردیم که در این مقاله بیان     
تنگ آن با بازار کار در کـاهش نـرخ بیکـاری            اجتماعی حاکم بر جامعه و ارتباط تنگا       شرایط اقتصادی، 

ای بـه     وضعیت اشتغال آموزش دیدگان سازمان آمـوزش فنـی و حرفـه            پژوهشلذا در این     .استثر  ؤم
ثر بر ؤ متغیرهای م10جدول  .های مختلف مورد بررسی قرار گرفت اساس شاخص تفکیک جنسیت و بر   

 .کند را مشخص میثیر آنها أای و جهت ت دیدگان فنی و حرفه موزشآاشتغال 
 

 ای اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه ثر برؤهای م ثیر شاخصأ ت.10جدول 
 زنان مردان شاخص

 معنی بی مثبت سطح تحصیالت
 معنی بی مثبت هلأت

 معنی بی مثبت سن
 معنی بی معنی بی سطح مهارت
 مثبت مثبت نمره آزمون
 مثبت معنی بی حرفه آموزشی

 
سن و نمـره آزمـون بـر         افزایش سطح تحصیالت،   ،ندهل بو أدهد مت   می ها نشان  بررسی شاخص 

از  .ثیر مثبـت دارد   أ آزمون و نوع حرفه آموزشی نیز بر اشتغال زنان ت          ۀنمر .اشتغال مردان اثر مثبت دارد    
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انـد و    دستی و هنر آموزش دیده     صنایع آرایش،  خیاطی، : زنان در بخش خدمات نظیر     بیشترآنجایی که     
ثر ؤ بر اشتغال زنان بسیار م     از این رو،  های خوداشتغالی باالیی دارند      ها زمینه  ینکه این رشته  با توجه به ا   

بـه بیـان     .دیدگان ندارد  ثیری بر اشتغال آموزش   أنسیت نیز ت  دهد شاخص ج   ها نشان می   بررسی .ندهست
ینکـه سـطح    همچنین با توجه بـه ا      .داری بین نرخ بیکاری مردان و زنان وجود ندارد         دیگر تفاوت معنی  

توان چنین استنباط    می ند،هستمهارت در هر دو الگو و نوع حرفه آموزشی در الگوی مردان فاقد معنی               
بنـابراین   .شـوند   نمـی اشتغالموزشی سازمان مناسب نیاز بازار کار نبوده و منجر به      آهای   کرد که رشته  

  از ایـن رو، .بیشـتری شـود  های درسی توجـه    های آموزشی و تدوین برنامه     الزم است در طراحی رشته    
های  بر بودن آموزش   ی و هزینه  فناورباید با توجه به تغییرات سریع        ای می  سازمان آموزش فنی و حرفه    

 طور مستمر نیاز بـازار کـار هـر منطقـه،          ه  های آموزشی ب   قبل از طراحی و اجرای دوره      ،ای فنی و حرفه  
 .غالی باالیی دارند شناسایی نمایدهایی را که توان خوداشت مشاغل جدید و آن دسته از رشته
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 منابع

 فارسی) الف
 سســـه مطالعـــات و ؤم .آمـــوزش و بهســـازی منـــابع انســـانی ).1368.( ســـید حســـین،ابطحـــی
 .تهران .ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برنامه

 .تهران. سازمان برنامه و بودجه .اشتغال و بیکاری ).1368( .ارژنگ امیر خسروی،
تجزیه و تحلیل وضعیت اشتغال آمـوزش دیـدگان سـازمان آمـوزش فنـی و                 ).1381.(امیری، معصومه 

 .دانشگاه علوم و فنون مازندران .ثر بر آنؤای و برآورد الگوی عوامل م حرفه
ای استان مازنـدران     بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان مراکز فنی و حرفه        ). 1380( .ایزدی، صمد 

 .  1380.ای  سازمان آموزش فنی و حرفه.ه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی استانطی برنامه پنج سال
 دانشـگاه علـوم و فنـون      .بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در شهرسـتان بابلسـر          ).1375( .ناصر بالر،

 .مازندران
. 1368-78تبیین نوع بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی طی سـالهای            ).1379( .بیابانی، جهانگیر 

. انداز اشتغال دانـش آموختگـان آمـوزش عـالی      الصه مجموعه مقاالت بررسی مشکالت و چشم      خ
 .24-22ص  .پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران

مؤسسه عـالی  .  توسعه اقتصادی در جهان سوم   .ترجمه دکتر غالمعلی فرجادی    .)1377. (تودارو، مایکل 
 .انتهر. ریزی توسعه پژوهش و برنامه

 .تهران. انتشارات سمت .جامعه شناسی کار و شغل ).1375.(غالمعباس توسلی،
 .تهران .سازمان برنامه و بودجه ).1375( .اشتغال جمعیت، نیروی انسانی،
پژوهشکده علوم انسـانی و اجتمـاعی       .  آموزش عالی اشتغال و بیکاری     ).1377( .چیت ساز، محمد جواد   

 .جهاد دانشگاهی تهران
 خالصه مجموعه مقاالت    .ه راهکارها ئبیکاری تحصیل کردگان و ارا     ).1379.(ی، سید سعید  حسینی جبل 

پژوهشکده علـوم انسـانی و      . انداز اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی        بررسی مشکالت و چشم   
 .34-33ص  .اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران

 .1378 الـی    1350ران طـی سـالهای      بررسی رابطه بیکاری و تورم در اقتصاد ای       ). 1379( .حقگو، سعید 
 .دانشگاه علوم و فنون مازندران
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 .انـداز اشـتغال دانـش آموختگـان آمـوزش عـالی       خالصه مجموعه مقاالت بررسی و مشکالت و چشم  
 .  تهران .پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ).1379(

 انتشـارات   . و مسـائل اقتصـاد کـالن       نظریـه  .ترجمه احمد جعفری صـمیمی    ). 1380 (.اوجین آ  دیولیو،
 . بابلسر .دانشگاه مازندران

راهنمای استفاده   .ترجمه رامین پاشایی فام   ). 1375 (. جک جانسون   و  هال - رابرت ای  ، لیلین .دیوید ام 
 .تهران .نشر نی  .TSPاز میکرو 
اشـتغال در    .ائیترجمه احمد خز  ). 1368 (.هانس سینگر و فیونا دیلسون     امانوئل دوکات،  ریچارد جولی، 

 -مرکز مـدارک اقتصـادی     .ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه    ).مسائل و استراتژی  ( جهان سوم 
 .تهران .اجتماعی

بـه  ) دارای مـدرک آمـوزش عـالی      ( بررسی نرخ بیکاری نیروی کار متخصص      ).1380( .مژگان زرساز،
 .راندانشگاه علوم و فنون مازند .تفکیک جنسیت در کشورهای مختلف جهان

 . تهران.ای سازمان آموزش فنی و حرفه .1379زشیتقویم آمو ).1379( .ای سازمان آموزش فنی و حرفه
 .تهران.ای سازمان آموزش فنی وحرفه.1380تقویم آموزشی ).1380( .ای سازمان آموزش فنی وحرفه

 اشتغال و بیکاری دانـش آموختگـان آمـوزش عـالی، وضـعیت گذشـته و                ).1380.(ضرغامی، مصطفی 
 پژوهشکده علوم انسـانی و اجتمـاعی جهـاد      .انداز آتی، راه حلهای رفع مشکل      موجود، ترسیم چشم  

 .دانشگاهی تهران
ای و تحلیل نقـش آن در فراینـد رشـد و توسـعه               های فنی و حرفه    آموزش ).1382.(غالمعلی فرجادی،
مـاعی و   اجت ای در تحـوالت اقتصـادی،      های فنـی و حرفـه      مجموعه مقاالت نقش آموزش    .کشور

 .بابلسر .ای استان مازندران اداره کل آموزش فنی و حرفه. فرهنگی کشور
 بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهها در بخشهای خصوصـی و          ). 1379( .نعمت فلیحی،

 .  کشورریزی سازمان مدیریت و برنامه .بینی تحوالت آن تا پایان برنامه سوم عمومی پیش
بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت اشـتغال در اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه                  .)1378.(نجف قراگوزلو،

 . دانشگاه علوم و فنون مازندران.تفکیک سن، جنس، سطح سواد و نوع فعالیت
 بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در بخـش کشـاورزی    ).1379.(اکبرینعمت اهللا   کرمانی، صباغ و    

        .یاری اشتغالسازمان هم. راهبردها و موانع موجود. ایران
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 انتشارات چاپ و نشر .تجزیه و تحلیل درآمد ملی و اشتغال .ترجمه ج کامرانی). 1365(.  آرنولد،کومری
 .بنیاد تهران 
سسـه انتشـارات و چـاپ       ؤم .مبـانی اقتصادسـنجی    .ترجمه حمید ابریشـمی    .)1378 (گجراتی، دامودار 

 .دانشگاه تهران
 خالصـه مجموعـه مقـاالت بررسـی         .زایی در اقتصاد ایران     اشتغال ).1379( .لطفی قره باغ، علی اصغر    

پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی     . انداز اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی        مشکالت و چشم  
 .100-99ص  .جهاد دانشگاهی تهران

ه معاونـت آمـوزش متوسـط    .ای در ایـران   حرفه سیر تکوینی آموزشهای فنی و     ).1373( .بهناز مرجانی،
 .تهران.ای وزارت آموزش و پرورش فنی و حرفه
 .تهران .مرکز آمار ایران .1375سالنامه آماری سال  ).1375( .مرکز آمار ایران
 .تهران .مرکز آمار ایران .1377سالنامه آماری سال  ).1377( .مرکز آمار ایران
 .هرانت .مرکز آمار ایران .1378سالنامه آماری سال  ).1378( .مرکز آمار ایران
 .   تهران .مرکز آمار ایران .1379سالنامه آماری سال  ).1379( .مرکز آمار ایران
 .تهران.مرکز آمار ایران. 1375سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ).1377.(مرکز آمار ایران

ای درکشـور    آموزش فنـی و حرفـه      ).1367( .ای وزارت آموزش و پرورش     معاونت آموزش فنی و حرفه    
 .تهران .سالمی ایرانجمهوری ا

های آموزش و پـرورش و بـازار کـار و            های ارتباط نظام   بررسی نارسایی  ).1379( .عبدالحسین نفیسی،
 .ریـزی آموزشـی    سازمان پـژوهش و برنامـه      .وزارت آموزش و پرورش    .های اصالحی  ه راه حل  ئارا

 .تهران
برنامـه و  مجلـه   ."صنعت ایرانآوری و اشتغال در بخش        رابطه علم و فن   " ).1378( .پریدخت وحیدی،

  .37-3ص  .55  و 54شماره  .بودجه
 .بررسی وضعیت نقش تحـوالت علمـی و فنـاوری در وضـعیت بـازار کـار                 ).1378( .پریدخت وحیدی،
 .  تهران. مین اجتماعیأسسه کار و تؤم

ـ      وضعیت بیکاران دارای تحصیالت عالی و فنی وحرفـه         ).1375( .فریبا یحیائی، . ل آن ای و بررسـی عل
 .   تهران .سازمان برنامه و بودجه
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