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  چكيده

با سـاير   انساني  علوم هاي كار رشته  آموختگان جوياي وضعيت اشتغال دانش ةبررسي و مقايس
از . دهـد  هدف اصلي اين مقالـه را تشـكيل مـي    ه،سوم توسع ةها در استان يزد طي برنام رشته

در ادارات كار و  1371 -83 هاي شده طي سال نام نفر بيكار جوياي كار ثبت 100628مجموع 
ده و كـر سوم توسعه در اين مراكز ثبـت نـام    ةنفر طي برنام 68096امور اجتماعي استان يزد، 

آمـاري نهـايي ايـن     ةجامعـ . دهـد  اين پژوهش را تشكيل مي ةآماري اولي ةاين تعداد نيز جامع
ده شنشگاهي تشكيل آماري اوليه با تحصيالت عالي و دا ةنفر از افراد جامع 10773مطالعه از 

بـا انتخـاب   . انـد  التحصيالن گـروه علـوم انسـاني بـوده     درصد فارغ 44و از اين تعداد، حدود 
نفـر داراي تحصـيالت    120مـورد مطالعـه،    ةاوليـه طـي دور   ةنفـري از جامعـ   426اي  نمونه

بـا   هاي مورد نياز نيز داده .دشون ماري نهايي اين مطالعه محسوب ميآ ةدانشگاهي بوده و نمون
نسـبت   ،دهـد  نتايج اين مطالعه نشـان مـي  . ده استشآوري  استفاده از تكنيك پرسشنامه جمع

انسـاني تفـاوت    بيكاران جوياي كار با تحصيالت دانشگاهي گـروه علـوم   دستيابي به شغل در
اين در حـالي اسـت   . دهد ها نشان نمي آموختگان ساير گروه داري با اين نسبت در دانش معني

هاي  التحصيالن رشته توان در نسبت مذكور براي فارغ داري را مي عمده و معني هاي كه تفاوت
  . كردانساني مشاهده  مختلف علوم
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  مقدمه
يافتگي  ح توسعهتوان سطح آموزش را به عنوان معياري اساسي براي سط اگرچه مي

د كه با كنتوسعه را فراهم  ةتواند زمين د، اما آموزش آنگاه ميكركشورهاي جهان تلقي 
خواني و هماهنگي داشته باشد  موزشي مناسب و متناسب توسعه نيز همآنيازهاي 

آموزشي است كه  ةبه عبارتي، آموزشِ در مسير توسعه و براي توسع 1).1383آرين، (
امعه نيز بايد بر اين مهم ج تالشد، بلكه، كن گذاري را توجيه مي ايهنه تنها هرگونه سرم

توان  اين است كه آيا مي ،شود شايد سؤالي كه در اين زمينه مطرح مي. قرار گيرد
د كه هماهنگ و در مسير توسعه نباشد؟ مطالعات موجود و شايد كرآموزشي را تصور 

زنند و در بسياري از موارد، به  ميبر خالف انتظار، پاسخ مثبت را به اين سؤال رقم 
تواند  دهند كه آموزش، بدون توجه به شرايط محيطي مي نشان مي«عنوان مثال، 

  ).1383 ارمكي،( »باشد بيكاري نرخ افزايش همچنين و كشورها ساير به وابستگي ساز زمينه
خصوص با عنايت به پيشرفت و تحوالت سريع  بهنيازسنجي آموزشي،  ،از اين رو

يم، به كني، چنانچه اين عناصر را به عنوان معيارهاي الزم توسعه تلقي فنّاورت و صنع
هاي متناسب با  در اين ميان، آموزش. هاي گسترده نيازمند است ريزي مطالعه و برنامه

روست، يكي از  هنياز بازار كار، در شرايطي كه اين بازار نيز با تحوالت سريعي روب
هاي  تواند در جهت حل معضل بيكاري در صدر برنامه هايي است كه مي بهترين راه

 بهينه از منابع، تربيت نيروي ةگونه آموزش، عالوه بر استفاد اين. توسعه قرار گيرد
انجام تحقيقات  ،بنابراين. انساني متخصص و با قابليت را نيز در پي خواهد داشت 

عنوان گامي در اين  تواند به علمي و عملي در خصوص شناخت نيازهاي بازار كار، مي
نگي بين عرضه و تقاضاي نيروي و عدم توجه به اين موضوع ناهماه ودشمسير تلقي 

شود، و در  هاي آموزشي ياد مي و يا آنچه در ادبيات اين حوزه به عدم تعادل كار
رسد  موضوعي كه به نظر مي. مشكالت ناشي از بيكاري را در پي خواهد داشت ،نتيجه

توجهي قرار  دو بخش، بخش آموزش و بخش بازار كار مورد كم از سوي متوليان هر
  . گرفته است

سوم توسعه از حيث تعداد  ةهاي آموزشي طي برنام سهم گروه ،از سوي ديگر
. دهد آموختگان نيز تفاوت چشمگيري را نشان مي شدگان، دانشجويان و دانش پذيرفته

ولتي، آزاد و ساير مراكز آموزش هاي د آموختگان دانشگاه تعداد دانش ،به عنوان نمونه
نشان داده  )1(هاي آموزشي در جدول  سوم توسعه و به تفكيك گروه ةعالي طي برنام

سوم توسعه  ةهاي برنام شود در تمامي سال طور كه مشاهده مي همان. شده است
التحصيالن  درصد از فارغ 50التحصيالن گروه علوم انساني به تنهايي حدود  فارغ

شدگان و  اين توزيع در تعداد پذيرفته. اند ا به خود اختصاص دادهدانشگاهي ر
                                                                                                                                      

 . مراجعه كند) 1384(حسني مهمويي و فرهادي تواند به  مند براي مطالعة بيشتر مي خوانندة عالقه. 1



  
  
 

125 ...كارآموختگان جويايمقايسة وضعيت اشتغال دانش
 

آموختگان در  توزيع دانش ةدانشجويان نيز روند مشابهي را دارد كه تنها به ارائ
  . ها به عنوان موضوع اصلي اين پژوهش بسنده شده است دانشگاه

  
 آموزشيهاي  روهها و مراكز آموزش عالي به تفكيك گ آموختگان دانشگاه دانش )1(جدول 

  سوم توسعه ةطي برنام
 هاي عمده گروه
 تحصيلي ةرشت

80-1379 81-1380 82-1381  83-1382 84-1383  
درصد تعداددرصد تعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

 9/8 34674 8.5 11.52874612.52960710.630655 37634 پزشكي

 45/4 160748 51.2 16419950.310338244.912291744.1184796  علوم انساني

 8/5 30150 8.7 31415 257469.2 207049.0 9.3 30273 علوم پايه

 25/7 90861 23.7 19.35744625.07577427.285571 63047 فني و مهندسي

 7/1 25253 5.3 18990 171236.2 150286.5 6.9 22457كشاورزي و دامپزشكي

 3/5 12385 2.6 9430 2.6 7250 2.1 4889 2.7 8863 هنر

 100 354071 100 326473100230195100278417100360857 جمع كل

  1384، 1383، 1382، 1381هاي آماري كشور، گزارش اقتصادي و ترازنامه  سالنامه :منبع
  

هاي آموزشي  براين، سهم گروه علوم انساني در تمامي موارد از ديگر گروهبنا
اين در حالي است كه آمارهاي موجود حاكي از درصد بيشتر بيكاران  ؛بيشتر است

و شايد  استها نيز  التحصيل دانشگاهي گروه علوم انساني نسبت به ساير گروه فارغ
هاي اين گروه  به گستردگي رشتهاين درصد قابل توجه را  هاي بتوان يكي از علت

آيد اين است كه آيا واقعاً نسبت  سؤالي كه پيش مي ،بر اين اساس. نسبت داد
ها بيشتر است و يا  التحصيالن بيكار در گروه علوم انساني نسبت به ساير گروه فارغ

دهد؟ سؤالي  داري را نشان نمي ها تفاوت معني نسبت بيكاران اين گروه با ساير گروه
  .استحاضر در پي يافتن پاسخ به آن  ةمطالعكه 

دانشجو به ازاي هر هزار نفر جمعيت در استان يزد نسبت به ساير  ةسران ةمقايس
ن است كه استان يزد از حيث پذيرش دانشجو در سال تحصيلي آ ةدهند ها نشان استان

در هاي كشور و با توجه به جمعيت اين استان  با ساير استان ةدر مقايس 84-1383
 1384مركز آمار ايران، (دوم قرار گرفته است  ةبعد از استان سمنان در رتب 1385سال 

 ،اين موضوع نيز بدان دليل است كه در طرح آمايش سرزمين استان يزد). 1383و 
رو اين  استان قرار گرفته و از اين اين ةآموزش عالي به عنوان يكي از محورهاي توسع

ه كردسوم توسعه به صورت سريع در استان يزد رشد  ةهاي برنام بخش نيز طي سال
هاي دولتي و آزاد  آموختگان دانشگاه شدگان، دانشجويان و دانش تعداد پذيرفته. است
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شدگان اين مراكز در  ن آن است كه تعداد پذيرفتهنيز مبي 1380- 84 ةدور استان يزد طي
مذكور  ةمراكز طي دورده و تعداد دانشجويان اين كردرصد رشد  30اين دوره بيش از 

  . هزار نفر افزايش يافته است 46هزار نفر به بيش از  27از 
  

  هاي  آموختگان دانشگاه شدگان، دانشجويان و دانش پذيرفته )1(جدول 
  1380-84: دولتي و آزاد استان يزد

 سال
 تحصيلي

 تعداد
 شدگانپذيرفته

 تعداد
 دانشجويان

 تعداد
  آموختگان نشدا

81-1380  10961 27069 4786 
82-1381  11524 29908 5946 
83-1382  12989 37004 4850 
84-1383  14569 46095 6269 

  1384و  1383ريزي استان يزد  سازمان مديريت و برنامه: منبع
التحصيالن دانشگاهي، تعداد  عالوه بر روند افزايش پذيرش دانشجو و فارغ  

توان در  امروزه حتي مي. و مراكز آموزش عالي نيز در حال افزايش استها  دانشگاه
، اعم از دانشگاه پيام نور، آزاد ق كشور نوعي از مراكز آموزش عاليدورترين مناط

. دكراسالمي و يا ساير مراكز آموزش عالي دولتي يا غيرانتفاعي را مشاهده 
و  140با هايي  شهرستان(و طبس  هاي بافق نور در شهرستان  هاي آزاد و پيام دانشگاه

هاي بارزي از اين نمونه  ، مهريز و تفت نمونه)كيلومتر فاصله از مركز استان يزد 400
برداري  سوم به بهره ةهاي برنام طي سال شوند كه عمدتاً در استان يزد محسوب مي

هاي  هاي آموزش عالي نيز در بخش واضح است كه هزينه ،بر اين اساس. اند رسيده
اما سؤالي كه در . است كردههاي اخير تجربه  ذكور افزايش قابل توجهي را در سالم

اين است كه اقتصاد ايران و با توجه به  ،شود اين ميان سؤالي اساسي محسوب مي
هاي صورت  شده و نيز هزينه هاي انجام هاي خاص آن، تا چه حد به آموزش ويژگي

هاي آموزشي  توان حتي بين گروه سؤال را ميگرفته در اين راستا نياز داشته است؟ اين 
ممكن است در بين گروه علوم انساني توانايي بازار در   ،به عنوان مثال. كردنيز مطرح 

اگرچه . ها نسبت به برخي ديگر بيشتر باشد التحصيالن برخي رشته جذب فارغ
جذب اين توان به سؤال فوق به صورت مستقيم پاسخ داد اما شايد بتوان توانايي  نمي
كار را به عنوان معياري براي پاسخ به بخشي از سؤال فوق در    التحصيالن در بازار  فارغ

بازار  از سويشده  چه آنكه بررسي مجدد جذب نيروي كار آموزش ديده. نظر گرفت
تواند به عنوان مبناي مناسبي در جهت نيازهاي آموزشي توسعه در بخش  كار مي

  . دشوآموزش عالي تلقي 
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  شده هاي انجام وري بر پژوهشمر
هاي عالي و نقش اين  معضل بيكاري در اكثر جوامع از يك سو، اهميت آموزش

ضرورت انجام  ،رفع بيكاري و كمك به توسعه نيز از سوي ديگرها در  آموزش
آموزش عالي و نيازهاي بازار كار در جذب نيروي كار  ةمطالعات متعدد را در حوز

، 1382عزيزي در سال  ،در اين ميان. ده استكررا فراهم  آن ةيد و زمينيمتخصص تأ
 عالي با آموزش پيوند راهبردهاي :عالي آموزش و اشتغال«خود با عنوان  ةدر مطالع
اقتصادي  و صنعتي ساختارهاي از بشري كند كه جوامع بيان مي »بازاركار نيازهاي
 ةدور( افزاري نرم بشجن بر مبتني كامالً شرايطي به )فورديسم ةدور(افزارانه  سخت

 چنين از ناشي متعدد هاي چالش با ،بنابراين اند؛ ماهيت داده تغيير) 2 پسافورديسم
 اعتدال و انطباق، هماهنگي در تواند آموزشي مي نظام. شد خواهند مواجه تغييراتي
 مقوالت از يكي رهگذر، اين در .كند ءايفا را مهمي نقش جديد شرايط با جوامع مجدد
 آن در كه است شرايطي آوردن فراهم در آموزشي نظام اساسي لت بسياررسا مهم،

 با كه شوند برخوردار هايي و توانايي نگرش دانش، از بتوانند كرده تحصيل نيروهاي
 و هماهنگ متناسب فردا مشاغل بازار و صنعتي اقتصادي، نوين و متغير شرايط و نيازها
اهداف  مجدد بازنگري مستلزم آن تحقق لتسهي و امر اين به اهتمام بنابراين، .باشد

 مجدد سنجش و طرفي از آنها اجراي هاي روش و درسي  هاي برنامه محتواي آموزشي،
   .است ديگر طرف از صنعتي كشور و اقتصادي اي مراكز حرفه و شغلي هاي نيازمندي

 :اقتصادي ةتوسع و آموزش ارتباط«ديگر خود با عنوان  ةدر مطالع) 1377(عزيزي 
با توجه  »بازار كار به آموزشي نظام اتصال نوين راهكارهاي و ها روش بررسي ورتضر

ي و كيفي نيروي انساني مورد نياز بازار كار كه ناشي از تغييرات ايجادبه تغييرات كم 
هايي كه  به اهميت و ضرورت توجه به بازنگري مهارت ،استشده در ساختار صنعت 

 ،به نحوي كه ؛كند اشاره مي ،در جوانان ايجاد شودآموزشي   هاي بايد از طريق نظام
 1عزيزي. دشوجديد مهارت بيش از پيش تأكيد  ةسبب شود تا بر آموزش به شيو

علمي  و تكنيكي هاي تربيت افراد با استفاده از مهارتدر مطالعه ديگر خود ) 1999(
هاي  پيشرفت تحقق عناصر كليدي از آموزش عالي دانسته و يكي ةمناسب را وظيف

 .كند و كاربردهاي آن تلقي مي علمي دانش بين پيوند اقتصادي در
 »ارتباط آموزش عالي و بازار كار در ژاپن«خود با عنوان  ةنام در پايانسركارآراني 

ريزي آموزش عالي بايد بيش  دهد كه در برنامه ژاپن نشان مي ةموردي تجرب ةبا مطالع
كرد تحليل نيروي انساني را مد نظر قرار داد بيني نيروي انساني، روي هاي پيش از روش

و با تأكيد بر ضرورت تحليل بازار كار و در نظر داشتن عوامل مؤثر بر رقابت در بازار 
 ـ ه كرده و رويكردهاي اقتصاديورد آموزش عالي در بازار كار توجبازخ ةكار به نحو

ي بازار كار و اجتماعي اشتغال و راهكارهاي ايجاد هماهنگي ميان نيازهاي واقع
                                                                                                                                      
1. Azizi  
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به عالوه، همراه با تأكيد بر . اي را متنوع، منعطف و همگاني ساخت هاي حرفه توانايي
 هاي آموزش حين كار براي پرورش هاي آموزشي رسمي به گسترش دوره برنامه
ــ كه افزايش ميزان ماندگاري در شغل را در پي دارد ــ اي نيروي انساني شاغل حرفه
داشتن تأثير نظام استخدامي بر رقابت در بازار كار، بر دانش  د و با در نظركره توج

هاي كارگروهي و يادگيري مشاركتي به  انساني همراه با مهارت ةافراد به عنوان سرماي
  . روابط انساني تأكيد كرد ةعنوان سرماي

اي در اين زمينه  با انجام مطالعه 1380ميرنيا، جعفري صميمي و شفيعي در سال 
هاي  آموزش عالي انتظار دارند اين است كه برنامه نچه جامعه و مردم ازآ :معتقدند

هاي  هاي اقتصادي و همچنين مزيت اساس نياز بخش آموزش عالي دانشگاهي بايد بر
آموختگان دانشگاهي كه  نسبي كشورها گسترش يابد تا مشكل ناشي از بيكاري دانش

رهاي در حال توسعه با آن خصوص كشوبه هاي اخير اغلب كشورهاي جهان،  در سال
  .اند، تخفيف يابد مواجه

 ،آموزش عالي و بازار كار در داخل كشور ةشده در زمين عالوه بر مطالعات انجام
كه در ادامه به اختصار به است مطالعات متعددي در ساير كشورها نيز انجام گرفته 

د با عنوان خو ةدر مطالع 1992در سال  »وود هال«. دشو برخي از آنها اشاره مي
آن  اقتصادي تأثيرگذاري به اهميت آموزش عالي و »عالي آموزش و اقتصادي ةتوسع«

 در منابع گذاري سرمايه از مهمي نوع معرف چه آنكه آموزش عالي اشاره كرده است،
نياز  مورد هاي مهارت و ها نگرش دانش، آوردن فراهم و با شود ميانساني محسوب 

  . پي دارد در را اقتصادي ةتوسع به كمك مختلف، هاي زمينه در نآ ارتقاي همچنين و كاركنان
 و عام طور به آموزشي نظام اقتصادي نقش بررسي معتقد است«) 1999( 1هاروي

 هاي بنگاه با نظام اين ارتباط تحكيم بر نين تأكيدخاص، همچ طور به عالي آموزش نظام
 ساخته خود معطوف نيز به را انتقاداتي همواره و نيست مخاطره از خالي اقتصادي

 با ضديت نوعي ةمنزل به امر اين بر تأكيد دانشگاهيان از تعدادي براي حداقل زيرا ؛است
 »هاروي« .داند مي علمي آزادي حذف راستاي شود و اين امر را در مي گرايي تلقي عقل
 اًصرف آنان ساختن آماده و آموزش دانشجويان به عالي آموزش انتقاد از محدودكردن با

 عقل به منظور شكوفايي بايد فقط شغلي، معتقد است آموزش عالي هاي فرصت براي
وي با توجه به تغييرات سريع صورت گرفته در جهان، . صورت گيرد آموختگان دانش
 تر اساسي نقش با اين تغييرات، ايفاي مقابله و آموزش عالي را به جاي مقاومت ةوظيف

 تشويقبنابراين،  ؛داند آمده مي وجوده ييرات بتغ هدايت و تسهيل كردن، در هماهنگ
 انساني نيازهاي به توجه نظر از عالي آموزش مراكز و نظام اقتصادي بين تر نزديك ةرابط
 نظر در آن هاي مسئوليت ها و رسالت ديگر اداي از نظام اين انحراف ةمنزل به نبايد
  .شود گرفته

                                                                                                                                      
1. Harvey  
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 ،1989 در سال1»استراتژي اروپا: يآموزش براي زندگ«ديگر با عنوان اي  در مطالعه
 آن، ضرورت هاي ويژگي و جاري شرايط در اروپا بازار كار به با نگاهي 2كارامو

 تصديقفنّاوري  و متغير اقتصادي شرايط با را آموزشي نظام همسازي و هماهنگي
 زير موارد در را متنوع كار بازار اين هاي ويژگي و ها ترين گرايش وي عمده. كند مي
  :است  صه كردهخال

 ؛مهارت كم نيروهاي براي تقاضا شديد كاهش .1
 ؛اطالعات فناوري از گسترده و عام استفاده .2
 در حضور منظور به ها مهارت پذيركردن انتقال(انتقال  قابل هاي مهارت بر تأكيد .3

 ؛)كاري مختلف هاي موقعيت
 طراحي، با مرتبط مشاغل در افزايش و توليدي مشاغل از تعدادي در كاهش .4

 بازاريابي؛ و نگهداري
 صنايع اتوماتيك تجهيزات براي كاراني كه صنعت از نخبه گروهي پيدايش .5

 دارند؛ مسئوليت
 هاي تيم سازماندهي زمان، مديريت نظير مديريتي جديد هاي مهارت به توجه .6
 ؛اثربخشي ـ هزينه روش با اي و سرمايه انساني منابع ريزي برنامه و كاري
 .كار جوياي زنان تعداد افزايش با همگام بانوان ليتفعا افزايش در استمرار .7

يكي از عوامل بيكاري  )1989(ساخار پولوس  ،نين در اين زمينههمچ
. داند التحصيالن را ناشي از ناهمخواني نظام آموزش با نيازهاي بازار كار مي فارغ

انجام گرفته است، به اين موضوع اشاره  1994و همكارانش در سال  3اسكيلبك
 محسوس ماهر باال، كمبود نيروهاي بسيار بيكاريهاي  خ با وجود نر اند كه حتي دهكر

اقتصادي  نوين هاي موقعيت كسب خواهان هاي شركت و ها سازمان طوري كه به ؛است
 جويو  جست در و بكوشندخود  نيروي كار هاي مهارت بهبود يا تغيير براي مجبورند

  4.دبرآين مناسبي در اين زمينه راهبردهاي
موزش و همچنين جود در اين حوزه بيانگر نقش مهم آمطالعات مو ،در مجموع

و اين موضوع را است عالي در تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر بوده  آموزش
هاي  اين مطالعات با در نظر گرفتن پيشرفت. داند اقتصادي جوامع مي ةساز توسع زمينه

 يروي انساني متناسب با اين مشاغل تأكيد كردهنوين جوامع و مشاغل، بر نياز بازار به ن
را از وظايف هاي متناسب نيروي انساني  هماهنگي بازار كار و آموزش بنابراين، است؛

هاي  التحصيالن گروه بازشناسي بازار در جذب فارغاين،  داند؛ افزون بر مي عالي آموزش
برخوردار است و هاي مختلف دانشگاهي از اهميت بسزايي  رشته چنينآموزشي و هم

                                                                                                                                      
1. Education for Life: A European Strategy 
2. Kairamo  
3. Skilbeck  

  . مراجعه كند  .ILO (2002)و  .Baharudin, N. (2003)بهتواند  مند همچنين مي خوانندة عالقه .4
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هاي مناسب و مورد نياز بازار  ع به آموزشامجنگاهي تواند  اين شناخت تا حدي مي 

  . ن پرداخته شده استت دهد؛ موضوعي كه در اين پژوهش بدادسه كار ب
  

 ها دستيابي به آن و روش گردآوري داده ةآماري، نحو ةآماري، نمون ةجامع
ر تحقيق جامع و كاملي را تشكيل پايه و اساس ه ،ها و اطالعات صحيح داده

ها و اطالعات، مبنايي  اقتصاد و به طور كلي علوم اجتماعي نيز داده ةدر حوز .دهد مي
موضوع بيكاري نيز از . اند براي مشكالتي است كه مردم به طور روزمره با آن مواجه

 براي دستيابي به اطالعات بيكاران ،بر اين اساس. چنين خصوصيتي برخوردار است
هاي استان يزد  جوياي كار از بانك اطالعات ادارات كار و امور اجتماعي شهرستان

ه هاي مورد نياز آمار ب آوري داده رغم مشكالت فراوان در جمع به. استفاده شده است
   :دست آمده به شرح زير است

هاي استان يزد  نفر به ادارات كار شهرستان 100000حدود  1371 - 83هاي  طي سال
آماري اوليه اين پژوهش  ةجامع. ندا كردهنام  و به عنوان بيكاران جوياي كار ثبت مراجعه

سوم به عنوان بيكار جوياي كار در ادارات  ةنفر از اين افراد كه در طول برنام 68096را 
   .دهد تشكيل مي ،اند هكردهاي استان يزد ثبت نام  كار و امور اجتماعي شهرستان

شـده در   دهد از بين بيكاران جوياي كار ثبـت نـام   شان مين )1(طور كه نمودار  همان
درصد از آنها بـا جمعيتـي    85سوم توسعه،  ةادارات كار و امور اجتماعي استان طي برنام

و يـا ديـپلم تشـكيل     كمتـر از ديـپلم   نفر را افرادي با سـطح تحصـيالت   57000بيش از 
) فوق ديپلم و بـاالتر (گاهي شدگان با سطح تحصيالت دانش نام درصد اندك ثبت. اند داده

  . تواند گوياي نقش آموزش در توانايي افراد براي يافتن شغل باشد تا حدي مي
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كمتر از ديپلم ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا

  1385پور، مكيان،  فيض: منبع  سطح تحصيالت
شده در استان يزد به تفكيك سطح تحصيالت در  بيكاران جوياي كار ثبت نام) 1(نمودار 

  )1379-83(برنامة سوم 
  

هـاي علـوم    رشته آموختگان اشتغال دانش ةمقايس اساساز آنجايي كه اين مقاله بر 
بيكار آموختگان  توصيفي از دانش )3(ده است، جدول شها تدوين  انساني با ساير رشته

 هـا نشـان   هـاي آموزشـي علـوم انسـاني و سـاير گـروه       جوياي كار را به تفكيك گروه
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 ةجامععنوان  سوم به ةشده طي برنام بيكار جوياي كار ثبت نام 68096از ميان . دهد مي
و   داراي تحصـيالت دانشـگاهي بـوده   ) درصـد  82/15(نفـر   10773اين مطالعه،  ةاولي

هـاي   التحصـيالن رشـته   در اين ميان، فارغ. دهند نهايي اين مطالعه را تشكيل مي ةجامع
) نفـر  4733(شده  نام درصد از بيكاران جوياي كار ثبت 44گروه علوم انساني به تنهايي 

هـاي   التحصـيالن سـاير گـروه    ود اختصاص داده و اين در حالي است كه فارغرا به خ
علوم پايه؛ فني و مهندسي؛ كشاورزي، دامپزشكي؛ هنـر و معمـاري و علـوم    (آموزشي 
  . اند درصد را به خود اختصاص داده 56) پزشكي

  
 ةدهاي عم التحصيل دانشگاهي به تفكيك گروه توزيع بيكاران جوياي كار فارغ )3( جدول

  تحصيليةرشت
 درصد تعداد گروه آموزشي رديف

 44.0  4733 انساني علوم  1
 10.4 1121 پايه علوم  2
 28.9 3115 مهندسي و فني  3
 6.7 718 دامپزشكي كشاورزي،  4
 3.5 382 معماري و هنر  5
  6.5 700 پزشكي علوم  6

 هامجموع ساير گروه
  56 6040  )پزشكيري و منابع طبيعي، علوممهندسي، كشاورزي، دامپرووپايه، فني   علوم(

 100.0 10773 )جامعة نهايي(جمع
  هاي پژوهشگر يافته :منبع

نهـايي مـورد بحـث     ةآماري از جامعـ  ةبراي انجام اين مطالعه نياز به انتخاب نمون  
يـل  بررسـي و تحل «هاي مـذكور   آوري داده است، اما از آنجا كه هدف اوليه براي جمع

التحصـيالن   ، و نـه تنهـا فـارغ   »اشتغال و بيكاري در كل بيكاران جوياي كار استان يـزد 
انتخابي اوليه نيز از مجموعـه بيكـاران جويـاي     ةنمون ،جوياي كار بوده است، بنابراين
 ،اگرچه ممكـن اسـت  . ده استشانتخاب  ،)نفر 68096(كار، با يا بدون آموزش عالي 
هاي اين مطالعـه قـرار    آوري داده جمع ةنقاط ضعف نحواين موضوع به عنوان يكي از 

ده است شگيري رعايت  شده در نمونه بندي گيري طبقه گيرد، اما از آنجا كه اصول نمونه
 ةبنابراين، از ميـان جامعـ  ؛ توان به نتايج اين پژوهش اطمينان داشت زيادي مي ةتا انداز

هاي مـورد نيـاز    ر انتخاب و دادهنف 426به حجم  اي آماري اوليه به طور تصادفي نمونه
 حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول     . دشـ آوري  با استفاده از تكنيك پرسشنامه جمـع 
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zحجم نمونه، : n(محاسبه شده است  2 α

2
با توجـه بـه سـطح     zمقدار : 

نسبت افراد غير بيكار در نمونه و : qران در نمونه، نسبت بيكا: pاطمينان مورد نظر، 
e :گيري مقادير از آنجا كه پيش از نمونه). خطاي مورد پذيرش استpوq   مشـخص

طح درصدي و س 4و با پذيرش خطاي  5/0نيستند، با در نظر گرفتن اين مقادير معادل 
ده و بـراي رعايـت   شـ بـرآورد   420مورد نياز معـادل   ةدرصد، حجم نمون 90اطمينان 

در ميـان ايـن   . پرسشنامه تكميل شده اسـت  426هاي استان، عمالً  نسبت در شهرستان
نفـر داراي تحصـيالت    120دهنـد   اوليه را تشكيل مـي  ةبيكاران جوياي كاري كه نمون

ـ   . دشون مطالعه محسوب مي نهايي اين ةاند كه نمون دانشگاهي بوده ه بر اسـاس نتـايج ب
آمده از طريق پرسشنامه، وضعيت فعاليت افراد مورد سؤال قـرار گرفتـه بـه سـه      دست

  . ده استشگروه بيكار، شاغل و غير فعال تقسيم 
آموزان، دانشجويان و يا  سال، دانش 14افراد غير فعال در اين پژوهش را افراد زير 

بـراي   ،بنابراين ؛دهد اند، تشكيل مي كرده ي انجام وظيفه ميكساني كه در خدمت سرباز
ـ   آموختگان گروه علوم انساني و ساير گـروه  اشتغال دانش ةمقايس انتخـابي   ةهـا از نمون

دهنـدگان   نفر از پاسـخ  17دهد  نشان مي )4(طور كه جدول  همان. اند كنار گذاشته شده
در . انـد  هشـد يـن رو حـذف   و از ا تحصيلي خود را مشخص نكرده ةنيز وضعيت رشت

تحصـيلي خـود را    ةنهايت با توجه به حذف جمعيت غيـر فعـال و افـرادي كـه رشـت     
  ).5جدول (يابد  نفر تقليل مي 82نهايي به  ةاند، نمون دهكرمشخص 

  
بيكار،  آموختگان بيكار جوياي كار در بين سه گروه انتخابي از دانش ةتوزيع نمون )2(جدول 

  شاغل، و غيرفعال
جمع كلاظهار نشدهغير علوم انسانيانساني علومگروه آموزشي

  40 5 16 19 بيكار
  53 6 25 22 شاغل
  27 6 8 13 غيرفعال
 120 17 49 54 جمع كل

  هاي پژوهشگر يافته :منبع
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آموختگان بيكار جوياي كار براساس وضعيت  انتخابي نهايي از دانش ةتوزيع نمون )5(جدول 
  بيكار يا شاغل

غير علوم انسانيانساني علوم گروه آموزشي
 16 19 بيكار
 25 22 شاغل
 41 41 جمع

 جمع كل
  82)انتخابي نهاييةنمون(

  هاي پژوهشگر يافته :منبع
  

آموختگان گروه علوم انساني بـا   ميزان اشتغال دانش ةعالوه بر مقايس ،در اين مقاله
هاي مختلف گروه علوم انساني نيـز مـد نظـر     ها، اين موضوع در ميان رشته ساير گروه

شـده در مقابـل گسـتردگي     آوري هاي جمـع  قرار گرفته و با توجه به محدود بودن داده
هاي همگن و بـه   اي از رشته اشتغال در مجموعه ةمقايستنها به هاي علوم انساني،  رشته

هـاي اقتصـاد، مـديريت و حسـابداري در مقابـل سـاير        مجموعـه رشـته   ،عنوان مثـال 
نشـان   )6(طور كه جدول  همان ،بر اين اساس. هاي اين گروه پرداخته شده است رشته
) نفر 18( درصد 44هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري به تنهايي حدود  رشته ،دهد مي

دهد كه از اين تعداد  را تشكيل مي التحصيالن جوياي كار در گروه علوم انساني از فارغ
هـاي   اين در حالي است كه در سـاير رشـته  . اند يافته  درصد به شغل دست 66بيش از 

دهنـدگان شـامل    شـده از پاسـخ   آوري كه با توجه به اطالعات جمع(گروه علوم انساني 
، )شـود  مي زبانمشاوره و حقوق، الهيات، جغرافي،  ي،يوزش ابتدامهاي ادبيات، آ رشته
  . اند هشدموفق به يافتن شغل  نادرصد از آن 5/43تنها 

  
آموختگان بيكار جوياي كار به تفكيك  انتخابي نهايي از دانش ةتوزيع نمون )6(جدول 

  تحصيليةرشت
 جمع بيكار شاغلتحصيلي افراد نمونهةرشت

  18 6 12تعداد داريبحسااقتصاد، مديريت و 
  100  3/33  7/66 درصد

  23 13 10تعداد هاي گروه علوم انساني ساير رشته
  100  5/56  5/43 درصد

  41 19 22تعداد جمع
  100  4/46  6/53 درصد

  هاي پژوهشگر يافته :منبع
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  نشگاهي شاغلالتحصيل دا آموختگان فارغ آزمون تمايز نسبت دانش
علـوم انسـاني بـا سـاير       التحصيالن دانشگاهي شاغل در ميان گروه نسبت فارغ ةمقايس
هـاي مختلـف    التحصيالن گروه علوم انساني شاغل در رشته ها و نيز مقايسه فارغ گروه

بـه  ...) هاي زبان، ادبيات، حقوق، اقتصاد، مديريت، حسـابداري و   به عنوان مثال رشته(
اين بخـش بـه آزمـون و     ،از اين رو. اين پژوهش قرار گرفته است عنوان هدف اصلي

هاي علوم انساني  هاي آموزشي و نيز رشته هاي فوق در بين گروه بررسي تفاوت نسبت
  . خواهد پرداخت

  
 آموختگان دانشگاهي شاغل در بين گروه علوم آزمون تمايز نسبت دانش

  ها انساني و ساير گروه
آموختگان گروه علوم انسـاني بـا سـاير     سبت اشتغال دانشن ةدر اين بخش براي مقايس

مقابل  ةصفر و فرضي ةفرضي. دشو استفاده مي 1ها، از آزمون اختالف بين دو نسبت گروه
 :آن به صورت زير قابل آزمون خواهد بود

210 PPH =:  

211 PPH ≠:  
 

اغالن را در ميـان بيكـاران جويـاي كـار دانشـگاهي      تساوي نسبت شـ  0H ةفرضي
مقابـل عـدم    ةفرضـي . دهد ها نشان مي التحصيل از گروه علوم انساني و ساير گروه فارغ

  . كند اين تساوي نسبت را بيان مي
تعريـف  ) P(آموختگان جوياي كـار نسـبت موفقيـت در جامعـه      اگر اشتغال دانش

عه مجهول است، آن را از نمونه برآورد كـرده  در اين مطال Pت ي كه كميي، از آنجاشود
21انحراف معيار متغير تصادفي  1 ةشمار ةو بر اساس رابط pp  :آيد به دست مي −
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  .)1382(نوفرستي، : بيشتر رجوع شود به ةبراي مطالع .1
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تعداد افراد نمونه در (آزمون داراي توزيع نرمال استاندارد است  ةاز آنجايي كه آمار
آزمون  ة، كميت آمار)نفر بيشتر است 30ها از  هر دو گروه علوم انساني و ساير گروه

  :آيد دست ميه ه صورت زير بب
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عـدم رد قـرار داده و بنـابراين سـطح      ةرا در ناحي 0H ةفرضي ةآمد دسته ب ةنتيج
هـاي آموزشـي در سـطوح     آموختگان گروه علوم انساني بـا سـاير گـروه    اشتغال دانش

آمده  دسته نتايج ب. دهند را نشان نميداري  درصد اختالف معني 99و  95، 90اطمينان 
التحصـيالن   از اين آزمون و بر خالف انتظار، بيانگر اين موضوع است كه نسـبت فـارغ  

هـاي آموزشـي    سـاير گـروه  بـا   هدر مقايسدر دستيابي به شغل هاي علوم انساني  گروه
بــازار كــار بــه همــان انــدازه كــه توانــايي جــذب  ،بــه عبــارت ديگــر ؛اســتيكســان 

) از جمله گروه فني و مهندسي و يا پزشـكي (هاي آموزشي  لتحصيالن ساير گروها فارغ
) البتـه در سـطوح اطمينـان متفـاوت    (را دارد، گروه علوم انساني را نيز به همان نسبت 

  . دكرجذب خواهد 
 

هاي گروه  آموختگان دانشگاهي شاغل در بين رشته آزمون تمايز نسبت دانش
  علوم انساني

التحصيالن جوياي كار  عالوه بر آزمون تمايز نسبت فارغشد،  هگفت كه طور همان
هاي  اين نسبت در بين رشته ةها، محاسب شده در گروه علوم انساني و ساير گروه شاغل
شود، اما با توجه به  هاي علوم انساني نيز از ديگر اهداف اين مطالعه تلقي مي گروه

اي از  صيلي تنها به تفكيك مجموعههاي تح بندي رشته نهايي، تقسيم ةحجم اندك نمون
اقتصاد، مديريت و حسابداري با  ةمجموع هاي همگن و به عنوان نمونه براي رشته

ده تا ش بندي موجب  اين تقسيم ،از سوي ديگر. ها صورت گرفته است ساير گروه
 ةبراي مقايس ،بنابراين ؛دونفر ش 30هاي مورد آزمون داراي حجمي كمتر از  گروه

استفاده  tهاي مختلف گروه علوم انساني از توزيع  آموختگان در بين رشته نشاشتغال دا
شود ت آن به صورت ذيل محاسبه ميو كمي:  

0/532318
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+
+=p  ⇒ 0/470/531 =−=q  
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شده  صيالن شاغلالتح فرضيه صفر با اين فرض كه نسبت فارغ ،بر اين اساس

در مقابل ساير جوياي كار  نبيكارا نميا از »اقتصاد، مديريت و حسابداري«هاي  رشته
  :دشو به صورت زير تعريف مي ،هاي علوم انساني بيشتر است رشته

210 PPH ≥:  
211 PPH <:  

درصد در  99و  95، 90آمده در تمامي سطوح اطمينان  دسته بنابراين نتيجه ب
دهد كه  اين نتيجه نشان مي. شود ناحيه عدم رد قرار گرفته و فرضيه صفر پذيرفته مي

هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري نسبت به  التحصيل از رشته نسبت شاغالن فارغ
به عبارت  ؛بيشتر استجوياي كار  نبيكارا ميان ها و از التحصيالن ساير رشته فارغ
هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري پس از  دانشجويان رشتهنسبت بيشتري از  ،ديگر
در حالي كه اين نسبت  ؛شوند التحصيلي به شغل دست يافته و جذب بازار كار مي فارغ

  . هاي گروه علوم انساني كمتر است در ساير رشته
 داري را در سـطوح  تـوان تفـاوت معنـي    بر اساس نتايج اين مقاله نمي ،در مجموع

التحصيالن جوياي كار گـروه   يابي به كار بين فارغدرصد در دست 99و  95، 90اطمينان 
هـاي   اين در حالي است كه در ميـان رشـته  . كردها مشاهده  علوم انساني با ساير گروه

هـاي   التحصـيالن رشـته   داري در اشتغال فـارغ  مختلف گروه علوم انساني تفاوت معني
شـود و ايـن نسـبت در     اهده مـي هـا مشـ   اقتصاد، مديريت و حسابداري با ساير رشـته 

هـاي   هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري نسـبت بـه سـاير رشـته     التحصيالن رشته فارغ
آمده نتايج بسيار ارزشمند و قابـل   دسته اگرچه نتايج ب. گروه علوم انساني بيشتر است

نتـايج   ةاشتغال و بيكاري است، اما اشكال عمد ةگذاري در حوز تأمل از حيث سياست
هـاي علـوم    اندك نهـايي در بـين گـروه    ةهاي مورد استفاده و نيز حجم نمون ادهفوق د

اي را بـراي   توانـد دريچـه   نتـايج و روش ايـن مقالـه مـي     ،با اين وجـود . انساني است
  .تر آتي براي محققان بگشايد هاي جامع پژوهش

  
  گيري يجهنت

هـاي   و طـي سـال   آمده از اين پژوهش نشان داده است كه در استان يزد دسته نتايج ب
التحصـيالن گـروه علـوم     داري ميان اشتغال به كار فـارغ  سوم توسعه تمايز معني ةبرنام

ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن      . هاي آموزشي وجود نداشته است انساني از ساير گروه
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دار قابـل مشـاهده    التحصيالن گروه علوم انساني بـه صـورت معنـي    تمايز در بين فارغ
گـذاري در بخـش جـذب     تواند به عنوان مبنايي براي سياسـت  يهايي كه م يافته. است

  . دانشجو در آموزش عالي با توجه به نياز بازار كار مورد توجه و مداقه قرار گيرد
هاي  التحصيالن گروه علوم انساني از ساير گروه دار ميان فارغ عدم تمايز معني

، اگر )ور صادق باشدو چنانچه اين نتيجه در سطح كش(ي در دستيابي به شغل شآموز
چه بر خالف برداشت عمومي نيز تلقي شود، بيانگر آن است كه پذيرش دانشجو با 

علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه و (هاي آموزشي  هاي متفاوت گروه نسبت
ها  التحصيالن بعضي از اين گروه و با اين ادعا كه بازار كار نياز بيشتري به فارغ) هنر

هاي اين پژوهش در استان يزد  ين دارد، ادعايي است كه حداقل با يافتهنسبت به ساير
كه در آن آموزش عالي به عنوان يكي از محورهاي توسعه در بخش خدمات برتر 

اي  توان اين يافته را به عنوان نتيجه نمي ،با اين وجود. واني نداردشود همخ تلقي مي
كارگيري افراد در  اند به دليل عدم بهتو د، چه آنكه اين موضوع خود ميكرنهايي تلقي 

. در بخش دولتي نيز رخ داده نيز واقع شده باشد هعمدبه طورهاي تخصصي كه  پست
التحصيالن  ال كه آيا توانايي بازار كار در جذب فارغؤپاسخ به اين س ،از اين رو

ري كارگي هاي آموزشي يكسان بوده و يا اين نتيجه از عدم به دانشگاهي بر حسب گروه
 ؟، ناشي شده استنهاي تخصصي، با توجه به مدرك تحصيلي آنا افراد در پست

  . الي است كه پاسخ به آن به پژوهشي جداگانه نيازمند استؤس
هاي گروه  توان در بين رشته آن است كه مي ةدهند نتايج اين پژوهش همچنين نشان

ايـن نتيجـه   . دكـر ده داري را از حيث دستيابي به شغل مشـاه  علوم انساني تمايز معني
هـاي گـروه علـوم     ن آن است كه اگر چه بازار كار براي جذب برخي از رشتهخود مبي

علـوم  (هاي ديگر اين گـروه   انساني اشباع شده است، اما بازار كار توانايي جذب رشته
هـاي   را دارا بوده و از اين رو، الزم است پذيرش و آموزش دانشجو در رشـته ) انساني

اگـر چـه   . روه آموزشي بر اساس نيازسنجي بـازار كـار صـورت پـذيرد    متفاوت اين گ
بخـش آمـوزش عـالي مسـئوليتي بـراي جـذب يـا عـدم جـذب           ،دكـر توان ادعـا   مي
منفـك از يكـديگر   اي  و اين دو مقوله رندالتحصيالن دانشگاهي در بازار كار را ندا فارغ

سـازي ايـن دو    همگناست، اما همسويي سطوح آموزشي با نياز بازار كار و در نتيجه 
شـود، و تخصـيص بهينـه      غازين توسعه برداشته مـي آهاي   براي كشوري كه در آن قدم

تواند با توجه  اين خود مي. منابع از هرحيث ضروري است، ضرورتي انكارناپذير است
هاي نسبي هر منطقه در دو سوي بازار كار، عرضه و تقاضاي آن، در توانـايي   به مزيت

   1.الن دانشگاهي نيز صورت پذيردالتحصي جذب فارغ
  

                                                                                                                                      
  .دنمراجعه كن) 1383(زاده و آرمن  عليطالعه بيشتر در اين زمينه به مهرد براي منتوان مند مي عالقه انگخوانند .1
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  منابع 
 گزارشهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران،  ها و سياست ادارة بررسي

 . 1384و  1383، 1382، 1381 هاي اقتصادي و ترازنامة سال
مجموعة . اي با نيازهاي بازار كار هاي فني و حرفه انطباق آموزش). 1383(آرين، علي 

اي در تحـوالت اقتصـادي،    هـاي فنـي حرفـه    همايش نقش آمـوزش  مقاالت اولين
 .اي استان مازندران اجتماعي و فرهنگي، ادارة كل آموزش فني و حرفه

مجموعـه  . اي و تغييـرات اجتمـاعي   آموزش فنـي و حرفـه  ). 1383(آزاد ارمكي، تقي 
اي در تحـوالت اقتصـادي،    هـاي فنـي حرفـه    مقاالت اولين همايش نقش آمـوزش 

 .اي استان مازندران و فرهنگي، ادارة كل آموزش فني و حرفه اجتماعي
نقش و تحوالت مراكز آموزش فنـي  ). 1384(مينو  ،حسني مهمويي، بهروز و فرهادي

مجموعـه  . محور ها براي توسعة اقتصاد دانش آوري زيرساخت اي در فراهم و حرفه
و  اي در تحـوالت اقتصـادي   هـاي فنـي و حرفـه    مقاالت همـايش نقـش آمـوزش   

 .اي مازندران اجتماعي، ابراهيم صالحي، ادارة كل آموزش فني و حرفه
 1384و  1383هـاي   سـالنامة آمـاري سـال   ريزي استان يـزد،   سازمان مديريت و برنامه

 . استان يزد
مجلة علوم . و بازار كار در ژاپن ارتباط آموزش عالي). 1380( محمدرضا ،سركارآراني

 . 237-280، صص 37-38، شمارة 1380بستان ، بهار و تا)س(انساني الزهرا 
بررسـي   ضـرورت  :اقتصـادي  توسـعة  و آمـوزش  ارتبـاط ). 1377(اهللا  نعمت عزيزي،

تربيت،  و تعليم فصلنامة. بازار به آموزشي نظام نوين اتصال راهكارهاي و ها روش
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