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 ة كنند تعيين ، نيروي كار و تقاضاي آن ة عرض ، اقتصادي ة در يك مدل بسيار ساد . كرد اقتصادي تلقي
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 مقدمه
 يافتگي موزش را به عنوان معياري اساسي براي سطح توسعه آ توان سطح اگرچه مي

 ساز توسعه باشد كه با ه تواند زمين ، اما آموزش آنگاه مي كرد كشورهاي جهان تلقي
 به . نيازهاي آموزشي مناسب و متناسب توسعه نيز همخواني و هماهنگي داشته باشد

 نه تنها هرگونه توسعه و براي توسعه، آموزشي است كه عبارتي، آموزشِ در مسير
 شايد . د، بلكه، هم جامعه نيز بايد براين مهم قرار گيرد كن را توجيه مي گذاري سرمايه
 كرد توان آموزشي را تصور شود اين است كه آيا مي كه در اين زمينه مطرح مي سؤالي

 مطالعات موجود و شايد بر خالف انتظار، پاسخ مسير توسعه نباشد؟ كه هماهنگ و در
 دهند زنند و در بسياري از موارد، به عنوان مثال، نشان مي مثبت را به اين سؤال رقم مي

 ساز وابستگي به ساير تواند زمينه محيطي مي بدون توجه به شرايط آموزش « كه
 نيازسنجي ، از اين رو ؛ ) ۱۳۸۳ ارمكي، ( » چنين افزايش نرخ بيكاري باشد كشورها و هم

 ي، چنانچه اور فنّ خصوص با عنايت به پيشرفت و تحوالت سريع صنعت و به آموزشي،
 هاي ريزي نامه يم، به مطالعه و بر كن اين عناصر را به عنوان معيارهاي الزم توسعه تلقي

 هاي متناسب با نياز بازار كار، در شرايطي در اين ميان، آموزش . گسترده نيازمند است
 هايي است كه روست، يكي از بهترين راه ه كه اين بازار نيز با تحوالت سريعي روب

 گونه اين . هاي توسعه قرار گيرد تواند در جهت حل معضل بيكاري در صدر برنامه مي
 بهينه از منابع، تربيت نيروي انساني متخصص و با قابليت را ة ر استفاد آموزش، عالوه ب

 انجام تحقيقات علمي و عملي در خصوص ، بنابراين ؛ نيز در پي خواهد داشت
 و عدم شود تواند به عنوان گامي در اين مسير تلقي شناخت نيازهاي بازار كار، مي

 اضاي نيروي كار و يا آنچه توجه به اين موضوع منجر به ناهماهنگي بين عرضه و تق
 و شته شود، گ ياد مي ۱ هاي آموزشي ها و همخواني در ادبيات اين حوزه به عدم تعادل

 موضوعي كه به نظر ؛ داشت خواهد در نتيجه مشكالت ناشي از بيكاري را در پي
 رسد از سوي متوليان هر دو بخش، بخش آموزش عالي و بخش بازار كار، مورد مي

 . فته است كم توجهي قرار گر
 جوانان براي دستيابي به سطوح مختلف آموزش ة هاي اخير رقابت گسترد در سال

 هاي گذشته به شدت خورد و نسبت به سال عالي به صورت چشمگيري به چشم مي
 ها در مقاطع هاي ورودي دانشگاه كنندگان در آزمون تعداد شركت . افزايش يافته است

 شايد بتوان . اين موضوع است بر التر گواه مختلف كارداني، كارشناسي و مقاطع با
 رقابت براي ة نگري جوانان براي فرار از معضل فراگير بيكاري، زمين گفت آينده

 از اين . ه است كرد دستيابي به امتيازاتي كه آنان را از ساير افراد متمايز نمايد، فراهم
 زمينه توجه هاي اخير در اين هايي است كه در سال آموزش عالي يكي از ويژگي ، رو

 . ه است كرد همگان را به خود جلب

1. Educational mismatch
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 هاي آزاد، سراسري، غيرانتفاعي مراكز مختلف دانشگاهي اعم از دانشگاه ، ديگر از سوي
 تعداد ) ۱ ( بر اين اساس، جدول . و پيام نور افزايش چشمگيري داشته است

 عالي و مراكز آموزش ( ها دانشگاه ة آموختگان كلي شدگان، دانشجويان و دانش پذيرفته
 گونه كه همان . دهد توسعه نشان مي برنامة سوم هاي را طي سال ) دانشگاه آزاد اسالمي

 درصد رشد ۵۰ بيش از ة ها طي اين دور شدگان دانشگاه شود، تعداد پذيرفته مشاهده مي
 ۱۳۸۳ - ۸۴ هزار نفر در سال ۵۶۴ به ۱۳۷۹ - ۸۰ هزار نفر در سال تحصيلي ۳۶۳ داشته و از

 رشد از درصد ۳۵ ها نيز طي دوره مذكور با حدود ويان اين دانشگاه دانشج . رسيده است
 هزار نفر در سال ۲ , ۱۱۷ به بيش از ۱۳۷۹ - ۸۰ هزار نفر در سال تحصيلي ۱ , ۵۶۹

 آموختگان اين اين در حالي است كه تعداد دانش . افزايش يافته است ۱۳۸۳ - ۸۴ تحصيلي
 شدگان و تعداد پذيرفته توسعه نسبت به برنامة سوم مراكز با وجود افزايش طي

 در مجموع نتايج اين جدول نمايانگر . دانشجويان از رشد كمتري برخوردار بوده است
 شدگان و دانشجويان از رشدي آن است كه آموزش عالي طي اين دوره از حيث پذيرفته

 . ه است كرد درصد رشد ۰ / ۰۸ آموختگان تنها چشمگير برخوردار بوده اما تعداد دانش

 ها و مراكز دانشگاه ة آموختگان كلي شدگان، دانشجويان و دانش پذيرفته ) ۱ ( جدول
 توسعه برنامة سوم عالي طي آموزش

 آموختگان دانش دانشجويان تعداد شدگان پذيرفته تعداد تحصيلي سال
۸۰ - ۱۳۷۹ ۳۶۳۳۵۱ ۱۵۶۹۷۷۶ ۳۲۶۴۷۳ 
۸۱ - ۱۳۸۰ ۳۷۷۸۳۶ ۱۵۶۶۵۰۹ ۲۳۰۱۹۵ 
۸۲ - ۱۳۸۱ ۴۰۳۰۱۵ ۱۶۷۳۷۵۷ ۲۴۸۴۱۷ 
۸۳ - ۱۳۸۲ ۵۱۹۱۹۴ ۱۸۹۲۱۱۹ ۳۶۰۸۷۵ 
۸۴ - ۱۳۸۳ ۵۶۴۱۰۷ ۲۱۱۷۴۷۱ ۳۵۴۰۷۱ 

 ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۳ هاي آماري كشور و گزارش اقتصادي و ترازنامه سالنامه
 كيد أ كشور و با ت هاي استان دانشجو به ازاي هر هزار نفر جمعيت در ة سران ة مقايس
 پاياني كشور و در سال هاي استان يزد نسبت به ساير اين نسبت در استان ة بر مقايس

 . شده است نشان داده ) ۲ ( در جدول ) ۱۳۸۳ - ۸۴ سال تحصيلي ( توسعه، برنامة سوم
 تعداد دانشجو در سال تحصيلي استان يزد از حيث ، شود طور كه مشاهده مي همان

 ستان در كشور و با توجه به جمعيت اين ا هاي استان در مقايسه با ساير ۱۳۸۳ - ۸۴
 اين موضوع . سوم قرار گرفته است ة بعد از استان سمنان و مركزي در رتب ۱ ۱۳۸۵ سال

 مايش كشور، آموزش عالي در استان يزد به عنوان آ نيز بدان دليل است كه در طرح

 ة سرشماري دور ۱۳۷۵ گيرد و سال سال يكبار انجام مي ۱۰ ي كه سرشماري جمعيت در كشور هر ي از آنجا . ۱
 كشور هاي استان دانشجوي ة هاي برنامه سوم توسعه تنها سران آيد، به دليل اختالف زياد با سال قبل به حساب مي
. است شده محاسبه ۱۳۸۵ ها در سال ن ا و با توجه به جمعيت است ۱۳۸۳ - ۸۴ در سال تحصيلي
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 اين بخش نيز طي ، استان قرار گرفته و از اين رو اين ة يكي از محورهاي توسع
 . ه است كرد رت سريع در اين استان رشد توسعه به صو برنامة سوم هاي سال

 كشور هاي استان جمعيت به تفكيك دانشجو به ازاي هر هزار نفر ة سران ) ۲ ( دول ج
 ۱۳۸۳ - ۸۴ در سال تحصيلي

 سرانه جمعيت تعداد دانشجويان نام استان رديف
 ۱۲ ۹۱۱۹۳۰ ۱۰۹۴۷۰ ذربايجان شرقي آ ۱
 ۸.۶۱ ۶۵۵۹۶۱ ۵۶۴۷۰ آذربايجان غربي ۲
 ۱۱.۱۳ ۲۸۱۹۰۱ ۳۱۳۶۹ اردبيل ۳
 ۱۳.۳۶ ۱۲۲۴۷۶۳ ۱۶۳۶۵۵ اصفهان ۴
 ۱۴.۳۵ ۱۱۱۵۶۰ ۱۶۰۱۴ ايالم ۵
 ۱۴.۷۶ ۱۹۰۱۵۰ ۲۸۰۵۷ بوشهر ۶
 ۱۱.۵۷ ۳۷۳۰۳۹۶ ۴۳۱۷۴۴ تهران ۷
 ۱۲.۴۲ ۱۹۴۵۹۴ ۲۴۱۶۹ چهار محال بختياري ۸
 ۱۴.۳۶ ۱۴۲۳۹۴ ۲۰۴۴۷ خراسان جنوبي ۹
 ۹.۴۴ ۱۴۴۵۱۱۶ ۱۳۶۴۸۵ خراسان رضوي ۱۰
 ۱۰.۸۱ ۱۹۹۸۵۰ ۲۱۶۰۷ شمالي خراسان ۱۱
 ۱۲.۳۷ ۸۶۶۹۱۴ ۱۰۷۲۵۸ خوزستان ۱۲
 ۱۵.۰۹ ۲۳۶۱۱۷ ۳۵۶۲۰ زنجان ۱۳
 ۳۲.۷۵ ۱۶۰۰۶۲ ۵۲۴۲۸ سمنان ۱۴
 ۱۰.۸۵ ۴۷۰۰۶۴ ۵۰۹۸۶ سيستان و بلوچستان ۱۵
 ۱۲.۹۲ ۱۰۲۲۷۴۶ ۱۳۲۱۴۴ فارس ۱۶
 ۱۴.۶۸ ۲۹۴۵۳۹ ۴۳۲۵۱ قزوين ۱۷
 ۷.۹۸ ۲۶۲۴۷۷ ۲۰۹۵۷ قم ۱۸
 ۸.۱۱ ۳۳۷۶۸۸ ۲۷۳۷۴ كردستان ۱۹
 ۱۲.۲۸ ۶۱۵۹۳۶ ۷۵۶۶۶ كرمان ۲۰
 ۹.۵ ۴۴۵۸۶۳ ۴۲۳۴۷ كرمانشاه ۲۱
 ۱۷.۱۵ ۱۲۶۵۱۴ ۲۱۷۰۱ يلويه و بوير احمد ك كه ۲۲
 ۹.۳۶ ۳۸۰۲۴۴ ۳۵۵۸۲ گلستان ۲۳
 ۹.۴۹ ۶۶۹۶۹۵ ۶۳۵۵۵ گيالن ۲۴
 ۱۲.۹۹ ۳۸۴۰۹۹ ۴۹۸۸۲ لرستان ۲۵
 ۱۴.۳۴ ۷۸۳۷۳۷ ۱۱۲۳۸۷ مازندران ۲۶
 ۲۲.۵۸` ۳۶۴۵۶۴ ۸۲۳۲۳ مركزي ۲۷
 ۶.۱۲ ۳۰۴۵۱۳ ۱۸۶۳۶ هرمزگان ۲۸
 ۱۱.۶۴ ۴۲۸۲۸۹ ۴۹۸۶۲ همدان ۲۹
 ۲۱.۶۲ ۲۵۹۰۹۵ ۵۶۰۲۵ يزد ۳۰

 ۱۲.۱ ۱۷۵۰۱۷۷۱ ۲۱۱۷۴۷۱ جمع كل
۱۳۸۳،۱۳۸۵ آماري كشور و استان يزد، هاي سالنامه
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 هاي دولتي و دانشگاه ة آموختگان كلي انش شدگان، دانشجويان و د تعداد پذيرفته
 شده نشان داده ) ۳ ( در جدول ۱۳۸۰ - ۸۴ هاي هاي آزاد استان يزد طي سال دانشگاه

 شدگان اين مراكز در طور كه از اين جدول مشخص است، تعداد پذيرفته همان . است
 هزار نفر در سال تحصيلي ۱۴ ه و به بيش از كرد درصد رشد ۳۰ اين دوره بيش از

 هزار نفر ۲۷ مذكور از ة تعداد دانشجويان اين مراكز طي دور . رسيده است ۱۳۸۳ - ۸۴
 آموختگان اين تعداد دانش . ده است ش هزار نفر بالغ ۴۶ با رشد چشمگيري به بيش از

 هاي كل كشور با وجود افزايش، آموختگان دانشگاه ها نيز مانند تعداد دانش دانشگاه
 ) درصد ۳۰ تنها حدود ( ان از رشد كمتري شدگان و دانشجوي نسبت به پذيرفته

 عالوه بر روند افزايش پذيرش دانشجو و ، طور كه گفته شد همان . برخوردار بوده است
 ها و مراكز آموزش عالي نيز در حال افزايش التحصيالن دانشگاهي، تعداد دانشگاه فارغ
 عالي را، توان در دورترين مناطق كشور نوعي از مراكز آموزش امروزه حتي مي . است

 اعم از دانشگاه پيام نور، آزاد اسالمي و يا ساير مراكز آموزش عالي دولتي يا غير
 بافق و طبس هاي شهرستان نور در هاي آزاد و پيام دانشگاه . كرد انتفاعي را مشاهده

 ، مهريز و تفت ) كيلومتر فاصله از مركز استان يزد ۴۰۰ و ۱۴۰ با يي ها ن ا شهرست (
 طي به طور عمده شوند كه اين نمونه در استان يزد محسوب مي هاي بارزي از نمونه
 واضح است كه پر ، بر اين اساس . اند برداري رسيده به بهره برنامة سوم هاي سال

 هاي هاي مذكور افزايش قابل توجهي را در سال هاي آموزش عالي نيز در بخش هزينه
 سؤالي اساسي محسوب ميان با اين وجود، سؤالي كه در اين . ه است كرد اخير تجربه

 هاي خاص آن، تا چه حد به شود اين است كه اقتصاد ايران و با توجه به ويژگي مي
 گرفته در اين راستا نياز دارد؟ و آيا هاي صورت شده و نيز هزينه هاي انجام آموزش

 ي مختلف، دستيابي به ها واقعاً با وجود پذيرش رو به رشد دانشجو در دانشگاه
 هايي آموزش همچنان به عنوان امتياز نسبت به ساير افرادي كه به چنين اي عالي ه آموزش

 ؟ شود محسوب مي ، اند دست نيافته
 توان به سؤال فوق به صورت مستقيم و صريح و نيز با توجه به جميع اگرچه نمي

 اما از بعد اقتصادي شايد بتوان توانايي ، جهات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پاسخ داد
كار را به عنوان يكي از اين معيارها براي پاسخ به التحصيالن در بازار رغ جذب اين فا

 چه آنكه بررسي مجدد جذب نيروي كار . بخشي از سؤال فوق در نظر گرفت
 تواند به عنوان مبناي مناسبي در جهت نيازهاي ديده توسط بازار كار مي آموزش

 له با هدف پاسخ به اين اين مقا . د شو آموزشي توسعه در بخش آموزش عالي تلقي
 التحصيالن دانشگاهي جوياي طريق تحليل توانايي بازار كار در جذب فارغ سؤال و از

 ده ش تدوين برنامة سوم شده در ادارات كار و امور اجتماعي استان يزد طي نام كار ثبت
. است



 نامة آموزش عالي ۹۴

 هاي دولتي و دانشگاه ة وختگان كلي آم شدگان، دانشجويان و دانش پذيرفته ) ۳ ( جدول
 ۸۰ - ۸۴ هاي طي سال هاي آزاد استان يزد دانشگاه

 آموختگان دانش دانشجويان تعداد شدگان پذيرفته تعداد تحصيلي سال
۸۱ - ۱۳۸۰ ۱۰۹۶۱ ۲۷۰۶۹ ۴۷۸۶ 
۸۲ - ۱۳۸۱ ۱۱۵۲۴ ۲۹۹۰۸ ۵۹۴۶ 
۸۳ - ۱۳۸۲ ۱۲۹۸۹ ۳۷۰۰۴ ۴۸۵۰ 
۸۴ - ۱۳۸۳ ۱۴۵۶۹ ۴۶۰۹۵ ۶۲۶۹ 

 ۱۳۸۴ آماري استان يزد، ة سالنام

 ة به پيشين ، پس از مقدمه، بخش دوم . اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده است
 اهميت آموزش عالي و نقش آن در دستيابي به شغل ة شده در زمين هاي انجام پژوهش

 ها و روش تحقيق آوري داده ابزار جمع ، در بخش سوم . پردازد و كاهش بيكاري مي
 هاي پژوهش و جداول مرتبط با آن به يافته ، چهارم بخش . تشريح شده است

 در مقايسه با افرادي كه فاقد التحصيالن دانشگاهي آزمون تمايز نسبت فارغ . پردازد مي
 در بخش . تحصيالتي دانشگاهي هستند نيز بخش پنجم اين مقاله را تشكيل داده است

 . زد پردا مي ها پيشنهاد ة گيري و ارائ پاياني نيز به بحث و نتيجه

 شده هاي انجام مروري بر پژوهش
 رقابت . مطالعات متعددي انجام شده است ، التحصيالن دانشگاهي اشتغال فارغ ة در زمين
 هاي اهميت آموزش و هاي عالي از يك سو، جوانان براي دستيابي به آموزش ة گسترد

 ضرورت پژوهش بيشتر در ، رفع بيكاري از سوي ديگر ها در عالي و نقش اين آموزش
 شده در اين به بررسي برخي مطالعات انجام ، اين بخش . د كن اين زمينه را آشكار مي

 : حوزه در خارج و داخل كشور پرداخته است
 به بررسي ۲ » آموزش و بيكاري در جمهوري چك ة رابط « در تحقيقي با عنوان ۱ » هرنس «

 ه دارد كه او به اين نكته اشار . پردازد مي اين كشور آموزش عالي و بيكاري در ة رابط
 در كشور . خورد بيكاري بلندمدت در سطوح پايين آموزش عالي بيشتر به چشم مي

 سال سه برابر بيشتر از ميانگين نرخ ۱۵ - ۲۴ سني ة چك نرخ بيكاري جوانان در رد
 آموزش عالي و افزايش . طلبد حل سريعي را مي اروپاست و راه ة كشورهاي اتحادي

 ند راهكاري براي كاهش بيكاري، افزايش توا هاي فني مرتبط با آن مي مهارت
 در تطابق با ) ۲۰۰۳ ( ۳ دكريوس . اقتصاد ملي باشد ة پذيري بازار كار و توسع انعطاف
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 ۹۵ ... التحصيالن دانشگاهي جوياي كار هاي فارغ بررسي ويژگي

 يك مدل تطبيقي از بيكاري ة شده در كشورهاي اروپايي به ارائ الگوهاي مشاهده
 هاي آموزش عالي، بيكاري بلندمدت پرداختند كه در آن سير تكاملي پيشرفت

 اند كه اين نكته را مورد توجه قرار داده ن آنا . شد و دستمزد نامساوي ديده مي بلندمدت
 هاي تواند به طور همزمان افزايش در پيشرفت مبتني بر مهارت مي فنّاوري تغييرات

 ها، تحصيلي، افزايش بيكاري بلندمدت، افزايش دستمزد نامساوي در داخل گروه
هاي مختلف و افزايش در تعداد كارگران ه ي در دستمزد نامساوي بين گرو افزايش كم 

 در ۲۰۰۲ در سال ۱ » گرانير و دكريوس « ، ن اي عالوه بر . د كن را ايجاد با آموزش بيشتر
 . پردازند هاي بين تحصيالت و تغييرات بازار كار مي تئوريك تعامل ة اي به جنب مطالعه

 صيل و تعداد تح ة بين طول دور ة رابط ، منظور از تغييرات شغلي در اين مدل تعادلي
 دهد كه افزايش نتايج اين مطالعه نشان مي . تواند داشته باشد مشاغلي است كه فرد مي

 يعني تقاضاي ؛ دهد آن انگيزه براي تحصيالت عالي را افزايش مي ة بيكاري و طول دور
 . گذاري در آموزش عالي است محركي براي سرمايه ، نيروي كار و تغييرات دستمزد

 تأثير » ۴ و آشنفلتر ۳ هم « در تحقيقي ابتدا با استفاده از مدل ) ۲۰۰۳ ( ۲ » كاراسيوتو «
 كند و سپس آن را به دو بخش تأثير آموزش عالي را بر درآمدهاي ساليانه ارزيابي مي

 تأثير هميشگي . د كن نيروي كار و بيكاري تقسيم مي ة بر دستمزد ماهانه و تأثير بر عرض
 اهانه يكي از نتايج اين تحقيق است كه بيشتر بر درآمدهاي ساليانه نسبت به دستمزد م

 اين تأثير بر اشتغال از ارتباط آموزش . باشد هاي ابتدايي آن نيز مي مؤيدي بر فرضيه
 نيروي كار و همچنين ارتباط آموزش عالي و بيكاري كه هر دو بر ة عالي و عرض
 بين اي كه از نمونه . ناشي شده است ، معناداري دارند ة هاي آماري رابط اساس آزمون

 مستقيم بين آموزش عالي و ة ساله انتخاب شده است نيز وجود رابط ۱۸ - ۳۰ افراد
 در پژوهشي به ) ۲۰۰۵ ( ۶ » آيانوال « و ۵ » آجتومبي « . كند ضريب اشتغال را تأييد مي

 آموختگان آموزش عالي در ارتباط هاي آموزش عالي و نقش دانش بررسي روند هزينه
 . پردازد مي ۱۹۷۴ - ۲۰۰۴ هاي ر نيجريه در سال اقتصادي در كشو ة با بيكاري و توسع

 ثبات و گذاري دولتي در آموزش عالي بي دهد كه سرمايه نتايج اين مطالعه نشان مي
 تواند به تناسب بودجه تمايل به آموزش عالي را و دولت نمي است بيني غيرقابل پيش

 ة ين درصدي از توليد خالص داخلي كه هز ۲۰۰۴ محدود كند و همچنان تا سال
 گذاري در آموزش كه سرمايه رغم اين به ؛ روندي نزولي دارد ، شود آموزش عالي مي

 . عالي با اشتغال ارتباط مستقيم دارد
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 نامة آموزش عالي ۹۶

 رابطه بين بيكاري و آموزش به بررسي ديگر در تحقيقي ) ۲۰۰۶ ( ۲ و پسل ۱ دياس
 كنند كه رشد اشتغال مانع از پردازند و اثبات مي عالي در آفريقاي جنوبي مي

 در اين مطالعه براي بررسي اينكه تحصيالت بيشتر . شود هاي مهارتي مي ديت محدو
 شده و به طور كلي مزاياي تحصيالت باالتر ۱۹۹۵ - ۲۰۰۳ هاي مانع بيكاري در سال

 همچنين نشان ن آنا . در طي اين دوره، از تكنيك رگرسيوني پروبيت استفاده شده است
 اري بين گروه مردان و زنان را نشان دادند كه اين روندهاي تجمعي اختالف معناد

 اي بيشتر از افزايش همچنين افزايش نيروي كار ماهر به طور قابل مالحظه ؛ دهد نمي
 تقاضا براي نيروي كار ماهر و نيمه ماهر در طي اين دوره بوده و بنابراين نرخ بيكاري

 . التحصيالن نظام آموزش عالي رو به افزايش بوده است غم افزايش فارغ ر به
 جديدترين مطالعات اين حوزه، مدل تناوبي را براي در يكي از ) ۲۰۰۷ (۳ بروآ

 آموزش عالي و بر اساس احتمال موفقيت در بازار كار در ارتباط با سطوح مختلف
 انگلستان ۲۰۰۱ هاي سرشماري سال آموزش عالي از داده ة بازد . كند كيفي پيشنهاد مي

 موفقيت در بازار كار نيز با دو معيار . براي مناطق مختلف آن به دست آمده است
 نتايج اين ، در مجموع . دستيابي به شغل مناسب و شاغل بودن تعريف شده است

 ارتباط مستقيم و مشهود كيفيت بهتر آموزش عالي با احتمال ة ند ه د مطالعه نشان
 . مناطق كشور انگلستان است ة موفقيت در بازار كار در هم

 در كشور ايران نيز مطالعات ، در ساير كشورها گرفته عالوه بر مطالعات صورت
 به عنوان نمونه، . بسياري در ارتباط با آموزش عالي و بيكاري صورت گرفته است

 التحصيالن نظام تحليلي از وضعيت اشتغال و بيكاري فارغ در ) ۱۳۸۲ ( بختياري
 هاي آموزش عالي از افزايش ظرفيت به اين نكته تأكيد كرده است كه آموزش عالي

 كشور و از طريق هاي استان ة ها و مراكز آموزش عالي در كلي طريق ايجاد دانشگاه
 الن ي التحص فارغ ة عرض ة افزايش قابل مالحظ ايجاد دانشگاه آزاد اسالمي موجب

 هاي مختلف هاي شغلي موجود در بخش ها شده و عدم هماهنگي بين فرصت دانشگاه
 التحصيالن دانشگاهي را بيكاري فارغ ة عبارتي كمبود تقاضا، بروز پديد ه اقتصاد و ب

 گذاري ها به دليل سرمايه التحصيالن دانشگاه فارغ بيكاري اهميت . فراهم ساخته است
 شده براي تربيت نيروي انساني ماهر در كشور و بالاستفاده ماندن آن در انجام

 وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملي از يكسو، در نتيجه هاي اقتصادي و فعاليت
 هاي اجتماعي به افراد فرهيخته فراهم نبودن زمينه براي محول كردن نقش مچنين ه

 عمل ال امكان بروز اعتراض و عكس ، گر ي د ي كشور از سو ة براي نيل به اهداف توسع
 ضمن ، در اين پژوهش . د كن فراهم مي باسوادي و آگاهي بيشتر ب به سب را در جامعه
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 ۹۷ ... التحصيالن دانشگاهي جوياي كار هاي فارغ بررسي ويژگي

 الت جمعيتي كشور، وضعيت اشتغال و انساني، تحو ة نگاهي به نقش و اهميت سرماي
 مسئله مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ، اين التحصيالن دانشگاهي بيكاري فارغ
 . گرفته است

 بين آموزش و اشتغال و ة بررسي رابط « در تحقيقي با عنوان ) ۱۳۸۲ ( اسحاقيان
 وسعه عامل ت را آموزش ، مستقيم نگرش غير با » هاي افزايش اشتغال تحصيلكردگان راه

 رسالت ترين مهم ، اسحاقيان در اين مطالعه . داند مي عامل افزايش اشتغال را و توسعه
 كارآفريني در ة توجه به مسئل و در رابطه اشتغال در نگرش غيرمستقيم را آموزش عالي

 افزايش را ترين عامل بيكاري تحصيلكردگان عمده وي همچنين . داند مي موزش آ
 نظر به اينكه بخش صنعت و . د كن معرفي مي نّاوري ف جمعيت، ركود اقتصادي و رشد

 بهترين فرصت ، كشاورزي از نظر نيروي انساني به سطح اشباع رسيده است
 ارتقاء جايگاه و گسترش مراكز فني و همچنين ؛ زايي در بخش خدمات است اشتغال
 در ) ۱۳۸۲ ( حيدري عبدي . باشد تواند عامل ايجاد اشتغال اي و كاردانش مي حرفه
 در مقايسه با ايران ميان آموزش عالي و بازار كار ژاپن طة بررسي راب شي به پژوه

 هاي دولت ژاپن براي ها و برنامه شود تا سياست تالش مي ، در اين مقاله . پردازد مي
 سسات آموزش عالي از جنگ جهاني دوم به ؤ ها و م آموختگان دانشگاه جذب دانش

 سسات گوناگون ژاپن براي ؤ ها و م كت بررسي تدابير شر . بعد مورد بررسي قرارگيرد
 هاي آموختگان براي اشتغال در زمينه جذب نيروي انساني متخصص و تمايل دانش

 در پايان مقاله . شود ها اشاره مي ه آن از جمله مواردي است كه ب در ژاپن و ايران مختلف
 جذب ي براي استفاده از تجارب ژاپن براي هاي نيز با توجه به مطالب مطروحه، پيشنهاد

 سسات آموزش عالي ايران در بازار كار ؤ ها و م آموختگان دانشگاه و نگهداري دانش
 . ارائه شده است

 شناسي عدم اشتغال آسيب « در پژوهشي با عنوان ) ۱۳۸۲ ( علوي راد و مسلمان
 معيارهاي ترين مهم يكي از » التحصيالن نظام آموزشي عالي در بخش عمومي فارغ

 ي عال را تحصيالت الملل انساني در سطح بين ة ي سرماي براي ارزياب مورد استفاده
 بخش عمومي ايران يا ماشين اداري دولت از نظر تراكم ه ك با توجه به اين . دانند مي

 ة منفي كاركنان قو ة ترازنام و اين امر باعث يني قرار دارد ي انساني در سطح پا ة سرماي
 ش عمومي و به مراتب بخ ة وري اقتصادي بسيار اندك در عرص اجرايي كشور و بهره

 ي، س در تحليل اين نارسايي يكي از عوامل اسا شده است، المللي تر از سطوح بين پايين
 آموختگان نظام آموزش عالي كشور در ناكافي بودن نيروي انساني متخصص يا دانش

 دولت به عنوان متولي اصلي سد ر به نظر مي . اجرايي بخش عمومي است ة بدن
 هاي گذاري سرمايه ة موزش عالي به رغم انجام دو ده گذاري در بخش آ سرمايه

 يك عامل مكمل در به عنوان شده انساني تشكيل ة روزافزون نتوانسته است از سرماي
هاي مختلف وري و كارايي بخش موجبات ارتقاء بهره ، هاي فيزيكي گذاري كنار سرمايه



 نامة آموزش عالي ۹۸

 ر ماندن عده زيادي با توجه به خروج و يا بيكا ، از سوي ديگر ؛ كشور را فراهم نمايد
 ة يك فاجع ة در آستان را موزش عالي در ساليان اخير، كشور آ التحصيالن نظام از فارغ

 . دانند مي اقتصادي و اجتماعي
 بيكاري : ناموزون آموزش عالي ة توسع « اي با عنوان در مقاله ) ۱۳۸۳ ( راد قانعي

 هاجرت آموختگان و م معضل بيكاري دانش ، » دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان
 بحث و بررسي قرار مورد ناموزون آموزش عالي ة توسع ة نخبگان را با كاربرد نظري

 ة دهد كه در دو ده با بررسي آمارهاي آموزش عالي ايران نشان مي ، اين مقاله . دهد مي
 در حالي كه از ، ي به طور شتاباني گسترش يافته است حيث كم اخير آموزش عالي از

 ة توسع ة الگوي ويژ . داراي وضعيت نامطلوبي است ي هاي توزيع اجتماع حيث شاخص
 و ه بيان شد » اي شدن متراكم آموزش عالي توده « آموزش عالي در ايران، با ابداع مفهوم

 ة ناموزون نظام دانش به نوب ة توسع . شود يك الگوي ناموزون توضيح داده مي به عنوان
 عالوه بر توصيف ، مقاله اين . پذيرفته است ثير أ كشور ت ة خود از الگوي ناموزون توسع

 ر ويژگي عدم توزيع أثي ايران، ت آموزش عالي و نظام دانش در ة هاي توسع ويژگي
 به منظور جذب ( اجتماعي ـ هاي اقتصادي اجتماعي دانش را در ناتواني بخش

 هاي موجود پيوند براي رفع ناموزوني و كند ، تجزيه و تحليل مي ) هاي انساني سرمايه
 . شود مي پيشنهاد اقتصادي كشور ـ اجتماعي ة دهاي توسع آموزش عالي با فراين

 گذاري در بازتاب سرمايه « اي با عنوان در مقاله ) ۱۳۸۴ ( آريازند و آل رسول
 هاي دستيابي ترين مؤلفه مهم يكي از » هاي نيروي انساني مهارت ة آموزش عالي و توسع

 و به » انساني هاي نيروي مهارت ة توسع « را به پيشرفت اقتصادي در جوامع امروزي
 گذاري در تأثير سرمايه بنابراين و داند مي » باال رفتن ظرفيت توليدي نيروي كار « تبع آن

 آموزي در برآوردن اين مهم كننده مهارت متولي و نظام هماهنگ به عنوان آموزش عالي
 گذاري در اين بخش به داليل گوناگون ميزان بازدهي سرمايه ست اما قابل انكار ني

 توان به فقدان طرح جامع و مديريت علل، مي اين از جمله . طلوب نبوده است تاكنون م
 هماهنگ براي برآورد تقاضاي اجتماعي و ظرفيت جذب نيروي متخصص، وابستگي

 . هاي تحقيقاتي به دولت و رشد نامتوازن آموزش عالي اشاره كرد شديد بودجه
 ري در اين بخش و به تبع و هاي افزايش بهره جوي راه و اين مقاله به جست چنين هم
 . پردازد مي » بهبود كيفيت نيروي كار « آن

 نظام آموزش متوسطه، بيكاري جوانان « با عنوان اي در مطالعه ۱۳۸۶ قارون در سال
 روند فزاينده بيكاري جوانان را يكي ، » هاي پاسخگو به تقاضاي آموزش عالي و چالش
 داند آتي مي ة مله ايران در ده هاي مهم پيش روي اكثر كشورهاي جهان از ج از چالش

 هاي آموزشي كشور به وجود هايي را براي بخش كه اين روند به دنبال خود چالش
 پاسخگويي به تقاضاي فزاينده مواجه است بخش آموزش عالي با چالش . آورده است

الگوهاي بنابراين، ؛ تر است كه قسمت مهمي از آن براي فرار از بيكاري سطوح پايين



 ۹۹ ... التحصيالن دانشگاهي جوياي كار هاي فارغ بررسي ويژگي

 ها دارد و راد به سمت مشاغل، نقش كليدي و محوري در رفع اين چالش هدايت اف
 اصالح الگوهاي . داند اصالح اين روند سطوح قبل از دانشگاه را بسيار ضروري مي

 ارتباطي بين نظام آموزش و بازار كار و فرايندهاي انتقال نيروي كار به بازار كار به
 هاي آموزش فني گذاري ري از سياست مبناي بسيا بايد ويژه در سطح آموزش متوسطه،

 در مجموع . هاي پس از متوسطه قرار گيرد اي در اين سطح و نيز آموزش و حرفه
 هاي عالي و تأثير مستقيم آن بر كاهش يد اهميت آموزش ي تأ رغم به شده مطالعات انجام

 . هاي اخير است التحصيالن دانشگاهي در سال بيكاري، بيانگر افزايش بيكاري فارغ
 هاي عالي و عدم تناسب نيازهاي بازار كار و د جمعيت، رشد نامتوازن آموزش رش

 بنابراين، بازشناسي بازار ؛ رود شده نيز از داليل اين امر به شمار مي هاي انجام آموزش
 هاي مختلف در مقايسه با دستيابي ساير التحصيالن دانشگاهي رشته كار در جذب فارغ

 چه بسا اين شناخت بتواند تا حدي ؛ برخوردار است افراد به شغل از اهميت بسزايي
 هاي عالي به سوي نيازهاي بازار كار و تأثير آن بر كاهش بيكاري در هدايت آموزش

 . د شو مؤثر واقع

 ها و روش تحقيق آوري داده ابزار جمع
 ة دست آمده از هر تحقيق و ميزان اعتماد به آن به خصوص در حوز ه صحت نتايج ب
 . بستگي دارد ، گيري آن تحقيق است هايي كه مبناي شكل انساني به داده اقتصاد و علوم
 ها و استخراج اطالعات مورد نياز هر آوري، تنظيم داده دقت در جمع ، بر اين اساس

 در اين راستا، و از آنجايي كه بيكاري يكي . تحقيق از اهميت بسزايي برخوردار است
 هاي يق به بررسي ويژگي ، اين تحق است از معضالت اساسي جوامع امروز

 دستيابي اين افراد به شغل در مقايسه ة التحصيالن جوياي كار استان يزد و مقايس فارغ
 . پردازد عالي هستند، مي هاي با ساير افرادي كه فاقد آموزش

 در راستاي تحقق اهداف اين طرح به اطالعاتي نياز بود كه براي دستيابي به آنها به
 متقاضيان ثبت نام به عنوان بيكار جوياي . اعي استان مراجعه شد كار و امور اجتم ة ادار

 هاي اين پرسشنامه براي تجزيه و د كه از داده كنن اي را تكميل پرسشنامه د كار باي
 پست يا ة توانند فرم پرسشنامه را از طريق ادار متقاضيان مي . تحليل استفاده شده است

 تهيه ـ بخش اشتغال ـ اجتماعي استان كار و امور ة مستقيم به ادار ة از طريق مراجع
 گر آمار و اطالعات بخش اشتغال كدگذاري و ثبت تحليل از سوي ها اين فرم . كنند
 هاي اول تا سوم كه بخش . ده است ش مذكور در پنج بخش طراحي ة پرسشنام . د شو مي

 در اين پژوهش بيشتر مدنظر است، مشخصات متقاضي شغل، آخرين مدرك تحصيلي
 دهد و بخش چهارم به پيشنهاد اي او را نشان مي هاي فني و حرفه رت و ميزان مها

 ناقص بودن و عدم همخواني آمار موجود و . پردازد متقاضي براي پذيرش شغل مي
دشواري دسترسي به آمار افزارهاي آماري، نياز به بازنگري آنها جهت تحليل در نرم



 نامة آموزش عالي ۱۰۰

 ـ ستان يزد پيوسته است كه به تازگي به ا ـ بيكاران جوياي كار شهرستان طبس
 اين با ؛ است هاي اين پژوهش از محدوديت ، استان هاي شهرستان عد مسافت ب همچنين

 شدگان به عنوان بيكار جوياي كار در ادارات كار و امور اجتماعي نام ثبت ة كلي ، وجود
 را اين پژوهش ة آماري اولي ة جامع ، ۱۳۷۱ - ۸۳ هاي ي استان يزد طي سال ها ن ا شهرست
 توسعه برنامة سوم طي ه شد نام ثبت بيكاران جوياي كار سپس از ميان ده و دا تشكيل

 در اين . استخراج شده است مورد مطالعه ة نمون ثانويه، ة به عنوان جامع ) ۱۳۷۹ - ۸۳ (
 هاي از منظر متغيرهاي مختلف و با استفاده از روش ، نمونه وضعيت اين ، مقاله

 . گيرد توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار مي

 ها و جداول افته ي
 توسعه برنامة سوم آماري بيكاران جوياي كار استان يزد طي ة هاي جامع بررسي ويژگي

 كـار و امـور ة در ادار ۱۳۷۱ نام بيكاران جوياي كار استان براي اولين بار از سال ثبت
 نفر در ايـن مراكـز ۱۰۰۰۱۱ در مجموع ۱۳۸۳ اجتماعي صورت گرفته و تا پايان سال

 اي در تعـداد و درصـد افزايش قابل مالحظـه ۱۳۸۱ - ۸۳ هاي در سال . اند ه كرد نام ثبت
 ۵۸ خـورد و بـيش از شدگان به عنوان بيكاران جوياي كار استان به چشـم مـي نام ثبت

 سـال ، در ايـن ميـان . اند ه كرد نام درصد از افراد جوياي كار تنها طي اين سه سال ثبت
 هـاي شـدگان جويـاي كـار طـي سـال نـام درصد از كل ثبت ۲۷ با در بر داشتن ۱۳۸۱

 روند ثبت نام بيكاران جوياي ، ) ۴ ( جدول . بيشترين تعداد را دارا بوده است ۱۳۷۱ - ۸۳
 آمـاري ة به عنوان جامعـ ، ) ۱۳۷۹ - ۸۳ ( پنج ساله سوم توسعه ة كار استان يزد طي برنام

 ، شـود ايـن جـدول مشـاهده مـي در گونه كـه همان . دهد نهايي اين مطالعه را نشان مي
 به عنوان بيكار جوياي كار ثبت ۱۳۸۱ شدگان تنها در سال درصد از ثبت نام ۴۰ حدود

 داراي تحصـيالت ) نفـر ۱۰۷۷۳ ( درصـد ۱۶ بـه طـور كلـي تنهـا حـدود . اند ه كرد نام
 گروهي كه دستيابي آنها بـه شـغل بـا توجـه بـه دارا بـودن امتيـاز ؛ دانشگاهي هستند

 هدف اصـلي ايـن مطالعـه قـرار ، ساير افراد برخورداري از آموزش عالي در مقايسه با
 التحصيالن هاي فارغ اين بخش به برخي از ويژگي ة در ادام ، بر اين اساس . گرفته است

 . د شو دانشگاهي جوياي كار اشاره مي
 توسعه سوم برنامة طي ) آماري ة جامع ( روند ثبت نام بيكاران جوياي كار در استان يزد ) ۴ ( جدول

 درصد تعداد سال
۷۹ ۴۲۲۲ ۶/۲ 
۸۰ ۵۵۱۵ ۸/۱ 
۸۱ ۲۷۱۰۹ ۳۹/۸ 
۸۲ ۱۸۲۵۰ ۲۶/۸ 
۸۳ ۱۳۰۰۰ ۱۹/۱ 

 ۱۰۰/۰ ۶۸۰۹۶ جمع
هاي پژوهشگر يافته



 ۱۰۱ ... التحصيالن دانشگاهي جوياي كار هاي فارغ بررسي ويژگي

 شده در ادارات كار و امور اجتماعي استان يزد طي نام در ميان مجموع بيكاران ثبت
 مـدرك كارشناسـي بيشـترين درصـد را بـه خـود بيكـاران داراي ، توسعه برنامة سوم

 در ميان بيكاران جوياي كـار مقـاطع مختلـف آمـوزش عـالي نيـز، . اند اختصاص داده
 درصد، بيشترين سهم را بـه ۶۰ التحصيالن دانشگاهي در مقطع ليسانس با بيش از فارغ

 رتبه قرار ترين ين ي مقاطع فوق ليسانس و دكترا از اين لحاظ در پا . اند خود اختصاص داده
 التحصيالن دانشگاهي جويـاي كـار نيـز بـه عنـوان يكـي ديگـر از سن فارغ . اند گرفته

 سال بيشترين درصد ۲۰ - ۲۹ گروه سني . هاي اين گروه در نظر گرفته شده است ويژگي
 بـه عبـارت ديگـر، بـا . بيكاران دانشگاهي جوياي كار را به خود اختصاص داده است

 التحصـيالن دانشـگاهي جويـاي سـني، رونـد فـارغ هاي مختلف افزايش سن در گروه
 شـايد بتـوان . كار و امور اجتماعي استان رو به كاهش است ت ا شده در ادار نام كارثبت

 گفت افزايش سن افراد توقع آنان را براي شغل مورد نظر كاهش داده و موجب دستيابي
 زد، شهرستان يزد ي استان ي ها ن ا عالوه بر اين، در ميان شهرست . ده است ش آنان به شغل

 شده به عنوان بيكار جوياي نام التحصيالن ثبت درصد بيشترين درصد فارغ ۶۱ با حدود
 . است كار را به خود اختصاص داده

 توسـعه برنامة سـوم آماري از بيكاران جوياي كار استان يزد طي ة تعيين نمون ة نحو
 هاي آن و بررسي ويژگي

 ؛ است نهايي مورد بحث ة آماري از جامع ة اب نمون براي انجام اين مطالعه نياز به انتخ
 توسعه برنامة سوم بيكاران جوياي كار طي ة انتخابي از مجموع ة نمون ، بنابراين

 آماري نهايي به طور ة بر اين اساس، از ميان جامع . ده است ش انتخاب ) نفر ۶۸۰۹۶ (
 اده از تكنيك هاي مورد نياز با استف نفر انتخاب و داده ۴۲۶ به حجم اي تصادفي نمونه

 درصد، ۹۰ درصدي و سطح اطمينان ۴ با پذيرش خطاي . د ش آوري پرسشنامه جمع
 هاي شهرستان ده و براي رعايت نسبت در ش برآورد ۴۲۰ مورد نياز معادل ة حجم نمون

 توزيع اين نمونه به تفكيك سطح . پرسشنامه تكميل شده است ۴۲۶ استان، عمالً
 تحصيالت دانشگاهي و غيردانشگاهي كه مبناي تحصيالت و با در نظر گرفتن معيار

. نشان داده شده است ) ۵ ( در جدول ، شود اين مطالعه محسوب مي ة مقايس
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 شده در ادارات كار و امور نام انتخابي بيكاران جوياي كار ثبت ة توزيع نمون ) ۵ ( جدول
 ۱۳۷۹ - ۸۳ : به تفكيك سطح تحصيالت اجتماعي استان يزد

 درصد تعداد سطح تحصيالت

 تحصيالت
 غيردانشگاهي

 ۰ / ۵ ۲ سواد بي
 ۳۰ / ۵ ۱۳۰ ديپلم از كمتر
 ۴۰ / ۸ ۱۷۴ ديپلم

 ۷۱ / ۸ ۳۰۶ جمع

 تحصيالت
 دانشگاهي

 ۱۲ / ۴ ۵۳ ديپلم فوق
 ۱۳ / ۶ ۵۸ ليسانس

 ۱ / ۰ ۴ و باالتر ليسانس فوق
 ۲۷ / ۰ ۱۱۵ جمع

 ۱ / ۲ ۵ اظهارنشده
 ۱۰۰ ۴۲۶ جمع كل

هاي پژوهشگر يافته

 ۱۱۵ دهند، آماري اين مطالعه را تشكيل مي ة در ميان بيكاران جوياي كاري كه نمون
 انتخابي ة درصد از كل نمون ۲۷ اين تعداد تنها . اند نفر داراي تحصيالت دانشگاهي بوده

 درصد از بيكاران جوياي كاري كه ۷۲ اين در حالي است كه حدود . اند را در بر گرفته
 . اند ه كرد را تجربه ن هاي عالي اند آموزش مورد سؤال قرار گرفته انتخابي ة به عنوان نمون

 نفر نيز سطح تحصيالت خود را مشخص نكرده ۵ ، شده تكميل ة پرسشنام ۴۲۶ از ميان
 التحصيالن هاي فارغ بررسي ويژگي . اند و بنابراين از اين دو گروه كنار گذاشته شده

 التحصيالن هاي فارغ ويژگي ة شاب انتخابي به نتايجي م ة دانشگاهي جوياي كار نمون
 ة آماري منجر شده و خود گواهي براي صحت نمون ة دانشگاهي در جامع ة نام شد ثبت

 انتخابي نيز مانند ة در نمون ، دهد نشان مي ) ۶ ( كه جدول طور همان . است شده انتخاب
 بيشترين درصد را نسبت به ساير ، التحصيالن با مدرك كارشناسي آماري، فارغ ة جامع

 . اند دارك تحصيلي به خود اختصاص داده م
 انتخابي به تفكيك سطح تحصيالت طي ة التحصيالن دانشگاهي جوياي كار نمون فارغ ) ۶ ( جدول

 ۱۳۷۹ - ۸۳ هاي سال
 درصد تعداد سطح تحصيالت

 ۴۶ / ۱ ۵۳ ديپلم فوق
 ۵۰ / ۴ ۵۸ ليسانس

 ۳ / ۵ ۴ و باالتر ليسانس فوق
 ۱۰۰/۰ ۱۱۵ تعداد كل
هاي پژوهشگر يافته



 ۱۰۳ ... التحصيالن دانشگاهي جوياي كار هاي فارغ بررسي ويژگي

 التحصيالن دانشگاهي جوياي كار را در سال نيز بيشترين فارغ ۲۰ - ۲۹ گروه سني
 درصد از ۷۸ بيش از ، انتخابي اين مطالعه ة در نمون . خود جاي داده است

 ). ۷ جدول ( هستند سال جوياي كار ۲۰ - ۲۹ التحصيالن دانشگاهي در گروه سني فارغ
 آماري بيشترين درصد از ة انتخابي نيز مانند جامع ة عالوه بر موارد فوق، در نمون

 و ) درصد ۵۰ ( اند شده نام در شهرستان يزد ثبت التحصيالن دانشگاهي جوياي كار فارغ
 . درصد قرار دارند ۸ درصد و ميبد با حدود ۱۳ پس از يزد، شهرستان اردكان با

 به تفكيك سن طي انتخابي ة التحصيالن دانشگاهي جوياي كار در نمون فارغ ) ۷ ( جدول
 ۱۳۷۹ - ۸۳ هاي سال

 درصد تعداد سن
 ۷۸/۳ ۹۰ سال ۲۰ - ۲۹
 ۱۱/۳ ۱۳ سال ۳۰ - ۳۹
 ۹ ۰ / ۱ سال ۴۰ - ۴۹

 ۹/۶ ۱۱ اظهار نشده
 ۱۰۰ ۱۱۵ تعداد كل

 هاي پژوهشگر افته ي

 التحصيالن دانشگاهي و ساير افراد زمون تمايز نسبت اشتغال در ميان افراد فارغ آ
 شده در ادارت كار و التحصيالن جوياي كار ثبت نام هاي فارغ ر بررسي ويژگي عالوه ب

 ة ن پرداخته شد، مقايس ا د هاي قبل اين مطالعه ب امور اجتماعي استان يزد كه در قسمت
 عالي هستند، از هاي دستيابي اين افراد به شغل در مقابل ساير افرادي كه فاقد آموزش

 بر اين اساس، اين بخش به آزمون . است ژوهش ديگر اهداف اصلي مورد نظر اين پ
 اند، در مقابل نسبت افراد شاغل در گروهي كه به تحصيالت دانشگاهي دست يافته

 طور كه گفته شد از همان . ها هستند، پرداخته است افرادي كه فاقد اين نوع آموزش
 ش و نفر به دليل عدم اظهار ميزان تحصيالت خوي ۵ شده تكميل ة پرسشنام ۴۲۶ ميان
 ها نفر به دليل داشتن وضعيتي كه آنها را جزء گروه غير فعال قرار داده است از داده ۴۲

 نتايج جدول . نفر تقليل يافته است ۳۷۹ كنار گذاشته و مجموع افراد مورد بررسي به
 نام در ادارات كار و امور اجتماعي دهد كه نسبت افرادي كه پس از ثبت نشان مي ) ۸ (

 و افرادي كه در ميان افراد داراي تحصيالت دانشگاهي ، اند يافته استان به شغل دست
 درصد در گروه فاقد ۵۶ / ۹ ( تقريباً يكسان است اند ه كرد هايي را تجربه ن چنين آموزش

 درصد در گروه با تحصيالت دانشگاهي به شغل دست ۵۷ / ۳ تحصيالت دانشگاهي و
 شتن تحصيالت دانشگاهي در يافتن دا ها و اينكه آيا اين نسبت ة براي مقايس ). اند يافته

نسبت در دو جامعه آماري ة داري دارد يا نه از آزمون فرض مقايس شغل آنها تأثير معني
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 : د شو مقابل آن نيز به صورت زير تعريف مي ة صفر و فرضي ة فرضي . ۱ استفاده شده است
 اين نسبت را P ۲ گاهي و نسبت افراد شاغل در گروه با تحصيالت دانش P ۱ كه در آن

 تساوي H ۰ ة فرضي . دهد نشان مي ، اند ها دست نيافته در گروهي كه به اين نوع آموزش
 ة نسبت شاغالن را در دستيابي به شغل در ميان دو گروه مورد بررسي قرارداده و فرضي

H ۱ اند در ميان افرادي كه يافته ر گرفته كه نسبت افرادي كه به شغل دست بر اين مبنا قرا 
 در مقايسه با اين نسبت در ميان افرادي كه فاقد اين نوع ، اند ي داراي تحصيالت دانشگاه

 تحصيالت دانشگاهي H ۱ ة بر اساس فرضي ، به عبارت ديگر ؛ اند بيشتر است تحصيالت
 . دهد و امكان دستيابي به شغل را افزايش مي ود ش مي ز قلمداد به عنوان يك امتيا

H :P P = ۰ ۱ ۲ 
H :P P > ۱ ۱  شده در ادارات كار و امور نام انتخابي بيكاران جوياي كار ثبت ة نمون توزيع ) ۸ ( جدول ۲

 ۱۳۷۹ - ۸۳ : اجتماعي استان يزد به تفكيك شاغل و بيكار
 جمع تحصيالت دانشگاهي يردانشگاهي تحصيالت غ وضعيت فعاليت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 ۵۷ ۲۱۶ ۵۷/۳ ۵۱ ۵۶/۹ ۱۶۵ شاغل
 ۴۳ ۱۶۳ ۴۲/۷ ۳۸ ۴۳/۱ ۱۲۵ بيكار

 ۱۰۰ ۳۷۹ ۱۰۰ ۸۹ ۱۰۰ ۲۹۰ جمع كل
 هاي پژوهشگر يافته

 نام شدگان به عنوان بيكاران جوياي كار، اگر نسبت دستيابي به شغل در ميان ثبت
 در اين مطالعه P ي كه كميت ي د، از آنجا شو تعريف ) P ( ة نسبت موفقيت در جامع

 انحراف معيار متغير ) ۱ ( ة مجهول است، آن را از نمونه برآورد كرده و بر اساس رابط
p تصادفي p − ۱  : آيد به دست مي ۲
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 برآورد نسبت مشترك دو ) ۸ ( آمده از جدول دست ه بنابراين، بر اساس اطالعات ب
 : شود صورت زير محاسبه مي ه نمونه ب
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۱۳۸۳ رنجبران، : بيشتر رجوع شود به براي مطالعه . ۱



 ۱۰۵ ... التحصيالن دانشگاهي جوياي كار هاي فارغ بررسي ويژگي

 تعداد افراد نمونه در ( آزمون داراي توزيع نرمال استاندارد است ة از آنجايي كه آمار
 ت ، كمي ) نفر بيشتر است ۳۰ التحصيالن دانشگاهي و غيردانشگاهي از هر دو گروه فارغ

 : آيد دست مي ه آزمون به صورت زير ب ة آمار
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۱۶۵ ۵۱ ۰ ۲۹۰ ۸۹ ۰ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۰/ ۵۷ ۰/ ۴۳ ۲۹۰ ۸۹ 

 عدم رد قرار داده و ة را در ناحي H ۰ فرضيه ، آمده از اين آزمون دست ه ب ة نتيج
 درصد اين فرضيه قبول ۹۹ و ۹۵ ، ۹۰ بنابراين برخالف انتظار، در سطوح اطمينان

 ميان افراد با تحصيالت نسبت دستيابي به شغل در ، به عبارت ديگر ؛ شود مي
 دهد و بر اين شان نمي داري را ن دانشگاهي و افراد فاقد اين تحصيالت تفاوت معني

 شده در ادارات كار و امور اجتماعي استان نام اساس در ميان بيكاران جوياي كار ثبت
 توان به عنوان دستيابي به تحصيالت دانشگاهي را نمي ، توسعه برنامة سوم يزد طي

 . كرد امتيازي براي يافتن شغل تلقي

 بحث و تبيين نتايج
 اري به عنوان يكي از معضالت اساسي جامعه از يك به دليل وجود بيك ، در اين مطالعه

 هاي عالي در التحصيالن دانشگاهي و همچنين اهميت آموزش طرف و افزايش فارغ
 شده نام التحصيالن جوياي كار ثبت هاي فارغ رفع و يا كاهش بيكاري به بررسي ويژگي

 . ته شده است توسعه پرداخ برنامة سوم در ادارات كار و امور اجتماعي استان يزد طي
 دستيابي به شغل در ميان افراد داراي تحصيالت دانشگاهي و افراد فاقد ، عالوه بر اين

 مشكالتي كه در ة با هم . تحصيالت دانشگاهي نيز مورد بررسي قرار گرفته است
 هاي مورد نياز به تفكيك مراحل مختلف انجام اين پژوهش مانند دستيابي به فايل داده

 بيني شده اوليه ستيابي به اهداف پيش براي د جود اطالعات الزم ها و عدم و شهرستان
 بررسي و تحليل نتايج ارزشمندي را در اختيار ة هاي موجود زمين وجود داشت، داده

 دهد نتايج اين مطالعه نشان مي ، در مجموع . موضوع قرار داده است مندان به اين عالقه
 هاي اران جوياي كار استان طي سال شدگان به عنوان بيك نام درصد از ثبت ۱۶ كه حدود

 فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و ( توسعه، داراي تحصيالت دانشگاهي برنامة سوم
 درصد ۸۴ ن بيش از اي عالوه بر ؛ ) نفر ۶۸۰۹۶ نفر از مجموع ۱۰۷۷۳ ( اند بوده ) دكتري

 ۲۰ - ۲۹ توسعه بين برنامة سوم از فارغ التحصيالن دانشگاهي جوياي كار استان يزد طي
، جمهوري چك انجام داده است در هرنس كه سال سن دارند كه اين با تحقيقي
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 اي كه از بين افراد در نمونه نيز ) ۲۰۰۳ ( ۱ كاراسيتو در تحقيق همچنين ؛ همخواني دارد
 مستقيم بين آموزش عالي و ضريب ة ساله انتخاب شده است نيز وجود رابط ۱۸ - ۳۰

 افراد داراي مدرك تحصيلي ليسانس بوده و درصد ۶۲ حدود . كند اشتغال را تأييد مي
 در مجموع نتايج اين پژوهش . اند درصد نيز تنها در شهرستان يزد متمركز شده ۶۱

 آن است كه نسبت افراد شاغل در ميان گروهي كه به تحصيالت دانشگاهي ة دهند نشان
 شان داري را ن در مقابل افراد فاقد اين نوع تحصيالت تفاوت معني ، اند دست يافته

 شده همانند تحقيقاتي كه در كه اين موضوع با نتايج اكثر تحقيقات انجام ۲ دهد نمي
 كشورهاي اروپايي در مقايسه با انگلستان، جمهوري چك و همچنين پژوهشي كه در

 ة نتيج . همخواني دارد كامالً ، يك كشور افريقايي همانند نيجريه انجام شده است
 ه است كه در بخش پيشينه تحقيق به طور مفصل تحقيقاتي كه كه در ايران انجام شد

 اي تطبيقي بين آموزش عالي و مقايسه . كند ن پرداختيم نيز اين موضوع را تأييد مي ا د ب
 به انجام رسيده است كه ) ۱۳۸۲ ( حيدري عبدي از سوي بازار كار در ايران و ژاپن نيز

 . دارد بيان مي ن التحصيال فارغ پيشنهاداتي را البته در سطح كالن جهت رفع مشكالت
 هاي عالي موجود با نياز بازار كار تفسير تواند به عنوان عدم تناسب آموزش اين نيز مي

 داري دستيابي به شغل چرا كه اين تحصيالت نتوانسته است به نحو بارز و معني ؛ د شو
 تنها نتايج تحقيقي كه در . را در ميان جويندگان شغل با تحصيالت عالي افزايش دهد

 انجام شده است نتايجي ۳ دياس و پسل در كشور افريقاي جنوبي توسط ۲۰۰۶ سال
 همانند پژوهش حاضر را به دست داده است كه همچنين رشد اشتغال را مانع از

 . داند هاي مهارتي مي محدوديت

 ها پيشنهاد
 در يك را دانشگاهي جوياي كار التحصيالن فارغ بيكاري علت توان به طور كلي مي

 جو و هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي جست بين خرده نظام در ديد كالن
 يل مختلف در افزايش رشد اقتصادي متناسب جامعه و دال ه خرده نظام اقتصادي ب . كرد

 با سازواره آموزش عالي نيز هاي شغلي ناتوان بوده و خرده نظام فرهنگي ارائه فرصت

1. Karasiotou 
 گونه همان ( مشاهده شود آموختگان تفاوت كاري دانش اگرچه ممكن است بين نرخ بيكاري كل كشور و نرخ بي . ۱

 درصد ۱۰ آموختگان درصد و نرخ بيكاري دانش ۱۲ نرخ بيكاري كل كشور ۱۳۸۵ كه در آمار سرشماري سال
 شده عالوه بر اين، اگرچه ممكن است در كل كشور تفاوت مشاهده . دار نيست ، اما اين تفاوت الزاماً معني ) است
 تواند در استاني مانند استان يزد به عنوان بخش كوچكي از كل جامعه اين تفاوت اما مي دار نيز باشد، معني
 ، ۱۳۸۵ دار نباشد؛ چرا كه جمعيت استان يزد در مقايسه با جمعيت كل كشور و بر اساس سرشماري سال معني

 ۱ نفر است كه اين جمعيت كمتر از ۹۹۰۸۱۸
 . مي دهد كل جمعيت كشور را تشكيل ۷۰

3. Dias & Posel
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 در تربيت ، كارآفرين و از سوي ديگر ورز و شه دي التحصيالن ان فارغ از يكسو در تربيت
 . طور نامتناسب عمل كرده است ه كارشناسي كشور ب ة نيروي انساني الزم براي بدن

 قدرت الزم براي عدم و ناكارآمد كنترل مواليد هاي سياست با نظام سياسي كشور نيز
 باالخره نظام اجتماعي و گذاري بسترسازي و افزايش توليد ناخالص داخلي و سرمايه

 ها را براي انسجام از طريق رفتارها و نيز قدرت تواناسازي تنظيم ساختاري خرده نظام
 مجموع در كاري و اشتغال را نداشته و ة ها و كنش ابزاري متناسب با روحي باورداشت

 حاجي خياط، ( اند التحصيالن را فراهم ساخته بيكاري فارغ ة ات افزايش پديد ب موج
 ها و دانشگاه ة را رشد بي روي التحصيالن فارغ بيكاري توان علت همچنين مي ؛ ) ۱۳۸۲

 هاي كشور و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي و عدم مراكز آموزش عالي در استان
 فقدان طرح . هاي شغلي موجود و به عبارتي كمبود تقاضا دانست تناسب با فرصت

 جامع و مديريت هماهنگ براي برآورد تقاضاي اجتماعي و ظرفيت جذب نيروي
 تواند در متخصص و نظام استخدامي نامناسب، قوانين نامناسب در مورد كار و بيمه مي

 در سطح ه عمد به طور عالوه بر داليلي كه ، رسد به نظر مي . ثر باشد ؤ اين راستا بسيار م
 ها و مراكز آموختگان دانشگاه عدم كيفيت دانش ، كالن و بعضاً به صورت خرد بيان شد

 ة تواند از داليل عمد ها با نيازهاي بازار كار مي آموزش آموزش عالي و عدم تناسب
 نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاهي ة عرض . مشكل بيكاري اين دسته افراد تلقي شود

 دولتي به جز دانشگاه آزاد كه آن هم ساختاري نيمه ( در اختيار دولت است عموماً
 و همچنين دانشجويان وجود ها رقابت چنداني در بين دانشگاه ، و در اكثر موارد ) دارد

 ما هاي علمي ندارد؛ در نتيجه شرايط انگيزشي الزم براي بهتر درس خواندن در محيط
 مند و خواستار آن باشند كه به عالوه اگر برخي از دانشجويان عالقه . آيد فراهم نمي

 ها شرايط مناسب براي اين فضاي اغلب دانشگاه ، بخشند ء كيفيت تحصيل خود را ارتقا
 ها دانشگاه التحصيالن فارغ ؛ زيرا اكثر در طرف تقاضا شرايط بدتر است . امر ندارد

 ها، گذاري ؛ ولي بر طبق سياست ي وابسته به دولت شوند ها ن ا جذب سازم بايد قاعدتاً
 هاي دولتي در حال كوچك شدن هستند و اگر استخدامي و بنگاه ها ن ا دولت و سازم

 كيفيت تحصيل اهميت زيادي ندارد و بيشتر ماهيت ، در بيشتر مواقع داشته باشند
 به عالوه شرايط استخدام به ترتيبي . آورد روابط است كه امكان اشتغال را به وجود مي

 ، به عبارت ديگر ؛ ثيري بر ميزان حقوق و مزاياي افراد ندارد أ است كه كيفيت تحصيل ت
 كند داري نمي ق معني ، فر اگر به هر طريقي بتوان در يك سازمان دولتي استخدام شد

 بخش ديگري كه امكان جذب . شده در چه سطحي باشد آموخته كه دانش
 خصوصي است كه البته سهم آن نسبت به آورد، بخش آموختگان را فراهم مي دانش

 درصد بسيار كمتري از كل اقتصاد در ، ؛ زيرا از يك طرف بخش دولتي كمتر است
 در محيط رقابتي ها عموماً آنجا كه بنگاه از ، اختيار اين بخش است و از طرف ديگر

 ؛ رود، متقاضي نيروي انساني تحصيلكرده نيستند چنان كه انتظار مي ، آن كنند كار نمي
تواند با جذب نيروي انساني بهتر خصوصي نمي دليل اين امر آن است كه بخش
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 يرا فضاي ؛ ز شود يي در محيط كار و در نتيجه افزايش درآمد بنگاه ا موجب افزايش كار
 ، از سوي ديگر . آورد وري را فراهم نمي كار در كشور انگيزه براي رشد بهره و كسب

 گيرند كه با نيازهاي اجرايي ها موضوعاتي را فرا مي در دانشگاه دانشجويان عموماً
 دهد خصوصي ترجيح مي كار انطباق چنداني ندارد و بنابراين بخش و محيط كسب

 يا حداكثر ليسانس را استخدام و در نتيجه حقوق كمتري را فردي با تحصيالت ديپلم
 يد اين ؤ هاي كشور م تركيب مدارج تحصيلي نيروي كار در اكثر بنگاه . ( د كن پرداخت

 ، سطح التحصيالن فارغ براي ميزان باالي بيكاري در بين ديگر دليل . ) امر است
 به كار شوند يا آنان ديگر حاضر نيستند با حقوق پايين مشغول . انتظارات است

 ، دليلي شان انطباق ندارد كه كارهاي پيشنهادي به ميزان كافي با سطح تحصيل هنگامي
 تواند عاملي همچنين مي كار و فقدان رقابت در بازار كسب . بينند كه آن را بپذيرند نمي

 ها مجبور به رقابت در داخل كشور و يا در زيرا وقتي بنگاه ؛ باشد زمينه مؤثر در اين
 ها به ، به دانش اقتصادي براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه المللي نباشند سطح بين

 براي آنها اين امكان وجود دارد كه در . يند توليد نياز ندارند ا سازي فر منظور بهينه
 كنند به فروش برسانند و مثالي كه بازارهاي داخلي هر كاال يا خدمتي را كه توليد مي

 شده با توجه به جميع جهات بيان . صنعت خودروسازي است شود، ارائه مي عموماً
 هاي موجود در سطح كالن پيوند آموزش عالي با توان براي رفع ناموزوني مي
 هاي فني افزايش مهارت . اقتصادي كشور را پيشنهاد داد ـ اجتماعي ة يندهاي توسع ا فر

 پذيري انعطاف تواند راهكاري براي كاهش بيكاري، افزايش مرتبط با آموزش عالي مي
 اي كه براي لقوه توان با همچنين توجه به ؛ اقتصاد ملي باشد ة بازار كار و توسع

 تواند وجود داشته باشد، چرا كه بخش صنعت و كارآفريني در بخش خدمات مي
 . تواند كارساز باشد كشاورزي از نظر نيروي انساني به سطح اشباع رسيده است مي

 آموزش و بازار كار و فرايندهاي انتقال نيروي كار اصالح الگوهاي ارتباطي بين نظام
 هاي گذاري سياست مبناي بسياري از بايد به بازار كار به ويژه در سطح آموزش متوسطه،

 در . هاي پس از متوسطه قرار گيرد اي در اين سطح و نيز آموزش آموزش فني و حرفه
 تواند عامل كاردانش مي اي و ارتقاء جايگاه و گسترش مراكز فني و حرفه ، اين راستا

 هايي صورت گرفته هاي اخير پيشرفت در اين زمينه در سال كه ايجاد اشتغال باشد
 سوي نزديك كردن ه كاربردي گامي ب ـ هاي علمي سيس دانشگاه أ همچنين ت ؛ است
 درصد ۷۰ در اين رابطه تركيب كه است د اشتغال سسات مولّ ؤ هاي آموزشي و م محيط

 اين ، در نهايت . ثر واقع شود ؤ تواند م د داوطلب آزاد مي درص ۳۰ دانشجوي شاغل و
 ريزي بر اساس ديدگاه مديريت كيفيت جامع بايد در برنامه د كه كن مطالعه پيشنهاد مي
 . د شو به سه سطح خرد، كالن و فراكالن توجه ء التحصيالن و اجرا براي اشتغال فارغ
 صوص با توجه به تمايزات خ به هاي متناسب با نيازهاي بازار كار، شناسايي آموزش

 ترين پيشنهاد مشخص اين پژوهش در راستاي همسوسازي نياز مناطق ايران، عمده
. بازار كار با سطوح آموزش عالي كشور است
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 گزارش اقتصادي و ترازنامه سال . ) ۱۳۸۱ ( هاي اقتصادي ها و سياست اداره بررسي

 . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران . ۱۳۸۱
 گزارش اقتصادي و ترازنامه سال . ) ۱۳۸۲ ( هاي اقتصادي ها و سياست بررسي اداره

 . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران . ۱۳۸۲
 گزارش اقتصادي و ترازنامه سال . ) ۱۳۸۳ ( هاي اقتصادي ها و سياست اداره بررسي

 . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران . ۱۳۸۳
 گزارش اقتصادي و ترازنامه سال . ) ۱۳۸۴ ( هاي اقتصادي ها و سياست اداره بررسي

 . بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران . ۱۳۸۴
 مجموعه . اي و تغييرات اجتماعي آموزش فني و حرفه . ) ۱۳۸۳ ( آزاد ارمكي، تقي

 اي در تحوالت اقتصادي، هاي فني حرفه مقاالت اولين همايش نقش آموزش
 . ازندران اي استان م اداره كل آموزش فني و حرفه ، اجتماعي و فرهنگي

 هاي افزايش بين آموزش و اشتغال و راه ة بررسي رابط . ) ۱۳۸۲ ( مهدي ، اسحاقيان
 همايش اشتغال و نظام آموزش عالي اولين خالصه مقاالت . اشتغال تحصيلكردگان

 . تهران ، كشور
 گذاري در آموزش عالي و بازتاب سرمايه . ) ۱۳۸۴ ( امير ، آريازند و سهيل ، آل رسول
 . ۲ ماره ش ، فصلنامه علمي راهبردي زيرساخت . هاي نيروي انساني مهارت ة توسع

 لتحصيالن نظام بررسي علل و عوامل بيكاري فارغ ا . ) ۱۳۸۲ ( عليرضا ، حاجي خياط
 ، همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور اولين مقاالت ه خالص . آموزش عالي

 . تهران
 . بررسي رابطه ميان آموزش عالي و بازار كار در ژاپن ). ۱۳۸۲ ( احمد ، حيدري عبدي

 . تهران ، همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور اولين الصه مقاالت خ
 . نشر كتاب دانشگاهي : تهران . آمار و احتمال ). ۱۳۸۳ ( رنجبران، هادي

 . نامه آماري استان يزد سال ). ۱۳۸۳ ( ريزي استان يزد سازمان مديريت و برنامه
 . سالنامه آماري استان يزد ). ۱۳۸۴ ( ريزي استان يزد سازمان مديريت و برنامه

 شناسي عدم اشتغال آسيب ). ۱۳۸۲ ( طاهره ، مسلمان و عباس ، علوي راد
 اولين خالصه مقاالت . التحصيالن نظام آموزشي عالي در بخش عمومي فارغ

 . تهران ، همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
 كالبد شكافي بيكاري در ). ۱۳۸۵ ( پور، محمد علي و مكيان، سيد نظام الدين فيض

 . ريزي استان يزد سازمان مديريت و برنامه . ها واميدها بيم : استان يزد
 هاي ظام آموزش متوسطه، بيكاري جوانان و چالش ن ). ۱۳۸۱ ( معصومه قارون،

. ۷ ه شمار ، آموزش عالي ة نام . پاسخگوي به تقاضاي آموزش عالي
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 بيكاري دانش آموختگان : ناموزون آموزش عالي ة توسع ). ۱۳۸۳ ( محمدامين ، قانعي راد
 . ۱۵ نشريه ، علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ة فصلنام . و مهاجرت نخبگان

 . ريزي سازمان مديريت و برنامه ، سالنامه آماري كشور ). ۱۳۸۳ ( مركز آمار ايران
 . ريزي سازمان مديريت و برنامه ، سالنامه آماري كشور ). ۱۳۸۴ ( مركز آمار ايران
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