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تحلیل هماهنگی بین سیاست گذاری آموزش عالی و اشتغال و 
پیامد  های آن )بررسی مورد  ی د  انشگاه شهید   بهشتی(

مقد  مه: سیاستگذاری،تصمیمگیریباهدفافزایشرفاهویاحلیكمسئله
اجتماعیاستكهچگونگیتوزیعمنابعوتسهیالتبرایدستیابیبهاهدافی
خاصرامشخصمیكند.وجودهماهنگیدراركانسیاستگذاریكهمؤید
نظماجتماعیاست،زمینهتحققاهدافنظاماجتماعیفراهممیكند.نهادعلمو
بهویژهآموزشعالیدرصددتربیتنیرویانسانیدارایمهارتیاستكهمتناسب
باشرایطحالوآیندهكشور،برخوردارازدانشوتواناییبهكارگیریآنباشد.
معرفكارآمدینظامآموزشعالیمیزانانطباقپذیریآنبابازاركاراست.مسئله
موردبررسیاینمقالهعدمهماهنگیسیاستگذاریبینبخشآموزشعالیو

بخشاشتغالوپیامدهایناشیازآناست.
روش: دراینمطالعه،بهاهدافوسؤاالتتحقیقدردوسطحتحلیلخرد
وكالنپاسخدادهشدهاست.درسطحكالنازشیوهتحلیلمحتواوتحلیل
ثانویهبهكمكآمارهایموجودودرسطحخرد،ازروشپیمایشاستفادهشد.
یافته ها: درسطحكالنتحلیلمحتوایبرنامههایتوسعهپنجسالهنشانداد،
فقطدر7درصدازموادمرتبطباسیاستگذاریهایاشتغالوآموزشبهرابطه
هماهنگمیانایندوبخشتوجهشدهاست.بیشترینهماهنگیدربینبرنامههای
توسعه،با10.7درصدمواد،دربرنامهتوسعهدوم)78-1374(قابلمشاهدهاست.
همچنینبههرمیزاندربرنامههایتوسعه،سیاستهایاشتغالوآموزشمتناسب
ازاجراییشدنآن،هماهنگیاین بایكدیگرتدوینبشود،درسالهایپس
دوبخشقابلمشاهدهاست.درسطحخردنیزنتایجازناهماهنگیبینبخشی
گواهیمیداد.حدود40درصدازفارغالتحصیالندانشگاهشهیدبهشتیبیكار
بودند.ازبینفارغالتحصیالنشاغلحدود12درصدتناسببینرشتهوشغل
خودراخیلیكمارزیابیكردهاند.بیكاریفارغالتحصیالنیاعدمتناسبشغل
آنانبارشتهومقطعتحصیلیمحصولناهماهنگیدربیندوبخشاشتغالو
آموزشعالیدركالناستومنجربهبروزمسائلیچونبیكاریتحصیلكردگان،

مهاجرتمتخصصانودرنتیجهاتالفسرمایهمیشود.
متخصص نیرویهای و فارغالتحصیالن بیكاری روزافزون موج بحث: 
اجتماعیدرسطح نظام ایندوركن ناهماهنگیدر این دركشورحاصل
نخواهد همراه به را اجتماعی رفاه ارتقای نهتنها كه است سیاستگذاری
متخصص، انسانی نیروی بیكاری چون مسائلی به منجر بلكه داشت،

نارضایتیاجتماعیسیاسیوتمایلبهمهاجرتازكشورخواهدشد.
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Introduction: Social Policy refers to the government deci-
sions on distribution of resources and facilities for achieving 
a certain goal in a particular period of time. These decisions 
are aimed at increasing the society members’ well-being and/
or solving a social problem. Harmony in section and inter-
section policy making provides social order, which is neces-
sary as the basis for achieving the social system objectives. 
One of the most important indicators of efficacy in high-
er education system is its compatibility with business 
market and employment. This study deals with the lack 
of coordination in policy making between Ministry of 
Higher Education and Employment Department as well 
as the outcomes due to the certain objectives, like social 
order and well-being
Method: In this study, the research questions have been 
addressed at two levels; micro and macro-analyses. In 
macro level, content analysis and secondary analysis 
with the help of available statistics, and in micro level, 
the survey method have been applied.
Findings:In macro-level, the findings indicated lack of 
coordination between higher education and employment 
policies with respect to the five-year development plans. 
The micro-level findings also highlighted the inter-sec-
tion lack of harmony.
Disscution: In fact, graduates’ unemployment or lack of har-
mony between their jobs and fields of study/levels of educa-
tion relates to the lack of coordination between the two sec-
tions of employment and higher education in macro-level. 
Such disharmony has disturbed the balance between supply 
and demand of expert forces and caused disorders in the so-
ciety. Such disorder leads to graduates’ unemployment, ex-
perts’ emigration, accordingly wastes the country’s capital.
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Extended Abstract 
Introduction: Social Policy refers to the government decisions on distribution of 
resources and facilities for achieving a certain goal in a particular period of time. 
These decisions are aimed at increasing the society members’ well-being and/or 
solving a social problem. Harmony in section and inter-section policy making pro-
vides social order, which is necessary as the basis for achieving the social system 
objectives. Organizations in charge and especially the Ministry of Higher Educa-
tion are expected to train skilled human forces who are equipped with knowledge 
and are able to use it proportionately with the current and future status of the coun-
try as well. One of the most important indicators of efficacy in higher education 
system is its compatibility with business market and employment. In fact, higher 
education and employment are two decisive sections of social system. Policy mak-
ing in these two areas requires coordination and some considerations such as the 
size and level of their needs simultaneously. Despite the economic problems in 
the status quo, which have led to unemployment rise, the considerable rate of 
unemployment of the educated labor forces in the country shows incompatibility 
between the policies of these two sections. In other words, this study deals with the 
lack of coordination in policy making between the Ministry of Higher Education 
and Employment Department as well as the outcomes due to the certain objec-
tives, like social order and well-being.
Method: In this study, the research questions have been addressed at two lev-
els; micro and macro-analyses. In macro-level, documentary research method 
has been applied. At first, by adopting content analysis method, above-mentioned 
documents and Five-year development plans of the Islamic Republic of Iran, were 
used to examine the coordination between two sections of employment and higher 
education with respect to these development plan. Then by making use of the 
secondary analysis and using the current statistics, the harmony between these 
two sections were investigated. Such intersection harmony was measured through 
survey research method on the graduate students of Shahid Beheshti University.
Findings: The findings of this study showed that the more there was harmony 
between employment and education policies, the more statistical co-ordination; 
therefore, the more compatibility appears to exist between these two sections out-
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puts after their administration. In macro-level, the findings indicated the lack of 
co-ordination between higher education and employment policies with respect to 
the five-year development plans. It represents the gap between the graduate stu-
dents and job opportunities.

Table (1) Table of Content Analysis of Coordination between Education and Employ-
ment in Development Plans

Development Plans Education
Higher 

Education
Employ-

ment

Co-ordination 
Between Education 
and Employment

1st. plan 25.74 10.89 8.91 8.91
2nd. plan 32.06 6.87 14.50 10.69
3rd. plan 20.60 4.02 10.55 6.03
4th. Plan 21.13 3.29 11.74 5.16

Percent of each Section 
proportionate to the 

whole of plans
- - - 7.14

It is worth mentioning that as far as the education and employment policies have 
been codified proportionate to each other in the five-year development plans, the 
more coordination between these two sections can be observed in the years after 
their execution. As it has been displayed in table 1, in the second development 
plan which took four years (from 1374 to 1378) to be operationalized, the highest 
percentage relates to the coordination between education and employment. Such 
high rate of coordination is parallel with the trend of two curves of graduate and 
employment between the years of 79-83. In fact, the coordination between these 
two sections in this level is the output of appropriate inter-section policy making. 
In the end, the lack of coordination between higher education and employment 
in macro-level policy making will lead to inequality and increase unemployment 
all through the country and accordingly reduce the economic well-being. On the 
other hand, it may increase the rate of emigration among the educated people and 
crimes/deviations as well.  The micro-level findings also highlighted the inter-sec-
tion lack of harmony.  From 588 graduate students from Shahid Beheshti Univer-
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sity, 61.4% are employed and 38.6% are unemployed. Moreover, among B.A/B.S 
graduates, 62%, among M.A/M.S graduates, 33% and among Ph.D. graduates, 6% 
are unemployed. 

Table (2) The Percentage of Participants’ Employment Status for each Educational 
Level in Separate

Participants’ Categories B.A/B.S M.A/M.S Ph.D.
Employed 37.9  67.2 93.9

Unemployed 62.1 32.8 6.1
Among the employed graduates, the harmony between jobs and the fields/levels 
of study have been examined. Findings show that from employed graduates, 7.2% 
consists of those whose occupations have no harmony with their fields of study, 
5.3% shows very little harmony though. On the other hand, 20.4% of B.A/B.S 
graduates, 47.3% of M.A/M.S graduates, and 19.5% of Ph.D. graduates are doing 
the jobs that require lower levels of education/expertise.
Discussion: In fact, graduates’ employment or the lack of harmony between their 
jobs and fields of study/levels of education relates to the lack of coordination 
between the two sections of employment and higher education in micro-level. 
Such disharmony has disturbed the balance between supply and demand of ex-
pert forces and caused disorders in the society. Such disorder leads to graduates’ 
unemployment, experts’ emigration, and accordingly wastes the country’s capital. 
Waste of capital is in fact a situation that despite devoting macro budget to human 
forces training and converting them to skilled human forces in different education 
levels, there is no chance to hire or make use of them in different economic sec-
tions. Furthermore, the waste of financial resources is the outcome of disharmony 
between the two sections of higher education and employment in macro-level. On 
the other hand, increasing the coordination between these two sections at micro-
level will lead to an increase in the levels of satisfaction toward life and policy, 
and enhance self-esteem, hope toward future, social commitment, social belong-
ing, feeling of contribution/engagement in the country, and feeling of satisfaction 
from life standards among graduates. The tendency to emigrate to other countries 
for living and studying will also decrease. In other words, if graduates work in line 
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with their skills/expertise for which they have been trained, they will be converted 
to the expert human resources who can not only bring economic efficiency to the 
country but they can also bring about positive social changes. Among those posi-
tive outcomes, we can refer to the most important feature which is the increase in 
satisfaction toward life standards.
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مقد  مه
برای تسهیالت و منابع توزیع چگونگی در حكومت تصمیمگیریهای سیاستگذاری
باهدف اینتصمیمگیریها زمانیمشخصاست. دوره دریك اهدافیخاص به دستیابی
افزایشرفاهاعضایجامعه،اموریمانندآموزش،بهداشتودرمان،اشتغال،مسكنوتأمین
اجتماعیویاحلیكمسئلهاجتماعیانجاممیشود.وجودهماهنگیدرسیاستگذاریهای
بخشیوبینبخشینظماجتماعیرابهعنوانزمینهتحققاهدافنظاماجتماعیفراهممیكند.
سیاستگذاریدرمرحلهشكلگیریباشناختمسئلهاجتماعی،ریشهوعللآنآغازودر
مراحلبعدباطراحیخطمشیحلمسائلدرقالبقوانینومقررات،طرحهاوبرنامهها

ادامهمییابد.
سیاستگذاریاجتماعی،سازوكارتنظیمدرونینظاماجتماعیبرایتسهیلدستیابیبه
اهدافاساسینهادهایجامعهوتبدیلوضعموجودبهوضعمطلوبیانظماجتماعیجدید
است.دراینمیانوجوداختاللدرنظاماجتماعیمحرکاساسیتدوینسیاستگذاریدر
جامعهاستكهسیاستگذارانباهدفرفعآنورسیدنبهنظمجدیدبداناقداممیكنند.لذا
صرفًادرشرایطیكهاینسیاستهامتناسبباوضعموجودطراحیوتدوینشوند،میتوان
انتظارداشتكهتغییراتموردانتظاربهسمتتحققنظممطلوبهدایتشود.حالآنكه
بخشهای بین هماهنگی در اختالل بهویژه سیاستگذاری مراحل از یك هر در اختالل
مختلفدربرنامهریزیها،نظمدرنظاماجتماعیرامختلوازاینطریقدستیابیبهاهداف
افراد نتیجهرفاه نتیجهرفاهاجتماعیجامعهراكاهشخواهددادكهدر راتضعیفودر
نیزتحتشعاعقرارمیدهد.بینظمیدرجامعهزمینهبروزمسائلاجتماعیرا جامعهرا

فراهممیكند.
دارای انسانی نیروی تربیت عالی، آموزش بهتبع و نهادعلم مهم كاركردهای از یكی
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توانایی و دانش از برخوردار كشور، آینده و حال شرایط با متناسب كه است مهارتی
بهكارگیریآنباشد.لذاضروریاستكهنظامآموزشعالیبهمنظورتربیتنیرویانسانی
متخصصدرراستایمقتضیاتاجتماعیونیازهایشغلیازاطالعدقیقوبهنگامازنیازها
دانشجویان آمادهسازی و آموزش مكانیزم اصالح هدف با اقتصادی بنگاههای الزامات و
برخوردارباشدتاعالوهبرآنكهدانشگاههابتوانندنظامیبرایپاسخگوییبهنیازهایجامعه
درتربیتنیرویانسانیمتخصصوفرصتیبرایترمیموتأمیننیرویانسانیمتخصص
ومجهزبهدانشومهارتروزرابرایصنایعفراهمكنند،فارغالتحصیالنمراكزآموزش
عالینیزازفرصتهایشغلیموجودبهتروبیشتربهرهگیرند.بههمینمنظورمعرفكارآمدی
نظامآموزشعالیمیزانانطباقپذیریآنبابازاركارواشتغالاستوكارآمدیتناسبنوع

مهارتهابانیازهایبازاركاروهمچنینتناسبسطحواندازهآنبانیازهااست.
درحالحاضرنرخقابلتوجهبیكارینیرویكارتحصیلكردهدركشورگواهیبرعدم
مركز كار نیروی آمارگیری طرح اساس بر است. بخش دو این سیاستهای انطباقپذیری
بیشتر و سال 15 بیكار نفرجمعیت هزار 250 میلیون 1 سال1398، پاییز در ایران آمار
آن اهمیت نكتهحایز میشوند. درصد(محسوب 17.4 )نرخ عالی آموزش فارغالتحصیل
استكهسهماینجمعیتبیكارانفارغالتحصیلآموزشعالیازكلبیكارانبیشاز43
درصداستكهنسبتبهپاییزسال1397اینسهمبیكارانرشدداشتهاست.بهعبارتدیگر
ایندر پاییز98رافارغالتحصیالنآموزشعالیتشكیلمیدهند. بیكاران از نیمی حدود
پاییز در شاغالن كل از عالی آموزش فارغالتحصیل شاغل جمعیت سهم كه است حالی
1398،فقط24درصداست.ایندرحالیاستكهدراسنادباالدستی،اعمازسندچشمانداز
وبرنامههایتوسعه،تربیتنیرویانسانیمتخصصومتعهد،دانشمدار،خالقوكارآفرین؛
منطبقبانیازهایجامعهوبازاركار،باهدفتوسعهكمیوكیفیموردتأكیدواقعشدهاست.
جدول)1(بهخوبینشانمیدهدعالوهبرآنكهدرصدبیكارانتحصیلكردهدانشگاهیدر
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سالهای1385-1390افزایشیافتهاست،بلكهاینروندروبهرشدبیكاریفارغالتحصیالن
برتمامیمقاطعتحصیلی)13.3درصدكارشناسی،9درصدكارشناسیارشدو3.6درصد

دكترایحرفهایوتخصصی(سایهافكندهاست.

نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر برحسب مد  رک تحصیلی د  ر سالهای 1389 لغایت 1392
1389139013911392مقطع

نرخبیكاریجمعیت
15سالهوبیشتر

22.817.618.414.9فوقدیپلم
21.621.923.721.7كارشناسی

811.513.715كارشناسیارشدودكترایحرفهای
1.60.12.61.7دكتریتخصصی

منبع:اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوكشاورزیتهران،2014

نتایجتحقیقاتوآمارهایموجود،ازشكافیقابلتوجهمیانعرضهوتقاضانیرویانسانی
متخصصبهنفععرضهحكایتدارد.محاسبهایترازنیرویانسانیمتخصص)شكافمیان
عرضهدانشجویاندانشگاههایدولتیوآزادوتقاضایدولتیبراینیرویانسانیمتخصص(
نشانمیدهد را نفر بر467هزار بالغ انسانی نیروی اضافهعرضه دومتوسعه، برنامه در
)طاییوسیاری،1998(.نكتهحائزاهمیتآناستكهاینشكافمیانعرضهوتقاضای
نیرویمتخصصكهبدوندرنظرگرفتننیازمندیهایبخشهایمختلفاقتصادی،اجتماعی،
فرهنگیوسیاسیمهارتهایموجوددربازاركارایجادشدهاست،توازنوتعادلبینعرضه
وتقاضارابرهمزده،جامعهرادچاربینظمیكردهواینبینظمیدرسطحكالنبرمیزان
تعهدوتعلقبهجامعه،رضایتواحساسرفاهدانشآموختگاناثراتمنفیبهجایمیگذارد.
دراینمیانبایداشارهكردكهاگرسیاستگذاریوبرنامهریزیدردوبخشآموزش
واشتغالبهویژهدرشرایطاجتماعیاقتصادیكشورایرانازگذرگاهنظمعبوركند،منجر
بهایجادتعادلوارتقاءكارآمدیجامعهدردستیابیبهرفاه،آسایشوسایراهدافنظام
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اجتماعیمیشودودرصورتعدمتحققایننظم،پیامدهاییچونبروزاختالالتاجتماعی
ودرنتیجهكاهشرفاهفردیواجتماعی،تعادلجامعهرابهخطرخواهدانداخت.باتكیه
رامیتوان،درنحوهسیاستگذاریهاو فارغالتحصیالن بیكاری اینگزاره،مسئلهشدن بر
برنامههایدوبخشاشتغالوآموزشعالیوضعفهماهنگیمیانایندوبخشدنبالكرد.
لذامسئلهموردبررسیاینمقاله،عدمهماهنگیسیاستگذاریبینبخشآموزشعالیو
اشتغالوپیامدهایناشیازآنباتوجهبهاهدافمنبعثازسیاستگذاریاجتماعیكهنظم

اجتماعیورفاهاست.

پیشینه تجربی
مطالعاتمتعددیدرخصوصشكافمیانآموزشوبازاركارصورتگرفتهاست،در
ادامهتالشمیشودبهطورمختصربهمواردیكهارتباطنزدیكتریباموضوعموردمطالعه
شدهپرداختهشود.عزیزی)2004(باتأكیدبرانطباقسیاستگذاریآموزشعالیبانیازهای
بازاركار،درصددتبیینضرورتمهندسیمجددارتباطنظامآموزشعالیباشرایطنوو
واقعیتانكارناپذیربازاركاربود.دراینتحقیقوجودشكافمهارتیمیاننیازهایصنایع
از ناشی چه فارغالتحصیالن مهارتی ویژگیهای و انتظار مورد تواناییهای و قابلیتها ازنظر
كمبودهایفرایندی)ناتوانینظامآموزشعالیونظاماشتغالیجامعهدرانطباقافرادماهر
بافرصتهایشغلیموجود(وچهناشیازكمبودهاونارساییهایساختاری)شكافموجود
بیننیازمندیهایصنعتوتجارتومهارتهایموجوددربازاركار(علتتناسبضعیف
میانآموزشعالیوبازاركارشمردهشد.توتونچیونصیریزاده)2007(،توسعهناموزون،
بیبرنامگیوسرگردانیدرتوسعهكمیآموزشعالیوعدمانطباقالزمبروندادههایآنبا
نیازهایبازاركاررادلیلناكارآمدیبازاركاردربهكارگیریدانشآموختههایآموزشعالی
درمشاغلمرتبطبارشتههایتحصیلیدانستهاست؛ونهایتًابرتدوینسیاستگذاریهاو
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برنامهریزیهانظامآموزشعالیكشوربهنحویكهمنجربهانطباقوسازگاریفارغالتحصیالن
آموزشعالیباشرایطنویناقتصاددانشمحور،تحوالتفناوریونیازهایبازاركارشود،
تأكیدكرد.انتظاری)2009(نیزدرراستایبهبودهماهنگینظامآموزشعالیباتحوالت
نظاماشتغالمدلیراپیشنهاددادكهدرآننظاماشتغالبرپایهاهدافجزئیرشداقتصادی،
رشدبهرهوری،نیازتحوالتبهدانشرابهنظامآموزشعالیاعالمكردهتانیازآموزش
عالیبهدانشجویانبراساساهدافجزئیپذیرشدانشجوبرحسبرشتههادرنظامآموزش
عالیدردانشگاههایدولتیمشخصشودوباتدوینبرنامههایآموزشیمرتبطوجدیدبه
توسعهاقتصادی)بهعنوانفرایندیادگیری(توسعهمبتنیبردانشكمككند.رحمانیوكتولی
)2003(عالوهبرشمردنچالشهاینظامآموزشعالیدرارتباطبااشتغالفارغالتحصیالن،
دوعاملنحوهتدوینسیاستهاوخطمشیها)وجودناهماهنگیواختالفنظربینقانونگذار
ومجری(وعدمنظارتوارزیابیدراجرایبرنامهها،عللاصلیآنبرمیشمارد.شجاعی
)2007(درپژوهشپیمایشیدربینمدیراناجرایینشاندادرشتههایتحصیلیدانشگاه
نهدربخشخدماتونهدربخشصنعتتأمینكنندهمهارتهایشغلیموردنیازبازاركار
تأثیرسیاستگذاریها به پرداختن بجای پریدختوحیدی)2002( دیگر ازطرف نیستند.
آموزشعالیدرحیطهسیاستگذاریهایبازاركاردربحثاصالحسیاستهایبرنامهسوم،
بهتوصیهسیاستهایپیشنهادیدرخصوصلزومهمراهیاشتغالبارشدپرداختهاست.به
همینمنظوربررسیسیاستهایبازاركاركشورهایپیشرفتهومقایسهآنباسیاستهایبازار
كارایراندربرنامهسومرادردستوركارقراردادهاست.بهعنوانیكنمونهموفقدرژاپن
سیاستهایبازاركاربهگونهایتدوینشدهاستكهبخشیازفعالیتهایمربوطبهكاریابی
دانشآموزانبهصورتسازمانیافتهوقانونیبهدبیرستانهاتفویضشدهاست.بدینترتیب
كارفرمایانبهجایگفتگوبادانشآموزانمستقیمًابامدارسیادفترامنیتعمومیكاروارد
دانشگاهها كاریابی دفاتر را نقش این عالی آموزش مؤسسات در همچنین شوند. مذاكره
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ایفامیكند.لذاقراردادندانشآموختگانآموزشعالیبهذینفعانیاگروههدفاصلیدر
سیاستگذاریهاتوصیهشدهاست.

انطباق عدم و فارغالتحصیالن بیكاری گرچه كه میدهد نشان پیشین مطالعات مرور
از بسیاری موردتوجه مسئله، یك بهعنوان بازار نیازهای و دانشآموختگان مهارتهای
ناهماهنگی و چالش تبیین در مطالعات، این از هیچكدام در اما است، بوده پژوهشگران
مطروحه،نحوهتدوینوطراحیسیاستگذاریهایبینایندونظامموردبررسیقرارنگرفته

است.

مبانی نظری
تبییننظریموضوعاینتحقیقبارویكردكاركردگراییساختاریصورتگرفتهاست.
ازایندیدگاه،نظاماجتماعییككلاستكهاجزاءآنافراد،گروهها،سازمانهاونهادهای
باسایر اجتماعیهستندكههریكدارایكاركردیاوظیفهایاستكهانجامهماهنگآن
اجزاءموجبحفظتعادلدرنظامودرنتیجهدستیابیآنبهاهدافخودمیشود.هرگونه
اختاللدرچگونگیایفاینقشایناجزاویااختاللباسایراجزاینظاماجتماعیموجب
به دستیابی عدم اجتماعی نظام در بینظمی اجتماعیخواهدشد. بینظمی و تعادل عدم
اهدافویاعدمارضاینیازهارادرپیخواهدداشت.ازاینمنظراجزاینظاماجتماعی،
نهادهایاجتماعی،مانندنهاداقتصاد،سیاست،خانواده،مذهب،تعلیموتربیتوامثالآن
هستند.بدونهریكازایننهادهاوبدونسازگاریمتقابلآنهادردروننظام،جامعهایدر
كارنخواهدبودووجودهریكازایننهادهابرایبقاودوامجامعهالزامیاست.ایننظریه
بهرابطهمیانساختارهایفراگیرجامعهمانندنظامآموزشیونظاماقتصادیمیپردازد.كانون
توجهایننظریهبركاركردهاییاستكههریكازاجزاءبرایدیگریانجاممیدهند.برای
مثالنظامآموزشی،كاركنانتعلیمدیدهموردنیازرابرایاشتغالپایگاههایحرفهایدرون
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نظاماقتصادیتأمینمیكند.نظاماقتصادینیزچنینپایگاههاییرابرایآنكسانیكهفرایند
آموزشیراكاملمیكنند،فراهممیكند.اینامربهنظامآموزشیودانشآموختگانشامكان

میدهدكهدرپایانفرایندآموزشیهدفیدرذهنداشتهباشند)ریتزر،2010(.
بااستفادهازایننظریهمیتواناینگونهنتیجهگرفتكههماهنگیبیندوبخشاشتغال
آن در تعادل برقراری و اجتماعی نظام كارآمدی برای كاركردی آموزشیكضرورت و
است،شرایطیكهایندوبخشبتواننددرروابطمتقابلخودكمكبهبرقرارینظماجتماعی
بهاهدافرابرایاعضایجامعهفراهم اینطریقموجباتدستیابی از درجامعهكنندو
بااینرویكرداینمقالهبرآناستهماهنگیمیاندوبخشآموزشواشتغالدر كنند.
سیاستگذاریهایاجتماعیكشورراموردبررسیقراردهد.قبلازورودبهبحثچارچوب

نظری،بهتعریفمفاهیماصلیمیبپردازیم:
نظماجتماعی:كاركردگرایانجامعهرادرنظمیمستقریافتهتصویرمیكنندكهناشیاز
بهعنواناصلیترین پارسونز یكپارچهومنسجماست. اركانیهماهنگ، از نظامیمتشكل
پایهگذاراندیشهكاركردگراییساختاری،نظمرامحصولمجموعهاصول،قواعدوارزشهای
مشترکجمعینهادینهشدهمیاناجزاینظاممیداندكهبقایكلسیستمودستیابیبهاهداف
آنمشروطبهتعاملوتعادلمیانآنهاست.پارسونزمشكلاساسینظماجتماعیراعمدتًا
دربعدانسجامیمیبیند.اوحلمسئلهنظمرادروهلهاولمنوطبهتنظیمهنجاریروابط
بینواحدهابرمبنایاصولمشترکارزشیكهازطریقنهادینهشدناجتماعیوفرهنگی
میسرمیشودودروهلهدومتنظیمهنجاریدرونواحدیازطریقدرونیكردنفرهنگ،
كه میداند انسجامی تحقق راحاصل اجتماعی نظم ترنر، )چلبی،1996(. میداند ممكن
فرایندسازماندهندهومرتبطكنندهواحدهایاجتماعیمنفكبهیكدیگربهشمارمیرود.
پرچمی،نیزنظماجتماعیراوضعیتیمیداندكهجامعهشاهدرشدمستمرومتعادلتولید
سرمایههایاقتصادیاجتماعی،فرهنگیوسیاسیدرسهسطحخرد،میانهوكالنبرمبنای
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جهانبینیاعضایآنجامعهباشد)پرچمی،2012(.
سازوكار یا مكانیسم یك از بخشی را اجتماعی سیاست تیتموس اجتماعی: سیاست
این اندرسون جیمز .)2003 میداند)كامكار، متعادل اجتماعی نظام درونی تنظیمكننده
اقدامی انتسابدادهوآنرا مكانیسمرادقیقترمینگردوسیاستاجتماعیرابهدولت
جهتمواجهبایكمسئلهعمومیدرنظرمیگیرد)Brodie2013(.موررویهدفغایی
به موجود اجتماعی نظم تغییر برای كه سازوكاری را آن و میشود متمركز مفهوم این
و میگذارد فراتر گامی فیتزپتریك .)2010 میكند)مور، تعریف است تالش در مطلوب
سیاستاجتماعیرا،بهمثابهروندی)مجموعهایازفعالیتهاییشاملتصمیمگیریها،سیاستها،
برنامهریزی(میداندكهازطریقآن،رفاهیابهزیستیبهحداكثرمیرسد)پاتریك،2004(.
درواقع،سیاستاجتماعی،سازوكارسازماندهیشدهپیشگیریورفعیكمسئلهاجتماعی
ودستیابیبهاهدافكالنبرایجامعهاستكهتوسطحكومت)دولت(ازطریقتدوین
اصول،برنامههاومجموعهایازاقدامات،باهدفدستیابیمردمبهرفاهحداكثرورسیدن
جامعهبهنظممطلوببراییكدورهزمانیمشخصطراحیمیشود.دراینبررسیعنصر
رفاهبهعنوانهدفسیاستگذاریهایاجتماعی،درنظرگرفتهشدهاست.تحققرفاهدرجامعه

مؤیدتأمینرفاهبرایحداكثرافرادجامعهاست.
رفاهاجتماعی:سازمانبهزیستیكشوررفاهاجتماعیرا،مجموعهشرایطوكیفیتهایی
میداندكهنیازهایفردیواجتماعیافرادجامعهرادرحدقابلقبولتأمینكردهباشد)سازمان
بهزیستیكشور،2000(.مدنیاینمفهومرابااشارهبهعنصرمهمدیگریتكمیلمیكند،
اورفاهاجتماعیرامجموعهشرایطوكیفیتیمیداندكههمهمردماززندگیدرآنشرایط

از باشند)مدنیوفیضزاده2000(.درواقع،رفاهاجتماعیكیفیتی احساسرضایتداشته
زندگیاستكهدرآن،نیازهایاساسیمردمبهنحویتأمینمیشودكهعالوهبرتملكآنها
براشیایموردنیاز،ارزیابیشانازموقعیتخوددرزندگیبااحساسشادمانی،خوشبختیو
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رضایتمندیهمراهباشد.قابلذكراستكهدراینتعریفاحساسخوشبختیهدفغایی
انسانتلقیشدهاست.درسنجشرفاهدرسطحخرد)رفاهفردی(،عنصراحساسرضایت
بسیارحایزاهمیتاست.همانطوركهدرمدلنظرینیزمشاهدهمیكنید،برایبررسیرفاه
فردی،شاخصاحساسرضایتازكیفیتزندگیدرابعادمختلفدرنظرگرفتهشدهاست.
سیاستگذاریاشتغالوآموزش:اولینومهمترینوظیفهدولت،سیاستگذاریدرباره
اشتغالورفعموانعموجودبرسرراهعملكردصحیحنیروهایبازاراست)وحیدی،2003(.
اشتغالواشتغالزاییبهاینمفهوماستكهسیاستگذاریكالندولتبهگونهایباشدكه
زمینههایالزمبرایایجادتعادلبینعرضهوتقاضاینیرویكارفعالازنظراقتصادیو
كاهشنرخبیكاریرافراهمآورند)دباغ،2005(.سیاستگذاریعلمیوآموزشی)عالی(
تصمیمگیریهایحكومتبهشكلتعییناهدافكمیوكیفی،كوتاه،میانوبلندمدتدر
سطوحخردوكالنوتدوینبرنامه،ضوابطومقرراتدرچگونگیتوزیعمنابعوتسهیالت

برایتولیدعلموتربیتنیرویانسانیمتخصصدریكدورهزمانیمشخصاست.

چارچوب نظری:
انسانیاست،چراكه نیروی ارتقاءكیفیتوشایستگی آموزش،عاملبسیارمهمیدر
فردرامجهزبهدانش،مهارتورفتارمتناسبوباصالحیتبرایایفاینقششغلیخود
میكند.آموزشمشروطبرتناسببانیازهایجامعهوبازاركار،میتواندباتوانمندسازی
نیرویكار،رشداقتصادیراافزایشداده)Berggren2010(وتوانرقابتباسایربازارهای
كاربینالمللیرافراهمكند.همچنیناشتغالنیرویانسانیباكیفیتنقشمهمیدرافزایش
كارایی،تولیدارزشافزودهبیشترودرنتیجهتوسعهاقتصادیجامعهدارد.تناسبآموزشبا
صالحیتهایالزمبرایایفاینقشهایشغلیونیازجامعهوبازاركاردرهرجامعه،شرطالزم
برایمؤثربودنآندرافزایشكاراییافرادوتوسعهاقتصادیجامعهاست.درواقعآموزش
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نیازهای با متناسب آن، مهارت با كار نیروی كه است مؤثر كشور یك توسعه در زمانی
بخشهایمختلفنظاماجتماعی،بهویژهبخشهایاقتصادیوبازارازكارآمدیوبهرهوری
اگردر نیرویمتخصصی بااینحالچنین باشد)آرانیوهمكاران،2009(. الزمبرخوردار
نمیتواند نشود، مهارتهایشجذب و دانش باسطح متناسب اقتصادی-اجتماعی، ساختار
عاملپیشرفتمحسوبشود.لذااشتغالدرصورتیزمینهتحققپیشنیازهایتوسعهمنابع
سطح و حوزه با متناسب كه ببرد بهره متخصصی نیروی از كه میكند فراهم را انسانی
تخصصكار،سوادومهارتداشتهباشند.بنابراینرابطهبینآموزشنیرویمتخصصو

بهكارگیریآندرتوسعهتأثیربسزاییدارد)عزیزی،2004(.
بدینترتیب،بهمنظورایجادتناسبمیانایندوبخش،ابتداالزماستبخشاشتغال
جامعهنیازهایخودراتعیینكند.چهتعدادنیرویانسانیباچهكیفیتی)درچهسطحی
نیازدارد.درتعییناینمهم ازآموزش(درچهتخصصهاییبرایكدامموقعیتهایشغلی
بایستیمواردذیلموردتوجهقرارگیرد:نیازجامعهدرحالحاضردرهرشغلچقدراست؟
باتوجهبهاهدافمیانوبلندمدتبرنامههایتوسعهدرآیندهچقدرخواهدبود؟همچنین
دراینمحاسباتبهویژگیهایاقلیمیوتناسبفعالیتهایاقتصادیبااقلیم،تغییراتجمعیتی
واهدافتوسعهوچشماندازهایبلندمدتتوسعهوپیشرفتكشورنیزبایدتوجهشود.
ضرورتدارداینمحاسباتازپویاییبرخوردارباشدومتناسبباتغییراتخودراانطباق
است الزم مشاغل، موردنیاز تخصص و مهارت سطح و نوع تعیین از بعد سپس، دهد.
در تنظیمشود. درسطوحمختلف و برایهررشته دروس آموزشی،محتوای برنامههای
ابعادنظریوعملیدانشومهارتموردنیازبسیار به اینآموزشهاضرورتتوجه ارائه
زیاداست،بویژهاینكهتجربهعملیازمحیطهایكاربهوجودآید.درمدلنظریذیل،این
هماهنگیبیندوبخشاشتغالوآموزشوچگونگیآنترسیمشدهاست.الزمبهذكر
استكهاینبخشازاینمقالهمتناسبباموضوعآنتنظیمشدهوضرورتتوجهبهانتقال
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نبایدمورد نقششغلی بر اجتماعیعالوه نقشهای ایفایسایر توانایی افزایش و فرهنگ
غفلتقرارگیرد.

شکل )1( تئوری توسعه اقتصاد   و آموزش

دراینمقاله،منظورازآموزشمشخصًاآموزشعالی،بخشیازنهاداجتماعیعلمو
نیروی تربیت علم نهاد خاص كاركردهای مهمترین است. آن اجتماعی سازمان دانشگاه
انسانیبامهارتوتولیددانشاست.ایندوكاركردنیزدرجهتپاسخگوییبهنیازهای
جامعهاست.آموزشهایعالیعالوهبرنشردانشازطریقآموزش،بهتولیددانشوتوسعه
آن مهارتهای و انسانی توانمندیهای ارتقا به تخصصی بهطور همچنین و فناوری و فنی
میپردازد.بدونتردیدتوجهبهحفظنظموهماهنگیدرونسیاستگذاریهایآموزشو
بینآنبابخشهایدیگرجامعهبویژهبابخشاشتغالزمینهسازتحققاهدافنظاماجتماعی
تعیین اصلی اهداف از یكی كه است آن اهمیت نكتهحائز است. اقتصادی ازجملهرشد
بنابراین است، اشتغال با رابطه در تحول چشمانداز تحقق آموزشی و علمی سیاستهای
جهتگیریعلموآموزشبهسمتتوسعهوتكاملیكمفهوماستراتژیكاست،چراكهبا
نیازهایبرنامههایتوسعهوعواملتأثیرگذارسیاسی،اقتصادی،فرهنگیو شناختدقیق
اجتماعی،فنی،تخصصهایموردلزوم،چگونگیپیادهسازیواجرایاینبرنامهها،میتوان
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سیاستهایآموزشیوعلمیكاربردیوتوسعهایراتنظیمكرد.بههمینخاطروضعاینگونه
و متخصص انسانی نیروی عرضه و تربیت به صرفًا آن به مربوط اقدامات و خطمشیها
كارشناسمنجرنمیشود،بلكهباتربیتوارتقایمهارتهاوتخصصهادررشتههایمختلف
بسترتحولهموارومحدودهحضوركارشناسانوكاردانانوتكنیسینهادرسایربخشهای
و فرهنگی حرفهای، خدمات مدیریت توزیعی، تولیدی، امور در خصوصی و غیردولتی

اجتماعیتوسعهیافته،بهرهوریدركلجامعهتسریپیدامیكند)آقاخانی،2008(.
كشور اشتغال سیاستهای با همگام آموزشی سیاست چنانچه نكات این به عنایت با
طراحینشود،یعنیسیاستعلمیوآموزشیواشتغالبهطوركامل،یكپارچهومنسجمدر
طولیكدیگرقرارنگیرند،حتیاگربعضیازبرنامههاوفعالیتهایانجامشدهازنظرعلمی
درسطحاستانداردوباالترازآنقرارگرفتهباشند،میتوانادعاكردچنینسیاستیباعث
تلفشدنمنابعمالیوعدمموفقیتبرنامههایتحولخواهدشد.كشورهایبسیاریاز
جملهایران،میزانقابلتوجهیمنابعبهمنظورگسترشآموزشبویژهآموزشعالیاختصاص
برای باالیی بیكاری نرخ بلكه نرسیدهاند توسعه اهداف به نهتنها آن نتیجه در كه دادهاند
فارغالتحصیالندانشگاهیومهاجرتآنهاراتجربهكردهاند.بههمینمنظورمیتوانگفت
تولید كارو بازار نیاز با متناسب كیفیتو از میزانی با آموزشهمراه زمانیكهگسترش
درجامعهباشد،نیرویانسانیمتخصصبابهرهگیریازآنمیتوانددرساختاراقتصادی-
اجتماعیكشورجذبشده،عالوهبراینكهكشوررابهلحاظاقتصادیواجتماعیبهسمت
توسعهپیشمیبرد،بابرخورداریازسطحباالتریازكیفیتزندگی،رضایتمندیبیشتری
اززندگیخودخواهدداشت.بهعبارتدیگرهماهنگیمیاندوبخشاشتغالوآموزشدر
جامعهمنجربهتحققتوسعهوپیشرفتودرنهایتتحققرفاهاجتماعیمیشود.درغیراین
صورتاجزاینظامدچاراختالالتكاركردیمیشوندكهاینامرعالوهبراینكهمنجربه
اختالالتیدرعملكردنهادهایاجتماعیودرنهایتعدمتعادلدرنظاماجتماعیمیشود
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پیامدهایاجتماعیمخربدیگری ناممكنمیكند، ودستیابیبهنظمورفاهاجتماعیرا
بهجامعهتحمیلمیكندكهعبارتنداز:بیكاری،احساسنابرابریونارضایتی،كاهشتعهد
اجتماعیواحساسامیدبهآیندهوتمایلبهمهاجرت)خدادادحسینیوبهاریفر،2005(
وامثالهم.آنچهتاكنوندراینبارهبیانكردیممارابهمدلذیلكهبیانگررابطهآموزشو

اشتغال،پیامدهایعدمهماهنگیآنهامیرساند.

شکل )1( مد  ل نظری تحقیق
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روش
پژوهشحاضرازنوعتوصیفی-تحلیلیاستكهبرایپاسخبهسؤاالتتحقیقدردو

سطحتحلیلخردوكالن،ازرویكردكمیبهرهگرفتهاست.
در تحقیق، این در كه است؛ شده استفاده اسنادی تحقیق روش از كالن سطح در 
بخشاولازطریقتكنیكتحلیلمحتوا)پرسشنامهمعكوس(ودربخشدوموسوماز
طریقتكنیكتحلیلآمارهایموجود،بهسؤاالتتحقیقپاسخخواهیمداد.ازطریقتحلیل
و )1379-83( سوم ،)1374-78( دوم ،)1368-72( اول پنجساله برنامههای متن محتوای
چهارم)88-1384(توسعهجمهوریاسالمی،هماهنگیبینسیاستگذاریهایبخشاشتغال
وآموزشعالی،موردبررسیقرارگرفتهاست.رویكردمحققدرتحلیلمحتواكمیبوده
است.لذامتنبرنامههایتوسعهباتوجهبهمیزانفراوانیهركدامازمقولههاوزیرمقولهها
موردشمارشقرارگرفتهوبایكدیگرمقایسهشدهاند.الزمبهذكراستدرپژوهشحاضر
متنهربرنامهواحدتحلیلوواحدمشاهدهمواد،بندهاوجمالتمفاداینبرنامههاست؛
ومقولههادربرگیرندهمضامینومفاهیممرتبطباحوزهآموزشعالیواشتغالاست)اعم
انسانی،كار،شغل، نیروی مانندتربیت اشتغالومفاهیممشابه ازآموزش،آموزشعالی،
به بهذكراسترواییبخشی انسانی(.الزم نیروی بهكارگیری)بهرهمندی( یا بازاركارو
پایداری)همسازی(وكدگذاری بهكمكفن اساتید راهنماییومساعدت با كدگزاریها،
مجدددرزمانیمتفاوتبهدستآمدهاست.همچنینبهمنظوربررسیانطباقسیاستگذاریها
ونتایجحاصلازآن،پسازتحلیلمحتوا،دادههایآماریباروشتحلیلثانوی،بهصورت
دادههای كرد اشاره باید میان این در گرفت. قرار بررسی مورد اخیر سال درسی طولی
گردآوریشدهبهكمكاسنادمؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالیومركزآمارایران
ودادهوزارتتعاون،كارورفاهاجتماعی،مؤسسهكاروتأمیناجتماعی،معاونتاعتبارات
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وتسهیالتصندوقمهرامامرضا)ع(وسازمانمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردی
ریاستجمهوریبدستآمد.

و بهشتی شهید دانشگاه فارغالتحصیالن وضعیت پیمایش، روش با خرد سطح در
بهعلتدر اشتغالوآموزشعالیموردبررسیقرارگرفتكه بیندوبخش هماهنگی
دسترسنبودنفارغالتحصیالن)بازگشتبهشهروروستایامهاجرت(،پرسشنامهاینترنتی1
وتلفنی،بهعنوانابزاراصلیگردآوریاطالعاتمورداستفادهقرارگرفت.اینپرسشنامهكه

حاوی108سؤالاست.
جامعهآماریوروشنمونهگیری:بهكمكفرمولكوكران،حجمنمونهآماری260
اینترنتیوحجمتلفاتپرسشنامه،بیشازدو ابزارپرسشنامه باتوجهبه نفربرآوردشد،
برابرآن)600n=(بهعنوانحجمنمونهاصلیدرنظرگرفتهشدهاست.ازآنجاییكهجمعیت
جامعهآماریاینتحقیق،جمعیتیناهمگنویانامتجانساستكهدرآنتوزیعجمعیت
درگروههاوطبقاتمختلفمتفاوتاست،ابتدابهكمكروشنمونهگیریطبقهایومعیار
نمونهگیریتصادفی ازطریق نهایتًا نمونههایهرمقطعمشخصو مقطعتحصیلیحجم
مقطع در نفر 331 مرحله این در شدهاند. انتخاب نهایی لیست از واحدها سیستماتیك
كارشناسی،241نفردرمقطعكارشناسیارشدو27نفردرمقطعدكتریوجمعًا600نفر

بهعنواننمونهآماریبرگزیدهشدند.
آلفای ضریب كمك به شاخصها تمامی اعتبار تحقیق: شاخصهای بررسی چگونگی
اجزایشاخص میان باال رابطه از آنها تمامی و شدند بررسی KMO وضریب كرونباخ

برخوردارواعتبارسازهآنهانیزدرحدقابلقبولبودهاست.

1پرسشنامهاینترنتیتقریبًاباروشCSAQ (Computerized Self-administered questionnaire) مورداشارهدركتاب
ببی)ببی1388(كهپرسشنامهازطریقسیدیبهدستپاسخگومیرسد،مشابهاست.دراینتحقیق،پرسشنامهبهپست
الكترونیكیفردارسالشدهوبعدازپاسخ،بهطورخودكارپاسخهایفردبهدستمحققمیرسد.اینپرسشنامهكهحاوی

108سؤالاست،بهكمكسرویسگوگلفرمتوسطمحققطراحیشد.



      250      250

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      250

برایارزیابیشاخصرفاهاجتماعیدرایرانازمقالهمعتبری1)محققیكمالودیگران،
2014(كهدرسال93توسطگروهیازمتخصصاندرایرانموردسنجیدهواقعشده،استفاده
بینرشتهای اجماعوهمفكریمتخصصان اوالً مقاله این نقاطقوت شدهاست.مهمترین
استوثانیًاتدوینشاخصبومیرفاهاجتماعیبراینخستینباربهكمكابعادمختلفونه
صرفًاتوجهبهبعداقتصادیدرایراناست.درسطحخردبهمنظورپاسخبهبرخیسؤاالت
تحقیق،چندینشاخصطرحوموردبررسیقرارگرفت:اعتباربرخیازاینشاخصهابه

شرحزیراست:

جد  ول )2( همبستگی د  رونی، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی برخی شاخصهای تحقیق

KMO a شاخصهای تحقیق

0/57 0/52 شاخصكارآمدیآموزش
0/81 0/82 شاخصرضایتازكیفیتزندگیرفاهذهنی
0/83 0/86 شاخصرضایتشغلی
0/63 0/64 شاخصتعهداجتماعی

یافته ها

هماهنگی سیاست گذاریهای بخش اشتغال و آموزش د  ر برنامه های توسعه
دركلموادچهاربرنامهتوسعه23.91درصدبهآموزش،5.43درصدبهآموزشعالی،
بهطور اشتغال بههمراهیوهماهنگیآموزشو اشتغالو7.14درصد به 11.49درصد
همزمانپرداختهشدهاست.درواقعدر8.9درصدكلمادههایبرنامهاولتوسعه،در10.7

1. Mohaqeqi Kamal, H., Rafiey, H., Sajjadi, H., Abassian, E., & Rahgozar, M. (2014). 
Estimating social welfare in Iran using a new composite index. Journal of Social Welfare, 
14(52), 732-. (in Persian)
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درصدموادبرنامهدوم،6درصدموادبرنامهسومودر5.16درصدموادبرنامهچهارمبه
همگامیاشتغالوآموزشعالیتوأمًاپرداختهشدهاست.اینآمارنشانمیدهداوالًفقط
در7درصدموادمرتبطباآموزشواشتغالدركل4برنامهبهرابطههماهنگمیانایندو
بخشتوجهشدهاست.اینهماهنگیمیاندوبخشآموزشواشتغالدربرنامههایتوسعه
بسیارضعیفاست.ثانیًاازبینبرنامههایتوسعه،بهترتیببرنامهدوموسپسبرنامهاول،

بهبیشترینمیزانهماهنگیبینآموزشعالیواشتغالتوجهشدهاست.

جد  ول )1( جد  ول تحلیل محتوای هماهنگی اشتغال و آموزش د  ر برنامه های توسعه )د  رصد   

مواد   مشمول هر مقوله د  ر هر برنامه(
هماهنگی آموزش و اشتغالاشتغالآموزش عالیآموزشبرنامه های توسعه

25.7410.898.918.91برنامهاول
32.066.8714.5010.69برنامهدوم
20.604.0210.556.03برنامهسوم
21.133.2911.745.16برنامهچهارم

درصدهربخشنسبتبه
كلبرنامهها

---7.14

بررسی تناسب نتایج اجرای سیاست گذاریهای بخش اشتغال و آموزش عالی
برایبررسینتایجاجرایسیاستگذاریهایبخشاشتغالوآموزشعالیبهتحلیلثانوی
آمارهایمربوطبهتعداددانشجویانكشوروتعدادشاغلیندر16سالاخیرپرداختهایم.
شكل آموزشعالی، و اشتغال بخش دو خروجیهای در هماهنگی میزان ترسیم بهمنظور
رشد میزان بیانگر یكی كه است منحنی دو از متشكل اینشكل است. شده ترسیم )2(
بیانگرمیزانرشدفرصتهای فارغالتحصیالندانشگاههایسراسریوآزاداستودیگری

شغلیتخصصیایجادشدهاست.
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منحنیفرصتهایشغلیایجادشدهبنابهشرایطاقتصادیواجتماعیكشورنوساناتیرا
تجربهمیكند.ازسال1378تا1383تعدادمشاغلتخصصیایجادشدهدرهرسالنسبتبه
سالقبلباشیبمالیمیروندروبهرشدداشتهاست.درسال1384اینرقمرشدبیشتری
مییابد،امادرسال85،مواجههكشورباركوداقتصادیسیرروبهافزایشایجادفرصتهای
شغلیرامتوقفكرده.درواقعمیزانمشاغلتخصصیایجادشدهدرسال85و86نسبت
بهمیزانمشاغلتخصصیایجادشدهدرسال84رقمكمتریاست.شیبكاهشیمنحنی
ازسال84بهبعدگواهاینمطلباست.درسالهایبعدنیزشاهدروندكاهشیفرصتهای
شغلیهستیم.اینبحرانتاجاییادامهمییابدكهكشوردردوسال1387و1389نرخ
منفیفرصتهایشغلیراتجربهمیكند.اینبدینمعناستكهنهتنهادرهرسالمیزانایجاد
فرصتهایشغلیافزایشنیافتهاست،بلكهنسبتبهسالقبلنیزفرصتهایشغلینیزازدست
رفتهاست.همچنینمنحنیفارغالتحصیالنآموزشعالیروندیصعودیداردكهدردو
مقطعزمانی74بهدلیلتأسیسوگسترشدانشگاهآزادو86بهدلیلتأسیسوگسترش

دانشگاهپیامنوراینروندشیبتندتریرابهخودمیگیرد.
آمار و شده ایجاد تخصصی مشاغل تعداد منحنی دو میان فاصله نمودار این در
فارغالتحصیالندانشگاهها،مؤیدناهماهنگیبینایندوبخشودرواقعبهمعنیبینظمی
درسیستماست.بدینترتیباگرایندومنحنیبهطوركاملبررویهممنطبقباشند،گواه
اینمطلباستكهنظامآموزش،بهمیزانموردنیازنظاماشتغال،نیرویمتخصصآموزش
نشاندهنده باشد، فارغالتحصیالن منحنی از باالتر متخصصین اشتغال منحنی اگر میدهد.
ایناستكهنظاماشتغالظرفیتباالتریبرایبهكارگیریمتخصصیندارد،درحالیكهنظام
آموزشهنوزنتوانستهاستاینظرفیتراپاسخگوییكند.امااگرمنحنیفارغالتحصیالن
به بدونتوجه نظامآموزش، بدینمعناستكه باشد، اشتغالمتخصصین ازمنحنی باالتر
میزانموردنیازنظاماشتغال،متخصصینراتولیدمیكندكهدرنتیجهنظاماشتغالامكانایجاد
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شغلوبهكارگیریاینمتخصصینراندارد.نمودارذیلنشانمیدهدجزدربینسالهای79
تا84كههمسوییحركتصعودیایندومنحنیروایتگررشدهماهنگیبینآنهااست،
درسایرمواردایندومنحنیروندناهماهنگیراطیمیكنند.ازسال73تاسال78،اگرچه
خروجیآموزشعالیبهیكبارهحجمباالییرابهخوداختصاصمیدهد،تفاوتیدرسیر
منحنیمشاغلتخصصیایجادشده،مشاهدهنمیشودوحتیدردوسال1377و1378
تعدادمشاغلایجادشدهبهكمترینمیزانخودمیرسد.همچنیندرسال1385باتندشدن
شیبخروجیهایآموزشعالی،تعدادمشاغلتخصصیایجادشده،روندفزایندهكمیرا
تجربهمیكند.نهایتًافاصلهبیننمودارفارغالتحصیلونمودارتعدادمشاغلشغلیتخصصی
ایجادشدهبیانگرآناستكهبیندوظرفیتتولیدمتخصصوتوانایجاداشتغالمتخصص،
رابطهمنطقیوجودندارد.واینامرگواهیاستبرعدموجودنظمدربینایندونهاددر

نظاماجتماعی.

شکل )2( هماهنگی میان خروجیهای آموزش عالی و تعد  اد   مشاغل تخصصی ایجاد   شد  ه بخش 

اشتغال

بررسی هماهنگی میان برنامه های توسعه پنج ساله و د  اد  ه های کالن آموزش عالی و اشتغال
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ازآنجاییكهبرنامههایپنجسالهتوسعهجمهوریاسالمی،نقشهدستیابیبهرفاهوتوسعه
دركشورراگامبهگامعملیاتیمیكند،بااینپیشفرضكههرمادهقانونیكهبهتصویب
و مناسب سیاستهای تدوین صورت در گفت میتوان میشود، اجرا بهدرستی میرسد،
در میزان هر به درواقع شد. خواهد محقق كشور در توسعه و رفاه كشور، در هماهنگ
برنامههایتوسعهسیاستهایاشتغالوآموزشمتناسببایكدیگرتدوینشود،درسالهای
پسازاجراییشدنآن،هماهنگیایندوبخشرامیتوانمشاهدهكرد.بههمینمنظور،
بررسی پرداختیم. فرایند این مطالعه به )2( شماره شكل و )3( شماره جدول مقایسه با
تطبیقییافتههایتحلیلمحتوایبرنامههایتوسعهوتحلیلثانویهدادههایآماری،بهنتایج
جالبتوجهیمنجرشد:دربرنامهتوسعهدومكهازسال1374تا1378اجرایآنبهطول
انجامید،بیشتریندرصدهماهنگیمیاناشتغالوآموزشدربرنامههارابهخوداختصاص
دادهبود.اینمیزانباالیهماهنگی،خودرادرهمسوییرونددومنحنیفارغالتحصیالنو
مشاغلسالهای79تا83نشانداد.درواقعهماهنگیایندوبخشدراینسطح،حاصل
سیاستگذاریبینبخشیمتناسباست.همچنیننتیجههماهنگیایندوبخشدربرنامه
از تا1372(كهرتبهدومرابهخوداختصاصدادهبودرادرنمودار توسعهاول)1367
سال73تا78بهشكلنوساناتیدرمنحنیهامشاهدهمیشود.اینهماهنگیدربعضیسالها
افزایشودربعضیسالهاكاهشیافتهاست.كمتریندرصدهماهنگیبیندوبخشاشتغال
وآموزشمتعلقبهبرنامهتوسعهسوماستكهازسال1379تا1383انجامیدهاست.نتیجه
اینمیزانهماهنگی،درنمودارسالهای84تا89بهخوبینشاندادهشدهاست.باوجود
افزایشحجمخروجیهایآموزشعالی،تعدادمشاغلتخصصیایجادشدهبهشدتكاهش
و اشتغال بخش دو بین ناهماهنگی گواه منحنی دو بین قابلتأمل فاصله درواقع مییابد.
آموزشاست.دربرنامهچهارمنسبتبهكلبرنامههاكمترینموادرابههماهنگیمیاناین
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دوبخشاختصاصدادهشدهاست،اینبهبدینمعنااستكهشكافمیانایندومنحنیاز
سال90نیزبیشترخواهدشد.

از پس عالی: آموزش و اشتغال سیاستگذاریهای میان هماهنگی اجتماعی پیامدهای
توسعه پنجساله برنامههای در عالی آموزش و اشتغال بخش دو میان ناهماهنگی بررسی
جمهوریاسالمیوهمچنیندرسطوحمیانیجامعهبهكمكدادههایآماری،بهبررسی

پیامدهایاجتماعیاینمسئلهدرسطحكالنپرداختهایم:
هرگونهاختاللدرچگونگیایفاینقشنهادهاواجزایآنهادرجامعهویااختاللباسایر
اجزاینظاماجتماعیموجبعدمتعادلوبینظمیاجتماعیخواهدشدكهاینبینظمی
درنظاماجتماعیعالوهبرآنكهمسیردستیابیبهاهدافرادشوارمیسازد،پیامدهایمنفی
میان ناهماهنگی كه دریافتیم كالن، دادههای روی بررسی با میكند. تحمیل جامعه به را
اشتغالوآموزشعالیباشاخصرفاه،رابطهقوی،منفیومعنیداریرادارد.بدینمعناكه
در87درصدمواردیكهناهماهنگیمیاناشتغالوآموزشعالیافزایشپیداكردهاست،
شاخصرفاهكاهشپیداكردهاست.همچنیناینناهماهنگیباشاخصتوسعهانسانیرابطه
قویومنفیدارد.بهاینمعناكهدر78درصدمواردكهناهماهنگیمیاناشتغالوآموزش
عالیافزایشپیدامیكند،شاخصتوسعهانسانیكاهشپیدامیكند.بهعبارتدیگرهرچه
میكند.همچنین پیدا كاهش دركشور انسانی توسعه و رفاه بیشترشود، ناهماهنگی این
ناهماهنگیمیاندوبخشاشتغالوآموزشعالی،بانابرابری)ضریبجینی(رابطهمثبت
معنیداردارد،بدینمعناكهدر33درصدازمواردیكهناهماهنگیمیاناشتغالوآموزش
عالیبیشترمیشود،ضریبجینیكهنشاندهندهنابرابریدرجامعهاست،نیزبیشترمیشود،
موارد درصد در48 نشانمیدهد، را معنیداری و مثبت قوی، رابطه بیكاری با همچنین
این میشود. بیشتر بیكاری مییابد، افزایش عالی آموزش و اشتغال میان ناهماهنگی كه
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را معنیداری و معكوس و قوی رابطه اقتصادی( )رفاه امارتیاسن شاخص با ناهماهنگی
میدهد،در82درصدمواردیكهناهماهنگیافزایشپیدامیكند،رفاهاقتصادیدركشور
كاهشپیدامیكند.بهعبارتدیگرهرچهناهماهنگیاشتغالوآموزشعالیافزایشپیداكند،
نابرابریدركشوربیشتر،رفاهاقتصادیكمتروبیكاریبیشترخواهدشد.ناهماهنگیمیان
اشتغالوآموزشعالیباانحرافاتومهاجرترابطهمثبتومعنیداریدارد.بهاینمعنا
كههرچهاینناهماهنگیافزایشپیداكند،مهاجرتوانحرافاتافزایشپیدامیكند.درواقع
ناهماهنگیمیاندوبخشاشتغالوآموزشعالیدرجامعهعالوهبرآنكهتوسعهانسانی
راافزایشنمیدهد،مهاجرتتحصیلكردههاوانحرافاتدربینآنهاراافزایشمیدهدو
درنهایتكاهشرفاهاجتماعیراكههدفسیاستگذاریاجتماعیمحسوبمیشودرابه

همراهدارد.

شکل )3( پیامد  های اجتماعی ناهماهنگی میان اشتغال و آموزش عالی د  ر سطح کالن

بررسی هماهنگی میان د  و بخش اشتغال و آموزش د  ر سطح خرد  
دراینبخشدرسطحخرددربینفارغالتحصیالندانشگاهیبهبررسیوجودیاعدم

وجودهماهنگیمیانبخشاشتغالوآموزشعالیبهكمكاینپنجسؤالمیپردازیم:
به.1 موفق شدن، فارغالتحصیل از پس بهشتی شهید دانشگاه فارغالتحصیالن از چقدر

اشتغالشدهاند؟
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بهشتی،61.4درصدشاغلو38.6درصد دانشگاهشهید فارغالتحصیالن بین588 از
بیكارهستند.ازبینفارغالتحصیالنمرد،26.5درصدبیكاروازبینفارغالتحصیالنزن،
50.2درصدبیكارهستند.همچنینازبینفارغالتحصیالنكارشناسی،38درصدشاغلو
62درصدبیكار،ازبینفارغالتحصیالنارشد،67درصدشاغلو33درصدبیكاروازبین
فارغالتحصیالندكتری94درصدشاغلو6درصدبیكارهستند.دراینمیانباالتریندرصد

بیكاریمربوطبهشاخهعلومپایهاستكهحدودنیمیازفارغالتحصیالنهستند.

جد  ول )2( توزیع فراوانی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن د  انشگاه شهید   بهشتی به تفکیک 

جنسیت، مقطع تحصیلی و شاخه تحصیلی
شاخه تحصیلیمقطع تحصیلیجنسیت
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36161.449.873.537.967.293.964.150.371.355.9100شاغل
22738.650.226.562.132.86.135.949.728.744.40بیكار
588100100100100100100100100100100100جمع

)در پیدامیكند بیكارانكاهش باالرفتنمقطعتحصیلیدرصد با درجدولفوق، اگرچه
امااینمطلببدین مقطعكارشناسی62درصدبیكارهستنددرمقطعارشد32درصد(،
معنینیستكهباباالبردنسطحتحصیالتاحتمالبیشتریبراییافتنشغلیمناسببه
وجودمیآید.چراكهبسیارفارغالتحصیالنیهستندكهدرشغلیمشغولبهكارمیشوندكه

تناسبیبامقطعتحصیلیآنهاندارد.
2 بهكار. بارشتهتحصیلیخودمشغول متناسب فارغالتحصیالنشاغلچقدردرشغلی

هستند؟
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7.2درصدازفارغالتحصیالنشاغلبیانكردهاندكهشغلآنهابارشتهتخصصیشانهیچ
تناسبیندارد.5/3درصداینتناسبراكمو72.8درصدازفارغالتحصیالنشاغلاینمیزان
تناسبرازیادوخیلیزیادارزیابیكردهاند.میانگیناینمیزانتناسبشغل4/06از5است،
یعنیمیزانتناسبشغلبارشتهتخصصیدربینجمعیتفارغالتحصیالنشاغلتقریبًازیاد
است.نكتهحایزاهمیتآناستكهاگرچهبیشازنیمیازفارغالتحصیالنبیكارهستنداما
7درصدآنهادرشغلیمشغولبهكارندكههیچتناسبیبارشتهتحصیلیشانندارد.همچنین
ازبینفارغالتحصیالنشاغل،حدود51درصددرمقطعكارشناسی،74.9درصددرمقطع
ارشدو91.3درصددرمقطعدكتری،تناسببینشغلورشتهتخصصیشانرازیادوخیلی
زیادارزیابیكردهاند.ایندرحالیاستكهازبین38درصدفارغالتحصیالنكارشناسیكه
شاغلهستند،23.7درصدآنهادرشغلیمشغولبهكارندكههیچتناسبیبارشتهتحصیلی
آنهاندارد.همینطوردربین67درصدازفارغالتحصیالنكارشناسیارشدشاغل4.3درصد
وازبین94درصدفارغالتحصیالندكتریشاغل،2.2درصددرشغلیمشغولبهكارهستند
زنان از درصد 10.6 و مردان از درصد 5.7 ندارد. تحصیلیشان رشته با تناسبی هیچ كه

فارغالتحصیل،اذعانكردهاندهیچتناسبیمیانشغلبارشتهتخصصیشانوجودندارد.
ازبینفارغالتحصیالنتمامیشاخههایتحصیلی،باالتریندرصدعدمتناسبشغلبا
رشتهتحصیلی)20درصد(متعلقبهفارغالتحصیالنشاخهكشاورزیودامپزشكیاست.و
بیشترینتناسبشغلبارشتهتحصیلیمتعلقبهفارغالتحصیالنشاخهفنیومهندسیهستند

كهازبینآنها80درصدشغلشانتناسبزیادوخیلیزیادیبارشتهتحصیلیآنهادارد.
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جد  ول )3( توزیع فراوانی میزان تناسب شغل با رشته تحصیلی پاسخگویان شاغل به تفکیک 

مقطع تحصیلی، جنسیت و شاخه تحصیلی

خیلی زیاد  متوسطکماصاًل
زیاد  

M )از 
)5

SD

میزان تناسب شغل با رشته تخصصی 
7.25.314.420.252.64.061.24د  انشگاهی

مقطع
تحصیلی

23.76.818.616.933.93.311.58کارشناسی
4.35.115.722.752.24.131.12کارشناسی ارشد  
2.24.32.210.980.44.630.9د  کتری تخصصی

جنسیت
5.74.712.319.857.54.191.17مرد  
10.6617.220.545.73.851.35زن

شاخه 
تحصیلی

5.24.315.718.656.24.161.16علوم انسانی
15.77.213.318.145.83.711.49علومپایه

3.23.212.92951.64.221.01فنیومهندسی
20202.81.64-2040كشاورزیودامپزشكی

فارغالتحصیالنشاغلچقدردرسمتشغلیمتناسببامقطعتحصیلیخودمشغولبهكار
هستند؟

برایسنجشمیزانتناسبشغلفارغالتحصیالنبامقطعتحصیلیشان)سطحتخصص(
اینسؤالازآنهاپرسیدهشد»كاریكهشمااآلنانجاممیدهید،بهچقدرتحصیالتنیاز
از درصد 47.3 كارشناسی، فارغالتحصیالن از درصد 20.4 میدهد: نشان نتایج دارد؟«
فارغالتحصیالنكارشناسیارشدو19.5درصدازفارغالتحصیالندكتریدرشغلیمشغول

بهكارهستندكهبهتحصیالتكمترازسطحتخصصیشاننیازمنداست.
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میزانتواناییایفاینقشفارغالتحصیالنیكهشاغلهستند،چقدراست؟.3
تنها ایفاینقش توانایی بهشتی،شاخص دانشگاهشهید فارغالتحصیالنشاغل بین در
برای2/2درصدكموبرای26/6درصداینشاخصمتوسطارزیابیشدهاستودرصد
بهرهمند نقش ایفای توانایی ازشاخص زیاد خیلی و زیاد درصد( 71/2( قابلمالحظهای
هستند.میانگیناینشاخص3/95است،یعنیتواناییایفاینقشجمعیتفارغالتحصیل

شاغلدانشگاهشهیدبهشتیزیاداست.

جد  ول )4( توزیع فراوانی شاخص توانایی ایفای نقش فارغ التحصیالن شاغل د  انشگاه شهید   بهشتی

M)ازخیلیزیادزیادمتوسطكماصاًل
)5

SD

2.211.137.230.319.23.530.99شاخصكارآمدی
شاخصمهارتهای

1.41355.711.93.780.66-علمی

شاخصجامعهپذیری
0.34.941.553.44.480.61-شغلی

شاخصتواناییایفای
2.226.645.2263.950.78-نقش

دربینفارغالتحصیالنمردشاغلدانشگاهشهیدبهشتی،شاخصتواناییایفاینقشتنها
برای1.4درصدكمارزیابیشدهاستودرصدقابلمالحظه ای)73.9درصد(زیادوخیلی
زیادازشاخصتواناییایفاینقشبهرهمندهستند.همچنیندربینفارغالتحصیالنزنشاغل
دانشگاهشهیدبهشتی3.3درصداینشاخصراكمو67.3درصدزیادوخیلیزیادارزیابی
كردهاند.میانگیناینشاخصبرایمردان)4(بیشتراززنان)3.86(است.البتهایناختالف
بسیارناچیزاست.همچنینمیانگینشاخصتواناییایفاینقشبرایفارغالتحصیالنشاغل

دانشگاهدرسهمقطعچندانتفاوتقابلتأملیندارد.
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جد  ول )5( توزیع فراوانی شاخص توانایی ایفای نقش فارغ التحصیالن شاغل د  انشگاه شهید   

بهشتی به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی و شاخه تحصیلی

SD)از M )5  خیلی زیاد  زیادمتوسطکمشاخص توانایی ایفای نقش

جنسیت
1.424.64528.94.010.77مرد
3.329.345.3223.860.79زن

مقطعتحصیلی
كارشناسیارشد
دكتریتخصصی

3.433.944.118.63.780.79كارشناسی
2.324.644.928.13.990.79
-28.347.823.93.960.73

شاخهتحصیلی
علومپایه

فنیومهندسی
كشاورزیودامپزشكی

علوم
122.547.429.24.050.75انسانی

4.929.347.618.33.790.8
3.235.533.927.43.850.87
-4060-3.600.55

هماهنگیمیاناشتغالوآموزشعالیدرسطحخردچهپیامدهاییرابهدنبالدارد؟
فارغالتحصیالنیكهدرشغلیمتناسببارشتهتحصیلیخودمشغولبهكارشدند،درایفای
نقشخودتوانمندترعملمیكنند.اینهماهنگیشغلورشتهتحصیلیعالوهبرتوانایایفای
نقشپیامدهاییدیگریبرایفارغالتحصیالنبههمراهدارد:جدولزیرنشانمیدهدكهبا
افرایشتناسبشغلبارشتهتحصیلی،رضایتاززندگی،رضایتسیاسی،عزتنفس،امیدبه
آینده،تعهداجتماعی،احساستعلقاجتماعی،احساساثرگذاریدركشورواحساسرضایت
ازكیفیتزندگیدربینفارغالتحصیالندانشگاهشهیدبهشتیافزایشمییابد.وتنهاباافزایش

تناسبشغلبارشتهتحصیلی،تمایلبهمهاجرتازكشوربرایزندگیوبرایادامهبهتحصیل
كاهشپیدامیكند.بهعبارتدیگراگرفارغالتحصیالندرتخصصیكهبرایآنآموزشدیدهاند،
مشغولشوند،تبدیلبهسرمایهانسانیمتخصصیمیشوندكهعالوهبرآنكهبهرهوریاقتصادی
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رابرایكشوربهبارمیآورند،بهلحاظاجتماعینیزپیامدهایمثبتیرامنجرمیشودكهیكی
ازمهمترینانمیتوانبهافزایشدررضایتازكیفیتزندگیاشارهكرد.

شکل )3( مد  ل پیامد  های تناسب شغل با رشته تحصیلی د  ر میان فارغ التحصیالن د  انشگاه شهید   بهشتی

محصول تحصیلی مقطع و رشته با آنان شغل تناسب عدم یا فارغالتحصیالن بیكاری
ناهماهنگیدربیندوبخشاشتغالوآموزشعالیدرسطحخرداست.همانطوركهپیشینبه
آناشارهشد،ناهماهنگیدربیندوبخشاشتغالوآموزشعالی،توازنوتعادلبینعرضه
وتقاضاینیرویمتخصصرابرهمزدهوجامعهرادچاربینظمیكردهكهاینبینظمیبه
مسائلیچونبیكاریتحصیلكردگان،مهاجرتمتخصصینودرنتیجهاتالفسرمایهمنجر
میشود.اتالفسرمایه،درواقعشرایطیاستكهباوجودتخصیصبودجهكالنبهتعلیمو
تربیتنیرویانسانیوتبدیلآنهابهنیرویانسانیمتخصصدرسطوحمختلفتحصیلی،
توانبهكارگیریوبهرهمندیازآنهادربخشهایمختلفاقتصادیوجودندارد.كهدرنتیجهیا

دانشآموختگانبیكارهستندیادرشغلینامتناسببارشتهخودمشغولبهكارند.
بهمنظوربررسیمیزاناتالفسرمایهایكهازبیكاریوعدمتناسبشغلبارشتهومقطع
فارغالتحصیالندرسال1390بركشورتحمیلشد،ازدادههاكالنونتایجبهدستآمده
ازسطحخرداستفادهكنیم.اینبخشبااینفرضبررسیشدهكهنتایجبهدستآمدهاز
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فارغالتحصیالندانشگاهشهیدبهشتیبااحتیاطقابلتعمیمبهكلفارغالتحصیالندانشگاههای
كشوراست.

تعداددانشجویانسال90رابهكمكدرصدفارغالتحصیالنبیكاردانشگاهشهیدبهشتی
درمقاطعمختلفتحصیلیرامحاسبهوباتوجهبهمیزانهزینهتحصیلهردوره1،اتالف
سرمایهبهتفكیكهرمقطعمحاسبهشدهاست.همانطوركهدرجدولذیلمشخصاست
درسال1390كشورحدوداًپنجمیلیاردوهشتصدمیلیوندالرمتحملاتالفسرمایهناشیاز
بیكاریتحصیلكردهمیشود.اینمیزاناتالفسرمایهزمانیتأملبرانگیزترمیشودكهاینمبلغ
رابهكمكمهمترینصنعتكشورایران،نفتمحاسبهكنیم.اگرقیمتهربشكهنفتخامدر
سال90را100دالردرنظربگیریم،صرفابهعلتبیكاریفارغالتحصیالندراینسالحدود

پنجاهوهفتمیلیونبشكهنفتهدررفتهاست.
جد  ول )6( جد  ول اتالف سرمایه به کمک د  اد  ه سطح خرد   

تعد  اد   
د  انشجو 
سال 90

د  رصد   
بیکاران 
سطح خرد  

تعد  اد   بیکار
هزینه تحصیل 
هر د  وره د  ر 

سال 90

اتالف سرمایه
)برحسب 

میلیون ریال(

اتالف سرمایه
)برحسب د  الر1(

289912062.11800353529120000164192244.975.522.455كارشناسی
كارشناسی

40504232.813285378162000002152231652.191.264ارشد

دكتری
473156.1288621.539000000112562.4341.098.136تخصصی

3351477193609351186840185.661.823.533جمع
منبع:محاسباتمحققبراساسدادههایمؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی،1391

1.براساسجزئیاتهزینهسرانهدانشجویاندرسال1390،برایتحصیلهردانشجودرمقطعكارشناسیدومیلیونو280هزار
تومان،درمقطعكارشناسیارشد5میلیونو400تومانودرمقطعدكتریتخصصی7میلیونو800تومانهزینهبرآوردشدهاست.
 http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1263268

2.دالربانرخ3250تومانمحاسبهشدهاست

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1263268
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تحصیلكردهگان،عدم بیكاری بر اشارهشد،عالوه نیز پیشین درقسمت كه همانطور
تناسبشغلبارشتهومقطعتحصیلیفارغالتحصیالننیزبرگرفتهازناهماهنگیوبینظمی
دربیندوبخشآموزشواشتغالاستكهنهایتًابهاتالفسرمایهمیانجامد.بههمینمنظور
نشاندهنده كه یافتههایسطحخرد از استفاده با و دانشجویانسال1390 آمار بهكمك
درصدفارغالتحصیالنیاستكهدررشتهویاسمتینامتناسببارشتهومقطعتحصیلیشان
مشغولبهكارهستند،بهمحاسبهمیزاناتالفسرمایهایكهایندومسئلهبهكشوردرسال

90تحمیلكردهاست،میپردازیم:

جد  ول )7( شاخص اتالف سرمایه نشئت گرفته از نامناسب بود  ن شغل با رشته تحصیلی

تعد  اد   
د  انشجو سال 

90

د  رصد   
شاغالنی 

که شغلشان 
با رشته 
تحصیلی 
شان اصاًل 
و یا کم 

تناسب د  ارد  

تعد  اد   شاغالنی 
که د  ر شغلی 
نامناسب با 
رشته شان 

مشغول به کار 
هستند  

هزینه 
تحصیل هر 
د  وره د  ر 
سال 90

اتالف سرمایه
)برحسب میلیون 

ریال(

اتالف سرمایه
)برحسب 

د  الر1(

2.899.12030.5884231.69120000806419219.22481289905كارشناسی
كارشناسی

405.0429.438073.9481620000061679795.76189783987ارشد

دكتری
47.3156.53075.4753900000011994352.536905700تخصصی

335147746.4925381.0.23880093367.462707979592جمع
منبع:محاسباتمحققبراساسدادههایمؤسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی،1391

وضعیت برای معرفی را بهشتی شهید دانشگاه فارغالتحصیالن وضعیت بتوان اگر
و میلیارد دو معادل مبلغی كه كرد محاسبه میتوان دانست، دانشگاهها همه دانشجویان

1.دالربانرخ3250تومانمحاسبهشدهاست
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هفتصدمیلیوندالرمیزانخسارتمالیاستكهدرسال90درقبالناهماهنگیاشتغالو
آموزشدربینجمعیتشاغلفارغالتحصیلبهكشورتحمیلشدهاست.اینحجمپولرا
میتوانبهكمكقیمتنفتبهخوبیدرکكرد.بنابهروایتاسناد1،قیمتنفتدرسال
1390را100دالردرنظرمیگیریم.اینمیزاناتالفسرمایهكهناشیازناهماهنگیاشتغال
است. 90 سال در نفت بشكه میلیون بیستوهفت قیمت معادل است، عالی آموزش با
بهعبارتدیگربینظمیدریكسیستماجتماعیكهدرآنبخشهایاشتغالوآموزشعالی
بایكدیگرهماهنگعملنمیكنند،اینچنینخسارتیرابهكشورودولتتحمیلمیكند.
خسارتیمعادلبیستوپنجمیلیونبشكهنفت.نفتیكهدرآنسال،یكیازباالترینقیمتهای

خودرادرتاریخایرانتجربهكردهاست.

جد  ول )8( شاخص اتالف سرمایه نشئت گرفته از نامناسب بود  ن شغل با مقطع تحصیلی

لی
صی

 تح
ک

د  ر
ن م

خری
آ

تعد  اد   
د  انشجو 

1390

مقطع 
تحصیلی 
مورد  نیاز

د  رصد  
د  رصد   از 
د  انشجویان

سالهای 
تحصیل اتالف 

شد  ه

هزینه های 
سالهای 
تحصیلی 
اتالف شد  ه

اتالف سرمایه
)برحسب میلیون 

ریال(

س
سان

لی

2899120

دیپلموزیر
491200003146356.9536لیسانس11.9344995.28دیپلم

8.5246425.20فوقدیپلم
2سال

كاردانیبه
كارشناسی

3600000887130.72

متناسب611768463.20لیسانس
16.9489951.28فوقلیسانس

1 http://fararu.com/fa/news150171/ تفاوت-د  رآمد  های-نفتی-د  ر-3-د  ولت/



      266      266

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، زمستان ۹۹، شماره ۷۹

Social Welfare Quarterly, Vol 20, winter 2021, No 79

      266

لی
صی

 تح
ک

د  ر
ن م

خری
آ

تعد  اد   
د  انشجو 

1390

مقطع 
تحصیلی 
مورد  نیاز

د  رصد  
د  رصد   از 
د  انشجویان

سالهای 
تحصیل اتالف 

شد  ه

هزینه های 
سالهای 
تحصیلی 
اتالف شد  ه

اتالف سرمایه
)برحسب میلیون 

ریال(

س
سان

قلی
فو

405042

دیپلموزیر
3.915796.638دیپلم

2سال
فوقلیسانس+

4سال
لیسانس

25320000399970.87416

1.66480.672فوقدیپلم

2سال
فوقلیسانس+

2سال
كاردانیبه
كارشناسی

19800000128317.3056

2سال41.8169307.556لیسانس
162000002742782.4072فوقلیسانس

متناسب44.5180243.69فوقلیسانس
7.831593.276دكتری

ری
47315دكت

6.53075.475لیسانس
5سال

دكتری+2
سالارشد

55200000169766.22

539000000239887.05سالدكتری136150.95فوقلیسانس

متناسب80.438041.26دكتری

كل
ع
7714211.53056جم
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بحث
مطابقبانظریهكاركردگراییساختاری،اشتغالوآموزش،اجزاینظاماجتماعیمحسوب
میشوندكههركدامدارایكاركردیاوظیفهایاست.ایفاینقشهماهنگآنهابایكدیگرو
باسایراجزاءتعادلونظماجتماعیرادرنظامبهوجودمیآورد.ازاینروهماهنگیمیاندو
بخشاشتغالوآموزشضرورتیكاركردیبرایكارآمدینظاماجتماعیمحسوبمیشود.
همچنینبراساستئوریتوسعهاقتصادوآموزش،اینهماهنگیدرراستایتربیتنیروی
متناسب كار بازار موردنیاز باصالحیتهاوشایستگیهای كه بود انسانیمتخصصیخواهد
درسیستماست نظم تنهاحاصل نیرویمتخصصی اینچنین آموزشی(. )كارآمدی باشد
كهبنابهوعدهكاركردگراییساختاریمنجربهكارآمدینظاممیشود.بدینترتیباگردر
سیاستگذاریهایاجتماعیكهدرواقعسازوكارسازماندهیشدهحكومتیبرایدستیابیبه
اهدافكالنجامعهاست،ایندوبخشرابهگونهایهماهنگومتناسببایكدیگرطراحی
كنیم،منجربهتدوینبرنامههاواقداماتیخواهدشدكهنمودعینیآندرسطحكالنتناسب
بازاركارودرسطحخرد نیازهایبخشدولتیوخصوصی خروجیهایآموزشعالیو
اشتغالفارغالتحصیالندررشتهوسطحتخصصیآنهاخواهدبود.دراینشرایطاستكه
فارغالتحصیالندانشگاهیپسازاتمامدورهتحصیلیمشغولبهفعالیتیمیشوندكهبرایآن
تخصصدیدهاند.اینوضعیتعالوهبرآنكهرضایتشغلیآنانراافزایشمیدهد،احساس
نتیجهاحساستعهداجتماعیدرآنانبشدت تعلقبهجامعهواحساسمفیدبودنودر
افزایشمییابد.لذااینامرعالوهبرآنكهاحساسرضایتازكیفیتزندگیرابههمراه
دارد،تمایلبهمهاجرترادرآنهاكاهشمیدهد.بههمینترتیبهدفسیاستگذاریهای
نظممطلوباست،محققخواهدشد. به بهرفاهحداكثرورسیدن اجتماعیكهدستیابی
پرداختهشد، بدان تئوریك درچارچوب آنچه اساس بر داد نشان پژوهش این یافتههای
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بههرمیزاندراسنادباالدستیوبرنامههایتوسعه،سیاستگذاریدقیقوهماهنگیبیندو
بخشاشتغالوآموزشبرمبناینیازمندیهایكمیوكیفییكدیگرطراحیوتدوینشود،
تعادلبیشتریدربینتربیتنیرویمتخصصوایجادفرصتبرایبهكارگیریایننیروهای
برنامههایتوسعهازكمتوجهیبه ایجادخواهدشد.حالآنكهتحلیلمحتوای متخصص
هماهنگیایندوبخشدرسطحسیاستگذاریحكایتدارد؛تأكیدبرافزایشكمیآموزش
عالیبویژهدرمقاطعتحصیالتتكمیلیوبیتوجهبهتناسببانیازهایبازاركار،برنامهریزی
درسیاستگذاریهایاشتغال،تعییناهدافكمیدرتعدادمشاغلایجادشدهبدوندرنظر
گرفتنسطحمهارتوتخصصموردنیازدرفرصتهایشغلیمدنظروبدونسنجشنیازهای
بخشهایمختلففعالیتاقتصادی)كشاورزی،صنعتوخدمات(،ودرنهایتبدونتوجهبه
بخشآموزش،بهویژهنیرویهایتحصیلكرده،ازجملهمصادیقاینكمتوجهیاست.درواقع،
درحالیكهنظامآموزشعالی،بدوناطالعازنیازهایكمیوكیفیبخشاشتغال،اقدامبه
تربیتنیرویمتخصصمیكند)بدونتوجهبهكیفیت(،نظاماشتغالكشورنیزبدونسنجش
نیازهایجامعهوبدوناطالعازوضعیتنیرویانسانیمتخصص،بهتعییناهدافكمی
برایایجادفرصتهایشغلیاقداممیكند.یافتههایپژوهشدرسطحخردگواهروشنیاست

براینچرخهمعیوبسیاستگذاریاجتماعیدرحوزهاشتغالوآموزشعالی.
ازبهترین بررسیوضعیتاشتغالفارغالتحصیالندانشگاهشهیدبهشتیبهعنوانیكی
دانشگاههایكشور،آیینهایتمامنماازوضعیتناهماهنگسیاستگذاریدرحوزهاشتغالو
آموزشاست.حدود40درصدازفارغالتحصیالندانشگاهشهیدبهشتیبیكارهستند.وسهم
بیشتراینافرادرافارغالتحصیالنمقطعكارشناسیبا62درصدوسپسفارغالتحصیالنمقطع
ارشدبا33درصدشاملمیشود.نكتهجالبتوجهآنكهاوالًازبین38درصدفارغالتحصیالن
مقطعكارشناسیكهشاغلهستند،24درصدآنهااذعانكردهاندكهشغلشانهیچتناسبی
از بیشتر ارشد فارغالتحصیالنكارشناسی اینكه باوجود ثانیًا ندارد. بارشتهتحصیلیشان
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فارغالتحصیالنكارشناسیموفقشدهاندكهشغلیبرایخودبیابند،حدود9درصدآنهادر
شغلیمشغولبهكارهستندكهبیتناسبیاكمارتباطبارشتهتحصیلیشاناستوعالوه
برآنتنهادر44.5درصدموفقشدهانددرشغلیمتناسبباسطحتخصصیخودمشغولبه
فعالیتبشوندوبیشتراز40درصددرشغلیمشغولهستندكهنیازبهتخصصكارشناسی
دارد.ایندرحالیاستكهفارغالتحصیالنكارشناسیدر61درصدمواردموفقشدهاند
درشغلیمتناسببامقطعتحصیلیخودمشغولبهفعالیتشوند.اینامربیانگراینمهم
بارشتهتحصیلیو مناسب یافتنشغلی احتمال افرایشسطحتحصیالت لزومًا كه است
میزانتخصصراافزایشنمیدهد.بهعالوهیافتههانشانداد6درصدازفارغالتحصیالن
دكتریدانشگاهشهیدبهشتی،بیكاراست.امانكتهقابلتأملآناستكهازبین94درصد
فارغالتحصیلشاغلمقطعدكتریاوالًحدود6.5درصددرشغلیبیتناسبیاكمارتباطبا
رشتهتحصیلیشانمشغولهستندوثانیًاحدود20درصد،درجایگاهیمشغولبهتحصیل
هستندكهبهتحصیالتیكمترازسطحتخصصشاننیازمنداست.اینعدمتناسبدراین
سطحتخصصیجایتأملبیشتریدارد.اینامرراشایدبتوانباگسترشبیرویهآموزش
نادیده و دكتری دوره در دانشجو افزایشحداكثریجذب آن از بدتر و دركشور عالی
گرفتنبحرانبیكاریفارغالتحصیالندكتریموردبررسیقرارداد.ادامهاینروند،بیكاری
افزایشمیدهد.واینامر جمعیتمتخصصوتحصیلكردگاندانشگاهیراروزبهروز
خودباكاهشتعهداجتماعی،كاهشرضایتاززندگی،كاهشرضایتسیاسی،كاهشامید
بهآینده،كاهشاحساستعلقاجتماعیواحساساثرگذاریدركشوروافزایشتمایلبه

مهاجرتازكشوردربینآنهامنجرخواهدشد.
عالوهبرمواردمذكور،بیكارینیرویانسانیتحصیلكردهویااشتغالدرجایگاهیكهبا
رشتهتحصیلیویامیزانتخصصشانبیارتباطباشد،بهمنزلهاتالفسرمایهدركشوراست.
اگراینسالهایتحصیلیاتالفشدهرادرهزینههایسرانهدانشجوییضربكنیم،حاصل
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آنعددیاستكهمعرفمیزانسرمایهاتالفشدهمحسوبمیشود.ازبینفارغالتحصیالن
شاغل فارغالتحصیالن این بین از هستند. شاغل درصد 60 حدود بهشتی شهید دانشگاه
حدود7درصددرشغلیمشغولهستندكهبیتناسببارشتهتحصیلیشاناست.ومیزان
قابلتوجهیدرسمتیپایینترازتخصصشانمشغولبهفعالیتهستند.هركدامازاینشرایط
بهاینعلت احتماالً شرایط این میشود. محسوب كشوری اعتبار و سرمایه اتالف بهمنزله
محققشدهكهیاشغلیمتناسبباشرایطخودنیافتهاندویاچنینشغلیمزایایكمتری
داشتهاست.بههردلیلیكهاینشرایطبهوجودآمدهباشدپیامدهایمنفیفراوانیرابه
سمتجامعهروانهمیكند.عالوهبراتالفسرمایهدومیلیاردوچهارصدمیلیوندالریكه
حقیقتًامبلغیقابلتوجهاست،منجربهاتالفنیرویانسانیمتخصصمیشود.سرمایهایكه
میتوانددرپستیدیگرتوانمندیبیشتریازخودنشاندهدومفیدترواقعشود،درنتیجهاین
وضعیتاحساسنارضایتیاجتماعیدرمیانقشرتحصیلكردهرخنهمیكندوبههمراهخود
ناامیدیوتمایلبهمهاجرترابههمراهمیآورد.همهاینپیامدهایمنفیباتدبیریمناسب
درهماهنگیمیاناشتغالوآموزشعالیدرسیاستگزاریدراسنادباالدستیوتحققدقیق
ودرستهركدامازآنهارفعشدهوشرایطرابرایبهرهوریازنیرویانسانیمتخصص
فراهممیكند،بهطوریكهنهتنهامنجربهاتالفسرمایهنمیشودبلكهباروریاقتصادیرا

بههمراهدارد.
همچنیننتایجاینتحقیقازوضعیتنامطلوبفارغالتحصیالنزنازنظروضعیتشغل
وجایگاهشغلیحكایتدارد.حدود50درصداززنانفارغالتحصیلبیكاربودند.ایندر
حالیاستكه26.5درصدازفارغالتحصیلمردچنینشرایطیراداشتهاند.درواقعفشار
بیكاریتحصیلكردگانبیشتربرجامعهزنانواردمیشود.متأسفانهایندرحالیاستكهمیل
ورغبتبهادامهتحصیلدرزنانروزبهروزبیشترازمردانمیشود.تصاحب60درصدی
ورودیدانشگاههاتوسطدخترانگواهیبرآناست.بدیهیاستكهاینامرتوازنجمعیتی
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دردانشگاههارابرهممیزند.افزایشرغبتبهادامهتحصیلدرزنانباخودمیلبهاشتغال
رانیزبههمراهمیآورد.اماهنوزبازاركاركشورنتوانستهخودرابرایورودزنانبهمشاغل
زنان از دادحدود11درصد نتایجنشان متفاوتهمگونكند. مختلفودرجایگاههای
مشغولبهكاریشدهاندكههیچتناسبیبارشتهتحصیلیشانندارد.ایندرحالیاستكه
اینمیزانبرایمردانتقریبًایكدومآناست.نتیجهاینناهماهنگیوناهمگونی،بیكاری
بیشازپیشزنان،میلبهادامهتحصیلبیشتربرایفرارازبیكاری،افزایشافسردگیدرآنان،

تأخیردرسنازدواجوتعللدرتولیدنسلدربینزنانجواناست.
براساسنتایجتحقیقحاضر،بهمنظوردستیابیبهتوسعهپایداروتحققرفاهاجتماعیاز
گذرگاهسیاستگذاریاجتماعیكارآمدكهدربیناركانآنعلیالخصوصاشتغالوآموزش
ارتباطمتقابلوهماهنگیبرقراراست،پیشنهادمیشودبهمنظورتدویناهدافكمیوكیفی
درایندوحوزهدرگاماولمشاغلتخصصیموردنیازكشوردرزمانحالوآیندهبررسی
وپیشبینیشود،درگامبعد،گرایشهایعلمیبراساسنیازهایبازاركاربهتفكیكسطح
تخصصیمعینوبهوزارتعلومابالغشود.دروهلهسوم،نظامعلمیكشوردرجهت
تطبیقآموزشهاومهارتهایعرضهشدهبامهارتهاوتخصصهایموردنیازفرایندهایتولیدی
وخدماتی،سیاستهایآموزشیوگزینشیرامدنظرقراردهد.اینبررسیوسنجشهابرای
هراستانبادرنظرگرفتنشرایط،فرصتها،ظرفیتهاونیازهایمنطقهبهطورمجزاصورت
گیرد.درنهایتخروجیاینمراحل،بهتدویننظامجامعاشتغالوآموزشدركشورمنجر
خواهدشدكهكمكشایانیدرطراحیسیاستگذاریاجتماعیخواهدكردكهعالوهبر
آنكهزمینهسازتحققاهدافنظاماجتماعیازجملهرشداقتصادیمیشود،توسعهورفاه

اجتماعیرابرایكشوربهارمغانخواهدآورد.
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