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مقایسه الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی و 
آموزش عمومی در ایران1

محمد میرزایی2، نادر مطیع حق شناس3،  غالمعلی فرجادی4 و مجید کوششی5
چکیده:

یکــی از منابــع مهــم در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی هرکشــوری، ســرمایه انســانی آن اســت. امــروزه، بــه دلیــل تغییــر تکنولــوژی، 

افزایــش جمعیــت فعــال از نظــر اقتصــادی و تغییــرات در ســاختار شــغل، بــه نوبــه خــود، تمایــل بــه تغییــر شــغل طــی دوره هــا و 

ــن تحقیــق، تحلیــل تفاوت هــای ســنی و جنســی الگــوی  ــی ای درگروه هــای ســنی مختلــف دچــار تغییــر شــده اســت. هــدف اصل

ــالت  ــگان دارای تحصی ــا دانش آموخت ــه آن ب ــی و مقایس ــالت عال ــگان دارای تحصی ــن دانش آموخت ــغل، در بی ــر ش ــه تغیی ــل ب تمای

عمومــی کشــور در دوره 1394- 1384 می باشــد. داده هــای پژوهــش، مبتنــی بــر داده هــای طــرح آمارگیــری نمونــه ای نیــروی کار 

مرکــز آمــار ایــران، طــی دوره  1384 تــا 1394 بــوده اســت. جامعــه آمــاری تحقیــق را تعــداد کل نمونــه شــاغالن دانش آموختــه 

دارای تحصیــالت عالــی و عمومــی واقــع درگروه هــای ســنی 5 ســاله20 تــا 64 ســاله تشــکیل می دهــد کــه 1525858 نفر می باشــند. 

ــا  ــی ب ــالت عال ــگان دارای تحصی ــغلی دانش آموخت ــر ش ــه تغیی ــل ب ــی تمای ــنی- جنس ــوی س ــان داد، الگ ــق نش ــای تحقی یافته ه

دانش آموختــگان دارای تحصیــالت عمومــی بــر حســب ســن، جنــس و نــوع شــغل بــا کنتــرل دوره، معنــادار و متفــاوت بــود. بطــور 

ــگان  ــرای دانش آموخت ــر، حــدود 15 درصــد و ب ــه جســتجوی کار دیگ ــی ب ــالت عال ــگان دارای تحصی ــل دانش آموخت متوســط، تمای

ــه اهمیــت و اثرگــذاری عوامــل جمعیت شــناختی  دارای آمــوزش عمومــی، حــدود 22 درصــد بدســت آمــده اســت. توجــه کافــی ب

ــتی  ــای سیاس ــن توصیه ه ــور، از مهمتری ــی کش ــادی و اجتماع ــت گذاری های کالن اقتص ــه سیاس ــانی در بدن ــازارکار نیروی انس ــر ب ب

تحقیــق، بــه شــمار می آید.  

ــی و  ــالت عال ــگان دارای تحصی ــغل، دانش آموخت ــر ش ــه تغیی ــل ب ــت، تمای ــی جمعی ــنی- جنس ــاختار س ــدی: س واژگانکلی
ــی  ــالت عموم تحصی

1- این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی در رشته جمعیت شناسی نویسنده دوم، بوده و از حمایت موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
و نیز موسسه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی بهره مند شده است.

2- استاد دانشگاه تهران
nmhaghshenas@ut.ac.ir 3- استادیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

4- دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
5- استادیار دانشگاه تهران
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طرحمسئله
ــری  ــزان بهره گی ــر کشــوری، می ــی ه ــم توســعه اقتصــادی و اجتماع ــع مه یکــی از مکانیســم ها و مناب
درســت و منطقــی از توانایی هــا و اســتعدادهای نیــروی انســانی هــر جامعــه اســت. نیــروی انســانی یــک 
نقــش دوگانــه در برنامه ریــزی اقتصــادی دارد. از طرفــی بــه عنــوان عامــل توســعه و از طــرف دیگــر بــه 
عنــوان هــدف توســعه مطــرح بــوده و درکانــون توجــه در تئوریهــای توســعه اســت. توجــه بــه رشــد و 
ــا انتشــار  پیشــرفت اقتصــادی کشــورها، ســابقه چنــد صــد ســاله دارد و مطالعــه آن بطــور نظام منــد ب
کتــاب ثــروت ملــل آدام اســمیت در ســال 1776 شــروع شــده اســت. بــا ایــن حــال، پذیــرش آمــوزش 
و ســرمایه انســانی بــه منزلــه عامــل اصلــی رشــد، بــه اواســط قــرن بیســتم بــاز می گــردد. بــه خصــوص 
درطــول دهه هــای اخیــر کــه مزیــت نســبی کشــورها بــه وســیله توجــه بــه نیــروی انســانی و بــه ویــژه 

نیــروی انســانی متخصــص، مشــخص می شــود. 
ــروی  ــاط اســت. عرضــه نی ــل متعــددی در ارتب ــا عوام ــه ب ــه ای اســت ک ــروی انســانی، مقول مســأله نی
ــاروری، مــرگ  ــت، ب ــع ســنی و جنســی جمعّی ــت، توزی ــی همچــون رشــد جمعّی ــا متغیرهای انســانی ب
ومیــر و مهاجــرت در ارتبــاط اســت. بــه عبــارت دیگــر، ســاختار نیــروی کار درکشــور مرتبــط بــا ســاختار 
ــه متغیرهــای اقتصــادی  ــا آهنــگ بطئــی و آرام نســبت ب جمعّیتــی آن اســت. متغیرهــای جمعیتــی ب
)ماننــد میــزان اشــتغال و بیــکاری( تغییــر می کننــد. نتایــج تحــوالت ســاختار ســنی جمعیــت، توجــه 

ــه خــود معطــوف داشــته اســت. بســیاری از مطالعــات اقتصــاد جمعیــت را در حــال حاضــر ب
ــازارکار  ــی ب ــاختار و پویای ــی در س ــل توجه ــرات قاب ــاهد تغیی ــان ش ــه گذشــته، اقتصــاد جه در دو ده
ــل  ــروزی، تمای ــای ام ــت. در دنی ــه اس ــش یافت ــری افزای ــی و رقابت پذی ــارت بین الملل ــت. تج ــوده اس ب
بــه تغییــر شــغل و جســتجوی شــغل جدیــد بــه دالیــل متعــدد دچــار دگردیســی شــده اســت. پــاره 
ای از ایــن تحــوالت ناشــی از تغییــرات ســاختار جمعیــت افــراد جویــای کار و بخشــی دیگــر بــه دلیــل 
پیشــرفت هایی اســت کــه در علــوم و تکنولــوژی رخ داده اســت. صاحبنظــران اقتصــاد ایــران، معتقدنــد 
ــوردار  ــردی برخ ــه ف ــر ب ــای منحص ــته، از ویژگی ه ــه گذش ــی ده ــازارکار در ط ــای ب ــرات مؤلفه ه تغیی

بــوده کــه کامــاًل متفــاوت از روندهــای بلنــد مــدت آن در طــی چهــار دهــه گذشــته بــوده اســت. 
تجربــه ایــران درخصــوص تحــوالت جمعیتــي نشــان مي دهــد از یــک ســو، علیرغــم کنــد شــدن آهنــگ 
میــزان رشــد جمعیــت بــه  دلیــل تأثیــر تحــوالت متغیرهــاي جمعیتــي از جمله کاهــش باروري )عباســی 
شــوازی و همــکاران، 2005 و 2009 و آقاجانیــان و مهریــار، 1999( و میــزان رشــد چشــمگیر جمعیــت 

ــی و همــکاران 1382 و مشــفق و  ــر در ســاختار ســني جمعیــت )میرزائ ــه  دلیــل تغیی ــال کشــور ب فع
میرزائــی 1389(، و از ســوی دیگــر، عــدم تغییــر در ســاختار شــغلی مــورد نیــاز، رونــد متفــاوت تغییــرات 
ــازارکار طــی دهــه گذشــته درکشــور )فرجــادی 1383، 1385، صالحــی اصفهانــی1394،  مؤلفه هــای ب
قــارون 1395 و بهنیــا و علویــان1396(، مطلــوب نبــودن وضعیــت اشــتغال دانش آموختــگان بــه ویــژه 
آموزش عالــی و عــدم توفیــق رهایــی از تجربــه شــوک دهــه 1360، حیــات اقتصــادي و اجتماعــي کشــور 
را تحــت  تأثیــر قــرار داده انــد. از ســوی دیگــر، صاحبنظــران اقتصــاد ایــران معتقدنــد پدیــده نوظهــوری 
کــه در دو دهــه اخیــر رخ داده، ایــن اســت  کــه علیرغــم حرکــت رو بــه رشــد اقتصــادی، شــاغالن بــه 
ســمت فقیــر شــدن حرکــت می کننــد. بنابرایــن، مقایســه الگــوی جمعّیت شــناختی تمایــل بــه تغییــر 
شــغل در بیــن افــراد دارای تحصیــالت عالــی و جمعّیــت دارای آموزش هــای پایــه و عمومــی، بــه لحــاظ 

نظــری و از نقطــه نظــر سیاســت گذاری اقتصــادی و اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت.  
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه، تحلیــل تفاوت هــای ســنی و جنســی الگــوی تمایــل بــه تغییــر شــغل در 
ــالت  ــگان دارای تحصی ــا دانش آموخت ــه آن ب ــی و مقایس ــالت عال ــگان دارای تحصی ــن دانش آموخت بی
عمومــی کشــور در دوره 1394- 1384 می باشــد. بررســی ســاختار ســنی- جنســی جمعیــت 64 - 20 
ــک  ــه تفکی ــی ب ــوزش عموم ــگان دارای آم ــی و دانش آموخت ــوزش عال ــگان دارای آم ســاله دانش آموخت
دوره، بررســی ســطح و رونــد تعــداد شــاغالن ایــن دو گــروه در گروه هــای عمــده شــغلی و پــی بــردن 
بــه رابطــه علـّـی بیــن متغیــر تمایــل بــه تغییــر شــغل نیــروی کار و متغیرهــای پیــش بیــن ســن، جنس، 
ــش را  ــی پژوه ــداف جزی ــده، اه ــل تعیین کنن ــن عوام ــک از ای ــر هری ــزان تأثی ــوع شــغل و می دوره و ن

تشــکیل می دهنــد. 

شواهدتجربیموضوع
براســاس نتایــج مطالعــات انجــام شــده توســط رز و اســتیون )2018(، کالوتــا وآیلــی )2013(، ماچــادو، 
ملــو و پنیــدو )2010( و تاســکی و تانســل )2005( درحــوزه ثبــات و تغییــر شــغلی دانش آموختــگان، 
نوســانات قابــل تأمــل  در الگــوی شــغلی جمعیــت برحســب گروه هــای ســنی و بــه تفکیــک جنــس در 
یــک دوره زمانــی مشــخص رخ داده اســت. برخــی مطالعــات بــه تحلیــل تغییــرات در بــازارکار براســاس 
ــون  ــتین )2010(، مارجینس ــل )2010(، آس ــد، گارت ــادی  پرداخته ان ــود اقتص ــق و رک ــای رون دوره ه
ــی در  ــته تحصیل ــغل و رش ــوع ش ــرت، ن ــل مهاج ــر عام ــد )1990(. تأثی ــارد و دایمون )2004( و بالنچ
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انتقــال شــغلی در مطالعــات کوســتن کو، هریــس و ژائــو )2009(، ســیل و دیلــون )2018(، آقــا 
ــان  ــی، نش ــات داخل ــی مطالع ــج بررس ــت. نتای ــده اس ــات ش ــوری )1395( اثب ــی و آش )1385(، پرچم
داد، علیرغــم کارهــای ارزشــمند جدیــد، در حــال رشــد و کاربــردی کــه در حــوزه آمــوزش و بــازارکار 
ایــران در ســال های اخیــر انجــام شــده، شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت، کار مســتقل و جامعــی کــه بــا 
پارادایــم جمعیت شــناختی و در ســطح خــرد بتوانــد بــه ســنجش مفهــوم تمایــل بــه تغییــر شــغل، در 
ــی و دارای تحصیــالت عمومــی، عوامــل تعییــن کننــده و مقایســه  بیــن دانش آموختــگان آمــوزش عال

بیــن ایــن دو گــروه در ایــران بپــردازد، معرفــی نشــده اســت.

مالحظاتنظری
ــن  ــد در تبیی ــع و نظام من ــری جام ــوب نظ ــاب چارچ ــته ای، انتخ ــان رش ــای می ــه حوزه ه در مطالع
تغییــرات جمعیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی بــر ژرفــای تجزیــه و تحلیل هــای ارائــه شــده کمــک مؤثــری 

خواهــد کــرد. 
رویکــرد و مکانیــزم پویایــی جمعیــت و رشــد اقتصــادی در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه روندهــای در 
حــال تغییــر جمعیتــی کشــورهای در حــال توســعه، اهمیــت فزاینــده ای یافتــه اســت. ایــن کشــورها 
ــژه در  ــه وی ــد ب ــار موالی ــک دوره انفج ــا ی ــدا ب ــود، ابت ــناختی خ ــذار جمعیت ش ــال و گ ــیر انتق در مس
دوره 1970 تــا 1980 مواجــه شــدند، ســپس بــا اعمــال سیاســت های جمعیتــی و برنامه هــای تنظیــم 
ــه همیــن جهــت  ــاروری دســت یافتنــد. ب ــه موفقیت هــای چشــمگیری در زمینــه کاهــش ب ــواده ب خان
ــنی  ــاختار س ــای س ــا انتقال ه ــال، ب ــا 40 س ــدت 30 ت ــرای م ــرن21 ب ــه اول ق ــورها در نیم ــن کش ای
در جهــت متــورم شــدن و افزایــش جمعیــت در ســنین فعالیــت اقتصــادی )15 تــا 64 ســاله( مواجــه 
ــن  ــاد ای ــراروی اقتص ــتثنایی را ف ــیل اس ــت و پتانس ــک فرص ــی، ی ــت جمعیت ــن وضعی ــوند و ای می ش
ــه  کشــورها قــرار می دهــد و کشــور ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. انتقــال جمعیتــی و ب
ویــژه کاهــش بــاروری در ایــران، منجــر بــه تغییــرات بنیــادی در ســاختار ســنی جمعیــت شــده اســت 

ــی و فرجــادی، 1388، عباســی شــوازی و همــکاران، 2009 (.   )صادق
ــران، نشــان می دهــد اقتصــاد خانگــی  ــه ای ــواده در بســتر تحــوالت جامع ــر خان ــداوم و تغیی ــه ت مطالع
پیــش از گــذار جمعیتــی، هــم بــه تدریــج در شــهرها بــه ســوی اقتصــاد غیرخانگــی مناســب شــرایط 
ــه لحــاظ  ــه لحــاظ فعالیــت عمــده و چــه ب ــروی کار چــه ب ــد تغییرکــرد. در نتیجــه، ســاختار نی جدی

         

ــج تغییــر یافــت )ســرایی، 1385(. ــه تدری شــغل و وضــع شــغلی ب
ــی مســلط مطــرح  ــوری و چارچــوب تحلیل ــک تئ ــوان ی ــه عن ــی ب ــال جمعیت در جمعّیت شناســی، انتق
شــده کــه بــه تبییــن تحــوالت جمعیتــی در طــول زمــان در قالب گــذار از میزان هــای بــاالی موالیــد و 
مرگ و میــر بــه میزان هــای پاییــن موالیــد و مرگ ومیــر بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد توســعه اقتصــادی 
ــی  ــا نوع ــی، ب ــال جمعیت ــد انتق ــردازد. فرآین ــی می پ ــاد صنعت ــه اقتص ــاورزی ب ــاد کش ــع از اقتص جوام
انتقــال در ســاختار ســنی همــراه اســت. بــر ایــن اســاس، تحلیــل فرآینــد انتقــال ســاختار ســنی مهــم 
می باشــد. تحلیــل تغییــرات ســاختار ســنی بــه دو دلیــل مهــم اســت، نخســت اینکــه فازهــای متمایــز 
انتقــال ســنی، امــکان بررســی و تحلیــل تأثیــرات ســاختار ســنی بــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی را 
ممکــن می ســازد و دوم اینکــه الگــوی منظــم انتقــال ســنی، شــباهت هایی را در تجربــه تاریخــی بیــن 
ــت  ــاد جمعی ــه اقتص ــاس نظری ــر اس ــادی، 1388(. ب ــی و فرج ــد )صادق ــان می ده ــکان نش ــان و م زم
تــودارو، بــه لحــاظ تئوریــک، عرضــه نیــروی کار فعــال از هــر جمعیتــی، بــه حجــم آن جمعیــت برحســب 
گروه هــای ســنی و جنســی و میــزان مشــارکت اقتصــادی هــر یــک از گروه هــا وابســته اســت. میــزان 
ــر و الگوهــای  ــاروری، مــرگ و می ــر میزان هــای ب ــه خــودی خــود، تحــت تأثی ــروی کار، ب مشــارکت نی

مهاجــرت معینــی قــرار دارد کــه حجــم جمعیــت و میــزان رشــد جمعیــت را تعییــن می نماینــد. 
مفهــوم ســرمایه انســانی، هســته اصلــی بســیاری از مطالعــات مربــوط بــه اقتصــاد آمــوزش را تشــکیل    
می دهــد. آمــوزش، مهمتریــن شــکل توســعه انســانی اســت. ســرمایه انســانی عبــارت اســت از علــم و 
دانــش، مهــارت و تجربــه، تــوان و قابلیت هــا و باالخــره نظــم و انظباطــی کــه در نیــروی کار یــک جامعــه 
ذخیــره شــود و ســبب افزایــش بهــره وری آنــان در تولیــد اجتماعــی می شــود )فرجــادی، 1383: 29(. 
ــه  ــوری ک ــود، بط ــر می ش ــتخوش تغیی ــان دس ــول زم ــا در ط ــواع آموزش ه ــرای ان ــروی کار ب ــازار نی ب
در دهــه 1960 میــالدی، بــازار کار ایــران و جهــان، تقاضــای زیــادی بــرای دانش آموختــگان داشــت و 
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص، یکــی از معضــالت کشــورها را تشــکیل مــی داد. ایــن موضــوع رشــد 
ســریعتر دســتمزد و درآمــد افــراد بــا تحصیــالت عالــی را نســبت بــه متوســط دســتمزدها در اقتصــاد 
ــازاد عرضــه نیــروی انســانی مواجــه هســتیم. از آنجــا کــه  ــا م ــا در دهه هــای بعــد ب دامــن مــی زد. ام
اغلــب دوره تحصیــل و تعلیــم آمــوزش بــرای نیــروی کار متخصــص طوالنــی اســت، عرضــه متخصصیــن 
ــه  ــه زمــان اســت و ب ــازار، محتــاج ب ــا تقاضــای ب ــه ســمت تعــادل و همــگام شــدن ب ــرای حرکــت ب ب
همیــن دلیــل، بــازار کار بــرای ایــن گــروه از آمــوزش دیــدگان بــه یــک الگــوی متمایــز تعدیــل در یــک 
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دوره زمانــی، “یعنــی الگــوی تــار عنکبوتــی عرضــه و تقاضــا” 1 گرایــش دارد.
ــای  ــرح، اصطــالح بازاره ــای مط ــی از تئوری ه ــی، یک ــات سیاســت اجتماع ــوزه اقتصــادکار و ادبی درح
ــه،  ــن نظری ــز 2002(2 مطــرح شــده اســت. در ای ــر اشــمید )مافل ــه توســط گانت ــی اســت ک کار انتقال
سیاســت های بــازارکار بایــد معطــوف بــه تســهیل کــردن انتقــاالت، میــان حوزه هــای متفــاوت 
فعالیت هــای بهــره ور بــه لحــاظ اجتماعــی باشــند. از چشــم انداز یــک بــازارکار انتقالــی، یعنــی افزایــش 
پویایــی در بــازارکار، گذشــته از انتقــاالت کاری و شــغلی، روشــی بــرای دســتیابی بــه اشــتغال کامــل از 
یکطــرف و ایجــاد تعــادل بــه دلیــل نیــاز بــه چیزهــای مهــم دیگــر در یــک دوره زندگــی از طــرف دیگــر 
ــد،  ــر می دهن ــه تغیی ــر داوطلبان ــا غی ــه ی ــراد شــغل های خــود را داوطلبان ــه اف ــت ک ــن واقعی اســت. ای
ضرورتــاً همیشــه خــوب یــا بــد نیســت. اشــمید، بیشــتر بــر انتقــاالت میــان کار و مراقبــت، کار و تحصیل 
و بــر عکــس، تمرکــز می کنــد. امنیــت اشــتغال در ایــن زمینــه، ترکیبــی  اســت، امکانــی بــرای ترکیــب 
مراقبــت، تحصیــل و کار در طــول زندگــی یــا حتــی در یــک دوره زمانــی مشــخص اســت. ایــن شــکل 
ــت،  ــر اس ــه ذک ــر3، 2010(. الزم ب ــت )دک ــری اس ــی از انعطاف پذی ــکال متنوع ــتلزم اش ــت، مس از امنی
ــده  ــه ش ــر، ارائ ــط دک ــه توس ــتغال ک ــداری( اش ــوم پای ــت )در مفه ــوم امنی ــردی از مفه ــف  کارب تعری
عبــارت از اعتمــاد و اطمینــان بــه قــادر بــودن بــرای حفظ کــردن، پیــدا کــردن و ایجــاد کــردن اشــتغال 
درآمــدزا و مفیــد در زمــان حــال و آینــده، مبتنــی بــر توســعه ســرمایه انســانی خــود و عملکــرد مطلــوب 

نهادهــای بــازارکار اســت.
ــل  ــق و تعدی ــرای تطبی ــدرت بیشــتری ب ــا ق ــد ت ــکان را ایجــاد می کن ــن ام ــری اشــتغال ای انعطاف پذی
تولیــد بنــگاه یــا بــازار کــه شــامل تقاضــا بــرای محصــوالت، تکنولــوژی و رقابت پذیــری اســت، فراهــم 
ــتر و  ــتغال بیش ــه اش ــر ب ــد منج ــتغال، می توان ــری اش ــه انعطاف پذی ــتدالل کرده اند ک ــی اس ــود. برخ ش
ــا ایــن وجــود، یــک رابطــه معکــوس بــه طــور روشــن بیــن انعطــاف اشــتغال و  گســترده تری گــردد. ب
امنیــت اشــتغال حداقــل در یــک دوره متوســط وجــود دارد. ایــن مســأله از برخــی مطالعــات اخیرکــه 
ــری  ــش انعطاف پذی ــک دوره افزای ــی ی ــت. ط ــکار اس ــده، آش ــراء ش ــعه اج ــال توس ــورهای درح درکش
ــدت  ــول م ــن، در ط ــت. همچنی ــه اس ــش یافت ــز افزای ــتغال نی ــت اش ــورها، امنی ــن کش ــازارکار در ای ب
ــا امنیــت کمتــری مواجــه شــوند. در نتیجــه، دلیــل  ــان ب ــدار، ممکــن اســت کارکن ــری پای انعطاف پذی

1-Cobweb Theorem
2- Muffels 
3- Dekker

ــه پیشــرفت اقتصــاد و ســازمان ها نســبت داده شــده اســت.  ــری، معمــوالً ب اصلــی افزایــش انعطاف پذی
ــا افزایــش رقابت پذیــری،  بدیــن نحــو کــه ناچــار شــده اند، رویه هــای اشــتغال را بــه دلیــل رویارویــی ب
تغییــر تکنولــوژی و بازارهــای بی ثبــات تغییــر دهنــد )زمانیــان و موســوی، 1394(. یــک عنصــر مهــم 
در هــر مفهومــی از امنیــت اشــتغال، قابلیــت اشــتغال اســت. قابلیــت اشــتغال، مفهومــی اســت مبتنــی 
بــر روانشناســی و اولیــن بــار درســال 1918 میــالدی در مجلــه روانشناســی کاربردی بــکار گرفتــه شــد. 
در ابتــدا قابلیــت اشــتغال بــه عنــوان یــک ظرفیــت فکــری تعریــف شــده بــود، یــک ویژگــی شــخصیتی 
کــه منتــج بــه یــک احتمــال باالتــر یــا پایین تــر اشــتغال می گــردد. در ادبیــات کنونــی بــازار کار، قابلیــت 
اشــتغال یــک مفهــوم وســیع تر اســت کــه بــه توانایــی اشــخاص از دســتیابی بــه اشــتغال اولیــه، حفــظ 

کــردن اشــتغال و بــه دســت آوردن اشــتغال جدیــد در صــورت لــزوم اشــاره دارد. 
اســتندینگ1)1999( بــرای ارزیابــی امنیــت شــغلی، یــک ســری شــاخص های عینــی و ذهنــی مطــرح 
ــراردادی  ــای ق ــازارکار، ویژگی ه ــای ب ــه ویژگی ه ــغلی ب ــت ش ــی امنی ــاخص های عین ــت. ش ــرده اس ک
و ویژگی هــای حکومتــی مربــوط می شــود. شــاخص های ذهنــی آن بــه احســاس فــرد دربــاره 
احتمــال تــداوم اشــتغال خــود و احســاس امنیــت بــه گســتره وســیعی از تحــوالت بــازارکار کــه شــامل 
ــرایط  ــتردگی ش ــعت و گس ــا وس ــت. ب ــوط اس ــود، مرب ــغل می ش ــت دادن ش ــی از دس ــد احتمال تهدی
عینــی، شــاخص های ذهنــی آن تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. امنیــت شــغلی می توانــد در ســه ســطح 
ملــی-کالن، ســطح بنــگاه یــا میانــه و ســطح فــردی و کوچــک ارزیابــی شــود. در ســطح فــردی، هــم 
شــاخص های عینــی و هــم شــاخص های ذهنــی وجــود دارد کــه بخــش قابــل ســنجش و یــا غیرقابــل  
ــازارکار و محیــط نهــادی-  ــه ویژگی هــای ب ســنجش می باشــند. شــاخص های عینــی امنیــت شــغلی، ب
ــط اســت. شــاخص های  ــد، مرتب ــن می کن ــداوم و مســتمر را تضمی ــه اشــتغال م ــی ک ســازمانی و قانون
عینــی بســتگی بــه عوامــل کارکــردی )رفتــاری(، قــراردادی و حکومتــی خواهنــد داشــت کــه بــر ورود 
ــد. هافمــن2 )1999(  ــر می گذارن ــر و چرخــش اشــتغال اث ــرخ تغیی ــکاری و ن و خــروج از اشــتغال و بی
ــر،                ــتغال متغی ــت و اش ــتغال غیرثاب ــامل اش ــه ش ــادی ک ــای اقتص ــری از فعالیت ه ــی دیگ گونه شناس
می شــود را مطــرح کــرده اســت. اشــتغال ثابــت )پایــدار( بــرای افــرادی بــه کار مــی رود کــه بــرای کل 
دوره در یــک شــغل اســتخدام شــده اند. اشــتغال متغیــر، بــرای افــرادی بــه کار مــی رود کــه بــرای یــک 
دوره کامــل اســتخدام می شــوند، امــا شــغل ها، صنعــت یــا حرفــه تغییــر می کنــد. اشــتغال غیــر ثابــت 

1- Standing
2- Hoffmann 
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)ناپایــدار( بــرای افــرادی بــه کار مــی رود کــه پــس از یــک دوره بیــکاری بلند مــدت یــا طــی یــک دوره 
قابــل مالحظــه، خــارج از نیــروی کار )حداقــل بــرای یــک مرتبــه( اســتخدام می شــوند. ایشــان معتقــد 
ــن  ــوده اســت. گرچــه ای ــی ســرمایه داری ب ــر کشــورهای صنعت ــش اخی ــدار، گرای اســت، اشــتغال ناپای
 مفهــوم، یــک مفهــوم جدیــد در بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه نیســت، امــا قطعــاً در شــکلی 
از اشــتغال غیررســمی یــا اتفاقــی در ســال های اخیــر افزایــش یافتــه اســت. بــا ایــن وجــود، اطالعــات 
دقیــق یــا کامــل در خصــوص اشــتغال ناپایــدار مشــکل اســت. همچنیــن، همــه شــغل هایی کــه موقــت 

ــات باشــند.   ــا بی ثب ــر منظــم ی ــد غی ــم هســتند، می توانن ــی دائ نیســتند، یعن

روشتحقیقوداده ها
ــای  ــل داده ه ــه و تحلی ــوده و از روش تجزی ــی ب ــر رویکــرد کّم ــی ب ــن پژوهــش، مبتن ــق ای روش تحقی
موجــود )تحلیــل ثانــوی( بهــره گرفتــه شــده اســت. مبنــای روشــی ایــن پژوهــش مبتنــی بــر مطالعــه 
ــغلی  ــر ش ــه تغیی ــل ب ــی تمای ــنی – جنس ــوی س ــای الگ ــی تفاوت ه ــه بررس ــه ب ــوده ک ــدی ب رون
دانش آموختــگان دارای آموزش عالــی و مقایســه آن بــا دانش آموختــگان دارای آمــوزش عمومــی 
پرداختــه اســت. داده هــای پژوهــش مبتنــی بــر داده هــای طــرح آمارگیــری نمونــه ای نیــروی کار طــی 

ــت.  ــا 1394 اس دوره 1384 ت
جامعــه آمــاری تحقیــق را تعــداد کل دانش آموختــگان شــاغل آمــوزش عالــی و آمــوزش عمومــی )64 
ــه 1525858  ــد ک ــاله تشــکیل می ده ــک دوره 11 س ــغلی در ی ــده ش ــای عم ــروه ه ــاله( درگ -20 س
نفــر بــوده کــه 259085 نفــر دارای تحصیــالت عالــی و 1266773 نفــر دارای تحصیــالت آمــوزش پایه و 
عمومــی اســت. واحــد تحلیــل فــرد اســت. متغیــر تمایــل بــه تغییــر شــغلی دانش آموختــگان، از ســوال 
تمایــل بــه جســتجوی کار دیگــر ســاخته شــده اســت، بطــوری کــه اگــر تمایــل بــه جســتجوی شــغل 
ــه جســتجوی شــغل  ــل ب ــل اگــر تمای ــر شــغلی و در مقاب دیگــری وجــود داشــته باشــد، نشــانگر تغیی

دیگــر وجــود نداشــته باشــد، نشــان از ثبــات شــغلی فــرد دارد. 
ــه  ــادر ب ــان( ق ــی از شــاغالن )کارکن ــه در آن گروه ــی اشــاره دارد ک ــه واقعیت ــات شــغلی ب ــوم ثب مفه
حفــظ یــک شــغل بــرای مــدت زمــان طوالنــی هســتند و معمــوالً بــا مفهــوم امنیــت و پایــداری شــغلی    
)اســتندینگ و هافمــن، 1999( مقایســه می شــود. مبنــای ایــن طبقــه بنــدی بــر اســاس اعتبــار صــوری 
و محتوایــی بدســت داده شــده اســت. منظــور از تمایــل بــه تغییــر شــغل در بیــن دانش آموختــگان در 
مفهــوم عــام، میــزان تمایــل بــه تغییــر شــغلی آنهــا در گروه هــای ســنی- جنســی و دوره هــای مختلــف 

اســت. 
بــرای تحلیــل آمــاری از نســبت بخــت در رگرســیون لوجســتیک بــرای ســنجش ارتبــاط بیــن متغیرهای 

ــا کنتــرل دوره اســتفاده کردیــم. رگرســیون  ــا ســن، جنــس و نــوع شــغل ب تمایــل بــه تغییــر شــغل ب
لوجســتیک یــک مــدل آمــاری رگرســیون احتمالــی بــرای متغیرهــای وابســته دو و چنــد ارزشــی اســت. 
ایــن مــدل را می تــوان بــه عنــوان مــدل خطــی تعمیــم  یافتــه ای کــه از تابــع لوجیــت بــه عنــوان تابــع 

ــد، به شــمار  آورد.    ــروی می کن ــه ای پی ــد جمل ــع چن ــش از توزی ــد و خطای ــد اســتفاده می کن پیون

مدلعمومیرگرسیونلوجستیک 
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ــول  ــتفاده از فرم ــا اس ــدل، ب ــن م  در ای

ــرل  ــا کنت iχ  ب ــای مســتقل  ــک از متغیره ــر ی iβ  ه ــای   ــب بت ــدار ضری ــر اســاس مق )احتمــال( ب
ــه شــد.   ــر دوره اســت، ارائ متغی

یافته ها
الگویسنی-جنسیدانشآموختگانشاغلدارایآموزشعالیوعمومی

در ابتــدا ویژگی هــای جمعیت شــناختی دانش آموختــگان شــاغل دارای آموزش عالــی بــر حســب 
ــا  ــه ای ب ــپس مقایس ــه و س ــس در دوره 94-1384 ارائ ــک جن ــه تفکی ــاله و ب ــنی 5 س ــای س گروه ه
ــماره 1-1  ــودار ش ــه در نم ــوری ک ــت. همانط ــده اس ــی ش ــالت عموم ــگان دارای تحصی دانش آموخت
مشــاهده می شــود، ســهم نســبی جمعیــت مــردان دارای تحصیــالت عالــی در گــروه ســنی 29-25 ســاله 
نســبت بــه ســایر گروه هــای ســنی 5 ســاله مــردان )19/8 درصــد( بیشــتر بــوده اســت. در بیــن زنــان 
ــاله )22  ــاله )23/4 درصــد( و 29-25 س ــنی 34-30 س ــای س ــع در گروه ه ــت واق ــز، درصــد جمعی نی
درصــد( بــه ترتیــب بیشــترین ســهم نســبی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ادامــه ایــن رونــد در گــروه 
ســنی 64-60 ســاله بــر محــور ســن حالــت ممــاس پیــدا کــرده اســت. میانگیــن ســنی جمعیــت 35/4 
ــن تفاوت هــا  ــان 34/2 ســال و مــردان 35/9 ســال(. ای ســال بدســت آمــده اســت )میانگیــن ســنی زن
ــان  ــر از اشــتغال تعــداد بیشــتری از زن ــوده و متأث در گروه هــای ســنی 34-30 ســاله قابــل مالحظــه ب
تحصیلکــرده در بخش هــای دولتــی و خصوصــی اســت. ایــن مســأله از تغییــرات ســاختار ســنی جمعیــت 
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کشــور در دهــه اخیــر متأثــر بــوده اســت. مطالعــات نشــان می دهنــد، کــه الگــوی منظــم انتقــال ســنی، 
ــوان  ــه جــرأت بت ــکان آشــکار می ســازد. شــاید ب ــان و م ــن زم ــه تاریخــی بی شــباهت هایی را در تجرب
ــوزش  ــطح آم ــی در س ــره جمعیت ــن پنج ــو، تکوی ــن الگ ــر ای ــناختی تغیی ــتاورد جمعیت ش ــت، دس گف
عالــی کشــور اســت. بررســی الگــوی ســنی و جنســی شــاغالن دارای تحصیــالت عمومــی نیــز کــه متأثــر 
از تغییــرات جمعیتــی کشــور بــوده، الگــوی بــه تقریــب یکنواختــی را نشــان می دهــد. میانگیــن ســنی 
ایــن گــروه از شــاغالن 36/4 ســال بدســت داده شــده )میانگیــن ســنی زنــان 34/2 ســال و مــردان 35/9 
ــه  ــل تأمــل اســت. شــاید علــت ایــن امــر ب ســال( کــه تفاوتــی در حــدود 1 ســال را نشــان داده و قاب

ــر می گــردد.  چارچــوب نمونه گیــری و نیــز اشــتغال جدیــد در دهــه اخیــر ب
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نمودار2-1:الگویسنیجمعیتدانشآموختگانشاغلدارایتحصیالتعمومی)64-20ساله(
برحسبگروههایسنی5سالهوبهتفکیکجنسدردوره1384-94

الگویسنیدانشآموختگانشاغلدارایآموزشعالیوعمومیبهتفکیکدوره
در اینجــا، ویژگی هــای جمعیت شــناختی جمعیــت دانش آموختــگان شــاغل دارای آمــوزش عالــی 
کشــور برحســب گروه هــای ســنی 5 ســاله و بــه تفکیــک دوره هــا ارائــه و ســپس مقایســه ای بــا دانــش 
ــج نشــان داد، تغییــرات نســبتاً محسوســی در  آموختــگان دارای تحصیــالت عمومــی شــده اســت. نتای
ســهم نســبی جمعیــت گروه هــای ســنی 5 ســاله دردوره زمانــی 94-1384 اتفــاق افتــاده اســت. ایــن 
ــا آمــوزش عالــی  تفاوت هــا در میــان دانش آموختــگان شــاغل دارای تحصیــالت عمومــی، در مقایســه ب

ــت. ــوده اس ــم گیر ب چش
نکتــه مهــم، ایــن اســت کــه ســهم نســبی جمعیــت شــاغل دارای تحصیــالت عالــی در گــروه ســنی 24-
20 ســاله در ابتــدای دوره )1385- 1384( نســبت بــه پایــان دوره در ســال 1394، بــا افت وخیزهایــی 
همــراه بــوده و از 9/9 درصــد بــه 7/7 درصــد کاهش یافتــه اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن الگــوی 
ــان  ــی را نش ــرات محسوس ــی، تغیی ــالت عموم ــاغل دارای تحصی ــه ش ــت دانش آموخت ــنی در جمعی س
ــدای دوره )1385-1384( نســبت  ــاله( در ابت ــنی )24-20 س ــروه س ــن گ ــهم ای ــه  س داده، بطــوری ک
بــه پایــان دوره در ســال 1394، از 19/2 درصــد بــا رونــد کاهشــی بــه 9/8 درصــد رســیده اســت. ایــن 
الگــو، در ســایر گروه هــای ســنی در بیــن دانش آموختــگان آمــوزش عالــی و عمومــی بــه تقریــب، رونــد 
نســبتاً مشــابهی را تــا پایــان دوره تجربــه می کنــد. نمــودار شــماره )1-2( و )2-2(، تفــاوت در الگوهــای 

ســنی ایــن دو گــروه را بــه روشــنی در بیــن دوره هــای مختلــف مطالعــه، نشــان می دهــد.  

نمودار1-2:الگویسنیجمعیتدانشآموختگانشاغلدارایتحصیالتعالی)64-20ساله(برحسب
گروههایسنی5سالهوبهتفکیکدوره1384-94
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نمودار2-2:الگویسنیجمعیتدانشآموختگانشاغلدارایتحصیالتعمومی)64-20ساله(
برحسبگروههایسنی5سالهوبهتفکیکدوره1384-94

رابطهسنومیزانتمایلبهتغییرشغلباکنترلدوره
جــدول شــماره )2( توزیــع درصــدی متغیــر ســن را بــر حســب تمایــل بــه تغییــر شــغلی دانش آموختگان 
دارای تحصیــالت عالــی و عمومــی نشــان می دهــد. نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان می دهــد کــه در بیــن 
ــر گــروه مرجــع  ــی نســبت بخــت در گــروه ســنی 29-25 ســاله، 2/4 براب ــگان آموزش عال دانش آموخت
24-20 ســاله و معنــادار بدســت آمــده اســت. ایــن نســبت در بیــن دانش آموختــگان دارای تحصیــالت 
پایــه و عمومــی برابــر بــا 2/7 و معنــادار بدســت آمــده اســت. بــر اســاس نتایــج، نســبت بخــت بدســت 
آمــده، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در بیــن ایــن دو گــروه، تمایــل بــه تغییــر شــغل دانش آموختــگان 
آمــوزش عمومــی نســبت بــه آمــوزش عالــی در گروه هــای ســنی بعــدی بیشــتر اســت. ایــن تفاوت هــا 
در گروه هــای ســنی 34-30 ســاله، 39-35 ســاله چشــمگیر اســت. بطــوری کــه در گــروه ســنی 34-
ــگان آمــوزش عمومــی 2/75 و درگــروه ســنی 39-35 ســاله،  30 ســاله نســبت بخــت در دانش آموخت
ــه  ــه ب ــی ک ــوزش عال ــگان آم ــا دانش آموخت ــه در مقایســه ب ــده ک ــروه مرجــع بدســت آم ــر گ 2/6 براب
ترتیــب برابــر بــا 2/1  و 1/6 برابــر گــروه مرجــع می باشــد، نســبت باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.  

جدول2:توزیعدرصدیمتغیرسنبرحسبتمایلبهتغییرشغلدانشآموختگاندارایآموزشعالی
وآموزشعمومی

آموزشعالیگروههایسنی/وضعیت
درصد

آموزشعمومی
درصد

متمایلنیستمتمایلاستمتمایلنیستمتمایلاستدرصد

20-2420/879/210025/774/3100

25-2918/781/310025/674/4100

30-3415/085/010024/675/4100

35-3912/787/310023/176/9100

40-4410/689/410020/379/7100

45-499/690/410018/181/9100

50-549/490/610015/884/2100

55-599/490/610013/986/1100

60-649/890/210011/188/9100

14/385/710022/277/8100کل 
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رابطهجنسومیزانتمایلبهتغییرشغلباکنترلدوره
جــدول شــماره )3( توزیــع درصــدی متغیــر جنــس را بر حســب تمایــل به تغییــر شــغلی دانش آموختگان 
دارای تحصیــالت عالــی و عمومــی نشــان می دهــد. نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان می دهــد کــه نســبت 
بخــت در بیــن دانش آموختــگان آموزش عالــی برابــر بــا 1/2 و معنــادار بدســت آمــده، یعنــی تمایــل بــه 
تغییــر شــغل در مــردان 1/2 برابــر زنــان اســت. ایــن نســبت در بیــن دانش آموختــگان دارای تحصیــالت 
عمومــی نیــز برابــر بــا 1/4 و معنــادار بدســت آمــده و نشــان می دهــد تمایــل بــه تغییــر شــغل در مــردان 
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ــر حســب جنــس،  ــن دو گــروه، ب ــت، کــه در بیــن ای ــوان نتیجــه گرف ــان می باشــد. می ت ــر زن 1/4 براب
ــی نســبتاً بیشــتر  ــه آموزش عال ــی نســبت ب ــوزش عموم ــگان آم ــر شــغل دانش آموخت ــه تغیی ــل ب تمای
اســت. مقایســه تفاوت هــای بیــن دو جنــس در ایــن دو گــروه روشــن می ســازد کــه زنــان نســبت بــه 
مــردان، تمایــل کمتــری بــه جســتجوی کار دیگــر دارنــد و ایــن نســبت در زنــان شــاغل دانش آموختــه 
ــزان  ــد. بطــور متوســط، می ــالف 7 درصــدی را نشــان می ده ــب اخت ــه تقری ــی ب ــوزش عموم دارای آم
ــه جســتجوی کار دیگــر، 14/3درصــد بدســت  ــی ب ــل دانش آموختــگان شــاغل دارای آمــوزش عال تمای
ــه 22/2 درصــد اســت،  ــی ک ــوزش عموم ــگان شــاغل دارای آم ــا دانش آموخت ــه در مقایســه ب ــده ک آم

کمتــر اســت.
جدول3:توزیعدرصدیمتغیرجنسبرحسبتمایلبهتغییرشغلدانشآموختگان

دارایآموزشعالیوآموزشعمومی
 گروه های سنی /

آموزش عالیوضعیت
درصد

آموزش عمومی
درصد

متمایل نیستمتمایل استمتمایل نیستمتمایل استدرصد

15/284/810023/077/0100مرد

12/387/710016/883/2100زن

14/385/710022/277/8100کل
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ــه  ــر، ب ــتجوی کار دیگ ــه جس ــی ب ــالت عال ــگان دارای تحصی ــل دانش آموخت ــدم تمای ــبی ع ــهم نس س
حــدود 86 درصــد و در بیــن دانش آموختــگان دارای تحصیــالت عمومــی بــه حــدود 78 درصــد رســیده 
اســت. علــت ایــن امــر نیــز از همزمانــی ورود بــه بــازار کار متولدیــن دهه هــای مختلــف، ثبــات نســبی 

در ســاختار شــغل مــورد نیــاز و رونــد متفــاوت تغییــرات مؤلفه هــای بــازار کار طــی دهــه گذشــته )دوره 
94 -1384( در کشــور متأثــر بــوده اســت. مطالعــه تاســکی و تانســل، در ترکیــه نیــز روشــن ســاخت 
ــروج از  ــال خ ــاوت احتم ــده تف ــح دهن ــی توضی ــه خوب ــردان ب ــورد م ــالت، در م ــطح تحصی ــر س متغی
جمعیــت شــاغل بــه بیــکار و غیــر فعــال اســت و در ســطح تحصیــالت دانشــگاهی ایــن احتمــال بســیار 
ــج مطالعــه شــیری و محســن  ــر اســت. همچنیــن، نتای ــا ســطح تحصیــالت پایین ت ــراد ب ــر از اف پایین ت
ــی  ــا مــردان، اشــتغال ناقــص زمان ــان تحصیلکــرده در مقایســه ب ــز نشــان داد، نیــروی کار زن ــی، نی خان
بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داده انــد. مطالعــه ماچــادو و همکارانــش در خصــوص تجزیــه و تحلیــل 
مبتنــی بــر جنســیت در انتقــال شــغلی جوانــان مناطــق کالن شــهری برزیــل نشــان می دهــد، در فرآینــد 
انتقــال شــغلی، شــرایط زنــان بهبــود پیــدا نمی کنــد و تنهــا در مشــخصه جوانــان مقیــد بــه کار، زنــان 

نســبت بــه مــردان بیشــتر بــه ســمت اشــتغال حرکــت می کننــد.

رابطهنوعشغلومیزانتمایلبهتغییرشغلباکنترلدوره
ــه تغییــر شــغلی دانــش  ــر حســب تمایــل ب ــوع شــغل را ب جــدول شــماره )4( توزیــع نســبی متغیــر ن
آموختــگان دارای تحصیــالت عالــی و عمومــی نشــان می دهــد. نتایــج تحلیــل آمــاری نشــان می دهــد 
کــه نســبت بخــت برابــر بــا 1/8 و معنــادار بدســت آمــده، یعنــی تمایــل بــه تغییــر شــغل در متخصصــان 
1/8 برابــر گــروه شــغلی مرجــع قانــون گــذاران، مقامــات عالــی رتبــه و مدیــران اســت. ایــن نســبت در 
ــا 2/2 و معنــادار بدســت آمــده و  بیــن دانش آموختــگان دارای تحصیــالت پایــه و عمومــی نیــز برابــر ب
نشــان می دهــد، تمایــل بــه تغییــر شــغل در متخصصــان 2/4 برابــر گــروه شــغلی مرجــع قانون گــذاران، 
مقامــات عالی رتبــه و مدیــران اســت. بــر اســاس نتایــج، نســبت بخــت بدســت آمــده، می تــوان نتیجــه 
ــی،  ــوزش عموم ــگان آم ــش آموخت ــر شــغل دان ــه تغیی ــل ب ــروه، تمای ــن دو گ ــن ای ــه در بی ــت، ک گرف

ــد.  ــد مشــابهی تبعیــت می کن ــک رون ــی در گروه هــای شــغلی بعــدی از ی ــه آموزش عال نســبت ب
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جدول4:توزیعدرصدیمتغیرنوعشغلبرحسبتمایلبهتغییرشغلیدانشآموختگاندارایآموزش
عالیوآموزشعمومی

نوعشغل/وضعیت
آموزشعالی

درصد
آموزشعمومی

درصد متمایل
است

متمایل
نیست

متمایل
است

متمایل
نیست

10/389/710011/588/5100قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران

14/385/710017/482/6100متخصصان

13/186/910015/784/3100تکنسین ها و دستیاران

10/689/410010/989/1100کارمندان امور اداری و دفتری

 کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاهها
12/387/710012/187/9100و بازارها

 کارکنان ماهرکشاورزی، جنگلداری و
28/671/410021/278/8100ماهیگیری

22/677/410022/677/4100صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

 متصدیان ماشین آالت و دستگاهها،
20/479/610020/979/1100مونتاژکارها و رانندگان وسایل نقلیه

27/972/110035/864/2100کارگران ساده

5/794/31005/194/9100نظامی

14/385/710022/277/8100کل

( )0.37 0.14 0.45 0.54 0.592 3 4 5 6 0.601( ) 2.47 ( .)1

1

1
0.601 1.824

y y y y y Job ConstH
e

P

e

− − − − − − −+ −+
=

=



( )0.22 0.13 0.16 0.18 0.142 3 4 5 6 0.887( ) 2.84( .)1

1

1
0.887 2.428

y y y y y Job ConstG
e

P

e

− − + − − − −+ −+
=

=



ــب  ــه ترتی ــی، ب ــگان آموزش عال ــن دانش آموخت ــود، در بی ــاهده می ش ــدول مش ــه در ج ــوری ک همانط
ــری )28/6  ــداری و ماهیگی ــاورزی، جنگل ــان ماهرکش ــغلی کارکن ــده ش ــای عم ــراد در گروه ه ــهم اف س

ــه  ــبت ب ــد، نس ــر دارن ــتجوی کار دیگ ــه جس ــل ب ــه تمای ــد( ک ــاده )27/9درص ــران س ــد( و کارگ درص
ــگان دارای  ــن دانش آموخت ــت در بی ــن وضعی ــت. ای ــوده اس ــتر ب ــغلی بیش ــده ش ــای عم ــایر گروه ه س
تحصیــالت عمومــی در گــروه شــغلی کارگــران ســاده، تفــاوت قابــل مالحظــه ای را نشــان می دهــد. علــت 
امــر نیــز بــه چالش هــای ســاختاری اقتصــاد کشــاورزی و چالش هــای فــردی و مهارتــی بــر می گــردد. 
کمتریــن تمایــل بــه تغییــر شــغلی بعــد از گــروه شــغلی نظامــی، اختصــاص بــه گــروه شــغلی کارمندان 

ــت در بخــش دولتــی متمرکــز شــده اند.   ــوراداری و دفتــری، اختصــاص دارد کــه اکثری ام

نتیجهگیری
ــت.  ــوده اس ــی ب ــگرف جمعیت ــوالت ش ــرات و تح ــتم، تغیی ــرن بیس ــای ق ــن ویژگی ه ــی از مهمتری یک
ایــن تغییــرات در بســتر گــذار جمعّیتــی و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع تبییــن شــده اســت. 
ــه لحــاظ  ــا کشــورهای درحــال توســعه ب ــن دگردیســی ها، در مقایســه ب درکشــورهای توســعه یافته ای
زمانــی در یــک دوره بلند مــدت و بــه صــورت تدریجــی از اواخــر قــرن 18 آغــاز شــده و در اواخــر قــرن 
19 بــا کاهــش میــزان بــاروری ادامــه یافــت، بطــوری کــه در نیمــه اول قــرن بیســتم، مراحــل انتقــال 
جمعیتــی را پیمودنــد. کشــور ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه ایــن تحــوالت را در نیمــه دوم قــرن 

بیســتم تجربــه کــرده اســت.
ــه آهنــگ  ــد شــدن ضرب ــران نشــان داد، علیرغــم کن ــی در ای تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیت
میــزان رشــد جمعیــت و تغییــر در ســاختار ســني جمعیــت و نیــز عــدم تغییــر در ســاختار شــغلی مــورد 
ــور  ــده نوظه ــی و پدی ــژه آموزش عال ــه وی ــگان ب ــتغال دانش آموخت ــت اش ــودن وضعی ــوب نب ــاز، مطل نی
شــاغالن فقیــر بــا وجــود حرکــت رو بــه رشــد اقتصــادی در کشــور، حیــات اقتصــادی و اجتماعــی آن را 

ــت.  ــرارداده اس ــر ق تحت تأثی
در بســتر ایــن تحــوالت، تمایــل بــه تغییــر شــغل و جســتجوی شــغل جدیــد بــه دالیــل متعــدد، دچــار 
دگردیســی شــده اســت. پــاره ای از ایــن تحــوالت ناشــی از تغییــرات ســاختار جمعیــت افــراد جویــای کار 
و بخشــی دیگــر بــه دلیــل پیشــرفت هایی اســت کــه در علــوم و تکنولــوژی رخ داده و ایــن امــر ماهیــت 
کار را تحت الشــعاع قــرار داده اســت. یافته هــای تحقیــق، نشــان داد الگــوی ســنی - جنســی تمایــل بــه 
تغییــر شــغلی دانش آموختــگان دارای تحصیــالت عالــی بــا دانش آموختــگان دارای تحصیــالت عمومــی 
برحســب ســن، جنــس و نــوع شــغل بــا کنتــرل دوره، معنــادار و متفــاوت بــود. بطــور متوســط، میــزان 
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ــرای  ــه جســتجوی کار دیگــر، حــدود 15درصــد و ب ــی ب ــگان دارای تحصیــالت عال ــل دانش  آموخت تمای
دانش آموختــگان دارای آمــوزش عمومــی حــدود 22 درصــد بدســت آمــده اســت.

ــاط  ــی از ارتب ــگان، حاک ــن دانش آموخت ــر شــغل در بی ــه تغیی ــل ب ــوی تمای ــه الگ ــج نشــان داد، ک نتای
ــود.  ــوع شــغل پــس ازکنتــرل دوره ب ــا متغیرهــای پیــش بیــن ســن، جنــس و ن ــادار آمــاری آن ب معن

ــد.   ــت می کن ــأله را حمای ــن مس ــز ای ــی کار نی ــری و تجرب ــای نظ زمینه ه
در ســطح کالن، اغلــب رویکردهــای نظــری کــه بــه بررســی نقــش پویایــی جمعیت بــر پویایــی پیامدهای 
اقتصــادی و اجتماعــی می پردازنــد، بــر نقــش متفــاوت ویژگی هــای جمعیتــی در دوره هــای مختلف گــذار 
جمعیتــی تأکیــد داشــته اند. نظریــه بازارهــای کار انتقالــی نیــز ســعی در تئوریــزه کــردن احســاس فــرد 
دربــاره احتمــال تــداوم اشــتغال خــود داشــت کــه تــا حــد زیــادی توانســت، مســأله ثبــات و تمایــل بــه 

تغییــر شــغلی را در بیــن دانش آموختــگان شــاغل ایــران تبییــن کنــد.
ــل  ــذاری عوام ــت و اثرگ ــه اهمی ــی ب ــه کاف ــر توج ــی ب ــه مبتن ــای سیاســتی مطالع ــت توصیه ه محوری
ــت گذاری های کالن  ــه سیاس ــانی در بدن ــروی انس ــازار کار نی ــر ب ــرات آن ب ــناختی و تغیی جمعیت ش
ــاظ  ــه لح ــی ب ــام آموزش عال ــت در نظ ــود کیفی ــه بهب ــی ب ــه کاف ــور و توج ــی کش ــادی و اجتماع اقتص
تعــدد رشــته ها، انعطاف پذیــری و پاســخگویی بــه نیازهــای شــغلی نیــروی انســانی متخصــص و ماهــر 

ــت. ــی اس ــی و خصوص ــای دولت در بخش ه

منابع:
-امینــی، علیرضــا )1379(. بررســي وضعیــت اشــتغال نیــروي کار داراي آمــوزش عالــي، ســازمان برنامــه و بودجــه، 

انتشــارات دفتــر امــور اقتصــاد کالن.   
ــه اقدامــات و  ــازار کار فارغ التحصیــالن دانشــگاهی و ارائ ــی وضعیــت ب -امینــی، علیرضــا )1396( . تحلیــل اجمال
ــه و  ــازمان برنام ــی س ــادی و هماهنگ ــور اقتص ــت ام ــا، معاون ــتغال پذیری آنه ــش اش ــرای افزای ــای الزم ب راهکاره

بودجــه، انتشــارات دفتــر امــور اقتصــاد کالن، گــزارش 121- 8 .
ــا  ــی دوره 99-1395 ب ــران و پیش بین ــازار کار ای ــک ب ــی دینامی ــان )1396(. بررس ــران و آرش علوی ــا، مه - بهنی
ــازارکار، وزارت تعــاون،کار  اســتفاده از داده هــای جریــان، مجموعــه مقــاالت اولیــن کارگاه بین المللــی مطالعــات ب

ــران.  ــی، ته و رفاه اجتماع
-پرچمــی، داود و یکتــا آشــوری )1395(. بررســی سیاســت گذاری های بخــش آمــوزش عالــی و اشــتغال و 
ــت،  ــوالت جمعی ــران: تح ــی ای ــن جمعیت شناس ــش انجم ــتمین همای ــده در هش ــه ش ــه ارائ ــای آن، مقال پیامده

ــاه 1395. ــزد، 5 و 6 آبانم ــگاه ی ــزد، دانش ــران، ی ــتغال در ای ــانی و اش ــروی انس نی
ــد اول،  ــی فرجــادی )1374(، جل ــکل )1989(. توســعه اقتصــادي در جهــان ســوم، ترجمــه غالمعل ــودارو، مای -ت

ــدارک.  ــناد و م ــز اس ــزي، مرک ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــران، س ته
-زمانیــان، زهــرا و اشــرف الســادات موســوی )1394(  امنیــت اشــتغال و شــاخص های اندازه گیــری آن، ماهنامــه 

کار و جامعــه، شــماره 182، صــص 4- 25.
- ســرایی، حســن )1385(. تــداوم و تغییــر خانــواده در جریــان گــذار جمعیتــی ایــران، نامــه انجمــن 

.60-37 صــص  شــماره2،  یکــم،  ســال  ایــران،  جمعیت شناســی 
ــل  ــای جنســیتی در ســاختار اشــتغال تحصی ــی )1395(.  تفاوت ه ــالح محســن خان ــره ف ــد و زه -شــیری، محم
کــردگان دانشــگاهی ایــران، مقالــه ارائــه شــده در هشــتمین همایــش انجمــن جمعیت شناســی ایــران: تحــوالت 

جمعیــت، نیــروی انســانی و اشــتغال در ایــران، یــزد، دانشــگاه یــزد، 5 و 6 آبانمــاه 1395.
-شــیری، محمــد )1394(. مطالعــه تأثیــر ســاختار جمعیــت و تحــوالت جمعیتــی- اجتماعــی خانــوار بــر تغییــرات 
ــی،  ــته جمعیت شناس ــی در رش ــری تخصص ــاله دکت ــی 92-1363، رس ــی دوره زمان ــران ط ــرف در ای ــوی مص الگ

دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران.
-صادقــی، رســول و غالمعلــی فرجــادی )1388(.  پنجــره جمعیتــی: فرصــت طالیــی بــرای توســعه اقتصــادی در 
ایــران، مجموعــه مقــاالت چهارمیــن همایــش انجمــن جمعیت شناســی ایــران: جمعیــت و توســعه پایدار در ایــران، 

تهــران: مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای جمعیتــی آســیا و اقیانوســیه.
-صادقــی، مســعود و مصطفــی عمــاد زاده )1383(. تحلیلــی بــر عوامــل اقتصــادی مؤثــر در اشــتغال زنــان ایــران، 

زن در توســعه و سیاســت، دوره 2، شــماره 1، 
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-صالحــی اصفهانــی، جــواد )1394(. نقــش دولــت و خانــواده در رشــد ســرمایه انســانی در خاورمیانــه، مجموعــه 
ســخنرانی های ماهیانــه انجمــن جمعیت شناســی ایــران، دانشــکده علــوم اجتماعــی، دانشــگاه تهــران، دوم 

ــاه 1394.  خردادم
ــران، نامــه  ــد و الگــوی خویشــاوندی در ای ــی )1385(. ســطح، رون -عباســی شــوازی، محمد جــالل و فاطمــه تراب

ــران. ــران، شــماره 2، ته انجمــن جمعیت شناســی ای
-عیســی زاده، ســعید و ســعیده الســادات حســینی )1393(. بررســی تطبیقــی بیــکاری دانش آموختــگان دانشــگاهی 
در ایــران در مقایســه بــا دیگــر کشــورها، ماهنامــه اجتماعــي، اقتصــادي، علمــي و فرهنگــي کار و جامعــه، شــماره 

.176
ــال های 94- 1385،  ــی س ــکاری در ط ــتغال و بی ــازارکار، اش ــوالت ب ــل تح ــی )1395(. تحلی ــادی، غالمعل -فرج
ــه ارائــه شــده در هشــتمین همایــش انجمــن جمعیت شناســی ایــران: تحــوالت جمعیــت، نیــروی انســانی و  مقال

ــان مــاه 1395. اشــتغال در ایــران، یــزد، دانشــگاه یــزد، 5 و 6 آب
-فرجــادی، غالمعلــی )1383(.  آمــوزش عالــی، اشــتغال و رشــد، طــرح مصــوب شــورای پژوهشــی مرکــز مطالعــات 
ــیا  ــی آس ــهای جمعیت ــات و پژوهش ــز مطالع ــارات مرک ــران: انتش ــیه، ته ــیا واقیانوس ــی آس ــهای جمعیت و پژوهش

واقیانوســیه. 
ــی و  ــادی و اجتماع ــدارک اقتص ــز م ــتغال، مرک ــازار کار و اش ــانی، ب ــروی انس ــی )1378(. نی ــادی، غالمعل -فرج
ــعه، صــص  ــوم توس ــه س ــن برنام ــازی تدوی ــات آماده س ــوم مطالع ــد س ــه، جل ــه و بودج ــازمان برنام ــارات س انتش

.134  -133
ــه شــده در هشــتمین  ــه ارائ ــارون، معصومــه )1395(. اشــتغال دانش آموختــگان: واقعیت هــا و رویکردهــا، مقال -ق
همایــش انجمــن جمعیت شناســی ایــران: تحــوالت جمعیــت، نیــروی انســانی و اشــتغال در ایــران، یــزد، دانشــگاه 

یــزد، 5 و 6 آبــان مــاه 1395.
-مرکــز آمــار ایــران )1395- 1345(. نتایــج تفصیلــی سرشــماری های عمومــی نفــوس و مســکن 1395 -1345، 

تهــران، مرکــز آمــار ایــران.
و  جمعیــت  ســنی  تحــوالت  ایــران:  در  ســني  انتقــال   .)1389( میرزائــی  محمــد  و  محمــود  -مشــفق، 
سیاســت گذاری های اجتماعــی – جمعیتــی، فصلنامــه جمعیــت، شــماره 72-71، تهــران، ســازمان ثبــت احــوال 

ــور.  کش
ــات و  ــز مطالع ــران، مرک ــه(، ته ــران )ده مقال ــر ای ــد ب ــا تأکی ــعه ب ــت و توس ــد )1384(. جمعی ــی، محم -میرزای

ــیه،  ــیا و اقیانوس ــی آس ــهاي جمعیت پژوهش
-میرزائــی، محمــد و همــکاران )1382( بررســی و تحلیــل مســائل و چالش هــای جمعیتــی ایــران و پیامدهــای آن، 

کمیســیون جمعیــت و چالش هــای اجتماعــی، تهــران، شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی. 
ــدگاری  ــان و مان ــه و همــکاران )1395(. بررســی طــول مــدت بیــکاری زن -میــر فــالح نصیــری، ســید نعمــت ال

آنــان در بــازار کار، مقالــه ارائــه شــده در هشــتمین  همایــش انجمــن جمعیت شناســی ایــران: تحــوالت جمعیــت، 
نیــروی انســانی و اشــتغال در ایــران، یــزد، دانشــگاه یــزد، 5 و 6  آبــان مــاه 1395.

ــر اشــتغال و تحــرک  -مهینــی زاده، منصــور و بهــروز جعفــر زاده )1395(. بررســی تأثیــر تغییــرات ســاختاری ب
نیــروی کار در اقتصــاد ایــران، مقالــه ارائــه شــده در هشــتمین همایــش انجمــن جمعیت شناســی ایــران: تحــوالت 

جمعیــت، نیــروی انســانی و اشــتغال در ایــران، یــزد، دانشــگاه یــزد، 5 و 6 آبــان مــاه 1395.
ــه  ــارات موسس ــران، انتش ــی، ته ــوزش عال ــار آم ــی )1390(. آم ــوزش عال ــزی آم ــش و برنامه ری ــه پژوه -موسس

ــی. ــوزش عال ــزی آم ــش و برنامه ری پژوه
-نیلــی، مســعود و حمیــد کردبچــه )1396(، اقتصــاد ایــران: چالش هــا و رویکردهــای دســتیابی بــه رشــد پایــدار 

و اشــتغال زا، تهــران، موسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامه ریــزی، ص 17.
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