
 105-، صفحه 1400142 تابستان، 44، شماره 11ه رتحقیقات مدلسازي اقتصادي/ دو

 »پژوهشی مقاله«

1هاي انتخاب رشته تحصیلی از منظر نیازهاي بازار کارارزیابی کارایی سیگنال
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  چکیده

پرداختن به موضوع  آن، یو آثار منف النیالتحصفارغ يکارینامطلوب ب يدهیپد يریگبا توجه به شکل

 هک است نیا پژوهش یاساس سؤالبرخوردار است.  ياهژیو تیاز اهم یلیتحص يانتخاب رشته یچگونگ

 نیروش ا ؟اندبوده کارا کار، بازار يازهاین با متناسب افراد تیهدا در رشته انتخاب موجود يهاگنالیس ایآ

) و یفیر (آمار توصآما یفیک لیتحل ،ياسناد مطالعاتاز  یبیو به صورت ترک ؛یلیتحل -یفیتوص ،پژوهش

 يهاسال يهامطالعه که با استفاده از داده نیا يهاافتهی) بوده است. یمقطع یسنج اقتصاد( یلیآمار تحل

، داوطلبان يدر انتخاب رشته دهدی)  و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان م1397-1385(

 نیبر ا يدییادر مدل فوق، ت يکارینرخ ب بیمعنا شدن ضر ی. بشودیآن رشته نم يکاریبه نرخ ب یتوجه

وابسته)  رین رشته (متغنام در آنرخ ثبت دهندهحی)، توضیمستقل اصل ریرشته (متغ يکاریاست که نرخ ب هیفرض

از استان چکدامیها و هنوع از دانشگاه چیگانه، در ه 6 يهااز رشته چکدامیرشته در ه يکاری. لذا نرخ بستین

 ياریپژوهش در بس یو تجرب ينظر نهیشیکه طبق پ یمعضل. اردبر نرخ انتخاب آن رشته ند يمعنادار يریها، تاث

  . اندکرده دنبالرا  ییراهکارها آن يبرا و داشتهباشدت و ضعف وجود  زین گرید ياز کشورها

. کاراییانتخاب رشته، بازار کار،  يهاگنالیس: ي کلیديهاواژه

JEL:J24-I25-I21 بنديطبقه

ه مستخرج از بخشی از طرح پژوهشی انجام شده با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دانشگاه فردوسی مشهد این مقال. 1

مشهد بوده است.
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 Email: jd.ghiyasi@gmail.com                ،5. دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي، دانشکده علوم اداري و اقتصاد  ، دانشگاه فردوسی مشهد
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  مقدمه. 1

التحصیالن دانشگاهی ایران در چند سال  ي بیکاري، یکی از بزرگترین مشکالت فارغ پدیده
ناهمخوانی تحصیالت با و 1کرده یلکار تحص یروين ي در عرضه یشافزااخیر بوده است. 

 یناسته بازار کار نتوان ي گذشته، از دالئلی بوده است که در طی یک دههکار  نیازهاي بازار
 یدارموضوع سبب پد ینا نماید؛ وجذب ا کرده ر یلتحص یروي کارن ي عرضه یشازاف

(ابراهیمی و  شده است یلیتحص يآموزشیبیا به عبارت دیگر  2یازفران تحصیالت شدن
اتالف  توان تصادي و اجتماعی این معضل را میبرخی از تبعات منفی اق). 1394همکاران، 

آموزان، از بین  ي تحصیل دانش ي ادامه ي انسانی و از بین رفتن انگیزه هاي بالقوه سرمایه
  هاي نسل نوجوان و جوان دانست. رفتن استعدادها و توانمندي
نتخاب ، ا رود شناخت دقیق روند نیازهاي بازار کار موجود و آینده از یک طرف انتظار می

منجر  3شغل- ّ زیادي به همخوانی تحصیل ي داوطلبان را تحت تأثیر خود قرار داده و تا حد رشته
ي زمانی بین انتخاب رشته و ورود به بازار  ي ایجاد شده (فاصله شود؛ و از طرف دیگر، وقفه

  دهد.  می شغل را کاهش - کار) و سایر شرایط اقتصادي، اجتماعی، میزان همخوانی تحصیل
ي  هاي آن براي انتخاب رشته التحصیالن و داللت ي تصویري از بازار کار فارغ ائهار

هاي مختلف دانشگاهی؛ بررسی  تحصیلی؛ تبیین وضعیت فعلی اشتغال فارغ التحصیالن رشته
هاي مختلف و انتخاب رشته  التحصیالن رشته ي وضعیت اشتغال و سطح درآمد فارغ رابطه

از کارایی جریان اطالعات بین بازار آموزش و کار و نقش آن  ي تصویري افراد دیگر؛ ارائه
ي تبیینی علل ایجاد خطا در انتخاب رشته با توجه به  ي تحصیلی؛ ارائه در بهبود انتخاب رشته

ي پیشنهاداتی ( اعم از اطالعات آماري و ساز و کارهاي عملی)   نیازهاي بازار کار و ارائه
از مسائل مرتبط با این مسئله است. این موضوع در یک براي بهبود فرآیند انتخاب رشته 

المللی بر روي آن  دهه گذشته مورد توجه اقتصاددانان بوده؛ و مقاالت مختلفی در سطح بین
    متمرکز شده است.

                                                      
1. Educated Work Force 
2. Overeducation 
3. Study-job Matching 
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هاي  ي اصلی مقاله حاضر اینست که با توجه به نیازهاي بازار کار، آیا سیگنال مسئله
به داوطلبان، کارآیی الزم را متناسب با نیازهاي بازار کار ها)  دهنده انتخاب رشته (عالمت

ي مذکور، چه پیشنهاداتی را براي کاراشدن انتخاب رشته بر  در صورت تأیید فرضیهدارند؟ 
التحصیالن، کمتر با پیامدهاي  ي فارغ توان ارائه داد تا جامعه اساس نیازهاي بازار کار می

   وند؟منفی ناشی از این ناکارآمدي مواجه ش
ي آن پرداخته خواهد شد.  به مبانی نظري پژوهش و پیشینه در این مقاله، طبق معمول ابتدا

گیري براي  ها و نمونه آوري داده سپس به تبیین روش پژوهش منتخب، چگونگی جمع
هاي پژوهش ارائه شده و در  ي پژوهش پرداخته خواهد شد. پس از آن یافته  بررسی فرضیه
 هاي انتخاب رشته ارائه خواهد شد. هاداتی جهت کاهش ناکارایی سیگنالپایان مقاله، پیشن

  
  مبانی نظري. 2

در این قسمت، براي ورود به مبانی نظري، ابتدا به عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی پرداخته 
 شود: هاي رابطه بین انتخاب رشته و بازار کار تبیین می خواهد شد و سپس به اختصار، نظریه

   عوامل مؤثر بر انتخاب رشته .2-1
  عوامل فردي .2-1-1

هاي مختلف، هنگام  میزان عالقه به یک رشته، متغیري است که مرتبط با ترجیح میان رشته
توان  انتخاب آزادانه و بدون محدودیت است. انگیزه و عالقه با هم همپوشانی داشته و یا می

توان به  مل مؤثر بر انگیزه و عالقه، میگیري انگیزه مؤثر دانست. از عوا عالقه را بر شکل
 تواند واقعی باشد قدرت شناخت از رشته و کارایی آن پرداخت. عالقه بدون شناخت نمی

توانایی علمی داوطلبان و استعداد نیز از عوامل انگیزشی انتخاب رشته  ).58(همان، ص 
ي  را در انتخاب رشته ي علمی الزم رود داوطلب انتخاب رشته، توان و بنیه است. انتظار می

باشد  هر داوطلب می اهداف ،انتخاب رشته عوامل مؤثر در راز دیگمد نظر خود داشته باشد. 
به دست هر دانش آموز هایی که  هاي شناختی و علمی، عالیق و آگاهی با توجه به توانایی

ز عوامل یکی ا نیز تجربیات فردي د.کن میآورد هدف خود را براي ادامه تحصیل تعیین  می
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را  افرادجهت گیريِ عالیق که است  در کنار عوامل مذکور بسیار مهم در انتخاب رشته

  کند.  تعیین می
 . عوامل اجتماعی و بیرونی2-2-2

ي داوطلبان اثر  ها نشان داده است یکی از نهادهاي مهم که بر انتخاب رشته پژوهش
ها به پرستیژ  خانواده و میزان تعلّق آنگذارد، نهاد خانواده است. بسته به جایگاه اجتماعی  می

تی خانواده و نیز  خود، تحصیالت خانوادگی، تمایل خانواده به پیرو بودن فرزند از شغل سنّ
ها را تحت تأثیر قرار  ي آن شان، انتخاب رشته ي شغلی فرزندان ي خانواده به آینده عالقه
و عالئق فرد باشد. با توجه به  ها دهند که ممکن است بدون توجه به استعدادها، ظرفیت می

ها  ها در نزد عموم جامعه از جایگاه باالتري برخوردار بوده، خانواده اینکه برخی از رشته
ها،  ها و عالیق آن بدون توجه به متغیرهاي درونی و فردي از جمله استعدادها و توانمندي

در آینده براي این کنند که مشخص نیست  اي می شان را مجبور به انتخاب رشته فرزندان
شان  ها پرستیژ را در تحصیل فرزندان ي خانواده رشته، شغلی پیدا شود؛ زیرا زمانی که همه

ها در آن رشته بسیج  ي منابع خود را براي قبول شدن آن اي خاص دیده و همه در رشته
کرده وارد بازاري خواهد شد که از ظرفیت  ي زمانی، نیروي تحصیل کنند با وقفه می
ودي برخوردار بوده و انحصارگران در آن براي اینکه منافعشان تحت تأثیر قرار نگیرند محد
ي ورود نیروي جدید را نخواهند داد و بنابراین فرزندان تحصیلکرده به جمع بیکاران  اجازه
). عالوه بر نهاد خانواده؛ معلمان، اقوام، دوستان و  مشاوران به 1371(معتبري،  پیوندند می

راد مؤثر در زندگی داوطلب که انتظار کسب پرستیژ خانوادگی نداشته و حتی از عنوان اف
آینده داوطلب نیز نگران نیستند بلکه به دلیل ویژگی خیرخواهی و بر اساس شناخت 

هاي او و نیز با در نظر گرفتن فضاي کسب و کار، اقدام به  ظاهري یا عمیق از فرد و عالقه
از ابزارهاي تبلیغاتی خود نیز ها  رسانه). 2021و همکاران،  1کنند (فلد راهنمایی داوطلب می

کنند انتخاب رشته داوطلبان را  و فضاي بازار انتخاب رشته بهره برداري کرده و تالش می
اي خود و با  ها با قدرت رسانه هاي خاصی سمت و سو دهند. آن در جهت منافع بنگاه

                                                      
1. Feld 
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ها پاداش اجتماعی داده و با  رخی از رشتهگیري از فضاي عمومی جامعه، به انتخاب ب بهره
   کنند. دار می ها مسیر انتخاب رشته داوطلبان را جهت نسبت دادن افراد مستعد به این رشته

مه اشاره شد یکی دیگر از عواملی ا همانطور که در مقدتواند  که بر انتخاب رشته می ام
د، بیانگر نقش آن عامل در ت گیري داوطلبان انتخاب رشته  صمیممؤثر باشد و مطالعات متعد
ي بازار کار است. داوطلبان، دو متغیر  است، بازار کار موجود و دید داوطلب نسبت به آینده

دهند: اوالً میزان انباشت  ي خود دخالت می ي اشتغال را در انتخاب آگاهانه مرتبط با حوزه
انتظاري پس از رسیدن به  نیروي کار در شغلی که مورد نظرشان هست و ثانیا میزان دستمزد

این شغل. البته وضعیت موجود بازار است که در ذهن فرد شکل گرفته و بسته به میزان 
قدرت پردازش اطالعات در آینده که حاصل از بازار و توان روندیابی جذب نیروي کار 

ز کند. ضمن اینکه باید دید ا ي تحصیلی افزایش پیدا می است، قدرت انتخاب آگاهانه رشته
کدام ناحیه، اطالعات به او رسیده و تا چه اندازه این اطالعات صحت داشته و داوطلب 

) به طور 1شکل ( برداري کند. ها براي اتخاد یک تصمیم درست بهره تواند از آن می
 دهد: خالصه، عوامل مؤثر بیرونی و درونی را بر انتخاب رشته نشان می

  یلیتحص ي اب رشتهعوامل مؤثر بر انتخ يبند میتقس .1 کلش
  نیو استنتاج محقق بر اساس مطالعات انجام شده
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  تأثیر و تأثر عوامل بیرونی بر عوامل درونی. 2-2-3

ي  دهد که عوامل درونی انگیزشی شامل عالقه، شناخت، تجربه شواهد تجربی نشان می
آن  هاي درونی، تحت تأثیر عوامل بیرونی است و اگر شدت فردي، استعداد و توانمندي

ها باال نباشد، عوامل بیرونی فشارهاي  ها و تجارب و استعدادها و توانمندي ها، انگیزه عالقه
کشانند. هر چه قدرت  قابل توجهی وارد کرده و عوامل درونزا را به سمت و سوي خود می

تجزیه و تحلیل داوطلب از شرایط خود و بازار باالتر باشد، از عوامل بیرونی کمتر تأثیر 
یرد و این نیازمند بسترهاي تربیتی و آموزشی مناسب در مقاطع قبل از انتخاب رشته پذ می

گیري فرد براي  است. حال براي نشان دادن ارتباط پویاي بین مجموعه عوامل و تصمیم
هاي بیشتري از فرآیند تصمیم گیري فرد، اثر  انتخاب رشته، الزم است عواملی را که در الیه

  شده و تحلیل شود. گذارند را شناخته  می

  فرآیند اثرگذاري عوامل بیرونی بر انتخاب رشته .2شکل 
  

نشان داده شده است عوامل ارشادي عالوه بر تأثیر مستقیمی  2لذا همانطور که در شکل 
 که(هاي ارتباطی انسانیِ فرد،  که بر تصمیم فرد دارند، از طریق اثرگذاري بر دیدگاه حلقه

، بر تصمیمات فرد انتخاب رشته کننده تأثیر )استغیره  و ورانمشا دوستان، خانواده شامل
ها و ابزارهاي موجود و بر اساس اهداف  داوطلب انتخاب رشته بر اساس سیگنالگذارند.  می

شود که در  مدنظر خود، اقدام به انتخاب رشته کرده و در بسیاري از موارد مشاهده می
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). اینکه پس از 2020، 1دهد (پاتریک می صورت دست نیافتن به اهداف خود، تغییر رشته
شود و مراحل طی شده را  تحصیل تا چه حد موفق به برآورده شدن انتظارات خود می

هاي  بیند بسته به کارآمدي سیگنال همخوان با وضعیت شغلی خود و نیاز بازار کار می
  کننده دارد.  هدایت

 التحصیالن هاي بازار کار فارغ نظریه .2-2
ي تحصیلی  ي بازارکار با انتخاب رشته قلمروي موضوعی این پژوهش که رابطه با توجه به

ارائه  بازار کار هاي مطرح شود، در قسمت دوم مبانی نظري، مهمترین نظریه را شامل می
  شود: می

  یرقابت شغل ي نظریه .1- 2-2
ر کا يرویعرضه ن شیکه بازار با افزا یهنگام ک،ینئوکالسادبیات اقتصاد رچوب ادر چ

را فراهم خود  غالاشت تیافراد با قبول دستمزد کمتر، در عمل، موقع شود، یمواجه م
- یفرض م ،یکینئوکالس يها ، بر خالف مدل)1975(2تارو یرقابت شغل مدلاما  .کنند یم

 با ها فرصت نیتصاحب ا يو افراد برا شتهوجود دا یفرصت شغل محدودي که تعداد کند
 التیتحص زانیم ،ساز و کار رقابت) ایابزار رقابت ( ط،یاشر نیکنند. در ا می رقابت هم

متفاوت با مدل بازار کار  ،یلیچارچوب تحل نیا .مهارت است زانیدهنده م که نشان است
(دستمزد) فرض  متیق و رقابت، قیکار تطب و  است که بر اساس آن، ساز یکینئوکالس

بلندمدت بودن  نیار و همچنک يرویگسترده در بازار ن یشود. با فرض وجود ناهمگن یم
 آل دهیا طیشرا نیمتفاوت از ا بازار، تیو اشتغال، وضع لیمربوط به تحص ماتیتصم

 يصرفا برا ،یافتیدر زانیحالت افراد بدون توجه به م نیاست. در ا (فروض نئوکالسیکی)
در این شرایط ممکن است کنند.  یرا انتخاب م شتریب التیتحص ،یرقابت بر سر پست شغل

 تیوضع یتارو، به خوب یرقابت شغل دلمه حتی رشته و نوع تحصیالت هم مهم نباشد. ک
تواند بخشی از ناکارآمدي جریان  عالوه بر آن می .دهد یم حیتوض را 3ازیفران التیتحص

                                                      
1. Patrick  
2. Thurow  
3. Over Education 
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در اقتصاد  یدولت یشغل يبسط مدل به فرصت هااطالعات بین بازارها را هم توضیح دهد. 

- ي از علل شکافترقیدق نییتواند تب یها، م رانت نیستفاده از اا يو تالش برا رانیا یرانت

 هاي موجود بین نیازهاي بازار کار و عرضه مهارت و تخصص (رشته و سطح تحصیلی)
  .ارائه دهد

  )یده گنالیس مئبه عنوان عال التی(تحص1یعالمت ده هاي مدل. 2-2-2
 گیرد)، قرار می اطالعاتمباحث عدم تقارن  لذی خرد اقتصاد در که( ها مدل نیا طبق
استفاده  ییکارا زانیشاخصه م کیبه عنوان  التیکار از تحص يرویانتخاب ن براي ها بنگاه

هر سال  يو بازده انتظار یطبق محاسبات احتماالت طیشرا نیدر ا زی. محصالن نکنند یم
وف ها معط کنند. البته مدل یم لیتوقف تحص ایبه کسب مدارك باالتر و  میتصم ل،یتحص

 یچارچوب حا،یتلو ز،یمدل ن نیات. به بنگاه هستند که با مشکل کمبود اطالعات مواجه اس
) مدل قیدهد. در صورت بسط (تدق یارائه م التیبه تحص شیعلل گرا حیجهت توض

اساس که در کدام حوزه ها و  نیاز آن جستجو کرد؛ مثال بر ا يشتریب يتوان کاربردها یم
آن  يبرا يشتریب تیها اهم است و بنگاه شتریب التیتحص نگیلگناینقش س ،یشغل يها رسته

مصاحبه  کیکارفرما با  ،ي)گریباز ایزبان  یها کمتر (مثال در مترجم قائلند و در کدام رسته
ندارد. اما  التیبه تحص یده به وزن يازیو ن ابدی یرا در م یمهارت فرد متقاض زانیکوتاه، م
 ستین یراحت نیکار به ا ک،یمهندس مکان ای اب،یبازار ای یپژوهشگر اجتماع کی ي درباره

 التیتحص یده شود. لذا نقش عالمت یقائل م التیتحص يبرا يشتریب بیو کارفرما، ضر
  .خواهد بود شتریها، ب رشته نیدر ا

  2)الگوهاي کاریابی( یجاده يمدل ها .2-2-3
 يها با تالش زم،یمکان یاحبازار و طر یطراح يها يو تئور اه يباز ي هینظر لیذ اتیادب نیا

 زین یا نظریه انطباق 4قیتطب يشده است و به تئور جادی، ا3)1991( راث نیچون آلو يافراد

                                                      
1. Signaling  
2. Placement 
3. Alvin Elliot Roth 
4. Matching  
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 ایبازار، هجوم  ي(خلوت بودن دو سو یلیمشهور است. معموال آنجا که بازار به هر دل
 قیر تطببودن بازار) د رشفافیغ اینبودن  منیا ایبازار و  يسو کی ای نیازدحام در طرف

مشکل را  ،يجادیساز و کار ا ای زمیمکان کبا یخورد،  یعرضه و تقاضا شکست م نیطرف
حوزه  نیا هاي مثال نیحراج و ... از مهمتر یطراح ه،ی. بازار ازدواج، کلکند یبرطرف م

بازار کار هم  نیدر بازار آموزش و همچن ییکاربردها ،یپژوهش ي حوزه نیا اما  .است
، 1مختلف یها و مراکز آموزش آموزان به رشته دانش تیهدا يبرا يو کار ساز جادیدارد. ا
مختلف، مخصوصا در  یخال یشغل يها تیآموختگان در ظرف دانش یجاده نیو همچن

 نیمعموال به ا ،یو کار جاده ساز .است هینظر نیا يکاربردها گریاز د ،یحوزه پزشک
 جادیعرضه و تقاضا ا يدو سو حاتیترج قیابراز و تطب يبستر برا کیصورت است که 

 متیق ق،یجا، عامل تطب نیشود. اما در ا در نظر گرفته می قیتطب يبرا ینیشود و قوان می
در ت. سین یالیر یافتیاست که لزوما مترادف با در حاتیبلکه خود ترج ستی(دستمزد) ن

دبیات، ساز و توان با استفاده از این امی هاي پزشکی ي نسبتا همگن مثل رشتهها رشته یبرخ
هاي شغلی مناسبی ( از منظر فرد، بنگاه و کارهایی طراحی کرد که اوال افراد در موقعیت

ند و ثانیا، نتایج و اطالعات حاصل از این ساز و کار براي رالبته بهینه اجتماعی) قرار بگی
  انتخاب رشته افراد مورد استفاده قرار گیرد.

  2کار تحصیل کرده انسانی و نیروي  نظریه سرمایه .2-2-4
ي  هاي اقتصادي در زمینه اهمیت نیروي کار تحصیل کرده، نظریهترین نظریهیکی از مهم

ي انسانی به  ). در این نظریه بر نقش سرمایه1398ي انسانی است (مهرآرا و الهی،  سرمایه
عنوان یکی از عوامل مهم تعیین کننده رشد اقتصادي تأکید شده است. همچنین برخی 

ي انسانی یک  زا، تاکید کردند که سرمایه هاي رشد درون اددانان با مطرح کردن مدلاقتص
ي انسانی، به نظر  منبع کلیدي براي رشد است. ولی علیرغم اهمیت بسیار زیاد نظریه سرمایه

رسد که این نظریه توجه زیادي به پیچیدگی هاي بازار کار نداشته است و تنها کمیت  می

                                                      
1. Student Placement 
2. Human Capital Theory (Hct) 
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هاي آن و نحوه تخصیص و جایابی آن در بازار بدون توجه به ویژگی ي انسانی را سرمایه

ي انسانی بر رشد اقتصادي عوامل  کار بررسی می کند. در حالی که در اثرگذاري سرمایه
زیادي مانند ظرفیت جذب نیروي انسانی تحصیل کرده توسط مشاغل مؤثر هستند. این که 

ي انسانی مورد نیاز  چه حد با سطح سرمایه ي انسانی موجود در یک اقتصاد تا سطح سرمایه
آن اقتصاد همخوانی دارد؟ این که جامعه بیش از حد نیاز آموش دیده یا کمتر از حد؟ این 

شود؟ و... از  که نیروي آموزش دیده بر حسب تحصیالتش در چه شغل هایی جایابی می
(درتومی،  است ي انسانی کمتر به آن ها پرداخته جمله مواردي است ك نظریه سرمایه

1396.(  
  نظریه ناهمخوانی در بازار کار .2-2-5

هایی مطرح شده است که  هاي ناهمخوانی در بازار کار در پاسخ به چنین پیچیدگینظریه
ي انسانی در عملکرد یک اقتصاد را از رهگذر  هر کدام در تالش است که نقش سرمایه

هاي مورد نیاز بازار کار تحلیل ژگیهاي بالفعل نیروي انسانی و وینحوه انطباق ویژگی
  کنند.

  انواع ناهمخوانی در بازار کار . 2-2-5-1
  1ناهمخوانی افقی. 2-2-5-1-1

وضعیتی است که نوع تحصیالت یا مهارت نیروي انسانی با نیازمندي مشاغل در جامعه 
  )2015، 2کوپتسهماهنگ نباشد.(

  3ناهمخوانی عمودي . 2-2-5-1-2
عمودي این است که سطح تحصیالت و یا مهارت دانش آموختگان بیشتر  منظور از ناهمخوانی

که این ناهمخوانی خود به دو صورت تحصیالت ) 2015(کوپتس، و یا کمتر از نیاز جامعه باشد 
فرانیاز و فرونیاز است. اگر تقاضا براي نیروي کار تحصیل کرده همگام با عرضه آن ها افزایش 

                                                      
1. Horizontal Mismatch 
2. Kupets 
3 .Vertical Mismatch 
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نیاز مواجه است. تحصیالت فرو نیاز وضعیتی است که سطح  نیابد جامعه با تحصیالت فرا
  )2015 ،1سوایکال( .تحصیالت مورد نیاز جامعه بیش از سطح تحصیالت نیروي کار باشد

  2ناهمخوانی مهارت ..2-2-5-1-3
هاي مورد نیاز براي انجام این ناهمخوانی اشاره به این مطلب دارد که آیا افراد از مهارت

ردارند یا خیر؟ ناهمخوانی مهارت نیز در دو دسته فرانیاز و فرو نیاز قرار وظایف شغلی برخو
  ). 1396زاده و همکاران،  می گیرد(عیسی

  3(موقتی) ناهمخوانی زمانی . 2-2-5-1-4
شود. پرکار، افرادي هستند که بیش از ساعاتی  افراد به دو نوع کم کار و پرکار تقسیم می

کند و کم کار فردي است که کمتر از ساعاتی که از او شود، کار  که از او خواسته  می
  شود، کار کند. خواسته می

 شودناهمخوانی دیگري که وجوي دارد ناهمخوانی برنامه کاري است و به وضعیتی گفته می
 هايکه فرد قادر به انجام ساعات کاري خواسته شده نیست که این ناهمخوانی مربوط به برنامه

  )2013و گراهام،  4گراهامهاي کاري است. (شیفت غیر استاندارد و یا
  5ناهمخوانی جغرافیایی . 2-2-5-1-5

دهد که از موانع جغرافیایی از دسترسی فرد به به طور خالصه این ناهمخوانی زمانی رخ می
شغل مناسب جلوگیري کند. این موانع عبارتند از : مسافت و تردد و رفت و آمد، صنعت 

خوانی گاهی به دلیل کمبود امکانات و یا تغییراتی در محل کار به زدایی و... این ناهم
  آید. وجود می

  6ناهمخوانی درآمد. 2-2-5-1-6
افتد که کارگران قادر به کسب پول کافی براي رفع نیازهاي این ناهمخوانی زمانی اتفاق می

   )2013گراهام و گراهام، خود و خانواده خود نیستند. (

                                                      
1. Kaliskova  
2. Skill Mismatch 
3. Temporary Mismatch 
4. Graham& Graham 
5. Geographical Mismatch 
6. Wage Or Income Mismatch 
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  هاي ناهمخوانی عمودي است. ب نظریهاین مطالعه در چارچو

  

 1پیشینه تحقیق .3
پس از بررسی مطالعات انجام شده پیرامون رابطه بازار کار و انتخاب رشته، پیشینه تحقیق 

  بندي شده است: در سه دسته تقسیم
  سازي انتخاب رویکرد مدل. 3-1

تحلیل فردي  سازي فرآیند انتخاب رشته است. در این روش، واحد نخستین رویکرد، مدل
است که در معرض انتخاب رشته قرار دارد و معموال با در نظرگرفتن دو متغیر (عایدي 

ها و  کند. با توجه به ورودي گیري می هاي شخصیتی و استعداد) تصمیم انتظاري و ویژگی
گیرند که مطلوبیت خود را حداکثر کنند. مدل مورد  اي تصمیم می شرایط موجود، به گونه

  ر این رویکرد، معموال به فرم زیر است:استفاده د
)1(����{� × �(��, ��) + � × ∑ �(��� × ������� )}                                                

)، ��) و عالیق خود (��با توجه به استعداد خود در این رشته( iفرد با انتخاب رشته        
,��)�ک مطلوبیت ی کننده  تعیین iکند. استعداد و توانایی فرد در رشته  کسب می (��

التحصیلی در آن رشته است. همچنین عالیق شامل  میزان هزینه و تالش موردنیاز براي فارغ
هاي  عالقه ذاتی، ترجیحات خانواده و اطرافیان و پرستیژ اجتماعی و ... نیز به عنوان محرك

کند. در کنار این  عمل کرده و مطلوبیت فرد از انتخاب هر رشته را مشخص می داخلی
)، ���) در کل طول زندگی (kموضوعات، درآمد انتظاري فرد از هر شغل مرتبط با رشته (

شغل  nي تحصیلی،  نیز یک عامل دیگر تعیین کننده تابع انتخاب فرد است. براي هر رشته
است. یک فرد  ���،  iال اشتغال در آن با تحصیل در رشته مرتبط متصور است که احتم

                                                      
سازي رفتار انتخاب رشته  مدل«کی از دو مقاله مرتبط با یک طرح پژوهشی است، این پیشینه تحقیق، در مقاله با عنوان . با توجه به اینکه این مقاله ی1

که در فصلنامه » ي تحصیلی از منظر نیازهاي بازار کار؛ یک فراتحلیل هاي رفع عدم تطبیق انتخاب رشته و نقش اطالعات بازار کار  در آن و روش
نیز که توسط همین نویسندگان تدوین شده بوده است منتشر » 204-185، صفحه 1399، پاییز و زمستان 34، شماره 17وره جستارهاي اقتصادي د«

 شده است.
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اي را انتخاب  هاي مختلف تحصیلی، رشته عقالیی، با حداکثرسازي تابع فوق براي رشته
  کند که مقدار تابع فوق را حداکثر کند.  می
مطالعات گسترده و متنوعی بر اساس این رویکرد انجام شده است. معموال هدف اصلی    
ن مطالعات، تعیین فرم و ضرایب تابع فوق است. به این ترتیب که با فرض فرم خطی فوق، ای

آموزان و  شود که دانش شود و معلوم می با پرسشنامه و ... تعیین می �و  �ضرایب 
دانشجویان چه ضرایب اهمیتی براي استعداد و عالیق و همچنین درآمد انتظاري (متغیرهاي 

 وند.ش بازار کار) قائل می
سازي فرآیند انتخاب  )، به مدل2012( 1بر اساس چنین مدلی،  آرسیدیاکونو و همکاران   

جریان درآمد انتظاري رشته ( در واقع از مشاغلی که  - 1رداختند؛ پرشته بر اساس دو متغیر 
آموزان از قابلیت ها و توانایی  ارزیابی دانش -2از طریق هر رشته قابل دستیابی است)، 

ها اجزاي مدل خود را با استفاده از  ها دریافتند که هر دو اینها مهم است. آن آن هایشان.
ها بعد از برآورد مدل و مقایسه نتایج  ، تکمیل کردند. آن2پرسشنامه و در دانشگاه دوك

آموزان(پرسشنامه) و داده هاي رسمی محقق شده، دریافتند که  حاصل از عقاید دانش
  در خصوص درآمد انتظاري مهم و معنی دار است.  آموزان خطاي پیش بینی دانش

و دریافت که  هسازي انتظارات افراد از عایدي هر رشته پرداخت ) نیز به مدل2011( 3ظفر
افراد به مرور انتظارات خود را اصالح کرده و در این مسیر بعضا تغییر رشته هم می دهند. 

مدل سنجی، به بررسی این فرضیه  ) با استفاده از روش آماري و2014( 4و همکاران  النگ
شود   پرداختند که آیا تغییر در دستمزد هر رشته، باعث تغییر در انتخاب آن رشته می

ها نشان داد که سهم انتخاب  (ضریب درآمد انتظاري چقدر مهم است؟). نتایج بررسی آن
ساسیت ها ح سال قبل وابسته است. طبق نتایج آن 3هر رشته به دستمزدهاي کشف شده در 

   ها و سیاهپوستان به تغییرات دستمزد رشته، کمتر است.  ي زن انتخاب رشته

                                                      
1. Arcidiacono & et al. 
2. Duk  
3. Zafar  
4. Long & et al. 
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) نیز در مطالعه اي دو موضوع را در خصوص رابطه انتخاب 2017( 1بیکر و همکاران

ها ابتدا این موضوع را سنجیدند که تصورات  رشته و بازار کار بررسی کردند. آن
ها بعد از تطبیق  اري هر رشته، چقدر است. آندانشجویان از دستمزد و وضعیت نرخ بیک

آموزان  یافته هاي حاصل از پرسش از دانشجویان با داده هاي رسمی، دریافتند که دانش
همه رشته هاي اصلی (علوم، هنر، علوم انسانی، مهندسی و ...) تصوري نادرست از 

داده و بر اساس  ها سپس یک آزمایش دیگر انجام وضعتیت متغیرهاي بازار کار دارند. آن
آن دریافتند که هر یک درصد افزایش در دستمزد هر رشته، احتمال انتخاب آن رشته را 

ها، احتمال یافتن شغل (نرخ بیکاري رشته)  دهد. طبق یافته هاي آن درصد افزایش می 5/1
در هر رشته تأثیر کمتري بر انتخاب آن رشته دارد. به این ترتیب که هر یک درصد افزایش 

درصد احتمال انتخاب آن رشته را افزایش  4/0احتمال اشتغال در هر رشته، فقط  در
 دهد.  می

  گذاري در نیروي انسانی رویکرد سرمایه. 3-2
کند  ي انسانی به موضوع نگاه می گذاري در سرمایه اما در رویکرد دوم که از نگاه سرمایه

بر اساس آن اقدام به  است که افراد 2فعالیت اصلی سنجش بازگشت سرمایه هر رشته
کنند. این رویکرد در مواردي  ي تحصیلی (و البته سطح تحصیالت و ...) می انتخاب رشته

سازي بر اساس  مشابه رویکرد اول است اما به طور کلی بر خالف رویکرد اول که نگاه مدل
گذاري  هاي سرمایه ، مقایسه بین گزینه این جا مسئلهیک واحد تحلیل مشخص دارد در 

  مطرح است.
گذاري  بندي رفتار انتخاب رشته با توجه به رویکرد سرمایه هاي مختلفی براي صورت مدل

ها به این صورت است که  در سرمایه انسانی ارائه شده است. یک فرم کلی پویا از این مدل
 3ي تحصیلی ي تحصیلی و بازدهی نسبت به هر رشته مدل به صورت همزمان انتخاب رشته

                                                      
1. Baker  & et al. 
2. return to major 
3. returns to education 
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). در واقع در این 2011( 1زند(آلتونجی و همکاران ط با یکدیگر تخمین میرا در ارتبا
توان تصورات  شود. با این مدل می ي تحصیلی برآورد می رویکرد، بازدهی انتخاب هر رشته

ي تحصیلی را  آموزان و دانشجویان از دستمزد و بازدهی هر سال تحصیل در هر رشته دانش
ها متغیرهاي کنترلی براي لحاظ  ه کرد. البته در مدلبا بازدهی واقعی محقق شده مقایس
سازي  هاي رویکرد مدل شود و از این جهت با مدل عالیق، استعداد و ... نیز لحاظ می

کند اما رویکرد کلی متفاوت است. مطالعات متنوعی با این  انتخاب فردي مشابهت پیدا می
گذاري در  به بررسی سرمایه )2011رویکرد انجام شده است.  آلتونجی، بلوم و مگیر (

گذاري  هاي تحصیلی پرداخته و دریافتند که این نوع سرمایه سرمایه انسانی با توجه به رشته
  ها وجود دارد.  عمدتا ارزشمند و داراي بازده متعارف است اما ناهمگنی بین آن

تعداد  گذاري در سرمایه انسانی، ابتدا به موضوع بازدهی و عایدي البته رویکرد سرمایه
پردازد و همزمان با تغییراتی به مسئله انتخاب رشته هم می پردازد. مثال  ي تحصیل میها سال
دهد که چگونه تحوالت عرضه نیروي کار(متشکل از سطح  ) توضیح می2006گینس ( مک

و نوع تحصیالت و ...) و تقاضاي نیروي کار باعث حذف انحرافات و رسیدن به نقطه 
. در واقع این نظرگاه معتقد است که )1394(ابراهیمی, قلی زاده و علی پور شوند  تعادل می

ها با تغییر تدریجی ساختار تولید و نیروي کار با تغییر تدریجی نوع و سطح تحصیل به  بنگاه
به رساند. لذا نیازي  رسند که بازدهی تحصیالت را به نقطه تعادل می یک نقطه بهینه می

  مداخله نیست. 
) با استفاده از روش تعادل عمومی به این سوال پاسخ دادند 1999( 2مایسکن و بسترویل

که چرا با وجود ثبات سطح دستمزدها براي تحصیلکردگان، باز هم سطح تحصیالت به 
ي سرمایه انسانی، توصیه  صورتی قابل توجه رشد کرده است. این در حالیست که نظریه

گذاري در تحصیل بیشتر انجام شود.  صورت انتظار بهبود دستمزدها سرمایه کند که در می
ها مشکل را با ترکیب طرف عرضه (نظریه سرمایه انسانی) و طرف تقاضا (نظریه رقابت  آن

                                                      
1. Altonji  
2. Muysken and Bas ter Weel 
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کنند به این ترتیب که تحصیل بیشتر براي کسب جایگاه شغلی و فرار از  شغلی و ...) حل می
  براي افزایش دستمزد.  شود و نه فقط بیکاري انجام می

ي انتخاب رشته، در پی پاسخ به این مسئله است که  ) نیز با پرداختن به مسئله2010جنسن (
آموزان و والدینشان با آنچه در واقعیت وجود دارد متفاوت است. به بیان  چرا تصور دانش

ر ذهن دهد با آنچه د ها نشان می دیگر افزایش بازده ناشی از یک سال تحصیل که داده
ها در رابطه با بازده اضافی یک سال تحصیل بیشتر وجود دارد متفاوت است. وي  خانواده

ها باعث تغییر در تصمیمات تحصیلی  کند که ارائه اطالعات درست به آن تاکید می
آموزان تصمیمات تحصیلی خود را بر اساس  شود. بر این اساس بسیاري از دانش می

  )2010(جنسن،  گیرند اطالعات محدود و یا ناقص می
گذاري در آموزان/دانشجویان در سرمایه ) به بررسی رفتار دانش2015( 1بلوم و همکاران

ها  هاي رونق و رکود پرداختند. آنسرمایه انسانی با توجه به شرایط اقتصاد کالن و دوره
د. شو گزارش کردند که تغییر در نرخ بیکاري کل منجر به تغییر الگوي انتخاب رشته می

آموزان دختر و پسر تمایل بیشتري به تحصیل در  هاي رکود، دانش همچنین در دوره
) نیز گزارش کردند که عایدي 2015( 2دهند. بارو و ماالمود تر نشان می هاي سخت رشته

تواند باعث  هاي مختلف، یکسان نیست. یعنی تحوالت عرضه و تقاضا نمی تحصیل در رشته
  و حذف انحرافات شود.  رسیدن بازار به نقطه تعادل

ارتباط بین اندازه تحصیالت و شغل در «) در پژوهشی با عنوان 1394ابراهیمی و همکاران (
بررسی بازده به  ISCO 4 و RM3با استفاده از روش » وردوگو - کاربرد مدل وردو گو - ایران
دهد که ان میي تحصیل، تحصیالت فرانیاز و فرو نیاز در ایران پرداخته است. نتایج نشها سال

% است و در صورت برابر بودن تحصیالت 3/9بازده هر سال تحصیالت رسمی به طور متوسط 
افراد، افراد کمتري که تحصیالت فرانیاز دارند، در مقایسه با کسانی که تحصیالتشان فرانیاز 

                                                      
1. Bloom & et al. 
2. Barrow and Malamud 
3. Mean Realized Matches 
4. International Standard Classification Of Occupations  
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کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمد افراد مثبت، اما نرخی نیست، درآمد کمتري کسب می
هشی دارد. عالوه  بر این مشاهده شد که زنان و مجردها درآمد کمتري نسبت به سایرین کا

  کنند. کسب می
  رویکرد عدم تطبیق .3-3

است که در ادبیات بازار کار به وفور مورداستفاده قرار  1رویکرد سوم نیز موضوع عدم تطبیق
هش مرتبط است بحث می گیرد. بخشی از این ادبیات که به موضوع مورد بحث در این پژو

ي تحصیلی و مهارت کسب  است که به بررسی ناهمگونی رشته 2عدم تطبیق افقی در مهارت
  پردازد. شده حاصل از آن با نیازهاي بازار کار می
ها مدنظر باشد، تنظیم  سازي نظري و برآورد مدل در این رویکرد، بیش از آنکه مدل

ارد. در واقع این یک رویکرد عملیاتی و هایی براي سنجش عدم تطبیق اهمیت د چهارچوب
ها و استانداردها و محاسبه  کاربردي است. در رویکرد عدم تطبیق، بعد از تنظیم شاخص

ها بر اساس آمار و اطالعات هر کشور، تصویري از میزان عدم تطبیق به تفکیک رشته یا  آن
ها، بیشتر  از رشته دهد تحصیلکردگان در کدامیک آید که نشان می رسته شغلی به دست می

  شوند.  اي غیرمرتبط با رشته خود می ها مجبور به فعالیت در حوزه از سایر رشته
نیازهاي شغلی در سوئیس -) به بررسی عدم تطبیق افقی مهارت2015(3ایمان و اسچواري

اي (و  ها با تمرکز بر این موضوع که آیا گسترش تحصیالت فنی و حرفه پرداختند. آن
اي) منجر به افزایش عدم  ه انتخاب رشته در حوزه هاي تخصصی و حرفهافزایش گسترد

شود یا نه؟، گزارش کردند که بین زنان عدم تطبیق وجود دارد اما بین مردان،  تطبیق می
اي در  حرفه- هاي فنی ها این فرضیه را که گسترش رشته معنادار نیست. به این ترتیب آن

شود را رد کردند و توضیح دادند  عدم تطبیق می برابر تحصیالت عمومی منجر به افزاییش
) نیز به بررسی عدم تطبیق افقی 2012ها نیز قابلیت انتقال دارند. لیو و همکاران( که این رشته

هاي اقتصادي در نروژ پرداخته و گزارش کردند که عدم تطبیق بین  با توجه به چرخه

                                                      
1 . Mismatch 
2 . Horizontal Skill Mismatch 
3. Eymann, and Schweriy 
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اي دارد. دومادنیک و  ضدچرخهي تحصیلی و نیاز شغلی یک رفتار  مهارت ناشی از رشته

) نیز به بررسی عدم تطبیق افقی در اسلوونی پرداخته و گزارش کردند که 2013همکاران (
) نیز به 2018هاي علوم اجتماعی کمتر است. کابوس و سامرز( احتمال عدم تطبیق در رشته

ي ها ي مشابهی در کشور هلند پرداخته و توضیح دادند که آیا گسترش رشته مطالعه
هاي  تحصیل شده است یا خیر؟ با توجه به داده-دانشگاهی منجر به بهبود تطبیق شغل

تولیدي در کشورهاي اروپایی درباره تطبیق شغلی، اینگونه مطالعات در اروپا قابل توجه و 
ي عدم تطبیق افقی در کانادا پرداخته  ) نیز به مطالعه2009زیاد است. بوداربات و چرنوف (

درصد از فارغ التحصیالن در حوزه نامرتبط با رشته خود کار  1/35که و گزارش کردند 
  کنند. می

اشتغال دانش آموختگان  یتي تحصیلی با وضع رشته ینرابطه ب) 1391بیگدلی و همکاران (
نفر)  904( جامعه آماريرا بررسی کردند.  دانشگاه تهران یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس

دانشگاه تهران در شش رشته  یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس دانش آموختگان شامل همه
ع کتابداري و اطال ینی،بال یروانشناس ی،تکنولوژي آموزش استثنایی، آموزش کودکان

 دانش 1387تا  1380ي ها سال یمشاوره بود که ط ی وآموزش یزير و برنامه یریتمد ی،رسان
 یي تحصیلی، اشتغال و تناسب شغل رشته ینپژوهش نشان داد که ب یجنتا شده بودند.آموخته 

ي تحصیلی معنا  با رشته اشتغال و نوع یلیتحص یانگینم ینرابطه باما  دارد؛ ارتباط معناداري وجود
  .دار نبود

ها اگرچه بر خالف دنیا، در ایران مطالعات بازار کار بسیار محدود است اما برخی پژوهش
نوآوري شغل نیست. - رتباط به مساله تطبیق رشتهدر این حوزه قابل شناسایی است که بی ا

و به صورت  ؛یلیتحل -یفیتوصاز روش  اند ي حاضر اینست که پژوهشگران توانسته مطالعه
 ی(اقتصاد سنج یلی) و آمار تحلیفیآمار (آمار توص یفیک لیتحل ،ياز مطالعات اسناد یبیترک
 اطالعات و آمار مرکز کار يروین از يریآمارگ طرحخام   يها با استفاده از داده ) یمقطع
ه و و با کنترل استان و نوع دانشگا ی؛عال آموزش يزیر برنامه و پژوهش ي مؤسسه از یافتیدر

هاي انتخاب رشته را مورد  کارایی سیگنال هاي مختلف، با بهره گیري از نرخ بیکاري رشته
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که راج نشده است چرا اي استخ این مدل و تصریح مربوط به آن از مقاله بررسی قرار دهند.
استخراج  پژوهشگران،و ثانیا هدف  بوده؛اوالً موضوع نسبتا جدید و متناسب با شرایط ایران 

شواهد قوي از  ،مدل ساده یکتا با استفاده از  اند در نظر داشتهنتایج علی نبوده است بلکه 
  .ندهاي بازار کار با انتخاب رشته دانشجویان ارائه ده عدم ارتباط سیگنال

  
  پژوهش روش. 4

 اطالعات و آمار مرکز کار يروین از يریآمارگ طرحهاي خام  در این بخش از داده
 يکاریب نرخ رابطه یبررس دنبال به یعال آموزش يزیر برنامه و پژوهش مؤسسه از یافتیدر
شود.  استفاده می رانیا در یعال آموزش مختلف يها رشته در آموزان دانش نام ثبت زانیم و

  ار در سه بخش انجام شده است:این ک
  ها؛ آوري، دسته بندي و توصیف دادهجمع -1
هاي موجود و سنجش میزان ارتباط انتخاب رشته و نیازهاي  تحلیل توصیفی داده -2

هاي ملی و به صورت کلی انجام  بازار کار با استفاده از آمارتوصیفی؛ این کار با داده
شته باشد. لذا از ورود به جزئیات مربوط به شده است تا امکان تحلیل کیفی وجود دا

 نوع دانشگاه، نوع استان و ... خودداري شده است؛

ها به تفکیک استان، نوع  نام در رشته هاي ثبت مدل اقتصادسنجی: در این بخش داده -3
دانشگاه و همچنین نرخ بیکاري به تفکیک رشته و استان استخراج شده است و یک 

 طراحی و برآورد شده و نتایج تحلیل آن شده است.مدل جامع اقتصادسنجی 

هاي تحصیلی و  جهت بررسی کیفی فرضیه، از توزیع نرخ بیکاري بر حسب رشته   
  شود.  متغیرهاي آماري مربوطه، به شرحی که در ادامه می آید، استفاده می

 ها داده یفو توص يبند دسته ي،جمع آور. 4-1

هاي تحصیلی وجود دارد که متأسفانه نظام  باره رشتهدسته بندي هاي متنوع و متفاوتی در
ها سامان یافته است. مثال طرح نیروي کار  هاي آماري نیز بر اساس انواع متفاوتی از آن

هاي اصلی  گانه از رشته 9یک دسته بندي  )ISCED 1997مرکز آمار بر اساس استاندارد (
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نام به  در دسترس است. اما آمار ثبتها بر این اساس  دهد. لذا نرخ بیکاري رشته ارائه می

انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، علوم پزشکی،  گانه (علوم ششهاي  تفکیک رشته
هاي موردنیاز از مرکز پژوهش و  کشاورزي و دامپزشکی) در دسترس است. داده

یر ریزي آموزش عالی و طرح آمارگیري از نیروي کار مرکز آمار ایران به شرح ز برنامه
گانه 6هاي  نام در رشته هاي تحصیلی و همچنین نرخ ثبت استخراج شد: نرخ بیکاري رشته

 9787به تفکیک استان استخراج شد. به این ترتیب مجموعا  1397تا  1388طی سال هاي 
دهد. جهت تدقیق  مشاهده در اختیار است که قابلیت اتکاي نتایج حاصله را افزایش می

راي انواع موسسات آموزش عالی نیز لحاظ شده است. جزئیات نام ب نتایج، تفکیک ثبت
  هاي مورداستفاده در جداول زیر ارائه شده است.  مربوط به انواع داده

در واقع نرخ بیکاري هر رشته (شش گانه) به تفکیک نوع دانشگاه (نوع وابستگی) و استان 
بطه بین نرخ بیکاري و ها به تفکیک مشخص استخراج و را نام در رشته و همچنین نرخ ثبت

نام در هر رشته با کنترل نوع وابستگی، به روش اقتصادسنجی در قالب پنل دیتا مورد  نرخ ثبت
هاي برآورد قرار گرفته است. در ابتدا، جهت تفکیک و تشکیل متغیرهاي الزم، رشته

کز هاي مر ) تفکیک شده است تا بتوان از دادهISCED 1997تحصیلی بر اساس استاندارد (
گروه اصلی  9هاي تحصیلی در  آمار ایران نیز به خوبی استفاده شود. در این استاندارد، رشته

گروه فرعی دسته  22گروه اصلی و یک گروه با کد صفر به عنوان آموزش هاي پایه) و  8(
  شود.  بندي می

  هاتحلیل توصیفی داده .4-2
هاي موجود براي هدایت  الي کالسیکی جهت سنجش کاراییِ ابزارها و سیگن یک فرضیه

شود: چنانچه  تحصیلی و انتخاب رشته، از منظر بازار کار، به این صورت در نظر گرفته می
هاي موجود انتخاب رشته، از منظر بازار کار کارآ باشند، هر کدام از  ابزارها و سیگنال

مگرا شوند. به متغیرهاي بازار کار به تفکیک رشته، باید به مرور زمان، به یک عدد واحد ه
هاي انتخاب رشته، از منظر بازار کار درست کار کند، به مرور  عنوان مثال، چنانچه سیگنال

گیري شده است،  هاي تحصیلی اندازه باید، متغیري چون نرخ بیکاري که به تفکیک رشته
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ها، به یک مقدار واحد همگرا شود. چرا که در صورت وجود نرخ بیکاري  براي همه رشته
(کمتراز میانگینِ کل) در یک رشته، به مرور افراد بیشتري خواهان حضور در این رشته کم 

شده و طی یک دوره زمانی، نرخ بیکاري رشته افزایش خواهد یافت. همچنین چنانچه نرخ 
هاي  بیکاري فارغ التحصیالن یک رشته خاص تحصیلی باال باشد، کارایی ابزارها و سیگنال

ها به خوبی، نرخ باالي ار به این معناست که این ابزارها و سیگنالموجود از منظر بازار ک
بیکاري رشته مفروض را به افراد در معرض انتخاب رشته منعکس کند. در این صورت به 
مرور ورود به آن رشته کاهش یافته و بیکاري آن نیز کاهش خواهد یافت. الزم به ذکر 

که ابتدا باید تشریح شود. این مفروضات به است که این تحلیل مبتنی بر مفروضاتی است 
  شرح ذیل است:

در این تحلیل کیفی فرض شده است که محدودیت هاي نهادي (مثل ظرفیت  -1
  ها نداشته است.  هاي تحصیلی و ...) اثر معناداري بر نرخ بیکاري رشته رشته

، متقارن و اثر خالص متغیرهاي درونی و سایر متغرهاي بیرونی در ورود به هر رشته -2
داراي توزیع تصادفی در نظر گرفته شده است. مثال اینکه افراد صرفا براي فرار از سربازي 
یا پرستیژ اجتماعی و بدون توجه به نتایج بازار کارِ رشته اي، در آن تحصیل کنند، رایج 

شود که این افراد به صورت متناسب و تصادفی، وارد همه  است. اما در اینجا فرض می
 کنند.  شوند و لذا انحراف خالص معناداري ایجاد نمی ها می رشته

تواند یک انحراف غیرقابل اجتناب ایجاد کند. به این  می  2و  1البته ترکیب دو فرض  -3
تر و داراي  هاي ساده کنند، در رشته ترتیب افرادي که هدف شغلی از تحصیل را دنبال نمی

کنند و نهایتا نرخ بیکاري رشته را افزایش  محدودیت ظرفیت کمتر اقدام به تحصیل می
دهند. رفع اثر این فرض در تحلیل کیفی و آمارتوصیفی ممکن نیست اما در بخش  می

 اقتصادسنجی به آن پرداخته خواهد شد. 

اي مستقیم در نظر گرفته شده است و سایر  ي تحصیلی،رابطه ارتباط اشتغال و رشته -4
ها فرض شده است. لذا اینکه افراد با  صادفی در همه رشتهآثار،  متقارن و داراي توزیع ت
هاي متفاوتی مشغول به کار شوند که ممکن است در برخی  تحصیالت یکسان در حوزه
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موارد ارتباطی به رشته هم نداشته باشد، محل بررسی نیست و اثر آن نیز بر نتایج قابل صرف 

شود  ی دیگر تایید کرد. فرض میتوان این فرض را با توضیح شود. حتی می نظر فرض می
التحصیل از یک رشته مثل کشاورزي، با حساسیت و تعصب کمتري در  که افراد فارغ

شوند. اما حساسیت فارغ التحصیالن یک رشته دیگر،  هاي نامرتبط مشغول به کار می حوزه
 2ن مثل علوم کامپیوتر، بیشتر است و این موجب نوعی انحراف (بایاس) در نرخ بیکاري بی

شود. در  رشته (نسبت به میزان تقاضاي واقعی اشتغال براي فارغ التحصیالن هر رشته) می
اینجا نیز با این فرض که اگر افراد به جاي کامپیوتر، کشاورزي بخوانند، موقعیت شغلی (از 

توان نرخ بیکاري کل هر رشته را به خود آن رشته  منظر بیکاري) بهتري خواهند داشت، می
 نست. مرتبط دا

ي تحصیلی مدنظر قرار گرفته است و مقاطع تحصیلی افراد  در اینجا صرف رشته -5
هاي مختلف،  مدنظر نیست. در واقع فرض شده است ناهمخوانیِ سطح تحصیالت در رشته

 اثري خالص بر خروجی بازارِ کار آن رشته ندارد.

روجی بازارِ کار آثار خالصِ متغیرهاي جغرافیایی، هویتی، اجتماعی و ... بر خ -6
شود. مثال چنانچه در یک منطقه جغرافیایی به  هاي تحصیلی صفر در نظر گرفته می رشته

ي تحصیلی زیاد (بیشتر از  دلیل موضوعات تاریخی یا هویتی و ...،گرایش به یک رشته
تقاضا براي فارغ التحصیل این رشته در اقتصاد) و در منطقه دیگر کم باشد، بعد از تجمیع، 

توان استنتاج هایی آماري در  یري خالص بر نتایج ندارد.    با لحاظ فرضیات فوق، میتأث
خصوصِ فرضیه تحقیق، صرفا با استفاده از آمارتوصیفی ارائه کرد. به این منظور از 

  شود.  هاي تحصیلی استفاده می متغیرهاي آماري مربوط به توزیع نرخ بیکاري بین رشته
) ISCED1997گانه (طبق 8هاي  آن وضعیت نرخ بیکاري رشتهدر که  1توجه به  نموداربا

ها به  ) نشان داده شده است، نرخ بیکاري در برخی رشته1396تا  1387فصل (از  40طی 
دهد  ار پایین است. این موضوع نشان میصورت پایدار، باال و در برخی دیگر به صورت پاید

  طی این سال ها ناتوان بوده است.که بازار آموزش در تطبیق خود با بازار کار 
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ي تحصیلی  هاي مناسبی جهت انتخاب رشته به عبارت دیگر چنانچه ساز و کارها و سیگنال
وجود داشت و موانع نهادي نیز تأثیر معنی دار نداشته باشد، می بایست به مرور نرخ بیکاري 

ها  بین نرخ بیکاري رشتهشد. اما چنانچه پیداست یک انحراف معنادار  ها همگرا می تمامی رشته
 وجود دارد. 

 
  الف-1نمودار 

  
  ب-1نمودار 

  1396 تا 1387 سال از)  ISCED 1997 استاندارد کیتفک به(  یلیتحص يها رشته يکاریب نرخ. 1 نمودار
  هاي پژوهش مأخذ: یافته

 0,0
 0,1
 0,1
 0,2
 0,2
 0,3
 0,3

 1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39
علوم تربیتی علوم انسانی و هنر 
علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق مهندسی، تولید و ساخت

 0,0
 0,1
 0,1
 0,2
 0,2
 0,3
 0,3
 0,4

 1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39
علوم، ریاضی و کامپیوتر کشاورزي و دامپزشکی
بهداشت و رفاه خدمات



 1400، تابستان  44/ شماره سازي اقتصاديتحقیقات مدل علمی فصلنامه * 128

 
ت به طور مثال، نرخ بیکاري در رشته علوم تربیتی و بهداشت و رفاه همیشه پایین بوده اس

  هاي  علوم کامپیوتر و کشاورزي همواره باال بوده است. و نرخ بیکاري رشته
گانه نشان  22، متوسط نرخ بیکاري فصلی زیرگروه هاي تحصیلی 2همچنین در نمودار 

انجام شده  1396تا  1387فصل متوالی از  36هاي  گیري روي داده داده شده است. میانگین
  ن نرخ بسیار باالست. است. چنانچه پیداست، پراکندگی ای

 
 فصل کاري 36گانه طی  22هاي تحصیلی متوسط نرخ بیکاري رشته .2نمودار

  هاي پژوهش مأخذ: یافته
  

) که میانگین و واریانس تغییرات نرخ بیکاري بر حسب مادر 4) و (3نمودارهاي (
ها در استاندارد  گانه (زیررشته 22هاي  گانه و همچنین، بر حسب رشته8هاي  رشته

ISCED1997کند.  ) ترسیم شده است، جزئیات بیشتري در خصوص فرضیه اصلی بیان می  
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 1396تا  1387از  يفصل کار 40 یگانه ط 22 یلیتحص يها رشته یکارينرخ ب یانسوار .3نمودار

  هاي پژوهش مأخذ: یافته
  

آ ها کار در صورت کارایی ابزارها و تحت مفروضات موجود، چنانچه ابزارها و سیگنال
باشند، الزم است که واریانس محاسبه و گزارش شده در نمودار فوق، با مرور زمان به 

هاي مختلف تحصیلی از میانگین، کم و  صفر میل کند. یعنی انحراف نرخ بیکاري رشته
ي ابتدایی است که بعد ها سالکمتر شود. اما نمودار فوق نشان دهنده یک روند نوسانی در 

ودار را ، در انتها روند صعودي نیز گرفته است. در نهایت همین نماز کاهش در اواسط دوره
 شود. هاي تحصیلی اصلی نیز ترسیم می براي نرخ بیکاري زیرگروه

  
  فصل 40گانه) طی  8هاي تحصیلی اصلی( تغییرات واریانس نرخ بیکاري رشته .4نمودار

  پژوهش يها افتهی: مأخذ
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 یاقتصادسنج لیو تحل يساز مدل. 5

اثر  ییشناسا قیتحق نیاهداف ا نیتر مهماز  یکیذکر شد،  یقبل يها بخشکه در  ورهمانط
در  آموزان دانشانتخاب رشته  يبازار کار، بر رو گنالیس نیتر مهمبه عنوان  ،يکارینرخ ب

) OLS( یمعمول مربعاتحداقل  ونیرگرس کیاثر، از  نیا ییشناسا يدانشگاه است. برا
 ونیرگرسخواهد شد.   مدل شرح داده نیا ياجزا يمت بعدکه در قس د شداستفاده خواه

 ییشناسا يبرا ها نهیگز نیاز بهتر یکی تواند یم یبا وجود سادگ یمعمول مربعاتحداقل 
 نیا 1مارکف- گوس طیباشد، همانطور که در صورت وجود شرا گریدکیبر  رهایمتغاثرات 

 خواهد بود.  یگر خط نیتخم نیمدل بهتر

 يها  انتخاب رشته نیب یرابطه عل کیبه  افتنیاست که دست  نیقابل ذکر ا نکته
 رقابلیو غ یفیگوناگون ک يها مولفهوجود  لیبه دل ها رشتهدر آن  يکاریو نرخ ب یدانشگاه
به  قیتحق نیو ا ستین ریپذ امکان یرشته) به سادگ یاجتماع گاهی(مانند جا يریگ اندازه
بخش،  نیدر ا یسنج يها مدلکه هدف از ارائه بل ست،ین متقن یرابطه عل کی افتنیدنبال 

در  یانتخاب رشته دانشگاه يبر رو يکارینرخ ب يرگذاریاز نحوه تاث يقو يشواهد افتنی
 است.   رانیا

 مدل حیتصر. 5-1
 که شود، یم ارائه ریز صورت به رشته انتخاب ندیفرآ يبند صورت يبرا یکل مدل 

���  :است شده داده حیتوضذیل  در آن ينمادها = � +  ������� + ���� + ∅���� + ���� + ���� +  ��                              (١) 
 
 
   

                                                      
1. The Gauss-Markov Theorem 
 



 131 *  بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر ستانده کل اقتصاد ایران

 

 

 نمادها حیتوض .1 جدول

���  ریمتغ حیتوض  نماد ���  tدر دوره  یدر مقطع کارشناس  jدر رشته  کنندگانثبت نام  تعداد  �� t-1در دوره  jرشته  النیفارغ التحص يکاریب نرخ  ���  یدانشگاه یلیتحص گروه  ��  )یوابستگ(نوع  یدانشگاه موسسه نوع  ��  ياقتصاد کالن يرهایمتغ    یمکان ثابت اثرات 
     

 گرفته قرار مستقل ریمتغ عنوان به) ���( j رشته در  کنندگان نام ثبت تعداد فوق، رابطه در
 موسسه نوع ،یلیتحص گروه کیتفک به کنندگان نام ثبت تعداد به مربوط اطالعات. است

 رشته درباره شتریب اطالعات. پژوهشگران هست اریاخت در نام ثبت محل استان و یآموزش
 . است شده آورده 2جدول در یآموزش موسسه نوع و یلیتحص

  

 یآموزش موسسه نوع و یلیتحص گروه.2جدول

  )یوابستگ نوع( یآموزش موسسه نوع  یلیتحص گروه
  یاسالم آزاد دانشگاه  یانسان علوم
  نور امیپ دانشگاه  هیپا علوم
  يکاربرد یعلم جامع دانشگاه  یپزشک علوم

  انیفرهنگ دانشگاه  یمهندس و یفن
  يا حرفه و یفن انشگاهد  دامپزشکی و کشاورزي

  ییاجرا يدستگاهها ریسا  هنر
  یرانتفاعیغ -  یردولتیغ یعال آموزش موسسات  
  پرورش و آموزش وزارت  
  یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت  
  يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت  
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 یاصل جیانت آن، بیضر يمعنادار و است مدنظر یاصل مستقل ریمتغ عنوان به ��� ریمتغ
 t دوره در رشته انتخاب ایآ که دهد یم نشان ریمتغ نیا بیضر. داد خواهد نشان را قیتحق
 جمله از ينهاد عوامل کنترل منظور به ر؟یخ ای است گرفته ریتاث قبل دوره يکاریب نرخ از

 زین یآموزش موسسات نوع دارند، وجود یعال آموزش موسسات نوع نیب که ییها تفاوت
 زانیم است ممکن). ���( است شده گرفته نظر در مدل نیا در کنترل ریمتغ کی عنوان به
 خاطر نیهم به. کند رییتغ زین) ��( ياقتصاد کالن تحوالت اثر در رشته به ورود به لیتما
 عنوان به تورم نرخ و ياقتصاد رشد نرخ اقتصاد، کل يکاریب نرخ جمله از کالن ریمتغ چند
 که) ��( ریمتغ ،یمکان ثابت اثرات کنترل يبرا یطرف از. است شده مدل اردو رکنترلیمتغ

 قرار یسنج مدل در ثابت اثر کی عنوان به است آموزان دانش نام ثبت محل استان شامل
  . است شده داده

  یسنج مدل جینتا. 5-2
 ریمتغ ل،جدو نیا) 1( ستون در. دهد یم نشان را) 1( شماره مدل برآورد از حاصل جینتا

 وارد زین ياقتصاد کالن يرهایمتغ و است شده گرفته نظر در یتمیلگار صورت به وابسته
 ستون در و اند شده یسنج مدل وارد کالن يرهایمتغ نیا) 2( ستون در. است نشده مدل

 مشاهده که همانطور. است شده مدل وارد یتمیرلگاریغ صورت به وابسته ریمتغ) 4(
 ،یلیتحص گروه در النیالتحص فارغ يکاریب نرخ شده، ذکر يها تحال یتمام در شود، یم
 نشان موضوع نیا. است نداشته گروه آن در نام ثبت زانیم يرو بر يمعنادار ریتاث چیه
 يکاریب نرخ به یتوجه ای ،یلیتحص گروه کی در نام ثبت يبرا آموزان دانش که دهد یم

 منتقل ها آن به یخوب به کار بازار يها نالگیس نکهیا ای و ندارند گروه آن النیالتحص فارغ
 به استاتا افزار نرم در robust نهیگز از شده، اجرا یونیرگرس يها مدل یتمام در. شود ینم

  .است شده استفاده انسیوار یناهمسان مشکل رفع منظور
 یتمام يبرا یونیرگرس مدل کشور، مختلف مناطق يبرا جینتا يداریپا ییشناسا منظور به
 کی النیالتحص فارغ يکاریب نرخ همچنان و شد اجرا جداگانه صورت به کشور يها ناستا
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 عنوان به. است نبوده یلیتحص گروه آن در نام ثبت يبرا يرگذاریتاث عامل ،یلیتحص گروه
  .  است شده آورده ریز جدول) 4( ستون در تهران استان يبرا  یسنج مدل جینتا نمونه

 )1( مدل ردبرآو از حاصل جینتا .3 جدول

کنندگان تعداد ثبت نام 
  یدر مقطع کارشناس

 مقطع در کنندگان نام ثبت تعداد تمیلگار
  وابسته ریمتغ  یکارشناس

)4( )3( )2( )1( 

 فارغ يکارینرخ ب  03/0 -06/0 79/1 -112,0
 النیالتحص

)88/83( )38/1( )11/0( )11/0(  

 يرشد اقتصاد - *- 54/0 62/0 -01/40

)8/389( )52/1( )30/0( -  

 تورم - ***01/0 00/0 ***41/8

)33/2( )01/0( )00/0( -  

 يکارینرخ ب - ***10/0 -04/0 **82/50

)20/67( )09/0( )01/0( -  

 هاکنترل    

 ینوع موسسه آموزش یبل یبل یبل یبل

 یلیرشته تحص یبل یبل یبل یبل

 ثابت استان بیضر یبل یبل تهران یبل

     
  ثابت بیضر ***07/7 ***71/5 ***20/10 ***545/1

)7/247( )04/1( )20/0( )08/0(  
     

 تعداد مشاهدات 9306 9306 394 9786

31/0 60/0 44/0 44/0 R-squared 

  هاي پژوهش مأخذ: یافته
به صورت  یلیهر گروه تحص يمدل برا نیا ،یونیرگرسمدل  جینتا يداریپا یبررس يبرا   

نرخ  ،یلیمختلف تحص يها گروه انیدر م ایآ اده شود کهد تا نشان دجداگانه اجرا ش
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 نیا جی. نتاریخ ایدهنده نرخ ثبت نام هست  حیدر آن گروه، توض النیفارغ التحص يکاریب

 ،شود یممشاهده  زیجدول ن نیشده است. همانطور که در ا آورده 4جدولدر  ها برآورد
نرخ ثبت نام در آن گروه  يبر رو يمعنادار ریتاث چیه النیفارغ التحص يکارینرخ ب
  است.   یقبل جیبر نتا يدییموضوع تا نیندارد و ا یلیتحص

 
 یلیتحص مختلف يها گروه يبرا) 1( مدل برآورد از حاصل جینتا .4جدول

  یکارشناس مقطع در کنندگان نام ثبت تعداد تمیلگار

 هنر وابسته ریمتغ
کشاورزي و 
 دامپزشکی

و  یفن
 یمهندس

علوم 
 یپزشک

 یعلوم انسان هیعلوم پا

)6( )5( )4( )3( )2( )1( 
       

08/0- 21/0 28/0 28/0 11/0- 23/0 
فارغ يکاریب نرخ

 النیالتحص
)11/0( )30/0( )33/0( )44/0( )37/0( )41/0(  

       
 هاکنترل      
 ینوع موسسه آموزش یبل یبل یبل یبل یبل یبل
  سال ثابت بیضر یبل یبل یبل یبل یبل یبل
 ثابت استان بیضر یبل یبل یبل یبل یبل یبل

              
 ثابت بیضر ***84/7 ***19/5 ***86/5 ***07/8 ***82/4 ***97/5
)12/0( )18/0( )11/0( )13/0( )20/0( )10/0(  

       
 هداتتعداد مشا 2189 1146 766 1981 1473 1751

66/0 60/0 75/0 80/0 63/0 82/0 R-squared 

  هاي پژوهش مأخذ: یافته
 از استفاده با که یاقتصادسنج لیتحل جینتا شد، مشاهده 4و  3جداول  در که همانطور

 نشان است، شده انجام دانشگاه نوع و استان کنترل با و1396 تا 1387  ساله 10 يها داده
 نرخ بیضر معناشدن یب .ستین رشته انتخاب يبرا يذاررگیتاث عامل يکاریب نرخ دهد یم
 نرخ که است هیفرض نیا دییتا يبرا يقو يشواهد ،یسنج اقتصاد يها مدل در يکاریب
 در نام ثبت دهنده حیتوض ،)یاصل مستقل ریمتغ( یلیتحص گروه کی النیالتحص فارغ يکاریب
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 چیه در گانه، 6 يها رشته از چکدامیه در رشته يکاریب نرخ لذا. ستین یلیتحص گروه آن
 به. ندارد رشته آن انتخاب نرخ بر يمعنادار يریتاث ها، استان از چکدامیه و ها دانشگاه از نوع
 j رشته در لیتحص با فرد کی کارشدنیب احتمال اگر ط،یشرا همه بودن ثابت با گرید یانیب

 يمعنادار رییتغ گاه،دانش به ورود انیمتقاض توسط رشته آن انتخاب احتمال ابد،ی شیافزا
 مدل مارکف،- گوس طیشرا وجود صورت در شد، ذکر تر شیپ که همانطور.کند ینم

 گر نیتخم نیبهتر تواند یم است، شده استفاده آن از مقاله نیا در که یمعمول مربعات حداقل
 نیا در ما. باشد وابسته ریمتغ يرو بر مستقل يرهایمتغ اثر ییشناسا يبرا دسترس در یخط
 که شود یم ادعا اما نبوده یعل يرهایتفس استخراج و کامل حیتصر کی به دنیرس یپ در لهمقا
 در نام ثبت يریپذ ریتاث عدم از يقو يشواهد که دهد یم نشان یونیرگرس يها مدل جینتا

 قوت منظور به. دارد وجود رشته آن در النیالتحص فارغ يکاریب نرخ و یلیتحص يها ه گرو
 مورد آن، ياجزا نیب یخط هم وجود و یونیرگرس مدل بودن یخط ا،ادع نیا به دنیبخش

 در شده زده نیتخم ریمقاد و ماندهیباق ریمقاد انیم ارتباط ریز شکل. است گرفته قرار آزمون
 در هک همانطور. دهد یم نشان را .Error! Reference source not found) 2( ونیرگرس

 کرد ادعا توان یم خطا، ریمقاد متوازن بایتقر گرفتن قرار لیدل به شود، یم مشاهده شکل نیا
 یدرست به یونیرگرس مدل و ستین برقرار یونیرگرس مدل اجزا انیم یرخطیغ رابطه کی که
 چندگانه یخط هم شدت VIF آزمون از استفاده با یطرف از. است شده گرفته نظر در یخط
 نمره که دهد یم نشان آزمون نیا جینتا. است گرفته قرار یابیارز مورد مستقل يارهیمتغ انیم

 78/1 معادل آن نیانگیم مقدار و نبوده 2 عدد از باالتر يریمتغ یچیه يبرا یخط هم شدت
 یناهمسان مشکل رفع يبرا شد، ذکر هم تر شیپ که همانطور موارد نیا بر عالوه. است
 استاتا افزار نرم در robust نهیگز از شده، اجرا یونیرگرس يها مدل یتمام در انس،یوار

 وجود رها،یمتغ انیم یرخطیغ رابطه وجود که کرد ادعا توان یم نیبنابرا. است شده استفاده
 ستندین یمشکالت خطا، جز در انسیوار یناهمسان نیهمچن و مستقل يرهایمتغ انیم یخط هم
  . باشند ندهکشا انحراف به را شده زده نیتخم جینتا که
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 شده زده نیتخم ریمقاد و ماندهیباق ریمقاد نیب رابطه. 5 نمودار

  پژوهش يها افتهی: مأخذ
  
 جمع بندي و پیشنهادات .6

 ی که  با بازار کار ارتباط دو سویه دارد، انتخاباز مسائل مهم یکیهمانطور که تبیین شد 
را ی آنها و به تبع آن بازار کار شغل یر رشدکه مسبوده  نوجوانان و جوانان ي تحصیلی رشته

 یوستهمداوم و پ ینديفرآ ی،رشد شغل مسیر که ییاز آنجادهد.  میتحت تأثیر قرار با وقفه 
از منظر  تواندیم عوامل مؤثر بر انتخاب رشته، رصد و اصالح روند آن پرداختن به است،

توسط افراد، چه در انتخاب رشته و گرایش تحصیلی  باشد. یتحائز اهمنیازهاي بازار کار 
ها و عوامل  دوره دبیرستان و چه در زمان ورود به دانشگاه، همواره تحت تأثیر سیگنال

ها تحت تأثیر برخی مشاهدات و  اقتصادي و اجتماعی بوده است؛ این انتخابمختلف 
ها  مخصوصا روندها و گرایشات موقتی اجتماعی است و به دالیل مختلف، معموال از واقعیت

  دارد. انحراف
هاي کالن کشور، منابع زیادي در حوزه آموزش گذاري هاي اخیر، بنا بر سیاست طی دهه

و پرورش نیروي انسانی به ویژه در سطوح تحصیالت عالی و تکمیلی تخصیص داده شده 
 این رونداست و بر خالف انتظار، نرخ بیکاري فارغ التحصیالن روند افزایشی داشته است. 
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هاي جهت دهنده به انتخاب رشته از منظر نیازهاي بازار کار  سیگنال که است این بیانگر
کمی و کیفی در داخل کشور نشان   همانطور که شواهد کارآمدي الزم را  نداشته است.

  ي تحصیلی عمدتا مستقل از وضعیت بازار کار است.  داد، انتخاب رشته
ظه شد مسئله ناکارایی چنانچه در بخش پیشینه نظري و تجربی موضوع پژوهش نیز مالح

شغل یک موضوع -انتخاب رشته تحصیلی از منظر نیازهاي بازار کار و عدم تطبیق رشته
- رایج در بسیاري از کشورهاي جهان است که صعوبت انجام این تطبیق با توجه به ویژگی

  دهد. هاي آن را نشان می
هاي  ه وضعیت رشتهتواند متأثر از نبود اطالعات صحیح و صریح دربار این موضوع می 

تواند این باشد که سایر متغیرها  تحصیلی از منظر بازار کار رخ دهد. یک دلیل دیگر هم می
(عالقه و استعداد) در انتخاب رشته مؤثرتر از وضعیت بازار کار است. البته دلیل دوم با 

کار نبود تصویر درست و در دسترس از وضعیت بازار «شود. لذا  شواهد مختلف تایید نمی
تواند مهمترین دلیل  هاي انتخاب رشته می، و در نتیجه ناکارایی سیگنال»هاي تحصیلی رشته

  ناکارایی انتخاب رشته از منظر نیازهاي بازار کار باشد. 
شده از مسیرهاي گوناگونی ممکن است. شک تدقیق و تعمیق مطالعه و بررسی انجامبی 

ها و اي بیشتري دراین خصوص در رشتهمههاي کیفی و پرسشناتوان بررسیاز جمله می
هاي مختلف ترتیب داد. کاري که در خارج از کشور بسیار رایج و پرتکرار است دانشگاه

ها از منظر کار بسیار اما در ایران بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته و نتایج این انتخاب
  توجهی است.مورد بی

ي ها سالهاي  قتصادسنجی نیز که با استفاده از دادههمانطور که مشاهده شد نتایج تحلیل ا   
دهد در داخل  ) و با کنترل استان و نوع دانشگاه هم انجام شده است، نشان می1396-1387(

شود. بی معنا شدن ضریب  کشور نیز در انتخاب رشته، توجهی به نرخ بیکاري آن رشته نمی
ه نرخ بیکاري رشته (متغیر مستقل نرخ بیکاري در مدل فوق، تاییدي بر این فرضیه است ک

نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاري رشته  دهنده نرخ ثبت اصلی)، توضیح
ها و هیچکدام از استان ها، تاثیري  گانه، در هیچ نوع از دانشگاه 6هاي  در هیچکدام از رشته
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احتمال بیکارشدن یک فرد با  معناداري بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. به بیانی دیگر، اگر

افزایش یابد، احتمال انتخاب آن رشته توسط متقاضیان ورود به دانشگاه،  jتحصیل در رشته 
  کند. هیچ تغییري نمی

هاي استانی و  در بحث اقتصادسنجی نیز، اگرچه، تالش شده است با واردکردن داده
ز وابستگی نرخ انتخاب هر ها براي استان و نوع دانشگاه، یک سنجش صحیح ا کنترل داده

هاي رسمی، حاصل شود، اما با  رشته به نرخ بیکاري فارغ التحصیالن آن رشته با اتّکا به داده
هایی شده است که لحاظ آن در کارهاي  سازي ها، منجر به ساده این حال، محدودیت داده

اي بازار کار را تواند ابعاد دیگري از موضوع کارایی انتخاب رشته از منظر نیازه بعدي، می
  روشن کند، از جمله:

گیري و یا استخراج و تطبیق از  نرخ دستمزد به تفکیک رشته نیز به طریقی (نمونه -1
اثر نرخ  ،يکاریدر کنار نرخ ب ودرآمد خانوار) استخراج شود - هاي طرح هزینه داده

 ،یصنعت يکشورها در معموالشود.  یدستمزد هر رشته بر انتخاب آن رشته بررس
 يهاداده کشور، يآمار نظام در اما دارد وجود رابطه نیا در یشفاف يها داده
 .ندارد وجود ها رشته دستمزد نرخ درباره یحیصر

 افراد اشتغال از ناشی تطبیق عدم اثر رشته، هر انتخاب بر بیکاري نرخ اثر سنجش در -2
 با ،کشورها برخی در. شود لحاظ غیرمرتبط شغلی حوزه در مختلف هاي رشته

 در اما شود می تولید تطبیق، عدم خصوص در هایی داده التحصیالن، فارغ 1پیگیري
  . ندارد وجود هایی داده چنین ما کشور

 پذیرش ظرفیت جمله از نهادي هاي محدودیت لحاظ با را فوق برآورد توان می -3
  . بخشید بهبود مختلف هاي دوره در آن تغییرات و ها رشته

هاي سنجش اثر متغیرهاي بازار کار بر انتخاب رشته، از  ی از طرحبه طور کلی، برخ -4
توان اثر  اند. در این روش با دقت بیشتري می اي نیز استفاده کرده هاي پرسشنامه روش

عالقه و استعداد و متغیرهاي درونی مؤثر بر انتخاب رشته را نیز سنجید و اثر خالص 
                                                      
1. Tracking  
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پذیري نتایج  دست آورد اما سطح تعمیممتغیرهاي بیرونی (وضعیت بازار کار) را به 
ها پایین است. در مدل فوق، با توجه به  هاي استفاده شده در این روش و اتقان داده
اي در خصوص عالقه و استعداد، اثر عالقه و استعداد بر انتخاب رشته به  نبود داده

صورت مقدار ثابت فرض شده است. در واقع فرض شده است در طول زمان تغییري 
 هاي مختلف ایجاد نشده است.  در عالقه و استعداد به رشته

هاي انتخاب رشته از منظر  مبنی بر ناکارایی سیگنال پژوهش نیا يها افتهیبا توجه به 
به صورت  یاقدامات مختلفافزایش کارایی، با هدف  رسد یبه نظر منیازهاي بازار کار، 

  توان انجام داد: ی میبیهمزمان و ترک
  ها آن تیهدا و یلیتحص مقاطع يابتدا از آموزان  دانش یجاستعدادسن  ·
  ندهیآ انداز چشم ي ارائهاشتغال همراه با  یو زمان یمکان شیآما ·
  اشتغال یلیتحل اطالعات جامع سامانه یطراح ·
  کار بازار يازهاین با متناسب یتیترب و یآموزش نظام تیفیک تیتقو ·
 اشتغال يآمار يها داده  دکنندهیتول زمراک با رشته انتخاب مشاوره مراکز نیب وندیپ ·
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Abstract 
Due to the undesirable phenomenon of graduate unemployment and its 
negative effects, Addressing the issue of how to major choice is of particular 
importance. The main question of the research is whether the existing signals 
of choosing a field have been effective in guiding people in accordance with 
the needs of the labor market? The method of this research is descriptive-
analytical; It has been a combination of documentary studies, qualitative 
statistical analysis (descriptive statistics) and analytical statistics (cross-
sectional econometrics). The findings of this study, which was conducted 
using the data of the years (2006-2018) and controlled by the province and 
the type of university, show in major choice of volunteers, no attention is 
paid to the unemployment rate of that field. The non-significance of the 
unemployment rate coefficient in the above model confirms the hypothesis 
that the unemployment rate of the field (main independent variable) does not 
explain the registration rate in that field (dependent variable), Therefore, the 
unemployment rate of the field in any of the six fields, in any type of 
universities and in any of the provinces, has no significant effect on the rate 
of major choice. According to the theoretical and experimental background 
of research in many other countries, there is a problem and weakness and 
they have followed solutions for it.  
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