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  چکیده
شـغل اسـت کـه بـه صـورت عـدم       -هاي بازار کار ایران پدیده ناهمخوانی تحصـیل ترین چالشیکی از مهم

یابـد. ایـن مقالـه دو هـدف     کرده و نیروي کار مورد نیاز مشاغل انعکاس میتناسب میان نیروي کار تحصیل
گیـري عوامـل   شغل و هدف دوم، انـدازه -مخوانی تحصیلکند که هدف اول، سنجش ناهاصلی را دنبال می

هاي سرشماري عمومی نفوس و مسـکن کـه توسـط مرکـز     به این منظور، با استفاده از داده بر آن است. مؤثر
از ) ISCO( و مشـاغل ) ISCED(المللـی تحصـیالت   هاي بـین بنديآمار ایران انجام گرفته، به کمک طبقه

تحلیل ساختار بازار کار  منظوربهگاه هنجاري استفاده شده است. همچنین مشاغل و دید وتحلیلتجزیهروش 
دهـد کـه بـازار    نشان می آمدهدستبههاي کشور از رگرسیون فضایی استفاده شده است. نتایج در شهرستان

کـه در   ايگونـه بـه دچار تغییرات ساختاري شگرفی شده است.  1390تا  1375هاي کار ایران در فاصله سال
تـرین دلیـل آن کمبـود نیـروي کـار      ناهمخوانی به صورت تحصیالت فرونیاز بوده است که مهم 1375 سال

و با گذر زمان، همزمان با افزایش عرضه  تدریجبهکرده دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار بوده ولی تحصیل
تبـدیل   1390ز در سـال  ی آموزش عالی این پدیده به تحصیالت فرانیـا نیروي کار دانشگاهی و گسترش کم
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شده است. عالوه بر این، افزایش در هر یک از متغیرهاي شاخص تخصص منطقه، نـرخ بیکـاري اسـتاندارد    
سال به باال)، سـهم زنـان شـاغل و سـهم شـاغالن سـاکن روسـتاها نـاهمخوانی          50شده، سهم شاغالن مسن (

 دهد.شغل را افزایش می-تحصیل
  

   .کردهغل، تحصیالت فرانیاز، تحصیالت فرونیاز، نیروي کار تحصیلش-ناهمخوانی تحصیل ها:کلیدواژه
 JEL :I25 ،J21 ،J24 ،O33 ،P23 ،R23 بنديطبقه

  
  مقدمه

هاي پـیش روي جوامـع اسـت کـه پیامـدهاي بسـیار نـاگوار و        ترین چالشبیکاري یکی از مهم
بـوده و امنیـت و    کننـده نگـران اي نامطلوبی را به همراه دارد. افزایش نرخ بیکـاري، همـواره مسـئله   

بنابراین موضوع اشتغال و دستیابی افـراد بـه    ؛دهدالشعاع خود قرار میاي را تحتآرامش هر جامعه
ریـزان  هـاي برنامـه  ترین نیازهاي جامعه و یکی از دغدغهشغل مورد نظر و کاهش بیکاري از اساسی

ادي هـر کشـوري اسـت،    است. بر ایـن اسـاس اشـتغال و بیکـاري از جملـه موضـوعات مهـم اقتصـ        
یافتگی جوامـع  هاي توسعهکه افزایش اشتغال و کاهش بیکاري به عنوان یکی از شاخص ايگونهبه

تواند عالوه بر کمیت نرخ بیکاري که افزایش آن می .)Aghaei and et al, 2013( شودتلقی می
نیازمند توجه است. منظـور از  هاي بیکاري نیز تبعات نامناسبی به دنبال داشته باشد، ماهیت و پویایی

-ها، تفـاوت نـرخ بیکـاري در مقـاطع تحصـیلی مختلـف، تفـاوت نـرخ بیکـاري دانـش          این پویایی
-آموختگان دانشگاهی و سایر بیکاران، تفاوت نرخ بیکاري زنان و مردان و ... است که توجه به آن

التحصیالن میان بیکاري فارغ کند. در اینهاي بازار کار راهنمایی میها ما را در درك بهتر ویژگی
-بـه اعتقـاد عمـوم نظریـات توسـعه، دانـش       چراکـه دانشگاهی از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت.   

شوند و بایـد بـه عنـوان محـرك     ، سرمایه انسانی جامعه قلمداد مینوعیبهآموختگان دانشگاهی که 
  آفرین باشند.رشد اقتصادي نقش

هاي کالن کشور، منابع زیادي به آموزش نیروي انسانی گذاريبنا بر سیاستهاي اخیر، طی دهه
شـواهد و قـراین    حـال بااینعالی و تکمیلی تخصیص داده شده است. ویژه در سطوح تحصیالت به

کرده براي رفع نیازهاي واقعی بازار کار، ه جاي آماده کردن افراد تحصیلبدهد که کشور نشان می
زش کـرده اسـت کـه یکـی از نتـایج آن، افـزایش       تر صرف گسترش کمی آمـو وقت خود را بیش
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کرده حتی تا سطح دکتري است. باقی ماندن این شرایط در اشتغال روزافزون شمار بیکاران تحصیل
هاي شغلی مورد نیاز بازار کار، توجهی نسبت به لزوم کسب مهارتالتحصیالن دانشگاهی و بیفارغ

هـا باشـد.   نشگاهی، همواره بیش از سایر گـروه آموختگان داباعث شده است که نرخ بیکاري دانش
بیکـاري   95طبق گزارش چکیده نتایج طرح آمـارگیري نیـروي کـار مرکـز آمـار ایـران، در سـال        

باشد کـه ایـن نـرخ در    درصد می 9/25سال  29تا  15درصد و بیکاري جوانان  4/12عمومی کشور 
 درصد است. 3/42و در زنان  4/21مردان 

اي است کـه در ادبیـات   آموختگان دانشگاهی پدیدهبودن نرخ بیکاري دانشیکی از دالیل باال 
شـغل  -شود. ناهمخوانی تحصیلیاد می 1شغل-خوانی تحصیلعلمی اقتصاد از آن تحت عنوان ناهم

تواند به دو صورت عمودي و افقی پدیدار شود. منظـور از نـاهمخوانی عمـودي ایـن اسـت کـه       می
مثـال   طـور بـه  ؛تر از نیاز جامعه باشـد تر و یا کمآموختگان بیشسطح تحصیالت و یا مهارت دانش

جامعـه از تحصـیالت    نیروي کـار داراي مدرك کارشناسی نیاز داشته باشد اما  نیروي کارجامعه به 
ایـن اسـت کـه نـوع تحصـیالت و یـا        تري برخوردار باشد. منظور از ناهمخوانی افقـی باالتر یا پایین

آموختگـان رشـته   کشـور بـه دانـش    مثـال عنـوان بـه با نیاز جامعه نباشـد.   مطابق نیروي انسانیمهارت 
باشـند. ایـن    کـرده هـاي تحصـیل  متقاضـیان کـار، در رشـته    کهدرحالی ؛کشاورزي نیاز داشته باشد

پژوهش از میان دو نوع ناهمخوانی ذکر شده، نـاهمخوانی عمـودي میـان تحصـیالت و شـغل را در      
خـوانی در  و قصد دارد ضمن سـنجش حجـم و گسـتره ایـن نـاهم     دستور کار خود قرار داده است 

بدیهی است تحلیـل و  ترین عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کند. هاي کشور، برخی از مهمشهرستان
گـذاران بـازار کـار را در    گذاران آموزش عالی کشور و هم سیاستمطالعه این پدیده، هم سیاست

 رساند.آموختگان دانشگاهی یاري میدانشبیکاري  ویژهبهحل بهتر بحران بیکاري 

اي در رابطه بـا موضـوع اسـت. در    این مقاله شامل شش بخش است که بخش اول بیانگر مقدمه
شود. در بخش سوم، چهـارم و پـنجم نیـز    بخش دوم مبانی نظري و مطالعات پیشین تحقیق مرور می

ازار کـار، معرفـی متغیرهـاي    کرده در بروش تحقیق، وضعیت عرضه و تقاضاي نیروي کار تحصیل
 گیري تحقیق است.بندي و نتیجهتحقیق و برآورد مدل بیان خواهد شد. بخش ششم نیز شامل جمع
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 مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 نظریه کرده،تحصیل کار نیروي اهمیت و نقش خصوص در اقتصادي نظریات ترینمهم از یکی
 Schultzهمچـون   اندیشـمندانی  مطالعـات  بـا  کـه  انسـانی  ایهسـرم  نظریـه  در. اسـت   انسانی سرمایه

 مهـم  عوامـل  از یکی عنوان به انسانی سرمایه نقش بر گردید، مطرح Becker (1964)و  (1961)
 اقتصـاددانانی  آثـار  و 1990 دهـه  بـه  نظریه این تکامل. است شده تأکید اقتصادي رشد کنندهتعیین

 بر زا،درون رشد هايمدل کردن مطرح با که ددگربازمی  Mankiw, Romer & Wiel همچون
  .نمودند تأکید است رشد براي کلیدي منبع یک انسانی سرمایه که نکته این

 انسـانی  سـرمایه  گـر ا   Mankiw, Romer & Wiel(1992) توسط شده انجام مطالعات طبق
 انسـانی  سـرمایه  از هـا آن منظـور . شودمی سازگارتر تجربی شواهد با مدل این شود سولو مدل وارد

 ترکیـب  بـا  اقتصـاد  در محصـول  دیـدگاه  ایـن  طبـق . است مختلف هايمهارت و آموزش تحصیل،
-می ارائه اساس همین بر نیز تولید تابع و شودمی تولید کار نیروي و فیزیکی سرمایه انسانی، سرمایه

 نظریـات  در کـه  سـرمایه،  عامـل  بـا  آن تفـاوت  و انسـانی  نیـروي  کیفـی  هايویژگی بنابراین،. شود
 اصـطالح  و گرفـت  قـرار  توجـه  مـورد  تـدریج به بود شده سپرده فراموشی به کالسیک اقتصاددانان

  .شد کار نیروي جایگزین انسانی نیروي
-رسد این نظریه نسبت به پیچیدگیاهمیت بسیار باالي نظریه سرمایه انسانی، به نظر می رغمیعل

کمی دارد. یعنی کمیت سرمایه انسانی را  صرفاًنگاهی هاي بازار کار غفلت ورزیده و به این پدیده 
 آنکهحالکند. تخصیص و جایابی وي در بازار کار بررسی می هاي آن، نحوهبدون توجه به ویژگی

تواند ایـن  در اثرگذاري سرمایه انسانی بر رشد اقتصادي عوامل متعددي مؤثر هستند که هر یک می
توان بـه ظرفیـت   ذاري را تحت تأثیر قرار دهد. از آن جمله میاثرگذاري یا حداقل میزان این اثرگ

کرده توسط مشاغل اشاره کرد که در نظریه سرمایه انسانی کمتر به آن جذب نیروي انسانی تحصیل
  پرداخته شده است.

هایی مطـرح گردیـده و   هاي ناهمخوانی در بازار کار، در واکنش به چنین پیچیدگیانواع نظریه
کنند نقش سرمایه انسـانی در عملکـرد یـک اقتصـاد را از رهگـذر نحـوه انطبـاق        هر یک تالش می

پدیده تحصـیالت  هاي مورد نیاز بازار کار تحلیل کنند. هاي بالفعل نیروي انسانی و ویژگیویژگی
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در  2التحصیالن دانشگاهی براي اولـین بـار توسـط ریچـارد فـریمن     فرانیاز به دنبال موج عرضه فارغ
مطرح شد. البته این مسأله  متحدهایاالتالتحصیالن در مورد بازار کار فارغ 1976سال اي در مطالعه

بخش عمده  ).McGuinness, 2006(به بعد بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفت  1980از سال 
که در ادامـه   گیردشغل در چارچوب نظریات اقتصاد بازار کار قرار می-ادبیات ناهمخوانی تحصیل

شود. باید ها در توضیح و تبیین چرایی پدیده فوق اشاره میترین نظریات و دیدگاهز مهمبه برخی ا
شغل و شناسایی موقتی -ها، از جهت بررسی علل اصلی ناهمخوانی تحصیلتوجه کرد که این نظریه

  اند.و یا دائمی بودن ناهمخوانی مجزا شده
و سـرمایه انسـانی مشـابه اسـت،      هـاي رقابـت شـغلی   ساختار اساسی بـازار کـار در مـدل    اگرچه

وري و بهـره پذیري نهادي کـه در آن  بر انعطاف 3برخالف نظریه سرمایه انسانی، نظریه رقابت شغلی
کنـد. طبـق ایـن    هاي فردي در ارتباط است، تمرکز میهاي مشاغل نه با ویژگیدرآمدها با ویژگی

-وجود در جامعه صـورت مـی  نظریه، تخصیص مشاغل بر اساس عرضه کارگران و عرضه مشاغل م
در خدمت به دسـت آوردن   سادگیبهشود که تحصیالت ، رقابت شغلی موجب میدرنهایتگیرد. 

گیرد. بنابراین افرادي که تحصیالتی بیش از تحصیالت مورد نیاز براي مشاغل دارنـد،  مشاغل قرار 
زد یکسـانی دریافـت   هـا همخـوانی دارد، دسـتم   و مشاغل آن در مقایسه با کارگرانی که تحصیالت

  .)Farooq, 2011( شود تحصیالت فرانیاز، بازدهی صفر داردکنند. در این صورت گفته میمی
-هایی با درآمد باال رقابت میفرض اصلی مدل رقابت شغلی این است که کارگران بر سر شغل

بازار کار نیز  شود. در طرف تقاضايبندي مشاغل بر اساس درآمد میآنان باعث رتبه کنند و رقابت
بندي نیروي کار بر اساس سـطح  وري باال منجر به رتبهها براي کارگرانِ داراي بهرهرقابت بین بنگاه

کنند. بـر اسـاس   شود. بنابراین، افراد با تحصیالت باالتر، درآمد بیشتري کسب میمی تحصیالتشان
کند ولـی تـا   ار کار را فراهم نمیهاي مورد نیاز بازهمه دانش و مهارت لزوماًتحصیالت این نظریه، 

  .)Thurow, 1975( آن افراد کاراتر را غربال کرد وسیلهبهتوان حدودي می
 Sattinger 4شـغل ) تخصـیص ( هاي نظري در این زمینه، نظریه انتسابیکی دیگر از چارچوب
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ي هااست. این نظریه مدعی است که تخصیص کارگران ناهمگون به مشاغلی با پیچیدگی )1993(
فراوانی طرف عرضه و تقاضا بر هم منطبـق نیسـت. بنـابراین     متفاوت با مشکل مواجه است و توزیع

توجـه باشـد،   کـرده بـی  نسبی کـارگران تحصـیل   نسبی به تغییرات عرضه طوربهاگر ساختار مشاغل 
ایـن   .)Farooq, 2011(اي بلندمـدت و دائمـی باشـد    هاي تحصیلی ممکن است پدیدهناهمخوانی

، حـال بـااین کامل با تحصـیالت مـرتبط اسـت.     طوربهوري ه بر این فرض استوار است که بهرهنظری
 درواقـع  وري یکسانی در همه مشـاغل ندارنـد.  کرده با تحصیالت مشابه بهرههمه کارگران تحصیل

کارگران در مشاغل خاصی مزیت نسبی دارند. بر این اساس، مشکل تحصیالت فرانیـاز زمـانی رخ   
شـوند. بنـابراین   ها مزیت نسبی دارند اختصاص داده نمیکارگران به مشاغلی که در آن دهد کهمی

هاي کارگران آن مهارت موجببهتحصیالت فرانیاز یک شکلی از ناکارآمدي تخصیص است که 
  ).Linsley, 2005( ماندمی بالاستفاده
کنـد  بیـان مـی   Sicherman and Galor (1990) 5جایی شغلی و یا تحرك شغلیجابه نظریه

هـایی را بـا   واردان به بازار کار که از سطوح باالي تحصیالت رسمی برخوردارند، موقعیـت که تازه
-ها را با تحصیالت فرانیاز مواجه میظاهراً این مسأله آن کهدرحالیپذیرند هدف کسب تجربه می

ـ         اي مـوقتی اسـت،   دهکند. همانند مدل سـرمایه انسـانی، در ایـن نظریـه نیـز تحصـیالت فرانیـاز پدی
در نظریه تحرك شغلی فرض بر این است که افراد به دلیل رسیدن به موقعیت بهترِ شـغلی   حالبااین

ها تحصیالت فرانیاز داشته باشند. نظریه تحـرك  کنند که در آنهایی را انتخاب میدر آینده، شغل
زار کـار خـوب اسـت و در    یـک بـا  هاي اسـتاندارد  کند، تحصیالت فرانیاز از ویژگیشغلی بیان می

  ).Linsley, 2005(دهد ها رخ میگیري افراد و بنگاهتصمیم نتیجه
-عالمـت  است. در نظریه 7گريو نظریه غربال 6دهیدو نظریه دیگر در این زمینه، نظریه عالمت

 معمـوالً ها با عدم تقارن اطالعـات دربـاره کـارگران مواجـه هسـتند و      شود که بنگاهدهی فرض می
ها ارزیابی دهند که تولید نهایی بالقوه متقاضیان کار را قبل از استخدام و به کارگیري آنمی ترجیح
نیـروي کـار را بـر اسـاس میـزان       معمـوالً بینی کنند. در نتیجه براي رسیدن بـه چنـین هـدفی    و پیش
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انه کنند. در مقابل، افراد نیز از تحصیالت به عنوان یک نشـ تحصیالت و مدرك تحصیلی غربال می
دهی در این است که افراد در تحصیالتی کنند. در چنین حالتی، تعادل عالمتو عالمت استفاده می

گذاري کننـد و بنـابراین   شان مورد نیاز است، سرمایهچه که براي انجام وظایف شغلی تر از آنبیش
 .)Spence, 1973(کند تحصیالت فرانیاز افزایش پیدا می

است  8شغل، نظریه تحرك فضایی-رتبط با پدیده ناهمخوانی تحصیلهاي میکی دیگر از نظریه
کند در بازارهاي محلی کوچک داراي ظرفیت محدود براي مهاجرت یا رفـت و آمـد،   که بیان می

نشان دادند کـه   Buchel & Van Ham (2003)کرده فرانیاز هستند. افراد تحصیل ادیزاحتمالبه
دهنـد. ایـن   افراد، تحصیالت فرانیاز را تحت تأثیر قـرار مـی  اي و تحرك فضایی هاي منطقهویژگی

در احتمال بـروز تحصـیالت فرانیـاز دارد و     یتوجهقابلمحققان بیان کردند که اندازه بازار کار اثر 
هاي شغلی بیشتري را نسبت بـه یـک بـازار کـار     یک بازار کار بزرگ تعداد مشاغل بیشتر و فرصت

منطبق بـا نظریـه مشـهور آدام     نوعیبهاین دیدگاه . )Jauhiainen, 2010(کند کوچک فراهم می
). Smith, 1776(کنـد  اسمیت است که معتقد بود اندازه بازار دامنـه تقسـیم کـار را محـدود مـی     

هاي فضایی گـاهی بـا اسـتفاده از نظریـه تحصـیالت فرانیـاز       شغل و محدودیت-ناهمخوانی تحصیل
مطـرح شـد، بیـان     10توسط فرانک 1978نیاز مشتقه که در شود. نظریه تحصیالت فرابیان می 9مشتقه

-این نظریه ادعا مـی  ویژهبههاي فضایی علت اصلی تحصیالت فرانیاز است. کند که محدودیتمی
جستجوي شغلی زنان به  کهدرحالیکنند را در بازار کار جهانی انتخاب می شغلشانکند که مردان 
  .)Buchel and Battu, 2003(کند کار می سرانشانهمشود که اي محدود میبازار کار منطقه

هـاي مختلـف، بـا    شغل مطالعـات مشـابهی در کشـور   -گیري ناهمخوانی تحصیلدر زمینه اندازه
هـاي در دسـترس،   هاي گوناگون انجام شده که بسته به عوامل تأثیرگذار و دادهگیري از روشبهره

  نتایج متفاوتی را به دست داده است.
MokhtariPour & Siyadat )2007(   ــر بیکــاري ــل اقتصــادي ب ــأثیر عوام در پژوهشــی ت

ها را در میان اعضاي هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اصـفهان مـورد بررسـی قـرار     کردهتحصیل
________________________________________________________________ 
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هـاي دانشـگاهی از عوامـل    کردهدادند. نتایج این پژوهش بیانگر اثرپذیري افزایش بیکاري تحصیل
سازي، عدم حمایت گذاري، اجراي خصوصیند از: کمبود سرمایهاقتصادي است. این عوامل عبارت

از دستاوردهاي داخلی، عدم تسهیالت اشتغال، اقتصاد متکی به نفـت و کـاهش رشـد محصـوالت     
کنند که در رابطه با این تأثیر ها در مطالعه خود به این نکته اشاره میناخالص داخلی. در ضمن، آن

هـاي  عضـاي هیـات علمـی و دانشـجویان بـا توجـه بـه ویژگـی        و چگونگی آن اختالف نظري بین ا
  دموگرافیک آنان (سن، مدرك تحصیلی و دانشکده) وجود ندارد. 

Ebrahimi and et al (2015) اي ارتباط بین تحصیالت و شغل را در جامعه آماري در مقاله
دهی را در هر کرده و متوسط باز گیرياندازه 1382 در سال وردوگو-ایران به کمک مدل وردوگو

تحصـیالت افـراد بـا     کهدرصورتیدهد به دست آوردند. نتایج نشان می %3/9سال تحصیلی رسمی 
هایی که تحصیالت فرانیاز دارند، درآمد کمتري نسبت به دیگر افـراد و در  یکدیگر برابر باشد، آن

ین، تجربـه نیـز بـر    کنند. عالوه بر امقابل، افراد داراي تحصیالت فرونیاز، درآمد بیشتري کسب می
درآمد افراد، داراي تأثیر مثبت اما کاهنده است و همچنین زنان و مجردها، درآمد کمتـري نسـبت   

  کنند.به سایرین کسب می
شـاره کـرد   ا Duncan and Hoffman (1981)توان به مطالعه پیشرو از مطالعات خارجی می

میـزان تحصـیالت    11کـارگران  خود اظهاريگیري از روش هاي پانل و با بهرهکه با استفاده از داده
درصد بـرآورد کردنـد و دریافتنـد کـه نـرخ       42براي کشور آمریکا معادل  1976فرانیاز را در سال 

هـا  تر از نرخ بازده تحصیالت مورد نیاز اسـت. آن هاي تحصیل اضافی مثبت، اما کوچکبازده سال
  نصف برآورد کردند. تقریباًاین نسبت را 
انجـام گرفـت،    Verdugo & Verdugo (1989)توسـط  که در کشور آمریکا اي در مطالعه

هـا اولـین کسـانی    درصد به دسـت آمـد. آن   9/10، 1980مقدار شاخص تحصیالت فرانیاز در سال 
ها دریافتنـد کـه در صـورت برابـر     بودند که از روش میانگین تطابق تحقق یافته استفاده کردند. آن

تحصیالت فرانیاز دارنـد، نسـبت بـه شـاغالنی کـه تحصـیالت        بودن سطح تحصیالت، شاغالنی که
مورد نیاز دارند، درآمد کمتري کسب خواهند کرد و همچنین کارگرانی کـه تحصـیالت فرونیـاز    

________________________________________________________________ 
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  دارند، نسبت به کارگران داراي تحصیالت مورد نیاز، درآمد بیشتري کسب خواهند نمود.
Linsley  (2005) ساله اسـترالیا   54تا  18هاي نیروي کار داده در مطالعه خود که با استفاده از

گیري کند، ضمن معرفی سه روش اندازهعلل بروز ناهمخوانی تحصیلی را در این کشور بررسی می
هاي خودارزیابی، بررسی مشاغل و روش تطابق تحقـق یافتـه، بـا اسـتفاده از     ناهمخوانی یعنی روش

تخصیص و تحرك شـغلی و روش تطـابق تحقـق     چهار نظریه کلیديِ سرمایه انسانی، رقابت شغلی،
گیرد که مدل رقابت شغلی دهد. او نتیجه میقرار می وتحلیلتجزیهیافته تحصیالت فرانیاز را مورد 

  پردازد.به بهترین شکل به وجود و علل تحصیالت فرانیاز در بازار کار می
 2000رشـماري سـال   هـاي س که با استفاده از دادهChiswick and Miller (2009) همچنین 

میـزان   وتحلیـل تجزیـه گیـري از رویکـرد تحصـیالت فرانیـاز و فرونیـاز بـه       و با بهـره  متحدهایاالت
ناهمخوانی تحصیالت با نیازهاي شغلی در میان نیروي کار مردان پرداختند، به ایـن نتیجـه رسـیدند    

 کـه درحـالی تـر اسـت.   شـایع اند، که تحصیالت فرانیاز در میان افرادي که تازه وارد بازار کار شده
ــان افــراد مســن بیشــتر اســت.   ــانگر آن اســت کــه در  درنهایــتتحصــیالت فرونیــاز در می نتــایج بی

  همواره احتمال تحصیالت فرونیاز بیشتر از تحصیالت فرانیاز بوده است.  متحدهایاالت
Nordin & et al (2010)  در درآمـد  جریمه و شغل-ناهمخوانی تحصیل بررسی منظوربهنیز 

سـوئد ارزیـابی    شـغل را بـراي کشـور   -ساله، ناهمخوانی تحصیل 28-39 زنان و مردان گروه دو هر
 مـردان  براي هم شغل-تحصیل هايناهمخوانی براي مجازات که دهدمی نشان تحقیق نتایج کردند.

. یابـد مـی  کـاهش  رقم این دارند کاري تجربه که مردانی براي ولی است باال رقمی زنان براي هم و
  .است درصد 28 زنان براي و درصد 32 مردان براي درآمد جریمه

-ناهمخوانی تحصـیل "با عنوان  Senarath and Patabendige (2014)اي که توسط مطالعه
 آیا گویی به این سؤال است کهانجام گرفته درصدد پاسخ "التحصیالن سریالنکاشغل در میان فارغ

 در و دارد؟ وجـود  شـغل -تحصـیل  ناهمخوانی التحصیالن آندر میان فارغ و سریالنکا کار بازار در
 دهـد مـی  نشـان  مطالعه این نتایج 12رسمی؟ یا است واقعی ناهمخوانی این آیا کهاین وجود، صورت

________________________________________________________________ 

ه شده است هاي وابسته به دولت مرکزي در جامعه محاسبها و سازمانمنظور از ناهمخوانی رسمی، ناهمخوانی است که توسط داده 12
در حالی که ناهمخوانی واقعی، ناهمخوانی است که در جامعه به صورت بالفعل وجود دارد. این دو ناهمخوانی ممکن است یـک عـدد را   

توانند بـه مقالـه سـنارات و پاتابنـدیج     مندان جهت مطالعه بیشتر مینمایش داده و یا در برخی موارد اعداد متفاوتی را نشان دهد. عالقه
  مراجعه نمایند. )2014(
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شـود  همچنین بیان مـی  دارد. وجود تحصیلی ناهمخوانی سریالنکا التحصیالنفارغ کار بازار در که،
 نـاهمخوانی  افقـی،  نـاهمخوانی  کهدرحالی است رسمی خوانیناهم عمودي ناهمخوانی در این بازار

  .است واقعی
Kupets )2015( ، سال کشـور اوکـراین و بـا مـدل پانـل هاسـمن       10هاي با استفاده از داده-

شغل در میان نیروي کار پرداخته است. وي در این پـژوهش  -به بررسی ناهمخوانی تحصیل 13تیلور
هـاي  شغل به محاسبه ناهمخوانی در اسـتان -همخوانی تحصیلگیري ناهاي اندازهضمن معرفی روش

ترهـا  دهد که شاغالن مسن نسبت به جواناین کشور نیز پرداخته است. نتایج پژوهش وي نشان می
بیشتر داراي تحصیالت فرانیاز هستند و تحصیالت فرانیاز در اغلب موارد موجب نزول کارگران به 

  شود.تر میمشاغل پایین
انجام گرفت، ناهمخوانی در بـازار  ) Morgado & et al)2016 دیگري که توسط در مطالعه 

هـا، نـاهمخوانی عمـودي و نـاهمخوانی     کشور اروپایی محاسبه و بررسی شد. شـاخص  30کار براي 
دهـد  کنند. نتایج نشان مـی گیري کرده و در سراسر کشور و در طول زمان مقایسه میافقی را اندازه

درصد از کـارگران تحصـیالتی بیشـتر و یـا کمتـر از حـد        35تا  15ایی بین که در کشورهاي اروپ
هاي فرونیاز کردههاي فرانیاز بیش از تحصیلکردهمعمول دارند و همچنین در این کشورها تحصیل

مدت و بلندمدت را نیز ها همچنین تأثیر میزان مختلف ناهمخوانی بر تولید سرانه در کوتاهاست. آن
 مدت است.تر بودن اثرات کوتاهکه نتایج حاکی از قويبررسی نمودند 

  
  روش تحقیق -3

-گیري ناهمخوانی تحصـیل هاي مختلفی براي اندازهدر ادبیات نظري و تجربیِ بازار کار، روش
شغل، میزان تحصیالت فرانیاز، فرونیاز و مورد نیـاز وجـود دارد. بایـد توجـه داشـت کـه هـر یـک         

ها برتري مطلقی نسبت به سایر از آن یکهیچهایی بوده و محدودیت ها داراي معایب وشروازاین
بنابراین انتخـاب روش تـا حـد زیـادي بـه       .(Leuven and Oosterbeek, 2011)ها ندارد روش

گیـري نـاهمخوانی   بـراي انـدازه   درمجمـوع هـاي در دسـترس بسـتگی دارد.    هماهیت و کیفیـت داد 

________________________________________________________________ 
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 روش بـه  موسـوم  هنجـاري  ، دیـدگاه 14اظهـاري  خـود  شغل، سه روش اصلی شامل روش-تحصیل
  وجود دارد.  17آماري دیدگاه به موسوم 16یافته تحقق تطابق روش ،15مشاغل وتحلیلتجزیه

که از خود افراد  ايگونهبهاند. هاي منتج شده از دیدگاه خود اظهاري بر پایه خودارزیابیروش
-می سؤال شغلشانالت و مهارت وري تحصیدر خصوص سطح تحصیالت مورد نیاز و یا نرخ بهره

شود. این روش، خود به دو صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم قابـل انجـام اسـت. در روش مسـتقیم از       
شان تحصیالت فرانیاز، فرونیـاز و یـا مـورد نیـاز دارنـد      کارگران در مورد این که آیا در شغل فعلی

صـیالت رسـمی مـورد نیـاز     هـا در مـورد حـداقل تح   در روش غیرمسـتقیم از آن  و شـود میپرسیده 
هـا بـا میـزانِ تحصـیالت مـورد نیـاز       میـزان تحصـیالت واقعـی آن    درنهایتشود. می سؤال شغلشان
  .(Alba-Ramirez and Blazquez, 2002) شودمقایسه می شغلشان

گران اسـت کـه   متخصصان و تحلیل وسیلهبهمند مشاغل، یک ارزیابی نظام وتحلیلتجزیهروش 
ت مورد نیاز در عناوین شغلی مختلـف را تعیـین کـرده و سـپس ایـن نیازهـاي       سطح و نوع تحصیال

یـک   .(Tsang and et al, 1991)کننـد  تحصیلی را با تحصیالت واقعـی کـارگران مقایسـه مـی    
 ,Ebrahimi and et al)) اسـت  DOT( متحـده ایاالتنمونه در این مورد، فرهنگ عناوین شغلی 

المللی تحصیالت و مشـاغل  هاي بینبنديهاي تحصیلی را از طبقهبنابراین این دیدگاه نیاز .2015(
-کنند میان مهـارت ها تالش میبنديکنند. این طبقهاستخراج می 19ISCEDو یا  18ISCOاز قبیل 

  هاي شغلی و سطوح تحصیلی انطباق ایجاد کنند. 
مربـوط بـه   تر است و از متوسط سطح تحصیالت روش تطابق تحقق یافته، از لحاظ ماهیت عینی

کند. در این روش یـا دیـدگاه، تحصـیالت مـورد نیـاز در هـر شـغلی، از یـک         هر شغل استفاده می
-انحراف معیار در اطراف میانگین تحصیالت کسب شده توسط کارگران در هر شغل حاصـل مـی  

هـا از میانـه بـه    شـوند کـه در یکـی از آن   هاي فرعی دیگري نیز از این دیدگاه ناشی میشود. روش
________________________________________________________________ 

14- Self Assessment (SA) 
15- Job Analysis (JA) 
16- Relized Matches  (RM) 
17- Statistical approach 
18- International Standard Classification of Occupations-1988(2008) 
19- International Standard Classification of Education-1997 
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  شود. و در دیگري از مد استفاده می )Linsley )2005میانگین  جاي
مشـاغل از   وتحلیـل تجزیـه بنابراین، با توجه به ماهیت آمار و اطالعات بازار کار کشـور، روش  

ش، روازایـن گیـري  تر اسـت. بـر همـین اسـاس، ایـن مقالـه بـا بهـره        هاي موجود مناسبسایر روش
-به تفکیک براي شهرسـتان  1390و  1385، 1375ش زمانی شغل را براي سه بر-ناهمخوانی تحصیل

-هاي این مطالعه که از سایت مرکز آمار کشور جمعهاي کشور محاسبه و تحلیل کرده است. داده
ها و ابعاد فضایی آوري گردیده، برگرفته از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن است. ویژگی

قادر است  خوبیبهرگرسیون فضایی  چراکهشود؛  این اطالعات موجب شده تا از رگرسیون فضایی
-هـا مـی  ها را که منجر به خودهمبستگی فضـایی میـان داده  اي ناشی از همجواريسرریزهاي منطقه

بـراي پیگیـري اهـداف پـژوهش، پـس از بررسـی وضـعیت         ادامه شود، در تخمین لحاظ نماید. در
تـایج تخمـین مـدل تحقیـق بـه روش      کـرده در کشـور، ابتـدا ن   عرضه و تقاضاي نیروي کار تحصیل

 شود. حداقل مربعات معمولی و سپس به روش رگرسیون فضایی ارائه می
  

  عرضه و تقاضاي نیروي کار داراي تحصیالت عالی - 4
پردازد. بـدین منظـور از   آموختگان آموزش عالی میاین بخش به تحلیل بازار نیروي کار دانش

شود. منظور از عرضه نسبی وي کار دانشگاهی استفاده میدو متغیر عرضه نسبی و تقاضاي نسبی نیر
نیروي کار دانشگاهی نسبت جمعیـت فعـال داراي تحصـیالت دانشـگاهی بـه جمعیـت فعـال فاقـد         

مشابه تقاضاي نسبی نیروي کار دانشگاهی نیـز معـادل بـا نسـبت      طوربهتحصیالت دانشگاهی است. 
اغل فاقـد تحصـیالت دانشـگاهی اسـت.     جمعیت شاغل داراي تحصیالت دانشگاهی به جمعیت شـ 

-دهد. مالحظـه مـی  نشان می 1390تا  1375هاي جدول زیر تغییرات این دو متغیر را در فاصله سال
طبـق   کـه طـوري بهها پیوسته افزایش داشته است. شود که عرضه نسبی نیروي کار در طول این سال

عیت فعال فاقد تحصیالت دانشگاهی نفر جم 100به ازاي هر  1375برآوردهاي این تحقیق، در سال 
نفر جمعیت فعال داراي تحصیالت دانشگاهی وجود داشته است؛ امـا ایـن نسـبت در     13در کشور، 

باید گفت عرضه  درمجموعدرصد رسیده است.  4/26و  7/18به ترتیب به  1390و  1385هاي سال
 1390تـا   1385در دوره درصـد و   44معـادل   1385تـا   1375نسبی نیروي کار دانشگاهی در دوره 

 درصد رشد کرده است.  41معادل 
اما در طرف مقابل، تقاضاي نیروي نسبی نیروي کار دانشگاهی به رغم افزایش نتوانسته رشـدي  
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بـه ازاي هـر    1375دهد که در سـال  متناسب با رشد عرضه داشته باشد. برآوردهاي تحقیق نشان می
نفـر جمعیـت شـاغل     3/16هی، در بازار کار کشـور  نفر جمعیت شاغل فاقد تحصیالت دانشگا 100

بـه ترتیـب    1390و  1385هـاي  داراي تحصیالت دانشگاهی وجود داشته است. این نسـبت در سـال  
درصدي تقاضـاي نسـبی نیـروي کـار      32درصد بوده است. به بیان بهتر با وجود رشد  7/21و  5/21

درصد رشـد کـرده    9/0تنها  1390تا  1385، این رشد در دوره 1385تا  1375دانشگاهی طی دوره 
  است.  

  عرضه و تقاضاي نسبی نیروي کار داراي تحصیالت عالی -1جدول 
  1390  1385  1375  عنوان

  4/26  7/18  13  مقدار  عرضه نسبی نیروي کار دانشگاهی
  41  44    نرخ رشد

  7/21  5/21  3/16  مقدار  تقاضاي نسبی نیروي کار دانشگاهی
  9/0  32    نرخ رشد

  شغل-ناهمخوانی تحصیل
  در نیروي کار دانشگاهی

  - 7/4  8/2  3/3  مقدار
  - 67/2  -15/0    نرخ رشد

 منبع: اطالعات مرکز آمار ایران، محاسبات تحقیق
  

توانـد تغییـرات   شـغل نیـروي کـار دانشـگاهی مـی     -در این میان توجـه بـه نـاهمخوانی تحصـیل    
تقاضاي نسبی نیـروي   1375ید؛ در سال ساختاري بازار کار کشور را طی دوره مذکور منعکس نما

درصد بیشـتر بـوده اسـت. بـه بیـان بهتـر بـازار کـار          3/3کار دانشگاهی از عرضه نسبی آن به میزان 
نسبی با مازاد تقاضا مواجه بوده است. اما با توجه به رشد بیشـتر   طوربههاي دانشگاهی کردهتحصیل

 8/2با کاهش همـراه بـوده و بـه     1385در سال  عرضه نسبی در مقایسه با تقاضاي نسبی، این شکاف
 1385تـا   1375هـاي  درصد رسیده است. اگرچه تغییرات عرضه و تقاضـاي نسـبی در فاصـله سـال    

ــش   ــود دان ــه س ــدان ب ــار      چن ــازار ک ــاختاري در ب ــر س ــت، تغیی ــوده اس ــگاهی نب ــان دانش آموختگ
وجو کرد. در این دوره ستج 1390تا  1385هاي آموختگان دانشگاهی را باید در فاصله سالدانش

درصد رشد کرده است و بازار کـار   9/0درصدي عرضه نسبی، تقاضاي نسبی تنها  41به رغم رشد 
ناتوان ظاهر شده است. این امر موجب شـده اسـت کـه     کامالًالتحصیالن دانشگاهی در جذب فارغ

  عرضه نسبی بر تقاضاي نسبی پیشی بگیرد.
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  عرضه و تقاضاي نسبی نیروي کار داراي تحصیالت عالی -1نمودار 

  منبع: محاسبات تحقیق
 

  معرفی متغیرها و تصریح مدل - 5
بـرآورد مـدل و تعیـین ماهیـت و شـدت اثرگـذاري عوامـل مختلـف بـر           منظوربهدر این بخش 

رگرسیون زیر از الگوي  )Kupets )2015شغل در ایران، با اقتباس از مطالعه -ناهمخوانی تحصیل
  استفاده شده است:  

              
بیـانگر نــاهمخوانی   بیــانگر شهرسـتان مــورد مطالعـه اســت.    iنـویس  در مـدل بـاال پــایین  

بیـانگر   کرده دانشـگاهی،  معرف عرضه نسبی نیروي کار تحصیل شغل، -تحصیل
اي شهرسـتان،  شـاخص تخصـص منطقـه    کـرده دانشـگاهی،   ار تحصیلتقاضاي نسبی نیروي ک

برداري از متغیرهاي کنترلی شـامل سـهم کـارگران     ، نرخ بیکاري استاندارد شده شهرستان 
سهم زنان شـاغل از کـل شـاغالن و سـهم شـاغالن سـاکن        ،سال به باال) از کل کارگران 50( مسن

  نیز بیانگر جمله خطاي تصادفی است.   ستاها از کل شاغالن است. متغیر رو
الزم به ذکر است همه متغیرهاي فوق به صورت نسبت تعریف گردیده و با استفاده از اطالعات 

تحلیـل تغییـرات    منظـور بـه اند. عالوه بر ایـن،  هاي سرشماري محاسبه شدهمرکز آمار ایران در سال
هاي کشور در سه برش زمانی ي در بازار کار کشور، مدل اقتصادسنجی فوق براي شهرستانساختار

متغیرهاي تحقیق، عالمت اختصـاري  و تعریـف    2برآورد شده است. جدول  1390و  1385، 1375
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 دهد.ها را نشان میآن
  

  متغیرهاي تحقیق -2جدول 

عالمت   متغیر
  تعریف و نحوه محاسبه  اختصاري

ناهمخوانی 
 EJM  شغل-تحصیل

به وضعیتی اشاره دارد که در آن توازن و تناسبی میان سطح و نوع تحصیالت نیروي 
  . انسانی جامعه و نیاز بازار کار وجود نداشته باشد

عرضه نسبی 
نیروي کار داراي 

تحصیالت 
  دانشگاهی

RELS  

الت با تحصی نیروي کاري نسبی نیروي کار داراي تحصیالت دانشگاهی از نسبت عرضه
مطابق با مبانی  آید.دانشگاهی به نیروي کار فاقد تحصیالت دانشگاهی به دست می

-رود این متغیر ارتباط مستقیمی با مقدار ناهمخوانی تحصیلنظري تحقیق، انتظار می
  شغل داشته باشد.

تقاضاي نسبی 
نیروي کار داراي 

تحصیالت 
  دانشگاهی

RELD  

دانشگاهی از نسبت جمعیت شاغل داراي  تقاضاي نسبی نیروي کار داراي تحصیالت
آید. به دست می تحصیالت دانشگاهی به جمعیت شاغل فاقد تحصیالت دانشگاهی

رود این متغیر ارتباطی معکوس با ناهمخوانی انتظار میمطابق با مبانی نظري، 
  شغل داشته باشد.-تحصیل

شاخص تخصص 
  RS  ايمنطقه

وع قدر مطلق تفاضل بین سهم اشتغال اي در اشتغال، از مجمشاخص تخصص منطقه
به  2هاي مختلف و تقسیم نتیجه حاصله  بر اي (شهرستان) در فعالیتملی و منطقه

تر میان اي به معناي شکاف بیشبودن شاخص تخصص منطقه تربزرگآید. دست می
انتظار بر این است که به لحاظ تئوریک  روازایناي است. عملکرد ملی و عملکرد منطقه

  شغل داشته باشد.-این متغیر ارتباط مستقیمی با مقدار ناهمخوانی تحصیل

نرخ بیکاري 
  SU  استاندارد شده

گیري رکود نسبی بازار کار از نرخ بیکاري استاندارد شده در هر شهرستان براي اندازه
شود. این متغیر از نسبت نرخ بیکاري شهرستان به نرخ آن شهرستان استفاده می

  آید.به دست میبیکاري ملی 
سهم شاغالن 

سال به  50مسن (
  باال)

1X  
به  100سال به باال) به کل شاغلین ضرب در  50این متغیر از نسبت شاغالن مسن (

  آید.دست می

  آید.به دست می 100این متغیر از نسبت زنان شاغل به کل شاغلین ضرب در   2X  سهم زنان شاغل
سهم شاغالن 
  3X  ساکن روستاها 

به دست  100غیر از نسبت شاغالن ساکن روستاها به کل شاغلین ضرب در این مت
  آید.می

  
  برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی -1- 5

به روش حداقل مربعات معمولی  1390و  1385، 1375نتایج تخمین مدل را براي سال  3جدول 
عرضه نسبی اثر متغیرهاي  هادهد. هر یک از رگرسیونو در قالب سه رگرسیون مختلف نمایش می
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شـاخص  دانشـگاهی،   کـرده تقاضاي نسبی نیروي کار تحصیلکرده دانشگاهی، نیروي کار تحصیل
شـغل  -را بر ناهمخوانی تحصیل نرخ بیکاري استاندارد شده شهرستانو  اي شهرستانتخصص منطقه

همبسـتگی فضـایی   هـاي  کنند. الزم به ذکر است براي انجام آزمونهاي مذکور بررسی میدر سال
 باشد.نیاز به برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی به شرح ذیل می

  
  1390و  1385، 1375هاي نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی در سال -3جدول 

  معمولی  EJMمتغیر وابسته: 
  نام متغیر  1375  1385  1390

)0228/0(  **)2581/0 -(  **)8637/0-(  RELS 
**)3551/0 -(  )0560/0(  *)1388/0(  RELD  

**)1264/0(  )0380/0(  **)0755/0(  RS  
**)0139/0(  **)0087/0(  )0026/0(  SU  
**)1845/0(  **)2284/0(  **)1651/0(  X1  
*)0945/0(  **)1477/0(  **)1083/0(  X2  

**)0211/0(  **)0778/0(  **)0528/0(  X3  
6745/0  5529/0  6569/0  2R  

  هاي کشوردر شهرستان 1375ها از نوع مقطعی براي سال یق (توجه شود دادهمنبع: محاسبات تحق
  ها به کارشغل است. متغیرهاي کنترل در همه رگرسیون-باشد. متغیر وابسته ناهمخوانی تحصیلمی

 :**) p<0.05:* و  p<0.10ها به ترتیب عبارتند از: رفته است. نشانه
  

و بـه روش حـداقل مربعـات معمـولی اسـت، بایـد از       قبل از تحلیل نتایج فوق کـه بـرآورد الگـ   
هاي موران و والد براي تشخیص خودهمبسـتگی فضـایی در اجـزاي اخـالل اسـتفاده کـرد.       آزمون

هـاي خطـاي   براي رفع خودهمبستگی در اجزاي اخـالل بایـد یکـی از مـدل     ازآنجاکهعالوه بر این 
) 3SACا فضـایی عمـومی (  ) ی2SAR( خودرگرسیون فضایی-)، مختلط رگرسیون1SEMفضایی (

)3SACهاي الگرانژ استفاده خواهـد شـد. الزم بـه ذکـر اسـت بـراي انجـام        ) را برگزید، از آزمون

________________________________________________________________ 

1- Spatial Error Model 
2- Mixed Spatial Atuoregressive model 
3- General Spatial Model  



  14اي شماره منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهاي  84

  استفاده شده است.   GeoDaافزار ها از نرمها و برآورد مدلآزمون
  هاي تشخیص همبستگی فضاییآزمون -5-2
  1آزمون موران - 2-1- 5

تـر از مقـدار بحرانـی    ماره آزمون موران بـزرگ شود، آطور که در جدول زیر مالحظه میهمان
شـود.  باشد. در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی فضایی در اجزاي اخـالل رد مـی  می 96/1

 بنابراین میان اجزاي اخالل همبستگی فضایی وجود دارد.
  

  1390و  1385، 1375 هايسال در همبستگی تشخیص آزمون -4 جدول
  سال  1375  1385  1390
  مقدار آماره موران 8679/11  0077/10  8637/6

  احتمال  )0000/0(  )0000/0(  )0000/0(
 منبع: محاسبات تحقیق   

  
  هاي ضریب الگرانژآزمون - 2-2- 5

ــه علــت بــزرگ  ، LMerrorهــاي تــر بــودن آمــاره آزمــونبــا توجــه بــه نتــایج جــدول زیــر، ب
LMerror_robust ،LMlag  وLMlag_robust  فرضیه صفر هر چهار 635/6از مقدار بحرانی ،

آزمون که عدم همبستگی بین اجزاي اخالل و عدم وابستگی بین مشاهدات متغیرهاي وابسته است، 
 شود.رد می

  
  1390و  1385، 1375 هايسال در الگرانژ ضریب هايآزمون -5 جدول

LMlag_ robust  robust _LMerror  LMlag  LMerror  آماره  
1690/14  

)0001/0(  
5272/97  

)0000/0(  
3764/43  

)0000/0(  
7346/126  

)0000/0(  1375  

1680/10  
)0014/0(  

9511/61  
)0000/0(  

4414/35  
)0000/0(  

2245/87 
)0000/0(  1385  

8266/9  
)0000/0(  

3818/28  
)0017/0(  

5466/21  
)0000/0(  

1018/40  
)0000/0(  1390  

________________________________________________________________ 

1- Moran  test  
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 دهد)آزمون را نشان میمنبع: محاسبات تحقیق (اعداد داخل پرانتز سطح احتمال آماره   

هاي ضریب الگرانژ که حاکی از همبستگی بین اجزاي اخالل و نیز پس از بررسی نتایج آزمون
 همبستگی مشاهدات متغیرهـاي وابسـته اسـت، بـراي انتخـاب مـدل مناسـب از معیارهـاي لگـاریتم         

ر هـر سـه آمـاره    شود. چون مقدااستفاده می 3شوارتز و معیار 2آکائیک ، معیار1درستنمایی حداکثر
کمتر از دو مدل دیگر است، این مدل به عنوان مدل منتخب براي تخمین  SARمعیار فوق در مدل 

   شود.استفاده می 1375رگرسیون فضایی در سال 
  

 1390و  1385، 1375 هايسال در برآورد جهت منتخب فضایی مدل -6 جدول
SAC  SEM  SAR  

  1375 1385 1390  1375 1385 1390  1375 1385 1390  معیار

8309/
582  

6230/
559  

9256/
595  

4137/
587  

8508/
555  

6497/
594  

523/
568  

837/
533  95/548  

 لگاریتم
 حداکثر
درستنما

  یی
66/

1147-  
25/

1101-  
85/

1173-  
83/

1140-  
7/1095

-  
3/1173

-  
05/

1119-  
67/

1049-  
9/1079

-  
 معیار

  آکائیک
34/

1116 -  
92/

1069 -  
53/

1142-  
98/

1112-  
86/

1067 -  
45/

1145-  
72/

1087-  
35/

1018-  
57/

1048-  
 معیار
  شوارتز

 منبع: محاسبات تحقیق     
  

  برآورد مدل به روش رگرسیون فضایی -5-3
   1375در سال  مدل برآورد - 3-1- 5

ارائه شده  SARدر این بخش نتایج برآورد مدل به روش رگرسیون فضایی و با استفاده از مدل 
متغیر عرضه نسـبی نیـروي کـار داراي تحصـیالت      1375ل، در سال مطابق با نتایج برآورد مد است.

شغل داشـته اسـت. در توضـیح ایـن اثرگـذاري      -عالی تأثیر منفی و معناداري بر ناهمخوانی تحصیل

________________________________________________________________ 

1- Log likelihood 
2- Akaike info criterion 
3- Schwarz criterion 
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هاي دانشگاهی که در بخش قبل بیان شد توجه داشت. مطابق کردهباید به ساختار بازار کار تحصیل
، بازار کـار کشـور   1375ه در بخش قبل از نظر گذشت، در سال ک 1با شواهد ارائه شده در جدول 

با کمبود عرضه نسبی نیروي کار دانشگاهی مواجه بوده است. بـه بیـان دیگـر بایـد گفـت در سـال       
مذکور بازار کار کشور بیش از آنکه با تحصیالت فرانیاز مواجه باشد، از تحصـیالت فرونیـاز رنـج    

ن است که با افـزایش عرضـه نسـبی نیـروي کـار دانشـگاهی ایـن        برده است. بنابراین کامالً روشمی
شغل که وجه غالب آن تحصیالت فرونیاز بوده است، کاهش یابـد. مطـابق بـا    -ناهمخوانی تحصیل

اسـت کـه بـا     -83/0تـا   -75/0هاي فضایی متوالی، میزان اثرگذاري این متغیر بـین  نتایج رگرسیون
  دقت برآورد است.  نشانه هاي متوالی خودثبات ماندن آن در تخمین

این تقاضـا   کهدرصورتیتوان گفت؛ همچنین در رابطه با متغیر تقاضاي نسبی نیروي کار نیز می
کـرده در بـازار کـار    کرده در جامعه افزایش یابـد، چـون نیـروي تحصـیل    براي نیروي کار تحصیل

یابـد. بـه   ی افزایش مـی گوي این تقاضا نیست، ناهمخوانکشور در این سال کم است و جامعه پاسخ
معنی بر ناهمخوانی است و میزان اثرگذاري این متغیر نیز حدود عبارتی تقاضا داراي اثر مثبت و بی

  است.  09/0
اي نیـز داراي اثـر مثبـت و معنـاداري بـر      هـاي مختلـف شـاخص تخصـص منطقـه     در رگرسیون

درصـد   1نـی بـا افـزایش    اسـت. یع  12/0متوسـط اثرگـذاري ایـن متغیـر      طـور بهناهمخوانی است و 
یابد. همچنین نـرخ بیکـاري اسـتاندارد    درصد افزایش می 12/0شاخص تخصص منطقه، ناهمخوانی 

ها نیز داراي اثر مثبت بر نـاهمخوانی اسـت و افـزایش آن نـاهمخوانی را افـزایش      شده در شهرستان
 است.  0007/0متوسط  طوربهدهد. ضریب تأثیر این متغیر بر ناهمخوانی می

سـهم  سـال بـه بـاال)،     50، متغیرهاي سهم کارگران مسـن ( 7طابق با نتایج ارائه شده در جدول م
شـغل  -اي مستقیم و معنادار با نـاهمخوانی تحصـیل  رابطهزنان شاغل و سهم شاغالن ساکن روستاها 

 یابـد. ایـن نتـایج کـامالً    که با افزایش در متغیرهاي مذکور ناهمخوانی افـزایش مـی   ايگونهبهدارد. 
نتـایج تخمـین    منطبـق بـر ادبیـات تجربـی پـژوهش اسـت کـه در بخـش پیشـینه تحقیـق بیـان شـد.            

) داراي اثر مثبـت  1xهاي فضایی متوالی موید این حقیقت است که سهم کارگران مسن (رگرسیون
هـاي  شـغل اسـت. میـزان اثرگـذاري ایـن متغیـر در رگرسـیون       -و معناداري بر ناهمخوانی تحصـیل 

نیـز اثـر مثبـت و    ) 2xمتغیر سهم زنان شاغل (برآورد شده است. همچنین  20/0ا ت 12/0مختلف بین 
هاي مختلـف پایـدار بـاقی مانـده و     معناداري بر ناهمخوانی دارد. ضریب این متغیر نیز در رگرسیون
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برآورد شده است. در بیان چگونگی اثرگذاري شاغالن مسن بر نـاهمخوانی بایـد    09/0تا  07/0بین 
 معمـوالً ربی پژوهش در فصل دوم توجه داشت. مطابق ایـن مطالعـات، شـاغالن مسـن     به ادبیات تج

هـاي  داراي مهـارت  معمـوالً ایـن شـاغالن    چراکـه مستعد ابتال به تحصیالت فرانیاز و فرونیاز هستند 
-مدرن مورد نیاز در بازار کار نیستند. بنابراین، افزایش سهم این گروه شغلی، نـاهمخوانی تحصـیل  

دهد. در بیان دلیل اثرگذاري سهم زنان شـاغل نیـز بـر نـاهمخوانی     بازار کار افزایش میشغل را در 
شـغل در  -شغل با توجه به مبانی نظري و پیشینه تحقیق احتمال بـروز نـاهمخوانی تحصـیل   -تحصیل

نیـروي کـار زن در بـازار بـا کمبـود مشـاغل مناسـب و         چراکـه زنان نسبت به مـردان بیشـتر اسـت.    
گزینـد و دچـار پدیـده    اب شغل مواجه بوده و به ناچار مشاغل نامناسب را برمـی محدودیت در انتخ

) نیـز هماننـد دو متغیـر دیگـر     3xروستاها (ساکن شود. سهم شاغالن تحصیالت فرانیاز و فرونیاز می
 04/0متوسـط   طـور بـه داراي اثر مثبت و معناداري بر ناهمخوانی است کـه ضـریب ایـن متغیـر نیـز      

   برآورد شده است.
  1375 سال در شغل-تحصیل ناهمخوانی کننده تعیین عوامل -7 جدول

  فضایی EJMمتغیر وابسته: 
  نام متغیر  1 2  3

**)7595/0 -(  **)8361/0-(  **)7652/0-(  RELS 
)0914/0(   )0393/0(   )0098/0-(  RELD  
**) 1217/0(  **)1396/0(  **)1386/0(  RS  
)0007/0(   )0015/0-(   )0020/0-(  SU  
**)1203/0(  **)1702/0(  **)2039/0(  X1  
**)0958/0(  **)0774/0(    X2  
**)0476/0(      X3  
**)1547/0(  **)1629/0(  **)1678/0(  ١W_EJM 

7146/0  6861/0  6724/0  2R 
باشد. متغیر وابسته هاي کشورمیدر شهرستان 1375ها از نوع مقطعی براي سال منبع: محاسبات تحقیق (توجه شود داده

ها به ترتیب عبارتند از: ها به کاررفته است. نشانهشغل است. متغیرهاي کنترل در همه رگرسیون-انی تحصیلناهمخو
p<0.10  و *:p<0.05 (**: 

 
________________________________________________________________ 

1- W_EJM.نشان دهنده مدل رگرسیون وقفه فضایی است ، 
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مشابه با زنان شاغل، شاغالن ساکن روستاها نیز طبق مبانی نظري به دلیل کمبـود مشـاغل    طوربه
شوند. در کرده فرانیاز و یا فرونیاز مین تحصیلکنند که در آمناسب به ناچار مشاغلی را انتخاب می

-شغل را در بازار کار افزایش مـی -نتیجه افزایش سهم شاغالن ساکن روستاها، ناهمخوانی تحصیل
 دهد.
  

  1385در سال  مدل برآورد  - 3-2- 5
تـوان دریافـت هنـوز    دو متغیر عرضـه و تقاضـاي نسـبی مـی     ویژهبهو  8با توجه به نتایج جدول 

عرضه نسبی نیـروي   اوالًکرده در جامعه ملموس و قابل درك است. لذا یروي کار تحصیلکمبود ن
بین  حدوداًکرده بر ناهمخوانی تأثیر منفی و معناداري دارد و افزایش آن ناهمخوانی را کار تحصیل

ـ    تقاضاي نسبی نیروي کار تحصیل ثانیاًدهد. کاهش می 31/0تا  27/0 ر کرده نیز بـر متغیـر وابسـته اث
  شود.می 07/0تا  04/0معنی دارد و افزایش آن موجب افزایش ناهمخوانی به میزانی بین مثبت و بی

در رابطه با متغیرهاي شاخص تخصص منطقه و نرخ بیکاري استاندارد شده در منطقـه نیـز بایـد     
هاي مختلف شاخص تخصص منطقه نیز تأثیر مثبت و معنـاداري بـر نـاهمخوانی    گفت در رگرسیون

گرایی شهرستانی نسـبت بـه سـطح ملـی فراتـر      رد. که حاکی از آن است که هر چه قدر تخصصدا
دهـد. نـرخ بیکـاري اسـتاندارد شـده در      افزایش مـی  14/0تا  08/0رود، ناهمخوانی را به میزانی بین 

متوسـط   طـور بهها نیز داراي اثر مثبت بر ناهمخوانی است. افزایش این متغیر ناهمخوانی را شهرستان
کننده این مطلب است که اگر نرخ بیکاري افزایش یابد، ناهمخوانی دهد که بیانافزایش می 003/0

رفت این دو متغیر با ناهمخوانی رابطـه مثبـت دارنـد و    یابد. لذا همان گونه که انتظار میافزایش می
  دهد. ها ناهمخوانی را در جامعه افزایش میافزایش هر یک از آن

سال به باال)، سـهم زنـان    50ین متغیرهاي کنترل تحقیق؛ سهم کارگران مسن (پیش همانند حالت
که بـا   ايگونهبهدهند. شاغل و سهم شاغالن روستاها به صورت معناداري ناهمخوانی را افزایش می

هـاي  یابد. نتایج تخمین فضایی رگرسیونافزایش در متغیرهاي مذکور مقدار ناهمخوانی افزایش می
این حقیقت است که سهم کارگران مسن، زنان شاغل و سهم شاغالن روسـتاها داراي  متوالی موید 

هـا بـر   شـغل اسـت. میـزان اثرگـذاري هـر یـک از آن      -اثر مثبت و معناداري بر ناهمخوانی تحصیل
دهنـده تـداوم و   است کـه نشـان   06/0و  10/0، 19/0متوسط در حدود  طوربهناهمخوانی به ترتیب 

 باشد. ناهمخوانی می ها برپیوستگی اثر آن



  89  شغل در بازار کار ایران-ناهمخوانی تحصیل

  
  1385شغل در سال -عوامل تعیین کننده ناهمخوانی تحصیل -8جدول 

  فضایی  EJMمتغیر وابستھ:   
  نام متغیر  1 2  3

**)2756/0-(  **)3288/0 -(  **)3186/0-(  RELS 
)0754/0(  )0496/0(  )0449/0(  RELD  
**)0886/0(  **)1329/0(  **)1466/0(  RS  
)0038/0(  *)0055/0(  )0022/0(  SU  
**)1995/0(  **)2992/0(  **)3408/0(  X1  
**)1073/0(  **)1146/0(    X2  
**)0686/0(      X3  
**)1700/0(  **)1629/0(  **)2047/0(  W_EJM 

6162/0  5695/0  5517/0  2R 
  هاي کشوردر شهرستان 1385ها از نوع مقطعی براي سال منبع: محاسبات تحقیق (توجه شود داده

  ها به کارشغل است. متغیرهاي کنترل در همه رگرسیون-ر وابسته ناهمخوانی تحصیلباشد. متغیمی
 :**) p<0.05:* و  p<0.10ها به ترتیب عبارتند از: رفته است. نشانه

  
  1390برآورد مدل در سال  - 3-3- 5

شـود؛ ایـن   مشـاهده مـی   9که در جـدول   1390هاي مختلف در سال با توجه به نتایج رگرسیون
ردارنده تغییراتی است که در میزان نیروي کار تحصیلنتایج دبه 1390کرده در بازار کار در سال رب

بر ناهمخوانی تأثیر مثبت دارد  1390کرده در سال وجود آمده، است. لذا عرضه نیروي کار تحصیل
 کرده رفع شده است ولی بایـد توجـه  در این سال بخشی از نیاز جامعه به نیروي کار تحصیل چراکه

داشت که این افزایش آن قدر نبوده که این متغیـر را معنـادار نمایـد. میـزان اثرگـذاري ایـن متغیـر        
گویی کرده در جامعه منجر به پاسخاست. همچنین این افزایش در نیروي کار تحصیل 02/0 حدوداً

ناهمخوانی  کرده برجامعه به نیاز بازار کار نیز شده است. بنابراین تقاضاي نسبی نیروي کار تحصیل
است کـه نشـان از پیوسـتگی     38/0تا  33/0رابطه منفی و معناداري دارد و میزان این اثرگذاري بین 

  اثر این متغیر بر ناهمخوانی است.
، شاخص تخصـص منطقـه همچنـان داراي تـأثیر مثبـت و      1390هاي مختلف سال در رگرسیون

اسـت. بـه عبـارتی اگـر      14/0تـا   13/0بـین  معنادار بر ناهمخوانی است و میزان اثرگذاري این متغیر 
درصـد   15/0تـا   13/0بـه میـزان    حـدوداً درصد افزایش یابد، ناهمخوانی  1شاخص تخصص منطقه 
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توان گفـت بـا توجـه بـه نتـایج      یابد. در رابطه با متغیر نرخ بیکاري استاندارد شده نیز میافزایش می
ر مثبت و معنـادار بـر نـاهمخوانی اسـت. میـزان      چنان داراي اثبرآوردهاي این سال این متغیر نیز هم

است که بیانگر آن است که نرخ بیکاري  01/0تا  009/0متوسط بین  طوربهاثرگذاري این متغیر نیز 
معناداري منجر به افزایش ناهمخوانی شده است. با توجه به ضرایب  طوربهاستاندارد شده در مناطق 

ي استاندارد شده در منطقه (شهرستان) پیوسـتگی اثـر   دو متغیر شاخص تخصص منطقه و نرخ بیکار
 توان مشاهده نمود. هر دو متغیر بر ناهمخوانی را می

سهم کارگران –دو متغیر کنترل  1385و  1375هاي ) همانند سال9(جدول  1390در نتایج سال
وانی تـأثیر مثبـت و معنـاداري بـر نـاهمخ      -سال به باال) و سـهم شـاغالن سـاکن روسـتاها     50مسن (

اسـت. امـا    02/0و  15/0متوسـط   طوربهشغل دارند و میزان اثرگذاري هر کدام به ترتیب -تحصیل
شـغل  -معنـی بـر نـاهمخوانی تحصـیل    سهم زنان شاغل از کل شاغلین در این سال تأثیر مثبت اما بی

  است.  09/0تا  05/0دارد. ضریب این متغیر نیز بین 
  

  1390شغل در سال -ی تحصیلعوامل تعیین کننده ناهمخوان -9جدول 
  فضایی  EJMمتغیر وابسته:   
  نام متغیر  1 2  3

)0256/0(  )0201/0(  )0367/0(  RELS 
**)3395/0 -(  **)3793/0 -(  **)3804/0 -(  RELD  

**)1372/0(  **)1493/0(  **)1543/0(  RS  
**)0090/0(  **)0101/0(  **)0093/0(  SU  
**)1593/0(  **)1786/0(  **)2074/0(  X1  
)0526/0(  **)0994/0(    X2  
*)0235/0(      X3  
**)1124/0(  **)1084/0(  **)1169/0(  W_EJM 

7034/0  6939/0  6882/0  2R 
  هاي کشوردر شهرستان 1390ها از نوع مقطعی براي سال منبع: محاسبات تحقیق (توجه شود داده

  ها به کاره رگرسیونشغل است. متغیرهاي کنترل در هم-باشد. متغیر وابسته ناهمخوانی تحصیلمی
  :**) p<0.05:* و  p<0.10ها به ترتیب عبارتند از: رفته است. نشانه

 
  بنديجمع -6
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هـاي کشـور و شناسـایی    شـغل در شهرسـتان  -سنجش ناهمخوانی تحصیلاین مقاله با دو هدف 
در هاي کشـور  شغل شهرستان-مؤثر بر آن، به بررسی ناهمخوانی تحصیلترین عوامل برخی از مهم

وتحلیـل مشـاغل بـراي    پرداختـه اسـت. بـدین منظـور، روش تجزیـه      1390و 1385، 1375هاي سال
شغل و رگرسیون فضایی براي تحلیل عوامل مؤثر بر آن مورد اسـتفاده  -محاسبه ناهمخوانی تحصیل

 قرار گرفته است.
ز بـه دالیـل مختلفـی ا    1390و  1385، 1375هاي که کشور در سال دهدنتایج پژوهش نشان می

جمله شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی کشور، وضعیت و شرایط بازار کار و ویژگی نیروي کار 
 ايگونـه بههاي مختلف به میزان متفاوت مواجه بوده است. شغل در شهرستان-با ناهمخوانی تحصیل

بـه  کرده دانشـگاهی در بـازار کـار    ، این پدیده به دلیل فقدان نیروي کار تحصیل1375که در سال 
بـا   1385 صورت کمبود عرضه و مازاد تقاضا براي این نیـرو نمـود پیـدا کـرده اسـت. امـا در سـال       

افزایش رغبت و تمایل افراد جامعه به تحصیالت بیشتر این کمبود کاهش یافته و بـاالخره در سـال   
کـار  گـوي نیـاز بـازار    افزایش نیروي کار دانشگاهی به صورتی بوده که نه تنها عرضه پاسـخ  1390

بوده بلکه مازاد تقاضاي نیروي کار دانشگاهی رفع شده و بروز پدیده ناهمخوانی به صـورت مـازاد   
بیشتر  1375عرضه و کمبود تقاضا نمودار شده است. الزم به یادآوري است که این پدیده در سال 

بـه   1390و  1385هاي به صورت فرونیاز و با گذشت زمان و افزایش نیروي کار دانشگاهی در سال
  صورت فرانیاز در جامعه نمایان گشته است. 

هـا و توسـعه   مند کـردن آمـوزش نیـروي کـار در دانشـگاه     در راستاي هدفبهتر است  روازاین
هـا و محتـواي دروس دانشـگاهی و همچنـین     بـازنگري مـداوم سرفصـل    ،مند آمـوزش عـالی  هدف

-اسـتفاده بهینـه از سـرمایه    را در ايهاي میان رشتههاي تحصیلی و گسترش رشتهبازنگري در رشته
ها و امکانات موجود، رشد متوازن در مناطق مختلف کشور و رفع کمبـود مشـاغل مناسـب    گذاري

  مورد توجه قرار داد.در مناطق کوچک شهري و روستایی، 
، مهـارت و تخصـص   و نیاز بازار کـار دانشگاهی کار عرضه نیروي تناسب میان  از سوي دیگر،

تـرین عـواملی   رسد یکی از مهم. به نظر میطلبدمیرا کشور موجود در بازار کار  مورد نیاز مشاغل
هـاي کـارآموزي و کـارورزي و    اجراي هـر چـه مـوثرتر دوره    ،تواند این امر را محقق سازدکه می

به شناخت نیازهـا و   توانمیاز طریق آن  چراکههمسویی دروس دانشگاهی با نیازهاي شغلی است. 
ز بازارهـاي محلـی،   گیري از امکانات طرفین براي تـأمین نیـا  همچنین بهرهو  وزشسازي آممتناسب
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هـاي  ان دسـتگاه تحقق این امر بـا تعامـل و همکـاري میـ     کرد.بیش از پیش کمک اي و ملی، منطقه
هـاي آمـوزش عـالی    هـا و موسسـه  هاي مولد بـا دانشـگاه  ها و ارگانو سایر سازمانها اجرایی، بنگاه

  آید. یکشور به دست م
شغل، تـأثیر مسـتقیم سـهم شـاغالن     -ترین عوامل مؤثر بر ناهمخوانی تحصیلیکی دیگر از مهم

 افزایش سهم ایـن گـروه از شـاغالن، افـزایش     به عبارت دیگر،هاي کشور است. مسن در شهرستان
-لبه نرخ بیکاري باال در قشر جـوان تحصـی  توان میاز یک سو  چراکه. به دنبال دارد ناهمخوانی را

تقلیل سهم رو ازاینهاي مختلف اشاره کرد. کرده و از سوي دیگر به جذب شاغالن مسن در بخش
هـاي  توانـد یکـی از راه  مـی کـرده  افزایش به کارگیري نیروي کـار جـوان تحصـیل   و شاغالن مسن 

 . باشد هاي کشوردر شهرستان شغل-کاهش ناهمخوانی تحصیل
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