
 

 

 هرم تحصیلی و اشتغال

Education Pyramids and Occupation  

مطوح  رر   موضوواات سطح تحصیالت و اشتغال یکی از  میانارتباط 
مطالعات اقتصار کار است. سطح تحصیالت باالتح، پیاموهاا  مببتوی   

 امچنوی   .راررنوح  اشوتغال بواالتح و رر موه نبوبی بی وتح        امچون
نوح   افواای   ت حکایوت از  شاخص اشتغال بحاساس سوطح تحصویال  

 .رارراشتغال رر سطو  باالتح تحصیلی 

 اشتغال: تعاریف و مفاهیم مرتبط

معنی مشغول شدن  ممدن     در فرهنگ فارسی معین، اشتغال به
معندا  اسدتاناو و مشدغول     طور متناول، به است. اشتغال، به

(. اشتغال کامل، 1384بود  در کار است )رهنورد و حسینی، 
ل در حیات اقتصاد  هر ملت اسدت و وعدعیتی   م حالت این 

تواننن کار مناسد  را بده    افراد جامعه می همهاست که در م  
مرکز  طبق اسناد(. 1384مسانی پینا کننن )رهنورد و حسینی، 

ساله و بیشتر کده در طدول    15(، تماو افراد 1398ممار ایرا  )
تعریف کار، حناقل یک ساعت کار کرد  و  طبقهفته مرجع، 

طور موقت کار را ترک کرد  باشنن، شدالل   ا بنا به دالیلی بهی
طور عمن  شامل دو گدرو  مدزد و    . شالال  بهمینن می شمار به

شونن. تدرک موقدت کدار در     بگیرا  و خوداشتغاال  می حقوق
هفته مرجع بدا داشدتن پیوندن رسدمی شدغلی، بدرا  مدزد و        

 منزلده  به کار برا  خوداشتغاال ، و بگیرا  و تناوو کس  حقوق
لحدا    همچنین، افراد زیدر نیدز بده    .شود اشتغال محسوب می

اهمیتی که در فعالیت اقتصاد  کشور دارنن، شالل محسوب 
افراد  که بنو  دریافت مدزد بدرا  ی دی از     الف( :شونن می

کار  ،اعضا  خانوار خود که با و  نسبت خویشاونن  دارنن
رمموزانی کده در  ب( کدا  ؛کننن )کارکنا  فامیلی بنو  مزد( می

دور  کارمموز  فعالیتی در ارتباط با فعالیدت مسسسده محدل    
یعندی مسدتقیماد در تولیدن کداال یدا       ،دهنن کارمموز  انجاو می

 ؛شدود  محسوب می «کار»خنمات سهیم هستنن و فعالیت منها 
تعریدف، کدار    ج( محصالنی که در هفتده مرجدع بدر اسدا     

صدورت   مسدل  بده   افراد  که در نیروهدا   همهد(  ؛انن کرد 
کننن )نیروها  مسدل  پرسدنل    کادر دائم یا موقت خنمت می

کادر و سربازا ، درجه دارا ، افسرا  وظیفه نیروها  نظدامی  
 ی(.و انتظام

 المللددی ممددوز  بنددن  اسددتاننارد بددین  براسددا  طبقدده 
ا  مددنظم اسددت کدده  )ایسدد ن(، سددآوو مموزشددی، مجموعدده

هدا    به اتمداو تجربده   ها  مموزشی با توجه برمبنا  م  دور 
هایی که محصدلین   ها و توانایی تحصیلی و نیز دانش، مهارت

شدونن. هدنا از    بندن  مدی   هر دور  باین فدرا گیرندن، گدرو    
منظمدی از    ها  مموزشی در قالد  مجموعده   بنن  دور  طبقه

هددا  تحصددیلی در  سددآوو، انع ددا  طیددف کامددل پروسدده 
شدی مسدیرها    ها  مموز ها  مموزشی است. بیشتر نظاو نظاو

ایس ن دارنن  8تحصیلی متنوعی از سآ  صفر/ یک تا سآ  
 (. 1395)مرکز ممار ایرا ، 

سدآ ، بده    9هدا  مموزشدی در    ، برنامه2011در ایس ن  
شدونن )مرکدز ممدار ایدرا ،      بنن  مدی  (، طبقه1شرو جنول )

1395 .) 

 
 ، رقم( نی)اول سکدیسطوح در ا یکدگذار .1جدول 

 (1395ر ایران، ما)برگرفته از: مرکز آ

 شرح سطوح کد

 یمموز  خردسال 0

 ییمموز  ابتنا 1

 مموز  دور  اول متوسآه 2

 مموز  دور  دوو متوسآه 3

 پس از متوسآه یردانشگاهیمموز  ل 4

 (پلمیکوتا  منت )فوق د یمموز  عال 5

 معادل ای یکارشناس 6

 معادل ایارشن  یکارشناس 7

 معادل ای  دکتر 8

 
ز  تحصددیالت و اشددتغال، سدده وای  تحصددیالت  در حددو 
مآدرو   و تحصدیالت مدورد نیداز    ، تحصیالت فرونیازفرانیاز

کداهش در   منزلده  بده  ،تدوا   است. تحصدیالت فرانیداز را مدی   
کرد  نسبت به گذشته، کمتدر   موقعیت اقتصاد  افراد تحصیل

کرد  برا  کسد  شدغل نسدبت بده      شن  تقنو افراد تحصیل
 خدود  حالتی که افراد نسبت به نیاز شغلی لهمنز گذشته و یا به

؛ بیددا  کددرد. در نقآدده مقابددل،  دارنددنتحصددیالت بیشددتر  
که افراد، تحصیالتی کمتدر از   ،تحصیالت فرونیاز وجود دارد

، تحصیالت مورد نیاز، به این سرانجاو. دارنن خود نیاز شغلی
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خدود   نیداز شدغلی   معنی است که افراد تحصدیالتی براسدا   
 (.1394هیمی و هم ارا ، )ابرادارنن 



های اقتصادی مررتبط ارا حرتح تلصری  و      نظریه
 اشتغال

در جهددا  پیچیددن  و رقددابتی امددروز، اشددتغال و بی ددار  از  
که باین مورد توجه قرار گیرندن. ردرا    استلی ئترین مسا مهم
ا   ترین شروط برا  رشن و توسعه هر جامعه جمله مهم که از

 (.  1393، و هم ارا  جگیرا ایجاد اشتغال است )براتپور با
سددآ  تحصددیالت و اشددتغال ی ددی از    میددا ارتبدداط  

با توجده  در مآالعات اقتصاد کار است.  مناقشه پر موعوعات
ا  برا  تأمین نیرو  کار ماهر است؛  مموز  وسیلهبه این ه 

بنابراین، برا  توسعه کلی اقتصاد عرور  است. یک نیدرو   
 بدرا  اطمیندا  از رشدن    کار با داندش و مهدارت بسدیار بداال    

حال،  اقتصاد  و کیفیت زننگی مهم و ارزشمنن است. درعین
هدا    بده ندابرابر   ، تواندن  دسترسی ناعادالنه به ممدوز  مدی  

اجتمداعی بینجامدن و الگدو      گوناگو ها   گسترد  در گرو 
 (.Sharma, 2016) توزیع اشتغال را تحدت تدأریر قدرار دهدن    

سآ   میا  ،شن  بی مشاهن روابط تجرباشی به  روشنیبرا  
 تحصیالت و اشتغال، دو نظریه اقتصاد  رقید  وجدود دارد  

. دهدی  و نظریه عالمت انن از: نظریه سرمایه انسانی عبارت که
سددرمایه انسددانی بدده مجمددوت تجربیددات، خصوصددیات و     

شدناختی اشدار  دارد کده     ها  جسمی، ذهندی و روا   ظرفیت
 شدود  ازار کار فرد مدی ور  ب منجر به تحقق باشین  به بهر 

(Broekhuizen, 2009) .   تدرین   نظریه سدرمایه انسدانی مرجدع
نظریه مربوط به تحصیالت و اشتغال است. سدرمایه انسدانی،   

کمدک   او بده  ور  دانشدی کده فدرد دارد و در بهدر      میزا به 
کسد  داندش و    قابلیدت ها، همده،   کنن؛ اشار  دارد. انسا  می

ن. این دانش نزننگی دار را در طولجنین یادگیر  ریزها  
یدا بده واسدآه     ،تولن وجود داشته باشن ملازبسته به این ه از 

دسدت   توانن ذاتی باشن یدا بده   تجربه فرا گرفته شن  باشن؛ می
وجدود مورندن     بده  ممدوز   ،نظریده سدرمایه انسدانی   در مین. 
. شدود  مدی ور  فدرد   افزایش بهر  سب که هایی است  مهارت

بازد  باالتر  هسدتنن   و ر قادر به تولینور  بیشت افراد با بهر 

  ها  شدغلی بهتدر   ، دستمزدها  باالتر و فرصتنتیجه درکه 
 بده پشدتیبانی از  کده   هدایی  ناستین پژوهش .را به همرا  دارد

(، 1961) انناز: شولتز ؛ عبارتپرداختننسرمایه انسانی دینگا  
، به 2008(. االنیانی و اکماکینن )1974) ( و مینسر1964) ب ر

بدر  هدا   این پدژوهش  .(1395زاد ،  پور و عرفا  نقل از لآفعلی
سرمایه انسانی و رشن اقتصداد  تأکیدن و    میا اهمیت رابآه 
گذار  در خود شاص  سرمایه انسانی با سرمایه، بیا  داشتنن

ور  اقتصداد    افدزایش بهدر    سدب   همدین  همرا  است کده 
 شود. می
رد. در این نظریده،  دهی وجود دا در مقابل، نظریه عالمت 

ور   بهر  بار شود که کارفرمایا  اطالعات کافی در فرض می
دهدن کده تولیدن نهدایی بدالقو        نارنن و ترجی  مدی نکارکنا  

بیندی و ارزیدابی    از استاناو منهدا پدیش   پیشمتقاعیا  کار را 
 منزلده  کننن و برا  رسین  به این هنا معموالد از مموز  به

، و هم دارا   کنندن )ابراهیمدی   ییک عالمت مهم اسدتفاد  مد  
کدده ممددوز ،  کنددن دهددی بیددا  مددی (. نظریدده عالمددت1394
کنن؛ بل ه در مقابل،  وجه سرمایه انسانی را تقویت نمی هیچ به

کندن. بندابراین،    صرفاد سرمایه انسانی موجود را مدنع س مدی  
گیرندن   دهی، کارکنا  بالقو  تصمیم می نظریه عالمت براسا 
 بدار  هدایی در  رک تحصیلی بهتر، عالمدت یابی به منا با دست

کدده ممددوز   سددآ  توانددایی خددود ارسددال کننددن. درحددالی 
ور  یا مهدارت یدک فدرد را     بهر  ،خود مم ن است خود  به

افددزایش ننهددن و ارز  کددارمفرینی را بددرا  کارفرمایددا     
کنن. اگر نقش ممدوز    توانایی فرد منتقل می بار نگر در مینن 
توانددایی فددرد و عددنو ارتقددا  محددنود بدده نشددا  داد   فقددط
تدوا  ندوت ناکارممدن  از     ور  او شدود، ممدوز  را مدی    بهر 

از منجا که مموز  از نظر صرا  ژ  وی دهی دانست. به عالمت
 (.Sharma, 2016) بهایی گزاا داردزما  و تال  

در تال  ها  مرتبط با این حوز  که  ی ی دیگر از حوز  
تحصدیالت و اشدتغال    یا م معلولی - رابآه علیتوعی  برا  
داندانی   اقتصداد  سدو   ازاسدت کده    ساز  ، فرعیه مرت است

(؛ 1973) (؛ اسددددپنس1973) (؛ مروو1970) مانندددن بدددر   
( مآددرو شددن. فرعددیه 1977) ( و وولپددین1975) اسددتیگلیتز

 بازتداب داد  دهدن کده ممدوز  بدا      سداز  نشدا  مدی    مرت 
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ال و درممدن را  ور  کارکنا ، اشدتغ  ها  مرتبط با بهر  ویژگی
تدر دربدار  ارتبداط     کلی یکنن. این فرعیه، توعیح هنایت می

تحصددیالت و اشددتغال از فرعددیه    میددا علددی و معلددولی  
سداز    مرتد   حقیقت فرعیه دهن. در می ارائهدهی را  عالمت

طورکده   اسدت. همدا    دهی و لربالگر  شامل فرعیه عالمت
ه افدراد  کندن کد   دهی ادعدا مدی   پیشتر بیا  شن، فرعیه عالمت

ها  مربدوط   تا ویژگی ،مورنن دست می بهمنارک تحصیلی را 
،  به توانایی خود را به کارفرمایا  مینن  نشا  دهندن. بندابراین  

ها  خود مآلدع   دهی، افراد از توانایی فرعیه عالمت براسا 
رسدانی بده کارفرمایدا  اقدناو      برا  اطالت ناستشونن و  می
، کارفرمایدا  خواسدتار   فرعدیه لربدالگر    براسدا  کننن.  می

حناقل سآ  معینی از تحصدیالت از کارمندنا  میندن  خدود     
کننددن و از  عمددل مددی ناسددتهسددتنن. بنددابراین، کارفرمایددا  

اطالعات مربوط به سآ  تحصیالت برا  لربالگر  کارکنا  
هدا  مربدوط بده تواندایی خدود       بالقو  و اسدتنباط از ویژگدی  

هدم مدرتبط هسدتنن.     هکننن. هدر دو توعدیحات بد    استفاد  می
بر عمل رد تحصیلی یک فرد تنها درصدورتی   لربالگر  مبتنی

دهدی داشدته باشدن.     که تحصیالت، قنرت عالمت استرر سم
 را ها  بالقو  خود توانایی ،تواننن ترتی ، کارمننا  می همین به

کده کارفرمایدا     فقدط درصدورتی  )البتده   مدنارک تحصدیلی   با
  معتبدر بدرا  لربدالگر     ابدزار  منزلده  منارک تحصیلی را به

 ,Sharma) نشدا  دهندن   شدمار مورندن(،   بده کارمننا  بدالقو   

سدداز ، فرعددیه  تددر فرعددیه مرتدد   تعریددف دقیددق(. 2016
ور   که بهر  کنن ناو دارد. این فرعیه بیا  می لربالگر  قو 

 Layard and) اسدت  ناپذیر کامالد ذاتی است و بنابراین، تغییر

Psacharopoulos, 1974.) نتیجه، فرض بر این اسدت کده     رد
 دهنن  نشا ارائه منارک معتبر برا  افراد که  لیر از بهمموز  

 کدارکرد دیگدر   اسدت،   ور  ذاتی منها برا  کارفرمایا  بهر 
توانایی ذاتی  دهنن  نشا  سآوو باالتر تحصیالت یعنی ننارد.
 .(Broekhuizen, 2009) استباالتر 



 تنرخ اشتغال اراحاس حتح تلصیال

سآ  تحصدیالت بداالتر بدا رندنین پیامدن مربدت فدرد  و        
که افراد  دهن مینشا  اجتماعی همرا  است. مآالعات پیشین 

بیشدتر در   دارنن،سآ  تحصیلی باال عموماد سالمتی بهتر   با
کنندن،   شونن و مشارکت مدی  فعالیت ها  اجتماعی درگیر می

 دارندن نرخ اشتغال بداالتر  دارندن و درممدن نسدبی بداالتر       
(OECD, 2015.) 

 
 

 (OECD, 2019) هدرصد اشتغال براساس تحصیالت متوسط الف. -1نمودار 
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 (OECD, 2019) درصد اشتغال براساس تحصیالت متوسطه برتر .ب -1نمودار 
 

 
 

 درصد اشتغال براساس تحصیالت آموزش عالی .ج .1نمودار 

 
 (.OECD, 2019) نرخ اشتغال اراحاس حتح تلصیالت .1نمودار 
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سدازما  هم دار  و    ازسدو  هدایی کده    ی ی از شاخص 
یدابی اسدت، شداخص اشدتغال      قابدل دسدت   توسعه اقتصاد 

براسا  سآ  تحصیالت است. این شاخص میدزا  اشدتغال   
افراد را با توجه به سآ  تحصیالت در سه سدآ  تحصدیلی   

ندرخ  دهدن.   نشا  مدی  و مموز  عالی ، متوسآه برترمتوسآه
عنوا  درصن  از جمعیت سن  اشتغال به تعناد افراد شالل به

 25کار اشار  دارد. این شاخص، درصن افراد شالل بین سدن  
افدراد ایدن طیدف سدنی محاسدبه       همه میا سال را در  64تا 
الف( درصن اشتغال براسا  تحصدیالت   -1کنن. نمودار ) می

الت ب( درصن اشتغال براسا  تحصدی  -1متوسآه، نمودار )
ج( درصدن اشدتغال براسدا      -1متوسدآه برتدر، و نمدودار )   

تحصیالت مموز  عالی؛ به همرا  میانگین ندرخ اشدتغال در   
کشورها  عضو سازما  هم ار  و توسعه اقتصاد  در سال 

طور کده در   . هما (OECD, 2019) دهن را نشا  می و 2018
متوسط درصن اشتغال در کشورها  شود،  نمودار مشاهن  می

 التیتحصد   و سازما  هم ار  و توسعه اقتصاد  بدرا عض
متوسآه برتدر   التیتحص  درصن، برا 9/58متوسآه برابر با 

برابر با  یمموز  عال التیتحص  درصن، و برا 5/76برابر با 
 درصن است. 4/85

 

 کاراردی و اشتغال -های علمی آموزش

کدداربرد  ابددزار مهمددی بددرا  ارتقددا  -هددا  علمددی ممددوز 
ور  نیرو  کار است. بندابراین،   یر ، پویایی و بهر پذ انآباق

ربط ماننن مراکز  طریق نهادها  ذ ازویژ   ها به توسعه مهارت
دلیل نقش اررگذار م  در افزایش  کاربرد ، به -مموز  علمی

ور  و درممن فرد ، سدازمانی و ملدی اهمیدت بسدیار       بهر 
 (.1389)ایزد  و هم ارا ، دارد 
کاربرد  متولی نظاو مموز  عدالی  -یدانشگا  جامع علم 
زیر نظدر وزارت     1373کاربرد  است که در سال -علمی

 3علوو، تحقیقات و فناور  تأسدیس شدن و براسدا  مداد      
اساسددنامه دانشددگا ، هددنا دانشددگا  جددامع فددراهم مورد    

ها  اجرایدی   ها و دستگا  موجباتی است که مشارکت سازما 
  نیرو  انسانی متاصدص  دولتی و لیردولتی را برا  مموز

ماتلددف اقتصدداد ، اجتمدداعی و  هددا  و مددورد نیدداز باددش

التحصدیال  هدر    نحو  که فدار   به کننفرهنگی کشور مم ن 
بدرا  کدار     ،یک از مسسسات وابسته به این دانشگا  بتواننن

کننن شود. دانش و مهارت الزو را کس   که به منها محول می
جملددده  (. از1399)وزارت علدددوو، تحقیقدددات و فنددداور ، 

توسدعه  ، کداربرد   -دها  کال  دانشگا  جدامع علمدی  راهبر
منار و متناس  بدا   محور و شغل ها  شایستگی فضا  مموز 

اسدت )دانشدگا  جدامع     نیازها  شداللین و جویندنگا  کدار   
 تید قابل شن  یطراح یبرنامه مموزش(. 1399، کاربرد -علمی
کدار بدا    طیحد را دارد که در م  ممنکاری انسان  روین تیترب

و انجداو   تیولئمسد  ر یپدذ  ممداد  ی و عملد  یپشتوانه علمد 
 (.1383)دادار و هم ارا ،  خواهن بود فهیوظ



 تلصیالت و اازده اشتغال میانارتباط 

صدورت   ها  شغلی بده  سآ  تحصیالت و فرصت میا رابآه 
، افدراد بدا    شهود  مش ار است. در شدرایط عداد  اقتصداد   

برا  مشالل دارا  پیچیدنگی   سآ  تحصیالت پایین معموالد
هدا  نیازمندن کدار دسدتی مناسد        و ساتی کمتر و یا شدغل 

مشالل  ،تواننن تحصیالت عالی می باکه افراد  هستنن، درحالی
ها  رشن  پیچینگی باال را انجاو دهنن. در دور  باتاصصی و 

، افراد برا  استاناوتقاعا کاهش تبع م   اقتصاد  پایین و به
 بدا التر همچنا  مزیت خود را نسبت به افراد تحصیالت با با

ها  کارکنا   کننن. مجموعه مهارت تحصیالت کمتر حفظ می
تحصیالت عالی بسیار متنوت است و بنابراین، برا  اشتغال  با

ها  نیازمنن مهارت کمتر نیز این افراد مزیت رقدابتی   در شغل
 . بدا توجده بده   را دارندن تحصیالت کمتر  بانسبت به کارکنا  

داندش   ،توانندن  ها  عمومی منها، کارفرمایدا  نیدز مدی    مهارت
تحصدیالت عدالی    باتاصصی شغل و سازما  را به کارکنا  

ور  فدرد   انتقال دهنن. مموز ، سب  ارتقا  مهدارت و بهدر   
وکدار ارزشدمننتر    شود و فرد را بدرا  اشدتغال در کسد     می
مدسرر    ا نشانه منزله سآ  تحصیالت به، این بر سازد. افزو  می

کنن. بندابراین،   از توانمنن  کارکنا  برا  کارفرمایا  عمل می
سآ  تحصیالت باال معموالد با دسدتمزدها  بداالتر و مدنت    

ا  پذیرفتده   طدور گسدترد    زما  پایین بی ار  همرا  است. به
ور  را افدزایش   یدابی بده ممدوز  بهدر      شن  است که دست
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 (.Sharma, 2016) دهن می
ها  توزیع درممن  ترین نظریه نسانی از مهمنظریه سرمایه ا 

وابسته به سدآ    ،درممنها میا است. در این نظریه، اختالا 
گدذار    تحصیالت و میزا  مموزشی است که در افراد سرمایه

ایدن نظریده، سدآ      اسدا  (. بر 1388شن  است )صنوبر ، 
 بدا طور مستقیم بدر میدزا  درممدن فدرد،      تحصیل و مموز  به

هدا    ظرفیدت   واسدآه ارتقدا   ور  نیرو  کار بده  افزایش بهر 
 van) گذارد ها  مرتبط شغلی، تأریر می ذاتی و کس  مهارت

Broekhuizen, 2009.) کده   دهن متعند نشا  می ها  پژوهش
همدرا    تحصیالت، بازد  مربت و درممن بیشتر در میندن  را بده  

تحصیالت بیشتر منجر به کس  درممدن  به سان دیگر  .دارد
 Harvey, 2000; Chevalier) شود ر بازارها  کار میبیشتر د

et al., 2004; Blundell et al., 2005 .) طدورکلی، سدآ     بده
باالتر  از تحصیالت با موفقیت بیشتر در بدازار کدار همدرا     

هدایی را بدرا  ورود افدراد بده بدازار کدار در        است و فرصت
هتدر فدراهم کدرد  و منهدا را از بی دار  محافظدت       موقعیت ب

کرد  بی ار هستنن،  کنن. در موارد  که افراد بسیار تحصیل می
دهنن  عنو تمایل  نشا  ،این امر مم ن است در بعضی موارد

تر از منچده کده    افراد برا  اشتغال به کارهایی با کیفیت پایین
یر دانندن، باشدن. تدأر    سآ  مهارت خود مناسد  مدی   براسا 

تنهدا بده بهبدود     سآ  تحصیالت بر نتایج بازار کدار افدراد نده   
دسترسی به کار، بل ه به کیفیت اشتغال منهدا از نظدر شدرایط    
کار اشار  دارد. سآ  تحصیالت باالتر با درممن باالتر همدرا   

هایی مشغول بده   است. حتی افراد فرانیاز )افراد  که در شغل
ز مهارت مندا  نیداز   فعالیت هستنن که سآ  مهارت کمتر  ا

من بیشتر  نسبت به افراد  که همدا  شدغل را بدا    مدارد( در
 ,Rubb) کننن کس  می ،دهنن سآ  مهارت کمتر  انجاو می

2003.) 
 

 پذیری و اشتغال تلصیالت، اشتغال

گدذار  در سدرمایه    مهم سدرمایه  ها  ش لمموز  عالی، از 
  سآ  توا  بسا حقیقت، مموز  عالی را می انسانی است. در

یافتدده سددرمایه انسددانی دانسددت کدده سددهم  عددالی و تاصددص
و  (Tilak, 2003) در رشن اقتصاد  برعهن  داردرشمگیر  

موتدور توسدعه در   » منزلده  ، ممدوز  عدالی بده   سان دیگربه 
و  (Castells, 1994) شدود  درنظر گرفتده مدی   «اقتصاد جهانی

ل حدوز  اشدتغال را نیدز    ئتوجهی از مسدا  بنابراین، باش قابل
باین در حوز  تعامالت طرا عرعده نیدرو  انسدانی )نظداو     

کددار(  ممددوز ( و طددرا تقاعددا  نیددرو  انسددانی )بددازار  
 جو کرد. و جست
مموختگدا    ساز  داندش  در ادبیات حوز  اشتغال، بر مماد  
و بنابراین،  (Pitan, 2016) شود تأکین بسیار  میکار  بازاردر 

شددود،  مددی ی ددی از مفدداهیمی کدده در حددوز  اشددتغال بیددا  
 ارائده پذیر ، سب   پذیر  است. پویایی مفهوو اشتغال اشتغال

پدذیر    تعاریف ماتلفی از وای  شن  است؛ همچو : اشدتغال 
هدا    ، ویژگدی   ها، دانش ا  از مهارت معنی داشتن مجموعه به

کده احتمدال کسد  مشداللی کده فدرد در منهدا         است فرد 
 & Pool) هدن د راعی و موفق باشن را افزایش مدی  ،توانن می

Sewell, 2007) پددذیر ، صددالحیت کسدد  شددغل  اشددتغال؛
در شغل، و در صورت نیاز، یافتن شدغل   مانن  باقیارز ،  با

پدذیر  فرصدتی بدرا      اشدتغال ؛ (Ogwo, 2010) جنین است
ور   بهدر    ها  عرور  اشتغال، حفظ و ارتقا کس  مهارت

 & Sermsuk, Triwichitkhun) شددود کددار تلقددی مددی  

Wongwanich, 2014) .پدذیر  بده دامنده     طورکلی، اشتغال هب
هایی که متقاعدیا  شدغل را    ویژگیها و  وسیعی از صالحیت

 ,UNESCO)سازد؛ اشار  دارد به کس  و حفظ شغل توانا می

دهنن  توانایی افراد برا  مشارکت اررباش  و نشا  (8 :2012
 (.Kuzgun, 2012)استدر جامعه 

تر  دیدن  شدود.    گستر  وسیع پذیر  باین در اشتغالالبته  
 مموختگدددا  بدددرا   تواندددایی داندددش منزلددده تنهدددا بددده نددده

ترکیبدی از:   منزله بل ه به ؛ا  خود ها  حرفه توسعه صالحیت
، کندن  ها  فرد  که کس  شدغل را مم دن مدی    الف( ویژگی
با دیگرا  کدار   ،کنن ها  نرو که به افراد کمک می ب( مهارت

تدا بدا    ،کندن  ه افراد کمک میها  عملی که ب کننن، ج( مهارت
، سددان دیگددربدده  (.Loades, 2005) تغییددر مواجدده شددونن

و  هدا  ندرو   ها  اشتغال پذیر  به دو دسدته مهدارت   مهارت
: هففای سفف   الففف( مرففارتن. نشددو تقسددیم مددی سددات
هدا  ت نی دی اجدرا  شدغل مدرتبط       هایی که با جنبه مهارت
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 Page, Wilson) شدود  و معموالد شامل کس  دانش می است

& Kolb, 1993.) هددا دارا  ماهیددت شددناختی  ایددن مهددارت
 گیرنددن.  قددرار مددی  بهددر  هوشددی تددأریر  هسددتنن و تحددت 

 اسدت فرد  و رفتدار    ها  بین مهارت های نرم: ب( مرارت
افراد تأکین دارد. این  میا و بر رفتار فرد  و منیریت روابط 

مدرتبط   هدو  هیجدانی  و بدا   دارننها ماهیت رفتار   مهارت
ترکیبدددی از  . هدددو  هیجدددانی(Kemper, 1999) تننهسددد

هددا  بددین فددرد  و انسددانی   هددا  ذاتددی و مهددارت ویژگددی
 (.Kemper, 1999)است
المللدی کده توجده     ها  بدین  ها  گذشته، سازما  در سال 

پذیر   دارنن، بر اهمیت اشتغالکار  بازارها   ویژ  بر سیاست
(. OECD, 1998; ILO, 2000; UN, 2001اندن )  تأکین داشدته 

پذیر  ی ی از رهار اولویت مهم سازما   اشتغال، این بر افزو 
گذار  ملی بر رو  اشدتغال جواندا     ملل متحن برا  سیاست

بود  است. در این راستا، شب ه اشتغال جوانا  سدازما  ملدل   
کشورها برا  تسهیل انتقال  همهپیشنهاد کرد  است که  متحن

زندنگی کدار     ملداز   کدرد  و فراهمکار  بازاراز تحصیل به 
خددوب بددرا  جوانددا ، در رابآدده بددا نظدداو ممددوز  و       

، منهدا را بدازمفرینی   دوبدار  مموز  خود بازاننیشدی و   مهارت
هدا   جملده فعالیدت  از، ها پژوهش . بر اسا (UN, 2001)کننن

از: فدراهم   اندن  پذیر  دانشجویا  عبدارت  اشتغال  برا  ارتقا
اجرا  هنفمندن  ها  شغلی برا  دانشجویا  و  کرد  فرصت

 Ehiyazaryan؛1395طرو کارمموز  )پرهیزکار و پورمتشی، 

& Barraclough, 2009 هدا  فدوق    فدراهم کدرد  فعالیدت   (؛
و ، (Scarinci & Pearce, 2012; Nghia, 2017) برنامدده

 نگددر ممددوز  عددالی  ه برنامدده درسددی کددل ئددتددنوین و ارا
(Ehiyazaryan & Barraclough, 2009.) 
 

  شناحی کتاب

(. ارتبداط بدین اندناز     1394پدور، ا. )  و علدی  ،زاد ، ت.ا. اهیمی، و.، قلیابر
فصدلنامه  وردوگو. -تحصیالت و شغل در ایرا : کاربرد منل وردوگو

 .193-210(، 3) 15، ها  اقتصاد  )رشن و توسعه پاینار( پژوهش
(. ارزیدابی وعدعیت   1389و قربانی، ت. ) ،ایزد ، ص.، صالحی عمرا ، ا.

فصدلنامه  مموختگدا  دانشدگا  جدامع علمدی کداربرد .       اشتغال دانش
 .1-24 (،2)3 ،انجمن مموز  عالی ایرا 

(. 1393و صدنر  فدرد، ا. )   ،د.، رعایی بدرو ، و.  براتپور باجگیرا ،  .
ها  نیرو  کار )اشتغال و بی دار ( در توسدعه    بررسی تأریر شاخص

 .و توسدعه شدهر   المللی ساز ، معمار   دومین کنگر  بینارائه در پاینار. 
 ، تبریز.(93 مذر 28الی  26)

هدا    (. مدنل جدامع ارتقدا  مهدارت    1395و پورمتشی، و. ) ،پرهیزکار، و.
دو فصدلنامه علمدی   ا  و کارمفرینی دانشدجویا  علدوو انسدانی.     حرفه

 .133-154 (،1) - ،تاصصی مموز  در علوو انسانی
هددا   ممددوز (. اررباشددی 1383دادار، و.، عضددنفر ، ر. و عددیائی، و. )

کاربرد  بر اشتغال و توسدعه اقتصداد  بادش علدوو دامدی      -علمی
سددومین کنگددر  ملددی  )مآالعدده مددورد : اسددتا  اصددفها (. ارائدده در  

کداربرد ،  -، دانشدگا  جدامع علمدی   کداربرد  -ها  عالی علمی مموز 
 تهرا .

هدا. قابلیدت    (. اهدناا و برنامده  1399کاربرد . ) –دانشگا  جامع علمی 
 https: // www.uast. ac.irدسترسی در: 

(. عوامدددل کلیدددن  توفیدددق در 1384ا. )و. رهندددورد، ا. و حسدددینی، 
 .18-7(، 1) 19 فراینن منیریت و توسعه،زایی باش صنعت.  اشتغال

هدا و   ا  بر سرمایه انسانی )مفداهیم، ویژگدی   (. مقنمه1388صنوبر ، و. )
(، 22) 6 ،دوماهنامده توسدعه انسدانی پلدیس    گیدر (.   ها  انناز  شاخص
136-119. 
(. بررسی و مقایسه تأریر نیدرو   1395زاد ، ز. ) و عرفا  ،پور، و.ر. لآفعلی

هدا  بدزر  صدنعتی     انسانی ماهر و لیرماهر بر ارز  افزود  کارگا 
سومین کنفرانس جهانی منیریت، اقتصداد حسدابنار  و   ارائه در در ایرا . 

سسده ممدوز    سک مبا هم ار  مشتر علوو انسانی در ملاز هزار  سوو.
واحدن پدژوهش داندش پژوهدا      -عالی عالمه خویی دانشگا  زرقدا  

 شیراز. ،همایش مفرین

هدا  تحصدیلی    بنن  سآوو مموزشدی و رشدته   طبقه(. 1395مرکز ممار ایرا . )

. تهرا : مرکز ممار ایرا . قابلیت دسترسدی در :  ISCEDایرا  براسا  
https://www.amar.org 

. 98گیر  نیرو  کار تابسدتا    (. ر ین  طرو ممار1398) .مرکز ممار ایرا 
 https://www.amar.orgقابلیت دسترسی در : 

. کاربرد  -دانشگا  جامع علمی(. 1399وزارت علوو، تحقیقات و فناور . )
مرکز نظارت و تضمین کیفیت مموز  عدالی. قابلیدت دسترسدی در:    

https://nezarat.msrt.ir 
Arrow, K. J. (1973). Higher Education as a Filter. Journal of 

Public Economics, 2 (3), 193- 216. 

Becker, G.S. (1964). Human Capital: A Theoretical and 

Empirical Analysis with Special Reference to Education. 

Third Edition. New York: National Bureau of Economic 

Research. 

Berg, I. (1970). Education and Jobs: The Great training 

Robbery. New York: Praeger Publishers. 

Blundell, R., Dearden, L., & Sianesi, B. (2005). Evaluating the 

effect of education on earnings: models, methods and 

results from the National Child Development Survey. 

Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics 

in Society), 168(3), 473-512. 



 و اشتغال یلیهرم تحص

 8 

Broekhuizen, V. H. (2009). The human capital theory and the 

sorting hypothesis: explaining labour market returns to 

education in South Africa. Bachelors of Commerce. 

Department of Economics, University of Stellenbosch. 

Castells, M. (1994). The University System: Engine of 

Development in the New World Economy, in Salmi and 

Verspoor (eds.), Revitalizing Higher Education (p. 14-40). 

Oxford: Pergamon. 

Chevalier, A., Harmon, C., Walker, I., & Zhu, Y. (2004). Does 

Education Raise Productivity, or Just Reflect it?. The 

Economic Journal, 114 (499), 499-517. 

Ehiyazaryan, E., & Barraclough, N. (2009). Enhancing 

employability: Integrating real world experience in the 

curriculum. Education & Training, 51(4), 292-308. 

Harvey, L. (2000). New realities: The relationship between 

higher education and employment. Tertiary Education & 

Management, 6 (1), 3-17. 

ILO (International Labour Organisation). (2000). Training for 

Employment: Social Inclusion, Productivity Report V. 

Geneva: ILO. 

Kemper, C.L. (1999). EQ vs. IQ. Communication World, 16 

(9), 15-19. 

Layard, R., & Psacharopoulos, G. (1974). The Screening 

Hypothesis and the Returns to Education. Journal of 

Political Economy, 82 (5), 985-998. 

Loades, R. (2005). The future of graduate management 

education in the context of the Bologna Accord. A study 

sponsored by the Graduate Management Admission 

Council GMAC. Italy.  

Mincer, J. A. (1974). Schooling and earnings. In: Schooling, 

experience, and earnings (pp. 41-63). Columbia University 

Press. 

Nghia, T. (2017). Developing generic skills for students via 

extra-curricular activities in Vietnamese universities: 

Practices and influential factors. Journal of Teaching and 

Learning for Graduate Employability, 8 (1), 22–39. 

OECD (1998) Human Capital Investment: An International 

Comparison. Paris: OECD. 
OECD (2019). OECD Data. Employment by education level. 

Retrieved from: https:// data.oecd. org/ emp/ employment-

by-education-level.htm 
OECD, (2015). Education at a Glance Interim Report: Update 

of Employment and Educational Attainment Indicators. 

Retrieved from: http://www.oecd.org/education 

Ogwo, D. (2010). Employability of Nigeria Tertiary 

Institutions Graduates and Observed Skills gap in general 

and physical sciences, engineering architecture, urban and 

regional planning, surveying, estate management etc. 

Paper Presented at Colloquium on organized Private 

Sector / Public Service demand for Nigerian Universities. 

Bureau of Tertiary Institutions Abeokuta, Ogun State, 12th-

13th October, 2010. 

Page, C., Wilson, M., & Kolb, D. (1993). Managerial 

competencies and New Zealand managers: On the inside, 

looking in. Auckland, New Zealand: University of 

Auckland. 

Pool, L. D., & Sewell, P. (2007). The key to employability: 

developing a practical model of graduate employability. 

Education and Training, 49(4), 277-289.   

Rubb, S. (2003). Overeducation in the labour market: A 

comment and re-analysis of a meta-analysis. Economics of 

Education Review, 22(6), 621–29. 

Scarinci, J., & Pearce, P. (2012). The perceived influence of 

travel experiences on learning generic skills. Tourism 

Management, 33(2), 380–386. 

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The 

American economic review, 51 (1),1-17. 

Sermsuk, S., Triwichitkhun, D., & Wongwanich, S. (2014). 

Employment conditions and essential employability skills 

required by employers for secondary school graduate. 

Procedia, 116, 1848-1854. 

Sharma, S. (2016). Relation between education and 

employment outcomes in the Indian labour market: A 

critical review of the literature. International Journal of 

Research in Economics and Social Sciences, 6 (4), 43-55. 

Spence, M. (1973). Job Market Signalling. The Quarterly 

Journal of Economics, 87 (3), 355-374. 

Stiglitz, J. E. (1975). The Theory of "Screening", Education, 

and the Distribution of Income. The American Economic 

Review, 65 (3), 283-300. 

Tilak, J.B.G. (2003). Higher education and development in 

Asia. Journal of Educational Planning and Administration, 

17(2), 151-173. 

UN (United Nations) .(2001). Recommendations of the High 

Level Panel of the Youth Employment Network. New York: 

United Nations. 

UNESCO. (2012). Graduate Employability in Asia. UNESCO 

Bangkok, Asia and Pacific Regional Bureau for Education. 

Bangkok, Thailand. 

Wolpin, K.I. (1977). Education and Screening. American 

Economic Review, 67 (5), 949- 958 

و   متشی )عضو هیئت علمی مسسسه پژوهش مهتاب پور
 ریز  مموز  عالی( برنامه

 

 ها معادل

 Arrow مروو

 Tertiary مموز  عالی

 Spence اسپنس

 Stiglitz استیگلیتز

 Berg بر 

 Becker ب ر

 Intelligence Quotient (IQ) بهر  هوشی

 Overeducation تحصیالت فرانیاز

  Undereducation تحصیالت فرونیاز

 Required Education تحصیالت مورد نیاز

سدددازما  هم دددار  و توسدددعه 
 اقتصاد 

Organization for Economic 
Co-operation and 
Development (OECD) 
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 Below Upper Secondary سآ  تحصیلی متوسآه

شددب ه اشددتغال جوانددا  سددازما  
 ملل متحن

UN’s Youth Employment 
Network 

 Schultz شولتز

المللدی   بنن  اسدتاننارد بدین   طبقه
 مموز  )ایس ن(

International Standard 
Classification of Education 
(ISCED) 

  Screening Hypothesis فرعیه لربالگر 

 Strong Screening Hypothesis فرعیه لربالگر  قو 

 Sorting Hypothesis ساز  فرعیه مرت 

-Upper Secondary Non متوسآه برتر
Tertiary 

 Hard ساتها   مهارت

 Soft ها  نرو مهارت

 Mincer مینسر

 Human Capital theory نظریه سرمایه انسانی

 Signalling Theory دهی عالمتنظریه 

 Wolpin وولپین

 Emotional Quotient (EQ) انیهو  هیج

 


