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» جوانانپذیري بررسی وضعیت اشتغال«و  »پذیرياشتغال برشناخت عوامل مؤثر «پژوهش حاضر با هدف 

-وضعیت اشتغال«: از عبارت انداي که تالش شده به آن پاسخ داده شود، سؤاالت اصلی. انجام شده است

هاي تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و لرستان چگونه پذیري جوانان ساکن استان

پذیري جوانان کشورمان قابل تعریف هایی براي سنجش میزان اشتغالها یا شاخصچه ویژگی«و » ؟است

و روش ) نمونه در سطح ملی 1500پیمایش با (سؤاالت، از دو روش کمی این براي یافتن پاسخ » است؟

شغل با استان  ارتباط معناداري بین نوع که نتایج پژوهش نشان داد. گرفته شده بهر) گروه متمرکز(کیفی 

پذیري با استان محل سکونت جوانان هاي پایه و شاخص اشتغالمحل سکونت جوانان، بین شاخص دانش

هاي پایه و هاي کمتر توسعه یافته به لحاظ سطح دانشکه جوانان ساکن استان گونه ايبه  ؛وجود دارد

به عالوه، فرهنگ کار . بسیاري دارندهاي توسعه یافته تفاوت پذیري با جوانان ساکن استانشاخص اشتغال

به دلیل بازماندن از (هاي مالی ، محرومیت)کوشی و پشتکاربه دلیل ارزش نبودن سخت(حاکم بر جامعه 

به دلیل عدم تمرکز کارآمد بر (، عملکرد نظام آموزشی )افزایش دانش یا مهارت و راه انداختن کسب و کار

هاي گذاريعدم ثبات و یکپارچگی در سیاست ،و در نهایت) کارآموزي و عدم هماهنگی با بازار مهارت

 همچنین، این پژوهش مدعی است که انگاره. پذیري جوانان استکالن کشوري باعث کاهش سطح اشتغال

پذیري نادرست و آگاهی آنان از فضاي جوانان از نقاط ضعف و قوت خودشان در چارچوب مفهوم اشتغال

  . به شمار می آیدپذیري آنان ن امر از دالیل مهم کاهش سطح اشتغالکسب و کار ضعیف است و ای

پذیري و عوامل شخصی اشتغال - پذیري، عوامل محیطیپذیري، عوامل فردي اشتغالاشتغال :گان کلیديواژ

پذیرياشتغالبیرونی 
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  مقدمه

بزهکاري و راهی براي توسعه و شکوفایی اقتصادي و از آنجا که اشتغال، مانعی در برابر فقر، محرومیت و 

فزایش شأن فردي و اجتماعی آنها اجتماعی است و در سطح فردي، کار کردن باعث شکوفایی ظرفیت افراد و ا

به  »بهترین سیاست ضد فقر، ضد جرم و حمایت خانواده« اشتغال گذاري در راستاي توسعهسیاست می شود،

 توسعه اشتغال دغدغهگذاري در راستاي سیاستو  (McQuid & Lindsay, 2005: 202)آید حساب می

هاي مرتبط با اشتغال شکل گرفته، مفهوم در چارچوب نظریه بتازگییکی از مفاهیمی که . هاستتمامی دولت

  .است 1»پذیرياشتغال«

  مسئلهو اهمیت  طرح

انسانی و ساختاري دولت صرف پرداختن به هاي مدرن، بخش بزرگی از بودجه، امکانات و توان در اکثر دولت

. دارنددر سر اشتغال خود و آینده شغلی فرزندانشان را  نیز دغدغهاکثر اعضاي جامعه   شود واشتغال می مسئله

دالیل بسیاري وجود دارد که موجب شده دولت در سطح کالن و اعضاي جامعه در سطح خرد و فردي به 

نقش اشتغال در تأمین معاش افراد، اولین و شاید مهمترین دلیلی است که در . اشتغال توجه داشته باشند مسئله

همین اهمیت کلیدي است که علوم مختلف از اقتصاد  به دلیل. اما تنها دلیل نیست -رسداین ارتباط به ذهن می

  .اندآن اندیشیده تا مدیریت به موضوع اشتغال پرداخته و درباره

ها نگاه مبتنی بر ظرفیت - اي استکه حاصل مطالعات میان رشته-اشتغال  به مسئلهیکی از جدیدترین رویکردها 

امکان به «این مفهوم به  .از آن متولد شده است» پذیرياشتغال«و بسترهاي الزم براي اشتغال است که مفهوم 

  . اشاره دارد »امکان و ظرفیت یافتن شغل، حفظ و پیشرفت در آن« ،تریا به عبارت درست »استخدام درآمدن

براي بهبود شاخص اشتغال و مبارزه با فقر و  آمديپذیري به عنوان استراتژي کارچه باعث شده اشتغالآن

راهی  ،پذیري از سوییاشتغال. محرومیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت خاص این مفهوم است

پاسخی متناسب به  ،مناسب براي مبارزه با بیکاري، فقر، محرومیت اجتماعی و بزهکاري است و از سوي دیگر

هاي گذشته و ناهماهنگی آن با ظرفیت رشد جمعیت در دهه .به شمار می آیدتغییر در مناسبات بازار کار 

                                                           
1 Employability 



2 
 

یافتن شغل در بازار کار فعلی کشور را ها و امکانات براي اقتصاد ملی، ضرورت پرداختن به افزایش قابلیت

   .کرده استبیشتر 

ارزشی چندگانه  ،وري نیروي انسانیپذیري مفهومی است که به دلیل تأکید بر افزایش بهرهاشتغالبه عالوه، 

که دنیاي کسب به ویژه آن اقتصادي و اجتماعی است، توسعهدر جهان امروز، نیروي انسانی بازوي اصلی . دارد

یک جامعه  توسعهتواند موجب این نیروي انسانی است که می .جهان اقتصاد بسیار تخصصی شده استو کار و 

، در تشریح اهمیت ١آکادمی آموزش عالی که طوريبه  ؛اقتصادي باشد عرصهو موفقیت آن در رقابت جهانی در 

 کهمان هستند یکم منابع طبیعی ما همان مردمانودر قرن بیست«: گویدجامعه میپذیري اعضاي افزایش اشتغال

ها و ها، ویژگیمهارت توسعه )7: 2007آکادمی آموزشی عالی، . (»است شان بکر و گستردههايپتانسیل

راهی  ،پذیريبهبود اشتغال و ايپذیري و رفع موانع زمینهرویکردهاي افراد در راستاي افزایش سطح اشتغال

  .اقتصادي و اجتماعی است توسعهنیروي انسانی و به تبع آن  توسعهبراي 

ایران جوان  جامعهاشتغال در  مسئلهبراي پرداختن به » پذیرياشتغال«هایی که ها و ارزشبا توجه به ظرفیت

 ٢ما از یک سو، نرخ جمعیت جوان و فعال باالست جامعهدر . علمی و دقیق آن اهمیت بسیار دارد مطالعهدارد، 

-سطح تحصیالت جامعه در حال افزایش است که در کنار آن، با رشد بیکاري جوانان تحصیل ،سویی دیگر و از

     ، محیطی و کالنها و فراهم کردن بسترها در سطح فرديظرفیت توسعهدر نتیجه، . ٣ایمکرده مواجه شده

-هاي بومی اشتغالبه همین دلیل، شناخت شاخص. اشتغال جوانان باشد مسئلهتواند رویکردي جدید به می

  .بپردازدمهمی است که این پژوهش کوشیده، به آن موضوع پذیري جوانان، پذیري و بررسی وضعیت اشتغال

  چارچوب مفهومی

عاریف ت. پذیري وجود نداردتوان ادعا کرد که در حال حاضر توافق چندانی بر سر ماهیت دقیق اشتغالمی

هاي مختلفی کنند و یا مؤلفهشود که هر کدام بر وجهی از این مفهوم تأکید میپذیري ارائه میمتنوعی از اشتغال

 مسئلهدر لندن به منظور بحث در مورد  2008در سمیناري که در سال  ،براي مثال. دانندرا در آن مؤثر می

                                                           
1.  HEA 
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-ارشناسان و فعاالن این عرصه بر سر مفهوم اشتغالاتفاق نظري بین ک ،پذیري برگزار شدهاي اشتغالمهارت

توان اشتراکات معنایی در تعاریف موجود با این وجود، این امر، بدان معنا نیست که نمی. پذیري وجود نداشت

پذیري، از آن دارند، گوناگون است، اما بر اشتغال مسئلههاي مختلف درگیر با گرچه انتظاراتی که گروه. پیدا کرد

ها و رفتارهاي ها، ویژگیمهارت دهندهباید بازتاب«پذیري نکته اجماع نظر وجود دارد که اشتغال سر این

- نیز وجود دارد که اشتغال اتفاق نظراین  ،کنونی ، در دورهبه عالوه .»وري براي یافتن و حفظ شغل باشدضر

 )LSN, 2008:1( .آن، نیز هست بلکه تداوم حضور و پیشرفت در ،پذیري فقط براي ورود به بازار کار نیست

پذیري، براي چارچوب یافتن ذهن، معرفی دو مدل اصلی اشتغالتعاریف ارائه شده از به گستردگی  توجهبا 

  .»مدل فیوگیت و همکاران«و  »مدل وندر هیجدي و همکاران« :براي پژوهش در این مورد مفید است

شایستگی . شده استانتخاب  پذیرياشتغالمحور براي ، رویکرد شایستگی مدل وندر هیجدي و همکاراندر 

ها و ها، نگرشدانش فردي، مهارت شامل هاها و نگرشاز عملکرد ايقابل مشاهده به گمان آنها مجموعه

پذیري در نظر آنها شایستگی را در سطح فردي قرار دادند و ابعاد زیر را براي اشتغال ،در واقع. رفتارهاست

حس سازمانی، تعادل و توازن و برخورداري از ، یپذیري شخصسازي، انعطافی و بهینهبینپیش: گرفتند

پذیري دارد و اشتغال مسئلهدي به فر کامالً رویکردي ،این مدل )4، 1388: زاهدي و اکبرپور( .ايحرفهتخصص 

 .  کندهاي افراد براي یافتن شغل و انجام وظایف شغلی توجه میتنها بر قابلیت

اجتماعی و انسانی، سه شاخص  پذیري شخصی و سرمایهاي، انطباق، هویت حرفهفوگیت و همکارانمدل در 

بیند، نمیپذیري را فقط امري فردي این مدل، اشتغالدر فیوگیت و همکارانش ). همان(پذیري هستند اشتغال

  .ندا پذیري بعد اجتماعی و گفتمانی نیز قائلبراي اشتغالبلکه 

هاي اول، رویکردي که تنها به قابلیت :پذیري قابل تشخیص استاشتغال مسئلهدو رویکرد عمده در پرداختن به 

 شناسدهاي فردي میها و دانشها، ویژگیپذیري را به عنوان مهارتاین رویکرد، اشتغال. فردي توجه دارد

در . خارج از کنترل فرد نیز توجه دارددوم، رویکردي که بر عواملی . )همچون مدل وندر هیجدي و همکاران(

شود و عوامل کالن اقتصادي و کند و به آن مقید میاین رویکرد، بستري که فرد در آن زندگی و رشد می

  .)همچون مدل فیوگیت و همکاران( گذاري نیز مورد تأکید استسیاست
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را  یاد شدهن رد پاي دو رویکرد تواپذیري بیندازیم، میاگر نگاهی تاریخی نیز به تحوالت مفهوم اشتغال

هاي مختلف زمانی، پذیري از حدود صد سال پیش تا کنون به کار گرفته شده و در دورهاشتغال. تشخیص داد

گیري تا به پذیري از زمان شکل، هفت موج در تحوالت مفهوم اشتغال)2001( 1گزییر. تغییر معنا داده است

-سیاست«، »گري اجتماعیمراقبت«، »پذیري دوگانهاشتغال«: کرده استامروز شناسایی و به صورت زیر معرفی 

- اشتغال«، »پذیري ابتکارياشتغال«، »عملکرد بازار نیروي کار«، »پذیري سیالاشتغال«، »گذاري نیروي انسانی

-Gazier: 1998a,b, 2001, quoted, McQuid & Lindsay: 2005, 200( .»پذیري برهم کنشی

201(  

 مسئله ،میالدي 90 تا اواخر دهه. شده، فرد محور بوده استپذیري ارائه اي که از مفهوم اشتغالهتعاریف اولی

هاي الزم را براي باید مهارت شد که افراد جویاي کار، کارمندان و کارگران، خوددیده می طورپذیري ایناشتغال

همین رویکرد فردمحورانه، در طول زمان توسعه . یا حفظ شغل خود و پیشرفت در آن داشته باشند تن شغل یاف

پذیري صورت گرفت، این مفهوم را گسترده و هایی که حول اشتغالمطالعات و پژوهش. یافت و تکمیل شد

افراد  اي شخصیتیهویژگیها و توجه همزمان به مهارتها به ي که تأکید صرف بر مهارتطوربه  ؛کامل کرد

نظریات افرادي چون هیالج و پوالرد  با گذشت زمان، اما .تغییر یافت) يپذیرو انعطاف يپذیرانطباقمثل (

فقط تواند نمیپذیري ، این بحث را پیش کشید که اشتغال)2005(کویید و لیندسی و مک) 2001(، گزیر )1998(

در این مباحث جدید، بر این نکته تأکید . شودنگریسته به آن ر تنگاهی کالنبا بلکه باید  ،باشداي فردي مسئله

-لذا آنها بر اهمیت مسائل زمینه. توان بدون در نظر گرفتن کل بازار کار دیدشد که وضعیت اشتغال افراد را نمی

  . نظام استخدامی توجه کردند کلی بازار کار از جمله وضعیتاز جمله فرهنگ کار و اي 

 Hillage( »گردندبه دنبال کار می بستري است که در آن، افراد ،پذیرياشتغال «الم کردند اعهیالج و پوالرد 

& Pollard: 1998, 12 ( فضايو فرد شرایط محیطی  ،براي مثال .پذیري استکلیدي در بحث اشتغال نکته 

- دیگر کنش«، »افراد«برهم کنشی  ، نتیجهپذیريگزیر معتقد است که اشتغال .توان نادیده گرفترا نمی بازار کار

 )Gazier: 2001, quoted, McQuid & Lindsay: 2005, 202( .است» شرایط بازار کار«و » گران

عوامل «و » اي خود شخصشرایط زمینه«، »هاي فرديمهارت«کویید و لیندسی نیز بر این نظرند که عالوه بر مک

                                                           
1. Gazier  
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 :McQuid & Lindsay( .پذیري باید دیده شوندغالدر بحث از اشت» بیرونی چون تقاضاي اقتصاد کالن

2005, 207(  

ازار کار، به که در نظام اقتصادي مدرن، فرد براي یافتن شغل الجرم در بکند رویکرد جدید بر این تأکید می

. تواند معنا داشته باشدمیدر چارچوب بازار کار گردد و هر بحثی از وضعیت اشتغال افراد تنها دنبال شغل می

بازار کار هم طرف عرضه دارد و هم . بلکه نظامی دو سویه است ،نیست» عرضه«بازار کار نیز فقط یک طرف 

به همین دلیل براي داشتن . تمامی تحلیل را بر یک طرف بنا نهاد» تقاضا«توجه به طرف توان بیلذا نمی. تقاضا

  . دهدنیروي انسانی را هم مورد بررسی قرار پذیري باید طرف تقاضا براي تحلیلی جامع و همه جانبه از اشتغال

اقتصاد  ،بنابراین. در بازار کار تحت تأثیر وضعیت کلی اقتصاد محلی و ملی قرار دارد» تقاضا«مشخص است که 

ها و این بدان معناست که فردي واجد مهارت. گذار استپذیري افراد تأثیردر سطح کالن آن بر وضعیت اشتغال

  .ممکن است در رکود اقتصادي، شغل خود را از دست بدهد و یا اصالً نتواند شغلی بیابدهاي بسیار، صالحیت

طور که در مباحث اقتصادي بلکه همان ،، تقلیل دادرا نباید فقط به معناي داشتن شغلپذیري اشتغال، همچنین

بیکاري  صاحب شغلی باشد، وگرنه در زمره اشحول مفهوم اشتغال مطرح است، فرد باید متناسب با توانایی

هایش داشته باشد، وي دچار بیکاري تر از تواناییتر، اگر فردي شغلی پایینبه عبارت دقیق. گیردقرار میپنهان 

-پذیري به معناي آن است که فرد متناسب با دانش تخصصی و توان کارياشتغال ،به همین ترتیب. پنهان است

در این راستا، اهمیت و اثرگذاري . و در صورت لزوم باز هم بتواند شغل مشابهی بیابد اش شغلی داشته باشد

ها و دهد، زیرا بسیار محتمل است که فردي به دلیل مهارتوضعیت اقتصاد ملی و محلی بیشتر خود را نشان می

 اندپژوهشگران اعالم کرده برخیبه همین دلیل، . اما آن شغل، در واقع بیکاري پنهان باشد ،دانش باال شغلی بیابد

در [ کلیدي در بریتانیا، شاخص عملیِ« )ESECT: 2005, 6( .»پذیري همان استخدام شدن نیستاشتغال«که 

   )Ibid( .»، تناسب شغل با مدرك تحصیلی است]پذیري افرادسنجش اشتغال

بر  نیز بلکه عوامل متعدد دیگري ،البته تنها عامل مؤثر بر وضعیت بازار کار، اقتصاد کالن ملی و محلی نیست

کنند، تأثیر الگوهاي کویید و لیندسی به درستی بر آن تأکید میاي که مکنمونه. گذاردبازار کار تأثیر می

عدم  غیرههاي نژادي، دینی، مذهبی، جنسیتی و هاي رایج مثل تبعیضتبعیض. استخدامی در بازار کار است
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 غیرههاي کاري مختلف و دسترسی به کار پاره وقت، عدم دسترسی به شیفتانعطاف در وضعیت کار مثل عدم 

فردي از اقلیتی  ،ثاللذا براي م )McQuid & Lindsay: 2005, 206-207( .همگی بر بازار کار تأثیر دارند

 هاي بسیار، ممکن است به دلیل تبعیض قومی نتواند شغل مناسبی براي خودها و ویژگیمهارت رغمقومی، علی

  .بیابد

کنند که فقط بازار کار و عرضه و تقاضاي نیروي روند و تأکید میکویید و لیندسی از این هم فراتر میمک

پذیري وي اثرگذار بلکه شرایط محیطی خود فرد نیز بر اشتغال ،گذاردپذیري تأثیر میانسانی نیست که بر اشتغال

بلکه زندگی  ها دید،ها و ویژگیاي از مهارتهان مجموعرا فقط به عنو» فرد«توان به عبارت دیگر، نمی. است

کند که لزوم مراقبت از افراد کهنسال یا وي در این مورد، اشاره می. اش تأثیر داردپذیريشخصی او نیز بر اشتغال

اند غیره از عوامل محیطی شخصي اجتماعی و کودکان، تعهد حمایت مالی از بستگان، برخورداري از سرمایه

در نظر بگیرید که زنی علیرغم داشتن  ،براي مثال )Ibid, 210( .گذارندپذیري افراد تأثیر میبر اشتغالکه 

هاي شخصی مناسب براي استخدام اما به علت آن که مجبور است از فرزند خردسالش ها و ویژگیمهارت

  . تواند شاغل به کاري شودمراقبت کند، به ویژه در صورت نبود انعطاف در بازار کار نمی

کند، پذیري افراد را تکمیل میتأثیر عوامل محیطی شخصی بر اشتغال دربارهکویید و لیندسی چه که بحث مکآن

اي در شکلی روایی هاي حرفههویت«آنها معتقدند که . فیوگیت و همکارانش است» ايهویت حرفه«مفهوم 

هاي مختلفی هستند که مردم براي اي، داستانهویت حرفه هاي گوناگون ازروایت. شوندبندي میصورت

شان خلق اي خود و در ارتباط با تجربیاتحرفه آیندهبندي کردن، معنابخشی و تداوم گذشته، حال و چارچوب

ها و به ویژه خودهاي ممکن و میل به تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان هاي هویتی، انگیزهروایت. کنندمی

هاي هویت ،بنابراین )Fugate, et, al: 2004, 20(.»دهدفرمایان را در افراد شکل میکارارزشمند چون 

است » خود«همین . دهندهاي متفاوتی را سامان می»خود«کنند، اي متفاوتی که افراد براي خود تعریف میحرفه

 ،بنابراین. دهدجام میهاي کاري را انکند و مسئولیتشود، در روابط شغلی ایفاي نقش میکه جویاي کار می

، 1990(فیوگیت و همکارانش به استناد تحقیقات برزونسکی . گذاردپذیري فرد اثر میاي بر اشتغالهویت حرفه

  .کننداي یاد میاز سه سبک هویت حرفه) 1999:و برزونسکی و آدام 1992
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هاي ان نسبت به داللتشدهد که مردم در پذیرندگیهاي مختلف هویت نشان میمطالعات مربوط به سبک«

» گرااطالعات«افراد با سبک هویتی . کنند، متفاوت هستندهایشان براي هویتی که اتخاذ مینهفته در کنش بالقوه

شود را جستجو و استفاده کنند، در حالی که افراد گرایش دارند که به طور فعالی اطالعاتی که به آنها مرتبط می

ش دارند که منطبق با انتظارات دیگران عمل کنند و آنهایی که سبک هویتی گرای» هنجارگرا«با سبک هویتی 

گرا کارمندان با سبک هویتی اطالعات ،بنابراین. واکنشی اجتناب کنند- دارند، مایلند که از خود» گرااجتناب«

 آنها در زمینه شود که جایگاههمین باعث می. شان را افزایش دهند و درونی کنندمندند که اطالعاتبیشتر عالقه

ها آنها بیشتر خود را براي مواجهه با استرس ،همچنین. اي به طور عام بهبود یابدشغلی به طور خاص و حرفه

  )Ibid, p 21( .»کنندشغلی آماده می

لذا شرایط محیطی نه فقط اثر مستقیم بر وضعیت . است فرداي افراد متأثر از شرایط محیطی هویت حرفه

براي . اي آنها را  زیر نفوذ داردهویت حرفه ،افراد دارد که به طور غیرمستقیم به عنوان یک عاملپذیري اشتغال

تأمین معاش خانواده بر دوش  کند، با مردي که وظیفهحساس نمیزنی که تعهد و مسئولیت مالی بر خود ا ،مثال

  .کنندتی نیز براي خود تعریف میاي متفاوهاي حرفهدارد، شرایط محیطی متفاوتی دارند و به تبع آن هویت

: توان مبناي پژوهش قرار داد، از این قرار استپذیري میترین تعریفی که از اشتغالجامع ،در مجموع

حفظ شغل،  ن شغل و یا استخدام شدن اولیه وي،دست آوردن اولی توانایی شخص براي به ،پذیري اشتغال«

آل آن  ک سازمان و عنداللزوم کسب شغل جدید و در شکل ایدههاي کاري در ی ها و فعالیت جابجایی بین نقش

توانایی «عواملی که  (Hillage& Pollard, 1998) .»تثبیت کار مناسب و در حد کفایت انجام کار مؤثر است

  .سازند، شامل عوامل فردي، عوامل محیطی و عوامل بیرونی استرا برمی» شخص

اي هاي پایههاي شخصی، مهارتصالحیت(پذیري روري اشتغالهاي ضها و مهارتویژگی شامل عوامل فردي

، )هاي سطح باالي قابل انتقال، شایستگی و دانش کاري پایههاي کلیدي قابل انتقال، مهارتقابل انتقال، مهارت

 استفاده(، جستجوي کار )معلولیت سالمت،(، سالمت و رفاه )سن، جنسیت و غیره(هاي دموگرافیک ویژگی

هاي اجتماعی مؤثر از شبکه استفادهمؤثر  از منابع اطالعاتی، آگاهی و  استفادهخدمات رسمی کاریابی، مؤثر از 

تحرك جغرافیایی، (پذیري و تحرك ،  انطباق)هاي استخدام و رزومه و غیرهغیر رسمی، توانایی تکمیل فرم
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 ,McQuid & Lindsay: 2005( .است و غیره )پذیري از نظر درآمد و شغلی از جمله ساعت کارانعطاف

209-210(  

نگهداري کودکان،  وظیفهها، نگهداري مستقیم، مسئولیت وظیفه(شرایط زندگی خانوادگی  شامل شرایط محیطی

، دسترسی به ...)کند و وجود فرهنگی که کار کردن را ترغیب می(، فرهنگ کار ...)بستگان سالخورده و غیره، 

و غیره  )ي اجتماعیي مالی، دسترسی به سرمایهنقل، دسترسی به سرمایهدسترسی به وسایل حمل و (منابع 

  )Ibid( .است

اي، ماهیت و تحوالت  سطح تقاضاهاي محلی و منطقهن همچو( در بازار کار تقاضا وضعیتشامل  عوامل بیرونی

وجود دارد، هایی که تقاضا بیشتر  ، بخشمورد تقاضااي، ساختار شغلی مشاغل  در تقاضاهاي محلی و منطقه

جغرافیا و موقعیت شغل نسبت مناطق مرکزي، میزان رقابت براي مشاغل، اقدامات کارفرمایان و رقباي آنان، 

همچون ثبات اقتصاد کالن، میزان اعتماد به زمان بازدهی (و عوامل اقتصادي کالن  )ترجیحات متغیر مشتریان

شغلی از جمله شرایط کار، ساعات  هايفرصت تقاضا در اقتصاد ملی و وضعیتکسب و کارها، سطح و ماهیت 

، عوامل )وقت، موقت و مقطعی ي مشاغل پارههاي ارتقاي شغلی، دامنه کاري و امتیازات کارهاي شیفتی، فرصت

هاي  هاي عمومی و اولویت هاي جذب نیرو توسط کارفرمایان، گزینش همچون رویه(جذب نیرو و استخدام 

هاي مدنظر  ها، تمایزها و تفاوت ارفرمایان، شناخت نسبت به مشخصههاي شناخت ک کارفرمایان، کانال

هاي اشتغال در بخش عمومی و  ها و مجاري غیررسمی کارفرمایان و سیاست کارفرمایان، شناخت از شبکه

  (Ibid, 10-209) .است) خصوصی در محیط زندگی فرد

، توجه به وجود دارداي و بیرونی عواملی زمینهپذیري بر در این تعریف از اشتغال تأکیدي کهبا توجه به البته 

پذیري اشتغال گانههاي ابعاد سهشاخصلذا، . مناسبات و اقتضائات اجتماعی خاص هر جامعه ضروري است

   .تنظیم گرددایران  جامعهباید متناسب با شرایط اقتصادي و اجتماعی 

  سؤاالت پژوهش

بلکه سؤاالتی براي پاسخگویی . تواند فرضیه داشته باشدارد، نمیاي که دپژوهش با توجه به ویژگی اکتشافی این

  . پیش روي این پژوهش قرار دارد
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  سؤال اصلی

هاي تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و پذیري جوانان ساکن استانوضعیت اشتغال. 1

  لرستان چگونه است؟

  پذیري جوانان کشورمان قابل تعریف است؟اشتغال هایی براي سنجش میزانها یا شاخصچه ویژگی. 2

  سؤاالت فرعی

 هاي تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و وضعیت بعد فردي جوانان ساکن استان

  لرستان چگونه است؟

 هاي تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و وضعیت بعد محیطی جوانان ساکن استان

  ان چگونه است؟لرست

 هاي تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و وضعیت بعد بیرونی جوانان ساکن استان

  لرستان چگونه است؟

  پژوهش شناسی  روش

-هاي مورد بررسی در ارزیابی وضعیت اشتغالشاخص ه شد، با توجه به گستردگی دامنهگونه که اشارهمان

همین دلیل، روشی که در این  به. نشودپژوهش به یک روش خاص محدود پذیري افراد، ضرورت داشت که 

آوري،  عنوان یک شیوه بر جمعبه  ....تحقیق تلفیقی « .بود تلفیقیروش  پژوهش مورد استفاده قرار گرفت،

کند و مهم ها تمرکز می اي از پژوهش ی و کیفی در یک پژوهش مجزا یا مجموعهتحلیل و تلفیق اطالعات کم-

 درك بهتري نسبت به زمانی که هر ،ی و کیفیکارگیري ترکیب رویکردهاي کم ترین فرض آن این است که به

لذا، براي  )24- 25: 1387کرسول و کالرك، . (»دهد دست می از موضوع به کار ببریم، رویکرد را جداگانه به

   .شد کارکمی و کیفی  بخشدر دو  هاي مورد نیاز این پژوهش،آوري دادهجمع
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به این . پذیري متناسب با مناسبات و اقتضائات بومی بازبینی شودهاي اشتغالدر گام اول، الزم بود که شاخص

اقتصاد و مدیریت منابع انسانی انجام شد که بر  هایی با کارفرمایان و متخصصین حوزهمنظور، مجموعه مصاحبه

  .پذیري تدوین شدهاي اشتغالابعاد و شاخصها هاي آن مصاحبهاساس یافته

  متغیرهاي مورد بررسی 

، میل و قدرت یادگیري، )هاي خاصدرگیر نبودن با بیماري(هاي دموگرافیک، سالمت ویژگی: عوامل فردي

هاي هاي عمومی و توانایی، مهارت)پذیري، میل به یادگیريپذیري، مسئولیتانطباق(هاي شخصیتی ویژگی

هاي پایه ، رویکرد مثبت به کار، دانش)هاي گفتاري و شنیداري، قدرت حل مسئله، کار گروهیرتمها(ذهنی 

  ).زبان مادري، آشنایی با زبان انگلیسی، توانایی با کار کامپیوتر و اینترنت(

، فرهنگ کار، )نگهداري کودك، معلول یا کهنسال و مسئولیت خانوادگی وظیفه(شرایط زندگی : عوامل محیطی

  ).هاي مالی و عدم تبعیض اجتماعیونقل عمومی، سرمایهدسترسی به وسایل حمل(رسی به منابع دست

یکپارچگی و (هاي کالن گذاري، نظام آموزشی، سیاست)رونق اقتصاد محلی و ملی(نظام تقاضا : عوامل بیرونی

  ).هاي اشتغال و غیرهثبات سیاست

 جامعه. در بخش کمی پژوهش، پیمایشی انجام گرفت نیازهاي مورد آوري دادهبه منظور جمع ،در گام دوم

یطی اي و محاز آنجا که متغیرهاي زمینه .بودند کل کشور) سال 29تا  15 ینسن در(جوانان آماري این پیمایش 

متغیرهاي . گیري نیز آن دو متغیر مورد توجه قرار گیرند، الزم بود در نمونهپذیري جوانان مؤثرند در اشتغال

سن، جنس، تحصیالت، شغل و تحصیالت والدین و متغیرهاي محیطی نیز بر اساس  :از عبارت انداي زمینه

دین و مذهب، قومیت یا گویش، سطح  :از عبارت اندها و شرایط جغرافیاي طبیعی و انسانی در ایران ویژگی

ان، خراسان شمالی، پنج استان تهر ،بر اساس این معیارها. توسعه یافتگی و جایگاه استان نسبت به مرکز

مرکز استان و جوانان ساکن هر استان، همچنین، در . مازندران، سیستان و بلوچستان و لرستان انتخاب شدند

چند  ، به صورتگیري در این پژوهشبنابراین، نمونه .یکی از شهرهاي غیرمرکز مورد پرسش قرار گرفتند

هاي استان، تناسب متغیرهاي محیطی جوامع هدف در مرحله اول بهبه این ترتیب که  .انجام شداي  مرحله
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حجم نمونه تعیین  ،هاي مربوطه و به تناسب جمعیت هر گروهگروهاي، سپس بر اساس متغیرهاي زمینهمرتبط، 

  . ها انتخاب شدندنمونه ،گردید و سپس به صورت تصادفی

ها در هر یک از گروهنفر  267 هحجم نمونشد و از فرمول کوکران استفاده  پیمایش براي تعیین حجم نمونه

 .شودنمونه می 1350مجموع آن  - رسیدیمنفر  270به دست آمد که با گرد کردن آن به رقم ) هاي هدفاستان(

-هاي هر یک از استانبه تعداد پرسشنامه درصد 10البته با در نظر گرفتن احتمال خطا در حین اجراي پیمایش، 

  .هاي هدف افزوده شد

- همان آن،براي طراحی بوده است که ساخت -محققکه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، ي اپرسشنامه

به کمک مصاحبه با کارفرمایان، فعاالن کارآفرینی و نخبگان این حوزه، پذیري مفهوم اشتغالطور که گفته شد، 

از این پرسشنامه،  .مورد پیش آزمون قرار گرفت سپس وشد به صورت گویه تدوین  آنهاي اخصو شبومی 

شرایط زندگی و (سازي بعد محیطی هاي قابل کمیپذیري، برخی شاخصبراي سنجش بعد فردي اشتغال

  .استفاده شد پذیريو شاخص نظام آموزشی از بعد بیرونی اشتغال) دسترسی به منابع

نظام (بیرونی  هاي بعدو شاخص) فرهنگ کار(هاي بعد محیطی براي سنجش برخی از شاخصاز سوي دیگر، 

- عمیق نیمه از آنجا که از مصاحبه .روش کیفی به کار گرفته شد) گذاري کالنآموزشی، نظام تقاضا و سیاست

به چارچوب مفهومی پژوهش طراحی  ساختاریافته ابزار بخش کیفی پژوهش است، محورهاي آن با توجه

  .گردید

 هاي به دست آمده،دادهنان از جامع و مانع بودن آنها، بندي نتایج به دست آمده و اطمیجمع به منظوردر نهایت، 

  .از طریق گروه متمرکز مورد بازبینی و تدقیق قرار گرفت

  ي پژوهشهایافته

سن، وضعیت تأهل،  ،اي که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتند، شامل جنساي اصلیمتغیرهاي زمینه

تحصیالت، تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر، مادر و همسر بود که در اینجا براي جلوگیري از اطناب کالم تنها 
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شود، جوانان با گونه که در جدول مشاهده میهمان .کنیمهاي سنی و تحصیالت اشاره میگروه ،به جنس

  .تحصیالت کارشناسی بیشترین فراوانی را دارند

  )هاي سنی، تحصیالتجنس، گروه(اي متغیرهاي زمینه :1جدول

  درصد  فراوانی  موارد  متغیرهاي زمینه

  جنس
 1/47 692 زن

 9/52 777 مرد

  هاي سنیگروه

15-19 332 8/22 

20-24 525 36 

25-30 600 2/41 

  تحصیالت

 1/0 1 سوادبی

 8/0 12 ابتدایی

 6/4 68 راهنمایی

 7/4 70 دبیرستان

 9/39 588 دیپلم

 5/13 199 کاردانی

 4/26 390 کارشناسی

 7/3 54 کارشناسی ارشد

 1/0 1 دکتري

هاي این پژوهش در خصوص، وضعیت اشتغال جوانان بود که جزئیات آن در جدول زیر یکی دیگر از یافته

  .نفر شاغل نیستند 221سال،  30تا  25پاسخگوي بین  594از میان مشخص است، که گونه همان. آمده است

  وضعیت اشتغال جوانان به تفکیک گروه سنی: 2جدول 

  غیرشاغل/شاغل

 سن

 مجموع شاغل غیرشاغل

15-19 280 49 329 

20-24 293 226 519 
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25-30 221 373 594 

 1442 648 794  مجموع

 %100 %45 %55 درصد

  

به منظور جلوگیري از آشفتگی ذهنی،  وهاي مورد بررسی در این پژوهش ابعاد و شاخص با توجه به گستردگی

  .کنیمپذیري تشریح میهاي به دست آمده را در ذیل سه بعد اشتغالیافته

پذیري فردي اشتغال بعددر  ترین نمرهپایینهاي پیمایش نشان داد، یافته :پذیري وضعیت بعد فردي اشتغال

یر مشخص است، هیچ یک از جوانان به لحاظ گونه که در جدول زهمان .استهاي پایه دانششاخص متعلق به 

ن انگلیسی افزارهاي کامپیوتري و اینترنت و آشنایی با زبابر اساس توانایی کار با نرمکه هاي پایه دانشسطح 

  .سنجیده شده بود، در سطح باالیی قرار نداشتند

  پذیري به تفکیک استان محل سکونتهاي بعد فردي اشتغالوضعیت شاخص: 3جدول 

هاي بعد فردي شاخص

  پذیرياشتغال

هاي هدفاستان   مجموع  لرستان  سیستان و بلوچستان  مازندران  خراسان شمالی  تهران 

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  معیار

  پذیريانطباق

 5/1 1/2 7/0 4/1 1/1 4/2 کم

 3/45 7/40 5/35 1/47 6/46 4/56 متوسط

 2/53 2/57 8/63 5/51 3/52 2/41 زیاد

  پذیريمسئولیت

 3/0 0/0 0/0 3/0 4/0 7/0 کم

 4/43 3/49 2/38 6/37 3/39 4/52 متوسط

 4/56 7/50 8/61 62 4/60 9/46 زیاد

  کار گروهی

 1/0 0/0 0/0 3/0 0/0 0/0 کم

 37 5/46 2/28 2/39 9/34 6/36 متوسط

 9/62 5/35 8/71 4/60 1/65 4/63 زیاد

  رویکرد به کار

 9/1 8/2 0/0 7/0 8/1 1/4 کم

 21 4/32 2/28 7/12 5/22 3/28 متوسط

 1/77 8/64 8/71 6/86 7/75 6/67 زیاد
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  میل به یادگیري

 1 7/0 1/1 4/1 7/0 1/1 کم

 3/22 4/29 8/15 3/17 2/23 3/26 متوسط

 7/76 9/69 2/83 3/81 1/76 6/72 زیاد

  حل مسئله

 5/0 1/2 0/0 3/0 0/0 0/0 کم

 5/18 3/25 7/11 11 9/21 8/22 متوسط

 81 7/72 3/88 7/88 1/78 2/77 زیاد

  هاي پایهدانش

 6/2 4/3 9/2 1/2 8/2 8/1 کم

 4/97 6/96 1/97 9/97 2/97 2/98 متوسط

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 زیاد

افراد گونه که در چارچوب مفهومی تبیین شد، وضعیت سالمت آن :پذیري وضعیت بعد شرایط محیطی اشتغال

هاي خاص و درگیر بیماريجوانان  دزصد 1/6ها نشان داد که یافته. گذاردپذیري آنها تأثیر میبر سطح اشتغال

  . دچار معلولیت مانع اشتغال هستند درصد 3/3

مالی کافی حداقل از یکی از این  اند که به دلیل نداشتن سرمایهاز جوانان ابراز داشته درصد 4/61همچنین، 

این یافته، نشان . هاي آموزشیتحصیل، راه انداختن کسب و کار و یا استفاده از کالس ادامه :اندازماندهموارد ب

پذیري جوانان دهد که عدم دسترسی به منابع الزم براي یافتن شغل، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش اشتغالمی

  . است

کنند که متضمن لزوم تالش براي ده تعریف میجوانان نقشی براي خود در خانوادرصد  7/59از سوي دیگر، 

فرزند که باید به مسائل «این رقم، مجموع افرادي است که خود را . همکاري در تأمین معاش خانواده نیست

  .دانندو سایر می »زن خانواده که باید کمک خرج باشد« ،»اش بپردازدشخصی

  نقش اصلی جوان در خانواده: 4جدول 

 درصد فراوانی خانوادهنقش اصلی در 

 5/14 213 سرپرست خانواده

 8/7 115 زن خانواده که فقط وظایف خانگی دارد

 3/6 92 زن خانواده که باید کمک خرج خانواده باشد
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 4/50 742 اش بپردازدفرزند خانواده که باید به مسائل شخصی

 9/15 234 فرزند خانواده که باید کمک خرج باشد

 8/2 40 سایر

 100 1436 مجموع

دهد که هاي سنی و استان هدف، نکات ارزشمندي را به دست میها در این سؤال بر حسب گروهیافتهتفکیک 

  :شرح آن در جدول زیر آمده است

  نقش خانوادگی به تفکیک در گروه سنی و استان محل سکونت: 5جدول 

واجد نقش خانوادگی 

با مسئولیت حداقل 

 کمک در تأمین معاش

 

 استان

 سن
  مجموع لرستان سیستان و بلوچستان مازندران خراسان شمالی تهران

 بلی
15-19 

14 11 10 19 2 56 

 265 18 34 64 72 77 خیر

 بلی
20-24 

33 45 28 47 32 185 

 326 48 75 65 51 87 خیر

 بلی
25-30 

37 57 66 57 116 333 

 255 70 51 52 34 48 خیر

کوشی و پشتکار براي جوانان نظر کارشناسان، صاحب نظران و مدیران اجرایی کشور، سختبه عالوه، بنا به 

دهد که از یک سو، نگرش جوانان نسبت به نقش ها نشان میبنابراین، یافته. آیدایرانی، ارزش به حساب نمی

در بین جوانان  اجتماعی خود متضمن تقال براي یافتن شغل نیست و از سوي دیگر، شاخص رویکرد به کار نیز

توان چنین استنباط کرد که نوع فرهنگ کاري که در ها میاز کنار هم گذاشتن این گزاره. چندان مطلوب نیست

  .دهدکوشی و کار سوق نمیبین جوانان ایرانی حاکم است، آنها را به سمت سخت

هاي کالن در گذاريستسیاهاي پژوهش در بخش کیفی نشان داد، یافته :پذیري وضعیت بعد بیرونی اشتغال

گیري مشخص گذارد، از سویی دچار آشفتگی هستند و جهتهایی که بر نظام تقاضاي نیروي کار تأثیر میحوزه

جهتی با یکدیگر قرار هاي کالن در هماهنگی و همو روشنی ندارند و از سوي دیگر، راهبردها و سیاست
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هاي سازي تصویب و اجراي سیاستعف در یکپارچهگذاري و ضدر واقع، ضعف در ثبات در سیاست. ندارند

  . پذیري جوانان تأثیر گذاشته استکالن و خرد بر وضعیت اشتغال

در این پژوهش، تأثیر نظام آموزشی . پذیري استنظام آموزشی شاخص دیگري از عوامل بیرونی مؤثر بر اشتغال

پرسشنامه و مصاحبه مورد   جوانان، به وسیلهپذیري  هاي ابتدایی، متوسطه و عالی بر وضعیت اشتغال در دوره

  . بررسی قرار گرفت

. شان نیستشان متناسب با تحصیالت از جوانان شاغل، شغل درصد 5/62که  دادهاي پیمایش نشان  یافته

از دانشجویان به یافتن شغلی متناسب با  درصد 8/43آموزان و  از دانش درصد 4/42همچنین، تنها، 

دهند که بحرانی در توازن و هماهنگی بین نظام آموزشی  این ارقام نشان می. ده، امید دارندشان در آین تحصیالت

اند که  از دانشجویان ابراز داشته درصد 9/38آموزان و  از دانش درصد 33از سوي دیگر، . و بازار کار وجود دارد

 6/34ی، آن رشته را انتخاب کردند و شغل آیندهاما بر اساس  ،شان عالقه ندارند تحصیلی  که به رشته با وجود آن

شان  تحصیلی رشتهعالقگی به  رغم بی اند که علی از دانشجویان، بیان کرده درصد 9/17آموزان و  از دانش درصد

اند که از  آموزان ابراز داشته از دانش درصد 2/57به عالوه، . اند بنا به خواست خانواده، آن رشته را انتخاب کرده

  . اند هنگام انتخاب رشته از طرف مدرسه، برخوردار نبودهمناسبی   مشاوره

  بحث و تفسیر

هاي پژوهش با استفاده از دو آزمون آماري واریانس یک طرفه و کاي اسکوئر مورد تحلیل قرار گرفتند که یافته

  .شوددر ادامه به آنها اشاره می

و  جوانان استان محل سکونت با پذیرياشتغال نمره، سطح معناداري گونه که در جدول زیر مشخص استهمان

توان نتیجه گرفت که جوانان میلذا  .است 5/0کمتر از ، جوانان استان محل سکونت باهاي پایه دانششاخص 

هاي پایه با یکدیگر تفاوت معناداري شاخص دانشپذیري و بعد فردي اشتغالاز نظر  هدفهاي ساکن استان

  .دارند
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  پذیري و شاخص دانش پایه در نسبت با استان محل سکونتبین بعد فردي اشتغالواریانس یک طرفه : 6جدول 

 نتیجه )داريسطح معنی( F Sig )درجه آزادي( Df  موارد مورد تحلیل  هاآماره

ها بین گروه

هاي استان(

  )مورد مطالعه

هاي پایه و تفاوت شاخص دانش

  استان محل سکونت جوانان
  اثبات 017/0 01/3 4

پذیري بعد فردي اشتغالتفاوت 

  و استان محل سکونت جوانان
  اثبات 0/0 15/18 4

  

 با هم )غیرشاغل/شاغل(پذیري و وضعیت اشتغال جوانان دهد که پراکنش سطح اشتغالمینیز جدول زیر نشان 

پذیري و وضعیت اشتغال جوانان، با توجه به این که سطح معناداري پراکنش سطح اشتغال. معناداري دارند رابطه

پذیري با توان نتیجه گرفت که جوانان شاغل و غیرشاغل از نظر سطح اشتغالمی) 5/0کمتر از (است  0/0

  .یکدیگر متفاوت هستند

  پذیري و وضعیت اشتغال جوانانکاي اسکوئر بین سطح اشتغال: 7جدول 

 )سطح معناداري(  df Sig ارزش هاآماره

 0/0 2 32/22 فردکاي اسکوئر 

  

ها یافته ،براي مثال. قابل تحلیل هستندبدون اثبات از طریق آزمون آماري نیز هاي پیمایش یافتهاز سوي دیگر، 

از  درصد 4/82افزار کامپیوتري آشنایی نداشتند، هاي مورد بررسی با هیچ نرماز نمونه درصد 3/32که  نشان داد

از آنها هیچ آشنایی با زبان انگلیسی نداشتند و  درصد 6/37اند، آموزشی کوتاه مدتی را نگذرانده آنها هیچ دوره

دهندگان بر این نظر بودند در حالی که بیش از نیمی از پاسخ - توانایی کار با اینترنت نداشتند اصالً درصد 3/17

  . که شایستگی الزم براي کسب شغل مناسب را دارند

از سوي دیگر، این مسئله . هاي خود ندارندها و قابلیتعناست که جوانان درك درستی از تواناییاین امر، بدان م

در واقع، زمانی که از تحصیالت و مهارت الزم و کافی . به معناي ناآگاهی جوانان از فضاي بازار کار هم هست

به عبارت . گوییمم سخن میکنیم، به صورت تلویحی از تناسب بین آن دو هبراي یافتن شغل مناسب بحث می
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کند، تقاضایی است که در بازار کار براي چه که الزم و کافی بودنِ تحصیالت و مهارت را تعیین میتر، آنروشن

هاي به همین دلیل است که نداشتن آگاهی از تناسب بین تحصیالت و مهارت و زمینه. نیروي انسانی وجود دارد

عمل و در واقعیت بازار  عرصهچه در اگر جوانی بر خالف آن. ر نیز هستشغلی، به معناي نشناختن بازار کا

کار در جریان است، این تصور را داشته باشد که تحصیالتش براي یافتن شغل مناسب کافی است، عمالً نخواهد 

پذیري لاي است که شدیداً بر سطح اشتغااین ناآگاهی از فضاي بازار کار، مسئله. توانست که شغل مناسبی بیابد

  . کرده شده استجوانان تأثیر گذاشته و از عمده عواملی است که موجب باال بودن نرخ بیکاري جوانان تحصیل

سال، ارقام مذکور  30تا  15به عالوه، باید در نظر داشت که با توجه به گروه سنی مورد بررسی یعنی افراد بین 

جوان کشور از  جامعهبرخوردار نبودن بخشی از  دهندهآشنایی با کامپیوتر، اینترنت و زبان انگلیسی نشان درباره

   هاي مورد بررسی اعالماز نمونه درصد 1/19اگر در نظر داشته باشیم که . هر نوع آموزش غیررسمی است

    اند، مشخص آموزشی غیررسمی بودههاي اند که به دلیل نداشتن سرمایه، محروم از استفاده از کالسکرده

اند، بنا به دالیل غیر مالی به سراغ اي نداشتهشود که بخشی بزرگی از کسانی که هیچ نوع آموزش غیررسمیمی

  .اندهاي بیشتر نبودهآموزش

که ناآگاهی جوانان  باید گفت .نسبت به فضاي کسب و کار برگردیم معضل ناآگاهی جوانان دربارهبه بحث 

هاي این پژوهش، نظام آموزشی بنا به یافته. شودتشدید می ،بت به فضاي کسب و کار در کنار مشکالت دیگرنس

 دربارهباورهاي نادرستی . کندآموزان را به درستی هدایت تحصیلی نمیدانشگاهی، دانشمتوسطه و پیش در دوره

آموزان در انتخاب رشته مورد توجه د دانشهاي تحصیلی وجود دارد و عالیق و استعداشغلی برخی رشته آینده

شغلی، عالیق و استعدادهاي  آیندهتوجهی نظام آموزشی به هدایت تحصیلی متناسب با این بی. گیردقرار نمی

آموزان راه غلطی را در ادامه شود که بسیاري از دانشآموزان موجب میآموزان، در کنار ناآگاهی خود دانشدانش

اي به دست آورند که نتوانند از طریق آن، دانشگاه پیش بگیرند و بدین ترتیب، مدرك تحصیلیتحصیل خود در 

اند که پس از این تصور را نیز داشته که به خصوص آن. و متناسب با استعدادشان را بیابند شغل مورد عالقه

 آینده دربارهبق تصور جوانان همین عدم تطا. توانند شغل مناسبی را پیدا کنندشان میتحصیلی گذراندن دوره

شود که آنها براي یافتن شغل نیز مسیر اشتباهی را شغلی و واقعیت بازار کار نیز در بسیاري از مواقع باعث می

  . بروند و به نتیجه نرسند



19 
 

حال . به عالوه، مشغول شدن جوانان به تحصیالت عالیه موجب شده که ورود آنها به بازار کار به تأخیر بیفتد

شان شغلی بیابند و یا کار ثمربخشی انجام اي تحصیل کنند که نتوانند با استفاده از مدرك تحصیلیر در رشتهاگ

توان از منظر اشتغال، مسئله را می. هاي مالی مرتبط با آن به هرز رفته استزمانی و هزینه دهند، عمالً آن بازه

کرده به این معناست که بخشی از جمعیت انان تحصیلباال بودن نرخ بیکاري جو بندي کرد کهگونه صورتاین

توانند از دانش و مهارت کنند که نه تنها نمیاي میهاي تحصیلیهایی را صرف گذراندن دورهجوان کشور، سال

توانستند صرف آموختن دانش یا مهارتی کنند که بتوانند از آن اي ببرند که حتی زمانی را که میشان بهرهآموخته

  .اندکاري آنها باشد، از دست داده توانست بخشی از تجربههایی که میعملی ببرند و یا سال بهره

 7/56هاي پیمایش، بر اساس یافته. آیداز منظر جوانان نیز اگر نگاهی به مسئله بیندازیم، نتایج مهمی به دست می

کنند، دانش یا مهارتی که در که تحصیل میآموزان بر این باورند که در دبیرستان و یا هنرستانی از دانش درصد

از آنها معتقدند که در دبیرستان و یا  درصد 3/43اما  ،اندانجام وظایف شغلی به آنها کمک کند، آموخته

از دانشجویان بر  درصد 1/57همچنین، . اندکنند، چنین مهارت و یا دانشی را نیاموختههنرستانی که تحصیل می

کنند، دانش یا مهارتی که در انجام وظایف شغلی به آنها کمک کند، گاهی که تحصیل میاین باورند که در دانش

کنند، چنین مهارت و یا دانشی را از آنها معتقدند که در دانشگاهی که تحصیل میدرصد  9/42اما  ،اندآموخته

ر هستند که با گذراندن آموزان و دانشجویان بر این نظپیداست بیش از چهل درصد دانش کهچنان. اندنیاموخته

ناامیدي و سرخوردگی جوانان  دهندهاین امر نشان. شوندشان براي ورود به بازار کار آماده نمیتحصیلی دوره

  . تحصیل به منظور یافتن شغل مناسب است ادامهبراي 

درستی از  اورهآموزان معتقدند هنگام انتخاب رشته، راهنمایی و مشاز دانش درصد 6/43در کنار این موضوع، 

آموزان به نظام آموزشی اعتمادي دانشبی دهندهاین رقم از یک سو، نشان. اندخود دریافت نکرده طرف مدرسه

  . آموزان استتحصیل در بین دانش ادامهناشی از  آیندهاست و از سوي دیگر، به معناي احساس ناامنی از 

. هاي مختلف کشور از نظر سطح دانش پایه نیز اشاره شوداستانهاي موجود بین اینجا، الزم است به تفاوتدر 

هاي محروم و کمتر در بین جوانان ساکن استان) پذیريهاي اشتغالاز شاخص(پایین بودن سطح دانش پایه 

در . هاي توسعه یافته متفاوت باشدپذیري آنها از جوانان ساکن استانتوسعه یافته باعث شده که سطح اشتغال

جوانان ساکن  جوانان ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم تفاوت معناداري با دانش پایه دانش پایهواقع، 
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هاي پژوهش نیز آن را تأیید گونه که مشخص است و یافتهاز سوي دیگر، همان. هاي توسعه یافته دارددر استان

ناگون دچار مشکالت بیشتري به نسبت هاي محروم، در دسترسی به منابع گوکند، جوانان ساکن استانمی

دسترسی به خدمات آموزشی، مراکز صنعتی و اقتصادي محلی، . افته هستندی توسعههاي جوانان ساکن در استان

پذیري جوانان مؤثر است که هزینه و بسیاري موارد دیگر در سطح اشتغالوسایل حمل و نقل سریع و کم

وسعه یافته به این قبیل منابع دسترسی کمتري دارند و در نتیجه، سطح هاي محروم و کمتر تجوانان ساکن استان

  . پذیري آنها، جبراً پایین استاشتغال

افته و کمتر توسعه یافته، رکود اقتصاد محلی ی توسعهعدم توازن در برخورداري از خدمات آموزشی بین مناطق 

شود که جوانان ساکن این عه یافته موجب میهاي کمتر توسو کمبود مراکز صنعتی یا اقتصادي محلی در استان

برخوردار  توسعه یافتههاي ها، از سویی از سطح دانش و مهارت باالیی به نسبت جوانان ساکن در استاناستان

  . پذیري آنها بیشتر باشدنباشند و از سوي دیگر، موانع بیرونی مؤثر بر رشد اشتغال

عوامل . پذیري استکند، تأثیر مضاعف عوامل بیرونی بر سطح اشتغالتر میاي که مشکل مذکور را بغرنجمسئله

هاي کمتر توسعه یافته به بنابراین، جوانان استان. کنندفردي در بستر عوامل محیطی شخصی و بیرونی عمل می

اکن تري به نسبت جوانان سپذیري پایینکه با موانع بیرونی بیشتري روبرو هستند، جبراً سطح اشتغالدلیل آن

  . هاي توسعه یافته دارنداستان

. پذیري جوانان کشور استموضوع دیگري که باید به آن پرداخت، تأثیر بعد محیطی شخصی بر سطح اشتغال

هاي یافتهگونه که در بحث همان. هاي بعد محیطی شخصی، نقش اجتماعی و خانوادگی استیکی از شاخص

اي که متضمن همکاري در تأمین معاش اي خود نقش خانوادگیبیش از نیمی از جوانان بر ،پژوهش اشاره شد

کنند، به دلیل نقش و افرادي که نسبت به معاش خانواده احساس مسئولیت می. اندخانواده باشد، تعریف نکرده

. ، بیشتر جویاي کار خواهند بود و لذا، احتمال یافتن شغل براي آنها باالتر استقائل انداي که براي خود وظیفه

   .گذاردپذیري او تأثیر میاش دارد بر سطح اشتغالبنابراین، نگاهی که فرد به مسئولیت و نقش خانوادگی

هاي سنی نیز نکات اش در گروهتوجه به چگونگی پراکنش، نگرش فرد نسبت به وظیفه و مسئولیت خانوادگی

وظف به همکاري در تأمین معاش سال، خود را م 25گروه بزرگی از جوانان باالي . کندبیشتري را روشن می
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آید، ضروري است جویاي کار باشند، از اساس احساس که به نظر می جوانانیدر واقع، . دانندخانواده نمی

بینی کرد که توان پیشبنابراین، می. کنندیافتن شغل نمی رد تأمین معاش خانواده و متعاقب آن،مسئولیتی در مو

این باال رفتن سنِ . کنند که شغلی داشته باشند، بسیار باال رفته استمی سنی که اعضاي جامعه احساس ضرورت

هاي پذیري جوانان دارد؛ از آن جمله، کاهش فرصتاثرات بسیاري بر سطح اشتغال ،تقال براي ورود به بازار کار

هاي هاي استخدامی مطابق قوانین کار، کاهش فرصتکسب آموزش متناسب با نیاز بازار کار، کاهش فرصت

  . کار و غیره استخدامی به دلیل پایین بودن سابقه

گونه که در چارچوب مفهومی پژوهش نیز گفته شد، نقش و مسئولیت اجتماعی افراد بر سطح در واقع، آن

کنند که افرادي که در چارچوب هویت نقشی خود احساس ضرورت می. گذاردپذیري آنها تأثیر میاشتغال

کنند و از سوي دیگر، تالش تري میریزي دقیقیک سو، براي آینده شغلی خود برنامهشغلی داشته باشند، از 

پذیري به عبارت دیگر، انعطاف -دهندکنند و به قواعد بازار کار بیشتر تن درمیبیشتري براي یافتن شغل می

ما،  جامعهاما در . دروپذیري آنها باال میدر نتیجه، سطح اشتغال  -بیشتري در مقابل فضاي کسب و کار دارند

هایی که براي نقش در مسئولیت) بیش از نیمی از آنها ،هاي این پژوهشبر اساس یافته(گروه بزرگی از جوانان 

پذیري و همین امر از عوامل کاهش شدید اشتغال ده اندقرار ندارا اند، کسب درآمد و اشتغال خود تعریف کرده

  .جوانان کشور است

- هاي پیمایش نشان داد که احساس مسئولیت در قبال تأمین معاش خانواده در استانیافتهالزم به ذکر است که 

وبلوچستان بیش از جوانان ساکن استان سیستان. هاي توسعه یافته استهاي کمتر توسعه یافته بیشتر از استان

پذیري براي ورود به بازار جوانان چهار استان دیگري که مورد مطالعه قرار گرفتند، احساس وظیفه و مسئولیت

اما از سوي دیگر، نرخ . پذیري جوانان ساکن این استان استهمین امر، موجب افزایش سطح اشتغال. کار دارند

این مسئله جاي تأمل . وبلوچستان باالستاي چون سیستانهاي کمتر توسعه یافته و پیرامونیبیکاري در استان

پذیري هم نقش اجتماعی و فرهنگ کار با اشتغال ،هاي پیرامونی و محرومدر واقع، گرچه در استان. بسیار دارد

قدرت اثرگذاري ند از گذارپذیري ساکنان این مناطق اثر میاما عوامل دیگري که بر وضعیت اشتغال ،راستاست

  .برخوردارندبیشتري 
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تقاضا براي نیروي کار  که به دلیل رکود و کم بنیه بودن اقتصاد ملی،همچنین، در بخش کیفی استدالل شد 

به . زیاد بوده است 80و  70هاي چندان باال نیست، در حالی که رشد جمعیت جوان و متقاضی کار در دهه

هاي اخیر را هاي شغلی متناسب با رشد جمعیت جوان در سالعبارت دیگر، اقتصاد ملی توان تولید فرصت

  . ري جوانان ایرانی باال نباشدپذیبنابراین، طبیعی است که سطح اشتغال. نداشته است

حجم پذیرش . گذاري نظام آموزشی بر مبناي هماهنگی و تناسب با بازار کار نیستاز سوي دیگر، سیاست

هاي هاي تحصیلی در سطح کشور، مفاد آموزشی رشتههاي تحصیلی، چگونگی پراکنش رشتهدانشجو در رشته

در واقع، تعداد دانشجویانی که . اندازار کار ملی تنظیم نشدههاي آموزشی متناسب با نیازهاي بتحصیلی و شیوه

-؛ دانشگاهتناسب نداردها شوند، با میزان نیاز بازار کار به متخصص آن رشتهاي پذیرفته میتحصیلی رشتهدر هر 

  برپا را شان هاي آموزشیشان گروههاي بومیهاي متعدد موجود در سراسر کشور با در نظر گرفتن ظرفیت

ها، دانش و التحصیالن آن رشتهاند که فارغطراحی نشده طوريهاي تحصیلی کنند؛ واحدهاي درسی رشتهنمی

هاي آموزشی نوین که بر یادگیري تؤام با تجربه و عملی متکی هستند، مهارت کارآمدي کسب کرده باشند؛ شیوه

متوسطه نیز به لحاظ  هاي تحصیلی دورهتهاز سوي دیگر، رش. انددر نظام آموزشی ایران جایگاه خود را نیافته

   اي در قالب نظام وحرفههاي فنیبه عالوه، آموزش. آموزشی دچار مشکالت مذکور هستند مفاد و شیوه

هاي تحصیلی رشته. شغلی جوانان کشور موفق عمل کند آیندهنتوانسته است براي بهبود هم اي و آزاد مدرسه

همچنین، هدایت . آموز در هر رشته متناسب با بازار کار نیستیرش دانشآموزشی و تعداد پذ این شاخه

قرار ایران  جامعههاي ها و ضرورتریزي یکپارچه و منطبق با ظرفیتبرنامه بر مبنايتحصیلی در دوره متوسطه 

  . متوسطه براي جذب به بازار کار تأثیر دارد التحصیالن دورههمین امر، در ناکارآمدي فارغ. .ندارد

هاي مؤثر بر بازار کار، اثرات سوئی ها و کمبود ثبات سیاستگذاريدر این بین، ضعف در یکپارچگی سیاست

هاي نظام آموزشی و نیاز بازار کار، ناهماهنگی بین سیاست. پذیري داردبر تمامی عوامل بیرونی مؤثر بر اشتغال

هاي کشور گذاريدر یکپارچگی سیاستمعضالت اقتصادي کشور و بسیاري مسائل دیگر تحت تأثیر ضعف 

از یک سو و ضعف در ثبات  ،هاي اقتصادي، آموزشی و فرهنگیهاي یکپارچه در حوزهنبود سیاست. است

موجب آشفتگی بازار کار و ناکارآمدي جوانان براي ورود به بازار کار شده  از سوي دیگر ،ها در کشورسیاست

  . است



23 
 

  گیرينتیجه

 پذیري جوانانبر وضعیت اشتغال که قدرت اثرگذاري عوامل بیرونی می توان گفتهش بندي کلی پژودر جمع

 ،اشتغال و آموزش در حوزه هار سیاستضعف یکپارچگی د لذا، .به نسبت عوامل فردي و محیطی بیشتر است

آموزي و هدایت مهارت ، ناکارآمدي نظام آموزشی در حوزههاي کالن اقتصاديضعف در ثبات سیاست

  . پذیري پایین باشدموجب شده که سطح اشتغالرکود اقتصاد ملی و محلی تحصیلی، 

گذارد، به دلیل ارزش انگاشته ي خود بر عوامل فردي نیز تأثیر میاز سوي دیگر، عوامل محیطی که به نوبه

پذیري جوانان الپذیري خانوادگی موجب کاهش اشتغکوشی در جامعه و عدم مسئولیتنشدن کار و سخت

  .ایرانی است

   مر رااترین نمره را کسب کرده که این پذیري، پایینهاي پایه در بعد فردي اشتغالدر نهایت، شاخص دانش

  .دانستنیازهاي فضاي کسب و کار  دربارهو نگرش نادرست  تأثیر نظام آموزشی ناشی ازتوان می

  راهکارها

پذیري و عوامل مؤثر در آن راهکارهاي زیر انان به لحاظ سطح اشتغالاکنون با در نظر گرفتن وضعیت فعلی جو

  :شودپیشنهاد می

 هاي  کارآفرینی در مدارس از سطح مقدماتی تا آموزشی جهت آموزش اصول مهارت تدوین ماده نامهطرح تهیه

  آن به وزارت آموزش و پرورش؛ دوم و ارائه ابتدایی تا متوسطه پیشرفته از دوره

 هاي آشنایی با مشاغل و اصول کسب و کار با همکاري وزارت آموزش و پرورش با گروه برگزاري جشنواره

  هدف نوجوانان؛

 انگاري کار و پخش آن از  هاي آموزشی صوتی و تصویري به منظور ترویج و گسترش فرهنگ ارزشبسته تهیه

  هاي صوتی و تصویري؛طریق رسانه

 با تأکید بر بهبود  فرزندپروري  اي والدین جوان به منظور آموزش نحوههاي آموزشی بربرگزاري کارگاه

  پذیري فرزندان در خانواده؛پذیري و نقشمسئولیت
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 با همکاري (زایی هاي آموزشی و اشتغالاي به منظور تدوین سندي براي یکپارچگی سیاستتشکیل کمیته

  ؛)زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش و و

 هاي در حال توسعه و کمتر توسعه گذاري در استانسرمایه توسعهاي به منظور تدوین سندي براي تشکیل کمیته

با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و (یافته 

هاي اقتصاد و نمایندگان استان هاي تخصصی مجلس شوراي اسالمی در حوزهدارایی، وزارت کشور، کمیسیون

  ؛)مذکور در مجلس شوراي اسالمی

 با هاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافتهاي به منظور بهبود کیفیت خدمات آموزشی در استانتشکیل کمیته 

 هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛

 هاي کشور؛گذاري داخلی و خارجی در تمامی استانت سرمایهتقوی 

  اي متناسب با هاي حرفهنیازهاي بازار کار و مهارت به عالوه(مزیت نسبی اقتصادهاي محلی کشور «تدوین سند

  .»)آن
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The research was done to identify the factors affecting youth employability, 

investigate youth employability and provide the best advices for improving youth 

employability. This project aims to answer these questions: “What is the best 

definition for employability?” “What features or scales can be utilized to measure 

Iranian young people’s employability?” “Is it necessary to provide indigenous 

scales?” “What is the relationship between employability and issues as academic 

and vocational education?” “According to the definition of employability, how is 

the status of employability of Iranian young people?” and “According to the 

research findings, how can youth employability be improved?”  

Quantitative (survey with 1500 samples) and qualitative (interview and focus 

group) methods have been chosen for answering these questions. Findings have 

shown that there is significant difference between the basic knowledge and 

employability scales and province location of youth; for example, youth   who are 

living in developed or underdeveloped province have different level of 

employability. Furthermore, work culture (because of hardworking and 

perseverance not being as a value), financial deprivation (because of being 

deprived of knowledge or skill and starting up occupation), performance of 

educational system (because of inattention to vocational education and imbalance 

labor market) and instability macro-policy are major factors in decreasing 

employability of Iranian youth. Also, this research asserts that youth unreal 

assumptions about their status of employability and business environment have 

caused decreasing   their employability. 

Key Words: Employability, Individual Factors, Personal Circumstances and 

External Factors 


