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بيني عرضه نيروي انساني متخصص  پيش
  جريان–كشور با استفاده از الگوي ذخيره 

 
 ∗حميد سهرابي: نويسنده

 
 چكيده

 نيروي انساني متخصص داراي خصوصياتي است كه آن را از ساير بازارها متمايز بازارهاي
 اشتغال كم و بيش در اين بازارها. شفاف و استاندارد نيستنداين بازارها متنوع هستند، . كند مي

 . زني آنها نيز كم است هستند و قدرت چانه" خود عرضه"كارگران مداوم است، 

رود كه افراد تابع مطلوبيت خود را درباره دستمزدها و اوقات فراغت  اگرچه انتظار مي      
العمل سمت تقاضا  العمل سمت عرضه در اين بازارها در مقايسه با عكس  عكس،حداكثر نمايند

ها در سمت عرضه در مقايسه با ديگر عوامل سازماني  در اين بازارها نقش قيمت. دك استان
ي عرضه نبي  جريان را در پيش–اين امر به خودي خود استفاده از رويكرد ذخيره . كمتر است
براساس اين رويكرد عرضه كل نيروي انساني متخصص از دو عامل تشكيل . كند توجيه مي

 نيروي انساني متخصص جريان انساني متخصص در هر مقطع از زمان و  نيرويذخيرهشود،  مي
بيني كل عرضه نيروي انساني متخصص كشور با استفاده از اين روش نشان  نتايج پيش. جديد
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، كل عرضه نيروي انساني متخصص كشور بالغ )۱۳۸۳سال ( سوم  دهد كه در پايان برنامه مي
 هزار نفر ۴/۴۹۸۰بالغ بر ) ۱۳۸۸يعني سال ( چهارم  هزار نفر و در پايان برنامه۷/۲۹۳۰بر 

، با فرض نرخ )۱۳۸۳-۱۳۷۹(همچنين ميزان عرضه جديد طي دوره برنامه سوم . خواهد بود
 هزار نفر ۷/۱۱۱۲) گزينه اول( درصد ۸۴ ساله معادل ۲۹-۲۰ براي گروه سني مشاركت

، رقم متناظر براي برنامه سوم هزار نفر طي برنامه ۵/۲۲۲اي معادل  يعني افزايش ساالنه. است
يعني ( ارقام متناظر براي گزينه دوم .باشد  هزار نفر مي۶/۳۶۲معادل ) ۱۳۸۸-۱۳۸۴(چهارم 

 ۹/۲۵۶برابر با )  درصد۹۷ ساله معادل ۲۹-۲۰با فرض نرخ مشاركت جمعيت گروه سني 
 . هزار نفر در برنامه چهارم است۸/۴۱۸هزار نفر در برنامه سوم و 

 

 مقدمه. ۱

اين مفهوم تقريباً امروزه . هميت منابع انساني در توسعه اقتصادي از قرن شانزدهم مشخص شده استا
 كه به طور كلي، هر چه ميزان تحصيالت ،گذاري آموزشي در سرتاسر جهان پذيرفته شده است سرمايه

وكالسيك، بنابر نظريه اقتصاديون نئ. وي نيز بيشتر خواهد بود ١فرد باالتر باشد، ميزان دريافتي
كننده   سبب تفاوت در ميزان تحصيالت آنها در واقع منعكسبههاي افراد  هاي موجود در دريافتي تفاوت
چون آموزش به طور مستقيم به بهبود سطح دانش و .  كاري آنهاست٢وري هاي موجود در بهره تفاوت
 .آورد وري را فراهم مي كند و موجبات ارتقاي بهره ها كمك مي مهارت

دهي نهايي  ها، اگر بازار كار كامالً رقابتي باشد، برابر با ارزش بهره دانيم دريافتي ن گونه كه ميهما 
هاي پايين در واقع نمايانگر   از اين منظر، دريافتي.)۱۹۷۵ ،٤بكر(و  )۱۹۶۱ ،٣شولتز(كارگر است 

 عبارت ديگر، فرد آموزش به. وري بهبود يابد ها بايد بهره وري پايين است، و براي افزايش دريافتي بهره
 فرد مانند طرز تلقي و ٥كياهاي غيرادر از طرف ديگر، آموزش به ارتقاي جنبه. بيشتري دريافت نمايد

، ٧جنيتر(كند   كمك مي  همانند دانش و مهارت٦كياهاي ادر هاي اجتماعي  عالوه بر جنبه تحرك
دانش و . دنوري بسيار مهم هست كه اين عوامل خود در بهبود بهره) ۱۹۷۶ ، و جنيتزز باول؛۱۹۷۱

                                                 
١ . Earnings 
٢. Productivity 
٣. Schultz 
۴ . Becker 
۵ . Non Cogneitive 
۶ . Cogneitive 
٧ . Ginti, Bowels 
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هاي به دست آمده در سطوح آموزشي بسيار باال در دانشگاه ممكن است به طور مستقيم به كار  مهارت
شود، و كارگران نيز  وري در واقع به شغل نسبت داده مي كند بهره بيان مي ١به طوري كه ترو. نيايد

 كارفرمايان نيز تعداد كارگران الزم خود را از و. شوند بندي مي شان طبقه هاي آموزشي برحسب زمينه
هاي  به دليل اين كه آنها مطمئن نيستند كه هر كدام از كارگران مهارت. كند بندي انتخاب مي اين طبقه

دهند، و بدين گونه  اند، تأكيد خود را بر قابليت بازآموزي آنها قرار مي نظر را كسب كرده خاص مورد
اين  بر بنا. پذيرد بندي و توزيع مشاغل صورت مي يت نسبي او در اين طبقهدرآمد دريافتي فرد با وضع

وري وجود ندارد، و آموزش نقش يك فيلتر و يا سرند را در  رابطه مستقيمي ميان آموزش و بهرهنظريه، 
 در واقع زمينه تحصيالت فرد، شاخصي در گزينش وي براي كار  ).۱۹۷۲ ،٢ارو(كند  جامعه بازي مي

وري خود را  با اين حال افراد تحصيل كرده آمادگي بهبود بهره. وري او مشخص نيست بهرهچون . است
به عبارت ديگر، آموزش پذيري از طريق . نددارهاي موردنظر  از روش بازآموزي براي كسب مهارت

 .هاي آموزش فرد قابل كشف است زمينه
ن نيروي كار با تحصيالت عالي به اي است كه هر چه نسبت ميزا پذيرفته شدهبدين دليل اين امر  

از رشد سريع اقتصادي ژاپن . وري جامعه بيشتر خواهد بود كل نيروي كار بيشتر باشد، به طور كلي بهره
، و بهبود سريع اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم، و توسعه ۱۸۶۸ در سال Meijiبعد از اصالحات 

 به منزله اي تازه صنعتي شده در آسيا غالباًهاي جديد در اين كشور و نيز موفقيت اقتصاده فناوري
در بيشتر كشورها، . آميز اين مفهوم به عمل است شود كه نمايانگر ترجمان موفقيت هايي ياد مي نمونه

هاي اقتصادي و اجتماعي تلفيق شده است و  راهبردهاي آموزشي براي توسعه منابع انساني در برنامه
با وجود اين، توسعه اقتصادي هميشه به طور . يت اشاعه آموزش استدليل اين امر تأكيد بر تأثير و اهم
 افراد با ٤ و بيكاري پنهان٣بيكاري. كشورها مرتبط نبوده استتمام  مستقيم با اثر انتشاري آموزشي در

به طوري كه افرادي با . هاي باال، امري معمول در غالب كشورهاي در حال توسعه است آموزش
 .نظر خويش را پيدا نمايند توانند كار مناسب و مورد هي نمي دانشگايتحصيالت باال

مثالً كشورهاي (موضوع بيكاري جوانان يك مسئله مهم است در بسياري از كشورهاي پيشرفته،  
فرد، وقتي مشغول كاري . نيست، ولي مسئله بيكاري افراد تحصيل كرده زياد جدي )OECDعضو 

                                                 
١ . Thurow 
٢ . Arrow 
٣ . Unemployment 
۴ . Underemployment 
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وماً به اين معني نيست كه شخص از شرايط كاري موجود باشد، يعني شاغل است، ولي اين امر لز
شود كه سوابق آموزشي كارگران فراتر از  اغلب بيكاري پنهان و يا حالتي مشاهده مي. راضي است

كنند كه در  مشاغلي را اشغال ميدر بسياري از موارد افراد با تحصيالت باال، . نيازهاي كاري است
ر نتيجه سطح آموزشي اين كارگران باالتر از نياز آموزشي شغل د. سطح تحصيالتي آنها قرار ندارد

 .است
خواهند مشاغلي داشته باشند كه به طور سنتي كارگران با بافراد با تحصيالت باال حاال اگر  

از طرف . جدي خواهد بوداي  كارگران مسئلهاند، مسئله بيكاري اين  تر داشته هاي آموزشي پايين زمينه

ممكن است شانس افراد . شود تا مسئله بيكاري پنهان خود آنها نيز مطرح شود ب ميديگر، اين امر سب

نسبت به نياز نيز هاي باالتر در پيدا كردن شغل بيشتر باشد، ولي شرايط تحصيالتي آنها  با آموزش

 .مهارتي بازار كار بيشتر است

هاي عظيم است،  گذاري يهبا توجه به اين كه توسعه منابع انساني نيازمند زمان طوالني و سرما 

در . هاي انساني آموزش ديده به مفهوم اتالف منابع ارزشمند است استفاده نكردن مناسب از سرمايه

 –اجتماعي هاي  تواند عاملي براي بروز تنش خود ميكرده،  عين حال، موضوع بيكاري افراد تحصيل

ا بيكاري آشكار آنها چندان يسه باگر چه بيكاري پنهان اين افراد در مقا. سياسي در جامعه گردد

وري و در نتيجه دستمزد آنها به دليل استفاده نكردن مناسب از آنها  ساز نيست، به هر حال بهره مسئله

هايي براي مقابله با اين امر، اطالعاتي ارزشمند در  به همين دليل پيدا كردن راه. كاهش خواهد يافت

بررسي عرضه نيروي . دهد نيروي انساني به دست ميهاي توسعه اقتصادي و توسعه  طراحي سياست

انداز  بيني آن براي دهه آينده، يكي از اين اطالعات ارزشمند است كه چشم انساني متخصص و پيش

هاي الزم براي جذب آنها از يك  جريان نيروي انساني متخصص را به بازار كار، براي تبيين سياست

ثر نيروي انساني متخصص را از ديگر سو، فراهم سو و كاهش شكاف ميان عرضه و تقاضاي مؤ

 :بنابراين، هدف از مطالعه حاضر عبارت است از. آورد مي

هاي آموزشي در ده  ها و رشته انداز عرضه نيروي انساني متخصص كشور برحسب گروه ارائه چشم 

 .سال آينده
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 ∗مباني نظري. ۲

به طوري كه در . وري در جامعه است منبع بهرهترين  بزرگيابد  فعاليت انسان كه در قالب كار تجلي مي

چه .  درصد از درآمد ملي ناشي از مشاركت نيروي انساني در توليد است۷۰بسياري از كشورهاي جهان 

 عناصري كه بر عرضه كار در جامعه مؤثر هستند كنند؟ عواملي ميزان كار موجود در جامعه را تعيين مي

 :١به طور خالصه عبارتند از

 ،و تركيب جمعيتاندازه  .۱

 ،نسبت جمعيت آماده براي كار به كل جمعيت .۲

 ،طول ساعات كار در هفته .۳

 ،هاي جامعه ميزان كاربري فعاليت .۴

 .ميزان آموزش نيروي كار .۵

مدت مقداري ثابت و از پيش تعيين شده  كشور حتي در دورة كوتاهاما عرضه نيروي كار در يك  

ها نفر از آحادي است كه در جامعه به  صميمات ميليون حاصل تالهر يك از عوامل يادشده با. نيست

ها  هاي متفاوت اقتصادي و غيراقتصادي، سليقه تأثير انگيزه و تحت كنند صورت فرد و خانوار زندگي مي

هر چند در اقتصاد با فرض . آورند هاي خود، ساعات كار عرضه شده را به وجود مي و توانمندي

ترين عامل تعيين ميزان عرضه كار محسوب   در بازار كار را اصلي، دستمزد"بودن ساير عوامل ثابت"

ورند، حتي در پرتو عنصر قيمت، آ كنند و بر اين اساس مقدار عرضه و منحني عرضه را به دست مي مي

تواند بدون  يعني دستمزد، نيز منحني عرضه كار اشكالي متفاوت دارد و براساس نظرهاي مختلف مي

در حوزه هنگامي كه دربارة عرضه نيروي كار .  صعودي و يا حتي نزولي باشدپذير، كشش، كامالً كشش

موضوع جمع بست رفتار آحاد يا خانوارها در بازارهاي متعدد، مختلف و كنيم، كه در آن  كالن بحث مي

. شود گسترده كار و تخمين عرضه كار در يك كشور مطرح است، بر پيچيدگي مطلب افزوده مي

كنند كه در عرضه  ايجاد ميتوسط آنها افراد در قبال بازار كار، انواع رفتار بازاري را هاي متفاوت  واكنش

 .كار آن فرد و عرضه كل مؤثر هستند
                                                 

 كه در تدوين مباني نظري اين مطالعه با نظرهاي ارزشمند خود، نژاد الزم است از دكتر غالرضا گرايي  ∗
 .اند تشكر و قدرداني نمايم نويسنده را ياري  داده

١ . Freeman, ١٩٧۶. 
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 آموزش و بازار كار. ۲-۱
 شغل كه از نظر ميزان ۲۱۰۰۰بيش از ) شود مريكا منتشر مياكه در (براساس فرهنگ عناوين مشاغل، 
جربه و مهارت و دستمزدها با هم متفاوت هستند، شناسايي و ثبت تخصص، درجه، دانش مورد نياز و ت

شود كه  هايي را شامل مي برخي از اين عناوين براي عوام آشناست و تعدادي از آنها تخصص. اند شده
هاي عالي احتياج دارند و حرف و مشاغلي نيز  بعضي به آموزش. نام آنها براي مردم بيگانه است

هاي مطرح نيز در  بازار نيروي كار براي انواع آموزش. طلبند اي را مي فههاي خاص فني و حر آموزش
 ميالدي متقاضيان بازار كار ۶۰شود به طوري كه در دهه  تغيير ميطول زمان دستخوش 

هاي عالي در جهان و ايران پررونق بود و كمبود نيروي انساني متخصص يكي  التحصيالن آموزش فارغ
تر دستمزدها و درآمدهاي افراد با تحصيالت آموزش  مين امر رشد سريعاز معضالت كشورها بود و ه

هاي بعد، شاهد مازاد عرضه  زد اما در دهه عالي را نسبت به متوسط دستمزدها در اقتصاد دامن مي
التحصيالن  چه ارتباطي بين مشاغل موجود در بازار كار براي فارغ. نيروي انساني در اين مشاغل هستيم

 نيروي انساني ماهر و توسعه اقتصادي وجود دارد؟ ميان  رابطه درازمدتآموزش عالي و
در بازار نيروي كار آموزش ديده، افراد جوياي كار خود متقاضي آموزش نيز هستند و اين ) الف 

ها و آموزش ضمن  اي، مدارس عالي و دانشگاه ها را نهادهاي مختلفي مثل مركز فني و حرفه آموزش
از آنجا كه دوره تحصيل و تعليم آموزش براي نيروي كار سطح باال و . كنند خدمت، عرضه مي

متخصص اغلب طوالني است، عرضه متخصصان براي حركت به سمت تعادل و همگام شدن با 
تقاضاي بازار محتاج به زمان است و به همين دليل بازار كار براي اين گروه از آموزش ديدگان به يك 

.  گرايش دارد١"الگوي تار عنكبوتي عرضه و تقاضا"وره زماني، يعني الگوي متمايز تعديل در يك د
التحصيالن با توجه به شرايط دستمزدها و درآمدها در بازار در يك زمان مشخص  عرضه كار را فارغ

هاي الزم، تقاضا با  كنند و با توجه به تأخير زماني براي دريافت و كسب آموزش شكل داده و تعيين مي
در سال التحصيالن در انتهاي دوره با تقاضا  تقاضاي بازار براي فارغ. روسته زماني روبتأخير و شكاف 

اين ساختار همواره نوعي نوسان را در بازار . يابد گيري افراد متفاوت بوده و تغيير مي تصميم
زاد عرضه  ساله بازار را با ما۵ تا ۴تواند در هر دوره  ورد كه ميآ التحصيالن آموزش عالي پديد مي فارغ

 .يا تقاضا مواجه نمايد

                                                 
 .١٢٩-١٢۴ .REYNOLDS, Pريزي نيروي انساني و همچنين  برنامه: نگاه كنيد به. ۱
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اي از زمان به كمك نيروي انساني خود محصوالت و خدماتي  يك كشور و جامعه در هر لحظه) ب 
االت، منابع طبيعي موجود، درجه آ كه به ميزان سرمايه و تجهيزات و ماشينكند  را توليد و عرضه مي

رشد اقتصادي زماني حاصل خواهد .  داردآنها بستگيوري  مهارت و تخصص و دانش نيروي كار و بهره
سوم، متوسط . دوم، منابع طبيعي جديدي كشف شود.  افزايش يابداول، ميزان سرمايه فيزيكي: شد كه

در دوره بلندمدت، . و چهارم، ذخيره دانش فزوني يابد. كارگران افزايش يابد وري سطح مهارت و بهره
. امل چهارم يعني گسترش در ذخيره دانش بوده استرشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته بيشتر مديون ع

يك كشور پيشرفته با موجودي گسترده سرمايه، استفاده كامل از منابع و نيروي كار ماهر و داراي 
هاي جديد توليد، فقط يك راه براي رشد پيش رو دارد كه آن هم  قابليت جذب دانش نوين و تكنيك

اين فرايندي است كه به آن فرايند تغييرات فناوري .  استگسترش عامل آخر و كاربرد دانش در توليد
در يك كشور در حال توسعه، تمامي عوامل يعني افزايش موجودي سرمايه اما در مقابل، . گويند مي

فيزيكي، منابع جديد طبيعي و گسترش دانش در كنار و هماهنگ با يكديگر رشد اقتصادي را رقم 
 مهارت در كشورهاي پيشرفته يكي از نكاتي است كه در روند رشد در نتيجه، افزايش دانش و. زنند مي

اما از اين تأكيد نبايد اين موضوع استنتاج و استنباط شود كه . بر آن تأكيد شده استو توسعه آنها كامالً 
احتمال فزوني عرضه نيروي انساني تحصيل كرده و متخصص نسبت به تقاضاي موجود براي استفاده 

 ميالدي به بعد ۷۰ن افراد در بازار نيروي كار وجود  ندارد، بلكه تجربيات اواخر دهه از نيروي كار اي
در تشريح بحث باال . حاكي از مازاد عرضه نيروي متخصص در بسياري از كشورهاي جهان است

هاي  توان به اين نكته اذعان نمود كه يكي از عواملي كه در بازار نيروي كار آموزش ديدگان آموزش مي
تغييرات . ي تأثير بسزايي دارد، وضعيت و شرايط توسعه يافتگي و تحوالت اقتصادي هر كشور استعال

اي، و  هاي زيربنايي و توسعه گذاري افزايش تحقيق و توسعه، افزايش در مخارج سرمايهها،  در فناوري
يروي گسترش بخش آموزش به منظور دستيابي به مرزهايي متمايز از گذشته و مناسب با توسعه ن

هايي از  د كه نياز به نيروي انساني متخصص را در يك جامعه در دورهنهستانساني، همگي عواملي 
هاي عالي ضروري و  ها را در آموزش گذاري افراد و دولت دهند و بدين ترتيب، سرمايه زمان افزايش مي

ل بيشتري به دستيابي هاي فردي تماي در اين صورت، افراد به دليل بازدهي. نمايند ناپذير مي اجتناب
هاي عالي دارند و دولت نيز براي پركردن شكاف كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر و  آموزش

اما در مقابل . گذاري در آموزش را تشويق خواهد نمود تسريع حركت رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه
 در تركيب هرم سني هاي رشد اقتصادي، ورود به شرايط ركودي، تغيير كاهش نرخچنين وضعيتي، 
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هاي بازار  ي توانند نيازمند جمعيت و در نتيجه نياز كمتر به نيروي انساني در بخش آموزش، همگي مي
كار نيروي متخصص را كاهش دهند و در نتيجه پديده مازاد عرضه نيروي كار را به وجود آورند و اين 

و " سرمايه انساني"گذاري فرد در   بر ميزان سرمايه۹۰ و ۸۰پديده در بسياري از كشورها در دهه 
 .آموزش تأثير منفي داشته است

بيني عوايد آتي در نتيجه  اگر چه در بازار كار آموزش ديدگان عامل دستمزد و درآمد و پيش) ج 
شود،  گيري فردي براي عرضه نيروي كار محسوب و معرفي مي آموزش بيشتر، عاملي مهم در تصميم

دهند كه عوامل غيرپولي نيز در انتخاب شغل و ادامه تحصيل بسيار  ميمطالعات و تجربيات نشان 
نياز، و   انتخاب نوع شغل افراد به توانايي انجام وظايف مختلف آنها، تخصص مورد ١.اثرگذار هستند

هاي افراد، افزايش  به دليل ترجيحات گوناگون و تمايز در توانايي. حتي شانس و تصادف وابسته است
آنهايي كه به يك شغل خاص مثل . تواند عرضه كار را افزايش دهند به تنهايي نميعامل دستمزد 

. شوند حاضر به كار در همان حرفه مي" منطقي"اقتصاد يا الكترونيك عالقه دارند، با دستمزدي معدن يا 
 گذارد و به همين دليل تغييرات براي مردم فقط درآمد اسمي در انتخاب نهايي آنها از شغل اثر نمي

اين نكته . اي بر رفتار انتخاب شغل نيروي كار بر جاي بگذارد بطئي درآمدها نتوانسته است آثار گسترده
اگر تمامي . پذير بودن آن تأثير مهمي خواهد داشت در شكل منحني عرضه نيروي كار و ميزان كشش

شنهادي بهتر باشند تا قرار داشته و در انتظار دستمزد پي" حاشيه"گيري خود همواره در  افراد در تصميم
اما اگر تعداد اندكي از آنها اين . كنند، منحني عرضه بسيار پركشش خواهد بودبه آن سمت حركت 

يعني عرضه . شود تر مي خصوصيت را داشته باشند منحني عرضه كم كشش و به حالت عمومي نزديك
متر تخصصي و يا هاي ك هاي عالي و متخصصان نسبت به گروه التحصيالن آموزش كار از فارغ

زيرا عوامل غيرقيمتي مثل محيط كار، . كارگران ساده نسبت به دستمزد و درآمد حساسيت كمتر دارد
همين پديده باعث شده است . گذارند گيري افراد اثر مي شأن اجتماعي، نوع شغل نيز همگي در تصميم

باشد و در نتيجه، تحرك اين نسبت به ديگران بيشتر كه ايستايي و دوام افراد تحصيلكرده در مشاغل 
با توجه به بحث كلي مطرح شده در خصوص عوامل مؤثر بر . گروه از افراد در بازار كار كمتر است

عرضه كار در يك جامعه و نقش و ارتباط آموزش با بازار كار، الگوي مطرح در اين زمينه را به اجمال 
 .نماييم معرفي و مرور مي

                                                 
١ . Freeman, ١٩٧۶ 
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 ضه كار  الگوي ذخيره و جريان عر.٢-٢
هاي تخمين و برآورد عرضه نيروي كار در كل اقتصاد يا يك بخش خاص در هر كشور،  ز روشيكي ا

تعديل نيروي ”در مباحث نظري مربوط به بازار كار مفهوم . استفاده از الگوي ذخيره و جريان است
 ذخيره نيروي ٢.ودش  به معني ذخيره نيروي كار در يك بخش يا كل اقتصاد تعريف و استفاده مي١“كار

 اگر ذخيره ،به بيان بهتر. يابد انساني يا نيروي كار موجود تحت تأثير عوامل مختلفي تغيير و تحول مي
يابند بر   كه در طول زمان تغيير مي٤ يك متغير موجودي در الگو باشد متغيرهاي جريان٣نيروي كار

تواند به گسترش اندازه  نيروي كار ميافزايش در نسبت مشاركت . گذارند موجودي نيروي كار نيز اثر مي
هاي خاص  ي انساني در مهارتورافزايش در موجودي ذخيره ني. نيروي كار در بازار كار منجر شود

نمودار زير چگونگي تعديل نيروي . هاي آموزشي باشد تواند نتيجه جرياني از فارغ التحصيالن دوره مي
  ٥.دهد زار كار تخصيص نشان ميانساني يا يك الگوي ذخيره و جريان را براي با

 
 الگوي ذخيره و جريان در عرضه كار نيروي انساني متخصص. ١نمودار

                                                 
١ . Labour Adjustment 
٢ . Joll and others, ١٩ 
٣ . Stock 
۴ . Flow 

 ١٩٨٢ ,Reynolds: همچنين نگاه كنيد به . ۵

 فعاليت غيربازاري
 

عرضه نيروهاي كار 
 متخصص

 آموزش

 فارغ التحصيالن
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 خانگي

بازنشستگان

 بيكاري

 اشتغال
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دهد، مجموع عرضه نيروي كار متخصص، شامل شاغالن و  همان طور كه اين الگو نشان مي      
خيره نيروي انساني متخصص را در هر مقطع افراد بيكار آماده براي كار يا در جستجوي كار است كه ذ

هاي غيربازاري  ار نيروي كار را با عنوان فعاليتهاي غيرمرتبط با باز اگر فعاليت. نمايند ن ميزماني تعيي
بندي كنيم، بخشي از نيروي كار بالقوه، به دليل اشتغال به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي  طبقه

عدادي پس از اتمام تحصيالت از اين عده ت. اند نشدههنوز به جمع عرضه نيروي كار ملحق 
شوند و اثر تزريقي بر جريان عرضه نيروي كار به بازار  به سمت بازار كار جذب مي) حصيالنالت فارغ(

اي نيز با وجود دريافت مدرك تحصيلي به داليل مختلفي كه در الگوهاي عرضه نيروي  عده. كار دارند
نگهداري (تقسيم كار در خانوار بين فعاليت خانگي و توليد كاالهاي تركيبي كار به آنها اشاره شده مثل 

به اين . هاي خانگي روي آورند دهند وارد بازار كار نشوند و به فعاليت ترجيح مي ...) ،داري بچه، خانه
اي ه نظر كردند و به فعاليت افراد بايد افرادي را نيز اضافه كنيم كه به داليل مختلف از اشتغال صرف

اما نكته قابل توجه الگو، اين است كه همواره اين امكان وجود دارد كه افرادي . غيربازاري روي آوردند
ارتباط بين اين دو . از اين دو گروه يعني فعاالن در خانه و دلسردشدگان، مجدداً به بازار كار روي آورند

دهنده  رديده است كه نشانمشخص گ... در اين خصوص، با عالمت ) كاري و غيركاري(نوع فعاليت 
كار و جريان نشتي خالص جريان تزريقي به بازار . در اين حوزه استداده و ستانده بين اين دو نوع بازار 

خره عامل ديگري كه در كاهش ذخيره و باأل. زند از اين بازار، نرخ مشاركت متخصصان را رقم مي
 بازنشستگي و از كار افتادگي ،وجود مي آوردنيروي انساني متخصص اثرگذار است و جريان نشتي را به 

 .هاي غيربازاري است ليتو انتقال به فعا
كه اين الگو را راهنماي تخمين و برآورد عرضه نيروي انساني متخصص قرار دهيم،  براي اين

به صورت زير تعريف اي از متغيرهاي مختلف  عرضه نيروي انساني متخصص را به منزله رابطه
 :كنيم مي

)۱ (                                                                                    STt = f (SUt , NE t) 

  بازماندگان نيروي كار درt ،  SUt ذخيره نيروي انساني متخصص در زمان STt ) ۱ (در رابطه

 مجموع عرضه جديد به بازار كار از سال  NE t و)  ٠tنسبت به سال پايه يعني، (tسال بازار در 

 .دهند  را نشان ميt تا سال پايه ٠tپايه
هر كدام از متغيرهاي اثرگذار در انباشت نيروي انساني متخصص در هر سال، خود از عوامل 

از ميزان پذيرش در مجموع عرضه جديد در هر سال نسبت به سال پايه تابعي . پذيرند مختلفي تأثير مي
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 STtبر اين اساس براي محاسبه . نرخ بقاي فارغ التحصيالن است هاي قبل، نرخ افت تحصيلي و دوره

 :شود از روابط زير استفاده مي
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هاي شش گانه موجود آموزش  دهنده گروه آموزشي است كه با توجه به گروه  نشانiدر روابط باال 

در . دهند نشان ميرا سال جاري مورد مطالعه t  سال پايه و ٠t.ختيار خواهد كرد را ا٦ تا ١عالي اعداد 

i(هاي گذشته  در سالi براساس ميزان پذيرش در گروه ) ٢(رابطه 
tA  و همچنين نرخ افت تحصيلي) −۴

(d)  ميزان فارغ التحصيالن گروه i ام در زمانtردد گ  محاسبه مي)i
tGR .(گاه براساس نرخ بقاي  آن

، ورودي جديد به بازار كار آموزش عالي در هر گروه آموزشي براساس iفارغ التحصيالن گروه يعني 
ها و عرضه جديد به بازار كار از سال پايه مطالعه  جمع ورودي. تعريف و تعيين خواهد شد) ٣(رابطه 

)٠t (  تا سال جاري يعنيt ها  قابل محاسبه است  از مجموع عرضه در هر يك از اين سال)  ٥رابطه.( 
 با نرخ استهالك مشخصي به ٠tاز طرف ديگر، ذخيره نيروي انساني متخصص در سال پايه

روي انساني  درصد در هر سال مستهلك و از بازار كار خارج خواهد شد و موجودي نيbميزان 
، عرضه نيروي انساني  aسپس براساس نرخ فعاليت. شود تعيين مي) ٤(متخصص در هر سال از رابطه 

  از طريق  tو عرضه كل نيروي انساني در زمان ) ٦(متخصص در هر گروه آموزش براساس رابطه 
 .مشخص خواهد شد) ٧(رابطه 

ي بر تخمين ذخيره نيروي انساني طور كه قبالً نيز تشريح شد، روابط اين الگو مبتن همان
ه بر ميزان ذخيره ياد شده اثر متخصص و برآورد جريانات تزريقي و نشتي به بازار كار است ك

شايان ذكر است كه سطح اشتغال و يا بيكاري اين ذخيره نيروي انساني يا نيروي آماده به . گذارند مي
اقتصادي در كشور است و  ي از سطح فعاليتكار كه در رابطه نهايي الگو محاسبه مي شود، خود تابع
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و ن كار به شاغال     است، تفكيك نيروي آماده به      سمت عرضه بازار كار مطالعه شده،چون در اين بحث
است و اين مهم در قالب بررسي و تخمين تقاضاي نيروي       ضرورت نيافته) جويندگان كار(غيرشاغالن 

 ١.و تقاضا قابل حصول خواهد بودانساني متخصص و شكاف ميان عرضه 
اگرچه گروهي از دانشجويان به علل مختلف از تحصيل بازمانده و نرخ افت ) ٢(همچنين در رابطه      

هاي عالي به منزله     زنند، بايد توجه داشت كه خروج اين عده از آموزش را رقم مي dتحصيلي يعني 

. د و آنها ممكن است به بازارهاي كار غير متخصص راه يابندشو    خروج از كليه بازارهاي كار قلمداد نمي

هاي      ار در خانه و فعاليتاما چون تصميم آنها در اين مورد و ورود به بازار كار ديگر با انتخاب ك

گذار نيست؛ بنابراين، مجموع خروجي و نشتي  تخمين عرضه نيروي كار متخصص اثربازاري درغير

 .است     ر اساس آن تعديل گرديدهشده، محاسبه و عرضه بياد

 است، تخميني از      با توجه به روابط اين الگو و فروضي كه در مورد پارامترهاي آنها انجام شده

در . پذير خواهد بود     هاي دوره مطالعه امكان    عرضه نيروي كاري متخصص در هر يك از سال

هاي واقعي و مطالعات    شوند كه مبتني بر تحليل    هاي بعدي، گزارش فرض مربوط تشريح مي        بخش

هاي مختلف      گاه بر اساس آنها عرضه نيروي انساني متخصص در گزينه    آن. گذشته در اين زمينه هستند

 .شوند         ها تبيين و تفسير مي  سپس نتايج حاصل از اين گزينه. استخراج و محاسبه خواهد شد
 

 روي انساني متخصصبيني عرضه ني   پيش. ٣

يكي . هاي مختلفي وجود دارد    بيني عرضه نيروي انساني متخصص با تحصيالت عالي روش  براي پيش

 ذخيره نيروي انساني با نيروي كار موجود ،در اين الگو. جريان است- الگوي ذخيره،ها  از اين روش

 در ٢يروي كار يك متغير موجوديبه ديگر سخن، ذخيره ن. يابند   تحت تأثير عوامل مختلفي تغيير مي

براي . شوند   كه در طول زمان دچار تغيير مي  قرار دارد٣اين الگو است كه تحت تأثير متغيرهاي جريان

تواند اندازه و حجم نيروي كار در بازار را افزايش دهد، و     مثال، افزايش در نرخ مشاركت نيروي كار مي

تواند نتيجه جرياني از       هاي خاص مي    اني در مهارتيا افزايش در موجودي ذخيره نيروي انس
                                                 

 ١٩٩٠,Glytsos. p .:براي مطالعه يك الگوي نظري در اين زمينه نگاه كنيد به. ١
٢. Stock  
٣. Flow 
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 مجموع عرضه نيروي كار متخصص، شامل ،به بيان ديگر. هاي گذشته باشد   التحصيالن دوره  فارغ

تمامي شاغالن و بيكاران آماده به كار يا در جستجوي كار است كه ذخيره نيروي انساني متخصص را 

 .دهد    در هر مقطع زماني تشكيل مي

كار متخصصان كه در واقع عرضه بالقوه و جديد نيروي كار را     التحصيالن جديد به بازار جريان فارغ     

طور خالصه     به. شود   دهد، در هر مقطع زماني به ذخيره نيروي كار موجود اضافه مي    تشكيل مي

ذخيره نيروي « و نيز »يد به بازار كارالتحصيالن جد  جريان فارغ«، »جمعيت بيكار و در جستجوي كار«

 .دهند    ، سه عنصر اصلي عرضه را در اين الگو تشكيل مي»انساني متخصص

جمعيتي است كه در شرايط آمادگي براي پذيرش كار بسر . »جمعيت بيكار در جستجوي كار     «

التحصيالن   فارغ. شوندبرند و در جستجوي كار هستند و بايد در محاسبات عرضه نيروي كار لحاظ     مي

نين چاين گروه و هم. دهد      جديد نيز جمعيتي است كه عرضه بالقوه و جديد نيروي كار را تشكيل مي

 قرار دارند و تنها ٢هاي غير بازاري     مانند بخشي از جمعيت كه در فعاليت١»كارگران ثانوي«بخشي از 

خصوص دستمزدها بهبود يافته باشد و نيز به همين ه  بپيوندند كه شرايط عادي و    وقتي به بازار كار مي

خره ذخيره نيروي انساني شوند، و باأل    كار خارج مي   اركه شرايط معكوس گردد از باز    طريق در زماني

صورت شاغل و يا بيكار     اند و به    متخصص و فعال كساني هستند كه از گذشته در بازار كار حضور داشته

اين دسته از كارگران را . كار حضور دارند     كار، در بازار    سطح دستمزدها و ساير شرايط بازاربدون توجه به

كار حضور دارند و در آينده نيز با نرخ استهالك     اين كارگران در بازار. نامند     مي٣»كارگران اوليه«

 .ضور خواهند داشتحمشخص 

صص شامل تمامي شاغالن و بيكاران و نيز بخشي از رو منابع قابل گسترش نيروي كار متخ   از اين

اين عوامل جريان . فعال و اشتغال فصلي دانشجويان تمام وقت است      نيروي انساني متخصص غير

 .دهند               متخصصان به بازار كار را تشكيل مي

هاي اصلي      برحسب گروه،برآوردهاي مربوط به عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي

لحاظ     آموزش و سطوح تحصيلي با توجه به بازماندگان ذخيره نيروي انساني متخصص و فعال به

                                                 
١. Secondary Workers 
٢. Non Market Activities 
٣. Primary Workers 
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 و عرضه جديد نيروي كار متخصص كه حاصل جريان فارغ التحصيالن عالي ١٣٧٨اقتصادي در سال 

 :كار است و با توجه به فروض زير صورت گرفته است   به بازار

  درصد در هر سال؛١/٦، معادل ١٣٧٨گان سال نرخ استهالك بازماند .١

  درصد در هرسال؛٩٦٧/٠نرخ بقاي دانش آموختگان، معادل  .٢

 معادل عملكرد بخش آموزش عالي و ١٣٧٨، ١٣٧٧ ، ١٣٧٦ ، ١٣٧٥هاي    آموختگان سال      دانش .٣

توسعه  با توجه به اهداف دانشجويي بخش آموزش عالي در برنامه سوم ١٣٨٣ تا ١٣٧٩هاي     سال

هاي تحصيلي و با توجه به نرخ تعديلي      يك از مقاطع و گروه   درصد دانشجويان در هر١٥معادل (

 )… درصد براي خروج از سيستم، افت و٥معادل 

بر اساس برآورد پذيرش در برنامه سوم بخش آموزش عالي ،  به بعد١٣٨٤هاي     آموختگان سال    دانش .٤

 ١.… درصد براي خروج از سيستم، افت و ٥با توجه به نرخ تعديل معادل 

جريان، ارائه شده در فصل دوم اين مطالعه، -با استفاده از الگوي ذخيرهو با توجه به فروض باال      

 تا ١٣٧٨هاي    ها و سطوح آموزشي در سال      حسب گروه   بيني عرضه نيروي انساني متخصص بر     پيش

شود كه در         مشاهده مي. است      نشان داده شده١٣ تا ١هاي          به تفكيك هر سال در جدول١٣٩٠

، كل عرضه نيروي انساني ١٣٨٨ و ١٣٨٣هاي         ل    هاي پاياني برنامه سوم و برنامه چهارم يعني سا   سال

 و همچنين جريان عرضه جديد نيروي انساني ١٣٧٨ سال ٢متخصص كشور با توجه به بازماندگان

در اين ميان بيشترين .  هزارنفر بالغ خواهد شد٤/٤٩٨٠ هزار نفر و ٧/٢٩٣٠  بهه ترتيبمتخصص ب

 علوم انساني و      مربوط به گروه١٣٨٨ و  ١٣٨٣هاي         ميزان عرضه كل در هر دو مقطع زماني، يعني سال

گروه هنر و كمترين آن مربوط به ) ۱۳۸۸ درصد در سال ۴/۴۲ و ١٣٨٣ درصد در سال ٩/٤٩(اجتماعي 

 .)١٥جدول (است ) ١٣٨٨ درصد در سال ٥/١ و ١٣٨٣ درصد در سال ٥/١(و معماري 

                                                 
 :نگاه كنيد به . ١

 .)١٣٧٧(حميد سهرابي.١
 ).١٣٧٩(حميد سهرابي.٢

٢.Stock 
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 درصد در ٤/٧١(از طرف ديگر بيشترين عرضه كل نيروي انساني متخصص در سطح كارشناسي      
 ٩/٠(ي تخصصي او كمترين ميزان عرضه كل در سطح دكتر) ١٣٨٨ درصد در سال ٦٤ و ١٣٨٣سال 

 ).١٦جدول (است ) ١٣٨٨ درصد در سال ٩/٠ و ١٣٨٣درصد در سال 

 
  بر عرضه نيروي انساني متخصص١ تأثير نرخ مشاركت.١-٣

بدون شك جريان عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي تحت تأثير عوامل جمعيتي نيز 
اي مشاركت ه     خصوص نرخه ب(هاي مشاركت نيروي انساني متخصص     به ديگر سخن، نرخ. قرار دارند

 در التحصيالن جديد آموزش عالي عمدتاً      ساله، يعني گروه سني كه فارغ٢٩ تا ٢٠جمعيت گروه سني 
.  يكي از عوامل مهم تعيين عرضه جديد نيروي انساني با آموزش عالي است )اند       آن گروه قرار گرفته

انگيزه و ترجيحات افراد به مشاركت در منزله شاخص تجمعي شده نمايانگر      هاي مشاركت، به      نرخ
 .كار است     بازار
ولي در اين . گذار بر عرضه جديد است    ها نيز از عوامل مؤثر تأثير     سطح دستمزد،عالوه بر اين 

شود كه منحني عرضه نيروي انساني    كه وضع درآمدها مورد نظر نيست، فرض مي     مطالعه، از آنجا
 فرض ،به عبارت ديگر.  عالي نسبت به تغييرات دستمزدها كامال غير حساس باشدمتخصص با آموزش

قيمتي عامل اصلي تعيين عرضه نيروي انساني متخصص با انواع گوناگون     بر اين است كه عوامل غير
در اين شرايط چنانچه درآمدهاي نسبي تغيير . ها است كه در آينده وارد بازار كار خواهند شد     تخصص

مايند، اين امكان وجود خواهد داشت كه اين امر بر ساختار تقاضاي خصوصي براي آموزش در ن
 التحصيالن آموزش عالي و         افزايش نرخ بيكاري فارغ،عالوه بر اين. هاي مختلف تأثير بگذارد   تخصص

ري است شكاف فزاينده ميان عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص با آموزش عالي نيز عامل ديگ
 .كه در كاهش تقاضاي خصوصي براي آموزش عالي در آينده مؤثر است

حال در اين مطالعه با ناديده گرفتن اين اثر تنها به تأثير تعديلي نرخ مشاركت متخصصين با     هر   به 
د شو      به عبارت ديگر، فرض مي. شود     آموزش عالي بر عرضه نيروي انساني متخصص جديد بسنده مي

تغيرات در حجم نيروي كار متخصص بيشتر تحت تأثير تغييرات در نرخ كلي مشاركت جمعيت گروه 
 . ساله قرار دارد٢٩ تا ٢٠سني 

                                                 
١. Participation Rate 
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شود كه نسبت   فرض مي١٣٧٨ ساله در سال ٢٩-٢٠براي برآورد نرخ مشاركت جمعيت گروه سني  
 درصد در سال ٣٠متخصص از  ساله با آموزش عالي به كل ذخيره نيروي انساني ٢٩ تا ٢٠متخصصان 

 درصد ثابت باقي ٣٧ افزايش يابد و پس از آن نيز در همان سطح ١٣٧٥ درصد در سال ٣٧ به ١٣٧٠
 مربوط به )نه همگي( بيشتر ،كار      دليل اين فرض اين است كه  متخصصان وارد شده به بازار. بماند

شود كه             مشاهده مي.  منعكس است١٨نتايج اين برآورد در جدول .  ساله هستند٢٩ تا٢٠گروه سني 
 هزار نفر است كه ٣/٥٥٥، برابر با ١٣٧٥ ساله در سال ٢٩ تا ٢٠تعداد ذخيره نيروي انساني متخصص 

 نرخ مشاركت متخصصان در ،بدين ترتيب. است      هزارنفر افزايش يافته٨/٦٥٨ به حدود ١٣٧٨در سال 
 ).١٩جدول ( درصد خواهد بود ٨٤دل  معا١٣٧٨ ساله در سال ٢٩-٢٠گروه سني 

 ساله متخصصان با آموزش عالي در ٢٩-٢٠براي تبيين چگونگي تحول نرخ مشاركت گروه سني  
آينده توجه به عوامل اقتصادي، فرهنگي و نيز چگونگي تغييرات نرخ مشاركت اين گروه سني در 

موزش عالي در گروه سني متأسفانه تحليل تحول نرخ مشاركت متخصصان با آ. گذشته ضروري است
 .پذير نيست      ساله در گذشته به دليل نبود آمار، امكان٢٩-٢٠

 تا ١٣٥٥هاي      هاي مشاركت كل جمعيت متخصص با آموزش عالي كشور در سال     ولي بررسي نرخ 
دهد كه نسبت جمعيت متخصص فعال از نظر اقتصادي به كل جمعيت     نشان مي) ١٧جدول  (١٣٧٥

 ١٣٧٥-١٣٥٥ كه نمايانگر نرخ مشاركت متخصص فعال از نظر اقتصادي است در دوره متخصص
 ٢/٩٠تدريج كاهش يافته و به ه  درصد بوده كه ب٩/٩٨، ١٣٥٥اين نسبت در سال . است       كاهش يافته

 روند كاهش ١٣٧٣از سال .  رسيده است١٣٧٠ درصد در سال ٤/٨٧ و سپس به ١٣٦٥درصد در سال 
 درصد ٣/٩٧ به ١٣٧٥كه در سال    طوري   تدريج افزايش يافته است، بهه معكوس شده و بنرخ مشاركت 

 . درصد برسد٩٧ به ١٣٧٨شود در سال     رسيده است و برآورد مي
 از طرف ديگر متوسط نرخ رشد ساالنه جمعيت متخصص فعال از نظر اقتصادي طي دوره 
ولي . ادل رشد متناظر براي كل متخصصان استاست كه مع        درصد بوده٦/٨ معادل ١٣٧٥-١٣٥٥

 درصد بوده كه از رشد متناظر براي ٥/٨متوسط نرخ رشد ساالنه متخصصان بيكار در اين دوره 
دهد كه در رشد جمعيت         مقايسه اين دو نرخ نشان مي. كمتر است)  درصد٦/٨(شاغالن متخصص 

و اشتغال تقريبا نقش ) معيت متخصص بيكاريعني ج(متخصص فعال از نظر اقتصادي، عامل بيكاري 
فعال از متخصص شود كه نسبت جمعيت متخصص بيكار به جمعيت     مالحظه مي. اند     يكساني داشته

 ۱۳۷۰ درصد در سال ۲/۶افزايش يافته و به تدريج ه  ب١٣٥٥ درصد در سال ٢/٤نظر اقتصادي، از 
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بيكاري در ميان جمعيت متخصص فعال از نظر اين امر نمايانگر افزايش رشد پديده . رسيده است
  تغيير جهت داده،۱۳۷۵-۱۳۷۰در حالي كه اين روند در دوره .  است۱۳۷۰-۱۳۵۵اقتصادي در دوره 

 درصد رسيده ۳/۹۷ درصد و نرخ مشاركت متخصصان به ۴ نرخ بيكاري به ۱۳۷۵به طوري كه در سال 
 .است
وساناتي در نرخ مشاركت و نرخ بيكاري جمعيت  ما شاهد وقوع ن۱۳۷۰-۱۳۵۵به هر حال در دوره  

، نرخ مشاركت متخصصان ۱۳۷۰-۱۳۵۵در حالي كه در دوره . ايم متخصص كشور با آموزش عالي بوده

 شاهد افزايش نرخ مشاركت ۱۳۷۵-۱۳۷۰كاهش و نرخ بيكاري آنها افزايش يافته است، در دوره 

بديهي است كه ادامه روند . نها هستيمآنيروي كار متخصص با آموزش عالي و كاهش نرخ بيكاري 

تواند به افزايش نسبت بيكاران متخصص به كل جمعيت متخصص   در آينده مي۱۳۷۰-۱۳۵۵دوره 

در حالي كه . فعال از نظر اقتصادي و نيز كاهش نرخ فعاليت اقتصادي جمعيت فعال متخصص شود

ل جمعيت و افزايش نرخ در آينده كاهش نسبت بيكاران متخصص به ك ۱۳۷۵-۱۳۷۰ادامه روند 

 ساله كه ۲۹-۲۰ولي الگوي گروه سني . دهد فعاليت اقتصادي متخصصان با آموزش عالي را نويد مي

تواند از هيچ يك از اين دو  التحصيالن جديد آموزش عالي، بيشتر در اين گروه سني قرار دارند مي فارغ

معقول، در اين مطالعه دو گزينه براي بدين لحاظ براي گريز از هر گونه فرض غير. الگو پيروي نكند

 :شود  ساله پيشنهاد مي۲۹-۲۰بيني نرخ مشاركت در گروه سني  پيش

 ساله معادل نرخ مشاركت برآورده شده سال ۲۹-۲۰ثبات نرخ مشاركت گروه سني  .گزينه اول 

 ). درصد۸۴ (۱۳۷۵

معادل نرخ (ينده  درصد در آ۹۷ ساله به ۲۹-۲۰افزايش نرخ مشاركت گروه سني  .گزينه دوم 

با توجه به عاليم افزايش نرخ مشاركت متخصصان با آموزش ) مشاركت كل جمعيت با آموزش عالي

براين اساس امكان تعديل عرضه كل و عرضه جديد نيروي ). ۲۸جدول  (۱۳۷۵-۱۳۷۰عالي طي دوره 

 .انساني متخصص در آينده وجود خواهد داشت

 

 برآورد عرضه تعديل شده. ۳-۲
حاسبات مربوط به تعديل عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب نتايج م

مالحظه .  منعكس است۲۰هاي آموزشي و سطوح آموزشي در دو گزينه مورد بررسي در جدول  گروه



 ...بيني عرضه نيروي انساني متخصص كشور پيش ٢٠

) گزينه اول( درصد ۸۴ ساله معادل ۲۹-۲۰شود كه با فرض ثبات نرخ مشاركت جمعيت گروه سني  مي

 هزار نفر، ۲/۱۶۹۲به ترتيب معادل  ۱۳۸۸  و۱۳۸۳، ۱۳۷۸هاي  ميزان عرضه كل تعديل شده براي سال

در حالي كه براساس فرض افزايش نرخ مشاركت گروه .  هزار نفر است۷/۴۳۹۰ هزار نفر و ۳/۲۶۸۶

 و ۱۳۸۳، ۱۳۷۸هاي  عرضه كل تعديل شده براي سال) گزينه دوم( درصد ۹۷ ساله به ۲۹-۲۰سني

توجه . گردد  هزار نفر برآورده مي۸/۴۸۶۹ هزار نفر و ۹/۲۸۸۴ هزار نفر، ۵/۱۷۱۸ به ترتيب معادل ۱۳۸۸

ي نمايانگر اين هاي آموزش  برحسب گروه۱۳۸۸ و ۱۳۸۳هاي  به توزيع عرضه كل در مقاطع سال

واقعيت است كه بيشترين ميزان عرضه كل مربوط به گروه علوم انساني و اجتماعي و كمترين آن 

هاي اخير  همچنين به پيروي از الگوي پذيرش دانشجو در سال. بوط به گروه هنر و معماري استمر

 در هر دو گزينه مربوط به مقطع كارشناسي و كمترين آن ۱۳۸۸ و ۱۳۸۳بيشترين عرضه كل در سال 

 ).۲۱جدول (ي تخصصي است امربوط به مقطع دكتر

ها و سطوح  ص با آموزش عالي برحسب گروهبرآورد عرضه جديد تعديل شده نيروي انساني متخص 

شود كه براساس نتايج گزينه  مالحظه مي.  منعكس است۲۷ تا ۲۳هاي  آموزشي در دو گزينه در جدول

هزار نفر نيروي انساني متخصص  ۷/۱۱۱۲  در مجموع)دوره برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹اول در دوره 

عبارت ديگر، در طي برنامه سوم ساالنه به طور به . جديد با آموزش عالي وارد بازار كار خواهند شد

 ۶/۳۶۲، )۱۳۸۸-۱۳۸۴(رقم متناظر براي برنامه چهارم . شوند  هزار نفر وارد بازار كار مي۵/۲۲۲متوسط 

 در گزينه اول مربوط به گروه علوم ۱۳۸۸-۱۳۷۹بيشترين ميزان عرضه جديد در دوره . هزار نفر است

سي، و كمترين آن مربوط به گروه هنر و معماري و دكتراي انساني و اجتماعي و همچنين كارشنا

 .تخصصي است

 هزار ۹/۱۲۸۴در مجموع ) دوره برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹براساس نتايج گزينه دوم نيز، در دوره  

 هزار ۹/۲۵۶يعني ساالنه . شوند نفر نيروي انساني متخصص جديد با آموزش عالي وارد بازار كار مي

در اين گزينه نيز بيشترين .  هزار نفر است۸/۴۱۸، )۱۳۸۸-۱۳۸۴(اي برنامه چهارم رقم متناظر بر. نفر

نيروي كار تازه وارد به بازار مربوط به گروه علوم انساني و اجتماعي و مقطع كارشناسي و كمترين آن 

 ).۲۸ و ۲۷ هاي جدول(مربوط به گروه هنر و معماري و مقطع دكتراي تخصصي است 

 



 ٢١  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 ها و رضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروهبرآورد ع. ۱جدول 
 )هزار نفر(                                 ۱۳۷۸سطوح آموزشي                                         

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۹/۲۸۵ ۴/۴۲ ۴/۴۲ ۸/۴۳ ۵/۲۳۴ فني و مهندسي. ۱

 ۸/۲۲۴ ۲/۲۱ ۲/۲۱ ۹/۲۱ ۶/۲۰۳ علوم پايه. ۲

 ۳/۶۹ ۰/۱۳ ۱۳ ۴/۱۳ ۳/۵۶ كشاورزي. ۳

 ۹/۹۵۷ ۴/۹۹ ۴/۹۹ ۸/۱۰۲ ۵/۸۵۸۰ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۰/۱۶۶ ۶/۲۲ ۶/۲۲ ۴/۲۳ ۴/۱۴۳ پزشكي. ۵

 ۷/۲۰ ۰/۴ ۰/۴ ۱ /۴ ۷/۱۶ هنر و معماري. ۶

 ۶/۱۷۲۴ ۶/۲۰۲ ۶/۲۰۲ ۴/۲۰۹ ۱۵۲۲ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۹/۳۰۳ ۷/۳۵ ۷/۳۵ ۹/۳۶ ۲/۲۶۸ كارداني

 ۵/۱۲۸۴ ۸/۱۵۰ ۸/۱۵۰ ۱۵۶ ۷/۱۱۳۳ كارشناسي

 ۴/۵۹ ۰/۷ ۰/۷ ۲/۷ ۴/۵۲ كارشناسي ارشد

 ۹۶/۶۰ ۳/۷ ۳/۷ ۴/۷ ۶/۵۳ اي ي حرفهادكتر

 ۹/۱۵ ۸/۱ ۸/۱ ۹/۱ ۱/۱۴ ي تخصصيادكتر

 ۶/۱۷۲۴ ۶/۲۰۲ ۶/۲۰۲ ۴/۲۰۹ ۱۵۲۲ جمع

 
التحصيالن در سال   براساس سطوح آموزشي برحسب برآورد توزيع فارغ۱۳۷۸توزيع بازماندگان سال 

۱۳۷۸. 



 ...بيني عرضه نيروي انساني متخصص كشور پيش ٢٢

 ها و  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۲جدول 
 )هزار نفر(                             ۱۳۷۹ سطوح آموزشي                                           

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۲/۳۳۲ ۶/۹۲ ۸/۴۹ ۵/۵۱ ۶/۲۳۹ فني و مهندسي. ۱

 ۹/۲۴۵ ۶/۴۵ ۴/۲۴ ۲/۲۵ ۳/۲۰۰ علوم پايه. ۲

 ۸/۸۲ ۴/۲۷ ۴/۱۴ ۹/۱۴ ۴/۵۵ كشاورزي. ۳

 ۲/۱۰۴۸ ۴/۲۰۳ ۰/۱۰۴ ۶/۱۰۷ ۸/۸۴۴ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۸/۱۸۶ ۷/۴۵ ۱/۲۳ ۹/۲۳ ۱/۱۴ پزشكي. ۵

 ۶/۲۴ ۲/۸ ۲/۴ ۴/۴ ۴/۱۶ هنر و معماري. ۶

 ۵/۱۹۲۰ ۵/۴۲۲ ۹/۲۱۹ ۵/۲۲۷ ۶/۱۴۹۷ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۶/۳۴۲ ۷/۷۸ ۹/۴۳ ۶/۴۴ ۹/۲۶۳ كارداني

 ۹/۱۴۲۵ ۴/۳۱۰ ۶/۱۵۹ ۰/۱۶۵ ۵/۱۱۱۵ كارشناسي

 ۲/۶۷ ۱/۱۵ ۱/۸ ۴/۸ ۰/۵۲ كارشناسي ارشد

 ۹/۶۶ ۲/۱۴ ۰/۷ ۲/۷ ۷/۵۲ اي ي حرفهادكتر

 ۹/۱۷ ۰/۴ ۲/۲ ۲۳ ۹/۱۳ ي تخصصيادكتر

 ۵/۱۹۲۰ ۵/۴۲۲ ۹/۲۱۹ ۵/۲۲۷ ۶/۱۴۹۷ جمع

 



 ٢٣  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 ها و                   آموزش عالي برحسب گروهبرآورد عرضه نيروي انساني متخصص با. ۳جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۰                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۸/۳۸۶ ۰/۱۵۱ ۵/۵۸ ۵/۶۰ ۸/۲۳۵ فني و مهندسي. ۱

 ۸/۲۷۰ ۷/۷۳ ۱/۱۸ ۱/۲۹ ۱/۱۹۷ علوم پايه. ۲

 ۰/۹۸ ۵/۴۳ ۱/۱۶ ۶/۱۶ ۵/۵۴ كشاورزي. ۳

 ۵/۱۱۴۳ ۲/۳۱۲ ۹/۱۰۸ ۶/۱۱۲ ۳/۸۳۱ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۱/۲۰۸ ۳/۶۹ ۷/۲۳ ۵/۲۴ ۸/۱۳۸ پزشكي. ۵

 ۷/۲۸ ۶/۱۲ ۵/۴ ۷/۴ ۱/۱۶ هنر و معماري. ۶

 ۹/۲۱۳۵ ۳/۶۶۲ ۸/۲۳۹ ۲۴۸ ۶/۱۴۷۳ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۴/۳۹ ۷/۱۳۰ ۵۲ ۸/۵۳ ۷/۲۵۹ كارداني

 ۹/۱۵۷۶ ۲/۴۷۹ ۸/۱۶۸ ۶/۱۷۴ ۷/۱۰۹۷ كارشناسي

 ۳/۷۶ ۷/۲۴ ۶/۹ ۹/۹ ۶/۵۱ كارشناسي ارشد

 ۴/۷۳ ۴/۲۱ ۲/۷ ۴/۷ ۹/۵۱ اي ي حرفهادكتر

 ۹/۱۸ ۲/۶ ۲/۲ ۳/۲ ۷/۱۲ ي تخصصيادكتر

 ۹/۲۱۳۵ ۳/۶۶۲ ۸/۲۳۹ ۲۴۸ ۶/۱۴۷۳ جمع

 



 ...بيني عرضه نيروي انساني متخصص كشور پيش ٢٤

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۴جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۱                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۸/۴۵۱ ۸/۲۱۹ ۸/۶۸ ۲/۷۱ ۰/۲۳۲ فني و مهندسي. ۱

 ۰/۳۰۰ ۱/۱۰۶ ۴/۳۲ ۵/۳۳ ۹/۱۹۳ علوم پايه. ۲

 ۱۱۵ ۴/۶۱ ۹/۱۷ ۵/۱۸ ۶/۵۳ كشاورزي. ۳

 ۱/۱۲۴۴ ۱/۴۶۶ ۹/۱۱۳ ۸/۱۱۷ ۰/۸۱۸ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۲/۲۳۰ ۶/۹۳ ۳/۲۴ ۱/۲۵ ۶/۱۳۶ پزشكي. ۵

 ۲/۳۳ ۴/۱۷ ۸/۴ ۰/۵ ۸/۱۵ هنر و معماري. ۶

 ۳/۲۳۷۴ ۴/۹۲۴ ۱/۲۶۲ ۱/۲۷۱ ۹/۱۴۴۹ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۴۴۹ ۵/۱۹۳ ۸/۶۲ ۹/۶۴ ۵/۲۵۵ كارداني

 ۵/۱۷۳۸ ۴/۶۵۸ ۲/۱۷۹ ۳/۱۸۵ ۱/۱۰۸۰ كارشناسي

 ۶/۸۶ ۸/۳۵ ۱/۱۱ ۶/۱۱ ۸/۵۰ رشناسي ارشدكا

 ۷۹ ۰/۲۸ ۶/۶ ۸/۶ ۰/۵۱ اي ي حرفهادكتر

 ۱/۲۱ ۶/۸ ۴/۲ ۵/۲ ۵/۱۲ ي تخصصيادكتر

 ۳/۲۳۷۴ ۴/۹۲۴ ۱/۲۶۲ ۱/۲۷۱ ۹/۱۴۴۹ جمع

 



 ٢٥  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۵جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۲                       سطوح آموزشي                     

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۹/۵۲۸ ۶/۳۰۰ ۸/۸۰ ۶/۸۳ ۳/۲۲۸ فني و مهندسي. ۱

 ۱/۳۳۴ ۳/۱۴۳ ۲/۳۷ ۵/۳۸ ۸/۱۹۰ علوم پايه. ۲

 ۰/۱۳۴ ۳/۸۱ ۹/۱۹ ۶/۲۰ ۷/۵۲ زيكشاور. ۳

 ۲/۱۳۵۰ ۳/۵۴۵ ۲/۱۱۹ ۳/۱۲۳ ۹/۸۰۴ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۸/۲۵۲ ۴/۱۱۸ ۸/۲۴ ۷/۲۵ ۴/۱۳۴ پزشكي. ۵

 ۱/۳۸ ۶/۲۲ ۲/۵ ۴/۵ ۵/۱۵ هنر و معماري. ۶

 ۱/۲۶۳۸ ۵/۱۲۱۱ ۱/۲۸۷ ۱/۲۹۷ ۶/۱۴۲۶ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 ديدج

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۷/۵۲۰ ۳/۲۶۹ ۸/۷۵ ۴/۷۸ ۴/۲۵۱ كارداني

 ۱/۱۹۱۰ ۴/۸۴۷ ۰/۱۸۹ ۵/۱۹۵ ۸/۱۰۶۲ كارشناسي

 ۹/۹۸ ۹/۴۸ ۱/۱۳ ۷/۱۳ ۰/۵۰ كارشناسي ارشد

 ۸/۸۴ ۶/۳۴ ۶/۶ ۸/۶ ۲/۵۰ اي ي حرفهادكتر

 ۶/۲۳ ۳/۱۱ ۶/۲ ۷/۲ ۳/۱۲ ي تخصصيادكتر

 ۱/۲۶۳۸ ۵/۱۲۱۱ ۱/۲۸۷ ۱/۲۹۷ ۶/۱۴۳۶ جمع

 



 ...بيني عرضه نيروي انساني متخصص كشور پيش ٢٦

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۶جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۳                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل معيجمع تج

 ۴/۶۲۰ ۸/۳۹۵ ۲/۹۵ ۴/۹۸ ۶/۲۲۴ فني و مهندسي. ۱

 ۹/۳۷۳ ۲/۱۸۶ ۹/۴۲ ۴/۴۴ ۷/۱۸۷ علوم پايه. ۲

 ۲/۱۵۵ ۴/۱۰۳ ۱/۲۲ ۹/۲۲ ۸/۵۱ كشاورزي. ۳

 ۱۴۶۲ ۶۷۰ ۷/۱۲۴ ۰/۱۲۹ ۰/۷۹۲ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۲۷۶ ۸/۱۴۳ ۴/۲۵ ۳/۲۶ ۲/۱۳۲ پزشكي. ۵

 ۳/۴۳ ۱/۲۸ ۵/۵ ۷/۵ ۲/۱۵ هنر و معماري. ۶

 ۷/۲۹۳۰ ۲/۱۵۲۷ ۷/۳۱۵ ۷/۳۲۶ ۵/۱۴۰۳ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۲/۶۰۸ ۸/۳۶۰ ۵/۹۱ ۶/۹۴ ۴/۲۴۷ كارداني

 ۳/۲۰۹۳ ۵/۱۰۴۷ ۱/۲۰۰ ۹/۲۰۶ ۸/۱۰۴۵ كارشناسي

 ۱/۱۱۳ ۹/۶۳ ۰/۱۵ ۰/۱۶ ۲/۴۹ كارشناسي ارشد

 ۹/۸۹ ۹/۴۰ ۳/۶ ۵/۶ ۰/۴۹ اي فهي حرادكتر

 ۲/۲۶ ۱/۱۴ ۸/۲ ۹/۲ ۱/۱۲ ي تخصصيادكتر

 ۷/۲۹۳۰ ۲/۱۵۲۷ ۷/۳۱۵ ۷/۳۲۶ ۵/۱۴۰۳ جمع

 



 ٢٧  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۷جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۴                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۷/۷۲۸ ۷/۵۰۷ ۸/۱۱۱ ۷/۱۱۵ ۰/۲۲۱ فني و مهندسي. ۱

 ۳/۴۲۰ ۶/۲۳۵ ۴/۴۹ ۱/۵۱ ۷/۱۸۴ علوم پايه. ۲

 ۱/۱۷۹ ۱/۱۲۸ ۷/۲۴ ۵/۲۵ ۰/۵۱ كشاورزي. ۳

 ۹/۱۵۷۸ ۶/۷۹۹ ۶/۱۲۹ ۰/۱۳۴ ۳/۷۷۹ ساني و اجتماعيعلوم ان. ۴

 ۹/۲۹۹ ۸/۱۶۹ ۰/۲۶ ۹/۲۶ ۱/۱۳۰ پزشكي. ۵

 ۷/۴۸ ۷/۳۳ ۶/۵ ۱/۶ ۰/۱۵ هنر و معماري. ۶

 ۶/۳۲۵۵ ۵/۱۸۷۴ ۲/۳۴۷ ۳/۳۵۹ ۱/۱۳۸۱ جمع

 و با توجه به ۱۳۸۳-۱۳۷۸ برآورد براساس روند رشد ۱۳۹۰ تا ۱۳۸۴هاي  التحصيالن سال  فارغ∗
 . پذيرش دانشجو در برنامه سومهاي سياست

 
بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۶/۷۱۲ ۲/۴۶۹ ۴/۱۰۸ ۱/۱۱۲ ۴/۲۴۳ كارداني

 ۳/۲۲۸۸ ۲/۱۲۵۹ ۷/۲۱۱ ۹/۲۱۸ ۱/۲۹ كارشناسي

 ۵/۱۳۰ ۱/۸۲ ۲/۱۸ ۸/۱۸ ۴/۴۸ كارشناسي ارشد

 ۲/۹۵ ۰/۴۷ ۱/۶ ۳/۶ ۲/۴۸ اي ي حرفهادكتر

 ۱/۲۹ ۲/۱۷ ۱/۳ ۲/۳ ۹/۱۱ ي تخصصيادكتر

 ۶/۳۲۵۵ ۵/۱۸۴۷ ۵/۳۴۷ ۳/۳۵۹ ۱/۱۳۸۱ جمع



 ...بيني عرضه نيروي انساني متخصص كشور پيش ٢٨

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۸جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۵                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۷/۸۵۶ ۳۲/۶۳۹ ۵/۱۳۱ ۱۳۶ ۵/۲۱۷ فني و مهندسي. ۱

 ۲/۴۷۴ ۵/۲۹۲ ۹/۵۶ ۹/۵۸ ۷/۱۸۱ علوم پايه. ۲

 ۸/۲۰۵ ۶/۱۵۵ ۵/۲۷ ۴/۲۸ ۲/۵۰ كشاورزي. ۳

 ۷/۱۷۰۲ ۹/۹۳۵ ۳/۱۳۶ ۱۴۱ ۸/۷۶۶ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۵/۲۴ ۵/۱۹۶ ۷/۲۶ ۶/۲۷ ۰/۱۲۸ پزشكي. ۵

 ۸/۵۴ ۰/۴۰ ۳/۶ ۵/۶ ۸/۱۴ هنر و معماري. ۶

 ۷/۳۶۱۸ ۷/۲۲۵۹ ۲/۳۸۵ ۴/۳۹۸ ۰/۱۳۵۹ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۸۴۲ ۵/۶۰۲ ۳/۱۳۳ ۹/۱۳۷ ۵/۲۳۹ كارداني

 ۹/۲۴۹۲ ۳/۱۴۸۰ ۳/۲۲۱ ۹/۲۲۸ ۶/۱۰۱۲ كارشناسي

 ۱/۱۵۱ ۴/۱۰۳ ۳/۲۱ ۰/۲۲ ۶/۴۷ كارشناسي ارشد

 ۴/۱۰۰ ۰/۵۳ ۰/۶ ۲/۶ ۴/۴۷ اي ي حرفهادكتر

 ۳/۳۲ ۵/۲۰ ۳/۳ ۴/۳ ۷/۱۱ ي تخصصيادكتر

 ۷/۳۶۱۸ ۷/۲۲۵۹ ۲/۳۸۵ ۴/۳۹۸ ۰/۱۳۵۹ جمع

 



 ٢٩  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 ها و                  هبرآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گرو. ۹جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۶                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۸/۱۰۰۷ ۸/۷۹۳ ۶/۱۵۴ ۹/۱۵۹ ۰/۲۱۴ فني و مهندسي. ۱

 ۹/۵۳۶ ۱/۳۵۸ ۶/۶۵ ۸/۶۷ ۸/۱۷۸ علوم پايه. ۲

 ۶/۲۳۵ ۲/۱۸۶ ۶/۳۰ ۶/۳۱ ۴/۴۹ كشاورزي. ۳

 ۵/۱۸۳۲ ۱۰۷۸ ۱/۱۴۲ ۰/۱۴۷ ۵/۷۵۴ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۷/۳۴۹ ۸/۲۲۳ ۳/۲۷ ۲/۲۸ ۹/۱۲۵ پزشكي. ۵

 ۳/۶۱ ۷/۴۶ ۷/۶ ۹/۶ ۶/۱۴ هنر و معماري. ۶

 ۸/۴۰۲۳ ۶/۲۶۸۶ ۹/۴۲۶ ۴/۴۴۱ ۲/۱۳۳۷ جمع

 
 

بازماندگان   آموزشيسطوح

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۳/۹۹۳ ۶/۷۵۷ ۱/۱۵۵ ۴/۱۶۰ ۷/۲۳۵ كارداني

 ۲/۲۷۱۴ ۷/۱۷۱۷ ۴/۲۳۷ ۵/۲۴۵ ۵/۹۹۶ كارشناسي

 ۱/۱۷۵ ۳/۱۲۸ ۹/۲۴ ۸/۲۵ ۸/۴۶ كارشناسي ارشد

 ۵/۱۰۵ ۸/۵۸ ۸/۵ ۰/۶ ۷/۴۶ اي ي حرفهادكتر

 ۶/۲۵ ۱/۲۴ ۶/۳ ۷/۳ ۵/۱۱ ي تخصصيادكتر

 ۸/۴۰۲۳ ۶/۲۶۸۶ ۹/۴۲۶ ۴/۴۴۱ ۲/۱۳۳۷ جمع

 



 ...بيني عرضه نيروي انساني متخصص كشور پيش ٣٠

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۱۰جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۷                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  زشيگروه آمو

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۳/۱۱۸۵ ۸/۹۷۴ ۱۸۱ ۰/۱۸۸ ۵/۲۱۰ فني و مهندسي. ۱

 ۶۰۹ ۱/۴۳۲ ۷۵ ۲/۷۸ ۹/۱۷۵ علوم پايه. ۲

 ۸/۲۶۷ ۲/۲۱۹ ۳۳ ۲/۳۵ ۶/۴۸ كشاورزي. ۳

 ۴/۱۹۶۸ ۱۲۲۶ ۱۴۸ ۱۵۴ ۴/۷۴۲ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۷/۳۷۴ ۸/۲۵۰ ۲۷ ۸/۲۸ ۹/۱۲۳ پزشكي. ۵

 ۷/۳۷۴ ۸/۲۵۰ ۲۷ ۴/۷ ۴/۱۴ هنر و معماري. ۶

 ۳/۴۴۷۳ ۶/۳۱۵۷ ۴۷۱ ۶/۴۹۱ ۷/۱۳۹۵ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۵/۱۱۸۲ ۶/۹۵۰ ۱۹۳ ۹/۲۰۰ ۹/۲۳۱ كارداني

 ۸/۲۹۳۶ ۸/۱۹۵۶ ۱/۲۳۹ ۴/۲۵۰ ۶/۹۸۰ كارشناسي

 ۳/۲۰۳ ۳/۱۵۷ ۲۹ ۳/۳۰ ۰/۴۶ ناسي ارشدكارش

 ۴/۱۱ ۵/۶۴ ۷/۵ ۹/۵ ۹/۴۵ اي ي حرفهادكتر

 ۴/۳۹ ۴/۲۸ ۰/۴ ۴۱ ۳/۱۱ ي تخصصيادكتر

 ۳/۴۴۷۳ ۶/۳۱۵۷ ۰/۴۷۱ ۶/۴۹۱ ۷/۱۳۱۵ جمع

 



 ٣١  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۱۱جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۸                         سطوح آموزشي                   

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۹/۱۳۹۴ ۸/۱۱۸۷ ۲۱۳ ۰/۲۲۱ ۱/۲۰۷ فني و مهندسي. ۱

 ۲/۶۹۳ ۱/۵۲۰ ۸۷ ۰/۹۰ ۱/۱۷۳ علوم پايه. ۲

 ۰/۳۰۴ ۲/۲۵۶ ۳۷ ۱/۳۹ ۸/۴۷ ورزيكشا. ۳

 ۵/۲۱۱۱ ۱۳۸۱ ۱۵۵ ۱۶۱ ۵/۷۳۰ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۳/۴۰۱ ۴/۲۷۹ ۶/۲۸ ۶/۲۹ ۹/۱۲۱ پزشكي. ۵

 ۵/۷۵ ۳/۶۱ ۶/۷ ۹/۷ ۲/۱۴ هنر و معماري. ۶

 ۴/۴۹۸۰ ۸/۳۶۸۵ ۲/۵۲۸ ۶/۵۴۸ ۶/۱۲۹۴ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۸/۱۳۹۸ ۶/۱۱۷۰ ۲۲۰ ۴/۲۲۸ ۲/۲۲۸ كارداني

 ۳۱۸۷ ۱/۲۲۲۲ ۳/۲۶۵ ۴/۲۷۳ ۹/۹۴۶ كارشناسي

 ۸/۲۳۵ ۵/۱۹۰ ۲/۳۳ ۶/۳۵ ۳/۴۵ كارشناسي ارشد

 ۲/۱۱۵ ۷۰ ۵/۵ ۷/۵ ۲/۴۵ اي ي حرفهادكتر

 ۷/۴۳ ۶/۳۲ ۲/۴ ۴/۴ ۱/۱۱ ي تخصصيادكتر

 ۴/۴۹۸۰ ۸/۳۶۸۵ ۲/۵۲۸ ۵/۲۴۸ ۷/۱۲۹۴ جمع

 



 ...بيني عرضه نيروي انساني متخصص كشور پيش ٣٢

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۱۲دول ج
 )هزار نفر(                                  ۱۳۸۹                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل يجمع تجمع

 ۵/۱۶۴۲ ۸/۱۴۳۸ ۲۵۱ ۹/۲۵۹ ۷/۲۰۳ فني و مهندسي. ۱

 ۵/۷۹۰ ۲/۶۲۰ ۱/۱۰۰ ۶/۱۰۳ ۳/۱۷۰ علوم پايه. ۲

 ۴/۳۴۵ ۴/۲۹۸ ۲/۴۲ ۶/۴۳ ۰/۴۷ كشاورزي. ۳

 ۲/۲۲۶۳ ۴/۱۵۴۴ ۴/۱۶۳ ۱۶۹ ۸/۷۱۸ علوم انساني و اجتماعي. ۴

 ۵/۴۲۸ ۶/۳۰۸ ۲/۲۹ ۲/۳۰ ۹/۱۱۹ پزشكي. ۵

 ۶/۸۳ ۴/۶۹ ۱/۸ ۴/۸ ۲۱۴ هنر و معماري. ۶

 ۸/۵۵۵۳ ۸/۴۲۷۹ ۵۹۴ ۷/۶۱۴ ۹/۱۲۷۳ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۱۶۵۸ ۶/۱۴۳۳ ۰/۲۶۳ ۳/۲۷۲ ۴/۲۲۴ كارداني

 ۳/۳۴۵۲ ۸/۲۵۰۲ ۷/۲۸۰ ۳/۲۹۰ ۵/۹۴۹ كارشناسي

 ۴/۲۷۵ ۸/۲۳۰ ۳/۴۰ ۷/۴۱ ۶/۴۴ كارشناسي ارشد

 ۹/۱۱۹ ۴/۷۵ ۴/۵ ۶/۵ ۵/۴۴ اي ي حرفهاردكت

 ۱/۸ ۲/۳۷ ۶/۴ ۸/۴ ۹/۱۰ ي تخصصيادكتر

 ۸/۵۵۵۳ ۸/۴۲۷۹ ۵۹۴ ۷/۶۱۴ ۹/۱۲۷۳ جمع

 



 ٣٣  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 ها و                  برآورد عرضه نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب گروه. ۱۳جدول 
 )هزار نفر(                                  ۱۳۹۰                                           سطوح آموزشي 

بازماندگان  گروه آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۳/۱۹۲۰ ۳/۱۷۳۴ ۵/۲۹۵ ۶/۳۰۵ ۱۸۶ فني و مهندسي. ۱

 ۸/۹۰۳ ۲/۷۳۶ ۰/۱۱۶ ۱۲۰ ۶/۱۶۷ علوم پايه. ۲

 ۴/۳۹۱ ۲/۳۴۵ ۸/۴۶ ۵/۴۸ ۲/۴۶ كشاورزي. ۳

 ۸/۲۴۲۲ ۵/۱۷۱۵ ۱/۱۷۱ ۱۷۷ ۳/۷۰۷ وم انساني و اجتماعيعل. ۴

 ۰/۴۵۶ ۵/۳۳۸ ۹/۲۹ ۰/۳۱ ۹/۱۱۷ پزشكي. ۵

 ۰/۹۲ ۱/۷۸ ۷/۸ ۰/۹ ۹/۱۳ هنر و معماري. ۶

 ۳/۶۱۸۷ ۸/۴۹۴۷ ۶۶۸ ۱/۶۹۱ ۵/۱۲۳۹ جمع

 
 

بازماندگان  سطوح آموزشي

 ۱۳۷۸سال 

عرضه التحصيل فارغ

 جديد

 عرضه كل جمع تجمعي

 ۱۹۶۸ ۲/۱۷۴۷ ۶/۳۱۳ ۴/۳۲۴ ۸/۲۲۰ كارداني

 ۲/۳۷۲۰ ۸/۲۷۹۹ ۰/۲۹۷ ۳/۳۰۷ ۴/۹۲۰ كارشناسي

 ۹/۳۲۱ ۲۷۸ ۲/۴۷ ۹/۴۸ ۷/۴۳ كارشناسي ارشد

 ۳/۱۲۴ ۶/۸۰ ۲/۵ ۴/۵ ۷/۴۳ اي ي حرفهادكتر

 ۹/۵۲ ۲/۴۲ ۰/۵ ۲/۵ ۷/۱۰ ي تخصصيادكتر

 ۳/۶۱۸۷ ۸/۴۹۴۷ ۶۶۸ ۱/۶۹۱ ۵/۱۲۳۹ جمع

 



 ...بيني عرضه نيروي انساني متخصص كشور پيش ٣٤

 ۱۳۹۰-۱۳۷۸تخصص با آموزش عالي برآورد عرضه نيروي انساني م. ۱۴جدول 
 )هزار نفر(

 عرضه كل جمع تجمعي عرضه جديد التحصيل فارغ ۱۳۷۸بازماندگان سال 
 سال

)۱( )۲( )۳( )۴( )۵( 
۱۳۷۸ ۱۵۲۲ ۴/۲۰۹ ۶/۲۰۲ ۶/۲۰۲ ۶/۱۷۲۴ 
۱۳۷۹ ۶/۱۴۹۷ ۵/۲۲۷ ۹/۲۱۹ ۵/۴۲۲ ۵/۱۹۲۰ 
۱۳۸۰ ۶/۱۴۷۳ ۲۴۸ ۸/۲۳۹ ۳/۶۶۲ ۹/۲۱۳۵ 
۱۳۸۱ ۹/۱۴۴۹ ۱/۲۷۱ ۱/۲۶۲ ۴/۹۲۴ ۳/۲۳۷۴ 
۱۳۸۲ ۶/۱۴۲۶ ۱/۲۹۷ ۱/۲۸۷ ۵/۱۲۱۱ ۱/۲۶۳۸ 
۱۳۸۳ ۵/۱۴۰۳ ۷/۳۲۶ ۷/۳۱۵ ۲/۱۵۲۷ ۷/۲۹۳۰ 
۱۳۸۴ ۱/۱۳۸۱ ۳/۳۵۹ ۲/۳۴۷ ۵/۱۸۷۴ ۶/۳۲۵۵ 
۱۳۸۵ ۱۳۵۹ ۴/۳۹۸ ۲/۳۸۵ ۷/۲۲۵۹ ۷/۳۶۱۸ 
۱۳۸۶ ۲/۱۳۳۷ ۴/۴۴۱ ۹/۴۲۶ ۶/۲۶۸۶ ۸/۴۰۳۲ 
۱۳۸۷ ۷/۱۳۱۵ ۶/۴۹۱ ۴۷۱ ۶/۳۱۵۷ ۲/۴۴۷۳ 
۱۳۸۸ ۶/۱۲۹۴ ۶/۵۴۸ ۲/۵۲۸ ۸/۳۶۸۵ ۴/۴۹۸۰ 
۱۳۸۹ ۹/۱۲۷۳ ۷/۶۱۴ ۵۹۴ ۸/۴۲۷۹ ۸/۵۵۵۳ 
۱۳۹۰ ۵/۱۲۳۹ ۱/۶۹۱ ۶۶۸ ۸/۴۹۴۷ ۳/۶۱۸۷ 

 
 برآورد عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب      . ۱۵جدول 

 )هزار نفر(                         هاي آموزشي                                         گروه                   
۱۳۷۸ ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ 

 گروه آموزشي
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ۰/۲۸ ۹/۱۳۹۴ ۲/۲۱ ۴/۶۲۰ ۶/۱۶ ۹/۲۸۵ فني و مهندسي. ۱
 ۹/۱۳ ۲/۶۹۳ ۸/۱۲ ۹/۳۷۳ ۰/۱۳ ۸/۲۲۴ علوم پايه. ۲
 ۱/۶ ۰/۳۰۴ ۳/۵ ۲/۱۵۵ ۰/۴ ۳/۶۹ كشاورزي و دامپزشكي. ۳
 ۴/۴۲ ۵/۲۱۱۱ ۹/۴۹ ۱۴۶۲ ۵/۵۵ ۹/۹۵۷ ني، اجتماعيعلوم انسا. ۴
 ۱/۸ ۳/۴۰۱ ۴/۹ ۰/۲۷۶ ۶/۹ ۰/۱۶۶ پزشكي. ۵
 ۵/۱ ۵/۷۵ ۵/۱ ۳/۴۳ ۲/۱ ۷/۲۰ هنر و معماري. ۶

 ۰/۱۰۰ ۴/۴۹۸۰ ۰/۱۰۰ ۷/۲۹۳۰ ۰/۱۰۰ ۶/۱۷۲۴ جمع



 ٣٥  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 برآورد عرضه كل نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسب      . ۱۶جدول 
 )هزار نفر(                                                             سطوح آموزشي           

۱۳۷۸ ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ 
 سطوح آموزشي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 ۱/۲۸ ۸/۱۳۹۸ ۸/۲۰ ۲/۶۰۸ ۶/۱۷ ۹/۳۰۳ كارداني. ۱
 ۰/۶۴ ۳۱۸۷ ۴/۷۱ ۳/۲۰۹۳ ۵/۷۴ ۵/۱۲۸۴ كارشناسي. ۲
 ۷/۴ ۸/۲۳۵ ۹/۳ ۱/۱۱۳ ۴/۳ ۴/۵۹ ارشدكارشناسي . ۳
 ۳/۲ ۲/۱۱۵ ۱/۳ ۹/۸۹ ۵/۳ ۹/۶۰ اي ي حرفهادكتر. ۴
 ۹/۰ ۷/۴۳ ۹/۰ ۲/۲۶ ۹/۰ ۹/۱۵ ي تخصصيادكتر. ۵

 ۰/۱۰۰ ۴/۴۹۸۰ ۰/۱۰۰ ۷/۲۹۳۰ ۰/۱۰۰ ۶/۱۷۲۴ جمع

 
 نرخ بيكاري و نرخ فعاليت جمعيت متخصص با آموزش عالي. ۱۷جدول 

 )هزار نفر(
 ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ ۱۳۷۵ ۱۳۷۸ 

 E ۳/۲۶۸ ۳/۴۹۷ ۷/۸۳۷ ۰/۱۰۷۹ ۶/۱۴۰۲ ۱۵۲۲)(متخصص شاغل  جمعيت. ۱
 µ ۴/۱۱ ۱/۳۳ ۴۹ ۴۶ ۱/۵۸ ۶/۲۰۲جمعيت متخصص بيكار . ۲
 L ۷/۲۷۹ ۴/۵۳۰ ۷/۷۸۷ ۱۱۲۵ ۷/۱۴۶۰ ۶/۱۷۲۴)(جمعيت متخصص فعال . ۳
 ۰/۵۶ ۱/۴۰ ۱۴۳ ۰/۱۱۴ ۵/۵۷ ۱/۳  جمعيت متخصص غيرفعال.۴

 P)(كل جمعيت متخصص 
 )التحصيل فارغ(

۸/۲۸۲ ۹/۵۸۷ ۷/۹۰۱ ۱۲۶۸ ۸/۱۵۰۰ ۶/۱۷۸۰ 

) درصد(نرخ بيكاري 
L
µ ۲/۴ ۲/۶ ۲/۶ ۱ / ۴ ۰/۴ ۷/۱۱ 

) درصد(نرخ مشاركت 
P
L ۹/۹۸ ۲/۹۰ ۴/۸۷ ۷/۸۸ ۳/۹۷ ۹/۶۹ 

 .التحصيالن در هر مقطع  كل جمعيت متخصص معادل كل فارغ∗

=+µشاغل به عالوه جمعيت متخصص بيكار يعني  متخصص برابر است با جمعيت فعال  جمعيت متخصص∗∗ EL 

 .عال كل جمعيت متخصص معادل جمعيت متخصص فعال به عالوه جمعيت متخصص غيرف∗∗∗
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  ساله۲۹-۲۰برآورد ذخيره نيروي انساني متخصص در گروه سني . ۱۸جدول 
 )هزار نفر(

) كل(ذخيره متخصصان  

)۱( 

 ذخيره متخصصان

 ) ساله۲۰-۲۹ (

)۲( 

 )۱(به ) ۲(نسبت 

 )درصد(

۱۳۵۵ ۸/۲۸۲ Na - 

۱۳۶۵ ۹/۵۸۷ Na - 

۱۳۷۰ ۷/۹۰۱ ۸/۲۷۰ ۰/۳۰ 

 ۰/۳۷ )برآورد (۲/۴۶۹ ۱۲۶۸ ۱۳۷۳

 ۰/۳۷ )برآورد (۳/۵۵۵ ۸/۱۵۰۰ ۱۳۷۵

 ۰/۳۷ )برآورد (۸/۶۵۸ ۶/۱۷۸۰ ۱۳۷۸

 درصد در سال ۳۰ ساله به كل ذخيره متخصصان از ۲۹-۲۰شود نسبت ذخيره متخصصان  فرض مي: توضيح
 .اقي بماند ثابت ب۱۳۷۸ افزايش يابد و اين نسبت تا سال ۱۳۷۵ درصد در سال ۳۷ به ۱۳۷۰

 
 

  ساله۲۹-۲۰برآورد نرخ فعاليت نيروي انساني متخصص در گروه سني . ۱۹جدول 
 )هزار نفر(

 ۱۳۷۳ ۱۳۷۵ ۱۳۷۸ 
 ۸/۶۵۸ ۳/۵۵۵ ۲/۴۶۹  ساله۲۹-۲۰ذخيره نيروي انساني متخصص . ۱
 ۳/۵۰۷ ۶/۴۲۷ ۳/۳۶۱  ساله۲۹-۲۰شاغالن متخصص . ۲
 ۱/۴۶ ۸/۳۳ ۸/۳۲  ساله۲۹-۲۰بيكاران متخصص . ۳
 ۴/۵۵۳ ۴/۴۶۶ ۱/۳۹۴  ساله۲۹-۲۰جمعيت فعال متخصص . ۴
 ۰/۸۴ ۰/۸۴ ۰/۸۴ ۲۹-۲۰نرخ مشاركت جمعيت متخصص . ۵

  ساله از همان ۲۹-۲۰ شاغالن و بيكاران متخصص در گروه سني ۱۳۷۸ و ۱۳۷۵شود كه در سال  فرض مي
 . پيروي كنند۱۳۷۳الگوي سال 



 ٣٧  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

  انساني متخصص با آموزش عالي بيني عرضه كل تعديل شده نيروي پيش. ۲۰جدول 
 )هزار نفر(                        هاي آموزشي برحسب گروه                                       

 گروه آموزشي ۱۳۸۸ ۱۳۸۳ ۱۳۷۸
 ۲گزينه  ۱گزينه  ۲گزينه  ۱گزينه  ۲گزينه  ۱گزينه 

 ۴/۱۳۵۹ ۸/۱۲۰۴ ۵/۶۰۸ ۱/۵۵۷ ۶/۲۸۴ ۹/۲۷۹ فني و مهندسي. ۱
 ۶/۶۷۷ ۰/۶۱۰ ۳/۳۶۸ ۱/۳۴۴ ۲/۲۲۴ ۴/۲۲۱ علوم پايه. ۲
 ۳/۲۶۹ ۰/۲۶۳ ۱/۱۵۲ ۶/۱۳۸ ۹/۶۸ ۲/۶۷ كشاورزي. ۳
 ۱/۲۰۷۰ ۵/۱۸۹۰ ۹/۱۴۴۱ ۸/۱۳۵۴ ۹/۹۵۴ ۰/۹۴۲ علوم انساني و اجتماعي. ۴
 ۹/۳۹۲ ۶/۳۵۶ ۷/۲۷۱ ۰/۲۵۳ ۳/۱۶۵ ۴/۱۶۲ پزشكي. ۵
 ۷/۷۳ ۷/۶۵ ۴/۴۲ ۸/۳۸ ۶/۲۰ ۱/۲۰ هنر و معماري. ۶

 ۸/۴۸۶۹ ۷/۴۳۹۰ ۹/۲۸۸۴ ۳/۲۶۸۶ ۵/۱۷۱۸ ۲/۱۶۹۲ جمع
 . درصد۸۴نرخ مشاركت معادل . ۱گزينه 
 . درصد۹۷نرخ مشاركت معادل . ۲گزينه 

 

 بيني عرضه كل تعديل شده نيروي انساني متخصص با آموزش عالي  پيش. ۲۱جدول 
 )هزار نفر(                                                                برحسب سطوح آموزشي          

 تحصيليسطوح  ۱۳۸۸ ۱۳۸۳ ۱۳۷۸

 ۲گزينه  ۱گزينه  ۲گزينه  ۱گزينه  ۲گزينه  ۱گزينه 

 ۷/۱۳۶۳ ۵/۱۲۱۱ ۴/۵۹۷ ۵/۵۵۰ ۰۸/۳۰۲ ۲/۲۹۸ كارداني. ۱

 ۳/۳۱۲۰ ۵/۱۸۳۱ ۹/۲۰۶۱ ۷/۱۹۲۵ ۰/۱۲۸۰ ۴/۱۲۶۰ كارشناسي. ۲

 ۱/۲۳۰ ۳/۲۰۵ ۲/۱۱۱ ۹/۱۰۲ ۲/۵۹ ۳/۵۸ كارشناسي ارشد. ۳

 ۱/۱۱۳ ۱/۱۰۴ ۷/۸۸ ۴/۸۳ ۷/۶۰ ۷/۵۹ اي ي حرفهادكتر. ۴

 ۷/۴۲ ۵/۳۸ ۸/۲۵ ۹/۳۳ ۸/۱۵ ۶/۱۵ ي تخصصيادكتر. ۵

 ۸/۴۸۶۹ ۷/۴۳۹۰ ۹/۲۸۸۴ ۳/۲۶۸۶ ۵/۱۷۱۸ ۲/۱۶۹۲ جمع

i. ۱گزينه 
t

i
t SNE µ+)/( ٨۴٠.  

i. ۲گزينه 
t

i
t SNE µ+)/( ٩٧٠.  
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۲۲جدول 



 ٣٩  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 و عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي برحسببرآورد . ۲۳جدول 
 )هزار نفر(                     )۱۳۸۸-۱۳۷۸(هاي آموزشي                                       گروه

 )۱۳۷۸-۱۳۷۷(متوسط افزايش ساالنه 
 ۲گزينه  ۱گزينه گروه آموزشي

 گزينه دوم گزينه اول

 ۷/۱۰۴ ۷/۹۰ ۲/۱۱۵۲ ۸/۹۷۷ فني و مهندسي

 ۹/۴۵ ۷/۳۹ ۵/۵۰۴ ۹/۴۳۶ علوم پايه

 ۶/۲۲ ۶/۱۹ ۵/۲۴۸ ۲/۲۱۵ كشاورزي

 ۸/۱۲۱ ۴/۱۰۵ ۶/۱۳۳۹ ۰/۱۱۶۰ علوم انساني و اجتماعي

 ۶/۲۴ ۳/۲۱ ۰/۲۷۱ ۷/۲۳۴ پزشكي

 ۴/۵ ۷/۴ ۵/۵۹ ۵/۵۱ هنر و معماري

 ۰/۳۲۵ ۵/۲۸۱ ۲/۳۵۷۵ ۱/۳۰۹۶ جمع

 

 ساني متخصص با آموزش عالي برحسببرآورد و عرضه جديد نيروي ان. ۲۴جدول 
 )هزار نفر(                     )۱۳۸۸-۱۳۷۸( آموزشي سطوح                                     

 )۱۳۷۸-۱۳۷۷(متوسط افزايش ساالنه 
 ۲گزينه  ۱گزينه  آموزشيسطوح

 گزينه دوم گزينه اول

 ۲/۱۰۳ ۴/۸۹ ۵/۱۱۳۵ ۳/۹۸۳ كارداني

 ۴/۱۹۵ ۷/۱۶۹ ۴/۲۱۵۵ ۶/۱۸۶۶ كارشناسي

 ۸/۱۶ ۵/۱۴ ۸/۱۸۴ ۰/۱۶۰ كارشناسي ارشد

 ۲/۶ ۳/۵ ۹/۶۷ ۸/۵۸ اي  ي حرفهادكتر

 ۹/۲ ۵/۲ ۶/۳۱ ۴/۲۷ ي تخصصيادكتر

 ۰/۳۲۵ ۵/۲۸۱ ۲/۳۵۷۵ ۱/۳۰۹۶ جمع
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 )∗اول گزينه(برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي . ۲۵جدول 
 )هزار نفر(

 متوسط افزايش ساالنه 
 گروه آموزشي

نامه سوم طي بر

)۷۹-۸۳( 

طي برنامه چهارم 

 طي برنامه چهارم طي برنامه سوم )۸۴-۸۸(

 ۱/۱۳۳ ۴/۵۹ ۳/۶۵۵ ۸/۲۹۶ فني و مهندسي

 ۱/۵۶ ۷/۲۷ ۵/۲۸۰ ۶/۱۳۸ علوم پايه

 ۷/۲۵ ۲/۱۵ ۳/۱۲۸ ۹/۷۵ كشاورزي

 ۴/۱۱۹ ۹/۹۵ ۲/۵۹۷ ۳/۴۹۷ علوم انساني و اجتماعي

 ۸/۲۲ ۴/۲۰ ۹/۱۱۳ ۸/۱۰۱ پزشكي

 ۶/۵ ۰/۴ ۹/۲۷ ۲/۲۰ هنر و معماري

 ۶/۳۶۲ ۵/۲۲۲ ۲/۱۸۱۳ ۷/۱۱۱۲ جمع

  درصد۸۴نرخ مشاركت معادل  ∗
 

 )اول گزينه(برآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي . ۲۶جدول 
 )هزار نفر(

 ايش ساالنه متوسط افز
 گروه آموزشي

طي برنامه سوم 

)۷۹-۸۳( 

طي برنامه چهارم 

 طي برنامه چهارم طي برنامه سوم )۸۴-۸۸(

 ۰/۱۳۶ ۶/۵۴ ۲/۶۸۰ ۱/۲۷۳ كارداني

 ۳/۱۹۷ ۶/۱۵۰ ۷/۹۸۶ ۲/۷۵۳ كارشناسي

 ۳/۲۱ ۶/۹ ۳/۱۰۶ ۸/۴۷ كارشناسي ارشد

 ۹/۴ ۶/۵ ۴/۲۴ ۲/۲۸ اي ي حرفهادكتر

 ۳/ ۱  ۱ /۲ ۵/۱۵ ۳/۱۰ ي تخصصيادكتر

 ۶/۳۶۲ ۵/۲۲۲ ۲/۱۸۱۳ ۷/۱۱۱۲ جمع

 



 ٤١  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

 برحسببرآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي . ۲۷جدول 
 )هزار نفر(                          )∗دوم گزينه(هاي آموزشي                                         گروه

 متوسط افزايش ساالنه 
 گروه آموزشي

طي برنامه سوم 

)۷۹-۸۳( 

طي برنامه چهارم 

 طي برنامه چهارم ومطي برنامه س )۸۴-۸۸(

 ۶/۱۵۳ ۶/۸۶ ۲/۷۶۸ ۸/۳۴۲ فني و مهندسي

 ۸/۶۴ ۰/۳۲ ۹/۳۲۳ ۰/۱۶۰ علوم پايه

 ۶/۲۹ ۵/۱۷ ۲/۱۴۸ ۷/۸۷ كشاورزي

 ۹/۱۳۷ ۷/۱۱۰ ۷/۶۸۹ ۵/۵۵۳ علوم انساني و اجتماعي

 ۳/۲۶ ۵/۲۳ ۵/۱۳۱ ۶/۱۱۷ پزشكي

 ۴/۶ ۷/۴ ۲/۳۲ ۴/۲۳ هنر و معماري

 ۸/۴۱۸ ۹/۲۵۶ ۸/۲۰۹۳ ۹/۱۲۸۴ جمع

  درصد۹۷ سال معادل ۲۹-۲۰گروه سني نرخ مشاركت  ∗
 
 

 برحسببرآورد عرضه جديد نيروي انساني متخصص با آموزش عالي . ۲۸جدول 
 )هزار نفر(                              )دوم گزينه(                                         سطوح آموزش 

 متوسط افزايش ساالنه 
 گروه آموزشي

طي برنامه سوم 

)۷۹-۸۳( 

 برنامه چهارم طي

 طي برنامه چهارم طي برنامه سوم )۸۴-۸۸(

 ۱/۱۵۷ ۱/۶۳ ۵/۷۸۵ ۳/۳۱۵ كارداني

 ۹/۲۲۷ ۰/۱۷۴ ۴/۱۱۳۹ ۸/۸۶۹ كارشناسي

 ۶/۲۴ ۰/۱۱ ۸/۱۲۲ ۲/۵۵ كارشناسي ارشد

 ۶/۵ ۵/۶ ۲/۲۸ ۶/۳۲ اي ي حرفهادكتر

 ۶/۳ ۴/۲ ۹/۱۷ ۹/۱۱ ي تخصصيادكتر

 ۸/۴۱۸ ۹/۲۵۶ ۸/۲۰۹۳ ۹/۱۲۸۴ جمع
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 گيري نتيجه. ۴

عالي، همان گونه كه تجربه كشورهاي ديگر نيز نشان داده است، فقط التحصيالن  مسئله بيكاري فارغ
در اين مورد شرايط سمت تقاضاي بازار و انتظارات و . از سمت عرضه در بازار كار قابل حل نيست
 .توقعات اجتماعي از آموزش نيز مهم هستند

همان گونه كه . دهد التحصيالن عالي را نشان مي رابطه ميان عوامل اصلي بيكاري فارغ. ۱شكل  
اين امر خود عامل . شود آموزان مي شود، افزايش جمعيت منجر به افزايش تعداد دانش مشاهده مي

در اين شرايط چنانچه تقاضا براي كارگران با .. افزايش تعداد كارگران با تحصيالت عالي است
اين امر سبب كاهش دستمزدهاست و . شود الت عالي افزايش پيدا نكند، بيكاري آنها تشديد ميتحصي

از طرف ديگر، كاهش شكاف مزدي . دهد در نتيجه شكاف مزدي را برحسب سطح آموزش كاهش مي
بدون شك وقتي كه انتظارات از آموزش عالي در . شود تا ارزش آموزش عالي كاهش پيدا كند باعث مي
. ولي عكس اين امر لزوماً صادق نيست. يابد زايش باشد، تقاضا براي آموزش عالي نيز فزوني ميحال اف

 .يعني، با كاهش انتظارات از آموزش عالي، تقاضا براي آن كاهش نخواهد يافت
كند، مسئله بيكاري  توان با دخالت و تأثير بر عواملي كه به بيكاري عمومي كمك مي مي 
توان به طور  با استفاده از مباحث پيشنهاد شده در بخش قبلي مي. را نيز حل نمودالتحصيالن عالي  فارغ

توان از  دهد كه چگونه مي  نشان مي۱شكل . التحصيالن نظارت نمود مستقيم بر جريان بيكاري فارغ
 . عالي اثر گذاشتنالتحصيال گذار بر عوامل ديگر بر بيكاري فارغ هاي تأثير طريق سياست

در ژاپن به .  ژاپن نمايانگر توسعه متوازن نظام آموزشي و اقتصادي در اين كشور استبررسي وضع 
التحصيالن   به ادامه تحصيل، بيكاري فارغطهالتحصيالن متوس دليل تمايل نداشتن بخش زيادي از فارغ

 اگر سرعت بهبود وضعيت آموزشي. تر، بيشتر نيست عالي از بيكاري كارگران با سطوح آموزشي پايين
كارگران بيشتر از نرخ رشد اقتصادي باشد، نرخ بيكاري كارگران با تحصيالت عالي، به دليل كمبود 

با . تر، بيشتر خواهد بود مشاغل مناسب براي آنها، از نرخ بيكاري كارگران با سطوح آموزشي پايين
در . پيدا كنندد شغل مناسب نتوان تر مي افزايش رشد اقتصادي، حتي كارگران با سطوح آموزشي پايين

 آنها شده و اين امر ١"ارزش كمبود"با تحصيالت باالتر سبب كاهش اين حالت، افزايش عرضه كارگران 
 .كند كم ميرا خود به خود شكاف دستمزدها در اثر آموزش 

                                                 
١ . Scarcity Value 



 ٤٣  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

با افزايش توسعه اقتصادي و افزايش نرخ ورود دانشجويان به مؤسسات آموزش عالي، نرخ بيكاري  

موضوع . تر كاهش بيشتري خواهد داشت ت باالتر در مقايسه با افراد با تحصيالت پايينافراد با تحصيال

بيكاري پنهان به دليل افزايش نسبت نيروي به عبارت ديگر، . بيكاري پنهان، نتيجه اين شرايط است

ي آيد و از اين رو، الزم است مشاغل مناسب برا كار با تحصيالت عالي به كل نيروي كار به وجود مي

به هر حال، مسئله بيكاري پنهان بخشي . ها و دانش آنها استفاده شود اين كارگران ايجاد، و از توانايي

با افزايش سطوح آموزشي كارگران، . ناپذير است از كارگران با تحصيالت عالي در دوره بلندمدت اجتناب

ير ديدگاه افراد دربارة رابطه اين تغييرات سبب تغي. كند الگوهاي متعارف رابطه آموزش و شغل تغيير مي

سازي كارگران با سطوح آموزشي باال بجاي كارگران با  جايگزين. شود ميان سطح آموزش و شغل مي

وري و  سطوح آموزشي پايين، از يك جنبه به مفهوم افزايش كيفيت كلي نيروي كار، ارتقاي بهره

ديل عرضه نيروي كار براي مطابقت به هر حال بايد توجه نمود كه تع. افزايش توسعه اقتصادي است

از ميان عرضه فراوان نيروي كار با توانند  ها مي ولي شركت. آن با تقاضا به سادگي ممكن نيست

براساس . تر را انتخاب كنند هاي مشاغل در آينده كارگران كيفي تحصيالت عالي، با توجه به پيچيدگي

 باشد توانايي آنها براي تعديل نسبت به تر شواهد موجود، هر چه زمينه آموزش كارگران مناسب

 به عبارت ديگر، وجود مقدار مشخصي از بيكاري پنهان، خود عاملي در ١.بيشتر استهاي جديد  فناوري

توان اضافه عرضه كارگران با تحصيالت عالي را مثبت  بنابراين، مي. هاي توليدي است توسعه شركت

تواند  اين كه يك كشور تا چه حد مي. اقتصادي كمك كندتوان بالقوه به رشد  ارزيابي نمود، چون مي

ناپذير از توسعه اقتصادي  موضوع بيكاري پنهان افراد با تحصيالت عالي را به منزلة فرايندي اجتناب

هاي تاريخي آن  تحمل كند، نه تنها به موقعيت اقتصادي بلكه به موقعيت اجتماعي، صنعتي و زمينه

 .كشور بستگي دارد

توان در بلندمدت با رشد و توسعه  كرده را مي  مسئله بيكاري و بيكاري پنهان افراد تحصيلبا آن كه 

اي مهم  اقتصادي حل نمود، بخصوص براي كشورهاي در حال توسعه و از آن جمله ايران، اين مسئله

 .هاي اقتصادي و آموزش به آن توجه شود است كه بايد با دقت در زمان تنظيم برنامه

                                                 
١ . Wozhiak ١٩٨٩ 
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