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چکیده
آموزش عالی در ایران در سال هاي اخير به دليل تأکيد بر گسترش کمّی آن ،رشد شتابانی داشته
است .بدیهی است که تداوم این رشد در آینده میتواند موجب بروز مسائلی گردد که توجه به
آن ها ضروري است .هدف از این پژوهش آن است که نتایج حاصل از رشد سریع آموزش عالی را
به لحاظ تأثيري که بر تعادل ميان عرضه و تقاضاي نيرويکار متخصص دارد را بررسی نماید.
تعداد فارغالتحصيالن بدليل افزایش تقاضا براي آموزش عالی و توسعه امکانات آموزشی روز به
روز در حال افزایش است .از طرفی بنگاههاي اقتصادي به دليل رکود حاکم بر اقصاد تمایل زیادي
براي جذب این افراد ندارند که نتيجه این امر بيکاري قشر تحصيل کرده خواهد بود ،در این
پژوهش سعی شده با مطالعه بازار کار استان ميزان عرضه و تقاضاي نيرويکار و عوامل مؤثر بر آن
رابا رویکرد پویایی سيستم بررسی نماید تا بتوان راه حلی جهت حل معضل بيکاري فارغالتحصيالن
دانشگاهی استان ارائه دهد.
واژگان کلیدی :اشتغال ،فارغ التحصيل دانشگاهی ،پویایی سيستم ،یزد
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 -1مقدمه
یکی از عوامل اساسی توسعه کشورهاي پيشرفته صننعتی اسنتداده بهيننه از نينروي انسنانی اسنت از
طرفی بدون آموزش نيروي انسانی نمی توان به توسعه دست یافت .تجربه صنعتی شندن کشنورهاي
توسعه یافته نشان داده است که نيروي انسانی شاغل در بخشهاي اقتصادي ،نقشنی کليندي داشنته
است .از اینرو موضوع عرضه و تقاضا براي نيرويکار مورد توجه است.
از آنجا که فشار عرضه باعث گسترش بيشتر بیتعادلی در بازار کار در سالهاي اخير شده است،
تحليل این بازار بدون شبيهسازي درونزاي سيستم جمعيتی و عرضه نيروي کار از جامعيت الزم
برخوردار نخواهد بود .از طرف دیگر ،تقاضاي نيروي کار همانند تقاضا براي سایر نهادههاي
توليد ،تابعی مشتق شده از تابع توليد است؛ لذا ،حاصل تعامل متغيرهاي مختلف سيستم اقتصادي
است .بنابراین ،شبيهسازي نرخ بيکاري نيروي کار به شبيهسازي حجم زیادي از روابط اقتصادي و
جمعيتی نياز دارد .در همين راستا با طراحی درونزاي سيستم جمعيتی و اقتصادي در قالب یک
الگوي پویاي سيستمی ،عرضه و تقاضاي نيروي کار تعيين و به این ترتيب ،نرخ بيکاري محاسبه
میشود.
 -۲ادبیات موضوع
بهطور کلی اقتصاد شامل چهار بازار یعنی بازار کار ،بازار کاال ،بازار پول و بازار سرمایه بوده که
داراي تأثير متقابل بر یکدیگر میباشند .در تمامی بازارها ساز و کارهاي عرضه و تقاضا چگونگی
آنها را نشان می دهند .از اینرو بررسی دو مؤلده مهم بازار یعنی عرضه و تقاضا براي شناخت بازارها
اهميت دارد .در این ميان بازار کار داراي اهميت ویژهاي است چرا که انسان بهعنوان عامل اصلی
در عرضه و تقاضاي آن بهشمار میآید .همچنين بازار کار در مقایسه با سایر بازارها از حساسيت
بيشتري برخوردار است؛ به دليل اینکه عرضه و تقاضاي نيروي کار عالوه بر تأثيرپذیري از عوامل
اقتصادي از عوامل دیگر اجتماعی و جمعيتی نيز تأثير میپذیرد (خالصی.)9399 ،
نيروي انسانی با ارزشترین منبعی است که هر سيستم اقتصادي در اختيار دارد و به همين جهت
باید با آن نه بهعنوان عامل هزینه؛ بلکه بهعنوان عامل سرمایه رفتار شود .نقش سرمایه انسانی براي
دستيابی به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی امري کامالً پذیرفته شده است .بنابراین برنامهریزي
براي توسعه سرمایههاي انسانی از طریق توجه بيشتر به بخشهاي آموزشی و بهداشتی نزد دولتها
اهميتی دو چندان یافته است .گسترش کمی آموزشها به ویژه آموزش عالی به منظور برطرف
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نمودن نيازمندي هاي کشور به نيروي انسانی متخصص در برنامه هاي توسعه مورد توجه قرار
گرفت .اما دالیل مختلدی مثل عدم تناسب بين افزایش در عرضه نيروي انسانی متخصص با تقاضاي
مربوط به آنها ،سرمایهگذاري ناکافی و در نتيجه گسترش نيافتن ظرفيتهاي توليدي و عدم ایجاد
ظرفيتهاي شغلی کافی براي سطوح مختلف تحصيلی (فارغالتحصيالن آموزش عالی) ،باعث شد
شکاف ميان عرضه و تقاضاي نيرويکار متخصص افزایش یابد و امروز موضوع بيکاري فارغ-
التحصيالن نيز بهعنوان یک معضل بازارکار مطرح شود (گرایینژاد .)9399 ،امروزه بيکاري در
بسياري از کشورها ،حتی کشورهاي پيشرفته صنعتی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح میشود ،تا
جایی که حل این مشکل ،سياستگذاران غالب کشورها را با چالشهاي بزرگی روبرو کرده است
بهطوري که میتوان گدت ،ثبات و یا زوال برخی دولتها در گرو حل بحران بيکاري است
(خسرويپور.)9391 ،
رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد نيازمند بهرهبرداري بهينه از منابع توليدي است .در این ميان،
مهمترین و حساسترین عامل ،نيروي انسانی است .نيروي انسانی نقشی دوگانه در برنامهریزيهاي
اقتصادي ایدا مینماید زیرا از یک سو ،بهعنوان عامل توسعه و از سوي دیگر ،به عنوان هدف
توسعه مطرح میباشد .سرمایه انسانی ،به ویژه در دهههاي اخير ،در نظریههاي توسعه مورد توجه
جدي قرار گرفته است و مزیت نسبی کشورها ،باتوجه به سرمایه انسانی آنها مشخص میشود
(پراسکاوتز.)2002 ،3
بدون شک میتوان گدت بهترین سرمایهگذاري براي توسعه کشورها سرمایهگذاري در آموزش
نيروي انسانی است ،زیرا در طی این فرآیند انسان به سرمایهاي بی بدیل تبدیل میشود (بهروزي،
 .) 9399کوليس و مونت گومري اعتقاد دارند که سازمان زمانی مزیت رقابتی به دست میآورد که
داراي منابع مخصوص به خود باشد بهنحويکه هيچیک از رقبا نتوانند از آن کپیبرداري کنند .این
ویژگی در سرمایه انسانی وجود دارد (چيت سازیان .)9391 ،به همين دليل منابع انسانی مهمترین
منبع استراتژیک سازمانی محسوب میشود (بختيار نصرآبادي.)9391 ،
عواملی نظير تحصيالت ،تخصص و مهارت نقش مهمی در افزایش عملکرد نيرويکار دارد (سکی
گوچی .)2002 ،1هنگامی سرمایهگذاري در آموزش نيروي انسانی مديد و مؤثر واقع میشود که
دانشآموختگان مؤسسات و دانشگاهها بهعنوان محصوالت این نظام در جایگاه اصلی و تخصصی
________________________________________________________
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خود که آموزش دیدهاند قرار گرفته و از اشتغال در بخشهاي غير تخصصی و فرعی که باعث
ضایع شدن کليه سرمایهها و منابع مصرف شده است ،دوري کنند (آلستون .)2001 ،1به طور کلی
موضوع تناسب یا تطابق فرد متخصص با شغلی که اختيار کرده موضوعی است که ذهن هر
برنامهریز نيروي انسانی را در جریان تدوین برنامه دائماً به خود مشغول میدارد .این امر که چه
تعداد از نيروي متخصص شاغل در مشاغلی انجام وظيده مینمایند که با تخصص آنها تناسب دارد،
به عنوان یک عامل مهم در بررسی و تجزیه و تحليل یک الگوي توزیع نيروي انسانی متخصص در
بازار کار مطرح میگردد (حسينی.)9399 ،
بخشهاي اقتصادي ،همواره به منزله یکی از مهمترین شاخصهاي تعيينکننده رشد اقتصادي به-
شمار میآید .البته باید اذعان داشت که سهم اشتغال در همه بخشهاي اقتصادي ،به یک نسبت
رشد نمییابد ،ليکن این افزایش در بخشهایی مانند بخش خدمات ،رشد سریعتر و در بخش
کشاورزي رشد کمتري داشته است .اشتغال کامل معرف نقطهاي در بازار است که از به تعادل
رسيدن عرضه و تقاضاي نيرويکار حاصل میگردد .بدین ترتيب که در وضعيت اشتغال کامل،
همه منابع در دسترس ،در توليد کاال و خدمات بهکار گرفته میشود (متقی .)9390،به دليل
سرمایهگذاري انجام شده براي تربيت نيروي انسانی ماهر در کشور و بال استداده ماندن آن در
فعاليت هاي اقتصادي و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملی از یک سو و فراهم نبودن زمينه براي
محول کردن نقش هاي اجتماعی به افراد فرهيخته براي نيل به اهداف توسعه کشور از دیگر سو و
در عين حال امکان بروز اعتراض و عکسالعمل در جامعه ،به سبب باسوادي و اگاهی بيشتر افراد
است (بختياري.)9399 ،
نيرويکار متخصص به نيروي انسانی گدته میشود که داراي تحصيالت دانشگاهی باشد .در واقع
در اینجا مالک و معيار تخصص سطح تحصيالت است .در این پژوهش منظور از نيروي کار
متخصص ،نيروي کاري است که داراي تحصيالت دانشگاهی باشد ،به بيان دیگر داراي یکی از
مدارک تحصيلی فوق دیپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس و یا دکترا باشد.
کل عرضه و تقاضاي نيروي کار حاصل جمع عرضه و تقاضاي نيروي کار متخصص (داراي
آموزش عالی) و غير متخصص (فاقد آموزش عالی) است (خالصی.)9399 ،
تأکيد این مطالعه بر عرضه و تقاضاي نيروي کار متخصص میباشد که در حقيقت بخشی از کل
________________________________________________________
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عرضه و تقاضاي نيروي کار بهشمار میآیند.
بررسی چگونگی وضعيت نيروي کار داراي آموزش عالی (متخصص) در بازار کار کشور و تأثير
آن بر فرآیند توسعه اقتصادي کشور از جهت سرمایهگذاري بر منابع انسانی ()Human Capital
حائز اهميت است (خالصی .)9399 ،بازار نيرويکار متخصص همانند هر بازار دیگري از دو سمت
عرضه و تقاضا تشکيل یافته است .عرضه نيرويکار متخصص (داراي آموزش عالی) تابعی از تعداد
فارغالتحصيالن دانشگاهها ،تعداد دانشجویان ،و نرخ مشارکت افراد داراي آموزش عالی میباشد.
نرخ مشارکت اقتصادي نيز جمعيت بالدعل عرضه نيروي کار را نشان میدهد و از طریق نسبت
جمعيت فعال به جمعيت باالي  90سال حاصل می¬شود .بنابراین عرضه نيروي انسانی تحت تأثير
نرخ مشارکت اقتصادي و جمعيت باالي  90سال است.
نيرويکار یکی از مهمترین عوامل در فرایند توليد کاالها و خدمات بهشمار میرود .در این زمينه
نيرويکار ،سرمایه و سایر عوامل توليد به دست کارفرما بهنحوي ترکيب میشود تا حداکثر سود از
فرایند توليد بهدست آید (زراءنژاد.)9393 ،
تقاضاي نيرويکار یا تعداد شاغلين نشاندهنده تعداد افرادي است که کارفرمایان در دستمزدهاي
معين استخدام میکنند (فليحی.)9399 ،تقاضاي نيروي کار متخصص ،مقدار نيروي کار تخصصی
است که صاحب بنگاه (متقاضی نيروي کار) حاضر است با توجه به حقوق و دستمزد رایج بازار ،به
استخدام خویش درآورد .صاحب بنگاه براي عرضه محصول ،نيازمند نهادهها و عوامل متعددي از
جمله نيروي کار متخصص میباشد .هر چه ميزان تقاضا براي محصوالت بنگاه بيشتر باشد ،منابع
بيشتري به کار گرفته شده و ستاندههاي بيشتري توليد میشود .بنابراین ،تقاضا براي نهادهها (از
جمله تقاضاي نيروي کار متخصص) ،مشتق از تقاضاي مشتریان براي محصوالت یا فرآوردههاي
بنگاه است .اصوال بازار کار ،به طور کامل ،تحت تأثير بازار کاالها و خدمات است و تقاضا در این
بازار ،از ميزان عرضه در بازار کاال و خدمات ،استخراج میشود .عالوه بر آنکه اجزاي هر بازار با
یکدیگر در تعاملاند ،بازارهاي مختلف نيز روي یکدیگر آثار تراوشی دارند .به طور خالصه
می توان گدت که تقاضاي نيروي کار و تقاضاي نيروي کار متخصص تابع عوامل متعددي است
که بر سطح توليدات جامعه اثرگذارند (صادقی .)9391 ،تقاضا براي نيرويکار همان جمعيت
شاغل میباشد ،بنابراین جمعيت بيکار همان شکاف بين عرضه و تقاضاي نيرويکار است (قویدل،
.)9310
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 -۳پیشینه
فيض پور در پژوهشی با تبيين مختصري از عوامل مؤثر بر بيکاري از دیدگاه نظریههاي اقتصنادي و
تدکيک آنها به طرف عرضه ،طرف تقاضا و عوامل ایجادکننده ناهماهنگی در بازار نيرويکار ،بنه
بررسی این عوامل از نگاه بيکاران جویاي کار ،کارآفرینان و صاحبان حرفهها ،مسئوالن و صاحب-
نظران استان یزد پرداخته و با مقایسه آنها وجوه اشتراک و افتراق عوامل مؤثر بر بيکاري و کناهش
آن را بررسی و در نهایت بيمها و اميدها یا فرصتهنا و چنالشهناي اسنتان را در اینن زميننه تبينين
مینماید .مهمترین نتيجه این تحقيق نشان میدهد نرخ بيکاري استان یزد در سالهاي پایانی برنامنه
سوم به مقدار قابل توجهی کمتر از مقادیر رسمی اعالم شده است (فيضپور.)9392 ،
امينی در مطالعه اي ،به منظور بررسی عوامل منؤثر بنر اشنتغال جواننان گنروه سننی  20-21سناله از
متغيرهاي ارزش افزوده ،حداقل دستمزد واقعی ،نسبت جمعيت جوان داراي تحصنيالت متوسنطه و
دیپلم به کل جمعيت جوان ،نسبت جمعيت جوان داراي تحصيالت عالی به کنل جمعينت جنوان و
نسبت شاغالن علمی ،فنی و تخصصی به کل اشتغال بهعنوان جانشين سطح فنناوري بنراي بنرآورد
تابع اشتغال جوانان استداده کرده است .توابع اشتغال جوانان در سه بخش عمده کشاورزي ،صنعت
و خدمات با استداده از دادههاي سري زمانی طی دوره  9311-92با روش الگنوي تصنحيح خطناي
برداري ( ) VECMبرآورد شده است .بر اساس نتایج بدست آمده ،رشد توليد در بخش صننعت،
تأثير بيشتري بر افزایش اشتغال جوانان دارد .حداقل دستمزد واقعی در تمامی بخش ها تأثير مندی بر
اشتغال جوانان دارد؛ ولی این تأثير در بخش کشاورزي معنیدار نيست .افنزایش سنطح تحصنيالت
جوانان در مقاطع متوسطه و دیپلم و عالی تأثير مثبت و معنیداري بر اشتغال جوانان دارد و اینن اثنر
در مورد تحصيالت عالی قوي تر میباشد .در نهایت ،پيشرفت فناوري ،اثنر مندنی و معننیداري بنر
اشتغال جوانان در بخش کشاورزي دارد (امينی.)9392 ،
فليحی در پژوهشنی ،عرضنه نينرويکنار داراي آمنوزش عنالی بنا در نظنر گنرفتن ننرخ مشنارکت
دانشجویان و فارغالتحصيالن دانشگاه ها و مهاجرت افراد داراي تحصنيالت عنالی را بنا اسنتداده از
الگوي زنجيره مارکف تا سال  9399پيشبينی نموده است .بررسیها حاکی از آن اسنت کنه افنراد
داراي آموزش عالی ،عليرغم وجنود بيکناري ،بنندرت بنه جمعينت غينر فعنال منیپيوندنند و ننرخ
مشارکت این افراد همچنان در سطح باالیی قرار دارد .تقاضاي نيرويکار متخصص بر اساس سري
زمانی و مقطعی در سطح استانها ،با استداده از مدلهناي اقتصادسننجی منورد بررسنی قنرار گرفتنه
است .بر اساس پيشبينی هاي انجام شده نرخ بيکاري افراد داراي آموزش عالی از  9272درصند در

903

تحليل و پيش بينی اشتغال فارغال تحصيالن دانشگاهی در استان یزد با استداده از رویکرد پویایی سيستم

سال  9329به  2272درصد در سال  9393و به  2171درصد در سال  9399افزایش منییابند .در اینن
پژوهش سيا ست ها و راهبردهاي مناسب براي خروج از بحران بيکاري نيروي کار متخصنص ارائنه
شده است (فليحی.)9399 ،
جدول  :1مطالعات انجام شده در حوزه اشتغال و تقاضای نیروی کار متخصص
نام نویسنده
Andreas
Peichl,
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Kurose
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Taymaz,
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عنوان مقاله
محاسبه اثرات تقاضاي نيرويکار در
مدلهاي عرضه نيرويکار ساختاري
پویایی بازارکار و توزیع درآمد در
رابطه با سرعت اشباع تقاضا

تجارت ،فنآوري و مهارتها:
شواهدي از دیتاهاي ترکيه

تحصيالت و ریسک بازار کار
تحصيالت رسمی ،عدم تطابق و

Ana Lamo,
Julian
Messina

دستمزد پس از انتقال :بررسی اثرات
ناهنگونی مشاهده شده با استداده از
برآوردگرد تطبيق

Frank
Corvers,
Arnaud
Dupuy
Mariano
Bosch,
William F.
Maloney
Radoslawa
Nikolowa

مجله ،سال
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19(2012) 129138
Structural
Change and
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Dynamics,
)17, (2012
Labour
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)18, (2011
Economics of
Education, 30,
(2011) 528–545
Economics of
Education
Review 29
–(2010) 1086
1099

برآورد پویاییهاي اشتغال در بخش

Journal of
Macroeconomics
32(2010) 17-27

تجزیه و تحليل مقایسهاي پویایی

Labour
Economics17
(2010) 621-631

صنعت

بازارکار با استداده از فرآیند مارکوف
عرضه نيرويکار متخصص و تغيير
سازمانی

Labour
Economics,
17, (2010), 514522

موضوع مورد مطالعه
مطالعه رفتار تقاضاي نيرويکار و تغذیه آن و برآورد
مدل ساختاري براي عرضه نيروي کار
ارائه چارچوب براي توضيح اشتغال ،دستمزد واقعی و
سهم سود در رابطه با اشباع تقاضا جهت سرعت
بخشيدن به رشد اشتغال
مطالعه رابطه بين درجه باز بودن تجاري و پذیرش
تکنولوژي و تقاضاي نسبی براي نيرويکار متخصص
با روش پانل پویا
مطالعه رابطه تحصيالت و بازارکار با استداده از روش
پانل
مطالعهي عواقب عدم تطابق تحصيالت و اشتغال و
اثرات آن بر دستمزد نيرويکار

برآورد مدل تقاضاي نيرويکار متخصص به کمک
تکنيک OLS
بررسی پویایی بازارکار کشورهاي در حال توسعه اي
مثل آرژانتين ،برزیل و مکزیک.
توسعهي مدلی که در آن ساختار سازمان وابسته به
شرایط بازارکار است

روش تحليل پویایی سيستم بهعنوان روشی که بر اساس تدکر سيستمی بنا نهاده شده ،روشنی بنراي
مطالعه و بهبود یادگيري در ارتباط با سيستم هاي پيچيده است .به طور کلی ،براي مطالعه و تجزیه و
تحليل سيستمها روشهاي متداوتی وجود دارد .در مطالعه تجربی یک سيستم ،متغيرها تغيير داده و
تأثير آنها بر روي سيستم مشاهده میشود .اما تعداد سيستمهایی که بتوان این روش را براي بررسی
آنها بکار برد بسيار محدودنند؛ زینرا اوالً ،تغيينر ینک متغينر در ینک سيسنتم ممکنن اسنت باعنث
دگرگونی سيستم و لذا بیاعتباري نتایج حاصل از آن شود .ثانياً ،ایجاد تغيير براي مشاهده عکنس-
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العمل رفتاري در همه سيستمها عملی نيست .بعالوه ،اینن روش زمنانی کنه طراحنی و ایجناد ینک
سيستم جدید در کار باشد و براي رسيدن به نتيجه مطلوب باید رفتار آن مورد بررسنی قنرار گينرد،
بیمعنی خواهد بود .در این گونه موارد از یک الگو یا مندلی از سيسنتم کنه شنامل اطالعنات الزم
براي بررسی و تجزیه و تحليل آن باشد ،استداده میشود.
به طور کلی ،می توان چند خصوصيت اساسی را براي پویایی در یک سيسنتم برشنمرد .9 :حرکنت
جهتدار و رشدکننده؛  .2تغيير و نوآوري؛  .3انعطنافپنذیري در توليند محصنوالت و سنازگاري
آگاهانه با محيط؛  .1تعادل پویاي دایمی و پيشرونده؛  .1علتیابی مشکالت در خنود سنازمان؛ .6
انجام دادن کاري خارقالعاده با استداده از امکانات معمولی؛  .2حساس و هوشنيار بنودن در مقابنل
مشکالت؛  .9توليد کاال یا خدمات مولد (بهرامی و همکاران.)9396 ،
پویایی سيستم یک روششناسنی بنراي مطالعنه ،تحقينق ،مندلسنازي و بهبنود سيسنتمهناي پویناي
اجتماعی-اقتصادي و مدیریتی با استداده از دیدگاه بازخوردي است (بارالس و یاسناکان.)2006 ،6
روش پویایی سيستم براي اولين بار در اواخر دهه  9110توسط گروهی از محققان به رهبنري جنی
دبليو فورستر در دانشگاه  MITتوسعه داده شد (سویل .)9116 ،فورستر ،اولين بار از روش پویایی
سيستم براي مدلسازي و شبيهسازي یک روش تصميمگيري بلندمدت در مسائل پویناي مندیریت
صنعتی استداده کرد (فورستر .)9169 ،پس از آن پویایی سيستم براي مسائل تدوین راهبنرد و خنط
مشیگذاري در کسب و کارهاي مختلف بکار گرفته شد (استرمن.)2000 ،
مدل پویایی هاي سيستم نيز همانند هر مدل دیگري ،یک بازنمایی از سيستم دنياي واقعی بنهمنظنور
مطالعه رفتار سيستم ،تحت شرایط آزمایشی مختلف است .این مدل از هر سه شيوه معمول ارتباطی
یعنی کلمات ،گرافيک و ریاضيات براي بازنمایی سيستم بهره میگيرد (سوشيل.)9113 ،
پویایی سيستم توسط فورستر در سال  9169در انجمنن فننآوري ماساچوسنت توسنعه یافنت .اینن
چارچوب روي سيستمهایی که تدکر میکنند ،تمرکز میکند ولی چند مرحله اضافی در ساختن و
تست کردن یک مدل شبيهسازي کامپيوتري نيز در خود دارد .ویژگیهاي اصلی این روش ،وجود
سيستم پيچيده ،تغيير رفتار سيستم از زمانی به زمان دیگنر و همچننين وجنود بنازخورد حلقنه بسنته
است .این بازخورد اطالعات جدیدي را درباره وضعيت سيستم شرح میدهد که منجنر بنه گنرفتن
تصميم بعدي میشود (مروتی شریفآبادي .)9391 ،روش پویایی سيستم براي درک رفتار پيچيده
________________________________________________________
Barlas & Yasarcan
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و سيستمهاي پویاي سياسی ،اقتصنادي ،فننآوري و اجتمناعی بنراي نشنان دادن سناختار سيسنتم و
سياستهاي مورد استداده در تصميمگيري در رفتار سيستم ،مورد استداده قرار میگينرد (ایزیندن و
خالد .)2001 ،2هر مطالعهي پویایی سيستم سه مرحلهي اساسنی دارد :مرحلنهي مدهنومی ،مرحلنهي
مقداري ،مرحلهي تجزیه و تحليل و ارزیابی .مرحلهي مدهومی داراي گامهاي زیر است :شناسنایی
مسأله ،تعيين هدف مدلسازي ،تعيين محدودهي بستهي سيستم ،ساختار بازخورد (مروتی شنریف-
آبادي.)9391 ،
فرایند مدلسازي در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  :1فرآیندمدلسازی

 -۴نمودار علّی – معلولی مسأله
نمودار علّی-معلولی نموداري است که روابط علّی بين متغيرهاي سيستم را بهسادگی نشان میدهد.
با این ابزار مدلهاي ذهنی افراد سادهتر درک میشود .رابطه بين علت و معلول در یک سيستم از
طریق یک خط منحنی که داراي یک فلش براي نشان دادن جهت عمليات است ترسيم میشود.
حلقههاي علّی ساختار یک سيستم را ترسيم میکنند.
________________________________________________________
Izidean & khalid
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در بخش عرضه نيرويکار در الگوي ارائه شده ،فرآیند آموزش و تربيت نيروي انسانی متخصص،
از ابتداي ورود به نظام آموزش عالی ،تا ورود به جامعه و بازار کار مورد توجه قرار گرفته است.
نظام آموزش عالی و تربيت نيروي انسانی متخصص از یکسو با تقاضاي داوطلبان ورود به آموزش
عالی و از سوي دیگر با تقاضاي نيروي انسانی متخصص از طرف بازار کار و بنگاههاي اقتصادي
مواجه است .بدین صورت نمودار بخش عرضه نيز کامل شد.
اعتبارات عمرانی
خدمات

اعتبارات عمرانی
کشاورزی

سهم آورده بخش
خصوصی کشاورزی

تسهیالت بانکی خدمات

تسهیالت بانکی
کشاورزی

سهم آورده بخش
خصوصی خدمات

+ +
+
سرمایه گذاری بخش
کشاورزی

+
+
 +سرمایه گذاری بخش
خدمات

فارغ التحصیالن +
کاردانی

مرگ و میر+

+
جمعیت متخصص +
جویای کار
+
+

+
+
سرمایه گذاری کل
+

+
 +سرمایه گذاری بخش
صنعت
+

سهم آورده بخش
خصوصی صنعت

+
جمعیت دانشجو
کاردانی

-

تسهیالت بانکی
صنعت
اعتبارات عمرانی
صنعت

متقاضی کنکور
کاردانی

+

+
فارغ التحصیالن
کارشناسی ناپیوسته
+

جمعیت دانشجو
کارشناسی ناپیوسته
+

جمعیت

+

 +تولد

 +متقاضی کنکور
کارشناسی ناپیوسته
+

فارغ التحصیالن +
کارشناسی

جمعیت دانشجو +
کارشناسی

متقاضی کنکور
سراسری

+
تقاضا نیروی کار
ارزش ستانده بخش
کشاورزی

- +

ارزش ستانده بخش
خدمات

+
ارزش ستانده کل
+
+

بهره وری نیروی
کار کل
+

ارزش ستانده بخش
صنعت

فارغ التحصیالن
کارشناسی ارشد

+

جمعیت دانشجو
کارشناسی ارشد +

+

+
 +متقاضی کنکور
کارشناسی ارشد

+
فارغ التحصیالن
دکتری
+

بهره وری نیروی کار
کشاورزی
بهره وری نیروی کار
خدمات

+
دکتری
جمعیت دانشجو +

متقاضی کنکور دکتری

بهره وری نیروی کار
صنعت

شکل  :۲نمودار علّی و معلولی عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص استان یزد

 -۵نمودار جریان مسأله
هر چند نمودارهاي علّی-معلولی ،ساختار بازخوردي را به خوبی نشان میدهند ،اما براي شبيهسازي
کامپيوتري مناسب نيستند .نمودارهاي جریان ابزاري جهنت مندلسنازي فرضنيات سناخته شنده در
نمودارهاي علّی میباشند.
نمودار جریان ،نموداري است کنه نحنوه تعامنل بنين متغيرهناي ینک سيسنتم بنا یکندیگر را نشنان
میدهد .این نمودار گرافيکی میتواند مبنایی براي توسعه یک مدل کمی شبيهسازي باشد (کنرک
وود.)9119 ،
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تسهیالت بانکی
کشاورزی

سهم آورده بخش
خصوصی کشاورزی
اعتبارات عمرانی
کشاورزی
><Time
نرخ مشارکت

ریزش سرمایه بخش
خدمات

موجودی سرمایه بخش
خدمات

+ +

موجودی سرمایه بخش
کشاورزی

ریزش سرمایه بخش
کشاورزی

فارغ التحصیل بومی در
خارج استان

سرمایه گذاری بخش
کشاورزی
جمعیت فارغ
التحصیل کاردانی

سرمایه گذاری بخش
خدمات

تمایل به اشتغال فارغ
التحصیالن کاردانی

اعتبارات عمرانی
خدمات

سهم آورده بخش
خصوصی خدمات

تسهیالت بانکی خدمات

ریزش سرمایه بخش
صنعت

موجودی سرمایه
بخش صنعت

فارغ التحصیل بومی در
خارج استان1

نیروی کار متخصص فعال
سرمایه گذاری بخش
صنعت

شاغل

بازنشستگی

فراغت از تحصیل1

تمایل به اشتغال فارغ
التحصیالن کارشناسی ارشد

اشتغال

جمعیت دانشجو
کارشناسی ناپیوسته
متوسط طول عمر

نرخ زادولد

پذیرفته شدگان ارشد

فارغ التحصیل بومی در
خارج استان2

متوسط طول مدت کار

جمعیت انباشته متقاضی
شرکت در کنکور کاردانی

پذیرفته شدگان کاردانی
به کارشناسی

جمعیت فارغ التحصیل
کارشناسی ناپیوسته

تمایل به اشتغال فارغ
التحصیالن کارشناسی
ناپیوسته

سرمایه گذاری کل

ورود به دانشگاه

فراغت از تحصیل

نرخ مشارکت1
موجودی سرمایه
کل

جمعیت دانشجو کاردانی

جمعیت

جمعیت فارغ التحصیل
کارشناسی ارشد
فراغت ازتحصیل2

جمعیت دانشجو
کارشناسی ارشد

مرگ و میر

تولد

نرخ مشارکت2

اعتبارات عمرانی
صنعت

سهم آورده بخش
خصوصی صنعت

تقاضا

تسهیالت بانکی
صنعت

f2

ارزش ستانده
کشاورزی

جمعیت فارغ التحصیل
کارشناسی

تمایل به اشتغال فارغ
التحصیالن کارشناسی

f3

بهره وری نیروی کار
خدمات

پذیرفته شد گان ارشد

نرخ مشارکت4

f1
بهره وری نیروی کار
صنعت

پذیرفته شدگان دکتری

نرخ مشارکت3

بهره وری نیروی
کار کل

بهره وری نیروی کار
کشاورزی

تمایل به اشتغال فارغ
التحصیالن دکتری

جمعیت انباشته متقاضی
کنکور سراسری

+

جمعیت دانشجو
کارشناسی
فراغت از تحصیل3

ورود به دانشگاه1

فارغ التحصیالن بومی
خارج استان3

ارزش ستانده کل
جمعیت فارغ التحصیل
دکتری

ارزش ستانده خدمات
ارزش ستانده صنعت

فراغت از تحصیل4

جمعیت دانشجو دکتری

فارغ التحصیالن بومی
خارج استان4

شکل  :۳نمودار جریان عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص استان یزد

از آنجایی که متغيرهاي اثرگذار بر تقاضاي نيرويکار متخصص ،سرمایهگذاري و ارزش ستانده و
بهنره وري اسننت ،طراحننی سننناریوها بننر اسنناس رفتننار حاصننل از تغييننر آنهننا طراحننی شننده اسننت.
سرمایه گذاري تحت تأثير تسهيالت بانکی ،اعتبارات عمرانی و سهم آورده بخش خصوصی است.
با بررسی تغييرات این عوامل در بخشهاي مختلف اقتصادي اسنتان ینزد طنی ده سنال گذشنته ،بنا
فرض ایجاد جهش به همين مقدار در ده سنال آیننده سنناریوها طراحنی و اجنرا منی شنود و نتنایج
حاصل از اجرا در نمودارهاي تقاضا و عرضه (نيروي کار متخصص فعال) قابل مشاهده است.
سناریوی اول :تغییر در تسهیالت بانکی ارائه شده به بخشهای اقتصادی
با بررسی ميزان تسهيالت بانکی ارائه شده به بخشهاي مختلف اقتصادي در استان یزد طی  90سال
گذشته مشاهده شده است که تسنهيالت بنانکی ارائنه شنده بنه بخنشهناي کشناورزي ،صننعت و
خدمات به ترتيب 9 ،1 ،و  96برابر شده است ،اگر جهشی به همين مقدار در  90سال آیننده اتدناق
بيدتد ،ميزان سرمایه گذاري در بخشهاي مختلف و نهایتاً سرمایهگذاري کل افزایش منییابند ،در
نتيجه رفتار متغير تقاضاي نيروي کار متخصص در شکل  1به صورتی که مشاهده میشود افنزایش
مییابد.
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شکل  :۴رفتار متغیر تقاضا پس از تغییر تسهیالت بانکی

روند پيشبينی تقاضا در  20سال آتی در سناریوي اول همان گونه که در بناال اشناره شند بنا ایجناد شنوک در
تسهيالت بانکی انجام گرفته است .شکل  1نشان میدهد طی دوره  1ساله اوليه روند تقاضا بنراي نينرويکنار بنا
شيب مالیمی در حال افزایش است و با یک مقایسه نسبت به  90ساله گذشته تداوت چندانی در افزایش تقاضنا
براي نيرويکار ایجاد نشده ،ولی در ابتداي دوره دهم شوک وارده تقاضاي نيرويکار را بشدت تحت تأثير قرار
داده است به طوري که اثر این شوک ایجاد شده تا دورههاي انتهایی مورد بررسی نيز تعدیل نشنده و در سيسنتم
باقی مانده است .همچنين در شکل  1رفتار نيروي کار متخصص فعال (عرضه نينرويکنار متخصنص) ،پنس از
افزایش تسهيالت بانکی مشاهده میشود.

شکل  :۵رفتار متغیر نیرویکار متخصص فعال پس از تغییر تسهیالت بانکی

تحليل و پيش بينی اشتغال فارغال تحصيالن دانشگاهی در استان یزد با استداده از رویکرد پویایی سيستم
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با افزایش تقاضاي نيرويکار و تعداد شاغلين از نيرويکار متخصص فعال کاسته میشود.
سناریوی دوم :تغییر در اعتبارات عمرانی در بخشهای اقتصادی
با بررسی ميزان اعتبارات عمرانی تخصيص یافته به بخشهاي مختلف اقتصادي طی  90سال گذشته
مشاهده شده است که ميزان این اعتبارات در بخشهاي کشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتيب،2 ،
 91و  29برابر شده است ،اگر جهشی به اندازه همين مقدار در  90سنال آیننده اتدناق بيدتند ،مينزان
سرمایه گذاري در بخشهاي مختلف و نهایتاً سرمایهگذاري کل افزایش مییابند ،در نتيجنه رفتنار
متغير تقاضاي نيروي کار متخصص در شکل  6قابل مشاهده است.

شکل  :6رفتار متغیر تقاضا پس از تغییر اعتبارات عمرانی

روند پيشبينی تقاضا در  20سال آتی در سناریوي دوم همان گونه که در باال اشناره شند بنا ایجناد
شوک در اعتبارات عمرانی انجام گرفته است .شکل 6نشان میدهد طنی دوره  1سناله اولينه رونند
تقاضا براي نيرويکار با شيب مالیمی در حال افزایش است و بنا ینک مقایسنه نسنبت بنه  90سنال
گذشته تداوت چندانی در افزایش تقاضا براي نيرويکار ایجناد نشنده ،ولنی در ابتنداي دوره دهنم
شوک وارده تقاضاي نيرويکار را تحت تأثير قرار داده است به طوري که اثنر اینن شنوک ایجناد
شده تا دوره هاي انتهایی مورد بررسی نيز تعدیل شده و با شيب مالیمی در حال افزایش است.
همچنين در شکل  2رفتار نيروي کار متخصص فعال (عرضه نيرويکار متخصص) ،پس از افنزایش
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اعتبارات عمرانی مشاهده میشود .از آنجایی که افزایش اعتبارات عمرانی تقاضاي نيرويکار را به
مقدار کمی افزایش میدهد در نتيجه نيروي کار متخصص فعال تغيير ناچيزي خواهد داشت.

شکل  :7رفتار متغیر سطح نیرویکار متخصص فعال پس از تغییر اعتبارات عمرانی

سناریوی سوم :تغییر در سهم آورده بخش خصوصی در بخشهای اقتصادی
با بررسی ميزان سهم آورده بخش خصوصی در بخشهاي مختلف اقتصادي طی  90سال گذشته مشاهده شده است
که ميزان این سهم در بخشهاي کشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتيب 9 ،1 ،و  96برابر شده است ،اگر جهشی به
اندازه همين مقدار در  90سال آینده اتداق بيدتد ،ميزان سرمایهگذاري در بخشهاي مختلف و نهایتاً سرمایهگذاري کل
افزایش مییابد ،در نتيجه رفتار متغير تقاضاي نيروي کار متخصص در شکل  9قابل مشاهده است.

شکل  :8رفتار متغیر تقاضا پس از تغییر سهم آورده بخش خصوصی
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روند پيشبينی تقاضا در  20سا ل آتی در سناریوي سوم همان گونه که در باال اشاره شند بنا ایجناد
شوک در سهم آورده بخش خصوصی انجام گرفته است .شکل  9نشان میدهد طنی دوره  1سناله
اوليه روند تقاضا براي نيرويکار با شيب مالیمی در حال افزایش است و با یک مقایسنه نسنبت بنه
 90سال گذشته تداوت چندانی در افزایش تقاضا براي نيرويکار ایجاد نشده ،ولی در ابتداي دوره
دهم شوک وارده تقاضاي نيرويکار را بشدت تحت تأثير قرار داده است بنه طنوري کنه اثنر اینن
شوک ایجاد شده تا دورههاي انتهایی مورد بررسی با شيب افزایشی در حال افزایش است.
همچنين در شکل  1رفتار نيروي کار متخصص فعال (عرضه نيرويکار متخصص) ،پس از افنزایش
سهم آورده بخش خصوصی مشاهده میشود .این بخش از سرمایه گذاري تنأثير کمنی در کناهش
نيرويکار متخصص انباشته دارد.

شکل  :9رفتار متغیر سطح نیرویکار متخصص فعال پس از تغییر سهم آورده بخش خصوصی

سناریوی چهارم :تغییر ارزش ستانده در بخشهای اقتصادی
با بررسی ميزان ارزش ستانده در بخشهاي مختلف اقتصادي طی  90سال گذشته مشاهده شده کنه
ارزش ستانده در بخشهاي کشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتيب 9 ،1 ،و  2برابر شده است ،اگر
جهشی به اندازه همنين مقندار در  90سنال آیننده اتدناق بيدتند ،رفتنار متغينر تقاضناي نينروي کنار
متخصص در شکل  90قابل مشاهده است .همان طور که در شکل قابل مشاهده است جهش ارزش
ستانده تأثير بسيار زیادي در افزایش تقاضاي نيرويکار متخصص دارد.
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شکل  :11رفتار متغیر تقاضا پس از تغییر سهم آورده بخش خصوصی

روند پيشبينی تقاضا در  20سال آتی در سناریوي چهارم همان گونه که در باال اشاره شند بنا ایجناد شنوک در
ارزش ستانده انجام گرفته است .شکل  90نشان میدهد طی دوره  1ساله اوليه روند تقاضا براي نيرويکار با شيب
مالیمی در حال افزایش است و با یک مقایسه نسبت به  90سال گذشته تداوت چندانی در افزایش تقاضنا بنراي
نيرويکار ایجاد نشده ،ولی در ابتداي دوره دهم شوک وارده تقاضاي نيرويکار را بشدت تحت تأثير قرار داده
است به طوري که اثر این شوک ایجاد شده تا دورههاي انتهایی مورد بررسی تعدیل شده و با شيب مشابه با قبل از
ایجاد شوک در حال افزایش است .همچنين در شکل  99رفتار نيروي کار متخصص فعال (عرضنه نينرويکنار
متخصص) ،پس از افزایش ارزش ستانده مشاهده میشود.

شکل  :11رفتار متغیر سطح نیرویکار متخصص فعال پس از تغییر ارزش ستانده
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سناریوی پنجم :تغییر در بهرهوری نیرویکار در بخشهای اقتصادی
از آنجا که بهرهوري نيرويکار متخصص از رابطه ارزش افزوده بر اشتغال بدست میآید بررسی
ميزان تغيير این دو عامل در  90سال گذشته نشان میدهد که ارزش افزوده در بخشهاي
کشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتيب 971،276 ،و  976و اشتغال در بخشهاي کشاورزي ،صنعت
و خدمات به ترتيب  973 ،972 ،9701برابر شده است ،در نتيجه بهرهوري نيرويکار در بخشهاي
کشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتيب  279 ،973و  972برابر شده است .اگر جهشی به اندازه همين
مقدار در  90سال آینده اتداق بيدتد ،رفتار متغير تقاضاي نيروي کار متخصص در شکل  92قابل
مشاهده است .همان طور که در شکل مشاهده میشود جهش بهرهوري نيرويکار متخصص تأثير
معکوس در افزایش تقاضاي نيرويکار متخصص دارد ،بهعبارتی افزایش بهرهوري نيرويکار
باعث کاهش تقاضا میشود.

شکل  :1۲رفتار متغیر تقاضا پس از تغییر بهرهوری

روند پيشبينی تقاضا در  20سال آتی در سناریوي پنجم همان گونه که در باال اشاره شد بنا ایجناد
شوک در بهرهوري انجام گرفته است .شکل 92نشان میدهد طی دوره  1سناله اولينه رونند تقاضنا
براي نيرويکار با شيب مالیمی در حال افزایش است و با یک مقایسه نسنبت بنه  90سنال گذشنته
تداوت چندانی در افزایش تقاضا براي نيرويکار ایجاد نشنده ،ولنی در ابتنداي دوره دهنم شنوک
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وارده تقاضاي نيروي کار را تحت تأثير قرار داده است به طوري که اثر این شنوک ایجناد شنده تنا
دوره هاي انتهایی مورد بررسی تعدیل شده و با شيب مشابه با قبل از ایجاد شوک ،در حال افنزایش
است.
همچنين در شکل  93رفتار نينروي کنار متخصنص فعنال (عرضنه نينرويکنار متخصنص) ،پنس از
افزایش بهرهوري مشاهده می شود .با توجه به کاهش ناچيز در تعداد شاغلين ،افنزایش بسنيار کمنی
در تعداد نيرويکار متخصص فعال قابل مشاهده است.

شکل  :1۳رفتار متغیر سطح نیرویکار متخصص فعال پس از تغییر بهرهوری

 -6نتایج
با توجه به تست سناریوهاي انجام گرفته در این پژوهش ،میتوان نتایج زیر را در رابطه با تأثير
عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي کار متخصص مطرح کرد:
.9

افزایش تسهيالت بانکی اثر قابل توجهی بر افزایش سرمایهگذاري دارد ،در نتيجه

تقاضاي نيروي کار متخصص را بهشدت افزایش میدهد.
.2

افزایش سهم آورده متقاضی اثر متوسطی بر افزایش سرمایهگذاري دارد ،در نتيجه

تقاضاي نيروي کار متخصص را افزایش میدهد.

تحليل و پيش بينی اشتغال فارغال تحصيالن دانشگاهی در استان یزد با استداده از رویکرد پویایی سيستم
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افزایش اعتبارات عمرانی اثر کمی بر افزایش سرمایهگذاري دارد ،در نتيجه تقاضاي

نيروي کار متخصص افزایش چندانی ندارد.
.1

افزایش ارزش ستانده اثر بسيار زیادي بر افزایش تقاضاي نيروي کار متخصص دارد .لذا

برنامه ریزان اقتصادي بهتر است نسبت به افزایش توليد و در نتيجه ارزش ستانده توجه الزم را
مبذول دارند.
.1

با توجه به اینکه بهرهوري و تقاضا رابطه عکس با یکدیگر دارند ،با افزایش بهرهوري،

تقاضا کاهش مییابد.
باعنایت به موارد فوق ،تسهيالت بانکی ،سهم آورده متقاضی و ارزش ستانده اثرات قابل توجهی بر
اشتغال دارند لذا مسئولين می توانند با اعطاي تسهيالت بيشتر به بخشهاي اقتصادي و
خصوصیسازي بيشتر در جهت افزایش سهم آورده متقاضی و نيز برنامه ریزي در جهت افزایش
توليدات ملی و حمایت بيشتر از توليدات داخلی و در نتيجه افزایش ارزش ستاده به افزایش اشتغال
کمک قابل توجهی کرده و به حل معضل بيکاري نيروي کار متخصص کمک قابل توجهی
نمایند.
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منابع و مآخذ
الف :منابع و مآخذ فارسی
.9

استرمن جان ( .)9396پویاییشناسی سيستم ،تدکر سيستمی و مدلسازي براي جهان پيچيده.
شهرام ميرزایی دریانی ،احمد اصلی زاده ،عليرضا سلوکدار ،کيوان شاهقليان و عليرضا زنده-
بافنده؛ تهران ،انتشارات ترمه.

.2

امينی ،عليرضا .و منصوري ،فرزانه (" .)9392تحليل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تدکيک
بخشهاي عمده اقتصادي ایران" .پژوهشنامه اقتصادي ،ویژهنامه بازارکار.931-929:

.3

بختيار نصرآبادي ،حسنعلی .و نوروزي ،رضاعلی (" .)9391بررسی وضعيت شغلی ،آموزشی
فارغالتحصيالن دانشگاهی در یک دوره ده ساله ( ." )9361-21مجله پژوهشی علوم انسانی
دانشگاه اصدهان .61-92 :)91(2

.1

بختياري ،صادق (".)9399تحليلی از وضعيت اشتغال و بيکاري فارغالتحصيالن نظام آموزش
عالی" .قابل دسترسی در.www.jobportal.ir :

.1

بهرامی ،آرش .یادگارزاده ،غالمرضا .و پرند ،کوروش" .)9396( .تعيين خطمشیها و عوامل
اثرگذار در ارزشيابی درونی گروههاي آموزشی :رویکردي بر اساس پویایی سيستم" .فصلنامه
پژوهش و برنامهریزي در آموزش عالی شماره .11

.6

بهروزي ،محمد (" .)9399ارائهي مدلی مناسب براي پاسخ به نيازهاي بازارکار از طریق ارتباط
کارآمد صنعت و دانشگاه" .نشریه صنعت و دانشگاه  3(2و .)1
سازیان،

عليرضا

(.)9391

"مدیریت

دانش

و

سرمایههاي

اجتماعی".

.2

چيت

.9

www.sanatekhordro.com
حسينی ،ميرزاحسن .رحمانی ،زینالعابدین .و حبيبی ،فتانه (" .)9399شناسایی و اولویتبندي
شاخصهاي تناسب شغل و شاغل در جذب نيروي انسانی متخصص" .مجله مدیریت توسعه و
تحول .31-21 :3

 .1خالصی ،امير ( .)9399بررسی اثر بازخور عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي کار متخصص بر
عرضه و تقاضاي آن (مدل دیناميک) ،سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.
 .90خسرويپور ،بهمن .و کابلی ،نرجس ( .)9391نقش آموزش عالی در کارآفرینی و اشتغال
دانشآموختگان رشته کشاورزي .نشریه کار و جامعه شماره  920و .929
 .99زراءنژاد ،منصور .و منتظر حجت ،اميرحسين (" .)9393تخمين و تحليل تابع تقاضا براي نيروي
کار در استان خوزستان" .پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی .)91(1

تحليل و پيش بينی اشتغال فارغال تحصيالن دانشگاهی در استان یزد با استداده از رویکرد پویایی سيستم
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 .92سوشيل ( .)9392پویاییهاي سيستم :رویکردي کاربردي براي مسائل مدیریتی ،ابراهيم تيموري.
عليرضا نورعلی و نریمان ولیزاده؛ تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
 .93صادقی ،مسعود .و آذربایجانی ،کریم (" .)9391نقش و جایگاه اقتصاد دانشمحور در تقاضاي
نيرويکار ایران" .پژوهشهاي اقتصادي ایران .912-921 :)22(9
 .91فليحی ،نعمت (" .)9399برآورد عرضه و تقاضاي نيروي انسانی متخصص و بررسی ساختار
بازارکار آموزش عالی در استانهاي کشور" .سمينار ارائه نتایج طرح نيازسنجی نيروي انسانی
متخصص سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور.
 .91فيضپور ،محمدعلی .و مکيان ،سيد نظامالدین (" .)9392کالبد شکافی بيکاري در استان یزد:
بيمها و اميدها" .مجله اقتصادي ،ماهنامه بررسی مسائل و سياستهاي اقتصادي ( 22و -61 :)29
.91
 .96قویدل ،صالح .اوتادي ،محمود .و مصلح ،مریم (" .)9310برآورد بازارکار با استداده از شبکه
عصبی فازي" .فصلنامه مدلسازي اقتصادي .909-93 :)1(3
 .92گرایینژاد ،غالمرضا .و ميرزایینژاد ،محمدرضا (" .)9399بررسی اثرات تحوالت برنامه سوم
توسعه بر تقاضاي نيروي انسانی متخصص کشور" .سمينار ارائه نتایج طرح نيازسنجی نيروي
انسانی متخصص ،سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور.
 .99متقی ،لی لی (" )9390تحليل و برآورد تقاضاي اشتغال در ایران  ."9391-9310مجله برنامه و
بودجه .63-31 :22

 .91مروتی شریفآبادي ،علی ( .)9391ارائه مدلی براي پيکرهبندي زنجيره تأمين در صنعت فوالد با
استداده از رویکرد پویایی سيستم ،پایان نامه دکتري .دانشگاه تهران.
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