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بیکاری یک میلیون تحصیلکرده
دانشگاهی

آن گونه که رئیس مرکز آمار ای��ران در آخرین اظهار نظر خود در خصوص نرخ بیکاری دانش آموختگان دانش��گاهی در اواخر
فروردینامسالاعالمکردهاست،نرخبیکاریدانشآموختگاندانشگاهی تاپایانسالگذشته18.5درصدبودهاستواین
یعنیحدودیکمیلیوننفرازتحصیلکردههایفوقدیپلمبهباالبیکارند.

علیرضا کافی  -آدم هایی که در جایگاه خودشان نیستند.
حکایتی آشنا از حال و روز خیلی از آدم های امروز جامعه.
اف��رادی که با ه��زاران امید و آرزو روزی پای به دانشگاه ها
گذاشتند و پیشرفت و کار در رشته تحصیلی شان تنها هدف
روزهای تحصیل شان بود.آدم هایی که خیلی زود با درهای
بستهبازارکارروبهروشدندوناگزیرمجبوربهفعالیتدررشته
های غیر مرتبط با آن چه در کالس درس آموخته اند شدند.
پزشکانیکهساختوسازمیکنند،مهندسهاییکهکاسب
شدهاندو...افرادیکههیچکدامبرایفعالیتدرشغلفعلی
شان آموزش الزم را ندیده اند و اگر کمی در شرایط شان دقت
کنیم تحصیالتشانهیچکاربردوتاثیریدرشغلیکهاکنون
برعهدهگرفتهاند،نداشتهوندارد.
▪ ▪بیکارانتحصیلکردهبهروایتآمار

آمار فعلی از بیکاران به ویژه بیکاران تحصیلکرده هم نگران
کنندهاست.آنگونهکهرئیسمرکزآمارایراندرآخریناظهار
نظرخوددرخصوصنرخبیکاریدانشآموختگاندانشگاهی
دراواخرفروردینامسالاعالمکردهاست،نرخبیکاریدانش
آموختگاندانشگاهی تاپایانسالگذشته18.5درصدبوده
است و این یعنی حدود یک میلیون نفر از تحصیل کرده های
فوق دیپلم به باال بیکارند .به گزارش تسنیم ،عادل آذر نرخ
بیکاری در سال  94را  11درصد اعالم کرد و گفت:در سال
گذشته حدود  882هزار نفر به جمعیت فعاالن اقتصادی
ما اضافه شده است که از این تعداد  688هزار نفر شاغل و
 214هزار نفر هم به افراد بیکار اضافه شدند به همین علت
نرخ بیکاری 10.6درص��دی سال  1393به  11درصد در
سال 1394رسیده است.وی با تاکید بر این که این آمار ،نرخ
بیکاریافراد 15تا 64سالراشاملمیشودگفت:امامردم
به بیکاری جوانان بیشتر توجه میکنند.وی ادامه داد :نرخ
بیکاری جوانان 15تا 24ساله 26.1درصد و جوانان 15تا
 29ساله 23.3درصداست.
بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته در سازمان همیاری
اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی بیشترین تعداد
بیکاراندررشتههایمهندسی،ساختوتولیدبا ۲۵۱هزار
و ۴۰۲نفر وجود دارد و پس از آن نیز ۲۲۲هزار و ۱۱۲نفر در
رشتههایعلوماجتماعی،بازرگانیوحقوقبیکارند.
از مجموع بیش از  ۷۶۸ه��زار نفر بیکار دان��ش آموخته
دانشگاهی ۳۶۳ ،هزار و  ۷۴۰نفر مرد و  ۴۰۴هزار و ۳۱۱
نفر نیز زن هستند که باالترین تعداد مردان بیکار در رشته
مهندسی ،ساخت و تولید با  ۱۷۸هزار و  ۴۶۱نفر است و
بیشترینتعدادزنانبیکارنیزبا ۱۳۴هزارو ۷۹۱نفردررشته
علوماجتماعی،بازرگانیوحقوقتحصیلکردهاند.
در مجموع  ۱۰۰ه��زار و  ۹۱۲نفر مرد و زن در رشتههای
علوم انسانی و هنر و  ۷۶هزار و  ۱۹۱نفر نیز در علوم ریاضی
و رایانه بیکار هستند ۳۸.ه��زار و  ۴۳۸نفر در رشتههای
کشاورزی و دام پزشکی ۲۵ ،هزار و  ۹۹۷نفر در رشتههای
بهداشت و رفاه (بهزیستی) و ۱۷هزار و۴۰۷نفر نیز در رشته
خدمات بیکار هستند .از کل ۷۶۸هزار بیکار دانش آموخته
دانشگاه هایکشور ۱۳هزارو ۴۵نفررشتهتحصیلیخودرا
اظهار نکردهاند.آخرین آمار تخصصی در این حوزه از بیکاری
 ۵۲هزارو ۱۶۹نفرفوقلیسانسودکترایحرفهایحکایت
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مدارکیکهخاک میخورد
از پزشک تاجر نخ تا مهندس پیتزا فروش

دارد که  ۱۱هزار و  ۸۸۶نفر در رشتههای علوم اجتماعی،
بازرگانی و حقوق تحصیل کردهاند و  ۱۲هزار و  ۳۵۳نفر نیز
دارای مدرک رشتههای مهندسی ،تولید و ساخت هستند.
 ۹۶۰۷نفر در رشته علوم ریاضی و رایانه و  ۶۷۸۱نفر نیز در
رشتهعلومانسانیوهنربودهاند.

▪ ▪مسافر کشی با مدرک کارشناسی زبان انگلیسی!

▪ ▪پذیرشدانشجوبدوندرنظرگرفتنحقایقبازارکار

دکتر عنایت قدیمی اقتصاد دان بر پایه داده های دانشگاهی
و تحقیقاتی نرخ بیکاری تا سال 1400را نگران کننده می
داند و می گوید:حتی در بهترین شرایط و بر اساس آن چه
کارشناساناقتصادیاعالمکردهاندوضعیتاشتغالدرسال
1400آن هم با بهترین شرایط ممکن نگران کننده است و
رقم بیکاران در سال 1400به چهار میلیون و 170هزار نفر
و نرخ 15.9درصد خواهد رسید.اعدادی که بر اساس رشد
اقتصادی5درصد تعیین شده است و اگر رشد اقتصادی یک
درصد محاسبه شود نرخ بیکاری در کشور از 25درصد نیز
فراتر خواهد رفت.در این شرایط جمعیت بیکاران جامعه به
بیش از هفت میلیون نفر خواهد رسید .در این میان بیکاری
درمیانتحصیلکردههایدانشگاهیرشدیبهمراتبباالتر
از نرخ بیکاری در کل کشور خواهد داشت و در خوش بینانه
ترینحالتتعدادبیکارانتحصیلکرده36درصدودرحالتی
بدبینانهرشدیدرحدود49درصدخواهدداشت.
دکتر قدیمی علت بیکاری بیش از پیش دانش آموختگان
دانشگاهیوبهکارگیریآنهادرمشاغلغیرتخصصیشانرا
درنحوهبرنامهریزیدانشگاههادرتوزیعرشتههایدانشگاهی
ومیزانپذیرشدانشجودراینرشتههابدونتوجهبهنیازهای
بازارکارمیداندومیگوید:دراینبینانگشتاتهامبهسوی
دانشگاههایینشانهخواهدرفتکهدرمسئلهپذیرشدانشجو
حقایق بازار کار را در نظر نگرفته اند و آسیب های بسیاری را
متوجهجامعهبهویژهجامعهتحصیلکردهکردهاند.ازحرکت
ایستادن چرخه بازتولید علم و ثروت در اقتصاد و بازنگشتن
هزینههایانجامگرفتهبرایتحصیلفردتنهابخشیازآسیب
های بیکاری در بین تحصیل کردگان و استفاده از آن ها در
مشاغلغیرمرتبطبارشتهتحصیلیشاناستوبهنوعیمی
توانآنرابلوکهشدنسرمایههایکشورقلمدادکرد.

▪ ▪پزشکیکهتاجرنخشد

بهروزپزشکاستامادستتقدیراوراراهیبازارکارکردهوحاال
به جای طبابت در مطب و بیمارستان در بازار تهران نخ معامله
میکند.خودشمیگوید:ازکودکیبهپزشکیعالقهداشتمو
دوستداشتمروزیپزشکشومتااینکهباقبولیدرکنکوروارد
دانشکده پزشکی شدم و تمام درهای موفقیت به رویم بازشد.
حاالدیگرخودمرادرلباسسفیدپزشکیمیدیدم.اماروزگار
آنگونهکهفکرشرامیکردمنبود.بهروزدرمیانصحبتهایش

هر از گاهی مجبور می شود تلفن های حجره اش را نیز جواب
دهدوبهقولکاسبهایبازارکارمشتریهاراهمراهبیندازد.
دکتر استکان چای را یک نفس سر می کشد و می گوید:بعد از
دانشگاهاوضاعآنگونهکهفکرشرامیکردمپیشنرفت.بعد
ازگذراندندورانطرحتبدیلشدهبودمبهیکپزشکعمومی
بیکارکهناچاربودباکمترینحقوقوامکاناتکارکندوبرخالف
آرزوهایش زندگی کند.در همان ایام به اصرار خانواده ازدواج
کردم و از همان روزها بود که مسیر زندگی ام تغییر کرد و به
کمکیکیازاقوامهمسرممسیربازارراپیشگرفتمودرنهایت
آن چیزی شدم که امروز می بینید.امروز کار و کاسبی ام خوب
استوازسطحدرآمدیمناسبیبرخوردارم.حاالتنهانامدکتر
رایدکمیکشموالبتهبرایاقوامونزدیکانهمطبابتمیکنم.
راس��ت��ش را بخواهید وقتی ب��ه دوران دانشجویی ام فکر
می کنم دلشوره ای وجودم را فرا می گیرد و پیش خودم می
گویم ای کاش پا به این راه نمی گذاشتم و جای یک نفر دیگر
که می توانست پزشکی مفید برای کشورش باشد را اشغال
نمی کردم .دکتر قدیمی در واکنش به سرنوشت پزشکانی
همچونبهروزوتغییرمسیرزندگیآنهابرخالفآنچهجامعه
برایشان سرمایه گذاری کرده است می گوید  :سرخوردگی
ه��ای اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آن در سطح رواب��ط
اجتماعی افراد به عنوان بخشی از آسیب ها قلمداد می شود.
در بررسی چرایی به وجود آمدن چنین پدیده ای شاید اتهام
اصلی متوجه دانشگاه هایی باشد که با بی برنامگی دانشجو
پذیرفته اند و بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه تنها به پر کردن
صندلی های خود پرداخته اند.در این زمینه باید دانشگاه ها
با نیازسنجی بازار کار در سطح ملی به مقوله آموزش نیروی
انسانی ورود پیدا کنند.به گفته این استاد دانشگاه ،اگرچه

جذببیبرنامهدانشجوبهویژهدرمقاطعتحصیالتتکمیلی
نقشیبهسزادرافزایشتعدادبیکارانتحصیلکردهداشته و
داردامانبایدازنبودظرفیتهاوفرصتهایکافیبرایایجاد
شغل های تازه توسط اقتصاد کشور طی سال های اخیر نیز
غافل شد.چراکه آمار منتشر شده توسط مرکز پژوهش های
مجلسدردورهزمانیسالهای84تا93حکایتازایجادتنها
680هزارفرصتشغلیجدیددارددرحالیکهتعدادجمعیت
جوانوتحصیلکردهکشوربهدوبرابرافزایشیافتهوبازارکار
توانجذباینتعدادافرادمتخصصرانداشتهاست.
▪ ▪تغییرشغلازحسابداریبهساختوساز

محسن 35ساله است و به جای نگه داشتن حساب و کتاب
شرکتی که روزی در آن کار می کرد حاال حساب و کتاب کار
خودش را نگه می دارد تا حداقل استفاده ای از رشته ای که
روزی برایش در دانشگاه تالش می کرد ،کرده باشد .او می
گوید  :مدرکش را از دانشگاه آزاد فیروزکوه گرفته است و
سختی های زی��ادی در چهار سال دوران دانشجویی اش
کشیده اس��ت.از ج��اده های برفی و سختی رفت و آمد در
زمستان ها گرفته تا دوری از خانواده و دوستان.او حتی چهار
سالی هم به عنوان حسابدار در شرکت های مختلف به قول
خودشباکمترین حقوق و تبعیض کار کرده است.می گوید :
وقتی دیدم با درسی که خوانده ام نمی توانم حداقل ها را هم
در زندگی داشته باشم تصمیم گرفتم شغلم را عوض کنم.
حاال شده ام پیمانکار ساختمانی.چندین مهندس و کارگر
زیر دستم کار می کنند و خدا را شکر کار و بارم خوب است .از
تحصیالتم هم برای کار خودم استفاده می کنم و دیگر نیاز
نیست حسابدار استخدام کنم.
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خیلی تاکید دارد که کارش مسافرکشی نیست.فعال کار
مناسب به دست نیاورده و از سر اجبار به مسافرکشی روی
آوردهتاخرجزندگیاشرادرآوردودستشجلویپدرشدراز
نباشد.رامین دو سالی می شود که از دانشگاه دانش آموخته
شده و هر روز هم دنبال کار است.اما امیدش را هنوز از دست
ندادهوهرروز صفحاتنیازمندیهایروزنامهرامرورمیکند
تا شاید گره کوری که بر زندگی شغلی اش خورده با یکی از
شماره های داخل آگهی های روزنامه باز شود.نیازی نیست
سوال پیچش کنی تا برایت از زندگی اش بگوید.رامین دل پر
دردی دارد.می گوید:زمان برگزاری کنکور به تنها چیزی که
فکر می کردم این بودکه وارد دانشگاه شوم و درس بخوانم.
فکرمیکردمهرچیزیبخوانمبهترازدانشگاهنرفتناست.اما
وقتیوارددانشگاهشدموحاالکهدرسمراتمامکردهاممتوجه
شدمبازارکاردراختیارآنهاییاستکهبهترینهستند.من
در رشته تحصیلی ام بهترین نبودم.ای کاش آن زمان کسی
راهنمایی ام می کرد که به هر طریقی درس خواندن و هر
رشتهایراخواندنموفقیتبههمراهنمیآورد.
▪ ▪پیتزافروشیبامدرککارشناسیارشد

پدر پزشک است و از همان ابتدا دوست داشت پسرهایش
هم پا جای پای پدر بگذارند.حامد با وجودی که پزشک نشد
اما تحصیالتش را ادامه داد و با فوق لیسانس گرفتن در رشته
مکانیک برخالف نظر پدر وارد حرفه ای شد که به آن عالقه
دارد و حاال در بین بهترین های صنفی که در آن کار می کند
قرارگرفتهاست.
حتیزمانبرایسرخاراندنهمنداردوبهسختیبهسواالتم
جواب می دهد.می گوید از اول هم کاسبی وپیتزا فروشی را
دوستداشتم.اماپدرومادرمتاکیدداشتندبایددرسبخوانی
و آدم موفقی شوی.خب من هم حرفشان را گوش کردم اما با
درس خواندن موفق نشدم.حاال خودم را موفق می دانم.هم
در کارم هم در زندگی ام.هر دویشان را دوست دارم و به نظرم
به آن چیزی که دوست داشتم دست پیدا کرده ام.راستش را
بخواهید همیشه به بابا می گویم ای کاشازاولواردبازارکار
میشدموعمرمرابیهودهدرکالسهایدرسیکهحاالهیچ
کاربردیبرایمنداردتلفنمیکردم.

▪ ▪پیامدهایاجتماعی

امابهراستیاستفادهازافراددرجایگاههایشغلیغیرمرتبط
با آنچه برایش تحصیل کرده اند چه پیامدهای اجتماعی
برای جامعه و شخص به همراه دارد.برای رسیدن به پاسخی
روشنبهسراغدکترسیدمحمدامینقانعیرادرئیسانجمن
جامعهشناسانایرانمیرویم.اوبهکارگرفتهنشدنافراددر
جایگاه های شغلی مرتبط با تحصیالت و استفاده از نیروی

▪ ▪تربیتبیشازاندازهنیرویمهندسی

وی مشکل اصلی در این حوزه را تربیت بیش از اندازه نیروی
مهندسیدرکشورمیداندواینکهمتاسفانهبهدلیلکپیکار
بودنصنعتدرایرانومبتنیبرمونتاژبودنآن،شاغالنبرخی
صنایعبرایتولیدنیازیبهدانشعمیقنمیبینندوحتیمی
توان در بسیاری از موارد از افرادی که تنها نام مهندسی را در
رشته های غیر مرتبط یدک می کشند برای کار در صنعت
استفادهکرد.بههمیندلیلاستکهدربازارکاررشتههاییکه
تعدادبیشتریدانشآموختهدارندباپرداختکمترینسبت
بهرشتهاصلیبهکارگرفتهمیشوند.
این موضوع را حتی می ت��وان در رشته های آزمایشگاهی
هم لمس کرد.به عنوان مثال در این رشته صاحبان مشاغل
ترجیح می دهند به جای استفاده از نیروی کار با تحصیالت
کارشناسی ارشد ازیک ک��اردان استفاده کنند و پرداختی
کمتری داشته باشند.اما به راستی چه چیزی باعث شده
جامعهتااینسطحدرگیربهکارگیرینیروهایغیرمتخصص
در مشاغل مختلف شود؟ دکتر قانعی راد مشکل اصلی را در
نظام شغلی و مدیریتی کشور می داند و می گوید:متاسفانه
در سطوح مدیریتی باال به شکلی صحیح و مناسب از دانش
آموختگان رشته های علوم انسانی استفاده نشده است .این
موضوعبهعنوانآسیبیجدیمطرحاستکهدرنهایتباعث
کاهشبهرهوریاقتصادیدرکشورمیشود.اوعلتایناتفاق
را به رسمیت شناخته نشدن مشاغل دانش آموختگان رشته
های علوم انسانی می داند و این که در بسیاری از موارد حتی
پست هایی مانند وزارت و معاونت وزارتخانه،در اختیار رشته
های مهندسی است .وی آسیب اصلی ناشی از این اتفاق را
متوجه اجتماع و مردم می داند.به عنوان مثال وقتی یک
مهندسبرمسنداجرایییکشهر،شهرداریو...مینشیند
بانگاهیسختافزاریبهآنجامعهمینگردوشهریراتولید
می کند خالی از مقوالت شهری ،اجتماعی و فرهنگی.با این
نگاهحتیاقتصادشهرینیزآسیبمیبیند.
وی بر این باور است که در اداره کردن یک سازمان دانش
فنی مرتبط با عملکرد آن سازمان در جایگاه سوم قرار دارد
و درک مفهومی و درک انسانی جایگاه اول و دوم را باید در
اختیارداشتهباشند.بهعنوانمثالمدیرانصنعتیبایددرک
مفهومیوانسانیازصنعتداشتهباشندودرعینحالبااین
دیدگاه نیروهای فنی را مدیریت کنند.در نهایت باید گفت
محوراصلی کار های مدیریتی نباید به دست فن ساالران
بیفتدچراکهعملکرداینافرادباعثبهکارگرفتهنشدنافراد
درحوزههایتخصصیخودمیشودودرنهایتتمامیارکان
جامعه از تصمیماتشان متضرر خواهند شد.درست مانند
اتفاقیکهامروزهرخدادهاست.
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کار جایگزین را باعث رشد ناهمگون کشور و درنهایت آسیب
دیدن جامعه از تصمیمات غیر حرفه ای این افراد می داند و
میگوید:علتاصلیبهکارگیریافراددرمشاغلغیرمرتبط
با تحصیالتشان دانش بر نبودن نظام اقتصادی ایران است و
اینکهفعالیتدرشغلهایمختلفنیازبهدانشگستردهای
نداردومدیرانمیتوانندبهجایاستفادهازافرادتحصیلکرده
باحقوقومزایایباالازافرادیباتحصیالتپایینتروالبته با
حقوقومزایایکمتراستفادهکنند.
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طراح جدول :مجید شادروح

3
4

افقی

-1اف��ش��ان��ه -ف���ردوس -عبث -دی��گ ب��زرگ مسی -2
شتربی كوهان -جدید -پارچه دریایی -ترس  -3خاك
صنعتی-پرندهایخوشرنگوخوشآواز-پدالیزیرپای
راننده -جای خلوت -جام ورزش��ی  -4بهشت شداد-
شیون -شهرصنعتی -ایستگاه قطار-آخرین توان -5
همكارمنكر-پناهگاه-طینت-تكان-6استارتماشین
های قدیمی -دالل -بلبل  -7نومید -در دورۀ ایلخانی
تا قاجار ملکی که از طرف پادشاه به کسی واگذار میشد
تا از مالیات آن زندگی کند  -قاضی ورزش��ی -دلجویی
-8ازحروفالفبایبیگانه-شگون-هرز-غالفشمشیر-
آتیالپادشاهخونخواراینقومبود -9روش-نیکوبدیع-
دربردارنده -چنینگفترستمبه  ......شیر/کهترسمکه
رخشمشدازکارسیر-جویخون-10اكنون-زرنگ-راه
یافته-ازبنیانگذارانانجمنموسیقیایران -11نوعی
خط-طریق-قصه-شهریدراستاناصفهان
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عمودی:

-1نام قدیم هشترود -ازروستاهای گردشگری گیالن
 -2مایعی ترش که بخش اصلی آن اسیداستیک و آب
است و از بعضی میوههای آب دار به دست میآید  -حرف
نیش دار -3جسر -شیشه -گ��ردن زن غالت  -4سر-
رج -یادداشت -5سمت راست -زبان -6آهسته -عیب و
ایراد  -7نیستی -زمخت  -8واحد پول ژاپن -ازنیروهای
مسلح -درون -9منقار پرنده -جان ها  -10خانه ییالقی
پارچهپنبهایسفیدآهاردار-11كوتاه -دادوفریاد-12روسری-ازسنگهایمعدنیگرانبها-13چهره-رودی
درلرستان-ردهدیوار-14توشه-روشنگری -15لباس
حمام-عابدمسیحی-16پایتختاندونزیدراینجزیره
قرار دارد -تونلی که فرانسه را به انگلیس متصل می کند
-17باالیفرنگی-منفذ-قمر-18شكاف-چربزبانیو
تملق-جنسخشن-19واحدپولچین-شهریدراستان
كرمان  -20پایتخت بولیوی -اث��ری از آنتوان چخوف
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