
 

 

 

Higher Education and Employment 

in Post-Islamic Revolution 

University 

Saeed Safari
1, 

Bahare Arvin
2*1, 

Kosar 

Karimipour
3
 

1- Ph.D. student, Faculty of  Humanities, Tarbiat 

Modares University, Tehran, Iran. 

2-Assistant Professor, Faculty  of  Humanities, 

Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. 

3-Ph.D. of Sociology, Faculty of  Humanities, 

McMaster University, Torento, Canada. 

 

Abstract 

The quantitative expansion of higher 

education in Iran as well as the rest of the 

world, often referred to as massification and 

globalization of higher education, has raised 

many questions. A serious issue worthy of 

examination is the rationale which justifies 

the rapid expansion of higher education in 

Iran compared to regional and global trends. 

This paper deals with this question. The data 

analyzed in this study with secondary 

analysis method is based on census statistics 

in post-revolution period. The data has been 

analyzed within the framework of human 

capital theory and the relevant theories, such 

as graduate employability and educational 

production functions. The findings show that 

the relationship between rising numbers of 

graduates and per capita graduate 

employment in post-revolution Iran do not 

follow a single trend. Our analysis shows 

that for the period between 1986-1996, 

human capital theory can explain the 

development of higher education in Iran. But 

for the years after 1996, this theory is not 

capable of providing a satisfactory answer to 

the question of higher education 

development, especially among women. Our 
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analysis also shows that the rationale behind 

the irrelevancy between development of 

higher education and employment differs 

among males and females. 
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 آموزش عالی و اشتغال در دانشگاه پس از انقالب اسالمی

 3پور کوثر کریمی، *2نیآروبهاره ، 1سعيد صفري

 دانشگاه تربیت مدرس شناسي فرهنگي، دانشکده علوم انساني، دکتری جامعهانشجوی د -1

 شناسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربیت مدرس استادیار جامعه -2

 .مکستر، تورنتو، کانادادانشگاه مک علوم انساني، ، دانشکدهشناسيدکتری جامعه -3

 

 دهيچك
شود، ابهامات فراوان و مسائل  برده مي  شدن آموزش عالي نام ای و جهاني که از آن تحت عنوان توده در دنیاگسترش کمي آموزش عالي در کشورمان و همچنین 

شدت افزایشي آموزش عالي  روند به کننده تواند توجیه چه منطقي مي گونه مطرح نمود که اساساً توان این جدی به همراه آورده است. یکي از این ابهامات را مي

های سرشماری آمار و نفوس  داده با استفاده از روش تحلیل ثانویه و ای باشد. سؤالي که در این پژوهش مقایسه با روندهای جهاني و منطقه در کشورمان در

ی شغلي و  نهالتحصیالن دانشگاهي درزمی انساني و نظریات مرتبط با آن همچون توانمندسازی فارغ  سرمایه  عد از انقالب و در چارچوب نظریهمسکن در ادوار ب

التحصیالن دانشگاهي و  ارغاین امر است که در نسبت میان روند افزایشي ف  دهنده های این پژوهش نشان یافتهایم.  به آن پرداخته ،کارکردهای تولیدی آموزش

  نظریه 1365-75  که در فاصله نحوی برد. به س نامجن اسالمي و در میان دوهای مختلف بعد از انقالب  توان از روند یکساني در سال نمي اشتغال آنان،  سرانه

تواند به  نمي ،خصوص در مورد زنان به ،این نظریه 1375های بعد از  گسترش آموزش عالي در کشورمان باشد، اما در سال کننده تواند تبیین سرمایه انساني مي

التحصیالن دانشگاهي در مورد زنان و  ترش آموزش عالي و اشتغال فارغای بدهد و منطق عدم ارتباط گس کننده پرسش چرایي گسترش آموزش عالي پاسخ قانع

 مردان دانشگاهي متفاوت است.

 التحصیالن دانشگاهي التحصیالن دانشگاهي، بیکاری فارغ سرمایه انساني، گسترش آموزش عالي، اشتغال فارغ  نظریه: ها کليدواژه

 شود: نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميبرای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به 

Safari, S., Arvin, B., & Karimipour, K. (2019). Higher education and employment in Post-Islamic revolution 

University. Journal of Science & Technology Policy, 11(1), 1-14. {In Persian}. 

DOI: 10.22034/jstp.2019.11.1.2045 

 

 1مقدمه -1
به  1237/1856وزارت علوم در سال  کهبا در نظر داشتن این

 علي شاهدوست فتح اد السلطنه، فرزند دانشگری اعتض تصدی

توان ادعا نمود  مي ،شدکه رئیس دارالفنون نیز بود، تأسیس 

برخوردار  ساله 160  عالي نوین در ایران از تاریخچه آموزش

حوادث  ساله، 160عالي در طي این تاریخ  [. آموزش1است ]

ما به  پیونددهنده  از سر گذرانده است. حلقه گوناگوني را
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سرگذشت دانشگاه در کشورمان، مسائل کنوني و حاضر 

ي از تغییرات محسوس آموزش عالي در کی دانشگاه است.

د کشورمان، گسترش چشمگیر مؤسسات آموزش عالي و تعدا

الخصوص در  ن دانشگاهي، عليالتحصیال دانشجویان و فارغ

تغییرات  روند 1ز انقالب است. شکل زماني پس ا  برهه

و در آموزش عالي در ایران  2نام مربوط به نرخ ناخالص ثبت

 دهد. کشورهای منطقه را نمایش مي

                                                 
2 Gross enrolment ratio in tertiary education 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQzKyD8czfAhURjqQKHfUbCOcQFjAOegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fknoema.com%2Fatlas%2Ftopics%2FEducation%2FTertiary-Education%2FGross-enrolment-ratio-in-tertiary-education&usg=AOvVaw0-M2E-gS93nfrCXRxi3hPn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQzKyD8czfAhURjqQKHfUbCOcQFjAOegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fknoema.com%2Fatlas%2Ftopics%2FEducation%2FTertiary-Education%2FGross-enrolment-ratio-in-tertiary-education&usg=AOvVaw0-M2E-gS93nfrCXRxi3hPn
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 هاي یونسكو منبع: بانک داده . نام در جهان و مناطق گوناگون آن ( نرخ ناخالص ثبت1شكل 

 

 رشد که کردتوان ادعا  مي ،1با توجه به اطالعات شکل 

د از روند جهاني و به بع 2005دانشگاه در کشورمان از سال 

شیب بسیار شده و با  ای گسترش آموزش عالي جدا منطقه

جدی در   رغم فاصله عليکه  نحوی به ،یافته تندی گسترش

های  در مقایسه با باالترین نرخ ،گسترش  های اولیه سال

، (مربوط به آمریکا، اروپای غربي و شرقينام ) ناخالص ثبت

مناطق بسیار  نام این های ناخالص ثبت به نرخ 2015در سال 

 نزدیک شده است.

این  توان گفت موزش عالي در دنیا ميآ با نگاهي به گسترش 

افتاده و  طور مشخص پس از جنگ جهاني دوم اتفاق پدیده به

بوده تأثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعي  تحت ،بیش از هر چیز

شدن اقتصاد پساصنعتي بوده است.  مطرح ها آناز  که یکي

ورود بسیاری از کشورها به اقتصاد پساصنعتي یا اقتصاد 

منجر به افزایش نیاز به نیروی کار بسیار ماهر شد.  1دانایي

درنتیجه بیشتر مشاغل پردرآمد و دارای اعتبار اجتماعي باال، 

عالي  آموزش .[2شدند ]های دانشگاهي  مستلزم آموزش

به  2005همسو با روند جهاني و از  2005کشور ما نیز تا سال 

یافته  بعد با رشد بیشتری در مقایسه با روند جهاني گسترش

توان پرسید چه عواملي در گسترش آموزش  است. حال مي

دانشگاه با چه کارکردی در  واند؟  عالي در ایران نقش داشته

                                                 
1 Knowledge Economy 

وسوی گسترش سریع حرکت  ه سمتنظام اجتماعي ب

 است؟ کرده

 

 مبانی نظري پژوهش -2

با استمداد از منظرهای  توان به سؤال محوری پژوهش مي

تضادگرایي و  کارکردگرایي،جمله  از-گوناگون نظری 

حاضر در چارچوب نظریات  مقالهپاسخ داد.  -نهادگرایي

درصدد پاسخگویي به این پرسش است. در  ،کارکردگرایانه

 توان با توسعه آموزش عالي را مي این چارچوب، گسترش

اقتصاد ملي، عقالني شدن و تمایز کارکردی مرتبط دانست. در 

ر تقاضای آموزش عالي ظپرتو این چارچوب نظری و از من

شدن و تمایز  اقتصاد ملي، عقالني  توان گفت: توسعه مي

منجر به ایجاد تقاضاهای فردی و جمعي برای  ،کارکردی

آموزش عالي نیز   عرضه شود. در وجه آموزش تخصصي مي

اقتصادی منجر به ایجاد نیاز به منابعي برای برطرف   توسعه

ر چارچوب . همچنین دشود کردن این نیازها مي

عنوان یک کاالی  توان به به آموزش عالي ميگرایانه،  کارکرد

شان برطرف  مصرفي نگریست که در جوامعي که نیازهای اولیه

توان از  که مي ای کلي  باالیي دارد. گزاره شده است، متقاضي

که گسترش  است این چارچوب نظری استخراج نمود آن

. [3است ]قتصادی ا  تأثیر توسعه شدت تحت آموزش عالي به
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انساني در چارچوب نظریات کارکردگرایانه، به   سرمایه  نظریه

انساني   نگرد که سرمایه از این منظر مي گسترش آموزش عالي

از طریق  ، به این شیوهاقتصادی کشورها  توسعه نیاز برای مورد

شود. بدین معنا که نیاز به نیروی کار  آموزش عالي تأمین مي

التحصیالن  تقاضای تعداد بیشتری از فارغماهر، منجر به 

رسد  به نظر ميپس [؛ 4] دشو دانشگاهي در یک کشور مي

تری که در  کم در برابر محیط اقتصادی گسترده دانشگاه، دست

آماده ن، هدف آو   ظایف روشني داردکند، و آن فعالیت مي

آموختگاني است که در راستای ارتقای رفاه  کردن دانش

 .[5کرد ]آفریني خواهند  اقتصادی کشور نقش

  چارچوب کارکردگرایانه به رابطه نظریاتي که در ،در ادامه 

پردازند، مطرح  میان گسترش آموزش عالي و اشتغال مي

منظور برقراری نسبت میان ورودی آموزش عالي  به .شوند مي

 1تئوری کارکردهای تولیدی آموزش توان از مي ،وجي آنو خر

عنوان  ها به بهره گرفت. این رویکرد اقتصادی به دانشکده

منظور  نگرد که منابع گوناگون آموزشي با یکدیگر به مکاني مي

شوند. بر  وارد کنش متقابل مي ،های آموزشي تولید خروجي

مؤثر گذاری در آموزش عالي  اساس این مدل، اگر سرمایه

وری باال خواهد بود و منجر به کیفیت باالی  باشد، بهره

وری آموزش عالي بر اساس  . بررسي بهره[6شود ] آموزشي مي

های آموزشي دارای معیارهای گوناگوني است.  ماهیت ورودی

های آموزشي  ورودی [7] 3سیپو هانوشک و  [6] 2هانوشک

سطح  جو،دانش-کنند: نسبت استاد دسته تقسیم مي را به هفت

ی مالي مزایا مدرسان،  تحصیالت مدرسان، سطح تجربه

دانشجویي، مدیریت دانشکده و   سرانه  مدرسان، هزینه

منظور ارزیابي عملکرد آموزش  به [8] 4هادرمنامکانات آن. 

ي به ازای هر آموزش برد: هزینه ، از شش ورودی نام ميعالي

دانشجو، سطح تحصیالت استاد، سطح -دانشجو، نسبت استاد

مدیریتي آن.   استاد، امکانات دانشکده و هزینهپاداش 

های گوناگوني  توانند با شاخص پیامدهای آموزش عالي نیز مي

دستاوردهای آموزشي  بررسي قرار بگیرند. عموماً مورد

های مربوط به پیامدهای  در بسیاری از ارزیابي تحصیالت،

حظه قرارگرفته است و مطالعات آموزش عالي مورد مال

عنوان برون داد آموزش عالي در نظر  کمتری نرخ اشتغال را به

                                                 
1 Educational production functions 
2 Hanushek 
3 Pace 
4 Hadderman 

التحصیلي  نرخ فارغ اند. بسیاری از مطالعات در آمریکا، گرفته

عنوان دستاورد سطوح مختلف آموزش عالي مطرح  را به

عنوان دستاورد  را به 6نرخ بازده آموزش عالي [9] 5اند. بن کرده

های اقتصادی همچون دریافت بورس  ورودی آموزشيِ

ی آموزشي به ازای هر دانشجو در نظر  تحصیلي و هزینه

با در نظر گرفتن  [10] 7لي و چانگ که گیرد. درحالي مي

همچون امکانات ساختاری و -اقتصادی  متغیرهای ورودیِ

نرخ  هدف پژوهش حاضر، همسو با -تجهیزات دانشکده

عنوان خروجي آموزش  شگاهي را بهالتحصیالن دان اشتغال فارغ

  اند. عالي در نظر گرفته

 ،8شغلي  التحصیالن دانشگاهي درزمینه ارغتوانمندسازی ف

ی ارتباط میان آموزش  توان درزمینه مفهوم دیگری است که مي

 مفهوم اشاره به مجموعه نمطرح نمود. ای ،عالي و بازار کار

برای های شخصي دارد که  ها، ادراک و نگرش مهارت

التحصیالن دانشگاهي شانس باالتری از اشتغال و موفقیت  فارغ

ها منجر به  این مهارت کند. در شغل انتخابي را فراهم مي

ها، کارفرما، جامعه و اقتصاد  وری شخصي آن بهره افزایش 

ی [ توانمندساز11] 9هیلیج و پوالرد .[10] شود مي

در کسب ک شخص توانایي ی»التحصیالن دانشگاهي را  فارغ

آن شغل و تغییر شغل در ماندن در یک شغل اولیه، باقي

ای از  کنند. توانمندسازی به مجموعه تعریف مي «صورت نیاز

ها را به سه  توان آن لي ميک طور عوامل وابسته است که به

کلي دانش، مهارت و نگرش تقسیم نمود. براون و   دسته

ها به این معنا توانمندسازی تن بر این باورند که [12] 10هسکث

نیست که یک نفر قادر به انجام الزامات یک شغل خاص 

باشد، بلکه همچنین به این معناست که چگونه وی در برابر 

در سطح  نیز باشد. اگرچه دارای اقتدار ،دیگر متقاضیان کار

تأثیر بسیاری از متغیرها همانند تصمیم مربوط به  ،کالن

بر بازار کار، شرایط تولیدات خانگي، تأثیر بازار تولید 

وری،  شد و بهرهگذاری در یک کشور مشخص، ر سرمایه

توانند  گذاری مستقیم خارجي مي سرمایه بازارهای اقتصادی و

اما در سطح فردی این تحصیالت است که  کننده باشند تعیین

منظور ورود به بازار  در آماده ساختن افراد به را نقش محوری

                                                 
5 Ban 
6 The rate of return to higher education 
7 Lee and Chung 
8 Graduate Employability 
9 Hillage & Pollard 
10 Brown & Hesketh 
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آموزش  های مربوط به مهارتکار و مهیاکردن آنان برای 

رسد  گونه به نظر مي ، دارد. اینالعمر صورت مادام تجربیات به

به میزان بیشتری در افرادی که  های مرتبط با تولید مهارت

 چرا .شود دارای کمیت و کیفیت تحصیالت هستند، یافت مي

در حین تغییر وضعیت به آموزش عالي « 1اقتدار مهارتي»که 

امروزه با اقتصاد جهاني مواجه هستیم [. 13] ابدی افزایش مي

 که در آن رقابت و تحرک اقتصادی به اموری فراتر از

 از فرآیندهای تولیدی وابسته است های ارزش متشکل  زنجیره

باالیي به کیفیت آموزش عالي و   و تولیدات با درجه

توان  بنابراین درمجموع مي؛ وپرورش وابسته هستند آموزش

هم نتیجه و هم میزان توانمندی شغلي،  در سطح فردی، گفت

کیفیت آموزش عالي است. با نگاهي به   کننده عامل تعیین

ای از شکوفایي بازار  بخش تقاضا، کیفیت آموزش عالي نشانه

پذیری کیفیت  کار و شغل است و در نگاهي تولیدی، دسترس

ي تواند دانش دانشگاه مطلوبي از مؤسسات آموزش عالي، مي

التحصیالن دانشگاهي را به یکدیگر پیوند  و توانمندسازی فارغ

اصالح آموزش عالي در  2یجسِ در همین راستا، پروژه دهد.

چهار کشور اروپایي دانمارک، فنالند، مجارستان و اسپانیا را 

 .[14است ]در دستور کار قرار داده 

 

 پيشينه تجربی -3
داخلي و   در دو بخش پیشینه ،تجربي پژوهش حاضر  پیشینه

 :است شده خارجي تنظیم 

ای  توده»ی تحت عنوان ا در مقاله [2] يهمتدر پیشینه داخلي، 

شدن آموزش عالي وزندگي دانشگاهي در ایران: تأملي در 

به تشریح گسترش کمي و  «تجربیات زیستي دانشگاهیان

ها و پیامدهای آن برای  شتابان آموزش عالي، داللت

عالي و  یان، اساتید و ساختار و کارکرد نظام آموزشدانشجو

اساتید دانشگاهي پرداخته است.   بازنمایي تجربیات زیسته

ای شدن آموزش  دهد که توده های پژوهش وی نشان مي یافته

عالوه  رتقای کیفیت آن همراه نبوده است.با ا ،عالي در ایران

اسب و ش عالي متننظام آموز بدنه های مختلف بخش ،بر این

گسست جدی از  اند و دانشگاه دچار رشد نکرده هماهنگ

در پژوهشي با  ]15[راد  قانعي است. بخش صنعتي کشور شده

                                                 
1 skills hierarchy 
2 SAGE: Student Advisement of Graduate Employability 

آموختگان  دانش یناموزون آموزش عالي: بیکار  توسعه»عنوان 

به علت مهاجرت نخبگان در ایران  «و مهاجرت نخبگان

کیفي  کند توسعه وی در این پژوهش تأکید ميپرداخته است. 

شود که نیروی  آموزش عالي در ایران هنگامي ممکن مي

در « ای مبادله  سرمایه»ازپیش به یک  انساني بیشمتخصص 

المللي  معتبر بینشده و مانند ارزهای  بازارهای جهاني تبدیل

های وی حاکي از آن است  شدني باشند. یافته جا عرضه در همه

ي وارد دانشگاه های دولتي با بخش که بازار آزاد و ارگان

ها  انساني دانشگاهیان در این بخش  اند و سرمایه تعامل نشده

مطابقت روند  گیرد. وی به دلیل عدم ه قرار نمياستفاد مورد

ای شدن  ای شدن آموزش عالي در کشورمان با لوازم توده توده

ای شدن  توده»آموزش عالي در دنیا، از این روند تحت عنوان 

در [ 16رشوند ]برد.  در کشورمان نام مي« متراکم آموزش عالي

پژوهشي به عوامل جمعیتي و اجتماعي مؤثر بر وضعیت 

های  یافته است.  التحصیالن آموزش عالي پرداخته اشتغال فارغ

پژوهش وی حاکي از آن است که احتمال اشتغال 

التحصیالن زن است. در  تر از فارغ التحصیالن مرد بیش فارغ

التحصیالن زني که دارای  ل اشتغال فارغمیان زنان نیز احتما

سطح تحصیالت کارشناسي ارشد هستند بیشتر از زناني است 

 [ در17] انینظرکه فاقد مدرک دانشگاهي هستند. ربیعي و 

به  «شناسي سالمت نظام آموزش عالي سیبآ» نام پژوهشي با

های آموزش عالي کشور  یافته در مراکز و موسسه فساد سازمان

های آنان حاکي از این است که مؤسسات  کنند. یافته اشاره مي

آموزش عالي در ایران به علت رواج فساد علمي، سازماني و 

ای  در مطالعه [18همکاران ]الهي و  ، کارآمد نیستند. فتحمالي

آموزش عالي   های توسعه تحلیل محتوای برنامه»تحت عنوان 
با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی استقالل نظام 

عد از به تحلیل کارکردهای دانشگاه در ایران ب «دانشگاهي

های آنان  اند. یافته پرداخته  توسعه  انقالب در طول پنج برنامه

گیری  ه، تغییر جهتتوسع که در طول پنج برنامهدهد  نشان مي

های  گذاران کشور، از مدل استریزان و سی و نگرش برنامه

های حکمراني هومبولتي و  دلگرا به م حکمراني دولت

 داده است. محور رخبازار

خارجي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر،   در پیشینه

از دانشگاه تا »عنوان  در اثری تحت [19کاران ]وهم 3بارتلت

                                                 
3 Bartlett 



 1398 بهار، 1، شماره يازدهمسال فناوری،  و فصلنامه سیاست علم  ؛پور کوثر کريمی، نيآروبهاره ، سعید صفری

5 

ازار کار و آموزش عالي در به بررسي نسبت نیازهای ب «اشتغال

های آنان حاکي از آن  اند. یافته بالکان غربي پرداخته  منطقه

های  در بالکان غربي با چالش است که نظام آموزش عالي

نام دانشجویان با  جدی مواجه است. افزایش نرخ ثبت

منابع الزم برای تأمین نیازها همراه بوده و این امر  محدودیت

است. منجر به افزایش مؤسسات آموزش عالي خصوصي شده 

همچنین کارفرماها در مناطق ذکرشده به دلیل عدم هماهنگي 

برای تحصیالت دانشگاهي ارزش و  دانشگاه و نیازهای بازار،

 رابطه بررسي [ به10چانگ ]اعتبار زیادی قائل نیستند. لي و 

های تقویت این رابطه  راهو « و اشتغال آموزش عالي»میان 

هزینه برای   دهد سرانه های آنان نشان مي یافتهاند.  پرداخته

علمي  تعداد دانشجو به ازای هر عضو هیئتو  دانشجو،

داری بر روی افزایش شانس  و معني طور پایدار وقت به تمام

 [20] 1خارالتحصیالن دانشگاهي تأثیرگذار است.  اشتغال فارغ

پذیری و آموزش  اشتغال، اشتغال»ای تحت عنوان  در مطالعه

پردازد.  ی میان این سه مي گمشده ایه به حلقه «عالي در هند

الی متقاضیان کار در هند، با توجه به تعداد با کند مي وی بیان

است.  پذیری جوانان هندی از اهمیت باالیي برخوردار اشتغال

دهد که تنها افراد بدون مدرک  های پژوهش وی نشان مي یافته

های مناسب بازار کار ددانشگاهي نیستند که فاقد استاندار

صورت  التحصیالن دانشگاهي نیز به هستند، بلکه فارغ

نیاز برای بازار کار قرار  ای زیر استانداردهای مورد پیوسته

آموزش عالي در چین   توسعه [21] 2دارند. لي، والي و ژینگ

و  2000های  التحصیالن دانشگاهي در بین سال و بیکاری فارغ

طالعه با توجه به اند. در این م بررسي قرار داده را مورد 2005

التحصیالن دانشگاهي در مناطق  تفاوت نرخ بیکاری فارغ

هر منطقه با توجه به نرخ بیکاری   شده مختلف چین، پیشنهاد

اش اقدام به تعیین ظرفیت دانشجو  التحصیالن دانشگاهي فارغ

عالي نیز مطابق با کیفیت آموزش  بایستي زمانمنماید و ه

[ 22] 3یهارودیگری   د. در مطالعهنیازهای بازار ارتقا پیدا کن

دانشگاهي و التحصیالن  میان توانمندسازی فارغ رابطه به

که آموزش  ادهد های وی نشان یافتهو   ها پرداخته اشتغال آن

التحصیالن دانشگاهي  توانمندسازی فارغ عالي برای افزایش

متمرکز شود  4العمر های آموزشي مادام بایستي بر روی مهارت

                                                 
1 Khare 
2 Li, Whalley and Xing 
3 Harvey 
4 lifelong learning 

بر فرآیندهای فعال درک  آموزش و یادگیری مقطعي جای و به

جای یادگیری مکتوبات  کردن تکیه کند. فرآیندهایي که به

های مواجهه با مسائل  ثابت وغیرمنعطف دانشگاهي، بر مهارت

 تأکید دارد. 5دنیای مابعد تحصیالت

توان گفت که همتي و  شده مي های انجام با نگاهي به پژوهش 

در  خود به علل گسترش آموزش عاليهمکاران در پژوهش 

صورت  راد نیز در پژوهش خود به اند. قانعي کشورمان نپرداخته

ای شدن آموزش عالي در  تجربي و روندی نسبت میان توده

بررسي  التحصیالن دانشگاهي را مورد کشورمان و اشتغال فارغ

قرار نداده و صحبتي از ضعف و شدت میزان گسترش 

التحصیالن دانشگاهي در  اشتغال فارغآموزش عالي و میزان 

هش خود رشوند نیز در پژو کند. های گوناگون نمي سال

التحصیالن دانشگاهي  اشتغال فارغ  صورت روندی به مقایسه به

زن و مرد نپرداخته است و تأثیر نرخ بیکاری کل کشور را بر 

التحصیالن دانشگاهي مورد مالحظه  روی نرخ بیکاری فارغ

اللهي نیز در پژوهش خود به  ست. ربیعي و فتحقرار نداده ا

کیفیت آموزش عالي در کشورمان  علل گسترش کمي و بي

 های خارجي نیز بارتلت و همکاران و اند. در پژوهش نپرداخته

صورت روندی آیا  اند که به لي و چونگ به این نکته نپرداخته

تواند  بازار کار مي التحصیالن دانشگاهي در جذب فارغ

بالکان غربي   کننده گسترش آموزش عالي در منطقه توجیه

ای شدن آموزش  باشد. هاروی نیز بیش از کشف علل توده

عالي به راهکارهایي در جهت هرچه بیشتر مؤثر شدن آموزش 

توان گفت تحلیل تجربي  بر این مبنا، مي. عالي پرداخته است

، ساله 40ای  و روندی گسترش آموزش عالي در ایران در بازه

های قبلي به شمار  وجه تمایز این پژوهش نسبت به پژوهش

 آید. مي
توان ادعا نمود مطابق با نظریه  چه گفته شد، مي بر اساس آن 

انساني یکي از کارکردهای اصلي دانشگاه، آموزش   سرمایه

های شغلي الزم برای پیشبرد اهداف اقتصادی هر  مهارت

رای افراد دارای کشور در بعد کالن و افزایش شانس اشتغال ب

مدرک دانشگاهي در بعد فردی آن است. تئوری کارکردهای 

نگرد که دارای  مي ایسامانهمثابه  تولیدی آموزش به دانشگاه به

ي اندیشمندان نرخ برخ ورودی و خروجي خاص خود است.

 اند، عنوان خروجي آن در نظر گرفته بازده آموزش عالي را به

                                                 
5 Post-education world 
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 اشتغال نرخ [10] و جانگچو همچون که متفکراني  درحالي

عنوان شاخص ارزیابي  را به التحصیالن دانشگاهي فارغ

عنوان محصول ورودی امکانات ساختاری  خروجي دانشگاه به

های  هشچراکه مطابق پژو اند مطرح کرده و تجهیزات آن

  عرضه ی[ توانمند10چونگ ] ولي  [ و15راد ] قانعي

ز کارکردهای مهم کنوني التحصیالن به بازار کار، یکي ا فارغ

التحصیالن  توانمندسازی فارغ  نظریه شود. دانشگاه را شامل مي

دانشگاهي نیز کارکرد اصلي دانشگاه را آموزش مهارت، 

ی درویکر داند. دو های مرتبط با اشتغال مي ادراک و گرایش

 انساني جای داد.  سرمایه  ذیل نظریه ها را در توان آن که مي

توان سؤال محوری پژوهش را  شده مي طرحنظریات م مطابق 

آیا گسترش آموزش عالي در بندی نمود که  بدین گونه صورت

نیاز برای  هدف تأمین نیروی انساني متخصص مورد با ایران
سؤالي که در بخش  است؟ شده  اقتصادی کشور انجام  توسعه

 گیرد. بررسي قرار مي ها با تفصیل بیشتری مورد یافته
 

 ها و تحليل دادهروش گردآوري  -4

  استفادهشامل  1های ثانویه در این مطالعه از روش تحلیل داده

، 85، 75، 65، 1355های  های نفوس و مسکن سال سرشماری

 ،استفاده در این مطالعه مورد های داده است. شده 95و  90

التحصیالن، بیکاران و شاغالن دارای مدرک  تعداد فارغ

ساله و بیشتر فاقد  20بیکاران و  دانشگاهي و تعداد شاغالن

مدرک دانشگاهي است. در آمار مربوط به تعداد 

نشجویان از منظور حذف دا التحصیالن دانشگاهي، به فارغ

، از آمار افرادی که در حال حاضر التحصیالن تعداد فارغ

است. جمعیت فعال این دو  شده  استفاده ،کنند تحصیل نمي

مدرک دانشگاهي و فاقد مطالعه )افراد دارای  گروه مورد

مدرک دانشگاهي( نیز با استفاده از جمع دو جمعیت بیکار و 

 است. آمده  دست شاغل به

التحصیالن،  فارغ  انهمنظور کنترل متغیر جمعیت، سر به 

 شاغالن، بیکاران و فعاالن دانشگاهي و غیردانشگاهي محاسبه

شاغالن   ها از سرانه . در برخي از تحلیلاست شده 

 التحصیالن استفاده کل جمعیت فارغ التحصیل نسبت به فارغ

 20کل افراد  جمعیتي نسبت به  شده و در سایر موارد سرانه 

شاغالن   سرانه است.  گرفته ساله و بیشتر مورداستفاده قرار

                                                 
1Secondary Data Analysis 

التحصیل دانشگاهي و غیردانشگاهي در تعداد  فارغ

ساله و بیشتر فاقد  20التحصیل دانشگاهي و جمعیت  فارغ

بهتر روند اشتغال این   منظور مقایسه صیالت دانشگاهي بهتح

ساله  20تعداد شاغالن و بیکاران   است. شدهاستفاده دو گروه 

ساله و بیشتر کشور از  20و بیشتر کشور از تفریق کل شاغالن 

که  آمده است، چرا دست شاغالن و بیکاران دانشگاهي به

 20شگاهي دارای سن التحصیالن دان توان انتظار داشت فارغ مي

سال و بیشتر باشند. کل جمعیت فاقد تحصیالت دانشگاهي 

 شده است. نیز با استفاده از همین ترتیب محاسبه

 

 ها یافته -5
گسترش   رابطه با در نظر داشتن های این پژوهش بخش یافته

ت آموزش عالي، اشتغال و جنسیت، در پي پاسخ به این سؤاال

و  کارانیب الن،یلتحصا فارغ  محوری است: تغییرات در سرانه

ی با یکدیگر از چه  در مقایسه کشور يشاغالن دانشگاه

کند؟ آیا روند تغییرات برای زنان و مردان  روندی پیروی مي

 اشتغال عدمنرخ  شیافزابا  ایآ متفاوت بوده است؟

ي، نرخ عدم اشتغال افراد فاقد مدرک دانشگاه النیالتحص فارغ

شاغالن  تغییرات سرانه است؟ کرده ادانشگاهي نیز افزایش پید

دانشگاهي و غیردانشگاهي در میان مردان وزنان چه 

 يالتحصیالن دانشگاه اصوالً فارغهایي با یکدیگر دارد؟  تفاوت

و  اند؟ زنان وجوی کار بوده در جستحال  به تا زانیبه چه م

 هایي با یکدیگر دارند؟ فعالیتشان چه تفاوت  مردان در سرانه

 يدر ط يدانشگاه النیالتحص فارغ تیش نرخ فعالکاه ایآ

سهم زنان از آموزش  شیبعد از انقالب به علت افزا یها سال

 شیاز افزا يکاهش را ناش نیا توان يم ایبوده است  يعال

 اند؟ کار نبوده یایدانست که جو يدانشگاه النیالتحص فارغ

التحصیالن،  فارغتغییرات در تعداد   منظور مشاهده در ابتدا، به 

روند این دو با   و مقایسه بیکاران و شاغالن دانشگاهي

 شود. ارائه مي 1 اطالعات مربوط در جدول  یکدیگر،

التحصیالن  تعداد فارغ توان گفت يم 1های جدول  مطابق داده

 34( 1395تا  1355از سال ) 40دانشگاهي در طول مدت 

حدود چند صد هزار که این تعداد از  طوری برابر شده است، به

میلیون  10به نزدیک  1355التحصیل دانشگاهي در سال  فارغ

یعني در ؛ افزایش پیداکرده است 1395التحصیل در سال  فارغ

ساله و بیشتر کشور دارای  20% از جمعیت 18، 1395سال 



 1398 بهار، 1، شماره يازدهمسال فناوری،  و فصلنامه سیاست علم  ؛پور کوثر کريمی، نيآروبهاره ، سعید صفری

7 

زمان  وجود افزایش هم اند. همچنین با مدرک دانشگاه بوده

هزار نفر به بیش از  250 تعداد شاغالن دانشگاهي از حدود

جمعیت حدود ، کشور شاهد 1395پنج میلیون، در سال 

 رنفری بیکاران دانشگاهي بوده است.هزا میلیون و دویست یک

اغالن و بیکاران التحصیالن، ش فارغ  تغییرات سرانه  مشاهده

ساله و بیشتر( در  عیت بیستهزار نفر جمدانشگاهي )در صد

 کند. ها را فراهم مي این شاخص  ، امکان مقایسه2 شکل 

 

 التحصيالن، بيكاران و شاغالن دانشگاهی تعداد فارغ (1 جدول 

التحصیالن دانشگاهی تعداد فارغ سال تعداد شاغالن دارای مدرک  

 دانشگاهی

تعداد بیكاران دارای مدرک 

 دانشگاهی

1355 282,848 244,520 10,784 

1365 587,894 497,286 33,110 

1375 1,501,000 1,402,617 58,145 

1385 4,330,850 3,315,992 373,513 

1390 6,361,291 4,268,287 768,051 

1395 9,638,853 5,306,396 1,185,294 

 

 

 

  
 

ساله و بيشتر کشور 20التحصيالن، شاغالن و بيكاران دانشگاهی در جمعيت  فارغ  تغييرات سرانه (2شكل 
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 ساله و بيشتر کشور 20التحصيالن، شاغالن و بيكاران مرد و زن دانشگاهی در جمعيت  فارغ  تغييرات سرانه (3شكل 

 

  تغییرات سرانه توان گفت که مي 2شکل با توجه به 

  با تغییرات سرانه 1375ي تا سال التحصیالن دانشگاه فارغ

ساله و بیشتر کشور، روند  20ها در جمعیت  اشتغال آن

بعد، روند  به 1375تقریباً مشابهي دارند. اما از سال  صعودی

 1375گیرند. در سال  تغییر این دو سرانه از یکدیگر فاصله مي

هزار نفر التحصیالن و شاغالن، در صد فارغ  اختالف سرانه

ر کشور، کمي بیش از سیصد نفر ساله و بیشت جمعیت بیست

هزار نفر جمعیت التحصیل، در صد نفر فارغ 5138از )است 

نفر شاغل هستند(، ولي این  4802ساله و بیشتر،  بیست

به حدود  1395اختالف سرانه با طي روندی صعودی در سال 

هزار التحصیل، در صد نفر فارغ 17438ز رسد )ا نفر مي 8000

ستند(. نفر شاغل ه 9600بیشتر، فقط ساله و  20نفر جمعیت 

  توان گفت نقطه گسست سرانه ي، م2 با توجه به شکل 

شاغالن دانشگاهي بین   التحصیالن دانشگاهي از سرانه رغفا

 اتفاق افتاده است. 1385و  1375های  سال

آیا عدم تناسب  کهتوان این سؤال را مطرح کرد  در ادامه مي 

ن و شاغالن دانشگاهي در میان دو التحصیال فارغ  افزایش سرانه

 3 شکلاني برخوردار است؟ جنس زن و مرد از روند یکس

این دو نسبت را در اختیار   نیاز برای مقایسه اطالعات مورد

 گذارد. مي

التحصیالن مرد دانشگاهي  اشتغال فارغ  ، سرانه3مطابق شکل 

دانشگاهي  زنالتحصیالن  فارغ  به بعد از سرانه 1385از سال 

نفر در سال  1008به  1375نفر در سال  49از ) ردیگ فاصله مي

 1689شود ) این فاصله زیاد مي 1390( و بعد از سال 1385

اما شکاف بین ؛ (1395نفر در سال  4571و  1390نفر در سال 

التحصیالن و شاغلین زن دانشگاهي بسیار بیشتر  فارغ  سرانه

التحصیلي و اشتغال زنان فقط  فارغ  سرانه 1355 است. در سال

که این اختالف در  درحالي  نفر اختالف داشته، 200حدود 

سیده است. در سال به بیش از یازده هزار نفر ر 1395سال 

 17000ساله و بیشتر، حدود  زن بیست هزار، در هر صد1395

شاغلین   که سرانه انشگاهي هستند، درحاليالتحصیل د نفر فارغ

توان گفت  بنابراین مي؛ نفر است 6000ي کمتر از زن دانشگاه

ي و اشتغال دانشگاهیان در التحصیل که اختالف نرخ فارغ

التحصیالن  بیشتر ناشي از عدم اشتغال فارغ 1375-85  فاصله

، این اختالف به 1385التحصیالن مرد. بعد از  زن است تا فارغ

 هرچند که سهم زنان در اینشود،  هر دو جنس مربوط مي

التحصیالن  رغفا  شاغالن دانشگاهي از سرانه  سرانه  فاصله

ن است. تا جایي که اختالف از مردا تر دانشگاهي بسیار بیش

ها در میان زنان در  اشتغال آن  التحصیالن، از سرانه سرانه فارغ

 برابر مردان است. 5/2، 95سال 
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شاغالن    شیب رشد سرانه ،دهد نشان مي 3شکل طور که  همان

  با شیب رشد سرانه  ، در مقایسه1375دانشگاه از حدود سال 

توجهي یافته که به معنای افزایش  التحصیالن، کاهش قابل فارغ

نیز  3شکل التحصیالن است. مطابق  نرخ عدم اشتغال فارغ

التحصیالن  فارغ  به فاصله گرفتن سرانه تفاوت ذکرشده بیشتر

های  شاغالن زن دانشگاهي در سال  زن دانشگاهي از سرانه

توان این سؤال را  شود. در ادامه مي مربوط مي 1375بعد از 

اشتغال چیست؟ آیا  رخ عدمعلت این افزایش نکه طرح کرد 

بعد با  به 1375ال ردانشگاهیان نیز از ساشتغال غی نرخ عدم

همان روند در حال افزایش است یا این روند افزایشي مختص 

پاسخ به این پرسش التحصیالن دانشگاهي است؟ برای  فارغ

شاغالن دانشگاهي را با جمعیت مشابه فاقد   توان سرانه مي

ذکر است که در   تحصیالت دانشگاهي مقایسه نمود. شایان

شاغالن دانشگاهي از تعداد   سرانه  ن شکل، برای محاسبهای

  گاهي در همان سال و برای محاسبهالتحصیالن دانش فارغ

 20التحصیل  فارغاغالن غیردانشگاهي، از جمعیت غیرش  سرانه

 4ات شکل با توجه به اطالع است. شده  ساله و بیشتر استفاده

های  شاغالن غیردانشگاهي در طي سال  سرانه توان گفت مي

بسیار مالیم، در  اشتن شیب کاهشيموردنظر، در عین د

شاغالن دانشگاهي تغییر محسوسي نداشته و   مقایسه با سرانه

نفر به حدود  47000، از بیش از 1395تا  1355از سال 

نفر )در هر صد هزار نفر جمعیت فاقد مدرک  40000

که تغییرات در   حالي در است. کرده دانشگاهي( کاهش پیدا

است. به نظر   شاغالن دانشگاهي بسیار محسوس  سرانه

ی  رسد این سرانه ابتدا روند افزایشي کندی را در فاصله مي

با  1395تا  1375های  به خود گرفته اما بین سال 70-1365

هزار نفر در صد 55000شاغل به  93000حدود  شیب تندی از

 20یعني درطي  جمعیت دارای مدرک دانشگاهي رسیده است؛

اشتغال   نفری در سرانه 38000حدود  اهد کاهشسال ش

 ایم. دانشگاهیان بوده

مشاهده شد، با تفکیک روند  طور که در بخش قبل همان

شاهد  ،افزایشي عدم اشتغال زنان و مردان دانشگاهي

نیز با تفکیک های جنسیتي در این روند بودیم، در ادامه  تفاوت

التحصیل و  دان فارغنان و مرروند اشتغال ز  جنسیتي، به مقایسه

توان سؤال را  لذا مي پردازیم. دانشگاهي مي  فاقد مدرک

شاغالن دانشگاهي و   آیا تغییرات سرانهکه گونه طرح نمود  این

 غیردانشگاهي در میان مردان وزنان با یکدیگر متفاوت است؟

 مردان وزنان را در این اطالعات مربوط به تفاوت 5شکل 

، برای 4شکل  نیز، مانند دهد. در این شکل شاخص نشان مي

گاهي التحصیالن دانش شاغالن دانشگاهي از فارغ  سرانه  محاسبه

شاغالن غیردانشگاهي، از   سرانه  در همان سال و برای محاسبه

 بیشتر استفاده ساله و 20جمعیت فاقد مدرک دانشگاهي 

 است. شده 

 
 ساله و بيشتر کشور با جمعيت مشابه فاقد تحصيالت دانشگاهی 20التحصيالن، شاغالن و فاقدان شغل دانشگاهی در جمعيت  فارغ  سرانه  مقایسه (4شكل 
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توان گفت اختالف میان روند کاهشي  يم ،5با توجه به شکل 

بیشتر  ،بعد به 1375های  الن دانشگاهي در سالشاغ  سرانه

اشتغال زنان دارای مدرک دانشگاهي   اهش سرانهمربوط به ک

شاغالن  نفری در سرانه 44600با کاهش است )بوده 

با ) يدانشگاه( تا مردان 1395تا  1375دانشگاهي زن از 

ی شاغالن دانشگاهي مرد از  نفری در سرانه 25400کاهش 

(؛ هرچند که مردان نیز در این روند کاهشي 1395تا  1375

شیب  1395تا  1390ای ه که بین سال نحوی اند. به سهم داشته

التحصیالن دانشگاهي مرد به زنان  اشتغال فارغ  کاهش سرانه

 شود. نزدیک مي

التحصیالن دانشگاهي و غیردانشگاهي  این سرانه در میان فارغ

بسیار به هم نزدیک شده است؛ به این معنا  1395مرد در سال 

% مردان 75% مردان فاقد مدرک دانشگاهي و 72که حدود 

شاغل به  1395دارای مدرک دانشگاهي در سرشماری سال 

 1395ال دیگر تحصیالت دانشگاهي در س بیان اند. به کار بوده

تفاوتي محسوسي در اشتغال مردان ایجاد نکرده و ازنظر 

وضعیت اشتغال از سرنوشت یکسان مردان دارای تحصیالت 

و فاقد تحصیالت دانشگاهي حکایت دارد. در مورد زنان، 

ی اشتغال زنان دانشگاهي و  اگرچه شکاف بین سرانه

کاهش محسوسي  1395تا  1375غیردانشگاهي، از سال 

 در التحصیل، ما همچنان نسبت اشتغال زنان فارغداشته، ا

مقایسه با زنان فاقد مدرک دانشگاهي بسیار بیشتر است. در 

% زنان فاقد مدرک دانشگاهي، 8فقط  1395سرشماری سال 

 اند. التحصیل، مشغول به کار بوده % زنان فارغ33در مقایسه با 

 تر نسبت اشتغال و منظور بررسي هرچه دقیق در ادامه به

را  توان سؤال محوری پژوهش تحصیالت دانشگاهي مي

التحصیالن دانشگاهي به  گونه مطرح نمود که اصوالً فارغ این

اند؟ این قسمت  وجوی کار بوده حال در جست چه میزان تابه

درواقع تالشي است برای آزمون این فرضیه که دلیل یا یکي 

تن به منظور پرداخ اشتغال است. به ،از دالیلِ اصلي تحصیل

 کلي چند درصد از  طور باید پرسید که به ،این سؤال

التحصیالن دانشگاهي در ایران در مقایسه با جمعیت  فارغ

ویای کار( مشابه فاقد تحصیالت دانشگاهي فعال )شاغل یا ج

، اطالعات موردنیاز برای پرداختن به این 6هستند. شکل 

 دهد. سؤال را در اختیار ما قرار مي

 

ساله و بيشتر کشور با جمعيت مشابه فاقد  20التحصيالن، شاغالن و بيكاران دانشگاهی در بين مردان وزنان در جمعيت  فارغ  سرانه  مقایسه( 5 شكل
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پس از افزایشي  توان گفت مي، 6شکل با توجه به اطالعات 

بعد  ، از آن سال به1375تا  1365های  چنددرصدی بین سال

با شیب بسیار تندتری در مقایسه با نرخ فعالیت دانشگاهیان 

که این  یافته  جمعیت مشابه فاقد تحصیالت دانشگاهي کاهش

التحصیالن  فارغ  ر جهت مخالف روند افزایشي سرانهروند د

روند افزایشي  توان نتیجه گرفت مي پس؛ دارد قرار يدانشگاه

یش نرخ فعالیت التحصیالن دانشگاهي لزوماً با افزا فارغ  سرانه

التحصیالن  فعالیت فارغ  سرانهاست ) ها همراه نبوده آن

نفر کاهش  30000حدود  1395تا  1375دانشگاهي از سال 

که در جمعیت مشابه فاقد تحصیالت   داشته درحالي

نفر  3000دانشگاهي و در مدت مشابه این سرانه حدود 

 کاهش داشته است(.

آیا کاهش نرخ فعالیت  که پرسیدتوان این سؤال را  حال مي

های بعد از انقالب به  دانشگاهي در طي سال آموختگاندانش

زنان  علت افزایش سهم زنان از آموزش عالي بوده یا مردان و

اطالعات الزم  ،7اند؟ شکل  کساني داشتهدر این کاهش سهم ی

 دهد. برای پاسخ به این سؤال را در اختیار ما قرار مي

ن گفت که زنان نقش مهمي در توا مي 7در تحلیل شکل 

 1395تا  1355نرخ فعالیت دانشگاهیان از کاهشي بودن 

اند، به نحوی که سرانه فعالیت زنان دارای مدرک  داشته

هزار نفر کاهش  36، 1395تا سال  1375دانشگاهي از سال 

التحصیالن  افزایش سهم زنان از فارغرغم  داشته است. علي

درصد در سال  48به  55سال درصد در  26از ) آموزش عالي

  استثنای دهه ی مدرک دانشگاهي به(، نرخ فعالیت زنان دارا95

ساله  پنج  تنها در دوره وي همراه بوده با روند کاهش 75-65

التحصیالن  توان کاهش نرخ فعالیت فارغ است که مي 95-90

حساب هردو جنس گذاشت، هرچند که سهم  دانشگاهي را به

 ش نزدیک دو برابر مردان است.زنان در این افزای

 

 گيري نتيجه -6
های یونسکو، آموزش عالي در ایران در مقایسه  بر اساس داده

ای با گسترش بسیار سریعي در  با روندهای جهاني و منطقه

در این مقاله بر  (.1جدول است )بوده های اخیر مواجه  سال

 بررسي قرار دهیم. دالیل این رشد سریع را مورد آن شدیم تا

های گسترش  درصدد توضیح علت هایي که با مراجعه به نظریه

انساني را برای   سرمایه  موزش عالي هستند، چارچوب نظریهآ

 توان گفت مطابق این نظریه مي حاضر انتخاب نمودیم؛  مطالعه

اقتصادی و   وزش عالي در ایران به علت توسعهگسترش آم

کرده اتفاق  تحصیلوی کاری نیاز بازار کار به نیر آن،  درنتیجه

است. افتاده

 

 

 
 افراد داراي مدرک دانشگاهی با افراد فاقد مدرک دانشگاهی فعاليت  سرانه  مقایسه( 6شكل 
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 مردان وزنان داراي مدرک دانشگاهی با افراد فاقد مدرک دانشگاهی فعاليت  سرانه  مقایسه (7شكل 

 

انساني را در تبیین گسترش  ، نظریه سرمایهمقالههای این  یافته

های جدی مواجه  ان با چالشسریع آموزش عالي در ایر

 سال تا دانشگاهي التحصیالن فارغ  سرانهکه  نحوی بهکند  مي

 کشور، بیشتر و ساله 20 جمعیت در ها آن اشتغال  نهبا سرا 1375

 بعد به 1375 سال از اما دارند مشابهي تقریباً صعودی روند

 شاغالن  سرانه و دانشگاهي التحصیالن فارغ  سرانهشکافي بین 

که در دهد مي شود. این یافته نشان د ميایجا دانشگاهي

گسترش آموزش عالي لزوماً با اشتغال  1375های بعد از  سال

اشتغال   کاهش سرانهو التحصیالن دانشگاهي همراه نبوده  فارغ

با التحصیالن دانشگاهي مختص به این گروه است و  فارغ

های کاهش نرخ اشتغال افراد فاقد مدرک دانشگاهي  الگو

 مقایسه نیست. قابل

های زماني مختلف  دهد که در دوره ها همچنین نشان مي فتهیا

و در میان دو جنس الگوهای بسیار متفاوتي از نسبت گسترش 

التحصیالن دانشگاهي وجود  آموزش عالي و نرخ اشتغال فارغ

ییرات مربوط به افزایش روند تغ  با مطالعهدارد. 

در میان مردان وزنان التحصیالن و شاغالن دانشگاهي  فارغ

التحصیالن دانشگاهي در  اشتغال فارغ توان گفت عدم مي

التحصیالن  اشتغال فارغ بیشتر ناشي از عدم 1375-85ی  صلهفا

 مردان و 1385های بعد از  که در سال این زن است. باوجود

التحصیالن دانشگاهي سهم دارند،  زنان در عدم اشتغال فارغ

 5/2است )سهم زنان در این بیکاری بسیار بیشتر از مردان 

پژوهش   راستا با یافته پژوهش هم  (. این یافته95برابر در سال 

احتمال بیشتر اشتغال مردان در   است که به [16رشوند ]

 کرده است. رهمقایسه با زنان دارای مدرک دانشگاهي اشا

شاغالن   حاکي از آن است که سرانه مقاله های در ادامه یافته 

های موردنظر، در عین داشتن شیب  غیردانشگاهي در طي سال

شاغالن دانشگاهي   بسیار مالیم در مقایسه با سرانهکاهشي 

تطابق روند  عدم ،تغییر محسوسي نداشته است. درنتیجه

غیردانشگاهي این گزاره و  شاغالن دانشگاهي  تغییرات سرانه

التحصیالن دانشگاهي ناشي از روند  اشتغال فارغ را که عدم

که تغییرات در  برد؛ چرا تر بیکاری است، زیر سؤال مي کلي

تر از افراد فاقد  شاغالن دانشگاهي بسیار محسوس  سرانه

این سرانه در ابتدا روند افزایشي  مدرک دانشگاهي است.

های  به خود گرفته اما در سال 1365-75ی  کندی را در فاصله

 55000شاغل به  93000حدود  با شیب تندی از 1375پس از 

هزار نفر جمعیت دارای مدرک دانشگاهي کاهش در صد

غال مردان تاش  سرانه 1395. تا جایي که در سال یابد مي

 ؛اند دانشگاهي و غیردانشگاهي بسیار به یکدیگر نزدیک شده

انساني درروند اشتغال   سرمایه  نقض نظریه  دهنده این امر نشان
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مردان دانشگاهي است؛ زیرا تحصیالت عمالً نقشي در باال 

ای مدرک دانشگاهي بازی بردن شانس اشتغال مردان دار

دانشگاهي، حکایت  آموختگاندانش  که سرانه درحالي ،نکرده

التحصیالن مرد دانشگاهي دارد. این  از روند افزایشي فارغ

، بارتلت و [21خار ]  راستا با یافته های پژوهشي هم هیافت

اش  در مطالعه خار. [ است15راد ] و قانعي [19همکاران ]

نکته  نیدر هند به ا يدانشگاه نالتحصیال به اشتغال فارغ راجع

، از این کشوردر  يدانشگاه نالتحصیال کند که فارغ اشاره مي

اقدان مدرک با ف يتفاوت محسوس يهای شغل توانمندی ثیح

 تیتواند با وضع مياحتماالً  تیوضع نیا؛ ندارند يدانشگاه

 سهیمقا زین رانیدر ا يمدرک دانشگاه یاشتغال مردان دارا

 دارای مدرک مرداناشتغال نرخ  به این دلیل که ؛شود

نرخ اشتغال مردان فاقد مدرک  کینزد اریبس يدانشگاه

مچنین حاضر و ه مقالههای  این یافته است. يدانشگاه

التحصیالن  توانمندسازی فارغ  پژوهش خار، از منظر نظریه

توانایي دانشگاه  های شغلي داللت بر عدم دانشگاهي درزمینه

ها، ادراک و  از مهارت ای در فراهم آوردن مجموعه

التحصیالن  هایي دارد که منجر به شانس باالتر فارغ نگرش

دانشگاهي  دانشگاهي در مقایسه با جمعیت مشابه فاقد مدرک

اشتغال  عدم تیبارتلت و همکاران به واقع شود. مي

اند که در  منظر نگریسته نیاز ا يدانشگاه نالتحصیال فارغ

بازار کار  یازهایو ن يهای دانشگاه مهارت يبالکان غرب  منطقه

  دهنده تواند توضیح مي تیوضع نیا. مطابقت ندارند گریکدیبا 

دریافتن  يمدرک دانشگاه یمردان دارا کسانی باًیشانس تقر

شان باشد.  فاقد مدرک دانشگاهي انیبا همتا سهیشغل در مقا

ارکردهای تولیدی دانشگاه، به ک  یافته از منظر نظریه نیا

  ن پس از انقالب اسالمي در ارائهموفقیت دانشگاه در ایرا عدم

 کند. های آموزش عالي داللت مي خروجي متناسب با ورودی

 بازار تعامل را به عدم تیواقع نیا ير متفاوتراد از منظ يقانع

 استفاده عدم و يدانشگاه های بخش با يدولت های ارگان و آزاد

تفاوت   با مطالعه .داند ميمرتبط  ،انیدانشگاه يانسان  سرمایه از

توان گفت اختالف  ، مياشتغال مردان وزنان دانشگاهي  سرانه

های  در سالالن دانشگاهي شاغ  میان روند کاهشي سرانه

اشتغال زنان دارای   بعد بیشتر مربوط به کاهش سرانه به 1375

  )با کاهش حدود دو برابری سرانه مدرک دانشگاهي است

 اشتغال زنان نسبت به مردان(.

التحصیالن  فارغ  دهد با افزایش سرانه نشان مي مقالههای  یافته 

شور شاهد کاهش ساله و بیشتر ک 20دانشگاهي در جمعیت 

التحصیالن دانشگاهي از سال  فعالیت فارغ  نفری سرانه 30000

توان  اني نميزم  ایم. درنتیجه در این فاصله بوده 1395تا  1375

آموزش عالي را تولید نیروی کار   منطق گسترش یابنده

کرده دانست. هرچند که سهم زنان در این کاهش نرخ  تحصیل

فزایش سهم زنان که با ا نحوی فعالیت بسیار محسوس است. به

به  55درصد در سال  26از ) يعالالتحصیالن آموزش  از فارغ

 36000در حدود  فعالیت آنان  (، سرانه95درصد در سال  48

 توان گفت درنتیجه ميیافته است.  هزار نفر کاهشنفر در صد

خصوص در  دادن کارکرد اشتغال به دانشگاه، به شاید نسبت

 ي، از اساس دچار خطا باشدمورد زنان دارای مدرک دانشگاه

کارکرد فرعي  آموزی برای جذب در بازار کار، و مهارت

  دهد و کارکرد اصلي و منطق توسعه دانشگاه را تشکیل مي

 دانشگاه در کشورمان از اساس امر دیگری است.

  های توسعه روند تغییرات برنامه [18همکاران ]الهي و  فتح 

سمت الگوهای هومبولتي و به های اخیر را  دانشگاه در سال

توان  رسد مي به نظر مياند.  محور از دانشگاه دانستهبازار

دانشگاه در   توسعه  بودن برنامه اختالف ناشي از بازارمحور

و کاهش نرخ  اللهي و همکاران ایران مطابق پژوهش فتح

ر پژوهش حاضر التحصیالن دانشگاهي د اشتغال و فعالیت فارغ

دانشگاه و آنچه در   های توسعه میان برنامه  را نشاني از فاصله

 است، دانست. داده  عمل رخ

 مردان و زنان اشتغال روند که دهد مي نشان مقاله های یافته 

 گریکدی با انقالب از بعد های سال در يدانشگاه مدرک یدارا

 قاتیتحق که شود مي شنهادیپ لذا و دارند يمحسوس تفاوت

 کیتفک به را يعال آموزش گسترش به مربوط سؤاالت ،ندهیآ

تواند  مي ،. از محورهای این تحقیقاتکنند مطالعه ،تیجنس

پرسش از چرایي کاهش محسوس نرخ فعالیت و اشتغال زنان 

ن از آموزش عالي باشد. با دانشگاهي همراه با افزایش سهم زنا

شتغال زنان، آیا این کاهش ا  در نظرگرفتن روند کاهشي سرانه

شود یا  کرده مربوط مي استقبال بازار کار از زنان تحصیل به عدم

با در نظر داشتن روند کاهشي نرخ فعالیت زنان، به سطح 

 پایین انتظارات زنان از خودشان یا جامعه در ارتباط است.

از محورهای مهم دیگر تحقیقات آینده پرسش از سهم  

التحصیل دانشگاهي است.  تحصیالت در اشتغال مردان فارغ
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توان مطرح  اس پژوهش حاضر ميي که بر اسسؤاالتازجمله 

اشتغال   شدن سرانه رغم نزدیک چرا علي کهاین است  نمود

  غیردانشگاهي به یکدیگر، سرانهمردان دانشگاهي و 

 التحصیالن دانشگاهي همواره در حال افزایش است؟ فارغ

نند نهادگرایانه بتواهای تضاد و  رسد نظریه ها به نظر ميدر انت 

راستا با  پاسخ بهتری به سؤاالت حاضر بدهند، چرا که هم

اشتغال در کل کشور  ت تضادگرایانه با افزایش نرخ عدمنظریا

التحصیالن دانشگاهي رقابت بر سر  و همچنین در میان فارغ

گیرد و یکي از  های محدود شغلي شدت مي فرصت

 ،ليهای شغ دستیابي به این فرصت  کننده تعیین های سازوکار

تحصیالت دانشگاهي بهتر است. نظریات نهادگرایانه نیز به 

 کنند نقش پررنگ دولت در گسترش آموزش عالي تأکید مي

که در آن لزوماً گسترش آموزش عالي با منطق تأمین نیازهای 

 است. 1بازار نیست و بیشتر در جهت همساني ملي
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