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  جوانان اشتغال ئلهدر مس تحلیلی بر کارآمدي آموزش عالی

  

  1مژده قربانعلی زاده

    2نهاوندينجار مریم 

 
 ١٥/٢/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ
  ١١/٣/١٣٩٣ :تاریخ پذیرش مقالھ

  

تـرین عوامـل    مهـم از منابع انسانی  گردد و انسانی محقق می توسعهیق اقتصادي و اجتماعی از طر  توسعه     

ـ  نظام آموزش عالی آنجایی کهاز . دنمی شواي محسوب   هر جامعهدر   هتوسع  اییبه عنوان یک بخش زیربن

 بـراي  يکشـور  ، هـر دارد اجتمـاعی  -اقتصـادي  هاي توسـعه   برنامهبازار کار و تنگاتنگی با ي  رابطه ،جامعه

خود نیازمنـد اسـت    آموزش عالینظام  کردن کارآمد به ،توانمند متخصص و تربیت نیروي انسانی توسعه و

ها و موسسات آموزش  دانشگاهکمی گسترش به رغم اما در ایران  . دست یابدپایدار و متوازن  توسعهبه  تا 

 .مسایل مرتبط با بیکاري و فقدان مهارت هاي عملی قشر جوان افزایش یافته اسـت  ،یر اخ يها در دهه یعال

نفـر و در   373513 ،85یالت دانشـگاهی در سـال   جمعیت بیکار داراي تحص ،بر اساس نظر مرکز آمار ایران

پیشـنهادات مناسـب،    بـا هـدف ارایـه    تـا  اسـت  درصدد  ي حاضر مقاله .نفر بوده است 768051، 90سال 

 مقالـه   روش تحقیـق . دهـد قـرار  مـورد بررسـی و تحلیـل     را اشـتغال جوانـان   برايکارآمدي آموزش عالی 

نتایج حاکی از این اسـت   .کتابخانه اي و اسنادي می باشد اطالعات از نظر جمع آوريو  تحلیلی -توصیفی

 بازار کار جامعه و ازهايیبا ن دانشگاه ها و پژوهشی محتواي آموزشیها و  برنامهسیاست ها، ناهماهنگی  که

  . اي مبذول گردد انان است و باید به آن توجه ویژهاشتغال جو دراصلی و اختالل عمده  موانعاز جمله 

  

  مدرك گرایی، آموزش عالی و جوانان ،آموختگان دانش اشتغالکارآمدي نظام آموزشی،  :کلیدي واژگان

  

  

  

 

                                                 
  E-mail: m.ghorbanalizade@yahoo.com                                        )نویسنده مسئول(دانشگاه تهران کارشناس ارشد جامعه شناسی، ١
  دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی،  ،عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزي ٢
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  مقدمه

ویژه بیکاري دانش آموختگان ه کشورها، بیکاري ب اجتماعی -یکی از بزرگترین معضالت اقتصادي     

 در ایران نیز چالش هاي اشتغال و بیکاري. دانشگاهی به عنوان محور اصلی توسعه و پیشرفت جامعه است

، بلکه با توجه به میزان رشد ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید نه تنها یکی از مهم

اجتماعی آینده نیز به  - اقتصادي توان آن را مهمترین چالش ذشته میگ  در دو دهه جمعیت دانش آموختگان

توسعه در هر کشوري محسوب هاي اساسی  یکی از زیرساخت آموزش عالیاز طرفی، . حساب آورد

توان آنها را در  که نمی است به قدري گسترده و فراگیر هاي آموزش عالی رسالت ،به همین دلیل .شود می

فراهم کردن و  ی ودر منابع انسان يگذار هیسرما  ه جهتب یآموزش عال. فعالیت بخشی قلمداد کردحد یک 

 کمکي اقتصاد  به توسعه مختلف يها نهیدر زم جوانان ازیمورد ن يها دانش، نگرش و مهارت يارتقا

تحقق  يآن برا يو کاربردها یدانش علم نیب وندیدر پ يدیاز عناصر کل یکی از این جهت و دنک یم

ها و  دانشگاه يمطلوب نقش اقتصاد يفایابه رغم این مهم،  .شود یمحسوب مکشور  ياقتصاد يها شرفتیپ

 بنگاه طیو شرا ازهایاز ن محتواي آموزشی متناسب و نیز شناخت دقیقمستلزم داشتن  یمراکز آموزش عال

بر این اعتقادند که از میان  نیز محققان توسعه. دنباشی است که به شدت در حال تحول م ياقتصاد يها

تکامل  تواند جامعه را به تحول و هاي فیزیکی، تکنولوژیکی و انسانی آنچه مهم و مؤثر است و می سرمایه

تجارب جهانی هم  )473:1366تودارو، (.برداري صحیح از آن است انسانی و بهره  برساند، استفاده از سرمایه

نظام  و رندهایی مثبت بردا گام مورددر این  ندتوانسته اژاپن نشان می دهد که برخی از کشورها نظیر 

  )1385، حیدري عبدري(.دنهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی پیوند ده آموزش عالی خود را با برنامه

و در  یجهان یمعضلهمچنان  کاريیب  هدیپد، اشتغال جوانانحل معضل در  مورديبه رغم تجربیات       

ي که روطبه  ؛اینده بیکاري جوانان مواجه هستندزبسیاري از کشورها، با روند فامروزه  و حال گسترش است

و   شینفر افزا ونیلیم 2/195 به نفر ونیلیم 4/161 از در جهان کارانیتعداد ب 2007تا  1997 هاي سال یط

یافته درصد کاهش  7/4، 1997نسبت به سال  2007نیروي کار جوان نیز از کل جمعیت جوان در سال 

اول قرن بیست و   در دههنشان می دهد که  گزارش صندوق جمعیت ملل متحد) ,ILO1  2007(.است

هاي مشارکت جوانان را  زمینه ،یکم، جهان نیازمند یک میلیارد فرصت شغلی جدید است تا بتواند از یک سو

مصر (اجالس جهانی اشتغال جوانان  در .نرخ بیکاري موجود را کاهش دهد ،فراهم کند و از سوي دیگر

با  ،بسیاري از کشورها و مناطق در حال توسعه که به دفعات اشاره شده استنیز  ) 2002 ،سپتامبر 17-11

                                                 
1 International Labor Office 
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در کشورها در حال  تنهابه طوري که  ؛مواجه خواهند بودجمعیت در سنین فعالیت   سابقه گسترش بی

هاي شغلی موجود در کشورهاي  یجاد شود، با کل فرصتتوسعه، تعداد مشاغلی که در دهه آینده باید ا

   .کند پیشرفته برابري می

  

  2007و  1997نمودار نرخ بیکاري جوانان بر حسب منطقه بین سال هاي : 1نمودار 

  

  )ILOسایت : مأخذ(

 3، رشد اقتصادي جهان را 2013خود از اقتصاد  دنیا در سال  نیز در گزارش  1صندوق بین المللی پول      

میانگین نرخ  ،همچنین. درصد کاهش داشته است/. 1، 2012درصد اعالم کرده است که نسبت به سال 

هزار نفر  553میلیون و  26درصد و تعداد بیکاران  9/10 ،اروپا  کشور اتحادیه 28در  2013بیکاري در سال 

  ) Erustat :2014(.گزارش شده است

هاي رسمی و برآوردهاي انجام شده، سهم جمعیت فعال جوانان در گروه  بنابر گزارشدر ایران نیز       

درصد افزایش و از طرف دیگر،  7/45به حدود  1383سال از کل جمعیت فعال کشور در سال  29-15سنی 

نرخ بیکاري زنان و   ضمن اینکه فاصله. زایش یافته استي سنی افگروه هانرخ بیکاري جوانان در تمامی 

، کشور با مشکل ایجاد ایران  بنابر همین برآوردها، در برنامه چهارم توسعه .مردان جوان زیاد شده است

هاي پژوهشی  آمارها و پیشینه )1387قارون، (.استبوده سال مواجه  20-29ي سنی گروه هااشتغال براي 

 و شدن وسیعو  1365تا  1355 سال هاي جمعیت کشور از  هرشد فزایندحاکی از آن است که دست کم 

منجر به افزایش جمعیت  به بعد 1375هاي  خصوص ساله بعد و ب هرم سنی، در دهه قاعده يشدن  جوان

 یدو رقم هاي نرخ مبنی بر ،رانیدر ا 1385سرشماري نفوس و مسکن  جینتا .فعال کشور شده است

                                                 
1 IMF 
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 سال درصد در 9/ 1کشور از  کل کاريینرخ ب ،سو کیاست که از  تیواقع نیا  هنشان دهند هم کاريیب

جوان  یهاي سن بر گروه کاريیب فشار ،گریاز سوي دافزایش یافته و  1385درصد در سال  48/12به  1375

ساله در کل  24تا  20و  29تا  25سنی  يگروه هابراي  کاريیکه نرخ ب گونه ايبه  ؛متمرکز شده است

 دهیدرصد رس 2/30و  4/24به  مناطق شهريدرصد، و در  2/25 و 20در روستاها به  بیکشور به ترت

به  2و  1در جداول شماره  )1385 ،نفوس و مسکن یسرشماري عموم جینتا دهیگز ،رانیمرکز آمار ا(.تاس

و نرخ بیکاري به تفکیک جنس و گروه سنی در  و مسکن نفوس یسرشماري عموم جینتا  هدیگزترتیب 

  .به نقل از مرکز آمار ایران ارائه شده است 1385سال 

   1385 سال و مسکن نفوس یسرشماري عموم جینتا  هدیگز: 1جدول 

  سال 

  )کل کشور(

  ساله و بیشتر 10جمعیت فعال 

  )هزار نفر(

  شاغل

  )درصد(

  بیکار

  )درصد(

1365  12820  81/85  19/14  

1370  14737  87/88  13/11  

1375  16027  92/90  08/9  

1385  15929  18/88  82/11  

  ) رانیمرکز آمار اسایت : مأخذ(

  

   1385نرخ بیکاري به تفکیک جنس و گروه سنی در سال : 2جدول 

  نرخ بیکاري جمعیت  شرح

  ساله 20-24  ساله 15 -29  ساله و بیشتر 15  

  2/25  20  1/11  )مرد و زن(کل کشور

  7/22  9/17  1/10  مرد

  2/30  4/24  5/14  زن

  ) رانیمرکز آمار اسایت : مأخذ(

 ،شناختی اي همچون عوامل جمعیت با مسائل عدیده اشتغال  ایجاد و توسعه باید توجه داشت که     

باعث شده است که نظام نیز  یکاري سطوح قبل از دانشگاهب در ایران کهبه ویژه  ست،ورو بر...  و اقتصادي

از  هاي سنتی آموزشی ها و شیوه تداوم برنامه و هممواجه باشد  ورود متقاضیان  ش عالی با موج فزایندهآموز

 کارآفرینی ،ها تکم توجهی به پرورش مهارو  به دروس نظري و انباشت محفوظات بیش از پیش تکیه قبیل

آنچه در این مقاله  .براي کار و زندگی کمک قابل توجهی نمی کندآنها  شدنآماده  به ،انشجویاند خالقیتو 

و بررسی جوانب  بیکاري دانش آموختگان  بر پدیده دانشگاهی نوعبه ویژه  تأثیر آموزش است،بحث  مورد
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نیروي   هها، افزایش عرض ی دانشگاهکم توسعهدارد،  زمینهاي در این  آنچه نقش عمده .مختلف آن است

یونسکو در سال طالعات م. ن نیروهاستیبودن سطح کارآیی و بهره وري ا آموخته و نیز پایین انسانی دانش

از افزایش عرضه  بیشترآموختگان،  که هرچند اختالل عمومی بازار نیروي انسانی دانش دادنشان  نیز 1990

این سازمان . اندیشی باید دو طرف عرضه و تقاضا را همزمان در نظر گرفت در چارهاما ت گرفته است، أنش

هاي درسی، در نظر گرفتن کارآموزي صنعتی در  برنامهبر ابزارهایی نظیر مشارکت کارفرمایان در توسعه 

هاي  پذیر کردن دوره وقت دانشجویان در هنگام تحصیل در رشته مربوطه، انعطاف هاي درسی، کار نیمه برنامه

   .وقت شاغلین، تأکید نموده است اي و تدریس نیمه دانشگاهی و حرفه

ی و کیفی خاصی و مسائل کممتأثر است  یو کالنآموزش در هر کشور از اهداف خرد بدیهی است که       

در حال وقوع اما آنچه مشخصأ  گذارند، میآوري اشتغال تأثیر  فراهمبر را پیش رو دارد که هر کدام به نوعی 

التحصیالن  فارغمشهود بیکاري  ،بیش از پیش تحت تأثیر قرار دادهنظام بیکاري را در ایران  واست 

ی کم توسعه: از  اند عبارت یدهعلل وقوع این پداغلب صاحب نظران، مهم ترین  از دیدگاه .دانشگاهی است

پایین بودن سطح کارآیی نیروهاي ، افزایش عرضه نیروي انسانی با مدرك دانشگاهی، ها دانشگاه

در که  پایین بودن ظرفیت اقتصادي و وري و مهارت نیروهاي آموزش دیده پایین بودن بهره، دیده آموزش

با توجه به اینکه بیشترین از این رو،  )35:1386توسلی، .(به دنبال خواهد داشت را ارض شدیديعوآینده 

 نیتوجه به آثار مخرب اافراد تحصیلکرده جامعه بوده است و با هاي اخیر، گریبانگیر  میزان بیکاري در سال

انداز  به اهداف سند چشم تیعنا با ،نیجامعه و همچن یاسیو س یدر ابعاد گوناگون اقتصادي، فرهنگ دهیپد

آموزش عالی اکنون این پرسش مطرح است که ، 1404بر تحقق اشتغال کامل در سال  ینظام مبن  هسال ستیب

گرایی، فارغ  اشتغال است؟ آیا سیاست کمیت  هایجادکنند تا چه میزان ها و الگوهاي خویش با ابزارها، برنامه

هاي  روش که آیا افراد با سیاست ها و اینتر  و مهم ؟کارآمد است تیاز کیفیت آموزش عالی، به حد کفا

له حاضر مقاکسب کنند؟  دیجد غلیابی به مشا می توانند جایگاهی مناسب براي دست یآموزشی فعل

   .بیابدمناسب  یهای پاسخ ،ها براي این پرسشتا درصدد است 

  پژوهش مبانی نظري

از جمله افرادي   1آدام اسمیت ،براي مثال. اندیشمندان بوده است منابع انسانی از آغاز مدرنیته مورد توجه

نقش مهمی در تولید ثروت قائل شد و  بهبود کیفیت انسان از طریق کسب  ،بود که براي عامل انسانی

ي ربه تدریج جوامع مخارجی را که صرف فراگی. ها را به عنوان سرمایه تلقی کرد ها و توانمندي مهارت

                                                 
1 Adam Smith 
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این نگرش  ) 5: 1385نادري،.(گرفتنددر نظر گذاري ملی  ها می کردند، به عنوان سرمایه صها و تخص مهارت

دسترسی به منابع علمی و فنی عامل  نتایج جنگ نشان دادزیرا  ،هاي جهانی تشدید شد پس از وقوع جنگ 

نها با ت هر کشور تولید و اشتغال   در جامعه است و چرخه مهمی در پیروزي و سپس  بهبود سطح رفاه

در راستاي این . گیري از یک نظام آموزشی مؤثر و کارآمد می تواند رقباي سرسخت خود را کنار بزند بهره

آن که براي . یافتهدایت نیروها به بازار کار، نقش محوري  نظام آموزشی رسمی و غیررسمی در ،اندیشه

تاریخی از منظر  يیندفراآموزش را در الزم است  ،نظام آموزشی را سنجیدیک کارآمدي بتوان 

به طور خاص  ،کلی و آموزش عالیصورت به  ،نهاد آموزش و پرورش .تحلیل کرد شناختی تجزیه و جامعه

  .اندارزیابی  ي قابلهاي متعدد رویکرداز منظر 

اي است که کارکرد الزم  نظام جامعه و نهادهاي آن متشکل از اجزاي همبسته ،1در رویکرد کارکردگرایی     

پیوند و یگانگی میان اجزا، یگانگی و یکپارچگی نظام را به . دنمی ده ارائهو معینی را براي بقاي کل جامعه 

              در این دیدگاه، نظام آموزشی به عنوان بخش الینفکی از کل نظام جامعه تلقی . آورد  وجود می

خرده هم بر   ،عنوان خرده نظام آموزشیه وابستگی ساختاري میان آموزش ب )21: 1389بند، عالقه.(می شود

 ، تربیتهاي عملی حفظ سنت تا به رود انتظار می این نظاماز  .بر کل جامعه اثرگذار استو هم ها  نظام

میراث فرهنگی، تربیت عمومی از طریق آموزش همگانی، شرکت مؤثر در رشد  توسعهمتخصص،  نیروهاي

) 18:1373شریعتمداري، (.بپردازدعلمی  هاي هاي علمی و تالش براي حل مشکالت اجتماعی از راه پژوهش

رود و به ارزیابی و بازسازي و بازآفرینی  هاي صرف رفتاري فراتر می این کارکردها از حدود هدف

هماهنگی میان دانشگاه شود،  اي که روز به روز بیشتر علمی می در جامعه ،2به عقیدة ژان فوراسیته. پردازد می

اقتصاد  ،دانشگاه. جامعه برحسب فرهنگ و سوابق اجتماعی به شکل نوعی ضرورت درآمده است و اقتصاد

در مقابل  )16:1363ه، فوراسیت(.هر یک به حال دیگري سودمند باشندو جامعه ناچارند به اتفاق کار کنند تا 

متاثر از  -                                                                            3کند، اندیشمندان رویکرد تضاد که بر توافق و یکپارچگی تاکید میرویکرد کارکردگرایی 

جو همواره  ي اجتماعی ذینفع و رقابتگروه هامعتقدند وجود  5و ماکس وبر  4هاي کارل مارکس اندیشه

در  .ثباتی قرار دارد و جامعه مدام در حالت تغییر و بیدهند  را در معرض تضاد و کشمکش قرار میجامعه 

شود که راهیابی به  سرمایه داري تلقی می  زار جامعهنوعی اب  آموزش و پرورش همگانی به منزله ،این رویکرد

                                                 
1 Functionalism 
2 Fourastie 
3 Conflict 
4 Karl Marx 
5 Max Weber 
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 ممکنکند و  غواي مردم، کنترل میز طریق کارکرد گزینش، تخصیص و اسطوح عالی آموزش و پرورش را ا

 هاي خاصی را ي اجتماعی در جهت پیشبرد منافع گروهی خود، هدف ها و برنامهگروه هایک از  است هر

و در نهایت کسانی که بر نظام آموزشی تسلط دارند، از طریق آن افراد براي آموزش و پرورش ترجیح دهند 

  )21-23: 1389عالقه بند، (.جهت تحقق مقاصد خویش تربیت می کنندجامعه را در 

آموزش و پژوهش در مقایسه با کشورهاي  نظام ،از این منظر. تطبیقی است -دیدگاه تاریخی رویکرد دیگر، 

ه تحلیل عوامل و سنجش ها ب شاخصتعیین و از طریق  گیرد صنعتی و سایر کشورهاي پیشرفته قرار می

میزان رشد و تحول  گزارش هاي خود، با انتشار پیوستهسازمان فرهنگی یونسکو زمینه،  این در. پردازد می

موفقیت کشورها را با توجه به مراحل توسعه مورد  می کند وکیفی آموزش و اهداف آن را ارزیابی  و کمی

  .دهد سنجش قرار می

بررسی اقتصادي، سیاسی و اجتماعی   زمینهیند آموزش عالی و روند تحول آن در فرا ،دیدگاه انتقاديدر  

ی و زیربنایی آن در ارتباط با نظام جهانی و اغراض ئو اساس فرهنگ و آموزش و اهداف نامر شود می

در مکتب  ،به طور مثال )322:1386توسلی، (.شودانحرافات آن آشکار  تا گردد می و نقدارزیابی سیاسی 

هایی در جامعه است که با تولید و  موجودیت ،شود و مراد از آن ه میاشار            1انتقادي به مفهوم صنعت دانش

ها به عوض اینکه در خدمت منافع  آن. ها و مؤسسات پژوهشی ویژه دانشگاه دانش سروکار دارند، به  اشاعه

هاي مورد نیاز صنعت  فناوري مدنآ اند و به پدید ، روي منافع خودشان متمرکز شدهکل جامعه باشند

ساالرانه را پرورش می دهند و در این  فن  اندیشه ،در نتیجه. داران کمک می کنند فرهنگی، دولت و سرمایه

هایی  اینکه انسان به جاي شوند که  هایی شبیه می و بیشتر به کارخانهرایند به سرکوب خرد کمک می کنند ف

  )181: 1390ریتزر،.( می کنند فوج فوج دانشجو تولید ،خردمند بسازند

ه ب ،فراگیري آموزش هبه پدیددقیق نگاهی  دبای“ کارآمدي آموزش و اشتغال”ه تر به مسئل براي توجه دقیق

فرادي را یافت که به تبیین اخصوص آموزش عالی داشت تا بتوان در بین نظریه پردازان کالسیک و معاصر 

پردازان معاصر در حوزه  میان تئوريدر . ندا هفراگیري آموزشی و ارتباط آن با اشتغال دست یافت  پدیده

  .نام برد 3ل کالنیزاو رند 2توان از تئودور شولتس میمشخصاً شناسی آموزش و پرورش  جامعه

                                                 
1 Knowledge Industry 
2 Schultz 
3 Collins 
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جنگ  براي توجیه رشد آموزشی در دوران پس از ،1فنی - منطقیرشد کارکردگرایی و ظهور کارکردگرایی 

اقتصاد و   و رابطه هاي آموزشی توجیه نظري توسعه و تنوع نظامبراي  اما ،جهانی دوم کاربرد زیادي داشت

تا  1930هاي  در پی مطالعات خود  نشان داد که آموزش در سال 2دنیسون .به نظر نمی رسید آموزش کافی

رشد درصد  23اي که در آمریکا  به گونه ؛در بین عوامل رشد اقتصادي باالترین سهم را داشته است 1960

.           گذاري آموزشی بوده است از سرمایه ناشی درصد رشد تولیدات سرانه 43اقتصاد در سطح کالن و 

که تئودور شولتس  -این نظریه بنا بر . انجامید 3انسانی  سرمایه  نظریه این امر به پیدایش )75: 1962دنیسون،(

یند کسب مهارت و دانش از طریق آموزش و پروش نباید نوعی افر - عرضه کردآن را  1960سال در 

. گذاري دانست که از لحاظ فردي و اجتماعی مولد است مصرف تلقی شود، بلکه باید آن را نوعی سرمایه

آموزش و پرورش  و دنده ، سرمایه انسانی فرد را تشکیل می6و آموزش 5آموزي مهارت 4سه عامل توانایی

در این نظریه، قدرت مولد هر فرد بستگی به  )14:1961شولتس، (.سرمایه استاین  افزایش لی ابزار اص

را شده ندارد و هیچ محدودیتی  از قبل تعیین يساختار ،دنیاي کار. اش دارد گذاري توانایی او و میزان سرمایه

 اي رابطه ،رابطه بین موقعیت آموزشی و پایگاه شغلی و عامل اصلی ،فرد .کند شغلی فرد تحمیل نمی  هبر آیند

چون کشورهاي در حال توسعه فاقد دانش و مهارت الزم  ،وي به اعتقاد )16: همان(.کامالً عقالنی است

 .انسانی خود عمل کنندارتقاي کیفیت سرمایه الزم است براي  ند،براي استفاده مؤثر از فنون برتر تولید

از این برنامه و سیاست  ،به توسعه عنوان یکی از کشورهاي روه کشور ما هم ب ،بدین ترتیب) 44: همان(

  .نصیب نماند بی

  معتقد است عوامل تعیین کنندهانسانی   هسرمای نظریه با رد ،اقتصاددان ایتالیایی )1986( 7پاچی ماسیمو       

سه  ،داري بازار کار سرمایه توسعهاچی در توصیف خود از مراحل پ .نداز تقاضاي بازارمتأثر آموزشی  توسعه

تقاضا براي نیروي انسانی اساساً معطوف به نیروي کار  ،در مرحلۀ اول: کرده است مرحله را مشخص

رشد صنایع بزرگ است که در این مرحله نیروي انسانی نسبتاً ماهرتري  ، مرحلۀمرحلۀ دوم ؛غیرماهر است

مرحله سوم،  ؛شود و عالی می هو پرورش متوسط آموزش توسعهمسئله سبب تشویق همین است و الزم 

نظام آموزش و پرورش انبوه سبب عدم تعادل در  ،در این دوران کهداري انحصاري است  سرمایهه مرحل

                                                 
1 Techno Logical Functionalism 
2 Denison 
3 Human Capital Theory 
4 ability 
5 training 
6 education 
7 Pacci 
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  نظام آموزشی نیروي تحصیلکرده ،یگردبه عبارت . شود بازار کار و بروز بحران و تضاد در جامعه می

رندال کالینز نیز  )44: 1386شارع پور،(.توانند جذب بازار کار شوند آورد که نمی بسیاري به وجود می

 توسعه ،از نظر وي .کارکرد گرایی را مورد انتقاد قرار می دهد  نظریه ، تضاد وبري جدید  درچارچوب نظریه

ت است تا رشد نیازهاي فنی و نظام آموزشی آمریکا بیشتر بیانگر رقابت براي کسب قدرت، ثروت و منزل

خصوص آموزش عالی،  به ، گسترش نظام آموزشدر نتیجه )106- 107: 1388شارع پور، .( اقتصادي

. و کمتر به نیازهاي اجتماعی یا مقتضیات شغلی ارتباط دارد استي پایگاهی گروه هارقابت   دهنده نشان

جایی که در ت، ولی مرکز تضاد بازار کار است؛ وجود تضاد و تناقض در نظام آموزشی اجتناب ناپذیر اس

را  1او مفهوم بازارهاي فرهنگی .کنند افراد را وارد مشاغل می ،ها با استفاده از مدارك تحصیلی آن سازمان

آن است که ساختار نظام آموزشی فقط محصول نیروهاي اقتصادي نیست، بلکه کند و منظورش  مطرح می

مدارك اعطایی دارد که همان وجود  یک واحد پول مشترك . گوناگون استاي از عالئق و منافع  مجموعه

  )1981، 2رابینسون(.آموزش و پرورش است

عملی که در کشورهاي  یمدل ،"آموزش و اشتغال"هاي کالسیک و معاصر در حوزه  ظریهبا توجه به ن     

  سرمایه  کارکردگرایان و نظریهرکیبی از نظر ت ،کار گرفته شده استه در کشور ما باز جمله  ،جهان سوم

  تقویت روزافزون سرمایه ، موجبخصوص آموزش عالیه آموزش ب  انسانی است که افزایش و تورم بدنه

ایجاد  هئلبا مس ،پیاده سازي  اما این مدل در مرحله )44:1386شارع پور، .(شده استی انسانی در ابعاد کم

در نظام آموزشی  توسعه همپاي .است شدهرو به رو ي بیکار جمعیت تحصیل کرده و رفعبراي اشتغال 

عالوه بر . اشتغال بی تاثیر نبوده است مسئلهشاهد هستیم که بر   را نیز گرایی نوظهور مدرك پدیده ، کشور

روند آموزش و اشتغال کشور به وجود آورده  دررا نیز تغییراتی  جهانی شدنداخلی، رویداد  این تغییرات

گرایی  هر یک از مفاهیم اشتغال، بیکاري، مدرك  تر رابطه نیازمند بررسی دقیق ،تحلیل مناسبارائه لذا . است

  .و جهانی شدن با نظام آموزش می باشد

  

  آموزشنظام  اشتغال و 

سازمان برنامه و بودجه، (متغیرهاي بازار کار تلقی کنیم  کننده مهم و تعیین یاگر آموزش عالی را عامل      

هاي  هاي بخش به نیازمنديبا پرورش نیروي انسانی متخصص عالی باید  ، نظام آموزش)107- 105 : 1376

                                                 
1 Cultural Market 
2 Robinson 



  
 

10 
 

به رغم این مهم، . را نادیده گیرداین امر تواند  فرهنگی پاسخ دهد و نمی اقتصادي، اجتماعی وگوناگون 

اجتماعی است و ریزي براساس تقاضاي  ش عالی در ایران مبتنی بر برنامهآموزچنین به نظر می رسد که 

در این میان با بحران مواجه است آموزش ی آموزش عالی است و کیفیتدغدغه اصلی، بحث گسترش کم. 

لفه هاي متعددي از جمله ؤآموختگان دانشگاهی مستلزم م که اشتغال و از جمله اشتغال دانشبدیهی است 

حجم، کیفیت و محتواي آموزش عالی  دایلذا ب. باشد اي آنها با نیازهاي بازار کار میه متناسب بودن مهارت

اي معتقدند که اشتغال و آموزش  عده، میاندر این . پذیرد ص تأثیرهاي نیروي انسانی متخص نیازمندياز 

اجتماعی  تصادي ـهاي اق که جذب فعالیتپرورد  میو آموزش عالی افراد ماهري  اند کامالً با یکدیگر مرتبط

 ،از سوي دیگر .کنند تأمین مینیز کشور را  توسعهوري باالتر نسبت به سایرین،  ضمن بهرهشوند و  می

از نظر این . ه استکردبین آموزش عالی و اشتغال برقرار  مصنوعی یارتباط ،جامعه که اي اعتقاد دارند عده

عملکرد  یت چندانی درو آموزش اهم نه شاغلو وري عاملی مربوط به شغل است  بهره ،صاحب نظران

ارتباط بین   رقرارکنندهکه ب یآموختگان و کارفرمایان ولی در عمل و اجرا، دانشجویان، دانش مشاغل ندارد،

به  بیشتردانشجویان در این راستا،  .گیري مناسب برسانند توانند ما را به تصمیم می اند آموزش عالی و اشتغال

 .آورند هاي شغلی بهتر به آموزش عالی روي می دستیابی به فرصت اي و هاي حرفه منظور کسب صالحیت

آموختگان آموزش عالی است و  تحصیلی دانشگاهی عامل مهمی در انتخاب شغل دانش  رشته

هاي  اهمیت و تأثیر رشته) …پزشکی، مهندسی، معماري، حقوق و(اي هاي حرفه آموختگان رشته دانش

یلی صی و وضعیت تحصتخص  رشته پس،.دانند تحصیلی خود را در زندگی شغلی بیش از سایرین می

گیري کارفرمایان و مراجع استخدامی تأثیر  یکی از عواملی است که بر تصمیم ،آموختگان متقاضی شغل دانش

براي احراز بسیاري از مشاغل به الزم هاي  با توجه به اینکه تعیین نوع و حجم دانستههمچنین،  .گذارد می

انتظار دارند  ممکن نیست، کارفرمایانکامالً  - علوم انسانی و اجتماعی  زهدر حوبه ویژه  -دلیل پیچیدگی آنها

ایجاد آگاهی از و  اول  مند را در درجه فکر منطقی و نظامت ها و مؤسسات آموزش عالی توانایی دانشگاه

ویت بعدي به هاي خاص را در اول هاي عمومی و آموزش مهارت نیازها و مسائل اجتماعی، آموزش مهارت

  .دانشجویان آموزش دهند

فاداري به ساز و کارهاي خود، در عین و امروزه دانشگاه ها براي ایفاي نقش مؤثربه نظر می رسد که     

زي ری نظر در برنامه تجدید ،به این دلیل. ي بهتر باشندا دار آینده نمی توانند پرچمدار و طالیه سنتی خود

آموزشی، تحلیل و تبیین تعامل بین حوزه صنعت و دانش، هاي سیاستگذاري در نظام  آموزشی، شیوه

هاي نو  ر نظام پذیرش دانشجو، یافتن شیوهنظر د وظایف نهادهاي قبلی دانش، تجدید بازنگري در ساختار و
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هاي بهبود کیفیت آموزش و نیز تبیین رابطه میان آموزش  روشدر تحقیقات به منظور تولید دانش، بررسی 

پاسخگویی نظام آموزش عالی به نیازهاي اقتصادي و اجتماعی  و ه و مسائل اجتماعیبا فرهنگ جامع عالی

امروز   جامعهجامعه به ویژه بازار کار از جمله موضوعات مهمی است که با توجه به نیازهاي متغیر و متنوع 

  .براي نیل به توسعه، ضرورتی گریز ناپذیر می نماید

مندي افراد و جامعه به علم و دانش عامل تالش  هعالقهرچند دهد که  نشان میگوناگون هاي  بررسی    

مد باالتر نیز عاملی است هاي شغلی بهتر و درآ دستیابی به فرصت ،ورود به آموزش عالی جوانان استبراي 

 ، چهارزمینهدر این  .ها و مؤسسات آموزش عالی نیست هاي علمی دانشگاه آن کمتر از جاذبهکه جاذبه 

ریزي  اشتغال اهمیت دارند و در برنامهد که بیش از سایر عوامل در حوزه نکن یند عمده خودنمایی میفرا

به بازار کار و تقاضاي  ،در کنار توجه به مسائل علمی و پژوهشیکه  ضروري است ،مسئوالن نظام آموزشی

  .بعد کیفی آن هم نگریسته شوداز آن از سوي جوانان 

پیامدهاي آن  ویا جزد نخیز از نهاد آموزش برمییا مستقیماً یندهاي مهم و مؤثر بر اشتغال که فرا     

التحصیالن و  کمی، بیکاري فارغشدن بدنه  گرایی، متورم فرهنگ مدرك :ند ازا عبارت ،دنشو محسوب می

ام کد یچهاند و  باط در ارتبا هم نوعی ه یندهاي مذکور بفراهمه  .عدم تناسب محتوا و ساختار آموزش عالی

صورت بندي  دقت بیشتر بحث دستهدر اینجا فقط براي . کردعوامل تبیین توان بدون توجه به بقیه  را نمی

 .گرفته است

  و رشد کمی آموزش عالی گرایی فرهنگ مدرك

اهداف  تحقّقّ -1 :حائز اهمیت استنظر ص از دو هاي نیروي انسانی متخص بینی نیازمندي پیش    

همان روندي که آموزش عالی در  یا انسانی ي مقابله با بیکاري سرمایه - 2 سازندگی و توسعه اقتصادي

ی کم توسعهعلت به با وجود این،  )107:1376سهرابی و دیگران، (.هاي اخیر با آن روبرو بوده است سال

این وري و مهارت  بودن بهره ینیپا و  مدرك دانشگاهیداراي نیروهاي انسانی   ها و افزایش عرضه دانشگاه

عوارض این روند  ضمن اینکه .دیده به شدت رو به گسترش است بیکاري جوانان آموزش  پدیده ،افراد

توسلی، (.خواهد گذاشتها باقی  دانشگاه نیز بر کارکرداثرات منفی ، شدیدي به دنبال خواهد داشت

 گرایی مدرك  نیز به فرهنگ ص و تحصیلنظر از تخص صرف ،به عبارت دیگر، جستجوي کار )351:1386

اما  ،آموزش عالی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بخش آموزشی نیست  وظیفه بی تردید،.شود افزوده می

است که موجب  فارغ از کیفیت ،گرایی حاکم است، سیاست کمیتفعلی آنچه در سیاست آموزش عالی 
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وري کافی و مفیدي بین  شود و کارآیی و بهره باال می آمدن کیفیت نیروي انسانی حتی در سطوح پائین

مدرك گرایی یکی از عوامل تاثیرگذار در سیستم هاي از طرفی،  )352: همان(.کند ها ایجاد نمی دیده آموزش

در سطح خود دانشگاه ها و می توان علمی و فرهنگی و آموزشی آن را  دآموزشی است که البته بازخور

این موضوع به عنوان یکی از معضالت برجسته کنونی جامعه،  .حظه کردمال موسسات آموزش عالی

 به عنوان را روانه دانشگاه ها کرده تا جایی که محیط دانشگاه قابل بحثقشرهاي مختلف را با اهدافی 

از نظر  . تا حدي زیر سؤال برده است محیطی موثر در افزایش و ارتقاي سطح علمی و تخصصی افراد

کارکردي آموزش عالی  این است که مدرك گراییفرهنگ  پیدایی دلیل عمده دربرخی صاحب نظران، 

افزایش نیاز جامعه و آنکه  بی ،استشده سازي  مدركکارخانه یک تبدیل به  ناخودآگاه پیدا کرده است و

   .را مدنظر قرار دهد جوانان کیفیت و کارآیی

هاي حاکم و موجود در این  رشد تعداد دانشجو در آموزش عالی ایران تابع نوسانات اقتصادي و نارسایی    

ایم که دوران افزایش  درصد دانشجو مواجه 15تا  10، با رشد سالیانه 1353تا  1348سال از . نظام بوده است

 1357تا  1354 سال ، اما ازها و مدارس عالی غیردولتی است هاي شهرستان دانشگاه نفت و توسعه فروش 

دوران تعطیلی ( 1363تا  1359سال از . رسد درصد می 5گراید و در مواردي به  این حرکت به کندي می

 1364از سال . با کاهش شدید نزدیک به صفر براي ورود دانشجویان به دانشگاه روبرو هستیم) ها دانشگاه

، آزاد هاي دانشگاه توسعهاز آن پس، با  و درس عادل میهاي دانشگاه به ت رفته رفته  روند ورودي و خروجی

هاي دولتی، فارغ از ظرفیت واقعی  هاي خصوصی و افزایش تعداد دانشجو در دانشگاه دانشگاهنیز و  پیام نور

به طوري که این ورودي  ؛شویم تعداد دانشجو مواجه می  رویه با افزایش قابل مالحظه و بی ها، این دانشگاه

  )82 :1380آموزش عالی، .(برابر افزایش داشته است 4/5هاي قبل بیش از  نسبت به سال 1380ها تا سال 

آمار دانشجویان شاغل به  ،براي نمونه. داشته است؛هاي اخیر نیز این روند کم و بیش ادامه  در سال    

چهار میلیون نفر در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري به بیش از  1389تحصیل در سال 

دهد که با افزایش رشدي  نشان می 1389تا  1387هاي  نگاهی به آمار دانشجویان در سال. رسیده است

مرکز آمار  )5: 1391به نقل از پرند و همکاران، (.ایم نام دانشجویان مواجه بوده درصد در ثبت 5/8معادل 

نفر اعالم  2555283در حدود  1385ل رقم دانشجویان درحال تحصیل کشور را در سرشماري سا ،ایران

سایت مرکز آمار ( .ه استرسید 4138956به رقم  90این جمعیت در سرشماري سال . کرده است

  )1393ایران،

  85-90خالصه آمار داوطلبان کنکور سراسري به تفکیک جنسیت در سال هاي : 2نمودار 
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نفر آنها  000/340اشتغال در دهه کنونی با نیاز یک میلیون داوطلب شرکت کننده در کنکور و جذب بیش از 

  )1385آمار آموزش عالی، (.کارآمدي آموزش عالی براي ایجاد اشتغال دارددر دانشگاه، نشان از نا

ها را ناشی از  بیکاري تحصیلکرده ،ریزان اقتصادي کشور بسیاري از نظریه پردازان و برنامه از گذشته نیز

که تحدید ظرفیت پذیرش دانشجو،  دانستند و اعتقاد داشتند ی شغل براي جویندگان کار میعرضه ناکاف

معه حل مشکل بیکاري جا ،کشاند و در مجموع ها می بیکاري را از سطح تحصیلکردگان به سطح دیپلمه

هاي صنعتی و خدماتی شهري متمرکز است، غالب  ص در فعالیتکه بازار تخص از آنجایی. ماند نشده باقی می

این  .اشتغال یابند) احتماالً در شغلی که ربطی به تخصص آنها ندارد(کوشند در شهرها  تحصیلکردگان می

  استعداد و انگیزه والً عالقه،اصهاست که  پذیرش دانشجو در دانشگاه  همعلول شیو تا حدي،پدیده 

نسانی و اتالف منابع ا و در نهایت، دهند دانشجویان را در انتخاب رشته تحصیلی آنها مورد غفلت قرار می

  )176 :1376سهرابی و دیگران، (.مادي را در برخواهد داشت

که روند اشتغال دهد  شان مین 1380تا  1345هاي  سرشماري ص درتعداد نیروي انسانی متخص بررسی    

این درصد در کشورهاي درصد برخوردار بوده است که  6/10کردگان در ایران از رشدي معادل تحصیل

 1375بررسی سطح تحصیالت شاغالن سرشماري سال براي نمونه، . درصد است 20پیشرفته باالتر از 

غالن حذف کنیم، شاغالن را از کل شا) درصد 4/21(سوادان شاغل دهد که اگر تعداد بی نشان می)3جدول (

  .گیرند داراي تحصیالت دانشگاهی حدود یک دهم میزان کل شاغالن کشور را در بر می

  

  1375سطح تحصیالت افراد شاغل در سرشماري سال  :3جدول 

  درصد  سطح تحصیالت

  ییابتدا

  راهنمایی

  متوسطه

  دانشگاهی

6/25  

6/46  

2/17  

6/9  

  )سایت مرکز آمار ایران: مآخذ(

  

مؤسسه "از سوي  1375تعداد متخصص مورد نیاز در برنامه سوم توسعه در سال  قابل توجه است که      

هزار نفر برآورد شده بود، در حالی که در این دوره نزدیک به  351 "ریزي آموزش عالی پژوهش و برنامه

هزار  230ساالنه حدود  ،التحصیل شده بودند و طبق همین برآورد ها فارغ هزار نفر از دانشگاه 818
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این تعداد معادل   -ه استهاي قبل اضافه گردید سالدر بیکاران تحصیلکرده به جمع بقیه بیکار تحصیلکرده 

نیز  1385در سال  )1375طائفی، .(سال ایجاد کند یک طی توانست شغلی است که دولت می هاي کل فرصت

تأییدي بر این  ،نفر آنها در دانشگاه 000/340از  در کنکور و جذب بیشیک میلیون داوطلب  شرکت حدود

آمار آموزش عالی، (.آموختگان دارد دانشکارآمدي آموزش عالی براي ایجاد اشتغال نشان از نا مطلب و

1385(  

  90و 85جمعیت بیکار فارغ التحصیل بر حسب تحصیالت دانشگاهی در سرشماري سال   مقایسه: 4جدول  

  1390سرشماري سال   1385سال  سرشماري  سطح تحصیالت دانشگاهی

  207310  142369  فوق دیپلم

  505010  218495  لیسانس

  52169  11699  1                                             اي فوق لیسانس و دکتراي حرفه

  3388  824  2دکتراي تخصصی

  768051  373513  جمع کل

  

کرده بیکار در هر دو سرشماري،  جمعیت تحصیل دهند که بیشترین میزان جدول نشان میاین هاي  داده

 .بیکار تقریبا دو برابر شده است التحصیالن میزان جمعیت فارغ ،داراي مدرك کارشناسی هستند و در مجموع

 ا سرعت بیشتري افزایش خواهد یافتهاي آتی احتماال ب این روند در سال ،ها کمی دانشگاه توسعهبا وجود 

که در غیر رشته تحصیلی خود مشغول به کار هستند به این گروه افراد بیکار  و اگر جمعیت افراد شاغلی

متوجه خواهیم شد که عملکرد آموزش عالی در جذب و پذیرش دانشجو و  ،التحصیل اضافه کنیم فارغ

چگونه  آن ... و مسایل اجتماعی، اقتصادي و  اي داشته است  گرفته چه نتایج ناخواسته هاي صورت هزینه

  . گیر کشور خواهد شد گریبان

هاي کیفی دیگري مانند  شاخص ،عالوه بر موارد ذکر شده دبراي تحلیل آموزش عالی بای مسلم است که    

هاي  ی نسبت هزینهنسبت دانشجو به اعضاي هیئت علمی، مسئله تولیدات علمی و پژوهشی و شاخص کم

با این وجود و . که خارج از هدف این مقاله است را هم در نظر گرفت 3آموزش عالی به تولید ناخالص ملی

  :اساسی بررسی کرده توان در سه دور ریزي دانشگاهی در ایران را می برنامه ،به طور خالصهو 

  ؛الگوبرداري دوره) 1

                                                 
1 .شده بودمشخص » فوق لیسانس« تنھا با عنوان   ١٣٨٥این طبقھ در سرشماری سال .  ١  

.مشخص شده بود» دکترا و فوق دکترا« با عنوان  ١٣٨٥این طبقھ در سرشماری سال   ٢.  
3 GNP 
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  ؛الگوبرداري توأم با تغییر و تحول ساختاري ادامه) 2

  )269 :1383زاده،  مهرعلی(.بازساختاري هدور) 3

هاي آموزشی دانشگاهی به سبک فرانسوي و  الگوبرداري از برنامه بیشتر) 1357قبل از سال (اول هدوردر 

 ریزي آموزشی به صورت سازمان یافته مورد توجه مدیران دانشگاهی برنامه در این دوره،. بود آمریکایی

ریزي و  الی برنامهفرهنگی، شوراي عشوراي عالی انقالب  1372تا  1357یعنی از سال  دوم،ه دوردر . نبود

 .صورت گرفت ریزي متمرکز ملی ها را به عهده گرفتند و برنامه ریزي شوراي عالی گسترش مسئولیت برنامه

که از است اي  تجربهبر تغییر ساختاري و گرایش به عدم تمرکز   دوره ،به بعد 1372یعنی از سال سوم دوره 

ریزي نسبتاً مستقل  گذر از یک برنامه به بیان دیگر،. ریزي دانشگاهی حاصل شده است ره برنامهاین سه دو

و سرانجام حرکت به سمت واگذاري اختیارات ) دوره دوم(به نظام متمرکز افراطی) دوره اول(دانشگاهی

  .است) دوره سوم(ریزي دانشگاهی نسبی برنامه

این فرآیند  توان می نیز دانش آموختگانبراي ایجاد اشتغال  عدم تناسب محتوا و ساختار آموزش عالی نظراز 

  :زیر بیان کردسه جنبه  قالبرا در

ها و  یکی از عوارض تقلیدي و وارداتی بودن نظام آموزشی عالی در ایران آن است که دانشگاه .1

کنند و قرار است  می اقتصادي فعالیت "بخش مدرن"ت تربیت نیروي انسانی متخصص برايمؤسسا

 بینانه خوش یبا نگاه در عین حال،. سبی را کسب کنندکه در حوزه اشتغال نوین جایگاه منا

نیازهاي همین بخش هم د و برآورنده نگیر اغالن را در برمیدرصد ش 10فقط  التحصیالن فارغ

در حالی که  اند، غالب دروس دانشگاهی بر محور دروس نظري و طراحی متمرکز شده نیستند، زیرا

 ،از سوي دیگر .ندو تولید علمی و صنعتی نیازمندبه مدیران خطوط مونتاژ  بیشترصنایع داخلی 

به ویژه ) …موقعیت اجتماعی، پول، امکانات رفاهی و(تباین روز افزون بین توقعات باالي شغلی

شاغل در بخش شهري و روستایی و بیزاري جوانان از کارهاي یدي و  در میان جوانان تحصیلکرده 

موانعی جدي بر سر راه توسعه ملی به  ،شهريپرور "یقه سفید"هاي آموزشی کشاورزي در نظام

توان به سبب نارسایی  قسمتی از بیکاري تحصیلکردگان دانشگاهی را می ،بنابراین. دنآور وجود می

 .بخش سنتی دانستدانشگاهی با نیازهاي گسترده فتگان و عدم انطباق پرورش یا

ر کار و محصوالت دانشگاهی هاي تحصیلی نیز بین نیازهاي بازا از نظر ساختار و ترکیب رشته .2

که در کشور مرکز یا نهادي وجود ندارد که  شود این مسئله از آنجا ناشی می. تناسبی وجود ندارد

هاي سره و الگو و ها و شیوهکند پیشاپیش ارزیابی  ار جامعه به نیروي انسانی متخصص نیازهاي
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که را هاي مناسب و ممکن  گیري جهتانداز بلند مدتی از تحوالت و  چشمناسره را شناسایی کرده، 

 .نماید ها الزم است، ترسیم براي هدایت جریان توسعه دانشگاه

 ،هاي پزشکی به جز رشتهها  دانشگاه. مهم دیگر عدم تناسب محتواي نظام آموزش عالی استجنبه  .3

تتبع، و به پرورش درجه کنند  هاي شناختی اکتفا می فقط به آموزش مهارت هاي خود در برنامه

خالقیت، خطرپذیري، قبول مسئولیت و باالخره کارآفرینی توجهی ندارند و افرادي متکی و چشم 

هاي کار نیز چنان است که  مقررات و شیوه .کنند دوخته به دولت براي گذران امور عرضه می

از  .تا تحقیق و پژوهش کنند علمی بیشتر وقت خود را صرف امور آموزشی میهاي  تیئهاعضاي 

از ) استاد -دانشجو(محیط علمی بدین ترتیب، .ارتباط با بازار کار نیز وجود نخواهد داشت ،رو نای

تواند براي تغییرات جدید در  نمیو یندهاي بازار کار مطلع نیست تحوالت و تغییرات و فرا

و  کیفیتفارغ از خود را   هها هم بودج دانشگاه. صورت دهدریزي درسی مناسبی  ها برنامه دانشگاه

عدم  التحصیالن و هاي فارغ این نهاد مؤثر آموزشی، پاسخگوي نارسایی کنند و کمیت هزینه می

البته،  )1376،مهرابی و دیگران (.آنان با نیازهاي بازار کار نیست هاي سنخیت و تطابق بین آموخته

  عواملیاز دیگر نیز مواردي چون تراکم بیش از حد دانشجو و عدم رعایت استانداردهاي آموزشی 

  .ي نظام آموزشی نقش بسزایی دارنداکه در محتو هستند

 د، بایداردادامه  همو هنوز  پشت سر گذاشتههاي پیش  که آموزش عالی در سال رونديحال با توجه به 

  از پدیده پذیريریبه اشتغال نوین و تأث نروند واردشد کشور، هاي فعلی آموزش عالی قابلیتبر ا نکه ب دید

  .خواهد بودشدن چگونه  جهانی

  

  تأثیر جهانی شدن بر آموزش و اشتغال

از  ،شدن ها براي کیفیت بخشیدن به نظام آموزشی و مهارت سازي خود و انطباق آن با تأثیرات جهانی دولت

تغییرات متأثر از ) 1999ي، کارنو(.کنند هاي خاصی براي اصالحات آموزشی استفاده می استراتژي

گردد که  می محور -محور و عدالت - محور، مالی - رقابت ظهور سه نوع اصالحاتشدن منجر به  جهانی

  )47- 63: 1386کارنوي، (.هاي آموزش و کار آموزي بر جاي گذاشته است اثرات مهمی بر بخش

نیافته از طریق اصالحات  شدن در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه جهانیکارنوي معتقد است 

منجر به افزایش گرداند که چنین روندي  محور، تغییرات آموزشی را در نظام جدید جهان مسلط می  - مالی

  .شود خدمات آموزشی می نابرابري در عرضۀ
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در مقابل را شدن سه چالش عمده  از صاحب نظران آموزش عالی معتقد است که جهانی 1فیشمن گوستا

  :آورده استپدید هاي آموزش عالی  نظام

  .شود اعتباري دانشگاه می کمی موجب بی توسعه): هژمونی(بحران نظام

 .منبع تولید علم نیستیگانه دانشگاه دیگر : بحران مشروعیت

  .تواند خود را با نیازهاي جامعه سازگار کند یک نهاد نمیدر مقام دانشگاه دیگر : بحران نهادي

اند که در مدیریت   کرده توجه هایی راه حلها به  ها و چالش براي مقابله با این بحران ها دولتبنابراین، 

بحران "در ایران نیز )26:1383زاده،  مهرعلی.(گیري است در حال شکلمتفاوت آموزش عالی کشورهاي 

رویه دانشجو، کاهش اعضاي هیئت علمی، کمبود  افزایش بی با -کمیت بر کیفیت است  که سلطه -"کمیت

پژوهش را در تسلط آموزش بر شود و  هاي سرانه دیگر مشخص می امکانات و کاهش اعتبارات و شاخص

  .برد ها را به سوي عدم گسترش دانش و تولیدات علمی پیش می بر دارد و دانشگاه

آموزش عالی به توجهی  بی موجب ستها لل سایر بحرانالع علتو ترین  دومین بحران که یکی از مهم     

مؤثر دارد و با اینکه  ياین نهاد بیش از صد سال است که در ایران حضور .بحران مشروعیت است می شود،

از طریق سایر قابل قبولی را که هنوز نتوانسته است جایگاه  ،در ضرورت و وجود آن شک نداردهیچ کس 

نوعی تزلزل و تردید  ،این امر. پیدا کندشود،  رتباط جمعی نسبت به آن ابراز مینهادهاي اجتماعی و وسایل ا

توسلی، (.کند نمی یها کمک کند که عمالً به حفظ تعادل الزم بین دانشگاه و دیگر ارگان ها ایجاد می در روحیه

368:1386(  

هاي آموزشی در سطح جهان داشته  ریزي ها و مدیریت و برنامه تأثیرات زیادي بر دانشگاه ،شدن جهانی    

دالیلی  ؛ آنان بر این باورند کههاي ایران محدود بوده است دانشگاهاین تأثیرات بر اي معتقدند  عده .است

ی در بسترسازي ایدئولوژیکی موجود در کشور، عدم توانای هاي سیاسی ـ حاکمیت دوگانه و نظریهمانند 

ها، وجود تفکر  ریزي جامع و استراتژیک در دانشگاه فرهنگی براي همراهی با تغییرات، فقدان برنامه

روزمرگی، وابستگی شدید دانشگاه به منابع مالی دولتی، آماده سازي مدیران دانشگاه در سطوح مختلف، 

جویان، فقدان دانش ران، اساتید ونشگاه توسط مدیها و تهدیدهاي بیرونی دا عدم توجه کافی به فرصت

شدن در کشور ایران  شدن موجب شده است فرآیند جهانی هاي جهانی برداري مناسب از مزیت چگونگی بهره

گذاري  و توان امکان تثبیت سیاست) 283:1383زاده،  مهرعلی(.هاي ساختاري روبه رو گردد با محدودیت

  )300: نهما(.در آموزش عالی وجود نداشته باشد راهبردي

                                                 
1fishman 
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  بحث و نتیجه گیري 

نظام آموزش عالی فراز و  ،در این مدت .گذرد ایران می سال از تاسیس دارالفنون در 160بیش از       

در  و موجود تجربه کرده استسنتی هاي زیادي را در تطبیق و پیوند آموزش مدرن و آموزش  نشیب

گسترش قشر تحصیل کرده،  شمار افزایش. نماید هاي بسیاري توانسته تاثیرات مهمی در جامعه ایجاد حوزه

هاي  اما به رغم موفقیت. ندین مواردپاره اي از ا... سواد در کل جامعه، تامین نیروهاي مورد نیاز علمی و

     وانان اشتغال ج مسئله. این نظام بوده است هاي همواره متوجه  فعالیت نواقص و کاستی هایی ،بسیار

 یکی از این پیامدهاي ناخواسته ،می باشدکه در حال حاضر یکی از مسایل مطرح کشور فارغ التحصیل 

نهادي مکمل نظام آموزش و پرورش  ،آموزش عالی .نیست نظام آموزشی هاي سیاست ااست که نامرتبط ب

باید  اما ،اي یافته است افزایش قابل مالحظهن مندي از امتیازات آ هاي اخیر تقاضا براي بهره در سال که است

. ادل ایجاد کندآیا این نهاد قادر بوده است که بین تقاضا براي آموزش بیشتر و نیازهاي بازار کار تع دید که

داراي مدرك دکترا و  هانفر آن 3388که حدود  9013التحصیل بیکار در سرشماري سال  فارغ 768051وجود 

هاي  ساختار دانشگاه .ی در زمینه ایجاد شغل استدلیلی بر ناکارآمدي نظام آموزش عال ،اند فوق دکترا بوده

کمتر مدنظر را یان را دنبال می کند و تربیت دانشجوي کارآفرین آموزش تخصصی دانشجوبیشتر  کشور

رغ التحصیالن هاي خصوصی توانایی جذب فوج فا هاي دولتی و حتی شرکت در حالی که سازمان دارد،

مهاجرت نخبگان به  آمار باالي. ناپذیر خواهد بود التحصیالن اجتناب بیکاري این فارغ دانشگاهی را ندارند و

. هاي فراوانی به اقتصاد کشور  وارد می کند اي متاثر از این پدیده است و آسیب تا اندازه نیز خارج از کشور

از سوي افراد و هم  که پذیرش در دانشگاه و طی مراحل تحصیلی نیازمند پرداخت هزینه هم از آن جا

بالاستفاده ماندن مدرك تحصیلی و بیکاري افراد تحصیل کرده یا اشتغال به مشاغل  ت می باشد،دول

ترین ضمن اینکه مهم -باشد ن تمامی منابع مالی هزینه شده میتحصیلی به معناي هدر رفت  غیرمرتبط با رشته

ازمند بازنگري در له نیئبه نظر می رسد حل این مس. فرد یعنی زمان و عمر نیز تلف شده است  سرمایه

هاي آموزشی  با این هدف که  تغییر زیرساخت. هاي آموزشی می باشد اهداف نظام آموزش عالی و سیاست

هم  هاي اقتصادي کسب نمایند براي ورود به عرصهرا روانی الزم  -ی و روحیمهارتدانشجویان آمادگی 

هاي دانشگاهی از  شود که در آموزش این امر هنگامی محقق میبدیهی است که . امري اجتناب ناپذیر است

زهاي فعلی بازار کار صورت ها متناسب با نیا تاکید صرف بر محفوظات خودداري شود و بخشی از آموزش

پرورش دانشجویان خالق د و نکشور دار... اقتصادي، اجتماعی و توسعهاي در  ها نقش بالقوه دانشگاه .بگیرد
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. هاي جدیدي را در جامعه خلق کند ح از امکانات موجود، فرصتصحی  استفاده و کارآفرین می تواند ضمن

در حل مشکالت کشور  انمندنیروي تو ایناز بیکاري امیدوار بود و  مسئلهدر این شرایط می توان به تعدیل 

ا آموزش تک بعدي نیست که تنها ب اي  مقوله ،اگرچه ایجاد اشتغال .هاي توسعه سود جست پایه و تقویت

ترین افراد جامعه را در اختیار دارد می تواند  ترین و زبده اما  نظام آموزش عالی که متخصص مرتبط باشد،

بیکاري ایفا  مسئله، نقش پررنگی در حل هاي متولی اشتغال مند با سایر نهاد با برقراري روابط مستمر و نظام

. ساله، دشوار اما ممکن است انداز بیست یابی به هدف اشتغال کامل در سند چشم  دست همچنین،. نماید

 یا  ایجاد محدودیت ممانعت ، ولیکشور را به این هدف نخواهد رساند ،ها کمی دانشگاه توسعهصرف البته، 

 دارايمند یده، ماهر و توان تنها یک جمعیت  آموزش د. له نخواهد بودئراه حل مسهم ورود به دانشگاه 

شده را تحقق بخشد و  می تواند هدف در نظر گرفته است کهکوشی  پذیري و سخت قابلیت نوآوري، انعطاف

هاي مناسب، همکاري دو نهاد مهم آموزش و پرورش و آموزش  ساخت این امر بدون ایجاد شرایط و زیر

  .  ها میسر نمی شود عالی و نیز تغییر ساختار آموزشی دانشگاه

 

  و راهکارهاپیشنهاد 

ها  باید براي تدوین سیاست ،هایی که آموزش عالی تاکنون پشت سر گذاشته است فراز و نشیببا توجه به 

  : شود در زیر به برخی راهکارها اشاره میمطابق با آنچه گفته شد، . خرج دادبه  يبسیارهاي آن دقت  و برنامه

؛ جوانب مختلف یسبرر با  یآموزش عالنظام کمی و کیفی  توسعهامر در اتخاذ سیاست هاي واحد  .1

 يها مراکز و رشتهمزیت هاي تعیین  الن،یفارغ التحص یشغل يها نهیزم: مواردي چون به طوري که

متناسب ساختن  ،ياقتصاد يها شیها و گرا دانشگاه توسعه  ریمس نیب یهماهنگی، دانشگاه

 .مد نظر قرار گیرد هاو روزآمد کردن آن بازار کار يازهایبا ن یلیتحص يها ها و رشته دوره يمحتوا

مستندسازي و تحلیل علمی در کنار  ؛ چنان کهجامع براي آموزش عالیطراحی برنامه و تدوین  .2

سمت و سوي  ،ها و اقداماتی که براي اصالح آموزش عالی صورت گرفته است تجربهتمامی 

. مشخص شودهاي نیروي انسانی  براساس نیازمندي نکیفیت آو گسترش آموزش عالی کشور 

  :زیر را در برخواهد داشت هاي مزیتاین امر، که  بدیهی است

تر  هاي شغلی براي سطوح پایین وري نیروي انسانی متخصص و فراهم شدن فرصت افزیش بهره -           

  ؛از آموزش عالی

  ؛شدنفرآیند جهانی ناشی از هاي ملی با تغییرات  ها و سیاست تطبیق برنامه -
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با توجه به محدودیت هاي  "رایگان بودن آموزش عالی در قانون اساسی"توجه به اصل -

  . ي تقاضاي اجتماعتوسعه آموزش عالی کشور بر مبنا چهارگانه

اجتماعی کشور ـ هاي اقتصادي  بخش ها براي انطباق با نیاز شتهي دروس و ترکیب رااصالح محتو .3

  .…تفکر مستقل و علمی واشتغال مولد، فرینی، روحیه کارآپرورش در نظر گرفتن تناسب آن با و 

توجه الزم به مقتضیات علم و تحقیق و رها کردن فرآیند آموزش از قید دیوانساالري، تقلید  .4

  .اي کورکورانه و تصمیمات مقطعی و سلیقه

  .توسعه کشور پنجم با برنامه هاي یهماهنگ نمودن برنامه هاي آموزش عال .5

  .هاي فرهنگی، اصالح قوانین و مقررات گرایی از طریق فعالیت بینش مدركمقابله با تفکر و  .6

تالش و برنامه ریزي در جهت افزایش مهارت هاي درسی و کاربردي کردن دروس با افزایش  .7

        امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و ارایه واحد هاي روش تحقیق، دروس عملی و به ویژه

  .کار آموزي در رشته مورد نظر

التحصیالن  بررسی تحلیلی نظام جامع و مستمر بازار کار و اشتغال با توجه به حضور فارغ .8

 در کنار تحصیلی آنهابخش دولتی و مشاغل مربوط به رشته  سنتی اقتصاد، هاي دانشگاهی در بخش

  .ایجاد نهادهاي مناسب و مجهز براي بررسی و تنظیم بازار کار

گوناگون هاي  گیري اشتغال در بخش کمی و کیفی در روند شکلارزیابی مداوم و ساالنه تغییرات  .9

   .اقتصادي

   .توجه به تغییرات جنسی نیروي کار .10

هاي فنی و  تسهیالت اعتباري و کمکعرضۀ هاي تولیدي مؤثر و  ایجاد بانک کار براي تدوین پروژه .11

  .فکري

 اشتغالهاي ویژه  اي در طرح دادن به نیروي کار علمی، فنی و حرفه اولویت  .12

 .نفتمستقل از اصالح ساختار اقتصادي و ایجاد اقتصاد و تحول  .13
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  . جلو گیري از فرار مغزها
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    Economic and social developments will be achieved through human 

development. In this respect, the most important factors of human resource 

development in any society should be considered. However, each country's 

higher education system as a fundamental part, is intimately related to labor 

market programs for socio- economic development of the country. Therefore, 

for the development and training of skilled and competent, efficient system of 

higher education is necessary to achieve balanced and sustainable development. 

Despite a slight expansion of universities and institutions of higher education in 

recent decades, issues of unemployment and lack of skills among youth has 

increased in Iran. Statistical Center of Iran has announced crowd of educated 

unemployed is 373,513 people in 1385 years and 768,051people in years 1390. 

This article aims to provide relevant offers, the efficiency of higher education to 

employment for young people to explore and analyze. The methods are 

descriptive-analytical and the collection and analysis of library data and 

documents. The results showed that ineffectiveness of higher education in 

particular, the lack of alignment of programs and inconsistencies in the content 

of teaching and research universities with labor market needs is among the 

major obstacles to a major disturbance and the main disturbance in youth 

employment. So, special attention should be devoted to it. 
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