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  چكيده
      ثر در دسـتيابي بـه توسـعه   ؤآمـوزش  دختـران از عوامـل مـ     بـراي گـذاري  بنابراين سـرمايه . كندپيدا نمي توسعه پايدار تحقق ،بدون مشاركت زنان

. شود اي از توسعه هر كشور محسوب مينشانه  ،ميزان مشاركت زنان در دانشگاهها كه بهترين مراكز پيشرفت و تربيت متخصصان است. باشدمي

باال  از طرفي .شودميروند توسعه پايدار كشور باعث مشاركت فعال  كه اين كنندثرتري ايفا ميؤزنان تحصيلكرده، نقشهاي اجتماعي، فرهنگي م

همچنـين افـزايش تحصـيالت سـبب      .شـود صادي و اجتمـاعي مـي  موجب گسترش مشاركت آنان در فعاليتهاي اقت نيز سطح تحصيالت زنانرفتن 

     سطح زندگي و تغييـر نگـرش جامعـه نسـبت بـه حضـور زنـان در بـازار كـار          يمواليد، كوچك شدن خانواده، ارتقارفتن سن ازدواج، كاهش باال

الـه بـه تبيـين    ايـن مق . پيـدا كنـد  ينده افزايش نرخ مشاركت زنان در عرصه اشتغال در سالهاي آ كهشودبيني ميارد پيشبا توجه به اين مو. شودمي

 .پـردازد مـي آموختگـان زن  ي كشور و آثار آن بر اشتغال دانـش مراكز آموزش عال ، اي تحصيالت تكميلي در دانشگاههاهوضعيت زنان در دوره

تـوان  مـي و بررسـي گزارشـهاي آمـاري    ) اسـنادي ( ايروش كتابخانـه  با استفاده از .باشداههاي دولتي كشور ميشجويان دانشگدان ،جامعه آماري

 :گفت

اي و دكتـري تخصصـي از   ، دكتـري حرفـه  ارشـد اطع كارداني، كارشناسي، كارشناسيدر مق 1386-1376حضور دختران در طي سالهاي      

  .برخوردار بوده استاي ساليانهرشد 

امـا ميـزان افـزايش     ،اسـت  پيدا كـرده  ارشد در گروههاي علوم انساني و فني و مهندسي افزايشدانشجويان دختر در مقطع كارشناسيتعداد  -     

  .تعداد دختران در گروه فني و مهندسي بسيار كمتر از ميزان افزايش پسران در همان گروه است

مهندسي در حال افزايش است و در گروه علوم انساني افزايش تعداد زنان نسـبت بـه   تعداد زنان در سطح دكتري تخصصي در گروه فني و  -     

 .سالهاي گذشته بيشتر از مردان بوده است

را در سالهاي آتي پيش انداز افزايش نرخ مشاركت زنان ، چشماخير ، بويژه در سطح آموزش عالي حصيالت زنان در سالهايافزايش سطح ت      

بيشتري براي توسـعه شـغلي و    چقدر زنان در آموزش عالي و كسب تجربيات تحصيلي مشاركت بيشتري داشته باشند، شانسهر  .ددهميرو قرار 

  .نيل به مشاغلي با مراتب باالتر خواهند داشت
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  .مشاركت توسعه،اشتغال،  ،زنان، تحصيالت تكميلي: هاكليدواژه

  19/12/86: تاريخ پذيرش مقاله                                       10/09/86تاريخ دريافت مقاله

   لهبيان مسأ

انسـاني ضـرورتي اجتنـاب ناپـذير     اي توجه به زنان به عنوان نيمي از منـابع  براي توسعه هر جامعه

فعاليتهـاي   زيرا از جمله معيارهاي توسعه يافتگي درجه و ميزان مشاركت و حضـور زنـان در   است،

  .باشداجتماعي و اقتصادي مي

افزايش سطح تحصيالت و اسـتفاده بهينـه از نيروهـاي توانمنـد      ،در عصر حاضر سرمايه انساني     

آموزش عالي يكي از عناصر كليدي فراينـدهاي فرهنگـي،   . است پيدا كرده اهميتي بيش از گذشته

ران دسـت بـه   هاي اخير كشورهاي زيادي از جمله ايـ در دهه .ي و اقتصادي هر كشوري استسياس

اين گسترش همـراه بـا حضـور و مشـاركت وسـيع زنـان در عرصـه        . اندزش عالي زدهگسترش آمو

  .آموزش عالي بوده است

گذاري در آموزش از يكسو به افزايش مهارتها و آمادگي براي ورود اين قشر از جامعه به سرمايه     

لي قابـل  ديگـر تحـو   كنـد و از سـوي  اد مبتني بر علم و فنـاوري كمـك مـي   بازار كار و توسعه اقتص

 .آورد كننده نسل فـردا بـه وجـود مـي    گ آنان در جايگاه مادر و تربيتبيني و فرهنمالحظه در جهان

افزاينـد بلكـه   وري و بازدهي نيروي كار جوامع ميه و مجرب نه تنها به افزايش بهرهزنان تحصيلكرد

 ي همـه جانبـه و پايـدار   ، باسوادتر و ماهرتر تربيت و از اين طريق نيز به رشد و ترقترفرزنداني سالم

دهد كه زنان بـه داليـل اقتصـادي و    ه طور كلي نتايج تحقيقات نشان ميب. كنندكشورها كمك مي

به طور كلـي زنـان تحصـيلكرده، نقشـهاي     . اجتماعي به دنبال آموزش عالي هستند –نيز فرهنگي 

رونـد توسـعه پايـدار     هكنند و مشاركت فعال آنان بؤثرتري ايفا ميخانوادگي، اجتماعي و فرهنگي م

مشـاركت زنـان در دانشـگاهها كـه بهتـرين مراكـز        و ميـزان حضـور   بنابراين ،كندكشور كمك مي

اي از توسـعه كشـور   توانـد نشـانه  علوم و فناوري و تربيت متخصصـان اسـت مـي    پيشرفت و اشاعه

  ).21:1377ايرجي زاد،(محسوب شود 
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بـه   ند رو به رشدي برخوردار بـوده اسـت؛  ي از روآموزش عال حضور زنان در در چند سال اخير،     

كارشناسـي را بـه خـود     درصد ظرفيت دانشگاهها  در سطوح كارداني و 50طوري كه زنان بيش از 

هاي تحصيالت تكميلي با افزايش ي است كه روند حضور زنان در دورهاين در حال. انداختصاص داده

بـه عبـارتي رونـد حضـور     . ناسي هماهنگي نداردتعداد دانشجويان دختر در سطوح كارداني و كارش

ر خصـوص  تاكنون مقاالت متعـددي د . زنان در تحصيالت تكميلي از سير مطلوبي برخوردار نيست

هاي كارداني و كارشناسي تدوين شـده اسـت، امـا توجـه كمتـري بـه       روند حضور دختران در دوره

اله به تبيين وضـعيت  در اين مق.هاي تحصيالت تكميلي شده است ضرورت حضور دختران در دوره

شـود و سـعي   ها و مراكز آموزش عالي پرداخته ميهاي تحصيالت تكميلي در دانشگاهزنان در دوره

هاي تحصيالت تكميلي كه آيا روند حضور دختران در دورهال پاسخ داده شود خواهد شد به اين سؤ

ين ضمن تبيين وضعيت زنـان  نبا مقاطع تحصيلي قبل از آن دارد؟ همچ) متوازني(رشد هماهنگي 

  .شودآموختگان زن نيز بررسي ميحصيالت تكميلي، روند اشتغال دانشهاي تدر دوره

  

  پيشينه حضور زنان در آموزش عالي 

بـا  . سـيس شـد  أاولين مدرسه دخترانه به سبك جديد در اوايل سلطنت مظفرالـدين شـاه قاجـار ت   

سـيس مـدارس دخترانـه بـيش از پـيش      ه براي تأد تغييرات اجتماعي، زمينانقالب مشروطه و ايجا

كـه   ناگفتـه نمانـد   .در ابتدا، آموزش دختران حتي در سطح ابتدايي رشد كندي داشـت . فراهم شد

 .ش. ه 1309 -1308كـه در سـال تحصـيلي     به طـوري  ،نبودند مردان هم از اين وضعيت مستثنا

ايرجـي زاد،  ( نفـر بـود   1815ود نسبت محصالن به جمعيت كشور در هر صـد هـزار نفـر، در حـد    

، داده شـود سيس دارالفنون نسـبت  به تأ خ تحصيالت عالي به معني امروزياگر تاري). 352 :1376

اً سيس مركز آموزش عالي بـراي دختـران مطـرح شـد     نيم قرن طول كشيد تا صحبت لزوم تأ تقريب

ـ   "اولـين  ). 6 :1309دولت آبادي، ( در تهـران  شمسـي   1312در سـال   "اندارالمعلمـات عـالي زن

سـيس  پـس از تأ . ز آن فارغ التحصـيل شـدند  ا 1314سيس شد و اولين گروه زنان معلم در سال تأ

دانشـكده ادبيـات و فلسـفه و علـوم     بـه  ، دارالمعلمات و دارالمعلمين 1313دانشگاه تهران در سال 

بـود و  سيس دانشگاه، روند مشاركت زنان در آموزش عالي كند در سالهاي اول تأ. تربيتي ملحق شد
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ي رسـمي  آمـارگير . ها راه پيدا كنندآنان توانستند به بيشتر دانشكده سال طول كشيد تا 15حدود 

الـي   20ر جوان در سنين نفر از هر صد هزار نف 62دهد كه فقط شمسي نشان مي 1335در سال 

اً  . دادنددانشجويان زن تشكيل مي سال را 29 هشـت   در صورتي كه جمعيت پسران دانشـجو تقربيـ

افـزايش  تعـداد ظرفيـت    تحصـيالت متوسـطه و    توسـعه سـطح عمـومي سـواد،    . تران بودبرابر دخ

 26حـدود   1346اي كـه در سـال   زنان را در دانشگاهها افـزايش داد؛ بـه گونـه   حضور  دانشگاهها،

اًيدرصد از جمعيت دانشجويي را دختران و زنان تشكيل م از هر صد هزار نفـر جـوان    دادند و تقريب

اين رقم در سالهاي قبل از . دانشجو بودند نفر پسر 1750نفر دختر و  500داد ساله تع 29الي  20

  .برابر رسيد 3انقالب به 

پس از انقالب اسالمي توجه بيشتر به آموزش و رفع بيسوادي در زنان منجر به افـزايش سـطح        

اً 74سواد  آنان تا ميزان    . از انقالب استدو  برابر قبل  درصد شده است كه رقمي تقريب

در مجمـوع   ،برگـزار شـد   1362در اولين آزمون سراسري كه بعد از انقالب فرهنگـي در سـال        

 42از . نفر مـرد بودنـد   181258نفر زن و  131427نفر شركت كردند كه از اين عده   312685

 68كننـدگان مـرد،   درصـد شـركت   58ند و از درصد پذيرفته شـد  32 ،كنندگان زندرصد شركت

اً    1371-1362طي سالهاي . درصد قبول شدند رشـدي   تعداد شركت كننـدگان زن و مـرد تقريبـ

. ت پذيرش براي زنان وجود داشتها محدوديدر تعدادي از رشته 1368تا  1362 از سال. ندنداشت

هاي آموزشي محدوديتهاي مبتني بر جنسـيت را  بيشتر گروه 1374تا  1368سالهاي  تدريج طيب

در سـالهاي اخيـر اشـتياق دختـران بـراي ورود بـه       ). 6-5 :1381يماني و مرديها، ا( حذف كردند 

  .درصدي آنان در مقاطع كارداني و كارشناسي شده است 60دانشگاه منجر به پذيرش بيش از 

  

  چارچوب نظري

، زنان و اشتغال ديدگاههاي نظري مختلفي وجـود دارد كـه در   در بررسي رابطه ميان آموزش عالي

مناسـبي بـراي تحليـل    اين نظريه چـارچوب  . دشوفقط نظريه سرمايه انساني بررسي مي الهاين مق

  . باشدپژوهش حاضر مي
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  نظريه سرمايه انساني

به نحـوي كـه    ؛شود اين نظريه پايه تحليل اقتصادي بعد عرضه و تقاضاي آموزش عالي محسوب مي

در نظريـه سـرمايه انسـاني    . نـد ك از آن به عنوان نظريه مبنـايي ذكـر مـي   ) 1995(مارتين كارنوي 

منيـت اجتمـاعي و   گذاري در آموزش عالي به عنوان تالش اساسي انسان براي دستيابي به ا سرمايه

زيرا به طور كلي فرض شده است كه آموزش عالي در طول زمـان بـه كسـب     توانگري مطرح است،

ه همچنـين فـرض   در ايـن نظريـ  ). 1991هـيكس ولـودر،   . ( شـود  مد اقتصادي بيشتر منجر ميدرا

. وري است مد انعكاسي از اختالف در بهرهبازار اختالف در به دست آوردن دراشود كه در اقتصاد  مي

هـاي افـراد اشـاره دارد و از طـرف ديگـر، بيـانگر تقاضـاي        يك طرف به مهارتها و توانايي بازار كار از

  .شود موزشي عرضه ميهاي آانواع مهارتهاست كه از طريق نظامكارفرمايان براي به كارگيري 

در ايـن نظريـه   . اي دارد به هر حال، آموزش عالي در بحثهاي نظريه سرمايه انساني جايگاه ويژه     

وسيله مهارتهايي كه از طريق آموزش عالي به(  "نگة دارندگان سرمايه  "به منابع انساني به عنوان 

كارابـل وهلسـي،   ( ان را دارنـد  خودشـ  گـذاري در  شود كه ظرفيت سرمايه مينگاه ) كنند كسب مي

گـذاري مولـد در    بلكـه نـوعي سـرمايه    خدمات آموزشي شكلي از مصرف نيسـت  براي آنها. )1977

طـور  بـه   ه انسـاني نظريـه سـرماي  ) . 1985ساخاروپولوس و وودهـال،  ( ذخيره نيروي انساني است 

رگشـت اجتمـاعي و   بـا نرخهـاي ب   "كالن و خرد "يا  "عمومي و فردي   "داراي دو جنبه مفهومي 

از ديدگاه كالن اين نظريه، همان طور كه ويندولف تحليـل  ). 207:1991تمبون،( خصوصي است 

شـود دانشـگاهها بـه طـور سـريع       تواند قسمتي از نظريه مدرنيسم باشد كه فـرض مـي   كند، مي مي

پيـدا  همزمان با  رشد اقتصادي و پيشرفت تكنيكي و نياز جامعه به نيـروي انسـاني خبـره توسـعه     

اي مستقيم بين بـازار و نيـاز بـه نيـروي انسـاني       ، رابطهدراين ديدگاه .) 1997ويندولف، (اند  كرده

هـاي رشـد    ميزان ثبت نام در دانشگاهها در دوره. شود آموزش ديده و گسترش دانشگاهها تصور مي

ر تعبيـر  د. شـود  هاي ركورد اقتصادي محـدود مـي   در دوره كند و برعكسپيدا مياقتصادي افزايش 

خرد از نظريه سرمايه انساني كـه در طـول سياسـتهاي جديـد آزاديخواهانـه در كشـورهايي مثـل        

ـ     وسـيله  هانگلستان، آمريكا و نيوزلند توسعه پيدا كرد، بر ميزان بازگشت خصوصـي آمـوزش عـالي ب

طلبـي بـراي    فرض شده است كـه انسـانها بـا هـدف نفـع      اين تعبير در .شود كيد خاصي ميتأ افراد
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كنند، زيـرا در ادبيـات موجـود     گذاري در آن اقدام مي موزش عالي تالش و وقت صرف و به سرمايهآ

مدهاي فردي با افـزايش سـالهاي تحصـيل افـزايش     د شده است كه دسترسي به شغل و دراپيشنها

  ).3:1973هاربيسون،( كندپيدا مي

تمـاعي افـراد، شـيوه زنـدگي،     يادآوري اين نكته الزم است كه در بسياري از كشورها تحرك اج     

ــه ــ اي و موقعيت فرصــتهاي حرف ــا ســطح آمــوزش ع ــدگي ب ــراد گــره خــورده اســت هــاي زن           الي اف

  ).1977، بودون(

اني ، مدلهاي مبتنـي بـر ديـدگاههاي مدرنيسـم و سـرمايه انسـ      .م1970البته در طول سالهاي      

 براي مثال).  1986كليز، ( گرفت  ارثير بحث و انتقادات زيادي قردركشورهاي جهان سوم تحت تأ

التحصيالن با دستمزد كم در يـك   انتقاد درباره تناقض بين گسترش سريع آموزش و استخدام فارغ

كاران آموختگان دبيرستاني بخش عظيمي از بي در بسياري از كشورها، دانش. زمان متمركز شده بود

آموختگـان دانشـگاهي    دانـش در ميـان  شواهدي از گسترش بيكاران  همچنين. دادند را تشكيل مي

يا بـه   نداشتندكه آنها توانمندي الزم را براي جذب در بازار كار  دهدنشان ميشواهد . وجود داشت

بانيان نظريه سرمايه انسـاني  ). 1999كيوينن وآهول، ( بودندمند ن مشاغل پايين اجتماعي هم عالقه

وقتي كه . ا افزايش تقاضاي آن پاسخ خواهند دادمعتقدند كه كارفرمايان به عرضه نيروي كار ماهر ب

در همه چيز برابري وجود داشته باشد، تحصيل در مقاطع باالتر آموزش عالي به دليل افزايش نـرخ  

ويژه براي زنان يكسـان  مه و بوري افزايش خواهد يافت، اما شرايط دستيابي به بازار كار براي ه بهره

مـد  اغل مشابه زنان كمتر از مـردان درا ال كه چرا در مشؤن سنظريه سرمايه انساني براي اي. نيست

يـاد   "اي مخـاطره  گـذاري  سرمايه "دارند، هيچ پاسخي ندارد، لذا هرگاه از سرمايه انساني به عنوان 

ر چرا كه بين ايدئولوژي سـرمايه انسـاني ارائـه شـده د    ). 1383صالحي،( شود، قابل تأمل است  مي

رو هسـتند،  التحصيالن در بازار كار با آن روبه  اي كه فارغ هاي روزانهيتوضعيت بازار كار فعلي و واقع

بت نام يـا ارائـه خـدمات آموزشـي     با در نظر گرفتن اين داليل، ميزان ث بنابراين. شكاف وجود دارد

وري آموزشي را بايـد در   ه بلكه مقدار واقعي بهر راي رشد اقتصادي باشدتواند مقياسي ب تنهايي نميب

رشته تحصيلي و وضعيت افراد نيز ممكن است در . ر جذب شده در بازار كار جستجو كردنيروي كا

نكته . هاي تحصيلي در بازار كار وضعيت بهتري دارند برخي از رشته. ثر واقع شودؤميزان بازگشت م
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عوامل سياسي  ،شود، نقش قدرتمهم ديگري كه در نقد و بررسي نظريه سرمايه انساني بايد توجه 

وارد ايـن مبحـث    ، به خصوص اگر موضوع جنسيتدر عرضه و تقاضاي نيروي كار است اعيو اجتم

تحقيقـات  . ) 1997هلسـي،  ( گيـرد  به بازار كار مورد كاوش قرار شود و مزد كم و مواقع ورود آنان

رغم تالش نظريه سرمايه انساني كه اولويت خاصي دهد كه علي نميدر آسيا نشان ) 1997(جاياورا 

دهـد، در عمـل رابطـه     وزش عالي به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و منابع انساني ميرا به آم

  .خطي مثبتي بين آموزش عالي و توان بخشي به زنان وجود ندارد

اً آمـوزش عـالي بـا گسـترش نظريـه سـرمايه        بعد سرمايه از      گذاري، آموزش و پرورش و خصوص

نوع مهارت و  اين نظريه، تحصيالت و هر در. است شدهقي اي تل انساني به عنوان يك كاالي سرمايه

مدي بيشـتر در آينـده بـراي    د كه منجر به ايجاد دراكنآموزش، قابليت و ظرفيتي در فرد ايجاد مي

گـذاري عـالوه بـر     تر سرمايه انساني، منـافع ناشـي از ايـن سـرمايه     ه در تعاريف گسترد. دشووي مي

هـاي  تر مصرف درامدها و افـزايش مطلوبيت  ازد، منجر به عاقالنهس جريان عادي كه در آتيه فراهم مي

  ) . 39:  1376عماد زاده، ( شود  غيرمادي نياز مي

 هايي است كه از سوي خانواده، فـرد متقاضـي و  گذاري ي آموزشي، بيشتر آن سرمايهگذار سرمايه     

. گيـرد  زشـي صـورت مـي   گـذاري آمو  با بخش عمومي به منظور استفاده از منافع حاصل از سـرمايه 

  .يابد به شكل سرمايه انساني تبلور مي به طور عمدهدر آينده  گذاريها بازدهي اين سرمايه

در اين مقالـه بـه تبيـين    . سعه انساني و سرمايه انساني استتو يهااين مطالعه مبتني بر نظريه     

چوب نظريـه فـوق خواهـد    زنان در چار روند حضور زنان در تحصيالت تكميلي و آثار آن بر اشتغال

نظران و انديشمندان جهان اعتقاد دارند كه انسان محور توسعه اسـت و ايـن   امروزه صاحب. پرداخت

توجه به انسان با درنظر گرفتن ابعاد سالمت، دانش و آموزش و كيفيـت زنـدگي انسـان بـه عنـوان      

بـه عبـارت ديگـر      ).HDRو  2004(شـود   توسعه انساني و شاخص اصلي توسعه جوامع قلمداد مي

توسـعه فـرد در زنـدگي كـاري و     . در جميع جهـات اسـت  ) انسان(بحث توسعه انساني، توسعه فرد 

كه الزم به ذكر است ). 1387داوري، (ل فرهنگي ئشغلي، زندگي اجتماعي، زندگي خصوصي و مسا

عـام و  درواقـع توسـعة انسـاني مفهـومي     . مفهوم توسعة انساني با توسعة منابع انساني تفـاوت دارد 

در توسعه انساني، انسان هدف اسـت نـه   . گيردميبر گسترده است كه توسعه منابع انساني را نيز در
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ولي در توسعه منابع انساني، انسان ابزاري است كه براي افزايش توليد كاال و خدمات مـورد  . وسيله

ايـايي و  رابـري، پ وري، ب عناصر اساسي در توسعة انسـاني بهـره  ). 1387داوري، (گيرد  توجه قرار مي

كـارگيري آنهـا مربـوط     ها و بـه برابري به امكان مساوي كسب قابليتها و فرصـت . توانمندسازي است

محيطـي   پايايي به مفهوم امكان ذخيره و جبران هر نوع سرماية فيزيكي، انسـاني و زيسـت  . شود مي

مـردم صـورت    وسـيله بـه اشاره دارد و توانمندسازي نيز به اين معني به كار رفته است كـه توسـعه   

  ).باشد وري و اثربخشي مي در صورتي كه هدف توسعه منابع انساني افزايش بهره(پذيرد 

  

  شاخص توسعة انساني 

يـن جهـت   گيـرد و بـه ا   ميريزان توسعه قرار  در رويكرد توسعة انساني، انسان در مركز توجه برنامه

گيـري توسـعه    ا براي اندازهر شيوة جديدي 1990است كه موجب شده سازمان ملل متحد از سال 

تـوان گفـت كـه ايـن شـاخص بـه        به طور خالصه مي. د كه شاخص توسعة انساني نام داردارائه كن

) HDR, 2004. (شود گيري توانمندسازي و گسترش دامنة انتخاب انسان محاسبه مي منظور اندازه

ّي استم آن فراتر از افزايش يا كاهش دراو مفهو   .مد مل

اسـتعدادهاي خـود را بـه صـورت     تـا  ساني ايجاد محيطي است كه مردم را قادر سازد توسعة ان     

انسـاني گسـترش انتخابهـا و اسـاس گسـترش       فـت كـه توسـعة   توان گ بنابراين مي. ندكنكامل باور 

رش توسـعة  سـازمان ملـل متحـد در گـزا    . باشـد  توانمندسازي انسان مـي ها يا انتخابها، ايجاد توانايي

بـا عنـوان   (خـود را بـراي هـزارة جديـد      (UNDP9)توسـعه انسـاني    برنامـه ، 2003انساني سال 

مشـاركت   "هاي آن بـه عنـوان   يكي از غايت. كرده است به طور مدون مطرح) MDG10اختصاري 

براي . معرفي شده است "هاي شغليفرصت "مهم آن  باشد و يكي از اهداف مي "جهاني براي توسعه

  ).,HDR 2003. (شود نرخ بيكاري استفاده مي هاي شغلي نيز از شاخصسنجش هدف فرصت

معـادل  (درصد از كشورها داراي توسعه انسـاني متوسـط    1/49بر اساس گزارش سازمان ملل ،     

درصـد   4/19و ) كشـور  55معـادل  (توسعة انسـاني پـايين    بادرصد از كشورها  4/31، )كشور 86

در ايـن ميـان كشـور ايـران جـز      . شـند با مـي ) كشـور  34معادل (كشورها داراي توسعة انساني باال 

بر اساس گزارش توسعة انساني سازمان ملل . توسعة انساني متوسط گزارش شده است باكشورهاي 
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در سـال   106و بـه   2000در سـال   98به  1999در سال  90انساني ايران از  متحد رتبة توسعه

 2004. (ده اسـت شـ  101ه رتبـ ز يرسيده است و در آخرين گزارش توسعه انساني ايران حا 2003

HDR,. (  

د و كنـ  توان اذعان داشت كه سازمان ملل توسعة انساني را اساس توسعة كشورها مطرح مـي  مي    

غـذا،   تضمين پايداري اين توسعه را توجه به دسترسي افراد به آموزش، منابع، خـدمات بهداشـتي،  

كـه   كـرد  توان عنوان مي). ,Unesco 2004. (دكنمد و غيره عنوان ميسرپناه، اشتغال و توزيع درا

محـوري آن بـر    انسـاني باشـد و حركـت    پذير است كـه مبنـاي آن توسـعة   توسعه پايدار وقتي امكان

منـدي انسـان از حقـوق     محوريت انسان و ارتقاي مستمر كل جامعه به سوي زنـدگي بهتـر و بهـره   

هـاي  برابري، محروميتبـارزه بـا فقـر، نـا    در ايـن راسـتا م  ). 1382روحـاني،  (اش قرار گيـرد   انساني

ها و ارزشـهاي انسـاني در جـوهر حركـت توسـعه      يكاري و غيره و حركت به سوي آرماناجتماعي، ب

هـاي آنهـا كوشـا    كند و در بسط انتخاببه تمامي آحاد جامعه توجه  بايد توسعه . گيرد دار قرار ميپاي

  .در جهت توانمندسازي انسان گام بردارد باشد و

بر اساس اثر متقابـل بـين دو عامـل     ر گسترش آموزش عالي به طور عمدهشمگير دافزايش چ      

  :فشار حاصل شده است كه عبارتند از

  مدصاد به نيروي انساني متخصص و كارانياز بخش اقت )1

 تقاضاي اجتماعي فزاينده براي آموزش عالي )2

 
  هاي توسعه و جنسيتشاخص

شود كه تابعي است از رويكـرد   ه ميهايي استفاديافتگي جوامع از شاخص درجة توسعهبراي سنجش 

 1960بعـد از دهـة   . كنـد  هر جامعه به توسعه و اهدافي كه آن جامعه در مسير توسعه دنبـال مـي  

هاي سـنجش  ود بـه خـود شاخصـ   رويكرد توسعة انساني جانشين رشد اقتصادي شد و اين امـر خـ  

وص بـه عامـل   ها كـه بـه خصـ   برخي از مهمترين اين شاخص. ساخت توسعه را دستخوش دگرگوني

  :به شرح زير است ،جنسيت نيز توجه دارد
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   1شاخص توسعة انساني) الف

   2شاخص توسعة جنسيتي) ب

  )27-30: 1385جنسيت و توسعه،( 3شاخص توانمندسازي زنان) ج

  شاخص توسعة انساني

چـرا كـه بـر ايـن فـرض       ،كند گذاري در ظرفيت انسانها تأكيد مي توسعة انساني بر ضرورت سرمايه

از نظـر هاربينسـون   . ار است كه توسعة واقعي بايد به دست انسانها و براي آنها صـورت پـذيرد  استو

دهنـد و سـرمايه و منـابع طبيعـي عوامـل قبلـي        منابع انساني پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي

منـابع  سـازند و از   هـا را متـراكم مـي    در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كـه سـرمايه  . هستند

از ايـن ديـدگاه يكـي از شاخصـهاي مهـم در      ). 473: 1366 ،تـودارو ( كنند برداري مي بيعي بهرهط

اين شاخص مركب از سه جز اساسي . است "انساني هشاخص توسع"كشورها  مطالعه سطوح توسعه

  .طول عمر، آموزش و سطح زندگي: توسعة انساني است كه عبارتند از

زرگساالن شود و دانش از طريق تركيبي در باسوادي ب گيري مي طول عمر با اميد به زندگي اندازه   

شود و سطح زنـدگي بـا قـدرت خريـد مبتنـي بـر محصـول         آزمون مي و ميانگين سالهاي تحصيل

 شـود  سـنجيده مـي  ) برابـري قـدرت  (دگي ناخالص داخلي سرانه و تعديل شده برحسب هزينـه زنـ  

  ).38: 1373سازمان برنامه و بودجه، (

كند، قادر به  كه شاخص مذكور به دليل اينكه از آمار دو جنس به تفكيك استفاده نمياز آنجايي    

هاي به دست آمده كـه بيشـتر مـورد    در اين حال از شاخص. نشان دادن نابرابريهاي جنسيتي نيست

 ،هـا نشـان دهنـد   د بين دو جـنس را از جهـت نابرابري  هاي موجوگرفته و قادر است تفاوتتوجه قرار 

خص از سـال  ايـن دو شـا  . ندسـازي جنسـيتي  شاخص توسعه جنسيتي و شـاخص توانم عبارتند از 

  .سازمان ملل متحد براي كشورهاي مختلف محاسبه شده است به بعد در گزارشهاي ساليانه 1994

ريزي توسعه سازمان ملل متحـد بـه انتشـار     دفتر برنامه 1995در سال  شاخص توسعه جنستي    

                                                 
1. HDI: Human Development Index 
2. GDI: Gender Development Index  
3. GEM: Gender Equality Measure 
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شاخص توسـعه    .خود اقدام كرد جنسيتي در گزارش ساليانهاخص توسعه شاخصي تحت عنوان ش

دهي سه شاخص است كه تفاوت جنسيتي را در اميد به زندگي در بدو  ميانگين بدون وزن جنستي

در شاخص توسعه جنسيتي . كند مد بررسي ميو همچنين درا نام ناخالص و نرخ باسوادي تولد، ثبت

بنـدي   تعـديل رتبـه  . شـود  اني به كار رفته استفاده مياز نماگرهاي مشابه كه در شاخص توسعة انس

كننده ارزش مؤنث هركدام از  ترتيبي كه بيانهاي جنسيتي بشاخص توسعة انساني برحسب نابرابري

  .هاست، راهي براي نماياندن اين تفاوتاجزاي نسبت به ارزش مذكر آن باشد

اً بـه تفك       آوري و تجزيـه و   يـك جـنس جمـع   اطالعات مربوط به اميد به زندگي و آموزش عمومـ

ين مردان مد براي تعيين چگونگي تقسيم محصول ناخالص داخلي ب، اما در مورد دراشود تحليل مي

امد بـين  هاي كسب دراز تفاوت ظرفيت تنها  مد نهامسلم است كه توزيع در .و زنان راهي وجود ندارد

در درون خـانواده نيـز قـرار دارد     تـأثير توزيـع منـابع    بلكه به شدت تحت مردان و زنان متأثر است

مطالعات جهاني نشان داده است كه در برخي كشورها تفاوت بسياري بـين  ). 15: 1383يحيايي، (

جنسـيتي در    جنسيتي وجود دارد و اين نشان از نـابرابري   شاخص توسعة انساني و شاخص توسعة

ف در نـان را بـه صـورت اخـتال    ز بـاره المللـي تبعـيض در   اما اكثر مطالعـات بـين  . اين كشورها دارد

مـد و از ايـن قبيـل بررسـي     هـاي سياسـي، درا   برخورداري از آموزش، مراقبتهاي بهداشـتي، پسـت  

هـاي   يافتـه در زمينـه   اگرچه در كشورهاي توسعه دهد كه يج دهة سوم توسعه نشان مينتا. اند كرده

دسـتمزدها ايـن    ، امـا در اشـتغال و  پيـدا كـرده اسـت   آموزش و بهداشت، فاصله دو جنس كـاهش  

كنند و  مريكا، انگليس و كانادا زنان يك دوم مردان مزد دريافت ميآدر . اختالف كماكان باقي است

  .پردازند مد مردان را به زنان ميادر دانمارك و فنالند دوسوم در

سازمان ملل براي كل جمعيت و سپس براي زنان بـه   وسيلهبهبررسي شاخص توسعة انساني كه    

يافتـه بـا    دهد كه كانـادا يـك كشـور توسـعه     صدي از مردان محاسبه شده است، نشان ميعنوان در

    پيـدا باالترين شاخص توسعة انساني به دليل تفاوت اشـتغال و دسـتمزدها بـه رتبـة هشـتم تنـزل       

انساني مردان است، به   هدرصد شاخص توسع 86، به طوري كه شاخص توسعة انساني زنان كندمي

كنـد، ولـي در سـوئد شـاخص توسـعة       ن از مقام دوم به مقام هجدهم سـقوط مـي  همين ترتيب ژاپ

از مقـام پـنجم بـه     درصد مردان است و برعكس ساير كشورها سوئد در اين زمينه 96انساني زنان 
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در . درصد مردان است 66انساني زنان حدود   هشاخص توسع جنوبي در كرة. يابد مي مقام اول ارتقا

اطالعـات فـوق   . اين رقم در كنيا يك دوم است. ي زنان سه چهارم مردان استانسان  هميانمار توسع

جنسـيت هنـوز    مراتب كمتر از مردان است وبرند ب نان سهمي كه از توسعه ميبيانگر آن است كه ز

  ).181:  1380نيكو برش، (هاست مالك مؤثري در تفاوت

هاي بهداشـتي و  ن از خوراك، مراقبتها در مقايسه با پسرا ، دختربچهكشورهاي درحال توسعهدر     

عـالوه بـر ايـن،    . امكانات آموزشي كمتري برخوردارند و ميزان باسوادي زنان دو سوم مـردان اسـت  

ّـي   زنان و دختران به شكل پنهان است و در  وسيلهبهبخش اعظم كارهاي انجام شده  حسـابهاي مل

زنان در مقايسه بـا  . تر است صد طوالنيدر 25كار زنان در مقايسه با مردان  ساعتهاي. كند بروز نمي

و ) 15:  1383يحيـايي،  (كننـد   و دستمزد كمتري دريافت مـي  اي مردان تحصيالت آموزش حرفه

موريسون و (موانع فرهنگي، اجتماعي و حقوقي بيشتري در مسير تكامل و فعاليت زنان وجود دارد 

  ).1067:  2005ديگران، 

دهي سه عاملي اسـت كـه بيـانگر     خص نيز ميانگين بدون وزناين شا :شاخص توانمندسازي زنان   

اين شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مـردان و نسـبت   . اهميت حضور زنان در جامعه است

زنان در ميان مديران ارشد، مديران و متخصصان و كاركنان فني، توليد ناخالص زنـان بـه مـردان و    

  .گيرد ميبر مد حاصل شده را دربت سرانه سهم زنان و مردان از درانس

نشـان داد جـوامعي كـه پيشـرفت      1998شده بر اساس دو شاخص فـوق در سـال    مطالعة انجام   

انـد، برابـري بيشـتري را در توزيـع منـافع       سال گذشته و قبل از آن داشـته  30بيشتري را در طي 

يالت و بهداشـت  جنسـيتي آنـان در تحصـ   انـد و شـكاف    توسعه بين زنان و مردان بـه دسـت آورده  

سطوح تحصيالت نيز به طور پيوسته براي زنان كشورهاي درحال توسعه، . سرعت كمتر شده استب

  ).54:  2000،  هودر(رود  رو به فزوني مي

  

هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش تبيين وضعيت زنان در دوره

  عالي 
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و در راستاي است تغيير پيدا كرده  يه طور عميقامروزه در اكثر كشورهاي دنيا نقشهاي جنسيتي ب

در تعـاريف  . رود افزايش مشاركت زنان در كلية امور اجتماعي، از جملـه آمـوزش عـالي پـيش مـي     

هاي توسـعه و از عملـي    به بنيادي اساسي براي برنامه "رابطه همكاري"از نوعي  "مشاركت"جديد، 

عالوه در تعـاريف جديـد واحـد    ب. تغيير كرده استعال وآگاهانه منفعالنه و خود به خود به كنشي ف

در جهـت   "فـرد "آميـز   مسـالمت  است و مشاركت عمل ارادي و آگاهانـه و  "فرد"تحليل مشاركت 

دخالت مسـتقيم گروههـاي   ست از ا مشاركت عبارت ).5:1380كمالي، (گذاري بر نظام است تأثير

بتوانند بـر منـابع،    نا ساختن مردم است تاكه هدف آنها توا اي و كنار مانده در فرايند توسعه حاشيه

ها دسترسي و كنترل يابند، كيفيت زندگي را بهبود بخشند و اعتمـاد بـه نفـس پيـدا     منافع و فرصت

 بـر  هاي بزرگ و اجتماعات را درگروه ها و خانوادهاي است كه افراد،  ، جريان پيچيدهمشاركت .كنند

هاي يكسـاني در زمينـه برخـورداري از    سالمند فرصـت  زنان و افراد جوان وگيرد و براي مردان و  مي

به عبارت ديگر مشاركت يكي از عناصر اساسي اعطاي قدرت . آورد منابع موجود اجتماعي فراهم مي

  ).17:1375جنسيت و توسعه، (به مردم است 

دسترسي به دانش و اطالعات همواره وابسته به جنسيت، موقعيت، تولـد و شـانس   "در گذشته      

، بنويسد و آمد، ممكن بود بتواند بخواند اگر كسي در يك خانواده برخوردار از امنيت به دنيا مي. بود

اگر زني باسواد بود، احتمال داشت بتواند از دانش حساب و فني نيـز بهـره    در نتيجه. محاسبه كند

الً معلم، پدر نيك. داشته باشد وده دانش خـود  خواه، شوهر و يا برادري داشته كه حاضر شده ب احتما

شود كه در تمامي مشاهده ميظهور هزاران زن  ال در پايان قرن بيستمبا اين ح. را با او سهيم شود

امروزه مشاركت زنان در آموزش عالي يك واقعيـت  . اند هاي عاليه دريافت كردههاي فني مدرك رشته

بنـا  . و حتي توسعه باشـد اي از فرايند نوسازي و جهاني شدن   گير در جهان است و شايد مؤلفه همه

هاي علم و فناوري بتدريج  نان در حوزهدست آمده است، موانع بر سر آموزش عالي زهبه آماري كه ب

تعـداد زنـاني كـه بـه مـدرك      . هاي چشـمگيري حاصـل شـده اسـت    برداشته شده است و پيشـرفت 

  .هر ساله افزايش نشان داده است ،اندپيدا كردهكارشناسي دست 

اً در آمريكـاي    د است كه يكي از تحوالت مهم نظاممعتق "ون ولي "      هاي آموزش عـالي خصوصـ

ريكـا در  بـه عقيـده وي، جامعـه آم   . شمالي، تحول در ميزان مشاركت زنان در آموزش عـالي اسـت  
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به گـزارش   بنا. دكن  حركت مي... هاي سابق يعني زنان، رنگين پوستان و راستاي اعطاي حقوق اقليت

درصد از دانشجويان دوره كارشناسي را زنـان بـه خـود     55، 2000 -1992وي در سال تحصيلي 

در  بـه نظـر او  . درصـد برسـد   60به . م 2010رسد كه تا پايان سال  اند و به نظر مي اختصاص داده

ترتيـب كـه زنـان     به ايـن . وفقيت و مشاركت بيشتر هستندمقاطع باالتر نيز زنان به دنبال كسب م

درصـد در سـال    33هـاي دانشـگاهي از    تراي تخصصي در تمـامي رشـته  فارغ التحصيل از دوره دك

همچنـين در  . انـد  رسـيده 1996 -1995درصد در سال تحصيلي  39به  1983 -1982تحصيلي 

دانشـجويان دوره  ) درصـد 4/64( ،1981 -1980هـاي علـوم اجتمـاعي، در سـال تحصـيلي       رشته

ايـن  1995 -1994ر سـال تحصـيلي  ي تخصصي به مردان اختصاص يافته بود، در حالي كه ددكتر

درصـد   8/50يعنـي در همـين سـال تحصـيلي،      رصد تعديل يافـت؛ د 2/49نسبت براي مردان به 

ايـن سـهم در سـالهاي تحصـيلي     . ي تخصصي را زنان اشغال كرده بودندهاي دكتر دورهدانشجويان 

اسـت  درصد افزايش پيدا كـرده   1/53درصد و  6/51ترتيب به ب 1997 -1996و  1995-1996

  ).4:2001ونولي، (

اً در دو امروزه شواهد نشان مي      اً بعـد از      -دهد كه جامعة ايران تقريب سه دهـة گذشـته، خصوصـ

يكـي از  . پشت سر گذاشته اسـت  انقالب اسالمي، تحوالت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و آموزشي را

زش عالي در سطوح و رين تحوالت، همانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، گسترش آموتمهم

ن در آمـوزش  اين رويداد با حضور و مشاركت چشـمگير زنـان و دختـرا   . مقاطع گوناگون بوده است

ر در تـ تعـداد دانشـجويان دخ  1386-1385به طوري كه در سال تحصيلي  عالي همراه بوده است،

سي در سطوح كارشنا هاي مختلف نسبت زناني كه در رشته .مورد رسيده است 888799كشور به 

در حالي كه نسبت زنـاني   .درصد رسيده است 2/21به  1386باشند نيز در سال ارشد مشغول مي

پيـدا كـرده   كـاهش   درصـد  4/16اند در همان سال به مشغول به تحصيل بوده امقطع دكتر كه در

ترتيبي كه در گـروه علـوم   ، بمشهود است  گروههاي تحصيلي  با اين حال، تفاوتهايي در زمينه. است

نسبت به كارشناسي ارشد در رشته فنـي و   رشناسي ارشد تعداد دانشجويان زنساني در مقطع كاان

درصـد   47به  1376 -1375درصد در سال  19تعداد دانشجويان از حدود . مهندسي بيشتر است

درصـد در   7/4اما در گروه فني و مهندسـي از حـدود   . افزايش يافته است 1386 -1385در سال 
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همچنـين  . رشـد كـرده اسـت    1386 -1385درصد در سـال   25به حدود  1376 – 1375سال 

 -1375درصـد در سـال    17تعداد دانشجويان دختر در مقطع دكتري گروه علوم انساني از حـدود  

ايش در افـز ايـن   امـا  ،دهدافزايش نشان مي 1386 -1385درصد در سال  5/27به حدود  1376

  .شودمي درصد مشاهده 8/1صد به حدود در 35/5مقطع دكتري گروه فني و مهندسي از 

در  1386-1376بر اساس مطالعات انجام شده در اين تحقيق حضور دختران در طي سالهاي      

اي اي و دكتري تخصصي از رشد ساليانه، دكتري حرفهارشداسي، كارشناسيمقاطع كارداني، كارشن

ع تحصيلي فوق و در فاصـله سـالهاي   تعداد دانشجويان دختر در مقاط 1جدول .برخوردار بوده است

  . دهدرا نشان مي 1375-1386

  

سال مقايسه تعداد دانشجويان برحسب سال و به تفكيك دوره تحصيلي و جنسيت از : 1جدول 

  1385-1384تا سال تحصيلي  1376-1375تحصيلي 

  

  

  

  

  دوره تحصيلي
1375-1376  1376-1377  1377-1378  1378-1379  1379-1380  1380-1381  

  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن

  146389  56087  140851  49345  120081  41256  111952  38897  98016  31708  85165  26956  كارداني

  511400  269828  481025  233757  450435  205430  448971  184669  418692  161365  كارشناسي
29401

6  
532525  

  35481  9041  32286  7200  30093  6029  28056  5514  29095  5320  26832  4771  ارشد كارشناسي

  34093  16519  38300  17356  36906  15618  39695  15482  40042  14209  39837  133304  اي ي حرفهدكتر

  11382  2702  10682  2613  10547  2673  8775  2327  9256  2781  8544  2767  ي تخصصيدكتر

  733519  346342  678652  2999333  638913  267650  625380  238687  579070  209163  جمع كل
37836

5  
759870  

  دوره تحصيلي
1381-1382  1382-1383  1383-1384  1384-1385  1385-1386  

  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن

  210845  73799  195369  71214  172965  61353  كارداني
11981

9  
293422  122484  233284  

  713461  438937  641718  389201  552907  321568  كارشناسي
49461

0  
793955  710740  1131538  

  76406  32783  57775  21169  50226  16878  42719  13395  39174  11103  ارشد كارشناسي

  29455  16613  29689  16861  30291  16410  30749  16275  32159  15914  اي ي حرفهدكتر

  18191  6179  16207  4388  14157  3546  13358  3335  12362  2910  ي تخصصيدكتر

  549570  923913  493420  809567  412848  جمع كل
101898

0  
65684

7  
1191048  888799  1538874  
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  1385- 1375در سالهاي  تعداد دانشجويان برحسب سال و دوره تحصيلي رشد ساليانه :2جدول 

  

رغم افزايش قابل توجه دختران در مطالعه انجام شده مشخص شد عليكه الزم به توضيح است      

ز جذب دانشجويان دختر در مقاطع كارشناسـي ارشـد و دكتـري تخصصـي ا     ،در مقطع كارشناسي

  . )1نمودار (وردار نبوده است رشد مناسبي برخ
 

 مقايسه جذب دختران در مقاطع مختلف : 1نمودار 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحصيلي دوره  76- 75  77- 76  78- 77  79- 78  80- 79  81- 80  82- 81  83- 82  84- 83  85- 84

 كارداني  6/17  7/22  1/6  6/19  7/13  4/9  1/16  6/3  3/62  2/2

 كارشناسي  4/14  2/11  8/13  4/15  9  4/9  21  8/12  7/12  7/43

 كارشناسي ارشد  5/11  6/3  3/9  4/19  6/25  8/22  6/20  26  4/25  9/54

 ايدكتري حرفه  8/6  9/8  9/0  1/11  -8/4  -7/3  2/2  8/0  7/2  -5/1

 دكتري تخصصي  5/0  - 3/16  9/14  -3/9  4/3  7/7  6/14  3/6  7/23  8/40

 جمع  1/14  12/12  8/11  7/15  2/9  1/9  5/19  4/11  5/19  3/35
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مقايسه جذب دختران و پسران در مقاطع كارشناسي ارشـد و دكتـري تخصصـي  نيـز بيـانگر           

 1382-1375وجود فاصله قابل توجهي بين دانشجويان دختر و پسر در مقاطع فوق طي سـالهاي  

  .شودمشاهده ميتاحدودي كاهش فاصله فوق  1375در سالهاي بعد از اما   ،است

  

  مقايسه جذب دختران و پسران در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري: 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شناسـي ارشـد زن بـه    درصد كارشناسي ارشـد مـرد بـه كارشناسـي مـرد بـاالتر از درصـد كار            

مندي مردان به ادامه تحصيل در مقاطع هدهد كه عالقمياين تفاوت نشان . باشدكارشناسي زن مي

درصـد كارشناسـي ارشـد زن بـه     كـه  دهد نمودار نشان مي. زنان بيشتر است تحصيالت تكميلي از

  .رو به كاهش است 1385 -1384اما اين درصد در مردان از سال  ،كارشناسي زن رو به رشد است

از رشد برخـوردار   1385 -1384رد تا سال همچنين درصد دكتري تخصصي مرد به كارشناسي م

اً. است پيدا كردهبوده و از آن به بعد كاهش  بوده از روند ثابتي برخوردار  اما اين روند در زنان تقريب

  .)3 نمودار( شودرشدي در آن مشاهده نمياست و 
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  مقايسه درصد تحصيالت تكميلي دانشجويان دختر و پسر: 3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  

  

  

اگرچه نسبت حضور زنان در دوره كارشناسي در مقايسه با مردان از رشد چشمگيري برخوردار      

  .است، اما اين رشد چشمگير در مقاطع تحصيالت تكميلي قابل مشاهده نيست

در  ورود به دانشـگاه  ردهد تمايل دختران و پسران دآوري شده نشان ميهاي جمعبررسي داده     

تواند ناشي از انتخاب رشته تحصيلي در مقطـع دبيرسـتان و يـا در    امر ميحال تغيير است كه اين 

 1378-1377الـي   1376-75از سـال تحصـيلي    .انتخاب رشته تحصيلي دانشگاهي آنـان  باشـد  

اين  1379-1378باشد اما از سال وه علوم انساني بيش از دختران ميتعداد دانشجويان پسر در گر

  .روند برعكس شده است

اد دانشجويان دختر در مقطع كارشناسي در گروه فني و مهندسي در طي سـالهاي تحقيـق   تعد     

  .)4نمودار(باشد شده همواره كمتر از پسران مي

درصدک ارشدزن به ک زن

درصدک ارشدمرد به ک مرد
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  مقايسه تعداد دانشجويان دختر و پسر به تفكيك گروه آموزشي در مقطع كارشناسي: 4نمودار 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كارشناسـي ارشـدگروه علـوم انسـاني و     مقطـع   تعـداد دانشـجويان  كـه  دهـد  مقايسه نشان مي     

ما ميـزان افـزايش زنـان در     پيدا كرده است، اكارشناسي ارشدگروه فني و مهندسي هر دو افزايش 

  .)5نمودار (زايش مردان در همان گروه استگروه فني و مهندسي بسيار كمتر از ميزان اف
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  يك گروه آموزشي در مقطع كارشناسي ارشدمقايسه تعداد دختران و پسران به تفك: 5نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعداد زنان در سـطح دكتـري تخصصـي در گـروه فنـي و      كه  دهدها نيز نشان ميبررسي داده     

افزايش داشته است ولي در  نيز 1385-84مهندسي در حال افزايش است و تعداد مردان تا سال 

  . تبوده اسبا كاهش ناگهاني مواجه  1386-85سال 

انـد ولـي افـزايش تعـداد زنـان      دسته مردان و زنان افزايش داشـته  هر دو ،در گروه علوم انساني     

  .نسبت به سالهاي گذشته خيلي بيشتر از مردان بوده است
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  مقايسه تعداد دختران و پسران به تفكيك گروه آموزشي در مقطع دكتري: 6نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ختگان زن  در ايرانروند اشتغال دانش آمو

شدن عدالت اجتمـاعي،  ريع فرايند توسعه اقتصادي و محققامروزه براي تحقق توسعه اجتماعي، تس

ثير بسياري در روند توسـعه  تأ ، به طور قطعشود اهچنانچه به زن به عنوان نيروي فعال و سازنده نگ

 .و افزايش كمي و كيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت

هاي نوسـازي و  ن در سـاختار اقتصـادي يكـي از شاخصـ    ركت زنان و نحوه ايفاي نقـش آنـا  مشا     

اجتماعي پيشرفت جوامع از آنان ياد  –و به عنوان الزام اقتصادي است توسعه اقتصادي عنوان شده 

  ).4:1370 باقريان،(شودمي
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هـا از نظـر   آناز % 2/11در حـالي كـه فقـط    دهنـد،  عيت كشور را تشكيل ميجم% 3/49زنان،      

اين در حالي است كه نرخ فعاليت اقتصادي ). 1381سالنامه آماري ايران، (باشندمياقتصادي فعال 

امـا   ،زنان همپاي مردان به كار و فعاليت مشغولند در ايران. درصد است 35الي  25زنان در جهان 

تغال زنـان در ايـران   ن نـرخ اشـ  پايين بـود  .شودمد رسمي منجر نمير زنان به درادر اكثر مواقع كا

نيمي از جمعيـت كشـور را تشـكيل     در سالهاي اخير، زنان كه .هاي اجتماعي و فرهنگي داردريشه

خ ورود زنـان و دختـران بـه    انـد و نـر  ي به تحصيالت دانشگاهي پيدا كردهدهند، گرايش بيشترمي

اي گونـه عالي بـه   ن در آموزش عمومي وافزايش زنا .دانشگاهها، سال به سال در حال افزايش است

 50گاهي به نرخهـاي  است كه در حال حاضر ضريب اشتغال به تحصيل زنان ايراني در مقاطع دانش

 ).49:1386پور،كاظمي(رسددرصد مي 60تا 

تر نرخ مشاركت به عبارت صحيح. درصد است 15حدود سهم زنان از اشتغال طبق آمار رسمي      

 1/15برابر ) 1386يز يپا(آخرين گزارش مركز آمار ايران  بر اساس) سال 10باالي (اقتصادي زنان 

تفـاوت   .اسـت درصد بوده  12يش از انقالب، اين نسبت حدود پكه اگر چه  ،درصد اعالم شده است

تـر آمارهـا   ، امـا تحليـل جزئـي   دهـد رشد سه درصدي در اشـتغال زنـان خبـر مـي     از ميان دو رقم

به طوري كه بررسي ادواري آمارها موانعي  ان است،در زمينه اشتغال زن سختدهنده مشكالتي نشان

هـاي  به عنوان مثال برخالف نظريه. دهدايش مشاركت اقتصادي زنان نشان ميجدي را در برابر افز

شـد،  اي كـه در سـالهاي گذشـته تـرويج مـي     عه شناسي اقتصادي و تصور عاميانهاي در جامكليشه

در سـال  ( درصـد  9ي بـه حـدود   ش نيافت بلكه با افتـ دوران جنگ ميزان اشتغال زنان نه تنها افزاي

 60شدن فضاي عمومي به دليل محدوديتهايي كه در دهه در واقع در نتيجه مردانه. رسيد) 1365

البته در سالهاي اخير بتدريج و بـا  . ف شدندبراي زنان ايجاد شد، زنان بسياري از عرصه اشتغال حذ

شناسـانه چنـين   بـا نگـاهي جامعـه   . شودمشاهده مي نافزايش نرخ اشتغال زناسرعتي بسيار اندك 

ود اي باشد، نتيجه تالشهاي فردي زنـان بـراي بهبـ   زايشي بيش از آنكه در نتيجه روندهاي توسعهاف

ـ  .دانه استهاي يك زندگي شرافتمنشرايط زندگي و رسيدن به حداقل ويژه افزايش تحصيالت زنان ب

نفـس   آنها بتوانند با سرمايه فرهنگي و اعتماد به تا شودميدر مقاطع مختلف آموزش عالي موجب 

  .بيشتري وارد بازار كار و درامدزايي شوند
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. شـوند وقعيت اجتماعي بهتري برخوردار مـي گويد زنان با راه يافتن به دانشگاهها از مايماني مي     

ي و تمـاع اين موقعيت چشم اندازي از انتخاب، از قبيل داشتن همسر مناسب تا امكان مشـاركت اج 

ا گاه تنها مفر حركـت و گـاه   امروزه زنان ايراني آموزش عالي ر. سازدسياسي را براي آنان فراهم مي

  .)28 :1381ايماني، (يابنداي دخالت در تعيين سرنوشت خود ميترين راه برمطمئن

بـازار   با باال رفتن سطح تحصيالت زنان از تحصيالت متوسطه به باال، احتمال مشاركت آنان در     

 3/7احتمال مشاركت در بازار كار براي زنـان داراي تحصـيالت متوسـطه    . كندپيدا ميكار افزايش 

درصد بيشتر از زنان بيسـواد يـا داراي تحصـيالت ابتـدايي و      51درصد و زنان داراي آموزش عالي 

و در شـود  مـي  يابي براي زنـان بيشـتر  افزايش سطح تحصيالت، احتمال كار پس با. راهنمايي است

منـد  وجود دارد كـه از آمـوزش عـالي بهـره     ن فرصتهاي شغلي بيشتر براي زنانيايرا جامعه شهري

دهـد،  ي اشتغال را بـراي زنـان افـزايش مـي    افزايش سطح تحصيالت عالوه بر آنكه فرصتها. هستند

بـاالتر   آنكه دستمزد بازار، احتمالشود و درنتيجه دستمزد آنان در بازار كار نيز ميسبب باال رفتن 

افـزايش سـطح   . كنـد پيـدا مـي  و وارد بـازار كـار شـود، افـزايش     از دستمزد كف زن قرار گرفتـه و ا 

، چشم انـداز افـزايش نـرخ مشـاركت     ويژه در سطح آموزش عالي، بحصيالت زنان در سالهاي اخيرت

و هر چقـدر زنـان در آمـوزش عـالي       ).1381نوروزي،(دهدرا در سالهاي آتي پيش رو قرار ميزنان 

تجربيات تحصيلي مشاركت بيشتري داشته باشند، شانس بيشتري براي توسعه شغلي و نيل  كسب

  .به مشاغلي با مراتب باالتر خواهند داشت

  

  گيرينتيجه

روي آموزش  دختـران از   گذاريبنابراين سرمايه. يابدتحقق نمي توسعه پايدار ،بدون مشاركت زنان

با افـزايش مشـاركت زنـان در آمـوزش عـالي تقاضـاي       . باشدثر در دستيابي به توسعه ميؤعوامل م

بـاال رفـتن سـطح تحصـيالت زنـان موجـب       . بيشتري از سوي زنان براي اشتغال مطرح شده است

همچنـين افـزايش تحصـيالت    . گسترش مشاركت آنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مي شود

سـطح زنـدگي و تغييـر     اده، ارتقـاي وشـدن خـان  تن سن ازدواج، كاهش مواليد، كوچكسبب باال رف
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 شـود مي بينيبا توجه به اين موارد پيش. ه استنگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار كار شد

  .پيدا كندنرخ مشاركت زنان در عرصه اشتغال در سالهاي آينده افزايش  كه

اگر چه يـك   .كندكار متخصصان دانشگاهي را طلب نمياما ساختار سنتي اقتصاد ايران نيروي      

ارتقـاي  . باشـد سهم زنان در اشتغال بسيار كم مـي  اما ،سوم فارغ التحصيالن دانشگاهها زن هستند

محـدوديتهاي  . سـازد نگري سياستهاي موجود را ضـروري مـي  تحصيالت عالي، باز بامشاركت زنان 

صورت كـه   ه اينب. فرهنگي و ساختاري از جمله عوامل عدم تعادل در جذب زنان در بازار كار است

از نظـر آمـوزش واگـذار     خودتر از مردان هم سطح ، مشاغلي پايينرغم تحصيالت باالتربه زنان علي

حـدي كـه برخـي از آنهـا      شـود تـا  را موجب ميشود و اين امر سرخوردگي زنان تحصيل كرده مي

  .كننداي خود را ترك ميزندگي حرفه

. ناپـذير اسـت  ر اقتصاد امـري اجتنـاب  ، مشاركت زنان درين براي دستيابي به توسعه پايداانابرب     

باعـث اسـتفاده جامعـه از سـرمايه      آنهـا ال زنان متناسب با سطح تحصـيالت  هاي اشتغايجاد زمينه

  .شوديهاي انجام شده در آموزش زنان ميگذار

اهها دهد تمايل دختران و پسران در ورود بـه دانشـگ  وري شده نشان ميآهاي جمعبررسي داده     

تواند ناشي از انتخاب رشته تحصيلي در مقطع دبيرستان و يا در ه اين امر ميدر حال تغيير است ك

 1378 -1377الـي  1376-1375از سال تحصـيلي   .انتخاب رشته تحصيلي دانشگاهي آنان  باشد

 1379-1378امـا از سـال    ،باشـد وه علوم انساني بيش از دختران ميتعداد دانشجويان پسر در گر

  .اين روند برعكس شده است

بـاالتر از درصـد كارشناسـي ارشـد زن بـه       ،درصد كارشناسي ارشد مـرد بـه كارشناسـي مـرد         

مندي مردان به ادامه تحصـيل  هدهد كه عالقهمچنين نشان مي اين تفاوت. باشدزن مي كارشناسي

صد كارشناسي ارشـد  دركه دهد نمودار نشان مي. زنان بيشتر است در مقاطع تحصيالت تكميلي از

رو به كاهش  1385-1384اما اين درصد در مردان از سال  ،زن به كارشناسي زن رو به رشد است

  .باشدمي

از رشـد   1385-1384همچنين درصد دكتري تخصصـي مـرد بـه كارشناسـي مـرد تـا سـال             

وره كارشناسي اگرچه نسبت حضور زنان در د. است پيدا كردهبرخوردار بوده و از آن به بعد كاهش 
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در مقاطع تحصيالت  ، اما اين رشد چشمگيردر مقايسه با مردان از رشد چشمگيري برخوردار است

  .تكميلي قابل مشاهده نيست

گروه فني و مهندسي در طي سـالهاي تحقيـق   در  تعداد دانشجويان دختر در مقطع كارشناسي     

  .باشدشده همواره كمتر از پسران مي

گـروه علـوم انسـاني و     كارشناسـي ارشـد  تعداد دانشجويان مقطـع  كه دهد ان مينش هامقايسه     

اما ميزان افـزايش زنـان در گـروه    . يافته استهر دو افزايش  ،كارشناسي ارشدگروه فني و مهندسي

  .فني و مهندسي بسيار كمتر از ميزان افزايش مردان در همان گروه است

روه فني و مهندسي در حال افزايش اسـت و تعـداد   تعداد زنان در سطح دكتري تخصصي در گ     

با كـاهش ناگهـاني    1386-85افزايش داشته است ولي در سال  نيز 1385 -1384مردان تا سال 

  . بوده استمواجه 

انـد ولـي افـزايش تعـداد زنـان      مردان و زنان افزايش داشـته هر دو دسته  ،در گروه علوم انساني    

  .شتر از مردان بوده استنسبت به سالهاي گذشته خيلي بي

گونه كه در نظرية سرماية انساني بحث شـد در آمـوزش عـالي منـابع انسـاني بـه عنـوان        همان     

گذاري در خدمات آموزشي نه بـه عنـوان مصـرف     شوند و سرمايه دارندگان سرمايه محسوب مي نگه

  .شود گذاري مولد درنظر گرفته مي بلكه نوعي سرمايه

ه در صـورت  شـود كـ   هاي فرد مـي ت و آموزش منجر به افزايش قابليتوع مهارتحصيالت و هر ن     

عالوه بر آن توسـعه فـرد در   . دنبال دارد هب مد بيشتري در آينده براي وياستفاده صحيح از آن درا

گـذاري   ل فرهنگـي نتيجـه سـرمايه   ئزندگي خصوصي و مسا  زندگي كاري، شغلي، زندگي اجتماعي،

  .باشد آموزشي مي

انمندسـازي انسـان اسـت و نقـش     گيـري تو  ا توجه به شاخص توسعة انساني كه مبناي انـدازه ب     

حداقل بـه منظـور رفـع نيـاز      بايدهاي تخصصي در تحصيالت تكميلي در اين توانمندسازي آموزش

هـاي تحصـيالت    مـد بـه حضـور دختـران در دوره    تخصـص و كارا بخش اقتصاد به نيروي انسـاني م 

: كنـد  كـه تأكيـد مـي    رغم مبناي نظري توسعه و سـرمايه انسـاني  علي. ودش تكميلي توجه بيشتري 

هـاي        داده. يابـد ا افـزايش سـالهاي تحصـيل افـزايش مـي     مـدهاي فـردي بـ   دسترسي به شغل و درا



 
  سوممطالعات زنان، سال اول، شماره  مجله علمي و پژوهشي       

  

ت تكميلي نسبت به پسران كمتر  ميزان رشد دختران در تحصيالكه دهد آوري شده نشان ميجمع

له شود كـه بتـدريج زنـان از    أدر اين امر ممكن است منجر به اين مسعدم برقراري توازن . باشدمي

شوند و بتدريج باعث كاهش  تر به حاشيه توليد راندهبه علت داشتن مهارتهاي فني پايينمتن توليد 

  .داشته باشندخواهند تحصيالت دانشگاهي شوند كه ميهاي دختراني انگيزه

و محروميـت از   شدن در نقشها و وظايف سنتي خـانگي لي مانند ازدواج، مادر شدن، محاطعوام     

ت أهاي ادامه تحصيل كاركنـان و اعضـاي هيـ   اي موجود براي مردان همچون سهميهبرخي فرصته

حتـي بـا    ود كه زنانشيسبب م) ت علميأهي شاغل و عضو به دليل سهم بسيار اندك زنان(علمي 

كمتـري بـراي ادامـه تحصـيل در      رصتهاياز ف ر حال ازدياد به آموزش عالي پايهوجود دسترسي د

  .هاي تحصيالت تكميلي نسبت به مردان و دسترسي به اشتغال برخوردار باشنددوره

كه زنان مدت  شوداستنباط مياين نتيجه  بازار كار نيروي انساني متخصص،در تحليل وضعيت      

بـه فرصـتهاي    دسترسـي ( و هـم تقاضـا  ) دسترسي بـه آمـوزش عـالي   ( حيث عرضه ديدي، هم ازم

 گونـه كـه ذكـر شـد، در سـالهاي اخيـر      همـان . ، در وضعيت بسيار نابرابري به سرمي بردنـد )شغلي

زايشي داشـته اسـت، امـا    تغييراتي در بعد عرضه روي داده و دسترسي زنان به آموزش عالي روند اف

برخـي  ن كـم بـودن سـهم زنـان در     هاي اساسي به زيان زنان وجود دارد كـه نمونـه آ  هنوز كاستي

ي و همچنـين در مجمـوع تراكمـي    هاي تحصـيالت تكميلـ  گروههاي عمده تحصيلي و نيز در دوره

  .آموختگان استدانش

شايد بتوان گفت باال رفتن سن ازدواج و فاصله افتادن بـين اتمـام تحصـيل و زمـان ازدواج در          

خير در بـارداري در  هـاي اجتمـاعي و خـانوادگي و تـأ    فزايش ابهام و تضاد نقش در حـوزه دختران ا

رفـع موانـع    .ثير نبـوده اسـت  تـأ صيالت تكميلي نسبت به پسران بـي افزايش متناسب حضور در تح

موجود در راه ادامه تحصيل دختران در تحصيالت تكميلي و تشويق آنان به ادامـه تحصـيل در آن   

تحصـيل   مقاطع منجر به افزايش شاخص توسعه جنسيتي زنان در معيار نـرخ باسـوادي و سـالهاي   

شـود  م تر توأب با اشتغال زنان در مشاغل تخصصيسازي مناسچه با بستراين امر چنان. بود خواهد

و در نهايـت شـكاف جنسـيتي بـين زنـان و       شـد ثر خواهد ؤسازي زنان مدر ميزان شاخص توانمند

هـاي  يافتـه . شـد اي بيشـتري برخـوردار خواهـد    معه از منافع توسـعه و جا پيدا كردهمردان كاهش 
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دهـد كـه افـزايش    نيـز نشـان مـي   ) 1382(و فراسـتخواه  ) 1383(دقي و عماد زاده ، ميرزايـي  صا

  .دهدآنان را به بازار كار افزايش مي تحصيالت و آموزش زنان، احتمال ورود

اي سياستهاي اشتغال خود را به گونه كه كنندريزان توسعه كشور بايد به اين نكته توجه برنامه     

زنـان، شـانس بيشـتري بـراي توسـعه       وسـيله با كسب تجربيات تحصيلي بيشتر به كهوضع نمايند 

ه د كشوشرايطي فراهم  در بعد مشاركت سياسي نيز. هم شودشغلي آنان و نيل به مشاغل باالتر فرا

هاي تحصيالت تكميلي از حيث سياسي امكـان دسترسـي بيشـتر    با افزايش مشاركت زنان در دوره

شـايد بتـوان گفـت چنانچـه دختـران در گـروه فنـي و        . دشواقتدار بيشتر زنان به مجاري قدرت و 

مـد مناسـب انگيـزه    با توجه به بازار كار مطلـوب و درا مهندسي به مقطع كارشناسي ارشد راه يابند 

اين دولـت بايـد   بنابر. باشدوم انساني ميآنان براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري بيشتر از گروه عل

گيريهـاي  تا با تصـميم ند كبه دختران كمك  گرانهي آموزشي با سياستهاي هدايتريزدر بعد برنامه

هايي را براي تحصيل در نظر بگيرند كه با تحوالت زندگي مبتني بر دانش و فنـاوري  عقاليي، رشته

ها، امكان مشاركت اقتصادي و دسترسـي آنهـا   در آن رشتهاطالعات منطبق بوده و با ادامه تحصيل 

  .دپيدا كنفزايش به اشتغال ا
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