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 چكيده
 بسيار با ة انساني آنها و پرورش سرماي براي رشد و توسعه هستند مي مه ة موتور محرك زنان،

 هاي عقب بودن از تحصيالت عالي را ويژه در ده سال اخير تمام سال ه ب ، زنان . اهميت است
 اي زنان در گرو موفقيت شغلي و حرفه اين است كه ، يك دليل اين امر . اند ده كر يكباره جبران

 ورداري زنان از آموزش همچنين فرض بر اين است كه برخ ؛ كسب تجربيات تحصيلي است
 . كند عالي به مشاركت بيشتر آنان در بازار كار كمك مي

 كشور در ة آموخت ن دانش دهد كه سهم زنان از كل شاغال حاضر نشان مي ة هاي مقال يافته
 با وجودي كه ، به عبارت ديگر ؛ درصد است ۶۹ درصد و سهم مردان ۳۱ معادل ۱۳۸۵ سال

 اما زنان ) ۵۰ - ۵۰ حدود ( التحصيالن دارند داد فارغ در تع زنان و مردان سهم متعادلي
 از مجموع ، به عالوه ؛ ند ا در يافتن شغل با موانع بيشتري نسبت به مردان مواجه آموخته، دانش
 ۴۵ / ۲ درصد را زنان و ۵۴ / ۸ كشور، ۱۳۸۵ عالي سال ة آموزش آموخت هزار بيكار دانش ۳۷۳

 ۱۰ / ۱ نيز در حد ۱۳۸۵ آموختگان در سال ش نرخ بيكاري دان . دهند مي درصد را مردان تشكيل
 ۲ / ۴ آموخته و براي زنان دانش ۶ / ۹ با اين ويژگي كه اين نرخ براي مردان . درصد بوده است

 . درصد است ۱۶ / ۷ برابر باالتر از اين و برابر با
 تغيير و تحوالت ساختاري پديدآمده در اقتصاد و در كيفيت نيروي كار به ويژه ، همچنين
 هاي بازار كار نسبت به جذب و به كارگيري زنان نان كه بايد تفاوتي در گرايش زنان، آن چ

 خاطر نيل به ه ب ، با وجود آنكه تركيب و كيفيت زنان متقاضي كار . به وجود نياورده است
 در است، هاي سطوح برتر، به طور چشمگيري متحول شده اما اين عامل نيز نتوانسته آموزش

 . شاغل دگرگوني معناداري ايجاد كند به م ن روند راهيابي آنا

 دانشگاه ، آموزش عالي ، اشتغال ، بيكاري زنان ، آموختگان زن دانش : واژگان كليدي

 ) Vishtasb4802@yahoo.com : مسئول مكاتبات ( ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامه ة ت علمي مؤسس ئ عضو هي *
ريزي آموزش عالي پژوهش و برنامه ة ت علمي مؤسس ئ عضو هي **



 نامة آموزش عالي ۶۸

مقدمه
 بسياري هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي توجه حضور زنان در عرصه ، اخير ساليان طي

 اركت آنان در ويژه افزايش مش ه ب . از محققان و پژوهشگران را به خود جلب كرده است
 هـاي آموختگـان زن در موقعيـت آموزش عالي كه به دنبال آن افزايش متقاضيان دانش

 . از موضوعات مهم تحقيقاتي بوده است ، شود مي مطرح مختلف شغلي
 . گيري شد انساني پي ة سرماي ة آموخته ابتدا در غالب نظري بررسي اشتغال زنان دانش

 به مسائل زنـان بـر بسـتر تحـوالت جديـد ۱ » نساني سرماية ا « ها از ديدگاه نئوكالسيك
 ، آغاز شده ۲ ميالدي و با ظهور روشنگري ۱۸ و اوايل سدة ۱۷ جهاني كه از اواخر سدة

 . بود به اين موضوع پرداختند و به نابرابري زنان و مردان در سرماية انساني توجه كردند
 كه زنان و مردان، حتـي به ميان آمد و مطرح شد ۳ » كار تجزية بازار « ة پس از آن، نظري

 پردازان نظريه . دارند كار هاي نابرابري در بازار مساوي، فرصت ظاهراً انساني با سرماية
 هاي مختلف، بر ضرورت مشاركت زنان در پيشبرد امر توسعه تأكيد توسعه، به صورت

 پذير نيست يندهاي آن امكان ا از نظر آنان، توسعه بدون مشاركت زنان در همة فر . كردند
 هاي سنتي، به ويژه تعريف مجدد نقش زن و مرد در و الزمة اين مشاركت تغيير نگرش

 گيـري، دسـتيابي خانواده و تربيت فرزند، سهيم شدن زنان در نظام مديريت و تصـميم
 آنان به حقوق مالكيت و منابع توليد، و برخورداري آنان از حقـوق برابـر اجتمـاعي و

 رويكردهاي فمينيستي، بر شـهروندي تمـام عيـار در . مدني و سياسي و فرهنگي است
 مطابق اين . بر بدن خويش، سقط جنين و مانند آن تأكيد شده است ن زنان و حقوق آنا

 رويكردها، زنان تحت تأثير يك رشته عوامل پيچيدة تـاريخي و سـاختاري، بـه نقـش
 وق يكسان اند؛ و حتي با آنكه در اعالمية جهاني حقوق بشر از حق جنس دوم تنزل يافته

 سخن گفته شده است، عمالً زنان در حاشية ساختاري قدرت ـ فارغ از قيد جنسيت ـ
 اي ساختار خانواده و مناسبات توليد و هنجارها و فرهنگ به گونه . و ثروت قرار دارند

 ). ۱۳۸۳ ، فراستخواه ( راند است كه زنان را به طرز مرموزي به حاشيه مي

 روش تحقيق
 نه تنها به توصيف و ، گونه تحقيقات اين . است ۴ يق توصيفي يك تحق ، حاضر ة مطالع

 به توضيح و تبيين آن نيز اشاره و ، بلكه پردازد مي تمام يا يك بخش از واقعيات تشريح
 يعني ؛ هستند ها مطالعاتي هستند كه به دنبال هست ، مطالعات توصيفي . توجه دارد

 اجراي تحقيق توصيفي . د كن مي قوانين موجود در واقعيات و طبيعت را كشف
 براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به تواند صرفاً مي ) غير آزمايشي (

 ). ۱۳۷۶ ، سرمد و همكاران ( گيري باشد فرايند تصميم
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 ۶۹ آموختگان زن اشتغال و بيكاري دانش

 هاي تحقيق پرسش
 : ي زير پاسخ داده شود ها شود كه به پرسش در اين مطالعه سعي مي

 شوند؟ ن كشور را شامل مي كل شاغال آموخته دانشگاهي چه سهمي از زنان دانش . ۱
 شوند؟ آموخته دانشگاهي چه سهمي از كل بيكاران كشور را شامل مي زنان دانش . ۲
 آموختگان آموختگان زن نسبت به اشتغال و بيكاري دانش اشتغال و بيكاري دانش . ۳

 مرد چه وضعيتي دارد؟
 هاي گذشته چگونه بوده است؟ آموختگان زن طي سال روند اشتغال دانش . ۴

 مباني نظري
 زنان براي آموزش عالي ة تحوالت ساختاري  و تقاضاي فزايند

 مناطق جهان قابل مشـاهده ة سبقت گرفتن زنان از مردان براي تحصيالت عالي در كلي
 تعـادل و برابـري در پـذيرش و ، رسـد كـه گونه به نظر مي هر چند اين . تعمق است و

 امروز براي بقاي متعـادل ۱ محور ي داناي ة شرط ضروري جامع ، تحصيل در مقاطع عالي
 ي هـا سال ة گويا كلي ، در ده سال اخير خصوص به ي اخير و ها باشد، ولي زنان در سال

 حضـور . انـد ده كـر عقب بودن از تحصيالت عالي را در مقايسه با مردان يكباره جبران
 مـردان براي كار در شرايط مساوي با ن فني و حاضر شدن آنا ي كامالً ها زنان در رشته

 ده كر پذير ترين شرايط كار، برابري جنسي را حتي در فرايندهايي امكان حتي در سخت
 بـه در شـرايط خـاص فرهنگـي . ده بودند ش مردانه تعريف كامالً ، است كه قبل از اين

 تحصـيل و اشـتغال در بيـرون منـزل بـراي زنـان ، در كشورهاي جهان سوم كـه ويژه
 ، رقابـت در هـا نام هاي حضور در ثبت كه موج د شو دشوارتر است، امروزه مشاهده مي

 ي درس دانشگاهي با بيشتر بودن گروه زنان ها كنكورها، قبولي و حضور در سر كالس
 فضـاي اشـتغال، كارشناسـي و اي نزديك سـهم زنـان در و در آينده است همراه بوده

 د كشور ايران افزايش خواه خصوص به جهان سوم و ة مديريت جوامع به شدت مردان
 . داشت

 قرن بيست و يكم تحوالت بنياديني در فرايندها و محصـوالت آمـوزش ة در آستان
 ارتباطـات، تحـوالت در ة انفجار اطالعات، توسع . عالي در جهان صورت گرفته است

 هم پيوستگي جوامع جهاني، نگاه و نياز ه حكومت، تحوالت فرهنگي و ب ة هاي ادار نظام
 فراستخواه و كبريايي، ( ده است كر تغيير اساسي به آموزش عالي را دستخوش تحول و

 برخي تغييرات اساسي و سـاختاري را در فراينـدها و محصـوالت ) ۱ ( جدول ). ۱۳۷۷
 . ) ۱۳۸۷ ، دل انگيزان و همكاران ( دهد گذشته نشان مي ة آموزش عالي طي چند ده

1. Knowledge based socity
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 گذشته ة روند تغييرات ساختاري در آموزش عالي طي چند ده ) ۱ ( جدول

 به از رديف
 ، ۱۹۶۰ در سال ( تعداد دانشجويان ۱

 ) ميليون نفر ۱۳
 به حدود ۲۰۰۰ افزايش تقاضا براي آموزش عالي در سال

 ميليون نفر ۹۵
 گسترش حضور دانشجويان دختر دانشجويان پسر ة غلب ۲

۳ 
 آموزش ادبيات، علوم انساني، علوم

 هاي آزاد مثل محض و حرفه
 حقوق و پزشكي

 اي و كاربردي مثل علوم فه هاي فني، حر گسترش آموزش
 اي و رشته اي، ميان محيطي، تنوع رشته ارتباطي، زيست

 اي فرارشته
 اي شدن آموزش عالي توده پرور دانشگاه نخبه ۴
 نقش و كاركرد محدود ۵

 هاي رسمي آموزش
 مدت، وقت، كوتاه هاي پاره تنوع نقش و كاركرد،آموزش

 آموزش از راه دور
 هاي آموزشي و پذيري و فرايندي شدن برنامه انعطاف ي هاي درس ثبات برنامه ۶

 ) اي اي و ميان رشته فرايندهاي فرا رشته ( پژوهشي
 گذاري و توليد آموزش سسات غير دولتي در سرمايه ؤ نقش م دانشگاه دولتي ۷

 عالي
 هاي دانشگاه توسط مين هزينه أ ت ۸

 ها تنوع منابع مالي و خودگرداني دانشگاه دولت
 ريزي درسي و عدم تمركز آن اي شدن برنامه محلي و منطقه محور هاي درسي موضوع ه برنام ۹
 ريزي متمركز و غير قابل برنامه ۱۰

 نگر له ئ فرايندهاي آموزشي و پژوهشي مس انعطاف آموزشي

 بسته، محدود و هاي علمي فعاليت ۱۱
 جداگانه

 و هاي ارتباطي جديد با استفاده از فناوري مي ارتباطات عل
 رساني، مشاركت لحظه به لحظه در شبكه نظام نوين دانش

 هاي جهاني تعاملي پژوهش
 ارتباط با صنعت، ( گرا و پاسخگو به محيط دانشگاه برون گرا و در خود دانشگاه درون ۱۲

 ... ) ها و خدمات، رسانه
 ي در ا آموزش از راه دور، نقش رايانه و فناوري چند رسانه آموزش مستقيم و حضوري ۱۳

 آموزش عالي
 برجستگي اخالقي و فرهنگي ۱۴

 دانشگاه
 هاي اهميت نقش دانشگاه در توليد دانش و انباشت مهارت

 اي و خدمات تخصصي فكري، حرفه
 تفاوت نسبت به سيستم ابداعات بي ۱۵

 اي سيستم ابداعات ملي و منطقه ة دهند ثر و توسعه ؤ عامل م اي ملي و منطقه

 و خارج از اي دانشگاه جزيره ۱۶
 هاي توليد چرخه

 اوري و توليد فنّ ة دانشگاه و دانشگاهيان فعال در چرخ
 محور اقتصاد دانايي

 تفاوت نسبت  به بازار دانشگاه بي ۱۷
دانشگاه پاسخگو در مقابل نيازهاي بازار كار كار



 ۷۱ آموختگان زن اشتغال و بيكاري دانش
 خـتم آن ها شروع و هم به هم از دانشگاه ي، فرايند تحوالت جهان ، رسد به نظر مي

 ة كـرده و ارائـ نيـروي انسـاني تحصـيل ها با توليد دانش و اطالعات، دانشگاه . د شو مي
 وجـود ه خدمات تخصصي سطح باال، امكان توليد تجهيـزات و امكانـات جديـد را بـ

 عملي فرايند توليد دانش و تجهيزات تخصصي ة نتيج ، تنوع و گسترش توليد . آورند مي
 با تغيير فضاي فرهنگ و اقتصاد اجتماعي و ، انساني هستند، و از طرف ديگر ة و سرماي

 گيـرد، مجـدداً مـي دانش بشر صـورت ة ايجاد تحوالت بعدي كه در اثر افزايش ذخير
 و دهـد مـي ال اساسي مورد نقد و بررسي قـرار ؤ وجود آمده را به عنوان س ه تغييرات ب

 رح ال محـوري مطـ ؤ همواره اين سـ ، با اين حال . د شو مي توليد دانش جديد ة ماي دست
 ا در فراينـد تغييـر و تحـول اجتمـاعي و اقتصـادي، توانـايي و هـ است كه آيا دانشگاه

 صـوص بـه خ وجودآمـده ه پذيري الزم را براي تطبيـق خـويش بـا شـرايط بـ انعطاف
 هـا تـوان و امكـان تـر آيـا دانشـگاه عـالي ة مقتضيات بازار كار را دارنـد، و در مرحلـ

 در گـذاري البتـه سـرمايه ينـده را دارنـد؟ محـور آ دانـش ة ريزي و ساختن جامع برنامه
 انشـجويان بـه مشـاغل بهتـر و د شـود كـه عالي تنها با اين هدف انجـام نمـي آموزش

 كنـد آموزش عالي اين هدف را دنبال مـي ة درآمدهاي باالتري دست يابند، بلكه توسع
 ن آنا اين امر نقش . ها قدرت تفكر را در جوانان بارور كنند و پرورش دهند كه دانشگاه

 كند و قدرت توليد و مشاركت ايشان را در توليد تر مي را در زندگي اجتماعي حساس
 گـذاري در آمـوزش عـالي هاي اجتماعي سـرمايه به عالوه فايده ؛ دهد ملّي افزايش مي

 . آورنـد كرده در محـيط خـود بـه وجـود مـي آثار جانبي است كه افراد تحصيل ، شامل
 ، گيري با پول نيست قابل سنجش و اندازه ، وزش عالي هاي اجتماعي آم بسياري از فايده

 توان اين منافع را در قالب درآمد براي فرد و جامعه بـا اما نبايد پنداشت كه چون نمي
 گـذاري در ترين فايـدة اجتمـاعي سـرمايه مهم . پول محاسبه كرد، اهميت كمتري دارند

 نـوآوري را افـزايش زمينة اختراع، اكتشـاف و ، تحصيالت ، آموزش عالي اين است كه
 بخشـد و تحصيالت دانشگاهي، امكان توليد و انتقال فنّاوري را سـهولت مـي . دهد مي

 هاي اجتماعي از قبيل هزينة دستگاه قضايي، انتظامات و پليس را كاهش و منافع هزينه
 اجتماعي مانند ارتقاي سطح بهداشت و محيط زيست، كنترل رشد جمعيت را افزايش

 و زمينـة بخشـد مي ء كيفيت مديريت را در جامعه ارتقا ، دانشگاهي تحصيالت . دهد مي
 شـود هاي اقتصادي بيشتري مـي كند و موجب صرفه تخصيص بهينه منابع را فراهم مي

 ). ۱۳۸۳ ، عمادزاده (

 زنان  و توسعه
 ي توسعه كمتر مورد بحث و بررسي قرار ها آنچه كه در ادبيات مربوط  به نظريه

. شده با توجه به عامل جنسيت است ي ارائه ها ري گرفته، كالبدشكافي تئو



 نامة آموزش عالي ۷۲

 اگر توسعه را آرمان بزرگ جوامع براي دستيابي به يك زندگي كيفي سطح باال در نظر
 اند براي زنان جايگاه بايد گفت راهبردهاي مرسوم توسعه تاكنون نتوانسته ، بگيريم
 از مواهب رشد و زنان از بخش قابل توجهي به عبارت ديگر، ؛ اي بيافرينند شايسته

 ). ۱۳۸۶ ، اميني و احمدي شاپورآبادي ( اند توسعه مـحروم مانده
 با اجراي هستند و » ۱ كور جنسيت « معموالً توسعه راهبردهاي كه كرد اذعان بايد

 . توان انتظار داشت روشني را براي بهبود وضعيت زنان نمي انداز چشم گونه آنها هيچ
 طور ه كه فرايند توسعه بر زنان و مردان ب تصور بر اين بود ۱۹۷۰ تا پيش از سال
 هاي توسعه عليه زنان بوده و باعث متضرر رهيافت ، گذارد اما در عمل يكسان اثر مي

 ي مرسوم توسعه با محور قرار دادن امكانات و ها رهيافت . شده است ن شدن آنا
 كمكي به ، ن بين مردان و زنا ة ترين كردن فاصل ي مادي و مالي با عميق ها گذاري سرمايه

 ، بنابراين ؛ بهبود زندگي زنان نكرده، بلكه داراي اثرات ناخوشايندي برآنان بوده است
 است كه ضمن ۲ » حساس به جنسيت « هاي توسعه نياز به رويكردهاي راهبرد در معرفي

 هايي با بر زنان و مردان به طور خاص به تدوين برنامه ها بررسي پيامدهاي سياست
 ). ۱۳۸۵ ، دادورخاني ( گروه هدف اقدام  كند تعيين زنان به عنوان

 انساني ة سرماي ة زنان و  نظري
 ن ا انساني آن ة براي رشد و توسعه هستند و پرورش سرماي مي مه ة موتور محرك زنان،

 أ مبد را » انسان « ي اقتصادي، ها طي چند سال  اخير  تئوريسين . اهميت است بسيار با
 ين معنا كه د ست، ب ها متكي بر انسان ، ين رشد ي نو ها كنند و نظريه مي توسعه معرفي

 اقتصادي ة بهين ة گذاري بر انسان را معتبرترين شرط حركت به سمت توسع سرمايه
 ة در هم توجهي به آنان تقريباً نيروي انساني زنان به دليل بي ، و در اين ميان دانند مي

 كه توجه ي گذشته، دست نخورده باقي مانده است ها جهان در طي سال كشورهاي
 . طلبد مي مردان بيشتري را نسبت به

 در عبارت است از علم و دانش، مهارت و تجربه، توان و قابليت و ، انساني ة سرماي
 نهايت انضباط و خالقيتي كه از طريق  آموزش به انحاء مختلف در افراد ذخيره و

 تصاد در اق . ) ۱۳۷۱ ، بهبودي ( د شو وري كار آنان در جامعه مي باعث افزايش بهره
 جـديـد، سرماية انساني بـه معني عـلم، دانش، مهارت، تخصص و نيروي كار ماهر

 در . شود وري و توسعة كشورها محسوب مي ترين عامل افزايش بهره است و اصلي
 وري مبتني اقتصاد مبتني بر دانش، توسعه به پيشرفت علمي بستگي دارد و ارتقاي بهره

 . بر دانش است

۱ . Gender blind كند كنندگان يا نفع برندگان را از نظر جنسيت مشخص نمي هايي است كه مشاركت برنامه . 
2 . Gender sensitive
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 ها و آمادگي آنان زش زنان، از يك سو، با افزايش مهارت گذاري در آمو سرمايه

 اوري كمك كار، به توسعة اقتصاد پايدار مبتني بر دانش و كاربرد فنّ براي ورود به بازار
 بيني و فرهنگ آنان در جايگاه كند و از سوي ديگر، تحولي قابل مالحظه در جهان مي

 ز آنجا كه آموزش زنان در ارتقاي ا . آورد كنندة نسل فردا به وجود مي مادر و تربيت
 گذارد و موجب پيشرفت تحصيلي فرزندان سطح بهداشت سالمت كودكان تأثير مي

 شود، داراي آثار خارجي مثبتي است كه براي جامعه ارزش فراواني دارد و همين مي
 هاي ملي موضوع سبب شده است كه در سراسر جهان، آموزش زنان در صدر برنامه

 عامل بسيار ، متغير آموزش ، دهد كه نين تحقيقات بسياري نشان مي مچ ه ؛ قرار گيرد
 كار بيشتر را بر فرزند بيشتر ترجيح دهد، ، اگر زن . مهمي در افزايش اشتغال زنان است

 زيرا احتمال پيدا كردن شغل مناسب با افزايش ؛ دهد مي ء سطح آموزش خود را ارتقا
 شود و نرخ بيشتر مي ، فرزند هزينة فرصت داشتن سطح تحصيالت و ، ميزان آموزش

 دولت با توجه به ، در اين زمينه . يابد مشاركت، افزايش و نرخ باروري كاهش مي
 تواند عوامل ايجاد تبعيض بين زنان و مردان را از بين اهميت آن در امور كشور، مي

 تواند انجام دهد، فراهم كردن شرايط و امكانات اقداماتي كه دولت مي ه از جمل . ببرد
 زم براي شناساندن فرهنگ اسالمي و ارزش و اهميتي است كه اسالم براي زنان قائل ال

 مـحصور شدن « يا » مرد نان آور خانواده است « : است تا با از بين بردن تفكراتي نظير
 هاي ، زمينة مشاركت بيشتر زنان در فعاليت » مالك اعتبار خانواده است ، زن در خانه

 ). ۱۳۸۳ ، صادقي و عمادزاده ( د و ش اقتصادي و توسعة كشور فراهم

 نهادگرا ة توسع ة زنان و نظري
 انسان به منظور شكل دادن به كنش از سوي ند از قيدهاي ايجادشده ا عبارت ۱ نهادها

 ، ) ها مقررات، قوانين، اساسنامه : مانند ( مي از قيدهاي رس ، نهادها . ها متقابل بين انسان
 ) جوش ها، اصول رفتاري خود ميثاق هنجارهاي رفتاري، : مانند ( مي قيدهاي غيررس

 محرك جوامع و به خصوص انگيزشي و اند و در مجموع، ساختار تشكيل شده
 . كنند اقتصادها را تعيين مي

 هاي پرداختي به هاي نئوكالسيك، هزينه هاي توليد از ديدگاه اقتصاددانان هزينه
 . ند شو د مربوط مي هايي كه مستقيم به تولي يعني هزينه ؛ شود عوامل توليد را شامل مي

 در ؛ هاي جانبي ديگر است شود، بنگاه اقتصادي فاقد هزينه فرض مي ، در اين حالت
 هاي ديگري به عنوان هزينه ۲ هاي اقتصاددانان نهادگراي جديد حالي كه براساس ديدگاه

 . شوند هاي معامالتي به طور معمول بر توليد تحميل مي هزينه

1. Institutions 
2. New Institutional Economics
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 دن موضوع كاال يا خدمت كر هاي مشخص هزينه : از ند ا هاي معامالتي، عبارت هزينه
 هاي با اين تعريف، هزينه . هاي حاصله گذاشتن توافق ء هاي به اجرا مورد مبادله و هزينه

 گوناگون بر اقتصاد واسطة عواملي غيرتوليدي هستند كه به هايي هزينه معامالتي،
 ادل نيروي اصطكاك در هاي معامالتي اقتصادي، مع هزينه « ، به عبارتي ؛ شوند تحميل مي

 از اين روي، با فرض وجود شرايط يكسان به لحاظ . » هاي فيزيكي هستند سيستم
 عوامل توليد در دو جامعه يا دو كشور مفروض، به علت وجود نهادها و ساختارهاي

 ، به عنوان مثال ؛ يي و توليد در اين دو كشور يكسان نخواهد بود ا متفاوت، سطح كار
 بيش از آنكه ناشي از عوامل ، تصادي زنان در كشورهاي مختلف تفاوت در مشاركت اق

 هاي ارزشي و نهادهاي فرهنگي و اجتماعي از عوامل مربوط به نظام ، اقتصادي باشد
 با هر توجيهي ، يعني اگر نهادهاي اجتماعي در يك كشور ؛ است اين جوامع متأثر

 هاي بعدي وظايف اولويت كار شايسته ندانند و يا آن را در اشتغال زنان را در بازار
 نيروي كار زنان در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي ديگري كه ة د، عرض ن زنان بدان

 دانند، به طور مي الزامات توسعه كار را از نهادهاي آنها مشاركت زنان در بازار
 ، شده از سوي نهادها هاي تعيين اولويت ، به عبارت ديگر ؛ محسوسي كمتر خواهد بود

 مثالً اگر در يك جامعه اولويت ؛ كنند نيروي كار زنان را مشخص مي ة ي عرض ها هزينه
 ناگزير از ، داري و كارهاي خانه باشد، زنان در تابع مطلوبيت خود نخست زنان، بچه

 ، براي ورود به بازاركار ن تمايل آنا ، در نتيجه ؛ دن اين عامل خواهند بود كر لحاظ
 اين محدوديت ؛ ر از نهادهاي همين جوامع نيست تأثي بازاركار نيز كه بي . يابد كاهش مي

 غيراقتصادي هاي ناشي از نهادهاي يعني با افزايش هزينه ؛ گيرد را در بعد تقاضا در نظر مي
 به بازاركار و بر عملكرد اقتصاد در هر دو بعد عرضه و تقاضا، استقبال زنان براي ورود

 نرخ باالتر بيكاري زنان . يابد كاهش مي نيز استقبال كارفرمايان براي استخدام زنان
 نيروي كار زنان، گوياي همين ة وجود پايين بودن عرض نسبت به مردان در ايران با

 ). ۱۳۸۱ ، هاشمي ( واقعيت است

 تحصيالت و بازار كار زنان
 اشتغال توجه به وضعيت . ) ۱۳۸۴ ، گاندي ( انساني است ة ترين ابزار توسع آموزش مهم

 گيري بهتر جامعه از اين نيروي تواند زمينة بهره مي ، كار به بازار ن زنان و هدايت آنا
 ساز مشاركت شناخت مجموعة عواملي كه زمينه ، به همين دليل . بالقوه را فراهم آورد

 هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است از شتر اين جمعيت توانمند در عرصه هرچه بي
 ترين عامل مؤثر در اشتغال زنان در بازار كار مهم . اي برخوردار است اولويت ويژه

 . احتماالً ميزان تحصيالت آنان است
 هاي تطبيقي نرخ مشاركت و نرخ بيكاري نيروي كار زنان در ايران با ساير بررسي

ين ولي در ي دهد كه زنان در مشاركت اقتصادي از نرخ بسيار پا ان مي كشورها، نش
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 از اين منظر، ايران از وضعيتي مشابه كشورهاي . بيكاري از نرخ بااليي برخوردارند

 نيافته با ساختار فرهنگي و اجتماعي خاص، نظير پاكستان و عربستان برخوردار توسعه
 نام مردان و زنان در رخ ثبت در حالي كه به لحاظ چگونگي تحصيالت، ن ؛ است

 ؛ مشابه يكديگرند ، عالي پيش از دانشگاه و حتي در مراكز آموزش مي هاي رس آموزش
 ). ۱۳۸۱ ، هاشمي ( كرد توان ايران را با كشورهاي صنعتي مقايسه مي ، كه از اين منظر

 هاي جديد اقتصادي، اغلب كشورها با توجه به اهميت منابع انساني در انديشه
 در اقتصاد جـديـد، . اند دي براي جذب و سازماندهي اين منابع آغاز كرده تالش زيا

 سرماية انساني بـه معني عـلم، دانش، مهارت، تخصص و نيروي كار ماهر است و
 در اقتصاد . شود وري و توسعة كشورها محسوب مي ترين عامل افزايش بهره اصلي

 وري مبتني بر ارتقاي بهره مبتني بر دانش، توسعه به پيشرفت علمي بستگي دارد و
 هاي اوري اطالعات، معيار ارزيابي افراد نه ويژگي از اين رو، در عصر فنّ . دانش است

 . نظير تحصيالت است ن هاي اكتسابي آنا ذاتي آنان مثل نژاد و جنسيت، بلكه خصيصه
 موفقيت شغلي . ضروري است ن تجربيات تحصيلي زنان براي گسترش دامنة شغلي آنا

 همچنين برخورداري زنان از ؛ زنان در گرو كسب تجربيات تحصيلي است اي و حرفه
 نتايج يك بررسي در . كند آموزش عالي به مشاركت بيشتر آنان در بازار كار كمك مي

 دهد مي ، نشان است ايران كه بر اساس برآورد يك مدل اقتصادسنجي صورت گرفته
 درصد بر سهم ۰ / ۳۳ لي، درصد افزايش سهم زنان از تحصيالت عا يك كه به ازاي

 ). ۱۳۸۳ ، صادقي و عمادزاده ( شود اشتغال زنان در كشور افزوده مي

 اشتغال  و بيكاري زنان
 ؛ هاي اقتصادي  است در بعد تقاضاي نيروي كار، نيروي كار يكي از عوامل توليد بنگاه

 بنگاه ، در چارچوب رفتار عقاليي . دهد يكي از اقالم هزينه را تشكيل مي ، پس
 هزينه ة دهند اقالم تشكيل ، بنابراين . ادي در پي به حداكثر رساندن سود بنگاه است اقتص

 منابع در جهت حداكثر كردن ة و چگونگي تركيب آنها به منظور تخصيص بهين
 يعني در شرايط امكان جايگزيني بين نيروي كار و سرمايه ؛ دارد مطلوبيت بنگاه اهميت

 فنّاوري گاه توليدي، منابع خود را در جهت شود بن هاست كه سبب مي اين نسبت هزينه
 جنسيت دليل ه نيروي كار ب دو اگر حال . د كن بر سازماندهي سرمايه فنّاوري كاربر و يا

 هاي متفاوت وجود داشته باشند، نسبت ، با يك سطح كارايي ولي با هزينه ) زن و مرد (
 حال . كند ار تعيين مي نيروي ك ة هاي آنها انتخاب واقعي بنگاه اقتصادي را در زمين هزينه

 ي ها ي مستقيم و هزينه ها اعم از هزينه ( استخدام نيروي كار زن ة هزين اگر به هر دليل،
 دهد كه نيروي كار مرد را مي بنگاه اقتصادي ترجيح ، بيشتر از مرد باشد ) غير مستقيم

). ۱۳۸۱ ، هاشمي ( جايگزين نيروي كار زن كند
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 نيروي كار، ة با اين وجود، در بعد عرض . كسب درآمد است ، انگيزة اصلي اشتغال

 او ۱ شود كه دستمزد بازار بيش از دستمزد كف يك زن فقط زماني وارد بازاركار مي
 داري و نگهداري از فرزندان دستمزد كف زنان را افزايش عواملي نظير خانه . باشد

 ايش بنابراين، افز . شود دهد و موجب كاهش احتمال شركت آنان در بازار كار مي مي
 حتي در صورت ، هاي خانگي زنان تعداد فرزندان و داشتن فرزند كوچك مسئوليت

 دهد و اين عامل موجب افزايش دستمزد افزايش مي را استفاده از خدمات مهد كودك
 ). ۱۳۸۳ ، صادقي و عمادزاده ( شود كف زنان و ايجاد محدوديت براي اشتغال آنان مي

 گذاري تأثير مثبتي در ي و افزايش سرمايه به طور كلي، افزايش توليد ناخالص داخل
 به عبارت ديگر، با رشد توليد ناخالص داخلي و ايجاد ؛ اشتغال نيروي كار زنان دارد

 شود و هاي شغلي بيشتري براي زنان فراهم مي هاي جديد اقتصادي، فرصت ظرفيت
 از . وند ش هاي بيرون از منزل سوق داده مي هاي خانگي به سمت فعاليت آنان از فعاليت

 طرف ديگر، در زمان ركود اقتصادي، از آنجا كه ميزان عرضة نيروي كار از تقاضاي آن
 از . معموالً زنان هستند ، دهند گيرد، اولين گروهي كه كار خود را از دست مي پيشي مي

 گذاري سرمايه هايي كه به افزايش توليد ناخالص داخلي و حجم سياست رو، اجراي اين
 به عالوه، يكي از . از الزامات افزايش اشتغال زنان است ، شود مي در جامعه منجر

 ين بودن نرخ مشاركت ي يعني پا ( عوامل اصلي كاهش عرضه نيروي كار زنان در ايران
 يعني زنان به علت باال بودن نرخ بيكاري از ؛ باال بودن نرخ بيكاري آنان است ) زنان

 ، پس ؛ بازاركار ميل كمتري دارند ه ب شوند و در نتيجه براي ورود يافتن شغل نااميد مي
 نيروي ة كاهش نرخ بيكاري، عرض هاي شغلي مناسب براي زنان و با افزايش فرصت

 تواند مي مدت ترين عاملي كه در كوتاه در نتيجه، مهم . كار زنان نيز افزايش خواهد يافت
 مقابل، ة و در نقط ن كاهش ميزان بيكاري آنا ، نيروي كار زنان تأثيرگذار باشد ة بر عرض

 . افزايش سهم اشتغال آنان خواهد بود
 از ديد اقتصاد مبتني بر دانش نيز دانش چيزي جدا از محصوالت مادي اقتصاد

 از . دهندة محصوالت انساني تبديل شده است نيست، بلكه به جزئي از اجزاي تشكيل
 در برداري كامل و صحيح از منابع انساني يكي از اهداف اصلي توسعه همين رو، بهره
 توانند، با عرضة نيروي كار خود، نقش مؤثرتري در زنان نيز مي . شود نظر گرفته مي

 گيري نكردن از تمامي كنند و كنار گذاشتن آنان به معناي بهره ء يند توسعه ايفا ا فر
 يي نداشتن در تخصيص بهينة منابع است كه در رشد ا امكانات توليدي جامعه و كار

 براي نيل به توسعة اقتصادي پايدار و . شود قع مي مؤثر وا اقتصادي و توليد كشور
 هاي شغلي براي زنان، بايد به كاهش رشد جمعيت، افزايش سطح افزايش فرصت

 سواد زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور، به ويژه در سطوح عالي، و افزايش توليد
 . گذاري به عنوان يك رويكرد يكپارچه نگريسته شود و سرمايه

1. Reservation wage 
) . شود ورد انتظار فرد يا دستمزد پيشنهادي در بازار كار اتخاذ مي تصميم ورود به بازار كار با مقايسة دستمزد م (
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 ها افته ي
 آموختگان زن در ايران تغال دانش اش

 ۲۷۹ از ۱۳۵۵ - ۸۵ هاي سال ة عالي در فاصل آموزش ة آموخت شمار نيروي كار دانش
 هزار ۲۶۸ آموخته نيز در همين دوره از ن دانش و شمار شاغال هزار نفر ۳۶۹۰ هزار به

 نيروي كار ة عرض ة نرخ رشد ساالن ۱۳۸۵ تا سال . هزار افزايش يافت ۳۳۱۶ به
 در ؛ عالي با گذشت زمان سرعت و شتاب بيشتري گرفته است آموزش ة آموخت دانش

 ۱۳۶۵ - ۷۵ ة در ده . درصد بود ۶ / ۴ حدود ۱۳۵۵ - ۶۵ ة حالي كه نرخ رشد آن در ده
 درصد در حد ۹ / ۷ نيز با ) ۱۳۷۵ - ۸۵ ( بعد ة درصد افزايش يافت و در ده ۱۰ / ۹ به

 ن دانشجو در حال حاضر در ميليو ۳ / ۳ با توجه به اينكه بيش از . بسيار بااليي باقي ماند
 رسد كه اين روند باالي به نظر مي ، مراكز عالي آموزش كشور مشغول تحصيل هستند

 چنانچه ، در اين صورت . نيروي كار، دست كم در چند سال آتي تداوم پيدا كند ة عرض
 ي مدرن آن دستخوش تحولي هماهنگ و متناسب با ها اقتصاد كشور و به ويژه بخش

 ، بيكاري در اين بخش ، ي آينده ها ي كار نشود، خواه ناخواه در سال نيرو ة روند عرض
 ). ۱۳۸۷ ، عليزاده ( تري به خود خواهد گرفت ابعاد فزاينده

 التحصيالن فارغ ة ي عالي و تشديد عرض ها به موازات تسريع آهنگ رشد آموزش
 آموخته در هرم شغلي كشور رو به دانشگاهي، سهم و جايگاه اين نيروهاي دانش

 درصد در ۹ / ۶ و ۴ / ۵ ، به ترتيب به ۱۳۵۵ درصد در سال ۳ وني گذاشت و از حدود فز
 درصد در سال ۱۶ / ۲ يافت و سپس با جهشي سريع به ء ارتقا ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ سالهاي
 و شرايط كافي و ها هنوز در جامعه فرصت ، اين در حالي است كه . رسيد ۱۳۸۵

 عالي فراهم نشده است و زش آمو آموخته مساعدي براي اشتغال كامل نيروهاي دانش
 عالي متقاضي كار، به آموزش آموختگان هاي آماري، شماري از دانش به استناد داده

 ي ها ي موجود با مهارت ها ي شغلي و يا عدم انطباق فرصت ها دليل كمبود فرصت
 شمار اين ؛ افزون بر اين، اند آموزشي خود، از دستيابي به شغل بازمانده و بيكار مانده

 آموزش آموختگان و نرخ بيكاري دانش هزار  نفر ۳۷۴ به بيش از ۱۳۸۵ اران در بيك
 درصد بيكاري كل ۱۲ / ۷ درصد رسيده است كه در مقايسه با نرخ ۱۰ / ۱ عالي به حدود

 ، برخالف قواعد توسعه، چندان مزيتي ) ۱۳۸۵ ( جمعيت شاغل كشور در همين سال
 ). مان ه ( شود عالي ديده نمي آموزش آموختگان براي دانش

 نفوس و مسكن مي مستخرج از سرشماري عمو ) ۲ ( ي جدول ها اساس داده بر
 ي ها ن زن طي سال آموخته از كل شاغال سهم زنان دانش ) ۱۳۸۵ ، مركز آمار ايران (

 ۱۱ / ۶۹ درصد، ۵ / ۲ يك روند افزايشي به ترتيب با ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ ، ۱۳۶۵ ، ۱۳۵۵
 ر حالي كه اين نسبت براي مردان د ؛ درصد  بود است ۳۶ / ۶۶ و ، درصد ۲۲ / ۰۴ درصد،

 درصد بوده ۱۲ / ۹۸ و درصد ۷ / ۹۲ درصد، ۳ / ۸۳ درصد، ۲ / ۷ به ترتيب ها در همين سال
عالي آموزش آموختگان به طوري كه پيداست گرچه به مرور زمان سهم دانش . است
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 افزايش ، اما اين نرخ براي زنان ، افزايش يافته آموختگان هر دو جنس از كل دانش
 دهد كه تحصيالت عالي براي يافتن شغل از سوي مي اين نشان . اشته است بيشتري د

 مستفاد ۳ اما چنان كه از آمار جدول . تر نسبت به مردان است زنان يك عامل كليدي
 درصد و ۳۱ معادل ۱۳۸۵ آموخته در سال ن دانش سهم زنان از كل شاغال ، شود مي

 ي كه زنان و مردان سهم با وجود ، به عبارت ديگر ؛ درصد است ۶۹ سهم مردان
 در آموخته، اما زنان دانش ) ۵۰ - ۵۰ حدود ( التحصيالن دارند متعادلي در تعداد فارغ

 . ند ا يافتن شغل با موانع بيشتري نسبت به مردان مواجه

 عالي آموزش ة آموخت هاي مشاركت و بيكاري نيروي كار دانش روند تكامل نرخ ) ۲ ( جدول
 ) جمعيت به هزارنفر ( ۱۳۸۵ - ۵۵

 ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ تغيرها م
 - ۱۵۰۱ ۵۸۸ ۲۸۳ آموختگان عالي تعداد دانش

 : آموخته آموزش عالي دانش نيروي كار
 شاغل
 بيكار

۲۷۹ 
۲۶۸
۱۱ 

۵۲۰ 
۴۹۷
۲۳ 

۱۴۶۱ 
۱۴۰۳ 
۵۸ 

۳۶۹۰ 
۳۳۱۶ 
۳۷۴ 

 - ۹۷ / ۴ ۸۸ / ۴ ۹۸ / ۶ ) درصد ( آموختگان نرخ فعاليت دانش
 ۱۰ / ۱ ۴ ۵ / ۹ ۴ / ۱ ) درصد ( آموختگان نرخ بيكاري دانش

 به آموخته آموزش عالي دانش شاغالن نسبت
 ۱۶ / ۲ ۹ / ۶ ۴ / ۵ ۳ ) درصد ( كل جمعيت شاغل

 ۱۳۸۷ ، عليزاده : ماخذ

 ۱۳۸۵ - ۵۵ آموختگان شاغل در اشتغال كشور تحول سهم و جايگاه دانش ) ۳ ( جدول

 سال

 زن مرد مرد و زن

 كل
 شاغالن

 شاغالن (
 ) عالي

 سهم
 شاغالن
 عالي

 ) درصد (

 كل
 شاغالن

 شاغالن (
 ) عالي

 سهم
 شاغالن
 عالي

 ) درصد (

 كل
 شاغالن

 شاغالن (
 ) عالي

 سهم
 شاغالن
 عالي

 ) درصد (
۱۳۵۵ ۸۷۹۹ ۲۶۸ ۰۵ / ۳ ۷۵۸۷ ۲۰۵ ۷۰ / ۲ ۱۲۱۲ ۶۳ ۲۰ / ۵ 
۱۳۶۵ ۱۱۰۰۲ ۴۹۷ ۵۲ / ۴ ۱۰۰۲۶ ۳۸۳ ۸۳ / ۳ ۹۷۵ ۱۱۴ ۶۹ / ۱۱ 
۱۳۷۵ ۱۴۵۷۲ ۱۴۰۳ ۶۳ / ۹ ۱۲۸۰۶ ۱۰۱۴ ۹۲ / ۷ ۱۷۶۵ ۳۸۹ ۰۴ / ۲۲ 
۱۳۸۵ ۲۰۴۷۶ ۳۳۱۶ ۱۹ / ۱۶ ۱۷۶۹۴ ۲۲۹۶ ۹۸ / ۱۲ ۲۷۸۲ ۱۰۲۰ ۶۶ / ۳۶
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 آموزش عالي ة آموخت دانش شاغالن و شاغالن تحول تركيب جنسيتي كل ) ۳ ( جدول

۵۵ - ۱۳۸۵ 

 آموخته آموزش عالي دانش شاغالن ) درصد ( شاغالن كل سال
 ) درصد (

 زن مرد زن مرد
۱۳۵۵ ۲ / ۸۶ ۸ / ۱۳ ۵ / ۷۶ ۵ / ۲۳ 
۱۳۶۵ ۱ / ۹۱ ۹ / ۸ ۱ / ۷۷ ۹ / ۲۲ 
۱۳۷۵ ۹ / ۸۷ ۱ / ۱۲ ۳ / ۷۲ ۷ / ۲۷ 
۱۳۸۵ ۴ / ۸۶ ۶ / ۱۳ ۲ / ۶۹ ۸ / ۳۰ 

 آموختگان زن بيكاري دانش
 درصد ۵۴ / ۸ كشور، ۱۳۸۵ سال آموزش عالي ة آموخت دانش هزار بيكار ۳۷۳ از مجموع
 آموختگان  در سال نرخ بيكاري دانش . دهند مي درصد را مردان تشكيل ۴۵ / ۲ را زنان و

 ۶ / ۹ اين نرخ براي مردان ، ا اين ويژگي كه ب . درصد بوده است ۱۰ / ۱ نيز در حد ۱۳۸۵
 چنان كه . درصد است ۱۶ / ۷ برابر باالتر از اين و برابر با ۲ / ۴ آموخته دانش و براي زنان

 بيكار و هم از لحاظ نرخ بيكاري آموختگان پيداست سهم زنان هم از لحاظ  كل دانش
 هزار ۳۷۳ از مجموع ، به عالوه ). ۱۳۸۷ ، عليزاده ( آموختگان بيشتر از مردان است دانش
 درصد داراي مدارك فوق ۳۸ / ۱ كشور ۱۳۸۵ سال آموزش عالي ة آموخت دانش بيكار

 هاي ي دوره ها اگر آموزش ، بر اين اساس . درصد مدرك ليسانس هستند ۵۸ / ۵ ديپلم و
 توان مي ، در اين صورت ، ي تخصصي تلقي شوند ها فوق ليسانس و باالتر، آموزش

 اند با كشور را جواناني تشكيل داده آموزش عالي تة وخ آم دانش بيكاران ة گفت عمد
 يي كه ها تر كه حتي پس از كسب آموزش به تخصص و مهارت مدرك ليسانس و پايين

 حتي از ديدگاه جنسيتي نيز وضع به همين ؛ اند تجهيز نشده ، مورد لزوم بازار كار باشد
 درصد و در ۹۵ / ۷ آموزش عالي ة آموخت دانش چون در ميان مردان بيكار ؛ گونه است
 در سال . درصد ليسانس يا فوق ديپلم هستند ۹۷ آموزش عالي ة آموخت دانش زنان بيكار

 آموختگان حاكم بوده بيكاري دانش بر ۱۳۸۵ نيز وضعيتي كم و بيش مشابه سال ۱۳۷۵
 ها و دارندگان مدرك فوق ديپلم را ليسانسيه آموخته دانش بيكاران ة يعني عمد است؛

 ). ۴ جدول ( و بقيه را سطوح باالتر تحصيلي ) درصد ۹۲ بيش از ( اند داده تشكيل مي
 ة از ابعاد و دامن ۱۳۷۵ - ۸۵ ي ها سال ة در فاصل ، رسد به نظر مي ، با اين وجود

 شمار و نسبت . ي كاسته شده است بيكاري دارندگان مدرك دكترا به نحو چشمگير
 يعني ۸۲۴ به ۱۳۸۵ درصد بود تا سال ۳ / ۱۸ و ۱۸۴۹ حدود ۱۳۷۵ كه در سال ن ا آن

 حائز اهميتي ة تقليل يافته كه نكت آموزش عالي ة آموخت دانش درصد كل بيكاران ۰ / ۲۲
ثري براي جلوگيري و كاهش ؤ دهد كه طي اين دهه تمهيدات م چون نشان مي ؛ است
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 اما در مورد ، ن مرتبط اتخاذ شده است مسئوال از سوي بيكاري دارندگان مدرك
 س، با اينكه سهم نسبي آنان در ميان بيكاران بيكاران داراي مدرك فوق ليسان

 اما داشته هش درصد كا ۳ / ۱ درصد به ۴ / ۲ از ، عالي، در اين دهه آموزش ة آموخت دانش
 نفر ازدياد يافته است كه طبعاً مستلزم ۱۱۶۹۹ نفر به ۲۴۲۴ شمار آنان از

 ك آموختگان زن با مدار البته نسبت بيكاري دانش ؛ تري است هاي اساسي جويي چاره
 . مردان است ة مشاب تقريباً ۱۳۸۵ در سال ) ا فوق ليسانس و دكتر ( تحصيالت تكميلي

 ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ بيكار برحسب سطوح تحصيلي ـ آموزش عالي ة آموخت دانش ) ۵ ( جدول
 سطح

 تحصيلي
۱۳۷۵ ۱۳۸۵ 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
 درصد تعداد صد در تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ۶۳ / ۷ ۶۶۶۶۷ ۴۴ / ۸۵ ۷۵۷۰۲ ۳۸ / ۱۲ ۱۴۲۳۶۹ ۲۲ / ۰۶ ۴۲۲۶ ۳۱ / ۰۷ ۱۲۱۱۲ ۲۸ / ۱۰ ۱۶۳۳۸ فوق ديپلم
 ۳۱ / ۲ ۱۳۲۷۱۹ ۵۰ / ۸۲ ۸۵۷۷۵ ۵۸ / ۵۰ ۲۱۸۴۹۵ ۷۲ / ۹۲ ۱۳۹۷۰ ۶۰ / ۴۴ ۲۳۵۶۲ ۶۴ / ۵۵ ۳۷۵۳۲ ليسانس
 فوق

 ۴ / ۸ ۵۰۳۴ ۳ / ۹۵ ۶۶۶۵ ۳ / ۱۳ ۱۱۶۹۹ ۲ / ۵۲ ۴۸۲ ۴ / ۹۸ ۱۹۴۲ ۴ / ۱۷ ۲۴۲۴ ليسانس
 ۰ / ۲۷ ۲۸۷ ۰ / ۳۲ ۵۳۷ ۰ / ۲۲ ۸۲۴ ۲ / ۵۰ ۴۷۹ ۳ / ۵۱ ۱۳۷۰ ۳ / ۱۸ ۱۸۴۹ دكترا

 ۰ ۲۰ ۰ / ۶ ۱۰۶ ۰ / ۰۳ ۱۲۶ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ اظهارنشده
 ۱۰۰ ۲۰۴۷۲۸ ۱۰۰ ۱۶۸۷۸۶ ۱۰۰ ۳۷۳۵۱۳ ۱۰۰ ۱۹۱۵۸ ۱۰۰ ۳۸۹۸۷ ۱۰۰ ۵۸۱۴۵ جمع

 گيري نتيجه
 درصد در سال ۵ / ۲ از ، ن زن ن داراي تحصيالت عالي زن از كل شاغال سهم شاغال

 ۲۰ از هر ۱۳۵۵ يعني در سال است؛ افزايش يافته ۱۳۸۵ درصد در سال ۳۶ / ۷ به ۱۳۵۵
 از هر سه زن شاغل ۱۳۸۵ زن شاغل يك نفر داراي تحصيالت عالي بود اما در سال

 سهم زنان داراي تحصيالت عالي ، به عبارت ديگر ؛ يك نفر داراي تحصيالت عالي بود
 بر اساس آمار ، با اين وجود . شده است سال هفت برابر ۳۰ زن در اين شاغالن در كل

 ۲۳ / ۳ درصد به ۱۶ / ۴ نرخ بيكاري زنان كشور طي اين مدت از ۱۳۸۵ سرشماري سال
 تغيير و تحوالت ساختاري پديدآمده در به عبارت ديگر، ؛ درصد افزايش يافته است

 ار ي بازار ك ها اقتصاد و در كيفيت نيروي كار زنان، آن چنان كه بايد تفاوتي در گرايش
 با وجود آنكه تركيب و . نسبت به جذب و به كارگيري زنان به وجود نياورده است

 ي سطوح برتر، به طور ها خاطر نيل به آموزش ه كيفيت زنان شاغل و متقاضي كار ب
 به ن چشمگيري متحول شده، اما حتي اين عامل نيز نتوانسته در روند راهيابي آنا

 راهبردي بسيار مهم در ة الوه بر اين، نكت ع . مشاغل دگرگوني معناداري ايجاد كند
 ارتباط با تحوالت مربوط به نظام آموزش عالي كشور اين است كه ساختار جنسيتي

به شدت مي التحصيالن دانشگاهي كه تا پيش از انقالب اسال آموختگان و فارغ دانش



 ۸۱ آموختگان زن اشتغال و بيكاري دانش
 ۵۰ - ۵۰ اينك به وضعيت متعادل ، ) درصد زن ۲۵ درصد مرد و ۷۵ تقريباً ( مردانه بود

 ي ها درصد رسيده است و با توجه به ورود زيادتر زنان در چند سال اخير به آموزش
 آموخته دانش آتي، با تقاضاي كار زنان ة عالي، احتمال دارد كه بازار كار كشور در ده

 رو به رو شود و از آنجا كه بخش قابل آموخته دانش به مراتب بيشتري نسبت به مردان
 اين امر ممكن است ، است ي م ايران سنتي و اشتغال آن غيررس اي از اقتصاد مالحظه
 ي اقتصادي ها در فعاليت آموخته دانش يي را فراروي راهيابي و جذب زنان ها چالش

 دولت، با توجه به جايگاه و نقشي كه در اقتصاد كشور در اين ميان، . كشور ايجاد كند
 اقداماتي ه از جمل . را از بين ببرد تواند عوامل ايجاد تبعيض بين زنان و مردان مي ، دارد

 انجام دهد، فراهم كردن ي قانوني ها حمايت عالوه بر افزايش ، تواند كه دولت مي
 شرايط و امكانات الزم براي شناساندن فرهنگ اسالمي و ارزش و اهميتي است كه

 » است مرد نان آور خانواده « اسالم براي زنان قائل است تا با از بين بردن تفكراتي نظير
 ، زمينة مشاركت بيشتر زنان » مـحصور شدن زن در خانه مالك اعتبار خانواده است « يا

. د شو هاي اقتصادي و توسعة كشور فراهم در فعاليت
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