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 چكيده

اين مقاله با تامل در کارکردهاي تحصيالت عالي ، به تبيين جامعه شناختي موضوع 
افزايش نسبي حضور دختران در دانشگاهها مي پردازد و با طرح اين مساله آغاز مي 

حضور دختران در دانشگاهها طي چند دهه گذشته همواره سيري صعودي كند كه 
ت ورودي هاي دختران در دانشگاهها در مقايسه داشته است و در چند سال اخير نسب

اين در حالي است که . با پسران، فزوني يافته و بعضاً به دو برابر هم رسيده است
تعداد دانش آموزان پسر ودخترتقريباً مساوي است و هيچ قرينه اي بر تفاوت ضريب 

مي تواند با اين وصف، بايد ديد که چه عنصري . هوشي اين دو گروه هم وجود ندارد
البته مي توان  .تبيين کننده چنين تفاوت فاحشي در نسبت ورودي هاي دانشگاهها باشد

  . مورد توجه ما نيستن مقالهي در اتبببين هاي روانشناختي ارائه كرد اما
به نظر مي رسد تبيين کارکردي، بتواند پاسخي جامعه شناختي به اين مسئله ارائه 

دختران در مقايسه با پسران ، کارکردهايي به مراتب حضور در دانشگاه ، براي : دهد
بيشتر دارد و لذا انگيزه و اهتمام گروه اول براي ورود به دانشگاه، بيشتر و جدي تر 

  .مي شود
 ،  افزايش شا نس اشتغال مناسب-۱: تحصيالت عاليه دانشگاهي دو کارکرد عمده دارند

ول،به دليل نقش و وظا يف اجتماعي در اين ميان،کارکرد ا.  ارتقاي منزلت اجتماعي-۲
و خانوادگي مردان،براي اين گروه مهم تر است ولي کارکرد دوم، اگرچه براي هردو 

  .گروه مشترک است ولي براي زنان اهميت بيشتري دارد
باتحوالت اقتصادي و اجتماعي در سالهاي اخيرو باال رفتن نسبت بيکاري فارغ 

در حالي . ول تحصيالت عاليه کمرنگ شده استکارکرد ا %) ۳۰تا سطح (التحصيالن 



که با افزايش سن ازدواج،فرصت و موقعيت مناسبتري براي دختران، جهت ورود به 
بنابر اين از يک طرف الزامات اقتصادي، .دانشگاه و ادامه تحصيل فراهم گشته است

د و پسران جوان را به سمت کاريابي و ورود زود هنگام به موقعيتهاي شغلي مي کشان
از سوي ديگرانگيزه ارتقاي اجتماعي، دختران را به سوي ادامه تحصيل در دانشگاهها 

در نتيجه مادامي که درساختار اشتغال کشور وضعيت فعلي ادامه يابد . سوق مي دهد
و ميزان بيکاري فارغ التحصيال ن آمار بااليي داشته باشد،استمرارعدم توازن در 

  .   نخواهد بودورودي دانشگاهها دوراز انتظار
  .ه، دانشگاهيالت عالي، تحصي، اشتغال، منزلت اجتماعين کارکردييتب:  هاكليدواژه

  
  مقدمه

 داشته ي صعوديري چند دهه گذشته همواره سيحضور دختران در دانشگاهها ط
سه با ي دختران در دانشگاهها ، در مقاي هاير نسبت ورودياست و در چند سال اخ

 است که تعداد ين در حاليا. ده است ي بعضاَ به دو برابر هم رسافته وي يپسران ، فزون
 يب هوشي بر تفاوت ضرينه ايچ قريه است و يباَ مساويدانش آموزان پسر و دختر تقر

. شود  شتر دختران در ورود به دانشگاهيق بين دو گروه هم وجود ندارد که موجب توفيا
 در نسبت ين تفاوت فاحشين کننده چنيي تواند تبي ميد چه عنصريد دين وصف ، بايبا ا

  .  دانشگاهها باشدي هايورود
نه حضور و يج زمي قرن حاضر ، به تدريران در ابتدايس دانشگاه در ايبا تاس

 يري که در بدو شکل گيدر حال. د يه فراهم گرديالت عاليند تحصيمشارکت زنان در فرآ
) پسران ( ران ، مردان ي مدرن در اي مراکز آموزش و و مدارسيد آموزشينظام جد

ان اعزام دانشجو به يش از آن هم ، در جريل و آموزش بودند ، و پيشگام عرصه تحصيپ
 با شروع به کار دانشگاه در داخل کشور ، ي نداشتند ، وليگاه برجسته ايخارج ، زنان جا

  کهيدرحال. د ي فراهم گردي علميطهاي حضور دختران جوان در محينه الزم برايزم
 اعزام دختران دانشجو به ي براي ، مانعي و اجتماعي و محظورات فرهنگينيع عموان
 نسبتاَ آسان به يل ارتباط و دسترسي به دل بود ، ي خارجي دانشگاهيطهايمح

و ز امکان نظارت ي و ني علميطهايل ارتباط خانواده ها با محي و تسهي داخليدانشگاهها
ل ي ادامه تحصي فرارويدختران ، موانع کمتر يالت عاليتها و تحصياشراف بر روند فعال
نه يج ، زمي قرن حاضر به تدرين از ابتدايبنابر ا.  قرار داشت ي داخليآنان در دانشگاهها

 ، يي در سطوح مختلف اعم از ابتدايحضور گسترده زنان در دانشگاهها و مراکز آموزش
                           .    دي فراهم گرديمتوسطه و عال

ل طبابت و ي از قبي تخصصيژه در عرصه هاي زنان ، به ويبا توسعه حضور اجتماع



 يشتري بيزه هاي ، انگيي و اجراي اداريت آنان در عرصه هايز گسترش فعاليس و نيتدر
 در ي ، جهشيالب اسالم انقيروزيبا پ. جاد شد ين قشر اي ايالت دانشگاهي تحصيبرا

 ي که ، بخشيدر حال . د آمديپد آنان ين حضور دانشگاهي زنان و همچنيحضور اجتماع
 با حضور دختران خود در يش از انقالب اسالمي پن جامعه ،ي و متدياز اقشار مذهب

ند ، پس ين مراکز نتوانسته بودند اعتماد آنان را جلب نماي نداشتند و ايدانشگاهها موافقت
ن ، بخش يبنابرا. ن امر نشان دادند ي به اي ، اقبال گسترده اي انقالب اسالميروزي پاز
ن ، مانع ورود دختران به دانشگاهها بودند و نسبت يش از ايت کشور که پي از جمعيميعظ

ناگهان ، مشوق گردان بودند ، ي رغبت و روي بيل آنان در سطوح عاليبه ادامه تحص
 از يدي موج جد يجه ، پس از انقالب اسالميدر نت. ند شان در دانشگاه شديحضور ا

 مختلف ي حضور زنان در عرصه هان،يهمچن .ور دختران در دانشگاهها به راه افتادحض
  ،يشان پس از انقالب اسالمي گسترده تر اي اجتماع نقشيفاي و ضرورت اياجتماع

 يت کرد ، به گونه اين موج را تقوي ، اي نظام اسالميقي تشوياستهاي اعمال سنيهمچنو
  . م يش نسبت دختران در دانشگاهها بوده اير همواره شاهد افزايکه در دو دهه اخ

 گرفتن حضور دختران در دانشگاهها در ين مقاله ، فزونياما ، نکته مهم و مورد توجه ا
 ورود دختران ير نه تنها روند صعوديدر واقع در چند سال اخ. سه با پسران است يمقا

زان ورود پسران به ي مين روند به کاهش نسبيافته است ، بلکه ايگاهها ، استمرار به دانش
  .ده استيدانشگاهها انجام

کاهش «  توان آن را يم که مي مواجه هستيگريده دي ، با پدين مقطع زمانين در ايبنابرا
  . نام نهاد »  حضور پسران در دانشگاهها ينسب
 
  ان مسئله يب
: ش نسبت دختران در دانشگاهها ، دو وجه دارد ي افزايعنياله ، ن مقيده مورد بحث ايپد

 دانشگاهها است ، اما وجه دومش که ي هايوجه اولش باال رفتن سهم دختران از ورود
ن يدر واقع ا. زان حضور پسران در دانشگاهها است ي است ، کاهش ميالبته مسئله واقع

ه ي روينيي توان به تبي دوم ، ميول ريک سکه اند ، و با شناخت و تحلي يدو ، دو رو
د يش نسبت دختران ، بايل افزاين داليي تبين برايبنابرا.  وجه اول آن پرداخت يعنيظاهر 

م ؟ به يچرا با کاهش حضور پسران در دانشگاه مواجه هست: م که ين سوال پاسخ دهيبه ا
ست که ي ني معضلزان ورود دختران به دانشگاهها ، مسئله ويرشد مگر ، اساساً يعبارت د

 مبارک و خوش ين موضوع ، امرياز به تامل و حل مسئله داشته باشد ، بلکه اتفاقاً اين
 که يطين است ، عبارت است از عوامل و شرايز و دغدغه آفريآنچه تامل برانگ. من است ي



 دو گروه يتيب جمعيد حضور پسران در دانشگاهها و عدم توازن در ترکيبه کاهش شد
  . ده است يتران انجامپسران و دخ

 تواند صادق ي مي حضور دختران در دانشگاهها ، در صورتياساساً ، گزاره فزون
 که با توجه يده وجود داشته باشد ، در حالين پدي اي براينيزان و شاخص معيباشد که م

 اشتغال وجود ي که در الگوهايعيرات سريي و تغي و اقتصاديبه تحول شتابان اجتماع
در عصر حاضر بخش عمده مشاغل به . ن کرد يي را تعين شاخصيتوان چن ي نمدارد 

ش رفته ، ي پيافته است و در اقتصاد هاي اختصاص ي و اداري ، تخصصيامور خدمات
.  شود ياز دارد ، به طور مستمر کمتر مي نيادي زي بدنيرويسهم مشاغل سخت که به ن

سه با بخش خدمات در عموم ي در مقاي و صنعتي کشاورزين اساس ، سهم بخشهايبر ا
 ، از ۱۳۷۵در سال « طبق آمارها . کشورها از جمله کشور ما رو به کاهش گذاشته است 

 درصد در بخش ۶/۳۰ ، ي درصد در بخش کشاورز۲۳ران ؛ يت شاغل در ايکل جمع
 :۱۳۸۴، ي لنگروديعيمط( » . ت داشته اند ي درصد در بخش خدمات فعال۴/۴۶صنعت و 

 دهد ، سهم بخش خدمات رشد کرده و به يز نشان مي ن۱۳۸۵ سال يمارج سرشينتا) ۵۴
سه انواع ين ، مقايعالوه برا) رانيت مرکز آمار ايسا(. ده است ي رس درصد۷/۴۸عدد 
 برخوردار و ي دهد سهم خدمات در استانهاي کشور ، نشان ميتها در استانهايفعال

 کمتر يزان در استانهاين مي که اي رسد در حالي درصد م۵۸افته مثل تهران به يتوسعه 
  ) همان. ( درصد است ۴۰ تا ۳۰ن يافته بيتوسعه 

 مناطق مختلف ، چه در ين همه شواهد نشانگر آن است که با رشد اقتصاديبنابر ا
.  گذارد ي رو به رشد ميزان مشاغل خدماتي ، سهم ومي و چه در سطح منطقه ايسطح مل

 خدمات ،ي و دفتري ، خدمات ماليت عمومل خدماي از قبين مشاغل شامل اموريا
  . د شو ي آموزش و بهداشت منيهمچن و ياجتماع

ت زنان فراهم تر ينه فعالي ، زمي و تخصصي ، دفتريش مشاغل خدماتيبا رشد و افزا
 کار يطي و محيکيزيط في که ، اگر شرايدر صورت.  شود يشتر مياز به خدمات آنان بيو ن

اد داشته باشد ، ي زي بدنيروياز به ني کار مستمر و ثابت ننا مناسب و دشوار باشد ، و
رات مداوم در يين ، با توجه به تغيبنابرا. د ي آيبه وجود م کار زنان ي براينه کمتريزم

ت زنان و مرز ياز به کار و فعاليزان ني مي برايني توان حد معيط کار و شغل ، نميشرا
 که هر يطيگر ، در شرايبه عبارت د. ت الت آنان در نظر گرفيزان تحصي مي برايمشخص
ط کار به گونه ي شود ، و شرايشتر مي بي تخصصياز به تخصص و آموزشهايروزه ، ن

 ي زنان و مردان باقي شغليهايتها و توانمنديان قابلي ميابد که تفاوت چنداني يمر يي تغيا



ا محدوده ين کرد ييل زنان تعي ادامه تحصي را براي توان سقف خاصي ماند ، نمينم
  .  دختران به دانشگاهها در نظر گرفت ي هايزان ورودي تعداد و مي برايخاص

 کاهش حضور پسران در دانشگاهها ، مسئله ساز و مشکل يعنيگر سکه ، ي دياما رو
 يت در دانشگاه دچار اختالل ميب جمعيک سو ، توازن ترکيرا از يز.  شود ين ميآفر

نده يگر در آي دي شود و از سوي مواجه ميي چالشهاشود و اداره امور در دانشگاه با
نکته .  گردد ي متخصص مردان ميرويا کاهش ني کشور دچار خال ييک بخش اجراينزد

 کار زنان در اشتغال يروي ، سهم ني رسمين است که در حال حاضر طبق آمارهايمهم ا
 که برابر ۱۳۷۵ل ت شاغل در ساياز کل جمع« .  درصد است ۲۰ن تر از ييار کم و پاي، بس

 درصد از اشتغال را به خود ۸۹/۸۷ده است ، مردان ي نفر برآورد گرد۱۴۵۷۲۰۰۰با 
» . درصد از شاغالن را شامل شده اند  ۱۱/۱۲ که زنان ياختصاص داده اند و در حال

ان فارغ ي نسبت زنان در ميش ناگهانين افزايبنابر ا) ۵۳: ۱۳۸۴: ي لنگروديعيمط(
 نسبت مردان است ، بازار اشتغال را ي ، که متناظر با کاهش ناگهانيالن دانشگاهيالتحص

 ي و آماري کمين مسئله به بررسيي تبين وصف برايبا ا.  خواهد کرد يدچار چالش جد
  . م ي پردازيمسئله م

  
  ف وضع موجود يتوص

ران ، تعداد ي منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش و مرکز آمار ايطبق آمارها
ن آمارها يبر اساس ا.  است يزان پسر و دختر در دوره متوسطه نسبتاً مساودانش آمو
 نفر و دانش آموزان دختر ۷۹۰۰۰۰۰ پسران دانش آموز  کل گذشته تعداديليسال تحص

  متوسطه وره دآموزان انشد درموردآمار نيا. استنفربوده۷۴۰۰۰۰۰ حدود 
 رود ي انتظار ميط عادين اساس در شراي بر ا.است ختر د۲۰۷۰۰۰۰ و پسر۲۰۴۶۰۰۰

 دخالت يگريپس ، اگر عامل د. ع داوطلبان ورود به دانشگاه هم نسبتاً متوازن باشديتوز
م که نسبت يم توقع داشته باشي تواني حکمفرما نباشد ، ميژه اي ويط اجتماعينکند و شرا

 ا نسبتاًي ي دانشگاهها مساوي وروديپسران و دختران از شرکت کنندگان در آزمون ها
 در داوطلبان کنکور ين توازني دهند چني که آمارها نشان ميدر حال. باشد متعادل 
ن آمارها ، تعداد دختران داوطلب ورود به دانشگاهها در ي وجود ندارد طبق ايسراسر

ان پسران فقط يزان در مين مي که اي نفر بوده است در حال۸۹۵۰۰۰ ، در حدود ۱۳۸۵سال 
 دهند، يل مي درصد داوطلبان را تشک۶۳ که دختران ي در حالنيبنابر ا.  نفر است ۵۲۸۰۰۰

ار مهم و قابل توجه آن است که، تفاوت ينکته بس.  درصد است ۳۷ پسران ين نسبت برايا
 يعنين جا است ، ي از هميقاً ناشي دانشگاهها ، دقي هايد آمده در آمار وروديو شکاف پد



ه با پسران آن است که تعداد و نسبت سي ورود دختران به دانشگاهها در مقايعلت فزون
  . شتر و باالتر است يداوطلبان دختر ب

ان يرا از ميز.  از نسبت داوطلبان است يرفته شدگان دانشگاهها هم تابعينسبت پذ
 ۲۶۴۰۰۰ شود ، ي نفر را شامل م۴۱۸۰۰۰رفته شدگان کنکور سال گذشته که حدود يپذ

 ۱۵۴۰۰۰گر که معادل ي درصد د۳۷ دهند و يل مي درصد آنان را دختران تشک۶۳ يعنينفر 
ان نسبت داوطلبان با ين تناظر روشن ميا. افته است ي، به پسران اختصاص نفر هستند

 گذارد که عبارتست از يار ما مي هم در اختيگري دانشگاهها ، داده دي هاينسبت ورود
دگا ن را اگر نسبت قبول ش . يت در آزمون سراسري و موفقي شانس قبولي نسبيبرابر
ان ين نسبت در ميم که ايابي يم ، در ميان دو گروه دختران و پسران محاسبه کنيدر م

ا ي از هر صد داوطلب دختر يعني.  است ۲/۲۹ان پسران ي و در م۵/۲۹دختران معادل 
ت ي و شانس موفقيزان قبولين ميبنابر ا. رفته شده اند ي نفر در آزمون پذ۲۹پسر، حدود 

 از ي ها ، صرفاً ناشيکسان است و تفاوت موجود در آمار ورودياً ن دو گروه نسبتيا
ا يزان تالش يتفاوت موجود در آمار داوطلبان ورود به دانشگاه است و نه تفاوت در م

  . ت آنان يشانس موفق
 ورود به دانشگاه ، دختران ي برايک رقابت عاديست که در ين نين مسئله ايبنابر ا
 ي از صندليشتريند و سهم بي رباي سبقت را از پسران مي کنند و گوي ميشتريتالش ب

نکه دختران اقبال يل ايبلکه ، صرفاً به دل.  دهند ي دانشگاه را به خود اختصاص ميها
 در آمار داوطلبان يشتري دهند و سهم بيل در دانشگاهها نشان مي به ادامه تحصيشتريب

 ۲۹حدود ( برخوردارند يزان قبولي در مينکه از شانس و نسبت مساويدارند ، با وجود ا
به .  دهند يرفته شدگان دانشگاهها را به خود اختصاص مي از پذي، نسبت باالتر)درصد

 دانشگاهها ، ي هاين تفاوت در نسبت داوطلبان و ورودير ، اي چند سال اخينکه طيل ايدل
، نه فقط از ر کرده  و سهم دختران ييجه چهره دانشگاهها تغيافته است ، در نتياستمرار 

 يدر برخکه  يافته است ، به گونه ايش يان دانشگاهها افزاي ها ، بلکه از دانشجويورود
ت قاطع ي ، اکثري خارجيو زبانها ي علوم انسانيژه در رشته هاي به ويمراکز دانشگاه

ل يت نه به دلين وضعياما همانگونه که گذشت ، ا.  دهند يل ميان را دختران تشکيدانشجو
 از ي دانشگاه ، بلکه ناشي ورودي پسران در آزمونهايا کم کاري دختران ياهفزون خو
افتن آنان به سمت ين آزمونها ، و سوق يان داوطلبان ايد نسبت پسران در ميکاهش شد

ط ين مسئله البته تابع شرايا. ل در دانشگاه است ي متفاوت از ادامه تحصييرهايمس
 . داردين جامعه شناختيياز به تبيوناست  حاکم در جامعه ي اقتصاد– ياجتماع

  



  تبيين مسئله  
در تبيين كاركردي . يكي از تبيين هاي رايج در جامعه شناسي ، تبيين كاركردي است 
آن در  ) functions(يا فونكسيوناليزم پيدايش و بقاء هر پديده اجتماعي به كاركردهاي 

 به وجود نمي آيد مگر آنكه هيچ پديده اي در جامعه.نظام اجتماعي نسبت داده مي شود
فونكسيوناليزم درصدد است ماهيت در هم . خالء و نيازي را در كليت نظام برطرف نمايد 

فونكسيون هر .... تافته ، زنده و متقابالً سازگار يك نظام اجتماعي را در كليتش بفهمد 
ر در انجام ممكن است افرادي كه درگي. فونكسيون الزاماً قصد نيست . عملي اثر آن است 

با اين وصف ، . كنشي هستند ، هيچ تصوري از تاثير كنش خود بر جامعه نداشته باشند 
  ) ۱۴۰ – ۱۴۱ ، ۱۳۷۲اسكيد مور ، . ( كنش تاثير خود را مي گذارد 

وظيفه ” . فايده تبييني جامعه شناختي ، فهم عميقتر و دقيقتر پديده هاي اجتماعي است 
هم كردن شيوه هايي است كه انتخاب ها در قالب آن انجام پژوهنده علوم اجتماعي قابل ف

اما پارسونز صرفاً به كنش فردي نمي پردازد ، بلكه نظام هاي كنش رانيز . مي گيرد 
“ . نظام هاي كنش انتخاب هاي افراد را محدود و حتي تعيين مي كند . مدنظر قرار مي دهد 

  ) ۵۶ ، ۱۳۷۸كرايب ، (
. ه اجتماعي بايد اثر آن را در جامعه مورد بررسي قرار داد در تبيين كاركردي يك پديد

پديده اي مانند فزوني حضور دختران در دانشگاهها يا ، روي ديگر سكه يعني كاهش 
تمايل و نسبت پسران در دانشگاهها پديده اي است اجتماعي كه تحت تاثير رخدادهاي 

ن پديده بايد ديد كه در سطح براي فهم و تبيين اي. اجتماعي ديگر به وجود آمده است 
كالن چه الزامات و محدوديتهاي جديدي براي دو قشر پسران و دختران در جامعه به 
وجود آمده كه باعث شده است يك قشر به سمت دانشگاه سوق يابند و قشر ديگر به 

اگر نيازها و الزامات اجتماعي پسران و دختران را . مسيرهاي ديگري هدايت شوند 
يم و كاركرد دانشگاه را براي هر قشر در نظر بگيريم مي توانيم به پاسخ سوال مقايسه كن

  . طرح شده دست يابيم 
دانشگاه چند كاركرد عمده در جامعه دارد و ادامه تحصيل در دانشگاهها فوايدي 

اولين و مهمترين .  خواهد داشت همشخص براي دانشجويان و دانش پژوهان به همرا
در يك . اء سطح دانش در جامعه و تربيت نيروي متخصص است كاركرد دانشگاه ارتق

جامعه توسعه يافته يا در حال توسعه ، نياز به نيروي ماهر و متخصص به صورت 
در واقع نيروي كار ساده در جوامع جديد كمتر جايگاهي براي .  رشد مي كند روزافزون

اشتغال دارد و موقعيتهاي شغلي جديد ، غالباً مستلزم مهارتهاي خاص و دانش كافي 
دانشگاهها ، اساساص براي تامين اين نياز توسعه يافته اند و دانشجويان را براي . هستند 



محصول و خروجي دانشگاه . ختلف تربيت مي كنند پاسخگويي به نيازمندي موسسات م
افراد فرهيخته اي هستند كه نسبت به زمان ورود از دانش ، مهارت و يا بينش باالتري 
برخوردارند و در طول تحصيل ، به دليل حضور در يك فضاي علمي و فرهنگي ، و تماس 

در نتيجه كساني كه . مستمر با اهل علم ، از سطح فرهيختگي باالتري برخوردار شده اند 
وارد دانشگاه مي شوند و تحصيالت عاليه را مي گذرانند ، قدرت بيشتري براي انتخاب 
مشاغل مورد نظر خود به دست مي آورند ؛ مشاغلي كه از حيث امتيازات اجتماعي و 

بنابراين كاركرد ارتقاي سطح دانش در جامعه ، در سطح . اقتصادي موقعيت بهتري دارند
يعني نتيجه . ه قدرت گزينش باالتر و بهتر در سطح خرد و فردي منجر مي گردد كالن ، ب

عملكرد در دانشگاه در سطح جامعه ، ارتقاي دانش و در سطح افراد ، رشد و افزايش توان 
  . گزينش كار و شغل خواهد بود 

اگر دانشگاه چنين كاركردي داشته باشد ، آنگاه ارزشها و هنجارهاي اجتماعي به 
 حضور هر چه بيشتر در دانشگاه سو گيري خواهد يافت و جوانان را به تالش سمت

و اگر ساير نهادهاي اجتماعي ، به جز دانشگاه . راي ورود به دانشگاه هدايت خواهد كرد ب
 به ،اما. ، چنين اثر و كاركردي نداشته باشند ، جاذبه دانشگاه به اوج خود خواهد رسيد 

معرض سوال   ر ، در شرايط حاضر در جامعه ايران، دنظر مي رسد هر دو فرض فوق
ري از مهارتها و حتي دانش هاي مورد نياز در جامعه ابسي: زيرا ، اوالً . قرار گرفته اند 

گسترش .توسط موسسات و نهادهايي خارج از دانشگاه آموزش داده مي شوند 
ي پردازند ، شاهدي  نرم افزارهاي گوناگون رايانه اي مموسساتي كه به آموزش رايانه 

همچنين موسسات آموزش زبانهاي خارجي ، و نيز دوره هاي . بر اين موضوع است 
آموزشي گوناگوني كه اغلب مشتريان آنها دانشجويان دانشگاهها و يا فارغ التحصيالن 

بنابراين ، چنين نيست كه هر كس سوداي فرهيختگي در سر دارد ، . دبيرستانها هستند 
و هركس به هر دليل ، از ورود به دانشگاه و ادامه تحصيل . ارد دانشگاه شود الزاماً بايد و

بلكه چه بسيار كساني . در سطوح عاليه بازماند ، از عرصه دانايي و فرهيختگي دور بماند 
كه نيازهاي علمي و مهارتهاي تخصصي خود را از طريق موسسات علمي و آموزشي 

رورتي براي حضور در دانشگاه احساس نمي مختلف تامين مي كنند و از اين حيث ض
  . كنند 

توب ، نقش کمعالوه بر اين ، در عصر ارتباطات ، رسانه هاي صوتي و تصويري و
در عصر حاضر ، . برجسته اي در ارتقاي سطح دانش و بينش عمومي ايفا مي كنند 

مطالعه . د رسانه ها سهم بزرگي در تقويت دانايي و توانمندي هاي شهروندان ايفا مي كنن
كتاب و نشريات ، مراجعه به پايگاه هاي اينترنتي ، مشاهده برنامه هاي مختلف تلويزيوني 



و سينمايي و بهره گيري از برنامه هاي راديويي ، نوارهاي صوتي و تصويري، مطبوعات 
بنابراين در دوره اي كه به عنوان عصر ارتباطات و . پديده هايي نسبتاً فراگير هستند ... و 

در اين . دوران دانايي شناخته مي شود ، توليد و نشر دانش در انحصار دانشگاهها نيست 
ولي ، در جامعه ما توليد و .باي جدي در عرصه نشر دانايي دارددوران ، دانشگاه رق

صدور مدرك رسمي كماكان در انحصار نهاد دانشگاه است ، زيرا تاكنون مدارك ساير 
اعتبار كافي براي رقابت با دانشگاهها ، اعم از دولتي و نهادها و موسسات اموزشي از 

بنابراين ، كماكان دانشگاهها در زمينه ارائه مدرك رسمي . غير دولتي ، برخوردار نيست 
 فارغ التحصيالن ، بي رقيب مانده است و از اين حيث قدرت و اعتبار منحصر  و معتبر به

 مدرك گراي ما قابل توجه است و به همين اين نكته ، به ويژه در جامعه. به فردي دارد 
دليل صرف نظر از انگيزه هاي علمي ، داوطلبان زيادي براي كسب مدرك معتبر ناچارند 

اين رويكرد ، به ويژه در ميان كارمندان و مديران . راهي براي ورود به دانشگاه بيابند
كن درصدد كسب چه بسيار دولتياني كه به هر شكل مم. دولتي ، كامالً مشهود است 

از سوي . مدرك باالتر و معتبرتر برمي آيند تا از مواهب و مزاياي آن برخوردار شوند 
ديگر كم نيستند افراد اليق و شايسته اي كه به دليل فقدان مدرك تحصيلي الزم ، از 

طبيعتاً در شرايطي كه . حضور در مناصب مديريتي شايسته و درخور ، محروم مي مانند 
چند ميليون نفر ت شاغل در كشور ما كارمند دولت ور ميليون نفر از جمعيبيش از چها

اين حوزه ها و حوزه هاي ديگر ، مدرك كارمند شركتهاي دولتي هستند ودرديگر 
تحصيلي دانشگاهي ، جزء شاخص ها و معيارهاي گزينش افراد در مشاغل مناسب و 

بر از اهميت به سزا و بي مناصب مديريتي است ، ورود به دانشگاه و كسب مدرك معت
  . بديلي برخوردار خواهد بود 

با وجود اين ، به دليل حاكميت رويكرد انقباضي در ساختار تشكيالت دولت و تالش 
براي كنترل رشد كمي نيروي انساني ، تقاضا براي نيروي كار در بخش رسمي كاهش 

ارغ التحصيالن دانشگاهها در نتيجه عليرغم تصور و توقع قبلي ، بسياري از ف. يافته است 
  . با مشكل بيكاري مواجه مي شوند 

كساني كه داراي . كاركرد ديگر تحصيالت دانشگاهي ، ارتقاي منزلت اجتماعي است 
تحصيالت دانشگاهي هستند ، موقعيت اجتماعي باالتري به دست مي آورند و بر اساس 

حصيل و دانش است ، در ارزشهاي اجتماعي كه يكي از مهمترين و فراگيرترين آنها ت
اين گروه البته با قابليتهايي كه به دست مي آورند ، توانايي . باالتري ارزشيابي مي شوند 

آنان به خود آگاهي كاملتري مي رسند و . بيشتري براي استيفاي حقوق خود را دارند 
  . ابزاري قوي تر براي دفاع از حقوق خود در اختيار مي گيرند 



تحصيالت عاليه ، صرف نظر از موقعيت شغلي فرد ، نمودهاي عيني و اين بعد از آثار 
مشخصي پيدا مي كند ، يعني فرد شاغل باشد يا بيكار ، مجرد باشد يا متعهل و منصب 
مديريتي داشته باشد يا نداشته باشد ، به صرف برخورداري از تحصيالت باالتر ، 

  . موقعيت و منزلت نسبتاً برتري مي يابد 
وصيف ورود به دانشگاه و ادامه تحصيالت در سطوح عاليه دو فايده و اثر با اين ت

عمده دارد كه يكي عبارت است از افزايش سطح دانش و ايجاد فرصت و زمينه اشتغال و 
حال بايد ديد كه هر كدام از اين دو ، تا چه ميزان . دومي ارتقاي منزلت اجتماعي است 

 واقعيت دارند و هريك از اين دو گروه به چه براي دو قشر پسران و دختران عينيت و
  . مند مي شوند  ميزان از فوايد تحصيالت دانشگاهي بهره

در بخش اول يعني اشتغال زايي ، بدون شك اشتغال فرصتي است براي زندگي راحتتر 
ولي ، اين سوال مطرح مي شود كه در جامعه ايران ، اگر زنان و دختران . و آبرومندانه تر

اشند ، نمي توانند زندگي آبرومندانه اي داشته باشند ؟ و اگر نتوانند شغل شاغل نب
  مناسبي پيدا كنند ، دچار يك خالء جدي و جبران ناپذير خواهند شد ؟ 

به نظر مي رسد در جامعه ما ، براي مردان اشتغال يك ضرورت قطعي است ، زيرا 
لي كه اشتغال زنان با وجود در حا. مسئوليت مالي و حقوقي خانواده برعهده مرد است 

اغلب دختران و زنان ، اگر هم مشاغل . اهميت فراوان ، يك ضرورت حياتي نيست 
اساساص براي زنان دو . لزوماً دچار مشكل نمي شوند . شايسته و مناسبي پيدا نكنند 

نقش اجتماعي تعريف شده و مشخص پس از ازدواج وجود دارد كه براي مردان مهيا 
البته مردان هم پس از ازدواج همسر . همسري و مادري : دو نقش عبارتند از اين . نيست 

. و پدر مي شوند ولي اين دو ، براي مردان صرفاً نقش هايي خانوادگي است نه اجتماعي 
 عنوان و ادر حالي كه خيلي از زنان ، در جامعه ما بجز در محيطهاي كاري و شغلي ، ب

ز حيث پايگاه اجتماعي با موقعيت همسرشان  و اشدهحتي نام همسرشان شناخته 
  .  مي شوند ، در حالي كه چنين چيزي براي مردان مطلقاً صادق نيست يابيارز

معين  براي مردان ، موقعيت شغلي هويت ساز است و نقش و پايگاه اجتماعي آنان را
. شود مي كند و مردي كه موقعيت شغلي مناسبي ندارد با خالء جبران ناپذيري مواجه مي 

بنابراين پسراني كه تصميم به ادامه تحصيل مي گيرند ، لزوماً به اشتغال آفريني دانشگاه 
پس در صورتي ادامه تحصيل در دانشگاه براي پسران جذاب و مفيد . توجه و تاكيد دارند 

اما در .  را تامين كند آنانخواهد بود كه بتواند مهمترين نياز حياتي در زندگي آتي 
 درصد رسيده ۳۰ميزان بيكاري فارغ التحصيالن جوان به مرز آمار  طبق شرايطي كه

 ) ۱۳۸۴سازمان ملي جوانان ، (  برابر ميزان بيكاري عموم جوانان است ۵/۱است و حدود 



تحصيالت دانشگاهي نه تنها كمكي به تسريع كاريابي نكرده ، بلكه موجب تاخير آن هم 
  . شده است 

نرخ بيكاري ....  درصد بوده است ۵۷/۲۰ ، ۱۳۸۳ر سال نرخ بيكاري جمعيت جوان د” 
“ .   درصد بوده است ۸۶/۳۰جمعيت جوان داراي تحصيالت عالي كشور در اين سال ، 

  )همان(
بنابراين از اين حيث ، ادامه تحصيل جاذبه كمتري براي پسران در قياس با دختران 

از ورود به دانشگاه ، در مرحله اين تفاوت در انگيزه براي ادامه تحصيل حتي قبل . دارد 
طبق آمارهاي موجود ، عليرغم . ورود به دوره پيش دانشگاهي خود را نشان مي دهد 

اينكه تعداد كل دانش آموزان در همه مقاطع به نسبت تقريباً مساوي بين دختران و پسران 
سوم توزيع شده است و تعداد دانش آموزان دختر و پسر در پايه هاي تحصيلي اول تا 

، )  دختران ۳/۵۰ پسران و ۷/۴۹( دوره متوسطه نيز تفاوت معناداري را نشان نمي دهد 
در .  چشمگيردر تعداد پسران مشاهده مي شود ياما در پايه پيش دانشگاهي ناگهان كاهش

 نفر بوده اند در ۱۵۵۰۰۰ دانش آموزان پسر پيش دانشگاهي ۱۳۸۵ – ۸۶سال تحصيلي 
  .  نفرند ۲۶۵۰۰۰ر حالي كه دانش آموزان دخت

اين ارقام به خوبي نشان مي دهد ، دقيقاًاز وقتي كه دوران متوسطه به پايان مي رسد 
و موضوع ادامه تحصيل در سطوح عاليه مطرح مي گردد ، روند نزولي آمار پسران در 

  . مراكز تحصيلي آغاز مي شود 
نتخاب رشته نيز اهميت مسئله اشتغال براي پسران در قياس با دختران در جريان ا

در حالي كه نسبت داوطلبان دختر براي ورود به دانشگاهها در مقايسه . نمايان مي شود 
 درصد در سال گذشته رسيده است ، اين ميزان ۶۳ رقم بهبا پسران بسيار باالتر است و 

طبق آمار . در رشته هايي كه قابليت اشتغال زايي بااليي دارند ، معكوس شده است 
 نفر و تعداد پسران ۳۰۵۰۰۰ تعداد داوطلبان دختر در رشته علوم انساني درحالي كه

 نفر بوده است ولي در رشته رياضي تعداد پسران بيشتر از دختران است ۱۵۰۰۰۰
  )  دختر ۱۳۵۰۰۰ پسر و ۱۷۰۰۰۰(

همه اين داده ها نشانگر آن است كه موضوع اشتغال براي پسران بسيار مهم و در 
در حالي كه براي دختران كاركرد . امه تحصيل تعيين كننده است انتخاب مسير براي اد

البته زناني كه به ادامه تحصيل در . دوم يعني منزلت آفريني اهميت ثابت خود را دارد 
دانشگاه مي پردازند ، هم در جستجوي كار وشغل مناسب هستند ، ولي آنان حتي اگر 

رخورداري ازتحصيالت عاليه برخوردار  منزلت فرهيختگي و بازشغل مناسبي پيدانكنند ، 
در حالي كه مردان فارغ التحصيل ، اگر نتوانند شغل مناسبي به دست آورند . خواهند شد 



به عبارت ديگر ، زنان . نمي توانند به داشتن مدرك يا مدارج تحصيلي باال دل خوش كنند 
.  همسران عالمتر تحصيل كرده فرهيخته ، حتي اگر شاغل نباشند ، مي توانند مادران و

فهيم تر و داراي شان اجتماعي باالتر باشند ، ولي براي مردان ، اگر شغل مناسبي فراهم 
  . نشود ، فرهيختگي و سواد باال به تنهايي نمي تواند رضايتبخش و قانع كننده باشد 

  
  تكمله

عيت عالوه بر آنچه گفته شد ، مي توان چند عامل اجتماعي ديگر را نيز در پيدايش وض
يكي از اينها عبارت است از . كنوني ، يعني عدم توازن جمعيتي در دانشگاهها معرفي نمود 

اگر چه طي چند دهه اخير ، ميانگين سن ازدواج در جامعه . باال رفتن سن ازدواج دختران 
به . ما رشد چشمگيري داشته است ، ولي اين رشد براي دختران شتابان تر بوده است 

 سال افزايش داشته ۳چهار دهه گذشته ميانگين سن ازدواج مردان حدود گونه اي كه طي 
  .  سال رسيده است ۲۴ سال رشد كرده و به حدود ۶و ميانگين سن ازدواج زنان حدود 

ستان بالفاصله اين در حالي  است كه اگر دختران پس  از فارغ التحصيل شدن در دبير
 سالگي دوره كارشناسي خود را به ۲۳  يا۲۲، مي توانند در سنين وارد دانشگاه شوند

بنابراين ميانگين سن ازدواج باالتر از ميانگين سن فارغ التحصيلي از . اتمام برسانند 
از اينرو تسهيالت جديدي براي ادامه تحصيل دختران . دانشگاه در دوره كارشناسي است 

   .فراهم آمده و تعهدات خانوادگي مانع تحصيالت عاليه آنان نمي شود
عامل ديگري كه توازن طبيعي نسبت ورودي هاي دانشگاهها را برهم مي زند ، پديده 

در حالي كه پسران پس از ديپلم ، در صورتي كه بالفاصله وارد . سربازي پسران است 
ارد نظام خدمت اجباري شوند ، دختران چنين الزامي ندارند و ودانشگاه نشوند ، موظفند 

  . اسب تري دارند لذا در عرصه رقابت شرايط من
اين دو عامل اگرچه تعيين كننده نيستند ، ولي به هر حال كم و بيش در تغيير تركيب 

 بديهي است استمرار اين وضع موجب تشديدعدم .داوطلبان ورود به دانشگاهها اثر گذارند
توازن موجود مي گردد و تغييراتي را در الگوي مديريت دانشگاهها و سپس ساختار 

  . ايجاد خواهد كرد شغلي كشور 
  

   نتيجه گيري
عدم توازن در نسبت ورودي هاي دانشگاهها  ناشي از تحوالت اجتماعي و اقتصادي 

اگر ادامه تحصيل در دانشگاهها نتواند موقعيت . جامعه به ويژه در حوزه اشتغال است 



 شغلي مناسبي براي پسران پديد آورد ، انگيزه آنان براي ادامه تحصيل كاهش خواهد
اما براي دختران كسب منزلت اجتماعي از طريق تحصيالت دانشگاهي ، انگيزه اي . يافت 

 ،افزايش سن ازدواج هم باعث تسهيل ادامه تحصيل دختران مي شود. قوي و ثابت است 
  . ان ايجاد مي كند پسردر حالي كه خدمت نظام وظيفه ، وقفه اي در راه ادامه تحصيل 

واه پيامدهايي در عرصه خانواده و اجتماع در پي خواهد خواه ناخ. اين عدم توازن 
استمرار اين وضعيت موجب مي شود در سالهاي آتي ميانگين سطح تحصيلي . داشت 

 رضايت ي در نتيجه بخشي از دختران به ازدواج با پسران.دختران از پسران پيشي گيرد
گوي ازدواج تحولي جديد بنابراين در ال. خواهند داد كه از تحصيالت كمتري برخوردارند 

اين پديده طبيعتاً مي تواند تحولي در . در زمينه نسبت تحصيلي زوجين رخ خواهد داد 
در حالي كه مديريت خانواده در جامعه ما . نظام قدرت و مديريت در خانواده را دامن زند 

 است و پيش فرض جا افتاده آن است كه مردان قدرت تصميم گيري انبه عهده مرد
ري دارند يا بايد داشته باشند ، در آينده نزديك كه خانواده هايي با برتري تحصيلي بيشت

زنان تشكيل مي شود ، نظام تصميم گيري خانوادگي دچار تحول و احياناً تنش و يا 
زيرا ، زنان تحصيل كرده و فرهيخته لزوماً براي تبعيت از تصميمات . تعارض خواهد شد 

نش كمتري برخوردارند ، توجيهي نمي يابند و حقوق بيشتري همسراني كه احتماالً از دا
  . براي خود در فرآيند تصميم گيريها قايل مي شوند 

. البته ، تغيير و تحول در حقوق و اختيارات ، نمي تواند بدون تغيير در مسئوليتها باشد 
هاي بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه در سالهاي آتي تغييراتي در زمينه مسئوليت

خانوادگي بانوان براي اداره امور خانه و خانواده و پيش از آن در مسير تشكيل خانواده 
  . تعريف شده و پذيرفته گردد 

بانواني كه داراي تحصيالت باالتر و همچنين سن نسبتاً باال و تجارب اجتماعي باال 
 و يا بي اثر هستند ، نمي توانند نسبت به امور و مسئوليتهاي جاري خانواده بي تفاوت

مسئوليتهاي خانوادگي در آينده بنابراين مي توانيم انتظار اين را داشته باشيم كه . باشند 
زنان بيشتر شود و احتماالً در ساختارهاي قانوني هم تغييراتي در حقوق و تكاليف زنان 

ديدي به عبارت ديگر تغيير در قدرت و ايجاد تعادل جديد ، با تعادل ج. و مردان پديد آيد 
در مسئوليتها همراه خواهد شد و اين تغيير البته پديده اي نيست كه بگوييم بايد بشود يا 

  . نشود ، بلكه به طور طبيعي اتفاق خواهد افتاد 
يكي ديگر از پيامدهاي اين مسئله ، افزايش ميزان تجرد قطعي دختران تحصيل كرده 

ل و مشكالت جديدي از جمله در زمينه اين گروه كه جمعيتي فزاينده دارند ، با مسائ. است 
مسكن و نيازمنديهاي زندگي مواجه مي شوند كه بايد براي آن فكري كرد و براي حل 



زنان تحصيل كرده اي كه به هر دليل زندگي مجردي را . مسائل آنان تدابيري انديشيد 
نند به دور از ترجيح مي دهند و نمي خواهند به زندگي در خانه پدري ادامه دهند ، بايد بتوا

  . دغدغه هاي مختلف به زندگي مستقل خود بپردازند 
اين ميزان . افزايش ميزان بيكاري دختران فارغ التحصيل است ن مسئله، ياپيامد ديگر 

در حال حاضر حدود دو برابر فارغ التحصيالن پسر است و در آينده بيشتر هم خواهد 
 و قبل از آنكه به مراحل بحراني برسد ، براي اين مسئله هم بايد تدبيري انديشيد. شد 

 ايجاد  بايدتحوالتي در ساختار بازار اشتغال ، متناسب با نسبت فارغ التحصيالن زن
  . شود
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