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آموزش عالی در نسبت با بیکاري  هاي سیاستآسیب شناسی 

 دانش آموختگان دانشگاهی

226Fجید فوالدیانم

227Fمحسن جعفري مقدم، 1
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گذشته همواره با مسئله بیکاري به عنوان یکی از  هاي دههکشور ما در 

اجتماعی مواجه بوده است. این معضل که در  عدالتی بی هاي مؤلفهمهمترین 

دانشگاهی تشدید شده، علل  آموخته دانشاخیر و در میان جوانان  هاي سال

مختلف اقتصادي، سیاسی و اجتماعی دارد. در این مقاله تشریح خواهیم کرد که 

، ناکارآمدي آموختگان دانشیکی از مهمترین علل وقوع بحران بیکاري 

به عنوان متولی اصلی آموزش  ها دانشگاه. آموزش عالی کشور است هاي سیاست

و پیوند  شوند میانمند در جهان شناخته و تربیت نیروي انسانی متخصص و تو

توسعه در جوامع  هاي محرك ترین کلیديآنها با صنعت، جامعه و بازار کار از 

انسانی و اجتماعی از موثرترین عوامل توسعه هستند  هاي سرمایهاست. در واقع 

. به همین شوند میو کنشگران اصلی نوآوري، خالقیت و کارآفرینی محسوب 

نسل اول و دوم که تنها به تربیت نیروي  هاي دانشگاهپس از دلیل امروز و 

نسل سوم به  هاي دانشگاهانسانی و تولید علم و پژوهش اعتنا داشتند، نیل به 

 نظري، هاي آموزش بر عنوان دانشگاه کارآفرین مد نظر است. این دانشگاه عالوه

 دانشجویان به تحصیلی هاي رشته براساس نیز را و شغلی اي حرفه هاي مهارت

 به دانش تبدیل خالق، امکان و جدید هاي ایده از حمایت با و دهد می آموزش

. کند میو خدمات و در نهایت تولید و تجاري سازي آن را فراهم  محصول
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آموزش عالی در سه دهه گذشته و ارزیابی نتایج  هاي سیاستمطالعه و بررسی 

تعامل و ارتباط دانشگاه با بازار کار  دهد میدر جامعه ایران نشان  ها سیاستاین 

تحصیلی،  هاي رشتهدر حداقل ممکن است و گسترش واحدهاي دانشگاهی و 

به جاي ارتقاء کیفیت  ها دانشگاهبی ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور بوده است. 

آموزش و تولید نیروي انسانی با مهارت و توانمند، سرگرم تولید مقاالت 

قانون اساسی تبدیل به  44اصل  هاي سیاستبهانه شده و به  کیفیت بی

. ثمره این وضعیت اقلیتی از نخبگان متخصص اند شدهمدرك فروشی  هاي بنگاه

کم مهارت  آموختگان دانشو توانمند و اغلب مایل به مهاجرت از یک سو و انبوه 

. اند ماندهورود به بازار کار  هاي دربو متوقع از سوي دیگر است که پشت 

 هاي سیاستابزارهاي تحقق اشتغال پایدار تحول در  ترین مهمراین یکی از بناب

 آموزش عالی و بازسازي دانشگاه کارآفرین است.
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