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 مقطع در تحصیل بر تقاضای اجتماعی برای مؤثرعوامل  شناختی تحلیل جامعه

 های تهران( دانشجویان دکتری دانشگاه :مورد مطالعه) دکتری

 1زاده منصوره مهدی

 2سید ضیاء هاشمی

 62/68/89اریخ پذیرش: ت   22/60/89: تاریخ دریافت

 چکیده
 مقطع در تحصیل برای اجتماعی تقاضای بر مؤثر عوامل یشناخت جامعه بررسی دنبال به حاضرة مقال

 شده استفادهپرسشنامه  ابزار و پیمایشی-کمی روش از هدف، این به دستیابی منظور به. است دکتری

 در کههستند  های تهران گاهدانش تخصصی دکتری مقطع دانشجویان پژوهش آماری ةجامع. است

به روش  نمونه عنوان به نفر 901 ترتیب بدین. بودند نفر 26.820 معادل 1982-1981 تحصیلی سال

نشان  مقاله های یافته. شدند انتخاب مختلف های دانشگاه از شده یبند طبقهاحتمالی  گیری نمونه

 چهار ،شده مطرح ةفرضی پنج میان از پیرسون بستگی  هم ضریب و رگرسیون آزمون اجرای با دهد می

 فشار اجتماعی، تغییرات ارزشی، نظام متغیرهای میان دهد می نشانها  این فرضیه. شد تأیید فرضیه

 داری معنا مثبت ةرابط دکتری مقطع در تحصیل برای تقاضا با شغلی وضعیت بهبود ةانگیز و اجتماعی

 اثر مجذور با ارزشی نظام متغیر شد مشاهده خالص تأثیرات مجذور ةمقایس دارد. همچنین با وجود

 دکتری مقطع در تحصیل ةادام برای اجتماعی تقاضای تبیین در را سهم بیشترین( 220/6) خالص

 تغییرات متغیرهای ترتیب به وابسته، متغیر تبیین در سهم بیشترین از نظر داشتن آن از پس. دارد

 تیدرنها و( 699/6) اجتماعی فشار ،(622/6) شغلی وضعیت بهبود ةانگیز ،(121/6) اجتماعی

 متغیرهای خالص اثر مجذور مجموع .دارند قرار ،(612/6) آموزش عالی انبساطی های سیاست

 برای اجتماعی تقاضای تغییرات درصد 10حدود  یعنی ؛است 129/6 مدل وابسته متغیر بر مستقل

 .شود می یینتب پژوهش مستقل متغیرهای مجموع کمک به دکتری ةدور در تحصیل

فشار اجتماعی،  تقاضایبهبود وضعیت شغلی، تغییرات اجتماعی،  ةانگیز کلیدی: های هواژ

  .مقطع دکتری، نظام ارزشی، های انبساطی اجتماعی و سیاست

                                                           
شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران )نویسندة مسئول(،  اجتماعی، گروه جامعه مسائلدکتری بررسی  .1
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 و طرح مسئلهمقدمه 
دوم قرن بیستم و دوران حاضر است. پاسخ به تقاضای  ةآموزش عالی واقعیت مسلم نیم ةتوسع

 ، اما باید دانست که دلیلگذشته منتج شده است ةدهری از تغییرات اساسی چندین توده به بسیا

با  که داردآموزش عالی با چنین سرعتی چیست؟ پاسخ این پرسش چندین جنبه  ةتوسع

این  ةبرند ترین عامل پیش تمند. شاید قدرمرتبط استو سیاسی دنیا  تغییرات اجتماعی، اقتصادی

برای دسترسی به آموزش عالی باشد و در بسیاری از کشورها توسعه میزان تقاضای مردم 

 (.26: 1811)آلتباخ،  استو موفقیت اقتصادی  آموزش عالی ضرورتی برای تحرک اجتماعی

 ةمیشور در نک یلیمکالت تیان تحصیت دانشجویزان جمعیم آمده دست به یآمارها براساس

ن یدر ا هک داشتهاول آن  ةمین از یشتریرشد ب( 1981تا  1986) اخیر های سال یزمان ةدوم باز

 181با نرخ رشد  یتخصص یترکد ةان دورین رشد مربوط به دانشجویشتریب یزمان ةباز

 یها سال در شورک یعال آموزش یطورکل به و یلیمکت التیتحص همچنین بوده است. یدرصد

 نیافتن تحقق به توجه با اما ،است بوده یروزافزون و عیسر گسترش شاهد یمک از نظر ،ریاخ

 کاند ةتوسع استاد، به دانشجو مناسب نسبت مانند یعال آموزش ةتوسع یفکی یها شاخص

 با که یدرحال .ردک یتلق نامتوازن را توسعه نیا توان یم... و یرفاه و یشگاهیآزما اناتکام

 ،یعلم شرفتیپ و جامعه یاعتال در تواند یم یعال آموزش تیفکی و تیمک در توازن وجود

 (.9: 1981 ،کلهر و کیش زراعت) باشد رگذاریتأث جامعه یفرهنگ و یصنعت ،یفن

افزایش نرخ نداشتن  شدن آموزش عالی در ایران ارتباط ای های توده ترین ویژگی یکی از مهم

ها و ظرفیت اشتغال در کشور است. افزایش تعداد دانشجویان و گسترش  در دانشگاه نام ثبت

فرهنگی  و های موجود و توان بافت اقتصادی، اجتماعی ه ظرفیتها بدون توجه ب کمی دانشگاه

هایی هستند که  از جمله چالش ،بیکار آموختگان دانشوجود خیل عظیم  جهیدرنتهر منطقه و 

 .(21: 1982روست )صالحی عمران،  هروب ها ام آموزش عالی ایران با آننظامروزه 

 و ابعاد دقیق و عمیق شناخت زممستل مذکور های چالش حل برای ریزی برنامه نوع هر

در  رو نیاز ا ؛است تکمیلی تحصیالت مقطع در عالی  آموزش تقاضای اجتماعی ةپدید عوامل

 بر دیتأک با عالی آموزش تقاضای اجتماعی بر مؤثر عوامل شناختی جامعه فهم به حاضر ةمقال

 .خته شده استرداپ ایران در اخیر ةده در دکتری مقطع
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 اهداف

 ؛دکتری مقطع بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مؤثر ملعوا بررسی .1

ایجاد توازن در تقاضای اجتماعی برای تحصیل در  منظور به ها شنهادیپراهکارها و  ةارائ .2

 .مقطع دکتری

 ها هفرضی

 مقطع در تحصیل برای تقاضا و شغلی وضعیت بهبود ةانگیز میان یة مثبت معناداررابط .1

 دارد.وجود  دکتری

مثبت معناداری  ةرابط دکتری مقطع در تحصیل برای تقاضا و اجتماعی اتتغییر بین .2

 وجود دارد.

 دکتری مقطع در تحصیل برای تقاضا و اجتماعی فشار بینمثبت معناداری  ةرابط .9

 .شود مشاهده می

مثبت معناداری وجود  ةرابط دکتری مقطع در تحصیل برای تقاضا و ارزشی نظام بین .1

 دارد.

 دکتری مقطع در تحصیل برای تقاضا عالی و آموزش نظام ساطیانب های سیاست بین .2

 منفی معناداری وجود دارد. ةرابط

 مبانی نظری

بهبود وضعیت شغلی، نظام  ةعوامل تغییرات اجتماعی، فشار اجتماعی، انگیز پژوهشدر این 

 های نظریهاز  ،متغیرهای مستقل عنوان بههای انبساطی آموزش عالی  ارزشی و سیاست

انتخاب عقالنی  ةانسانی، نظری ةسرمای ةمصرف تظاهری وبلن، نظری ة، نظریشدن یجهان

استخراج شدند که بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی  اجتماعی و مدل فرایندی بودون

 حاضر درنظر گرفت. ةتوان چارچوب نظری مقال مذکور را می های هنظری بنابراین گذارند؛ ریتأث

شدن  یو مراحل صنعت تهیمدرن یندهایکه هنوز فرا یطیشرا در یرانیجامعه در حال گذار ا

( را متناسب با ی)ماقبل جامعه اطالعات یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یو توسعه اقتصاد

« هم سنخ»نکرده است و طبعاً فرهنگ  یط یو ثمربخش کاملخود، به طور  یا نهیزم یها یژگیو
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 یو تحوالت فناور یکیانقالب الکترون ریثنساخته است، تحت تا ینوربا آن را بسط نداده و د

جوامع و بازارها، به دوره  یدگیتن درهمشدن و  یاز جهان یاطالعات و ارتباطات، بر امواج

و نوظهور آن  یاصل یها دهیاز پد یکیپرتاب شده است که  یو جامعه اطالعات« مابعدِ مدرن»

 -صنعت بازار: »شود یم گفته یمزج بیبه صورت ترک کهصنعت دانش و بازار دانش است )

 .(188: 1999)فراستخواه،  «(دانش

 :شود می ذکر اینجا در کهاست  حیقابل توض یچند یها مفهوم با مولفه نیدانش به ا صنعت

  شدن کاالیی .1

  شدن یتجار .2

  شدن یشرکت .9

  شدن یرقابت .1

  شدن ریفراگ .2

  استاندارد شدن .0

 .(262-212)همان:  شدن یالملل نیشدن و ب یجهان .1

شدن،  ، کاالییبازار -گیری صنعت دانش با شکل شدن یجهانتوان گفت  می عدرمجمو

 گرفتن درپیشعالی و   فراگیرشدن آموزش سازی آموزش عالی، به خصوصیشدن و  تجاری

و به این ترتیب تقاضای  شود میمنجر پذیرش دانشجوی دکتری  ةدر زمین های انبساطی سیاست

 مؤثرعامل ، شدن یجهانبر  عالوهدهد.  افزایش می رااجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری 

تغییرات اجتماعی ناشی از وقوع انقالب ، عالی  افزایش تقاضای اجتماعی آموزشدیگر در 

 از جمله علل اجتماعی انقالب بر نظام ارزشی مردم است.آن  راتیتأثاسالمی در جامعه و 

مات اجتماعی، فقر و محرومیت و توان به نبود خد خمینی )ره( می از دیدگاه امام اسالمی

کشاورز د )وش افزایش نارضایتی اجتماعی می سبب عواملوابستگی به بیگانه اشاره کرد که این 

 .(00: 1989شکری و همکاران، 

آگاهی و لزوم عدالت اجتماعی، استقالل از بیگانگان و  مانندانقالب اسالمی با شعارهایی 

های  به افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی طی دهه ،حقوق خود در جامعه ازبیداری مردم 

 ینظام قشربند همچنین سلسلهبا وقوع انقالب اسالمی  شده است.منجر  در کشوراخیر 
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 یدانشگاه التیمانند تحص یاکتساب یارهایانقالب مع یروزیسوال رفت. با پ ریبه ز یاجتماع

 شان گاهیارتقاء پا زهیلذا افراد با انگ ؛افراد شد یو اقتصاد یاجتماع گاهیارتقاء پا یبرا یراه

 النیالتحص با گذشت زمان بازار کار از فارغآن تبع  رفتند. به یسراغ کسب مدارک دانشگاه

باالتر رفتند  یو لذا افراد به دنبال مدارک دانشگاه شداشباع  سانسیل یمدارک دانشگاه یدارا

 .(19: 1982 ،ی)شالچ

شناسی افراد، به  مطلوب و درونی در ساختار روان های نظام ارزشی، یا مجموعه کیفیت

ای نظام نگرشی و رفتاری ه پایه دهنده شکلهای شخصیت و هویت،  ترین الیه عنوان درونی

 رتأثمتوان گفت نظام ارزشی افراد  می رو نیاز ا ؛(12: 1999آبادی و نوروزی،  )لطف آنان است

بر نظام نگرشی و رفتاری آنان تأثیر  المی،و وقوع انقالب اس شدن یجهانتغییرات ناشی از از 

های اخیر به افزایش تقاضای تحصیل در  یکی از نمودهای خود طی سال عنوان بهگذاشت و 

 شد.منجر مقطع دکتری 

بر افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری، فشار  مؤثرعوامل دیگر از 

چشمی و در فضای رقابتی جامعه،  م و همچشاز  رتأثمهای ایرانی  خانواده اجتماعی است.

مدارک  سوی دیگر،مصرف هستند. از کمک  بههای افزایش منزلت اجتماعی خود  دنبال راه به

از اند؛  کاالی مصرفی تبدیل شده ینوع  بهسازی دانشگاه  شدن و تجاری ای دانشگاهی با توده

هی سعی در باالبردن منزلت برای کسب مدارک دانشگا فرزندان تحمیلها با  خانواده رو نیا

استفاده شده « مصرف تظاهری وبلن» ةاز نظری پدیدهاجتماعی خود دارند. برای تبیین این 

 است.

الزم است به  ،برای اینکه شخص در انظار مردم به نیکی شناخته شود ،این نظریهبراساس 

که ثروت و توانمندی میزان متداول و گاه نامعین ثروت داشته باشد. آن دسته از اعضای اجتماع 

ن را خودشان این شأ تیدرنهای دارند و ، در نظر اعضای دیگر ارج کمتردارندکمتری 

 کنند ایجاد میوابسته است که همسایگان برای او  احترامیزیرا احترام شخص به  ؛پذیرند می

 داشتن تنهاآوردن و حفظ آبرو  دست بههمچنین معتقد است برای  وبلن .(10: 1999وبلن، )

با  تنهازیرا اعتبار  ؛ثروت یا قدرت کافی نیست. ثروت یا قدرت باید نشان داده شود

 .(92، همان)آید  می دست بهها  آشکارکردن آن
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چشمی و گرایش به مصرف فزاینده تا حدی ناشی  از نظر وبلن، طبیعت تقلید، چشم و هم

 .طح دیگران نشان دهدس شود تا بتواند خود را هم از فشاری است که بر خانواده وارد می

گیرد که هر خانواده در زندگی روزمره با کاالهای  از این واقعیت سرچشمه مینیز قسمتی 

ها  کنند. این خانواده های دیگر مصرف می شود که خانواده رو می هجدیدتر و بهتری روب

به نقل  22: 1990کوشند کاالی برتر را مصرف کنند تا از نتایج آن برخوردار شوند )وبلن،  می

 .(29: 1989و خودکاری، از کمالی 

های اخیر در کشور  عوامل دیگری نیز به افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سال

 ،یانسان ةیسرما ةینظربهبود وضعیت شغلی است.  زةیکی از این عوامل، انگیشده است. منجر 

 یانسان برا یالش اساساز ت یکارکرد عنوان به یدر آموزش عال یگذار هیسرما نییتب یمدع

فرض شده است که آموزش  یبه طور کل رایاست؛ ز یو توانمند یاجتماع تیبه امن یابیدست

 یبه نقل از صالح 2661 ت،ی)هو شود یم یشتریب یاقتصاد آمددر طول زمان منجر به در یعال

 .(20: 1999عمران، 

 ةگسترش نظری، آموزش و پرورش و خصوصاً آموزش عالی با یگذار هیسرمااز بعد 

نوع  است. در این نظریه، تحصیالت و هر شدهای تلقی  کاالی سرمایه عنوان بهانسانی  ةسرمای

بیشتر در که منجر به ایجاد درآمدی  کند میمهارت و آموزش، قابلیت و ظرفیتی در فرد ایجاد 

 .(12: 1990، اکبری و همکاران به نقل از 98: 1910)عمادزاده،  شود میآینده برای وی 

بینند که منافع  گذاری می افراد آموزش عالی را نوعی سرمایه، انسانی ةسرمای ةنظریاساس بر

برخی افراد برای بهبود وضعیت شغلی خود وارد  رو نیاز اخواهد شد؛  بشانینصآن در آینده 

مدرک را راهی برای کسب امنیت شغلی، کسب درآمد بیشتر و این زیرا  ؛شوند مقطع دکتری می

نرخ بیکاری، بیکاری از سطوح  افزایشراین با ب عالوهبینند.  می در آینده شغل مناسبیافتن 

شود و در این حالت افراد برای فرار از بیکاری در سطوح  منتقل می باالتربه  تر پایینتحصیلی 

 شوند. تر تحصیلی، متقاضی تحصیل در سطوح باالتر می پایین

کاربرد دارد.  پژوهشموضوع  دربارةعقالنی  انتخاب ةمذکور، نظری های هنظری در کنار

که  کنم یرا انتخاب م یزی: من آن چی داردآشکار ةطلبان بعد منفعت یانتخاب عقالن ةینظر
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در چه  دانم یفرض وجود دارد که م نیو ا دارد میمنفعت را برا ایخاطر  تیرضا نیشتریب

 .(82: 1992 ب،ی)کرا قرار دارم یتیوضع

انتخاب ة ینظربه  یجد یالگو باعث شد تا انتقادها نیانسان در ا تیبه ماه ینگاه اقتصاد

عواطف و احساسات  ریتأثانتقادها عدم توجه به نقش و  نیا نیتر . مهمردیصورت بگ یعقالن

است که نقش  یفرد یباورها ستمیها و س انگاشتن ارزش دهیو ناد یآدم یریگ میدر تصم

 .(999: 1986 ،یمانیدارند )سل یریگ میتصم رد یا کننده نییتع

صورت گرفت  یانتخاب عقالن ةیشد که در نظر ییها لیانتقادات منجر به جرح و تعد نیا

مطرح  «یاجتماع یانتخاب عقالن» ةیمدل همچون نظر نیاز ا یگرید یها و باعث شد تا گونه

 داتاعتقا مادی، منفعت بر عالوه خود، های گیری تصمیم در اشخاص نظریه،این  با مطابق شود.

: 1919 لیتل،) دهند می دخالت نیز را دوستی نوع و شناسی حق انصاف، مانند خود های ارزش و

 (.11: 1982 ،و آرامی آزاده اعظم از نقل به 89-161

 خود  نظام ارزشیاز  رتأثمتوان گفت افراد  میانتخاب عقالنی اجتماعی  ةنظری براساس

کتری شوند؛ زیرا انتخاب مذکور )تحصیل در گیرند که وارد مقطع د عقالنی تصمیم می طور به

 همراه خواهد داشت. ها به را برای آن منفعت ایخاطر  تیرضامقطع دکتری( بیشترین 

های انبساطی است. با افزایش  دیگر بر تقاضای آموزش عالی، سیاست مؤثرعامل 

 بیشتر روز روزبههای انبساطی آموزش عالی در مقطع دکتری، تعداد دانشجویان دکتری  سیاست

با فراگیرشدن مدرک دکتری در جامعه، این  اما ،رفته استو از حد نیاز بازار کار فراتر  شده

در چنین  بنابراین ؛داشتمدرک دیگر مانند قبل برای دارندگان آن تمایز و تشخص نخواهد 

 شرایطی تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری کاهش خواهد یافت.

 تجربی ةپیشین
داخلی و خارجی مرتبط  های پژوهش، پژوهشتجربی مرتبط با موضوع  ةی پیشینبررس منظور به

 انجاممختلفی پیرامون این موضوع  های پژوهشبا تقاضای اجتماعی آموزش عالی بررسی شد. 

 اشاره شده است: اختصار بهها به موضوع مقاله  ترین آن که در اینجا به مرتبطاست  شده 

 بعد چهار در را عالی آموزش اجتماعی تقاضای بر مؤثر عوامل (1981)کرمی و همکاران 
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 نتایج .بررسی کردند فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دانشگاهی، خانوادگی، و فردی کلی

 حد در تکمیلی تحصیالت دانشجویان نظر از شده ییشناسا عواملة هم دهد می نشان t آزمون

 اجتماعی و فرهنگی عوامل و تاهمی بیشترین اقتصادی عوامل. است  شده ارزیابی مطلوب

 اجتماعی بر تقاضای مؤثر عوامل (1990) همکاران و اکبریاز دیدگاه . دارند را اهمیت کمترین

 و امکانات مدرسه، محیط متقاضیان، فردی های ویژگی: از است  عبارت عالی آموزش برای

های  یافتهبراساس  جامعه. اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، شرایط و آموزشی خدمات ةعرض

 بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی مؤثرعوامل  ترین مهم (1981)و همکاران  آراسته پژوهش

 و باال تحصیلی ةخودپندار عالقه، ،یشناخت روان و فردی عوامل میان درترتیب زیر هستند:  به

 تاهمی فرزندان، ینیافتخارآفر بر مبنی والدین انتظار یخانوادگ عوامل از میان شناخت، کسب

 منزلت فرهنگی،-اجتماعی عوامل از میان والدین، تمایل و خانواده برای خواندن درس باالی

 در دوستان، ریتأث و خویشاوندان میان در دانشجوبودن اهمیت اجتماعی، تعامالت اجتماعی،

 عنوان به تحصیالت کردن تلقی و درآمد کسب مناسب، شغل یافتن اقتصادی عوامل میان

 با رقابت و معلمان تشویق تحصیلی، ةرشت آموزشگاهی، عوامل ز میانا و گذاری سرمایه

 یا والدین تحصیالت سطح ریتأث گرفت نتیجهدر پژوهش خود ( 1992) قارون ها. همکالسی

 به .است شده دارتر امعن و بارزترعالی،  آموزش به ورود تقاضای بر قبل نسل انسانی ةسرمای

ة هوج از فرزندان نگرش بر والدین دانشگاهی تحصیالت ریتأث اخیر های سال طی دیگر، عبارت

براساس پژوهش . است شده بیشتر عالی تحصیالت اقتصادی انداز چشم احتماالً و اجتماعی

 به لوکس کاالیی از عالی آموزش رویم، می باالتر درآمدی های دهک به هرچه( 1980) صالحی

 .شود می تبدیل ایرانی روستایی و شهری خانوارهای برای ضروری کاالیی

 عواملیبررسی  به( 1889) منون الیوفوتو پژوهششد. منابع خارجی نیز بررسی  بارهدر این 

 کار بازار به ورود بر را تحصیل ةادام قبرسی جوان دانشجویان شود می سبب که پردازد می

 مصرفی، اقتصادی، شغلی، فردی،-یشناخت روان عاملتیجة این پژوهش شش ندر. بدهند ترجیح

 مقطع های ویژگی و شغلی عوامل ،یشناخت روان-فردی عوامل. شد استخراج دیگران و مدرسه

 است معتقد( 2611) یدهس .دارد آموزان دانش تحصیل ادامه ةانگیز بر یتوجه قابل ریتأث متوسطه

 اقتصادی عوامل به تنها عالی آموزش برای اجتماعی در تبیین تقاضای عقالنی انتخاب تئوری
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 عوامل و موجود است یناقص اطالعات که غیرتکراری و پیچیده شرایط در و دارد توجه

 اجتماعی برای تبیین تقاضای ،شرایط این در. ندارد کاربرد شوند، می دخیل نیز غیراقتصادی

 با عقالنی انتخاب ةنظری و شود توجه نیز اجتماعی ساختارهای به بایدعالی  آموزش برای

 .شود می تکمیل ساختاری تبیین توجه به

ها  دالیل افزایش تقاضای آموزش عالی و گسترش کمی دانشگاه (2618و همکاران ) ساده

 ویرا و دولتی دانستند. ویرا ةکاران های محافظه های نادرست و برنامه در ایران را سیاست

 مرتبط عالی آموزش تقاضای با سیاسی گیری جهت از کمتر اقتصادی ةزمین دریافتند( 2611)

-خانوادگی های ویژگی از ای مجموعه بیان کردند( 1818) سوملیس و اروپلوسساخ. است

 آموزش به ورود برای آموزان دانش تحصیل ةادام به تصمیم بر آموزشگاهی و جغرافیایی فردی،

در  لیتحص ةبه ادام انیدانشجو نداشتنلیبر تما مؤثر لیبه دال( 2668) ای. لمؤثرند عالی

 ةیسرما ،یاجتماع-یاقتصاد گاهیپا :از است  عبارتکه اند  کردهه باالتر اشار یلیمقاطع تحص

 واترمن و دنیل .ینهاد لیو دال یمال لیانتظارات و ساختار خانواده، دال ،یو اجتماع یفرهنگ

 تأثرم که را تکمیلی تحصیالت به دستیابی در اجتماعی نابرابری نقش خود پژوهش در( 2619)

 های یافته. کنند می بررسی یابد می کاهش عقالنی انتخاب عناصر از دانشجویان ارزیابیاز 

حاکی ( 2666) تی آلبرها یافته. کند می تأیید را آن بینی پیش و عقالنی انتخاب ةنظری پژوهش

در  تکمیلی تحصیالت تقاضای در مهمی عناصر خانوادگی های ویژگی نخست، از این است که

 پدر تحصیالت سطح از تر کننده تعیین حتی که مادر تحصیالت سطح ویژه به هستند،اسپانیا 

 .است داشته ریتأث تکمیلی تحصیالت تقاضای بر اسپانیا در کار بازار های نشانه اینکه دوم. است

 برای تقاضا رشد با گاهی تکمیلی تحصیالت گسترش دارد می اذعان( 2612) شوارتزمن

 ای کارکردگرایانه تفسیر چنین اما ،است شده تبیین مدرن اقتصادهای در تیفیباک انسانی ةسرمای

 .ستنی افیک

 ،آثار نیاة مجموعدر توان گفت  می پژوهشتجربی مرتبط با موضوع  ةپس از بررسی پیشین

-یاز: عوامل فرد اند عبارت کلی یبند دسته کیدر  یعال  آموزش یعوامل مرتبط با تقاضا

باال و کسب  یلیتحص ةرعالقه، خودپندا ان،یتقاضم یفرد یها یژگی)شامل و یخانوادگ

 یخواندن برا درس یباال تیفرزندان، اهم ینیبر افتخارآفر یمبن نیشناخت، انتظار والد
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-ی(، عوامل اجتماعنیوالد لیو تما خانواده ةاجتماعی والدین، انداز-، پایگاه اقتصادیخانواده

نشجوبودن دا تیاهم تغییرات اجتماعی، ،یتعامالت اجتماع ،ی)شامل منزلت اجتماع یفرهنگ

)شامل  نهادی(، عوامل فرهنگی و اجتماعی ةسرمای و وستاند ریتأثو  شاوندانیخو انیدر م

آموزشگاه، کیفیت آموزشی، تعداد  ةرتب ،یخدمات آموزش ةمدرسه، امکانات و عرض طیمح

معلمان و رقابت با  قیتشو ،یلیتحص ةرشتورودی،  نام ثبت ةالتحصیالن، سهمی فارغ

تحصیل، تولید  ةتغییرات بازار کار، هزین)شامل  سیاسی-یمل اقتصاد( و عواها یهمکالس

 عنوان به التیکردن تحص یشغل مناسب، کسب درآمد و تلق افتنناخالص داخلی، ی

به  ازیو ن محور دانشظهور اقتصاد  ،یخصوص یها دانشگاه عیگسترش سر ،یگذار هیسرما

 .(گیری سیاسی و جهت کار ماهر یروین

در سطوح  بر افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی مؤثرعوامل ، دهش یبررسدر آثار 

 ،فرهنگی، عوامل نهادی-خانوادگی( و کالن )عوامل اجتماعی -مختلف خرد )عوامل فردی

اما  ،اند شده ذکرپراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر  صورت بهعوامل اقتصادی و سیاسی( 

دالت رگرسیونی و ترسیم نمودار تحلیل مسیر، حاضر با روش کمی و با استفاده از معا پژوهش

متغیرهای مختلف در تعامل با یکدیگر بر تقاضای اجتماعی  ریتأثتا به بررسی  کرده استسعی 

در تعامل با یکدیگر در بستر  مختلف ای از عوامل آموزش عالی بپردازد و مدعی است مجموعه

منجر موزش عالی در مقطع دکتری اخیر به افزایش تقاضای اجتماعی آ ةایران در ده ةجامع

انجام شده  یفیبه روش ک شده انجام داخلی های پژوهش بیشتر زین یروش از نظرشده است. 

 جینتا میاز تعم، دهد یدست م به شده یبررس ةمسئلکه از  یقیدر کنار فهم عم یفیاست. روش ک

است با استفاده از  کرده یمحقق سع ،پژوهش نیدر ا رو نیاز ا ؛به جامعه ناتوان است پژوهش

همچنین بسیاری از این  .دهد میتعم یآمار ةرا به جامع پژوهشحاصل از  جینتا ،یروش کم

بر افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی، بر عواملی در  مؤثردر شناسایی عوامل  ها پژوهش

اقتصادی  اند و در تبیین عوامل کالن نیز تنها به بیان عوامل سطوح فردی و گروهی تمرکز کرده

شناسایی و تبیین دقیق نقش عوامل کالن  بهو  اند کلی و مبهم اشاره کرده صورت بهو سیاسی 

های  محققانی از رشته راداخلی  های پژوهش بیشترهمچنین  اند. نپرداختهاجتماعی در این پدیده 
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 کردیبا رو هایی پژوهش یگفت جا توان یم اند و دادهمرتبط با آموزش عالی انجام 

 .است یموضوع خال نیبه ا یشناخت عهجام

 نکهیاما با توجه به ا اند، هگشا بود هار پژوهشگر یبرا یحد تا زین یخارج های پژوهش

 یها نهیزم ریو سا یعال  ت آموزشیوضع از نظراست که  گرید یکشورهاها  آن یبررس دانیم

بر  مؤثرالجرم عوامل متفاوت از کشور ما هستند،  اریبس یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس

است در  ازین رو ؛ از ایندر آن کشورها با کشور ما متفاوت خواهند بود یعال  آموزش تقاضای

 بررسی به فوق آثار همچنین .ودپرداخته ش رانیا ةجامعدر عوامل  نیا یبه بررس پژوهش نیا

 به دارد نظر در اضرح ةمقال اما ،اند پرداخته مقاطع تمام در عالی آموزش تقاضای بر مؤثر عوامل

 با حدی تا است ممکن که بپردازد «دکتری» مقطع درخاص  طور بهمذکور  عوامل بررسی

 .باشند متفاوت مذکور عوامل

 پژوهشروش مدل و 
 آماری عبارت ةاستفاده شده است. جامعدر آن پرسشنامه  ابزاراز  است که حاضر کمی ةمقال

 از شده اعالم آماراساس بر که های تهران اهدانشگ تخصصی دکتری مقطع دانشجویان از است

 معادل 1982-1981 تحصیلی سال در عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش سسهؤم سوی

 ساده تصادفی گیری نمونه روش به نمونه عنوان به نفر 901 ها آن میان از که هستند نفر 26،820

 ها داده آوری جمع ابزار .دشدن انتخاب 62/6 خطای ضریب با و کوکران ولمفر از استفاده با

 .شد ارسال پرسشنامه 996 نمونه، ریزش میزان احتساب با که بود ساخته محقق ةپرسشنام

 یا نسبی ای طبقه نوع از احتمالی یریگ نمونه روش از گیری نمونه برای بخش این در همچنین

 با ختلف آموزشیمهای  زیرنظام ابتدا مذکور، راهبرد کاربرد با .شد استفاده حجم با متناسب

 به وابسته های دانشگاه علوم، وزارت به وابسته های دانشگاه) شدند بندی دسته نوع، به توجه

 و غیرانتفاعی-غیردولتی های دانشگاه آزاد، دانشگاه نور، پیام دانشگاه بهداشت، وزارت

 ها دانشگاه از دسته هر سهم به توجه با سپس .(اجرایی های دستگاه سایر به وابسته های دانشگاه

 با متناسب و شد داده اختصاص دانشگاه هر به ای دکتری، سهمیه دانشجویان فراوانی توزیع در
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 که سهمی با متناسب دانشگاه هر گردید و در مشخص دانشگاه هر در نمونه تعداد سهمیه این

 .شد پرداخته افراد انتخاب به ساده تصادفی گیری نمونه روش به بود، شده داده اختصاص بدان

برای سنجش پایایی از روش پایداری درونی با استفاده از آزمون آلفای  ،حاضر پژوهشدر 

نفر از افراد  96یایی، ابتدا پاسنجش  منظور به .دست آمد به 180/6 استفاده شد و رقم 1کرونباخ

میزان آلفای کرونباخ  SPSS افزار نرمسپس با استفاده از  کردند.تکمیل پرسشنامه را نمونه 

های یک شاخص استخراج  نی گویهسنجش میزان سازگاری درو منظور بهمربوط به هر شاخص 

 شد.

آلفای ، 826/6های انبساطی آموزش عالی  سیاستمیزان آلفای کرونباخ مربوط به شاخص 

ی اجتماع راتییتغ آلفای کرونباخ شاخص، 999/6بهبود وضعیت شغلی  صشاخکرونباخ 

 یارزشنظام  ص، آلفای کرونباخ شاخ102/6ار اجتماعی فش ص، آلفای کرونباخ شاخ021/6

میزان آلفای  تیدرنهاو  991/6ی آموزش عال یاجتماع یتقاضا ص، آلفای کرونباخ شاخ912/6

 .دست آمد به 189/6کرونباخ کل 

شاخص تغییرات  جز بهها  شاخص همةکه مشاهده شد میزان آلفای کرونباخ  طور همان

توان  و می داردپایایی باالیی پرسشنامه و  قبول قابلآزمون ؛ بنابراین بود 1/6اجتماعی، باالتر از 

 منظور به .دارنددیگر یکقبولی با  قابل بستگی  همها( مقیاس  تمام گویه)گفت اجزای درونی 

 اعتبار تعیین برای. شد استفاده مقاله موضوع در متخصص نظران صاحب نظر از اعتبار سنجش

 مشورت مورد این در متخصصان و استادان از تعدادی باپرسشنامه  پس از تدوین نیز پرسشنامه

 پرسشنامه، این در کاررفته به های شاخص که حاصل شد نتیجه این آن، نقایص رفع با و شد

 و صوری اعتبار حاضر، پژوهش هپرسشنام بنابراین است؛ اصلی مفاهیم معنایی ةحوز معرف

افزایش تقاضای آموزش عالی در مقطع  ةبیین پدیدت منظور به ،حاضر ةدر مقال .دارد محتوایی

به  تر شیپکه  فرضیه مطرح شد پنجاخیر در کشور، از بطن چارچوب نظری،  ةدکتری طی ده

 است: مشاهده قابلبندی فرضیات مذکور در قالب مدل مفهومی زیر  ها اشاره شد. صورت آن
 

 

                                                           
1. Coronbach’s Alpha 
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 ژوهشپمفهومی  مدل. 1شکل 

 تعریف عملیاتی شده است: پژوهشدر ادامه هریک از متغیرهای 

 است که با  ییها استیس همة ر،یمتغ نیمنظور از ا های انبساطی آموزش عالی: سیاست

شده است. از جمله  درپیش گرفتهدر کشور  یهدف انبساط و گسترش آموزش عال

 شیافزا استیبه س نتوا یم یدکتر ةگسترش دور ةنیدر زم ها استیس نیا نیتر مهم

مجوز رشته  شیافزا استیو س یدکتر یدانشجو رشیها در پذ دانشگاه تیظرف

 در کشور اشاره کرد. یدکتر یاه محل

  :کسب از نظر  یشغل گاهیجا یو ترق شرفتیعبارت است از پبهبود وضعیت شغلی

 .شغل مناسب یافتنی و شغل یدرآمد، ارتقا انیزمافزایش  ،یشغل تیامن

 که  یزمان به صورت در طول تیرؤ قابل یرییاز تغ عبارت است جتماعی:تغییرات ا

 گذاردباثر جامعه  کی یسازمان اجتماع فیوظا ایبر ساخت و نباشد دوام کم ای یموقت

 نیتر مهم ،حاضر پژوهشدر  .(20: 1998 ،روشه کند ) را دگرگونآن  خیتار انیجرو 

 فشار اجتماعی

 نظام ارزشی

تغییرات 

 اجتماعی

ی ها استیس

اطیانبس  

تقاضا برای 

تحصیل در 

 مقطع دکتری

انگیزة بهبود 

 وضعیت شغلی
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و  یوقوع انقالب اسالم یخیتار ةعمد دادیاز دو رو یناش یاجتماع راتییتغ

آموزش  یتقاضا شیافزا بهمردم  یآگاه شیزااف بادر طول زمان  که است شدن یجهان

 شده است.منجر  یعال

 :در جهت  یاجتماع ةبالقو ایبالفعل  یروهایعبارت است از ن یکل یدر معنا فشار اجتماعی

محدودتر،  یاص. در معناخ یریدر مس ها آن تیهدا ایها  عمل انسان ایرفتار  شه،یکنترل اند

حاضر،  پژوهشدر  .(911: 1996 رو،ی)ب شود یاطالق م یبر افکار عموم یفشار اجتماع

ها  یهمکالس ،انیآشنا ،ها، دوستان از جانب خانواده یفشار اجتماع بیاز ترک یفشار اجتماع

 شده است. دهیسنج بر افراد برای تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه استادانو 

 ها و  کارکرد آن ا،یالالند، مفهوم ارزش در ارتباط با اش یدر فرهنگ فلسف شی:نظام ارز

گروه  ایآرزو و عالقه فرد ة. تا چه حد1است: استفاده شده ها در چهار بعد  نسبت با آن

. 9 ی(ارزش ذات) ؟دارد یمند توجه و عالقه یستگی. چه مقدار شا2 ی(تعلق ارزش) ؟است

چه مقدار  ن،یگروه و زمان مع کی. در 1 ی(ارزش کارکرد) ؟دکن یرا برآورده م یچه هدف

: 1992 ،یبه نقل از طالب 112-111: 1912 رو،ی)بی( ا ارزش مبادله) ؟دارد یا ارزش مبادله

 ،یارزش ذات ،ی)تعلق ارزش ییها حاضر، ارزش پژوهشدر  یمنظور از نظام ارزش .(90

 قائل است. یدر مقطع دکتر لیصتح ی( است که فرد برایا و ارزش مبادله یارزش کارکرد

  و مجموع  یانفراد یحاصل مجموع تقاضاها آموزش عالی:اجتماعی تقاضای

را شکل  یآموزش عال یاجتماع یتقاضا ل،ینوع و مدت تحصبارة افراد در های میتصم

 .(91: 1981، و همکاران ی)کرم دهد یم

 های توصیفی یافته
 نیز پاسخگویان سنی میانگین. هستند زن رصدد 16 حدود و مرد پاسخگویان درصد 06 از بیش

 درصد 28 حدوداست.  29سال و حداکثر سن  22ها  حداقل سن آن .است سال 92

. هستند شده فوت همسر درصد 2/6 و مطلقه درصد 1/1 ،متأهل درصد 98 مجرد، پاسخگویان

 صددر 2/21 داشتند، خدمت پایان کارت پاسخگویان درصد 2/22 سربازی، وضعیت از نظر

 و( درصد 1/99) ندبود مؤنث افراد دیگر. داشتند دائم معافیت درصد 1/16 و تحصیلی معافیت
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 09 حدود از و نبودند شاغل( درصد 1/91) نمونه افراد بیشتر .ندادند یپاسخ نیز درصد 9/6

 در پدر تحصیالت میزان ند.بود ای پروژه و وقت پاره شغل دارای درصد 1/29 ،مانده باقی درصد

 درصد 29 سیکل، زیر و سواد یب درصد 0/29 دیپلم، و سیکل نمونه افراد از درصد 1/92

 و حوزوی تحصیالت دارای درصد 2/6 باالتر، و سانسیل فوق درصد 8/8 لیسانس، و پلمید فوق

 دیپلم، و سیکل نمونه افراد درصد 9/12 در مادر تحصیالت میزان .بودند پاسخ بی درصد 9/6

 و سانسیل فوق درصد 9/9 لیسانس، و پلمید فوق درصد 9/11 سیکل، زیر و سواد یب درصد 90

 0/01 میان از وی نداشتند درآمد نمونه افراد درصد 1/92 .بودند پاسخ بی درصد 1/1 و باالتر

 تومان ونیلیم 1 از کمتر درصد 2/18 تومان، میلیون 9- 1 درصد 2/91 مانده درآمد باقی درصد

 .بود تومان میلیون 2 از باالتر درصد 8/1 درآمد تنها وبود  انتوم میلیون 2-9 درصد 9/8 و

 های تبیینی یافته
پیرسون،  بستگی  همو آزمون  Enterکمک رگرسیون خطی دومتغیره با روش  هدر این قسمت ب

این  ةمجموعا استفاده از بدر ادامه  شده و پرداخته پژوهش های هبه آزمون هریک از فرضی

ابتدا آزمون رگرسیون دومتغیره  .صورت گرفته است پژوهشنظری  مدلبررسی ها  رگرسیون

با متغیر وابسته گرفته شد که نتایج آن در جدول زیر  پژوهشتک متغیرهای مستقل  بین تک

 آمده است:

 دکتری مقطع برای اجتماعی تقاضای ةساد رگرسیونی ضرایب .1 جدول

 متغیرهای مستقل
ضریب 

 R بستگی   هم
 ضریب تعیین

(R Squar) 

 ضریب بتا

(B) 
 داری  معناسطح  مقدار ثابت

(Sig) 

 666/6 299/9 961/6 81/6 961/6 یشغل تیبهبود وضع ةزیانگ

921/6 یاجتماع راتییتغ  129/6  921/6 691/9 666/6 

222/6 یفشار اجتماع  601/6  222/6 969/9 666/6 

216/6 ینظام ارزش  922/6  216/6 101/1 666/6 

موزش آ یانبساط یها استیس

 یعال
610/6  666/6  10/6- 292/1 101/6 
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در مقطع  لیتحص یبرای اجتماع یتقاضا ریمستقل با متغ یرهایمتغبستگی   همآزمون سپس 

 ی انجام شد:دکتر

 دکتری مقطع در تحصیل برای اجتماعی تقاضای متغیر با مستقل متغیرهای بستگی  هم آزمون .2 جدول

 متغیرهای مستقل
یدر مقطع دکتر لیتحص یابر یاجتماع یتقاضا  

پیرسون بستگی  همضریب   (sig) یدار معناسطح  

یشغل تیبهبود وضع ةزیانگ  961/6 ** 666/6  

یاجتماع راتییتغ  921/6 ** 666/6  

یاجتماع فشار  222/6 ** 666/6  

یارزش نظام  216/6 ** 666/6  

یآموزش عال یانبساط یها استیس  610/6-  101/6  

 .است دار معنا 61/6در سطح  بستگی  هم** 

 ریمتغ چهار انیاست که م نیاز ا یساده حاک یخط ونیآمده از آزمون رگرس دست به جینتا

 ری( با متغیو نظام ارزش یفشار اجتماع ،یاجتماع راتییتغ ،یشغل تیبهبود وضع ةزیمستقل )انگ

مستقل  ریمتغ کیدارد و تنها داری  معنا ة( رابطیدر مقطع دکتر لیتحص یوابسته )تقاضا برا

آزمون  نیهمچن .وابسته ندارد ریبا متغ یمعنادار ة( رابطیآموزش عال یانبساط یها استی)س

داری  معنامثبت  بستگی  هم وابسته ریبا متغ مستقل ریمتغ چهارمیان  دهد ینشان م رسونیپبستگی   هم

وجود  یمعناداری بستگ  هموابسته  ریبا متغ یآموزش عال یانبساط یها استیس انیم، اما وجود دارد

 ةزیو انگ یاجتماع راتییتغ ،ینظام ارزش یرهایمتغ دهد یاستانداردشده نشان م یبتا بیضر .ندارد

نقش  یدکتر یبرا یاجتماع یتقاضا راتییتغ نییدر تع گرید یرهایمتغاز  یشغل تیبهبود وضع

نشان  یدکتر یراب یاجتماع یتقاضا نییرا در تب ریسه متغ نیا تیاهم جینتا نی. ادارد یتر مهم

 :استپنجم  ةو رد فرضی پژوهشاول  ةچهار فرضی تأیید دهندة نشان 2جدول . دهد یم

رابطه  «یدر مقطع دکتر لیتحص یتقاضا برا»و  «یشغل تیبهبود وضع زهیانگ»ماول:  ةیفرض

 .وجود دارد یو صعود میمستق

است،  62/6وچکتر از و ک 666/6داری برابر با  با توجه به اینکه در این آزمون سطح معنی

دهد که انگیزه  شود و نتایج آزمون این فرضیه نشان می % تائید می82فرضیه اول با اطمینان 
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بهبود وضعیت شغلی، تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری دارد. هرچه میزان 

شود و  شتر میی بیشتر باشد، تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری بیشغل تیبهبود وضع زهیانگ

 یابد. برعکس با کاهش این انگیزه، تقاضا نیز کاهش می

 میرابطه مستق «یدر مقطع دکتر لیتحص یتقاضا برا»و  «یاجتماع راتییتغ» نیدوم: ب هیفرض

  د.وجود دار یو صعود

است، از این روی  62/6و کوچکتر از  666/6داری برابر با  در این آزمون سطح معنی

 راتییتغدهد که  شود و نتایج آزمون این فرضیه نشان می % تائید می82نان فرضیه دوم با اطمی

ی، تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری دارد و هرچه میزان تغییرات اجتماع

شود و برعکس با کاهش  اجتماعی باالتر باشد، تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری بیشتر می

 یابد. اضا کاهش میتغییرات اجتماعی، این تق

و  میرابطه مستق «یدر مقطع دکتر لیتحص یتقاضا برا»و  «یفشار اجتماع» نیسوم: ب هیفرض

 .وجود دارد یصعود

است، لذا فرضیه  62/6و کوچکتر از  666/6داری برابر با  در این آزمون نیز سطح معنی

 یاجتماع دهد که فشار شود و نتایج آزمون این فرضیه نشان می % تائید می82سوم با اطمینان 

، تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری دارد و هرچه میزان فشار اجتماعی نیز

شود و برعکس با کاهش فشار  بیشتر باشد، تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری بیشتر می

 یابد. اجتماعی، این تقاضا نیز کاهش می

و  میرابطه مستق «یدر مقطع دکتر لیتحص یاضا براتق»و  «ینظام ارزش»  نیچهارم: ب هیفرض

 .وجود دارد یصعود

است،  62/6و کوچکتر از  666/6داری برابر با  با توجه به اینکه در این آزمون سطح معنی

دهد که نظام  شود و نتایج آزمون این فرضیه نشان می % تائید می82فرضیه چهارم نیز با اطمینان 

تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری دارد و هرچه نظام ارزشی ارزشی، تاثیر معناداری بر 

شود و برعکس با کاهش قدرت  تر باشد، تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری بیشتر می قوی

 یابد. نظام ارزشی، این تقاضا نیز کاهش می
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در مقطع  لیتحص یتقاضا برا»و  «یآموزش عال یانبساط یها استیس» نیپنجم: ب هیفرض

 وجود دارد. یو نزول میرمستقیبطه غرا «یدکتر

است،  62/6تر از  و بزرگ 101/6داری برابر با  با توجه به اینکه در این فرضیه سطح معنی

 یانبساط یها استیسدهد که  شود و نتایج آزمون این فرضیه نشان می فرضیه پنجم تائید نمی

 ی ندارد.ی، تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکترآموزش عال

 اینجا در. دهیم تشکیل رگرسیون ،وابسته یمتغیرها تعداد به باید ابتدا مسیر تحلیل یبرا

های انبساطی، فشار اجتماعی، نظام ارزشی، انگیزه بهبود  سیاست داریم شامل وابسته متغیر پنج

 .باشیم داشته پنج مدل رگرسیونی باید پس وضعیت شغلی و تقاضای اجتماعی برای دکتری،

 مرتبط با آن مدل باید روابط رگرسیون خطی ،های رگرسیونی مدل هر یک از رای اثباتب

 ؛ در ادامهمعنادار باشند؛ بدین منظور از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است

 :یک جدول نشان داده شده استقالب پنج مدل در  ها برای هر نتایج این آزمون

 تحقیق یرگرسیون های مدل خالصه .3 جدول

 ةشمار

 مدل
 متغیر وابسته

ضریب 

 (R) بستگی  هم

 بستگی  همضریب 

 چندگانه

 (R Square) 

ضریب 

 شده لیتعد

برآورد 

خطای 

 معیار

 معناداری

 6 00662/6 921/6 928/6 288/6 1تقاضا  1

2 
های  سیاست

 2انبساطی
281/6 690/6 691/6 91106/6 6 

960/6 9یاجتماعفشار  9  681/6  698/6  0109/6  6 

299/6 1یارزشنظام  1  298/6  292/6  19610/6  6 

2 
بهبود وضعیت  ةانگیز

 2یشغل
199/6 191/6 192/6 9120/6 6 

 های انبساطی، نظام ارزشی بین: مقدار ثابت، تغییرات اجتماعی، سیاست متغیرهای پیش .1مدل 

 بین: مقدار ثابت، تغییرات اجتماعی و فشار اجتماعی متغیرهای پیش .2 مدل

 بهبود وضعیت شغلی ةبین: مقدار ثابت، تغییرات اجتماعی، انگیز متغیرهای پیش .9دل م

 بین: مقدار ثابت، فشار اجتماعی و تغییرات اجتماعی متغیرهای پیش .1مدل 

 بهبود وضعیت شغلی ةمتغیر وابسته: انگیز .بین: مقدار ثابت، نظام ارزشی متغیرهای پیش .2مدل 
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هر بنابراین ؛ هستنددار  او معن 62/6زیر  (sig)مقادیر معناداری ، همة 9جدول  با توجه به

 مسیر نمودار پس از بررسی معادالت رگرسیون خطی، دارند. ارگرسیون خطی معن ةپنج معادل

 صفر ةمرتب و کاذب غیرمستقیم، مستقیم، راتیثتأ شامل تأثیرات ماتریس جدول و شد ترسیم

 .شد استخراج

 
 نمودار تحلیل مسیر .2شکل 

 62/6 باالی باید P ةآمار مقدار. است دار معنا 2 آزادی ةدرج با دو خی آزمون ،2شکل  در

 که باشد 62/6 زیر باید نیز RMSEA ةآمار مقدار. است معنادار و P=211/6 اینجا در که باشد

 آزمون انجام و آماره دو این به توجه با درمجموع. است دار معنا و RMSEA=691/6 اینجا در

 .است CFI=881/6 ةآمار مقدار. است دار معنا پژوهش مدل گفت توان می فوق مدل بر دو خی

 مقدار اینجا در و است مدل بیشتر برازش ةدهند نشان باشد تر کینزد 1 به آماره این هرچقدر

 .دارد مناسبی بسیار برازش مدل که است این از حاکی 881/6

 یها استیس

آموزش  انبساطی

 عالی

 تقاضا برای
تحصیل در 

دکتری دورة  

 تغییرات اجتماعی

 

 نظام ارزشی

 بهبود وضعیت
 شغلی

 فشار اجتماعی
E1 

E4 

 

E3 

 

E5 

 

E2 

 

940/8  

499/8  

888/8  

82/8  

828/8-  

824/8  

248/8  

888/8  

284/8  

988/8  
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 2 شکل مسیر نمودار متغیرهای اثرات ماتریس .4 جدول
متغیر مستقل

 

اثر
 

مرتب
 ة

صفر
 (

r)
 

اثر
 

مستق
می

 (
p)

 

اثر
 

یغ
رمستق
می

 (
ir

) 

اثر
 

ب )
کاذ

sr
) 

اثر
 

ص
خال

 (
p

r
) 

مجذور
ص 

اثر خال
 

 220/6 102/6 621/6 -661/6 229/6 216/6 نظام ارزشی

-121/6 -610/6 های انبساطی سیاست  6 111/6 121/6- 612/6 

 622/6 229/6 206/6 611/6 6 961/6 شغلی بهبود وضعیت

 699/6 180/6 681/6 122/6 6 222/6 فشار اجتماعی

 121/6 921/6 6 102/6 102/6 921/6 تغییرات اجتماعی

 129/6 - - - - - کل

 

 نظام متغیر شد مشاهده نیز آخر ستون در خالص راتیثتأ مجذور ةمقایس با 1 جدول در

 ةادام برای اجتماعی تقاضای تبیین در را سهم بیشترین 220/6 خالص اثر مجذور با ارزشی

 وابسته، متغیر تبیین در سهم بیشترین داشتن از نظر آن از پس. دارد دکتری مقطع در تحصیل

 فشار ،(622/6) شغلی وضعیت بهبود ةانگیز ،(121/6) اجتماعی تغییرات متغیرهای ترتیب به

 .دارند قرار( 612/6) نبساطیا های سیاست تیدرنها و( 699/6) اجتماعی

 نییتع ضریب) مدل ةوابست متغیر بر مستقل متغیرهای خالص اثر مجذور مجموع تیدرنها

R2تحصیل برای اجتماعی تقاضای تغییرات از 129/6 که معنی این به ؛است 129/6 با ( برابر 

 .شود می تبیین مدل این مستقل متغیرهای مجموعه کمک به دکتری ةدور در

 گیری نتیجهبحث و 
ی در مقطع دکتر لیتحص یبرا یاجتماع یتقاضابر  مؤثردنبال بررسی عوامل  حاضر به پژوهش

عی، تغییرات شغلی، فشار اجتما ةبهبود انگیزمتغیرهای  میان دهد مینشان ها  . یافتهاست

مثبت ة با تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری رابط نظام ارزشی اجتماعی و

 .داردوجود  داری معنا

بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع  مؤثریکی از عوامل ، پژوهشهای  یافته براساس

 گذشته حدود ةده یکشور ط یدکتر انیتعداد دانشجوبهبود وضعیت شغلی است.  ةدکتری، انگیز
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ش یشور با افزاکدر  یلیمکالت تیان تحصیش تعداد دانشجویافزا همچنین است. شدهبرابر  0

به افراد  طیشرا نیا در همراه بوده است. یالن دانشگاهیحصالت فارغ رشد و صعودی روبه یرایکب

 یشغل تیکردن شغل بهتر با درآمد و امندایپ ای یکاریخود )فرار از ب یشغل تیبهبود وضع ةانگیز

انسانی در  ةسرمای ةنظریبراساس  .رندیگ یم میتصم یدر مقطع دکتر لیتحص ةادام رایباالتر( ب

 منافعدانند که  گذاری می ایران، افراد تحصیل در مقطع دکتری را نوعی سرمایه ةایط فعلی جامعشر

داللت  این فرضیهید أیت بر زین نیشیپ های پژوهش جینتاها خواهد شد.  آن در آینده نصیب آن

 انیم از دهد می( اشاره کرد که نشان 1991قارون ) پژوهشتوان به نتایج  نمونه می برای ؛ددار

 ریتأث نیشتریبازار کار ب طیشرا ،یآموزش عال یبرا یاجتماع یبر تقاضا مؤثر یرهایمجموعه متغ

از ( 1981کرمی و همکاران ) پژوهشهای  یافتهبراساس همچنین  .دارد یاجتماع یبر تقاضارا 

آراسته بعد است.  نیتر مهم یبعد اقتصاد ،یآموزش عال یجتماعا یبر تقاضا مؤثرعد چهار بُ انیم

 یعال  در آموزش یگذار هیشغل مناسب، کسب درآمد و سرما افتنی ( نیز1981و همکاران )

 اند. شناخته شده یعال  آموزش یاجتماع یبر تقاضا مؤثر یعوامل اقتصاد عنوان به

بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری، تغییرات  مؤثریکی دیگر از عوامل 

از وقوع  یناش یاجتماع راتییتغ ،یاجتماع راتیینظور از تغم ،حاضر ةمقالدر اجتماعی است. 

 یآموزش عال یشدن بر تقاضا یو جهان یشامل وقوع انقالب اسالم ،یخیدو رخداد بزرگ تار

 یبر تقاضا ریاخ یها سال یط زین یگرید یاجتماع راتییتغدنبال این امر،  بهاست.  رانیدر ا

از  یناش یتحوالت اجتماع زیاد تیاهم لیدل بهاما  است،  بوده مؤثر یآموزش عال یاجتماع

 هاست. آناز  یناش یاجتماع راتییبر تغ مقاله نیا دیتأک ،دو رخداد مذکوروقوع 

مانند  یانتساب یارهایمع ،یانقالب اسالمناشی از وقوع  یفرهنگ -یاجتماع راتییبا تغ

 یبرا یراه یشگاهدان التیمانند تحص یاکتساب یارهایمع و شده فیتضع ثروت و اصل و نسب

و کسب مدارک  دانشگاهبا ورود به  افراد ؛ بنابرایناست فراهم کردهافراد  یتحرک اجتماع

برای  تقاضا رو نیاز ا ؛دهند افزایش میخود را  یو اجتماع یاقتصاد گاهیپا ،یدانشگاه

 تحصیالت دانشگاهی باال رفته است.

سازی آموزش  خصوصیبازار و  -ش، صنعت دانمحور دانشاقتصاد نیز با ظهور  شدن یجهان

افزایش پذیرش دانشجوی  ةعالی در زمین  های انبساطی آموزش سیاست گرفتن درپیش عالی به
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به این ترتیب تقاضای  .شده استمنجر های مختلف آموزشی کشور  دکتری در زیرنظام

 است. دادهافزایش را اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری 

 و ییگرا از جمله رواج مصرف ،تهیاز مدرن یناش یاجتماع راتییبا تغ شدن یجهانهمچنین 

شدت  بهرا  رانیا ،یجهان ییگرا مصرف ندیفرا ،ریاخ یها دهه در همراه بوده است. شدن یشهر

 گریکدیافراد از  زیتما یبرا رانیا یگرا مصرف ةکه در جامع یاز موارد یکیاست.  کرده متأثر

 یمصرف یکاال کیبه مدرک مانند  ،طیشرا نیت. در ااس یمدرک دانشگاه رود، یکار م به

و  خواهد داشت زین یمنزلت باالتر شته باشد،دا یباالتر رکهرکس مد و شود یم ستهینگر

 .شود یم ادیکسب مدرک ز یبرا یاجتماع یتقاضا

ن فشار اجتماعی و تقاضا برای تحصیل در مقطع ایم دهد مینشان  پژوهشهای  یافتههمچنین 

به این معنی که با افزایش فشار اجتماعی بر افراد، تقاضای  وجود دارد. یدار معنامثبت  ةدکتری رابط

وبلن،  «مصرف تظاهری» ةنظری براساس .افزایش خواهد یافتها برای تحصیل در مقطع دکتری  آن

 اعتبار ،مصرف فرهنگی عنوان بهعالی   آورند تا با مصرف آموزش ها به فرزندانشان فشار می خانواده

 مقطع در یعال  آموزش برای که هایی خانواده درها را نزد دیگران باال ببرند.  و شأن اجتماعی آن

 مقطع این در تحصیل ةادام برای بیشتری تقاضای فرزندان هستند، قائل واالیی ارزش دکتری

 و اکبری پژوهش در جمله از ؛است فرضیه این دیمؤ نیز دیگر های پژوهش. داشت خواهند

 آموزشی ةدور طول رشته و نوع انتخاب عالی، آموزش برای تقاضا شد مشخص (1990) همکاران

 .دارد قرار خانواده اقتصادی های زمینه و اجتماعی فرهنگی، شرایطاز  رتأثم شدت به

تماعی برای تحصیل بر تقاضای اجآن  ریتأثنظام ارزشی و  ،شده یکی دیگر از متغیرهای بررسی

 تقاضای بر توانند می جامعه در حاکم باورهای و ها نگرش ها، ارزشاست. در مقطع دکتری 

 یارزش تخصص داشتن و عالی  آموزش که یا جامعه در. ندباش رگذاریتأث آموزش برای اجتماعی

 به ورود برای اجتماعی تقاضای افزایش موجب نگرشی چنین تاس طبیعی ید،آ می شمار به واال

 .(01: 1990 ،و همکاران اکبری از نقل به 1899 اندرسون،) بود خواهد ها دانشگاه

 ةادام یبا تقاضا برا یعال  آموزش یانبساط یها استیسمیان مقاله نشان داد  یها افتهی

 یمنف فیضعبستگی   هم کیو تنها  ردوجود ندا داری معنا ةرابط یدر مقطع دکتر لیتحص

 یتقاضا برا تنها نه ،یدکتر ةها در دور دانشگاه تیظرف شیکه با افزا یمعن نی. به اموجود است



 048    ...دکتری  مقطع در تحصیل بر تقاضای اجتماعی برای مؤثرعوامل  شناختی تحلیل جامعه

 

آن به  لیدر جامعه و تبد یشدن دکترریبلکه با فراگ ،ابدی ینم شیمقطع افزاتحصیل در این  نیا

 یو تقاضا برا شود میخارج  دنبو از حالت خاصکند،  می دایافت پ آن منزلت ،فراگیر ییکاال

تحصیل در مقطع  ةبه ادام مدل فرایندی بودون، افراد زمانی تصمیمبراساس  .ابدی یآن کاهش م

اما با  ،بود مذکوردکتری گرفته بودند که جامعه دچار کمبود نیروی انسانی متخصص در مقطع 

عالی به سمت   های آموزش افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در این مقطع، سیاست

ا اشباع ب ،شود ها تمام می زمانی که تحصیل آن جهیدرنت، کرده استافزایش عرضه سوق پیدا 

به اهدافشان از تحصیل در مقطع دکتری دست پیدا  غالباً بازار از مدرک دکتری، افراد مذکور

 گیرد. و در جامعه موجی از کاهش تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری شکل میاند  هنکرد

ن متغیرهای ایمبستگی   هم، بیشترین ضریب پژوهشبراساس مدل رگرسیونی همچنین 

وانی متعلق به اترتیب بیشترین فر  اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری به مستقل با تقاضای

 تیدرنهامتغیر نظام ارزشی، تغییرات اجتماعی، انگیزه بهبود وضعیت شغلی، فشار اجتماعی و 

توان گفت در شرایط اقتصادی،  می درمجموع .است های انبساطی آموزش عالی سیاست

و وقوع انقالب  شدن یجهانتغییرات ناشی از از  رثتأمایران که  ةاجتماعی و فرهنگی جامع

بهبود  ةبه انگیز ها ارزش و هنجارها ازی های گیری جهت با است، افراد قرار گرفته اسالمی

افزایش ظرفیت همچنین فشار اجتماعی ناشی از خانواده و اطرافیان و  از رتأثموضعیت شغلی، 

آموزش عالی(، تحصیل در مقطع دکتری را های انبساطی  )سیاست دکتری پذیرش دانشجویان

 .دارد دنبال به را نفع بیشترین برایشان که کنند می انتخاب ای گزینه عنوان به

وجود  یو موانع ها تیمحدود ،ها پژوهشاز  یاریحاضر، مانند بس پژوهش شبردیدر پ

 ةرشت در موضوع مورد مطالعه در یتجرب ةنیشیپ وجود تیمحدود ،موانع نیاز ا یکیداشت. 

مورد  ةها وجود داشت. نمون پرسشنامهدر زمان پرکردن  گرید تیمحدود .بود یشناس جامعه

 ،دلیل اتمام واحدهای آموزشی بهها  آن شتریببودند که  یدکتر انی، دانشجوپژوهش یبررس

 .بود دشوار اریها بس به آن یابیدست؛ بنابراین حضور در دانشگاه نداشتند یبرا یمنظم یبند زمان

 و راهکارها شنهادهاپی

 رشتهمجوز  شیافزا با یدر مقطع دکتر یعال  آموزش ةعرض شیکه افزا رایجبرخالف تصور 
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 یاجتماع یتقاضا شیبه افزا مذکور،ها در مقطع  دانشگاه تیظرف شیو افزا یدکتر یها محل

 میان دهد میحاضر نشان  ةمقال یها افتهیشده است، منجر  یدر مقطع دکتر لیتحص یبرا

 ةرابط یدر مقطع دکتر لیتحص ةادام یبا تقاضا برا یآموزش عال یانبساط یها استیس

 یبرا حال نیبا ا شود. مشاهده می یمنف فیضع بستگی  هم کیو تنها  نداردوجود داری  معنا

 ایکاهنده  یها استیستنها  توان ینم یدر مقطع دکتر یآموزش عال ةیرو یگسترش ب ةحل مسئل

 دانست.شده  یمدت و کارشناسدبلن یحل راهرا  یانقباض

 یا دهیتن درهم ةشبک ر،یاخ یها سال در .است یا دهیچیپ ةدیپد یآموزش عال یاجتماع یتقاضا

 نیبهتر یدر مقطع دکتر لیرسانده که تحص جهینت نیافراد را به ا ،رانیا ةاز عوامل در بستر جامع

و در  استمتنوع  مسئله نیاحل  یبرا ها شنهادیپ رو نیاز ا است؛به اهدافشان  دنیرس یابزار برا

آموزش  یگذار استیس ،یاجتماع-یفرهنگ یها یگذار استیاز س یا دهیتن درهمو  دهیچیپ یا شبکه

 لیها ذ آن ترین مهمخواهد داشت که در ادامه به  یمعن یاقتصاد یگذار استیو س یعال

 .استشده  نبیا یپژوهش یشنهادهایپ انیو در پاشده اشاره  یاتیعمل یشنهادهایپ

 یاتیعمل یشنهادهای( پالف

 جامعه یو عادات رفتار اتیخلق ایمستمر و هدفمند در جامعه بر یلزوم کار فرهنگ: 

رفتاری با عادات و تعمیق باورهای دینی در برخورد  یفرهنگ یابا انجام کاره باید

 ییگرا مدرک ةیروح ساز نهیو رقابت که زم یچشم حسادت، چشم و هم ناپسندی مانند

 .کردمقابله  است در جامعه شده ییگرا و مصرف

 کرده لیتحصزنان  یبرا ویژه ، بهدر جامعه یمختلف رشد اجتماع یرهایمس جادیا. 

 مختلف  یازهایرفع نبرای گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت  منظور بهمناسب  یبسترها جادیا

ا دانشگاه در استعالم کردن دفاتر ارتباط صنعت ب کشور و فعال یو خدمات یکشاورز ،یصنعت

 .ها آناشتغال  ةمسئلحل  منظور به ها به آن آموختگان دانش یها و معرف دستگاه یازهاین

  ؛کشور ینظام آموزش عالگسترش  ةنیروشن، بلندمدت و واحد در زم راهبردیاتخاذ 

 .ابدین رییتغ یدولت رانیها و مد دولت رییبا تغ که یطور به

 یگذار استیس ةنیکشور در زم ییاجرا یها دستگاه یتمام یلزوم انسجام و هماهنگ 

در امر گسترش آموزش  راستا هممنسجم و  یها استیس نیتدو منظور به یآموزش عال
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 .یلیتکم التیدر مقاطع تحص یعال

 یها شاخص :یفیک یها به شاخص یعلم ئتیه یاعضا یارتقا یکم یها شاخص رییتغ 

شده است. در منجر قشر  نیا انیدر م یرمحو به مقاله یعلم ئتیه یاعضا یارتقا یکم

 یمقاله و کمک به ارتقا نیتدو یبرا نهیگز نیبهتر یدکتر انیدانشجو ،طیشرا نیا

 .هستند یدکتر انیدانشجو شیبه افزا لیما استادان نیز رو نیاز ا؛ هستنددانشگاه  استادان

 یاهکارهاو ر ها استیس نیآموختگان و تدو دانش شتریاشتغال ب ةنیکردن زم فراهم 

 .ها آن یشغل تیبهبود وضعمنظور  به یاتیعمل

 کمک  بهارشد  یآموختگان مقاطع کارشناس سطح مهارت و تخصص دانش یارتقا 

 وکار کسب یانداز مهارت راه تیو تقو یکارورز ،یکارآموز یها گسترش دوره

 ها به بازار کار. ورود آن برایسازی  زمینه منظور به

 استخدام و  منظور بهکشور  یو استخدام یادار نیو قوان ها مهنا نییدر آ یزوم بازنگرل

 .یلیمدرک تحص تنها نهمهارت و تخصص و  یبر مبنا یانسان یروین یریکارگ به

 یپژوهش یشنهادهای( پب

در مقطع  لیتحص یبرا یاجتماع یبر تقاضا مؤثراز عوامل  یتعداد یبه بررس ،پژوهش نیدر ا

 یبه بررس توانند یحوزه م نیمند به ا عالقهپژوهشگران  ینبنابراپرداخته شده است؛  یدکتر

 :شود یم ارائه ریز یپژوهش یها شنهادیپمنظور  نیبد .بپردازند بر این پدیده مؤثرعوامل  ریسا

 یآمار ةجامع از نظرحاضر در کل کشور  ةبسط موضوع مقال. 

 یعلم ئتیه یکشور )نقش اعضا ینظام دانشگاه ینقش عوامل داخل یبررس، 

در  لیتحص یبرا یاجتماع یتقاضا شیها و...( در افزا دانشگاه یمال نیتأم ،یمحور مقاله

 .یلیتکم التیتحص یها دوره

 و...( در  یرانتفاعینور، غ امی)دانشگاه آزاد، پ یمختلف آموزش یها رنظامینقش ز یبررس

 آموزش عالی. یاجتماع یتقاضا شیدر افزا گریکدیتعامل و رقابت با 

  استخراج عوامل منظور به یدکتر انیدانشجو دربارة یفیروش ک هب هایی شپژوهانجام 

از منظر  دارشناسانهیپد کردیبا رو یآموزش عال یاجتماع یتقاضا شیافزا بر مؤثر

 .مسئلهبا  ریکنشگران درگ
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