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تاریخ پذیرش89/68/62 :

چکیده
مقالة حاضر بهدنبال بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع
دکتری است .بهمنظور دستیابی به این هدف ،از روش کمی-پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده
است .جامعة آماری پژوهش دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاههای تهران هستند که در
سال تحصیلی  1982-1981معادل  26.820نفر بودند .بدینترتیب  901نفر بهعنوان نمونه به روش
نمونهگیری احتمالی طبقهبندیشده از دانشگاههای مختلف انتخاب شدند .یافتههای مقاله نشان
میدهد با اجرای آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون از میان پنج فرضیة مطرحشده ،چهار
فرضیه تأیید شد .این فرضیهها نشان میدهد میان متغیرهای نظام ارزشی ،تغییرات اجتماعی ،فشار
اجتماعی و انگیزة بهبود وضعیت شغلی با تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری رابطة مثبت معناداری
وجود دارد .همچنین با مقایسة مجذور تأثیرات خالص مشاهده شد متغیر نظام ارزشی با مجذور اثر
خالص ( )6/220بیشترین سهم را در تبیین تقاضای اجتماعی برای ادامة تحصیل در مقطع دکتری
دارد .پس از آن از نظر داشتن بیشترین سهم در تبیین متغیر وابسته ،بهترتیب متغیرهای تغییرات
اجتماعی ( ،)6/121انگیزة بهبود وضعیت شغلی ( ،)6/622فشار اجتماعی ( )6/699و درنهایت
سیاستهای انبساطی آموزش عالی ( ،)6/612قرار دارند .مجموع مجذور اثر خالص متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته مدل  6/129است؛ یعنی حدود  10درصد تغییرات تقاضای اجتماعی برای
تحصیل در دورة دکتری بهکمک مجموع متغیرهای مستقل پژوهش تبیین میشود.
واژههای کلیدی :انگیزة بهبود وضعیت شغلی ،تغییرات اجتماعی ،تقاضای اجتماعی ،فشار
اجتماعی و سیاستهای انبساطی ،مقطع دکتری ،نظام ارزشی.
 .1دکتری بررسی مسائل اجتماعی ،گروه جامعه شناسی ،دانشکدة علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)،
mehdizadeh_mm@ ut.ac.ir
 .2دانشیار گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرانzhashemi@ut.ac.ir ،
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مقدمه و طرح مسئله
توسعة آموزش عالی واقعیت مسلم نیمة دوم قرن بیستم و دوران حاضر است .پاسخ به تقاضای
توده به بسیاری از تغییرات اساسی چندین دهة گذشته منتج شده است ،اما باید دانست که دلیل
توسعة آموزش عالی با چنین سرعتی چیست؟ پاسخ این پرسش چندین جنبه دارد که با
تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دنیا مرتبط است .شاید قدرتمندترین عامل پیشبرندة این
توسعه میزان تقاضای مردم برای دسترسی به آموزش عالی باشد و در بسیاری از کشورها
آموزش عالی ضرورتی برای تحرک اجتماعی و موفقیت اقتصادی است (آلتباخ.)26 :1811 ،
براساس آمارهای بهدستآمده میزان جمعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشور در نیمة
دوم بازة زمانی سالهای اخیر ( 1986تا  )1981رشد بیشتری از نیمة اول آن داشته که در این
بازة زمانی بیشترین رشد مربوط به دانشجویان دورة دکتری تخصصی با نرخ رشد 181
درصدی بوده است .همچنین تحصیالت تکمیلی و بهطورکلی آموزش عالی کشور در سالهای
اخیر ،از نظر کمی شاهد گسترش سریع و روزافزونی بوده است ،اما با توجه به تحققنیافتن
شاخصهای کیفی توسعة آموزش عالی مانند نسبت مناسب دانشجو به استاد ،توسعة اندک
امکانات آزمایشگاهی و رفاهی و ...میتوان این توسعه را نامتوازن تلقی کرد .درحالیکه با
وجود توازن در کمیت و کیفیت آموزش عالی میتواند در اعتالی جامعه و پیشرفت علمی،
فنی ،صنعتی و فرهنگی جامعه تأثیرگذار باشد (زراعتکیش و کلهر.)9 :1981 ،
یکی از مهمترین ویژگیهای تودهایشدن آموزش عالی در ایران ارتباطنداشتن افزایش نرخ
ثبتنام در دانشگاهها و ظرفیت اشتغال در کشور است .افزایش تعداد دانشجویان و گسترش
کمی دانشگاهها بدون توجه به ظرفیتهای موجود و توان بافت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
هر منطقه و درنتیجه وجود خیل عظیم دانشآموختگان بیکار ،از جمله چالشهایی هستند که
امروزه نظام آموزش عالی ایران با آنها روبهروست (صالحی عمران.)21 :1982 ،
هر نوع برنامهریزی برای حل چالشهای مذکور مستلزم شناخت عمیق و دقیق ابعاد و
عوامل پدیدة تقاضای اجتماعی آموزش عالی در مقطع تحصیالت تکمیلی است؛ از اینرو در
مقالة حاضر به فهم جامعهشناختی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر
مقطع دکتری در دهة اخیر در ایران پرداخته شده است.
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اهداف
 .1بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری؛
 .2ارائة راهکارها و پیشنهادها بهمنظور ایجاد توازن در تقاضای اجتماعی برای تحصیل در
مقطع دکتری.
فرضیهها
 .1رابطة مثبت معناداری میان انگیزة بهبود وضعیت شغلی و تقاضا برای تحصیل در مقطع
دکتری وجود دارد.
 .2بین تغییرات اجتماعی و تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری رابطة مثبت معناداری
وجود دارد.
 .9رابطة مثبت معناداری بین فشار اجتماعی و تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری
مشاهده میشود.
 .1بین نظام ارزشی و تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری رابطة مثبت معناداری وجود
دارد.
 .2بین سیاستهای انبساطی نظام آموزش عالی و تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری
رابطة منفی معناداری وجود دارد.

مبانی نظری
در این پژوهش عوامل تغییرات اجتماعی ،فشار اجتماعی ،انگیزة بهبود وضعیت شغلی ،نظام
ارزشی و سیاستهای انبساطی آموزش عالی بهعنوان متغیرهای مستقل ،از نظریههای
جهانیشدن ،نظریة مصرف تظاهری وبلن ،نظریة سرمایة انسانی ،نظریة انتخاب عقالنی
اجتماعی و مدل فرایندی بودون استخراج شدند که بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی
تأثیرگذارند؛ بنابراین نظریههای مذکور را میتوان چارچوب نظری مقالة حاضر درنظر گرفت.
جامعه در حال گذار ایرانی در شرایطی که هنوز فرایندهای مدرنیته و مراحل صنعتی شدن
و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی (ماقبل جامعه اطالعاتی) را متناسب با
ویژگیهای زمینهای خود ،به طور کامل و ثمربخشی طی نکرده است و طبعاً فرهنگ «هم سنخ»

 022مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،0شمارة  ،4زمستان 8930

با آن را بسط نداده و درونی نساخته است ،تحت تاثیر انقالب الکترونیکی و تحوالت فناوری
اطالعات و ارتباطات ،بر امواجی از جهانی شدن و درهم تنیدگی جوامع و بازارها ،به دوره
«مابعدِ مدرن» و جامعه اطالعاتی پرتاب شده است که یکی از پدیدههای اصلی و نوظهور آن
صنعت دانش و بازار دانش است (که به صورت ترکیب مزجی گفته میشود« :صنعت بازار-
دانش») (فراستخواه.)188 :1999 ،
صنعت دانش به این مفهوم با مولفههای چندی قابل توضیح است که در اینجا ذکر

میشود:

 .1کاالیی شدن
 .2تجاری شدن
 .9شرکتی شدن
 .1رقابتی شدن
 .2فراگیر شدن
 .0استاندارد شدن
 .1جهانی شدن و بینالمللی شدن (همان.)262-212 :
درمجموع میتوان گفت جهانیشدن با شکلگیری صنعت دانش -بازار ،کاالییشدن،
تجاریشدن و خصوصیسازی آموزش عالی ،به فراگیرشدن آموزش عالی و درپیشگرفتن
سیاستهای انبساطی در زمینة پذیرش دانشجوی دکتری منجر میشود و به این ترتیب تقاضای
اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری را افزایش میدهد .عالوهبر جهانیشدن ،عامل مؤثر
دیگر در افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی ،تغییرات اجتماعی ناشی از وقوع انقالب
اسالمی در جامعه و تأثیرات آن بر نظام ارزشی مردم است .از جمله علل اجتماعی انقالب
اسالمی از دیدگاه امامخمینی (ره) میتوان به نبود خدمات اجتماعی ،فقر و محرومیت و
وابستگی به بیگانه اشاره کرد که این عوامل سبب افزایش نارضایتی اجتماعی میشود (کشاورز
شکری و همکاران.)00 :1989 ،
انقالب اسالمی با شعارهایی مانند عدالت اجتماعی ،استقالل از بیگانگان و لزوم آگاهی و
بیداری مردم از حقوق خود در جامعه ،به افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی طی دهههای
اخیر در کشور منجر شده است .با وقوع انقالب اسالمی همچنین سلسله نظام قشربندی
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اجتماعی به زیر سوال رفت .با پیروزی انقالب معیارهای اکتسابی مانند تحصیالت دانشگاهی
راهی برای ارتقاء پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد شد؛ لذا افراد با انگیزه ارتقاء پایگاهشان
سراغ کسب مدارک دانشگاهی رفتند .بهتبع آن با گذشت زمان بازار کار از فارغالتحصیالن
دارای مدارک دانشگاهی لیسانس اشباع شد و لذا افراد به دنبال مدارک دانشگاهی باالتر رفتند
(شالچی.)19 :1982 ،
نظام ارزشی ،یا مجموعه کیفیتهای مطلوب و درونی در ساختار روانشناسی افراد ،به
عنوان درونیترین الیههای شخصیت و هویت ،شکلدهنده پایههای نظام نگرشی و رفتاری
آنان است (لطفآبادی و نوروزی)12 :1999 ،؛ از اینرو میتوان گفت نظام ارزشی افراد متأثر
از تغییرات ناشی از جهانیشدن و وقوع انقالب اسالمی ،بر نظام نگرشی و رفتاری آنان تأثیر
گذاشت و بهعنوان یکی از نمودهای خود طی سالهای اخیر به افزایش تقاضای تحصیل در
مقطع دکتری منجر شد.
از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری ،فشار
اجتماعی است .خانوادههای ایرانی متأثر از چشم و همچشمی و در فضای رقابتی جامعه،
بهدنبال راههای افزایش منزلت اجتماعی خود بهکمک مصرف هستند .از سوی دیگر ،مدارک
دانشگاهی با تودهایشدن و تجاریسازی دانشگاه به نوعی کاالی مصرفی تبدیل شدهاند؛ از
اینرو خانوادهها با تحمیل فرزندان برای کسب مدارک دانشگاهی سعی در باالبردن منزلت
اجتماعی خود دارند .برای تبیین این پدیده از نظریة «مصرف تظاهری وبلن» استفاده شده
است.
براساس این نظریه ،برای اینکه شخص در انظار مردم به نیکی شناخته شود ،الزم است به
میزان متداول و گاه نامعین ثروت داشته باشد .آن دسته از اعضای اجتماع که ثروت و توانمندی
کمتری دارند ،در نظر اعضای دیگر ارج کمتری دارند و درنهایت خودشان این شأن را
میپذیرند؛ زیرا احترام شخص به احترامی وابسته است که همسایگان برای او ایجاد میکنند
(وبلن .)10 :1999 ،وبلن همچنین معتقد است برای بهدستآوردن و حفظ آبرو تنها داشتن
ثروت یا قدرت کافی نیست .ثروت یا قدرت باید نشان داده شود؛ زیرا اعتبار تنها با
آشکارکردن آنها بهدست میآید (همان.)92 ،
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از نظر وبلن ،طبیعت تقلید ،چشم و همچشمی و گرایش به مصرف فزاینده تا حدی ناشی
از فشاری است که بر خانواده وارد میشود تا بتواند خود را همسطح دیگران نشان دهد.
قسمتی نیز از این واقعیت سرچشمه میگیرد که هر خانواده در زندگی روزمره با کاالهای
جدیدتر و بهتری روبهرو میشود که خانوادههای دیگر مصرف میکنند .این خانوادهها
میکوشند کاالی برتر را مصرف کنند تا از نتایج آن برخوردار شوند (وبلن 22 :1990 ،به نقل
از کمالی و خودکاری.)29 :1989 ،
عوامل دیگری نیز به افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سالهای اخیر در کشور
منجر شده است .یکی از این عوامل ،انگیزة بهبود وضعیت شغلی است .نظریة سرمایة انسانی،
مدعی تبیین سرمایهگذاری در آموزش عالی بهعنوان کارکردی از تالش اساسی انسان برای
دستیابی به امنیت اجتماعی و توانمندی است؛ زیرا به طور کلی فرض شده است که آموزش
عالی در طول زمان منجر به درآمد اقتصادی بیشتری میشود (هویت 2661 ،به نقل از صالحی
عمران.)20 :1999 ،
از بعد سرمایهگذاری ،آموزش و پرورش و خصوصاً آموزش عالی با گسترش نظریة
سرمایة انسانی بهعنوان کاالی سرمایهای تلقی شده است .در این نظریه ،تحصیالت و هر نوع
مهارت و آموزش ،قابلیت و ظرفیتی در فرد ایجاد میکند که منجر به ایجاد درآمدی بیشتر در
آینده برای وی میشود (عمادزاده 98 :1910 ،به نقل از اکبری و همکاران.)12 :1990 ،
براساس نظریة سرمایة انسانی ،افراد آموزش عالی را نوعی سرمایهگذاری میبینند که منافع
آن در آینده نصیبشان خواهد شد؛ از اینرو برخی افراد برای بهبود وضعیت شغلی خود وارد
مقطع دکتری میشوند؛ زیرا این مدرک را راهی برای کسب امنیت شغلی ،کسب درآمد بیشتر و
یافتن شغل مناسب در آینده میبینند .عالوهبراین با افزایش نرخ بیکاری ،بیکاری از سطوح
تحصیلی پایینتر به باالتر منتقل میشود و در این حالت افراد برای فرار از بیکاری در سطوح
پایینتر تحصیلی ،متقاضی تحصیل در سطوح باالتر میشوند.
در کنار نظریههای مذکور ،نظریة انتخاب عقالنی دربارة موضوع پژوهش کاربرد دارد.
نظریة انتخاب عقالنی بعد منفعتطلبانة آشکاری دارد :من آن چیزی را انتخاب میکنم که
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بیشترین رضایتخاطر یا منفعت را برایم دارد و این فرض وجود دارد که میدانم در چه
وضعیتی قرار دارم (کرایب.)82 :1992 ،
نگاه اقتصادی به ماهیت انسان در این الگو باعث شد تا انتقادهای جدی به نظریة انتخاب
عقالنی صورت بگیرد .مهمترین این انتقادها عدم توجه به نقش و تأثیر عواطف و احساسات
در تصمیمگیری آدمی و نادیدهانگاشتن ارزشها و سیستم باورهای فردی است که نقش
تعیینکنندهای در تصمیمگیری دارند (سلیمانی.)999 :1986 ،
این انتقادات منجر به جرح و تعدیلهایی شد که در نظریة انتخاب عقالنی صورت گرفت
و باعث شد تا گونههای دیگری از این مدل همچون نظریة «انتخاب عقالنی اجتماعی» مطرح
شود .مطابق با این نظریه ،اشخاص در تصمیمگیریهای خود ،عالوهبر منفعت مادی ،اعتقادات
و ارزشهای خود مانند انصاف ،حقشناسی و نوعدوستی را نیز دخالت میدهند (لیتل:1919 ،
 161-89به نقل از اعظمآزاده و آرامی.)11 :1982 ،
براساس نظریة انتخاب عقالنی اجتماعی میتوان گفت افراد متأثر از نظام ارزشی خود
بهطور عقالنی تصمیم میگیرند که وارد مقطع دکتری شوند؛ زیرا انتخاب مذکور (تحصیل در
مقطع دکتری) بیشترین رضایتخاطر یا منفعت را برای آنها بههمراه خواهد داشت.
عامل مؤثر دیگر بر تقاضای آموزش عالی ،سیاستهای انبساطی است .با افزایش
سیاستهای انبساطی آموزش عالی در مقطع دکتری ،تعداد دانشجویان دکتری روزبهروز بیشتر
شده و از حد نیاز بازار کار فراتر رفته است ،اما با فراگیرشدن مدرک دکتری در جامعه ،این
مدرک دیگر مانند قبل برای دارندگان آن تمایز و تشخص نخواهد داشت؛ بنابراین در چنین
شرایطی تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری کاهش خواهد یافت.

پیشینة تجربی
بهمنظور بررسی پیشینة تجربی مرتبط با موضوع پژوهش ،پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط
با تقاضای اجتماعی آموزش عالی بررسی شد .پژوهشهای مختلفی پیرامون این موضوع انجام
شده است که در اینجا به مرتبطترین آنها به موضوع مقاله بهاختصار اشاره شده است:
کرمی و همکاران ( )1981عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی را در چهار بعد
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کلی فردی و خانوادگی ،دانشگاهی ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بررسی کردند .نتایج
آزمون  tنشان میدهد همة عوامل شناساییشده از نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حد
مطلوب ارزیابی شده است .عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت و عوامل فرهنگی و اجتماعی
کمترین اهمیت را دارند .از دیدگاه اکبری و همکاران ( )1990عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی
برای آموزش عالی عبارت است از :ویژگیهای فردی متقاضیان ،محیط مدرسه ،امکانات و
عرضة خدمات آموزشی و شرایط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه .براساس یافتههای
پژوهش آراسته و همکاران ( )1981مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی
بهترتیب زیر هستند :در میان عوامل فردی و روانشناختی ،عالقه ،خودپندارة تحصیلی باال و
کسب شناخت ،از میان عوامل خانوادگی انتظار والدین مبنی بر افتخارآفرینی فرزندان ،اهمیت
باالی درس خواندن برای خانواده و تمایل والدین ،از میان عوامل اجتماعی-فرهنگی ،منزلت
اجتماعی ،تعامالت اجتماعی ،اهمیت دانشجوبودن در میان خویشاوندان و تأثیر دوستان ،در
میان عوامل اقتصادی یافتن شغل مناسب ،کسب درآمد و تلقیکردن تحصیالت بهعنوان
سرمایهگذاری و از میان عوامل آموزشگاهی ،رشتة تحصیلی ،تشویق معلمان و رقابت با
همکالسیها .قارون ( )1992در پژوهش خود نتیجه گرفت تأثیر سطح تحصیالت والدین یا
سرمایة انسانی نسل قبل بر تقاضای ورود به آموزش عالی ،بارزتر و معنادارتر شده است .به
عبارت دیگر ،طی سالهای اخیر تأثیر تحصیالت دانشگاهی والدین بر نگرش فرزندان از وجهة
اجتماعی و احتماالً چشمانداز اقتصادی تحصیالت عالی بیشتر شده است .براساس پژوهش
صالحی ( )1980هرچه به دهکهای درآمدی باالتر میرویم ،آموزش عالی از کاالیی لوکس به
کاالیی ضروری برای خانوارهای شهری و روستایی ایرانی تبدیل میشود.
در این باره منابع خارجی نیز بررسی شد .پژوهش الیوفوتو منون ( )1889به بررسی عواملی
میپردازد که سبب میشود دانشجویان جوان قبرسی ادامة تحصیل را بر ورود به بازار کار
ترجیح بدهند .درنتیجة این پژوهش شش عامل روانشناختی-فردی ،شغلی ،اقتصادی ،مصرفی،
مدرسه و دیگران استخراج شد .عوامل فردی-روانشناختی ،عوامل شغلی و ویژگیهای مقطع
متوسطه تأثیر قابلتوجهی بر انگیزة ادامه تحصیل دانشآموزان دارد .دهسی ( )2611معتقد است
تئوری انتخاب عقالنی در تبیین تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی تنها به عوامل اقتصادی
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توجه دارد و در شرایط پیچیده و غیرتکراری که اطالعات ناقصی موجود است و عوامل
غیراقتصادی نیز دخیل میشوند ،کاربرد ندارد .در این شرایط ،برای تبیین تقاضای اجتماعی
برای آموزش عالی باید به ساختارهای اجتماعی نیز توجه شود و نظریة انتخاب عقالنی با
توجه به تبیین ساختاری تکمیل میشود.
ساده و همکاران ( )2618دالیل افزایش تقاضای آموزش عالی و گسترش کمی دانشگاهها
در ایران را سیاستهای نادرست و برنامههای محافظهکارانة دولتی دانستند .ویرا و ویرا
( )2611دریافتند زمینة اقتصادی کمتر از جهتگیری سیاسی با تقاضای آموزش عالی مرتبط
است .ساخاروپلوس و سوملیس ( )1818بیان کردند مجموعهای از ویژگیهای خانوادگی-
فردی ،جغرافیایی و آموزشگاهی بر تصمیم به ادامة تحصیل دانشآموزان برای ورود به آموزش
عالی مؤثرند .لیا ( )2668به دالیل مؤثر بر تمایلنداشتن دانشجویان به ادامة تحصیل در
مقاطع تحصیلی باالتر اشاره کردهاند که عبارت است از :پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،سرمایة
فرهنگی و اجتماعی ،انتظارات و ساختار خانواده ،دالیل مالی و دالیل نهادی .دنیل و واترمن
( )2619در پژوهش خود نقش نابرابری اجتماعی در دستیابی به تحصیالت تکمیلی را که متأثر
از ارزیابی دانشجویان از عناصر انتخاب عقالنی کاهش مییابد بررسی میکنند .یافتههای
پژوهش نظریة انتخاب عقالنی و پیشبینی آن را تأیید میکند .یافتههای آلبرت ( )2666حاکی
از این است که نخست ،ویژگیهای خانوادگی عناصر مهمی در تقاضای تحصیالت تکمیلی در
اسپانیا هستند ،بهویژه سطح تحصیالت مادر که حتی تعیینکنندهتر از سطح تحصیالت پدر
است .دوم اینکه نشانههای بازار کار در اسپانیا بر تقاضای تحصیالت تکمیلی تأثیر داشته است.
شوارتزمن ( )2612اذعان میدارد گسترش تحصیالت تکمیلی گاهی با رشد تقاضا برای
سرمایة انسانی باکیفیت در اقتصادهای مدرن تبیین شده است ،اما چنین تفسیر کارکردگرایانهای
کافی نیست.
پس از بررسی پیشینة تجربی مرتبط با موضوع پژوهش میتوان گفت در مجموعة این آثار،
عوامل مرتبط با تقاضای آموزش عالی در یک دستهبندی کلی عبارتاند از :عوامل فردی-
خانوادگی (شامل ویژگیهای فردی متقاضیان ،عالقه ،خودپندارة تحصیلی باال و کسب
شناخت ،انتظار والدین مبنی بر افتخارآفرینی فرزندان ،اهمیت باالی درسخواندن برای
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خانواده ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی والدین ،اندازة خانواده و تمایل والدین) ،عوامل اجتماعی-
فرهنگی (شامل منزلت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی ،تغییرات اجتماعی ،اهمیت دانشجوبودن
در میان خویشاوندان و تأثیر دوستان و سرمایة فرهنگی و اجتماعی) ،عوامل نهادی (شامل
محیط مدرسه ،امکانات و عرضة خدمات آموزشی ،رتبة آموزشگاه ،کیفیت آموزشی ،تعداد
فارغالتحصیالن ،سهمیة ثبتنام ورودی ،رشتة تحصیلی ،تشویق معلمان و رقابت با
همکالسیها) و عوامل اقتصادی-سیاسی (شامل تغییرات بازار کار ،هزینة تحصیل ،تولید
ناخالص داخلی ،یافتن شغل مناسب ،کسب درآمد و تلقیکردن تحصیالت بهعنوان
سرمایهگذاری ،گسترش سریع دانشگاههای خصوصی ،ظهور اقتصاد دانشمحور و نیاز به
نیروی کار ماهر و جهتگیری سیاسی).
در آثار بررسیشده ،عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سطوح
مختلف خرد (عوامل فردی -خانوادگی) و کالن (عوامل اجتماعی-فرهنگی ،عوامل نهادی،
عوامل اقتصادی و سیاسی) بهصورت پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر ذکر شدهاند ،اما
پژوهش حاضر با روش کمی و با استفاده از معادالت رگرسیونی و ترسیم نمودار تحلیل مسیر،
سعی کرده است تا به بررسی تأثیر متغیرهای مختلف در تعامل با یکدیگر بر تقاضای اجتماعی
آموزش عالی بپردازد و مدعی است مجموعهای از عوامل مختلف در تعامل با یکدیگر در بستر
جامعة ایران در دهة اخیر به افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی در مقطع دکتری منجر
شده است .از نظر روشی نیز بیشتر پژوهشهای داخلی انجامشده به روش کیفی انجام شده
است .روش کیفی در کنار فهم عمیقی که از مسئلة بررسیشده بهدست میدهد ،از تعمیم نتایج
پژوهش به جامعه ناتوان است؛ از اینرو در این پژوهش ،محقق سعی کرده است با استفاده از
روش کمی ،نتایج حاصل از پژوهش را به جامعة آماری تعمیم دهد .همچنین بسیاری از این
پژوهشها در شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی ،بر عواملی در
سطوح فردی و گروهی تمرکز کردهاند و در تبیین عوامل کالن نیز تنها به بیان عوامل اقتصادی
و سیاسی بهصورت کلی و مبهم اشاره کردهاند و به شناسایی و تبیین دقیق نقش عوامل کالن
اجتماعی در این پدیده نپرداختهاند .همچنین بیشتر پژوهشهای داخلی را محققانی از رشتههای
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مرتبط با آموزش عالی انجام دادهاند و میتوان گفت جای پژوهشهایی با رویکرد
جامعهشناختی به این موضوع خالی است.
پژوهشهای خارجی نیز تا حدی برای پژوهشگر راهگشا بودهاند ،اما با توجه به اینکه
میدان بررسی آنها کشورهای دیگر است که از نظر وضعیت آموزش عالی و سایر زمینههای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بسیار متفاوت از کشور ما هستند ،الجرم عوامل مؤثر بر
تقاضای آموزش عالی در آن کشورها با کشور ما متفاوت خواهند بود؛ از اینرو نیاز است در
این پژوهش به بررسی این عوامل در جامعة ایران پرداخته شود .همچنین آثار فوق به بررسی
عوامل مؤثر بر تقاضای آموزش عالی در تمام مقاطع پرداختهاند ،اما مقالة حاضر در نظر دارد به
بررسی عوامل مذکور بهطور خاص در مقطع «دکتری» بپردازد که ممکن است تا حدی با
عوامل مذکور متفاوت باشند.

مدل و روش پژوهش
مقالة حاضر کمی است که از ابزار پرسشنامه در آن استفاده شده است .جامعة آماری عبارت
است از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاههای تهران که براساس آمار اعالمشده از
سوی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در سال تحصیلی  1982-1981معادل
 820،26نفر هستند که از میان آنها  901نفر بهعنوان نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده
با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب خطای  6/62انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامة محققساخته بود که با احتساب میزان ریزش نمونه 996 ،پرسشنامه ارسال شد.
همچنین در این بخش برای نمونهگیری از روش نمونهگیری احتمالی از نوع طبقهای نسبی یا
متناسب با حجم استفاده شد .با کاربرد راهبرد مذکور ،ابتدا زیرنظامهای مختلف آموزشی با
توجه به نوع ،دستهبندی شدند (دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،دانشگاههای وابسته به
وزارت بهداشت ،دانشگاه پیامنور ،دانشگاه آزاد ،دانشگاههای غیردولتی-غیرانتفاعی و
دانشگاههای وابسته به سایر دستگاههای اجرایی) .سپس با توجه به سهم هر دسته از دانشگاهها
در توزیع فراوانی دانشجویان دکتری ،سهمیهای به هر دانشگاه اختصاص داده شد و متناسب با
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این سهمیه تعداد نمونه در هر دانشگاه مشخص گردید و در هر دانشگاه متناسب با سهمی که
بدان اختصاص داده شده بود ،به روش نمونهگیری تصادفی ساده به انتخاب افراد پرداخته شد.
در پژوهش حاضر ،برای سنجش پایایی از روش پایداری درونی با استفاده از آزمون آلفای
کرونباخ 1استفاده شد و رقم  6/180بهدست آمد .بهمنظور سنجش پایایی ،ابتدا  96نفر از افراد
نمونه پرسشنامه را تکمیل کردند .سپس با استفاده از نرمافزار  SPSSمیزان آلفای کرونباخ
مربوط به هر شاخص بهمنظور سنجش میزان سازگاری درونی گویههای یک شاخص استخراج
شد.
میزان آلفای کرونباخ مربوط به شاخص سیاستهای انبساطی آموزش عالی  ،6/826آلفای
کرونباخ شاخص بهبود وضعیت شغلی  ،6/999آلفای کرونباخ شاخص تغییرات اجتماعی
 ،6/021آلفای کرونباخ شاخص فشار اجتماعی  ،6/102آلفای کرونباخ شاخص نظام ارزشی
 ،6/912آلفای کرونباخ شاخص تقاضای اجتماعی آموزش عالی  6/991و درنهایت میزان آلفای
کرونباخ کل  6/189بهدست آمد.
همانطور که مشاهده شد میزان آلفای کرونباخ همة شاخصها بهجز شاخص تغییرات
اجتماعی ،باالتر از  6/1بود؛ بنابراین آزمون قابلقبول و پرسشنامه پایایی باالیی دارد و میتوان
گفت اجزای درونی (تمام گویهها) مقیاس همبستگی قابلقبولی با یکدیگر دارند .بهمنظور
سنجش اعتبار از نظر صاحبنظران متخصص در موضوع مقاله استفاده شد .برای تعیین اعتبار
پرسشنامه نیز پس از تدوین پرسشنامه با تعدادی از استادان و متخصصان در این مورد مشورت
شد و با رفع نقایص آن ،این نتیجه حاصل شد که شاخصهای بهکاررفته در این پرسشنامه،
معرف حوزة معنایی مفاهیم اصلی است؛ بنابراین پرسشنامه پژوهش حاضر ،اعتبار صوری و
محتوایی دارد .در مقالة حاضر ،بهمنظور تبیین پدیدة افزایش تقاضای آموزش عالی در مقطع
دکتری طی دهة اخیر در کشور ،از بطن چارچوب نظری ،پنج فرضیه مطرح شد که پیشتر به
آنها اشاره شد .صورتبندی فرضیات مذکور در قالب مدل مفهومی زیر قابلمشاهده است:

1. Coronbach’s Alpha
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فشار اجتماعی

تقاضا برای
تحصیل در

تغییرات

مقطع دکتری

اجتماعی

نظام ارزشی

سیاستهای
انبساطی

انگیزة بهبود
وضعیت شغلی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

در ادامه هریک از متغیرهای پژوهش تعریف عملیاتی شده است:
 سیاستهای انبساطی آموزش عالی :منظور از این متغیر ،همة سیاستهایی است که با
هدف انبساط و گسترش آموزش عالی در کشور درپیش گرفته شده است .از جمله
مهمترین این سیاستها در زمینة گسترش دورة دکتری میتوان به سیاست افزایش
ظرفیت دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری و سیاست افزایش مجوز رشته
محلهای دکتری در کشور اشاره کرد.
 بهبود وضعیت شغلی :عبارت است از پیشرفت و ترقی جایگاه شغلی از نظر کسب
امنیت شغلی ،افزایش میزان درآمد ،ارتقای شغلی و یافتن شغل مناسب.
 تغییرات اجتماعی :عبارت است از تغییری قابلرؤیت در طول زمان به صورتی که
موقتی یا کمدوام نباشد وبر ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثر بگذارد
و جریان تاریخ آن را دگرگون کند (روشه .)20 :1998 ،در پژوهش حاضر ،مهمترین
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تغییرات اجتماعی ناشی از دو رویداد عمدة تاریخی وقوع انقالب اسالمی و
جهانیشدن است که در طول زمان با افزایش آگاهی مردم به افزایش تقاضای آموزش
عالی منجر شده است.
 فشار اجتماعی :در معنای کلی عبارت است از نیروهای بالفعل یا بالقوة اجتماعی در جهت
کنترل اندیشه ،رفتار یا عمل انسانها یا هدایت آنها در مسیری خاص .در معنای محدودتر،
فشار اجتماعی بر افکار عمومی اطالق میشود (بیرو .)911 :1996 ،در پژوهش حاضر،
فشار اجتماعی از ترکیب فشار اجتماعی از جانب خانوادهها ،دوستان ،آشنایان ،همکالسیها
و استادان دانشگاه بر افراد برای تحصیل در مقطع دکتری سنجیده شده است.
 نظام ارزشی :در فرهنگ فلسفی الالند ،مفهوم ارزش در ارتباط با اشیا ،کارکرد آنها و
نسبت با آنها در چهار بعد استفاده شده است .1 :تا چه حدةآرزو و عالقه فرد یا گروه
است؟ (تعلق ارزشی)  .2چه مقدار شایستگی توجه و عالقهمندی دارد؟ (ارزش ذاتی) .9
چه هدفی را برآورده میکند؟ (ارزش کارکردی)  .1در یک گروه و زمان معین ،چه مقدار
ارزش مبادلهای دارد؟ (ارزش مبادلهای) (بیرو 112-111 :1912 ،به نقل از طالبی:1992 ،
 .)90منظور از نظام ارزشی در پژوهش حاضر ،ارزشهایی (تعلق ارزشی ،ارزش ذاتی،
ارزش کارکردی و ارزش مبادلهای) است که فرد برای تحصیل در مقطع دکتری قائل است.
 تقاضای اجتماعی آموزش عالی :حاصل مجموع تقاضاهای انفرادی و مجموع
تصمیمهای افراد دربارة نوع و مدت تحصیل ،تقاضای اجتماعی آموزش عالی را شکل
میدهد (کرمی و همکاران.)91 :1981 ،

یافتههای توصیفی
بیش از  06درصد پاسخگویان مرد و حدود  16درصد زن هستند .میانگین سنی پاسخگویان نیز
 92سال است .حداقل سن آنها  22سال و حداکثر سن  29است .حدود  28درصد
پاسخگویان مجرد 98 ،درصد متأهل 1/1 ،درصد مطلقه و  6/2درصد همسر فوتشده هستند.
از نظر وضعیت سربازی 22/2 ،درصد پاسخگویان کارت پایان خدمت داشتند 21/2 ،درصد
معافیت تحصیلی و  16/1درصد معافیت دائم داشتند .دیگر افراد مؤنث بودند ( 99/1درصد) و
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 6/9درصد نیز پاسخی ندادند .بیشتر افراد نمونه ( 91/1درصد) شاغل نبودند و از حدود 09
درصد باقیمانده 29/1 ،درصد دارای شغل پارهوقت و پروژهای بودند .میزان تحصیالت پدر در
 92/1درصد از افراد نمونه سیکل و دیپلم 29/0 ،درصد بیسواد و زیر سیکل 29 ،درصد
فوقدیپلم و لیسانس 8/8 ،درصد فوقلیسانس و باالتر 6/2 ،درصد دارای تحصیالت حوزوی و
 6/9درصد بیپاسخ بودند .میزان تحصیالت مادر در  12/9درصد افراد نمونه سیکل و دیپلم،
 90درصد بیسواد و زیر سیکل 11/9 ،درصد فوقدیپلم و لیسانس 9/9 ،درصد فوقلیسانس و
باالتر و  1/1درصد بیپاسخ بودند 92/1 .درصد افراد نمونه درآمدی نداشتند و از میان 01/0
درصد باقیمانده درآمد  91/2درصد  9- 1میلیون تومان 18/2 ،درصد کمتر از  1میلیون تومان
و  8/9درصد  2-9میلیون تومان بود و تنها درآمد  1/8درصد باالتر از  2میلیون تومان

بود.

یافتههای تبیینی
در این قسمت بهکمک رگرسیون خطی دومتغیره با روش  Enterو آزمون همبستگی پیرسون،
به آزمون هریک از فرضیههای پژوهش پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مجموعة این
رگرسیونها بررسی مدل نظری پژوهش صورت گرفته است .ابتدا آزمون رگرسیون دومتغیره
بین تکتک متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته گرفته شد که نتایج آن در جدول زیر
آمده است:
جدول  .1ضرایب رگرسیونی سادة تقاضای اجتماعی برای مقطع دکتری
متغیرهای مستقل

ضریب

ضریب تعیین

ضریب بتا

همبستگی R

)(R Squar

)(B

مقدار ثابت

سطح معناداری
)(Sig

انگیزة بهبود وضعیت شغلی

6/961

6/81

6/961

9/299

6/666

تغییرات اجتماعی

6/921

6/129

6/921

9/691

6/666

فشار اجتماعی

6/222

6/601

6/222

9/969

6/666

نظام ارزشی

6/216

6/922

6/216

1/101

6/666

6/610

6/666

-6/10

1/292

6/101

سیاستهای انبساطی آموزش
عالی
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سپس آزمون همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع
دکتری انجام شد:
جدول  .2آزمون همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری
تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری

متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری ()sig

انگیزة بهبود وضعیت شغلی

**6/961

6/666

تغییرات اجتماعی

**6/921

6/666

فشار اجتماعی

**6/222

6/666

نظام ارزشی

**6/216

6/666

سیاستهای انبساطی آموزش عالی

-6/610

6/101

** همبستگی در سطح  6/61معنادار است.

نتایج بهدستآمده از آزمون رگرسیون خطی ساده حاکی از این است که میان چهار متغیر
مستقل (انگیزة بهبود وضعیت شغلی ،تغییرات اجتماعی ،فشار اجتماعی و نظام ارزشی) با متغیر
وابسته (تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری) رابطة معناداری دارد و تنها یک متغیر مستقل
(سیاستهای انبساطی آموزش عالی) رابطة معناداری با متغیر وابسته ندارد .همچنین آزمون
همبستگی پیرسون نشان میدهد میان چهار متغیر مستقل با متغیر وابسته همبستگی مثبت معناداری
وجود دارد ،اما میان سیاستهای انبساطی آموزش عالی با متغیر وابسته همبستگی معناداری وجود
ندارد .ضریب بتای استانداردشده نشان میدهد متغیرهای نظام ارزشی ،تغییرات اجتماعی و انگیزة
بهبود وضعیت شغلی از متغیرهای دیگر در تعیین تغییرات تقاضای اجتماعی برای دکتری نقش
مهمتری دارد .این نتایج اهمیت این سه متغیر را در تبیین تقاضای اجتماعی برای دکتری نشان
میدهد .جدول  2نشاندهندة تأیید چهار فرضیة اول پژوهش و رد فرضیة پنجم است:
فرضیة اول :م«انگیزه بهبود وضعیت شغلی» و «تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری» رابطه
مستقیم و صعودی وجود

دارد.

با توجه به اینکه در این آزمون سطح معنیداری برابر با  6/666و کوچکتر از  6/62است،
فرضیه اول با اطمینان  %82تائید میشود و نتایج آزمون این فرضیه نشان میدهد که انگیزه
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بهبود وضعیت شغلی ،تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری دارد .هرچه میزان
انگیزه بهبود وضعیت شغل ی بیشتر باشد ،تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری بیشتر میشود و
برعکس با کاهش این انگیزه ،تقاضا نیز کاهش مییابد.
فرضیه دوم :بین «تغییرات اجتماعی» و «تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری» رابطه مستقیم
و صعودی وجود دارد.
در این آزمون سطح معنیداری برابر با  6/666و کوچکتر از  6/62است ،از این روی
فرضیه دوم با اطمینان  %82تائید میشود و نتایج آزمون این فرضیه نشان میدهد که تغییرات
اجتماع ی ،تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری دارد و هرچه میزان تغییرات
اجتماعی باالتر باشد ،تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری بیشتر میشود و برعکس با کاهش
تغییرات اجتماعی ،این تقاضا کاهش مییابد.
فرضیه سوم :بین «فشار اجتماعی» و «تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری» رابطه مستقیم و
صعودی وجود دارد.
در این آزمون نیز سطح معنیداری برابر با  6/666و کوچکتر از  6/62است ،لذا فرضیه
سوم با اطمینان  %82تائید میشود و نتایج آزمون این فرضیه نشان میدهد که فشار اجتماعی
نیز  ،تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری دارد و هرچه میزان فشار اجتماعی
بیشتر باشد ،تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری بیشتر میشود و برعکس با کاهش فشار
اجتماعی ،این تقاضا نیز کاهش مییابد.
فرضیه چهارم :بین « نظام ارزشی» و «تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری» رابطه مستقیم و
صعودی وجود

دارد.

با توجه به اینکه در این آزمون سطح معنیداری برابر با  6/666و کوچکتر از  6/62است،
فرضیه چهارم نیز با اطمینان  %82تائید میشود و نتایج آزمون این فرضیه نشان میدهد که نظام
ارزشی ،تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری دارد و هرچه نظام ارزشی
قویتر باشد ،تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری بیشتر میشود و برعکس با کاهش قدرت
نظام ارزشی ،این تقاضا نیز کاهش مییابد.
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فرضیه پنجم :بین «سیاستهای انبساطی آموزش عالی» و «تقاضا برای تحصیل در مقطع
دکتری» رابطه غیرمستقیم و نزولی وجود دارد.
با توجه به اینکه در این فرضیه سطح معنیداری برابر با  6/101و بزرگتر از  6/62است،
فرضیه پنجم تائید نمیشود و نتایج آزمون این فرضیه نشان میدهد که سیاستهای انبساطی
آموزش عالی ،تاثیر معناداری بر تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری ندارد.
برای تحلیل مسیر ابتدا باید به تعداد متغیرهای وابسته ،رگرسیون تشکیل دهیم .در اینجا
پنج متغیر وابسته داریم شامل سیاستهای انبساطی ،فشار اجتماعی ،نظام ارزشی ،انگیزه بهبود
وضعیت شغلی و تقاضای اجتماعی برای دکتری ،پس باید پنج مدل رگرسیونی داشته باشیم.
برای اثبات هر یک از مدلهای رگرسیونی ،باید روابط رگرسیون خطی مرتبط با آن مدل
معنادار باشند؛ بدین منظور از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است؛ در ادامه
نتایج این آزمونها برای هر پنج مدل در قالب یک جدول نشان داده شده است:
جدول  .3خالصه مدلهای رگرسیونی تحقیق
شمارة
مدل

1
2

متغیر وابسته

تقاضا

همبستگی ()R

1

سیاستهای
انبساطی

2

9

فشار اجتماعی

1

1

2

ضریب

نظام ارزشی

9

انگیزة بهبود وضعیت
شغلی

2

ضریب همبستگی
چندگانه
()R Square

ضریب
تعدیلشده

برآورد
خطای

معناداری

معیار

6/288

6/928

6/921

6/00662

6

6/281

6/690

6/691

6/91106

6

6/960

6/681

6/698

6/0109

6

6/299

6/298

6/292

6/19610

6

6/199

6/191

6/192

6/9120

6

مدل  .1متغیرهای پیشبین :مقدار ثابت ،تغییرات اجتماعی ،سیاستهای انبساطی ،نظام ارزشی
مدل  .2متغیرهای پیش بین :مقدار ثابت ،تغییرات اجتماعی و فشار اجتماعی
مدل  .9متغیرهای پیشبین :مقدار ثابت ،تغییرات اجتماعی ،انگیزة بهبود وضعیت شغلی
مدل  .1متغیرهای پیش بین :مقدار ثابت ،فشار اجتماعی و تغییرات اجتماعی
مدل  .2متغیرهای پیشبین :مقدار ثابت ،نظام ارزشی .متغیر وابسته :انگیزة بهبود وضعیت شغلی
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با توجه به جدول  ،9همة مقادیر معناداری ) (sigزیر  6/62و معنادار هستند؛ بنابراین هر
پنج معادلة رگرسیون خطی معنادارند .پس از بررسی معادالت رگرسیون خطی ،نمودار مسیر
ترسیم شد و جدول ماتریس تأثیرات شامل تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کاذب و مرتبة صفر
استخراج شد.
E2

سیاستهای
انبساطی آموزش
عالی

-8/828

8/248

E3

E1

8/824

فشار اجتماعی

8/888

تغییرات اجتماعی

تقاضا برای
تحصیل در
دورة دکتری

8/284

8/888
8/988
8/82

بهبود وضعیت
شغلی

8/940

نظام ارزشی

8/499

E4

E5

شکل  .2نمودار تحلیل مسیر

در شکل  ،2آزمون خیدو با درجة آزادی  2معنادار است .مقدار آمارة  Pباید باالی 6/62
باشد که در اینجا  P=6/211و معنادار است .مقدار آمارة  RMSEAنیز باید زیر  6/62باشد که
در اینجا  RMSEA=6/691و معنادار است .درمجموع با توجه به این دو آماره و انجام آزمون
خیدو بر مدل فوق میتوان گفت مدل پژوهش معنادار است .مقدار آمارة  CFI=6/881است.
هرچقدر این آماره به  1نزدیکتر باشد نشاندهندة برازش بیشتر مدل است و در اینجا مقدار
 6/881حاکی از این است که مدل برازش بسیار مناسبی دارد.
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متغیر مستقل

اثر مرتبة

صفر ()r

اثر مستقیم ()p

اثر

غیرمستقیم ()ir

اثر کاذب ()sr

اثر

خالص ()pr

مجذور

اثر خالص

جدول  .4ماتریس اثرات متغیرهای نمودار مسیر شکل 2

نظام ارزشی

6/216

6/229

-6/661

6/621

6/102

6/220

سیاستهای انبساطی

-6/610

-6/121

6

6/111

-6/121

6/612

بهبود وضعیت شغلی

6/961

6

6/611

6/206

6/229

6/622

فشار اجتماعی

6/222

6

6/122

6/681

6/180

6/699

تغییرات اجتماعی

6/921

6/102

6/102

6

6/921

6/121

کل

-

-

-

-

-

6/129

در جدول  1با مقایسة مجذور تأثیرات خالص در ستون آخر نیز مشاهده شد متغیر نظام
ارزشی با مجذور اثر خالص  6/220بیشترین سهم را در تبیین تقاضای اجتماعی برای ادامة
تحصیل در مقطع دکتری دارد .پس از آن از نظر داشتن بیشترین سهم در تبیین متغیر وابسته،
بهترتیب متغیرهای تغییرات اجتماعی ( ،)6/121انگیزة بهبود وضعیت شغلی ( ،)6/622فشار
اجتماعی ( )6/699و درنهایت سیاستهای انبساطی ( )6/612قرار

دارند.

درنهایت مجموع مجذور اثر خالص متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة مدل (ضریب تعیین
 )R2برابر با  6/129است؛ به این معنی که  6/129از تغییرات تقاضای اجتماعی برای تحصیل
در دورة دکتری بهکمک مجموعه متغیرهای مستقل این مدل تبیین

میشود.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهدنبال بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری
است .یافتهها نشان میدهد میان متغیرهای بهبود انگیزة شغلی ،فشار اجتماعی ،تغییرات
اجتماعی و نظام ارزشی با تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری رابطة مثبت
معناداری وجود دارد.
براساس یافتههای پژوهش ،یکی از عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع
دکتری ،انگیزة بهبود وضعیت شغلی است .تعداد دانشجویان دکتری کشور طی دهة گذشته حدود
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 0برابر شده است .همچنین افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کشور با افزایش
بیکاری روبهرشد و صعودی فارغالتحصیالن دانشگاهی همراه بوده است .در این شرایط افراد به
انگیزة بهبود وضعیت شغلی خود (فرار از بیکاری یا پیداکردن شغل بهتر با درآمد و امنیت شغلی
باالتر) برای ادامة تحصیل در مقطع دکتری تصمیم میگیرند .براساس نظریة سرمایة انسانی در
شرایط فعلی جامعة ایران ،افراد تحصیل در مقطع دکتری را نوعی سرمایهگذاری میدانند که منافع
آن در آینده نصیب آنها خواهد شد .نتایج پژوهشهای پیشین نیز بر تأیید این فرضیه داللت
دارد؛ برای نمونه میتوان به نتایج پژوهش قارون ( )1991اشاره کرد که نشان میدهد از میان
مجموعه متغیرهای مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی ،شرایط بازار کار بیشترین تأثیر
را بر تقاضای اجتماعی دارد .همچنین براساس یافتههای پژوهش کرمی و همکاران ( )1981از
میان چهار بُعد مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی ،بعد اقتصادی مهمترین بعد است .آراسته
و همکاران ( )1981نیز یافتن شغل مناسب ،کسب درآمد و سرمایهگذاری در آموزش عالی
بهعنوان عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی شناخته شدهاند.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری ،تغییرات
اجتماعی است .در مقالة حاضر ،منظور از تغییرات اجتماعی ،تغییرات اجتماعی ناشی از وقوع
دو رخداد بزرگ تاریخی ،شامل وقوع انقالب اسالمی و جهانیشدن بر تقاضای آموزش عالی
در ایران است .بهدنبال این امر ،تغییرات اجتماعی دیگری نیز طی سالهای اخیر بر تقاضای
اجتماعی آموزش عالی مؤثر بوده است ،اما بهدلیل اهمیت زیاد تحوالت اجتماعی ناشی از
وقوع دو رخداد مذکور ،تأکید این مقاله بر تغییرات اجتماعی ناشی از آنهاست.
با تغییرات اجتماعی -فرهنگی ناشی از وقوع انقالب اسالمی ،معیارهای انتسابی مانند
ثروت و اصل و نسب تضعیفشده و معیارهای اکتسابی مانند تحصیالت دانشگاهی راهی برای
تحرک اجتماعی افراد فراهم کرده است؛ بنابراین افراد با ورود به دانشگاه و کسب مدارک
دانشگاهی ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود را افزایش میدهند؛ از اینرو تقاضا برای
تحصیالت دانشگاهی باال رفته است.
جهانیشدن نیز با ظهور اقتصاد دانشمحور ،صنعت دانش -بازار و خصوصیسازی آموزش
عالی به درپیشگرفتن سیاستهای انبساطی آموزش عالی در زمینة افزایش پذیرش دانشجوی

 048مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،0شمارة  ،4زمستان 8930

دکتری در زیرنظامهای مختلف آموزشی کشور منجر شده است .به این ترتیب تقاضای
اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری را افزایش داده است.
همچنین جهانیشدن با تغییرات اجتماعی ناشی از مدرنیته ،از جمله رواج مصرفگرایی و
شهریشدن همراه بوده است .در دهههای اخیر ،فرایند مصرفگرایی جهانی ،ایران را بهشدت
متأثر کرده است .یکی از مواردی که در جامعة مصرفگرای ایران برای تمایز افراد از یکدیگر
بهکار میرود ،مدرک دانشگاهی است .در این شرایط ،به مدرک مانند یک کاالی مصرفی
نگریسته میشود و هرکس مدرک باالتری داشته باشد ،منزلت باالتری نیز خواهد داشت و
تقاضای اجتماعی برای کسب مدرک زیاد میشود.
همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد میان فشار اجتماعی و تقاضا برای تحصیل در مقطع
دکتری رابطة مثبت معناداری وجود دارد .به این معنی که با افزایش فشار اجتماعی بر افراد ،تقاضای
آنها برای تحصیل در مقطع دکتری افزایش خواهد یافت .براساس نظریة «مصرف تظاهری» وبلن،
خانوادهها به فرزندانشان فشار میآورند تا با مصرف آموزش عالی بهعنوان مصرف فرهنگی ،اعتبار
و شأن اجتماعی آنها را نزد دیگران باال ببرند .در خانوادههایی که برای آموزش عالی در مقطع
دکتری ارزش واالیی قائل هستند ،فرزندان تقاضای بیشتری برای ادامة تحصیل در این مقطع
خواهند داشت .پژوهشهای دیگر نیز مؤید این فرضیه است؛ از جمله در پژوهش اکبری و
همکاران ( )1990مشخص شد تقاضا برای آموزش عالی ،انتخاب نوع رشته و طول دورة آموزشی
بهشدت متأثر از شرایط فرهنگی ،اجتماعی و زمینههای اقتصادی خانواده قرار دارد.
یکی دیگر از متغیرهای بررسیشده ،نظام ارزشی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل
در مقطع دکتری است .ارزشها ،نگرشها و باورهای حاکم در جامعه میتوانند بر تقاضای
اجتماعی برای آموزش تأثیرگذار باشند .در جامعهای که آموزش عالی و داشتن تخصص ارزشی
واال بهشمار میآید ،طبیعی است چنین نگرشی موجب افزایش تقاضای اجتماعی برای ورود به
دانشگاهها خواهد بود (اندرسون 1899 ،به نقل از اکبری و همکاران.)01 :1990 ،
یافتههای مقاله نشان داد میان سیاستهای انبساطی آموزش عالی با تقاضا برای ادامة
تحصیل در مقطع دکتری رابطة معناداری وجود ندارد و تنها یک همبستگی ضعیف منفی
موجود است .به این معنی که با افزایش ظرفیت دانشگاهها در دورة دکتری ،نهتنها تقاضا برای
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این تحصیل در این مقطع افزایش نمییابد ،بلکه با فراگیرشدن دکتری در جامعه و تبدیل آن به
کاالیی فراگیر ،منزلت آن افت پیدا میکند ،از حالت خاصبودن خارج میشود و تقاضا برای
آن کاهش مییابد .براساس مدل فرایندی بودون ،افراد زمانی تصمیم به ادامة تحصیل در مقطع
دکتری گرفته بودند که جامعه دچار کمبود نیروی انسانی متخصص در مقطع مذکور بود ،اما با
افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در این مقطع ،سیاستهای آموزش عالی به سمت
افزایش عرضه سوق پیدا کرده است ،درنتیجه زمانی که تحصیل آنها تمام میشود ،با اشباع
بازار از مدرک دکتری ،افراد مذکور غالباً به اهدافشان از تحصیل در مقطع دکتری دست پیدا
نکردهاند و در جامعه موجی از کاهش تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری شکل میگیرد.
همچنین براساس مدل رگرسیونی پژوهش ،بیشترین ضریب همبستگی میان متغیرهای
مستقل با تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع دکتری بهترتیب بیشترین فراوانی متعلق به
متغیر نظام ارزشی ،تغییرات اجتماعی ،انگیزه بهبود وضعیت شغلی ،فشار اجتماعی و درنهایت
سیاستهای انبساطی آموزش عالی است .درمجموع میتوان گفت در شرایط اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعة ایران که متأثر از تغییرات ناشی از جهانیشدن و وقوع انقالب
اسالمی قرار گرفته است ،افراد با جهتگیریهایی از هنجارها و ارزشها به انگیزة بهبود
وضعیت شغلی ،متأثر از فشار اجتماعی ناشی از خانواده و اطرافیان و همچنین افزایش ظرفیت
پذیرش دانشجویان دکتری (سیاستهای انبساطی آموزش عالی) ،تحصیل در مقطع دکتری را
بهعنوان گزینهای انتخاب میکنند که برایشان بیشترین نفع را بهدنبال دارد.
در پیشبرد پژوهش حاضر ،مانند بسیاری از پژوهشها ،محدودیتها و موانعی وجود
داشت .یکی از این موانع ،محدودیت وجود پیشینة تجربی در موضوع مورد مطالعه در رشتة
جامعهشناسی بود .محدودیت دیگر در زمان پرکردن پرسشنامهها وجود داشت .نمونة مورد
بررسی پژوهش ،دانشجویان دکتری بودند که بیشتر آنها بهدلیل اتمام واحدهای آموزشی،
زمانبندی منظمی برای حضور در دانشگاه نداشتند؛ بنابراین دستیابی به آنها بسیار دشوار بود.

پیشنهادها و راهکارها
برخالف تصور رایج که افزایش عرضة آموزش عالی در مقطع دکتری با افزایش مجوز رشته
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محلهای دکتری و افزایش ظرفیت دانشگاهها در مقطع مذکور ،به افزایش تقاضای اجتماعی
برای تحصیل در مقطع دکتری منجر شده است ،یافتههای مقالة حاضر نشان میدهد میان
سیاستهای انبساطی آموزش عالی با تقاضا برای ادامة تحصیل در مقطع دکتری رابطة
معناداری وجود ندارد و تنها یک همبستگی ضعیف منفی مشاهده میشود .با این حال برای
حل مسئلة گسترش بیرویة آموزش عالی در مقطع دکتری نمیتوان تنها سیاستهای کاهنده یا
انقباضی را راهحلی بلندمدت و کارشناسیشده دانست.
تقاضای اجتماعی آموزش عالی پدیدة پیچیدهای است .در سالهای اخیر ،شبکة درهمتنیدهای
از عوامل در بستر جامعة ایران ،افراد را به این نتیجه رسانده که تحصیل در مقطع دکتری بهترین
ابزار برای رسیدن به اهدافشان است؛ از اینرو پیشنهادها برای حل این مسئله متنوع است و در
شبکهای پیچیده و درهمتنیدهای از سیاستگذاریهای فرهنگی-اجتماعی ،سیاستگذاری آموزش
عالی و سیاستگذاری اقتصادی معنی خواهد داشت که در ادامه به مهمترین آنها ذیل
پیشنهادهای عملیاتی اشاره شده و در پایان پیشنهادهای پژوهشی بیان شده است.
الف) پیشنهادهای عملیاتی
 لزوم کار فرهنگی مستمر و هدفمند در جامعه برای خلقیات و عادات رفتاری جامعه:
باید با انجام کارهای فرهنگی و تعمیق باورهای دینی در برخورد با عادات رفتاری
ناپسندی مانند حسادت ،چشم و همچشمی و رقابت که زمینهساز روحیة مدرکگرایی
و مصرفگرایی در جامعه شده است مقابله کرد.
 ایجاد مسیرهای مختلف رشد اجتماعی در جامعه ،بهویژه برای زنان تحصیلکرده.
 ایجاد بسترهای مناسب بهمنظور گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت برای رفع نیازهای مختلف
صنعتی ،کشاورزی و خدماتی کشور و فعالکردن دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه در استعالم
نیازهای دستگاهها و معرفی دانشآموختگان به آنها بهمنظور حل مسئلة اشتغال آنها.
 اتخاذ راهبردی روشن ،بلندمدت و واحد در زمینة گسترش نظام آموزش عالی کشور؛
بهطوریکه با تغییر دولتها و مدیران دولتی تغییر نیابد.
 لزوم انسجام و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی کشور در زمینة سیاستگذاری
آموزش عالی بهمنظور تدوین سیاستهای منسجم و همراستا در امر گسترش آموزش
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عالی در مقاطع تحصیالت تکمیلی.
 تغییر شاخصهای کمی ارتقای اعضای هیئتعلمی به شاخصهای کیفی :شاخصهای
کمی ارتقای اعضای هیئتعلمی به مقالهمحوری در میان این قشر منجر شده است .در
این شرایط ،دانشجویان دکتری بهترین گزینه برای تدوین مقاله و کمک به ارتقای
استادان دانشگاه هستند؛ از اینرو استادان نیز مایل به افزایش دانشجویان دکتری هستند.
 فراهمکردن زمینة اشتغال بیشتر دانشآموختگان و تدوین سیاستها و راهکارهای
عملیاتی بهمنظور بهبود وضعیت شغلی آنها.
 ارتقای سطح مهارت و تخصص دانشآموختگان مقاطع کارشناسی ارشد بهکمک
گسترش دورههای کارآموزی ،کارورزی و تقویت مهارت راهاندازی کسبوکار
بهمنظور زمینهسازی برای ورود آنها به بازار کار.
 لزوم بازنگری در آییننامهها و قوانین اداری و استخدامی کشور بهمنظور استخدام و
بهکارگیری نیروی انسانی بر مبنای مهارت و تخصص و نهتنها مدرک

تحصیلی.

ب) پیشنهادهای پژوهشی
در این پژوهش ،به بررسی تعدادی از عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی برای تحصیل در مقطع
دکتری پرداخته شده است؛ بنابراین پژوهشگران عالقهمند به این حوزه میتوانند به بررسی
سایر عوامل مؤثر بر این پدیده بپردازند .بدینمنظور پیشنهادهای پژوهشی زیر ارائه

میشود:

 بسط موضوع مقالة حاضر در کل کشور از نظر جامعة آماری.
 بررسی نقش عوامل داخلی نظام دانشگاهی کشور (نقش اعضای هیئتعلمی،
مقالهمحوری ،تأمین مالی دانشگاهها و )...در افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در
دورههای تحصیالت تکمیلی.
 بررسی نقش زیرنظامهای مختلف آموزشی (دانشگاه آزاد ،پیامنور ،غیرانتفاعی و )...در
تعامل و رقابت با یکدیگر در افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی.
 انجام پژوهشهایی به روش کیفی دربارة دانشجویان دکتری بهمنظور استخراج عوامل
مؤثر بر افزایش تقاضای اجتماعی آموزش عالی با رویکرد پدیدارشناسانه از منظر
کنشگران درگیر با مسئله.
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