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چکیده
تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده در رشتة آموزش عالی در مقاطع مختلف تحصیلی در تأمین نیروی
انسانی متخصص از حیث تولید و گسترش علم ،حل مسائل و مشکالت نظام آموزش عالی کشور
بسیار مهم است؛ از اینرو پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل
در رشتة دانشگاهی «آموزش عالی» انجام شده است .بر همین اساس ،آمار همة تقاضاهای
اجتماعی پذیرفتهشده برای تحصیل در رشتة آموزش عالی در مقاطع و گرایشهای مختلف
(جامعة مدنظر) از زمان تأسیس رشته (سال تحصیلی  ،)1194-1191بررسی و تحلیل شده است.
روش جمعآوری اطالعات بهصورت بررسی اسنادی و مطالعات کتابخانهای و آماری و روش
تحلیل اطالعات بهدستآمده تحلیل محتوایی است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که از
سال تحصیلی  1181-1184به بعد (تا سال  )1189-1187همواره تعداد دانشجویان مقطع دکتری
بسیار بیشتر از دانشجویان مقاطع دیگر بوده و در همة سالهای پذیرش نیز تعداد مردان بیشتر از
تعداد زنان بوده است؛ درحالیکه در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته در بسیاری از سالها از
جمله از سال  1185تاکنون همواره بیشترین تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده مربوط به زنان بوده
است که انتظار میرفت تا در دورة دکتری نیز تقاضای اجتماعی پاسخدادهشده به زنان ،بیش از
مردان باشد ،اما عمالً اینگونه نشده است .یکی از پیامدهای کاهش تقاضای اجتماعی این رشته
در دورة دکتری از سوی زنان ،ترکیب جنسیتی اعضای هیئتعلمی این رشته به نفع مردان و
پایداری این ترکیب در سمتهای مدیریتی آموزش عالی کشور در درازمدت خواهد بود.
واژههای کلیدی :ترکیب جنسیتی ،تقاضای اجتماعی ،رشتة تحصیلی آموزش عالی ،دانشگاه،
فایدة اجتماعی.
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 .1مقاله حاضر از طرح پژوهشی »تحلیل کارآمدی و کارآیی پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی
گرایشهای رشته آموزش عالی در حل مسائل آموزش عالی و پاسخگویی به نیازهای ملی» از مجموعة «طرح جامع
اعتال و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور» که به سفارش «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی» به انجام رسیده؛ مستخرج شده است.
 .4عضو هیئتعلمی مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی( ،نویسندة مسئول مقاله و مجری طرح)،
a.zamani@irphe.ir
 .1عضو هیئتعلمی مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی (همکار اصلی طرح)m.pouratashi@irphe.ir ،
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مقدمه و طرح مسئله
در جهان پیچیدة امروز ،یکی از مهمترین سرمایهگذاریها بر نیروی انسانی ،آموزش است که
نقش بیبدیل و اساسی در تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایة اجتماعی و فرهنگی و در فرایند
رشد و تعالی کشور ایفا میکند (نویدادهم .)486 :1181 ،سـرمایة اجتماعی در کنار سرمایة
اقتصادی و سرمایة انسانی ،بهتازگی بهمثابة متغیری تأثیرگذار در رونـد توسعهیافتگی شناخته
شده است (اندیشمند.)15 :1199 ،
طبیعتاً سرمایهگذاری اصولی در این بخش نقش مهمی در ایجاد امکانات و تسهیالت برای
نسلهای آینده و اقدام صحیح برای توسعة علمی کشور ایفا میکند (ثابتی و همکاران:1181 ،
)65؛ زیرا تشـکیل سـرمایة انسـانی مسـتلزم بهبـود و سـرمایهگـذاری در محـوریتـرین بخـش
تولیـد سـرمایة انسـانی یعنی آموزش عالی اسـت؛ از اینرو توسـعة آمـوزش عـالی در یـک
کشـور میتواند بهکمک پرورش نیروهای متخصص و کارآمد ،زمینهساز پیشرفت کسبوکار و
توسـعة اقتصـادی شود .آموزش عالی در ایران در طول دهههای پس از انقالب با چالشهای
متفاوتی روبهرو بوده است که یکی از این چالشها تقاضای اجتماعی آموزش عالی است (شیری
و نورالهی .)91 :1181 ،تقاضای اجتماعی گسترده برای ورود به آموزش عالی موجب شده است
تا برخی ساختارها در نظام کالن آموزش عالی تغییر کنند یا اصالح شوند و برخی رویهها و
فرایندها بهمنظور پاسخگویی به این تقاضای اجتماعی گسترده ایجاد یا دچار دگرگونی شوند.
درنتیجه پاسخ به حجم تقاضای گسترده برای ورود به آموزش عالی ،شاهد گسترش کمی زیادی
در سطوح و مقاطع مختلف آموزش عالی هستیم .گسترش کمی آموزش عالی تحوالت و
پیامدهایی را به همراه داشته است .از اینرو با نگاهی به عملکرد وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری دربارة ساماندهی رشتهها و کیفیت آموزش عالی شاهدیم که اقداماتی برای مدیریت بهتر
و اثربخش در حوزههای متعدد آموزشی و پژوهشی انجام شده است؛ از جمله اقدام به راهاندازی
رشتة مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد ،ایجاد رشتة مدیریت
آموزش عالی در مقطع دکتری در سال  1179با هدف تربیت متخصصانی در زمینة آموزش و
پژوهش در همة مسائل و معضالت دانشگاهها ،هدایت علمی راههای مشارکت آموزش عالی در
توسعة پایدار فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و حل معضالت اجتماعی ،افزایش کیفیت
برنامهریزیهای آموزشی و درسی با توجه به نیازهای روز جامعه و باالبردن جایگاه علمی کشور
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در سطح بینالمللی (مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دورة دکتری آموزش عالی،
مصوب  .)4-1 :1179پس از مدتی ،مجوز پذیرش رشتة مدیریت آموزش عالی در مقطع دکتری
در سال  1195منسوخ شد و رشتة آموزش عالی در مقطع دکتری با گرایشهای پنجگانة مدیریت
آموزش عالی ،اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی ،برنامهریزی توسعة آموزش عالی،
برنامهریزی درسی در آموزش عالی و فناوری اطالعرسانی در آموزش عالی در سال 1195
تصویب شده است (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .)4 :1195 ،به همین منظور برنامة
آموزشی دورة دکتری رشتة آموزش عالی طی جلسه  110شورای سرپرستان مورخ 1195/7/1
تصویب و ابالغ و اولین ورودیهای این رشته در مقطع دکتری از سال  1191در دانشگاه
شهیدبهشتی تهران پذیرش شد .در سال  1192نیز اولین ورودیهای رشتة مدیریت و برنامهریزی
آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد جذب شدند .اگرچه ابتدا تنها یک دانشگاه (شهیدبهشتی
تهران) به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام کرد ،اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه از
تصویب این رشته ،بسیاری از دانشگاههای دولتی ،آزاد و حتی غیرانتفاعی به پذیرش دانشجوی
رشتههای موصوف روی آوردند که از این میان میتوان به دانشگاههای ارومیه ،اصفهان ،تهران،
خوارزمی ،عالمه طباطبایی ،کردستان ،مازندران و مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی،
دانشگاه پیام نور ،دانشگاه لرستان ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران ،مؤسسه آموزش عالی هاتف
زاهدان و ...اشاره کرد .پذیرش دانشجو در رشتة مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی و رشتة
آموزش عالی با گرایشهای متعدد آن در دانشگاههای مختلف ،حاکی از وجود تقاضای اجتماعی
فراوانی برای ورود به این رشته و گرایشهای آن است .با وجود معیارهای سنجش و پذیرش
دانشجو ،ظرفیت دانشگاهها برای پذیرش در این رشته و همچنین نیازهای جامعه و بهویژه
آموزش عالی کشور ،همة تقاضاهای اجتماعی برای ورود به این رشته پذیرش نمیشود و تنها
تعداد معینی براساس شرایط تعیینشده پذیرفته میشوند؛ بنابراین چنانچه تحلیلی از روند
پذیرش تقاضای اجتماعی در این رشته ارائه شود ،میتوان ضمن پاسخ مناسب به این تقاضاها،
از نتایج آن در راستای سیاستگذاری و برنامهریزی درمورد کارایی و کارآمدی رشتة دانشگاهی
آموزش عالی و همچنین سنجش و پذیرش دانشجو براساس نیازهای وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و جامعه استفاده کرد و به مدیریت این تقاضاها و پیامدهای آن پرداخت؛ از همین رو
این پژوهش به بررسی و تحلیل روند تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده برای تحصیل در رشتة
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دانشگاهی «آموزش عالی» در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاههای مختلف کشور پرداخته
است تا بتواند ضمن تحلیل این روند در هریک از مقاطع تحصیلی و ترکیب جنسیتی
پذیرفتهشده ،روند دانشآموختگی در مقاطع مختلف رشته دانشگاهی آموزش عالی ،بهویژه در
دورة کارشناسی ارشد و دکتری را نیز برآورد کند و تحلیلی بر وضعیت کمی پایاننامهها و
رسالههای رشته آموزش عالی از بدو تأسیس رشته تاکنون داشته باشد.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
در عصر جهانیشدن و رقابتیشدن ،نهاد آموزش عالی برای ایفای نقش و مسئولیتهای حیاتی
خود نیاز دارد تا راهبردهایی را در حوزههای آموزش ،پژوهش ،تجاریسازی علم و فناوری و
متنوعسازی منابع مالی درپیش بگیرد (ملکینیا و همکاران .)045 :1187 ،از سوی دیگر فناوری
نفوذ چشمگیری در نظام آموزشی داشته است .آموزش عالی نیز بهعنوان یکی از مهمترین
متصدیان امر آموزش رسمی و یادگیری مداوم برای تحقق رشد و شکوفایی استعدادهای انسان و
رشد و توسعة جوامع انسانی از دستاوردهای این انقالب بهرهمند شده است (محجوب
عشرتآبادی و قرونه .)1181 ،این انقالب فناوری و جهانیشدن با تغییرات گستردة فرهنگی،
جمعیتی و غیره نیز مصادف بوده است .حتی برخی از آنان را نیز رقم زده و در ذائقة ذینفعان
آموزش عالی و نگرشهای بازیگران نظام آموزش عالی تغییراتی به وجود آورده است؛ بهگونهای
که دانشگاههای سراسر جهان در قرن بیست و یکم تحت فشارهای ناشی از تودهایشدن آموزش
عالی و انتظار افزایش کیفیت و تجاریسازی علم هستند.
دانشجویان در ازای پرداخت برای آموزش عالی ،انتظار دارند تا تجربههای اثربخشی از
آموزش و یادگیری داشته باشند ( .)Fraser and Deane, 1997آموزشگران نیز دریافتهاند که
دانشجویان امروز بسیار متفاوتتر از دانشجویان سالهای قبل هستند؛ بنابراین برای ایجاد ارتباط
صحیح و مناسب با دانشجویان ،باید راهبردهای مناسبی برای این نسل دانشجویان درنظر گرفته
شود ( .)Joan, 2013از سوی دیگر ،به دالیل مختلفی مانند دالیل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی،
تمایل برای افزایش انعطافپذیری در آموزش عالی وجود دارد (.)Collis and Moonen, 2011
این انعطافپذیری در عرصههای گوناگون نظام آموزش عالی همواره مدنظر جامعه و ذینفعان
بوده است .یکی از این موارد ،انعطافپذیری به سرمایة انسانی بالقوة موجود در جامعه و
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پاسخگویی مناسب به تقاضای بازار و همچنین تقاضای اجتماعی مبتنی بر ورود به دانشگاه و
آموزش عالی بوده است.
در ادبیات اقتصادی ،تقاضا عبارت است از حداکثر میزان خرید کاال یا خدمت معین در دورة
زمانی مشخصی که از سوی متقاضی صورت میگیرد .آموزش عالی نیز بهعنوان یک خدمت،
متقاضیانی دارد که با تأثیرپذیری از شرایط و متغیرهای مختلف تصمیم میگیرند بهعنوان یک
خریدار از خدمات آموزش عالی بهرهمند شوند .تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی مانند
تقاضای بازار ،برآیند تقاضای افراد برای آموزش عالی است که عمدتاً بهصورت رفتار جمعی
شکل میگیرد و از عوامل گوناگون متأثر میشود (کارنامه حقیقی و اکبری)71 :1192 ،؛ زیرا
وجود تقاضای اجتماعی بیانگر این نکتة مهم در توسعة آموزش عالی است که دالیل اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و ...متعددی زمینهساز این تقاضا و انتظار بودهاند که موجب شدهاند ادامة
تحصیل و کسب مدرک دانشگاهی ،نوعی ارزش تلقی شود .همچنین تصویر ذهنی خاصی را
برای افراد جامعه ایجاد میکند و سبب افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی میشود؛
بنابراین باید برای حل این موضوع و پاسخگویی مطلوب به این تقاضای اجتماعی ،به علل
پدیدآورندة آن نیز توجه کرد.
تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی ،حاصل مجموع تقاضاهای انفرادی است و مجموع
تصمیمهای افراد دربارة نوع و مدت تحصیل ،تقاضای اجتماعی آموزش عالی را شکل میدهد.
برایناساس میتوان گفت تقاضای اجتماعی آموزش عالی ،تابعی از دو گروه است :عوامل فردی
است و عوامل مربوط به تصمیمهای دیگران و شرایط عمومی مؤثر بر تصمیم افراد .بدیهی است
هر دو گروه از عوامل مذکور در تعیین تعداد افراد واجد شرایط ورود به آموزش عالی و نیز
تعداد افراد متقاضی از میان واجدان شرایط دخیل هستند (کرمی و همکاران .)17 :1187 ،به بیان
دیگر ،از منظر اجتماع ،تقاضای آموزش عالی در قالب دو رویکرد عاملیت محور و ساختارمحور
قابلتبیین است .از منظـر عاملیـت ،فـرد و شـرایط فـردی تعیینکنندة تقاضـای او بـرای ادامـة
تحصیل در دورههای آموزش عالی است .جنسیت ،آمال و عالیق دانشآموزان به موفقیـت و
پیشرفتهای آموزشـی از مهمترین عوامـل فـردی اسـت کـه تصـمیم فـرد بـرای ادامـة
تحصـیل را رقـم میزند .از منظـر سـاختاری ،عـواملی مانند محـیط خـانواده و مدرسـه،
امکانات آموزشـی و شـرایط فرهنگـی و اجتمـاعی در جامعـه ،اعـم از آینـدة شـغلی ،رشـد
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درآمدهای مورد انتظار و ارزشها و هنجارهای ادامة تحصیل میتواند بـر تصـمیم افـراد برای
ادامة تحصیل و تقاضا برای آموزش عالی مؤثر باشد (شیری و نورالهی 97 :1181 ،به نقل از
منون 1889 ،و استفرد و همکاران  .)1892این عوامل موجب ایجاد فشار اجتماعی مختلفی برای
ورود به دانشگاه و کسب مدرک دانشگاهی و تحصیالت تکمیلی میشود؛ برای مثال در کشور ما
عالوهبر افزایش جمعیت ،یکی از مواردی که موجب ایجاد چنین فشاری میشود ،عوامل
ساختاری مربوط به محیط عمومی اجتماع و خانواده است .این عامل تصمیمگیریهای فرد
دربارة تقاضای ادامة تحصیل و کسب مدرک را بهشدت تأثیر میکند؛ بهویژه اینکه در فرهنگ ما
تحصیالت عالیه سبب کسب منزلت اجتماعی میشود .همچنین عواملی مانند چشم و
همچشمیها ی درون خانوادگی و فامیلی و حتی گاهی محلی نیز این نگرش را بیش از اندازه
پررنگ میکند؛ از اینرو حجم فراوانی از تقاضا برای ادامة تحصیل در دانشگاهها به آموزش
عالی کشور گسیل میشود و زمینة گسترش کمی و بهدنبال آن ایجاد پیامدهای مختلفی دربارة
این گسترش است .شناسایی روندهای آماری تقاضای اجتماعی در این رابطه کمک میکند تا
بتوان متناسب با آن تقاضا ،ضمن پاسخگویی مطلوب به علل و عوامل ایجادکنندة آن و همچنین
مدیریت پیامدهای ناشی از این موضوع نیز پرداخت .بر این مبنا ،عوامل دیگری که بررسی
تقاضای اجتماعی آموزش عالی را ضروری میکنند ،عبارتاند از:
 .1افزایش نرخ رشد جمعیت در چند دهة گذشته و افزایش روزافزون تقاضا برای ادامة تحصیل
در دانشگاهها که لزوم شناخت انگیزهها و عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی جوانان برای
ادامه تحصیل در دانشگاهها را مطرح میکند.
 .4در رویکرد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی ،سطح مطلوب سرمایهگذاری یا توسعة این
بخش ،میزان تقاضای افراد است؛ با این ایده و نظر که آموزش عالی باید در دسترس همة
کسانی قرار بگیرد که شایستگی ورود به آن را دارند.
 .1در رویکرد برنامهریزی نیروی انسانی ،مالک سرمایهگذاری و توسعة ظرفیتها ،تأمین تعداد
نیروی انسانی آموزشدیدة مورد نیاز بخشها ی مختلف اقتصادی و اجتماعی است که با
تشخیص این نیاز میتوان میزان بهینة سرمایهگذار ی آموزشی برای نیل به اهداف رشد
اقتصادی را مشخص کرد (مختاریان 1 :1182 ،به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه
اصفهان.)1192 ،
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نکتة مهم دیگر دربارة تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی ،وجود دو تقاضای اجتماعی
است .تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده که از آن به تقاضای اجتماعی تأمینشده یا قابلتأمین نیز
یاد میشود و «عبارت است از آن بخش از تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی که تحقق
یافته است .به عبارت دیگر همة تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی بهعلت محدودیت
ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأمین نمیشود» (اکبری .)14 :1195 ،دوم
تقاضای اجتماعی پذیرفتهنشده که به اصطالح به متقاضیان پشت کنکور مانده و طالب تحصیل
در آموزش عالی گفته میشود .این تقاضاها نهاد آموزش عالی و جامعه را با چالشهایی
روبهرو میکنند ؛ زیرا از سویی برخی از این تقاضاها به دالیل مختلف (کمبود منابع ،نبود
شایستگیهای مورد نظر و )...پذیرفته نمیشود و پدیدهها ی متعدد اجتماعی از جمله پشت
کنکوری و بازار داغ مشاغل مربوط به این موضوع را رقم میزند  .افزون بر این ،پیامدهای
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی گستردهای را برای جامعه به دنبال دارد .از سوی دیگر،
یکی از رویکردهای برنامهریز ی توسعة آموزش عالی ،پاسخگویی به تقاضای آموزش عالی
است .این مهم ،ضرورت شناخت و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سالهای آتی مطرح
میکند (قارون .)71 :1191 ،همچنین به منظور پاسخگویی به این تقاضاها باید سرمایهگذاری
هنگفتی برای تجهیزات و منابع فیزیکی ،مالی و کالبدی و انسانی در حوزة آموزش عالی انجام
داد .بر این مبنا ،اقداماتی که برای پذیرش تقاضاها صورت میپذیرد  ،پیامدهایی را هم بهدنبال
خواهد داشت؛ برای مثال ،افزون بر تغییر ترکیب جنسیتی دانشجویان در سطوح مختلف
تحصیلی ،یک ی از پیامدهای تقاضای اجتماعی گسترده دربارة آموزش عالی و گسترش کمی
آموزش عالی ،افزایش ورود دختران و کاهش نسبی ورود پسران به دانشگاه است که در چند
سال اخیر توجه صاحبنظران اجتماعی و مسئوالن کشوری را به خود جلب کرده است .از
سال  1107و بعد از انقالب اسالمی ،تغییرات اساسی در نظام پذیرش دانشجو در کشور رخ
داده است .هدف این تغییرات و اصالحات ایجاد شانس برابر برای همة داوطلبان ،فارغ از
عواملی از قبیل وضعیت فرهنگی ،اقتصادی ،جنسیت و گسترة جغرافیایی برای ورود به
دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی بوده است (ظهیری نیا و بهروزیان 75 :1181 ،به نقل از
خدایی .)4558 ،براین اساس نسبت دانشجویان زن در سال تحصیلی  1101-1105معادل 48/7
درصد کل دانشجویان بوده است که این وضعیت با اندکی نوسان تا بیش از بیست سال بعد
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یعنی تا سال تحصیلی  11714-1174نیز تداوم داشته است .افزایش قابلتوجه زنان از سال
تحصیلی  1172-1171به بعد رخ میدهد و تا سال تحصیلی  1192-1191از  15/0به 01/8
درصد افزایش مییابد (قانعی راد و خسرو خاور .)119-117 :1190 ،همچنین پاسخ به
تقاضاها و همگانی سازی آموزش به کاهش استانداردها در نظام دولتی منجر میشود.
مردمی کردن آموزش عالی دولتی زمانی که آموزش عالی تنها برای تعداد محدودی از ممتازان
جامعه در دسترس است ،به نظام نخبهگرایی آسیب میرساند ؛ بنابراین تقاضای افراد غنی و
پولدار برای آموزش بهتر ،از توسعة مؤسسات خصوصی حمایت کرده است (آراسته و
جمشیدی 98 :1181 ،به نقل از جانتان و همکاران )0 :4556 ،و درنهایت اینکه پدیدة بیکاری
و حتی مهاجرت را به دنبال دارد .پیامدهای تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده برای تحصیل
مزایایی را نیز دارد؛ برای مثال یکی از پیامدهای مثبت تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده ،پژوهش
است که در دورههای تحصیالت تکمیلی در قالب پایاننامهها و رسالههای دورة دکتری متبلور
و سبب گسترش علم و فناوری میشود .در تبیین قدرت یک کشور بهوضوح میتوان جایگاه
علم و فناوری را مشاهده کرد .کشورهایی که سرمایهگذاری در قدرت اقتصادی را مهمترین
هدف خود میدانند ،شاهد پیشرفت و رشد چشمگیری در شاخصهای مربوط به جایگاه علم
و فناوری بودند (نوروزی چالکی و مددی .)1182 ،تولید علم و گسترش پژوهش ،وضعیت
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی را در موقعیت بینالمللی تقویت میکند و در داخل نیز اگر
این پژوهشها کارآمدی و کارایی داشته باشند ،موجب رفع نیازهای جامعه و نظام آموزش
عالی کشور میشوند.
جدول  .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشگر

نتیجه پژوهش
میان متغیرهای نظام ارزشی ،تغییرات اجتماعی ،فشار اجتماعی و انگیزة بهبود وضعیت شغلی با

مهدیزاده و
هاشمی،
()1189

تقاضا برای تحصیل در مقطع دکتری رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .متغیر نظام ارزشی با
مجذور اثر خالص ( )5/446نیز بیشترین 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 ( ،)5/147انگیزة بهبود وضعیت شغلی ( ،)5/504فشار اجتماعی ( )5/519و
درنهایت سیاستهای انبساطی آموزش عالی ( )5/510قرار دارند.

کرمی و

عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی در چهار بعد کلی فردی و خانوادگی ،دانشگاهی،

همکاران

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جای میگیرد که از میان عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت و عوامل

()1187

فرهنگی و اجتماعی ،کمترین اهمیت را دارند.
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ادامه جدول  .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشگر

نتیجه پژوهش

بکایی و

متغیر هزینة آموزش و تحصیل خانوار و همچنین شاخص دستمزد بهعنوان هزینة فرصت دارای تأثیر

همکاران()1186

منفی و متغیرهای شهرنشینی و هزینة دولت در آموزش بر تعداد دانشجویان تأثیر مستقیمی دارد.
افزایش رونـد بـاروری دهـة  1160-1100و کــاهش آن در دهــة اخیــر ،نقــش تعیینکنندهای
در افــزایش و کــاهش تقاضــای اجتماعی آموزش عالی دارد .انتقـال کوهـورت موالیـد -1100

شیری و نورالهی

 1160بـه سـنین دورة تحصیلی متوسطه و سنین تقاضای آموزش عالی سبب افزایش چشمگیر

()1181

تقاضای اجتماعی آموزش عالی طی سالهای  9476 -1176شده است .همچنـین کـاهش
بـاروری سالهای پایـانی دهة  ،65به کاهش تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سالهای اخیر
منجر شده است.

ساده و همکاران
()4518
الیویرا و
همکاران()4510

سیاستهای نادرست و برنامههای محافظهکارانة دولتی به افزایش تقاضای آموزش عالی منجر
شده است.
سیاست اصلیترین عامل تقاضای آموزشی است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و موضوع آن تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل در رشتة
دانشگاهی «آموزش عالی» در مقطع دکتری ،کارشناسی ارشد ،کارشناسی و کاردانی با
گرایشهای مختلف است .بر همین اساس آمار همة تقاضاهای پذیرفتهشده (سرشماری) در
رشتة آموزش عالی در مقاطع چهارگانة فوق (جامعة تحلیلشده) از زمان تأسیس رشته (سال
تحصیلی  )1194-1191در هریک از مقاطع تحصیلی تا زمان اجرای پژوهش (سال تحصیلی
 )1189-1187بررسی و تحلیل شده است .روش جمعآوری اطالعات بهصورت بررسی اسنادی
و مطالعات کتابخانهای و آماری بوده است .تجزیه و تحلیل استفادهشده در پژوهش حاضر نیز
تحلیل محتوای اسناد و مدارک (تحلیـل ثانویـه) بوده است.

یافتههای پژوهش
در جدول  ،4فهرست دانشگاههایی که طی سالهای تحصیلی  1194-1191تا  1189-1187به
تقاضای اجتماعی دربارة رشتة آموزش عالی پاسخ مثبت دادهاند و حداقل در یکی از مقاطع
تحصیلی کاردانی تا دکتری تخصصی دانشجو پذیرش کردهاند آمده است .براساس یافتههای
جدول  ،4از سال تحصیلی  1194-1191تا سال تحصیلی  1197-1196تنها دانشگاه شهیدبهشتی
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و دانشگاه آزاد اسالمی به تقاضای اجتماعی دربارة پذیرش در رشتة آموزش عالی پاسخگو
بودهاند و تنها در مقاطع تحصیالت تکمیلی به پذیرش دانشجو اقدام کردهاند .از سال تحصیلی
 1199 -1197دانشگاه عالمه طباطبایی ،مؤسسة آموزش عالی هاتف زاهدان و مؤسسة آموزش
عالی پویش قم به جمع مؤسسات آموزش عالی پذیرندة دانشجو پیوستهاند.
جدول  .2دانشگاههایی که به تقاضای اجتماعی برای ورود به رشتۀ آموزش عالی پاسخ مثبت دادهاند
مقطع تحصیلی
سال تحصیلی

نام مؤسسۀ آموزش عالی

1191-1194

دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه آزاد اسالمی
مؤسسة آموزش عالی
هاتف  -زاهدان
مؤسسة آموزش عالی
پویش -قم
دانشگاه تهران
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه تهران
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه لرستان
دانشگاه آزاد اسالمی

1194-1191
1191-1192
1192-1190
1190-1196
1196-1197

1197-1199

1199-1198

1198-1185

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

دکتری

ارشد

تخصصی
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
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ادامه جدول  .2دانشگاههایی که به تقاضای اجتماعی برای ورود به رشتۀ آموزش عالی پاسخ مثبت
دادهاند
مقطع تحصیلی
سال تحصیلی

1185-1181

1181-1184

1184-1181

1181-1182

نام مؤسسۀ آموزش عالی
دانشگاه تهران
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه پیامنور
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه ارومیه
دانشگاه تهران
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه مازندران
دانشگاه پیام نور
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه ارومیه
دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه مازندران
مؤسسة پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه علم و فرهنگ
تهران
دانشگاه ارومیه
دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

دکتری

ارشد

تخصصی
*

*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
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ادامه جدول  .2دانشگاههایی که به تقاضای اجتماعی برای ورود به رشتۀ آموزش عالی پاسخ مثبت
دادهاند
مقطع تحصیلی
سال تحصیلی

1182-1180

1180-1186

نام مؤسسۀ آموزش عالی
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه کردستان
دانشگاه مازندران
مؤسسة پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه علم و فرهنگ
تهران
دانشگاه ارومیه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه کردستان
دانشگاه مازندران
مؤسسة پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی
دانشگاه پیامنور
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه علم و فرهنگ
تهران
دانشگاه ارومیه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

دکتری

ارشد

تخصصی
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
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ادامه جدول  .2دانشگاههایی که به تقاضای اجتماعی برای ورود به رشتۀ آموزش عالی پاسخ مثبت
دادهاند
مقطع تحصیلی
سال تحصیلی

1186-1187

نام مؤسسۀ آموزش عالی
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه کردستان
دانشگاه مازندران
مؤسسة پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی
دانشگاه پیامنور
دانشگاه آزاد اسالمی
مؤسسة آموزش عالی
عرفان
دانشگاه علم و فرهنگ
تهران
مؤسسة آموزش عالی خاتم
مؤسسة آموزش عالی الوند
دانشگاه ارومیه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه علم و فرهنگ
تهران
دانشگاه کردستان
دانشگاه مازندران
مؤسسة پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی
دانشگاه پیامنور
دانشگاه آزاد اسالمی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

دکتری

ارشد

تخصصی
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
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ادامه جدول  .2دانشگاههایی که به تقاضای اجتماعی برای ورود به رشتۀ آموزش عالی پاسخ مثبت
دادهاند
مقطع تحصیلی
سال تحصیلی

1187-1189

نام مؤسسۀ آموزش عالی
مؤسسة آموزش عالی
مهرگان
مؤسسة آموزش عالی خاتم
دانشگاه ارومیه
دانشگاه اصفهان
دانشگاه تهران
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه علم و فرهنگ
تهران
دانشگاه کردستان
دانشگاه مازندران
مؤسسة پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی
دانشگاه پیامنور
دانشگاه آزاد اسالمی
مؤسسة آموزش عالی علوم
و توسعة آریا
مؤسسة آموزش عالی خاتم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

دکتری

ارشد

تخصصی

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

با توجه به جدول  ،4روند پاسخگویی به تقاضای اجتماعی متقاضیان تحصیل به رشتة
آموزش عالی هر سال گسترش مییابد و تا سال تحصیلی  1189 -1187تعداد  10دانشگاه و
مؤسسة آموزش عالی به پذیرش دانشجو در این خصوص اقدام کرده است .برخالف روند
گسترش هر سالة دانشگاهها درمورد پذیرش دانشجو ،براساس اطالعات دریافتی از شکل ،1
پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تنها در دو سال تحصیلی صورت گرفته است .در سال
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تحصیلی  1199 -1197مؤسسة آموزش عالی پویش قم و در سال تحصیلی 1186-1180
مؤسسة آموزش عالی الوند به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی این رشته اقدام کردهاند .پذیرش
دانشجو در سال تحصیلی  81( 1199 -1197دانشجو) بسیار بیشتر از پذیرش دانشجو در سال
تحصیلی  1( 1186-1180دانشجو) در مقطع کاردانی بوده است .همچنین براساس یافتهها
ترکیب جنسیت زنان پذیرششده بیشتر از آقایان بوده است.

شکل  .1روند پذیرش دانشجویان کاردانی رشتۀ آموزش عالی طی سالهای بررسیشده (تقاضای پذیرفتهشده)

روند پذیرش دانشجویان کارشناسی بر اساس شکل  4نشان میدهد که دانشگاهها در 1
سال تحصیلی به پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشتة آموزش عالی اقدام کردهاند .تعداد
جمعیت پذیرششده در این شکل نشان میدهد در سال تحصیلی  1199-1197تعداد 178
دانشجو ،در سال تحصیلی  1185-1198تعداد  80دانشجو و در سال  1186-1180تعداد 69
دانشجو در این رشته پذیرش شده اند ،اما ترکیب جنسیت پذیرش در سالهای پذیرش نشان
میدهد که در اولین سال پذیرش دانشجو در این مقطع ،تعداد آقایان ( 114نفر) بیش از 1
برابر تعداد خانمهای ( 27نفر) پذیرش شده بوده است ،اما در سال دوم پذیرش (سال تحصیلی
 )1185-1198تعداد خانمهای پذیرفتهشده ( 95نفر) بیش از پنج برابر آقایان ( 10نفر)
پذیرش شده بوده است .در سال سوم پذیرش نیز تعداد خانمهای پذیرفتهشده ،اندکی بیشتر از
تعداد آقایان پذیرفتهشده بوده است.
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شکل  .2روند پذیرش دانشجویان کارشناسی رشتۀ آموزش عالی طی سالهای بررسیشده (تقاضای
پذیرفتهشده)

تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشتة آموزش عالی در سالهای تحصیلی -1191
 1194تا  1189-1187به تفکیک جنسیت در شکل  1آمده است .همانطور که مشاهده میشود،
اولین پذیرش در این مقطع در سال تحصیلی  1190-1192در گرایش برنامهریزی آموزش عالی
بوده است و طی سالهای تحصیلی  1197-1196تا  1185-1198تعداد دانشجویان مرد بیشتر از
دانشجویان زن بوده است ،اما از سال  1181-1185به بعد ،تعداد دانشجویان زن از دانشجویان
مرد در مقطع کارشناسی ارشد بیشتر شده و در سال تحصیلی  ،1189-1187ترکیب جنسیت
پذیرششده به یکدیگر نزدیک شده است.

شکل  .1روند پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش عالی (تقاضای پذیرفتهشده)
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براساس یافتههای شکل  ،1در سال تحصیلی  1181-1185جهش گستردهای دربارة تعداد
پذیرفتهشدگان و تقاضای تأمینشدة رشتة آموزش عالی وجود دارد .این جهش در سال تحصیلی
بعدی کاهش چشمگیری داشته و سال بعد از آن نیز این کاهش ادامه یافته است ،اما بار دیگر از
سال تحصیلی  1182-1181شیب نمودار ،افزایش مثبت داشته است و بیشتر پذیرش تقاضا را
نشان میدهد و این روند افزایشی تا دو سال آتی آن نیز ادامه داشته است.
تعداد دانشجویان مقطع دکتری رشتة آموزش عالی در سالهای تحصیلی  1194-1191تا
 1187-1186به تفکیک جنسیت در شکل  2آمده است .همانطور که مشاهده میشود در همة
سالهای بررسیشده تعداد دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن بوده و شیب پذیرش دانشجو
در مقطع دکتری در هر دو ترکیب جنسیت ،همواره تا سال تحصیلی  1187-1186روند افزایشی
داشته است.

شکل  .1روند پذیرش دانشجویان دکتری رشتۀ آموزش عالی طی سالهای بررسیشده (تقاضای پذیرفتهشده)

درنهایت تعداد کل دانشجویان رشتة آموزش عالی (در همة مقاطع تحصیلی) در سالهای
تحصیلی  1194-1191تا  1189-1187و به تفکیک جنسیت در جدول  4آمده است .همانطور
که مشاهده میشود ،بیشترین فراوانی پذیرش دانشجوی رشتة آموزش عالی در سال تحصیلی
 1186-1180به تعداد  728دانشجو و پس از آن ،در سال تحصیلی  97-1187به تعداد 691
دانشجو بوده است .درمورد جنسیت دانشجویان رشتة آموزش عالی ،براساس یافتههای
بهدستآمده جدول  ،1در بیشتر سالهای بررسیشده تعداد دانشجویان مرد در مقایسه با
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دانشجویان زن بیشتر بوده و تنها در دو سال تحصیلی  1181-1185و  1185-1198تعداد
دانشجویان زن از دانشجویان مرد بیشتر بوده است.
جدول  .1تعداد کل دانشجویان رشتۀ آموزش عالی طی سالهای بررسیشده (تقاضاهای تأمینشده)
سال تحصیلی

زن

مرد

جمع کل

1191-1194

-

8

8

1194-1191

1

14

10

1191-1192

9

41

11

1192-1190

12

18

01

1190-1196

14

20

07

1196-1197

14

64

82

1197-1199

109

462

244

1199-1198

42

00

78

1198-1185

88

06

100

1185-1181

169

150

471

1181-1184

99

82

194

1184-1181

85

119

459

1181-1182

114

168

151

1182-1180

416

404

269

1180-1186

107

184

728

1186-1187

155

161

661

1187-1189

111

175

691

روند کلی پذیرش دانشجویان رشتة آموزش عالی طی سالهای بررسیشده (شکل  )0نشان
میدهد از ابتدای پذیرش دانشجوی رشتة آموزش عالی در سال تحصیلی  1194-1191تا سال
تحصیلی  1197-1196روند صعودی و با شیب مالیم وجود دارد .در سال تحصیلی 1199-1197
پذیرش دانشجو در این رشته جهشی قابلتوجه داشته است .سپس در سال بعد از آن ،روند
پذیرش کاهش یافته است و بار دیگر افزایش دانشجو از سالهای تحصیلی  1185-1198مشاهده
میشود و تا سال  1186-1180روند افزایشی کم و بیش ادامه داشته است .درنهایت ،در سال
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تحصیلی  1187-1186تعداد دانشجویان رشتة آموزش عالی از سال قبل کاهش یافته است .در
سال تحصیلی  1189-1187نیز تعداد دانشجویان رشتة آموزش عالی از سال قبل بیشتر شده است.

شکل  .5روند کلی پذیرش دانشجویان رشتۀ آموزش عالی طی سالهای بررسیشده (تقاضای
پذیرفتهشده)

تعداد دانشجویان رشتة آموزش عالی در سالهای تحصیلی  1194-1191تا 1189-1187
براساس دورة تحصیلی در شکل  6آمده است .همانطور که مشاهده میشود بیشترین تعداد
دانشجویان مقطع کاردانی در سال تحصیلی  1199-1197و بیشترین تقاضای تأمینشده در مقطع
کارشناسی در سال  1199-1197تحصیلی بوده است.

شکل  .6تعداد دانشجویان رشته آموزش عالی در سالهای بررسیشده براساس دورة تحصیلی
(تقاضای پذیرفتهشده)
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بیشترین تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد براساس شکل  6در سال تحصیلی  1181-1185و
بیشترین تعداد دانشجوی دکتری در سال تحصیلی  1187-1186بوده است .همچنین براساس
دادههای بهدستآمده ،از سال تحصیلی  1181-1184به بعد (تا سال  )1189-1187همواره تعداد
دانشجویان مقطع دکتری در مقایسه با دانشجویان مقاطع دیگر بهطور چشمگیری بیشتر بوده و
تقاضای گستردهتری در این مقطع پاسخ داده شده است.
در شکل  7و  9روند دانشآموختگی و وضعیت کمی پایاننامهها و رسالههای تحصیالت
تکمیلی رشتة آموزش عالی مشاهده میشود .روند دانشآموختگی و بهدنبال آن تولیدات
پژوهشی در قالب رسالهها و پایاننامهها از سال تحصیلی  1196-1190در مقطع دکتری و از
سال تحصیلی  1197-67در مقطع کارشناسی ارشد آغاز شده و با فراز و نشیبهایی همراه بوده
است ،اما براساس روند روبهرشد تقاضاهای اجتماعی پذیرفتهشده ،روند دانشآموختگی و تعداد
کمی پایاننامهها و رسالهها نیز همواره صعودی و روبهرشد بوده است.

شکل  .7روند دانشآموختگان و وضعیت کمی پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ
آموزش عالی
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شکل  .8روند دانشآموختگان و وضعیت کمی رسالههای مقطع دکتری رشتۀ آموزش عالی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل در رشتة دانشگاهی
«آموزش عالی» انجام شده است .از آنجا که در هر معامله و داد و ستد ،کاالیی رد و بدل میشود
و برای این موضوع باید خریدار و متقاضی وجود داشته باشد ،در نظام آموزش عالی نیز
متقاضیان و خریدارانی برای آن وجود دارند .هرچند گاهی این تقاضا برای آموزش عالی
براساس فضای هیجانی جامعه شکل میگیرد ،بهطورکلی متقاضیان براساس معیارها و
شاخصهایی به خرید یا تقاضا برای بهدستآوردن خدمت ،آموزش و فایدة اجتماعی آن اقدام
میکنند؛ بنابراین افراد برای استفاده از کاالی آموزش عالی یا استفاده از فایدة اجتماعی آن ،به
سمت مراکز و مؤسسات آموزش عالی سوق مییابند و مسائلی را نیز در این زمینه پدید
میآورند که از جملة آنها میتوان به کنکور و مشاغل کاذب و گاهی داغ اشاره کرد که با ورود
دانشجویان به دانشگاه مرتبط است .همچنین پس از فراغت از تحصیل دانشجویان پیامدهایی از
قبیل تغییر سطح توقع ،نوع آداب و معاشرت ،اشتغال و ...دامان جامعه و دامان نظام آموزش
عالی را میگیرد و باید برای آن چارهای اندیشیده شود.
از سوی دیگر نیز نظام آموزش عالی در هر کشوری ،هم محدودیتها و ظرفیتهایی برای
پذیرش دانشجو و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی گستردة متقاضیان تحصیل در دانشگاه دارد و
هم با معیارهایی برای شایستهگزینی و استعدادگزینی همراه است .برایناساس همة تقاضاهای
اجتماعی گسیلشده برای ورود به دانشگاه ،گاهی اجابت نمیشود و از کل تقاضاها ،بخشی
بهصورت تقاضای اجتماعی رد شده و بدون پاسخ مثبت و بخشی با عنوان تقاضای اجتماعی
پذیرفتهشده قابلتفکیک است .تقاضاهای اجتماعی پذیرفتهشده همان دانشجویانی هستند که
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وارد دانشگاه میشوند و پس از علمآموزی و دانشاندوزی انتظار میرود تا در جامعه به کار
مشغول شوند و نیاز جامعه به نیروی انسانی متخصص را مرتفع کنند ،یا با تالشهای پژوهشی
خود برای تولید علم در حوزة تخصصی خود و گسترش آن کوشا باشند .در همین راستا یکی از
رشتههای نظام آموزش عالی در کشور ما رشتة آموزش عالی است که هر ساله تقاضاهایی برای
این رشته وجود داشته است .در تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای ورود به این رشته مشخص
شد که ابتدا دانشگاه شهیدبهشتی در دورة دکتری تخصصی به پذیرش دانشجو در سال تحصیلی
 1194-1191اقدام کرده است .این روند همچنان ادامه دارد و بهدنبال آن ،پذیرش دانشجو در
این رشته در دانشگاههای مختلفی صورت گرفته است .از آنجا که متخصصان این رشته براساس
اهداف تأسیس رشته و با توجه به موضوع و ماهیت رشته قرار است مسائل و مشکالت نظام
آموزش عالی را در این رابطه حل کنند ،اولین سؤال این است که پذیرش دانشجو در مقطع
کاردانی در رشتة فناوری اطالعات در آموزش عالی و مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی تا
چه اندازه توانسته است نیاز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به نیروی متخصص را برآورده
کند؟ زیرا با توجه به اینکه دانشگاهها بهعنوان سازمانهای دانشبنیان ،معموالً از نیروهای
متخصص در رشتههای تخصصی استفاده میکنند و رشتههای فناوری اطالعات و کامپیوتر را
برای مباحث و حوزههای تخصصی خود بهکار میگیرند ،چه ضرورتی برای پذیرش دانشجو در
این رشتهها و در این مقطع وجود دارد .همچنین پذیرش دانشجو در رشتة فناوری اطالعات در
آموزش عالی آن هم در مقطع کاردانی چه نیازی را از جامعه و دانشگاهها برطرف میکند که
نظام آموزش عالی به تقاضای اجتماعی این رشته در این مقطع پاسخ مثبت داده است؟ نکتة
دیگر اینکه پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تنها در دو سال صورت گرفته و این پذیرش در
دو مؤسسة جداگانه با اختالف هفت سال انجام شده است .اگر رشتة آموزش عالی در مقطع
کاردانی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوده است ،چرا در سالهای بعد این
پذیرش و روند ادامه نیافته است .همچنین اگر این رشته در این مقطع ،گرهی از مشکالت جامعه
و نظام آموزش عالی را رفع کند ،چرا پس از گذشت هفت سال پذیرش دانشجو در مقطع
کاردانی صورت گرفته است؟
آنچه میتوان از این روند استنباط کرد ،جزیرهای عمل کردن مؤسسات آموزش عالی است؛
بنابراین با توجه به فاصلة زمانی فراوان میان دو دورة پذیرش دانشجو در این مقطع ،نقش
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نهادهای باالدستی پررنگ میشود؛ زیرا تعیین عناوین رشتهها و ظرفیت آنها از سوی نهادهای
سیاستگذار در این حوزه ،از قبیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو و ...صورت میگیرد؛
بنابراین میتوان گفت در کشور ما تقاضای پذیرفتهشده در این رشته و در این مقطع بیشتر
براساس تصمیمگیری سیاستگذاران بوده است تا تقاضای اجتماعی واقعی افراد برای انتخاب
این رشته.
یافتههای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشتة آموزش عالی نشان میدهد که در این
مقطع نیز مانند مقطع کاردانی ،تعداد سالهای پذیرش دانشجو محدود بوده است و تنها در سه
سال تحصیلی در سه دانشگاه مختلف ،به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشتة آموزش
عالی اقدام شده است .این موضوع نیز جزیرهای عمل کردن مؤسسات آموزش عالی و بیتوجهی
به مأموریت محوری دانشگاهها ،نیاز واقعی جامعه و نظام آموزش عالی را تقویت میکند؛ برای
مثال در مؤسسة آموزش عالی هاتف زاهدان در یک سال تحصیلی شاهد تقاضای تأمینشده 178
نفر هستیم ،اما در سالهای دیگر در این مؤسسه ،پذیرش دانشجو در دورة کارشناسی صورت
نگرفته است .برایناساس نمیتوان گفت که تقاضای اجتماعی تنها در یک سال با این حجم
گسترده به نظام آموزش عالی در استان گسیل شده است و در سالهای بعد بهطور کامل از بین
رفته و تقاضایی وجود نداشته است؛ از اینرو باید مسئله را در جای دیگری جستوجو کرد.
این موضوع نقش نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز را در پذیرش دانشجو در این رشته تقویت
میکند و نشان میدهد که در جذب و پذیرش دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی به
تقاضای اجتماعی توجهی نمیشود ،بلکه به معیارها و شاخصهای دیگری برای جذب و
پذیرش دانشجو در این مقطع توجه شده است و الزم است به نقش نهادهای آموزش عالی در
ایجاد ،ساخت و هدایت تقاضای اجتماعی افراد برای ادامة تحصیل توجهی خاصی شود.
وضعیت در مقطع کارشناسی ارشد بهگونهای دیگر است .براساس یافتههای پژوهش ،در
سال تحصیلی  1190-1192برای اولین بار شاهد پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در
این رشته هستیم .در سال تحصیلی  1196-1190هیچ دانشجویی در این مقطع و در رشتة
آموزش عالی پذیرش نشده است .در سالهای بعد نیز هر ساله در برخی دانشگاهها در مقطع
کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشتة آموزش عالی وجود داشته است.
در مقطع دکتری نیز از ابتدای پذیرش دانشجو در این رشته تاکنون به تقاضاهای اجتماعی
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مختلف برای تحصیل در گرایشهای رشتة آموزش عالی پاسخ داده شده است و این روند
همچنان ادامه دارد .نکتة مهم در روند پذیرش دانشجویان دکتری ،شیب صعودی پذیرش و
پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی است .بدینصورت که از سال تحصیلی  1185-1198روند
پذیرش صعودی شده است تا آنجا که در سال تحصیلی  1187-1186بیشترین تعداد جذب
دانشجویان این مقطع را شاهد هستیم .نتایج پژوهش شیری و نورالهی ( )1181دربارة افزایش
روند نسبی تقاضای اجتماعی آموزش عالی با روند تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده در این
پژوهش همراستاست .بهدنبال این روند باید انتظار داشت که تعداد گستردهای از نیروهای
متخصص با تحصیالت عالی و تکمیلی وارد نظام آموزشی کشور شوند و همچنین به تولید و
توزیع علم و دانش تخصصی در این حوزه اهتمام کنند .برایناساس الزم است وضعیت کمی و
کیفی پایاننامههای کارشناسی ارشد این رشته و رسالههای دورة دکتری رشتة آموزش عالی
بهعنوان یکی از شروط اصلی گذراندن موفق این مقاطع و دستاورد مهم این مقاطع مدنظر قرار
بگیرد و مشخص شود که هم در حوزة تولید و گسترش علم و هم در حوزة حل مسائل آموزش
عالی و نیازها ی جامعه ،چه توجهی به این ثمرة پذیرش گستردة دانشجویان شده است .به بیان
دیگر مشخص شده است که در رسالهها و پایاننامهها به چه عناوین و مسائلی توجه شده و این
عناوین و مسائل تا چه حدی توانسته است مشکالت و مسائل وزارت علوم و دانشگاهها و
همچنین نیازهای جامعه را برطرف کند و روند صعودی پذیرش دانشجو و روند صعودی
تقاضای اجتماعی پاسخ داده شده چه تأثیری در این رابطه داشته است .براساس آمار روند
پذیرش تقاضاهای اجتماعی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی این رشته و همچنین آمار
روند دانشآموختگان این رشته در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای گوناگون
برآورد میشود که  102فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد و  119فارغالتحصیل مقطع دکتری
در گرایشهای این رشته وجود داشته باشند .به بیان دیگر با  102پایاننامه و  119رسالة دکتری
تخصصی این رشته با جدول  2مواجه هستیم که هریک در موضوعات مختلفی از زمینههای
کاربردی این رشتة تحصیلی به تحریر درآمده است.
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جدول  .1وضعیت کمی پایاننامهها و رسالههای گرایشهای رشتۀ آموزش عالی از بدو تأسیس
رشته تاکنون
سال تحصیلی

دکتری تخصصی

کارشناسی ارشد
زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

1190-1196

-

-

-

-

4

4

1196-1197

2

4

6

1

7

15

1197-1199

1

1

2

1

11

12

1199-1198

1

2

7

1

2

0

1198-1185

6

7

11

1

2

0

1185-1181

1

1

4

1

1

4

1181-1184

1

2

7

1

8

15

1184-1181

6

6

14

2

0

8

1181-1182

2

2

9

1

6

7

1182-1180

12

15

42

4

8

11

1180-1186

49

9

16

15

14

44

1186-1187

44

11

10

9

11

41

جمع نهایی

102

119

چنانچه خروجیهای رشتة آموزش عالی براساس مسئلهمندی و شیوة صحیح پژوهش انجام
شده و کارایی الزم را داشته باشد ،باید کارآمد باشد و به حل مسئلهای از نظام آموزش عالی و
نیازهای جامعه کمک کند .اگر اینگونه نیست ،باید مسئلة کارآمدی و کارایی پایاننامهها و
رسالههای تحصیالت تکمیلی گرایشهای رشتة آموزش عالی در حل مسائل آموزش عالی و
پاسخگویی به نیازهای ملی بهصورت جدی توجه و بررسی شود.
نتیجه و تحلیل دیگری که میتوان از بررسی این روند به دست آورد ،این است که بیشترین
پذیرش دانشجو و تقاضای تأمینشده در مقطع دکتری رشتة آموزش عالی همواره با ترکیب
جنسیتی مردان همراه بوده است .در مقطع دکتری نیز در همة سالهای پذیرش تعداد مردان
بیشتر از تعداد زنان بوده است .از آنجا که در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته در بسیاری از
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سالها از جمله از سال  1185تاکنون همواره بیشترین تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده به زنان
مربوط بوده است ،انتظار میرفت تا در دورة دکتری نیز تقاضای اجتماعی پاسخ داده شده به
زنان بیش از مردان باشد ،اما عمالً اینگونه نشده است .این موضوع میتواند براساس عوامل
مختلفی روی داده باشد و این مسئله ناشی از مسائل شخصی ،فرهنگی ،خانوادگی و اجتماعی
دربارة ادامة تحصیل زنان و گرایش آنان به ادامة تحصیالت عالیه در این رشته باشد .یکی از
پیامدهای این کاهش تقاضای زنان برای تحصیل در مقطع دکتری این رشته ،هنگام جذب
اعضای هیئتعلمی و حفظ ترکیب جنسیتی استادان این رشته یا سمتهای مدیریتی در آموزش
عالی خود را نشان خواهد داد .در مقطع کارشناسی از نظر ترکیب جنسیتی روند نامتعادلی وجود
دارد .به بیان دیگر در سال اول پذیرش ترکیب جنسیتی مردان بیش از زنان و در سالهای بعد
ترکیب جنسیتی به نفع زنان تغییر کرده است .همچنین باید مقایسة روند پذیرش دانشجویان
سایر رشتهها در مقطع کارشناسی این سالها با نتایج این پژوهش صورت بگیرد تا مشخص شود
ترکیب جنسیتی در سایر رشتهها در این سالها چگونه بوده است .در مقطع کاردانی نیز وضعیت
تقاضای اجتماعی پذیرفته شده از حیث جنسیت به نفع بانوان بوده و استقبال بانوان در این مقطع
از این رشته بیشتر بوده است .درنهایت در جمعبندی پیشبینی میشود که روند صعودی پذیرش
دانشجو در مقطع دکتری با توجه به نمودارهای ترسیمشده ،از این به بعد با کاهش مختصر
روبهرو میشود .این موضوع بیشتر متأثر از عوامل سیاستگذاری آموزش عالی است تا مفهوم
واقعی تقاضای اجتماعی .همچنین پیشبینی میشود تقاضای اجتماعی پذیرفتهشده در مقطع
کارشناسی ارشد با برتری ترکیب جنسیتی زن روبهرو شود .اما ترکیب جنسیتی در تقاضاهای
پذیرفتهشده در مقطع دکتری همچنان با برتری آقایان باشد که در صورت رخداد این پیشبینی
ترکیب جنسیتی اعضای هیات علمی در این رشته به نفع مردان خواهد شد و این برای تحقق
عدالت جنسیتی در حوزه آموزش عالی آسیبزاست.
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منابع
 اکبری ،نعمتاهلل ( ،)1195اثر متقابل و رابطۀ فضایی ساختار جمعیت و تقاضای اجتماعی برای
آموزش عالی در ایران ،مؤسسة پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،طرح نیازسنجی نیروی انسانی
متخصص و سیاستگذاری توسعة منابع انسانی کشور ،شمارة .16
 اندیشمند ،ویدا (« ،)1199شناسایی مؤلفههای سرمایة اجتماعی در دانشگاهها بهمنظور ارائة مدلی
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