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  چکیده

شود؛ اما تقاضاي  هاي مختلف وضع می هایی است که در دولت ی آموزش عالی وابسته به سیاستتوسعه کم

هاي توسعه آموزش  هدف از این مقاله کشف تأثیر سیاست. ها شود تواند برهم زننده این سیاست ماعی میاجت

افزایش . عالی ایران از تقاضاي اجتماعی و علل ایجاد تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی در کشور است

اي شدن از جمله موارد  توده ها و توسعه نامتوازن آموزش عالی متأثر از تحوالت جهانی مانند یت دانشگاهکم

بدین منظور از روش کیفی . مؤثر در کنار تقاضاي اجتماعی مردم به توسعه آموزش عالی کشور بوده است

ها و قوانین کشور در حوزه  سیاست ،ها ابتدا با مطالعه اسنادي آوري داده در مرحله جمع. استفاده شد

ي از تحقیق با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته شد و در بخش دیگر گردآوريهاي آموزش عالی  سیاست

هاي تحقیق پیش رو  یافته. اندرکاران آموزش عالی تحلیل مضمون صورت گرفت تن از مطلعین و دست 30با 

سو و افزایش  هاي گذشته از یک دهد افزایش جمعیت و رشد نرخ سواد پایه در کشور طی دهه نشان می

ها بوده  گیري تقاضاي اجتماعی آن از حق دانستن از سوي دیگر زمینه شکلعدالت اجتماعی و آگاهی مردم 

مندانه و همراهی آموزش با بازار  هاي کنش که امروزه سیاست است؛ نتیجه تحقیق نشان داده است درحالی

است، تقاضاي اجتماعی منجر به عدم اجراي آمایش سرزمینی در  تأکیدالمللی مورد  اشتغال در سطح بین

التحصیالن دانشگاهی و  رویه مراکز آموزشی، بیکاري زیاد فارغ موزش عالی و بنابراین به تأسیس بیحوزه آ

. هاي انفعالی در حوزه آموزش عالی گردیده و آموزش از کیفیت دور شده است گیري سیاست درنتیجه شکل

منزلت فرهنگی دارد بنابراین با توجه به وجود تقاضاي اجتماعی آموزش عالی در ایران که ریشه در کسب 

عد منزلتی عنوان ب رو، نیاز به تحصیل و دانشگاه به ازاین ؛ی میان آموزش عالی و اشتغال متصور نیسترابطه علّ

  .آن همچنان وجود خواهد داشت

  هاي توسعه آموزش عالی، عدالت اجتماعی آموزش عالی، تقاضاي اجتماعی، سیاست :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه .1

در قرن . طی قرون اخیر کارکردها و معانی متفاوتی را به خود گرفته است مفهوم دانشگاه

طور محض بود، قرن بعد اما  نشین با انجام آموزش و تحقیق به نوزدهم مفهوم دانشگاه هم

 دانشگاه،21قرن . گرفت بر میتر شد که عالیق متفاوتی را نیز در معانی دانشگاه چندگانه

در همه این معانی دسترسی به آموزش عالی ) Barnett, 2000. (دانشگاه کارآفرین شد

اند که در اقتصاد  ، دانستهنهفته است عنوان حق دانستن که از حقوق شهروندي است به

هاي  رو، آموزش عالی به دالیل متفاوتی در دهه ازاین). 1387فراستخواه، (دانش مهم است 

. محیط پیرامون بوده است این گسترش مبتنی بر حرکتی در. یافته است اخیر گسترش

  .اي بود به بعد شاهد رشد آموزش عالی توده 1960که اروپا غربی از دهه  طوري به

عموماً اقتضائات و نیازهاي اجتماعی بخصوص نیازهاي جامعه صنعتی و شکست 

اي شد و آموزش نخبگانی را زیر سؤال برد اما در  جامعه طبقاتی منجر به آموزش توده

به نظر نه بر اساس محیط پیرامونی و صنعتی شدن و نیاز اجتماعی که  ،اقایران این انطب

یافته است؛ یعنی محیط عامل پیش  بر اساس اشتیاق و تقاضاي عوامل انسانی گسترش

که عوامل انسانی توسعه آموزش عالی دهنده آموزش عالی شد تا این برنده و توسعه

  .شوند عامل توسعه آموزش عالی

ق نسبت و تأثیر تقاضاي اجتماعی بر سیاست توسعه آموزش عالی مسئله این تحقی 

هاي آموزش عالی از تقاضاي  این تحقیق باهدف بررسی میزان تأثیر سیاست. است

بر عدالت  تأکید، 60هرچند رشد ناگهانی جمعیت در دهه . اجتماعی افراد است

آموزش عالی اجتماعی و عدالت توزیعی و انتقال دانش و آموزش عالی نخبگانی به 

همچنین، . ی آموزش عالی بودهاي توسعه کم همگانی هم مؤثر در توسعه سیاست

افزایش مطالبات شغلی جمعیت جوان زمینه دیگري براي تأخیر در ورود به بازار 

خصوص  که تعداد واحدهاي دانشگاهی به طوري به. توانست فراهم کند اشتغال را می
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تبع آن صادر شد؛ اما  دارك تحصیلی زیادي بهواحدهاي غیردولتی افزایش یافت و م

  .یافت همه بدون تقاضاي اجتماعی چنین گسترش نمی این

اي جهانی بوده و تقاضا  ی آموزش عالی پدیدهتوان گفت توسعه کم هرچند می

براي آن همچنان در حال افزایش است، اما این توسعه در عرصه جهانی بیشتر با منطق 

منطقی که بر اساس تولید، عرضه و تقاضاست و به . درو اقتصاد بازار پیش می

امري که بیانگر تقاضاي کارفرمایان براي نوع . هاي نیروي انسانی نیاز دارد مهارت

توسعه . خاصی از مهارت نیز هست؛ اما این وضعیت در کشور تا حدودي متفاوت است

نشجویان در هاي دا ها و افزایش ورودي سو به گسترش دانشگاه آموزش عالی از یک

آموختگان در مناطق مختلف کشور منجر شده  مقاطع تحصیلی مختلف و افزایش دانش

حال که بیکاري و عدم  است و از سوي دیگر، به بیکاري باسوادان انجامیده و درعین

سو  مهارت با ورود به دانشگاه از بین نرفته همچنان اشتیاق براي ورود به دانشگاه از یک

). نقشه جامع علمی کشور(زش عالی از سوي دیگر ادامه دارد و سیاست توسعه آمو

هاي  اند بلکه به انگیزه دانشجویان لزوماً به هدف دانشگاهی و تولید علم نپرداخته

  .اند مختلف کسب شغل و مهارت به آن ورود کرده

هاي مختلف بستگی به عوامل و  ها در حوزه توان گفت وضع و تعیین سیاست می

. ها درونی و برخی دیگر بیرونی هستند بعضی از این مؤلفه. گونی داردهاي گونا مؤلفه

هاي مردم از حاکمیت  تقاضاي اجتماعی و مطالبات و درخواست ،یکی از عوامل بیرونی

هاي منطبق بر تقاضاي  مسئله تحقیق حاضر کشف علل وضع سیاست. و دولت است

اي ه ی با وضع سیاستاجتماعی است و از این رهگذر نسبت میان تقاضاي اجتماع

ضرورت این تحقیق در کشف منطقی بودن یا . شده است توسعه آموزش عالی بررسی

هاي آموزش  ضروري است تا سیاست. استتوسعه آموزش عالی هاي  نبودن سیاست

  . عالی منفعالنه نباشد

  

  



  

  

  

1398، زمستان 41شماره دهم، یاز، سال ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     36

  پیشینه تحقیق. 2

شده  نجامتحقیقات مختلفی که در این موضوع ا ،با توجه به اهمیت این مسئله

  :شده است ها اشاره به آن ادامهبررسی و در 

به » دانشگاه نخبه، دانشگاه توده«در ) 1396(مرتضی مردیها و محبوبه پاك نیا-

ها و ایجاد نظم مستقر و نیز بررسی  موضوعاتی مانند نقش دانشگاه در بحران

ریات انداز آینده علوم انسانی در ایران پرداخته و نش وضعیت موجود و چشم

بررسی قرار داده و این شناسی عالمان را مورد دانشگاهی علوم انسانی و جامعه

؛ یعنی نداموارد را بر کمیت و دانشگاه انبوه و کیفیت و دانشگاه نخبه استوار ساخته

کیفیت است؛ که به ترتیب بر دوگانه  -ابتناي اصلی این کتاب بر دوگانه کمیت

ی در دانشگاه توده را این اثر، افزایش کم. لت دارددانشگاه نخبه دال -دانشگاه توده

داند؛ یعنی در ابعاد مختلف  مالزم با کاهش کیفیت موجود در دانشگاه نخبه می

هاي دانشجویی و ابعاد اجتماعی و فرهنگی همچون رفتار  سیاسی از جمله تشکل

ولی . دعد علمی افت کیفیت وجود داراشرافی دانشجویان در دانشگاه نخبه و نیز ب

اند که در پاسخ به نیاز و حق آموزش از سوي  این موارد اموري طبیعی تلقی شده

اند نه یک امتیاز طبقه اشراف به طبقات عموم مردم  عموم مردم به وجود آمده

عنوان  لذا در این اثر بر توسعه کمی به. شد که در دانشگاه نخبه اعمال می چنان آن

اي نشده بلکه سخن از  ت علم به کاالست اشارهامري که به طبقاتی شدن و فروکاس

. کمی شدن و طبیعی قلمداد کردن آن است

تولید و مصرف فرهنگی در «در پژوهش خود با عنوان ) 1396(رضا صمیم -

 - با پیش کشیدن دوگانه شهر تاریخی» انتقادي -دانشگاه ایرانی؛ درآمدي تاریخی

چیز  حوزه عمومی اشاره دارد که همه شهر جدید و با اتکا بر بحث هابرماس درباره

داري و اداره بازاري و  در شهر جدید برخالف شهر تاریخی منطبق با سنت سرمایه

رو، عناصر  ازاین. چیز به کاال است بوروکراتیزه سازي جامعه و درنتیجه تبدیل همه
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 رسند؛ فرهنگی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و لذا به تولید و مصرف فرهنگی می

التحصیالن دانشگاهی  اما در این اثر پیامد این امر بر اشتغال در جامعه و فارغ

این اثر بیشتر بحث خود را بر طبیعی بودن وجود . موردبررسی واقع نشده است

ی آموزش عالی در شهر جدید قرار داده استتوسعه کم.

و  دانشگاه؛ تأمالت نظري«در پژوهش خود با عنوان ) 1395(رضا ماحوزي -

اي از مقاالت است، بر تعبیر و تفسیر دانشگاه از منظر  که مجموعه» تجربه ایرانی

نام مانند کانت، تبارشناسی نسبت دانشگاه و سیاست،  برخی فیلسوفان صاحب

مثابه امر فرهنگی، نسبت کارکردهاي اجتماعی آموزش عالی با  آموزش عالی به

قعیت اشاره دارد، رفتارهاي دانشگاه کارآفرین که به پیوند علم و جهان وا

دانشجویان، آینده، سرمایه اجتماعی دانشگاهیان و سیر تحول آموزش عالی، زن و 

یک مقاله در این اثر به بحث پرولتاریاي جدید . شده است علم و توسعه پرداخته

ی دارد؛ اما این مقاله بر دانشگاهی در ایران پرداخته که ارتباط با موضوع توسعه کم

مثابه  ین امر بر اشتغال دانشجویان تمرکز نکرده و مفهوم دانشجویان بهپیامد ا

.کارگران پژوهشی در آن آورده شده است

روند توسعه » کاالیی شدن آموزش«در پژوهش خود با عنوان ) 1394(بهرامی -

محقق . موردتوجه قرار داده است 1394تا  1320ی آموزش را در تاریخ ایران از کم

ز تحلیل انتقادي و روش دیالکتیک به توصیف و تحلیل شرایط هر دوره با استفاده ا

نتایج این تحقیق که با استفاده . هاي توسعه در زمینه آموزش پرداخته است و برنامه

هاي قبل از انقالب  دهد که در سال آمده نشان می دست از مدل مفهومی پژوهش به

تبع آن کاالیی زدایی از  و بهایدئولوژي کارکردگرایی در آموزش مطرح بوده است 

هاي اولیه پس از انقالب نیز با تسلط  در سال. آموزش صورت گرفته است

. ایدئولوژي کارکردگرایی در آموزش همچنان کاالیی زدایی در آموزش وجود دارد

آموزش با  ،ها گذاري به بعد با تسلط نئولیبرالیسم در سیاست 1374هاي  از سال

  .مواجه است کاالیی شدن هرچه بیشتر
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اي شدن آموزش عالی، توسعه آموزش عالی را با  در مقاله توده) 1392(همتی -

مؤلف معتقد است افزایش . دهد اي شدن آموزش عالی توضیح می مفهوم توده

مشارکت مردم در آموزش عالی بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش آموزش عالی 

آموزش عالی غربی برقرار است  در غرب انجامید؛ اما تعادل و توازن در سیستم

که در سیستم آموزش عالی کشور این توازن به دلیل عواملی مانند عدم  درحالی

ساالري اثربخش، عدم تنش میان آموزش  تنوع در تأمین منابع اعتبارات، عدم دیوان

هاي  این مقاله اما به بررسی سیاست. اي برقرار نیست و پژوهش و آموزش غیرحرفه

.پردازد عالی کشور در ایجاد این گره نمی توسعه آموزش

آلتباخ-
1

حال و آینده سیستم : بیداري بزرگ«در پژوهش خود با عنوان ) 2009(

به بررسی رشد آموزش عالی هند و چین و مقایسه » آموزش عالی در چین و هند

از نتیجه این تحقیق آن است که چین و هند هر دو . آن دو پرداخته است

هاي آموزش عالی جهان هستند اما چین توانسته کیفیت را حفظ  گاهترین دست بزرگ

یت را حفظ کرده و از کیفیت دور شده است؛ که آموزش عالی هند کم کند درحالی

.هاي تحقیقاتی زیاد چین نسبت به هند است و علت این امر در صرف بودجه

به » ش عالیاي شدن آموز منطق توده«در پژوهش خود با عنوان ) 2007(آلتباخ -

اي شدن آمورش عالی پرداخته و آن را ازجمله نیروهاي  بررسی روند و سیر توده

  .کند ها توصیف می معاصر بسیار تأثیرگذار بر دانشگاه

ریدینگز-
2

که به بررسی موضوع حرکت » دانشگاه در حال نابودي«در ) 1996(

کند  گیري می یجهاي شدن آن پرداخته نت ی و تودهها به سمت گسترش کم دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفته است؛  اي در نظام تغییرات گسترده

  .اي مبدل کرده است تغییري که دانشگاه را به ویرانه

                                                     
1 Altbach
2 Readings
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اسکات-
1

به این نتیجه رسیده که در » اي معناي آموزش عالی توده«در ) 1995(

حدود بود؛ اما ، اندازه و وسعت آموزش عالی م1960بیشتر نقاط جهان تا دهۀ 

خصوص پس از جنگ جهانی، با افزایش فزاینده تقاضاي نسل و  بعدازآن و به

انفجار جمعیت، شاهد دموکراتیزه شدن آموزش عالی و چرخش از آموزش عالی 

اي و  هاي توده که دانشگاه 1990خصوص در دهۀ  اي بودیم؛ به گرا به توده نخبه

.جهانی در بیشتر نقاط جهان پدید آمدند

مارتین ترو-
2

هاي انتقال از  چالش«نیز در پژوهش خود با عنوان ) 1973(

هاي آموزش عالی جهان به سه دستۀ  با تقسیم نظام» گرایی آموزش عالی نخبه

، )درصد از گروه سنی مربوطه در آموزش عالی 15مشارکت کمتر از (گرا  نخبه

بینی کرده است که  یش، پ)درصد 30باالي (و جهانی ) درصد 30تا  20بین (اي  توده

اي یا جهانی در آموزش دانشگاهی حرکت  بیشتر کشورها به سمت مشارکت توده

.خواهند کرد

  مبانی نظري -3

  توسعه آموزش عالی و الگوي کارکردگرایی -3-1

. کند عنوان یک پیکروارة زنده و واحد تصور می جامعه را به ،کارکردگرایی

ن داراي کارکردي در مجموعه بدن است هر بخش گونه که هر عضو بد رو، همان ازاین

پارسونز در تحلیل کارکردي خود، معتقد بود هر جامعه . از جامعه نیز کارکردي دارد

ضرورت کارکردي  ،داراي تعادل خودمحور است و هرگاه تعادل سیستم برهم خورد

غییرات زمان با ت بر این اساس هم. اقتضاي هماهنگی و بازگرداندن تعادل خواهد داشت

آموزي باال گرفت و  سال گذشته تقاضاي اجتماعی براي علم 40جمعیتی ایران در 

موجب برهم خوردن الگوي تعادل جامعه و درنتیجه ورود اطالعات جدید به سیستم 

                                                     
1 Scott
2 M. Trow
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هاي آزاد اسالمی و  هایی مانند دانشگاه این مهم با تأسیس دانشگاه. ارگانیسم جامعه شد

زمان با این اقدام تالش متوازن براي  گر محقق شد؛ اما همدانشگاه پیام نور از سوي دی

هاي شغلی نشد تا جایی که تعادل سیستم در کشور دچار اختالل شده و  ایجاد ظرفیت

  .نسبت میان آموزش دیدگان و اشتغال برهم خورد

  

  نظریه کشمکش -3-2

سیاست توسعه آموزش عالی بر اساس نظریات کشمکش مبتنی بر مفهوم رشد 

نقطه مرکزي بحث در . کارگیري در مشاغل است ادي و نیاز به نیروي ماهر براي بهاقتص

این نظریات تمرکز بر قدرت و رقابت و کشمکش براي کسب پایگاه اجتماعی است؛ 

کنند  یعنی افراد با اذعان به مالزمه آموزش عالی و کسب قدرت همه تالش خود را می

رك دانشگاهی زمینه دستیابی به پایگاه قدرت را یابی به آموزش عالی و کسب مد تا با راه

ها و طبقات اجتماعی براي ورود به آموزش  رو، رقابت میان همه گروه ازاین. فراهم آورند

یابد و توان  مراتب اجتماعی بهبود می درواقع با آموزش عالی سلسله.گیرد عالی شدت می

یکی از عوامل رفاه اجتماعی،  این امر. گردد حرکتی افراد در طبقات اجتماعی جابجا می

وسیله آن قدرت در دسترس قرار  چون به. بهبود وضعیت زندگی و عدالت اجتماعی است

قدرتی که تا پیش از آن در اختیار نخبگان بود؛ اما وجه دیگر این مطلب آن است . گیرد می

هاي مختلف قدرت در جامعه درصدد افزایش آموزش عالی براي دستیابی به  که گروه

هاي دیگر هستند؛ بنابراین برخالف نظریه سرمایه  پایگاه قدرت، حفظ آن یا کنترل گروه

نظریه کشمکش  ، داند انسانی که توسعه آموزش عالی را ناشی از تقاضاي بازار کار می

داند؛ اما همین وضع به  رقابت براي پایگاه اجتماعی را عامل تقاضا براي آموزش عالی می

چون با رویکرد رقابت، سطح آموزشی . آموزش عالی انجامیده استعدم تعادل اشتغال و 

کنند و این آرزو به  بر اساس نسبت مساوي جایابی اجتماعی و کسب شغل عمل می

رو آموزش  ازاین. شود التحصیالن دانشگاهِی بدون شغل منجر می ازحد فارغ عرضه بیش

عنوان الگوي  ود بلکه بهش عنوان مکان ایفاي نقش مؤثر اجتماعی تعریف نمی عالی به

  .)Ritzer, 2013(گردد ها تعبیر می توزیع نابرابر پرستیژ میان گروه
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  حوزه عمومی -3-3

اي از حوزه عمومی و ورود به آن در جامعه  به تعبیر هابرماس توسعه کمی جلوه

چیزهاي فاخر و با منزلت در اختیار  که در جامعه گذشته همه چنان آن. جدید است

گرفت با ورود به جامعه جدید  اي خصوصی به خود می اف بود و جنبهطبقات اشر

ها، مطبوعات  باشگاه. چیز به حوزه عمومی وارد شد و از خصوصی بودن خارج شد همه

داشتن اطالعات خاص که . هاي خصوصی بودند اي از عمومی شدن پدیده نمونه... و

نوعی از عمومی شدن این  ها محروم بودند بین اشراف بود و توده مردم از وجود آن

با ورود مطبوعات عموم مردم در جریان آنچه در محافل خاص و .چیزها بودند

هابرماس این امر را ناشی از ورود بورژوازي و . گرفتند شد قرار می خصوصی مطرح می

شدند  به این معنا که باهدف سودآوري خبرها مبادله می. دانست بازاري شدن جامعه می

در شهرهاي جدید هراندازه آثار . شدند ز قانون بازار مانند کاال فروخته میو با تبعیت ا

هنري، ادبی و فلسفی وارد بازار و در آنجا توزیع شدند، به همان میزان نیز بیشتر 

  ).1392:66هابرماس، (خصلت اطالعات همگانی را به خود گرفتند 

بایست  ینه آن را میچیز دسترسی داشته باشند ولی هز توانستند به همه همه می

تدریج  به. چون از هاله تقدس و خصوصی بودن خارج شدند. کردند پرداخت می

چیز از خصوصی شدن به عمومی  هاي عمومی گسترش یافتند و پس از مدتی همه مکان

تا جایی که نهادي تحت . ها نیز از این پدیده جدا نبودند دانشگاه. شدن حرکت کردند

ها در جامعه جدید تأسیس شد تا  ساماندهی بر امور دانشگاهعنوان آموزش عالی براي 

همگان بتوانند به علم دسترسی داشته باشند؛ اما هزینه براي تحصیل علم در دانشگاه 

اي  علم و عمومی شدنش آن را به شکلی از تولید تبدیل کرد و این مهم از طریق پدیده

که پیش از آن دانشگاه  درحالی. دیگري به نام بوروکراتیزه کردن جامعه تسریع یافت

حال دانش به امري که ارزش مبادله داشت و از . کرد و آفرینندگی داشت بیشتر خلق می

  ).62-56: 1396صمیم، (شد  حوزه نبوغ فرد دانشمند خارج بود تبدیل می
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  اي شدن آموزش عالی توده -3-4

، فقدان ارتباط اي شدن آموزش عالی در ایران هاي توده ترین ویژگی یکی از مهم

اي شدن  دیگر، توده عبارت به. ها با رشد اقتصادي است بین افزایش ورود به دانشگاه

شده  هاي مختلف صنعتی انجام آموزش عالی، بدون توجه به نیازهاي بازار کار و بخش

موازات رشد  اي شدن آموزش عالی در غرب، به این در حالی است که توده. است

بوده است  ،دیده از افزایش تقاضا براي نیروي کار آموزش اقتصادي و صنعتی ناشی

گرا به دانشگاه انبوه اساساً مالزم با عمومی تلقی  تبدیل دانشگاه نخبه).1383قانعی راد، (

. شد شدن درجاتی از تخصص بود که اینک به مراحل باالي تعلیمات عمومی ملحق می

یافت،  یک حق عمومی تغییر می که آموزش عالی از یک امتیاز انحصاري به هنگامی

  .کرد که دیگر انتظارات گذشته در مورد آن مصداق نداشته باشد خود ایجاب می خودبه

کرد،  عنوان یک حق عمومی عمالً آن را تبدیل به یک نیاز می طلب آموزش عالی به

نیازي که در ردیف سایر نیازهاي عمومی، مشروط به نیاز به آموزش بیشتر بود، 

اي شدن ناظر به سیر  توده. اي با یافتن شغل متناظر نداشت گونه مالزمه ه هیچآموزشی ک

گرا و سپس نظام جهانی آموزش است  گرا به توده حرکت آموزش عالی از آموزش نخبه

از سوي دولت ... که با توسعه خدمات دانشگاهی، تأسیس واحدهاي دانشگاهی و 

ها داللت بر گسترش آموزش عالی  استاین سی).1396نیا،  ها، پاك مردي(همراه است 

ها با نگاهی باال به پایین و توسط دولت و با در دست گرفتن اداره  این سیاست. دارند

گیرد و با اخذ سیاست مخالف  صورت می... اندازي تا ارائه خدمات آن و  دانشگاه از راه

گرا، نخبه  نخبهکه آموزش  دیگر، درحالی عبارت به. آن امکان محدود کردن آن وجود داد

صورت  کند که با راهبرد پذیرش تعداد کم دانشجوي مستعد و پرورش نخبه تولید می

اي تعداد زیادي دانشجو با سطوح مختلف استعداد پذیرش  گیرد، آموزش عالی توده می

  .کند التحصیل با سطوح متفاوت براي مشاغل در بازار کار آماده می و تعداد کمتري فارغ

تواند با چند نوع تسهیالت و مزایا پشتیبانی  عه آموزش عالی میهاي توس سیاست

افزایش / افزایش منافع مانند اولویت استخدام براي دارندگان مدرك دانشگاهی. 1شود؛ 
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گرایی  نخبه. کاهش هزینه آموزش عالی با یارانه دولتی. 2. دستمزد براي مدارك باالتر

تصادي و اجتماعی و بسیار کمتر متأثر از ها متأثر از متغیر طبقه اق دانشگاه تا سال

دیگر، درگذشته نزدیک، علم و آموزش در اختیار  عبارت به.استعداد فرد بوده است

اي نداشتند؛ اما با ورود متغیرهاي دیگري نظیر؛  نخبگان بود و طبقات دیگر از آن بهره

ی وضعیت آموزي، بهبود نسب افزایش جمعیت، افزایش تقاضاي اجتماعی نسبت به علم

هاي اجتماعی، توجه به  هاي اجتماعی، رونق آزادي اقتصادي جامعه، افزایش آگاهی

گرا به دانشگاه  دانشگاه نخبه... عدالت اجتماعی، فراهم آمدن بستر آموزش عمومی و 

ها چنان شد که اقتدار نخبگان را  درواقع مشارکت و حضور گسترده توده. اي رسید توده

حال تبدیل دانشگاه از محل تولید  اي شدن درعین توده. کستش در دانشگاه درهم می

اي شدن آموزش عالی در  توده). 1397اسکات، (علم به محل مصرف علم شده است 

ایران اما برخالف غرب با توازن و توسعه هماهنگ با اشتغال نبود؛ و افزایش دانشگاه و 

  .دانشجو نسبت اشتغال را افزایش نداد

  

منزلت اجتماعیافزایش تراز  -3-5

هاي منزلتی مبتنی بر الگوي مصرف است تا  ها در گروه بندي انسان طبقه

منزلت برخالف طبقه. جایگاهشان در بازار یا فرآیند تولید مانند طبقه
1

که جنبه  

هاي منزلتی اجتماعاتی با  گروه. دارد تأکیدهاي اجتماعی و سیاسی هم  دارد بر جنبه

. گی و احترام و فخر اجتماعی هستند که دیگران برایشان قایلندهاي شایسته زند سبک

کسانی که وابسته به گروهشان نیست وبرخاست اعضایش با گروه منزلتی در نشست

د از افرادي با منزلت پایین فاصله بگیرند؛ یعنی ناند و از اعضا انتظار دار محدودیت قائل

  ).314: 1388کوزر، (ها  ایجاد فاصله میان ما و آن

                                                     
1 Class
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با قرار گرفتن هر فرد در یک جایگاه منزلتی درواقع . منزلت مبتنی برکنش است

بخش نابرابري که انعکاس طوري هاي خاصی مورد انتظار خواهد بود، به انجام کنش

دریافت . هاي اجتماعی است گونه اول دارا بودن جایگاه: منزلت دو گونه است. باشد

کارمندي بانک یا مأمور شهرداري دریافت درجه استادي یا اشتغال به معلمی یا 

درکنش با متعاملین، استادي دانشگاه . هاي متفاوتی در سطح جامعه است منزلت

اي از منزلت را دارا است که کارمند بانک از آن برخوردار نیست؛ اما گونه دوم،  درجه

ست، هاي بدلی از منزلت اجتماعی واقعی ا نمایش جایگاه اجتماعی با تمسک به نسخه

دهد تا  اي که فرد با استفاده از وسایل غیر اصیل خود را در جایگاهی قرار می گونه به

شناسی مصرف خصوص، در نشانه این موضوع به. دیگران را متقاعد به پذیرش کند

)Baudrillard, 1994 (خواهد با زدن  گیرد؛ مانند فردي که می توجه قرار میمورد

ست داشتن کتاب به دیگران این پیام را برساند که عینکی بافریم مخصوص و با در د

  .اهل مطالعه است

  

  هاي دانشگاهی نسل-3-6

. اند هاي مختلفی را طی کرده گیري تاکنون نسل ها از ابتداي شکل دانشگاه

. صورت کالسیک مدنظر داشتند هاي نسل اول آموختن و یادگیري دانش را به دانشگاه

ش و تولید علم موردنظر بود؛ اما در نسل سوم که در نسل دوم پژوهش عالوه بر آموز

شدن،  گیري جامعه اطالعاتی، جهانی هاي عصر جدید نظیر شکل زمان با بحبوحه هم

است انتظار از دانشگاه تولید علم و آموزش تنها نیست ... هاي رقابتی و ایجاد محیط

.ز راه علم استآفرینی ا وکار و ارزش هاي کسب بر نوآوري و ایجاد فرصت تأکیدبلکه 

هاي تولید،  دوره اول و دوم دوره. دوره اخیر اما ورود به نسل چهارم دانشگاه است

آفرینی و  صرف دانش توجه نداشت بلکه ارزش دوره سوم به. توزیع و ترویج دانش بود

ترین ارزش در این نسل از  شد یعنی ارزش مبادله مهم ثروت آفرینی از دانشگاه طلب می

دیگر پرسش نسل سوم آن است که ماحصل دانش و پژوهش در  عبارت به .دانشگاه بود
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دانشگاه براي جامعه چه خواهد بود؟ یعنی تعبیر در نسل اول و دوم دانشگاه بر انتقال و 

که در نسل سوم بر  است درحالی) نسل دوم(و تولید دانش ) نسل اول(ترویج دانش 

دن و استادي در نسل اول، مشارکت درس دا. آفرینی از آن است مبادله دانش و ارزش

دانشجویان در نسل دوم و فعالیت، ابتکار و عملکرد دانشجو و استاد در نسل سوم 

نسل اول و دوم نسل چیستی و که نسل سوم نسل چگونگی است در حالی . مدنظر بود

  ).117-115: 1397فراستخواه، (چرایی بود 

آفرینی اجتماعی  ه بنگاه تجاري و نقشمثاب گریز از دانشگاه به ،نسل چهارم دانشگاه

ادعاي این نظر این . شود دانشگاه و بنگاه آن است یعنی بین دو چیز تمایز ایجاد می

مدار است باید به سمت دانشگاه اجتماعی و است که از دانشگاه نسل سوم که بنگاه

تولید علم حرکت کرد؛ یعنی از سودآوري اقتصادي به ترویج و اشاعه علم و 

اوردهاي آن رسید و برنامه درسی خود را به سمت مسئله محوري اجتماعی و دست

  ).Peer & Stoeglehner, 2013(مسئولیت اجتماعی برد

  

  شدن و دانشگاه جهانی -3-7

ها،  تحوالت جهانی در خصوص درنوردیدن زمان و مکان، فراگیر شدن رسانه

موزش عالی و تأثیر و تأثر این از موري هستند که در نسبت با آ... بازاري شدن امور و 

هم دانشگاه و علم و فناوري آن در ایجاد این روند جهانی تأثیر . دو در یکدیگر مؤثرند

ایندر. اند ساالري مؤثر بوده داشته و هم این تحوالت در خارج کردن دانشگاه از نخبه

شدن باشد  ی جهانیعنوان دانشگاه کارآفرین متأثر از روند کل تواند به ارتباط دانشگاه می 

توان در یک سیر خطی که از  و نقدي به آن نکند اما در رویکردي دیگر دانشگاه را نمی

دانشگاه آموزشی شروع و به دانشگاه کارآفرین رسیده نظاره کرد بلکه دانشگاه را 

توان هم آموزشی و هم کارآفرین دانست که با جمع آموزش، پژوهش و کارآفرینی  می

نوعی چندصدایی به. دهد شدن نیز سروسامان می یبه تحوالت جهان
1
  .ارائه است قابل 

                                                     
1 Multi-Vocal
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شدن در خانه به وجود آمده است و با فشردن یک  که امروزه جهانیبا توجه به این

حال این  شود و درعین دکمه رایانه ورود به عرصه جهانی با اطالعات مختلف آغاز می

. را نیز متأثر ساخته است فنّاوري محصول دانشگاه است طبیعتاً خود دانشگاه

هاي نوین و  توان تعبیر به تغییر در نظم جهانی برشمرد؛ زیرا فنّاوري شدن را می جهانی

شدن به معنی ظهور  جهانی. گذارند هاي ملی را پشت سر می هاي مختلف حاکمیت رسانه

هاي دانشی نقشی  یک جامعه نوین با ساختارهاي جدید معرفتی است و علم و تخصص

عنوان  بهشود نظیر آنچه  ی در آن دارند و تحقیق و پژوهش در آن دگرگون میاساس

شود که با دانشگاه موجود در  شدن در محل کار تعبیر می شدن در خانه و جهانی جهانی

  .نمایاند نسل اول سنتی متفاوت می

  

  چارچوب مفهومی-4

ی آموزش با توسعه کم و در ارتباط یادشدهنتیجه نظریات ترین آثار مورد انتظار در مهم

:توان در مفاهیم ذیل بررسی نمود عالی را می

  کاهش کیفیت :نخست

ها  عنوان نیروهاي محرك که بر سایر عوامل و پدیده تحوالت جهانی به

بر اساس تشریح نظریات در بخش پیش وجه مشترك این تحوالت در  ،تأثیرگذارند

  :نداشدهنشان داده زیرجدول 

  

تحوالت 

  جهانی
  سازي جهانی

اي  توده

  شدن
  سازي تجاري

المللی  بین

  سازي
  صنعت دانش

ویژگی 

  مشترك

  پذیري محاسبه
افزایش 

یکم  

تولید سود و 

  پذیري محاسبه
  سازي یکسان  سازي یکسان

یتوجه به کم
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توان گفت محرك اصلی این تحوالت کمیت است که  با مشاهده جدول باال می

. یافته است رو توجه به کیفیت کاهش ت ازاینپذیري اس مبتنی بر عدد و محاسبه

پذیري را  محاسبه .محاسبه است ،یترین اصل در فرآیند توسعه کم دیگر، مهم عبارت به

وحدتی که تعین کیفی  ؛توان مبتنی بر ایجاد گسست در وحدت غیرعقالنی دانست می

  .رود بینی دقیق پیش می سوي محاسبه و پیش دارد و به

ها در پی  شود که در آن انسان ی وضعیتی پدیدار میسلطه توسعه کمبنابراین در پی 

گردند و عقربه ساعت به معیار دقیق سنجش نسبت فعالیت دو فرد بدل  کارشان محو می

  .سنجد گونه که این عقربه نسبت سرعت دو لوکوموتیو را می شود، درست همان می

  

یريگ کمی شدن، سنجش پذیري و داراي قابلیت اندازه :دوم

 شده  گیري مقدار کار مصرف ی برابر با نمود کار در یک کاالست و اندازهتوسعه کم

اگر به ارزش کاربردي توجه شود به . گیري در آن است بر اساس زمان، تنها عنصر اندازه

.امکان مقایسه یک خودرو و یک خوراکی وجود ندارد. شود یافته می عنصر کیفی دست

وزش عالی به معنی تولید بازار عرضه و تقاضاي خدمات ی آمرو، توسعه کم ازاین

بر مبناي ویژگی . شود آموزشی است و این یعنی خیر عمومی از عموم افراد خارج می

سنجش پذیري کاال در توسعه کمی آموزش عالی، مقدار سال تحصیلی نشان از مقدار کار 

سال، کارشناسی  4کارشناسی . صرف شده براي اخذ مدرك و مبادله با کسب شغل دارد

ی آموزش عالی به ازاي کار سال؛ بنابراین، در توسعه کم 4سال و دکتري  2ارشد 

التحصیل ارزشی  شده توسط دانشجو و طی دوره دانشجویی و کسب مدرك، فارغ انجام

  .تواند کسب کند؛ که این مزد کسب شغل است برابر باارزش مزد دریافتی خود را می

گرایی  اي شدن و مصرف ی به تودهتوسعه کم متوازن؛عدم ایجاد توسعه :سوم

ی با توسعه کم. کند زایی را با مشکل مواجه می وري و اشتغال انجامد و روند بهره می

  .توان انتظار داشت دولت بتواند به کاهش درصد بیکاران جامعه یاري رساند می
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ش عالی ی آموزبا توسعه کم عالی؛آموزششدنسازي و صنعتی یکسان:چهار

به این معنی که مجموعه آموزش عالی از . تبدیل دانش به یک صنعت مورد انتظار است

التحصیل شدن در هر یک از مقاطع آن، مراحل  شروع مرحله ورود به دانشگاه تا فارغ

از قبیل کنکور و آزمون، چاپ . شود یکسانی را براي نیل به موفقیت در تحصیل دارا می

سازي و  یکسان این کهبا توجه به .ي درسی مشخص و غیرهمقاله، گذراندن واحدها

هاي اصلی صنعتی شدن است، تولید و گسترش انبوه فضاهاي  تولید انبوه از ویژگی

هاي درسی و غیره بدون توجه  آموزشی، ایجاد مقدمات و لوازمی مانند واحدها و رشته

تبع توسعه  که بههاي صنعتی شدن آموزش عالی است  به اقتضائات آن ازجمله نشانه

دانشجویان(رو مشتریان و خریداران  ازاین. دهد ی آموزش عالی رخ میکم( ،

...و) ها کتب، مقاالت و نظریه(، مواد اولیه )دانشگاه(، خط تولید )اساتید(تولیدکنندگان 

  .گیرد شکل می

درمجموع با بررسی وجه مشترك تحوالت جهانی یعنی کمیت مشخص شد که 

ی داراي مزایا و فوایدي در حوزه دسترسی همگانی به آموزش عالی هرچند توسعه کم

  .دهد ها و صفات دیگري چون کیفیت را کاهش می است اما ویژگی

  

  مدل مفهومی -5

دولت، مردم و . توان با سه بازیگر اصلی درنظر گرفت توسعه آموزش عالی را می

  .ارتباط قرار داردیعنی آموزش عالی با این بازیگران اصلی در . تحوالت جهانی

تحوالت جهانی و دولت و مردم در ارتباط و تعامل  صفحه بعدطبق مدل مفهومی 

ها در یکدیگر تغییرات در آموزش  با نهاد آموزش عالی قرار دارند و تأثیر و تأثرات آن

ها و مردم تأثیر  نهاد آموزش عالی، دولتتحوالت جهانی بر. عالی را ایجاد کرده است

عنوان نهاد متفکر جامعه بر هر یک از این عوامل تأثیرگذار  زش عالی نیز بهدارند و آمو

  .است
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اي شدن و خارج شدن از جامعه  شدن، توده تحوالت جهانی تحوالتی نظیر جهانی

المللی شدن آن کمک  سازي آموزش عالی و بین این تحوالت به تجاري. نخبگانی است

ها  دهد و بازدهی دولت قاضاي اجتماعی مردم را افزایش میکند اما بیشتر از همه ت می

. شدن تأثیرگذار است آموزش عالی بر روند جهانی.درگرو توسعه آموزش عالی است

هاي نوین سبب در هم ریختن عوامل مختلف زمانی و مکانی شده  چون با ایجاد فنّاوري

ین به آگاهی بخشی آموزش عالی همچن. و به تسهیل ارتباطات جهانی انجامیده است

شدن نیز به اشتراك  جهانی.شود ها و جوامع به حقوق و تکالیف خود منجر می انسان

ها منجر  ها در دانشگاه کارگیري آن هاي مختلف در کنار یکدیگر و به تجارب و اندیشه

  .شده است

هاي ملی در تأثیرپذیري از روند جهانی و تحوالت آن قرار دارند و  بازار و دولت 

ها و امکانات خاصی را در  آموزش عالی نیز فرصت. توسعه آموزش عالی تأثیرگذارند بر

هایی نظیر رشد علمی و صنعتی و تربیت نیروي  فرصت. دهد ها قرار می اختیار دولت

اداره آموزش عالی

تحوالت جهانی

مردم دولت

مفهومی تحقیق مدل -1مدل
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دولت نیز شرایط حضور آموزش عالی در بازار و استقبال مردم به آن را . متخصص

. اي دوسویه برقرار است آموزش عالی نیز رابطهدر ارتباط میان مردم و .کند فراهم می

هاي علمی و اجتماعی و حتی اقتصادي در نظر  مردم آموزش عالی را نهاد ارتقاي رتبه

  .یابد گیرند؛ و تقاضاي اجتماعی براي حضور در آن افزایش می می

  

  روش تحقیق -6

یق از هاي توسعه آموزش عالی بر اشتغال در این تحق براي یافتن پیامد سیاست

اي از توصیف مقوالت و روابط میان  شده است که درواقع سامانه رویکرد کیفی استفاده

  :انجام خواهد شد زیرو با مراحل ) Mc Milan& Schumacher, 1993(هاست  آن

هاي مجلس، دولت و شوراي عالی انقالب  احصاء و مطالعه اسناد و سیاست-

  هاي بعد از انقالب اسالمی فرهنگی در دهه

هاي آموزش عالی با استفاده از  مصاحبه با افراد مطلع درزمینه سیاست 30انجام -

اسامی و سمت  ،براي رعایت جوانب اخالقیکه فن مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته 

  .مدیران محرمانه تلقی شده است

ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل مصاحبه-

هاي کدگذاري  ها، داده ی بین مجموعه دادهتحلیل همواره فرآیندي رفت و برگشت

. هاي تولیدشده توسط خود محقق است ها و داده شده از مجموعه داده شده و خارج

هاي  نوشتن همانند روش. ها جزئی جداناپذیر از تحلیل است نوشتن در این روش

ن ای. گیرد بلکه باید در همان مراحل اولیه شروع شود آماري در پایان کار صورت نمی

- هاي کدگذاري بالقوه براي فرآیند کدگذاري ها و طرح نوشتن شامل تدوین سریع ایده

اي براي اجراي روش  مرحله 6در ادامه یک نقشه راهنماي . هاست تحلیل مجموعه داده

نکته مهم، شناسایی و فهم این مطلب است که . تحلیل مضمون پیشنهادشده است

لی دقیق نیستند و از قاعده خاص و هاي تحلیل کیفی خی خطوط راهنما در روش

کنند بنابراین هر محقق الزم است تا با در نظر گرفتن دو اقتضاي  اي پیروي نمی ویژه
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پذیري از  در موردتحقیق خویش، به شکل انعطاف -ها سؤاالت تحقیق و نوع داده -مهم

  ).87-86: 2006براون و کالرك، (این خطوط راهنما استفاده نماید 

  

  انه اجراي روش تحلیل مضمونگ مراحل شش

  توصیف فرآیند  مرحله  ردیف

1  
هاي  آشناسازي محقق با داده

  خویش
  هاي اولیه ها، یادداشت ایده خوانش و دوباره خوانی داده

  تولید کدهاي اولیه  2

ها بر اساس روشی سامانمند و مبتنی  کدگذاري همه داده

ن هاي موردعالقه محقق، مقابله و تطبیق داد بر ویژگی

  هاي مرتبط با هر کد داده

  جستجوي مضامین  3
هاي  تطبیق کدها با مضامین بالقوه، گردآوري همه داده

  مرتبط با هر مضمون بالقوه

  مرور مضامین  4

هاي  اگر مضامین نسبت به خالصه این کهبررسی 

ها هماهنگی و تطابق  کدگذاري شده و همه مجموعه داده

  .بنیاد ایجاد شود دارند آنگاه یک نقشه تحلیلی مضمون

  گذاري مضامین تعریف و نام  5

هاي خاص هر  منظور پایش ویژگی تحلیل مستمر به

وار تحلیل، خلق  طورکلی بیان داستان مضمون و در به

  گذاري براي هر مضمون تعاریف واضح و نام

  حسب طوفان ذهنی در گروه تحقیق  اعتباربخشی نتایج  6

  تدوین گزارش  7

این مرحله . هایی براي تحلیل استاین مرحله فرصتی ن

شده  هاي خالصه شامل انتخاب و گزینشی مشخص، نمونه

شده،  هاي انتخاب گیرا و جذاب، تحلیل نهایی خالصه

شرح ارتباط بین تحلیل صورت گرفته با سؤاالت و 

  .خلق گزارشی محققانه و تحلیلی است و ادبیات تحقیق

  )87: 2006براون و کالرك، (
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ها با رعایت اصول اخالق پژوهش و اطالع  مقوالت ابتدا تمام مصاحبهبراي تعیین 

کنندگان ناشناس  شوندگان با اجازه از پاسخگویان ضبط شد هویت مصاحبه مصاحبه

شونده تک کلمات و مفاهیم یادداشت  گهگاه بسته به اهمیت سخنان مصاحبه ،ماند

بحث تمرکز شود و از  هایی که باید شد تا نکاتی که باید روشن شود و مضمون می

کننده و  برداري کلی و کلمه به کلمه پرهیز شد تا ذهنیت مصاحبه یادداشت

  .شونده از مصاحبه انحراف نیابد مصاحبه

گیري از روش تحلیل مضمون  حل مسئله تحقیق با بهره محقق براي دستیابی به راه

شامل قانون اساسی هاي آموزش عالی و مطالعه اسناد باالدستی  اقدام به تحلیل سیاست

هاي کلی علم و  ساله کشور، سیاست 20انداز  جمهوري اسالمی ایران، سند چشم

شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغی از سوي  فناوري کشور تدوین

ایرانی پیشرفت و همچنین -رهبري، نقشه جامع علمی کشور، سند الگوي اسالمی

ه کشور و قوانین و مصوبات مجلس شوراي سال گانه توسعه پنج مطالعه قوانین شش

اسالمی و قوانین و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و مصوبات شوراي عالی 

  .عتف نمود

هاي کالن  ها، قوانین و سیاست بدین منظور ابتدا در بخش اول یعنی تحلیل سیاست

هدفمند گیري  سپس بر اساس نمونه. و اسناد باالدستی کشور چندین نوبت مطالعه شد

هاي  هایی است که در ارتباط با موضوع تحقیق است، گزاره ها و بخش که انتخاب گزاره

.گیري بامطالعه کدگذاري شدند هاي نمونه در مرحله بعد داده. موردنظر انتخاب شد

بامطالعه کدها زیرمقوالت تشکیل شد و با پیدا شدن نقاط اشتراك زیرمقوالت، مقوالت 

  .ی آموزش عالی است حاصل شدمضمون اصلی که توسعه کم به دست آمد و درنهایت

ضمن این موارد با تحلیل ثانویه آمارهاي آموزش عالی که در سایت موسسه 

آموختگان،  صورت تفکیک ساالنه دانش ریزي آموزش عالی به پژوهش و برنامه

و  بندي شدگان و دانشجویان آن سال تحصیلی موجود بود، محقق اقدام به جمع نام ثبت

مصاحبه از  30ها نمود و این تحلیل در بخش دوم با تحلیل مضمون  تجمیع و تحلیل آن



  

  

  

  
53...     هاي توسعه آموزش عالی و  نسبت سیاست    

ی آموزش عالی و مقایسه بین اهداف و آنچه در هاي توسعه کم افراد مطلع از سیاست

  .اند ادامه یافت ها اجرا کرده ها بوده با آنچه مجریان سیاست سیاست

پرسش اصلی که بر  5فته و با طرح صورت مصاحبه نیمه ساختاریا ها به مصاحبه

همه . اساس اهداف، مسئله تحقیق و مبانی نظري طراحی گردیده بود انجام شد

ها مورد بازبینی و  باره آن سازي گردید و ضمن بررسی و مطالعه چندین ها پیاده مصاحبه

نویسی یک  شده و پس از پاك ها حذف که نکات زائد آن طوري به. تلخیص قرار گرفت

. هاي خود قرار گرفت شوندگان براي تأیید گفته ها در اختیار مصاحبه کاغذي آن نسخه

سازي شدند و بر  ها مشخص و فشرده سپس هر یک از واحدهاي معنایی در مصاحبه

  .ها کدگذاري صورت گرفت اساس آن

. بامطالعه چندباره واحدهاي معنایی و کدها، زیرمقوالت اولیه استخراج شدند

شده و موارد تکراري، مبهم و نارسا حذف یا اصالح  شده بازبینی مقوالت استخراج

گیري مقوالت اصلی فراهم شد و با تعیین  با تعیین زیرمقوالت راه براي شکل. شدند

دهنده  ها که هر یک در ارتباط با چندین واحد معنایی بودند، خطوط اصلی و شکل آن

  .مضمون اصلی تحقیق شکل گرفت

ها در آموزش عالی  ها بر اساس مسئولیت و اطالعات آن شونده انتخاب مصاحبه 

ها نقش اساسی  ها در تدوین و ارائه ایده سیاست کشور بوده است که برخی از آن

موردمطالعه قرار بود، ها و قوانین کشور که مرتبط با آموزش عالی  سیاست. داشتند

و بامطالعه  شده جدا شد صورت کدبندي هاي مرتبط باهدف تحقیق به گرفت و قسمت

مضامین  ،بندي مضامین پایه مرتبط با دسته. مضامین پایه به دست آمد ،دوباره کدها

بندي مضامین  از دسته. تر از مضامین پایه هستند به دست آمد سازمان دهنده که انتزاعی

هاي موردمطالعه در این  قوانین و سیاست. دبدست آمسازمان دهنده نیز مضامین فراگیر 

  .شده استنمایش داده 1دول تحقیق در ج
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  اسناد و قوانین مطالعه شده براي تحلیل -1جدول 

  قانون اساسی  
مجمع تشخیص 

  مصلحت نظام

شوراي عالی 

  انقالب فرهنگی

مجلس شوراي 

  اسالمی

شوراي عالی 

  عتف

    انداز سند چشم
  سند کالن

  
      

    هاي کلی سیاست
هاي کلی  سیاست

  علم و فناوري

نقشه جامع علمی 

ور، الگوي کش

یرانی ا-اسالمی

  پیشرفت

    

  قوانین
اصل دوم، سوم، 

  ام سی
    

گانه  قوانین شش

  توسعه
  

  مصوبات مجلس  مصوبات شورا      مصوبات
مصوبات شوراي 

  عتف

          ها نامه آیین
مصوبات شوراي 

  عتف

  

  هاي تحقیق یافته -7

ها و  یافتههاي تحقیق در دو بخش اصلی توصیف  ها، یافته با توجه به اهمیت داده

هاي آماري، تحلیل مضمون  در بخش توصیف؛ داده. شده است بندي ها دسته تحلیل یافته

ها و قوانین کشور در حوزه آموزش عالی و در بخش آخر به تحلیل مضمون  سیاست

  .شده است هاي تحقیق پرداخته ها و ارائه مدل یافته مصاحبه

  

  ها توصیف یافته -7-1

  اريهاي آم بررسی داده -الف

با رشد  1375تا  1365هاي  دهد، کشور طی سال هاي مرکز آمار ایران نشان می داده

جمعیت و نرخ  2در جدول . ها روبرو بوده است جمعیت فراوانی نسبت به سایر سال

  .شده استرشد آن اشاره



  

  

  

  
55...     هاي توسعه آموزش عالی و  نسبت سیاست    

  )1395منبع سالنامه آماري فرهنگ و علم کشور (متوسط رشد ساالنه جمعیت کشور -2جدول 

 سال

  سرشماري
1395  1390  1385  1375  1365  1355  1345  1335  

جمعیت کشور 

  )به میلیون(
80  75  70  60  50  33  25  19  

نرخ رشد 

  جمعیت
1,2  1,3  1,6  1,5  3,9  2,7  3,1  -  

رشد بهمتوسط

سرشماري سال

  )به میلیون(قبل 

 90از سال (10

 5ها  سرشماري

  )ساله شد

10  10  17  8  6  -  

  

  )استثناي دانشگاه آزاد به(التحصیالن دانشگاهی طی سنوات  اد دانشجویان و فارغتوزیع تعد-3جدول 

  آموختگان دانش  دانشجویان  سال

1350  74708  17250  

1357  121427  35559  

1364  151495  28868  

1365  167971  26927  

1366  204862  28637  

1367  250709  33010  

1375  579070  83882  

1380  759870  127117  

1381  809567  138348  

1382  923913  146859  

1383  1018980  178785  

1385  1538874  130504  

1386  2089283  275984  

1390  4404614  570730  

1397  3616114  779646  

  ریزي آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه: منبع
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  ها تعداد مؤسسات آموزش عالی کشورها به نسبت جمعیت آن-4جدول 

ور
ش

ک
  

ما
آل

ن
س  

گلی
ان

  

کا
ری

آم
  

ند
ه

ن  
چی

  

ند
هل

دا  
انا

ک
  

ن
ژاپ

ئد  
سو

  

لیا
یتا

ا
ند  

ال
فن

سه  
ران

ف
  

یه
وس

ر
  

ان
یر

ا
  

بع
من

  

  جمعیت
82 

  میلیون
66  

323 

  میلیون
1،274  1،397  17  37  126  10  60  5  66  146  

81 

  میلیون
WPR1

تعداد 

  دانشگاه
412  291  3280  4004  2310  423  329  987  -100  236  -100  562  1306  2746  CISC  

 درصد

دانشجویان 

در سنین 

در  25-34

  2017سال 

31,31  51,62  47,76  -  29  46,59  60,92  60,43  47,39  26,82  41,25  44,34  57,58  47  OEDE

  

توان دریافت، کشور با رشد چشمگیر جمعیت مواجه شده است و  از جداول باال می

ماعی در افزایش تقاضاي اجت) 3جدول (التحصیالن کشور  نرخ رشد دانشجویان و فارغ

رو، افزایش جمعیت،  ازاین. نسبت مستقیم با نرخ رشد جمعیت را نشان داده است

توان در  افزایش نرخ رشد دانشجویان و افزایش مراکز آموزش عالی کشور را می

  .جهت تحلیل کرد یک

  

  ها و قوانین کشور تحلیل مضمون سیاست -ب

زش عالی مضامین زیر به هاي کشور در حوزه آمو با تحلیل مضمون قوانین و سیاست

  :دست آمد

                                                     
1. World Population Review



  

  

  

  
57...     هاي توسعه آموزش عالی و  نسبت سیاست    

  هاي توسعه آموزش عالی فهرست تحلیل مضمون سیاست -5جدول 

  مضمون فراگیر  مضمون سازمان دهنده  ردیف

1  
سیاست (بر توسعه کمی و پولی آموزش عالی  تأکید

  )توسعه کاالیی

هاي توسعه  چگونگی وضع سیاست

  آموزش عالی

  )عدد 46تعداد کدهاي مربوطه (

  ه تحصیالت تکمیلیتوسع  2

  )سیاست مهارت افزایی(ارتباط دانشگاه با تولید   3

  ارتباط آموزش و نیاز کشور  4

  ارتباط دانشگاه با بازار کار  5

  انتقادي -هاي اصالحی سیاست  6

  سازي آموزش عالی سیاست خصوصی  7

  گذار آموزش عالی کشور متولی سیاست  8

رایی وضع سیاست توسعه چ  علت توسعه کمی آموزش عالی  9

  آموزش عالی

  )عدد 25تعداد کدهاي مربوطه (

  دلیل توسعه کمی آموزش عالی  10

  هاي برابري دسترسی سیاست -عدالت آموزشی  11

  

ها و قوانین بر ابعاد مختلف  دهد، سیاست نشان می 5مضامین جدول که طور  همان

شده  تأکیدزایی در دانشگاه نیز اند و بر نیازها و مهارت اف آموزش عالی توجه داشته

التحصیالن  دهد نرخ بیکاري فارغ هاي مرکز آمار ایران نشان می است اما بررسی داده

دهد؛  تشکیل می 1397درصد از کل بیکاران کشور را در سال  40دانشگاهی حدود 

هاي توسعه آموزش باشد،  بنابراین توسعه آموزش عالی بیشتر از آنکه معلول سیاست

  .از تقاضاي اجتماعی است متأثر

  

  اندرکاران آموزش عالی هاي مطلعین و دست تحلیل مضمون مصاحبه -ج

  :دهد شوندگان را نشان می آمده از مصاحبه دست جدول مضامین به
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شوندگان شده از تحلیل مضمون مصاحبه فهرست مضامین حاصل-6جدول 

  مضامین فراگیر  مضامین سازمان دهنده  ردیف

تعداد کدها 

در 

  ها مصاحبه

  حقوقی -هاي ساختاري ضعف  1

هاي توسعه  آسیب

  آموزش عالی

تا  1کد  -از ردیف(

270(  

  عدد 270

  ناکارآمدي سیستم آموزش عالی کشور  2

  کسب پرستیژ اجتماعی  3

  کاري در آموزش عالی سیاسی  4

  گرایی مدرك  5

  تعریف نادرست از دانشگاه  6

  هاي انفعالی وضع سیاست  7

  گرا نبوده است هاي توسعه آموزش عالی واقع سیاست  8

  کاالیی شدن آموزش عالی  9

  نیازمحوري  10

راهکارهاي توسعه 

  مطلوب آموزش عالی

تا  271کد  -از ردیف(

331(  

  عدد 60

  ارائه توأمان بسته جامع آموزش عالی و اشتغال  11

  ها بازنگري ساختاري براي اجراي سیاست  12

  ها رزیابی و نظارت بر سیاستا  13

  وري علمی تغییر رویکردهاي بنیادین براي بهره  14

15  
در اختیار قرار دادن مدیریت آموزش عالی و اشتغال 

  به دست بازار

  سازي علم تجاري  16

روانی و - عوامل ذهنی  دالیل توسعه آموزش عالی  17

بیرونی در توسعه کمی 

رویه آموزش عالی  بی

  قش داشتندکشور ن

)463تا  332کد  - از ردیف(

  عدد 131
18  

گذاران براي توسعه آموزش  کننده سیاست علل مجاب

  عالی

  علل افزایش تقاضاي اجتماعی مردم براي آموزش عالی  19

هاي مؤثر در توسعه  گفتمان  علل افزایش تقاضاي اجتماعی مردم براي آموزش عالی  20

  آموزش عالی

  )477تا  464کد  - از ردیف(

  ها وظایف دانشگاه  21  عدد 13

  هاي مختلف دانشگاهی نسل  22

  



  

  

  

  
59...     هاي توسعه آموزش عالی و  نسبت سیاست    

شوندگان نارسایی میان دانشگاه و بازار کار را  مصاحبه، 6طبق مضامین جدول 

  .اصلی ناتوانی دانشگاه در پاسخ به نیازهاي کشور دانستند تعل

دانسته شد علت اصلی این آسیب توسعه آموزش عالی بر اساس تقاضاي اجتماعی 

  :نداو عوامل زیر در ایجاد این تقاضا مؤثر بوده

رشد جمعیت کشور-

افزایش سطح سواد پایه و عمومی جمعیت کشور-

)ام قانون اساسی اصل دوم، سوم و سی(آموزي  انقالب اسالمی بر علم تأکید-

ایجاد عدالت اجتماعی-

  واسطه استقالل علمی حفظ هویت فرهنگی کشور به-

  

  هاي تحقیق تحلیل یافته-7-2

التحصیالن دانشگاهی را طی  ها عوامل مؤثر بر اشتغال فارغ بندي مصاحبه با جمع

ها از وضع موجود از گذشته تاکنون آموزش عالی در ایران  شونده توصیفی که مصاحبه

  :توان در نظر گرفت می زیزدر چند مورد  ،داشتند

  

ه کمی و کیفی آموزش عالی ایران در بیان عوامل و موانع تحقق توأمان توسع -7جدول 

  شوندگان تحقیق مصاحبه

  موانع  عوامل

  ضعف نظارتی  مهارت افزایی دانشگاه

  خأل قانونی  رغبت بازار کار و عرضه شغل

هاي توسعه اشتغال و  دولت و سیاست

  آموزش
  تقاضاي اجتماعی باال

  ضعف کارآفرینی  بنیان اقتصاد دانش

  یالنالتحص عدم مهارت فارغ  

  عدم انطباق آموزش دانشگاهی با نیازهاي بازار  
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عدم توجه به کیفیت آموزش عالی و توجه بیشتر به 

  توسعه کمی

  التحصیالن تقاضاي کم بازار براي فارغ  

  ها اشباع شدن بازار کار بسیاري از رشته  

  التحصیالن افزایش خوداشتغالی فارغ  

  

عالی در کشور فواید و معایبی داشـته کـه    ی آموزشها توسعه کم بر اساس مصاحبه

  :هستند 8ها طبق جدول  اهم آن

  

  شوندگان ی آموزش عالی ایران در نظر مصاحبهفواید و معایب توسعه کم -8جدول 

  معایب  فواید

هاي توسعه با توسعه کمی  ایجاد زیرساخت

  آموزش عالی
  التحصیالن مهارت افزایی کم در فارغ

  ناتوانی در خوداشتغالی  دهکر افزایش افراد تحصیل

ایجاد امکانات و تجهیزات مانند فضاهاي 

  آموزشی
  التحصیالن دانشگاهی بیکاري وسیع فارغ

  

آموختگان با نیازهاي  هاي دانش عدم توازن در مهارت

  بازار کار

  عدم توجه به کیفیت آموزشی

  عدم کارآفرینی در دانشگاه

  ها شتهاشباع شدن بازار کار در بسیاري از ر

  وکار نامساعد بودن محیط کسب

  عدم ارتباط دانشگاه و صنعت

  

ها و تربیت  پس از انقالب اسالمی، انقالب علمی در رشد براي تولید زیرساخت

هاي پزشکی و غیرپزشکی مدنظر بود و این موضوع به علت وابستگی  دانشجو در رشته



  

  

  

  
61...     هاي توسعه آموزش عالی و  نسبت سیاست    

طبق آمار مرکز آمار ایران، قبل از  .شد کشور بود که با رفع آن نیازهاي کشور برطرف می

درصد بود که احتیاج براي رفع نیازها به سمت  57سوادي کشور  انقالب نرخ بی

باسواد در کشور وجود دارد و همین % 87,6برابر  1396در سال . افزایش باسوادان رفت

همچنین . عامل زمینه ورود و تقاضا براي تحصیل در آموزش عالی را بیشتر کرده است

توجهی  امري که پیش از آن به آن بی ،جمعیت زنان باسواد نیز گسترش باالیی پیدا کرد

سوادان زنان و مردان امروز  بین باسوادان و بی% 26در حال حاضر از اختالف . شده بود

  .است رسیده% 2به نرخ 

توسعه و پایداري  ،هاي براي توسعه آموزش عالی آن بود که دانش یکی از سیاست

آورد چون دانش خیري عمومی است افزایش دانش یعنی افزایش  رمغان میرا به ا

اما متأسفانه بعدها کشور با تبدیل دانشگاه به بنگاه تجاري بدون تولید  ،اندیشیدن بود

عنوان یک کاالي لوکس کمتر از توجه به آن  توجه به دانش به. مهارت مواجه شد

... وکار و صنعت و ل زندگی اعم از کسباي که در همه مراح عنوان یک کاالي سرمایه به

  .به کار آید، بود

شده فرآیند توسعه آموزش عالی از  هاي انجام هاي تحقیق و مصاحبه بر اساس یافته

شمسی آغازشده بود و ورود توده مردم به آموزش عالی از طبقات  50اوایل دهه 

ت و این روند با متوسط و پایین به دانشگاه نیز از عوامل انقالب برشمرده شده اس

آن بر آزادي و استقالل و آگاهی و علم و توجه به دانشگاه و  تأکیدانقالب اسالمی و 

 .تقاضاي اجتماعی و اقبال عموم مردم به دانشگاه را افزایش داد ،نیز افزایش جمعیت

این امر با شروع جنگ سبب کمبود بودجه دولتی در تأمین سرمایه الزم براي جذب 

طرف و نیاز حاکمیت به نیروهاي متخصص براي پیشرفت کشور سبب دانشجو ازیک

هاي خصوصی مانند دانشگاه آزاد و پیام نور با  یک تصمیم اقتضایی در تأسیس دانشگاه

  .تأمین سرمایه از سوي مردم شد

. ها بود التحصیالن دانشگاهی تأمین شغل براي آن زمان با افزایش فارغ موج دوم هم

ها و نیاز بازار کار سبب افزایش  التحصیالن دانشگاه وردن توازن فارغاین روند با برهم خ
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التحصیالن و دوراهی تصمیم در  گرایی و درنتیجه گسترش بیکاري فارغ موج مدرك

سو و اشباع بازار کار از  پاسخ به تقاضاي ورود به دانشگاه از سوي داوطلبان از یک

ها از  ذیرش هر شغل از سوي آنالتحصیالن و عدم پ سوي دیگر و عدم مهارت فارغ

ها را افزایش داد و  سوي دیگر بود که جمع این موارد هرروز و هرروز نرخ بیکاري آن

  .نرخ بیکاري افراد باسواد عمومی را کاهش یا حداقل ثابت نگه داشت

گیري تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی چیست؟  در پاسخ به سؤال علل شکل

ن جمعیت به دنبال مهارت و اشتغال و خدمات برود به جاي آنکه ای یعنی چرا به

:به این نتیجه رسیده شد که. آورد دانشگاه روي می

هاي الزم شغلی و مهارتی موردي بود که مسئولین ترجیح دادند  فقدان زیرساخت

گذاري براي تأسیس مراکز دانشگاهی و  سرمایه براي ایجاد شغل را صرف سرمایه

این امر که سابقه فرهنگی و تاریخی هم در کشور داشت . تشویق براي تحصیل کنند

شود براي آنکه  دانشگاه تهران تأسیس می 1313در سال . بیشتر موردتوجه قرار گرفت

شده تازگی تشکیل دولتی که به. اداري تأمین شودهاي دولتی و نیازهاي کشور در حوزه

کشور را در دستور کار  ملتی است که مدیریت یکپارچه بر -هاي دولت از نوع دولت

کرد وجود  رو وجاهت و جایگاه باالیی براي کسی که در دولت کار می ازاین.داشت

سواد نوعی  چون هم با علمی بودن فرد و سواد داشتن او نسبت به جمعیت بی. داشت

شد و هم آنکه نوع رفتار و پوشش فرد متفاوت با همشهریان و هم  فضیلت کسب می

شد و هم از قدرت و اعتبار و درآمد  و آن فرد متمایز از سایرین میشد  ها می روستایی

  .کرد بیشتري برخوردار بود؛ و چون نیروي متخصص دولت را دانشگاه تأمین می

شد؛ و  بنابراین ورود به دانشگاه هم سخت و هم بسیار باارزش محسوب می 

تر بود تقاضاي که پس از انقالب تشویق در ورود به دانشگاه بسیار بیش ازآنجایی

ها  ها این تقاضا در دانشگاه اجتماعی براي ورود به دانشگاه باال گرفت؛ بنابراین طی سال

فرما بوده است؛ اما تأسیس دانشگاه تهران باهدف تربیت  براثر عامل روانی فرهنگی حکم

ها قرار  نیروي متخصص دولت بود و تربیت نیرو براي بازار کار در دستور دانشگاه
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درواقع هدف . ها هم باید اضافه کرد این وظایف را به استعدادیابی دانشگاه .نداشت

میزنشین راحت  دانشگاه رفتن در ایران تربیت نیروي براي دولت شد که یک کار پشت

.و با جایگاه اجتماعی مدنظر قرار گرفت

رسد که یکی از بهترین دالیل براي تقویت تقاضاي اجتماعی، وضعیت  به نظر می

دانند با  در وضعیتی که تقریباً همه داوطلبان دانشگاه می. دانشگاه در ایران استفعلی 

در تمایل  يتغییر ،آورند اما این دانستن تحصیل در دانشگاه لزوماً شغلی به دست نمی

رو، آموزش عالی تبدیل به یک نیاز  ازاین. ها براي ورود به دانشگاه ایجاد نکرده است آن

وسیله آن هویت فردي و جمعی فرد و خانواده او  ه است که بهبراي جامعه ایرانی شد

بیشتر نماد باقی  ،بنابراین تقاضاي اجتماعی و سیاست توسعه مبتنی بر آن.شود حفظ می

ها و  واسطه کسب ارزش هاست به هاي نمادین نسل اول دانشگاه ماندن در صورت

آنکه واقعیت عینی داشته  شود تا هاي نمادین امري که به آن بیشتر تفاخر می سرمایه

  .باشد و منزلت آور براي فرد است

دیگر، افزایش تقاضاي اجتماعی براي مؤسسات آموزش عالی، تعداد  عبارت به

هاي تأمین این مؤسسات  ها از عهده هزینه یابد و دولت ها افزایش می دانشجویان آن

د یا دانشجویان از طریق کننده باشن دهندگان باید کمک رو یا مالیات ازاین ،آیند برنمی

کند و آن  هر یک از این موارد که واقع گردد انتظاري را ایجاب می. شهریه اقدام نمایند

  .بازدهی از پولی است که صرف دانشگاه شده است

شود یعنی همکاري استادان  این موضوع منجر به ایجاد سبک جدید در مدیریت می

ما این امر در تقاضاي اجتماعی آموزش عالی ا.دهند اي می جاي خود را به مدیران حرفه

انتظار نداشتند بلکه صرف ورود را ها  کشور نبود یعنی بازدهی پول دانشجو و خانواده

جنبه فرهنگی در  .کند ها کفایت می به دانشگاه و عنوان دانشجو براي فرزندان خانواده

  .اینجا مهم است و جنبه اقتصادي برعکس الگوي قبلی وجهی ندارد

اي حرکت  گرایی به آموزش عالی توده در یک زاویه دیگر از آموزش عالی نخبه

امري به آموزش عالی همگانی  :یک ،داده دو وجه در این حرکت رخ ،شده است
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عنوان دستاورد یاد  شده و از آن به گذاران و مدیران عالی تبدیل مطلوب براي سیاست

.شود بهنجار میه و آموزش عالیآموزش عالی همگانی غیرانحصاري شد :دو. شود می

چرخش از سیستم . داده است با توسعه کمی آموزش عالی چرخش و تغییري رخ

سیستم متکثر و همگانی . اي تر و متکثر توده محدود و عمیق نخبگانی به سیستم گسترده

.آموزش عالی در راستاي مجموعه دموکراتیک و حقوق مدنی قرارگرفته است

آموزش همگانی و حق دانستن نیز نمایان  ،شنایی مردم به حقوق خوددیگر با آ عبارت به

از جمله رویکردهاي اصلی .رو تقاضا براي احقاق این حق فزونی گرفته است و ازاین

در همگانی شدن و احقاق حق نسبت به آموزش عالی و تغییرات اجتماعی و اقتصادي 

این به معنی گسترده شدن و .دانشگاه توجه به اقشار کمتر برخوردار هر کشور است

ها و  تر شدن چتر آموزش عالی در سراسر طبقات اجتماعی و به معنی افزایش هزینه پهن

ها دو انتظار از آموزش عالی خواهد  در قبال این هزینه. افزایش بودجه عمومی است

کارایی براي تأمین نیازهاي .تقاضاي کارایی بیشتر و تقاضاي پاسخگویی بیشتر: بود

ها و پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی تحصیلی فرزندان بیشتري از  عه و حل آنجام

این بخش در . اي که براي آن هزینه شده است جامعه و پاسخ به عملکرد و بودجه

شده است یعنی  کشور اما از طریق مؤسسات آموزش عالی خصوصی تا حدودي کنترل

ها  هاي خانواده که با هزینهآموزش با بودجه و هزینه عمومی و دولتی پیش نرفت بل

ها هزینه نکردند تا دانشگاه پاسخگوي اشتغال و تربیت  اما خانواده.انجام شد

ها هزینه کردند تا فرزندانشان وارد عرصه دانشگاه شده و داراي  فرزندانشان باشد آن

تبع، داراي  خانواده او به منزلت اجتماعی و پرستیژ فرهنگی شوند تا هم دانشجو و هم

  .رامت و احترام اجتماعی در میان سایر همشهریانشان گردندک

رو فشار سیاسی و اقتصادي بازار بر گسترش آموز عالی ایران کمتر از فشار  ازاین

بخشی یا گستردگی  هاي عمق اجتماعی و فرهنگی مؤثر بوده است؛ بنابراین عالوه بر گفتمان

این دو گفتمان نیز به وجود آمد و گفتمان سومی در ارتباط با  ،بخشی و گستردگی و عمق

بازاري کردن .آن گفتمان بازاري کردن یا بازاري شدن و بازاري کردن و بازاري شدن است
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تفاوت . یعنی تجاري کردن دانش و بازاري شدن یعنی بنگاه اقتصادي شدن دانشگاه

 است میان تجاري شدن دانش و تاجر شدن دانشگاه یا به تعبیر دیگر یا بنگاه شدن

.دانشگاه

هاي  در پاسخ به سؤال دوم، چه نسبتی میان تقاضاي اجتماعی با وضع سیاست

توسعه آموزش عالی وجود دارد؟ مشخص شد که این نسبت مستقیم بوده است یعنی 

هاي  واسطه افزایش تقاضاي اجتماعی بود که سیاست شوندگان اعتقاد داشتند به مصاحبه

هاي آزاد و پیام نور به  ار قرار گرفت و دانشگاهتوسعه آموزش عالی بیشتر در دستور ک

شد کشور با  بنابراین اگر این تقاضا پاسخ داده نمی.هاي دولتی آمدند کمک دانشگاه

رفتند و  واسطه اشتیاق براي تحصیل به خارج از کشور می شد و افراد به بحران مواجه می

آموزش عالی این اتفاق طور که پیش از گسترش  شدند همان دچار استحاله فرهنگی می

اي با چنین شرایطی دولت  رو، در هر جامعه ازاین.تا حدودي در کشور افتاده بود

موظف به پاسخ به تقاضاي اجتماعی است اما ایرادي که بر این نوع سیاست وارد است 

اي پیش برده نشد و کماکان در حال اجرا است و از  این است که این توسعه برنامه

اي آموزش عالی هر چه  هاي توسعه همین عامل سبب شد تا سیاست. کیفیت دور شد

  .صورت انفعالی وضع و اجرا شوند بیشتر به
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  ها تحقیق مدل یافته -7-3

  

افزایش مقاطع تحصیلی.1
...هاي مختلف شبانه، مجازي، پردیس و  گسترش دوره.2
گسترش واحدهاي دانشگاهی.3
با تحصیالتهاي اجتماعی  افزایش سطح آگاهی.4
عدم ارزبري از کشور.5

حفظ امنیت ملی کشور.6
با عدم مهاجرت دانشجویانحفظ هویت فرهنگی کشور.7
تأمین نیازهاي کشور.8

توسعه آموزش از طریق 
واسطه و به

آفرین تحولتوسعه

هاي تحقیق مدل مفهومی یافته-1شکل

آنچه در 
  عمل 
رخ داد

گذاري در  رمایهس
سرمایه انسانی

بیکاري 
التحصیالن فارغ

گرایی  ارزش
علم

)گرایی نخبه(

هنجاري شدن 
)گرایی توده(علم

  
گرایی مدرك

سوددهی 
آموزشی

کسب پرستیژ 
اجتماعی

تقاضاي 
اجتماعی

  
عرضه آموزش

هاي بیرونی؛ قوانین و  محرك
هاي  هاي توسعه و سیاست برنامه

قانون خدمات  60کالن مانند ماده 

هاي درونی؛ قانون اساسی  محرك
و عدالت توزیعی و آموزشی
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  گیري نتیجه

گیري تقاضاي اجتماعی براي آموزش  تحقیق حاضر باهدف پاسخگویی به علل شکل

این هدف با مطلعین و متصدیان آموزش عالی از قبیل براي . عالی کشور انجام شد

معاونین وزیر علوم و تحقیقات و فناوري و اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی و 

ها  در تحلیل مضمون مصاحبه. مصاحبه انجام شد 30مسئولین دانشگاه آزاد و پیام نور 

سود و آموزش در سطوح پایه از یک مشخص شد که رشد جمعیت و افزایش سواد

ها در توزیع عدالت آموزشی در میان طبقات مختلف جامعه از سوي  هاي دولت سیاست

در کنار این علل . دیگر از علل اصلی افزایش تقاضا براي آموزش عالی بوده است

حق  المللی و آگاهی افراد به اي شدن آموزش عالی در سطح بین توده :عواملی مانند

ها براي ایجاد شرایط الزم براي تسهیل تحصیل  ولتها از د دانستن خود و مطالبه آن

  .ها مؤثر بوده است آن

انداز تا  هاي آموزش عالی کشور از قبیل قانون اساسی و سند چشم مطالعه سیاست

هاي کالن، مصوبات و قوانین مجلس و شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز نشان  سیاست

دارند؛ اما با تأکیدآموزش عالی کشور ی و کیفی داد این اسناد و قوانین بر گسترش کم

مشخص  ،کرده جامعه بررسی وضعیت اشتغال جامعه و کمبود شغل براي قشر تحصیل

صورت انفعالی در برابر تقاضاي اجتماعی وضع و اجرا ها عموماً به سیاستکه شد 

بخصوص در . ها کمتر وجود دارد و برنامه و هدفمندي و یکپارچگی در آن اند شده

  .نمایانند ها بسیار دور از واقع می جرا سیاستمرحله ا

هاي مختلف  ها در دستگاه همچنین نبود ناظر و متولی واحد براي اجراي سیاست

کشور از خألهایی بود که در مصاحبه مطلعین مشخص شد؛ بنابراین  یاجرایی و آموزش

د علت گیري تقاضاي اجتماعی مطرح بود چن در پاسخ به سؤال اول که در آن علل شکل

ها در جامعه، افزایش روند  حق دانستن، توزیع برابري فرصت آگاهی به: به دست آمد

المللی و رشد جمعیت و افزایش سطح باسوادي در کشور،  اي شدن در عرصه بین توده
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مندي جامعه ایرانی براي کسب موقعیت و منزلت اجتماعی که امري کامالً  عالقه

  .ه ایرانی به علم و دانستنفرهنگی است و درنهایت عالقۀ جامع

در پاسخ به سؤال دوم نیز که به موضوع نسبت میان تقاضاي اجتماعی با وضع 

ایجاد و وضع که پرداخت، مشخص شد  هاي توسعه آموزش عالی می سیاست

هاي انفعالی در کشور موجب از بین رفتن کیفیت تا حدود زیادي و توسعه  سیاست

توانست با توسعه آموزش  درنهایت آنچه می.ستی آموزش عالی در کشور بوده اکم

رویه تبدیل  ی بیآفرین باشد با توسعه کم عالی از وضع موجود به وضع مطلوب تحول

هاي توسعه  چون وضع سیاست. اي از عوامل و متغیرهاي ناهمگون شد به مجموعه

 آزادسازي ناگهانی. 1: آموزش عالی بیشتر از آنکه متوازن باشد متأثر است از

توجه جمعیت و بر هم خوردن توازن  افزایش قابل. 2هاي مالی و استعدادي  ظرفیت

نشینی میان کسب منزلت، سرمایه اجتماعی و  برقراري رابطه هم. 3عرضه و تقاضا و 

  .پرستیژ اجتماعی با ورود به آموزش عالی

 هاي آموزش عالی مبتنی بر نقشه راه دیگر شاید بیشتر از آنکه سیاست عبارت به

هاي شغلی کشور  دقیقی بوده باشد مقطعی و بنا بر وضعیت، اقتضائات و ظرفیت

رود کمبود شغل، کسري بودجه دولت،  تا جایی که گمان می ؛ریزي شده است پی

ازجمله عوامل اساسی در توسعه آموزش عالی بوده ... مشغولیت جوانان به آموزش و

اي جهانی بوده و تقاضا  دیدهتوان گفت توسعه کمی آموزش عالی پ هرچند می.است

براي آن همچنان در حال افزایش بوده، اما این توسعه بیشتر با منطق بازار کار پیش 

هاي نیروي انسانی  منطقی که بر اساس تولید، عرضه و تقاضاست و به مهارت. رود می

  .نیاز دارد

اي صنعتی سواد در کشوره ها و بازار اشتغال براي افراد بی ناهماهنگی میان مهارت

آموختگان  واسطه توجه کم به مهارت افزایی دانش بهما بیشتر است؛ اما در کشور 

آموختگان  توسعه آموزش عالی و گسترش دانش. این نسبت برعکس است ،دانشگاهی

ی سازي جایی تصمیم بر توقف روند کمدانشگاهی در سراسر دنیا اتفاق افتاده اما از یک
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اي  گرایی بود سپس آموزش عالی توده صورت نخبه ی بهابتدا آموزش عال. گرفته شد

تا به این وسیله امکان رشد . هم توجه به رشد اقتصادي بود یکی از دالیل آن. ایجاد شد

تولید ناخالص داخلی فراهم شود؛ بنابراین در نگاه اقتصادي تخصیص منابع مالی به 

آموزش عالی کشور . اشدبخش آموزش تا جایی جایز است که بازدهی بیشتر از هزینه ب

  . هماهنگی میان دانش و مهارت را کمتر موردتوجه قرار داده است

جاي  توان دریافت آموزش عالی در ایران به هاي تحقیق می در ایران با توجه به یافته

. داري داشته باشد رابطه منزلتی و فرهنگی دارد آنکه رابطه اقتصادي و سرمایه

وسیله دانشگاه سبب  نگی علم دوستی و کسب وجاهت بههاي فره دیگر ریشه عبارت به

عنوان پلی براي ورود به جامعه و استقالل  روي آوردن به دانشگاه است و دانشگاه به

شود بلکه میل به  رو استقبال به دانشگاه کمتر نمی ازاین. آید حساب می شخصیتی فرد به

رو طبقات و اقشار  ازاین. صورت یک نیاز در افراد وجود دارد ورود به دانشگاه به

واسطه این تقاضاي  مختلف جامعه خواستار ورود به دانشگاه هستند و دولت نیز به

.ها و مراکز آموزش عالی مختلفی مبادرت نموده است اجتماعی به تأسیس دانشگاه
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