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 چکیده
 در لتحصی ادامه برای اجتماعی تقاضای یشناختجامعه پیامدهای و عوامل بررسی دنبال به حاضر مقاله
. ودب پدیدارشناسی چارچوب در و کیفی شدهگرفته به کار روش. بود ایران در اخیر دهه در دکتری دوره
 تقاضای شناختیجامعه پیامدهای و عوامل و بررسیپژوهش  نظری و تجربی پیشینه، اسنادی روش با ابتدا

 رد پیامدها و عوامل این سپس، شد مرور تکمیلی تحصیالت مقاطع در تحصیل ادامه برای اجتماعی
 قرار پرسش مورد، عالی آموزش مسئولین و نظرانصاحب از تن 01 با متمرکز گروه روش به ایمصاحبه
 رایب اجتماعی تقاضای شناختیجامعه پیامدهای و عوامل بخش دو درپژوهش  هاییافته یتدرنها. گرفت

: زا شدند عبارت یطورکلبه اجتماعی تقاضای عوامل. گردید استخراج دکتری دوره در تحصیل ادامه
 و شد خلقیات و ورسومآداب شامل خانوادگی عوامل. «محیطی عوامل» و «خانوادگی -فردی عوامل»

 شدن قائل ایمبادله ارزشِ و کارکردی ارزشِ، ذاتی ارزشِ، تعلق ارزشِ از شدند عبارت فردی عوامل
 و اقتصادی عوامل، نهادی عوامل، تاریخی عوامل شامل نیز محیطی عوامل. دکتری دوره در تحصیل برای

 شامل نیز شد داده قرار منفی و مثبت دسته دو در که پدیده این پیامدهایِ. شد فرهنگی -اجتماعی عوامل
 توجه اب نیز پایان در. شدند اقتصادی پیامدهای و فرهنگی -اجتماعی پیامدهای، آموزشی -علمی پیامدهای

 ورهد در یآموزش عال اجتماعی تقاضای افزایش مسئله حل جهت پیشنهادهایی شدهاستخراج عوامل به
 .گردید ارائه تکمیلی تحصیالت

عوامل ، ی دکتریدوره، تقاضای اجتماعی، شناختیپیامدهای جامعه، ادامه تحصیل: کلیدی هایواژه
شناختیجامعه

  

                                                                                                                                        
  شناسی مسائل اجتماعی ایران در دانشگاه تهران است.برگرفته از رساله دکتری رشته جامعهمقاله حاضر 

 دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تهران 

  ،)استاد دانشگاه تهران )نویسنده مسئولMtavakol@ut.ac.ir 
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 مقدمه

 و دوران حاضر بوده است. پاسخ ستمیدوم قرن ب مهیمسلم ن تیواقع یآموزش عالتوسعه 
علت  دهه گذشته منتج شده است. نیچند یاساس راتییاز تغ یاریتوده به بس یبه تقاضا

نبه ج نیچند یپرسش دارا نیپاسخ ا ست؟یدر چ یسرعت نیبا چن یتوسعه آموزش عال
 دیا. شباشندیدر ارتباط م ایدن یاسیو س یاقتصاد، یاجتماع راتییاست که با تغ

آموزش ه ب یدسترس یمردم برا یتقاضا زانیتوسعه م نیبرنده ا شیعامل پ نیترپرقدرت
تحرک  یبرا یضرورت عنوانبه یآموزش عالاز کشورها به  یاریباشد و در بس یعال

 ترجمه، 0490، یرامبل و سبرگیر، )آلتباخ شودیاه منگ یاقتصاد تیو موفق یاجتماع
 (0141، احمدخانلو وی دآبادیسع

افزایش تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در دوره  دهندهنشان یآمار یهایبررس
برابر  6 اًحدود، دهه گذشته یکشور ط یدکتر انیاست. تعداد دانشجو رانیدر ا دکتری

-0131 یلیدر سال تحص یدکتر دورهکشور در  انیاست. تعداد کل دانشجو افتهی شیافزا
 است هنفر بود 001040 بربالغ 0149-41 یلینفر و در سال تحص 06211معادل  0139

 .(0146، یعال آموزش یزیربرنامه و پژوهش )موسسه
صورت  رانیدر ا یآموزش عالدر نظام  ریکه در دو دهه اخ یمهم راتییتغ ازجمله

 سیتأسدانشجو بود.  رشیپذ زانیم ثیاز ح ها خصوصاًدانشگاه یتوسعه کم، گرفت
 یهاتهرش راه افتادنبه ، یدولت یهادانشکده و هادانشگاه سیتأس، یردولتیغ یهادانشگاه

دهه  یها باعث شد که در انتهادر عموم رشته انیتعداد دانشجو شیو افزا دیجد یعلم
 شیبا احتساب افزا یآموختگان حتو تعداد دانش انیتعداد دانشجو، دوم پس از انقالب

 نیا ،از موارد گرید یاریرا نشان دهد. همچون بس ییرشد باال بیضر زیکشور ن تیجمع
 زانیم نیا، نظرانصاحباز مسئوالن و  یبوده است. بعض نظراختالفموضوع  زین دادیرو

و ...  رکایآموختگان بدانش شیافزا، تیفیافت ک ازجمله یلیرا به دال یکم شیاز افزا
والن و ئاز مس گرید یاند در مقابل بخشداده صیتشخ یرمفیدغو  یرضروریغ

، هاید)مر انددانسته یرناپذاجتنابدانشجو را  رشیپذ یهاتیتوسعه ظرف، نظرانصاحب
0130). 
 نیفقدان ارتباط ب رانیدر ا یآموزش عالشدن  یاتوده یهایژگیو نیتراز مهم یکی
اد تعد شیاشتغال در کشور است. افزا تیها و ظرفنام در دانشگاهنرخ ثبت شیافزا

 موجود و توان بافت هاییتظرفبدون توجه به  هادانشگاه یو گسترش کم انیدانشجو
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 کاریب آموختگانِدانش میعظ لِیوجود خ یجهدرنتهر منطقه و  یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصاد
امروزه با آن  رانیا یهستند که نظام آموزش عال ییهاموضوعات و چالش ازجمله

 .(0142، یجانیقهدریمانرح و عمرانی)صالح روبروست
 ،آموزش عالی در مقاطع تحصیالت تکمیلی رویه تقاضای اجتماعیگسترشِ بی

 ازجمله، و کالن خواهد داشت انهیم، خرد در سطوح مختلفِ یاریبس مخربِ یامدهایپ
 کاهشِ، مهاجرت نخبگان، علم و عالم منزلتِ کاهشِ، یدانشگاه آموختگانِدانش یکاریب
، مذکور یامدهایحل پ یبرا یزیرنوع برنامه هرلذا  مسائلی از این قبیل؛و  یآموزش تیفیک

 ؛ستا یآموزش عال تقاضای اجتماعی دهیابعاد و عوامل پد قیو دق قیمستلزم شناخت عم
تقاضای  یامدهایعوامل و پ یشناختجامعهحاضر درصدد است به فهم  مقاله روینازا

بی به در راستای دستیا .بپردازد رانیدر ا یبر مقطع دکتر یدتأکبا  یآموزش عال اجتماعی
 سرمایه عقالنی و انتخاب از نظریات، شناسی علمدر چارچوب کلی جامعه، اهداف مذکور

 .چارچوب نظری استفاده شده است عنوانبه انسانی
 علم یفضا نیدر مورد رابطه ب یاز مطالعه و بررس عبارت است 0علمی شناسجامعه»

، هادانشگاه، علم مؤسسات، یو پژوهش یآموزش ینهادها، دانشمندان یلقباز )و عناصر آن 
 ،اجتماعی، یامکانات اقتصاد، افراد یو جامعه )با اجزا ی(جو علمهنجارها و ، هاکتابخانه

 .(0111، )توکل« آن( ریو غ یفکر، ینظام، یخیتار یپارامترها، یندی ی واسسی
ی حاضر به دلیل بررسی تقاضای اجتماعی موضوع مقاله، با توجه به تعریف مذکور

ر گیرد که دعلم قرار می یِشناسجامعهدر حوزه کلیِ ، تحصیل در دوره دکتریبرای ادامه 
 عنوانبهآن رابطه بین فضای علم )تقاضای دانشجویان برایِ تحصیل در دوره دکتری 

 قرار یموردبررسبر این تقاضا(  مؤثرجزئی از فضای علم( و جامعه )عوامل اجتماعی 
 گرفته است.

 هینظر نیاست. ا یآموزش عالگسترش  یاقتصاد لیتحل هیپا یانسان هیسرما یهینظر
ن انسا یاز تالش اساس یکارکرد عنوانبه یآموزش عالدر  یگذارهیسرما نییتب یمدع
ت که فرض شده اس یطورکلبه رایاست؛ ز یو توانمند یاجتماع تیبه امن یابیدست یبرا

، عمرانی)صالح شودیم یشتریب یاقتصاد آمددر طول زمان منجر به در یآموزش عال
0131). 

                                                                                                                                        
1. sociology of science 
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 یرا نوع یافراد آموزش عال که گفت توانیم یانسان هیسرما یهیبر طبق نظر
ز افراد ا یبرخ روینازاخواهد شد؛  یبشاننص ندهیکه منافع آن در آ نندیبیم یگذارهیسرما

 یراه ار یمدرک دکتر رایز، شوندیم یخود وارد مقطع دکتر یشغل تیبهبود وضع یبرا
 .نندیبیم ندهیشغل مناسب در آ افتنیو  شتریکسب درآمد ب، یشغل تیکسب امن یبرا

 یهیدر نظری انتخاب عقالنی استفاده شده است. چنین از نظریههمپژوهش در این 
 نیدر ا یدارند. کنش عقالن یاز افراد است که کنش عقالن یاجامعه مجموعه، مذکور

 یابزار تیبر عقالن یکنش مبتن ایوبر  فیمعطوف به هدف در تعر یکنش عقالن، منظر
د کردن سود خو نهیشیبه دنبال ب یطیمختار و هدفمند در هر شرا، افراد آگاه نیاست. ا
 .(0131، گانهیی)جواد هستند

 تقاضای بر مؤثر عوامل، پژوهشی( در 0141)بابایی  و خزیمه حاج، پورکریمی، کرمی
 و اقتصادی، دانشگاهی، خانوادگی و فردی کلی بعد چهار در را یآموزش عال اجتماعی
 قتصادیا عوامل، دادند که در تبیین این پدیده کردند و نشان شناسایی فرهنگی و اجتماعی
ژوهش پهای دارند. یافته را اهمیت کمترین اجتماعی و فرهنگی عوامل و اهمیت بیشترین

، شناختیروان و فردی عوامل بین در که داد ( نشان0140) آبادیینحسشریفی  و آراسته
 والدین انتظار خانوادگی عوامل بین در، شناخت کسب و باال تحصیلی یخودپنداره، عالقه
 لتمای و خانواده برای خواندن درس باالی اهمیت، فرزندشان آفرینیافتخار بر مبنی

 اهمیت، اجتماعی تعامالت، اجتماعی منزلت، فرهنگی -اجتماعی عوامل بین در، والدین
 شغل نیافت اقتصادی عوامل بین در، دوستان یرتأث و خویشاوندان میان در بودن دانشجو
 املعو بین در و گذاریسرمایه عنوانبه تحصیالت کردن تلقی و درآمد کسب، مناسب

 ترینمهم ترتیب به هاهمکالسی با رقابت و معلمان تشویق، تحصیلی رشته، آموزشگاهی
 ترینی نشان داد که مهمپژوهشقارون در  .اندبوده یآموزش عال عوامل افزایش تقاضای

 ساختاری توازن نبود: از اندعبارت ایران در یآموزش عال اجتماعی های تقاضایچالش
 و هاوهگر برحسب اجتماعی تقاضای توازن عدم، زنان تقاضای افزایش و تقاضا و عرضه
 دولتی عالی آموزش به ورود برای تقاضا فشار، متوسطه نظام هایخروجی با هارشته

 سهم نیز آتی هایسال در که ( نشان داد0130. پژوهش دیگری از قارون )(0132، )قارون
 بود. خواهد کاهش روبه مردان سهم و افزایش روبه یآموزش عال متقاضیان کل در زنان

بر تقاضای اجتماعی  مؤثری نشان دادند که عوامل پژوهش( در 0132عمادزاده و همکاران )
، همدرس محیط، خانوادگی محیط، متقاضیان فردی هایویژگی: از اندعبارت آموزش عالی
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صالحی در  .جامعه اجتماعی و فرهنگی شرایط و آموزشی خدمات یعرضه و امکانات
 از یآموزش عال، رویممی باالتر درآمدی هایدهک به هرچه که داد خود نشانپژوهش 

، ی)صالح است شده تبدیل ایرانی خانوارهای برای ضروری کاالیی به لوکس کاالیی
0146). 

 انجو دانشجویان شودمی باعث که پردازدمی عواملی بررسی به( 0443) 0الیوفوتومنون
 استخراج عامل 1 یتدرنها. بدهند ترجیح کار بازار به ورود بر را تحصیل ادامه قبرسی

، اقتصادی عوامل، 2 شغلی عوامل، 0 شغلی عوامل، فردی -شناختیروان عوامل: شد
 تئوری که است معتقد( 2109) مهم. دهسی دیگران و مدرسه عوامل، مصرفی عوامل

 که یغیرتکرار و پیچیده شرایط در و دارد توجه اقتصادی عوامل به تنها عقالنی انتخاب
 2تپس ندارد. کاربرد، شوندمی دخیل نیز غیراقتصادی عوامل و دارد وجود ناقص اطالعات

 طبقات، قومیتی، جنسی هایگروه میان در دانشگاه به ورود دالیل که داد نشان (0441)
( 2109) 1وکلیانک و گولپک مقاله هاییافته .است متفاوت شهریان و روستاییان و اجتماعی

 مقاطع رد تحصیل برای تقاضا با والدین اجتماعی -اقتصادی پایگاه بین که دهدمی نشان
 دارد. وجود مستقیم رابطه تکمیلی تحصیالت

 دانشجویان تمایل عدم بر مؤثرترین دالیل ی نشان داد که مهمپژوهش( در 2114) 9لیا
 سرمایه، اعیاجتم -اقتصادی پایگاه از اندعبارت باالتر تحصیلی مقاطع در تحصیل ادامه به

 گیاناکیس نهادی. دالیل و مالی دالیل، خانواده ساختار و انتظارات، اجتماعی و فرهنگی
 تکیفی زوال بر دانشجویان تعداد افزایش که ی معتقدندپژوهش( در 2106) 1بولیونت و

 دسترسیخود معتقد است پژوهش ( در 2103) 6دارد. بیانچی داللت عالی آموزش خدمات
 1پژوهش چنگ و جیکوبدهد. می تغییر را آموزش کیفیت، آموزش عالی به گسترده

 وزشیآم برابری به منجر تایوان در تکمیلی تحصیالت گسترش که ( نشان داد2102)
 سریع معتقدند که گسترش شانپژوهش( در 2106) 3گریین و پنسیرو، لئواست.  نشده

 دولتی بخش هب نسبت خصوصی بخش بیشتر سهم با کشورهایی در تکمیلی تحصیالت
 خورد.می چشم به تکمیلی تحصیالت گسترش در
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عوامل و پیامدهای تقاضای آموزش عالی ، با بررسی پیشینه داخلی و خارجی مرتبط
 از: اندعبارت ترین عوامل تقاضای آموزش عالیخالصه مهم طوربهاستخراج شد که 

 یخودپنداره، عالقه، متقاضیان فردی هایعوامل فردی و خانوادگی شامل ویژگی -
 اهمیت ان وفرزندش ینیافتخارآفر بر مبنی والدین انتظار، شناخت کسب و باال تحصیلی

 خانواده. برای خواندن درس باالی
 رشته، آموزشی خدمات عرضه و امکانات، دانشگاه عوامل دانشگاهی شامل محیط -

 برای میعلیئته اعضای سود فزایشها و اهمکالسی با رقابت، معلمان تشویق، تحصیلی
 تدریس. هایموقعیت اخذ
 هایاهدانشگ سریع گسترش، کسب درآمد، مناسب شغل عوامل اقتصادی شامل یافتن -

 ماهر. کار نیروی به نیاز و اقتصاد دانش ظهور، خصوصی
 ینگفره هیسرما، ی والدیناجتماع -یاقتصاد گاهیپاعوامل اجتماعی و فرهنگی شامل  -

 اجتماعی. و انگیزه کسب منزلت یو اجتماع

در پیشینه داخلی و خارجی  یآموزش عالپیامدهای تقاضای  ترینهمچنین مهم
 از: اندعبارت یموردبررس

 فرهنگی و اجتماعی، آموزشی -علمی امور در منفی پیامدهای -
 زمان طول در شغلی پرستیژ و تحصیالت بین کاهش ارتباط -
 آموزشی کیفیتِ کاهش -

 نابرابری آموزشیافزایشِ  -

در تمام  یآموزش عالعوامل و پیامدهای افزایش تقاضای ، شدهانجام هایپژوهشدر 
های است به دلیل ویژگی درصددمقاطع آموزشی بررسی شده است؛ اما مقاله حاضر 

عوامل و پیامدهای افزایش  یشناختجامعهخاص به بررسی  طوربه، خاصِ مقطع دکتری
 از: اندعبارتاهداف مقاله  روینازاتقاضای آموزش عالی در این مقطع بپردازد؛ 

 در تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در دوره دکتری. مؤثربررسی عوامل اجتماعی  -

 بررسی پیامدهای اجتماعی تقاضای اجتماعی برای ادامه تحصیل در دوره دکتری. -

 روش
شناسی پدیدارشناسی انجام شده است. ضر به روش کیفی و در چارچوب روشمقاله حا

ها استفاده مصاحبه برای گردآوری داده ازجملههای متنوعی در روش کیفی از شیوه
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وجه تمایز  شود کهاز کارآمدترین انواع مصاحبه محسوب می 0«گروه متمرکز»شود. می
 جریان آن تضارب آرا و افکار در از لحاص افزاییهم، های کیفیاز سایر مصاحبه آن

آوری اطالعات در کنار روش کیفی با استفاده از تکنیک در این مقاله برای جمع .است
 روش مکمل استفاده شده است. عنوانبهنیز  مصاحبه گروه متمرکز از روش اسنادی

های مند و منظمِ دادهبا مطالعه نظام پژوهشگر، مقاله حاضربا کاربرد روش اسنادی در 
ها و کتب در مورد نامهپایان، هاگزارش، اسنادی شامل کلیه مقاالت داخلی و خارجی

بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع طبقه، استخراج، به کشف، پژوهشموضوع 
 پژوهش در پیشینه نظری و تجربی اقدام نمود.

 شد و براستفاده هدفمند  گیرینمونه از روش ی گروه متمرکزاجرای مصاحبهجهت 
نظران تن از صاحب 01به مصاحبه گروهی به روش گروه متمرکز با  پژوهشگراین اساس 

 یآموزش عالشامل اساتید دانشگاه و مسئولین  یآموزش عالو مطلعان کلیدی عرصه 
 کشور پرداخت.

اطالعات  ،بردارییادداشت به همراه، سازی کلمه به کلمه گفتگوهاضبط صدا و پیادهبا 
 ای و با سه شکل مختلفِ کدگذاریها طی فرایندی سه مرحلهثبت شد. سپس تحلیل داده

ای کدگذاریِ محوری و کدگذاریِ انتخابی صورت گرفت. در این فرایند سه مرحله، باز
 هایی داده شد و سپس از دلها عنوانابتدا به مضامین اصلی و اولیه داده، ولی غیرخطی

متعلق به هر یک از  2«مقوالتِزیر»، ازآنپس، ها مفاهیم و مقوالت استخراج گردیدآن
است که  ذکرقابلهایِ مفهومی تشکیل شد. خوشه، مقوالت استخراج و از این طریق

 داشت. وبرگشترفتدر جریان کار دائماً میان سه مرحله از کدگذاری  پژوهشگر
 یِامکان وارس، تمام مراحل قیدق یمستندسازبا  شد یسع افزایش پایایی منظوربه

به لحاظ روش  بندییهزاو کیتکنهمچنین  وجود داشته باشد.پژوهش  ندِیها و فراداده
 یورآجمع لیها )به دلداده یساز( و مثلثمشاهدهمصاحبه و  استفاده از دو روشِ لی)به دل
ار و برای افزایش اعتب شد تیکار رعا نیشوندگان( در ااز مصاحبه یمناسب فیها از طداده

ونده شموارد مجدداً با مصاحبه، نظرات یبندعمصاحبه و بعد از جم هر یدر انتهاسعی شد 
 چک شود.

  

                                                                                                                                        
1. focus group 2. subcategories 
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 مشخصات افراد مورد مصاحبه .1جدول 

 ردیف مرتبه علمی رشته تخصصی

 0 استادیار یآموزش عالریزی برنامه

 2 استاد یآموزش عالریزی برنامه

 1 دانشیار هیدرولوژی مهندسی و هیدرولیک

 9 استاد شناسیجامعه

 1 استادیار شناسیجامعه

 6 استاد الکترونیک

 1 استاد مهندسی شیمی

 3 استاد مهندسی شیمی
 4 استادیار شناسیجامعه

 01 استاد مدیریت آموزشی

 هایافته
، زیرمقوله 11ی فرعی و مقوله 02، ی اصلیمقوله 9، هابا کدگذاری متونِ مصاحبه

 آمده است. 2استخراج شد که نتایج آن در جدول 

 هاهای حاصل از کدگذاری مصاحبهیافته .2جدول 
 مفهوم زیر مقوله مقوله فرعی مقوله اصلی

عوامل 
 -فردی

 خانوادگی

 عوامل خانوادگی
و  ورسومآداب

 خلقیات
 هاخانواده یچشموهمچشمرقابت و 

 عوامل فردی

 فردیعالقه  تعلق ارزشی
 تحصیل علم به خاطر نفسِ علم و یادگیری ارزش ذاتی

 ارزش کارکردی
 کسب مدرک

 به تعویق انداختن سربازی
 بهتر ندهیو ساختن آ یفعل تیخروج از موقع ایارزش مبادله

عوامل 
 محیطی

 عوامل تاریخی

تغییرات اجتماعی 
ناشی از وقوع انقالب 

 اسالمی

جمعیتی و سیاسی ، اقتصادی، تحوالت اجتماعی
 پس از انقالب

 افزایش آگاهی و تغییر نگرش مردم

تغییرات اجتماعی 
ناشی از مدرنیزاسیون 

 شدنیجهانو 

 المللیینب هاییتمأمورهای جدید و ایجاد رشته
 هادانشگاه

 های خارجبدنامی برخی دانشگاه
 مسائل تحریم

 یآموزش عالسازی خصوصی
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 مفهوم زیر مقوله مقوله فرعی مقوله اصلی

 بهبود وضعیت شغلی عوامل اقتصادی

 یالنالتحصبیکاری و فقدان شغل مناسب برای فارغ
 درآمد بهتر کسب

 یشغل تیکسب امن
 یشغل ارتقاء

 عوامل نهادی

 هافشار دانشگاه
 میعلیئتهگویی به نیاز دانشگاه و اعضای پاسخ

 برای ارتقاء از طریق مقاالت دانشجویان دکتری

 هادانشگاهرقابت 
رقابت دانشگاه ، ها در بحث ارتقاءرقابتِ دانشگاه

 سراسری با گسترش دانشگاه آزاد

مشکالت مالی 
 هادانشگاه

ین منابع مالی از طریق دانشجویان دکتری نوبت تأم
 یحلراههای سراسری و دوم و پردیس در دانشگاه

 ین منابع مالی در دانشگاه آزادتأمبرای مشکل 

های و سیاستقوانین 
 انبساطی

ضعف قوانین موجود در خصوص گسترش 
 هاو عدم تقید به اجرای آن یآموزش عال

دان فق، ها و تصمیمات اقتضائی و مقطعیسیاست
عدم  و گذارییاستسالگوی فعال و هوشمند 

 به آن یبندیروشن و پا یاستراتژ کیداشتن 
های های اجرایی و بخشعدم هماهنگی دستگاه

گذاری واحد در امر ها در بحث سیاستمختلف آن
 گسترش

 وزارت استقالل و توانایی ضعف نظارتی )عدم
 گسترش( بر نظارت در علوم

برای گسترش و  نفوذیذهای سیاسی فشار گروه
 های عوام گرایانه در این زمینهسیاست

ر تافزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع پایین
که همین افراد در مسیر تحصیلی متقاضی دکتری 

 شوندیم
 وابستگی فزاینده نظام بروکراسی به مدرک

-عوامل اجتماعی 
 فرهنگی

 - فرار از تحقیر اجتماعی
 تیثیکسبشان و ح

 یاجتماع
- 

و  تیموقعباال بردن 
 یاجتماع گاهیپا

- 

افزایش بخت و 
های زندگی فرصت

 )ازدواج دختران(
- 
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 مفهوم زیر مقوله مقوله فرعی مقوله اصلی

پیامدهای 
 منفی

پیامدهای منفی 
 آموزشی-علمی 

 های دکتریافت کیفی دانشجویان دکتری و دوره کاهش کیفیت آموزشی

 اختالل در عرصه علم

 کاهش تولیدات علمی اساتید
کیفیت توسط گرایی و تولید محتوای بیکمی

 کیفیتدانشجویان دکتری بی
 افزایش سرقت علمی

توسل به عوامل بیرونی ، نویسیو مقالهسازی رزومه
 در انجام تکالیف دوره دکتری

پیامدهای منفی 
 -اجتماعی 
 فرهنگی

های افزایش هزینه
 روحی

، فروپاشی عاطفی، های روحی و روانیهزینه
سرخوردگی اجتماعی ناشی از باال رفتن انتظارات 

و متقابالً افزایش  کردهیلتحصجامعه از افراد 
 انتظارات این افراد از جامعه

افزایش نابرابری 
 - اجتماعی

کاهش منزلت علم و 
 - عالم

مدرک و  اعتبارییب
 - صاحب مدرک

افزایش مهاجرت 
 - نخبگان

پیامدهای منفی 
 اقتصادی

-افزایش بیکاری فارغ

 التحصیالن
 التحصیالن در جذب و استخدامناکامی فارغ

عدم سودمندی 
ها خروجی دانشگاه
 برای جامعه

بودن  فایدهیب، خروج از چرخه خدمت به جامعه
 ها در مقطع دکتریخروجی دانشگاه

وقت و ، اتالف منابع
 انرژی

 هاافزایش هزینه خانواده

پیامدهای 
 مثبت

مثبت  پیامدهای
 آموزشی-علمی 

افزایش سطح سواد و 
 - معلومات افراد

افزایش حجم مقاالت 
 - علمی هایپژوهشو 

مثبت  پیامدهای
 -اجتماعی
 فرهنگی

افزایش فرصت 
شکوفایی استعدادهای 

 علمی
- 

مثبت  پیامدهای
 اقتصادی

دستیابی به برخی 
 - های توسعهشاخص
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 گیریو نتیجه  بحث

بندی کلی در دو دسته عوامل و پیامدهای افزایش های مقاله حاضر در یک دستهیافته
بر افزایش  مؤثرگیرند. عوامل تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره دکتری قرار می

خانوادگی  -از عوامل فردی اندعبارتتقاضای اجتماعی آموزش عالی برای دوره دکتری 
عوامل ، عوامل اقتصادی، ی خود شامل عوامل تاریخیو عوامل محیطی؛ که عوامل محیط

فرهنگی است. پیامدهای اجتماعی ناشی از افزایش تقاضای  -نهادی و عوامل اجتماعی
اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری نیز در دو دسته کلی پیامدهای مثبت و منفی قرار 

و  اقتصادی، آموزشی -گیرند. پیامدهای مثبت و منفی این پدیده دارای ابعاد علمیمی
 باشند.فرهنگی می -اجتماعی

نوعی  ،که تحصیل در مقطع دکتری گفت توانمی ی انتخاب عقالنیبا استفاده از نظریه
 که افرادی، دکتری دوره در تحصیل هایفایده و هزینه تحلیلِ انتخاب عقالنی است. با

 کسب اهدافی چون به دستیابی برای ابزار ترینمناسب را آن شوندمی دوره این وارد
 انشاجتماعی پایگاه ارتقاء و افزایش درآمد، بهبود وضعیت شغلی، اجتماعی منزلت

 .بینندمی
 کاالی یک هایویژگی دارای هم یآموزش عال، انسانی سرمایه ینظریه به با توجه

 توق و پول دانشجویان نظریه این مطابق. دارد گذاریسرمایه ماهیت هم و است مصرفی
 .کنندمی گذاریسرمایه آینده در بیشتر عواید کسب امید به را خود

در تقاضا برای تحصیل در  مؤثریکی از عوامل های مقاله حاضر نشان داد که یافته
در  یآموزش عالهایی که برای عوامل فردی و خانوادگی است. در خانواده، دوره دکتری

فرزندان تقاضای بیشتری برای ادامه تحصیل در ، دوره دکتری ارزش واالیی قائل هستند
ش آموزاین فرضیه است. تقاضا برای  یدمؤمتعددی  هایپژوهشاین دوره خواهند داشت. 

 ،شرایط فرهنگی یرتأثتحت  شدتبهانتخاب نوع رشته و طول دوره آموزشی ، یعال
(. عوامل 0132 ،هایِ اقتصادی خانواده قرار دارد )عمادزاده و همکاراناجتماعی و زمینه

 رسد باالی اهمیت، فرزندشان ینیِافتخارآفر بر مبنی والدین خانوادگی مانند انتظارِ
است  مؤثر یآموزش عالبر تقاضای اجتماعی ، والدین تمایل و خانواده برای خواندن
 .(0140، یآبادنیحسیفیشر و یبهرنگ، )آراسته
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 گوید:کنندگان میاز شرکترابطه یکی  این در
 به نسبت جامعه و خانواده سطح در اجتماعی فرهنگی کاذب گذاریارزش نوع یک»

 «.دارد وجود تحصیل
 قیرتح از فرار برای راهی را دکتری مدرک کسب نیز کنندگانیکی دیگر از شرکت

 داند:می دیگران از ماندگیعقب و اجتماعی
، نشد، تنتوانس نگویند. نشویم تحقیر، نیستیم هم برتر اگر نمانیم عقب بقیه از»

 .«برویم روندمی همه که مسیری، نداشت را امکانش، نخواست
عوامل فردی نیز طی دهه اخیر منجر به افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در 

ردی های فعوامل و ویژگی یرتأث یدمؤ، متعددی هایپژوهشاست. نتایج  شدهدوره دکتری 
ی تحصیلی باال و کسب شناخت بر تقاضای خودپنداره، مانند عالقه شناختیروانو 

، یجعفر، یاکبر، عمادزاده ؛0140، و همکاران آراسته)است  یآموزش عالاجتماعی 
 .(0141، و همکاران یکرم ؛0132، یطالب ی وقیحق

بر تقاضا برای تحصیل در دوره دکتری تحت عنوان عوامل  مؤثردسته دوم عوامل 
 از: اندعبارتگیرند که محیطی قرار می

ادث کالن تاریخی که منجر به عوامل تاریخی: عبارت است از کلیه رخدادها و حو -0
این  ترینمهم ازجملهتغییرات اجتماعی عمیقی در سطح نگرش و رفتار مردم شده است. 

از تغییرات ناشی از وقوع انقالب اسالمی و تغییرات  اندعبارتهای اخیر تغییرات طی دهه
 بر آموزش عالی. شدنیجهانناشی از 

و  برابری، با ایجاد گفتمان استقالل ،تغییرات اجتماعی ناشی از انقالب اسالمی
در طول زمان منجر به افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق خود در زمینه ، پیشرفت

فته و زندگی در کشوری پیشر یآموزش عالهای برابر در دستیابی به مندی از فرصتبهره
منجر  عههای جامها و نگرشو مستقل شده است. این تغییرات اجتماعی با تغییر در ارزش

ابزاری برای تحرک و ارتقاء پایگاه اجتماعی  عنوانبه یآموزش عالبه افزایش تقاضای 
 شده است.

 یاز انقالب اسالم شیپ یهااز دهه یژهوبه یاجتماع یسلسله نظام قشربند رانیدر ا
زرگ ب یاجتماع یهامانند همه انقالب زین یانقالب اسالم یروزیرفت. با پ سؤال ریبه ز

 در. تگسترده شکل گرف یطبقات ییجاامکان جابه کهیناگشت ضمن  دینگرش تشد نیا
 گاهیارتقاء پا یبرا یراه یدانشگاه التیمانند تحص یاکتساب یارهایمع، طیشرا نیا
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ک سراغ کسب مدار یگاهشانپاارتقاء  زهیافراد شد لذا افراد با انگ یو اقتصاد یاجتماع
ک مدار یدارا النیالتحصبازار کار از فارغ، با گذشت زمان بالطبعرفتند.  یدانشگاه
، یشالچ) باالتر رفتند یو لذا افراد به دنبال مدارک دانشگاه شداشباع  سانسیل یدانشگاه

0142). 
شدن از طریق فرایندهایی مانند افزایش حاضر نشان داد که جهانیپژوهش های یافته

، هادانشگاه هاییتمأمورالمللی شدن استاندارد و بین، های جهانروابط میان دانشگاه
های مجازی و های ارتباطی و اطالعاتی مانند دورهافزایش استفاده از فناوری

 .بوده است یرگذارتأثش تقاضای آموزش عالی بر افزای یآموزش عالسازی خصوصی
 گوید:می رابطه این در کنندگانیکی از مشارکت

 شویم تازپیش علمی هایعرصه در توانیممی که کنیم ثابت خواستیممی انقالب از بعد»
 اشتهد را الزم هایظرفیت و هازیرساخت اینکه بدون بردند باال را دانشگاه هایظرفیت و

 از عدب مردم... کردند برابر چند را هاظرفیت کشور موقعیت و شرایط به توجه با باشند
 گرمطالبه مردم لذا داد شعار دولت و شدند آگاه اجتماعی برابری و عدالت، حق از انقالب

 «.است حقشان که کردند فکر، شدند رفتن دانشگاه خواستار و
 داشته یدتأک نیز یآموزش عال تقاضای افزایش بر شدنجهانی یرتأث به همچنین ایشان

 جهانی یفضا و جهانی ارتباطات افزایش، جهانی هایپیشرفت به با توجه»معتقد است:  و
 .«شد بیشتر تقاضا و داد رخ مردم ذهن در تغییر این جهانی دهکده گرفتن شکل و

ها و ریزیرا در اولویت برنامه یآموزش عالتوسعه ، شدنایران نیز همگام با جهانی
به تقاضای روزافزون برای این نهاد  با توجههای خود قرار داده است. گذاریسیاست

برای تحقق توسعه  یازموردناصلی توسعه و مولد سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی 
طی  ،توسعه این بخش منظوربهاعتبارات الزم  ینتأمکشور و ناتوانی دولت در  جانبههمه

، آراسته و یدی)جمششده است  یآموزش عالسازی های اخیر اقدام به خصوصیده
0142). 

ها در دوره دکتری افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه، یآموزش عالسازی با خصوصی
 تقاضا نیز افزایش خواهد یافت. بالطبعیافته و 

اقتصادی است. منظور از عوامل ، عوامل اقتصادی: یکی دیگر از عواملِ محیطی -2
فرار  ،کسب موقعیت شغلی، عواملی مانند انگیزه بهبود وضعیت شغلی، عوامل اقتصادی

 گوید:می کنندگانیکی از مشارکت راستا این از بیکاری و مواردی از این قبیل است. در
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دالیلش برای ادامه تحصیل در دوره  از یکی حتماً ارشد التحصیالنفارغ از یکی»
 از لیخی داشت جذب توان کار بازار اگر دارم یقین. هنوز نیست کار که است این دکتری

 .«رفتندنمی دکتری سراغ هااین
 یموزش عالآعوامل اقتصادی بر تقاضای  یرتأث یدمؤپیشین نیز  هایپژوهشهای یافته

 شرایط، بر تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی مؤثراست. از میان مجموعه متغیرهای 
. از میان چهار (0130، )قارونبر تقاضای اجتماعی است  یرتأثبازار کار دارای بیشترین 

ناسایی ترین بعد شمهم عنوانبهبعد اقتصادی ، یآموزش عالبر تقاضای اجتماعی  مؤثربعد 
گذاری کسب درآمد و سرمایه، . یافتن شغل مناسب(0141، ی و همکاران)کرم شده است

بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی شناخته  مؤثرعوامل اقتصادی  عنوانبهدر آموزش عالی 
 .(0140، و همکاران )آراستهاند شده

و  یآموزش عالبه نظام  عوامل نهادی: منظور نهاد دانشگاه و کلیه عوامل مربوط -1
های توان به سیاستمیپژوهش های به یافته با توجهاست. در این خصوص  هادانشگاه

ها و اساتید برای افزایش دوره دکتری و مشکالت فشار دانشگاه، انبساطی آموزش عالی
 ها اشاره کرد.مالی دانشگاه

 گوید:می کنندگانیکی از مشارکت
ی هاسیاست، اعی برای ادامه تحصیل در دوره دکتریافزایش تقاضای اجتم علت»

 رد غیرکارشناسی و انبساطی هایسیاست ی ایناست که ریشه یآموزش عالانبساطی 
 فقدان ،مربوطه مدیران اندیشیمصلحت، آن به پایبندی و روشن استراتژی یک نداشتن
 .«هاستآن اجرای به تقید و مدون هایسیاست

عوامل نهادی بر تقاضای آموزش عالی است.  یرتأث یدمؤنیز  هاپژوهشنتایج سایر 
بر تقاضای اجتماعی  مؤثرعوامل  ازجمله( نشان دادند که 0132عمادزاده و همکاران )

امکانات و عرضه خدمات ، توان به عوامل مرتبط با محیط مدرسهمی یآموزش عال
تشویق معلمان و رقابت ، آموزشی اشاره کرد. عوامل آموزشگاهی شامل رشته تحصیلی

د انشناسایی شده یآموزش عالبر تقاضای اجتماعی  مؤثرعوامل  عنوانبهها همکالسی
 .(0140، و همکاران )آراسته

نشان داد عواملی مانند کسب منزلت پژوهش های فرهنگی: یافته -عوامل اجتماعی -9
اجتماعی در تقاضا برای تحصیل در  ارتقاء پایگاه اجتماعی و فرار از تحقیر، اجتماعی

ای این دسته از عوامل بر تقاض یرتأث یدمؤفراوانی  هایپژوهشهستند.  مؤثردوره دکتری 
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 ،تعامالت اجتماعی، عواملی مانند منزلت اجتماعی یرتأثهستند.  یآموزش عالاجتماعی 
 آموزش اهمیت دانشجو بودن در میان خویشاوندان و اثر دوستان بر تقاضای اجتماعی

 .(0140، و همکاران )آراستهعالی تائید شده است 
 گوید:کنندگان میدر این خصوص یکی از مشارکت

 کار انجام عدم و فردگرایی، ایرانیان ما وخویخلق هایویژگی و ما فرهنگی فضای»
 بحث. گراییمدرک پرستیژ. است شده این باعث هاایرانی ما جوییرقابت گروهی و

 .«است برجسته خیلی هاخانواده میان حسادت و یچشموهمچشم
همچنین پیامدهای منفی و مثبت افزایش تقاضای اجتماعی برای پژوهش در این 

 اندبارتعبندی کلی استخراج شد. پیامدهای منفی در یک دسته، تحصیل در دوره دکتری
 -یو پیامدهای منفی علم پیامدهای منفی اقتصادی، فرهنگی -از: پیامدهای منفی اجتماعی

 آموزشی.
آموزشیِ افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری  -پیامدهای منفی علمی

خارجی  هایپژوهشاز اختالل در عرصه علم و کاهش کیفیت آموزشی. نتایج  اندعبارت
سترش آن گ تبعبهکاهش کیفیت آموزشی همراه با افزایش تقاضای اجتماعی و  یدمؤنیز 

 (.2100، 0؛ وارگس2106، ؛ گیاناکیس و بولیونت2103، آموزش عالی است )بیانچی
 گوید:می آموزشی -علمی منفی پیامدهای با رابطه در کنندگانمشارکتیکی از 

 عمقکم محتواهای تولید با کند ایجاد اختالل علم دنیای در افراد این است ممکن»
. ردگیمی شکل وسط این اخالقی بحران و علمی سرقت وسوسه بعد. سازیرزومه برای
 زشاربی و تکراری، یکنواخت، سطحی تولیدات و داده دست از را خودش کیفیت علم

 را زمال استاندارد التحصیلفارغ وقتی. دهدمی رخ تدریجی افت نوع یک و آیدمی بیرون
 .«استاندارد چیز یک به کمکم شودمی تبدیل و یابدمی ادامه سیکل این ندارد

فرهنگیِ افزایش تقاضای  -نشان داد که پیامدهای منفیِ اجتماعیپژوهش های یافته
 ،هایِ روحی و روانیاز افزایش هزینه اندعبارتاجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری 

اعتباری مدرک و صاحب مدرک بی، کاهش منزلت علم و عالم، افزایش نابرابری اجتماعی
رخی ب یدمؤ، در پیشینه خارجی مورداشاره هایپژوهشجرت نخبگان. نتایج و افزایش مها

توان به افزایش نابرابری این پیامدهای منفی می ازجملهاین پیامدهای منفی است.  از

                                                                                                                                        
1. Varghese, N. V. 
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در بخش خصوصی اشاره کرد  یآموزش عالاجتماعی از طریق دامن زدن به گسترش 
 (.2106، و همکاران لئو؛ 2109، 0ژوو و فن، ؛ لی2102، )چنگ و جیکوب

همچنین زمینه مهاجرت نخبگان از کشورهای  یآموزش عالافزایش تقاضای اجتماعی 
(. این پدیده 2100، یافته را فراهم کرده است )وارگسبه کشورهای توسعه توسعهدرحال

ای شدن آموزش عالی منجر به کاهشِ منزلت اجتماعی علم همچنین در طول زمان با توده
 (.2106، 2)کلیناست  شده، و عالم

پیامدهای منفیِ اقتصادی افزایش تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری بر 
 ،ها و اتالف منابعاز عدمِ سودمندی خروجی دانشگاه اندعبارتپژوهش های اساس یافته

 خانوادگی و اقتصادِ ملی.، وقت و انرژی در سطح فردی
ای اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری نیز پیامدهای مثبتِ افزایش تقاض یتدرنها

 حجم مقاالت شیافزا، سطح سواد و معلومات افراد شیافزااز  اندعبارتمشخص شد که 
 یرخبه ب یابیدستی و علم یاستعدادها ییفرصت شکوفا شیافزا، یعلم هایپژوهشو 

 .توسعه یهاشاخص

شود در راستای رفع مشکالت و تنگناهای پیشنهاد می، پژوهشهای به یافته با توجه
های دولتی و بودجه دانشگاه شدهیتحماها دانشگاه شدن یخصوصمالی دانشگاه از 
 افزایش داده شود.

های سیاست، یآموزش عالبر افزایش تقاضای  مؤثریکی از عوامل  کهییازآنجا
جدی در راستای  های اخیر بوده است؛ لذا با ایجاد عزمدر سال یآموزش عالانبساطی 

بایست در زمینه دادن مجوزهای گسترش دوره دکتری با می، اجرای دقیق و کامل قوانین
تصادی و های اقگیری بیشتر و با توجه به سند آمایش سرزمینی و سایر زیرساختسخت

 اجتماعی مناطق جغرافیایی کشور عمل شود.
به ، گاهیالتحصیالن دانشفارغهای شغلی بیشتر برای شود با ایجاد فرصتپیشنهاد می

ای از افراد که برای فرار از بیکاری و کسب موقعیت شغلی وارد دوره تقاضایِ اشتغال عده
شود با اصالح قوانین اداری و شوند پاسخ داده شود. همچنین پیشنهاد میدکتری می

 وابستگی نظام اداری به مدرک کاهش یابد.، استخدامی کشور

 ترین محدودیتنیز اشاره شود. مهمپژوهش های به محدودیتدر پایان الزم است 
زش آمو مسئولین و نظرانصاحب از مصاحبه گروهی وقت گرفتن لحاظ بهپژوهش این 

                                                                                                                                        
1. Li, F., Zhou, M., & Fan, B. 2. Klein, M. 
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، اریک مسئولیت و دانشگاه در فراوان مشغله دلیل به، افراد این اغلب .بود کشور یعال
 وقت دادن برای هاآن از برخی، های مکررپیگیری با که گروهی نداشتند مصاحبه فرصت
 .ورزیدند امتناع مصاحبه وقت دادن از دیگر برخی و کرده همکاری مصاحبه

 ،ذهنیت پژوهشگر بر فرآیند گردآوری یرتأثاحتمال ، پژوهشمحدودیت دیگر این 
های کبا استفاده از تکنیپژوهش ها بود که سعی شد در تمام طول توصیف و تفسیر داده
 یت غلبه شود.روشی بر این محدود

 منابع
 یریگمیدر تصم مؤثرعوامل  ی(. بررس0140م. )، یآبادنیحسیفیشر ؛ وم، یبهرنگ، ح.، آراسته

مجله انجمن آموزش  .در دانشگاه لیادامه تحص یبرا رستانیآموزان سال چهارم دبدانش
 .29-0، (9)9 ،رانیا یعال

 کی یری: رهگیجهان یآموزش عال یروندها( 0490) ل.، یرامبل ؛ ول، سبرگیر، ف.، آلتباخ
ال در س ونسکوی یآموزش عال یبه سفارش کنفرانس جهان ی)گزارش یانقالب دانشگاه

تهران:  .(0141) .احمدخانلو نیو پرو یدآبادیترجمه محمدرضا سع .چاپ اول .،2114
 .یآموزش عال یزیرمؤسسه پژوهش و برنامه

 .شناسانتهران: جامعه. چاپ دوم ،و علم یشناسجامعه(. 0111م. )، توکل

 یآموزش عال یسازیخصوص یفی(. الزامات کالن توسعه ک0142ح. )، آراسته ؛ ول، یدیجمش
 .11-0، (1)0، رانیا یمجله انجمن آموزش عال. رانیدر ا

 ،راهبرد فرهنگ هینشر. یانتخاب عقالن هیشناسانه نظرجامعه کردی(. رو0131م. )، گانهییجواد
1 ،11-69. 

 .16-11 ،(2)09، رانیا یشناسمجله جامعه. یرانیدر جامعه ا ی(. عطش منزلت0142) و. یشالچ

پژوهش  جلهم. یرانیا یخانوارها یبرا یآموزش عال یتقاضا ی(. کشش درآمد0146م. )، یصالح
 .64-94 ،(2)21، یدر آموزش عال یزیرو برنامه

 یپژوهش یدوماهنامه علم. یتوسعه آموزش عال ینظر یهادگاهی(. د0131الف. )، عمرانیصالح
 .63-11، (1)00، دانشور رفتار

آموختگان آموزش اشتغال دانش مسئله(. 0142الف. )، یجانیقهدریرحمان و .الف، عمرانیصالح
. یآموزش عال شیبازار کار در طرح آما ییزااشتغال یهاتوجه به مهارت و ضرورت یعال

 .13-21، (1)1، رانیا یمجله انجمن آموزش عال
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عوامل  ی(. بررس0136ه. )، یطالبو ح. ، یقیحق کارنامه، الف.، یجعفر، ن.، یاکبر، م.، عمادزاده
 0132-31در کنکور  کنندگانشرکت دگاهی)از د یآموزش عال یاجتماع یبر تقاضا مؤثر

 .23، دانشگاه اصفهان یمجله پژوهشدر اصفهان(. 

مجله . 0131-33در دوره  رانیدر ا یآموزش عال یاجتماع ی(. برآورد تقاضا0130م. )، قارون
 .003-10، (9) 3، یدر آموزش عال یزیرپژوهش و برنامه

، پژوهشمجله مجلس و . رانیدر ا یآموزش عال یاجتماع یتقاضا یها(. چالش0132م. )، قارون
01(90) ،241-122. 

 مؤثرعوامل  یابیو ارز یی(. شناسا0141م. )، ییبابا ؛ وم، مهیخزحاج ، ج.، یمیپورکر، م.، یکرم
 سیردپ یلیتکم التیتحص انی: دانشجوموردمطالعه) یآموزش عال یاجتماع یبر تقاضا
 .13-11، 90، یمجله نامه آموزش عالدانشگاه تهران(.  یفن یهادانشکده

 معاونت، یو فناور قاتیتحق، تهران: وزارت علوم انتظارات از دانشگاه انبوه.(. 0130م. )، مردیها
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