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 چکیده
نیروی  نیتأمدر رشتة آموزش عالی در مقاطع مختلف تحصیلی در  شده رفتهیپذ یتقاضای اجتماع

 حل مسائل و مشکالت نظام آموزش عالی کشور ،گسترش علمتولید و  انسانی متخصص از حیث
پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل  رو بسیار مهم است؛ از این

بر همین اساس، آمار همة تقاضاهای  انجام شده است.« آموزش عالی»در رشتة دانشگاهی 
ی مختلف ها شیگرابرای تحصیل در رشتة آموزش عالی در مقاطع و  شده رفتهیپذاجتماعی 

(، بررسی و تحلیل شده است. 1194-1191 تحصیلی رشته )سال سیتأس)جامعة مدنظر( از زمان 
روش ی و آماری و ا کتابخانهت بررسی اسنادی و مطالعا صورت بهی اطالعات آور جمعروش 

از  ی پژوهش حاکی از آن است کهها افتهاست. ی ییمحتوا لیتحل آمده دست بهاطالعات  لیتحل
 یمقطع دکتر انی( همواره تعداد دانشجو1189-1187به بعد )تا سال  1181-1184 یلیسال تحص

بیشتر از تعداد مردان  یزن پذیرش یها سال همةدر و بوده  گریمقاطع د انیدانشجو بسیار بیشتر از
ها از  در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته در بسیاری از سال که یدرحال است؛تعداد زنان بوده 

بوده  مربوط به زنان شده رفتهیپذ اجتماعی همواره بیشترین تقاضایتاکنون  1185جمله از سال 
بیش از ، شده به زنان داده سخپا اجتماعی تقاضای نیز دکتری دورة در تا رفت یم انتظار است که

نشده است. یکی از پیامدهای کاهش تقاضای اجتماعی این رشته  گونه نیاعمالً  ، امامردان باشد
ی این رشته به نفع مردان و علم ئتیهدر دورة دکتری از سوی زنان، ترکیب جنسیتی اعضای 

 خواهد بود. تدرازمدی مدیریتی آموزش عالی کشور در ها سمتپایداری این ترکیب در 
 رشتة تحصیلی آموزش عالی، دانشگاه، اجتماعی، ترکیب جنسیتی، تقاضایهای کلیدی:  واژه
  ی.اجتماع فایدة

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
 تکمیلی تحصیالت هایرساله و هانامهپایان کارآیی و کارآمدی تحلیل« پژوهشی طرح حاضر از مقاله . 1

 جامع طرح» مجموعة از «ملی نیازهای به پاسخگویی و عالی آموزش مسائل حل در عالی های رشته آموزش گرایش
 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه» سفارش که به «کشور پیشرفت به معطوف انسانی علوم ساماندهی و اعتال

 رسیده؛ مستخرج شده است. انجام به «فرهنگی
 و مجری طرح(،  ی آموزش عالی، )نویسندة مسئول مقاله زیر برنامهعلمی مؤسسة پژوهش و  . عضو هیئت4
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 مسئلهو طرح  مقدمه

 که بر نیروی انسانی، آموزش است ها یگذار هیسرما نیتر امروز، یکی از مهم ةدر جهان پیچید

اجتماعی و فرهنگی و در فرایند  ةلید سرمایو اساسی در تربیت نیروی انسانی و تو لیبد ینقش ب

 سرمایة کنار در سـرمایة اجتماعی (.486: 1181)نویدادهم،  کند یرشد و تعالی کشور ایفا م

 شناخته یافتگی توسعهرونـد  در رگذاریتأث متغیری ةمثاب به یتازگ به انسانی، سرمایة و اقتصادی

 (.15: 1199است )اندیشمند،  شده

امکانات و تسهیالت برای  جادیبخش نقش مهمی در ا نیاصولی در ا یگذار هیسرماطبیعتاً 

: 1181)ثابتی و همکاران،  کند یعلمی کشور ایفا م ةتوسع برایآینده و اقدام صحیح  یها نسل

بخـش  تـرین یدر محـور یگـذار هیانسـانی مسـتلزم بهبـود و سـرماة تشـکیل سـرمای؛ زیرا (65

آمـوزش عـالی در یـک  ةتوسـع رو نیاز ا ؛اسـت یآموزش عال ی یعنیانسـان یةسـرما یـدتول

وکار و  پیشرفت کسب ساز نهیزم ،پرورش نیروهای متخصص و کارآمدکمک  به تواند یکشـور م

 یها پس از انقالب با چالش یها . آموزش عالی در ایران در طول دههشود اقتصـادی ةتوسـع

)شیری ها تقاضای اجتماعی آموزش عالی است  این چالش بوده است که یکی از رو متفاوتی روبه

. تقاضای اجتماعی گسترده برای ورود به آموزش عالی موجب شده است (91: 1181و نورالهی، 

و  ها هیروتا برخی ساختارها در نظام کالن آموزش عالی تغییر کنند یا اصالح شوند و برخی 

تماعی گسترده ایجاد یا دچار دگرگونی شوند. منظور پاسخگویی به این تقاضای اج فرایندها به

پاسخ به حجم تقاضای گسترده برای ورود به آموزش عالی، شاهد گسترش کمی زیادی  جهیدرنت

در سطوح و مقاطع مختلف آموزش عالی هستیم. گسترش کمی آموزش عالی تحوالت و 

رت علوم، تحقیقات و رو با نگاهی به عملکرد وزا پیامدهایی را به همراه داشته است. از این

و کیفیت آموزش عالی شاهدیم که اقداماتی برای مدیریت بهتر  ها رشتهفناوری دربارة ساماندهی 

ی انداز راهی متعدد آموزشی و پژوهشی انجام شده است؛ از جمله اقدام به ها حوزهو اثربخش در 

رشتة مدیریت  ی آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد، ایجادزیر برنامهرشتة مدیریت و 

آموزش و  ةنیدر زم یمتخصصان تیترببا هدف  1179آموزش عالی در مقطع دکتری در سال 

در  یمشارکت آموزش عال یها راه یعلم تیها، هدا مسائل و معضالت دانشگاه همةپژوهش در 

 تیفیک افزایش، یو حل معضالت اجتماع ی، اقتصادیاسی، سیفرهنگ داریپا ةتوسع

کشور  یعلم گاهیو باالبردن جا جامعهروز  یازهایبا توجه به ن یو درس یموزشآ یها یزیر برنامه
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دروس دورة دکتری آموزش عالی،  و سرفصل)مشخصات کلی برنامه  یالملل نیدر سطح ب

(. پس از مدتی، مجوز پذیرش رشتة مدیریت آموزش عالی در مقطع دکتری 4-1: 1179مصوب 

ة مدیریت گان پنجی ها شیگرالی در مقطع دکتری با منسوخ شد و رشتة آموزش عا 1195در سال 

ی توسعة آموزش عالی، زیر برنامهآموزش عالی، اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، 

 1195 در سالی در آموزش عالی رسان اطالعی درسی در آموزش عالی و فناوری زیر برنامه

همین منظور برنامة  . به(4: 1195تصویب شده است )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 1/7/1195شورای سرپرستان مورخ  110آموزشی دورة دکتری رشتة آموزش عالی طی جلسه 

در دانشگاه  1191ی این رشته در مقطع دکتری از سال ها یورودتصویب و ابالغ و اولین 

ی زیر برنامهی رشتة مدیریت و ها یورودنیز اولین  1192شهیدبهشتی تهران پذیرش شد. در سال 

ابتدا تنها یک دانشگاه )شهیدبهشتی  اگرچهآموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد جذب شدند. 

تهران( به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام کرد، اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه از 

و حتی غیرانتفاعی به پذیرش دانشجوی  آزاد ی دولتی،ها دانشگاهتصویب این رشته، بسیاری از 

ی ارومیه، اصفهان، تهران، ها دانشگاهتوان به  که از این میان می آوردندموصوف روی  یها رشته

ی آموزش عالی، زیر برنامهخوارزمی، عالمه طباطبایی، کردستان، مازندران و مؤسسة پژوهش و 

نور، دانشگاه لرستان، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، مؤسسه آموزش عالی هاتف  دانشگاه پیام

ی آموزش عالی و رشتة زیر برنامهاشاره کرد. پذیرش دانشجو در رشتة مدیریت و  ...زاهدان و

ی مختلف، حاکی از وجود تقاضای اجتماعی ها دانشگاهی متعدد آن در ها شیگراآموزش عالی با 

ی آن است. با وجود معیارهای سنجش و پذیرش ها شیگرافراوانی برای ورود به این رشته و 

ویژه  برای پذیرش در این رشته و همچنین نیازهای جامعه و به ها دانشگاهدانشجو، ظرفیت 

شود و تنها  آموزش عالی کشور، همة تقاضاهای اجتماعی برای ورود به این رشته پذیرش نمی

شوند؛ بنابراین چنانچه تحلیلی از روند  پذیرفته می شده نییتعتعداد معینی براساس شرایط 

ضمن پاسخ مناسب به این تقاضاها،  توان یمشود،  ارائه پذیرش تقاضای اجتماعی در این رشته

ی درمورد کارایی و کارآمدی رشتة دانشگاهی زیر برنامهی و گذار استیساز نتایج آن در راستای 

آموزش عالی و همچنین سنجش و پذیرش دانشجو براساس نیازهای وزارت علوم، تحقیقات و 

همین رو  از ی آن پرداخت؛امدهایپتقاضاها و  فناوری و جامعه استفاده کرد و به مدیریت این

 رشتة در تحصیل برای شده رفتهیپذاجتماعی  تقاضای روند این پژوهش به بررسی و تحلیل
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ی مختلف کشور پرداخته ها دانشگاهمختلف تحصیلی و  مقاطع در« عالی آموزش» دانشگاهی

ترکیب جنسیتی است تا بتواند ضمن تحلیل این روند در هریک از مقاطع تحصیلی و 

ویژه در  ی در مقاطع مختلف رشته دانشگاهی آموزش عالی، بهآموختگ دانش، روند شده رفتهیپذ

 و ها نامه انیپا کمی وضعیت و دکتری را نیز برآورد کند و تحلیلی بر ارشد یکارشناسدورة 

 داشته باشد. تاکنون رشته سیتأس بدو از عالی آموزش رشته یها رساله

 یشینۀ پژوهشمبانی نظری و پ
حیاتی  یها تینهاد آموزش عالی برای ایفای نقش و مسئول شدن، و رقابتی شدن یجهاندر عصر 

علم و فناوری و  یساز یآموزش، پژوهش، تجار یها در حوزه راهبردهایی را نیاز دارد تاخود 

 فناوری(. از سوی دیگر 045: 1187نیا و همکاران،  ملکی) درپیش بگیردسازی منابع مالی  متنوع

 نیتر مهم از یکیعنوان  بهنیز  عالی آموزش است. داشته آموزشی نظام در چشمگیری نفوذ

 و انسان استعدادهای شکوفایی و رشد تحقق برای مداوم یادگیری و رسمی آموزش امر متصدیان

 محجوب) است شدهمند  بهره انقالب این دستاوردهای از انسانی جوامع توسعة و رشد

با تغییرات گستردة فرهنگی،  شدن یجهانانقالب فناوری و  نی(. ا1181 رونه،ق و یآباد عشرت

نفعان  جمعیتی و غیره نیز مصادف بوده است. حتی برخی از آنان را نیز رقم زده و در ذائقة ذی

ی ا گونه بهی بازیگران نظام آموزش عالی تغییراتی به وجود آورده است؛ ها نگرشآموزش عالی و 

شدن آموزش  یا تودهی ناشی از سراسر جهان در قرن بیست و یکم تحت فشارها یها دانشگاه که

 ی علم هستند.ساز یتجارعالی و انتظار افزایش کیفیت و 

 ی ازاثربخش های تجربهدانشجویان در ازای پرداخت برای آموزش عالی، انتظار دارند تا  

که  اند افتهیشگران نیز درآموز(. Fraser and Deane, 1997) آموزش و یادگیری داشته باشند

برای ایجاد ارتباط  ؛ بنابراینقبل هستند یها تر از دانشجویان سال دانشجویان امروز بسیار متفاوت

 درنظر گرفتهمناسبی برای این نسل دانشجویان  راهبردهای بایدصحیح و مناسب با دانشجویان، 

یل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، از سوی دیگر، به دالیل مختلفی مانند دال(. Joan, 2013)شود 

 (.Collis and Moonen, 2011دارد )در آموزش عالی وجود  یریپذ تمایل برای افزایش انعطاف

نفعان  ی گوناگون نظام آموزش عالی همواره مدنظر جامعه و ذیها عرصهی در ریپذ انعطافاین 

وة موجود در جامعه و ی به سرمایة انسانی بالقریپذ انعطافبوده است. یکی از این موارد، 
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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 

یک خدمت،  عنوان بهلی نیز عا آموزش گیرد. زمانی مشخصی که از سوی متقاضی صورت می

یک  عنوان به رندیگ یمی مختلف تصمیم رهایمتغی از شرایط و ریرپذیتأثمتقاضیانی دارد که با 

شوند. تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی مانند  مند بهرهخریدار از خدمات آموزش عالی 

رفتار جمعی  صورت به عمدتاًتقاضای بازار، برآیند تقاضای افراد برای آموزش عالی است که 

(؛ زیرا 71: 1192کارنامه حقیقی و اکبری، ) شود می متأثرگیرد و از عوامل گوناگون  شکل می

وجود تقاضای اجتماعی بیانگر این نکتة مهم در توسعة آموزش عالی است که دالیل اجتماعی، 

ادامة  اند شدهکه موجب  اند بودهاین تقاضا و انتظار  ساز نهیزمفرهنگی، اقتصادی و... متعددی 

تحصیل و کسب مدرک دانشگاهی، نوعی ارزش تلقی شود. همچنین تصویر ذهنی خاصی را 

شود؛  کند و سبب افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی می برای افراد جامعه ایجاد می

بنابراین باید برای حل این موضوع و پاسخگویی مطلوب به این تقاضای اجتماعی، به علل 

 ة آن نیز توجه کرد.ددآورنیپد

تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی، حاصل مجموع تقاضاهای انفرادی است و مجموع 

. دهد یمهای افراد دربارة نوع و مدت تحصیل، تقاضای اجتماعی آموزش عالی را شکل  تصمیم

است: عوامل فردی  دو گروهگفت تقاضای اجتماعی آموزش عالی، تابعی از  توان یماساس  براین

بر تصمیم افراد. بدیهی است  مؤثرهای دیگران و شرایط عمومی  است و عوامل مربوط به تصمیم

هر دو گروه از عوامل مذکور در تعیین تعداد افراد واجد شرایط ورود به آموزش عالی و نیز 

. به بیان (17: 1187کرمی و همکاران، )هستند  لیدختعداد افراد متقاضی از میان واجدان شرایط 

محور و ساختارمحور  از منظر اجتماع، تقاضای آموزش عالی در قالب دو رویکرد عاملیت ر،دیگ

 ةتقاضـای او بـرای ادامـ ةکنند نییتبیین است. از منظـر عاملیـت، فـرد و شـرایط فـردی تع قابل

آموزان به موفقیـت و  آموزش عالی است. جنسیت، آمال و عالیق دانش یها تحصیل در دوره

 ةعوامـل فـردی اسـت کـه تصـمیم فـرد بـرای ادامـ نیتر آموزشـی از مهم یها شرفتیپ

محـیط خـانواده و مدرسـه،  مانندعـواملی  ،. از منظـر سـاختاریزند یتحصـیل را رقـم م

 شـغلی، رشـد ةاعـم از آینـد ،امکانات آموزشـی و شـرایط فرهنگـی و اجتمـاعی در جامعـه
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 افـراد برای تصـمیم بـر تواند یم تحصیل ادامة هنجارهای وها  ارزش و انتظار مورد درآمدهای

به نقل از  97: 1181شیری و نورالهی، باشد ) مؤثر عالی آموزش برای تقاضا و تحصیل ادامة

(. این عوامل موجب ایجاد فشار اجتماعی مختلفی برای 1892و استفرد و همکاران  1889منون، 

؛ برای مثال در کشور ما شود یمدانشگاهی و تحصیالت تکمیلی ورود به دانشگاه و کسب مدرک 

شود، عوامل  بر افزایش جمعیت، یکی از مواردی که موجب ایجاد چنین فشاری می عالوه

ی فرد ها یریگ میتصمساختاری مربوط به محیط عمومی اجتماع و خانواده است. این عامل 

ویژه اینکه در فرهنگ ما  کند؛ به می ریتأث شدت بهدربارة تقاضای ادامة تحصیل و کسب مدرک را 

شود. همچنین عواملی مانند چشم و  تحصیالت عالیه سبب کسب منزلت اجتماعی می

ی درون خانوادگی و فامیلی و حتی گاهی محلی نیز این نگرش را بیش از اندازه ها یچشم هم

به آموزش  ها دانشگاهرو حجم فراوانی از تقاضا برای ادامة تحصیل در  کند؛ از این می پررنگ

دنبال آن ایجاد پیامدهای مختلفی دربارة  و زمینة گسترش کمی و به شود یمعالی کشور گسیل 

تا  کند یمی آماری تقاضای اجتماعی در این رابطه کمک روندهااین گسترش است. شناسایی 

و همچنین ة آن جادکنندیابتوان متناسب با آن تقاضا، ضمن پاسخگویی مطلوب به علل و عوامل 

مدیریت پیامدهای ناشی از این موضوع نیز پرداخت. بر این مبنا، عوامل دیگری که بررسی 

 از: اند عبارتکنند،  تقاضای اجتماعی آموزش عالی را ضروری می

تقاضا برای ادامة تحصیل  روزافزون. افزایش نرخ رشد جمعیت در چند دهة گذشته و افزایش 1

بر تقاضای اجتماعی جوانان برای  مؤثر و عوامل ها زهیانگ که لزوم شناخت ها دانشگاهدر 

 کند. را مطرح می ها دانشگاهادامه تحصیل در 

ی یا توسعة این گذار هیسرما. در رویکرد تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی، سطح مطلوب 4

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.

تعداد  نیتأم، ها تیظرفی و توسعة گذار هیسرمای نیروی انسانی، مالک زیر برنامه. در رویکرد 1

ی مختلف اقتصادی و اجتماعی است که با ها بخشة مورد نیاز دید آموزشنیروی انسانی 

ی آموزشی برای نیل به اهداف رشد ارگذ هیسرمامیزان بهینة  توان یمتشخیص این نیاز 

به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه  1: 1182مختاریان، ) اقتصادی را مشخص کرد

 (.1192اصفهان، 
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 اجتماعی تقاضایدو وجود  عالی، آموزش برای اجتماعی تقاضای نکتة مهم دیگر دربارة

 نیز نیتأم قابل یا شده نیمتأ اجتماعی تقاضای بهاز آن  که شده پذیرفته اجتماعی تقاضای .است

 تحقق که عالی آموزش برای اجتماعی تقاضای از بخش آن از است عبارت» و شود یم یاد

 محدودیت علت به عالی آموزش برای اجتماعی تقاضای همة دیگر عبارت. به است یافته

 . دوم(14: 1195اکبری، ) «شود نمی نیتأم عالی آموزشمؤسسات  وها  دانشگاه ظرفیت

 تحصیل طالب و مانده کنکور پشت متقاضیان به اصطالح به که نشده پذیرفته اجتماعی ایتقاض

یی ها چالشاین تقاضاها نهاد آموزش عالی و جامعه را با  .شود یم گفته عالی آموزش در

کمبود منابع، نبود )به دالیل مختلف  تقاضاها؛ زیرا از سویی برخی از این دنکن یمرو  روبه

ی متعدد اجتماعی از جمله پشت ها دهیپدو  شود ینمد نظر و...( پذیرفته ی مورها یستگیشا

. افزون بر این، پیامدهای زند یمکنکوری و بازار داغ مشاغل مربوط به این موضوع را رقم 

دنبال دارد. از سوی دیگر،  ی را برای جامعه بها گستردهسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

ی توسعة آموزش عالی، پاسخگویی به تقاضای آموزش عالی زیر برنامهیکی از رویکردهای 

ی آتی مطرح ها سالاست. این مهم، ضرورت شناخت و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در 

ی گذار هیسرمامنظور پاسخگویی به این تقاضاها باید  . همچنین به(71: 1191قارون، کند ) یم

و کالبدی و انسانی در حوزة آموزش عالی انجام هنگفتی برای تجهیزات و منابع فیزیکی، مالی 

دنبال  ، پیامدهایی را هم بهردیپذ یمصورت  تقاضاهاداد. بر این مبنا، اقداماتی که برای پذیرش 

مختلف  در سطوحخواهد داشت؛ برای مثال، افزون بر تغییر ترکیب جنسیتی دانشجویان 

کمی  گسترشارة آموزش عالی و ی از پیامدهای تقاضای اجتماعی گسترده دربکی تحصیلی،

که در چند  استآموزش عالی، افزایش ورود دختران و کاهش نسبی ورود پسران به دانشگاه 

از  .کشوری را به خود جلب کرده است مسئوالناجتماعی و  نظران صاحبسال اخیر توجه 

ر رخ و بعد از انقالب اسالمی، تغییرات اساسی در نظام پذیرش دانشجو در کشو 1107سال 

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 

به نقل از  75: 1181نیا و بهروزیان،  آموزش عالی بوده است )ظهیری مؤسساتدانشگاه و 

 7/48معادل  1101-1105اساس نسبت دانشجویان زن در سال تحصیلی  ین(. برا4558خدایی، 

درصد کل دانشجویان بوده است که این وضعیت با اندکی نوسان تا بیش از بیست سال بعد 
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زنان از سال  توجه قابل شیافزا نیز تداوم داشته است. 11714-1174یعنی تا سال تحصیلی 

 8/01به  0/15از  1192-1191ی لیتحصا سال و ت دهد یمبه بعد رخ  1172-1171تحصیلی 

(. همچنین پاسخ به 119-117: 1190راد و خسرو خاور،  قانعی) یابد درصد افزایش می

. شود یمسازی آموزش به کاهش استانداردها در نظام دولتی منجر  تقاضاها و همگانی

 ممتازانودی از کردن آموزش عالی دولتی زمانی که آموزش عالی تنها برای تعداد محد مردمی

؛ بنابراین تقاضای افراد غنی و رساند یمیی آسیب گرا نخبه، به نظام است دسترسجامعه در 

پولدار برای آموزش بهتر، از توسعة مؤسسات خصوصی حمایت کرده است )آراسته و 

اینکه پدیدة بیکاری  تینهاو در (0: 4556و همکاران،  از جانتانبه نقل  98: 1181جمشیدی، 

تحصیل  برای شده پذیرفته ی تقاضای اجتماعیامدهایپدنبال دارد.  مهاجرت را به و حتی

شده، پژوهش  مزایایی را نیز دارد؛ برای مثال یکی از پیامدهای مثبت تقاضای اجتماعی پذیرفته

ی دورة دکتری متبلور ها رسالهو  ها نامه انیپای تحصیالت تکمیلی در قالب ها دورهکه در  است

 جایگاه توان می وضوح به کشور یک قدرت تبیین شود. در علم و فناوری می و سبب گسترش

 ترین را مهم اقتصادی قدرت در گذاری سرمایه که کشورهایی. کرد مشاهده را فناوری و علم

 علم جایگاه به مربوط های شاخص در چشمگیری رشد و پیشرفت شاهد دانند، می خود هدف

 وضعیت علم و گسترش پژوهش، تولید (.1182ددی، چالکی و م نوروزیبودند ) فناوری و

و در داخل نیز اگر  کند یم تقویت المللی بین موقعیت در را پژوهشیمؤسسات  وها  دانشگاه

کارآمدی و کارایی داشته باشند، موجب رفع نیازهای جامعه و نظام آموزش  ها پژوهشاین 

 شوند. عالی کشور می

 پژوهش پیشینۀ. 1 جدول
 پژوهش هنتیج پژوهشگر

 و زاده مهدی
 هاشمی،

(1189) 

 با شغلی وضعیت بهبود انگیزة و اجتماعی فشار اجتماعی، تغییرات ارزشی، نظام متغیرهای میان
 با ارزشی نظام متغیر دارد. وجود معناداری مثبت و رابطة دکتری مقطع در تحصیل برای تقاضا

 در تحصیل ادامة برای اجتماعی قاضایت تبیین در را سهم نیز بیشترین( 446/5اثر خالص ) مجذور
 متغیرهای ترتیب به وابسته، متغیر تبیین در سهم بیشترین داشتن نظر از آن از پس. دارد دکتری مقطع

 و( 519/5) اجتماعی فشار ،(504/5) شغلی وضعیت بهبود انگیزة ،(147/5) اجتماعی تغییرات
 .دارند قرار( 510/5) عالی آموزش انبساطی های یاستس درنهایت

 و کرمی
همکاران 

(1187) 

 دانشگاهی، خانوادگی، و فردی کلی بعد چهار در عالی آموزش اجتماعی تقاضای برمؤثر  عوامل
 عوامل و اهمیت بیشترین اقتصادی عوامل که از میان گیرد یم جای فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 .دارند را اهمیت کمترین اجتماعی، و فرهنگی
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 پژوهش یشینۀپ. 1 دولادامه ج

 پژوهش نتیجه پژوهشگر

 و بکایی

 (1186)همکاران

 یرتأث دارای فرصت هزینةعنوان  به دستمزد شاخص همچنین و خانوار تحصیل و آموزش هزینة متغیر

 دارد. مستقیمی تأثیر دانشجویان تعداد بر آموزش در دولت هزینة و ینیشهرنش یرهایمتغ و منفی

 نورالهی و شیری

(1181) 

 ای کننده یینتع نقــش اخیــر، دهــة در آن کــاهش و 1160-1100دهـة  بـاروری رونـد افزایش

 -1100 موالیـد کوهـورت انتقـال. دارد عالی آموزش اجتماعی تقاضــای کــاهش و افــزایش در

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

 کـاهش همچنـین شده است. 9476 -1176 یها سال طی عالی آموزش اجتماعی تقاضای

 اخیر یها سال در عالی آموزش اجتماعی تقاضایکاهش به  ،65 دهة پایـانی یها سال بـاروری

 .است شده منجر

و همکاران  ساده

(4518) 
جر من یآموزش عال یتقاضا یشافزا به یدولت کارانة محافظه یها نادرست و برنامه های یاستس

 .است شده

و  الیویرا

 (4510همکاران)
 است. یآموزش یعامل تقاضا ترین یاصل سیاست

 ی پژوهششناس روش

و موضوع آن تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل در رشتة  یکاربردپژوهش حاضر 

در مقطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی با « آموزش عالی»دانشگاهی 

سرشماری( در شده ) . بر همین اساس آمار همة تقاضاهای پذیرفتهاستلف ی مختها شیگرا

 رشته )سال سیتأسشده( از زمان  جامعة تحلیلفوق )رشتة آموزش عالی در مقاطع چهارگانة 

 تحصیلی ( در هریک از مقاطع تحصیلی تا زمان اجرای پژوهش )سال1194-1191 تحصیلی

بررسی اسنادی  صورت بهی اطالعات آور جمع( بررسی و تحلیل شده است. روش 1187-1189

 پژوهش حاضر نیزدر  شده استفاده لیو تحل هیتجز ی و آماری بوده است.ا کتابخانهو مطالعات 

 بوده است. ()تحلیـل ثانویـه اسناد و مدارک یمحتوا لیتحل

 ی پژوهشها افتهی

به  1189-1187تا  1194-1191 یلیتحص یها سالیی که طی ها دانشگاهفهرست  ،4در جدول 

اند و حداقل در یکی از مقاطع  تقاضای اجتماعی دربارة رشتة آموزش عالی پاسخ مثبت داده

 یها افتهیبراساس آمده است.  اند کردهتحصیلی کاردانی تا دکتری تخصصی دانشجو پذیرش 

تنها دانشگاه شهیدبهشتی  1197-1196تا سال تحصیلی  1194-1191از سال تحصیلی  ،4جدول 
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آموزش عالی پاسخگو  ةپذیرش در رشتبارة نشگاه آزاد اسالمی به تقاضای اجتماعی درو دا

. از سال تحصیلی اند و تنها در مقاطع تحصیالت تکمیلی به پذیرش دانشجو اقدام کرده ندا هبود

آموزش مؤسسة آموزش عالی هاتف زاهدان و  ةسسؤم ،دانشگاه عالمه طباطبایی 1199 -1197

 اند. پیوستهدانشجو  ةمع مؤسسات آموزش عالی پذیرندعالی پویش قم به ج

 اند پاسخ مثبت داده یآموزش عال ۀورود به رشت یبرا یاجتماع یکه به تقاضا ییها . دانشگاه2 جدول
 تحصیلی مقطع  

 کارشناسی کاردانی یآموزش عال مؤسسۀ نام تحصیلی سال
 کارشناسی

 ارشد

 دکتری
 تخصصی

 شهیدبهشتی دانشگاه 1194-1191
   

* 

1191-1194 
 شهیدبهشتی دانشگاه

   
* 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

1192-1191 
 شهیدبهشتی دانشگاه

   
* 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

1190-1192 
 شهیدبهشتی دانشگاه

  
* * 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

1196-1190 
 شهیدبهشتی دانشگاه

   
* 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

1197-1196 
 شهیدبهشتی دانشگاه

  
* * 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

1199-1197 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
  

* 
 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

 یآموزش عال مؤسسة
  زاهدان -هاتف 

* 
  

 یآموزش عال مؤسسة
 قم -یشپو

* 
   

 تهران دانشگاه 1198-1199
   

* 

 
 شهیدبهشتی گاهدانش

  
* * 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

1185-1198 

 تهران دانشگاه
   

* 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

 لرستان دانشگاه
 

* 
  

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 
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پاسخ مثبت  یزش عالآمو ۀورود به رشت یبرا یاجتماع یکه به تقاضا ییها . دانشگاه2 دولادامه ج

 اند داده
 تحصیلی مقطع  

 کارشناسی کاردانی یآموزش عال مؤسسۀ نام تحصیلی سال
 کارشناسی

 ارشد

 دکتری
 تخصصی

1181-1185 

 تهران دانشگاه
   

* 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

 نور پیام دانشگاه
  

* 
 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

1184-1181 

 ارومیه دانشگاه
   

* 

 تهران دانشگاه
   

* 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

 مازندران دانشگاه
   

* 

 نور پیام دانشگاه
  

* 
 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

1181-1184 

 ارومیه دانشگاه
   

* 

 تهران دانشگاه
   

* 

 خوارزمی دانشگاه
  

* 
 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 

 مدنی شهید دانشگاه
   آذربایجان

* 
 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

 مازندران دانشگاه
   

* 

پژوهش و  مؤسسة
   یآموزش عال یزیر برنامه

* 
 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

 فرهنگ و علم دانشگاه
   تهران

* 
 

1182-1181 

 ارومیه دانشگاه
   

* 

 تهران گاهدانش
   

* 

 خوارزمی دانشگاه
  

* 
 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 مدنی شهید دانشگاه
   آذربایجان

* 
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پاسخ مثبت  یآموزش عال ۀورود به رشت یبرا یاجتماع یکه به تقاضا ییها . دانشگاه2 دولادامه ج

 اند داده
 تحصیلی مقطع  

 ناسیکارش کاردانی یآموزش عال مؤسسۀ نام تحصیلی سال
 کارشناسی

 ارشد

 دکتری
 تخصصی

 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

 کردستان دانشگاه
   

* 

 مازندران دانشگاه
   

* 

پژوهش و  مؤسسة
   یآموزش عال یزیر برنامه

* 
 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

 فرهنگ و علم دانشگاه
   تهران

* 
 

1180-1182 

 ارومیه دانشگاه
   

* 

 هاناصف دانشگاه
   

* 

 تهران دانشگاه
   

* 

 خوارزمی دانشگاه
  

* * 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 مدنی شهید دانشگاه
   آذربایجان

* 
 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

 کردستان دانشگاه
   

* 

 مازندران دانشگاه
   

* 

پژوهش و  مؤسسة
   یآموزش عال یزیر برنامه

* 
 

 نور پیام دانشگاه
  

* 
 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

 فرهنگ و علم دانشگاه
   تهران

* 
 

1186-1180 

 ارومیه دانشگاه
   

* 

 اصفهان دانشگاه
   

* 

 تهران دانشگاه
   

* 

 خوارزمی دانشگاه
  

* * 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 مدنی شهید دانشگاه
   یجانآذربا

* 
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پاسخ مثبت  یآموزش عال ۀورود به رشت یبرا یاجتماع یه تقاضاکه ب ییها . دانشگاه2 دولادامه ج

 اند داده

 تحصیلی مقطع  

 کارشناسی کاردانی یآموزش عال مؤسسۀ نام تحصیلی سال
 کارشناسی

 ارشد

 دکتری

 تخصصی

 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

 کردستان دانشگاه
   

* 

 مازندران دانشگاه
   

* 

پژوهش و  مؤسسة
   یآموزش عال یزیر برنامه

* 
 

 نور م پیا دانشگاه
  

* 
 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 

 یآموزش عال مؤسسة
  عرفان

* 
  

 فرهنگ و علم دانشگاه
   تهران

* 
 

 خاتم یآموزش عال مؤسسة
  

* 
 

 * الوند یآموزش عال مؤسسة
   

1187-1186 

 ارومیه دانشگاه
   

* 

 اصفهان دانشگاه
   

* 

 تهران دانشگاه
   

* 

 خوارزمی دانشگاه
  

* * 

 شهیدبهشتی دانشگاه
  

* * 

 مدنی شهید دانشگاه
   یجانآذربا

* 
 

 طباطبایی عالمه دانشگاه
   

* 

 فرهنگ و علم دانشگاه
   تهران

* 
 

 کردستان دانشگاه
   

* 

 مازندران دانشگاه
   

* 

پژوهش و  مؤسسة
   یآموزش عال یزیر برنامه

* 
 

 نور پیام شگاهدان
  

* 
 

 اسالمی آزاد دانشگاه
   

* 
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پاسخ مثبت  یآموزش عال ۀورود به رشت یبرا یاجتماع یکه به تقاضا ییها . دانشگاه2 دولادامه ج

 اند داده

 تحصیلی مقطع  

 کارشناسی کاردانی یآموزش عال مؤسسۀ نام تحصیلی سال
 کارشناسی

 ارشد

 دکتری

 تخصصی

 
 یآموزش عال مؤسسة

   گانمهر
* 

 

 خاتم یآموزش عال مؤسسة
  

* 
 

1189-1187 

 *    ارومیه دانشگاه

 *    اصفهان دانشگاه

 *    تهران دانشگاه

 *    خوارزمی دانشگاه

 * *   شهیدبهشتی دانشگاه

 مدنی شهید دانشگاه
 یجانآذربا

  *  

 *    طباطبایی عالمه دانشگاه

 فرهنگ و علم دانشگاه
 تهران

  *  

 *    کردستان دانشگاه

 *    مازندران دانشگاه

پژوهش و  مؤسسة
 یآموزش عال یزیر برنامه

  *  

  *   نور پیام دانشگاه

 *    اسالمی آزاد دانشگاه

 علوم یآموزش عال مؤسسة
 آریا توسعة و

  *  

  *   خاتم یآموزش عال مؤسسة

 رشتة به تحصیل متقاضیان اجتماعی ضایتقا به پاسخگویی ، روند4با توجه به جدول 

 و دانشگاه 10 تعداد 1189 -1187 تحصیلی سال تا و ابدی یم گسترش سال هر عالی آموزش

برخالف روند کرده است.  اقدام خصوص این در دانشجو پذیرش به عالی آموزش مؤسسة

 ،1 شکل از دریافتی اطالعات براساس دانشجو، درمورد پذیرشها  دانشگاه  هر سالة  گسترش

است. در سال  صورت گرفتهسال تحصیلی  در دو تنهاپذیرش دانشجو در مقطع کاردانی 
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 1186-1180آموزش عالی پویش قم و در سال تحصیلی  ةسسؤم 1199 -1197تحصیلی 

پذیرش  اند. کردهاین رشته اقدام مقطع کاردانی آموزش عالی الوند به پذیرش دانشجو در  ةسسؤم

 بسیار بیشتر از پذیرش دانشجو در سالدانشجو(  81) 1199 -1197صیلی دانشجو در سال تح

 ها افتهبوده است. همچنین براساس ی( در مقطع کاردانی دانشجو 1) 1186-1180تحصیلی 

 بیشتر از آقایان بوده است. شده رشیپذترکیب جنسیت زنان 

 
 (شده پذیرفته تقاضای) شده یبررس یها سال یط یآموزش عال رشتۀ یکاردان یاندانشجو یرشروند پذ .1 شکل

 1ها در  دانشگاهدهد که  نشان می 4روند پذیرش دانشجویان کارشناسی بر اساس شکل 

تعداد  اند. کردهآموزش عالی اقدام  ةبه پذیرش دانشجوی کارشناسی در رشت تحصیلی سال

 178تعداد  1199-1197در سال تحصیلی  دهد یمدر این شکل نشان  شده رشیپذ جمعیت

 69تعداد  1186-1180دانشجو و در سال  80تعداد  1185-1198در سال تحصیلی  ،دانشجو

ی پذیرش نشان ها سالاند، اما ترکیب جنسیت پذیرش در  دانشجو در این رشته پذیرش شده

 1نفر( بیش از  114) انیآقاکه در اولین سال پذیرش دانشجو در این مقطع، تعداد  دهد یم

سال تحصیلی شده بوده است، اما در سال دوم پذیرش ) نفر( پذیرش 27) یاه خانمبرابر تعداد 

نفر(  10نفر( بیش از پنج برابر آقایان ) 95شده ) ی پذیرفتهها خانم( تعداد 1198-1185

از  شتریبشده، اندکی  ی پذیرفتهها خانمشده بوده است. در سال سوم پذیرش نیز تعداد  پذیرش

 ده است.شده بو تعداد آقایان پذیرفته
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 تقاضای) شده بررسی یها سال یط یآموزش عال رشتۀ کارشناسی دانشجویان پذیرش. روند 2 شکل

 (شده پذیرفته

-1191 یلیتحص یها در سالتعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشتة آموزش عالی 

، دشو یمکه مشاهده  طور همانآمده است.  1به تفکیک جنسیت در شکل  1189-1187تا  1194

ی آموزش عالی زیر برنامهدر گرایش  1190-1192 یلیتحصاولین پذیرش در این مقطع در سال 

تعداد دانشجویان مرد بیشتر از  1185-1198تا  1197-1196ی تحصیلی ها سالبوده است و طی 

به بعد، تعداد دانشجویان زن از دانشجویان  1181-1185دانشجویان زن بوده است، اما از سال 

، ترکیب جنسیت 1189-1187قطع کارشناسی ارشد بیشتر شده و در سال تحصیلی مرد در م

 شده به یکدیگر نزدیک شده است. پذیرش

 
 (شده پذیرفته تقاضای) یآموزش عال رشتۀ ارشد کارشناسی دانشجویان پذیرش. روند 1 شکل
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د ی دربارة تعداا گستردهجهش  1181-1185، در سال تحصیلی 1ی شکل ها افتهبراساس ی

ة رشتة آموزش عالی وجود دارد. این جهش در سال تحصیلی شد نیتأمو تقاضای  شدگان رفتهیپذ

بعدی کاهش چشمگیری داشته و سال بعد از آن نیز این کاهش ادامه یافته است، اما بار دیگر از 

شیب نمودار، افزایش مثبت داشته است و بیشتر پذیرش تقاضا را  1182-1181سال تحصیلی 

 و این روند افزایشی تا دو سال آتی آن نیز ادامه داشته است. دهد یمنشان 

تا  1194-1191 یلیتحص یها در سالتعداد دانشجویان مقطع دکتری رشتة آموزش عالی 

در همة  شود یمکه مشاهده  طور همانآمده است.  2به تفکیک جنسیت در شکل  1186-1187

از دانشجویان زن بوده و شیب پذیرش دانشجو شده تعداد دانشجویان مرد بیشتر  ی بررسیها سال

روند افزایشی  1187-1186در مقطع دکتری در هر دو ترکیب جنسیت، همواره تا سال تحصیلی 

 داشته است.
 

 
 (شده پذیرفته تقاضای) شده بررسی یها سال یط یآموزش عال ۀرشت یدکتر یاندانشجو یرش. روند پذ1 شکل

 یها در سالتة آموزش عالی )در همة مقاطع تحصیلی( تعداد کل دانشجویان رش تیدرنها 

 طور همانآمده است.  4و به تفکیک جنسیت در جدول  1189-1187تا  1194-1191 یلیتحص

، بیشترین فراوانی پذیرش دانشجوی رشتة آموزش عالی در سال تحصیلی شود یمکه مشاهده 

 691به تعداد  97-1187 دانشجو و پس از آن، در سال تحصیلی 728به تعداد  1180-1186

ی ها افتهمورد جنسیت دانشجویان رشتة آموزش عالی، براساس یدر دانشجو بوده است.

شده تعداد دانشجویان مرد در مقایسه با  ی بررسیها سال، در بیشتر 1جدول  آمده دست به
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تعداد  1185-1198و  1181-1185دانشجویان زن بیشتر بوده و تنها در دو سال تحصیلی 

 جویان زن از دانشجویان مرد بیشتر بوده است.دانش

 (شده ینتأم تقاضاهای) شده یبررس یها سال یط یآموزش عال ۀرشت یان. تعداد کل دانشجو1جدول 
 کل جمع مرد زن یلیتحص سال

1194-1191 - 8 8 

1191-1194 1 14 10 

1192-1191 9 41 11 

1190-1192 12 18 01 

1196-1190 14 20 07 

1197-1196 14 64 82 

1199-1197 109 462 244 

1198-1199 42 00 78 

1185-1198 88 06 100 

1181-1185 169 150 471 

1184-1181 99 82 194 

1181-1184 85 119 459 

1182-1181 114 168 151 

1180-1182 416 404 269 

1186-1180 107 184 728 

1187-1186 155 161 661 

1189-1187 111 175 691 

نشان  (0 شده )شکل ی بررسیها سالروند کلی پذیرش دانشجویان رشتة آموزش عالی طی 

تا سال  1194-1191از ابتدای پذیرش دانشجوی رشتة آموزش عالی در سال تحصیلی  دهد یم

 1199-1197روند صعودی و با شیب مالیم وجود دارد. در سال تحصیلی  1197-1196تحصیلی 

داشته است. سپس در سال بعد از آن، روند  توجه قابلجهشی پذیرش دانشجو در این رشته 

مشاهده  1185-1198ی تحصیلی ها سالپذیرش کاهش یافته است و بار دیگر افزایش دانشجو از 

، در سال تیدرنهاروند افزایشی کم و بیش ادامه داشته است.  1186-1180و تا سال  شود یم
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در  زش عالی از سال قبل کاهش یافته است.تعداد دانشجویان رشتة آمو 1187-1186تحصیلی 

 است. بیشتر شدهسال قبل  از یآموزش عال ةرشت انیتعداد دانشجونیز  1189-1187 یلیسال تحص

 

 
 تقاضای) شده یبررس یها سال یط یآموزش عال ۀرشت یاندانشجو یرشپذ ی. روند کل5 شکل

 (شده پذیرفته

 1189-1187تا  1194-1191 یلیتحص یها در سال یآموزش عال ةرشت انیتعداد دانشجو

تعداد  نیشتریب شود یطور که مشاهده م است. همان آمده 6در شکل  یلیتحص ةبراساس دور

در مقطع  شده نیتأمو بیشترین تقاضای  1199-1197مقطع کاردانی در سال تحصیلی  انیدانشجو

 بوده است. یلیتحص 1199-1197در سال  یکارشناس

 
 یلیتحص ةبراساس دور شده بررسی یها در سال یرشته آموزش عال یان. تعداد دانشجو6 شکل

 (شده پذیرفته تقاضای)
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و  1181-1185 یلیصدر سال تح 6براساس شکل  ارشد یکارشناس یتعداد دانشجو نیشتریب

براساس  همچنینبوده است.  1187-1186 یلیدر سال تحصی دکتر یتعداد دانشجو نیشتریب

( همواره تعداد 1189-1187به بعد )تا سال  1181-1184 یلیسال تحص آمده، از دست به یها داده

و بوده  شتریب چشمگیریطور  به گریمقاطع د انیدانشجو در مقایسه با یمقطع دکتر انیدانشجو

 ی در این مقطع پاسخ داده شده است.تر گستردهتقاضای 

ی تحصیالت ها هرسالو  ها نامه انیپای و وضعیت کمی آموختگ دانشروند  9و  7در شکل 

دنبال آن تولیدات  ی و بهآموختگ دانششود. روند  تکمیلی رشتة آموزش عالی مشاهده می

در مقطع دکتری و از  1196-1190از سال تحصیلی  ها نامه انیپاو  ها رسالهپژوهشی در قالب 

ه یی همراه بودها بینش فراز ودر مقطع کارشناسی ارشد آغاز شده و با  1197-67سال تحصیلی 

ی و تعداد آموختگ دانششده، روند  رشد تقاضاهای اجتماعی پذیرفته است، اما براساس روند روبه

 رشد بوده است. نیز همواره صعودی و روبه ها رسالهو  ها نامه انیپاکمی 

 

 
ی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ ها نامه انیپاو وضعیت کمی  آموختگان دانش. روند 7شکل 

 آموزش عالی
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 ی مقطع دکتری رشتۀ آموزش عالیها رسالهو وضعیت کمی  آموختگان دانشروند . 8شکل 

 یریگ جهینتبحث و 
 دانشگاهی رشتة در تحصیل برای اجتماعی تقاضای روند پژوهش حاضر با هدف تحلیل

شود  در هر معامله و داد و ستد، کاالیی رد و بدل می که از آنجا انجام شده است.  «عالی آموزش»

 موضوع باید خریدار و متقاضی وجود داشته باشد، در نظام آموزش عالی نیز و برای این

متقاضیان و خریدارانی برای آن وجود دارند. هرچند گاهی این تقاضا برای آموزش عالی 

ی متقاضیان براساس معیارها و طورکل به، ردیگ یمبراساس فضای هیجانی جامعه شکل 

آوردن خدمت، آموزش و فایدة اجتماعی آن اقدام  ستد بهیی به خرید یا تقاضا برای ها شاخص

کنند؛ بنابراین افراد برای استفاده از کاالی آموزش عالی یا استفاده از فایدة اجتماعی آن، به  می

ی را نیز در این زمینه پدید مسائلیابند و  آموزش عالی سوق می مؤسساتسمت مراکز و 

ر و مشاغل کاذب و گاهی داغ اشاره کرد که با ورود به کنکو توان یم ها آنکه از جملة  آورند یم

دانشجویان به دانشگاه مرتبط است. همچنین پس از فراغت از تحصیل دانشجویان پیامدهایی از 

توقع، نوع آداب و معاشرت، اشتغال و... دامان جامعه و دامان نظام آموزش  سطح رییتغقبیل 

 شیده شود.ی اندیا چارهو باید برای آن  ردیگ یمعالی را 

یی برای ها تیظرفو  ها تیمحدودی، هم هر کشورنظام آموزش عالی در  زین گریداز سوی 

پذیرش دانشجو و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی گستردة متقاضیان تحصیل در دانشگاه دارد و 

اساس همة تقاضاهای  نایبرگزینی همراه است.  گزینی و استعداد هم با معیارهایی برای شایسته

شود و از کل تقاضاها، بخشی  برای ورود به دانشگاه، گاهی اجابت نمی شده لیگستماعی اج

تقاضای اجتماعی رد شده و بدون پاسخ مثبت و بخشی با عنوان تقاضای اجتماعی  صورت به

شده همان دانشجویانی هستند که  . تقاضاهای اجتماعی پذیرفتهاست کیتفک قابلشده  پذیرفته
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رود تا در جامعه به کار  ی انتظار میاندوز دانشی و آموز علمند و پس از شو وارد دانشگاه می

ی پژوهشی ها تالشکنند، یا با متخصص را مرتفع  یانسان یرویجامعه به ن نیاز مشغول شوند و

آن کوشا باشند. در همین راستا یکی از  و گسترشخود برای تولید علم در حوزة تخصصی خود 

که هر ساله تقاضاهایی برای  استدر کشور ما رشتة آموزش عالی  ی نظام آموزش عالیها رشته

در تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای ورود به این رشته مشخص  این رشته وجود داشته است.

دکتری تخصصی به پذیرش دانشجو در سال تحصیلی  ةکه ابتدا دانشگاه شهیدبهشتی در دور شد

دنبال آن، پذیرش دانشجو در  به و داردچنان ادامه هم این روند .است کردهاقدام  1191-1194

براساس ن این رشته اکه متخصص از آنجا  صورت گرفته است. مختلفی یها دانشگاه در این رشته

با توجه به موضوع و ماهیت رشته قرار است مسائل و مشکالت نظام رشته و  سیتأساهداف 

که پذیرش دانشجو در مقطع  ین استااولین سؤال  کنند،آموزش عالی را در این رابطه حل 

تا  آموزش عالی یزیر فناوری اطالعات در آموزش عالی و مدیریت و برنامه ةکاردانی در رشت

ها و مراکز آموزش عالی به نیروی متخصص را برآورده  توانسته است نیاز دانشگاه چه اندازه

 نیروهای ازمعموالً  ،انیبن نشدا یها عنوان سازمان ها به با توجه به اینکه دانشگاهکند؟ زیرا 

را ری اطالعات و کامپیوتر فناو یها رشته و کنند یم استفاده تخصصی های رشته در متخصص

گیرند، چه ضرورتی برای پذیرش دانشجو در  کار می بهتخصصی خود  یها برای مباحث و حوزه

در  اوری اطالعاتفن ةپذیرش دانشجو در رشتمقطع وجود دارد. همچنین  نیدر او  ها رشتهاین 

که  کند میها برطرف  آن هم در مقطع کاردانی چه نیازی را از جامعه و دانشگاه آموزش عالی

؟ نکتة این رشته در این مقطع پاسخ مثبت داده است اجتماعی نظام آموزش عالی به تقاضای

در  در دو سال صورت گرفته و این پذیرش تنهاپذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دیگر اینکه 

آموزش عالی در مقطع  ةاگر رشت. سال انجام شده است هفتجداگانه با اختالف  ةسسؤدو م

 این بعد های سال در ه است، چراها و مؤسسات آموزش عالی بود کاردانی مورد نیاز دانشگاه

 جامعه مشکالت گرهی از مقطع، این در رشته این اگر است. همچنین نیافته ادامه روند و پذیرش

 مقطع در دانشجو پذیرش سال هفت گذشت از پس چرا رفع کند، را عالی آموزش نظام و

 است؟ گرفته صورت کاردانی

؛ مؤسسات آموزش عالی استکردن  ل عم ای جزیره کرد، استنباط روند این از توان یم آنچه

بنابراین با توجه به فاصلة زمانی فراوان میان دو دورة پذیرش دانشجو در این مقطع، نقش 



 

 

 

 

 

 962 « آموزش عالی»تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل در رشتۀ دانشگاهی 

 

 

 

نهادهای  از سویها  ها و ظرفیت آن عناوین رشتهتعیین  رایز ؛شود یمدهای باالدستی پررنگ نها

 ؛ردیگ یصورت مو... شورای سنجش و پذیرش دانشجو  ، از قبیلدر این حوزه گذار استیس

 و در این مقطع بیشتر شده در این رشته در کشور ما تقاضای پذیرفته گفت توان یم بنابراین

برای انتخاب افراد اجتماعی واقعی تقاضای بوده است تا  گذاران استیس  گیری براساس تصمیم

 .این رشته

 این در که دهد یم نشان عالی آموزش رشتة کارشناسی مقطع در دانشجو پذیرش های یافته

 سه در تنها و است بوده محدود دانشجو پذیرش یها سال تعداد کاردانی، مقطع مانند نیز مقطع

 آموزش رشتة کارشناسی مقطع در دانشجو پذیرش به ،ه مختلفسه دانشگا در تحصیلی سال

 توجهی بی و عالی آموزشمؤسسات  کردن عمل ای نیز جزیره موضوع این است. شده اقدام عالی

 برای کند؛ می تقویت را عالی آموزش نظام و جامعه واقعی نیاز ،ها دانشگاهمحوری  تیمأموربه 

 178 شده نیتقاضای تأمتحصیلی شاهد  سال یک در زاهدان تفها عالی آموزش مؤسسة در مثال

صورت کارشناسی  ةپذیرش دانشجو در دور ه،سسؤدیگر در این م یها در سال ، امانفر هستیم

 حجم این با سال یک در تنها اجتماعی تقاضای که گفت توان نمی اساس براین نگرفته است.

طور کامل از بین  بعد به های سال در است و شده گسیل استان در عالی آموزش نظام به گسترده

وجو کرد.  را در جای دیگری جست مسئلهرو باید  ه است؛ از اینوجود نداشت یرفته و تقاضای

ساز را در پذیرش دانشجو در این رشته تقویت  گیر و تصمیم دهای تصمیمنهااین موضوع نقش 

رشته در مقطع کارشناسی به  که در جذب و پذیرش دانشجویان این دهد نشان میو  کند می

های دیگری برای جذب و  معیارها و شاخصبه بلکه  ،شود تقاضای اجتماعی توجهی نمی

ی آموزش عالی در نهادهاو الزم است به نقش  پذیرش دانشجو در این مقطع توجه شده است

 ایجاد، ساخت و هدایت تقاضای اجتماعی افراد برای ادامة تحصیل توجهی خاصی شود.

در پژوهش،  یها افتهیبراساس  .دیگر است یا گونه کارشناسی ارشد به در مقطعت وضعی

در شاهد پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  برای اولین بار 1190-1192سال تحصیلی 

 ةدانشجویی در این مقطع و در رشتهیچ  1196-1190تحصیلی  سالدر  .هستیماین رشته 

ها در مقطع  هر ساله در برخی دانشگاه نیزهای بعد  سالدر  نشده است.آموزش عالی پذیرش 

 .آموزش عالی وجود داشته است ةمختلف رشت یها شیکارشناسی ارشد پذیرش دانشجو در گرا

تقاضاهای اجتماعی به ابتدای پذیرش دانشجو در این رشته تاکنون  از نیز یدر مقطع دکتر
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اسخ داده شده است و این روند پی رشتة آموزش عالی ها شیدر گرابرای تحصیل لف مخت

نکتة مهم در روند پذیرش دانشجویان دکتری، شیب صعودی پذیرش و  .همچنان ادامه دارد

 روند 1185-1198 که از سال تحصیلی صورت نیبدپاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی است. 

بیشترین تعداد جذب  1187-1186تحصیلی که در سال  آنجاتا  شده استودی پذیرش صع

( دربارة افزایش 1181) ینورالهرا شاهد هستیم. نتایج پژوهش شیری و نشجویان این مقطع دا

شده در این  روند نسبی تقاضای اجتماعی آموزش عالی با روند تقاضای اجتماعی پذیرفته

از نیروهای  یا باید انتظار داشت که تعداد گسترده دنبال این روند به ست.راستا همپژوهش 

و همچنین به تولید و  شوندت عالی و تکمیلی وارد نظام آموزشی کشور متخصص با تحصیال

کمی و  اساس الزم است وضعیت نایبر کنند.در این حوزه اهتمام علم و دانش تخصصی توزیع 

آموزش عالی  ةدکتری رشت ةدور یها و رساله ی کارشناسی ارشد این رشتهها نامه انیکیفی پا

قرار دن موفق این مقاطع و دستاورد مهم این مقاطع مدنظر یکی از شروط اصلی گذران عنوان به

آموزش  مسائلو هم در حوزة حل  گسترش علم ة تولید ودر حوزو مشخص شود که هم  گیردب

ی جامعه، چه توجهی به این ثمرة پذیرش گستردة دانشجویان شده است. به بیان ازهاینعالی و 

این  و شدهچه عناوین و مسائلی توجه به  ها مهنا انیها و پا در رسالهدیگر مشخص شده است که 

ها و  عناوین و مسائل تا چه حدی توانسته است مشکالت و مسائل وزارت علوم و دانشگاه

روند صعودی پذیرش دانشجو و روند صعودی  کند وهمچنین نیازهای جامعه را برطرف 

براساس آمار روند  در این رابطه داشته است. یریتقاضای اجتماعی پاسخ داده شده چه تأث

پذیرش تقاضاهای اجتماعی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی این رشته و همچنین آمار 

ی گوناگون ها شیگرااین رشته در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در  آموختگان دانشروند 

تری دک مقطع لیالتحص فارغ 119 و ارشد کارشناسی مقطع لیالتحص فارغ 102شود که  برآورد می

رسالة دکتری  119و  نامه انیپا 102ی این رشته وجود داشته باشند. به بیان دیگر با ها شیگرادر 

ی ها نهیزممواجه هستیم که هریک در موضوعات مختلفی از  2تخصصی این رشته با جدول 

 کاربردی این رشتة تحصیلی به تحریر درآمده است.
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 یسبدو تأس از یآموزش عال ۀرشت های یشگرا یاه و رساله ها نامه یانپا یکم یتوضع .1 جدول

 رشته تاکنون

 تحصیلی سال
 تخصصی دکتری ارشد کارشناسی

 جمع مرد زن جمع مرد زن

1196-1190 - - - - 4 4 

1197-1196 2 4 6 1 7 15 

1199-1197 1 1 2 1 11 12 

1198-1199 1 2 7 1 2 0 

1185-1198 6 7 11 1 2 0 

1181-1185 1 1 4 1 1 4 

1184-1181 1 2 7 1 8 15 

1181-1184 6 6 14 2 0 8 

1182-1181 2 2 9 1 6 7 

1180-1182 12 15 42 4 8 11 

1186-1180 49 9 16 15 14 44 

1187-1186 44 11 10 9 11 41 

 119 102 نهایی جمع

مندی و شیوة صحیح پژوهش انجام  مسئلهی رشتة آموزش عالی براساس ها یخروجچنانچه 

ای از نظام آموزش عالی و  یی الزم را داشته باشد، باید کارآمد باشد و به حل مسئلهکاراشده و 

 و ها نامه انیپا ییکارا و ة کارآمدیمسئلنیست، باید  گونه نیانیازهای جامعه کمک کند. اگر 

 و عالی آموزش مسائل حل در عالی آموزش رشتة یها شیگرا تکمیلی تحصیالت یها رساله

 جدی توجه و بررسی شود. صورت بهملی  نیازهای به پاسخگویی

که بیشترین  استآورد، این  به دستاز بررسی این روند  توان یمنتیجه و تحلیل دیگری که 

در مقطع دکتری رشتة آموزش عالی همواره با ترکیب  شده نیتأمپذیرش دانشجو و تقاضای 

پذیرش تعداد مردان  یها الس همةدر  ی نیزدر مقطع دکتر جنسیتی مردان همراه بوده است.

که در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته در بسیاری از  از آنجا  .تعداد زنان بوده استبیشتر از 
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 به زنان شده پذیرفته اجتماعی همواره بیشترین تقاضایتاکنون  1185ها از جمله از سال  سال

سخ داده شده به پا اجتماعی تقاضای نیز دکتری دورة در تا رفت یم انتظار مربوط بوده است،

براساس عوامل  تواند یمنشده است. این موضوع  گونه نیا عمالً، اما زنان بیش از مردان باشد

 اجتماعی و خانوادگی فرهنگی، شخصی، مسائل از ناشی مسئله مختلفی روی داده باشد و این

رشته باشد. یکی از  در اینتحصیالت عالیه  ةو گرایش آنان به ادامزنان  تحصیل دربارة ادامة

هنگام جذب  دکتری این رشته، در مقطعی این کاهش تقاضای زنان برای تحصیل امدهایپ

ی مدیریتی در آموزش ها سمتی و حفظ ترکیب جنسیتی استادان این رشته یا علم ئتیهاعضای 

ود عالی خود را نشان خواهد داد. در مقطع کارشناسی از نظر ترکیب جنسیتی روند نامتعادلی وج

 بعد های سال در و زنان از بیش مردانبه بیان دیگر در سال اول پذیرش ترکیب جنسیتی دارد. 

. همچنین باید مقایسة روند پذیرش دانشجویان ن تغییر کرده استزنا نفع به جنسیتی ترکیب

با نتایج این پژوهش صورت بگیرد تا مشخص شود  ها سالدر مقطع کارشناسی این  ها رشتهسایر 

وضعیت  نیز در مقطع کاردانی چگونه بوده است. ها سالدر این  ها رشتهجنسیتی در سایر  ترکیب

شده از حیث جنسیت به نفع بانوان بوده و استقبال بانوان در این مقطع  تقاضای اجتماعی پذیرفته

که روند صعودی پذیرش  شود یمی نیب شیپی بند جمعدر  تینهادر .از این رشته بیشتر بوده است

، از این به بعد با کاهش مختصر شده میترسجو در مقطع دکتری با توجه به نمودارهای دانش

تا مفهوم  استی آموزش عالی گذار استیساز عوامل  رتأثشود. این موضوع بیشتر م رو می روبه

در مقطع  شده پذیرفته یاجتماع یتقاضا شودبینی میواقعی تقاضای اجتماعی. همچنین پیش

 یدر تقاضاها یتیجنس یبترکاما  .شود رو هروب زن یتیجنس یبترک یبرتر ارشد با یکارشناس

بینی که در صورت رخداد این پیشباشد  یانآقا یهمچنان با برتر یدر مقطع دکتر شدهیرفتهپذ

ترکیب جنسیتی اعضای هیات علمی در این رشته به نفع مردان خواهد شد و این برای تحقق 

 زاست. الی آسیبعدالت جنسیتی در حوزه آموزش ع
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