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الگوهاي ذهني اعضاي هيئت علمي درباره پيامدهاي سياست
رشد كمي دانشجويان :مطالعهاي براساس روش كيو
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استاد مديريت دولتي دانشگاه تربيت مدرس
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مولوي١

استاديار مديريت دولتي مؤسسه آموزش عالي طلوع مهر قم
)تاريخ دريافت - ٩٨/٥/٧ :تاريخ پذيرش(٩٨/١٢/٢٦ :

چكيده
در ايران سونامي رشد بيرويه كمي دانشجويان در سالهاي پس از انقﻼب به ويژه سالهاي اخير ،پيامدهاي

متعددي در سطح جامعه داشته است .هدف اين مقاله شناسايي پيامدهاي رشد كمي دانشجويان در ايران از ديدگاه

اعضاي هيئت علمي است .به اين منظور با استفاده از روششناسي كيو ،ذهنيتهاي مختلف اعضاي هيئت علمي

نسبت به اين موضوع تحليل و بررسي شد .پژوهش حاضر با رويكرد اكتشافي به روش پيمايشي انجام گرفته است.

ابزار گردآوري دادهها مصاحبه بود و نمونهگيري به روش دردسترس انجام گرفت .براي تحقق هدف پژوهش ،پس
از مطالعه متون نظري تحقيق و انجام دادن ده مصاحبه با خبرگان آگاه و متخصص در حوزه موضوع پژوهش و با
معيار اشباع نظري دادهها ،و ارسال ايميل به اعضاي هيئت علمي ،پس از خﻼصهسازي و بررسي گزارههاي حاصله،
 ٣٨گزاره به عنوان پيامد رشد كمي دانشجويان شناسايي و اولويتبندي شد .در نهايت ،نتايج نشان داد دو ديدگاه

يا الگوي ذهني متمايز نسبت به پيامدهاي رشد كمي دانشجويان وجود دارد.

واژگان كليدي :الگوي ذهني ،آموزش عالي ،رشد كمّي دانشجويان ،كيفيت آموزش عالي.
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ﻣﻘدﻣﻪ
مورخان از دانشگاهها به عنوان دستاورد بزرگ روشنفكري قرون وسطي ياد ميكنند كه ماهيت
و اداره سازماني آنها در اسكندريه باستان و فرهنﮓ اسﻼمي ريشه دارد .دانشگاهها توسﻂ
فرايندهاي پيچيدهاي شكل گرفتهاند كه طي آن انسانها و فرهنﮓها باهﻢ تركيب شدند.
دانشگاههاي جهان به منظور تأمين نيازهاي مردم و كشورهايشان ،هﻢ اكنون به آموزش دهها ميليون
نفر دانشجو اشتغال دارند و اقتصاد مبتني بر دانش در اولويت خاص كشورهاي پيشرفته قرار گرفته
است .بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز ،براي پاسخگويي به تقاضاهاي اجتماعي ،گسترش
آموزش عالي را در صدر سياستگذاريهاي خود قرار دادهاند )آراسته .(٥ :١٣٨٤ ،نقش آموزش
عالي در قرن بيست و يكﻢ ،كه قرن دانشبنيان ناميده شده ،در توليد ،اشاعه و كاربست دانش
براي توسعه كشورها انكارناپذير است .بهطوري كه منبع اصلي ايجاد دانش تﻼشهاي انساني
است كه از طريق فعاليتهاي آموزشي مناسب ايجاد ميشود ) .(Dhamdhere, 2015: 162از
طرفي ،با توجه به افزايش جمعيت دانشجويي ،انتظارات از نظامهاي آموزش عالي در كشورهاي
مختلف جهان دگرگون شده است .به اين دليل ناهماهنگي افزايش تعداد دانشجويان با رشد ساير
عوامل دروندادها و فرايندهاي نظامهاي يادشده ،توجه به كيفيت اين نظامها را الزامي كرده است
)بازرگان .(١٢ :١٣٩٤ ،از طرفي ،صاحبنظران اعتقاد دارند آموزش عالي براي افراد ارزشمند
است و براي جامعه و اقتصاد سودمند است اما هر كسي آمادگي ورود به آموزش عالي را ندارد.
بنابراين ،ورود دانشجوبان به مراكز و مؤسسات آموزش عالي ،الزام ًا به بهرهوري بيشتر اقتصادي
و اجتماعي منجر نخواهد شد و اين موضوع لزوم سياستگذاري مناسب در پذيرش دانشجويان
را بيش از پيش نمايان ميكند ) .(Kyllonen, 2012: 85عليرغﻢ اينكه براي توسعه متوازن كشورها،
نظام كﻼن آموزش عالي بايد در هر دو بعد كمي و كيفي به صورت موزون و متعادل رشد نمايد،
آموزش عالي و دانشگاههاي ايران در سه دهه گذشته پيشرفتها و افزايش قابل توجهي بيشتر
در زمينه تعداد دانشجو و افزايش نسبت ثبت نام به جمعيت گروه سني  ١٥تا  ٢٤ساله داشته
است )نادري و اسماعيلنيا ،(٢ :١٣٩٠ ،و در سالهاي اخير همگام با رشد كمي دانشگاهها به
كيفيت توجه چنداني نشده است )نورشاهي .(٣٧ :١٣٧٢ ،همچنين ،نگاهي به تحوﻻت نظام
آموزشي عالي ايران در دو دهه گذشته از نظر جمعيت دانشجويي ،نشان ميدهد رشد كمي در
اولويت بوده است و به كيفيت در دانشگاهها و بهبود و ارتقاء آن توجه كافي نشده است .اين امر
مساﺋل و مشكﻼتي را براي نظام آموزش عالي كشور به همراه داشته است )رحيمي و همكاران،
 .(٢٤ :١٣٨١با توجه به موارد گفتهشده اين تحقيق بر آن است تا نظر كارشناسي اعضاي هيئت
علمي دانشگاهها را درباره پيامدهاي رشد كمي دانشگاهها بررسي كند .بنابراين ،هدف اصلي اين
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پژوهش شناسايي پيامدهاي رشد كمي دانشجويان از ديدگاه اعضاي هيئت علمي است .به اين
منظور بعد از اراﺋه مباني نظري موضوع و روششناسي پژوهش ،يافتههاي حاصل از بررسي
ميداني تحليل شده و الگوهاي ذهني اراﺋه ميشود.

سير رشد كمي دانشگاهها و ﻣؤسسات آﻣوزش عالي در ايران
درك اهميت آموزش عالي از سوي كشورهاي جهان باعﺚ شده تا توسعه نظام آموزش عالي
در اولويت سياستگذاري آموزش عالي قرار گيرد .در ايران نيز تعداد دانشجويان كشور از ١٧٥
هزار و  ٦٧٥نفر در سال  ١٣٥٧به  ٤ميليون و  ٦٨٥هزار نفر در سال تحصيلي  ٩٢-٩٣رسيده
است و توسعه كمي آموزش عالي غيردولتي در مدتي حدود بيست سال ،با توسعه كمي آموزش
عالي دولتي كه در مدت نيﻢ قرن رخ داده بود ،برابر شد .يكي از دغدغههاي مقام معظﻢ رهبري كه
در سخنرانيهاي مختلف به ويژه در چند سال اخير بر آن تأكيد كردهاند ،مسئله كيفيت محتواي
آموزشي دانشگاهها با تأكيد ويژه بر علوم انساني است) ٢عباسي و شيرهپز آراني ،١٣٩٠ ،ص٣؛
سالنامه آماري كشور از سال  ١٣٨٦تا سال ١٣٩١؛ سايت مؤسسه پژوهش و آموزش عالي(.
جدول  -١سير رشد كمي در آموزش عالي بين سالها  ٥٧تا ٩٣
سال ٥٧-٥٨
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منبع :برگرفته از سايت مؤسسه پژوهش و آموزش

عالي ٣؛

سالنامه آماري كشور از سال  ١٣٨٦تا سال .١٣٩٢

 - ٢ديدار مقام معظﻢ رهبري با جمعي از ا ستادان دان شگاهها در تاريخ  ،٨٨/٦/٨اي شان در اين ديدار ميفرمايند] ...» :از[ سه
ميليون و نيﻢ ]دانشــجوي كشــور[ حدود دو ميليون دانشــجويان علوم انســانياند .... .ما در زمينه علوم انســاني ،كار بومي و
تحقيقات ا سﻼمي چقدر داريﻢ؟ كتاب آماده در زمينههاي علوم ان ساني مگر چقدر داريﻢ؟ ا ستاد مبرزي كه معتقد به جهانبيني
اسﻼمي باشد  ...مگر چقدر داريﻢ كه اين همه دانشجو براي اين رشتهها ميگيريﻢ؟ اين نگرانكننده است«.
 - ٣به آدرس https://irphe.ac.ir/page/833/
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همانطور كه مشاهده ميشود بيشتر رشد دانشجويي در مقطع ارشد بوده است كه بيش از
 ٩١برابر در طول سالهاي  ٥٧تا  ٩٣رشد داشته است و كمترين رشد مربوط به دكتري حرفهاي
بوده است كه در سال  ٩٢-٩٣نسبت به سال  ٥٧-٥٨حدود  ٦/٥برابر رشد داشته است .براساس
جدول  ،٢عدم تعادل رشد رشتههاي تحصيلي و افزايش تعداد دانشجويان ،واز طرفي ،رشد كمتر
هيئت علمي دانشگاهها نسبت به رشد دانشجويان ورشتههاي تحصيلي ،از ديگران معضﻼت بوده
است.

عواﻣل ﻣؤﺛر در طراحي سياست ﺗوسﻌﻪ كمي آﻣوزش عالي
از شهريور  ١٣٢٠تا وقوع انقﻼب اسﻼمي ،آموزش عالي به فرصتي اجتماعي براي رشد ،و
هنجار و قاعدهاي براي تعريف و ايفاي نقش اجتماعي براي هر جوان مبدل شد .نظام عرضه
آموزش عالي با خصلتي عمدتاً دولتي و متكي بر نفت و اساساً مستقل از تقاضا با نرخ رشد بسيار
باﻻيي بيتوجه به منطق محاسبهگري اقتصادي و اجتماعي ،و ارزيابي هزينه -فايده توسعه يافت
و اين ويژگيها آن را آسيبپذير كرد .عمدهترين عوامل مؤثر بر اعمال سياست توسعه كمي
آموزش عالي عبارتاند از )عباسي و شيرهپز آراني :(٧-٥ :١٣٩٠ ،الف( رشد جمعيت :پس از
انقﻼب اسﻼمي و در دهه ،١٣٦٠نرخ رشد جمعيت به نقطه اوج خود رسيد و پيامد آن افزايش
تعداد دانشآموزان كشور در فاصله بين سالهاي  ٦٦تا  ٧٦بود كه بخشي از آنها متقاضيان
آموزش عالي را تشكيل دادهاند ،از سويي جوانشدن جمعيت و ميل به فهميدن و ابراز وجود و
كسب رضايت از ايفاي نقش اجتماعي از سوي قشر جوان ،تحوﻻت مفهومي و ساختاري بنياديني
در روانشناسي اجتماعي جامعه ايجاد كرد و ادامه تحصيل در دانشگاهها يك هنجار عمومي شد.
ب( الگوي مداخله حداكثر دولت و عدالت توزيعي :بر اثر تحوﻻت نهاد سياستگذاري و
برنامهريزي كشور ،الگوي حداكثر مداخله دولت در فعاليتهاي جامعه و از جمله تصديگري
دولتي در بخش آموزش عالي بعد از انقﻼب اسﻼمي رسميت يافت .غلبه تفكر مساواتگرايانه و
عدالت توزيعي ٤در نظام سياستگذاري ،به وضع سهميههاي پذيرش دانشگاهها به منظور دستيابي
به نوعي توازن و برابري فرصت دسترسي به آموزش عالي براي افراد جامعه منجر شد كه بر اساس
آن دولت بايد با برنامهريزي متمركز به تقسيﻢ امكانات در بخشهاي محروم بپردازد .ايجاد و
گسترش مراكزآموزش عالي در مراكز شهري ،بخشهاي محروم يا شهرهاي مجاور آنان به منظور
تربيت نيروي انساني مورد نياز هر منطقه ،همچنين ،افزايش سهميه بخشهاي محروم در پذيرش
دانشگاهها از اهداف برنامه اول توسعه بوده است.
4 - Distributive Justice
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سياست رشد كمّي دانشگاهها
يكي از تحوﻻتي كه در نهادهاي اجتماعي جامعه ايران به خصوص در اثر انقﻼب اسﻼمي
روي داد ،كاسته شدن از خصيصه تقريباً طبقاتي قبل از انقﻼب و جايگزيني جامعه تودهوار ٥به
جاي آن بود .آموزش عالي پس از انقﻼب اسﻼمي ،حقي قانوني ،همگاني و رايگان براي همه شد
كه تقاضاي اجتماعي براي آن به دﻻيل تحوﻻت مختلف اجتماعي ،رو به تودهايشدن مينهاد.
يكي از مهﻢترين ويژگيهاي سياست توسعه كمي دانشگاهها ،تودهاي وعموميشدن دانشگاه در
همه ابعاد آن است .در اين فرايند مشاركت و حضور تودههاي مردم در دانشگاهها چنان افزايش
مييابد كه اقتدار نخبگان شكسته ميشود و بهتدريج نوعي نظام تودهگرا جانشين نظام نخبهگرا
ميشود ) .(Chaney, 2002در نتيجه تحوﻻت فوق ،از نيمه دوم دهه  ٦٠به تدريج تغييري در
گفتمانها پديد آمد و به سبب ناتواني مديريت آموزش عالي كشور در پاسخگويي به تقاضاي
فشرده اجتماعي كه به يك معضل بزرگ ملي و بحران مبدل ميشد ،زمينههاي متنوعسازي در
ظرفيت عرضه آموزش عالي كشور به صورت مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و آموزشهاي
نيمهحضوري ،دورههاي شبانه و توسعه مؤسسات آموزش عالي وابسته به ساير دستگاههاي
اجرايي و رشتههاي نيمه متمركز آغاز شد .اين متنوعسازي موجب شد قدري از سنگيني تقاضاي
تأمين نشده كاسته شود .به تدريج زمينههايي براي به رسميت شناختن مؤسسات عالي غيردولتي
فراهﻢ شد و اساسنامه دانشگاه آزاد اسﻼمي نيز رسماً تصويب شد و با تصويب ماده واحدهاي در
مجلس شوراي اسﻼمي جايگاه حقوقي آن تثبيت ،و مرحله رشد صعودي آن آغاز شد .در سال
 ،١٣٦٤كليات آييننامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي )مصوب چهل و
يكمين جلسه مورخ  ٦٤/٧/٢٣شوراي عالي انقﻼب فرهنگي( تصويب شد .دانشگاه پيام نور با
برخورداري از ساختار ويژه و متفاوت با نظام آموزشي دانشگاههاي موجود و به منظور ارتقاي
سطح علمي و فرهنگي جامعه ،گسترش آموزش عالي در اقصي نقاط كشور و راهيابي تعداد
بيشتري از داوطلبان مستعد به آموزش عالي ،فراهﻢ آوردن امكان ادامه تحصيل براي داوطلبان
شاغل يا خانهدار ،تأمين بخشي از نيروهاي تخصصي جامعه و استفاده مؤثر از نيروهاي علمي و
امكانات در سال  ١٣٦٦تأسيس شد .برنامههاي اين دانشگاه براي ايجاد هماهنگي ميان آموزش و
تحوﻻت سريع اجتماعي شكل گرفت .آييننامه دانشگاه جامع علمي -كاربردي در مهرماه سال
 ١٣٧٠با هدف افزايش سطح مهارت شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و افزايش مهارتهاي
حرفهاي دانشآموختگان مراكز آموزشي كه فاقد تجربه اجرايي ميباشند ،به تصويب رسيد.
دانشگاه فني و حرفهاي كه قبﻼً تحت عنوان مؤسسه فني و حرفهاي زير نظر وزارت آموزش و
5 - Mass Society
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پرورش بود ،توسﻂ مجلس شوراي اسﻼمي طبق ماده  ٢٣قانون برنامه پنجﻢ توسعه به وزارت
علوم واگذار و نامش به دانشگاه فني و حرفهاي تغيير يافت .كه در نهايت ،روند افزايش تعداد
دانشگاهها و افزايش ظرفيت آموزش عالي ادامه يافت تا سال  ١٣٩٦كه براساس دفترچه راهنماي
كنكور صادرشده توسﻂ سازمان سنجش آموزش كشور به حدود  ٧٠٠هزار در سه گرايش
آزمايشي علوم تجربي ،علوم رياضي و فني ،و علوم انساني رسيد.

پيشينﻪ پژوهش
مطالعات محققان نشان داد رشد كمي دانشجويان در ايران در سالهاي اخير دغدغه
پژوهشگران بوده است اما در اين مهﻢ از ديدگاه اعضاي هيئت علمي به صورت علمي بررسي
نشده است .فريدوني ) (١٣٩٦در پژوهش خود با عنوان »گسترش كمّي آموزش عالي با تأكيد بر
پيامدهاي اجتماعي؛ نظريهاي دادهبنياد« نشان داد بال رفتن سطح دسترسي مردم به آموزش عالي
بهعنوان مطالبهاي همگاني دستاورد انباشت نسلي و براساس قانون اساسي آغازگر سياستهاي
گسترش كمّي بوده است كه به باﻻبردن سطح آگاهي ،رشد و توسعه شهري ،تغيير در سبك
زندگي ،شكلگيري هنجارهاي نوين اجتماعي ،بيارزش شدن مدرك تحصيلي و دانشگاه ،كاهش
چشمگير كيفيت آموزش عالي و اثرهاي آن در بحران افزايش منابع انساني ناكارآمد و افزايش
بيكاريهاي منطقهاي ،بهعنوان پيامدهاي اجتماعي رشد كمّي آموزش عالي منجر ميشود .قارون
) (١٣٩٣در مطالعهاي با عنوان »سياستهاي گسترش آموزش عالي در سالهاي اخير :توسعه
ظرفيت يا اتﻼف منابع« ،خاليماندن ظرفيت مقاطع كارداني و كارشناسي در سالهاي اخير ،الگوي
نامناسب توسعه آموزش و اتﻼف منابع را نشان ميدهد .مرتاض هجري و جليلي ) (١٣٩٥در
مطالعه خود روند رشد كمي تحصيﻼت تكميلي كشور را در مقايسه با جهان بررسي كردند و
نشان دادند در سالهاي  ٢٠٠١تا  ٢٠١١رشد كمي دانشجويان كارشناسي و باﻻتر در جهان و
ايران به ترتيب ٧١ ،و  ١٤٧درصد بوده است كه بيشترين افزايش در ميان دختران دانشجو )معادل
 (١٩٦درصد بوده است و نتيجهگيري ميكند در طي چند سال گذشته رشد كمي ايران نسبت به
ساير كشورها بسيار بيشتر بوده است و اين رشد در كشورهاي توسعهيافته بسيار پايينتر بوده
است .بازرگان ) (١٣٩٤در تحقيقي با عنوان »استانداردهاي آموزش عالي :از آرمان تا واقعيت«
بيان كرد آموزش عالي در قرن بيست و يكﻢ از اهميت ويژهاي برخوردار است و براي اينكه
بتواند پاسخگوي انتظارات جامعه باشد ،بايد در بخشهاي مختلف دولتي و غيردولتي همزيستي
مسالمتآميز داشته باشد .از اين رو ،ارتقا و بهبود كيفيت نظامهاي آموزش عالي بايد در زمره
اولويتهاي هر كشوري قرار گيرد ،زيرا با نتايج ارزيابي عوامل درونداد ،فرايند و برونداد اين
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نظام ميتوان به سياستگذاري و برنامهريزي اثربخش پرداخت و بر اجراي عمليات نظارت كرد
تا به هدفهاي مورد نظر دست يافت .در حالي كه براي ارزيابي بايد استانداردهايي در دسترس
باشد و با استفاده از مﻼكها و نشانگرها ،درباره كيفيت قضاوت كرد ،استانداردهاي بينالمللي
كيفيت تا به حال تدوين نشده است و از سوي ديگر اگرچه استانداردهاي ملي كيفيت آموزش
عالي در برخي كشورها تدوين شده ،اما نميتوان آنها را در كشورهاي ديگر به كار گرفت.

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع بنيادي و با رويكرد آميخته اجرا شده است .همچنين،
اين تحقيق از نظر نحوه گردآوري دادهها تحقيقي توصيفي از نوع پيمايشي است كه به روش كيو
انجام گرفته است .روش كيو روشي است كه بهطور همزمان به صورت آميخته انجام ميگيرد،
تفاوت اصلي روش كيو با ساير روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي د اين است كه در
روششناسي كيو ،به جاي متغيرها افراد تحليل ميشوند ) .(Brown, 1996روش كيو از پنج مرحله
تشكيل شده است .در مرحله اول با مطالعات كتابخانهاي ،متون نظري پژوهش بررسي شده و
پيشزمينه انجام مراحل بعدي فراهﻢ ميشود .محقق با انجام مرحله اول نسبت به موضوع شناخت
به دست ميآورد .در مرحله دوم با استفاده از مصاحبه و بررسي اسناد و مدارك ،اطﻼعات تكميلي
درباره مساﺋل مرتبﻂ با تحقيق كسب ميشود .شايان ذكر است در مرحله دوم روش كيو در پژوهش
حاضر با  ١٠نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران به عنوان خبرگان آگاه در اين حوزه
مصاحبه شد ،همچنين ،با ارسال بيش از هزار ايميل به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي ،نظرات ايشان در مورد موضوع تحقيق احصا شد .كويل بيان ميكند در صورتيكه
هدف از مصاحبه ،اكتشاف و توصيف عقايد و نگرشهاي مصاحبهشوندگان باشد،
با توجه به زمان و منابع قابل دسترس تعداد  ١٥±١٠مصاحبه كافي
خواهد بود ) .(McKeown & Thomas, 1988در اين تحقيق ،در مجموع ٣١ ،ايميل ارسالي پاسخ
داده شد كه با مجموع نظرهاي افرادي كه مصاحبه با آنها انجام گرفت ،در نهايت ٤١ ،نفر به
سؤال تحقيق پاسخ دادند .نتايج مراحل اول و دوم ،فضاي گفتمان ٦را تشكيل داد .در مرحله سوم
بايد با ارزيابي و جمعبندي محتويات فضاي گفتمان ،عبارات آن را ساماندهي كرد و نمونه
عبارات را به عنوان نمونه كيو انتخاب كرد .مككئون و توماس ) ٣٠ (١٩٩٨تا  ١٠٠عبارت را
براي نمونه كيو مناسب ميدانند .در مرحله چهارم ،مشاركتكنندگان به مرتبسازي و دستهبندي
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كارتهاي دسته كيو ٧خواهند پرداخت .در نهايت ،به تحليل دادههاي گردآوري شده به روش
تحليل عاملي كيو و تفسير عاملهاي ٨استخراجشده پرداخته ميشود ).(Corr, 2001

قابليت اعتماد و قابليت اعتبار روش كيو
در حالي كه مطالعه كيو در پي سنجش هيچ سازهاي نيست .آنچه ميتواند درباره مطالعه كيو
مطرح شود ،جامعيت عبارات نمونه كيو است .به عبارت ديگر ،پژوهشگر بايد از خود بپرسد آيا
عبارات گردآوري شده از چنان جامعيت و وسعتي برخوردار هستند كه بتواند ذهنيتهاي مختلف
را نمايان كنند .از اين نظر اعتبار محتوايي براساس رتبهاي كه مشاركتكنندگان به عبارات و
عبارات مجاور آن ميدهند ،قابل بررسي است .همچنين ،اعتبار صوري با بررسي ميزان رضايت
مشاركتكنندگان نسبت به ظرفيت و قابليت عبارات براي نشاندادن ذهنيت آنان امكانپذير است؛
يعني آيا عبارات موجود به ابعاد مختلف موضوع تحت بررسي پرداخته است تا آنها بتوانند از
طريق مرتبسازي ذهنيت خود را بيان كنند ) .(Brown, 1996براي مرتبسازي كيو قابليت اعتماد
هﻢ قابل طرح است .يعني ميتوان پرسيد آيا يك مشاركتكننده يك دسته كارت را با دستورالعمل
يكسان در تكرارهاي مختلف به يك شكل مرتب ميكند؟ بايد توجه داشت كه بر حسب موضوع
مطالعه كيو ،طيف بهكارگرفتهشده و تعداد كارتها ،ميتوان انتظار داشت كه تكرار مرتبسازي،
منجر به نتيجه كامﻼً يكسان نشود .با وجود اين ،دنيس ٩بر قابليت اعتماد باﻻي دادههاي كيو تأكيد
دارد .شايان ذكر است براي بررسي قابليت اعتماد در اين تحقيق ،از روش آزمون – آزمون
مجدد ١٠استفاده شد.

جاﻣﻌﻪ آﻣاري
براي پيمايش جامعه و شناخت پيامدهاي رشد كمي پذيرش دانشجو در دانشگاهها ،اعضاي
هيئت علمي دانشگاهها به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شد كه اين افراد به دليل نزديكي با
موضوع مورد بحﺚ و آشنايي با مباحﺚ مدنظر اين مقاله ،همچنين ،خبرگي در حوزه تحقيق
برگزيده شدند .با ارسال حدود  ١١٥٠ايميل براي اعضاي هيئت علمي در رشتههاي مختلف و
در دانشگاههاي مختلف و مصاحبه با  ١٠نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران در رشتههاي
تحصيلي مختلف ،ديدگاهها گردآوري شد .روش نمونهگيري از افراد به صورت دردسترس بوده
7 - Q deck
8 - Factor
9 - Dennis
10 - Test_Retest
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است ،اما اين نكته مد نظر قرار گرفت كه نمونه معرف كل جامعه و از هر چهار دسته رشتههاي
تحصيلي دانشگاهي )علوم انساني ،فناوري و فني و مهندسي ،علوم پايه و رشتههاي مربوط به
بهداشت و سﻼمت( در ميان پاسخگويان حضور داشته باشند .به عبارتي ،سهميه هر گروه رشته
تحصيلي رعايت شد .براي انتخاب مشاركتكنندگان بهمنظور مرتبسازي كارتها ،از هر يك
از چهار دسته رشتههاي تحصيلي مذكور ٣ ،تا  ٥نفر برگزيده شد كه در مجموع  ١٩نفر كارتهاي
كيو را مرتبسازي كردند.

يافتﻪهاي پژوهش
در اين تحقيق ابتدا ادبيات موضوع مطالعه شد .سپس ،با  ١٠نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه
تهران مصاحبه شد و حدود  ١١٥٠ايميل براي اعضاي هيئت علمي ساير دانشگاهها در رشتههاي
مختلف ارسال شد كه از اين تعداد  ٣١ايميل پاسخ داده شد .همچنين ،برخي گزارشات و
تحقيقات در مورد موضوع تحقيق مطالعه شد .در نهايت ١٢٤ ،گزاره استخراج شد كه پس از
بررسيهاي دقيق و سازماندهي دادهها ٣٨ ،گزاره به عنوان نمونه كيو انتخاب شد .شايان ذكر است
دادههاي تكراري ،نامرتبﻂ با موضوع تحقيق ،و گزارههايي كه با نگاه بومي اراﺋه شده بود ،حذف
شد .در مرحله بعد ،براي تشكيل دسته كيو ٣٨ ،كارت كيو به گونهاي طراحي شد كه بر روي هر
كارت يك عبارت )گزاره( نمونه كيو نوشته شده بود .مشاركتكنندگان پس از مطالعه كارتها
آنها را طبق نمودار كيو داده شده ،مرتب كردند .با اينكه در اين پژوهش مشاركتكنندگان در
توزيع كارتها آزاد بودند ،از آنان خواسته شده بود از نمودار شكل زير استفاده كنند.
كامﻼً موافق
+٤

+٣

كامﻼً مخالف
+٢

+١

٠

-١

-٢

شكل  - ١نمودار مرتبسازي گزارههاي كيو.

-٣

-٤
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ضريب پايايي در اين تحقيق با استفاده از روش آزمون -آزمون مجدد  ٧٩درصد به دست آمد،
به عبارت ديگر ،تكرار مرتبسازي با ضريب  ٧٩درصد با مرتبسازي قبلي سازگار بود .روايي
نيز از طريق ميزان تناسبي كه بين محتواي گزارههايي كه يا بر روي درجه يكساني از طيف يا بر
روي درجههاي مجاور قرار دارند ،همچنين ،ميزان رضايت مشاركتكنندگان حاصل شد .براي
شناسايي الگوهاي ذهني ،رتبهبندي و مرتبسازي نمودارهاي انجامگرفته توسﻂ خبرگان
از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .جهت انجام تحليل عاملي از ماتريس همبستگي ١١استفاده شد.
عاملها به وسيله روش مؤلفه اصلي ١٢استخراج شدند و به روش واريماكس ١٣سه دور چرخش
يافتند ١٤.روش تحليل عاملي اصليترين روش آماري براي تحليل ماتريس دادههاي كيو است.
بارهاي عاملي ١٥استخراج شده در جدول  ٣نمايش داده شده است .با توجه به اينكه از روش
مؤلفههاي اصلي براي استخراج عاملها استفاده ميشود ،از اصطﻼح  componentبهجاي عامل
استفاده شده است .ابتدا خروجي تعداد عاملهاي استخراجشده گزارش شده است .سپس ،بارهاي
عاملي پس از چرخش اراﺋه شدهاند .بارهاي عاملي نشان ميدهد دو عامل )الگوي ذهني( شناسايي
شده است )بارهاي عاملي بزرگتر از  .(٠/٥بنابراين ،با توجه به جدول  ،٢اشخاص اول ،دوم،
چهارم ،پنجﻢ ،ششﻢ ،هفتﻢ ،هشتﻢ ،نهﻢ ،دهﻢ ،يازدهﻢ ،چهاردهﻢ و شانزدهﻢ مشتركاً عامل )الگوي
ذهني( اول و اشخاص سوم ،دوازدهﻢ ،سيزدهﻢ ،هفدهﻢ ،هجدهﻢ و نوزدهﻢ مشترك ًا عامل دوم و
اشخاص را تشكيل ميدهند.

11 - Correlation Matrix
12 - Principal Components
13 - Varimax

 - ١٤شيوه آماري چرخش عاملها در ادبيات روان شنا سي كيو ،شيوههاي عيني ) (Objectiveناميده مي شوند ،زيرا مبتني بر
ساختار حاكﻢ بر دادهها هستند .در مقابل آن ،شيوه نظري ) (Theoreticalكه قضاوتي ) (Judgmentalنيز ناميده مي شود،
وجود دارد كه بر ا ساس مﻼحظات نظري يا اطﻼعات قبلي پژوه شگر صورت ميگيرد .منبع اين اطﻼعات ميتواند چيزهايي
باشد كه در طول اجراي تحقيق به دست آمدهاند.

15 - Factor Loading
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جدول  - ٢ماتريس عاملها
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جدول  - ٣ماتريس چرخشيافته عاملها

عامﻞها

عامﻞ اول

عامﻞ دوم

١

٠/٠٤٩

٠/٩٩٩

٢

٠/٩٩٩

-٠/٠٤٩

شركتكنندگان

جدول  - ٤مقدار واريانس كل تبيينشده
ها

Total % of Variance Cumulative %

عامﻞ

Rotation Sums of Squared Loadings

٤٦/١٠٨

٤٦/١٠٨

١/٦١٣

١

٨٠/٧٣٧

٣٤/٦٢٩

١/٠٣٩

٢

مقدار ويژه هر عامل )ستون كل( و سهمي از
واريانس كه توسﻂ هر عامل تببين ميشود و جمع
تراكمي در جدول  ٤نشان داده شده است،
همانطور كه مشاهده ميشود واريانس كل برابر با
كل واريانس تبيينشده است .همانطور كه
مشاهده ميشود اين افراد حدود  ٨١درصد
نظرات افراد جامعه را پوشش ميدهد و حدود
 ١٩درصد نظرات در اين پيمايش مد نظر قرار
نگرفته است .احتماﻻً بتوان الگوي ذهني ديگري
در رابطه با موضوع به دست آورد.

عامﻞها
عامﻞ اول

عامﻞ دوم

شركتكننده ١

٠/٩٣٣

-٠/١١٨

شركتكننده ٢

٠/٩١٧

٠/١٩٤

شركتكننده ٣

-٠/٠١٩

٠/٧٠١

شركتكننده ٤

٠/٨١٣

-٠/١١٢

شركتكننده٥

٠/٧١٩

٠/٠٩٧

شركتكننده٦

٠/٦٤١

-٠/١٤٥

شركتكننده٧

٠/٨٠١

٠/٣١٤

شركتكننده٨

٠/٧٤١

٠/٦٥١

شركتكننده٩

٠/٦١٩

٠/٠٢١

شركتكننده١٠

٠/٧١٤

٠/٤١٢

شركتكننده١١

٠/٨٥١

٠/٤٥١

شركتكننده١٢

٠/٢١٣

٠/٧١٤

شركتكننده١٣

٠/٤١٣

٠/٥٩٤

شركتكننده١٤

٠/٥٥٩

٠/٤٧٢

شركتكننده١٥

٠/١٥٩

٠/٦١٥

شركتكننده١٦

٠/٩٠٤

-٠/٢١٠

شركتكننده١٧

٠/١١٧

٠/٧٤٤

شركتكننده١٨

٠/٠٣٢

٠/٩٩٤

شركتكننده١٩

٠/٣١٥

٠/٦٤١

با توجه به ديدگاه خبرگان ،در مجموع دو عامل )الگوي ذهني( قابل تمييز است )عواملي كه
داراي مقادير ويژه باﻻي يك ميباشند( كه اين دو عامل جمعاً در حدود  ٨٠/٧٣٧درصد واريانس
كل را تبيين ميكنند .براساس جدول  ،٤الگوي ذهني نخست ٤٦/١٠٨ ،درصد واريانس كل و
الگوي ذهني دوم  ٣٤/٦٢٩درصد واريانس كل را تبيين ميكند.

١٢٢
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در جدول  ٣٨ ،٥گزاره و امتيازهاي عاملي به دست آمده براي هر دو الگوي ذهني ،نمايش
داده شده است.
جدول  - ٥امتياز عامل بهدستآمده براي هر گزاره در هر الگوي ذهني
امتياز

رديف

گزاره

عاملي

الگوي

امتياز
عاملي

الگوي

ذهني اول

ذهني دوم

١

رشد بيرويه بيكاري تحصيلكردگان

٣٨

٩

٢

كاهش كيفيت فارغالتحصيﻼن

٣٦

١٤

٣

ايجاد نااميدي در جامعه تحصيلكردگان

٣١

١٦

٤

عدم تناسب عرضه و تقاضاي نيروي كار در رشتههاي مختلف

٣٧

١٦

٣٣

١٧

٣١

٢١

١٤

٣٧

٨

افزايش سطح آگاهي و دانش افراد در سطح ملي

١١

٣٥

٩

نزديكشدن به استانداردهاي تحصيﻼتي در سطح جهان

٩

٣٨

١٠

ايجاد فرصت براي همه در ورود به دانشگاه و كاهش تضاد طبقاتي

١٥

٣٤

١١

رواج مدركگرايي

٣٧

١٧

١٢

به تعويق افتادن ازدواج در اثر طول دوره تحصيل در مقاطع متوالي

٣٣

١٢

٣٥

١٢

١٤

ايجاد بازار سياه پايان نامه ،مقاله ،كتاب و...

٣٧

١١

١٥

افزايش حجﻢ پاياننامهها با موضوعات غيركاربردي و تكراري

٣٨

١٣

١٦

افزايش دﻻلي علمي و سوداگري در اين زمينه

٣٧

١٩

٣٨

١٢

١٨

بلوغ اجتماعي و آگاهي اجتماعي جوانان و تعداد بيشتري از افراد جامعه

١٤

٣٧

١٩

كاهش كيفيت خروجيهاي پژوهشي و تأليفاتي و مسألهمحور نبودن آنها

٣٨

٩

٢٠

رقابت ناسالﻢ در افزايش كمي رزومه تحصيلي

٣٧

١٣

٢١

افزايش پارتيبازي و رابطهمداري در استخدامها و واگذاري

٣٣

١٩

٥
٦
٧

١٣

١٧

افزايش حجﻢ بودجه اختصاصيافته به مراكز آموزش عالي
و افزايش هزينههاي دولت
فرار مغزها
افزايش استخدام نيروي كار در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي به تبع افزايش تعداد دانشجويان

كاهش بهرهوري مراكز آموزش عالي به دليل عدم تناسب رشد
فضاهاي آموزشي با رشد تعداد دانشجويان

جهتگيري مناسب زندگي جوانان به سمت تحصيل و
جلوگيري از خيابانگرديها و ...در ميان جوانان

١٢٣

الگوهاي ذهني اعضاي هيئت علمي درباره پيامدهاي سياست رشد كمي دانشجويان

مشاغل محدود به دليل حجﻢ باﻻي فارغالتحصيﻼن
٢٢

٣٨

١١

٣٦

٩

٣٣

١٤

٣١

١٦

٢٦

ايجاد مشاغل كاذب در ميان تحصيلكردگان

٣٢

١٧

٢٧

بحران نامناسببودن نسبت دانشجو به استاد )بعضأً  ١به (٦٠

٣٥

١٣

٢٨

بروز مشكﻼت در فضاهاي آموزش و خوابگاههاي دانشجويي

٣٤

١١

٢٩

كاهش اعتبار علمي دانشگاهها در پي كاهش كيفيت خروجيها

٣٣

١٤

صحيح اين منابع بالقوه ميتوان ذخيره سرمايه انساني قابل توجه به لحاظ

١٤

٣٧

١١

٣٤

٣١

١١

٢٩

١٦

٣٢

١٤

٢٣
٢٤
٢٥

٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤

ايجاد مد )تب( ورود به دانشگاه و تبعات مالي و رواني آن براي جامعه
مد ورود به دانشگاه هزينههاي تحصيلي مالي و غيرمالي بر خانواده متحمل ميكند و در
نتيجه افزايش هزينههاي فرزنددارشدن و در نهايت ،كاهش رشد جمعيت

با افزايش عرضه نيروي تحصيلكرده و كاهش عرضه نيروهاي ماهر تحصيلنكرده تقاضا
براي اين نيروها افزايش يافته و نرخ اين نيروها افزايش مييابد.

افزايش عرضه و كاهش نرخ نيروي كار تحصيلكرده و عدم تناسب
تخصص و نرخ نيروي كار تحصيلكرده در بازار

وجود ذخيره جمعيتي جوان و منابع انساني وافر كه با انتخاب و هدايت
كمي و كيفي در يك برهه زماني مناسب ايجاد كرد.
ايجاد رقابت مفيد و سازنده ميان دانشجويان و
دانشگاهها براي ارتقاي علمي و مهارتي

تراكﻢ و تمركز تقاضاي اجتماعي در چند رشته محدود در هر گروه تحصيلي كه
عمدتاً ارتباط مستقيﻢ با ميزان پذيرش آنها در دانشگاه دارد.
عدم توان و قابليت جريانهاي جديد آموزش عالي در جذب تقاضاي اجتماعي و
بنابراين اصرار و تمركز تقاضا در دورههاي روزانه دولتي
عدم توازن بين تمايل سرمايهگذاري در آموزش عالي و توان

سرمايهگذاري افراد و خانوارها و در نتيجه تراكﻢ تقاضاي اجتماعي
به دليل اصرار براي ورود به دورههاي روزانه دولتي

درگيربودن بخش آموزش عالي با چالش ميان دو الگوي
پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي و تأمين تقاضاي بازار.

٣٥

الگوي اول به اصالت دانشگاه و محوريت علﻢ و تحقيق و

به تقاضاي اجتماعي آموزش عالي به عنوان سرمايه پيشرفت و كمال

٣١

١٢

و فرصت توسعه مينگرد در حالي كه الگوي

دوم دانشگاه را نهاد خادم بازار كار تلقيمي كند.

٣٦
٣٧
٣٨

حداكثر تأثيرپذيري بخش آموزش عالي از نهادهاي اقتصادي اجتماعي
و حداقل تأثيرگذاري آن بر كاركرد نهادهاي مذكور به ويژه بازار كار
نيروهاي تحصيلكرده دانشگاهي و نهادهاي مديريتي و برنامهريزي

چسبنده و نامنعطفبودن كاركردهاي عرضه و برنامهريزيهاي آموزشي
و درسي نظام آموزش عالي در مقابل تحوﻻت و عﻼﺋﻢ بازار كار
چسبنده و نامنعطفبودن بازار كار و كاركرد ناقص و ضعف بنيادين و ساختاري
مديريت كار و اشتغال در جامعه به دليل عرضه زياد نيروي كار

٣٥

١٣

٣٧

١٤

٣٣

١٢

١٢٤
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بﺤﺚ و نتيجﻪگيري
هدف پژوهش حاضر بررسي الگوهاي ذهني اعضاي هيئت علمي در مورد پيامدهاي رشد
كمي دانشجويان بود .در مجموع ٣٨ ،پيامد رشد كمّي دانشجويان شناسايي شد .براساس يافتههاي
روششناسي كيو دو ذهنيت متمايز نسبت به پيامدهاي رشد كمي دانشجويان شناسايي شد .در
ادامه ،به بررسي اين ذهنيتها ،١٦يا به عبارت ديگر تحليل آرايههاي عاملي هر يك از الگوهاي
ذهني پرداخته خواهد شد.
الگوي ذهني اول :ﻣخالفان رشد كمي دانشجويان
خبرگاني كه در اين گروه قرار گرفتند ،با اين رويكرد كه دانشگاه به عنوان نهاد برتر آموزش و
پرورش نيروي انساني مورد نياز بايد با بررسي عرضه و تقاضاي نيروي انساني و نيازسنجي بازار
به پرورش نيرو بپردازد و با تغيير زيرساختهاي خود ،زمينه ﻻزم براي ايجاد تغيير و تحول در
ساير اركان جامعه را فراهﻢ آورد ،عمده توجه خود را بر پيامدهاي منفي افزايش بيحد و مرز و
بدون بررسي مناسب ورودي دانشگاهها متمركز نمودند .اين گروه از خبرگان كاهش كيفيت
فارغالتحصيﻼن به سبب كميگرايي ،و روند رو به رشد بيكاري تحصيلكردگان و معضﻼت پس
از آن را مهﻢترين پيامد رشد كمي دانشجويان ميدانند .شايان ذكر است در حال حاضر
سياستهاي حاكﻢ بر دانشگاهها )بهويژه دانشگاههاي غيردولتي( بر رشد كمي دانشجويان متمركز
است كه اين امر منجر شد دانشگاهي كه با رسالت بزرگ علﻢآموزي ايجاد شد ،بستر سودجويي
و سودآوريها گردد .بنابراين ،فضاي حاكﻢ بر دانشگاههاي ايران از فضاي آكادميك فاصله گرفته
است؛ فضايي كه مملو از زدوبندهاي مختلف و رانتبازي در حوزههايي چون تدوين مقاﻻت،
واگذاري پروژهها ،و غيره است ،نميتواند محيطي براي اجراي مأموريتهاي مهﻢ دانشگاهي كه
همانا رفع معضﻼت و مشكﻼت جامعه و افزايش سظح علمي و كارايي آحاد مردم است ،فراهﻢ
كند .براي مثال گروهي معتقدند به دليل عدم تناسب تعداد اعضاي هيئت علمي با دانشجويان،
تعداد زيادي پايان نامه توسﻂ يك استاد راهنمايي ميشود و اين موضوع منجر به كاهش كيفيت
پاياننامهها ميشود .اين گروره معتقدند اتفاقي كه طي سالهاي گذشته در دانشگاههاي ما رخ
داده ،ضعف و ناكارآمدي حوزه آموزش را مضاعف كرده است و نه تنها نتوانسته باري از مشكل
نظام آموزشي بردارد ،بلكه بار مشكﻼت را بيشتر و سنگينتر كرده است .رشد بيرويه پذيرش
دانشجويان بدون ارزيابيهاي كارشناسانه و آيندهنگرانه ،شمار فراواني را-چه دانشآموخته و چه
تنها مدركگرفته -روانه بازار كار كرده است .به اين ترتيب ،شاهد افزايش بيسابقه
16 - Subjectivity

الگوهاي ذهني اعضاي هيئت علمي درباره پيامدهاي سياست رشد كمي دانشجويان

١٢٥

تحصيلكردگان بيكار در جامعه هستيﻢ كه معضلي سخت و مهﻢ براي كشور محسوب ميشود.
به اعتقاد اين گروه ،نسبت هيئت علمي دانشگاهها به دانشجويان نشان ميدهد هيچ تناسبي بين
اين دو وجود ندارد .به عبارتي ،تعداد استادان نسبت به دانشجويان بسيار كمتر از ميزان استاندارد
است .اين فاصله زياد منجر به تنزل سطح يادگيري و آموزش در دانشگاهها شده است .اين نكته
نشان ميدهد بدون بسترسازيهاي ﻻزم براي توسعه آموزش ،تنها به رشد كمي بسنده كرده و
كيفيت را قرباني كردهايﻢ .از ديگر آسيبهاي كميگرايي به اعتقاد اعضاي هيئت علمي دانشگاهها
و خبرگان ،توليد علمي فراوان ،اما بيكيفيت است كه براي دانشجويان جز به منظور گرفتن
مدرك و براي مدرسان غير از همواركردن مسير رشد حرفهاي -شغلي ارزش ديگري به همراه
نداشته و ندارد .سوال اين است كه چند درصد از مقالهها و پاياننامهها به ويژه در حوزه علوم
انساني توانسته پاسخگوي نيازهاي كشور باشد و آيا ميزان اين توليدها نشاندهنده بار بيشتر
علمي يك جامعه است؟ سطحيشدن ،بيمحتوايي و در يك كﻼم بيهودگي دانش ،يكي از
پيامدهاي كميگرايي در اين الگوي ذهني است ،زيرا دوري از نگرش كاربردي و عمقي ،به
گسترش پهناي علﻢ بدون دستاوردي پايا ميانجامد .پيامد ديگر رشد كمي دانشجويان از نظر اين
گروه از خبرگان ،مدركگرايي است .در سالهاي اخير ميل به گرفتن مدرك تحصيلي از
كارشناسي به مقاطع باﻻتر سوق يافته است ،تعداد رو به افزايش متقاضيان مدارك تحصيﻼت
تكميلي مؤيد اين مطلب است .مدرك گرايي در بلندمدت به ركود علمي ميانجامد و سرمايههاي
انساني كشور را رو به زوال ميبرد .در اين شرايﻂ ،كشور در بخشهاي گوناگون نظام
سياسي -اداري و نيز ساختارهاي اقتصادي ،بنگاههاي صنعتي و توليدي ،بخش بهداشت و درمان
و ...با ضعف شديد تخصص دست به گريبان خواهد بود .در پايان ،در تحليل اين ديدگاه بايد
يادآور شد ،بخشي از ضعف آموزش عالي در زمينه نظري و روششناختي است كه در عواملي
چون »مسألهمحور« نبودن آموزش و پژوهش ،ناديدهگرفتن مساﺋل جامعه در مديريت آموزشي و
ايجاد فضاي انتزاعي و غيركاربردي در آموزش علوم به ويژه علوم انساني ريشه دارد .در اين
زمينه توجه به برنامههاي بلندمدت و هدفمند در زمينه پژوهش و آموزش امري بايسته است كه
بايد تحت هدايت مديريت بر پايه خرد جمعي و نيروي متخصص صورت گيرد .بنابراين ،دولت
بايد با سياستگذاريهاي صحيح توسعه كمي دانشگاهها را محدود كند و به تربيت نيروي انساني
متخصص و كارآمد در نظام آموزش عالي كشور همت گمارد.
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الگوي ذهني دوم :ﻣوافﻘان رشد كمي دانشجويان
برخي از خبرگاني كه در اين تحقيق شركت كردند ديدگاهي مثبت نسبت پيامدهاي رشد
كمي دانشجويان داشتند .اعضاي اين گروه معتقدند دانشگاهها به عنوان نهاد اصلي پرورش نيروي
انساني بهتر است ذخيرهاي از نيروي انساني مجرب و دانشآموخته را براي كشور فراهﻢ كند.
اين گروه معتقدند آموزش در جامعه نقشي مهﻢ و كليدي دارد ،به طوري كه بخش مهمي از بار
توسعه و پيشرفت كشور بر دوش حوزه آموزش در يك جامعه است و دانشگاه به عنوان
عاليترين پايگاه آموزش ،نيروي انساني ﻻزم براي اين هدف را تأمين ميكند .البته شايان ذكر
است به اعتقاد اين گروه در اين فرايند ،علوم انساني داراي اهميتي فراوان است و از اين رو،
يكي از مهﻢترين كانونهاي تمركز علمي در بيشتر جوامع دانشهايي است كه بهطور مستقيﻢ
انسان را به عنوان نخستين هسته كنشگري فردي و اجتماعي مورد مطالعه قرار ميدهد .در اين
الگوي ذهني بيشتر بر پيامدهاي فرهنگي تكيه شده است كه در پي آن سطح فرهنﮓ و دانش
جامعه باﻻ رفته و بلوغ اجتماعي افراد در محيطي علمي ارتقا مييابد .دانشگاه به عنوان محيطي
سالﻢ براي آموزش افراد و ايجاد جوي براي يادگيري و اجتماعيشدن در دوران تهاجﻢ فرهنگي
و آسيبهاي اجتماعي كنوني محل مناسبي براي رشد افراد است .از نظر اقتصادي نيز دانشگاهها
با پذيرش دانشجويان غيرروزانه از بار مالي دولت كاسته و به صورت خودگردانتر اداره ميشوند
و اين با اصل  ٤٤قانون اساسي همخواني دارد .از طرفي ،اين گروه اعتقاد دارند رشد كمي
دانشجويان ،باعﺚ رقابت بيشتر ميشود و داوطلبان ناگزيرند براي كسب موفقيت ،داشتههاي
خود را افزايش دهند و تﻼش بيشتري نمايند كه در نهايت منجر ميشود دانشجويان و
فارغالتحصيﻼن ،پايه علمي قويتري داشته باشند و بتوانند در عرصه تحصيﻼت تكميلي كه
عرصه تحقيق ،پژوهش ،اكتشاف و اختراع است ،موفقتر عمل كرده ،و در بازار كار نيز با موفقيت
بيشتري عمل كنند .سياستگذاري در زمينه رشد كمي تحصيﻼت تكميلي به عنوان يكي از وظايف
مهﻢ حاكميتي همواره مورد بحﺚ بوده است .اين موضوع به سه جهت حاﺋز اهميت است؛
نخست ،بخش عمدهاي از آموزش عالي رايگان و با بودجه دولتي است ،دوم اينكه افزايش
فارغالتحصيﻼن با تغيير در تركيب نيروي كار و مطالبات شغلي همراه خواهد بود؛ و سوم ،افزايش
سطح آگاهيها و توقعات دانشآموختگان ،افزايش مطالبات از دولت و حكومت را در حوزههاي
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي به همراه خواهد داشت .از سوي ديگر ،افت كيفيت خروجي
)دانشآموختگان ،پاياننامهها ،مقاﻻت ،طرحهاي پژوهشي و  (...از ديگر پيامدهاي رشد نامتوازن
كمي دانشجويان است .شايان ذكر است توازن و تعادل رشد دانشجويان متناسب با نياز بازار كار
و برمبناي نيازسنجي بازار كار براي بلندمدت )حداقل دوره چهارساله آتي( ،موجب كاهش

الگوهاي ذهني اعضاي هيئت علمي درباره پيامدهاي سياست رشد كمي دانشجويان
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پيامدهاي رشد كمي دانشجويان ميشود ،ضمن اينكه پيشنهاد ميشود صدور مجوز پذيرش
دانشگاهها در هر مقطع و در هر رشته تحصيلي بر مبناي نيازسنجي يادشده انجام گيرد.

ﺗوصيﻪهاي سياستي
همانطور كه مشاهده شد در ميان اعضاي هيئت علمي دو الگوي ذهني متفاوت در مورد
رشد كمي دانشگاهها وجود دارد .الگوي ذهني اول كه الگوي ذهني مخالفان رشد كمي دانشگاهها
و الگوي ذهني دوم مربوط به موافقان رشد كمي دانشگاهها است .با توجه به اينكه بيشترين تعداد
پاسخگويان رشد كمي دانشگاه را نامناسب دانستهاند و با توجه به گزارههايي كه پيامدهاي رشد
كمي دانشگاهها را از نظر اعضاي هيئت عملي بيان ميكند ،پيشنهاد ميشود پيش از صدور مجوز
ظرفيت دانشگاهها ،نيازسنجي بازار كار براي دوره ميانمدت و بلندمدت به تفكيك رشتهها و
مناطق جغرافيايي انجام گيرد .از طرفي ،با توجه به تمركز دانشگاهها در مركز كشور نهتنها وضعيت
بازار كار تحصيلكردگان در اين مناطق را بسيار نامناسب كرده است ،بلكه حجﻢ مهاجرت به
مناطق مركزي كشور را افزايش داده است ،به اين منظور پيشنهاد ميشود از با تصويب مصوبات
مناسب و ايجاد ضمانت اجراهاي مطمئن نه تنها مجوز تأسيس دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي جديد در استانهاي مركزي كشور صادر نشود ،بلكه ظرفيت اين دانشگاهها محدود گردد.
با توجه به سونامي دكتري در ايران ،محدودكردن اين مقطع متناسب با نياز بازار كار برمبناي
رشته و مهارت مورد نياز از اولويتها باشد .تغيير در محتواهاي آموزشي با توجه به نياز بازار
كار در يك برنامه برنامه و منسجﻢ توسﻂ بخشهاي ذيربﻂ دولتي ،از توصيههاي ديگري است
كه به متناسبسازي و كاهش نرخ بيكاري تحصيلكردگان كمك ميكند و ترويج فرهنﮓ
كارآفريني و اراﺋه حمايتهاي ﻻزم و مطمئن به تحصيلكردگان دانشگاهي .در نهايت ،نظارت
دقيقتر بر نحوه عملكرد دانشگاههاي غيردولتي به منظور محوريت آموزش و كيفيت به جاي
محوريت درآمدزايي و كميت.
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