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Abstract

One of the key implications of the growing
trend of higher education in Iran has been the
devaluation of university education and its
emergance as a phenomenon of vacant seats.
Therefore, the question of this study is how
the massification of higher education in Iran
led to the formation of empty seats? For this
purpose, the qualitative method of
phenomenology was used. The community of
participants in this approach included 14
higher education experts who were
purposefully selected with the criterion of
having lived experiences in the field of mass
education of higher education and Semistructured interviews and content analysis
were performed using spiral qualitative
analysis. In the context of this analysis, the
framework of understanding how the
phenomenon of vacant seats was formed
during the mass higher education period in
Iran was understood and created. This
framework shows that the four key factors
include the dominance of government
interventionist thinking in higher education
with different political, economic, justiceseeking logics, science-evasive academic
management system, Academic processes
incompatible with a changing social
environment and a transformative qualityseeking society underlie the failure of mass
education in Iran. This study can help to
rethink the mass flow of higher education in
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Iran for Facing the phenomenon of empty
seats.
Keywords: Higher education, massification of
higher education, Excess admission capacity,
Vacant seats, Student admission
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چكيده
یکي از بازتابهای کلیدی جریان تودهایشدن آموزش عالي در ایران ،شکلگیری پدیده صندليهای خالي یا ظرفیتهای فاقد متقاضي است که نشاان از کااه
ارزش تحصیالت دانشگاهي در جامعه ایراني دارد .از این رو ،پرس

مطالعه حاضر این است که چگونه تودهای شدن آموزش عالي در ایران منجر به شکلگیری

پدیده صندلي خالي شد؟ برای این منظور از روش کیفي پدیدارشناسي اساتفاده شاد .در ایان رویکارد ،جامعاه مشاارکتکننادگان در مطالعاه شاامل مطلعاین و
صاحبنظران آموزش عالي بود که به صورت هدفمند با معیار برخورداری از تجارب زیسته و مطالعاتي مرجع و انتقادی در زمینه تودهای شدن آموزش عالي تعداد
 14مشارکتکننده انتخاب و نسبت به انجام مصاحبه نیمهساختاریافته و تحلیل متن مصاحبهها با روش تجزیه و تحلیل کیفي مارپیچي اقادام شاد .باا ایان روش،
چهارچوب فهمپذیری چگونگي شکلگیری پدیده صندلي خالي در دوره آموزش عالي تودهای در ایران درک و ایجاد شد .این چارچوب نشان ميدهد که چهاار
عامل کلیدی و مرتبط شامل ،مداخالت ایدئولوژیک دولت در آموزش عالي ،نظام مدیریت دانشگاهي علم گریز بهره بردار ،فرایندهای دانشگاهي تحاو گریاز ،و
جامعه محو و کیفیت خواه زمینه ساز شکست جریان تودهای شدن آموزش عالي در ایران و در برایند آن شکل گیاری پدیاده صاندلي خاالي شاده اسات .ایان
مطالعه ميتواند به بازاندیشي جریان تودهای شدن آموزش عالي در ایران و در برایند آن مواجهه موثر با پدیده صندليهای خالي کمک نماید.
کليدواژهها :آموزش عالي ،آموزش عالي تودهای ،صندليهای خالي ،مازاد ظرفیت پذیرش ،پذیرش دانشجو.
برای استنادات بعدی به این مقاله ،قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميشود:
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 -1مقدمه

حرکت از آموزش عالي نخبهگرا به تودهگرا است .در حالي که

1

کمیت آموزش عالي ميتواند شانس بهبود

آموزش نخبهگرا با راهبرد پذیرش تعداد کم دانشجوی مستعد

کیفیت زندگي افراد جامعه را به ویژه از منظر چشماندازهای

و پرورش نخبه صورت ميگیرد ،آموزش عالي تودهای تعداد

اقتصادی به صورتي عادالنه بهبود بخشد و رقابت ملي را در

زیادی دانشجو با سطوح مختلف استعداد ،پذیرش و برای

این باور که افزای

جهان جهاني شدن افزای

کارکردهای مختلف اجتماعي آماده ميکند [.]2

دهد ،موجب رشد بيسابقهای در

2

آموزش عالي در طو دهههای گذشته ،به ویژه از دهه 1۹۸۰

این وضعیت ،موجب سیطره منطق بازار در عرضاه آماوزش

بهبعد در سطح جهان شدهاست [ .]1این رشد که از آن تحت

عااالي و بازنمااایي آن در قالااب شااکلگیااری انااوا الگوهااای

عنوان تودهای شدن آموزش عالي یاد ميشود ،ناظر بر سیر
 2در این مطالعه معنای عام بازار یعنی میدان مورد توجه است .لذا بازار میتواند تقاضای
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اجتماعی ،نهادههای صنعتی ،سیاسی ،فرهنگی ،دانشجویان و ...باشد.
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موسسااات آمااوزش عااالي بااا ماموریااتهااای مختلااف و

عالي و در نتیجه شکلگیری پدیده مازاد ظرفیت یا

سیاست های پذیرش باز دانشجو به منظور فراهم آمدن امکاان

صندليهای خالي شده است [ .]۸در این ارتباط ،شواهد

مشارکت حداکثری و دسترسي ذینفعان با جهاتگیاریهاا و

آماری نشان ميدهد از سا تحصیلي  ۹3-۹4تا سا تحصیلي

انتظارات مختلف در آموزش عالي گردید [ .]4 ،3از این رو با

 ۹5-۹6جمعیت دانشجویي کاهشي حدود  2۰درصد را

نگاهي به روندهای گسترش آموزش عاالي در ساطح جهااني

تجربه کرده است .نمود عیني این وضعیت با مقایسه اهداف و

ميتوان شاهد آمارهای جالب توجهي بود .ایان آمارهاا نشاان

عملکرد آموزش عالي ایران در تعداد دانشجو و نرخ ناخالص

ميدهد بسایاری از کشاورهای اروپاایي در باازه هاای زمااني

ثبت نام در شکلهای  1و  2مشخص است.

دهساله دو برابر شدن تعداد دانشجویان را تجربه کردهاند [.]5
متاثر از روند جهاني ،شکلگیری چنین جریاني در آموزش
عالي ایران نیز در تناسب با بافتار و ویژگيهای خاص خود
صادق است .در این ارتباط پس از انقالب اسالمي و به طور
متمرکز از دهه  13۸۰تودهای شدن آموزش عالي در ایران
مبتني بر اهداف عدالتخواهانه به منظور فراهم آوردن
دسترسي برابر به فرصت آموزش عالي برای همگان و فراهم
آوردن زمینه توسعه اقتصاد دان بنیان مورد توجه حکمرانان و

شكل  )1اهداف و عملكرد آموزش عالی در نرخ ناخالص ثبت نام []9

سیاستگذاران آموزش عالي ایران قرار گرفت [ .]7 ،6به این

5000000

واسطه ،تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور از
 12۰دانشگاه در دهه هفتاد ،به  5۰7دانشگاه و موسسه

4000000

یافت .از طرفي،

3000000

آموزش عالي و پژوهشي در دهه  ۸۰افزای

متنو شدن الگوها و موسسات آموزش عالي و شکلگیری

هدف برنامه

به تقاضای فزاینده اجتماعي

عملکرد

موسسات غیردولتي در واکن

2000000
1000000

برای آموزش عالي نیز قابل توجه است .در این ارتباط بر
اساس آمارهای موسسه پژوه

0

و برنامهریزی آموزش عالي

1400

ایران در سا  ،13۹۸مقایسه نقطهای رشد زیرنظامها در سا

1399

1398

1397

1396

شكل  )2اهداف و عملكرد آموزش عالی در تعداد دانشجو []9

تحصیلي  ۸6-۸7و سا تحصیلي  ۹5-۹6نشان ميدهد که
دانشگاههای وزارت عتف در حدود  55درصد ،دانشگاه آزاد

این شکلها نشان از شکاف میان اهداف و عملکرد آموزش

اسالمي  4۰درصد ،دانشگاه جامع علمي کاربردی حدود 71

عالي در زمینه جمیعت مورد تاکید بخ

آموزش عالي برنامه

درصد ،و موسسههای آموزش عالي غیردولتي–غیرانتفاعي در

ششم توسعه کشور دارد .از طرفي ،گزارشهای یک دهه اخیر

حدود  5۰درصد رشد داشتهاند .همچنین در سا تحصیلي

سازمان سنج

آموزش کشور نشان ميدهد توزیع

 ۸6-۸7کل جمعیت دانشجویي در ایران  32۹۰۰۹2نفر بوده

ظرفیتهای خاليمانده یا صندليهای خالي به ترتیب از

که این عدد در سا تحصیلي  ۹5-۹6به  3۸74625نفر رسیده

بیشترین به کمترین اختصاص به آزمونهای فني-حرفهای،

است .در نتیجه جمعیت دانشجویي از سا مبدا تا مقصد

کارداني به کارشناسي ،آزمون سراسری ،کارشناسي ناپیوسته

رشدی حدود  3۰درصد را تجربه کرده است.

دانشگاه علمي کاربردی ،فراگیر کارشناسي ارشد پیامنور ،و

با این وجود ،مطالعات و شواهد حکایت از یک پاراداوکس

دکتری تخصصي دارد .عالوه بر آن بازنمایي این وضعیت در

معنادار در این زمینه دارد :در نیمه دوم دهه  13۹۰آموزش

دورههای مختلف تحصیلي ذیل هریک از این آزمونها نیز

تقاضای ورود به آموزش

متفاوت است .این تفاوت در آزمون سراسری به ترتیب

عالي ایران به شدت درگیر کاه
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بییشترین به کمترین به صورت (دورههای پیامنور،

بازتولید نخبگان اجتماعي ،به آموزش عالي تودهای یا همگاني

غیرانتفاعي ،فرهنگیان ،شبانه ،نیمهحضوری و روزانه) ،آزمون

با امکان مشارکت آحاد جامعه با سطوح استعداد متفاوت برای

کارداني به کارشناسي (غیرانتفاعي ،روزانه ،شبانه ،مجازی

پاسخ به انتظارات متنو ذینفعان آموزش عالي است [.]11

غیرانتفاعي ،نیمهحضوری ،مجازی و پردیس) آزمون فني

شکلگیری این نقطه عطف ،متاثر از پیشرانهای کالن مرتبط

حرفهای (روزانه ،شبانه ،غیرانتفاعي) ،آزمون فراگیر کارشناسي

و تودرتوی جمعیتي ،سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی است که در

ارشد پیامنور ،آزمون کارداني به کارشناسي (غیرانتفاعي،

ادامه گریزی مختصر به آن زده شده است.

روزانه ،شبانه ،نیمهحضوری و مجازی) ،و آزمون دکتری

الف) روندهاي جمعيتی؛ رشد جمعيت و افزایش تقاضا

تخصصي (روزانه ،شبانه ،پردیس ،بورس اعزام خارج،

براي آموزش عالی

غیرانتفاعي ،پیام نور) مشاهده ميشود [.]1۰

بعد از جنگ جهاني دوم شاهد افزای

با این وصف ،گرچه وجود صندليهای خالي اغلب اختصاص

جهان بودیم .انفجار جمعیت در آمریکای شمالي و اروپا در

به زیرنظامهای دانشگاهي غیردولتي دارد ولیکن این پدیده

اواسط جنگ جهاني در تقاضای زیاد برای آموزش عالي نق

همانند یک پاندمي به سرعت در حا شیو در دانشگاههای

داشت .به عالوه در بیشتر نقاط جهان ،انتقا جمعیتي از

ارزش

مناطق روستایي به شهرها صورت گرفت .جمعیت شهری

دولتي نیز هست؛ مسألهای که نشان از کاه

تحصیالت دانشگاهي در جامعه ایراني و در برایند تفکری

1

جمعیت در سرتاسر

تمایل بیشتری به داشتن تحصیالت باال داشته و به دنبا

دارد که تودهای شدن آموزش عالي در آن جاری و ساری

مشاغل مهارتي باال بوده است [.]3

شده است .از این رو از یک طرف با توجه به پیامدهای کوتاه

ب) روندهاي اقتصادي؛ اقتصاد دانش و سرمایه انسانی

مدت این پدیده مشتمل بر هدررفت منابع مالي ،انساني و

اقتصاد دانایي ،جابهجایي جهاني حرفههای کامال تخصصي را

کالبدی به جهت خالي ماندن ظرفیتها و از طرف دیگر به

افزای

اصلي را در این

منظور فراهم آمدن جلوگیری از تداوم و استمرار کاه

جابجایي دارند .در نهایت ،بیشتر مشاغل پردرآمد و با

ارزش تحصیالت دانشگاهي در جامعه ایراني ،ضروری است

شخصیت تحرک اجتماعي ،مستلزم آموزش دانشگاهي هستند

یک تحلیل نظاممند از چگونگي شکلگیری این پدیده ارائه

[ .]12در این شرایط ،نیروی انساني متخصص و ماهر

شود تا داللتهای سیاستي برای مواجهه موثر با آن پدیدار

مهمترین عنصر توسعه اقتصادی ،اجتماعي ،و فرهنگي

گردد .برای این منظور ،این سوا مشخص مطرح ميشود که

کشورها محسوب شد .بر همین اساس به توصیه نهادهای

«تودهای شدن آموزش عالي در ایران چگونه منجر به

جهاني و اعما دولتها ،بیشتر کشورها با افزای

تعداد

شکلگیری پدیده صندليهای خالي شد؟»

مراکز آموزشي و به ویژه مراکز آموزش عالي و برنامهریزی

داده که برنامههای دانشگاه نق

برای مشارکت بیشتر جامعه تالش کردند آینده خود را به

 -2مبانی نظري و پيشينه پژوهش

سمت توسعه اقتصادی هر چه بیشتر رهنمون کنند [.]14 ،13

 1-2تودهاي شدن آموزشعالیو انعكاسآن در بافتار ایران

ج) توسعه عدالت آموزشی؛ برابري دسترسی و مشارکت

آموزش عالي از دیرباز بهعنوان یکي از نهادهای حائز اهمیت

در آموزش عالی

در نظامهای اجتماعي قلمداد ميشود ،اما چرایي و چگونگي

آموزش دیدن افراد در سطوح عالي آنها را قادر ميسازد تا

چنین اهمیتي دستخوش تحو های بنیادین بوده است .یکي از

در شرایط برابر به عنوان یک شهروند مشارکتجو ،ورود

نقاط عطف کلیدی چنین تحولي ،تودهای شدن آموزش عالي

خود را به عرصههای اقتصادی و اجتماعي اعالم کنند.

است که مرکزیت آن ،گذار از آموزش عالي نخبهگرا با امکان

ازاینرو ،دسترسي به آموزش عالي یکي از مهمترین عوامل

دسترسي و مشارکت انحصاری طبقه اجتماعي خاص برای

بهبود وضعیت عدالت در جامعه محسوب ميشود .حتي
جنب های عدالتخواهانه و برابریخواهانه که در نهایت به

 1تمرکز این مطالعه بر روی شناخت و تحلیل این تفکر و چگونگی ایفای نقش آن در
بروز مسأله پژوهش است.
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گسترش چشمگیر آموزش عالي در سرتاسر جهان منتهي

از طرفي رشد جهتگیری اقتصاد دان بنیان و ابرانگاره

شده ،بر اساس همین باور شکل گرفته است [.]15

سرمایه انساني و در پي آن توجه به رفع نیازهای بازار کار به

د) جهانی شدن؛ کارکرد اقتصادي دانش بهعنوان مزیت

نیروی انساني متخصص بهعنوان یک هدف کلیدی آموزش

رقابتی در عرصه جهانی

عالي مورد توجه اکید سیاستگذاران واقع گردید .در مجمو
تقاضا برای فناوریها و

این تحوالت موجب شکلگیری گفتمان توسعه کمي آموزش

و

عالي در ایران شد به طوری که به وضوح سیاست گسترش

مهارتهای کارکنان نیاز داشت که در گرو آموزش در

کمیت آموزش عالي در دستور کار سیاستگذاران و برنامه

دورههای پس از دبیرستان بود .این فشار برای رشد فزاینده در

ریزان آموزش عالي واقع گردید و با پرداختن به آن به عنوان

آموزش عالي به حرکت جوامع به سمت دان بنیاني منتهي

یکي از احکام کلیدی بخ

آموزش عالي برنامههای توسعه

شد .مثال فرایندهای سیاست گذاری مانند راهبردهای لیسبون

به خصوص برنامه پنجم و ششم رسمیت یافت .این وضعیت

از گذشته

به علت محدودیت منابع و امکانات دانشگاههای دولتي ،زمینه

باشد تا بتواند مزیتهای

متنو سازی الگوهای موسسات آموزش عالي و شیوههای

رشد صنایع دان بنیان و افزای
نوآوریهای اجتماعي ،به افزای

میزان خالقیتها

و اروپا  2۰2۰تاکید دارند که اقتصاد اروپا بی
ميخواهد مبتني بر بنیادهای دان

متنو عرضه و پذیرش دانشجو را فراهم آورد .چنین تنوعي

رقابتي خود را در سطح اقتصاد جهاني حفظ کند [.]16

در ارتباط با هر یک از سه روند فوقالذکر یعني تقاضای

در مجمو  ،به واسطه چنین پیشرانهایي است که فلسفه

اجتماعي ،توسعه عدالت آموزشي و رفع نیازهای بازار کار

تودهای شدن آموزش عالي قابل فهم است .به این معني که با

قابل ردیابي است .در این ارتباط در سا

واسطهگری این پیشرانها است که زمینه شکلگیری این تلقي

آییننامه تاسیس موسسات آموزش عالي غیردولتي

میان حکمرانان فراهم گردید که تودهای شدن آموزش عالي

غیرانتفاعي ،بهعنوان مصوبه جلسه مورخ  64/7/23شورای

منجر به مشارکت ارزشمند آموزش عالي در بهبود شرایط

انقالب فرهنگي تصویب شد .همچنین دانشگاه پیامنور با

زندگي و چشمانداز شغلي افراد ،به مثابه گامي در جهت
کاه

هدف ویژه گسترش آموزش عالي در اقصينقاط کشور به

نابرابریهای تاریخي و به منزله شکلدهنده پایههای

منظور مشارکت عادالنه و ادامه تحصیل طیف متنو متقاضیان

الزم برای جامعه دانایي در عرصه ملي و جهاني ميشود [.]1

با ویژگيهای خاص (شاغل ،خانهدار و )..در سا 1366

چنین فلسفهای اساس شکلگیری تودهای شدن آموزش عالي

تاسیس شد .از سویي دانشگاه جامع علمي در مهرماه  137۰با

در جهان است .متاثر از این فلسفه ،تجربه تودهای شدن

هدف افزای

آموزش عالي در ایران به دهه  136۰برميگردد .در این دوره
نرخ رشد جمعیت به اوج خود رسید و پیامد آن افزای

 1364کلیات

اقتصادی و افزای

تعداد

سطح مهارت شاغلین بخ های مختلف
مهارتهای حرفهای دان آموختگان مراکز

آموزشي که فاقد تجربه اجرایي ميباشند به تصویب رسید.

دان آموزان کشور در فاصله بین سا های  66تا  76بود که

همچنین دانشگاه فني و حرفهای با اهداف رشد اقتصادی

متقاضیان آموزش عالي را تشکیل داده بودند .از طرفي ،جوان

متمرکز بر پاسخگویي به نیازهای صنایع در حوزههای مهارتي

شدن جمعیت و میل به فهمیدن و ابراز وجود و کسب

و فناوری در سطح آموزش عالي ،افزای

منزلتهای اجتماعي موجب تحوالت مفهومي و ساختاری در

شایستگيهای

حرفهای نیروی انساني کشور و اصالح هرم شغلي تاسیس

روان شناسي اجتماعي جامعه شده و تحصیالت دانشگاهي به

گردید .همچنان به منظور توسعه عدالت آموزشي با محوریت

یک هنجار عمومي تبدیل شد .همچنین به واسطه غلبه تفکر

دستیابي و مشارکت گروههای نابرخوردار یا کمبرخوردار

مساواتگرایانه و عدالت توزیعي در نظام حکمراني دولتي

اجتماعي به آموزش عالي انو سیاستهای حمایتگرایانه در

چنین تفکری در سیاستگذاری آموزش عالي نیز بازنمایي

عرضه ظرفیتهای پذیرش دانشجو به صورت سهمیههای

شد .به این معني که توازن و فرصت دسترسي به آموزش

پذیرش در کنکور سراسری مورد توجه قرار گرفت [.]1۸

عالي برای افراد جامعه مورد توجه قرار گرفت [.]17
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 2-2پيشينه پژوهش

اعتباربخشي آموزش عالي در سطح ملي و فاصله جدی میان

با توجه به اینکه مساله این مطالعه برآمده از جریان تودهای

توصیههای سیاست گذاری و اقدامات اجرا شده از مهم ترین

شدن آموزش عالي در بافتار خاص ایراني است در اینجا به

این عوامل به شمار ميآید.

بیان پیشینه مطالعاتي مرتبط با مساله در سطح ملي پرداخته

سرو و همکاران [ ]22در مطلعهای با عنوان «نسبت

ميشود .در این ارتباط ،همتي [ ]1۹در پژوهشي با عنوان

سیاستهای توسعه آموزش عالي و تقاضای اجتماعي» به

«تودهای شدن آموزش عالي و زندگي دانشگاهي در ایران:

تحلیل ثاثیرپذیری سیاستهای توسعه آموزش عالي در ایران

تأملي بر تجربیات زیسته دانشگاهیان» با اتخاذ روش کیفي و

از تقاضای اجتماعي و علل ایجاد تقاضای اجتماعي برای

مصاحبه نیمهساختاریافته با  26مطلع کلیدی به این نتیجه

آموزش عالي در کشور پرداختهاند .برای این منظور با به

دست یافت که تودهای شدن آموزش عالي در تجربه ایراني،

کارگیری روش کیفي و در بستر آن تحلیل اسناد و

گویا به شکل بدقوارهای صورت گرفته و استادان دانشگاهي با

سیاستهای گسترش کمي آموزش عالي و مصاحبه

وجود موافقت با تودهای شدن آموزش عالي نگرانيهای

نیمهساختاریافته با  3۰نفر از مطلعین به این نتیجه دست

عمیقي از داللتهای این فرایند برای نظام دانشگاهي و

یافتهاند که با وجود اینکه امروزه سیاستهای کن مندانه و

فرهنگ و ارزشهای آن و همچنین نظام اجتماعي دارند.

همراهي آموزش با بازار اشتغا در سطح بین المللي مورد

«پیامدهای اجتماعي گسترش کمي آموزش عالي :نظریهای

تاکید است ،تاثیرپذیری سیاستهای تودهای شدن آموزش

فریدوني [ ]2۰است .محقق در این

عالي در ایران از تقاضای اجتماعي منجر به عدم اجرای

تجربه پژوهشي با به کارگیری روش کیفي نظریهپردازی

آمای

سرزمیني در حوزه آموزش عالي و بنابراین به تاسیس

دادهبنیاد به مصاحبه عمیق با سه گروه هدفمند شامل اعضای

بيرویه مراکز آموزشي ،بیکاری زیاد فارغالتحصیالن

هیأتعلمي ،فعاالن اجتماعي ،و دانشجویان از سه استان

دانشگاهي و در نتیجه شکل گیری سیاستهای انفعالي و افت

گیالن ،قم و سیستانوبلوچستان پرداخته و به این نتیجه

کیفیت آموزش عالي شده است.

دادهبنیاد» عنوان پژوه

فرصت دسترسي به

مقدسپور و همکاران [ ]23از طریق مصاحبه عمیق و

آموزش عالي ،معظالت عدیدهای در حوزههای مختلف مانند

نیمهساختاریافته به بررسي پی آیندها و پسآیندهای

کیفیت آموزش عالي ،تحوالت پی بینينشده اجتماعي و

خطمشي بازاری در گسترش کمیت دانشگاهها و دانشجویان

منطقهای ،بیکاریهای منطقهای و عواملي از این دست حاصل

در ایران پرداختهاند .در ارتباط با پسآیندهای این وضعیت،

آمده که همگي در ازای سیاستهای گسترش کمي آموزش

یافتههای این مطالعه حکایت از بروز مشکالت اجتماعي

عالي رخ داده است.

کارکردی برای آموزش عالي کشور دارد که موجب مازاد

قارون [ ]21در مطالعهای با عنوان «سیاستهای گسترش

عرضه به واسطه ضعف تنظیمگری آموزش عالي شدهاست.

دستیافته که با وجود تأیید ایده افزای

از مرور مختصر بر پیشینه پژوه

آموزش عالي در سا های اخیر :توسعه ظرفیت یا اتالف

قابل استنباط است که

و

بازتابهای تودهای شدن آموزش عالي در ابعاد مختلف

برنامهریزی آموزش عالي به این نتیجه دست یافته که توسعه

دانشگاهي و اجتماعي همچون افت کیفیت آموزش عالي،

کمي آموزش عالي در ایران به دلیل نابرخورداری از الگوی

گسترش بيرویه و فاقد منطق علمي ،بیکاری فارغالتحصیالن

نامناسب زمینهساز اتالف منابع گشته است .این وضعیت از

دانشگاهي و ...ميتواند عاملي موثر در افت ارزش تحصیالت

چندین عامل ناشي شده است که گسترش بيرویه جریانهای

دانشگاهي در جامعه ایراني و به تبع آن کاه

تقاضای ورود

موازی آموزش عالي دولتي ،نبود حمایت عملي از دورههای

به آموزش عالي و بروز پدیده صندليهای خالي باشد .با این

تحصیالت تکمیلي در قطبهای کیفي آموزش عالي ،ابقای

وجود آنچه ميتواند به درک بهتر این پدیده به منظور مواجهه

تمرکز و مداخله غیرعادی ،مسیرهای موازی با عملکردهای

موثر با آن کمک کند تحلیل نظاممند و مبتني بر فهم عناصر و

فراقانوني و تداخل در وظایف ،نبود نظام ارزشیابي کیفیت و

عوامل درهمتنیده آن است .به عبارتي درک جامع و نظاممند

منابع» با مرور بر نتایج یکدهه مطالعات موسسه پژوه
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این پدیده ،نیازمند چارچوبي منجسم و معنادار است تا در

در ایران بودهاند .از این میان به صورت هدفمند مطلعین

ضمن تبیین نظاممند چگونگي شکلگیری این پدیده ،امکان

برخوردار از تجارب زیسته و مطالعاتي مرجع و انتقادی در

ظهور مداخالت سیاستي برای مواجهه موثر با آن فراهم گردد.

ارتباط با جریان تودهای شدن آموزش عالي در ایران به عنوان
مشارکت کنندگان منتخب مورد توجه قرار گرفت.

 -3روششناسی پژوهش

با شناسایي مشارکتکنندگان نسبت به برقراری تماس تلفني و

در برنامهریزی برای هر مطالعه ،پژوهشگر باید درباره سپهر

گفتگو پیرامون مساله مطالعه و تضمین رعایت مالحظات

فلسفي خود به هنگام مطالعه ،راهبرد پژوهشي مرتبط با این

اخالقي مبني بر رعایت اصل امانت داری در قبا مباحث

سپهرهای فلسفي و روشها یا شیوههای خاص پژوهشي که

فرایند مصاحبه و همچنین تحلیل متن مصاحبه ها به صورت

رهیافت را به عمل تبدیل ميکند تصمیم بگیرد [ .]24چنین

ناشناس ،رضایت آنها جلب و زمانبندی جلسه مصاحبه تعیین

و دست یابي به

شد .برای انجام مصاحبه ها از شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته

نتایجي معتبر الزم و ضروری است .از این رو ،مساله این

الکترونیکي استفاده شد .با چنین شیوه ای ،به منظور

مطالعه در سپهر فلسفي تفسیرگرایي تبیین ميشود .تحقیق در

سازماندهي افکار محقق و ایجاد امکان جمع آوری حداکثر

امری جهت فهم صحیح مساله پژوه

1

2

این سپهر فلسفي به دنبا کشف معنا و آنهم در محدوده

دادههای مرتبط با مساله از تکنیکهای  STARو  H5Wدر

زماني و مکاني فرهنگ خاص از طریق تعامل خالق و فعا

طراحي پروتکل مصاحبه استفاده شد.

محقق با پدیده مورد مطالعه است [ .]25از طرفي ،پژوهشگر

برای اینکه این ابزار بتواند در جمع آوری دادههای مرتبط

برای آن که بتواند پدیدههای محیطي را با توجه به جهان بیني

کمک کند و به عبارتي اعتبار آن تامین شود ،در حین انجام

قرار دهد نیاز به راهبردهای پژوهشي

مصاحبهها به صورت مستمر بر اساس بازخورد شناختي

فلسفي مورد پژوه

دارد .برای این مظور ،راهبرد این مطالعه منعبث از سپهر

مشارکتکنندگان دستخوش تغییر گردید .با این حا

فلسفي آن ،راهبرد کیفي است.این راهبرد معموالً برای بررسي

محوریت سواالت مصاحبه بر مواردی همچون چگونگي فهم

درک و معاني پدیدهها بهجای یافتن رابطه بین متغیرهای

مشارکتکنندگان از پدیده صندلي خالي ،چیستي ابعاد این

تعیینشده مورد استفاده قرار ميگیرد [.]26

پدیده ،بازتابها یا نتایج آن در آموزش عالي ،شرایط و

در بستر این راهبرد از روش پدیدارشناسي برای انجام مطالعه

چگونگي شکلگیری و بازتولید آن متمرکز بوده است .به هر

استفاده شده است .استدال های فلسفي متفاوتي برای استفاده

صورت انجام مصاحبه ها با میانگین زمان  4۰دقیقه تا شماره

از روش پدیدار شناسي مطرح شده که پایه مشترک فلسفي

 14دنبا شد .در این زمان اشبا نظری برای تحقیق حاصل

همه آنها مطالعه ادراک یا تجارب افراد از پدیده هاست [،27

آمد بدین معني که همپوشاني باالیي میان دیدگاه ها و نظرات

 .]2۸از آنجا که این تحقیق با اتخاذ این روش در تالش بوده

میان مصاحبه شوندگان مشاهده گردید.

را از طریق معنایي که آن پدیده برای

پس از انجام هر مصاحبه نسبت به پیاده سازی دقیق آن به

افراد دارد ،درک و تفسیر کند ،به صورت ویژه از

صورت گزارش متني اقدام شد و به منظور تحلیل آن با

پدیدارشناسي هرمونتیکي استفده شده است .در این رویکرد،

نظرداشت به رویکرد تفسیرگرایانه مطالعه از روش مارپیچي

پدیدارشناسي صرفا یک توصیف نیست بلکه فرایندی

[ ]3۰استفاده شد .در این روش ،تحلیل دادهها شامل یک

تفسیری است که در آن پژوهشگر به تفسیر درک افراد از

رویکرد استقرایي و بازتابي است که مشخصه بارز آن

پدیده ميپردازد و در واقع پژوهشگر ،واسط و تفسیرگر بین

مارپیچي بودن و برخورداری از حلقههای متعدد و درهمتنیده

معاني و ادراکات مختلف و بازنمایي آن به صورتي معنادار و

تحلیلي است .با این وصف در مرحله او با مرور دقیق

منسجم است [.]2۹

دادههای جمعآوری شده  ،بخ های کلیدی در ارتباط با

که پدیده مورد پژوه

مشارکتکنندگان مطالعه شامل مطلعیني بود که به صورتهای
مختلف مطالعاتي و تجربي درگیر بحث تودهای شدن آموزش

Situation, Task, Action, Result
How, What, Where, When, Who, Why
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اهداف مطالعه استخراج و سازماندهي شد .در مرحله دوم،

معنابخشي 1به مضامین بهعنوان شکل تلخیصیافته 2از

نسبت به بازخواني دادههای سازماندهي شده اقدام گردید؛ در

ادراکات مشارکتکنندگان از مسئله پژوه

برآمد تا از این

این مرحله ،داده ها به صورت مداوم مرور و بازبیني قرار

طریق بینشي جدید برای تبیین مساله پژوه

قابل ارائه شود.

گرفت تا قبل از تجزیه آنها به اجزای اطالعاتي ،درکي از

این بین

کلیت آنها به دست آید.

شکلگیری پدیده صندلي خالي در دوره تودهای شدن آموزش

در مرحله سوم فرایند کدگذاری یا تشکیل طبقات که محور

عالي در ایران ساخته و پرداخته شد که در شکل  3مشخص

تحلیل دادههای کیفي است ،انجام گرفت .در این مرحله با

است .مطابق شکل ،تفسیر و معنایابي ارتباط میان مضامین یا

مرور و مطالعه دادههای گردآوری شده ،فهرست کوتاهي از

طبقات مفهومي که ماحصل ترکیب و یکپارچهسازی کدهای

کدهای مقدماتي به نحوی که منعکس کننده دیدگاههای

رویشي مربوط به بخ های متني مصاحبهها است ،در چهار

مشارکت کنندگان تحقیق باشد تعریف گردید.

محور تفسیری مرتبط تجلي ميیابد .این محورها در ارتباط با

پس از کدگذاری دادهها ،در مرحله چهارم نسبت به طبقهبندی

یکدیگر امکان فهم نظاممند چگونگي شکلگیری پدیده

آنها اقدام گردید .هدف آن تلخیص و یکپارچهسازی دادهها

صندلي خالي در آموزش عالي تودهای ایران را فراهم ميآورد.

بود که از طریق مرور کدهای مقدماتي و طبقهبندی آنها بر

 1-4مداخالت ایدئولوژیک در آموزش عالی

مبنای قرابت مفهومي با یکدیگر صورت گرفت .سرانجام در

مداخله ایدئولوژیک در آموزش عالي به معنای مداخله دولت

مرحله پنجم تفسیر دادهها مورد توجه قرار گرفت .در این

در عرضه آموزش عالي و به صورت ویژه عرضه یا تخصیص

مداوم میان مباني نظری و بیانات

ظرفیت پذیرش دانشجو با منطقهای مختلف در یک رویکرد

مصاحبهشوندگان و مرور مراحل تحلیل دادهها و طبقات

متمرکز است .منطق این دخالت عمدتأ برآمده از پیشرانهای

مفهومي به مقایسه و جستجوی مستمر ربط معنایي میان این

شکل گیری جریان تودهای شدن یعني رشد جمعیتي و

جدید در

تقاضای اجتماعي برای ورود به آموزش عالي،

مرحله با رجو

طبقات برای ارائه سطح عمیقتر درک و کسب بین
ارتباط با مساله پژوه

افزای

به صورت چارچوب فهمپذیری چگونگي

پرداخته شد .در این مرحله بود که

تحوالت اقتصادی و نیاز بازار کار به نیروی متخصص و

چارچوب فهم پذیری چگونگي شکل گیری پدیده

توسعه عدالت آموزشي از طریق دسترسي و دستیابي افراد

صندليهای در دوره آموزش عالي تودهای در ایران درک و

جامعه به آموزش عالي بوده است .در چنین شرایطي ،آموزش

ایجاد شد .از طرفي ،تامین اعتبار تفاسیر مطالعه در تناسب با

عالي تبدیل به ابزاری ایدئولوژیک برای توسعه جامعه در ابعاد

رویکرد تفسیری مطالعه ،با روشهای خودبازبیني محقق

مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي ،عدالت خواهانه و ...شده

[ ،]31حساسیت پژوهشگر ،انسجام روششناسي ،اندیشیدن

است ،لیکن از طرفي به جهت تفکر سادهاندیشانه و سازش

تئوریک [ ،]32تفسیر و گزارش مستد یافته ها و بازگرداندن

گرایانه در جریان تودهای شدن آموزش عالي در ارتباط با در

نتایج به مشارکت کنندگان مورد توجه قرار گرفت.

ارتباط با بهرهبرداریهای سیاسیون از بحث عرضه آموزش
عالي و به عبارتي« ،توسعه کمي آموزش عالي به نام عدالت و
به کام سیاست» ،مصاحبهشونده شماره  4ميگوید:

-4یافتههاي پژوهش
مطابق

چارچوب

روششناسي

پژوه ،

دادههای

جمعآوریشده شامل متن مصاحبه با مشارکتکنندگان ،در
مراحل متوالي و درهمتنیده طبق رویکرد تحلیل کیفي مارپیچ

1

دادهها مورد تحلیل واقع شد .در اینجا ،برایند تحلیلها که در

که محدود به کشف ارتباط میان مضامین یا طبقات مفهومی و یکپارچه سازی و

این مرحله شبیه به کدگذاری نظری ( )Theoretical codingاست با این تفاوت

توصیف آن در قالب یک نظریه برای توضیح مساله پژوهش نیست بلکه در اینجا نقش

مرحله پنجم روش مارپیچي خودنمایي ميکند ،مورد تفسیر و

محقق در تفسیر این ارتباطات و معنابخشیهای مستدل به آن بر اساس مبانی نظری

تبیین قرار ميگیرد .در این مرحله ،محقق با رجو به مباني

برای ایجاد بینشی جدید در ارتباط با مسأله مطالعه بسیار مهم است.

نظری و غوطهور شدن در تحلیلها به دنبا

2

تفسیر و

معادل کدگذاری محوری ( )Focused Codingدر روش استراوس و کوربین و

کدگذاری کانونی در الگوی دادهبنیاد چامز است.
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شكل  )3چارچوب فهم پذیري چگونگی شكل گيري پدیده صندلی هاي خالی در دوره آموزش عالی توده اي در ایران

«نمایندگان و صاحبان قدرت در قبا اینکه از خودشون چهرهی

اساسا کارخونه ای توش نیست دانشگاه صنعتي دیگه چه معني

مناسبي در شهرشون نشون بدن برای عرضه ظرفیت فشار میارن.

داره ،تازه خود دانشگاههای صنعتي هم که دانشگاههای نوبنیادی

در واقع تو کشور ما حاکمیت تفکر دولتي موجب شده که هر سا

هستند بسترهای کارگاهي و آزمایشگاهي آنچناني ندارند» در همین

با رویکرد سیاسي فشار بیارن که ظرفیت ایجاد کنن برای اینکه بگن

ارتباط یکي از مصاحبه شوندگان اشاره ميکند« :اولین مشکلي

ما یه کاری کردیم ،فرصتهایي رو ایجاد کنن برای اطرافیانشون با

که در بحث برنامه ریزی آموزش عالي مون داریم ،که خیلي تاثیر

نگاه محلي نه نگاه ملي .این ظرفیت ایجاد ميشود بعدها مخاطب

میزاره ،یکي بحث ایدئولوژیک بودن تصمیمگیریهاست .در همه

نداره (مصاحبهشونده شماره  ».)4در همین ارتباط

تصمیمگیریهامون از جمله آموزش عالي ،تفوق رویکرد

مصاحبهشونده دیگری ،این وضعیت را چنین تشریح ميکند:

ایدئولوژیکه ،که تصمیم گیری ها رو به جای اینکه منطقي کنه ،به

«از این رفتارهای پوپولیستي و عوام فریبانه خیلي انجام دادند که

صورت ایدئولوژیک حاکم درمیاره .مثال ما با توسعه دانشگاه آزاد

بگن ما انقدر به فکر شما هستیم که برای هر کدومتون یک صندلي

در قدم او و بعد با توسعه دانشگاههای غیر انتفاعي و پیام نور

در دانشگاه قرار ميدیم .معلوم بود که این کشتي به سرعت به گل

کمیت رو اضافه کردیم اما به کیفیت توجهي نشد (مصاحبهشونده

مینشینه (مصاحبهشونده شماره ».)2

شماره ».)5

مصاحبهشونده شماره  12بازنمایي مداخالت ایدئولوژیک را

این شواهد نشان ميدهد دخالت ایدئولوژیک دولت در

در عرضه نامتوازن آموزش عالي و در تضاد با ظرفیتهای

آموزش عالي با منطقهای مختلف نه تنها در یک حالت ایده

محیطي اینگونه توضیح ميدهد« :االن انوا رشتههای مدیریت

آ مثمر ثمر نبوده است بلکه اغلب یک فضای بهره برداری

که عرضه شدن از طرف دانشگاه ها خیلي بیشتر از تقاضاست.

سیاسي را در زمینه آموزش عالي موجب گشته که حاصل آن،

دانشگاههایي که این رشته رو ارائه میدن تخصص کافي ندارن .مثال

عرضه نامتوازن و بدون پشتوانه علمي و متمرکز بر جهت

در هر شهری یک دانشگاه صنعتي درست کردند ،بدون اینکه اون

گیری پوپولیستي و سیاسي در آموزش عالي بوده است.

شهر یا اون استان ،اساسأ یک شهر صنعتي باشه ،در شهری که
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 2-4مدیریت دانشگاهی علم گریز بهره بردار

نیاز داریم .بعد مثال رئیس گروه مينوشت  2۰تا ،بعد میرفت،

مداخالت ایدئولوژیک در آموزش عالي منجر به اسقرار یک

کارشناس میکردش  15تا ،در نهایت هم سه تا اون باال کم

نظام مدیریتي علمگریز بهرهبردار در موضو

ميکردن ،در آخر میشد  12تا .به همین شکل سنتي ،غیر معمولي،

عرضه یا

رویکرد غیر علمي در تصمیمگیری ها خودش یک چال

تخصیص ظرفیتهای پذیرش دانشجو شده است .به این

خیلي

خیلي بزرگیه».

معني که ایدئولوژی بر جریان علم ورزی و نقادی ارجحیت

از طرفي این وضعیت موجب ابتذا اقتصادی در نظامهای

یافته و در چنین فضایي دغدغه و اولویت مدیران دانشگاهي

دانشگاهي شده است به این معني که منطق سرمایه داری و

در عرضه ظرفیتهای پذیرش پایبندی به ایدئولوژیهایي

کسب منافع مادی در عرضه و تخصیص ظرفیت پذیرش

است که در اسناد و قوانین دولتي ،نقشه عرضه یا تخصیص

دانشجو در اولویت مدیریت دانشگاهي قرار گرفته است .در

ظرفیت پذیرش آموزش عالي را به پشتوانه منطقهای مختف

این ارتباط مصاحبهشونده شماره  4ميگوید« :دانشگاهها رو

اقتصادی ،عدالت خواهانه و ..مشخص کرده است ولو اینکه

گفتند که خودگردان باشید .دانشگاه آزاد که از او تکلیف

واقعیات و دگردیسيهای محیط اجتماعي در تضاد با آن در

مشخص بود .دولتي ها هم گفتن یواش یواش خودتون درآمد

نظر آید .بازنمایي این وضعیت در واقعیت به اشکا متنو

کسب کنید و از این حرفها .دانشگاهها میان چکار ميکنن؟ راحت-

ظاهر ميشود .یک شکل رایج آن ،رویکرد علم گریزی یا

ترین راه رو انتخاب ميکنن .یعني دانشگاهي که میتونه نوآفریني

فقدان مرجعیت علمي در مدیریت عرضه یا تخصیص

کنه ،کارآفریني کنه ،توی حوزه پروژهها بره ...میاد مدرک فروشي و

ظرفیتهای پذیرش است .در این رویکرد مدیریتي ،عرضه یا

صندلي فروشي ميکنه».

تخصیص ظرفیت پذیرش مبتني بر انحصار گرایي ،بدون

همچنین ،شکلگیری تعارض منافع نیز در عرضه یا تخصیص

تحلیلهای کارشناسي ،تقدس گرایي ،و تقلیدگرایي به واسطه

ظرفیت پذیرش دانشجو قابل تامل است .در این تعارض،

رقابت مخرب میان دانشگاه ها در پیشي گرفتن در تحقق

ارجحیت منافع شخصي بر منافع محلي و ملي ،عافیت طلبي

ایدئولوژی حاکم بر عرضه آموزش عالي جلوه ميیابد.

سازماني به جهت فشار سیاسي و درگیریها و رقابتهای

در تشریح این وضع ميتوان به بیان مصاحبهشونده شماره 1

سیاسي مخرب میان زیر نظام دانشگاهيهای دانشگاهي در

استناد کرد که ميگوید «در سالهای گذشته رشتههای پایه مثل

مسابقه خدمت به ایدئولوژی حاکم بر عرضه آموزش عالي

علوم کشاورزی ،دانشگاهي بوده ،که  4۰نفر ظرفیت داده میشده و

متبلور شده است .در این ارتباط یکي از مصاحبه شوندگان

این چهل نفر رو هم پر ميکرده و به وسیله پر کردن این ظرفیت ها

ميگوید« :ساختارهای آموزش عالي ما به گونهای هست که منافع

آمده و گسترش هایي رو در کار خودش داده ،هیئت علمي گرفته و

شخصي و محلي به منافع ملي غلبه پیدا ميکنه یه بخشي از اون هم

کارمنداني استخدام کرده ،االن براساس این ظرفیت که در گذشته
به

اون عافیت طلبي هست که در نظام سازماني شکل گرفته حاال اون

داده میشده و همچنان خودش رو دارای اون ظرفیت

بحث استقال و آزادی عیني هست که باید نظام دانشگاهي بتونن

ميدونه ».در همین زمینه یکي دیگر از مصاحبه شوندگان بیان

نقادی کنن نسبت به سیاستهای اونها که موجب ميشه که یه

ميکرد که« :فقط بریم رشته ای ایجاد کنیم برای رقابت برای

مقدار میانه رو بشن یا اصال به سمت بي تفاوتي حرکت کنن

دانشگاه مثال دانشگاه بهشتي و عالمه و تهران بینشون رقابت بیفته

(مصاحبهشونده شماره ».)2

در یک فاز ،که مثال این دانشگاه این رشته را آورده پس ما هم باید

مصاحبهشونده دیگری این تعارض را اینگونه توصیف

این رشته رو بیاریم (مصاحبهشونده شماره  ».)3دیگر استناد

ميکند« :همه چي بر اساس روابط و پارتي بازی هست ...مثال فالن

چنین فقدان مرجعیت علمي در عرضه یا تخصیص

دانشگاه غیر انتفاعي ارتباطات

خوبه ،قبال خودش وزیر بوده وکیل

ظرفیتهای پذیرش در بیان مصاحبهشونده شماره  11قابل

بوده  ،میاد چکار ميکنه ،مجوزهای مختلف میگیره رشته برگزار

ردیابي است« :نگاه علمي به بحث برنامه ریزی در دانشگاه ،و

ميکنه و هیئت علمي هم نداره ...خب ما نباید به اون مجوز ایجاد

اتفاقاتي که در این زمینه میفته وجود نداره ،مثال بزرگترین دانشگاه

رشته بدیم (مصاحبهشونده شماره  ».)7مصاحبهشونده شماره 1

ایران مثال دانشگاه تهران ،کل کاری که اتفاق میفته این بود که نامه

نیز این تعارض منافع را اینگونه مطرح ميکند« :یکي از نکات

ای زده میشد و میگفت که به ما بگید که سا دیگه چند تا دانشجو

دیگه در حوزه گسترش چه رشتههایي و چه چیزهایي ،هیچ منطقي
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براش حاکم نیست ،یعني یک نفر از فرنگ تحصیل کرده برگشته

بلوکه ميکنه به شدت محل نقد است چون به دانشگاهها این اجازه

ميبینه اونجام رشته باب شده میگه خوب هست ما هم اینجا راه

را نمیدهد که خودتنظیم باشند و خودشان را با ساختار محیطي که

بندازیم به اندازه ای که نفوذ داره تالش ميکنه و رشته رو راه

در آن زندگي میکنند تطبیق بدهند و از باال اینها را تنظیم میکند ،در

ميآید».

میندازه و موفق میشه .اینطور نیست که بگن مملکت نیاز داره».

نتیجه پدیدهای به نام صندلي خالي پی

این شواهد حکایت از آن دارد که تفکر ایدئولوژیک در عرضه

مصاحبهشونده دیگری این مساله را اینگونه مطرح ميکند« :یه

یا تخصیص پذیرش دانشجو در آموزش عالي موجب استقرار

بخشي از آن هم برمیگرده به درواقع دانشگاهها و عدم انطباق

یک نظام مدیریتي در آموزش عالي شده که به هر قیمتي،

پذیری نیازها و تنو پذیری که باید داشته باشد .ما در دانشگاه پیام

پایبندی به ایدئولوژی را بر علم ورزی ارج مينهد و در چنین

نور خودمون خصوصا در یک دوره ،تنو ما فقط در رشتههای
علوم انساني بود .در یک دوره به جز رشته پزشکي ،در رشتههای

شرایطي فضای مناسبي برای علم گریزی ،ابتذا اقتصادی و

فني مهندسي و علوم پایه و سایر رشتهها حتي رشتههای هنر حجم

تعارض منافع را موجب گشته که جملگي منتج به عرضه یا

زیادی از مثال  122واحد و مرکز در یک دوره  25/24ساله به 54۰

تخصیص ظرفیتهای بدون پشتوانه علمي کارشناسي و عدم

مرکز و واحد افزای

تناسب با واقعیات محیطي و ظرفیتهای علمي و اجرایي

عظیمي پی

پیدا کرد و این خب االن یک بحران بسیار

روی دانشگاه قرار داده و ما االن  15۰۰تا عضو هیئت

دانشگاه ها شده است.

علمي داریم که در واقع هیچ گونه دانشجویي نداریم .در خیلي از

 3-4فرایندهاي ناسازگار با محيط اجتماعی متحول

رشتههای دانشگاهي ما تعداد اعضای هیئت علمي از تعداد

به واسطه مداخالت ایدئولوژیک در آموزش عالي و در پي آن

دانشجویانمون بیشتر است و خب مراکز بدون بازدهي اقتصادی

استقرار یک نظام مدیریتي علم گریز بهره بردار در عرضه یا

هستن و هزینههای بسیاری رو در بر داره (مصاحبهشونده شماره

تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو نهاد دانشگاه و آموزش

 ».)14در همین زمینه مصاحبهشونده شماره  5ميگوید« :ما تا

عالي در ایران به یک سازمان خدماتي ،مصرفي و ایدئولوژیک

سا  ۸۰-7۹نسبت متقاضیان ورود به دانشگاه ما با ظرفیت

و تحت کنتر بوروکراتیک تقلیل یافته که روح پویایي و

دانشگاهها حداقل ده به یک بود .که اوج جمعیت دان

آموزی ما

خوداندیشي ذاني این نهاد را با چال های جدی مواجهه کرده

سا  7۹بود ،که نزدیک به  1۹میلیون دان آموز داشتیم و جمعیت
ایران  6۰ملیون بود .یک سوم جمعیت ایران دان

است .به طوری که زمینه سلب آزادی عمل آن بعنوان یک

آموز بودند .و

هر تصمیمي که گرفتیم برای مواجهه با این پدیده ،متاسفانه این رو

نهاد خود تنظیمگر در ارتباط با محیط اجتماعي متحو

در نظر نگرفتیم که این پدیده اینجور نميمونه و پایدار نیست و

پیراموني خود را فراهم کرده است .این وضعیت در مجمو

شرایط اجتماعي اقتصادی فرهنگي جمعیتي تغییر ميکند».

موجب ناتواني و مجا نیافتن نظام دانشگاهي در سازگاری

وجه دیگر افت فرایندهای دانشگاهي در کیفیت آموزش ظاهر

فعا با تحوالت مداوم و پرشتاب محیطي و اجتماعي در

ميشود که به صورت یک دگماتیزم سنت گرایي کماکان

سطوح محلي و ملي و بین المللي و در نتیجه آن ،افت کیفیت

درگیر در آموزش سنتي با محوریت انتقا دان های تثبیت

فرایندهای دانشگاهي شده است.

شده به دانشجویان مانده است در حالي که اقتضائات محیط

چنین افتي از یک طرف در ناتواني در بهینه یابي عرضه یا

بسیار متفاوت از آن را ميطلبد .در این خصوص،

تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در تناسب با تحوالت

مصاحبهشونده شماره  ۹در تبیین این وضعیت ميگوید« :االن

محیطي و اجتماعي پیدار ميشود .در این ارتباط

دان

مصاحبهشونده شماره  3ميگوید« :به دالیل مختلف

آموز یا دانشجویي که متقاضي توسعه و پیشرفت است،

میتونه خودخواني کنه ،میتونه تشخیص بده چي نیاز داره ،میتونه به

جامعهشناسي ،دشواریهای اقتصادی ،شرایطي که بوجود اومده،

عالقهاش برسه بدون هزینه ،به دانشگاه نخواهد رفت .در دنیا این

فضای تحولي که رخ داده همه اینا باعث شده که ارزشها و

تغییر پارادایمي جدیه .ولي ما میخوایم وضع موجود رو حفظ کنیم.

هنجارها تغییر بکنه در یک حوزههایي .درنتیجه اما آموزش عالي

عین یک گاوی که تا جایي که شیر میده بدوشیم  .بعد که

همچنان میخواد سنتي باقي بمونه چون آموزش عالي ایران متاسفانه

شیرش خشکید بگیم ما مخالف همچین چیزی بودیم ».مصاحبه-

از رویکردی تبعیت ميکنه که در دنیای مدرن مدیریتي منسوخه .در

شونده دیگری در خصوص افت کیفیت آموزش در دانشگاه

دنیای متمدن استفاده از سیستمهایي که همه اقتدار رو در یک جا
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ها ميگوید« :یه بنا  5۰۰تومن درآمد داره چون مهارت داره.

داده است .در تبیین این وضعیت مصاحبهشونده شماره۸

نقاش ،جوشکار ،تقاضا زیاد دارن .و خیلي از جوونا دنبا درآمدن

ميگوید« :آموزشهای تئوری ارزششون رو از دست ميدن و

نه مدرک .و این تحو در کشور ما داره اتفاق میفته .االن دانشجو

آموزش مهارتها متقاضي بیشتری پیدا ميکنه یعني ما االن کسي که

مدرک داره ولي توانایي الزم رو نداره (مصاحبهشونده شماره

تحصیلکرده است و فوق لیسانس داره ارزش پولي که دریافت

 ».)1۰فرد دیگری ميگوید« :وقتي صندلي خالي باشه ،یعني

ميکنه خیلي کمتر از دستمزد یه جوشکار هست .و اینها نتیج

کیفیتهای ارائهشده در محتوا و ...نتونسته ذائقه مردم رو جلب کنه.

اینه که تقاضا برای رفتن به دانشگاه کم بشه».

پس این مسئله نشاندهنده بيکیفیتي آموزشیه .چرا مردم حاضرند

مصاحبهشونده دیگری این وضعیت را اینگونه توضیح

بروند ارمنستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و ...در دانشگاههایي که در

ميدهد« :شما ميبینید که کم کم ارزش علم میاد و جای خودش

کشورهای دوروبر ما هستند ،یعني مردم ما یک حداقلهایي رو در

رو میده به ارزش ثروت و اینجا دیگه علم برای علم نیست علم

نظر ميگیرند از نظر کیفیت آموزشي .اما به دلیل افت شدید

برای ثروت هست و ثروت باالتر قرار ميگیره .وقتي این اتفاق

شاخصهای کیفي در این نظام آموزشي که ما شاهدش هستیم

میفته ما به اینجا میرسیم که آیا ثروت از طریق دانشگاه به دست

صندلي خالي روز به روز بیشتر میشه (مصاحبهشونده شماره ».)6

میاد یا نه ،اگه دیگه کم کم دانشجویان ميفهمن که از طریق

از این شواهد،قابل استنباط است که در شرایطي که تفکر

دانشگاه به ثروت دست پیدا نخواهند کرد ناخودآگاه شما ميبینید

ابزاری و متمرکز بر آموزش عالي و عرضه آن حاکم است این

که تقاضا کمتر میشه (مصاحبهشونده شماره  ».)11در همین

نهاد نميتواند به مثابه یک نهاد خود اندی  ،تحوالت

زمینه مصاحبهشونده شماره  4ميگوید« :پایگاه منزلت تغییر

پیراموني را رصد و خود را با آن سازگار کند .در چنین

کرده .االن منزلت اجتماعي دیگه به دانشگاه رفتن و مدرکدار شدن

وضعیتي محتوا و کارکرد نظام دانشگاهي بر خالف محیط

هایي

متحو

نیست ،بلکه در موقعیتهای اقتصادی اجتماعي و حتي کن

که مثال با مجامع خارج از کشور هست بدست میاد ،و نه لزوما از

و متغییر پیراموني ،ثابت ميماند و در نتیجه

رفتن به دانشگاه .تازه اونم دانشگاهي که فرد رو به اشتغا نمي

کژکارکردیهای گوناگون و در راس آن افت کیفیت آموزش

رسونه ».همچنین مصاحبهشونده دیگری عنوان ميکند« :وقتي

دانشگاهي پدیدار ميشود .این افت موجب ناکارامدی نظام

مردم به بلوغ اجتماعي و فرهنگي رسیدند حاضر نیستند هر خرجي

دانشگاهي و بازنمایي آن به صورت پدیده بیکاری فارغ-

رو روی دست خودشون بزارن و هم وضعیتي رو درست کنن که

التحصیالن دانشگاه ميشود و به این واسطه اقبا عمومي به
تحصیالت دانشگاهي کاه

شانس اشتغا بچه شون در بازار کار کم بشه ،از طرفي کارفرماها

ميیابد.

هم به بلوغ فرهنگي و اقتصادی و اجتماعي رسیدند .اونها کاری رو

 4-4جامعه متحول و طالب کيفيت

که با یک نفر فوق دیپلم انجام میشه براش لیسانس استخدام نمي-

به واسطه تغییر و تحوالت فزاینده محیطي و اجتماعي و

کنند که خیلي ناز کنه و ادا دربیاره .با همون فوق دیپلم کارشون راه

اقتصادی و فناورانه و ،..انتظارات و کیفیات نسل امروزی

میفته(مصاحبهشونده شماره ».)12

دستخوش تحوالت فزاینده ای شده به نحوی که جامعه امروز

این شواهد حکایت از شکاف میان آموزش عالي و ارزشهای

یک جامعه رشد یافته و از نظر هنجاری و ارزشي در

در حا تغییر اجتماعي دارد .چنین شکافي نتیجه ناتواني و به

تفاوتهای بنیادین با نسلهای پیشین است .در چنین شرایطي

عبارتي دقیق تر مجا نیافتن دانشگاه برای سازگاری با محیط

آموزش عالي نیاز به پوست اندازی و فهم دوباره کیفیت در

متحو اجتماعي در برایند سیطره تفکر ابزاری بر آموزش

سازگاری با این شرایط تحو یافته دارد ،امری که آموزش

عالي بوده است .در چنین شرایطي ،جریان تفکر و تحو در

عالي ایران به واسطه رویکردهای ایدئولوژیک و تمرکزگرایانه

آموزش عالي و جامعه دچار شکاف و فاصله عمیق شده است

ناتوان در همراهي با آن بوده است .در برایند این شرایط ،یک

و به صورتي مستمر همواره بر آن افزون ميشود که در برایند

شکاف عمیق میان آموزش عالي و جامعه متحو و آگاه و
طالب کیفیت در ایران ایجاد شده که خود را در کاه

آن عقب افتادگي دانشگاه نسبت به جامعه و کاه

اقبا

اقبا

عمومي به تحصیالت دانشگاهي و تبلور آن به صورت خالي

عمومي به تحصیالت دانشگاهي و در پي آن تشدید

ماندن ظرفیتهای پذیرش رخ مينمایاند.

صندليهای خالي یا ظرفیتهای پذیرش خالي مانده نشان
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وضعیت همچنان به گسترش کمي بيرویه آموزش عالي و

یک کاستي کلیدی جریان آموزش عالي تودهای در ایران،

فاقد توجیهات علمي دامن زده است .یک شاهد عیني ،صدور

شکلگیری پدیدههای صندلي خالي است .در این ارتباط ،با

مجوزهای تاسیس موسسات آموزش عالي غیر دولتي غیر

تفسیر ادراک مشارکتکنندگان این مطالعه پیرامون این پدیده،

انتقاعي است که صالحي عمران و همکاران [ ]33انگیزههای

چارچوبي برای فهم پذیری چگونگي شکلگیری این مساله

و گسترش آنها را کاستن فشار بار مالي و اجتماعي

پیدای

دولت و به دوش کشیدن آن توسط شهروندان بعنوان عرضه-

در ایران ایجاد گردید .این چارچوب نشان ميدهد که دلیل
اصلي و پایه شکل گیری این مساله مداخالت ایدئولوژیک

کننده و تقاضاکننده معرفي ميکنند.

دولت با منطقهای مختلف سیاسي ،اقتصادی و عدالت

به هر صورت ،چنین آموزش عالي ایدئولوژیزدهای و به

خواهانه در هدایت چنین جریاني بوده است .به واسطه این

واسطه آن ،چنین نظام مدیریتي علم گریزی در عرضه آموزش

مداخله ،جریان آموزش عالي تودهای در ایران نه مثابه یک

عالي و تخصیص ظرفیتهای پذیرش ،نهاد آموزش عالي و

جریان خودجوش یا برآمده از دینامیزم دروني دانشگاه ها

دانشگاه در ایران را چنان تنز داده که مجا و تواني برای

بلکه به مثابه یک جریان دستوری و به عبارتي تودهای سازی

سازگاری پویا و فعا با تحوالت فزاینده محیطي و اجتماعي

آموزش عالي ظاهر شده است .آنچه در این تودهای سازی به

برای عرضه ظرفیت پذیرش هدفمند و همچنان ارائه آموزش

طرز بارزی خودنمایي ميکند سازش با روندهای بیروني به

با کیفیت ندارد .این وضعیت همچان که همتي [ ]1۹اشاره

ویژه تقاضاهای اجتماعي با مضمون عدالت خواهانه است .به

ميکند ،نگرانيهای عمیقي برای دانشگاهیان در خصوص

همین دلیل انوا الگوهای موسسات آموزش عالي به منظور

داللتهای آن برای نظام دانشگاهي و فرهنگ و ارزشهای آن

سازش با چنین تقاضایي ایجاد شده است بدون نظرداشت به

و همچنین نظام اجتماعي به همراه داشته است .در این ارتباط،

اینکه ممکن است این تقاضا کاذب و به دور از نیازها و

قارون [ ]21نیز به این وضعیت اشاره داشته که توسعه کمي

ظرفیتهای واقعي محیطي باشد .در این ارتباط سرو و

آموزش عالي در ایران به دلیل نابرخورداری از الگوی

همکاران [ ]22نیز بر ثاثیرپذیری سیاستهای توسعه آموزش

نامناسب و فقدان توجه به کیفیت زمینه ساز اتالف منابع را

عالي در ایران از تقاضای اجتماعي تاکید ورزیدهاند که منجر

موجب گشته است .همه این موارد در حالي بروز ميکند که

به شکل گیری سیاستهای انفعالي و در نتیجه آن عدم اجرای

ارزش ها و انتظارات اجتماعي از دانشگاه به سرعت در حا

سرزمیني در عرضه آموزش عالي و تاسیس بي رویه

تغییر و تحو است .این وضعیت موجب شکاف میان آموزش

مراکز آموزشي ،بیکاری زیاد فارغ التحصیالن دانشگاهي و در

عالي و جامعه و در نتیجه آن کاه

ارزش تحصیالت

نتیجه شکل گیری سیاستهای انفعالي و افقت کیفیت آموزش

دانشگاهي و شیو پدیده صندليهای خالي یا ظرفیتهای

عالي شده است.

پذیرش خالي مانده در زیرنظامهای مختلف آموزش عالي

از طرفي چنین تفکر مداخلهجویانهای در تودهای سازی

ميشود.

آمای

آموزش عالي در ایران منجر به استقرار یک مدیریت علمگریز
بهره بردار در عرضه یا تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو

 -6نتيجهگيري

شده که به واسطه آن ،دغدغه و اولویت مدیران دانشگاهي

بحث و تفسیر یافتهها این نتیجه را به دست ميدهد که

حرکت در این مسیر است ولو اینکه در تضاد با واقعیات

تودهای شدن آموزش عالي در ایران به ویژه از منظر عرضه یا

علمي و تحوالت محیطي و اجتماعي باشد .از این رو کلیدی-

تخیصص ظرفیت پذیرش دانشجو با منطقهای مختلف

ترین عامل پشتیبان تصمیمگیری سیاست گذاران و مدیران در

اقتصادی ،سیاسي ،عدالت خواهانه در تفکر مداخله جویانه و

عرضه آموزش عالي و ظرفیتهای پذیرش پیروی از اسناد و

متمرکز دولتي با همه فواید احتمالي که ممکن است داشته

قوانیني است که بر اساس تفکر مداخله جویانه نقشه راه و

باشد در کلیت آن با شکست مواجهه شده است .از این رو،

مطلوب عرضه آموزش عالي را فراهم کرده است و این

برای مواجهه موثر با پدیده صندليهای خالي الزم است
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بازاندیشي جدی در تفکر تودهای شدن آموزش عالي در ایران

یک آموزش با کیفیت باشد تا موجبات رشد توانمندیهای

صورت گیرد به نحوی که این جریان به صورتي هدفمند و

یکپارچه افراد برای زیست نقادانه ،مبتکرانه و سازگارانه در

مبتني بر مرجعیت علمي ظاهر شود .در این مسیر حسب

عرصههای مختف زندگي شخصي ،اجتماعي و حرفه ای را

داللتهای سیاستي زیر ميتواند موثر باشد:

فراهم نماید .چنین کیفیتي محقق نميشود مگر زماني که

 .1توصیه ميشود تودهای شدن آموزش عالي در ایران در یک

دانشگاه بعنوان یک نهاد خوداندی

و پویا همچون یک

تفکر سازگارانه و مبتني بر رویکرد غیر متمرکز با به رسمیت

دیدهبان به رصد و تحلیل نقادانه تحوالت اجتماعي در ابعاد

شناختن آموزش عالي و دانشگاه به عنوان یک نهاد

مختلف آن اعم از اقتصادی ،محیطي ،فرهنگي ،نسلي و..

و پویا صورت پذیرد .به این معني که منطق

پرداخته و با فهم مداوم کیفیت ،آن را در آموزش دانشگاهي

یافتههای پژوه

خوداندی

انعکاس نماید.

تصمیمگیری در عرضه آموزش عالي یا تخصیص ظرفیت
پذیرش دانشجو رابطه ارگانیک و پویای دانشگاه با محیط
پیراموني خود باشد تا از این طریق با گفتگوی انتقادی و

سپاسگزاري

سازنده دانشگاه با محیط خود نقطه بهینه عرضه و تقاضای

مقاله حاضر برگرفته از پروژه «طراحي و استقرار نظام جامع

آموزش عالي شناسایي و به صورت مستمر مورد بازبیني قرار

پشتیبان تصمیمگیری در بهینهیابي ظرفیت پذیرش دانشجو:

سیاستگذار در این مسیر تنها معطوف به

مطالعهای به منظور مواجه با پدیده صندلي خالي در عصر

گیرد و نق

حمایت و نظارت تسهیلگرایانه شود.

تودهای شدن آموزش عالي در ایران» مصوب مرکز تحقیقات

 .2در عرضه یا تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو مبتني بر

سیاست علمي کشور در ارتباط با دومین فراخوان حمایت از

منطق ارتباط ارگانیک و پویای دانشگاه و جامعه برای اینکه

پژوهشگران خوشآتیه سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری

مالحظات عدالت خواهانه برآورده شود ،مناسب است

ميباشد .به این واسطه ،از مجموعه مدیریتي و کارشناسي این

بازبینيهای در مفهوم عدالت صورت گیرد .در این ارتباط

مرکز به منظور تسهیل فرایند اجرای بهینه این پروژه قدرداني

مناسب است سیاستهای عرضه و پذیرش دانشجو به نحوی

ميشود.

سازماندهي شود که عدالت هم در فضای مشارکت و هم در
فضای نتیجه محقق شود.
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