چرا دانشگاه؟!

نگاهی به کارکردهای دانشگاه در ایران

دهی این مقاله که عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت
▐آمنه صدیقیان بیدگلی ▐نویسن 
علوم است با طرح این پرسش که هدف دانشجویان ایرانی در حال حاضر از حضور در دانشگاه چیست؟ و اینکه آیا
د د پاسخ به این سواالت
د یا نه؟ در ص 
دانشجویان ،دانشگاه را محملی برای برآوردن اهداف موردنظر خو د می بینن 
بر اساس یافته های طرح پژوهشی "ابعا د فرهنگی و اجتماعی کالس درس" در دانشگاههای ایران است .داده های
د ولی
د آن است که دانشجویان دانشگاههای ایران آینده چندانی برای اشتغال در رشته خو د نمیبینن 
کمی موی 
د و ادامه تحصیل
د و به دانشگاه میآین 
د به آینده برای آنان جدی است! از اینرو همچنان درس میخوانن 
هنوز امی 
د است که وزارت
د دانشگاه برنامهای در برابر این "امید" ندارد .صدیقیان معتق 
یدهند .در حالی که به نظر میرس 
م 
دهی "مدرک باالتر" فاصله بگیر د و به سوی سازمانی
د کنن 
د با سیاستگذاری مناسب از یک سازمان تولی 
علوم بای 
در جهت توسعه فردی و ملی حرکت کند.

دانشگاه یک سازمان اجتماعی است و از کارکردهای فراوان اجتماعی برخوردار است .تأثیرات نها د دانشگاه بر
تحوالت اجتماعی قابلانکار نیســت ،بلکه امروزه نقش ویژه و منحصربهفردی در تربیت دانشجویان و چرخش
نخبگان دارد .دانشگاه محیط اجتماعی ویژهای دار د که غالباً بهعنوان محیط اجتماعی غنیتر و دارای افرا د با سطح
فکر باالتر نسبت به محیط عمومی جامعه ،موردپذیرش همگان است .برای بسیاری از دانشجویان ،دستیابی به
این محیط نسبت به درس و تحصیل اولویت بیشتری دارد؛ زیرا در این محیط دانشجویان خو د را بهتر شناخته
و شخصیت خو د را میسازند .عالوه بر آن میتوانن د با دانشجویان و اساتی د بیشتری آشنا شون د و ارتباط مؤثری
در زمینههای اجتماعی داشــته باشند .فضای اجتماعی دانشــگاه نیز دانشجویان را متأثر میساز د و ارزشهای
یدهد .یکی از انگیزههای مهم
دموکراتیک و تمایل به مشارکت اجتماعی را در دانشجویان سخت تحت تأثیر قرار م 
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ورو د دانشجویان به دانشگاه نیز ،جنبههای مهم محیطی ازجمله تعامل با محیط تحصیلی است که میتوان د در
خودآگاهی و اعتمادبهنفس دانشجویان مؤثر باشد .هر محیط آموزشی بهمثابه نهادی اجتماعی و آژانس اجتماعی
کننده ،نقش عم دهای را در انتقال فرهنگ و درونی کردن هنجارها و ارزشهای اجتماعی ،تکوین شخصیت ،توسعه
مفهوم من اجتماعی ،یا ددهی مهارتها و آموزش فنون و علوم ایفا میکند .دانشگاه در همه سطوح ،ارزشهایی
نظیر مسئولیت اجتماعی ،پاسخگویی اجتماعی ،درگیر بودن اجتماعی و نظایر آن را در اعضا درونی میساز د و در
یدهد.
آنها آگاهیها و معانی مشترک ،رفتارها ،کنشها ،ارزشها و الگوی عمل را شکل م 
هیچ جامعه متمدنی یافت نمیشو د جز اینکه علم و تولیدات علمی در آن به رش د و نمو رسیده باشد .از سویی
آســتین در پژوهشی در ســال  1997به این نتیجه میرس د که در دروان تحصیل ،دانشجویان آزاداندیشتر،
سیاســیتر و به لحاظ اجتماعی دارای پیچیدگی بیشتری میشــون د و برای کار کردن با دیگران شایستهتر
میشــوند .یکی از مفاهیمی که در ابعا د فرهنگی دانشگاه بهکاررفته ،مفهوم فرهنگ یا فرهنگهای دانشگاه
است که به اعتقا د جامعهشناسان عنصری مهم در تحلیل آثار ،حرفه و زندگی دانشگاهیان است .دانشجویان
زمانی که وار د محیط دانشــگاه میشون د با فضایی فرهنگی مواجه میشون د که این فضا درک آنان را از خود
متأثر میسازد .گرچه فرهنگ دانشگاهی یکپارچه تجربه نمیشود .در واقع تجربههای دانشجویان در دانشگاه
تحت تأثیر شمار زیادی از عوامل مانن د فرهنگ بخشها ،سبکهای آموزشی و غیره قرار دارد .به همین دلیل
است که هنگامیکه دانشجویان دانشگاه را ترک میکنند ،دریافتها و نگرشهای متفاوتی در مقایسه با زمان
ورودشان به دانشگاه دارند .ورو د به دانشگاه یک رویدا د مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآم د و فعال
جوان در هر کشوری به شمار میآی د که غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آنها همراه است.

نگارگری مکتب هرات
سعدی در جامع کاشغر
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در کنار این تغییرات بای د به انتظارات و نقشهای جدیدی هم اشــاره نمو د که همزمان با ورو د به دانشگاه در
دانشــجویان شکل میگیرد .آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه ،جدایی و دوری از خانواده،
عدم عالقه به رشته قبولی ،ناسازگاری با سایر دانشجویان و اعتمادبهنفس ضعیف در محیط دانشگاه ،از جمله
شــرایطی هستن د که میتوانن د مشــکالت و ناراحتیهای روانی را در دانشجویان به وجو د آورن د و باعث افت
عملکر د تحصیلی آنان شود.
جامعه ایران بهتبع از جامعه جهانی با معیارهای مدرنیته آشــنا شــده و نشانگرهایی چون توسعهیافتگی،
عقالنیت ،علمگرایی ،روزآم د شــدن برای آن اهمیت یافته است و دچار تحوالت بسیاری گردیده است .امروز
تخصصگرایی یکی از ارزشــمندترین ویژگیها در جامعه ایرانی اســت ،پس سیستم آموزشی اعم از آموزش
مدرســهای و آموزش دانشــگاهی در کشور اهمیت فراوان یافته است و تقاضای اجتماعی برای حضور در این
سیســتم دانشگاهی تا ح د اعالی آموزش عالی تبدیل به یک تقاضای عمومی و امری همهگیر شده است .از
ســوی دیگر دولتمردان در غالب برنامههای توسعهای به گسترش نظام آموزش در کشور پرداختهاند .افزایش
قابلتوجه دانشگاهها و سیستمهای مختلف دانشگاهی و نیز افزایش قابلتوجه دانشجویان و فارغالتحصیالن
دانشگاهی پیرو همین فراین د اتفاق افتاده است .این امر خو د منجر به ورو د سیل تحصیلکردگان دانشگاهی
به نظام کار در جامعه میگر دد .خیل عظیم دانشجو ،دانشگاههای متع دد ،سرریز فارغالتحصیالن جویای کار
متناسب با منزلت دانشگاهی خو د به بازار کار ،میل به داشتن درام د باال و نه متناسب با شغل و ...همگی از نکات
قابلتوجه میگردند .دانشــجو بودن خو د یک امر مهم و یک تجربه اجتماعی بسیار وسیع و همهجانبه است.
دانشجو با دنیاهای جدیدی از دانش ،شناخت ،تعامل ،رسانه و تاریخ و جغرافیا آشنا میگر د د و دچار تغییرات
و تحوالت ذهنی بسیار میگر دد.
ســؤال اصلی یا دداشــت حاضر این است که هدف دانشــجویان ایرانی در حال حاضر از حضور در دانشگاه
چیست؟ و اینکه آیا دانشجویان دانشگاه را محملی برای برآوردن اهداف موردنظر خو د میبینند؟ برای پاسخ به
این دو سؤال از نتایج پژوهشی که نگارنده با عنوان «ابعا د فرهنگی و اجتماعی کالس درس» در دانشگاههای
ایران انجام داده ،اســتفاده شده اســت .این پژوهش در قالب برنامه پژوهشی «کالس درس» در پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی انجام ش د و نتایج بسیار ارزشمندی به دست داد .مقاله حاضر بخشی از اطالعات
را که به کارکردهای دانشگاه بازمیگر دد ،منعکس میکند.
پژوهش برای برآوردن اهداف خو د از روش کمی و تکنیک پيمايشــي اســتفاده نموده است .جامعه آماری
دانشجویان کلیه دانشــگاههای وابســته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سرتاسر کشور (به استثنای
دانشگاههای جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور) در ترم پاییز سال تحصیلی  1394-1393در نظر گرفته
شده است .طبق آخرین آمار موجو د نز د موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی کشور ،تعدا د دانشجویان
در کل  651524نفر هستند .نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران  2500نفر محاسبه شده است .نحوه
انتخاب دانشگاهها و دانشجوها بر اساس شاخص تهیه شده از نسبت دانشجو به اعضا هیئتعلمی است .درنهایت
 15دانشــگاه در کل کشــور به تصادف برگزیده ش دهاند .با قرار گرفتن این  15دانشگاه در نمونه 11 ،شهر در
اقصی نقاط کشور در نمونه قرار گرفته است که عبارتان د از شهر تهران (دانشگاه تهران ،شهی د بهشتی ،صنعتی
امیرکبیر ،عالمه طباطبایی) ،یاســوج ،تبریز ،همدان ،قائنات ،شیراز ،بروجرد ،سیستان و بلوچستان ،گلستان،
اردکان و جیرفت.
ميانگين سن پاسخگویان  22.8سال است 50.3 .درص د پاسخگويان زن و  49.7درص د مر د هستند .بهلحاظ
مقطع تحصیلی ،طبق آمار تنها  0.6درص د دانشجویان در دوره کاردانی هستند .اکثریت  59.1درصدی دانشجوی
كارشناسي هستند 32.9.درص د دانشجوی کارشناسی ارش د و  7.4درص د دانشجوی دكتري هستند .گروه علوم
انساني (با  41.5درصد) و سپس فني مهندسي (با  30.6درصد) بزرگترين گروههاي اين پژوهش هستند .گروه
علوم پایه و پزشکی  14.7درص د و گروه دامپزشکی و کشاورزی نیز  10.9درص د سهمیه از کل را دارا هستند.
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انگیزه ورو د به دانشگاه

برای پاسخ به این سؤال که هدف اصلی دانشجویان از حضور در دانشگاه چیست به سؤاالتی از انگیزه آنان
و نگرش به دانشگاه رجوع میکنیم .انگیزه دانشجویان در ورو د به دانشگاه یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار
در عملکر د تحصیلی و انتخابهای شغلی است .اینکه ،این امر تابع چیست و چه تأثیری بر وضعیت تحصیلی
دانشــجویان دارد ،قابلتوجه است .در بخشی از پژوهش از دانشــجویان پرسیده شده است« :هر فردي با
قص د و انگیزه متفاوتي وار د دانشــگاه ميشود ،مهمترين دليل شما براي آمدن به دانشگاه چيست؟» نتایج
ندهنده آن است که دلیل
قابلتوجهی به دســت آمده است که در دو اولویت بررسی شده است .نتایج نشا 
حضور در دانشــگاه بر دو امر فراگیری مهارتهای شــغلی و آموختن رشته مور د عالقه متمرکز شده است.
در تمامی تحلیلها از آماره «میانگین» برای ارائه تحلیل مناسبتر استفاده شده است .میانگینها به لحاظ
نظری بین  5-1قرار دارند.
به دست آوردن شغل مناسب در اولویت اول  26درص د و در اولویت دوم  14درص د انتخاب شده است .کسب
ت و توانمندی نیز که در راستای مهارتهای شغلی افرا د است در اولویت اول  5درص د و در اولویت دوم
مهار 
 13درص د انتخاب شده است .مهمترین دلیل دیگر آموختن رشته مور د عالقه است که  34درص د در اولویت
اول و  4درص د در اولویت دوم آن را انتخاب کر دهاند.
در گزینه دیگری یادگیری علم و کســب دانش بهطور محض مور د ســؤال قرارگرفته است و در هر اولویت
 12درص د انتخاب شده است .به صورتی میتوان آموختن رشته موردعالقه را با یادگیری علم و کسب دانش
همراستا دانست ،اما درواقع آموختن رشته مور د عالقه در راستای انتخاب شغل مناسب است و یادگیری علم
و کســب دانش امری «محض» و جویای دانش و حقیقت اســت .لذا درواقع میتوان نگاه به آینده شغلی را
اصلیترین انگیزه ورو د افرا د به دانشگاه دانست.
رســیدن به موقعیت اجتماعی بهتر و کسب پرستیژ باالتر ،کســب مدرک باالتر و خدمت به جامعه نیز
گزینههای دیگری هســتن د که تقریباً با نســبتهای برابر و البته بســیار پایینتری به نسبت گزینههای
پیشگفته ،انتخابشــ دهاند .ســایر گزینهها هر یک انتخاب بســیار کمی (در ح د  3-2درصد) را به خود
اختصاص دا دهاند .شــای د بتوان درص د پایین انتخاب گزینههایی مانن د رهایی از فشارهای خانوادگی ،تالش
برای ازدواج بهتر ،به تعویق انداختن ســربازی ،عقب نیفتادن از دیگران و سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت
را نکته مثبت و امیدبخش این مجموعه ســؤال دانســت .درواقع در رابطه با دانشگاه آمدن هدف بیشتر بر
کسب دانش یا مهارتهای شغلی متمرکز شده است و جای امی د است که مسائل فرعی (خصوصاً مسئلهای
مانن د رهایی از فشــارهای خانوادگی) به نسبت گذشته بسیار کم شده است .بررسی یافتهها تا این مرحله
ندهنده آن است که دستیابی به یک شغل مناسب ،مهمترین هدف دانشجویان برای ورو د به دانشگاه
نشــا 
است .این یافته را با یافتههای بعدی به آزمون میگذاریم و در مرحله بع د بررسی میکنیم که آیا دانشجویان،
دانشگاه را محمل مناسبی برای این امر میبینند؟

نگرش دانشجویان به يک دانشگاه خوب

از دانشجویان پرسی ده شده است« ،تصور آنان از یک دانشگاه مطلوب چیست؟» و گزینههایی در اختیار آنان
گذاشته شــده است .بیشترین پاسخها ( 40درصد) «ارتقا توانایی و تخصص علمی» دانشجویان را مهمترین
یدانند 28 .درص د نیز بهگونهای مســتقیم «تربیت دانشجویان برای اشتغال»
ویژگی یک دانشــگاه خوب م 
یدانند 12 .درص د اجتماعی شــدن دانشجویان 12 ،درص د تربیت
را مهمترین ویژگی یک دانشــگاه خوب م 
شهروندان خوب و  9درص د کمک به فهم حقیقت (بهعنوان دانش ناب) را انتخاب کر دهاند .در این پرسش نیز
میبینیم که نگرش اصلی دانشــجویان به دانشگاه نگاه به تخصص علمی و نیز نگاه به آما دهسازی آنها برای
دستیابی به آینده شغلی بهتر است.
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رضایت دانشجویان از دانشگاه

رضایت دانشــجویان از آیتمهای گوناگونی در دانشــگاه در قالب احساســات آنان ،سودمندی آموزشهای
دانشگاهی ،باســوا د شدن ،انطباق تجربه فر د از دانشگاه با تصویر ذهنی وی ،کمک به یکدیگر در جهت حل
مشــکالت ،رضایت از امکانات ،تناســب مقررات با نیازهای روز و نیز یک سؤال کلی در باب میزان رضایت از
خدهی به دو ســؤال موردنظر ،بررسی میگر دد .میانگین رضایت از
دانشــگاه ،بهعنوان آیتم دیگری برای پاس 
دانشگاه در قالب یک سؤال کلی  2.9است .یکی از مهمترین نکات این است که آیا دانشجو از حضور خو د در
دانشــگاه احساس وج د و شادمانی دار د یا خیر؟ میانگین احساس وج د فردی در ح د  3.3است و از میانگین
رضایت از موقعیت واقعی دانشگاه باالتر است .درواقع میتوان گفت ،دانشجویان از وضعیت احساسی خو د در
دانشگاه رضایت نسبی باالتری دارن د تا از موقعیت واقعی دانشگاه خود.
در گویه دیگری پرسیده شده که آنچه در دانشگاه میآموزید ،چقدر در زندگی شما استفاده میشود .میانگین
زیر ح د متوســط  2.8به دست آمده است و  37درص د اص ً
ال یا کم را انتخاب نمو دهاند .از سویی دانشجویان با
میانگین  3تصور میکنن د که در دانشگاه باسوا د میشوند .حتی  46درص د دانشجویان معتقدن د دانشگاه فعلی با
تصوراتشان از دانشگاه انطباق ندار د و این گویه میانگین پایین  2.5را ب هدست آورده است 50.درص د پاسخگویان
ندهنده
یدانند .میانگین  2.5ب هدستآمده نشا 
قوانین و مقررات دانشگاه را متناسب با نیاز دانشگاهی امروزی نم 
نگرش منفی آنان به کاربردی بودن قوانین است.
اعتما د انسان به محیط اطراف و افرا د برای اینکه اگر دچار مشکلی شو د به کمک او خواهن د آمد ،پدی دهای
انسانی است و نشانی از اهمیت انسانها برای یکدیگر دارد 49 .درص د پاسخگویان گمان میکنن د اگر در دانشگاه
دچار مشکلی شون د کسی نیست که به آنها کمک کند .متأسفانه میانگین پایین  2.5در این گویه ب هدستآمده
است که نشانه افت شدی د سرمایه انسانی است و بسیار قابلتأمل است.
آخرین سؤال در زمینه رضایت از دانشگاه به رضایت از امکانات بازمیگر دد .رضایت از امکاناتی مانن د آزمایشگاه،
کارگاه ،خدمات ،وسایل و  ...نیز پایین و در ح د میانگین  2.5است .بهطورکلی میتوان گفت دانشجو با عشق
و امی د و پس از طی نمودن دوره طوالنی تالش برای قبولی در کنکور وار د دانشگاه میگر دد ،اما بسیار زو د با
شوک قابلتأملی مواجه شده و میبین د که تصوراتش از دانشگاه با واقعیت موجو د در دانشگاه متفاوت است و
دانشگاه آنچنان جایی برای «دانشجویی» یا پاسخگویی به نیازهای شغلی آینده وی نیست.

عالقه به رشته تحصیلی و ادامه تحصیل

انتخاب رشــته تحصیلی در ایران ،متغیری تابع اختیار و عالقه به رشته و اجبارهای مختلف مبنی بر قبول
حتمی ،قبولی در دانشــگاه بدون شــهریه و  ...و ناآگاهی و عدم شناخت از رشتهها است .لذا به دالیل متع دد
طبیعی است که ع دهای از دانشجویان به رشته خو د عالقهمن د نباشند 5 .درص د پاسخگویان این پژوهش اص ً
ال
عالقهای به رشته خو د ندارند 11 .درص د عالقه کمرنگی دارند .در برابر  36درص د عالقه زیا د و  24درص د کام ً
ال
به رشته خو د عالقهمن د هستند .میانگین  3.6درص د برای پاسخهای دانشجویان ب هدستآمده است .خوشبختانه
عده قابلتوجهی از دانشجویان به رشته خو د عالقهمن د هستن د چراکه عدم عالقهمندی به رشته باعث کسب
نتایج نامناسبی در تحصیل و اشتغال میشود.
از ســوی دیگر علیرغم اینکه آنچنان رضایتی از دانشگاه در پاسخهای دانشجویان دیده نمیش د و فارغ از
مقطع تحصیلی آنها ،درص د قابلتوجهی از پاسخگویان عالقهمن د به ادامه تحصیل هستند .حدو د  28درصد
تمایل زیادی دارن د و حتی  34درص د کام ً
ال عالقهمن د به ادامه تحصیل هستند .تنها  16درص د به ادامه تحصیل
ندهنده عالقه افرا د برای
عالقهای ندارند .میانگین ب هدستآمده برای میل به ادامه تحصیل  3.7است که نشا 
باال رفتن در سلسلهمراتب دانشگاهی است و این موضوع میتوان د تقویتکننده نگرشی باش د که دانشجویان
تحصیل را در راستای مسائل شغلی خو د مفی د میبینند.
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نگرش به رشته تحصیلی

پاسخگویان با میانگین  3.8درص د تمایل دارن د بع د از اتمام تحصیل در رشته خو د کار کنند ،با میانگین 2.9
درص د فکر میکنن د میتوانن د با مدرک تحصیلی خو د کار خوبی پیدا کنند ،با میانگین  3رشته تحصیلی خود
یدانن د و با میانگین  3.3از ارزش و منزلت اجتماعی رشته تحصیلی خود
را درآمدزا و دارای بازده اقتصادی م 
رضایت دارند .پاسخگویان با میانگین  3.6به رشته تحصیلی خو د عالقه دارند 70 .درص د اعالم کر دهان د که خیلی
تمایل دارن د در زمینه رشته تحصیلی خو د کار کنن د که این مور د قابلتوجه است ،اما متأسفانه تنها  32درصد،
یعنی بسیار کمتر از نصف این تعدا د اعالم کر دهان د که احتماالً با رشته خو د میتوانن د کار مناسبی پیدا کنند.
حتی  14درص د تصور میکنن د اص ً
ال نمیتوانن د کار خوبی پیدا کنند .به همین ترتیب  13درص د پاسخگویان
رشته خو د را اص ً
یدانند .تنها  35درص د آن را از این نظر مناسب و دارای
ال درآمدزا و دارای بازده اقتصادی نم 
یدانند .در رابطه با رشــته تحصیلی ،نکته مهم دیگر ارزشــمندی و منزلت اجتماعی رشته
بازده اقتصادی م 
تحصیلی فر د است .حدو د نیمی از دانشجویان برای رشته خو د ارزشمندی و منزلت اجتماعی قائلاند.

جمعبندی

نگاه به میانگینهای کسب شده از گویههای مور د نظر این مقاله ،با توجه به اینکه میانگینها در فاصله 5-3
یدهد .در بررسی شاخص رضایت از دانشگاه این نگرش متوسط بهخوبی
معنا مییابن د این امر را به ما نشان م 
دیده میشود .دانشجویان با میانگین  2.9از دانشگاه رضایت دارند ،با میانگین  3.3از دانشجو بودن خو د احساس
وج د و شادمانی دارند ،با میانگین  2.8احساس میکنن د آنچه در دانشگاه میآموزن د در زندگیشان مور د استفاده
قرار میگیرد ،با میانگین  3به نظرشان در دانشگاه باسوا د میشوند؛ اما با میانگین کمتری یعنی  2.6تصوراتی
را که از دانشگاه داشتهان د با واقعیت منطبق میبینند ،با میانگین  2.5قوانین و مقررات دانشگاه را با نیازهایشان
منطبق میبینن د و با میانگین  2.5از امکانات دانشگاه رضایت دارند .دانشجویان با میانگین  2.5فکر میکنند
اگر در دانشگاه به مشکلی بخورند ،کسانی هستن د که برای رفع مشکل آنان تالش کنن د که این امر یک زنگ
خطر برای از دست رفتن حس همدلی و نو عدوستی در جامعه (خصوصاً سنین جوان و قشر دانشگاهی) است.
میتوانیم با اطمینان کسب مهارت در یک رشته تحصیلی که منجر به اشتغال مناسب گر د د را هدف و انگیزه
اصلی دانشجویان بدانیم و از سویی میتوان گفت دانشجویان چندان امیدی به دانشگاه بهعنوان محمل برآورنده
این هدف ندارند .اگر به انگیزه دانشجویان برای ورو د به دانشگاه نگاه کنیم مهمترین عوامل ذکرشده عبارتاند
از به دست آوردن شغل مناسب و یادگیری رشته موردعالقه تحصیلی .درواقع هر دو انگیزه بر مبنای اشتغال
است! از سوی دیگر در بررسی تصورات دانشجویان از یک دانشگاه خوب دیدیم که مهمترین مسئله برای آنان
ارتقای توانایی و تخصص علمی و سپس آماده شدن برای اشتغال بود .در این بخش نیز کارکر د آمادگی برای
اشتغال را بهعنوان مهمترین کارکر د دانشگاه میبینیم ،اما دانشجویان با میانگین  3.6به رشته دانشگاهی خود
عالقه دارن د و با میانگین  3.7میل به ادامه تحصیالت دانشگاهی دارند ،با میانگین  3.8درص د تمایل دارن د بعد
از اتمام تحصیل در رشته خو د کار کنند ،با میانگین  2.9درص د فکر میکنن د میتوانن د با مدرک تحصیلی خود
کار خوبی پیدا کنند .یک نمره اختالف مابین خواست آنها برای اشتغال در رشته تحصیلیشان و امیدشان
یدانند
برای کار در آن رشته وجو د دارد .با میانگین  3رشته تحصیلی خو د را درآمدزا و دارای بازده اقتصادی م 
و با میانگین  3.3از ارزش و منزلت اجتماعی رشته تحصیلی خو د رضایت دارند.
ندهنده آن است که آینده چندانی در رشته خو د یا در اشتغال در رشته خو د نمیبینن د ولی
هرچن د نتایج نشا 
یدهند.
هنوز امی د به آینده برای آنان جدی است! همچنان درس میخوانن د و به دانشگاه میآین د و ادامه تحصیل م 
چرا؟ و برنامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در برابر این «امید» چیست؟ آیا آنچنانکه بای د این انرژی عظیم
و ارزشمن د را جدی میگیرد؟ باوجو د چنین پتانسیلی وزارت علوم بای د با سیاستگذاری مناسب از یک سازمان
تولیدکننده «مدرک باالتر» فاصله بگیر د و بهسوی سازمانی در جهت توسعه فردی و ملی حرکت کند■
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