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 چکیده:
سترده منافع و بازار اثرات لیلتح حاضر تحقیق هدف  عالی آموزش  گ

عی و فردي ابعاد در وده ایران آموزش نظام در اجتما ز تحقیق روش است. ب  ا
ع ستگی توصیفی نو عضاء تحقیق  جامعه است. بوده همب  5 علمی هیأت ا

شگاه شور دان ر نمونه و ک ساس ب زار است. بوده نفر 263 اي طبقه تصادفی ا  اب
رگرفته تحقیق سناد کلی هاي سیاست هاي شاخص از ترکیبی از ب  باالدستی ا

سب مدل  است. بوده باال، پایایی و تأییدي روایی با و )،2013( لندن کار و ک
ستفاده با تحلیل روش رم از ا ج است. بوده ساختاري معادالت ،PLS افزار ن  نتای
ر از حاکی ر فردي ـ بازاري ي مؤلفه دار معنی و مثبت اث  فردي، ـ بازاري غیر ب

عی بازاري غیر عی ـ بازاري و اجتما ستقیم صورت به اجتما  ،است بوده م
عی ـ بازاري همچنین ر اجتما ازاي غیر ب عی ـ ب ر فردي ـ بازاري غیر و اجتما  اث
ستقیم شته م ز است. دا ر فردي ـ بازاري طرفی ا عی ـ بازاري غیر ب  و اجتما

ر فردي ـ بازاري غیر ستقیم غیر اث شته م  است. دا
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 مسأله یانب و دمهمق
 اصلی زاراب و دانش انباشت و تولید محل همچنین و توسعه اصلی محور عالی آموزش

 تضمین اصلی ارکان از عالی شآموز واقع، در شود.می شمرده فرهنگی میراث انتقال
 دولت و سیاسی نظام به همگونی و انسجام وحدت، ایجاد سیاست باشد.می آفرینی وحدت
 کشور ملی منافع ي کننده تأمین عالی آموزش کهاین به توجه با و شودنمی محدود خاصی

 و ضد هايجریان با عالی آموزش است. بوده هادولت توجه مورد خود کلی شکل در است
 عالی آموزش ي حوزه این نظرانصاحب اعتقاد به کهچنان روبروست، امروز جهان در نقیضی

 عالی آموزش که است شده باعث درویکر این است. شده پیچیدگی فوق وضعیت دچار
 غیر و اقتصادي هايزمینه ایرس در را جوامع پیشرفت که کانونی ي نقطه یک عنوان به

 کند. جلب خود به را بسیاري توجه کند،می تضمین نیز اجتماعی و فردي ابعاد در اقتصادي
 گسترش توان حد سر تا را خود عالی آموزش نظام تا شدند آن بر کشورها دلیل همین به

 و ستسیا نوع هر هستیم، عالی آموزش کیفی و کمی ارتقاي خواهان اگر مسلماً دهند.
 عالی آموزش نظام یک شاهد تا گیرد قرار موشکافانه بررسی مورد بایستمی آموزشی قانون

 باشیم. نیز پاسخگو و مدارمشتري گرا،کیفیت
 با آمریکا در اشتغال الگوهاي و درآمدها در جامعه و افراد براي عالی آموزش مزایاي

 کمک هايبرنامه سالمت، اب مرتبط رفتارهاي آنها است. متفاوت تحصیلی مختلف سطوح
 مزایاي دهند.می قرار مقایسه مورد را بعدي نسل رفاه شاخص و مدنی مشارکت اجتماعی،

 در دانشجویان براي است ممکن دومی اما شوندمی سند نقدي غیر مزایاي از ترراحت مالی
 باغل طرفی از )؛Baum & et. a.l, 2013( باشد ترمهم دارند مشارکت آنها که جامعه

 عوض در نیستند، عوامل علیت بررسی به قادر هاداده از ايمجموعه بررسی در مطالعات
 براي آماري و اقتصادي مدل طریق از عالی آموزش ثیرأت کردن منزوي براي تالش آنها

 فواید مورد در مطالعات اغلب ).BIS, 2013( هستند عوامل دیگر تغییرات دادن نشان
 بر بلکه دهند،نمی قرار مدنظر را یادگیري از مستقیم غیر و مستقیم تغییرات تروسیع
 جمله؛ از هايکانال طریق از است ممکن مستقیم اثرات دارند. تمرکز التحصیالنفارغ درآمد
 دهیجهت و اعتباربخشی و 2اجتماعی تعامالت ،1مهارتی و شخصیتی هايویژگی توسعه
 باالتر درآمد التحصیالن،فارغ دستمزد و هبیم حق به اشاره مستقیم غیر اثرات باشد. 3منافع

1 development of personal characteristics and skills 
2 social interaction 
3 accreditation and signaling benefits 
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 کیفیت و رفاهی ايهزینه مصارف، زندگی، محل همچون دسترس در هايفرصت تغییر و
 منافع )2013( لندن کار و کسب نوآوري و مهارت دپارتمان که )؛BIS, 2013( دارد مسکن
 نشان جامعه و فرد براي بازاري غیر و بازاري بعد دو در ساده طوربه را عالی آموزش

 با کیفی، و کمی هايبخش در علم، تولید نظر از ما کشور اینکه به توجه با دهد. می
 نامطلوب وضعیت همچون؛ مختلفی معضالت به تحقیقات دارد، فاصله جهانی معیارهاي

 ي انگیزه بودن پایین و یافتهتوسعه کشورهاي با مقایسه در ایران عالی آموزش نظام
 و فردي الگوهاي گسست )،Madhoshi & Niazi, 2010( دانش کسب در دانشجویان

 ,Ghaneirad( دارند اشاره پایدار علمی اجتماعات نگرفتن شکل و دانش تولید جمعی
Khosrokhavar, 2008(. و 1404 ایران اسالمی جمهوري اندازچشم ي برنامه طرفی از 

 دانشگاه منافع عیاجتما و فردي ي حوزه در مختلف بندهاي اساسی، قانون 44 اصل
 توانمی همچنین .باشد همخوان تواندمی جامعه بر اثرگذار علمی نهاد یک نوانع به

 و رشد براي نظام کلی هايسیاست مصرف، الگوي اصالح و اشتغال کلی هاي سیاست
 هابخش این در که کرد. اشاره عالی آموزش بخش در کشور تحقیقاتی و علمی ي توسعه

 لذا باشد. داشته متفاوتی اثرات تواندمی جامعه بر ثرؤم هنگیفر نهاد عنوان به دانشگاه
 و فردي ابعاد در عالی آموزش گسترده منافع و بازار اثرات تحلیل حاضر تحقیق هدف

 است. بوده 1 شکل به توجه با ایران آموزشی درنظام اجتماعی
 

 
 پژوهش مفهومی مدل :1 شکل

Fig. 1: Conceptual Research Model 

 اجتماعی ـ بازاري فردي ـ بازاري

 اجتماعی ـ بازاري غیر

 فردي ـ بازاري غیر
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 پژوهش نظري مبانی
 عالی آموزش منافع

 و تبیین تولید، اشوظیفه که فرهنگ و دانش علم، هايکانون از یکی عنوانبه دانشگاه
 ره رشد و گیريشکل بر تأثیرگذار مراکز ترینمهم از است، فرهنگ و معرفت علم، تعمق

 ومامق هايستون انعنوبه هادانشگاه دکر ادعا نتوامی تأجر به که حد بدان تا است تمدنی
 بنابراین برد. نخواهد جایی به ره تمدنی هیچ هادانشگاه بدون و هستند هاتمدن

 کشورمان در دانشگاه مفهوم از ايتازه تعریف باز کندمی ایجاب جدید عصر هاي ضرورت
 دارد، تکیه ایرانی و میاسال میراث منبع دو بر اینکه عین در دانشگاهی چنین گیرد؛ صورت

 کند فراهم آینده در ایرانی ـ اسالمی تمدن اعتالي براي را راه بتواند باید
)Khorramshad & Adami, 2009.( توأمان نگاه با آرمانی لحاظ به سازتمدن دانشگاه 

 و فطري بخش،نجات تمدنی هايآموزه و سو یک از ایرانی پیشرو و اصیل ناب، تمدن به
 و درخشان يهپیشین بر تکیه با گفتمانی منظر از و دیگر سوي از اسالمی رعیا تمام

 مرزهاي گسترش و تعالی در سعی ایرانی ـ اسالمی معنوي و فکري يهعقب و آمیزافتخار
 تلفیق وجه بر شده دانشگاه این از که مختلفی تعاریف در دارد. بوم و مرز این در دانش
 که است دانشگاهی ساز،تمدن هدانشگا ).Eslami, 2008( است شده تأکید ارزش و دانش

 تربیت و فرهیخته آموختگاندانش تربیت به جوان هاينسل به يتولید دانش انتقال با
 گیريشکل و ایشپید طریق این از و پردازدمی جامعه براي متخصص انسانی نیروي
 براي مناسب فضاي و اجتماعی ـ فلسفی هاينهضت و نو هايبینی جهان و هااندیشه

 سازدنتم دانشگاه ).Ejtehadi, 1998( سازدمی پذیرامکان را افکار تعامل و ردبرخو
 فرهنگی، علمی، هاياملتع و هاارتباط تقویت و گسترش يهدغدغ با ارتباطی دانشگاهی
 & Khorramshad( است هاملت و فلسفی ـ فکري مکاتب ادیان، میان اجتماعی،

Adami, 2009.(  
 رشد در تواندمی و کندمی خلق را آفرینترقی هاياندیشه و ابزارها سازتمدن اهدانشگ

 امر این و دهد انجام را خود واقعی رسالت چنانچه و باشد ثرؤم اقتصاد و اجتماع فرهنگ،
 حضور نقش، این ایفاي يهالزم کند. کمک تمدن رشد به تواندمی باشد، مداوم

 فن و علم و اندیشه مختلف هايحوزه با آن ارتباط و دانشگاه در نواندیش هاي شخصیت
 ي هجامع نتوانسته تاکنون زیاد، تالش رغمعلی که هدفی ).Ahamadzade, 2011( است
 واقعی معناي به که جوهتوسع است دانشگاهی سازتمدن شگاهدان رواین از بپوشاند. عمل
 شکوفایی و ملی يهجانبهمه و متوازن يهسعوت آن اندازچشم و دارد توسعه يهدغدغ کلمه
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 به توجه با ذال )؛Khorramshad & Adami, 2009( است ایرانی و اسالمی فرهنگ
 دپارتمان الگوي از استفاده با که است شده آن بر محقق سازتمدن دانشگاه رویکردهاي

 علمی مختلف هايحوزه در باالدستی اسناد و )2013( لندن کار و کسب نوآوري و مهارت
 منافع و بازار اثرات بیشتر چه هر ارتباطات شناخت جهت در ترکیبی رویکرد با ورکش

 این نماید. اقدام ایران هايدانشگاه در اجتماعی و فردي ابعاد در عالی آموزش يگسترده
 از ناشی مزایاي که طوريبه دهد،می پوشش را مشارکت از حاصل منافع تنها بخش
 هايهزینه طریق از صادرات از حاصل درآمد ،آف اسپین هايشرکت ،پژوهشی برداري بهره
 ,Baum & et al( کندنمی بحث را عالی آموزش هايجنبه دیگر و دانشجویی، المللیبین

2013; BIS, 2013.( 
 

عی و فردي سطح منافع  اجتما
 هايشاخص به دهید اجازه اجتماعی و فردي سطح منافع از بعد چهار به ورود از قبل
 شود. روشن بیشر اجتماعی و فردي رویکردهاي تا باشیم داشته اشاره بعد چهار از مختلفی

 يعرضه اخیر يدهه چند در باشد.می شغل و تحصیالت ياندازه به مربوط بحث اولین
 افزایش ينتیجه در اتّفاق این که یافته افزایش کار بازار به دانشگاهی التحصیالنفارغ نسبی

 60 يدهه در ولد و زاد نرخ افزایش از ناشی که است داده رخ اهدانشگ به ورود متقاضیان
 خواستار که افرادي نسبت در افزایش به توانمی عرضه افزایش این دالیل دیگر از باشد.می

 تحصیالت از افراد که فوایدي دلیل به پدیده این که کرد، اشاره باشند،می عالیه تحصیالت
 .دهدمی رخ کنند،می کسب بیشتر

 کرده تحصیل افراد اقتصادي موقعیت در کاهش عنوانبه توانمی را 1فرانیاز تحصیالت
 و گذشته، به نسبت شغل کسب براي کردهتحصیل افراد تقدم شدن کمتر گذشته، به نسبت

 برخوردارند، بیشتري تحصیالت از شانشغلی نیاز به نسبت افراد که، حالتی عنوانبه یا
 خواهد وجود نیز 2فرونیاز تحصیالت مقابل، ينقطه در ).Rumberger, 1981( کرد تعبیر
 تحصیالت سوم، حالت و داشت خواهند شانشغلی نیاز از کمتر تحصیالتی افراد، که داشت
 فرانیاز تحصیالت .داشت خواهند شانشغلی نیاز با مطابق تحصیالتی افراد که ،3نیاز مورد
 در مثال عنوانبه شود؛می محسوب برهزینه ايیدهپد بالقوه و دارد همراه به نامطلوبی نتایج

1 overeducation 
2 undereducation 
3 required education 
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 وريبهره کاهش همچنین و درآمد کاهش باعث است ممکن فرانیاز تحصیالت فردي، سطح
 بیکاري کارآیی، عدم موجب تواندمی نیز اجتماعی سطح در شود. افراد شغلی رضایت و

 در همچنین )؛Tsang & Levin, 1985( شود آموزشی هايهزینه رفت هدر و پنهان
 استفاده کامل صورتهب افراد هايتوانایی از آن در که حالتی به نسبت ملی رفاه کالن، سطح

 در مالیاتی درآمدهاي است ممکن عالوه، به و گیردمی قرار تريپایین سطح در شود،می
 يهبازد اي،مطالعه در )،Naderi, 2008( د.شو اتالف مولد، غیر تحصیالت با افراد تعلیم

 تهران، استان خانوار اجتماعی ـ اقتصادي هايویژگی هايداده از استفاده با را عالی آموزش
 پربازدهی گذاريسرمایه تهران، استان شاغالن براي آموزش که رسدمی نتیجه این به

 Ebrahimi. است چشمگیرتر هاآموزش سایر با مقایسه در عالی آموزش يبازده و باشد می
& et. al. (2015) طوربه رسمی تحصیالت سال هر يبازده دادند نشان خود تحقیق در 

 تحصیالت که افرادي افراد، تحصیالت بودن برابر صورت در و باشدمی درصد 3/9 متوسط
 کسب کمتري درآمد نیست، فرانیاز تحصیالتشان که افرادي با مقایسه در دارند، فرانیاز

 نیست، فرونیاز تحصیالتشان که کسانی به نسبت فرونیاز، تحصیالت داراي افراد و کنندمی
 نرخی با اما مثبت افراد، درآمد بر تجربه اثر همچنین کنند.می کسب بیشتري درآمد

 به نسبت کمتري درآمد مجردها، و زنان که شودمی مشاهده نیز و شودمی مشاهده کاهشی
 کنند.می کسب سایرین

Tsai (2011) که کسانی به نسبت دارند، فرانیاز تتحصیال که افرادي از دسته آن 
 فرونیاز تحصیالت که افرادي و کنندمی کسب کمتري درآمد دارند، نیاز مورد تحصیالت

 بیان و کنندمی کسب بیشتري درآمد، دارند نیاز مورد تحصیالت که آنهایی به نسبت دارند،
 .است بیشتر شانتحصیالت بودن فرانیاز احتمال کمتر، توانایی با کارگران که داردمی

 بلژیک کشور در Verhaest & Omey (2012) يمطالعه زمینه، این در دیگر پژوهشی
 ،دارندمی بیان نیز انتها در یابد.می کاهش فرانیاز، تحصیالت افراد، سن افزایش با باشد.می

 آنهایی به نسبت دارند، فرانیاز تحصیالت که افرادي تحصیل، هايسال بودن برابر صورت رد
 برابر صورت در اما آورد، خواهند دست به کمتري درآمد دارند، نیاز مورد تحصیالت که

 کسب بیشتري درآمد دارند فرانیاز تحصیالت که افرادي شغل، نیاز مورد هايسال بودن
 .کنندمی

 باشد.می درآمدها نابرابري و دموکراسی ي،رأ حق گسترش دیگر مهم مباحث از یکی
 مطالعات يرهدای ویژگی همین که است اجتماعی و اقتصادي شاخص کی درآمدها نابرابري

 این که ارتباط این در )؛Mehrbani, 2015( است گردانیده فراخ بسیار را آن به راجع
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 که گفت بتوان شاید شود،می هم هازمینه دیگر شامل یا است سیاسی لحاظ از تنها برابري
 در تنها دموکراسی، نظام در برابري اصل تاس معتقد دیدگاه یک دارد: وجود دیدگاه دو

 این دیدگاه این به قائلین اما شود.نمی خارج آن حدود از و دارد موضوعیت سیاسی يحوزه
 در جمله از اقتصادي برابري با مگر شودنمی محقق سیاسی برابري که دارند هم را عقیده
 حدود از تواندمی برابري که است آن بیانگر دوم دیدگاه غیره. و درآمدها ها،ثروت توزیع

 (اقتصاد، هازمینه يهمه در هافرصت برابري از ايدرجه معناي و شده خارج سیاسی
  ).Baiat, 2002( بگیرد خود به را غیره) و آموزش

 Justman ؛هستند متفاوت رویکردهاي ي دهنده نشان شده انجام تجربی هايبررسی
and Gradstein (1999) ي دهه اوایل در بریتانیا در رأي حق گسترش که کردند بیان 

 هايداده از استفاده با نیز Lindert (1994) است. داده کاهش را درآمدها نابرابري ،1900
 جمعیت و زنان رأي حق دموکراسی، تأثیر ي زمینه در 1930 تا 1880 سال از کشور 21
 که داد نشان غیره و بهداشتی رفاهی، هايهزینه و اجتماعی هايکمک بر دهندگانرأي

 بر معناداري و مثبت تأثیر شدن) دموکراتیزه از نمادي عنوان(به زنان رأي حق گسترش
 در گرفته صورت هايپژوهش از برآمده نتایج وجود، این با است. داشته اجتماعی هايکمک
 نیستند. قطعی چندان درآمدها نابرابري بر دموکراسی اثر با رابطه

Reuveny & Li (2003) بر دموکراسی معنادار آماري لحاظ از و منفی اثر به 
 مثبت اثر از شواهدي به  Mueller & Stratmann (2003)یافتند. دست نابرابري

 یافتند. دست التین آمریکاي کشورهاي در نابرابري بر دموکراسی
Feld & et al (2010) مخارج بر تأکید با بازتوزیع میزان بر مستقیم دموکراسی اثر 

 دریافتند آنها دادند. قرار خود تحقیق موضوع را سوئیس 1کانتن 26 در رفاهی غیر و اهیرف
 گسترش با یعنی دارد. رفاهی غیر و رفاهی مخارج بر منفی اثر مستقیم دموکراسی که

 در Mehrabani (2015) .گذاردمی نزول به رو جامعه در بازتوزیع میزان دموکراسی،
 اجتماعی طبقات به و یابدمی گسترش جامعه در رأي قح چه هر داد نشان خود تحقیق
 اقشار سمت به درآمد مجدد توزیع و یافته افزایش مالیاتی يبهینه نرخ کند،می نفوذ فقیرتر

 ایران براي آمده دست به شواهد یابد.می کاهش نابرابري لذا و گرددمی تروسیع فقیر
 بازتوزیع یا توزیع در کنندهتعیین یعامل توانمی را دموکراسی که دارد آن از حکایت
 و فردي سطوح بین نزدیکی ارتباطات شده، مطرح مباحث به توجه با دانست. درآمدها

 دیگران، تحمل و اعتماد به ،فرد به بیشتر تمایل باشد: داشته وجود تواندمی اجتماعی

1 Canton 
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 .شود نجرم اجتماعی سطح در را اجتماعی انسجام و اعتماد از باالتري سطوح تواند می
 وجود بازاري غیر و بازاري منافع بین روشنی تقسیم خط که گفت توانمی مشابه، طور به

 باشد بخش این هايویژگی تواندمی معتبر مطالعات یا و مزایاي از برخی بنابراین، ندارد.
)Baum & et al, 2013; BIS, 2013 .( 
 

راي  غیر بازاري ب  جامعهمنافع 
 عالی آموزش مشارکت بازاري غیر یا و ترگسترده منافع ردمو در اطالعاتی بخش این

 مشکل را آیندمی وجود به افراد منافع بین که تمایزي تواندمی این .است جامعه براي
 براي مجموع در که اثري و دیگران به افراد اعتماد از سطحی یک در افزایش مانند نماید.
 اجتماعی و فردي سطوح براي مرتبط دشواه است ممکن بنابراین دارد. ترگسترده جامع
 به که وقتی فردي منافع بین است ممکن بخش این در کاربرد طرفی از باشد داشته وجود
 بر سعی ي مطالعه واقع در باشد داشته وجود حساسیت شودمی توجه اجتماعی منافع
 است. داشته را ممکن صورت ترینمناسب و بهترین ي ارائه

 
غیر را منافع   ي افرادبازاري ب
 عالی آموزش مشارکت بازاري غیر یا و ترگسترده منافع مورد در اطالعاتی بخش این

 فردي سطح منافع این از بسیاري شد، اشاره قبلی بخش در که طورهمان .است افراد براي
 براي تمایل مطالعات کل طوربه .باشد داشته ترگسترده ي جامعه روي بر تأثیر تواندمی

 مربوط مسائل بر عالوه بنابراین دارند، سالمت ي زمینه ویژهبه فردي سطح عمناف بر تمرکز
  شود. اشاره قدرتمند و جدید مطالعات به است شده سعی گزارش در سالمت به
 

راي جامعه  منافع بازاري ب
 است. جامعه براي عالی آموزش مشارکت بازاري مزایاي مورد در اطالعات بخش این
 سخت دارد وجود افراد براي که منافعی بین تمایز تشخیص يبازار غیر منافع همچون

 ترگسترده ي جامعه براي جمعی صورت به که اثراتی و فردي وريهبهر افزایش مانند است،
 که باشد، داشته وجود است ممکن اجتماعی یا فردي سطح در مربوط شواهد بنابراین دارد.
 بهترین که مطالعه یک کل طوربه ما کردند. هارائ دوباره هايیافته و مشابه مطالعات نسبتاً

 منافع که وقتی مشابه، فردي منافع به حساسیت است ممکن کردیم. ارائه آید نظر به
 باشد. داشته وجود است، نظر مد اجتماعی
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راي   افرادمنافع بازاري ب
 ارائه افراد براي عالی آموزش مشارکت بازاري منافع ي درباره اطالعاتی بخش این

 تواندمی فردي سطح منافع این از بسیاري شد اشاره قبلی بخش در که طورهمان ند.ک می
 افراد بر درآمد فواید مورد در بسیاري مطالعات باشد. داشته ترگسترده ي جامعه بر تأثیر

 در وريبهره و اشتغال احتمال مانند مسائلی به روشنی به این چند هر است، متمرکز
 .),BIS 2013( است ارتباط
 

  پژوهش پیشینه
 داخلی تحقیقات الف)

Azadarmaki & et. al. (2012) ـ ایرانی پیشرفت الگوي عنوان به تحقیقی در 
 حاضر حال در تحصیلی پوشش میزان بهداشت، و آموزش هايشاخص بر تأکید با اسالمی

 موجب اسالمی انقالب از بعد هايسال در بهداشت وضعیت است رسیده درصد 95 به
 است. شده زندگی به امید توجه قابل افزایش

Serajzade & Feizi (2007) حد در الکلی مشروبات و سنتی مخدر مواد آنکه با 
 پایین آنان میان در اعتیاد و مصرف میزان است، دانشجویان دسترس در ايمالحظه قابل

 ،جنسی سنی، هايگروه بین در الکلی مشروبات و مخدر مواد مصرف الگوي همچنین است.
  دارد. وجود هايتفاوت قومیتی و پایگاهی

Masnavi & et. al. (2005) خوابگاهی شرایط بین دادند، نشان خود تحقیق در 
 وجود رابطه دانشجویی هايخوابگاه در انحرافی رفتار و جامعه شرایط و خانوادگی شرایط و

 .دارد
 

 خارجی تحقیقات ب)
 آموزش افراد بیشتر شد داده نشان پاارو مطالعات در Borgonovi (2012) تحقیق در

 نظر از که مهاجرانی به نسبت کنندمی تحمل بیشتر و اعتمادند قابل بیشتر عموماً دیده
 باشد.می کل طوربه جامعه براي مفیدي آیندپی که فقیرند آموزش

Keler (2006) اثرات و عالی آموزش و متوسطه ابتدایی، عنوان تحت خود تحقیق در 
 در دموکراسی ي کنندهتعیین واحد بزرگترین عنوانبه را عالی آموزش اقتصادي، رشد بر آن

 دانست. OECD عضو کشورهاي
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Blanden (2010) اجتماعی، ي طبقه و نسلیبین تداوم عنوان تحت تحقیقی در 
 وضعیت همان کودك یک حد چه تا تداوم، از درصد 20 حدود که است شده محاسبه

 حساب اختصاصی مدرك 16 براي این بردمی ارث به را خود مادر و پدر از درآمد یا کالس
 است. داده نشان را تداوم آن از نیمی حدود که شد

Feinstein & et. al. (2008) در بیشتري احتمال به کردهتحصیل افراد دادند نشان 
 خیریه سازمان یک در شرکت نمونه عنوانبه کنندمی شرکت اجتماعی هايشبکه ارتباطات

 محلی. هايدولت در مشارکت و داوطلبانه صورتبه
OECD (2011) رأي براي بیشتر زیاد احتمال به دانشجویان داد نشان تحقیقی در 

 انتخابات در آموزش سطوح بدون بزرگساالن از درصد 61 کنند،می شرکت انتخاباتی دادن
 ي درجه رايدا که کسانی میان در درصد 81 به رقم این اما کردند شرکت انگلستان
 بودند. تحصیلی

Brand (2010) 9 ،2006 سال در که دهدمی نشان متحده ایاالت مطالعات در 
 هايسازمان براي التحصیالنفارغ غیر از درصد 4 با مقایسه در التحصیالنفارغ از درصد
 .Borgonovi & Miyamoto (2010) شدند داوطلب اجتماعی رفاه گروه یا خیریه
 مختلف هايحیطه روي بر مثبت اثر آموزش باالتر سطوح که داد شانن OECD ي مطالعه

 قرار تأثیر تحت را مهاجرت به نسبت مثبت نگرش ویژه طوربه اما است داشته شهروندي
 سال 8 حدود زندگی براي انتظار توانندمی التحصیالنفارغ داد نشان OECD (2011) .داد

 .Kuntsche & et. باشند هستند، دارا را موزشآ از ترپایین سطوح با که کسانی از بیشتر
al. (2004)  تحصیلی مدرك از ترپایین سطح با که کسانی داد نشان هلند از تحقیقاتدر 

 با که کسانی از الکل حد از بیش مصرف شروع براي دارد احتمال بیشتر برابر 3 هستند،
  شوند. دچار بودند، دانشگاهی مدرك

Currie & Moretti (2003) دوران در کشیدن سیگار احتمال متحده ایاالت در 
 شده دیده دانشگاه آموزش سال دو با درصدي 8/5 نقاط کاهش که شد مشخص بارداري،

 را عالی سالمتی دارد احتمال بیشتر 80 تا 70 بین التحصیالنفارغ Bynner (2003) است.
 دهند. گزارش است آن رزی یا و ترپایین سطح 2 کردهتحصیل مشابه فرد یک با مقایسه در

Walker & Zhu (2013) ي چرخه در دانشگاهی ي درجه تأثیر عنوانبه تحقیقی در 
 با مردان سطح دو در افراد درآمد از نتیجه یک عنوانبه کاري زندگی مزایاي خالص درآمد،

  است. شده زده تخمین دالر 315000 با زنان و دالر 260000



 ... ابعاد در عالی آموزش گسترده منافع و بازار 

 
101 

BIS (2013) از را خود کار نیروي از باالتري نسبت هستند رانهنوآو که هاییشرکت 
 خدمت به تازه آنها شرکت که کسانی با مقایسه در کنندمی انتخاب التحصیالنفارغ میان

 بیشتر و علمی التحصیالنفارغ از کار نیروي از درصد 5 حدود در است. کرده اقدام نوآورانه
 3 تا 1 رسیده دوران به تازه هايتشرک مقابل در هستند دیگر هايگروه از درصد 8 از

 ايمنطقه اقتصاد در التحصیالنفارغ تأثیر Hermansson (2010) است. بوده درصد
 . است شده گرفته نظر در مقایسه اساس بر که زمانی دانشگاه مخارج تأثیر از تربزرگ

Galindo-Rueda & Haskel (2005) تخمین باالتر درصد 30 شرکت در وريبهره 
 تحقیقی در McMahon (2009) .باشند درجه یک داراي کار نیروي کل اگر شودمی زده
 به عالی، آموزش از اجتماعی و خصوصی مزایاي باالتر: سودمندي ،عالی آموزش عنوانبه

 و کودك) شناختی رشد طوالنی، عمر سالمت، جمله (از بازاري غیر شخصی منافع
 مبلغ به سالمت) در دولت ي هزینه کاهش و نگرش دموکراسی، جمله (از بیرونی اجتماعی

 یافتند. دست التحصیلفارغ ي بیمه دستمزد حق متوسط از بیش
Walker & Zhu (2013) ي چرخه در دانشگاهی يدرجه تأثیر عنوانبه تحقیقی در 

 برآورد دالر 252000 زنان براي و دالر 168000را مردان براي عمر ي بیمه حق درآمد،
 در دانشگاه تعامل و کارفرما عنوانبه خود تحقیق در Hogarth & et. al. (2007) کردند.

 التحصیالنفارغ به کارفرمایان تکمیلی، تحصیالت سطح هايمهارت يتوسعه و استفاده
 ابتکار از استفاده با مختلف، هايدیدگاه از را کارها انجام چگونگی آنها؛ زیرا نهندمی ارزش
 براي دانش سریع جذب و پذیريانعطاف و مساله حل آموزش، براي انتظار عدم و خود عمل
 عنوان تحت تحقیقی در Bloom & et. al. (2006) دهند.می تغییر جدید، انرژي و ایده
 آموزش، از باالتري سطوح با افراد عالی، آموزش عمومی منافع خصوصی: افزایش از فراتر

 دارند. را کارآفرینی هايفعالیت از باالتري سطوح
 

 پژوهش فرضیات
 دارد. اثر فردي ـ بازاري غیر منافع بر عالی آموزش فردي ـ بازاري منافع -1
 دارد. اثر اجتماعی ـ بازاري غیر منافع بر عالی آموزش فردي ـ بازاري منافع -2
 دارد. اثر اجتماعی ـ بازاري منافع بر عالی آموزش فردي ـ بازاري منافع -3
 دارد. اثر اجتماعی ـ بازاري غیر منافع بر عالی موزشآ اجتماعی ـ بازاري منافع -4
 دارد. اثر فردي ـ بازاري غیر منافع بر عالی آموزش اجتماعی ـ بازاري منافع -5
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 پژوهش شناسیروش
 تحقیق، ي جامعه است. بوده همبستگی پژوهش طرح و توصیفی پژوهش اجراي روش

 و مشهد فردوسی اهواز، چمران تهران، ارومیه، جمله از کشور دانشگاه 5 علمی هیأت اعضاء
 نفري 346 نمونه تعداد و ايطبقه تصادفی گیرينمونه از استفاده با که است بوده مازندران

 از باالتر عدد 263 پرسشنامه بازگشت میزان و شدند انتخاب مورگان جدول به توجه با
 برگرفته هايشاخص زا ترکیبی با ساختهمحقق ي پرسشنامه تحقیق، ابزار است. بوده 70/0
 کلی هايسیاست ،1404 اندازچشم ي برنامه و اساسی قانون 44 اصل کلی هايسیاست از

 تحقیقاتی و علمی ي توسعه و رشد براي نظام هايسیاست و مصرف الگوي اصالح و اشتغال
 پنج مقیاس اساس بر و گویه 35 با )،BIS( لندن کار و کسب مدل و ایران آموزشی نظام در
 اجتماعی، ـ بازاري مقیاس خرده چهار شامل ابزار، این است. شده تنظیم لیکرت ايجهدر

 کرونباخ آلفاي ضریب است. فردي ـ بازاري غیر و اجتماعی ـ بازاري غیر فردي، ـ بازاري
 بر عالوه آمد. دست به 92/0 و 94/0 ،88/0 ،90/0 ترتیب به حاضر پژوهش در ابزار این
 که ؛است شده استفاده تأییدي عاملی تحلیل روش از ابزار سازه تباراع تعیین منظور به آن،

 مدل با هاداده مناسب برازش نشانگر ها،یافته بخش در آمده دست به برازش هايشاخص
 دلیل (به PLS و SPSS افزارنرم از استفاده با تحلیل و تجزیه روش باشد.می گیرياندازه
 ,Chin& et al) هاداده در موجود روابط کشف و هافتاد جا گیرياندازه ابزارهاي عدم

 است. بوده ساختاري معادالت تحلیل و (2003
 
 پژوهش هاي یافته

 ساختاري مدل آزمون و بررسی
 و ،)Beta( مسیر ضرایب طریق از پژوهش هايفرضیه و PLS ساختاري مدل

 نمونه) زیر 200 (با استراپ بوت روش از همچنین است؛ پذیرامکان Q2 و R2 هاي ارزش
 نیز و شد؛ استفاده مسیر ضرایب معناداري تعیین جهت t ي آماره مقادیر محاسبه براي

  باشد.می مدل زاددرون هايسازه براي بینپیش ارتباط آزمون به مربوط Q2 مقادیر
 طرفی از است. آمده دست به 50/0 باالي عاملی بارهاي اکثر ،1 جدول به توجه با

CR و AVE جدول يادامه در باشد.می هاسازه کافی اعتبار يدهندهنشان کرانباخ آلفاي و 
 ارائه شده استخراج واریانس میانگین جذر و پژوهش هايسازه بین همبستگی ماتریس 2

 است. شده
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 هاي پژوهش بررسی اعتبار سازه :1جدول 
Table 1: Investigating the Validity of Research Variables 

بازاري ـ منافع غیر 
 اجتماعی

 بار عاملی
منافع بازاري ـ 

 اجتماعی
 بار عاملی

منافع غیر بازاري 
 ـ فردي

 بار عاملی
منافع بازاري 

 ـ فردي
 بار عاملی

Non-market-
social benefits 

Factor 
loading 

Market-social 
benefits 

Factor 
loading 

Non-market-
individual 
benefits 

Factor 
loading 

Market-
individual 
benefits 

Factor 
loading 

جرم و جنایت 
 0/86 کمتر

افزایش درآمدهاي 
 0/73 مالیاتی

گرایش بیشتر به 
 0/84 درآمد باالتر 0/82 ي دادنأر

انسجام اجتماعی 
بیشتر، اعتماد و 

 تحمل
0/88 

رشد اقتصادي 
ترسریع  0/88 

گرایش بیشتر به 
اعتماد و تحمل 

 دیگران
0/69 

کمتر قرار 
فتن در گر

معرض 
 بیکاري

0/76 

 0/76 ثبات سیاسی
انعطاف بازارکار و 

 0/89 نوآوري بیشتر

گرایش کمتر به 
ارتکاب (غیر 

 آمیز) خشونت
 جرم و جنایت

افزایش  0/73
اشتغال و 

 توسعه مهارت
0/87 

تحرك اجتماعی 
 0/89 بیشتر

وري  افزایش بهره
 0/88 همکاران

گرایش بیشتر به 
 0/81 داوطلب شدن

رسازي فرهنگی بست
براي پذیرش اعمال 
حاکمیت به جاي 

اعمال تصدي 
 توسط دولت

0/88 

کاهش بار بر روي 
امور مالی عمومی 
از هماهنگی بین 
نواحی راهبردي 
همچون بهداشت 
و پیشگیري جرم 

 و جنایت

0/66 
والدین آموزشی 

 0/82 بهتر
افزایش 

هاي فعالیت
کارآفرینی و 

وريبهره  

0/85 

 اجتماعی ي سرمایه
 0/89 بزرگتر

آماده کردن 
جامعه براي 

پذیرفتن تغییرات 
ساختاري در 
 اقتصاد ملی

0/76 
امید به زندگی 

ترطوالنی  0/89 

گسترش و ترویج 
مشارکت  ي روحیه

و فرهنگ تعاون 
 بین مردم

0/63 

ترغیب و تسهیل 
دسترسی یکسان 
افراد جامعه به 

اطالعات اقتصادي 
و فراهم نمودن 

هاي  فرصت
عادالنه براي 

 همگان

0/71 

احتمال کمتر به 
استعمال مواد 

مخدر و 
 مشروبات

0/57 

 ي اشاعه
فرهنگ 

رقابت سالم و 
مقابله با 
رفتارهاي 
اقتصادي 

 انحصارگرایانه

0/68 
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بازاري ـ منافع غیر 
 اجتماعی

 بار عاملی
منافع بازاري ـ 

 اجتماعی
 بار عاملی

منافع غیر بازاري 
 ـ فردي

 بار عاملی
منافع بازاري 

 ـ فردي
 بار عاملی

Non-market-
social benefits 

Factor 
loading 

Market-social 
benefits 

Factor 
loading 

Non-market-
individual 
benefits 

Factor 
loading 

Market-
individual 
benefits 

Factor 
loading 

ترویج فرهنگ 
توکل، قناعت، 

جویی،  صرفه
تحصیل مال حالل، 
عدم اسراف و تبذیر 

سازي  و  فرهنگ
 ي مصرف بهینه

 منابع

0/59 

بود محیط به
کسب و کار و 

هاي  ارتقاء شاخص
 آن

0/86 
احتمال کمتر به 

چاقی(فربه 
 شدن)

0/68 

تعمیق شناخت 
معارف دینی و 
مبانی انقالب 

 اسالمی

0/54 

ترویج و تقویت 
فرهنگ کار، 

تولید، کارآفرینی 
و استفاده از 

تولیدات داخلی 
عنوان ارزش  به

 اسالمی و ملی

0/31 

احتمال بیشتر 
هاي در مراقبت

پیشگیرانه، 
سالمت روحی 

 بهتر

0/81 

برقراري 
هاي  حمایت

مؤثر از 
بیکاران براي 

افزایش 
هاي  توانمندي
 آنان

0/55 

توجه به مبانی و 
احیاي تاریخ علمی 
و فرهنگی اسالم و 

 ایران

0/62   
 ي ارتقاء و توسعه

وجدان کاري و 
 انضباط اجتماعی

0/73   

CR 0/93  0/92  0/93  0/90 
AVE 0/59  0/58  0/58  0/59 

 0/88  0/92  0/90  0/94 آلفاي کرانباخ

 
 هامیانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی مؤلفه: 2جدول 

Table 2:  Mean, Standard Deviation and Component Correlation Matrix 
 4 3 2 1 معیارانحراف میانگین متغیرها

Variables Mean Standard 
Deviation 1 2 3 4 

    0/77 0/67 3/11 فردي بازاري
   0/76 0/38 0/65 3/41 غیربازاري فردي
  0/76 0/31 0/32 0/61 3/09 بازاري اجتماعی

 0/78 0/40 0/32 0/36 0/58 3/31 غیربازاري اجتماعی
 هستند شده استخراج واریانس میانگین جذر همبستگی، ماتریس قطر روي اعداد توجه:

P< 0.01 
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نشان داد، وضع موجود باالتر از حد  معیار انحراف و میانگین ،2 جدول به توجه با
 و اجتماعی بازاري غیر بین همبستگی بیشترین ،باشدها میمتوسط و پراکندگی خوب داده

 بررسی براي هستند. دارمعنی 01/0 سطح در روابط ي کلیه که باشد؛می اجتماعی بازاري
 نشانگرهاي با سازه آن همبستگی که است آن نشانگر AVE جذر ها،سازه واگراي روایی
 هاسازه مناسب روایی نشانگر که است دیگر هايسازه با اشهمبستگی از بیشتر خود

 هستند.
 شده ارائه استاندارد ضرایب به توجه با ساختاري معادالت مدل ،2 شکل به توجه با
  است. شده برازش لقبو قابل سطح در ضرایب و جداول به توجه با مدل است.

 

 
 استاندارد) (ضرایب پژوهش شده آزمون مدل :2 شکل

Figure 2: Research-Tested Model (Standard Coefficients) 
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 پژوهش متغیرهاي t و مستقیم غیر مستقیم، اثرات :3 جدول
Table 3: Direct, Indirect Effect, T of Research Variables 

 مستقیم اثر مسیر
 رغی اثر

 کل T مستقیم
 تبیین واریانس
 Q2 هشد

 Directeffect Indirect 
Effect T Total R2 Q2 

 ـ بازاري غیر به
 از فردي

    0/18 0/036 

   0/38 6/09 0/07 0/31 فردي ـ بازاري
   0/21 4/37  0/21 اجتماعی بازاري

 ـ بازاري غیر به
 از اجتماعی

    0/22 0/064 

 ـ بازاري
   0/31 5/04  0/31 اجتماعی

   0/34 2/46 0/08 0/26 فردي ـ بازاري
 ـ بازاري به

 از اجتماعی
    0/11 0/060 

   0/32 4/75  0/32 فرديـ  بازاري

 
 متغیر طریق از مالك متغیرهاي شده تبیین واریانس ي دهندهنشان 3 جدول

 آن شانگرن مثبت Q2 شاخص همچنین باشد.می مستقیم غیر و مستقیم اثرات بین، پیش
 مدل کلی بخش برازش شاخص دارند. را وابسته متغیر بینیپیش توانایی متغیرها که است

 باشد.می مناسب که 31/0 بررسی مورد ي نمونه براي شده آزمون
 

 پژوهش اجرایی مدل کلی بخش برازش شاخص :4 جدول
Table 4: The Fit Index of the General Part of the Executive Research 

Model 
Average AVE R2   (GOF) 

0/59 0/17 0/10 0/31 
 

 گیري نتیجه و حثب
 ابعاد در عالی آموزش ي گسترده منافع و بازار روابط تحلیل هدف با حاضر پژوهش

 فردي ـ بازاري منافع است؛ آن ي دهندهنشان 1 يفرضیه است. بوده اجتماعی و فردي
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 افزایش با گفت توانمی است. بوده اثرگذار فردي ـ بازاري رغی منافع بر عالی آموزش
 و شده تقویت فردي بازاري غیر رویکردهاي جدید هايمهارت ایجاد و کارآفرینی شرایط

 منافع که، داد نشان 2 ي فرضیه شد. خواهد تزریق جامعه به بیشتري سالمت و کارآمدي
 با گفت توانمی است. اثرگذار اجتماعی ـ بازاري غیر منافع بر عالی آموزش فردي ـ بازاري
 تقویت و برابر فرصت ایجاد و اقتصادي تحرکات جهت در فردي بازاري هايشاخص تقویت

 که، داد نشان 3 ي فرضیه برداشت. مثمرثمري هايقدم داخلی تولیدات از استفاده فرهنگی
 نوعی به است. راثرگذا اجتماعی ـ بازاري منافع بر عالی آموزش فردي ـ بازاري منافع

 اجتماعی فرهنگی ي عرصه در ویژه به شناخت تعمیق به منجر فردي بازاري منافع افزایش
 آموزش اجتماعی ـ بازاري منافع که، شد داده نشان 3 ي فرضیه در طرفی از شد. خواهد

 تعمیق که است آن از حاکی امر این است. اثرگذار اجتماعی ـ بازاري غیر منافع بر عالی
 کسب محیط و وريبهره بر اجتماعی مختلف هايحوزه در جامعه آگاهی افزایش و شناخت

 5 ي فرضیه همچنین شود؛ اسالمی هايارزش تقویت به منجر و باشد اثرگذار تواندمی کار و
 اثرگذار فردي ـ بازاري غیر منافع بر عالی آموزش اجتماعی ـ بازاري منافع که، داد نشان
 در مهمی نقش اجتماعی و فرهنگی هايسرمایه که باشدمی آن از نشان که است بوده

  دارد. جامعه در افراد زندگی به امید و سالمت دهیشکل
 فرهنگ ناکارایی همچون: مباحثی به متقابل اثرات و عالی آموزش منافع در تحقیقات

 داشتن وجود ).Fazeli, 2004( متخصص و دانشگاهی انسانی نیروي تربیت در دانشگاهی
 کمبود ،)Masnavi & et. al., 2005( دانشجویی هايخوابگاه در انحرافی تارهايرف

 نبودن مندضابطه ،)Ghaneirad, 2006( دانشگاه علمی فضاي در اجتماعی ي سرمایه
 مشروبات مصرف همچون بزهکارانه رفتار رواج ،)Kazemi, 2008( کشور در علمی تولیدات

 رواج، )Serajzade & Feizi, 2007( دانشجویان بین در اعتیادآور مواد دیگر و الکلی
 عضویت، )Serajzade & Babaei, 2009( دانشجویان میان در فرهنگی هايکجروي

 تحصیلی ي درجه سطوح افزایش)، Jafari, 2007( جدید دینی هايجنبش در دانشجویان
 )،Feinstein & et. al., 2008( جنایت و جرم هايهزینه کاهش در جوییصرفه و

 ترمتنوع جامعه و ترامن خیابان و شهري و ايمنطقه رشد براي کاتالیزور دانشجویان
)Munro, 2010 ،(آموزش ي وسیله به بهداشتی رفتارهاي در درك تفاوت )Cutler & 

Lleras-Muney, 2010 ،(پیشگیرانه مراقبت از مختلفی انواع از استفاده احتمال 
)Fletcher & Frisvold, 2009( پریشانی با بهتر ي بلهمقا و )Mandemakers & 

Monden, 2010 (کردند. اشاره  
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 ،ياقتصاد ي توسعه شامل پژوهشی ـ علمی هايفعالیت و عالی آموزش جهانی منافع
 سیاسی، ثبات و ساالريمردم تقویت جامعه، در بشري هايارزش اهمیت رفتن باال

 در هادانشگاه رمسی این در که است. زندگی عمومی کیفیت ارتقاي و اجتماعی بینی روشن
 هايزمینه در هاملت میان همکاري ترویج طریق از امنیت و صلح استقرار به کمک جهت

 حقوق و قانون حاکمیت عدالت، به همگان احترام افزایش منظور به فرهنگ و علوم آموزش،
 و جرم بزرگتر، اجتماعی ي سرمایه همچون، مباحثی در ما چه اگر دارند. حیاتی نقش بشر

 و ترطوالنی زندگی به امید قناعت، و توکل فرهنگ ترویج اجتماعی، انسجام کمتر، جنایت
 میان ضعیف تعامالت شاهد علمی اجتماع در اما کردیم. عمل خوب متوسط حد در ...

 و تعامالت این هستیم. پژوهشی و آموزشی هايرشته بیشتر در علمی کارگزارن
 باشد، آموزشی الگوهاي از ناشی حدودي تا تواندمی علمی و پژوهشی ضعیف هاي همکاري

 اجتماع در مشارکتی و تعامالتی الگوي و هاشیوه حاضر، حال در که است آن بیانگر که
 و ترویج کار، بازار انعظاف اقتصادي، سریع رشد همچون آن اصلی کارکردهاي با علمی

 کاري وجدان ي وسعهت و ارتقا مهارت، ي توسعه بیکاران، از مؤثر حمایت کار، فرهنگ تقویت
 بود، علم مولد این از پیش که آموزش نهاد جدید، عصر در ندارد. همخوانی باشد، که ... و

 تکامل دوران مدرن عصر اگر زیرا ببرد، فراتر علم هايمرز محدود افق از را خود نگاه باید
 براي هادن این اکنون هم بود، آموزش ي کارویژه تحقق براي دانشگاه نام به مستقل نهادي
 ي محدوده گسترش و هاکارویژه تغییر جز راهی انسانی جوامع بر خود تأثیرگذاري حفظ

 را خود هدف تنها توانندنمی هادانشگاه شرایطی چنین در بنابراین ندارد. خود تأثیرگذاري
 جاي به اخیر هايدهه در جهان علمی مراکز و هادانشگاه دهند. قرار فناوري به رسیدن
 دنبال را "فن ي توسعه براي علم" نگرش چنانهم "علم براي علم" رویکرد پیگیري

 سویی به را هادانشگاه دارد گرفته قرار بشر روي پیش که جدید عصر ملزومات اما کنند. می
 & Adami( کنند توجه انسانی اشکال ي کلیه در معرفت، به که داد خواهد سوق

Nasrollahi, 2007.( 
 
 
 
 
 
 

http://tnews.ir/tags/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa
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Abstract: 
 

The purpose of this study was to analyze the interaction between the 
market and wider benefits of higher education to individuals and society 
of the educational system in Iran. The method used in this study was 
correlational. Statistical population used in this survey faculty 5 
universities of the country and based on a stratified random sample of 
263 peopel were selected. Research questionnaire was the based on a 
combination of indicators of general policy documents and the model of 
business London (2013), Validity and reliability was suitable. Analysis 
method, was, structural equation with Using PLS software. The results 
indicate a significant, direct and positive effect on the non-market-
individual, non-market-social and market-social by market-individual. 
The market-social on non-market-social and non-market-individual has a 
direct effect. on the other hand, the market-individual on non-market-
social and non-market-individual has a indirect effect. 
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