
  

  

  

  

عوامل مؤثر در سیاستگذاري آموزش عالی 

 ۴۴با رویکرد اصل 
  علی ربیعی

  زهرا نظریان  

  چکیده

دجـه و  مین بوأهـا را از تـ   ، دولتها و جمعیت دانشجویی ثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاهامروزه و در اک

ها و تحقق اهداف خـود   م برنامهجاها براي ان ا ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاهه امکانات الزم براي دانشگاه

هاي خود به کار گیرند، بدون آنکـه از مسـیر اصـلی     مین هزینهأبراي ت یهاي مختلف روش کنند تالش می

سازي بـه عنـوان یـک سیاسـت      خصوصی ،در این راستا .منحرف شوند ،خود که تولید علم و دانش است

توانـد داراي آثـار و    که مـی  آید ه حساب میها ب گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقالل مالی دانشگاه

سـازي   ترین آثـار خصوصـی   این مطالعه، شناسایی مهمهدف . عواقب منفی  باشدهمچنین نتایج مثبت و 

شود تا بـه دو   کوشش میبدین منظور  پس از بررسی  مباحث نظري، . هاي دولتی در ایران است دانشگاه

تواند باشد و  سازي آموزش عالی در ایران چه می خصوصی ترین تبعات مهم: ال اساسی پاسخ داده شودؤس

هـاي تحقیـق نشـان     یافتـه  .توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار بـرد  کارهایی را میچه راه

شدن آموزش بـه نفـع    یتر جامعه و طبقات ایش فشار اقتصادي به طبقات پایینافزدهد که آثاري چون  می

هـا و ارتقـاي    انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه ها و ایجاد استقالل دانشگاهي جامعه، افزایش طبقات باال

  .بیشتري استاهمیت  داراي در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان علمی وضعیت

  يکلیدواژگان 

  قانون اساسی 44اصل  آموزش عالی، سازي، خصوصی

                                       
 دانشگاه پیام نور تهراندانشکده علوم اقتصادي و اجتماعی  دانشیار                               Email: alirabiee@pnu.ac.ir 
 ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور تهران یکارشناس                                Email: z.nazarian184@gmail.com 

  21/07/90: تاریخ پذیرش        24/01/90: تاریخ ارسال
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 مقدمه و طرح مسئله 

  کنوانسیون سازمان ملـل متحـد دربـاره   

ــا تبعــیض در آمــوزش  14 مصــوب ،مقابلــه ب

، آمـوزش را بـه عنـوان حقـی     1960 سپتامبر

ــوده   ــالم نم ــوم اع ــراي عم  & Hayton) ب

Paczuska,2002) هاي جاري، ایـن   و در سال

 1»جامعه یادگیرنـده «مفهوم به همراه مفهوم 

اسـت  تري به خود گرفته  تر و پررنگ ابعاد تازه

کیـد  أت مورد 2»حق یادگیري« و تحت عنوان 

ــی  ــتن حــقّ .گیــرد قــرار م یکــی از ، دانس

یادگیرنـده   هاي جامعه ترین مشخصه برجسته

ایــن،  عــالوه بــر  .)Brown, 2002(اســت 

دسترســی بیشــتر بــه آمــوزش عــالی، توزیــع 

تر منابع و بودجه در آموزش عـالی در   عادالنه

ریـزان و   ها توجه برنامـه  مقایسه با سایر بخش

مـوده اسـت   سیاستگذاران را به خـود جلـب ن  

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی     معاونت پـژوهش (

، ص 1389 مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام،   

هاي مختلف جامعه  تغییراتی که در بخش). 4

هاي سیاسـی،   به خصوص در ارتباط با محیط

از کشورها رخ  اجتماعی و صنعتی در بسیاري

ــزایش داده و   ــارات  را اف ــاها، انتظ داده، تقاض

ایجاد کرده کـه  قوانین جدیدي در این بخش 

ــا    ــالی ب ــوزش ع ــال آن مؤسســات آم ــه دنب ب

                                       
1. Learning society  
2. Right to know 

 ,OECD) ؛اند هاي متعددي مواجه شده چالش

2007, p.17)  هـا   تـرین چـالش   از جمله مهـم

نگرانی در مورد عدم توانایی دولت در تـأمین  

ــا ســایر   بودجــه آمــوزش عــالی در مقایســه ب

 ,Barr & Crawford) وظـایف اصـلی اوسـت   

حاصـل از بررسـی    این میان نتایج در .(2005

الگوهاي متداول بازتوزیعی در آمـوزش عـالی   

هـا و سـازوکارهاي    بر هدفمند سـاختن روش 

بازتوزیعی از طریـق تخصـیص مجـدد منـابع     

جلـب  هـاي عمـومی و    ملی و اختصاص یارانه

هــاي بشردوســتانه خصوصــی در یــک  کمــک

که الزم است اینو  ندرکید داأاقتصاد مختلط ت

الي شبه عمومی و تا آموزش عالی همچون کا

از طریق سیستمی دو رگه به صورت دولتی و 

 .)1381 جیمـــز،( خصوصــی ظـــاهر شــوند  

تحـوالت مهمـی کـه آمـوزش عـالی در قـرن       

بیستم شاهد بوده و مشکالتی که با آن مواجه 

اقتصاددانان را بر آن داشته تا در ابتداي  شده،

ویکم، بـه دو نکتـه اساسـی توجـه      قرن بیست

ویان باید مشارکت بیشتري دانشج :ندکنویژه 

 و هــاي دانشــگاهی داشــته باشــند  در هزینــه

ریزي متمرکز  ها باید از قیدوبند برنامه دانشگاه

شک این به آن معناسـت   بی. دولتی آزاد شوند

 هاي که دانشجویان، خانوارها، صنعت و کمک

 مین مـالی آمـوزش عـالی نقـش    أمردمی در ت

است این توضیح  الزم . بیشتري داشته باشند



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

ن
تا

س
زم

 
13

90
  

   

 

249  

که بخش خصوصی نیز در کنـار دولـت بایـد    

تالش کند تا آموزش عالی به نحو بهتـري بـه   

یی و آگانه خود یعنی کیفیـت، کـار   اهداف سه

ــد    ــت یاب ــاعی دس ــدالت اجتم ــادزاده،(ع  عم

ــا تصــویب  . )116، ص 1388 در ایــران نیــز ب

هاي سوم  و  برنامه 44 هاي کلی اصل سیاست

بخـش   و چهـارم توسـعه صـراحتاً بـر توسـعه     

ــه  أخصوصــی کشــور ت ــده و در زمین ــد ش کی

ــد ت  ــداماتی همانن ــالی  اق ــوزش ع ــیس أآم س

، غیر انتفاعی، علمی هاي آزاد اسالمی دانشگاه

هاي شبانه صـورت گرفتـه    کاربردي و دوره –

شده، آمـوزش   است که با وجود اقدامات انجام

عالی کامالً خصوصی در کشور ایجاد نشـده و  

کل غیـر دولتـی بـه    ها صرفاً به ش این دانشگاه

در ایـن میـان آنچـه    . فعالیت مشغول هستند

مهم اسـت بررسـی پیامـدهایی اسـت کـه از      

سازي آموزش عـالی حاصـل    فرآیند خصوصی

توانند به دو صورت آثار  این آثار می. گردد می

این پژوهش با .  مثبت و یا منفی ظاهر گردند

توجه به ایـن مهـم  و بنـابر اهمیـت آمـوزش      

در توسعه و پیشرفت کشـور،   عالی و نقش آن

سامان یافته و در آن  تالش گردیده تا آثـار و  

ها به بخش خصوصی  تبعات واگذاري دانشگاه

هدف از این پـژوهش  . مورد بررسی قرار گیرد

سـازي   ررسی آثار و تبعات ناشی از خصوصیب

، ارائـه راهکـار بـه    هاي  دولتی کشـور  دانشگاه

هـا و   یـت استفاده هر چه بیشتر از ظرفمنظور 

سسـات  ؤها و م هاي موجود در دانشگاه توانایی

پژوهشی وابسته به وزارت علـوم، تحقیقـات و   

فناوري و تحقق اهداف برنامه چهـارم توسـعه   

.  اسـت  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی کشـور  

 سـازي  خصوصـی  پیامـدهاي   ،در این مطالعه

هاي دولتی کشور از پنج بعد سیاسی،  دانشگاه

ــاع  ــی و اجتم ــی و  فرهنگ ــادي، علم ی، اقتص

و سؤال مسئله . شود میساختار اداري بررسی 

کـه در  نتیجـه   این اسـت  اصلی این پژوهش 

آثـار  سازي آموزش عالی، چه  خصوصی اجراي

تواند بـه وجـود آیـد و بـراي      و پیامدهایی می

کارهـا و  رفع آثار و تبعات منفی آن از چه راه

   .توان استفاده نمود هایی می سیاست

  هاي نظري آموزه -1

:  ســازي آمــوزش عــالی خصوصــی 

ی، بـر  سازي در آموزش عـال  اصطالح خصوصی

شـود کـه در آن    فرآیند یا گرایشی اطالق می

ولتـی و  اعـم از د (ها و مـدارس عـالی    دانشگاه

ها و هنجارهاي عملی مربوط  منش) خصوصی

 جانستون،(به بخش خصوصی را پیش بگیرند 

ــت  )1383 ــال دس ــه دنب ــداکثو ب ــه ح ر یابی ب

 ,Bistang) وري و درآمد باشند کارایی و بهره

2005,p.4) .ــري    و ــک س ــی  ی ــه معن ــن ب ای

هــایی اســت کــه در دانشــگاه اتفــاق  فعالیــت

ها خدماتی  شگاهشود تا دان افتد و باعث می می
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لی به آنها عرضـه  که دولت به نام الزامات مارا 

منـابع جدیـد    و به یـافتن  کند، قطع کرده می

گري دولت را کـاهش و   ديمالی بپردازند، تص

. یس را افـزایش دهنـد  التـدر  ها و حـق  شهریه

سازي شامل تمرکز بیشـتر   همچنین خصوصی

گیري در داخـل دانشـگاه، افـزایش     بر تصمیم

منابع مالی خصوصی  استقالل علمی و توسعه

طور  هها ب دانشگاهامروزه  .(NEA, 2004) است

مین منـابع مـالی   أفزاینده بر نقش خود در تـ 

هـاي   ستفاده براي ارتقاي کیفیت برنامها قابل

کیـد دارنـد، زیـرا    أآموزشی و پژوهشی خود ت

آنها بیش از پیش خود را در یـک محـیط بـه    

ــ   ــایتی م ــر حم ــابتی و غی ــد  یشــدت رق بینن

ــم( ــاران،  هاش ــا و همک ــه  .)5، ص 1388 نی ب

 سـختی  بـه  ،یواقعـ  يدنیـا   اعتقاد جـونز در 

 یصخصو کامالً يها دانشگاه که گفت توان می

 اسـت  ممکـن  .دارنـد  وجـود  یدولتـ  کامال یا

 اسـتفاده  یدولتـ  اعتبـارات  از کـه  یمؤسسـات 

 يهیئت امنـا  یا مدیره هیئت يدارا کنند، یم

 کـه  یمؤسسـات  اینکـه  یـا  باشـند؛  یغیردولتـ 

 تـأمین  یخصوصـ  از بخـش  آنهـا  اعتبـارات 

اداره  یدولت و قوانین مقررات با اغلب ود،ش یم

در اغلــب  امــروزه   .)1383 جــونز، ( شــوند

کشورها اصالح یا تحـول در نظـام تخصـیص    

منابع مالی به عنـوان ابـزار مهمـی در زمینـه     

مدیریت نظام آمـوزش عـالی در نظـر گرفتـه     

ــادري،(شــده  ــی و ن ــه ) 25، ص 1388 عزت ب

سساتی که بیش از ؤاي که به آرامی به م گونه

مـات  هـاي بـازار رقـابتی و الزا    پیش با محرکه

شوند، تبـدیل   یت میبازرگانی و اقتصادي هدا

 انـد،  و از هویت دولتی خود فاصله گرفتهشده 

سسـات  ؤچنان که امـروزه بسـیاري از ایـن م   

ــاالیی از منــ   ــد ب ــابع  درص ــود را از من ابع خ

سسـات اقتصـادي و   ؤا و مهـ  خارجی، شـرکت 

، 1388 مهرگـان، (کننـد   مین مـی أبازرگانی ت

 هشـد تر ها در دنیـاي رقـابتی   دانشگاه) 58ص 

مین دسترسـی و برابـري در   امروز بـراي تضـ  

مین مالی أبخشی منابع ت آموزش عالی به تنوع

 ,Katharine & Lyall) انــد خــود پرداختــه

ــ  (2006 ــه ص ــدرت صــرفاً ب ورت یــک و بــه ن

ــی  سســهؤم ــی م ــاعی تلق ــر انتف ــد و  غی گردن

وبیش ناگزیرند کـه بـراي تنـوع و توسـعه      کم

هـا تعامـل    با بنگاه ،ع مالی و اعتباري خودمناب

ها و امکانات و تجهیـزات و   از سرمایه داشته و

ــابع     ــد و از من ــتفاده کنن ــا اس ــات آنه اطالع

 اختصاصــی بــراي خــود تولیــد درآمــد کننــد

(Etzkowtiz, 2001).    عقایــد متفــاوتی در

هـا   سازي بر کارآیی دانشگاه مورد اثر خصوصی

میلتـون  . سسات آموزش عالی وجود داردو مؤ

فریدمن
3
ا باید معتقد است که آموزش عالی ر 

ــن  بیشــت ــرا ای ــه حــال خــود گذاشــت؛ زی ر ب

                                       
3. Milton Friedman 
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بایـد   ،کند ها را اداره میسسات که دولت آنمؤ

مین ریق دریافت شهریه مخارج خود را تأاز ط

اسـت کـه مخـارج    وي بر ایـن عقیـده   . کنند

هـایی  اي را بایـد آن  آموزش تخصصـی و حرفـه  

ــره   ــه از آن به ــد ک ــی  بپردازن ــد م ــوند  من ش

نــرخ بــازدهی بــه عــالوه  .)1375 ابراهیمــی،(

خصوصی آموزش ابتـدایی نسـبت   اجتماعی و 

هاي مشابه در سطح آموزش متوسـطه   به نرخ

ــت   ــتر اس ــالی بیش ــال، (و ع ــوس و ووده  پول

نگر این مطلب است کـه  تحقیقات بیا .)1373

ــاوتی را  همــواره کشــورها سیاســت هــاي متف

ــاذ     ــی اتخ ــش خصوص ــترش بخ ــت گس جه

مین هـا چگـونگی تـأ   ترین آن اند که مهم نموده

نابع مالی در براي افزایش م.  منابع مالی است

توان بـه مـواردي    بخش خصوصی آموزش می

اخـذ مالیـات، اخـذ     هاي مردمـی،  چون کمک

شهریه در کنار اعطاي وام و بـورس تحصـیلی   

ــود   ــاره نم ــودي،(اش . )141، ص 1375 محم

خصیصه مشـترك تـدارك آمـوزش عـالی آن     

است که شهریه یکی از منابع اصلی درآمد بـه  

کـه  بـراي    طوري هب  .(Boyd,1999)شمار آید 

ــال ــراین  50 مث ــجویان  در اوک ــد دانش  درص

(Cabinet of Ministers of Ukraine 

Decree, 2008)، 73   83 درصـد در برزیـل و 

ــران   ــد در ای ــایت وزارت ع(درص ــوموب س ، ل

پردازند و ایـن   شهریه می) تحقیقات و فناوري

 هــاي تــا دانشــجویان از خــانوادهســبب شــده 

درآمدتر در دسترسی به آمـوزش عـالی بـا     کم

مشکل مواجه شوند و این در حالی اسـت کـه   

 یعـال  آمـوزش   یجهـان  کنفـرانس  بیانیـه  در

 پـژوهش  و یعال آموزش موضوع با که یونسکو

 2008ژوئیه  در توسعه و یاجتماع تغییر يبرا

 آمـوزش  کـه  است آمده شد، برگزار پاریس در

 در کـه  اي هعمد نقش بر عالوه یخصوص یعال

 ایفا يبرابر تضمین و یدسترس قابلیت يارتقا

 يها حمایت و دانشجو رفاه از باید است، کرده

 و محــروم دانشــجویان از يمــاد مناســب

 یونسـکو، (کند  اطمینان حاصل نشینان حاشیه

کوشـند تـا بـا     ها مـی  از این رو دولت .)2009

هــاي  و بــورس وام هــا، هزینــه اعطــاي کمــک

اي چـون هـدایا و    ویـژه  تحصیلی و تسهیالت

ــه کننــد  ــر ایــن مشــکل غلب اغلــب  .جــوایز ب

ي پیشرفته براي آموزش غیر اجباري کشورها

پردازند که  رانه میبه خصوص آموزش عالی یا

ــدالت ــه دارد گرایشــی ع  & Garsia) جویان

Walde, 2000). ــز در برخــی از ک ــورها نی ش

یـا بـا   (هـاي رایگـان    تعداد خاصی از دانشـگاه 

وجـود دارنـد کـه    ) پـایین لـی  هـاي خی  هزینه

 (2007, کند هایی اعطا می دولت به آنها کمک

Johnstone & (Marcucci.  ــین در همچنــــ

تشـویق   مـردم را   هـا   دولـت ها، برخی کشور

کنند که به بخش خصوصی آموزش عـالی   می
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محـیط  این امـر مسـتلزم ایجـاد    . کمک کنند

 هـایی  مالیاتی مطلـوب بـراي افـراد و شـرکت    

مـالی  هـاي   کمکبه پرداخت  تمایلکه  است 

 Council for aid(دارند براي مقاصد آموزشی 

to Education, 2010(.  

کمیــت و کیفیــت  ،در ده ســال گذشــته

رشد خوبی بـوده   دارايآموزش عالی در ایران 

فتصـد  اکنون حدود سه میلیـون و ه  هم. است

هاي دولتـی، آزاد   هزار نفر دانشجو در دانشگاه

نـد  ا مشغول به تحصیل اسالمی و غیر انتفاعی

که در این میان سهم بخش غیر دولتـی غیـر   

، 1389 آراسته و اسفندیاري،(قابل انکار است 

ــوزش  بحــث خصوصــی) 16ص  ســازي در آم

له ئبـا مسـ  1373 بار در سال عالی براي اولین 

سازي و واگذاري دانشگاه پیام نور به  خصوصی

این طرح کـه بـه   . بخش خصوصی مطرح شد

شدید منابع مالی دولـت بـه    دلیل محدودیت

همچنین . مجلس ارائه شده بود، تصویب نشد

 30 بر پرداخت مصوبه برنامه دوم توسعه مبنی

درصد هزینه تحصیل از سوي دانشجو نیز بـه  

هـاي   مشـی  خط 5و  4در بند . تصویب نرسید

ــه دوم    ــالی برنام ــوزش ع ــش آم ــی بخ اساس

هـاي مناسـب قـانونی     توسعه، بر ایجاد زمینـه 

هـاي   یتجاد دانشـگاه توسـط شخصـ   جهت ای

کید شده و این أحقیقی و حقوقی غیردولتی ت

ــده اســت   ــري ش ــت پیگی ــد توســط دول . رون

 دبیرخانــه شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی، (

 کلـی   هاي در این راستا ابالغ سیاست ).1375

انون اساسـی و نمـود آن در برنامـه    ق 44 اصل

هـاي   کیدي بر ادامه سیاسـت أچهارم توسعه ت

ــال ــدي   اعم ــدودیت تص ــت و   مح ــري دول گ

هاي اقتصادي دولت به بخش  واگذاري فعالیت

هاي ایـن اصـل    الغ سیاستاب. خصوصی است

هـاي الزم را در جهـت اجـراي     تواند زمینه می

. هـا را فـراهم آورد   سازي در دانشگاه خصوصی

هـایی از آمـوزش عـالی     شـکل  ریـ زهاي  نمونه

کـه  سسـاتی  ؤم. 1 :خصوصی در ایـران اسـت  

نظیر  کنندگانی کامل خود را از استفاده هزینه

امـا   ،کنند مین میأدانشجویان یا کارفرمایان ت

هاي دولتی  هاي دانشگاه ریزي تحت نظر برنامه

هاي غیر انتفاعی  شوند، مانند دانشگاه ارائه می

ازي که س  اي از خصوصی شکل میانه. 2 .و آزاد

در آن دولت با اهداف غیر  انتفـاعی، آمـوزش   

اما سهم قابل توجهی از  ،دهد ئه میاا ارعالی ر

هـاي   ، دانشجویان و خانوادهمنابع آن از دولت

هـاي شـبانه و    رهشود، مانند دو مین میأآنان ت

ــوزش  ــد آم ــور  کارشناســی ارش رحیمــی (مح

 .)1388 کلیشادي،

سازي آمـوزش عـالی    در زمینه خصوصی

در کشور و خـارج از آن تحقیقـات متعـددي    

مونـه رفیـع پـور    ي نبـرا  ،صورت گرفته اسـت 

سـازي بـر    به بررسی تأثیر خصوصـی ) 1381(
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اثربخشــی واحــدهاي واگذارشــده بــه بخــش  

خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس پرداخـت؛  

ــه   ــان داد کــ ــایج تحقیقــــات وي نشــ نتــ

ی و نیـز  سازي سبب افـزایش کـارای   خصوصی

ــه  ــت خــدمات ارائ شــده توســط  بهبــود کیفی

دهاي واگذارشــده بــه بخــش خصوصــی واحــ

هاي مشارکت  ؤلفهم) 1385(  ملکی. دگرد می

بخش خصوصـی در گسـترش نظـام آمـوزش     

عالی کشـور را تعیـین و بـا شناسـایی هفـت      

 اجتمـاعی،  اقتصـادي،   سیاسـی، (صلیلفه اؤم

آموزش و فرهنگ، جهانی شدن، سـاختاري و  

ثرتر را شناسـایی و  در  ؤهاي م ؤلفهم) مجازي

ذاکـر  . ت مدلی را استخراج و ارائـه نمـود  نهای

حقوقی و نیز به بررسی ابعاد ) 1388(لحی صا

ــگاه   ــتقالل دانش ــدیریتی اس ــران   م ــا در ای ه

. راهکارهایی را ارائه نمودپرداخته و در نهایت 

ارائــه  در مقالـه خـود بـه     )1389(جعفـري   

سازي آمـوزش و   مدلی مناسب براي خصوصی

) Smolicz )1999 .پرداخـت  پرورش در ایران

ار کشـور  سازي در آموزش عالی چهـ  خصوصی

و ایـران را بررسـی    لهستان ،استرالیا ،فیلیپین

وي به بررسی شرایط و سیستم آمـوزش   .ردک

نـد  ک عالی در این چهار کشور اکتفا و بیان می

کــه شــرایط سیاســی، اجتمــاعی و اقتصــادي 

ــ  ــن کشــ ــدام از ایــ ــوعی از هرکــ ورها، نــ

تـوان یـک    ند و نمیطلب سازي را می خصوصی

 .ورها ارائه نمـود الگوي جامع را براي همه کش

ــوآن   مـــک ــت  )2004(کـ ــد و  کیفیـ رشـ

ــل  را  هــاي خصوصــی دانشــگاه شــده در برزی

ــق  ــتحقی ــورا  رد وک ــی) 2005(م و  در بررس

مشـــارکت بخـــش دولتـــی و خصوصـــی در 

بیان نمود که مشکل عمده در  نمریکاي التیا

مـردم اسـت کـه مـانع از      این کشـورها، فقـر  

. رددگـ  مـی سـازي   هاي خصوصی پیشبرد طرح

Stromqvist )2006 (   ــود بــه ــق خ در تحقی

سـازي در   سازي و خصوصی بین تجاريرابطه 

) Sivalingam )2006. آموزش عالی پرداخت

د فاکتورهـاي ظـاهري حاصـل از    در مقاله خو

هــا یعنــی کــاهش  ســازي دانشــگاه خصوصــی

بهبـود کیفیتـی را در مـالزي طـی     ها و  هزینه

 Lyall. ردکـ تحقیق  1970 -2006هاي  سال

ــه) 2006(ارش و همکــ ــز در مقال ــد  نی اي رون

مریکــا را سـازي در آمــوزش عـالی ا   خصوصـی 

نـد کـه میـزان واقعـی     کن بیـان مـی   وبررسی 

ها در ایـن   هاي مالی ایالتی از دانشگاه حمایت

؛ به کشور به نسبت گذشته کاهش یافته است

تی مجبورنـد بـه   هاي ایـال  اي که دانشگاه گونه

خصـوص  بـه  (مین مـالی  سراغ سایر منابع تـأ 

بـا   )2008( تـیالك  .برونـد ) افـزایش شـهریه  

موجود در تقاضـاي ورود  هاي  توجه به تفاوت

شورهاي مختلـف آسـیایی،   ها در ک به دانشگاه

سـازي آمـوزش    ها به خصوصـی  گرایش دولت
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کشور این قاره مـورد تحقیـق    11عالی را در 

) 2009(رانش و همکا  Holzhacker .قرار داد

هـا را   ي دانشـگاه ساز نیز در تحقیقی خصوصی

کشور اوکراین، مغولسـتان، برزیـل و    چهاردر 

ــد  ــی کردن ــد را بررس ــر  .  هلن ــع اخی در مقط

ی کــه بــه طــور جــامع بــه بررســی  تحقیقــات

ســــازي در آمـــوزش عــــالی و   خصوصـــی 

هاي دولتـی کشـور بپـردازد، صـورت      دانشگاه

ــی و    ــرورت بررس ــن ض ــت و ای ــه اس نپذیرفت

  . زدسا حقیق در این رابطه را آشکارتر میت

دانشگاهی و رابطه آن بـا   4استقالل

دانشــگاه نهــادي اســت : ســازي  خصوصــی

برخوردار نیازمند استقالل علمی و سازمانی و 

ــی  از آزادي ــاي علم ه
5
ــه   ــتادان، ک در آن اس

 دانشجویان، کارشناسـان و کارکنـان   محققان،

مند از اطمینان و امنیت فکـري، شـغلی،    بهره

بـه تولیـد    مالی، سیاسی و اجتمـاعی بتواننـد  

تعهـدات اجتمـاعی    اندیشه و دانش و تعمیـق 

ــد اســتقالل  .)20، ص 1383 معــین،( بپردازن

دانشگاهی و مدیریت خـودگردان دانشـگاه را   

انــد؛ بــدین  خــود دانشــگاهیان تعریــف کــرده

صــورت کــه جمهــور دانشــگاهیان خودشــان  

دانشگاه را به عهده دارند و نظام دانشگاهی را 

مربوط بـه آن را   کنند و تصمیمات کنترل می

ــی  ــگاه م ــد در درون دانش ــتخواه( گیرن ، فراس

                                       
4. Autonomy 
5. Academic freedom 

مفهوم اسـتقالل دانشـگاهی    .)11، ص 1389

 یک مفهوم ثابت و پایدار در طول زمان نبوده؛

اي اسـت از   اما احتماالً مفهوم استقالل نتیجـه 

جانبه بین دانشگاه، دولت و جامعـه   تعامل سه

ــی آن مفهــوم اســتقالل،    اصــالح و  کــه ط

در استقالل  .)IAU, 2000( ودش میبازتعریف 

امـا  ، ها عوامل مختلفی وجـود داشـته   دانشگاه

نشگاهی در ترین آن عوامل بر استقالل دا مهم

 :ند ازا یافته عبارت کشورهاي صنعتی و توسعه

اجتمـاع  «سنت ها و هنجارهـاي تـاریخی   . 1

خاسـتگاه غیـر دولتـی دانشـگاه و     . 2 ؛»علمی

وجود . 3 لت؛تکوین و توسعه آن در بیرون دو

ها عالوه بر منابع عمومی  منابعی براي دانشگاه

و دولتی و از طریـق بخـش خصوصـی و غیـر     

هاي خصوصی یا غیرانتفـاعی   جنبه. 4 دولتی؛

در همین راسـتا   .)1382 فراستخواه،( دانشگاه

ــم ــی از مه ــایل  یک ــرین مس ــود آزادي «ت وج

ــی ــگاه» علم ــت در دانش ــاي آزادي  .هاس معن

ضـاي جامعـه علمـی در    علمی آن است که اع

هاي تحقیقاتی، آموزشی و تحصـیلی و   فعالیت

هاي علمی خود از هرگونه  خدمات و مشارکت

گونه مداخلـه یـا    تبعیض مصون باشند و هیچ

ها و  ها یا دیگر سازمان سرکوب از سوي دولت

ــد  ــد نکنـ ــا را تهدیـ ــابع آنهـ  World) منـ

University Service, 2002)   در مورد رابطه

اعـم از دولتـی و   (ازمانی دانشـگاه  استقالل س
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توان گفت که  سازي می و خصوصی) خصوصی

توانـد   سازي آموزش عالی معموالً می خصوصی

کننده به استقالل دانشـگاهی   یک عامل کمک

باشد، چرا که حداقل در تئـوري، بـا افـزایش    

راي سسات آموزش عالی بـ ؤرقابت، تقاضاي م

 ن،روشـ (یابد  آزادي عمل سازمانی افزایش می

ــگاهد .)208، ص 1388 ــوع   انش ــدون تن ــا ب ه

ــین    ــالی و اعتبــاري و در ع ــابع م حــال  من

، دولتی دارنـد  وابستگی شدیدي که به بودجه

توانند گوهر استقالل و آزادي علمی خود  نمی

مین زیـاده از حـد   أتـ  6الت .را صیانت بکننـد 

تـرین   دانشگاه از طریق بودجه دولتی را مهـم 

به نظر  .ته استمانع تحقق آزادي علمی دانس

صرفاً  مین  بودجهأوي، میان آزادي علمی و ت

. از طریــق دولــت نــوعی تنــاقض وجــود دارد 

مدیران یک چنـین دانشـگاهی ممکـن اسـت     

شعارهاي بلنـد و بـاالي اسـتقالل و آزادي را    

ولــی در عمــل اتفــاق دیگــري  ،تکــرار کننــد

نیز وابستگی دانشگاه هـا بـه    7تاسکر .افتد می

ر دنیاي رقابتی که به صورت بودجه دولتی راد

یک مشـکل   مداوم، محدودیت منابع به منزله

دهـد، خطـر بزرگـی     اساسی خود را نشان می

هـا و آزادي علمـی آنهـا     دانشـگاه براي آینـده  

  .)59، ص 1389 ،فراستخواه( داند می

                                       
6. Lott 
7. Tasker 

 :سازي هاي خصوصیعواقب و پیامد

ــی ــازي م خصوص ــالی  ؤس ــوزش ع ــات آم سس

ایج مثبـت و هـم   هم داراي آثـار و نتـ   دولتی،

ــت  ــی اس ــب منف ــار   .داراي عواق ــه آث از جمل

توان بـه   گونه مؤسسات می سازي این خصوصی

تر و توجـه  آافزایش انگیزه براي عملکـرد کـار  

بیشــتر بــه خواســت مشــتریان در یــک بــازار 

 .)119، ص 1388 روشـن، (رقابتی اشاره کرد 

 جـذب  يبـرا  همـواره  یخصوص يها دانشگاه

 رقابت یدولت يها گاهبا دانش جدید دانشجویان

 اختصـاص منـابع   بـا  را کار این آنها .کنند یم

 هند،د می انجام یبازاریاب منظور به بیشتر یمال

 و هنـد د مـی  افـزایش  را خود تنوع محصوالت

شـوند   مـدار  يمشتر بیشتر که کنند یم تالش

 در کـه  داشـت  درنظـر  باید .)2009 یونسکو،(

 يتجار کامالً شکل يساز یخصوص موارد اغلب

 شوند یم تشویق ها دانشگاه و گیرد یم خود به

 پـیش  يبـازار  شـبه  و يتجـار  رفتـار  کـه 

 کـه  دانند یم آنها  (Narayana, 2006)دگیرن

 رقابـت  يبـرا  کارآفرینانـه،  نگـرش  داشـتن 

 نیـاز  مورد یعال آموزش بازار در آمیز موفقیت

ــت ــالی،    . اس ــوزش ع ــاد آم ــدگاه اقتص از دی

هـاي   بودجـه  شگاهی که بیش از اندازه بـه دان

ــی   ــی آن هــم در شــکل نفت و مســتقیم دولت

رود  چندان انتظار نمـی  ،پترودالر وابسته باشد

 .اي را در پـیش بگیـرد   که نقـش کارآفرینانـه  
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بــرعکس در یــک الگــوي رقــابتی از عرضــه و 

تقاضا، احتمال بیشتري دارد که آموزش عالی 

 Upcraft and) بـه کـارآفرینی ســوق بیابـد   

Moore, 1990). انتقــال ز ســویی دیگــر امــا ا

هاي دانشگاهی یکی از  تکنولوژي و کارآفرینی

هـایی اسـت کـه پیشـاروي      ترین تله خطرناك

 هاي خصوصـی گسـترده شـده اسـت     دانشگاه

Tadmor, 2006)(. د توان نگیزه کسب سود میا

ثیر هـا تـأ   بر استقالل و خود مختاري پژوهش

وري و پیشرفت را در اختیـار  اگذارد و ایده فن

 افزایش با یاز طرف .(Weiss,1996)رد خود گی

 يگرا بـرا  نخبه يها دانشگاه آرمان بازار، فشار

 شـهروندان « عنـوان  بـه  دانشـجویان  تربیـت 

 یفراموشـ  بـه  روز بـه  روز »آینـده  فرهیختـه 

 عنـوان  بـه  دانشـجویان  از و شـود  یمـ  سـپرده 

 .شــود یمــ یــاد یعــال آمــوزش مشــتریان

 در همواره یآموزش عال جدید کنندگان فراهم

 بـه  را »یذهنـ  يهـا  مهـارت « کـه  نـد ا تالش

 يبـرا  را آنـان  و دهنـد  دانشـجویان آمـوزش  

 & Kwiek)سـازند  آماده کار بازار در موفقیت

Mickiewicz, 2003) این دیدگاه بـا روح   که

 در .هـا در تضـاد اسـت    سازي دانشـگاه  انسان

 ،یعـال  آمـوزش  بـه  یدسترسـ  افـزایش  بحث

 مانده دور نظر از یخصوص بخش سهم همواره

 کـه حضـور   دهـد  یمـ  نشان شواهد اما. است

 يهـا  فرصـت  افـزایش  در یخصوصـ  بخـش 

 يبـرا  ویـژه  بـه  یعـال  بـه آمـوزش   یدسترسـ 

 تر تـأثیر  پائین یتوانای با یقشرهای دانشجویان

دسترسی افراد . (Roksa ,2008 )است  داشته

هاي با درآمد کم یا متوسط  متعلق به خانواده

یابـد و   هش مـی ها کا به دنبال افزایش شهریه

 بنـــدي اي از افـــزایش قشـــر چنـــین جنبـــه

دانشـجویان بـه نفـع افـراد بـا درآمـد بــاالتر،       

 .کشـد  مـی استلزامات دموکراسی را به چالش 

 يهـا  بانـک  طـرف  از اعطاشده يها وام اگرچه

 و رایگان یتحصیل بورس ،یدانشگاه و يتجار

 هزینــه کمــک پرداخــت دیگــر يهــا شـکل 

ــیلت ــت يوســـ از یحصـ  اه،دانشـــگ و دولـ

ي هـــا هزینـــه کـــه هســـتند یســازوکارهای 

 کنند، می متعادل عالی را آموزش یافته افزایش

همـه   يبـرا  منـابع  ایـن  به یدستیاب میزان اما

ی متقاضـ  کـه  یهـای  خـانواده  و دانشـجویان 

 نشده تضمین هستند، یهای وام چنین دریافت

دانشـجویان   شـهریه  افزایش حال با این .است

 ثبت کاهش ینهزم در یمنف تأثیر است ممکن

باشـد   داشـته  مستعد و دانشجویان محروم نام

)Boarini et.al, 2008( . يهـا  یارانـه  ارائـه 

 یبخشودگ بیکار، فارغ التحصیالن به هدفمند

 و درآمد افراد کم نشده بازپرداخت وام هرگونه

 جملـه  از ،یدولتـ  بخـش  در شـاغل  کارکنان

 تضـمین  منظـور  به که هستند یهای سیاست

 آموزش  به یدسترس قابلیت زایشاف و يبرابر
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در مـورد   .)Barr, 2004( رود مـی  کار به یعال

رسـد کـه    به طور کلی بـه نظـر مـی   ایران نیز 

سسات آموزش ؤها و م هزینه و شهریه دانشگاه

هـا  و   گاهعالی خصوصی در مقایسـه بـا دانشـ   

سسات آموزش عالی دولتی بسیار باالسـت،  ؤم

ي متوسط طوري که تنها دارندگان درآمدها هب

اکز تحصـیل نماینـد و   و باال قادرند در این مر

 درآمد و بی بضاعت به واسـطه  دانشجویان کم

رداخت مخـارج و شـهریه ایـن    اینکه توانایی پ

از گردونـه   ،سسـات را ندارنـد  ؤهـا و م  دانشگاه

وند و در نتیجـه معمـوالً    شـ  خارج میانتخاب 

خصوصـی مشـتریان    ها و مراکز عالی دانشگاه

، ص 1388 روشـن، (کنند  جذب می توانگر را

از سویی دیگـر  گرچـه نظـام آمـوزش     . )164

ــالی در ا ــز   ع ــام متمرک ــک نظ ــور ی ــن کش ی

ــی  شــود کــه سیاســتگذاري و    محســوب م

ریزي آن توسط چنـد دسـتگاه رسـمی     برنامه

هاي آن  ؛ اما عمده هزینهگیرد دولتی انجام می

بـه طـوري کـه بـیش از     . بر دوش مردم است

هـاي   ان در ایران در دورهپنجم دانشجویچهار 

انـد و بخــش   اي مشـغول بـه تحصـیل    شـهریه 

ــأمین  عمــومی ــال ت ، مســئولیت کمــی در قب

، روشن( هاي آموزش عالی برعهده دارد هزینه

ــه   .)183، ص 1388 ــوط ب نگرانــی دیگــر مرب

ریزي درسی و تعیین محتـواي دروس و   برنامه

کاهش کیفیت تحصیلی و نیز کـاهش کیفـی   

ي از بســــیار. تاســــ اســــتادانعملکــــرد 

ــران   ــاحبنظران معتقدنــد در ای کیفیــت  ،ص

هاي غیردولتـی   تحصیل و پژوهش در دانشگاه

هـاي   تـر از دانشـگاه   و خصوصی بسیار پـایین 

این تفکر در میان عامه مردم نیز  .دولتی است

هــاي بخــش  دانشــگاه .خــورد مــیبــه چشــم 

خصوصی به دلیل اینکه پژوهش یـک فرآینـد   

مدت بـازده   در کوتاهبلندمدت است و احتماالً 

اقتصادي ندارد، توجه کافی به این امر خطیـر  

بـودن   از طرف دیگر بـه علـت پرهزینـه   . ندارد

هــاي  تقریبــاً تمــامی دانشــگاه  تحقیقــات، 

خصوصــی، مســئله تحقیقــات را کــه عــاملی  

، بـه  ضروري در توسـعه آمـوزش عـالی اسـت    

، ص 1388 روشن،(اند  دست فراموشی سپرده

گر این مطلـب  ات نشانهمچنین تحقیق .)164

ــت  ــرد هیئ ــه عملک ــی در  اســت ک ــاي علم ه

تـر و   هاي خصوصی به مراتـب پـایین   دانشگاه

شـرایط   .هاي دولتی است تر از دانشگاه ضعیف

ثیري اسـتادان در بخـش خصوصـی تـأ    کاري 

پـذیري   وري در تدریس و انعطافمنفی بر نوآ

استادان در طور کلی  هدر آموزش عالی دارد؛ ب

ــتم  ــز دس ــن مراک ــایینی درزدای ــت هاي پ یاف

جـام پـژوهش و   کننـد و دلگرمـی بـراي ان    می

یافتـه بـه    هاي اختصاص بودجه. تحقیق ندارند

پایین بوده و از آن استقبال  تحقیق و پژوهش

ور بـه  مجبـ  اسـتادان به همین علت  .شود نمی
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 ,Paggotti)هایی دیگـر هسـتند    داشتن شغل

هـاي   دانشگاه هایی، در چنین موقعیت .(2001

تمام وقت خود را بـه   استادانی تعداد خصوص

در نتیجه وضعیت  رسانند و حداقل ممکن می

کننـده اســت   نگــران کیفیـت تــدریس بسـیار  

2007) Erdene,-Bat(.   

  االت تحقیقؤس -2

تـرین آثـار و    مهـم : ال اصلی تحقیـق ؤس

سازي آمـوزش عـالی    تبعات ناشی از خصوصی

چـه راهکارهـایی بــراي    نـد؟ ا در کشـور کـدام  

ــاهش و ــی      ک ــات منف ــار و تبع ــع آث ــا رف ی

  سازي در آموزش عالی وجود دارد؟ خصوصی

  :االت فرعیؤس

ناشـی از   تـرین آثـار اقتصـادي    مهم .1

هاي کشـور   سازي دانشگاه خصوصی

 چیست؟

ناشــی از  تــرین آثــار سیاســی مهــم .2

هاي کشـور   سازي دانشگاه خصوصی

 چیست؟

ــار   مهــم .3 ــرین آث علمــی ناشــی از ت

 هاي کشـور  سازي دانشگاه خصوصی

 چیست؟

ترین آثار فرهنگی و اجتمـاعی    مهم .4

ســـــازي  ناشـــــی از خصوصـــــی

 هاي کشور چیست؟ دانشگاه

ناشـی  اداري  ترین آثار  ساختار مهم .5

ــازي دانشــگاه از خصوصــی ــاي  س ه

 کشور چیست؟

  روش تحقیق -3

ــر یــک مطالعــه   ــژوهش متکــی ب ایــن پ

صورت کیفـی  ه یاب از نوع اکتشافی و ب هزمین

ات نظـري از  و کمی است که در بخـش ادبیـ  

. روش مطالعات اسنادي اسـتفاده شـده اسـت   

ه از د تـا بـا اسـتفاد   شو میدر این مقاله تالش 

ــامع  ــویر ج ــان، تص ــري از  نظــرات کارشناس ت

هـا در کشـور    سازي دانشـگاه  عواقب خصوصی

 .وم گـردد تـرین تبعـات آن معلـ    ارائه  و مهـم 

صـورت همزمـان بـا اسـتفاده از     ه همچنین ب

ساي ؤن دانشگاهی و رو مدیرا ستادانانظرات 

راهکارهـایی جهـت    ،غیـر انتفـاعی  سـات  ؤسم

ــاهش و ــذ و     ک ــی آن اخ ــار منف ــع آث ــا رف ی

  .بندي شده است طبقه

ــق  ــن تحقی ــورت   ای ــه ص ــه مرحل در س

  : پذیرفته است

ــه اول موضــــوع  چــــون:  مرحلــ

ــی ــران    خصوص ــالی در ای ــوزش ع ــازي آم س

 ،منـد و پیچیـده   موضوعی است غیـر سـاخت  

ترین آثار ناشـی از   مهمبنابراین براي استخراج 

در . آن  از روش مصاحبه استفاده شـده اسـت  

االت مصاحبه با توجه به اهـداف  ؤاین راستا س

االت مربوط به آن تهیه و تدوین ؤتحقیق و س

منـد و محقـق    گردید که از نوع نیمه سـاخت 
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تـن از اسـتادان    20 در این میـان . ساخته بود

دریس و کارشناسـان مربوطـه در   شاغل به تـ 

هاي آموزش عالی، علوم سیاسی، اقتصاد  زهحو

ــوم اجتمــاعی انتخــاب شــدند   و حقــوق و عل

گانـه   تخاب این افراد ارتباط ابعاد پنجدلیل ان(

فرعی تحقیق بـا تخصـص ایـن افـراد     االت ؤس

ــی ــد م ــت در  ). باش ــاحبه نخس ــان مص در زم

االت اصلی و ؤخصوص هدف کلی تحقیق و س

پـس  شد و  ، توضیحات الزم داده میفرعی آن

بـا  . گردیـد  االت مربوطه مطـرح مـی  ؤاز آن س

طریـق  وجود محدودیت وسعت کم جامعه، از 

هاي عمیق، اعماق و زوایـاي موضـوع    مصاحبه

تـرین آثـار در    مورد بررسی قرار گرفته و مهم

بـه   :مرحله دوم. پنج بعد استخراج گردیدند

اي  آمـده پرسشـنامه   دست ههاي ب لفهؤکمک م

ــر ــ 18 مشــتمل ب ــر(ال ؤس ــا ض ــاي ب یب آلف

ــاخ ــد 81/0 کرونب ــرت  ) درص ــیوه لیک ــه ش ب

جامعــه آمــاري در ایــن فــاز از . طراحــی شــد

و  اعضــاي هیئــت  تحقیــق، شــامل اســتادان

هاي مدیریت و علـوم اقتصـاد    علمی دانشکده

سه دانشگاه تهران، عالمه طباطبایی و تربیـت  

بـا  (سسات غیـر انتفـاعی   ؤمدرس و مدیران م

روش  است کـه بـه  ) یالت دکتريسطح تحص

ــه ــه   نمون ــادفی خوش ــري تص ــاب  گی اي انتخ

در ایــن تحقیــق کلیــه اســتادان و . گردیدنــد

دانشکده و مدیران  6 اعضاي هیئت علمی این

امـا   ،اند مورد توجه بوده سسات غیر انتفاعیؤم

یا عدم حضور افـراد  به لحاظ عدم همکاري و 

هـاي زمـانی مجموعـاً حجـم      و نیز محدودیت

ن گردید که پس از ت 114 گیري بالغ بر نمونه

ــراد،   ــن اف ــین ای ــنامه در ب ــع پرسش  93 توزی

ــنامه  ــد 58/81(پرسش ــین  ) درص ــه محقق ب

، هـا  پس از اجـراي پرسشـنامه  . ردانده شدبازگ

ــ   داده ــژوهش، از پرسش ــام پ ــاي خ ــا  نامهه ه

اطالعـات کلـی تنظـیم     نگـاره استخراج و در 

افـزار   ، سپس کلیه اطالعات از طریـق نـرم  شد

مـورد  ) ه آزمون فریدمنوسیل هب(  Spssآماري 

در  :مرحله سـوم  .تجزیه وتحلیل قرار گرفت

این مرحله به منظور ارائه راهکارهایی مناسب 

جهت رفع و یا کاهش آثار منفی اسـتخراجی  

اي بازطراحی گردید  پرسشنامه ،از مرحله دوم

هـا و   مدیران دانشگاهتن از استادان و  20 و از

ـ   ؤم راي سسات غیر انتفاعی خواسته شـد تـا ب

. کارهایی را پیشـنهاد نماینـد  ذکرشده راهآثار 

  .دست آمد هترین راهکارها ب سپس مهم

  ها یافته  -4

 تـرین آثـار و عواقـب    استخراج مهم )الف

ــی هــا  از دیــدگاه   ســازي دانشــگاه  خصوص

در مرحله اول تحقیق و در مسیر : پاسخگویان

مطالعـــات اســـنادي و پـــس از آن فرآینـــد  

 18 کارشناسـان،  برگزاري مصاحبه عمیـق بـا  

سازي  خصوصی احتمالی پیامد مثبت و منفی 

ایـن  . بنـدي شـد   آموزش عالی کشف و دسـته 

االت فرعـی  ؤبراسـاس سـ  ( آثار  در  پنج بعـد 

  )1شماره  نگاره. (استخراج گردید) تحقیق
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دست آمده  هب هاي معرفـ ) 1(شماره  نگاره

  از نظر پاسخگویان

ها
یر

تغ
م

  

ف
دی

ر
  

  معرف ها

ي
اد

ص
قت

ر ا
آثا

  

1  
رقابتی شدن آموزش عالی و کسب درآمد 

  ها  دانشگاه

  تر جامعه فشار اقتصادي به طبقات پایین  2

  هاي دولت جویی در هزینه صرفه  3

4  
قانون اساسی و گسترش بخش  44تحقق اصل 

  خصوصی

  هاي جدید ایجاد اشتغال و شغل  5

ی
س

یا
س

ر 
آثا

  

6  
هاي سیاسی  فقدان مشارکت در تشکل

  صوصی هاي خ دانشگاه

7  
عدم مشارکت دانشجویان  در اعتراضات به 

  ها شدن دانشگاه دنبال خصوصی

ی
لم

 ع
ار

آث
  

  هاي آموزشی و پژوهشی ارتقاي کیفیت برنامه  8

9  
هاي  کاهش نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه

  خصوصی و افزایش کارآیی

  در نظام آموزش عالی علمیارتقاي وضعیت   10

  ن دانشجویان از نظر علمیایجاد تفاوت میا  11

ی
نگ

ره
و ف

ی 
اع

تم
ج

ر ا
آثا

  
  هاي رسمی نظام عدم انتقال ارزش  12

13  
هاي اجتماعی و طبقاتی شدن  افزایش نابرابري

  آموزش به نفع طبقات باالي جامعه

  هاي فرهنگی میان دانشجویان ایجاد تفاوت  14

ي
دار

ر ا
تا

خ
سا

ر 
آثا

  

15  
انعطاف ها و ایجاد  افزایش استقالل دانشگاه

  ها بیشتر در مدیریت دانشگاه

16  
کاهش فساد و انحراف ناشی از اختیارات دولتی 

  ها در سطح دانشگاه

  کاهش بوروکراسی اداري و تمرکزگرایی  17

18  
افزایش ریسک تضاد اهداف حامیان مالی تحقیق 

  دانشگاهی با اهداف علمی

ها و کشف اهمیت  بررسی پرسشنامه) ب

در مرحلـه دوم  : دهندگان پاسخآثار از دیدگاه 

 هــا، آوري پرسشـنامه  و پـس از جمـع   تحقیـق 

ــی ــخ  ویژگ ــک پاس ــاي دموگرافی ــدگان  ه دهن

و سـپس  میـزان   ) 2شـماره   نگـاره (استخراج 

ــ  ــه س ــته ؤپاســخگویی ب ــنامه بس االت پرسش

نتایج حاصل از ارزیابی اولیـه در  . دست آمد هب

 . قابل مشاهده است )3( شماره نگاره

درصد  توزیع فراوانی وـ ) 2(شماره  نگاره

فراوانی نمونه آماري بر اساس جنسیت و 

  گروه سنی پاسخگویان

 فراوانی درصد
گروه 

 سنی
 جنسیت فراوانی درصد

19.35 18 40-30 
 مرد 84 90.32

31.18 29 50-41 

  زن  9  9.18
49.46 46 60-51 

 مجموع 93 100  مجموع  93  100

و درصد فراوانی  فراوانیـ ) 3(شماره  نگاره

  متغیرهاي تحقیق

ف 
دی

ر

یر
تغ

م
یر  

تغ
 م

ام
ن

  

  

کم
ار

سی
ب

  

م
ک

ط  
س

تو
م

  

اد
زی

اد  
زی

ی 
یل

خ
  

مع
ج

  

متغیر 

  اول

ي
اد

ص
قت

ر ا
آثا

  

ی
وان

را
ف

  

3
  19
  

16
  

43
  

12
  

93
  

ی
وان

را
د ف

ص
در

  

3.
2

  20
.4

  

17
.2

  

46
.2

  

12
.9

  

10
0

  

متغیر 

  دوم

ی
س

یا
س

ر 
آثا

  

ی
وان

را
ف

  

16
  

27
  

28
  

14
  

8
  93
  

ی
وان

را
د ف

ص
در

  

17
.2

  

29
  30

.1
  

15
.1

  

8.
6

  10
0

  



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

ن
تا

س
زم

 
13

90
  

   

 

261  

متغیر 

ی  سوم
لم

 ع
ار

آث
  

ی
وان

را
ف

  

7
  25
  

19
  

30
  

12
  

93
  

ی
وان

را
د ف

ص
در

  

7.
5

  26
.9

  

20
.4

  

32
.3

  

12
.9

  

10
0

  

متغیر 

  چهارم

ی
نگ

ره
و ف

ی 
اع

تم
ج

ر ا
آثا

  

ی
وان

را
ف

  

9
  24
  

18
  

37
  

5
  93
  

ی
وان

را
د ف

ص
در

  

9.
7

  25
.8

  

19
.4

  

39
.8

  

5.
4

  10
0

  

متغیر 

  پنجم

ي
دار

ر ا
تا

خ
سا

ر 
آثا

  

ی
وان

را
ف

  

7
  16
  

5
  46
  

19
  

93
  

ی
وان

را
د ف

ص
در

  

7.
5

  17
.2

  

5.
4

  49
.5

  

20
.4

  

10
0

  

ـ پ وسـیله نـرم    هس از این مرحله  نتایج ب

و به کمک آزمـون فریـدمن    spssافزار آماري 

نتایج ایـن تجزیـه و   . مورد بررسی قرار گرفت

  .یت استؤتحلیل در جداول زیر قابل ر

  نتایج آزمون فریدمنـ )4(شماره  نگاره

درجه   تعداد  متغیر

  آزادي

سطح 

  معناداري

آزمون آماري 

  فریدمن

  163.317  0.00  4  93  متغیر اول

  9.00  0.003  1  93  متغیر دوم

  27.070  0.00  3  93  متغیر سوم

  105.949  0.00  2  93  متغیر چهارم

  88.210  0.00  3  93  متغیر پنجم

براي پنج  شده فریدمن انجام طبق آزمون

و سـطوح  ) 4 شـماره  نگـاره طبق (متغیر فوق 

توان نتیجه گرفـت  کـه    اري حاصل  میمعناد

هاي هر متغیـر   میان معرف داري تفاوت معنی

  .وجود دارد

ي ها ـ میانگین رتبه شاخص) 5(شماره  نگاره

مربوط به  متغیراول طبق آزمون فریدمن به 

  ترتیب اهمیت

رتبه نیانگیممعرف هاي متغیر اول

 درآمد کسب و عالی آموزش شدن رقابتی

ها دانشگاه
06/3

83/3جامعه تر پایین طبقات به اقتصادي فشار

31/3دولت هاي هزینه در جویی صرفه

 گسترش و اساسی قانون 44 اصل تحقق

خصوصی بخش
88/2

92/1جدید هاي شغل و اشتغال ایجاد

شماره  نگارهطبق نتایج به دست آمده از 

تر جامعه  ، فشار اقتصادي به طبقات پایین)5(

ثــر ، بیشـترین ا )83/3( گینبـا بـاالترین میــان  

هاي جدید با  اقتصادي و ایجاد اشتغال و شغل

ترین میـانگین کمتـرین اثـر اقتصـادي      پایین

یکـی از مشـکالت    .حاصل از خصوصی اسـت 

هـا در   سازي دانشـگاه  سنجیدن آثار خصوصی

سـازي   کشور، معلوم نبودن تعریـف خصوصـی  

ــوان  . اســت ــواملی چــون عن ــود ع ــر «وج غی

ــاعی ــزوم ســرمایه ،»انتف ــین  ل ــذاري در چن گ

مؤسساتی، ترکیب هیئت مؤسـس از اعضـاي   

گذار و اصول اساسنامه  علمی و اعضاي سرمایه

تیپ وزارت علوم، یک تعریف بسیار نامشخص 

یکی . دهد سازي در ایران ارائه می از خصوصی

تــرین مشــکالت تحقیــق و ســنجش  از عمـده 
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سازي وجود نداشـتن درك یکسـانی    خصوصی

سازي بـراي اعضـا و افـراد     خصوصی از تعریف

بر ایـن  . حجم نمونه آماري تحقیق بوده است

اساس محققین در این مطالعه، آثار و  عواقب 

سازي را بـر مبنـاي آنچـه در زمـان      خصوصی

حاضر در مؤسسات غیر انتفاعی و پیـام نـور و   

هـاي شـبانه صـورت     دیگر مواردي چون دوره

از بعـد   .انـد  گیرد، مورد تحقیـق قـرار داده   می

ــادي،  ــی اقتص ــت خصوص ــار مثب ــازي  از آث س

شـدن   توان به مسئله رقابتی آموزش عالی می

ها بتوانند از سلطه  اگر دانشگاه. آن اشاره نمود

تعیــین ســقف  اختیــارات وزارت علــوم ماننــد

، رهـایی یابنـد  ... ها و تعداد دانشـجو و  شهریه

شــده و حتــی بــا افــزایش  تواننــد رقــابتی مـی 

حتـی بـا   پژوهشـی خـود   کیفیت آموزشـی و  

بـا  . هاي دولتی نیز به رقابت بپردازنـد  دانشگاه

دهد  گرفته نشان می این حال پیمایش صورت

طور کلی فعالیت در عرصه آموزش عالی  هکه ب

قابتی مناسب اسـت و  کشورمان فاقد فضاي ر

اي اسـت کـه دولـت خـود بـه       شرایط به گونه

عنوان یک رقیب اصلی براي بخش خصوصـی  

ــرده   ــل ک ــدعم ــش  و ق ــت را از بخ رت رقاب

براي مثال دانشـگاه  . نماید خصوصی سلب می

تواند یک دانشـگاه خصوصـی تلقـی     آزاد نمی

پیام نور یک دانشگاه دولتی اسـت کـه   . گردد

ف کنـد، از طـر   مـی صورت خصوصی عمل ه ب

هــاي دولتــی و  دیگــر شــبانه شــدن دانشــگاه

یـر  سسـات غ ؤطور گرفتن دانشجو در م همین

ییـدي  أترت وزارت علـوم،  انتفاعی تحـت نظـا  

است بر این مسـئله کـه خـود دولـت رقیـب      

در ایـن  . وصـی اسـت  اصلی بـراي بخـش خص  

شده از جامعه آماري تحقیق راستا نظرات اخذ

بسـتگان بـه   دهد که اعمـال نفـوذ وا   نشان می

نـوعی   ها براي گـرفتن مجـوز خـود بـه     دولت

هـا در ایـن    سبب غیر رقـابتی شـدن فعالیـت   

یی دیگر بی ثباتی وضع از سو. گردد بخش می

گـر از عوامـل عـدم    اقتصادي کشـور یکـی دی  

. گذاري در این بخـش اسـت   تمایل به سرمایه

ناپایداري وضعیت کشور و نبود ثبات و امنیت 

اي که در  تصادي ناشی از تصمیمات متفرقهاق

هـا و   شود و حتـی سـخنرانی   دولت گرفته می

در بخـش خصوصـی آمـوزش    هایی کـه   بحث

هـایی را در امـر    ؛ تزلـزل گیرد عالی صورت می

  .گذاري در این بخش به دنبال دارد سرمایه

 همچنــــین بــــر اســــاس تحقیقــــات

اگر دریافت خدمات آموزشی را  ،گرفته صورت

، با وجـود  ها قرار دهیم نه خانوادهدر سبد هزی

 ،اخیـر زایش تمایل به تحصـیل در دو دهـه   اف

از سبد هزینه کاالهاي دیگر  خانوارها حاضرند

استه و قدرت ادامـه تحصـیل فرزنـدان    خود ک

دهند و این بـاال رفـتن سـطح     خود را افزایش

تحصیالت در کشور و تبدیل آن به یک معیار 
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مثبت در جامعه از بعد فرهنگـی و اجتمـاعی   

اما با وجود ایـن، پرداخـت   . ستقابل بررسی ا

آثـار   تـرین  هاي سـنگین یکـی از مهـم    شهریه

ه هاسـت کـ   شـگاه سـازي دان  منفی  خصوصـی 

رج از کشور نیـز  گرفته در خا مطالعات صورت

د و بیـانگر ایـن   نـ نک مـی ییـد  این مسئله را تأ

هاي مختلف همـواره   تند که دولتمطلب هس

کارهایی جهت کـاهش و یـا   کوشند تا راه می

از طرفــی . حـل ایــن مشــکل بـه کــار گیرنــد  

کــه درآمــد    دهــد  مــی   تحقیقــات نشــان 

هــاي دانشــجویان مراکــز دولتــی بــه  خــانواده

راتب بیشتر از مراکز خصوصی و غیر دولتـی  م

ایــن مطلــب ثابــت شــده اســت  کــه  .اســت

مراکـز  ، دانشجویانی که بـراي ادامـه تحصـیل   

د، از دهنــ خصوصــی را  در اولویــت قــرار مــی

ــانواده ــتند،   خـ ــري هسـ ــاي فقیرتـ ــراهـ  زیـ

شـرایط  ها قادر به فراهم آوردن هاي آن خانواده

شـان در دوره  تحصیلی مناسـب بـراي فرزندان  

آن نبــوده و بــه مــدارس  دبیرســتان و ماقبــل

... کیفیت بـاالتر و  هاي آموزشی با بهتر، کالس

از سـویی دیگـر در صـورت    . دسترسی ندارنـد 

سازي درسـت در بخـش    اجراي یک خصوصی

هاي دولت کـاهش   آموزش عالی کشور، هزینه

یافته و شرایط براي گسترش بخش خصوصی 

زار گردد و همچنین با توجـه بـه بـا    فراهم می

تواند تـا حـدي    گسترده اشتغال در ایران، می

هـاي جدیـد    سبب کارآفرینی و ایجـاد شـغل  

  .گردد

ي ها شاخص میانگین رتبهـ ) 6(شماره  نگاره

مربوط به  متغیر دوم طبق آزمون فریدمن به 

  ترتیب اهمیت

رتبه نیانگیممعرف هاي متغیر دوم

 سیاسی هاي تشکل در مشارکت فقدان

صیخصو هاي دانشگاه
56/1

 اعتراضات در دانشجویان مشارکت عدم

ها دانشگاه شدن خصوصی دنبال به
44/1

، فقدان مشارکت )6(شماره  نگارهمطابق 

هاي خصوصـی   هاي سیاسی دانشگاه در تشکل

با باالترین میانگین بیشترین اثـر اقتصـادي و   

ویان در اعتراضـات بـه   عدم مشـارکت دانشـج  

تـرین   ا پایینها ب شدن دانشگاه دنبال خصوصی

ــانگین ــل از    می ــی حاص ــر سیاس ــرین اث کمت

ــازي اســت خصوصــی ــی از مشــکالت  . س یک

سیاسی کشورهاي جهـان سـوم بـه خصـوص     

. هاي جنـبش دانشـجویی اسـت    ایران، فعالیت

ــه   ــان داد کـ ــق نشـ ــن تحقیـ ــات ایـ مطالعـ

پردازنـد، اساسـاً    دانشجویانی کـه شـهریه مـی   

هاي دگراندیشانه کمتـري نسـبت بـه     فعالیت

هایی  حتی در دانشگاه. دانشجویان دارندسایر 

چون دانشگاه پیام نور،  یک تشـکل سیاسـی   

  . شود دیده نمی
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ـ میانگین رتبه ) 7(شماره  نگاره

ي مربوط به  متغیر سوم طبق ها شاخص

  آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت

هاي متغیر سوم معرف
 نیانگیم

رتبه

44/2پژوهشی و آموزش هاي برنامه کیفیت ارتقاي

 هاي دانشگاه در دانشجو به استاد نسبت کاهش

کارایی افزایش و خصوصی
33/2

74/2عالی آموزش نظام در آکادمیک وضعیت ارتقاي

50/2علمی نظر از دانشجویان میان تفاوت ایجاد

توان گفت که  در مورد آثار علمی نیز می

در نظام آموزش عالی با  علمیارتقاي وضعیت 

ــانگین ــاالترین می ــی و  ب ــر علم ، بیشــترین اث

ــاهش  ــجو در  کـ ــه دانشـ ــتاد بـ ــبت اسـ نسـ

یی بـا  هاي خصوصـی و افـزایش کـارآ    دانشگاه

ن کمترین اثر علمی حاصل ترین میانگی پایین

  .)7شماره  نگاره(سازي است  از خصوصی

سـازي   مسائل خصوصیترین  یکی از مهم

و عــدم وجــود آزادي علمــی  آمــوزش عــالی،

م براي محدود ارت علووجود استانداردهاي وز

ــت  ــردن فعالی ــا ک ــه   ه ــل ب ــویی تمای و از س

هـــاي پـــایین در انجـــام  تخصـــیص هزینـــه

مسـئله   .هاي علمـی  در کشـور اسـت    فعالیت

دولتی  سسات خصوصی وؤآموزشی دیگر در م

شــدن  ارزش. گرایـی اسـت   اعتقـاد بـه مـدرك   

داشتن مدرك دانشـگاهی یکـی از مشـکالت    

اساسـی در بـازار عرضـه و تقاضـاي آموزشـی      

حتـی در  اسـت  ست و این امـر سـبب شـده    ا

نسبت به گذشته،  سسات دولتی کشورمان،ؤم

بنـا بـر    .کیفیت آموزشی در حال افـول باشـد  

نظرات جامعه آماري این تحقیق، ایجـاد یـک   

هـاي خصوصـی،    بازار رقابتی در میان دانشگاه

ــه  ــزایش کیفیــت برنام ــراي اف ــاي  آنهــا را ب ه

گیزاند ان آموزشی و ارتقاي وضعیت علمی برمی

ــتانداردهاي     ــه اس ــتر ب ــه بیش ــبب توج و س

ــزایش     ــتاي اف ــی در راس ــی و پژوهش آموزش

ــد شــد  ــن مؤسســات خواه در . خوشــنامی ای

صورت این مراکز خواهنـد کوشـید تـا بـا      این

اســتفاده از اســتادان بهتــر و کــادر آموزشــی  

مناسب و کاهش نسبت اسـتاد بـه دانشـجو و    

هـاي   افزایش کیفی آموزشی خود، با دانشـگاه 

هاي دولتـی   خصوصی دیگر و حتی با دانشگاه

  .به رقابت بپردازند

 میانگین رتبهـ ) 8(شماره  نگاره

ي مربوط به  متغیر چهارم طبق ها شاخص

  آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت

رتبه نیانگیمهاي متغیر چهارم معرف

38/1نظام رسمی هاي ارزش انتقال عدم

 شدن تیطبقا و اجتماعی هاي نابرابري افزایش

جامعه باالي طبقات نفع به آموزش
57/2

05/2دانشجویان میان فرهنگی هاي تفاوت ایجاد

شـماره   نگارهآمده از  طبق نتایج به دست

شـدن آمـوزش بـه نفـع طبقـات       ، طبقاتی)8(

باالي جامعه با باالترین میانگین بیشترین اثر 

هـاي   ماعی و فرهنگی و عدم انتقال ارزشاجت

تـرین میـانگین کمتـرین     پایینرسمی نظام با 

ــاعی و فرهنگــــی حاصــــل از  اثــــر اجتمــ
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در این تحقیق بـه رغـم   . استسازي  خصوصی

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی ایـن دو در      تفاوت

 .یک شاخص مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت   

هــا  ســازي دانشــگاه یکــی از موانــع خصوصــی

مربوط به شـیوه تفکـر و نـوع نگـاه بـه اصـل       

ه ایران در سه دهـه  عدالت اجتماعی در جامع

توان عنوان کـرد   طور کلی می هب .گذشته است

یـــن اصـــل و کـــه نـــوعی مغـــایرت بـــین ا

ؤیت اسـت و  ها قابل ر سازي دانشگاه خصوصی

عدالتی در ورود افـراد بـه    به نوعی احساس بی

از . وجـود دارد  )با پرداخت شهریه(ها  دانشگاه

ــ ــران هطرفــی چــون ب ــر  ،طــور کلــی در ای ام

ــار ــک ــوعی ارزش   رمایهآفرینی و س ــذاري ن گ

، فعالیت خصوصـی، شـبیه   شود محسوب نمی

داري بـا عواقـب منفـی آن     رمایهبه فعالیت س

اخیر در هاي سه دهه  شود که ارزش تلقی می

هاي انقالب اسـالمی   ایران و به خصوص ارزش

این امر قابـل   در کشور، آن را تقویت نموده و

هـاي خصوصـی بـوده و     تعمیم به تمام بخش

ها نیـز از ایـن مسـئله قابـل تفکیـک       هدانشگا

  .نیستند

بـه رغـم تصـریح قـانون      ،دیگـر  از سوي

بـا توجـه بـه     اساسی بر رایگان بودن آموزش،

ــور و   تشــکیل دانشــگاه آزاد اســالمی، پیــام ن

نتفاعی و نیز گرفتن دانشـجوي  سسات غیراؤم

 هـاي دولتـی،   هاي شبانه توسط دانشـگاه  دوره

. منتفی است تقریباً اصل رایگان بودن آموزش

زمان تصویب قوانین براي  در ،با وجود ایناما 

هاي آزاد غیردولتی نـوعی دیـدگاه از    دانشگاه

تماعی حـاکم بـوده و فقـدان    جنبه عدالت اج

گذاري در ایـن   هاي الزم براي سرمایه پشتوانه

نتایج این مطالعـه نیـز    .گردد امر احساس می

ــاعی و     ــابرابري اجتم ــوعی ن ــاد ن ــانگر ایج بی

که  تی شدن آموزش عالی در کشور استطبقا

هـاي   تواند سـبب تغییـر نگـرش    این خود می

ــاوت  ــاعی و تف ــابین    اجتم ــی م ــاي فرهنگ ه

ــارغ ــگاه  ف ــیالن دانش ــی و   التحص ــاي دولت ه

جامعه آماري مـورد   از سویی .خصوصی گردد

تمایـل دولـت    بر این اعتقاد بودند که مطالعه

و دخالــت در امــور اجتمــاعی   بــه تســلط  

گیـري   ا یکی از موانـع جـدي شـکل   ه دانشگاه

ــا در بخــش خصوصــی اســت؛ در   دانشــگاه ه

هاي کنترلی و نظارتی بسـیار   ت سیاستحقیق

کـرده  شدید هرگونه قدرت انعطـاف را سـلب   

همچنین در بخـش دولتـی نسـبت بـه      .است

رد بخش خصوصی نوعی عدم اعتماد وجـود دا 

هاي ساالنه  که در مباحث و یا حتی سخنرانی

یـک   و اساساً از نظر ارزشی گردد احساس می

سازي بـه   نگرش منفی نسبت به امر خصوصی

از دیگر مشکالت فرهنگی در  .خورد یچشم م

شـفافیت و آگـاهی الزم در   سطح جامعه عدم 

ــورد روش ــاي خصوصــی م از  .ســازي اســت ه
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سـازي در   طرفی فواید و آثار مثبت خصوصـی 

این بخش نه تنها براي جامعه که براي دست 

یز به وضوح معلوم نبوده و افراد بر اران نرکاند

این باور نیستند که یک بخـش خصوصـی بـا    

فقی براي ظرفیت باال و با وجود راهکارهاي توا

توانـد یـک فضـاي     اخذ شهریه از دانشجو مـی 

ــا وجــود خــدمات بهتــر   رقــابتی مناســب را ب

ــود آورد   ــه وج ــی ب ــوارد   .آموزش ــر م از دیگ

هـاي   شده در این بخش بحـث جنـبش   مطرح

جویی در جوامــع در حــال توســعه و در دانشــ

حال گذاري چون ایران اسـت و همـواره یـک    

هـاي مطـرح    رانی از فاصله گرفتن از ارزشنگ

هـــاي ترویجـــی دولـــت  در جامعـــه و ارزش

  .گردد احساس می

هاي  ـ میانگین رتبه شاخص) 9(شماره  نگاره

مربوط به  متغیر پنجم طبق آزمون فریدمن 

  به ترتیب اهمیت

متغیر پنجمهاي  معرف
 نیانگیم

رتبه

 انعطاف ایجاد و ها دانشگاه استقالل افزایش

ها دانشگاه مدیریت در بیشتر
04/3

 اختیارات از ناشی انحراف و فساد کاهش

ها دانشگاه سطح در دولتی
03/2

71/2تمرکزگرایی و اداري بوروکراسی کاهش

 مالی حامیان اهداف تضاد ریسک افزایش

آکادمیک اهداف اب دانشگاهی تحقیق
22/2

ــار ســاختاري نیــز  افــزایش  در میــان آث

انعطاف بیشـتر در   ها و ایجاد استقالل دانشگاه

ــانگین  مــدیریت دانشــگاه ــاالترین می ــا ب هــا ب

ز بیشترین و کاهش فسـاد و انحـراف ناشـی ا   

ــارات دولتــی در ســطح دانشــگاه  ــا  اختی هــا ب

کمتـرین اثـر سـاختاري     ترین میـانگین  پایین

  .)9شماره  نگاره( اداري است

گرفتــه نشــان داد کــه  مطالعــات صــورت

ـ    اي  ه گونـه ساختار آموزش عـالی در کشـور ب

اي  قهاسـت کــه دادن مجــوز بــه شــکلی ســلی 

حتـی   ،گرانـه نیسـت   صورت گرفته و تسـهیل 

نفـوذ   تغییرات نگرشی نسبت به سهامداران و

، در کنند افرادي که مجوزهاي الزم را اخذ می

هـاي   و تغییر سیاسـت  ها راستاي تغییر دولت

همچنـین سـاختار   . گیـرد  مربوطه صورت می

ی شـرایط یکسـان و   هاي کنترلی و نظارت نظام

ــت ــده تثبیـ ــدارد شـ ــودن  .اي نـ ــن نبـ روشـ

مشـارکت مردمـی و نیـز     هاي توسعه سیاست

االري و روان نبودن کار در وزارت علوم سدیوان

سـاختاري دولتـی بـراي    گرفتن آن بـا   و قرار

سســات ؤخصوصــی در م هــاي انجــام فعالیــت

همچنـین  . باشـد  مسائل میخصوصی از دیگر 

ــر اســاس پیمــایش صــورت  ــه اجــراي  ب گرفت

سازي در این بخش نه تنها افـزایش   خصوصی

هــا و انعطــاف مــدیریت را  اســتقالل دانشــگاه

دنبال دارد که سبب کـاهش بوروکراسـی و    به

. فساد ناشی از اختیارات دولتی خواهد گردید

عالی دولتی، همچنین سازي آموزش  خصوصی

ریسک تضـاد اهـداف حامیـان مـالی تحقیـق      
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ــزایش    ــگاه را اف ــداف دانش ــا اه ــگاهی ب دانش

هـا نگـران    در ایـن شـرایط، دانشـگاه   . دهد می

حمایت از آزادي علمی پژوهشـگران و سـهیم   

کردن دیگر اعضـاي جامعـه علمـی در نتـایج     

کنـد   قوانین بازار دیکته مـی . پژوهش هستند

ا یـک کــاالي عمــومی  هــ کـه نتــایج پـژوهش  

ه مثابه کاالیی است که فروخته بلکه ب ،نیست

شود و اسـتفاده انحصـاري آن متعلـق بـه      می

تمایل به کسـب سـود   از سویی . خریدار است

ثیر أهـا تـ   مختـاري پـژوهش  تواند بـر خود  می

ــ   ــده فن ــته و ای ــرفت را در اگذاش وري و پیش

از آثار منفـی ایـن جریـان    . اختیار خود گیرد

 ،توان به کاهش کنتـرل دولـت   یرینی مکارآف

هـاي تجـاري  و کـارآفرینی بـه      رواج  فعالیت

قــانونی، کوتــاهی در انجــام    صــورت غیــر 

هـا،   اساسـی دانشـگاه  هـاي بنیـادین و    فعالیت

ها به یک نهاد اقتصـادي   تبدیل شدن دانشگاه

ش کیفیت علمـی تحقیقـات و   و تجاري، کاه

اشـاره  ...ها به کسـب سـود بیشـتر و   گرایش آن

  .نمود

شـده   متغیر  مطـرح  5 همچنین در میان

ــه آزادي  ــا درج ــان  4 ب ــد اطمین  99 و درص

داري برابـر صـفر و میـزان     درصد، سطح معنی

ــادل  ــدمن مع ــون فری ــل حا 376/167 آزم ص

گردید که بیانگر تفاوت معناداري میـان پـنج   

همچنین  بر اساس نتایج . متغیر موجود است

حاصل از آزمون آماري فریدمن آثـار سـاختار   

تـرین عامـل    دهندگان مهم از نظر پاسخ اداري

بوده و کمترین اهمیت مربوط به آثار سیاسی 

شده بـه   مطرح ترتیب اهمیت پیامدهاي. است

آمـده  ) 10(شـماره   ارهنگـ ترتیب اهمیـت در  

  : است

هاي ـ  میانگین رتبه متغیر) 10(شماره  نگاره

  تحقیق براساس آزمون فریدمن

  ترتیب اولویت متغیرهاي تحقیق  رتبه

 1  آثار ساختار اداري 83/3

 2  آثار اقتصادي  61/3

 3  آثار علمی  92/2

 4  آثار فرهنگی و اجتماعی  73/2

  5  آثار سیاسی 91/1

پس از : هاي اجراییراهکار ها و برنامه )ج

افراد جامعه و  اتخاد نظرات مخاطبان تحقیق 

 دسـت آمـد کـه     هآماري، راهکارهایی اجرایی ب

ر ارائـه  یـ زگانه تحقیـق در   بر اساس ابعاد پنج

  : گردد می

در بعد اقتصادي جامعه آمـاري تحقیـق   

ــزایش   ــر راهکارهــاي اف ــد را ب بیشــترین تأکی

ــت ــجویان    حمای ــالی از دانش ــاي م ــز ه مراک

. انـد  خصوصی و جـذب منـابع جدیـد داشـته    

 نگـاره شـده در   خالصه پیشـنهادهایی مطـرح  

  .قابل مشاهده است) 11(شماره 

در بعــــد مســــائل و آثــــار سیاســــی 

صاحبنظران بر این اعتقاد بودند کـه عـواملی   

چون تعویض مـدیران آمـوزش عـالی و عـدم     
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هـاي دولـت و نیـز انحصـار      وجود بر فعالیـت 

هاي اقتصادي توسط بخـش   ههاي بنگا فعالیت

دولتی و شبه دولتی از جمله مسائلی هسـتند  

سـازي آمـوزش    که پیشاروي انجام خصوصـی 

بـر ایـن اسـاس راهکارهـایی     . عالی قرار دارند

کلی براي کـاهش مشـکالت سیاسـی مطـرح     

ارائـه شـده    )12( شـماره  نگارهگردید که در 

  .است

  راهکارهاي اقتصاديـ ) 11(نگاره شماره 

  ي سیاسیراهکارهاـ ) 12(شماره  نگاره
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ــی     ــی و علم ــائل آموزش ــه مس در زمین

ــاحبنظران راه ــزایش  ص ــراي اف ــایی را ب کاره

هـاي آموزشـی و    هرچه بیشـتر سـطح برنامـه   

پژوهشــی در مؤسســات خصوصــی و افــزایش 

تمایل استادان به انجام تحقیـق و پـژوهش را   

) 13(شـماره   نگـاره پیشنهاد نمودنـد کـه در   

  .ارائه گردیده است

در بررسی مسـائل اجتمـاعی و فرهنگـی    

 اعضاي جامعه آماري تحقیق پیشـنهادهایی را 

  :رائه نمودندا) 14(شماره  نگارهبه شرح 

  

 –راهکارهاي فرهنگی  ـ) 14(شماره  نگاره

  اجتماعی

  خالصه راهکارهاي اجرایی  آثار/ابعاد

ی 
اع

تم
ج

و ا
ی 

نگ
ره

د ف
بع

  

سازي اجتماعی و قانونمند کردن  زمینه

 سازي خصوصی

ایجاد تفکر و بینش الزم براي گسترش آموزش 

ریزان  ذاران، برنامهعالی خصوصی در بین سیاستگ

 و مدیران کالن اجرایی آموزش عالی

هاي آموزشی براي رؤسا و  ها و کالس ایجاد کارگاه

 ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مدیران دانشگاه

تقویت دیدگاه مدیران  نظام آموزش عالی کشور 

  ها در خصوص استقالل دانشگاه

 هاي آموزش عالی و آگاه کردن افراد از هزینه

 شان بازگشت سرمایه

  

 هاي آموزشی و علمی راهکار –) 13(نگاره شماره 
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ــز    ــاختار اداري نی ــع س ــی موان در بررس

کارشناسان حجم نمونـه پیشـنهادهایی را در   

سـازي   زمینه کاهش تبعات منفـی خصوصـی  

ــالی و راه ــوزش ع ــانونی و   آم ــت ق ــاي تقوی ه

شـماره   نگاره(نمودند حمایتی از آن را مطرح 

15(.  

  فرجام

ـ  ا بـه بررسـی   در این مطالعه تالش شد ت

سازي آمـوزش عـالی    پیامدها و آثار خصوصی

این پـژوهش در سـه   . در کشور پرداخته شود

از  مرحله انجام شـد کـه در مرحلـه اولیـه آن    

ــا در    ــد تـ ــته شـ ــاحبنظر خواسـ ــراد صـ افـ

 کننـد و  هایی عمیق و کیفی شـرکت  مصاحبه

پـس از اسـتخراج   . به بررسی موضوع بپردازند

اي بـا   ها و طراحی پرسشـنامه  ؤلفهترین م مهم

االت بسته به شـیوه لیکـرت و بـا ضـریب     ؤس

ــاي  تــن از  93 ، نظــرات81/0 کرونبــاخآلف

 جنتـای . و صـاحبنظران پرسـیده شـد    استادان

سـازي   بیانگر این مطلب بودند کـه خصوصـی  

توانـد بـه پیامـدها و     ها در کشور مـی  هدانشگا

  راهکارهاي ساختاري - )15(شماره  نگاره

  خالصه راهکارهاي اجرایی  آثار / ابعاد

ي
دار

ر ا
تا

خ
سا

د 
بع

  

 هاي توسعه مشارکت مردمی تثبیت روش

 هاي دولتی هاي دوگانه دانشگاه از بین بردن فعالیت

 هاي خصوصی هاي دانشگاه ها و ضعف ایجاد پایگاه اطالعات جامع از توانایی

 ها زش عالی و مصوباندازي بانک اطالعات و قوانین و مقررات آمو تأسیس و راه

 49قانون اساسی و ماده  44 کلی اصلهاي  تقویت ستاد تحول اداري وزارتخانه در راستاي اجراي سیاست

 هاي کشور ایجاد نظام جامع ارزیابی دانشگاه

 ها تأمین، جذب و آموزش مدیران مالی کارآمد در دانشگاه

و غیر انتفاعی و مجامع آموزش عالی به ویژه در زمینه  هاي خصوصی هاي امناي دانشگاه تشکیل و تقویت هیأت

  کنترل کیفی و اعتبارسنجی

 هاي آموزشی و پژوهشی کاهش دخالت وزارت علوم در اداره امور و تمرکز آن بر جنبه

 گذار گذاري و حمایت از سرمایه هاي سرمایه افزایش انگیزه

 گذاري بخش خصوصی مایهباثبات کردن قوانین و تضمین قانونی دولت براي سر

 تغییر مؤسسات غیر انتفاعی به مؤسسات آموزش عالی ملی

گذاران را  گذاري سرمایه تصور ایجادشده از مؤسسه غیر انتفاعی یک مؤسسه غیر سود آور است و این انگیزه سرمایه

 .تواند راهکاري در جهت حل مشکالت موجود باشد تغییر این نگرش می. دهد کاهش می

 وین و اجراي قوانین حمایتی، امنیت الزم و زمینه مساعد براي مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالیتد

 ها و مؤسسات آموزش عالی کشور هاي حقوقی دانشگاه رسیدگی به فوریت

 )ها استقالل و خودگردانی دانشگاه(  49 دائمی کردن مفاد ماده

 الی با مشارکت حقوقدانان و کارشناسان خبرهسازي قوانین و مقررات آموزش ع یکپارچه

  سازي با سایر قوانین و مقررات کشوري حفظ یکپارچگی و سنخیت قوانین خصوصی



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
ک

و ی
  

●  
م

ست
 بی

ل
سا

 
●  

ن
تا

س
زم

 
13

90
  

   

 

271  

عواقبی مثبت و یا منفی منجـر گـردد کـه از    

شدن آموزش  توان به رقابتی ترین آنها می مهم

ایش فشــار اقتصــادي بــه طبقــات عــالی، افــز

علمـی و  ، بهتر شدن وضـعیت  تر جامعه پایین

شدن  اعی و طبقاتیهاي اجتم افزایش نابرابري

تعیین راهکارهاي اجرایی . آموزش اشاره نمود

رفـع مشـکالت و یـا آثـار     جهت کاهش و یـا  

اي  ، از طریق پرسشـنامه سازي منفی خصوصی

االت بــاز صــورت گرفــت و در نتیجــه ؤبــا ســ

گانـه تحقیـق    هایی در قالب ابعاد پنجپیشنهاد

نویسـندگان مقالـه در   مطالعات . استخراج شد

سازي آموزش عالی نشـان داد   زمینه خصوصی

بـا ایجـاد   تواننـد   هاي ایرانـی مـی   دانشگاه که

ــاهم ــه تف ــتن قرارداد  نام ــا و بس ــا  ه ــایی ب ه

هایی از کشورهاي دیگر زمینه رشد و  دانشگاه

راه دیگـر انجـام   . تحرك خود را فراهم آورنـد 

تبلیغات گسـترده در سـایر کشـورها، جهـت     

در جــذب دانشــجو و نیــز انعقــاد تفاهمنامــه 

. دیگر استي زمینه اعزام استادان به کشورها

ایـن تحقیـق نشـان    شده در  مهاي انجا بررسی

د کـه  هـاي مسـتقل و آزا   داد که تشکیل تـیم 

هاي خصوصی را  بتوانند بررسی کیفی دانشگاه

به درستی انجام دهند و تنظیم استانداردهاي 

آموزشـی   کیفیـت  افـزایش آموزشی به منظور 

ــت  ــز و انجــام حمای ــن مراک ــالی از  ای ــاي م ه

کمـک   هـا،  و دانشجویان مانند پاداش استادان

، ارزیابی ها ها و کوپن وام هاي تحصیلی، هزینه

هـا در  استادان و تشویق آنهاي  صحیح فعالیت

ــژ  ــام پ ــت انج ــراي جه ــق و اج وهش و تحقی

هـا   آفرینی در دانشـگاه هاي کار صحیح فعالیت

اي کـه آن را تبـدیل بـه یـک بنگـاه       به گونـه 

ــیم را در آن  تجــاري نکــر ده و پــژوهش و تعل

ــد  ــرار ندهـ ــاطره قـ ــورد مخـ ــه مـ ، از جملـ

ـ   یی هستند که  میها سیاست ه رفـع  تواننـد ب

ــی   ــد خصوص ــی از رون ــکالت ناش ــازي  مش س

ها و مراکز آموزش عالی کشور کمـک   دانشگاه

ــدک ــت از    .نن ــت دول ــته اس ــین شایس همچن

ظـور ایجـاد رقابـت در    هاي نظارتی به من اهرم

  .خصوصی استفاده کند هاي میان دانشگاه

  

   فارسی منابع

ــوران اســفندیاري  آراســته .1 ــد رضــا و ت ، )1389(، حمی

، فصلنامه نشاء علم ،سازي در آموزش عالی خصوصی

 1شماره  ،سال اول

سازي آمـوزش   خصوصی، )1375( ابراهیمی، یزدان .2

 ،نامه کارشناسی ارشـد، دانشـکده اقتصـاد    پایان ،عالی

 دانشگاه تهران

آمـوزش بـراي    ،)1373(وود هـال   پولوس، ساخارا و .3

ترجمه پریـدخت وحیـدي، سـازمان برنامـه و      ،توسعه

 بودجه

سازي آمـوزش   خصوصی ،)1383(جانستون، بروس  .4

المعارف آمـوزش   رضا آراسته، دایر، ترجمه حمیدعالی

 عالی انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

ارائه مدلی مناسب بـراي   ،)1389(جعفري،پریـوش   .5

، قابـل  آموزش و پرورش در ایران سازي خصوصی
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 :سازي بـه آدرس  دسترسی در سایت سازمان خصوصی

http://www.ipo.ir 

سازي در آمـوزش   خصوصی، )1383( آر.دي. جـونز  .6

گزیـده مقـاالت    ،ترجمه هادي شیرازي بهشتی ،عالی

انتشارات مؤسسه پژوهش و  ،المعارف آموزش عالیدایر

 ریزي آموزش عالی برنامه

تقسیم مسـئولیت آمـوزش و    ،) 1381(جیمز، اي  .7

: ترجمـه ، پرورش بین بخش خصوصـی و عمـومی  

اقتصاد آموزش و پرورش  عبدالحسین نفیسی، دانشنامه

 پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران ،)جلد اول(

اي بـر روش   مقدمـه ، )1383(رضـا  محمد نیـا،  حافظ .8

 ، انتشارات سمت، چاپ دهم،تحقیق در علوم انسانی

 تهران

روش تحقیق با رویکردي  ،)1388(رضا غالم ،خاکی .9

 تهران ،، انتشارات بازتاببه پایان نامه نویسی

ــی   .10 ــالب فرهنگ ــالی انق ــوراي ع ــه ش  ،)1375( دبیرخان

سازي آمـوزش   پژوهش تحلیلی بر روند خصوصی

 www.iranculture.org: ، قابل دسترسی در عالی

قی و بررسی ابعاد حقو ،)1388(ذاکر صالحی، غالمرضا  .11

 49موضوع ماده (ها در ایران  استقالل دانشگاهمدیریتی 

تدوین راهکارهاي اجرایی  و) قانون برنامه چهارم توسعه

ریـزي در   فصـلنامه پـژوهش و برنامـه   تحقق آن، 

  53، شماره آموزش عالی

سـازي   خصوصـی ، )1388(رضـا  ،رحیمی کلیشادي .12

آمــوزش عــالی و بررســی اثــرات و پیامــدهاي  

حوزه وابسته به مرکز  پایگاه ،اقتصادي، اجتماعی آن

نامه  علوم انسانی، برگرفته از پایان تحقیقات کامپیوتري

. کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

 www.hozeh.ir :فابل دسترسی در 

بررســـی تـــأثیر  ،)1381(محســـن  رفیـــع پـــور، .13

سازي بر اثربخشی واحدهاي واگذارشده  خصوصی

ـ   ، ت مـدرس به بخش خصوصی در دانشـگاه تربی

دانشگاه آزاد اسالمی واحـد   نامه کارشناسی ارشد، پایان

 .تهران مرکزي، به راهنمایی عباس مقبل

سازي آمـوزش   خصوصی ،)1388(احمدرضا  ،روشن .14

 ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی،عالی در ایران

 .تهران

ــم نــادري  میتــرا و ابو عزتــی، .15 تــأثیر   ،)1388(القاس

ع مالی بر عملکرد آموزشـی  وکارهاي تخصیص منابساز

دانشگاه  ،مطالعه موردي، هاي آموزشی دانشگاهی گروه

ریزي در آموزش  فصلنامه پژوهش و برنامه، تهـران 

 52، شماره عالی

مین مـالی آمـوزش   أت، ) 1388(زاده، مصطفی عماد .16

، سري مقاالت عالی جایگاه دولت و بخش خصوصی

، عالیاندازهاي نو در آموزش  همایش رویکردها و چشم

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علـوم،  

 تهران ،تحقیقات و فناوري

دانشـگاه و آمـوزش   ، ) 1389( مقصـود  ،فراستخواه .17

، نشـر  هاي ایرانی  عالی، منظرهاي جهانی و مسئله

 تهران ،ین

مقایسه شـش الگـوي   ، )1382(مقصود  ،فراستخواه .18

ؤسسـه  ، تهـران، م دانشگاهی و نظام آموزش عـالی 

 ریزي آموزش عالی ژوهش و برنامهپ

ــودي .19 ــد  ،محمـ ــان، )1375(وحیـ ــنجی  امکـ سـ

سازي آموزش عالی با توجه به وضعیت  خصوصی

، طـرح پژوهشـی   توزیع درآمد و مصرف در کشـور 

ــاهد  ــت پژوهشـــی دانشـــگاه شـ : کـــد طـــرح. معاوـن

 ) 76-6(1ع/2807/2

مجمــع هــاي فرهنگــی و اجتمــاعی  معاونــت پــژوهش .20

ــش  ،)1389( تشــخیص مصــلحت نظــام  ــرخ پوش ن

ــارم    ــه چه ــالی در برنام ــوزش ع ــیلی آم تحص

 99،گزارش راهبردي شمارهتوسعه
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، استقالل دانشگاه، توسعه )1383(مصطفی  ،معین .21

مجموعـه مقـاالت   ها،  علمی کشور و اغتنام فرصت

 هاي پیشگیري از اتالف منابع ملی، اولین همایش روش

سایت فرهنگستان علـوم کشـور بـه     قابل دسترسی در

 www.ias.ac.ir: آدرس

هاي مشـارکت   تعیین مؤلفه ،)1385(حمیـد  ،ملکی .22

بخش خصوصی در گسترش نظام آموزش عـالی  

دانشـگاه   ،دکتـري  ، رسالهکشور و ارائه مدل مناسب

آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، به راهنمایی نادر قلی 

 قورچیان

، )1388(رضا و محمـود دهقـان نیـري    مهرگان، محمد .23

ــابی   ــردي ارزی ــدل راهب ــو ؤمم ــات آم ــالی، سس زش ع

، ریزي در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه

 52شماره 

ثر بـر  ؤبررسـی عوامـل مـ    ،)1388(شـهرام،   ،هاشم نیا .24

ــدهاي اختص ــگاهی در  درآمـ ــات دانشـ ــی تحقیقـ اصـ

، فصـلنامه پـژوهش و   ایـران  هـاي صـنعتی   دانشگاه

  52، شماره ریزي در آموزش عالی برنامه

 آموزش یجهان فرانسکن بیانیه ،) 2009(یونسـکو   .25

 يبـرا  وپـژوهش  یعال آموزش جدید يها پویش: یعال

 و توسعه، پاریس یاجتماع تغییر
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