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Abstract 

Recruitment of students in recent years 
shows a semi-rapid decline trend in Iranian 
higher education system. Cause of lack of 
governmental budget, this situation is critical 
for nonprofit higher education institutes. It 
seems these institutes gradually fade if such 
conditions to be continued , so determination 
of effective factor in student recruitment has 
particular importance in future of these 
institutes . 
In this study a mixed method of research was 
used for identification and evaluation of 
effective factors in student recruitment for 10 
years ahead.  
In the qualitative section, Semi structured 
interviews were conducted with key 
informants in nonprofit universities in Iran. 
Interviews continued to reach theoretical 
saturation in main categories. Also 
environmental scanning of these universities 
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during the last decade was used based on 
archived & documented information 
(including manuscripts, laws, regulations,…)  
Results showed that, uncertain factors were 
classified to four main levels as follows: 
International (5 categories & 16 sub 
categories), national (10 categories & 29 sub 
categories), higher education sectors (5 
categories & 30 sub categories) and finally 
institutional level (6 categories & 34 sub 
categories). 
In quantitative section, key informant 
respondents (including 28 policy makers & 
43 beneficiaries) had ranked mentioned 
levels by evaluation of their importance & 
uncertainty of 103 sub factors via a 
questionnaire including a 10 points scale 
system. 
Results showed that, there was no significant 
difference between two group of respondents 
about values of importance of 4 main levels 
of factors (p > 0.05). Also policy makers 
responses showed that national level had the 
main uncertainty, but beneficiaries’ 
responses showed that higher education 
sector level had the main uncertainty. 
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 عالی آموزش نظام خرده توسط دانشجو جذب بر مؤثر عوامل اي مقایسه بررسی
   1404انداز  چشم افق کشور در غیرانتفاعی
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  بهشتیاستاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید  -4

  

  دهیچک
 جنبه دو از نظامخرده این سیاستگذاران و ذینفعان هاي به استناد دیدگاه غیرانتفاعی عالی آموزش مؤسسات توسط دانشجو جذب بر مؤثر عوامل مقاله، این در

 و اجرا شامل آمیخته پژوهش روش منظور، این به. اند مورد شناسایی قرار گرفته 1404 انداز چشم سند زمانی افق طی رخداد آنها قطعیت عدم و اهمیت میزان
 در سیاستگذاران و نظرات ذینفعان تحلیل آوري و جمع و )کیفی بخش در(غیرانتفاعی  عالیآموزش  حوزه صاحبنظران با یافته سازمان نیمههاي  مصاحبه تحلیل
 نظام ملی، المللی،بین کلی سطح 4 در )مقوله خرده( عامل 103 کیفی بخش در .است دهش اجرا ،)کمی بخش در( کیفی تحلیل نتایج از شده تهیه پرسشنامه قالب

 کیفیت سیاستگذاران، و ذینفعان گروه دو هر بنا بر دیدگاه داد که نشان کمی نتایج بخش. شدند شناسایی این مؤسسات نظام درونی و کشور عالی آموزش
 دیدگاه از به عالوه،. بود خواهد توسط آنها مطرح دانشجو جذب عامل ترینمهم عنوان به دهآین سال ده طی آنها اعتبار و رتبه و غیرانتفاعی مؤسسات آموزشی
بازار  سیاستگذاران نیز، وضعیت. اندبوده قطعیت عدم بیشترین داراي اسالمی، آزاد دانشگاه وضعیت و دولتی هاي دانشگاه به تخصیصی بودجه وضعیت ذینفعان،

اند  داده نشان آماري هاي آزمون .اند تلقی کرده قطعیت عدم بیشترین با عواملی عنوان به آینده را سال ده طی سیاسی هاي جریان رقابت و کشور در اشتغال و کار
 لیکن نداشته است وجود عوامل اهمیت میزان به جهت داري معنی تفاوت کلی مورد اشاره در باال، گانه4 سطوح در سیاستگذاران و ذینفعان نظرات بین که

  .اند  ارائه نموده کشور عالی آموزش نظام ذیل سطح را نایقین عوامل این ذینفعان، ؛ وملی  سطوح در را قطعیت عدم داراي عوامل بیشترین سیاستگذاران،

  آمیختهعالی، پژوهش  آموزش ذینفعان عالی، آموزش سیاستگذاري ،1404 اندازچشم سند نظام آموزش عالی غیرانتفاعی،خرده: ها کلیدواژه

  

  1 همقدم -1
 تمامی پذیرنده دانشجو در مؤسسات نامتوازن گسترش
 ظرفیت رویه بی افزایش و کشور عالی آموزش هاي نظام خرده

 تعداد نزولی روند با زمانهم گذشته هاي سال طی پذیرش
 مذکور را مؤسسات بین رقابت فضاي عالی، آموزش متقاضیان
رقابتی،  فضاي این و در نموده اساسی تغییرات دستخوش
 از غیرانتفاعی عالی آموزش مؤسسات توسط دانشجو جذب

                                                 
  A_Goldasteh@sbu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕

خواهد بود چرا که این  برخوردار اي ویژه حساسیت
 و مالی دولتی برخوردار نبوده هاي حمایتمؤسسات، از 

  .دریافتی از دانشجویان متکی  هستند شهریه شدیداً به
 به کشورها جهت پاسخگویی اکثر امروزه راهبرد انتخابی

 زمانهم کاهش و تقاضا افزایش دلیل به عالی تقاضاي آموزش
 سمت حرکت به ،ها هزینه تأمین جهت نیاز مورد مالی منابع

 مشابه نیز ایران در. بوده است عالی آموزش سازي خصوصی
 انداز چشم سند مانند کشور باالدستی این روند، در اسناد
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 توسعه ساله پنج همچنین برنامه و علمی جامع نقشه ،1404
 عالی آموزش تقاضاي به پاسخگویی منظور به کشور،

 به توانمی نمونه عنوان به که گردیده مصوب راهبردهایی
  :داشت اشاره زیر موارد

 و عالی آموزش مؤسسات و ها صدور مجوز براي دانشگاه -
 سهمیه بر مازاد دانشجوي جذب جهت دولتی تحقیقاتی
در این  جدید هاي ظرفیت ایجاد و رایگان آموزش

 ]1[دانشجویان  از تحصیلیهاي  هزینه خصوص با دریافت

 عالی آموزش مؤسسات توسعه و گیريشکل از حمایت -
 علمی جامع نقشه هاي ارزش و اهداف بر یمبتن غیردولتی،

 ]2[کشور 

 براي عالی آموزش در نام ثبت ناخالص مقدار افزایش -
 ]3[% 60 به سال 18-24 سنین

 تولید در مشارکت جهت غیردولتی بخش سازيتوانمند  -
 ]1[فناوري  و علم

ها منجر به کاهش کیفی  شناسانه، این سیاست  از نگاه آسیب
سوادي هاي دولتی، کم در دانشگاه سطح آموزش عالی کشور

آموختگان دانشجویان و همچنین افزایش نرخ بیکاري دانش
 تقاضاي به مسأله پاسخ دیگر روي. دانشگاهی شده است

 متقاضیان براي شده ارائه ظرفیت یا عرضه میزان عالی، آموزش
 آخرین. است ایران عالی آموزش محور عرضه نظام در

 ورود به سراسري آزمون برگزاري به مربوط اطالعات
 دهدمی نشان کشور عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه
 تعداد در بخش آموزش عالی به ایجادشده ظرفیت نسبت

 بخش است که یک از بیش کشور، در آموزش عالی داوطلبان
 مؤسسات و ها دانشگاه به مربوط ظرفیت این از توجهی قابل

رویه ظرفیت افزایش بی. ]4[است  غیردولتی عالی آموزش
مراکز آموزش عالی کشور عالوه بر آن که فضاي رقابتی 

با  ،پیشین براي ورود به آموزش عالی کشور را از بین برده
  .راستا نیستمنافع ملی نیز هم

داوطلبان  تعداد که دهندمی نشان شده انجام هايبینیپیش
 نزولی سیر 1404 افق در کارشناسی مقطع در آموزش عالی

 مقطع به ورود داوطلبان میزان همچنین. داشت خواهد
 آن از پس و روندي صعودي 1393 سال تا ارشد کارشناسی
باز  1391 سال سطح به 1404 افق در و داشته روند نزولی

  ].5[گردد  می

 عالی آموزش غیردولتی بخش ،1392- 93 تحصیلی سال در
 عالی آموزش مؤسسات و اسالمی آزاد دانشگاه شامل(

 و ؛دانشجویان نام ثبت از درصدي 45 سهمی) غیرانتفاعی
 درصدي 11 سهمی غیرانتفاعی کشور، عالی آموزش نظام خرده
 سهم این]. 6[داشته است  را دانشجویان هاي نام ثبت کل از
 دانشجویان تعداد اما داشته جزئی کاهشی اخیر دو سال طی
 به رو توجهی قابل طور به نظام، خرده این در شده نام ثبت

 مؤسسات و ها دانشگاه اتحادیه اطالعات. است گذاشته کاهش
 1393 سال در دهد می نشان کشور غیرانتفاعی عالی آموزش
 این اسمی ظرفیت% 80 حدود 1394 سال در و% 70 حدود

الزم به ذکر است که عالوه ]. 8و7[است  مانده خالی مجموعه
 مؤسساتنامناسب اینگونه  کیفیت آموزشی بر کاهش تقاضا،

در همین حال، . وضعیت فعلی است یکی از دالیل بروز نیز
 رغم نیز به کشور دولتی هاي دهند دانشگاهنشان می هابررسی
 از قابل توجهی بخش به رایگان عالی آموزش ارائه امکان

پرداز،  شده، با پذیرش دانشجوي شهریه پذیرفته داوطلبان
هاي تحصیلی  رشتههاي خودگردان و گسترش  تأسیس پردیس
 خود دانشگاهی هاي ظرفیت و امکانات ، از...ها و  این پردیس

 ضمن در پژوهش خود، ]9[ روشن. اند  برده بهره حد از بیش
 دولتی هاي دانشگاه در دانشجو پذیرش بهینه ظرفیت تعیین
 7/2 متوسط طور به ها دانشگاه نوع این که داده نشان کشور،
 پذیرند  که این وضعیت می نشجودا خود واقعی ظرفیت برابر

هاي آموزشی فراوانی را به همراه داشته به نوبه خود آسیب
  .است

 سایر در دانشجو پذیرش ظرفیت رویهبی افزایش
 جهت ویژه تسهیالت ارائه عالی، آموزشي ها نظام خرده
 ها، نظامخرده برخی در دانشجویان انتقال و بجاییجا جذب،
در  محدودیت مؤسسات، جاري هايهزینه توجه قابل افزایش

 دانشجویان به شده ارائه جانبی خدمات نرخ و افزایش شهریه
 عالی آموزش مؤسسات روي پیش را نامطمئنی آینده ،...و 

کنونی،  روند تداوم با رودمی انتظار و داده قرار غیرانتفاعی
و  1404 انداز چشم افق در عالی آموزش تقاضاي حجم

 از تدریج به مؤسسات گونه این وضعیت کیفی نامناسب آنها،
  .شوند حذف کشور عالی آموزش چرخه
 ايگذشته در که کشور عالی آموزش به ورود متقاضیان تعداد
 آموزش زمینه گسترش مؤسسات تریناصلی، دور چندان نه
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. از میان رفته است اکنون نمودرا فراهم می غیرانتفاعی عالی
 آموزش پیشین سیاستگذاران دالیل مهمترین از یکی واقع در

 مؤسسات، گونه این تعداد گسترش توجیه در کشور عالی
مؤسسین این واحدهاي غیرانتفاعی و . است بوده عامل همین

برخی سیاستگذاران و مجریان آموزش عالی کشور، این 
وضعیت را یک فرصت و برخی دیگر، آن را یک تهدید 

ها به فرصت  بندي این وضعیت بدیهی است تقسیم. اند  دانسته
و تهدید، نسبی بوده و در شرایط زمانی متفاوت ثبات نخواهد 

رویه و بدون کیفیت  ونه افزایش بیبه عنوان نم. داشت
که  )نظام غیرانتفاعی به ویژه در خرده(مؤسسات آموزش عالی 

اقتصادي موجود در یک مقطع -در پاسخ به تقاضاي اجتماعی
زمانی خاص بوده اکنون به معضلی جدي براي آموزش عالی 

  .کشور تبدیل شده است
 مؤسسات در دانشجو جذب بر مؤثر عوامل شناسایی با
سنجش  توانمی آینده سال ده طی غیرانتفاعی عالی وزشآم

 آموزش مؤسسات تري از شرایط فعالیت اینگونهبینانهواقع
 گروه ذینفعان، دو و سیاستگذاران. در آینده داشت کشور عالی
 در یکدیگر مکمل و عوامل این شناسایی در مؤثر عمده
 ذینفعان. هستند مناسب این حوزه هاي سیاست سازي پیاده
 چرخه در خود بقاء غیرانتفاعی، عالی آموزش نظامخرده

 با رقابت امکان و دانشجو بیشتر جذب در را عالی آموزش
 که است بدیهی. دانندمی کشور عالی آموزش ذینفعان سایر
 به منوط آن، قواعد رعایت و رقابت این الزامات گیريشکل
 این در ذینفعان سوي از که است عواملی وضعیت بهبود
 تقویت با توانندمی آنها. شوندمی تلقی تأثیرگذار موضوع
 عملیاتی و راهبردي هاي ریزيبرنامه در عوامل این وضعیت
 عالی آموزش نظام در خود هاي فعالیت تداوم امکان خود،
 اعمال با ،سیاستگذاران دیگر سوي از. کنند را فراهم کشور
 در( کشور عالی آموزش نظام در خودهاي  برنامه و ها سیاست
 در دانشجو جذب ادامه براي را آنها وجود که عواملی قالب
 دانشجو جذب روند ،)کنند می تلقی مؤثر مؤسسات گونه این
 نظارتی، هاي سیاست تدوین با را مؤسسات نوع این در

 آن و داده شکل دقیق بنديرتبه نظام اعمال و بیرونی ارزیابی
رود به رشد کیفی این نوع می که انتظار کنند می هدایت را

البته دستیابی به این مهم نیاز به . مؤسسات کمک کند
گذاري فراوان از سوي مؤسسات مورد اشاره دارد که  سرمایه

رسد با دیدگاه انتفاعی موجود در مدیریت آنها به نظر می
  .مغایرت داشته باشد

-می ،سیاستگذاران و ذینفعان گروه دو بین عوامل این مقایسه

 انتظارات و الزامات و ذینفعان تصورات بین فاصله تواند
 دیگر سوي از. کند را روشن زمینه این در سیاستگذاران

ممکن  راهکارهاي تواندمی ها تفاوت این تحلیل و شناسایی
 زمان کیفیتکاهش هم از ناشی(موجود  وضعیت براي تغییر
 در عالی همچنین تقاضاي ورود به آموزش و عالی آموزش

 .سازد هر دو گروه روشن براي را )1404انداز  چشم افق

  
  پیشینه پژوهش -2

 بررسی با ترکیه عالی آموزش نظام بررسی در ]10[ 1رول چکه
 آزاد عالی آموزش نظام به واردشده دانشجوي 66953 نظرات
 به آنها جذب دالیل 2008- 2009 تحصیلی سال طی ترکیه
 آنها، دلیل مهمترین که گرفته نتیجه و پرسیده را منظا این

  .است بوده دانشگاهی مدرك کسب مزایاي حاصل از اخذ
 هاي دانشگاه برخی در شهریه برقراري اثر 3ویگر و 2میر برك
 کرده بررسی را )بعد به 2005 سال از( آلمان هاي ایالت دولتی

 جذب میزان بر تأثیري مسأله این که اند  گرفته نتیجه و
 البته به نظر]. 11[است  نداشته ها دانشگاه در دانشجویان

ها به سطح درآمدهاي عمومی  رسد نسبت افزایش شهریه می
به میزانی بوده که تأثیري بر جذب دانشجو  ،در این کشور

  .نداشته اما این وضعیت در سایر کشورها عمومیت ندارد
 مورد را هند در خصوصی عالی آموزش به دستیابی 4لوي

 عالی آموزش رشد روند که فتهگر نتیجه و داده قرار بررسی
 هایی دانشگاه بیشتر و است چشمگیر بسیار هند در خصوصی

 روزافزون تقاضاهاي به پاسخ وظیفه صرفاً هند در نوع این از
 نقشی ها سیاستگذاري در و دارند بر عهده آموزش عالی را

وضعیت مورد اشاره در این بررسی، با وضعیت ]. 12[ندارند 
آموزش عالی غیردولتی در ایران طی دوره گسترش مؤسسات 

) 80هاي دهه  سال(عالی  رشد تقاضاي اجتماعی آموزش
  .مشابه است

                                                 
1- Cekerol 
2- Bruckmeier 
3- Wigger 
4- Levy 
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 از را آن روند و نیوزلند در خصوصی عالی آموزش 1آبوت
 2003 سال تا )1989( ها دانشگاه نوع این تأسیس سال اولین
خصوصی در  عالی آموزش سهم که داده نشان و کرده بررسی
 در بخش این. است رسیده% 8 به دوره زمانی مذکورانتهاي 
 فناوري و بازرگانی مدیریت، مانند محدودي هايرشته

  ].13[است  بوده فعال اطالعات
از حیث  را آرژانتین خصوصی و دولتی هاي دانشگاه 2رابوسی
 مورد 2006 تا 1975 طی سال آنها در دانشجو جذب روند
 عالی آموزش سهم که گرفته نتیجه و داده قرار بررسی

 2006 سال در% 18 حدود به 1975 سال در% 10 از خصوصی
 کُند در شتاب این عمده دلیل دو وي. است یافته افزایش
 به ورود براي قوي تقاضاي فقدان و باال هزینه را افزایش
میزان  تفاوت وي همچنین،. است برشمرده عالی آموزش
 نوع این از استقبال در را مختلفهاي  رشته دانشجویان اشتغال
  ].14[داند  نمی تأثیر بی ها دانشگاه

 در خصوصی عالی آموزش روند بررسی در 3پاچاشیولی
این  به میالدي 2006 سال به منتهی آمار اساس بر گرجستان

 سیري کشور این در خصوصی عالی آموزش که رسیده نتیجه
 در. است یافته کاهش دانشجویان کل% 20 به و داشته نزولی
 درصد دانشجویان که نموده گزارش وي حال، عین

 و یافته افزایش کنندمی پرداخت شهریه که دولتی هاي دانشگاه
]. 15[است  رسیده ها دانشگاه نوع این دانشجویان کل% 48 به

پرداز در نظام  این شرایط با رشد درصد دانشجویان شهریه
  .آموزش عالی دولتی ایران همخوانی دارد

 آموزش در سازي خصوصی توسعه همکاران، و جمشیدي
با  را کنیا و اندونزي، مالزي توسعه حال در کشور 3 عالی

 عالی آموزش روزافزون تقاضاهاي به پاسخ رویکرد چگونگی
 دهد می نشان کشورها این 2011 سال آمار. اند  نموده بررسی

 تقاضاي% 51 مالزي در و% 17 اندونزي در، %11 کنیا در
 داده پاسخ خصوصی هاي دانشگاه توسط عالی آموزش

 پاسخگویی، عدم نرخ این وجود اصلی دلیل. شود می
 همچنین. است شده عنوان دولتی بخش مناسب پاسخگویی

 دسته دو به خصوصی بخش در پاسخگویی رشد مهم عوامل
عد عوامل. است شده تقسیم داخلی و خارجی حمایتی  در ب

                                                 
1- Abbott 
2- Rabossi 
3- Puchashuili 

 بخش، این گسترش از دولت حمایت توان به خارجی می
 هاي اعطاء وام غیرمستقیم، و اي مستقیم بودجه هاي کمک

 اشاره زیرساخت توسعه و پژوهشی هاي کمک دانشجویی،
 ارتقاء: از اندبوده نیز عبارت توجه مورد داخلی عوامل. داشت
هیأت  اعضاء استخدام مناسب، تبلیغات آموزشی، کیفیت
 بازار نیاز به توجه دانشجویان، رضایت افزایش کارآمد، علمی

. ]16[دانشگاه  سطح درها  برنامه اجرایی هاي مکانیزم تقویت و
رغم آنکه عوامل خارجی و داخلی  جالب توجه است بدانیم به

مورد اشاره در این پژوهش در نظام آموزش عالی ایران وجود 
ندارد اما همچنان با گسترش فعالیت بخش خصوصی آموزش 

  .ایممواجه بودههاي قبل  عالی در سال
 سازيخصوصی روند و فرآیند ،]17[ همکاران و 4هولژاکر
 و هلند، اوکراین، برزیل( خود کشورهاي در را عالی آموزش
 چگونگی بررسی آنها، اصلی سؤال. اند  کرده بررسی) مغولستان
 عالی آموزش نمودن قانونمند و بخشینظم با ها دولت برخورد

 هاي دولت که داده نشان ها بررسی نتایج. است بوده خصوصی
 آموزش سازيخصوصی نمودن قانونمند اوکراین و برزیل
 آموزش مؤسسات خود به را مسأله اند؛ هلند  گرفتهرا پی عالی
خود بازار و  به را هم مسأله کشور مغولستان و سپرده عالی
مزبور  نویسندگان. است نموده واگذار تقاضا و عرضه تقابل
 نمودن قانونمند یافته، توسعه درکشورهاي که اند  گرفته نتیجه
  .نیست پررنگ اي چندان مسأله خصوصی هاي دانشگاه نقش
دریاي  و التین حوزه آمریکاي هاي دانشگاه وضعیت 5رراگسا

این کشورها  خصوصی بخش روي پیش هاي چالش و کارائیب
 روند که گرفته نتیجه و نموده بررسی را عالی آموزش در

 کارائیب، حوزه و جنوبی شمالی، آمریکاي در سازيخصوصی
 اما است افزایش رو به شتاب با و مشتاقانه اروپا شرق و آسیا

 به غربی اروپاي و آفریقا سازي آموزش عالی در خصوصی
  ].18[داشت  نخواهد رشدي ها دولت حمایت دلیل
 در غیردولتی عالی آموزش گسترش روند بررسی در 6دوین
 که گرفته نتیجه عالی، آموزش تقاضاي رشد به توجه با چین

 گسترش پیش از بیش باید چین در غیردولتی عالی آموزش
در ایران با توجه به کاهش تقاضاي آموزش عالی، ]. 19[یابد 

منطقی است که رشد آموزش عالی خصوصی باید متوقف 

                                                 
4- Holzhacker 
5- Sagrera 
6- Dewin 
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ها  هاي انبساطی در افزایش ظرفیت شود اما با پیگیري سیاست
ش مراکز آموزش عالی طی دهه گذشته، در عمل و گستر
  .اي معکوس دنبال شده استرویه
 خصوصی بخش هاي نام ثبت در کاهش دارد اعتقاد لوي

 میزان که است دادنرخ حال در سطح جهان در عالی آموزش
 عامل دو وي. است متفاوت گوناگون، هاي بخش زیر در آن

 :داندمی مؤثر کاهشی روند این در را سیاسی و اجتماعی
 عامل مهمترین و جمعیتی تغییرات اجتماعی، عامل مهمترین
 کشورها داخلی سیاسی تغییرات و مقررات تنظیم سیاسی،
در ایران نیز وجود این عوامل به ]. 20[است  شده برشمرده

همراه کاهش کیفیت آموزشی در کاهش تقاضاي آموزش عالی 
  .از بخش خصوصی مؤثر بوده است

 يها دانشگاه شهریه تغییر روند اي بین مقایسه ]21[ 1کامیلري
 1982 زمانی دوره طی خانوارها درآمد رشد میانه و خصوصی

 هايهزینه رشد که گرفته و نتیجه داده انجام 2007 تا
 خانوارها درآمد میانه رشد ولی% 435 دوره این در دانشگاهی

 سبب امر این که گیردمی نتیجه وي. است بوده% 145 تنها
  .است شده خصوصی عالی آموزش به ورود تقاضاي کاهش

 را بررسی تایلند در خصوصی عالی آموزش 2پراپامونتریپونگ
 مؤسسات% 45 و دانشجویان% 13 دهدمی نشان و کرده

 به نسبت که خصوصی هستند تایلند، در عالی آموزش
 کشور این در خصوصی عالی آموزش آغاز ابتدایی هاي سال
  ].22[است  داشته مناسبی رشد
 راهبردي وضعیت تحلیل و تجزیه در ،همکاران و اسدي
 ایران، در غیرانتفاعی عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه
 راها  مجموعه این روي پیش تهدیدهاي و ها فرصت از فهرستی
 را "عالی آموزش متقاضیان بودن زیاد" آنها. اند  نموده ارائه
 از دولت حمایت همچنین. اند  دانسته ها این فرصت از یکی
 استقرار و) کمی توسعه سیاست عنوان با( مؤسسات گونهاین

 و ها استان مراکز نزدیکی در غیرانتفاعی مؤسسات و ها دانشگاه
 نقطه در. اندآورده شمار به فرصت هم یک را بزرگ شهرهاي
 مجوزهاي صدور شهریه، میزان مذکور، پژوهش مقابل هم

 هاي سیاست مؤسسات، تأسیس و توسعه براي رویه بی
 آموزش هاي نظامخرده در دانشجو جذب به مربوط انبساطی

                                                 
1- Camilleri 
2- Prophamontripong 

را  مؤسسات این برابر در مشخص یک سیاست نبود و عالی
شرایط ]. 23[است  دانسته آنها روي پیش تهدیدهاي عنوان به

دهد در حال حاضر، موجود آموزش عالی کشور نشان می
اشاره در این پژوهش دیگر وجود ندارند و هاي مورد  فرصت

در مقابل، کاهش کیفیت آموزشی این نوع مؤسسات به یک 
  .تهدید جدي براي حیات آنها تبدیل شده است

 و الزامات بیان در ]24[ همکاران و جمشیدي پژوهش
 آموزش سازيخصوصی کیفی توسعه خُرد هاي بایسته پیش
 راهنمایی، و سیاستگذاري شامل خُرد الزام 8 ایران، عالی

 و مدیریتی پژوهشی، و آموزشی اقتصادي، مالی و قانونی،
 را ارتباطی و زیرساختی فرهنگی، و اجتماعی سازمانی،
   .اند  نموده شناسایی
 آموزش در سازيخصوصی بررسی ضمن اسفندیاري و آراسته
 اند که  برشمرده موجود در این مسیر را مانع یازده ایران، عالی
 اقتصادي، مشکالت عالی، آموزش به ورود متقاضیان کاهش
 ها دانشگاه نوع این اعتبار و خصوصی هاي دانشگاه امکانات

 ].25[هستند  موانع این مهمترین از مردم، بین در

 آموزش در سازيخصوصی موانع بیان در نظریان، و ربیعی
 سر بر مانع 26 شناسایی به صاحبنظران دیدگاه از ایران، عالی
 در که اند  پرداخته ایران در عالی آموزش سازيخصوصی راه
 خصوصی، گذاريسرمایه از حمایت قوانین فقدان آنها بین

 شهریه، پرداخت توان عدم و مردم خرید قدرت بودن پائین

 ،عالی آموزش مدیریت نظام در ساختاري مشکالت وجود
 در تسلط به دولت تمایل و ها در دانشگاه علمی آزادي فقدان

 اهمیت باالترین از ها دانشگاه اجتماعی و فرهنگی امور

  ].26[اند بوده برخوردار
 توفیقی، توسط که گزارشی در ایران علمی توسعه جمعیت

 و شناسی آسیب بررسی، زمینه در همکاران و فراستخواه

 در اساسی قانون 44 اصل اجراي مطلوب الگوي طراحی

 عالی آموزش وضعیت شده، تهیه ایران عالی آموزش توسعه
 در. است کرده توصیف نامناسب بسیار را ایران در خصوصی

 پیشنهاد مشکل این حل براي کلیدي راهبرد دو گزارش، این
 و دولتی هاي دانشگاه مالی منابع تنوع: از عبارتند که شده

 عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه توسعه از حمایت

 و استانداردها استقرار طریق از آنها بر نظارت و غیردولتی
 ].27[ها  شاخص
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 مانند عواملی که دهدمی نشان ، فوق هاي پژوهش بندي جمع
 و همچنین نوع ها،خانواده مالی توان دولتی، هاي حمایت
 سازيخصوصی گسترش در تحصیلیهاي  رشته جذابیت
 ایران در که حالی در است مؤثر جهان در عالی آموزش
 از مهمی بخش عنوان به غیرانتفاعی عالی آموزش نظامخرده

 ايتوسعه و کیفی ساختاري، موانع با خصوصی عالی آموزش
هاي البته الزم به ذکر است که پژوهش. است مواجه
هاي  گرفته در کشور، بیشتر بر موانع و محدودیت انجام

ها و  اند تا موفقیت  آموزش عالی خصوصی تأکید نموده
  .دستاوردهاي مثبت آن

  
  پژوهش روش -3

ابتدا . است) ترکیبی( انجام این پژوهش، روش آمیخته روش
 با 1یافتهختارسا نیمه هايمصاحبه انجام با کیفی بخش در

 و غیرانتفاعی عالی آموزش نظامخرده زمینه در کلیدي مطلعین
 کدگذاري روش به آنان نظرات محتوایی تحلیل از استفاده با
 نظامخرده این در دانشجو جذب بر مؤثر عوامل فهرست باز،

 با( نظري اشباع به رسیدن تا هامصاحبه. است شده تعیین
 اصلی محورهاي و سؤاالت. اندیافته ادامه) مصاحبه 20 انجام

 شده تنظیم سؤال 33 بر مشتمل و محور 8 قالب در مصاحبه
 محیطی پویش ابتدا پژوهش، سؤاالت تدوین براي. بودند

 به. است شده انجام کشور غیردولتی غیرانتفاعی عالی آموزش
 طی کشور، عالی آموزش نظامخرده این تحوالت منظور این
 شده تحلیل و بررسی آن موجود وضعیت و گذشته سال ده

 الکترونیکی، اسناد بخش، این در استفاده مورد ابزارهاي. است
 ارتباط در عالی آموزش حوزه مصوبات و قوانین ها،نامهآئین
 شناسانهآسیب هايبررسی همچنین و غیرانتفاعی نظامخرده با

 روندهاي. است بوده ایران در خصوصی عالی آموزش نظام
 متقاضیان تغییر جمعیت روند ویژه به کشور، جاري جمعیتی
 روند سال، 18-24 سنین در کشور عالی آموزش به ورود
 مقاطع در سراسري هاي آزمون در کنندگانشرکت تعداد

 مورد در. اندشده بررسی نیز تکمیلی تحصیالت و کارشناسی
 سؤاالتی نیز ارزیابی و نظارت کیفیت، مانند محتوایی مسائل

                                                 
 دست به براي که است منسجم سؤاالت سري یک از متشکل یافته، ختارسا نیمه مصاحبه - 1

 از آن در و رودکار می به مصاحبه مورد موضوع ترعمیق موشکافی و بیشتر اطالعات آوردن
   ].28[گردد می استفاده نیز پاسخ باز سؤاالت

 اسناد مطالعه با نیز ها پرسش از دیگري بخش. اندشده مطرح
 جامع نقشه مانند( عالی کشور آموزش نظام با مرتبط باالدستی
 وینتد) 1404 انداز چشم سند و توسعه پنجم برنامه علمی،
 هاي روش ترکیب با منتخب بخش کیفی هاينمونه. اندشده
 جدول]. 28[اند   شده انتخاب ايزنجیره و هدفمند گیرينمونه

  .دهدمی نشان را منتخب شوندگان مصاحبه مشخصات ،1

 آنها با که عالی آموزش حوزه کلیدي مطلعین مشخصات )1 جدول
  است شده مصاحبه

  اجرایی سمت  خدمت محل  ردیف
  تعداد
  افراد

1  
 و تحقیقات علوم، وزارت

  فناوري
  3  دفتر معاون

2  
 مؤسسات و ها دانشگاه
  دولتی عالی آموزش

 برجسته استاد
  عالی آموزش

2  

3  
 غیردولتی هاي دانشگاه

  غیرانتفاعی
  2  رئیس

4  
 غیردولتی هاي دانشگاه

 غیرانتفاعی

 و آموزشی معاون
 تحصیالت
  تکمیلی

5  

5  
 غیردولتی هاي دانشگاه

 غیرانتفاعی

 امناء هیئت عضو
  )مؤسس(

2  

6  
 پژوهشی مراکز و مؤسسات
، علوم وزارت به وابسته

  فناوري و تحقیقات
  2  معاون

7  
 و تحقیقات علوم، وزارت

  فناوري
 پیشین مدیران
  آموزشی حوزه

2  

8  
آموزش  هاي نظام خرده سایر

  غیردولتی عالی
  1  واحد رئیس

  1  رئیس  دولتی جامع هاي دانشگاه  9
  20  -  جمع

 اساس مؤثر بر عوامل کدگذاري و شناسایی از پس
 ابعاد و سطوح تفکیک به این عوامل گرفته، انجام هاي مصاحبه
 گذاريارزش منظور به و پرسشنامه یک قالب در موجود
 حسب بر عوامل) قطعیت عدم( نایقینی و اهمیت درجه
 منتخب پاسخگویان به 10 تا 1 اعداد شامل عددي مقیاسی
 مورد اول ویژگی در کوچکتر عدد انتخاب. شدند ارائه
 ویژگی در و عامل اهمیت کمتر آن معناي به گذاري ارزش
 بودن تر روشن( عامل کمتر) ابهام( قطعیت عدم معناي به دوم



  1394زمستان ، 4م، شماره هفتفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال اکبر گلدسته، محمود ابوالقاسمی، مقصود فراستخواه، کوروش فتحی واجارگاه، 

      87 

 هاي دانشگاه در دانشجو جذب موضوع در) آن وضعیت
  .است آینده سال ده طی غیرانتفاعی

 دو به پاسخگویان بخش کمی،هاي  نمونه منظور انتخاب به
. اند  شده بنديتقسیم سیاستگذاران و ذینفعان) گروه( طبقه
 وزارت ستادي مدیران شامل سیاستگذاران آماري جامعه
 اعضاء وابسته، هاي سازمان و فناوري و تحقیقات علوم،

 در عالی آموزش تخصصی مرتبط با ها و شوراهايکمیسیون
 انقالب شوراي و اسالمی شوراي وزارت علوم، مجلس

 رؤسا، را ذینفعان آماري جامعه همچنین. اندبوده فرهنگی

 هاي هیأت اعضاء و تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونین
 حجم. اندداده تشکیل عالی غیرانتفاعی آموزش مؤسسات امناء
 و براي خطاي استاندارد جداول از استفاده با الزم نمونه
 گیرينمونه روش با که شد تعیین 85عدد  ،%10 برآورد
 نمونه 34 و 51 تعداد به ترتیب حجم، به با متناسب بندي طبقه
 71 نهایت در. شد توزیع سیاستگذاران و ذینفعان بین

 و سیاستگذاران از نفر 28 از%) 84 پاسخگویی نرخ( پرسشنامه
  .گردید تحلیل و آوريذینفعان جمع از نفر 43
  پرسشنامه روایی و پایایی 1- 3

 نظرات اساس بر آن طراحی دلیل به پرسشنامه محتوایی روایی
 دقیق اعمال و کشور عالی آموزش صاحبنظران از نفر 20

 4 توسط آن نهایی تأیید و پرسشنامه طراحی در آنان نظرات
 ضریب. باشدمی دفاع قابل عالی، آموزش خبرگان از نفر

همچنین  و صاحبنظران و ذینفعان تفکیک به پرسشنامه پایایی
 که شده محاسبه دو ویژگی مدنظر هر براي پاسخگویان کل
  .است 2 جدول قرار به آن نتایج

هاي  زمینه در پاسخگو گروه دو هاي دیدگاه مقایسه براي
 T مستقل، T هاي آزمون از آنان، نظرات تحلیل و مختلف
  .است شده استفاده مکرر گیرياندازه آزمون و زوجی

  ها یافته -4
  کیفی بخش 1- 4
اصلی  هايمقوله ،]29[باز  گذاريکد روش از استفاده با
 بر مؤثر) عوامل( هاي مقولهخرده و) ابعاد(فرعی  ،)سطوح(

 افق در غیرانتفاعی عالی آموزش مؤسسات در دانشجو جذب
 المللی،بین) اصلی مقوله( سطح چهار در 1404 انداز چشم
  .اندشده بنديتقسیم درونی و کشور عالی آموزش نظام ملی،
ملیتی به مانند ورود مؤسسات چند(المللی بین سطح عوامل

اشاره  به عواملی...) محیطی و آموزش عالی، مسائل زیست
 حال در جهان سطح در عالی آموزش هاي نظام در که دارند
 شکل را عالی آموزش تغییرات آینده روند و هستند بروز
 اند  دهکر بیان خود نظرات در صاحبنظران. )3جدول (دهند  می
تأخیري چند  با عوامل و تغییرات ناشی از رخداد آنها این که
  .کرد خواهند هم نفوذ ایران عالی آموزش ساختارهاي به ساله
مانند میزان مهاجرت به خارج از کشور، (ملی  سطح عوامل

 از خارج عوامل ،...)وضعیت بازار کار و اشتغال در کشور و 
 توسط و ملی هستند سطح در و کشور عالی آموزش نظام

مانند مصوبات مجمع (سطوح باالتر  هاي سیاستگذاري
...) تشخیص مصلحت نظام یا شوراي عالی انقالب فرهنگی و 

 حرکت کلی روندهاي از ناشی آنها تغییرات یا شده تعیین
 بر غیرمستقیم یا مستقیم طور به که است مختلفی هاي بخش
  .)4جدول  (تأثیرگذار هستند  کشور عالی آموزش نظام
مانند تغییر در شیوه (عالی  آموزش نظام سطح عوامل

تخصیص بودجه به مؤسسات آموزش عالی دولتی، تغییر در 
 هاي سیاست حاصل ،...)هاي گسترش آموزش عالی و  سیاست
 از خارج و بوده کشور عالی آموزش نظام در شده اعمال خُرد
 جمله و از( کشور عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه کنترل

 مستقیم طور به اما هستند )غیرانتفاعی آموزش عالیمؤسسات 
 آموزش مؤسسات در دانشجو جذب مسأله بر غیرمستقیم یا

  .)5گذارند جدول  می تأثیر غیرانتفاعی عالی
مانند کیفیت آموزشی، رتبه و اعتبار (درونی  سطح عوامل

 و ها سیاست اجراي عملکرد، چگونگی حاصل ،...)مؤسسه و 
 عالی آموزش داخل مؤسسات در مدیریتی هاي گیري تصمیم

 و هستند مذکور مؤسسات کنترل تحت کامالً بوده غیرانتفاعی
 در آنان موفقیت عدم یا مستقیم بر موفقیت طور عمدتاً به
  ). 6جدول (گذارند  می تأثیر دانشجو جذب

 نوع و پاسخگویان گروه تفکیک به پرسشنامه پایایی ارزیابی) 2 جدول
  ویژگی

  پایایی ضریب  پاسخگویان گروه  ویژگی  ردیف

1  
 اهمیت میزان

  عوامل
  977/0  ذینفعان

  952/0  سیاستگذاران

2  
 نایقینی میزان

  عوامل
  991/0  ذینفعان

  974/0  سیاستگذاران
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  1404 افق طی دوره زمانی غیرانتفاعی نظام خرده توسط دانشجو جذب بر مؤثر )المللی بین( اول سطح عوامل )3جدول 
عد  ردیف عامل نام  عامل ب  

1  
  اقتصادي

 )اقتصادي کشورها رشد بهبود یا المللی بین اقتصادي هاي بحران بروز( جهانی اقتصاد وضعیت

 عالی آموزش حوزه به بزرگ و چندملیتی مؤسسات ورود  2

 )...آلودگی و ، زمین شدن گرم(جهانی  سطح در محیطی زیست مسائل  محیطی زیست  3

4  

  سیاستگذاري

 عالی آموزش از ها دولت حمایت کاهش

 شدن جهانی پدیده رشد  5

 )عالی آموزش متقاضیان سن افزایش(العمر  مادام آموزش  6

 بنیان اقتصاد دانش سمت به حرکت لزوم  7

 چهارم نسل و) کارآفرین(سوم  نسل هاي دانشگاه ایجاد لزوم  8

  کار بازار و نیازهاي عالی آموزش ذینفعان تقاضاهاي به بیشتر توجه  9
  ...علمی و هاي  شاخه ادغام، علوم اي شدن چندرشته عالی، آموزشهاي  انگاره تغییر  10
11  

  فناوري
 اطالعات فناوري سریع رشد

 علمی نوآوري گسترش  12

  ها دانشگاه فیزیکی موجودیت شدن کشیده چالش به و سنتی عالی آموزش محو  13
14  

  مدیریتی
 ها دانشگاه اي شدن شبکه

 علمی بازاریابی تقویت و ها دانشگاه در مداري مشتري اصل رعایت  15

 ها گیري تصمیم در بیشتر مشارکت تقاضاي دانشگاه و قدرت گسترش و حفظ  16
  

  1404 افق طی دوره زمانی غیرانتفاعی نظام خرده توسط دانشجو جذب بر مؤثر )ملی( دوم سطح عوامل )4جدول 
عد  ردیف عامل نام  عامل ب  

1  

  اجتماعی

 کشور عالی آموزش در زنان سهم

 غیردولتی عالی آموزش به نسبت آنانهاي  خانواده و داوطلبان نگرش تغییر  2

 تحصیل ادامه براي کشور از خارج به مهاجرت میزان  3

 عالی آموزش به ورود متقاضیان بین در گرایی مدرك به گرایش  4

 کشور در اجتماعیهاي  نابرابري وضعیت  5

 عالی آموزش به ورود متقاضیان سن افزایش  6

 مقطع کارشناسی تا عالی آموزش به ورود تقاضاي میزان  7

 تکمیلی تحصیالت مقاطع در عالی آموزش به ورود تقاضاي میزان  8

  )...دولت و ، جامعه، صنعت( عالی آموزش و ذینفعان دانشگاه ارتباط وضعیت  9
  عالی آموزش از انتظارات ذینفعان نوع  10
11  

  اقتصادي

 کشور اقتصادي وضعیت

 کشور اشتغال و کار بازار وضعیت  12

 کشور غیردولتی عالی آموزش بخش در گذاري سرمایه از حمایت  13

 خصوصی بخش براي عالی آموزش سودآوري میزان  14

15  
  المللی بین

 کشورها سایر و ایران هاي دانشگاه بین عالی آموزش حوزه در المللی بین هاي همکاري وضعیت

 ایران عالی آموزش به ورود براي خارجی داوطلبان تقاضاي  16

 سال 18-24 سنین در کشور جمعیتی هرم  شناختی جمعیت  17

18  

  سیاستگذاري

 )فرهنگی انقالب عالی شوراي مصلحت و تشخیص مجمع مصوبات(عالی  آموزش کالن هاي سیاستگذاري

 )...اسالمی و  شوراي مجلس( کشور عالی آموزش خُرد هاي سیاستگذاري  19

 کشور توسعه ساله پنجهاي  ریزي برنامه در کشور عالی آموزش اهداف  20

  کشور توسعه ساله پنجهاي  برنامه در غیردولتی عالی آموزش زیرنظام به توجه  21
  جنسیتی تک هاي دانشگاه گسترش  22
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  1404 افق طی دوره زمانی غیرانتفاعی نظام خرده توسط دانشجو جذب بر مؤثر )ملی( دوم سطح عوامل )4جدول 
عد  ردیف عامل نام  عامل ب  
23  

  سیاسی

 کشور داخل سیاسی هاي جریان رقابت

  ملی همبستگی و انسجام  24
  مردمهاي  خواست با دولت هاي سیاست همسویی  25
  جهان کشورهاي سایر با ایران المللی بین تعامالت  26
 عالی آموزش بر نوین هاي فناوري تأثیرات  فناوري  27

28  

  مدیریتی

 )ها دانشگاه استقالل افزایش( دولتی هاي دانشگاه بر دولت گري تصدي کاهش

29  
  عالی آموزش حوزه در کشور باالدستی اسناد هاي سیاست با مرتبطهاي  برنامه اجراي کیفیت

 )1404انداز  چشم کشور و سند علمی جامع نقشه(

 عالی آموزش حوزه در کشور هاي سیاست و اهداف تحقق میزان  30

  
  1404 افق طی دوره زمانی غیرانتفاعی نظام خرده توسط دانشجو جذب بر مؤثر )نظام آموزش عالی کشور( سوم سطح عوامل )5جدول 

عد  ردیف عامل نام  عامل ب  
1  

  مالی-اداري
 }دیگرهاي  شیوه به دانشجویی سرانه از{ دولتی عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه به بودجه تخصیص شیوه در تغییر

2  
 غیردولتی هاي دانشگاه براي وزارتین متبوع سوي از مجاز درآمدي منابع وها  شهریه نوع و میزان تعیین سیاست در تغییر

  غیرانتفاعی
3  

  آموزشی

 دولتی هاي دانشگاه خودگردان هاي پردیس وضعیت

 دولتی عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در دانشجو پذیرش ظرفیت در تغییر  4

  دولتی هاي دانشگاه در دانشجو پذیرشهاي  شیوه در تغییر  5

6  
، آزاد، نور پیام، کاربردي- علمی( کشور عالی آموزش هاي نظام خرده سایر در دانشجو پذیرش شیوه و میزان در تغییر

 )اي حرفه-فنی

 ها زیرنظام و مقاطع تمامی در عالی آموزش به ورود براي ها دانشگاه سراسري آزمون یکپارچگی  7

8  

  سیاستگذاري

 )سازي کیفی به کمی رشد از(عالی  آموزش گسترش هاي سیاست در تغییر

 دولتی هاي دانشگاه سطح در علوم وزارت خاص حمایتی هاي در سیاست تغییر  9

 غیردولتی هاي دانشگاه از علوم وزارت حمایتی هاي سیاست اجراي  10

 )اي حرفه-فنی، آزاد، نور پیام، کاربردي-علمی(کشور  عالی آموزش هاي زیرنظام سایر در دانشجو جذب هاي سیاست  11

 )...سراسري و هاي  آزمون حذف( کشور عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در دانشجو پذیرش شیوه در تغییر  12

 عالی آموزش حوزه در کشور اجتماعی-اقتصادي توسعه ساله پنجهاي  برنامه اهداف و ها سیاست  13

 کشور سطح در غیرانتفاعی عالی آموزش مؤسسات استانی ترکیب و پراکندگی  14

15  

  

 کشور سطح در دولتی هاي دانشگاه و عالی آموزش مؤسسات ترکیب و پراکندگی

16  
-فنی، آزاد، نور پیام، کاربردي-علمی( عالی آموزش هاي نظام خرده سایر در عالی آموزش مؤسسات ترکیب و پراکندگی

 )اي حرفه

  تکمیلی تحصیالت سمت به دولتی جامع هاي دانشگاه دادن سوق  17
18  

  مدیریتی

 وزارت علوم اجرایی مدیران سطح در تغییر

 )اي حرفه-فنی، آزاد، نور پیام، کاربردي-علمی( کشور عالی آموزش هاي زیرنظام اصالح به اقدام  19

 اسالمی آزاد دانشگاه وضعیت  20

  آنها هاي اساسنامه مفاد و غیرانتفاعی غیردولتی عالی آموزش مؤسسات تأسیس شرایط در تغییر  21
 کشور غیرانتفاعی غیردولتی عالی آموزش مؤسسات تجمیع طرح اجراي  22

 غیرانتفاعی غیردولتی هاي دانشگاه بر علوم وزارت ارزیابی و نظارتهاي  شیوه اعمال چگونگی  نظارتی  23
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  1404 افق طی دوره زمانی غیرانتفاعی نظام خرده توسط دانشجو جذب بر مؤثر )درونی( چهارم سطح عوامل )6جدول 
عد  ردیف عامل نام  عامل ب  

1  
  مالی-اداري

 داخلی درآمدي منابع تنوع و درآمدها میزان

 آموزشی و کالبدي فضاهاي وضعیت  2

 ها آزمایشگاه و تجهیزات، امکانات وضعیت  3

4  

  آموزشی

 آموزشی کیفیت

 علمی هیأت اعضاء تعداد و ترکیب  5

 )...حضوري و  نیمه، مجازي ،حضوري( دانشجویان آموزشهاي  شیوه تنوع  6

 موجود دانشجوي تعداد  7

 آموختگان دانش تعداد  8

 )اسمی( اولیه پذیرش ظرفیت  9

  باالتر مقاطع در آموختگان دانش قبولی میزان  10
11  

  درسی برنامه

  دانشگاه همان در باالتر تحصیلی مقاطع بودن دایر
  خارجی معتبر هاي دانشگاه با مشترك دانشجوي پذیرش  12
  ...)ظرفیت و  تکمیل، آزمون بدون، آزمون با(دانشجو  پذیرشهاي  شیوه تنوع  13
 تحصیلی مقاطع وها  رشته تنوع  14

 ...)افزایی و  مهارت، کارآفرینی شامل( دانشجویان) برنامه فوق( جانبی آموزشیهاي  برنامه تنوع و تعداد  15

 دانشگاه سوي از شده ارائه) برنامه فوق( آموزشی جانبی خدمات نرخ  16

 اي چندرشته اي یا رشته بین و جدید موضوعات در تحصیل امکان  17

18  

  پژوهشی

 )...پژوهشی و  هاي طرح تنوع و تعداد، کتابخانه کیفیت(پژوهشی  وضعیت

 المللی بین علمی ارتباطات وضعیت  19

 وابسته تحقیقاتی مراکز وها  پژوهشکده، ها پژوهشگاه وجود  20

 دولتی هاي دانشگاه با مشترك پژوهشی و علمی همکاري  21

22  
  دانشجویی

 دانشجویان به شده ارائه هاي وام و رفاهی امکانات، خدمات تنوع و کیفیت

 بدنی تربیت دانشجویی، فرهنگی و هاي فعالیت پوشش میزان و تنوع  23

24  
  ساختاري

 جغرافیایی پوشش و مکانی موقعیت

 نهادها به تشکیالتی وابستگی  25

 )مرکزي شعبه بر عالوه(ها  استان سایر در شعب وجود  -  26

27  

  مدیریتی

 مؤسسه اعتبار و رتبه

 آموختگان دانش اشتغال وضعیت  28

 )امناء هیأت و رئیسه هیأت، رئیس( مدیریتی مجموعه توانایی و کیفیت  29

 آموزشی و علمی فرآیندهاي در اداري بوروکراسی میزان  30

 کشور آموزش سنجش سازمان و فناوري و تحقیقات، علوم وزارت مسئولین با تعامل چگونگی  31

32  
 آموزش مؤسسات اتحادیه در عضویت( غیرانتفاعی غیردولتی هاي دانشگاه سایر با تشکیالتی و صنفی هماهنگی

 )غیرانتفاعی غیردولتی عالی

  خاصهاي  زمینه در نسبی مزیت از برخورداري  33
  دانشگاه کالن و راهبردي تدوین برنامه  34

 
  کمی تحلیل 2- 4
  ها داده توصیفی تحلیل 2-1- 4

از  عوامل تریننایقین و در شناسایی و توصیف مهمترین
کل پاسخگویان، بر  همچنین و پاسخگویان هاي دیدگاه گروه

پاسخگویان براي هر  امتیازات و مقایسه میانگین مبناي محاسبه
 به ترتیب ده 9 تا 7 جداول. عامل، اقدام به ارزیابی شده است

 و بنا بر دیدگاه عوامل اهمیت نمیزا جنبه را از برتر عامل
  .دهدمی نشان سیاستگذاران و کل پاسخگویان ذینفعان،
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  ذینفعان بنا بر دیدگاه اهمیت ده عامل برتر از جنبه میزان )7 جدول
  )10 از( اهمیت  عامل سطح  عامل نام  ردیف

 25/9  درونی آموزشی کیفیت  1

 66/8  درونی مؤسسه اعتبار و رتبه  2

 43/8  ملی سال 18-24 جمعیت سنین  3

 38/8  درونی متبوع وزارت مسئولین با تعامل چگونگی  4

 35/8  کشور عالی آموزش نظام ها نظام خرده سایر در دانشجو جذب هاي سیاست  5

 34/8  درونی مدیریتی مجموعه توانایی و کیفیت  6

34/8  درونی تحصیلی مقاطع وها  رشته تنوع  7  

34/8  درونی دانشگاه همان در باالتر تحصیلی مقاطع بودن دایر  8  

 29/8  کشور عالی آموزش نظام غیرانتفاعی هاي دانشگاه از حمایتی هاي سیاست اجراي  9

 23/8  کشور عالی آموزش نظام اسالمی آزاد دانشگاه وضعیت  10
  

  سیاستگذاران دیدگاهبنا بر  اهمیت ده عامل برتر از جنبه میزان )8 جدول
  )10 از( اهمیت  عامل سطح  عامل نام  ردیف

 11/9  درونی آموزشی کیفیت  1

 89/8  درونی مؤسسه اعتبار و رتبه  2

 36/8  کشور عالی آموزش نظام ها نظام خرده سایر در دانشجو جذب هاي سیاست  3

 36/8  کشور عالی آموزش نظام ها نظام خرده سایر توسط دانشجو پذیرش شیوه و میزان در تغییر  4

 35/8  ملی اشتغال و کار بازار وضعیت  5

 28/8  درونی علمی هیأت اعضاء تنوع و ترکیب  6

 22/8  کشور عالی آموزش نظام اسالمی آزاد دانشگاه وضعیت  7

 19/8  ملی سال18-24 سنین جمعیت  8

 11/8  کشور عالی آموزش نظام کیفی به کمی از عالی آموزش گسترش هاي سیاست در تغییر  9

 11/8  درونی آموختگان دانش اشتغال وضعیت  10

  

  پاسخگویان کل بنا بر دیدگاه اهمیت ده عامل برتر از جنبه میزان )9 جدول
  )10 از( اهمیت  عامل سطح  عامل نام  ردیف

 21/9  درونی آموزشی کیفیت  1

 73/8  درونی مؤسسه اعتبار و رتبه  2

 39/8  ملی سال 18-24 سنین جمعیت  3

 38/8  کشور عالی آموزش نظام هاي دولتی دانشگاه از حمایت  4

 24/8  کشور عالی آموزش نظام آزاد اسالمی دانشگاه وضعیت  5

 21/8  درونی دانشگاه مدیریت توانایی  6

 19/8  کشور عالی آموزش نظام ها نظام خرده دانشجو توسط سایر پذیرش  7

 17/8  ملی اشتغال و کار بازار وضعیت  8

 15/8  المللی بین ذینفعان تقاضاهاي  9

 09/8  کشور عالی آموزش نظام کیفی آموزش عالی گسترش هاي سیاست  10
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 میزان جنبه را از برتر عامل به ترتیب ده 12 تا 10 جداول
سیاستگذاران و کل  ذینفعان، و بنا بر دیدگاه عوامل نایقینی

  .دهد می نشان پاسخگویان

  ذینفعان بنا بر دیدگاه نایقینی ده عامل برتر از جنبه میزان )10 جدول
  )10 از( اهمیت  عامل سطح  عامل نام  ردیف

  38/7 کشور عالی آموزش نظام  دولتی هاي دانشگاه به بودجه تخصیص  1
  34/7 کشور عالی آموزش نظام  اسالمی آزاد دانشگاه وضعیت  2
  04/7  درونی  المللی بین ارتباطات وضعیت  3
  00/7  درونی  جانبی آموزشیهاي  برنامه تنوع و تعداد  4
  96/6 کشور عالی آموزش نظام  شهریه تعیین شیوه در تغییر  5
  96/6 کشور عالی آموزش نظام  سراسري هاي آزمون یکپارچگی  6
  92/6 کشور عالی آموزش نظام  ها نظام خرده سایر در دانشجو جذب هاي سیاست  7
  86/6 کشور عالی آموزش نظام  دولتی عالی آموزش هاي نظام خرده سایر اصالح  8
  85/6  المللی بین  جهانی اقتصاد وضعیت  9
  83/6  کشور عالی آموزش نظام  خودگردان هاي پردیس وضعیت  10

  
  سیاستگذاران دیدگاهبنا بر  نایقینی ده عامل برتر از جنبه میزان )11 جدول

  )10 از( اهمیت  عامل سطح  عامل نام  ردیف
  20/8  ملی  اشتغال و کار بازار وضعیت  1
  20/8  ملی  کشور در داخل سیاسی هاي جریان رقابت  2
  19/8  کشور عالی آموزش نظام  اسالمی آزاد دانشگاه وضعیت  3
  00/8  درونی  آموختگان دانش اشتغال وضعیت  4
  94/7  درونی  آموزشی کیفیت  5
  81/7  کشور عالی آموزش نظام  عالی آموزش گسترش هاي سیاست در تغییر  6
  46/7  المللی بین  دانشگاه قدرت گسترش و حفظ  7
  40/7  ملی  کشور اقتصادي وضعیت  8
  40/7  ملی  غیرانتفاعی عالی آموزش به نسبت جامعه نگرش تغییر  9
  38/7   المللی بین   چهارم و سوم نسل هاي دانشگاه ایجاد  10

  
  کل پاسخگویان بنا بر دیدگاه نایقینی ده عامل برتر از جنبه میزان )12 جدول

  )10 از( اهمیت  عامل سطح  عامل نام  ردیف
  67/7  کشور عالی آموزش نظام   اسالمی آزاد دانشگاه وضعیت  1
  22/7   درونی   آموزشی کیفیت  2
  15/7  کشور عالی آموزش نظام   عالی آموزش گسترش هاي سیاست در تغییر  3
  13/7   درونی   المللی بین ارتباطات وضعیت  4
  10/7  کشور عالی آموزش نظام  ها نظام خرده سایر در دانشجو جذب هاي سیاست  5
  07/7   درونی   آموختگان دانش اشتغال وضعیت  6
  00/7  کشور عالی آموزش نظام   دولتی هاي دانشگاه به بودجه تخصیص شیوه در تغییر  7
  00/7   ملی   اشتغال و کار بازار وضعیت  8
  96/6  کشور عالی آموزش نظام   آموزش عالی هاي نظام خرده اصالح  9
  94/6   المللی بین  بازار کار نیازهاي به توجه  10
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  ها  داده استنباطی تحلیل 2-2- 4
به ترتیب میزان اهمیت و نایقینی چهار  14و  13در جداول 

المللی، ملی، نظام آموزش عالی کشور  بین(سطح مورد بررسی 

بر مبناي دیدگاه پاسخگویان مورد ارزیابی و مقایسه ) و درونی
  .قرار گرفته است

  

  رسیبر سطوح مورد اهمیت مقایسه میزان )13 جدول
  داري معنی سطح  Tآزمون  آماره  عوامل اهمیت معیار انحراف  عوامل اهمیت میانگین  پاسخگویان گروه  بررسی مورد سطح  ردیف

  درونی  1
 1/1 4/7  ذینفعان

 1/1 2/7  سیاستگذاران 418/0 816/0

 1/1 4/7  کل پاسخگویان

2  
  نظام

  عالی کشور آموزش

 0/1 6/7  ذینفعان

 1/1 5/7  سیاستگذاران 889/0 140/0

 0/1 5/7  کل پاسخگویان

  ملی  3
 1/1 2/7  ذینفعان

 0/1 8/6  سیاستگذاران 299/0 052/1

 0/1 1/7  کل پاسخگویان

  المللی بین  4
 2/1 9/6  ذینفعان

 0/1 3/7  سیاستگذاران 284/0 -086/1

 1/1 0/7  کل پاسخگویان

  
  بررسی سطوح مورد نایقینی مقایسه میزان )14 جدول

  داري معنی سطح Tآزمون  آماره  عوامل نایقینی معیار انحراف  عوامل نایقینی میانگین  پاسخگویان گروه  بررسی مورد سطح  ردیف

  درونی  1
 7/1 3/6  ذینفعان

 1/1 0/6  سیاستگذاران 578/0 561/0

 5/1  2/6  کل پاسخگویان

2  
  نظام

  عالی کشور آموزش

 0/2 6/6  ذینفعان

 3/1 6/6  سیاستگذاران 934/0 -083/0

 8/1  6/6  کل پاسخگویان

  ملی  3
 8/1 2/6  ذینفعان

 4/1 4/6  سیاستگذاران 654/0 -453/0

 6/1  3/6  کل پاسخگویان

  المللی بین  4
 2/2 3/6  ذینفعان

 4/1 9/6  سیاستگذاران 404/0 -845/0

 9/1  5/6  کل پاسخگویان
 

 

از  سیاستگذاران و ذینفعان هاي دیدگاه بین داري معنی تفاوت
چهار  و همچنین میزان نایقینی عوامل در اهمیت میزان حیث

از جنبه نایقینی . است نداشته وجود سطح مورد بررسی
در هر چهار سطح مورد  ذینفعان نظرات عوامل، پراکندگی
بوده بدین معنا که اختالف  سیاستگذاران بررسی بیش از

بین خود  عوامل نایقینی میزان خصوص در ذینفعان نظرات
  .باشد با یکدیگر می سیاستگذاران نظر اختالف از آنها بیشتر

هر  دیدگاه ارزیابی و مقایسه تفاوت بررسی، قابل دیگر نکته 
 پرسش مورد مختلف سطوح مورد گروه از پاسخگویان در

سطوح  اهمیت میزان آیا این است که پرسش قعوا در. است
بنا بر دیدگاه  مختلف، سطوح همچنین نایقینی مورد بررسی و
 خیر؟ یا است با یکدیگر متفاوت پاسخگویان هر گروه از

 4 با مکرر گیري اندازه آزمون پاسخ به این پرسش از براي
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 16و  15که نتایج آن در جداول ] 30[ شده تکرار استفاده
  .استآمده 
مقایسه میزان اهمیت سطوح مورد بررسی بنا به دیدگاه هر  )15 جدول

  از پاسخگویان گروه

  ردیف
 گروه

  پاسخگویان
 درجات
  آزادي

 میانگین
  مربعات

 آماره
 Fآزمون 

 سطح
  داري معنی

  000/0  604/6  571/2  100و3  ذینفعان  1
100و3  سیاستگذاران  2  211/1  411/2  081/0  

100و3  کل پاسخگویان  416/6  350/10  003/0  
  

 مختلف سطوح اهمیت میزان دهد که می نشان 15 جدول
 ارزش و کل پاسخگویان هم ذینفعان دیدگاه از بررسی، مورد

 دیدگاه از مختلف سطوح اهمیت میزان اما )>05/0P(نبوده 
در ادامه این . است نداشته داريمعنی تفاوت سیاستگذاران
 بررسی مورد میزان اهمیت سطوح بندي رده منظور نتایج و به

 شده استفاده زوجی T هاي آزمون از ذینفعان، بنا به دیدگاه
 آموزش نظام و درونی که سطوح دهدمی نشان نتایج. است

 یک هر نیز المللیبین و ملی سطوح و رده یک در عالی کشور
سطوح  اهمیت میزان تفاوت. اند  گرفته جداگانه قرار ايرده در

 و شامل سطوح درونی( اول رده حکایت از آن دارد که عوامل
 آن از پس و امتیاز بیشترین داراي )عالی کشور آموزش نظام
  .گرفته است قرار المللی نیز سطح بین آخر رده در و ملی سطح

مقایسه میزان نایقینی سطوح مورد بررسی بنا به دیدگاه هر  )16 جدول
  از پاسخگویان گروه

  ردیف
 گروه

  پاسخگویان
 درجات
  آزادي

 میانگین
  مربعات

 آماره
آزمون 

F 

 سطح
  داري معنی

  590/0  645/0  483/0  80و3  ذینفعان  1
  036/0  144/3  151/2  80و3  سیاستگذاران  2

  169/0  714/1  272/1  80و3  کل پاسخگویان
  

 سطوح عوامل، اهمیت میزان مورد در حاصله نتایج خالف بر
 دیدگاه از عوامل سطوح نایقینی میزان 16با توجه به جدول 

نداشته  یکدیگر با داري معنی و کل پاسخگویان تفاوت ذینفعان
 استده ش دارمعنی سیاستگذاران دیدگاه این تفاوت از اما
)05/0P< .(هاي  آزمون نتایجT بندي سطوح  زوجی براي رده

مختلف از جنبه میزان نایقینی بنا به دیدگاه سیاستگذاران هم 

نیز  دیگر سطوح و گروه یک در درونی سطح هد کهدمی نشان
  .شوندمی بندي رده یک گروه همگی در

  
   گیرينتیجه و بحث -5
   عوامل اهمیت 1- 5
 کشور عالی آموزش نظام و درونی ذینفعان، سطوح دیدگاه از
 برخوردارند سطوح سایر به نسبت بیشتري نسبی اهمیت از
 و ذینفعان نظرات دارمعنی تفاوت عدم. )15 و 13جداول (

 عوامل مختلف سطوح اهمیت میزان مورد در سیاستگذاران
 مورد سطوح عوامل برتري دهد کهمی نشان ،)13 جدول(

به  باید و نبوده محدود پاسخگویان از خاصی گروه به بررسی
 جدول(پاسخگویان  در دیدگاه کل تر با اهمیت دنبال سطوح

 درونی عملکرد دهد می جدول مذکور نشان اطالعات .بود )9
 قالب در( غیرانتفاعی عالی آموزش و مؤسسات ها دانشگاه
 آینده دهه طی) مؤسسه اعتبار و رتبه و آموزشی کیفیت عوامل
 مؤسسات اینگونه توسط دانشجو جذب در را اهمیت بیشترین
  . داشت خواهد
 جذب در شان اهمیت میزان نظر از برتر عامل 10 در دقت

 دهدمی نشان )9جدول (بنا به دیدگاه کل پاسخگویان  دانشجو
 نظام و درونی سطح به مجموعه عوامل، این از عامل 7

 کیفیت آنها رأس در که دارد اختصاص کشور عالی آموزش
 دارد و طبعاً قرار غیرانتفاعی عالی آموزش مؤسسات درونی
 سطوح همه در( کشور عالی آموزش همیشگی و اصلی نیاز
 در رقابت اصلی زمینه به و است )غیردولتی یا دولتی از اعم

 و رتبه]. 31[است  شده تبدیل حوزه این در دانشجو جذب
 سوم عامل و گرفته قرار بعدي رده نیز در مؤسسات اعتبار
 متقاضی که کشور سال 18-24 سنی گروه جمعیت یعنی
 اهمیت از آنکه با هستند هم عالی آموزش به ورود بالفعل
 نزولی در آن روند وجود واسطه اما به است برخوردار باالیی
 وضعیت آتی، هاي سال در این روند ادامه و اخیر هاي سال طی

  ]. 32[دارد  روشنی
 هاي دانشگاه از متبوع وزارت حمایت میزان و چگونگی
 دانشجو پذیرش میزان اسالمی، آزاد دانشگاه وضعیت دولتی،

 سیاست تداوم و عالی آموزش هاي نظامخرده سایر در
 قرار اهمیت بعديهاي  درجه در عالی آموزش کیفی گسترش
 سیاستگذاري وزارت حوزه در عوامل این همگی. اندگرفته
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 سایر و اسالمی آزاد دولتی، هاي دانشگاه. گیرند می قرار متبوع
 عالی آموزش دیگر هاي نظامخرده در مؤسسات و ها دانشگاه
 دانشجو جذب در غیرانتفاعی مؤسسات و ها دانشگاه رقباي
 عالی، آموزش کیفی گسترش سیاست بر عالوه. هستند
 سایر در وزارت انبساطی یا انقباضی کمی سیاست
 مؤسسات آموزش عالی وضعیت تغییر بر ها نظام خرده

 خواهد اي ویژه تأثیر دانشجو جذب زمینه در غیرانتفاعی
 بر تأکید شامل زمینه این در وزارت اخیر هاي سیاست. داشت

 عالی، آموزش دولتی بخش هاي نظامخرده شدن گرامأموریت
 در تالش کمی، گسترش سازيمحدود و کیفی گسترش تداوم
 تحصیلی هايرشته تأیید به اسالمی آزاد دانشگاه الزام جهت
 شوراي در )تکمیلی تحصیالت مقاطع در ویژه به( خود

نیازسنجی بازار از سوي دیگر لزوم  و عالی آموزش گسترش
ها با صنعت، توجه به  تقویت ارتباط دانشگاه کار و اشتغال،

 جمله همگی از ،...آموختگان و  توانمندسازي دانش
 تالش کنار در آنها تداوم رودمی انتظار که است راهبردهایی

 رقابت فضاي علمی، اعتبار و آموزشی کیفیت ارتقاء براي
 مؤسسات و ها دانشگاه براي را دانشجو جذب در سالم

  .کند فراهم 1404 انداز چشم افق طی عالی آموزش
   قطعیت عوامل عدم 2- 5
 مرتبط عوامل سطح در قطعیت آنکه از دیدگاه ذینفعان، عدم با
 به نسبت بیشتري امتیاز باالتري کشور عالی آموزش نظام با

 تفاوت آماري هاي آزمون اما )14جدول (سطوح دیگر دارد 
در . )16جدول (دهند نمی نشان سطوح را بین داريمعنی

دار بوده و مقابل، این تفاوت از دیدگاه سیاستگذاران معنی
المللی بیشترین عدم قطعیت دهد که سطح عوامل بیننشان می
داري بین  در مورد کل پاسخگویان نیز تفاوت معنی. را دارند

جدول (سطوح عوامل در میزان نایقینی مشاهده نشده است 
16( .  
 و اهمیت سطوح) قطعیت عدم( نایقینی میزان مقایسه در

 اهمیت شاخص از دیدگاه کل پاسخگویان، امتیازات عوامل
 بیشتر آنها قطعیت عدم امتیاز از داريمعنی طور به عوامل
در میزان عدم  امتیازات پراکندگی میزان همچنین. است

 بودهبیشتر  سطوح همان براي اهمیت میزان نسبت به قطعیت
پاسخگویان  نظرات دیگر، عبارت به. )14و 13جداول (است 
 مورد کمتري امتیاز با عوامل قطعیت عدم خصوص در

 پاسخگویان نظرات تفاوت اما شده واقع گذاري ارزش
. است عوامل اهمیت براي مشابه گذاريارزش از ترمشهود
 سیاستگذاران و ذینفعان گروه تفکیک به گیري عیناً نتیجه این
  . است شده تکرار نیز

 میانگین عدم قطعیت عوامل چهار سطح مورد بررسی بررسی
 عامل بین ده دهد ازاز دیدگاه کل پاسخگویان نشان می

 بیشترین عامل 5 با عالی کشور آموزش نظام سطح ذکرشده،
 مجموع، وضعیت در پاسخگویان. )12جدول (دارد  را سهم

 ده طی قطعیت عدم بیشترین داراي را اسالمی آزاد دانشگاه
 و ها دانشگاه آموزشی کیفیت آن از پس و انددانسته آینده سال

 گروه در. دارد قرار دوم رتبه در غیرانتفاعی مؤسسات
 عدم بیشترین و اشتغال کار بازار وضعیت سیاستگذاران،

 در مقابل در. 1داشت خواهد آینده سال ده طی را قطعیت
 به دولت بودجه تخصیص وضعیت ذینفعان، گروه

 شده عنوان قطعیت عدم بیشترین با عاملی دولتی، هاي دانشگاه
  .است
 از قطعیت عدم بیشترین داراي عامل که است آن دیگر نکته
 در ،)ذینفعان یا سیاستگذاران( پاسخگویان از گروه هر نظر
 پاسخگویان دیگر گروه قطعیت عدم بیشترین با عامل ده بین
 تفکر بارز طرز تفاوت دهندهنشان نکته این. است نداشته قرار
 نظام در آنها متفاوت جایگاه از ناشی و پاسخگویان گروه دو

 داراي عوامل بیشترین سیاستگذاران. است کشور عالی آموزش
 که حالی در اند  نموده دنبال ملی سطوح در را قطعیت عدم

 کشور عالی آموزش نظام در را نایقین عوامل این ذینفعان،
نظام  دیدگاه حاکم بر ذینفعان در خرده. اندکرده جستجو

غیرانتفاعی بیشتر نگرانی آنها را از وضعیت آتی رقبا در جذب 
وجود عواملی مانند وضعیت دانشگاه . کنددانشجو منعکس می

هاي جذب دانشجو در سایر  آزاد اسالمی، سیاست
هاي آموزش عالی دولتی  نظامها، اصالح سایر خرده نظام خرده

هاي خودگردان، حکایت از عمق این  پردیس و وضعیت
نگرانی دارد که به نوعی غلبه ماهیت انتفاعی بر مسائل بنیادي 

در مقابل از دیدگاه سیاستگذاران، بیشتر به . دهدرا نشان می
مسائل کالن کشور، مانند وضعیت بازار کار و اشتغال، 
وضعیت اقتصادي کشور، حفظ و گسترش قدرت دانشگاه و 
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کننده  آموختگان اشاره شده که منعکسدانشاشتغال 
تر نسبت به مسائل آموزش و کارشناسی بینانههایی واقع دیدگاه

  . عالی کشور است
 که است آن گروه هاي دودیدگاه مشترك با این وجود، فصل

 را گیريتصمیم باالتر سطح از پاسخگویان، عوامل گروه هر
. دانندمی نایقینی بروز سبب هستند آنها کنترل از خارج که

 اجراي اصلی نماینده که( عالی آموزش نظام ذینفعان، سطح
 و )است متبوع آن، وزارت هاي و سیاست تصمیمات

 داراي را) هاي کالن سیاستگذاري( ملی سطح سیاستگذاران،
 ضروري فرض البته. انددانسته آینده در قطعیت عدم بیشترین

 خُرد، سیاستگذاران و مجریان که است آن گیري نتیجه این در
 کالن هايسیاستگذاري مصوبات رعایت به ملزم را خود
  . بدانند کشور
 کشور، غیرانتفاعی عالی آموزش سیاستگذاران و ذینفعان
 انداز چشم افق طی دانشجو جذب بر مؤثر عوامل مهمترین

 کیفیت. اند  کرده مشخص نظام خرده این درون در را 1404
 ملزوم و الزم خود که آنها اعتباررتبه و  و مؤسسات آموزشی
 عامل 103 مجموع در عوامل مهمترین عنوان به یکدیگرند

 در پاسخگویان گروه دو هماهنگی. اند  شده انتخاب شده بیان
 جذب سبب آنچه نهایت در دهدمی نشان بنديرده این

 عملکرد در بود ریشه خواهد ها دانشگاه نوع این در دانشجو
 است ضروري لذا .دارد آنها آموزشی کیفیت مسأله و درونی
 ریزي برنامه در سعی اکنون هم از مؤسسات نوع این که

 با نتیجه این. نمایند خود آموزشی کیفیت ارتقاء براي عملیاتی
 و آراسته ،]21[، کامیلري ]16[جمشیدي  هاي پژوهش نتایج

] 27[ همکاران و فراستخواه توفیقی، و ]25[اسفندیاري 
  . دارد هماهنگی
 آیا که است آن شد خواهد مطرح درنگبی که مهمی پرسش
 زمینه در مؤسسات این براي مطلوب وضعیت به نیل قطعیت
 عملیاتی هايبرنامه تدوین و امکانات بسیج با دانشجو، جذب
 سایر سهم است؟ پذیرتضمین آموزشی، کیفیت ارتقاء جهت
 دانشجویان از آینده دهه طی عالی آموزش هاي نظام خرده

   بود؟ خواهد میزان چه به عالی آموزش به ورود متقاضی
 عوامل قطعیت عدم میزان بررسی پرسش، این به پاسخ براي
از  اسالمی آزاد دانشگاه انتخاب وضعیت. است شده انجام

 عدم بیشترین با عاملی عنوان سوي تمامی پاسخگویان به

 تحصیلی سال در دانشگاه این. رسدمی نظر به منطقی قطعیت
 در شده انجام هاي نامثبت کل سوم یک داشتن با 93-1392

 هاي نظامخرده بین در را سهم بیشترین کشور، هاي دانشگاه
 روند مسأله، این با زمانهم]. 6[است  داشته عالی آموزش
 دهه طی کشور عالی آموزش به ورود متقاضیان تعداد کاهشی
 کیفیت رقابتی، فضاي این در. داشت خواهد ادامه نیز آینده

 عنوان به خود غیرانتفاعی و مؤسسات ها دانشگاه آموزشی
 نایقینی، سوم عامل. است شده مطرح نایقینی عامل دومین
 از کمی گسترش محدودیت و کیفی گسترش سیاست تداوم
 تواندمی که است فناوري و تحقیقات، علوم وزارت سوي
 را عالی آموزش مختلف هاي نظام خرده کیفی بین رقابت زمینه
  .کند فراهم

  
  پیشنهادها -6

 تواندمی قطعیت، عدم و اهمیت نظر از برتر عوامل ترکیب
 عالی آموزش نظامخرده آینده روي پیش را متفاوتیهاي  گزینه

 تدوین با تواندمیها  گزینه این. دهد قرار غیرانتفاعی
 1404 انداز چشم افق طی مسأله این براي متفاوت سناریوهاي

 یفیک تیوضع بهبود منظور به همچنین. شود بررسی
 يراهبردها و الزامات ،غیرانتفاعی یعال آموزش مؤسسات

. شودیم شنهادیپ کالن و ردخُ سطح دو در ازین مورد
 تیقابل با ییراهبردها مجموعه ردخُ راهبردهاي سطح

 نشان را غیرانتفاعی یعال آموزش نظامخرده در يساز ادهیپ
 و فعانذین گروه دو هر راهبردها نیا انیمجر. دهدیم
. بود خواهند غیرانتفاعی یعال آموزش استگذارانیس

  :از عبارتند ي سطح خُردراهبردها
 بدون غیرانتفاعی يها دانشگاه تیفیک مداوم رصد .1

 مناسب ینظارت ریتداب يزیربرنامه با و ياظهارخود

 مؤسسات و ها دانشگاه يبندرتبه نظام ساالنه ياجرا .2
 متبوع وزارت يسو از غیرانتفاعی یعال آموزش

 هاي گروه در یرونیب و یدرون يهایابیارز انجام .3
 انتفاعیریغمؤسسات آموزش عالی  یآموزش

آموزش عالی  مؤسسات یتیریمد ستمیس توجه .4
 عنوان به یآموزش تیفیک مسأله به انتفاعیریغ

 یعال آموزش نظام در تداوم فعالیت اریمع مهمترین
 کشور
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 ژهیو يسازتوانمند و یمهارتهاي  دوره يانداز  راه .5
 انیدانشجو

 يازهاین به توجه با یدرسهاي  برنامه يسازروزآمد .6
 کار بازار

 یپژوهش و یآموزشهاي  نامهتفاهم وها  قرارداد انعقاد .7
 خارج معتبر یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه با

 در یآموزش برند و خاص ینسب تیمز جادیا .8
 ژهیو ی و پژوهشیعلمهاي  نهیزم

 که دارند اشاره راهبردها از دسته آن به کالنسطح  يراهبردها
 مداخالت به ازین یعال آموزش نظام در آنها اعمال

  :از عبارتند راهبردها نیا. دارد استگذارانیس
 شیافزا و کمی رشد کاهش استیس تیتقو و تداوم .1

 و مؤسسات آموزش عالی کشور ها دانشگاه یفیک رشد

 يها نظام خرده نمودن گراتیمأمور استیس ياجرا .2
 کشور یعال آموزشنظام  مختلف

 مؤسسات آموزش عالی نیب کیفی رقابت نهیزم جادیا .3
 یدولتغیر و یدولت

 و یعال آموزش سازي خصوصی از تیحما .4
 يبسترها جادیا قیطر از آن کیفی رشد يساز نهیزم

 مناسب یحقوق و یقانون

ي ها نظامخرده در یدانشگاه استقالل نهیزم جادیا .5
هاي  نامهنئیآ و یداخل امور در یعال آموزشمتفاوت 
 یآموزش

 و رانیا یعال آموزش کردن یالمللنیب به ژهیو توجه .6
 ها دانشگاه در یخارج يدانشجو جذب نهیزم ارتقاء

 هايدانشگاه جادیا يسازنهیزم و ینیکارآفر به توجه .7
 سوم نسل

  
  تشکر و تقدیر

 کشور عالی آموزش کلیدي مطلعین و صاحبنظران تمامی از
 را بررسی این تحقق خویش امکان ارزشمند نظرات ارائه با که

  . کنیم می قدردانی و نمودند سپاسگذاري فراهم
 مورد 27/3/94 مورخ د ش/5848/94 شماره به بررسی این

 انقالب عالی شوراي خانهدبیر پژوهشی معاونت حمایت
 هاي حمایت بابت را خود ویژه قدردانی. باشدمی  فرهنگی
 . داریم می اعالم مذکور مرجع
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