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Abstract 

Given the expansion of privatization in higher 
education and the emergence of a variety of 
monetary universities in the country, the 
necessity of research and identification of the 
effects of privatization of higher education is 
felt. The aim of the current study is analysis 
of scientific papers share in privatization of 
higher education in Iran, Identification of the 
effects of privatization and researchers' 
attainment of strategies and proposals in 
period if 1991-2016. To achieve this aim, 
Search the databases updated with the 
prestigious; 28 articles extraction and then the 
content analysis method were studied. After 
extraction, correlation of the important factor 
of issues was calculated by Shannon entropy 
and suggested 223 strategies and solutions of 
the typology was content analysis. Study 
results showed that, despite the extraordinary 
expansion of privatization and its importance, 
the contribution of research and articles to 
this field is very low and among the positive 
effects of privatization, the categories of 
income earning universities, diversification, 
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saving spending and reducing government 
financial pressure, the quantitative scientific 
growth and the prevention of centralization, 
have the highest coefficient of importance 
and are in the first to third priority. Among 
the negative effects of privatization too, the 
categories of unemployed graduates, the 
reduction of the quality of teacher and student 
education, the classification of education for 
the benefit of the upper classes of the society, 
the quantitative growth privatization, degree 
orientation and fraud and corruption 
Educational, structural problems high priority 
factor and first to third priority. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1396 پائیز، 3سال نهم، شماره 

 

  

  ي آموزش عالی در مجالت علمی کشورزسا تحلیل محتواي مقاالت حوزه خصوصی

  4گلنار مهران، 3غالمرضا ذاکر صالحی، 2سرخابیمحمد یمنی دوزي ، *1سادات قریشی خوراسگانی مریم

  ، تهران)س( شناسی، دانشگاه الزهرا استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان -1
  شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران استاد دانشکده علوم تربیتی و روان -2

  ریزي آموزش عالی، تهران دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه -3
  ، تهران)س( شناسی، دانشگاه الزهرا علوم تربیتی و رواناستاد دانشکده  -4

  

  دهیچک
سازي این بخش  سازي در آموزش عالی و ظهور انواع دانشگاه پولی در کشور، ضرورت پژوهش و شناسایی آثار خصوصی با توجه به گسترش خصوصی

سازي آموزش عالی و  آموزش عالی ایران، شناسایی آثار خصوصیسازي  با هدف مطالعه و بررسی سهم مقاالت علمی در زمینه خصوصی. شود احساس می
مقاله  28رسانی معتبر،  هاي اطالع ، با جستجو در پایگاه1370-95دستیابی به راهکارها و پیشنهادهاي پژوهشگران براي کاهش یا رفع آثار منفی آن در دوره زمانی 

اي مورد  شناسی به روش تحلیل محتواي مقوله هاي مختلف سنخ کار و پیشنهاد از جنبهراه 223سازي آموزش عالی استخراج و  مرتبط با موضوع خصوصی
سازي  رویه خصوصی رغم گسترش بی نتایج نشان داد که علی. شانون به دست آمد شده به روش آنتروپی  هاي استخراج ضریب اهمیت مقوله. مطالعه قرار گرفت

ها،  هاي کسب درآمد توسط دانشگاه سازي به ترتیب مقوله از بین آثار مثبت خصوصی. وزه بسیار کم استدر آموزش عالی و اهمیت آن، سهم پژوهش در این ح
ها وکاهش فشار مالی دولت، رشد کمی آموزش عالی و همچنین جلوگیري از تمرکزگرایی و افزایش مشارکت  جویی در هزینه بخشی به آموزش عالی، صرفه تنوع

هاي افزایش  سازي نیز به ترتیب مقوله از بین آثار منفی خصوصی. هاي اول تا سوم بوده است الترین ضریب اهمیت و اولویتمردم در امور مختلف، داراي با
گرایی و  آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرآیند آموزش، طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات باالي جامعه، رشد کمی مراکز خصوصی آموزش عالی، مدرك دانش

  .هاي خصوصی داراي ضریب اهمیت باال و اولویت اول تا سوم است اندازي دانشگاه آموزشی به عالوه مشکالت ساختاري در راه تقلب و فساد

  سازي آموزش عالی، تحلیل محتوي سازي، آموزش عالی، خصوصی خصوصی: ها کلیدواژه
 :شود پیشنهاد میبراي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت 

Ghoraishi khorasgani, M., Yamani, M., Zakersalehi, G., &  Mehran, G. (2017). A Content Analysis of Articles in 
Privatization of Higher Education in Iran Scientific Journals. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 61-76. 
{In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

آموزش . هاي توسعه است ترین شاخص آموزش یکی از مهم
ها بلکه ابزاري براي توانمند ساختن  نه تنها حق مسلم انسان

]. 1[ی است آنها در ابعاد مختلف زندگی فردي و اجتماع
ترین بخش مولد هر جامعه بخش  ترین و اصلی امروزه بزرگ

                                                
DOI: 10.22034/jstp.2017.9.3.537786  

 * دار مکاتبات نویسنده عهده: mghoraishi@alzahra.ac.ir  

آموزش آن است و چنانچه کشوري از توجه به این نظام و 
پوشی کند از رقیبان جهانی  کوشش در راه بهبود آن چشم

هاي اخیر، افزایش جمعیت و  طی سال. عقب خواهد ماند
ه آموزش هاي فردي و اجتماعی، اقبال ب بروز تغییر در ارزش

در مقابل اما . است داده شعالی را در کشور افزای
هاي منابع مالی و ظرفیت آموزش عالی دولتی در  محدودیت

پاسخگویی به نیاز متقاضیان ورود به دانشگاه، باعث گسترش 
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اي در کنار  مراکز آموزش عالی خصوصی یا شهریه
درصد  85، 1395در سال ]. 2[است  هاي دولتی شده دانشگاه

ها با تقبل هزینه، وارد آموزش عالی  متقاضیان ورود به دانشگاه
پاسخ به تقاضاهاي رو به تزاید، آموزش . اند اي شده شهریه

و از ] 3[ عالی ایران را به سمت گسترش کمی سوق داده
سوي دیگر تحوالتی هم در ساختار آموزش عالی ایران 

شایان ذکر ]. 4[ داده استتغییر صورت گرفته که چهره آن را 
است هر چند با گسترش مراکز آموزش عالی غیردولتی 

از جمله دانشگاه آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، ) اي شهریه(
هاي خودگردان، دسترسی  هاي شبانه و پردیس مجازي، دوره

رویه این  اما رشد بی داوطلبان به آموزش عالی افزایش داشته
کنترل، پیامدهایی از جمله افزایش  مراکز بدون نظارت و

آموزش بیکار، افزایش دسترسی افراد مرفه به  آموختگان دانش
و در نتیجه شکاف طبقاتی و نابرابري آموزشی، کاهش  عالی

درآمد براي ورود به این  کیفیت آموزش، محرومیت قشر کم
ها، ایجاد فشارهاي جانبی و روانی بر دانشجویان و  دانشگاه
گرایی، افزایش  ي آنها براي پرداخت شهریه، مدركها خانواده

هاي با درآمد باال و مشکالت مدیریتی را  تقاضا براي شغل
جامعه به وجود  به طور کلیبراي آموزش عالی کشور و 

سازي  با توجه به اهمیت موضوع خصوصی]. 5[ خواهد آورد
رویه آن در  آموزش عالی، حرکت دومینویی و گسترش بی

  :شود که  ، این سؤال مطرح میهاي اخیر سال
سازي آموزش عالی ایران  سهم مقاالت حوزه خصوصی) الف

  چقدر بوده است؟
سازي  پژوهشگران، آثار مثبت و منفی خصوصیاز نظر ) ب

  ؟منداکدآموزش عالی در ایران 
پژوهشگران چه راهکارها و پیشنهادهایی براي رفع یا ) ج

  ؟اند کردهئه کاهش آثار منفی ناشی از این مسئله ارا
مقاله حاضر به تحلیل  الذکر، ت فوقسؤاالپاسخ یافتن براي 

سازي آموزش  محتواي مقاالت مرتبط با موضوع خصوصی
  .پردازد عالی ایران می

  
  مبانی نظري - 2
  سازي آموزش عالی مفهوم خصوصی 2-1

هاي کاهش  به شیوه«سازي در مفهوم گسترده آن  خصوصی
نقش دولت و واگذاري آن به بخش خصوصی و پیروي از 

 ].6[ »شود منطق بازار در تمام تصمیمات اقتصادي اطالق می
توان  سازي آموزش عالی را می در یک تعریف کلی، خصوصی

 مؤسساتاعتبارات  نیتأمانتقال مالکیت، مدیریت یا  به عنوان
فزایش نقش و آموزش عالی دولتی به بخش خصوصی و ا

هاي آموزش عالی با اتخاذ  هزینه نیتأممشارکت مردم در 
هاي مدیریتی بخش  ها، هنجارهاي عملیاتی و شیوه ویژگی

ي منابع بیشتر مالی و ریبکارگخصوصی و اصول بازار و با 
سازي  بنا بر تعریفی که از خصوصی]. 7[ کردمادي تعریف 

توان از  یشود که چگونه م مطرح می سؤالارائه شد این 
و با حاکمیت منطق بازار  بازارگراسازي که ماهیتی  خصوصی

دارد انتظار دستیابی به ) رقابت براي کسب سود و درآمد(
کیفیت آموزشی، برابري  از جملهاهداف واالي آموزش عالی 

 آموزشی و اعتالء دانش و پژوهش در جامعه را داشت؟ 

سازي آموزش  بیشتر در مسیر خصوصی تأملضرورت تفکر و 
گسترش روزافزون این پدیده  چرا کهشود  عالی احساس می

تواند مشکالت زیادي را در ابعاد اقتصادي، سیاسی،  می
  .اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد

  سازي آموزش عالی در ایران وضعیت خصوصی 2-2
سترسی و ها در دنیاي رقابتی امروز براي تضمین د دانشگاه

اند  بخشی منابع مالی خود پرداخته برابري آموزش عالی به تنوع
و به ندرت صرفاً به صورت یک مؤسسه خصوصی تلقی ] 8[

وبیش ناگزیرند که براي تنوع و توسعه مالی و  آنها کم.شوند می
ها و امکانات و  ها تعامل و از سرمایه اعتباري خود، با بنگاه

فاده و از منابع اختصاصی براي تجهیزات و اطالعات آنها است
رو با توجه به اینکه  از این]. 9[ خود تولید درآمد نمایند

پرداخت شهریه تحصیلی به عنوان یکی از انواع 
شود  هاي کسب درآمد ذکر می سازي و روش خصوصی

توان در دو بخش آتی  می سازي در ایران را الگوهاي خصوصی
  .مرور کرد

 )مدارس عالی خصوصی(ی قبل از انقالب اسالم 2-2-1

شمسی،  1340وزارت آموزش عالی در اواخر دهه  سیتأس
مصادف با دوران رشد سریع اقتصادي ایران و احتیاج بیشتر به 

امکانات مالی بیشتر همچنین کادرهاي صنعتی و اداري و 
تقاضا براي آموزش عالی  در آن دوره،. بوده است دولت

نتوانستند جوابگوي هم  هاي موجود افزایش یافت و دانشگاه
هاي  در کنار گسترش دانشگاه و] 10[ باشند ها این درخواست
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آموزش عالی  مؤسساتها و  دولتی، به گسترش دانشگاه
تعداد این مراکز در . خصوصی و غیردولتی نیز پرداخته شد

  ).1جدول (رسید  مرکز می 25به  1357سال 
نقطه شروعی براي  تأسیس شد 1339دانشگاه ملی که در سال 

در ]. 11[حرکت بخش خصوصی در زمینه آموزش عالی بود 
اینکه کلیه مراکز آموزش عالی تحت  به رغماین دوران 

نظارت وزارت علوم و آموزش عالی قرار داشتند اما از جنبه 
: شدند هاي آموزشی به سه دسته تقسیم می هزینه نیتأممالی و 

کرده بود و  سیتأسآموزشی که دولت  مؤسساتدسته اول، «

 علمی هیأتشد و  نیز از خزانه دولت پرداخت می آنهابودجه 
. شدند دولت محسوب می رانیبگ حقوقجزء  آنهاو کارکنان 
به  آنهاآموزش عالی آزاد که اساسنامه  مؤسساتدسته دوم، 

ها  تصویب شوراي عالی فرهنگ یا شوراي مرکزي دانشگاه
شدند  نیز برخوردار می هاي مالی دولت رسیده بود و از کمک

در استخدام دولت نبودند مانند مدرسه عالی  آنهااما کارکنان 
دسته سوم، مراکز آموزش عالی . دختران و مدرسه عالی پارس

کردند  خصوصی که هیچ کمک مالی از دولت دریافت نمی
به  ].12[ »ی مطبوعات و مؤسسه علوم بانکیعال مدرسهمانند 

  ]13[قبل از انقالب اسالمی نمونه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ) 1جدول 
  هاي تحصیلی رشته  محل  سال تأسیس مدرسه عالی/ دانشگاه   ردیف

  تهران  1343  مدرسه عالی دختران 1
گري، حسابداري، تغذیه، هنر،  ي خارجی، منشیها زبان

  داري شناسی، فنون خانه روان

، فیزیک، شیمی، شناسی روان راهنمایی و مشاوره، زبان انگلیسی،  تهران  1346  مدرسه عالی پارس 2
  ریاضی

  و ادبیات انگلیسی، فرهنگ تطبیقی زبان  تهران  1347  مدرسه عالی دماوند 3

  تهران  1348  مدرسه عالی ترجمه 4
ي عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و ها زبانمترجمی 

  روسی
  اجتماعی، بیمه اقتصادي نیتأمبیمه بازرگانی، تعاون و   تهران  1348  مدرسه عالی بیمه 5

  تهران  1345  مدرسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی 6
، سینما، روابط عمومی و امور ونیزیوتلویرادي، نگار روزنامه

  اجتماعی، مدیریت، بازاریابی و تبلیغات، بازرگانی، مترجمی
  انگلیسی، آلمانی، فرانسهزبان و ادبیات فارسی،   تهران  1343  ي خارجیها زبانمدرسه عالی ادبیات و  7
  يساز ساختمانتکنسین   تهران  -  مدرسه عالی تکنولوژي ساختمان 8
  مکانیک، برق، راه و ساختمان  تهران  1350  مؤسسه عالی تکنیکوم نفیسی 9
  حسابداري دولتی و صنعتی، حسابرسی  تهران  1343  مؤسسه عالی حسابداري 10
  علوم سیاسی  تهران  1350  مؤسسه عالی علوم سیاسی و امور حزبی 11
  علوم بانکی  تهران  1342  مؤسسه علوم بانکی ایران 12
  ی ساختمانکش نقشهفنون اداري و بازرگانی،   تهران  1342  هنرستان عالی آرت دختران 13
  گري، بازرگانی، کتابداري منشی  تهران  1348  ایران زمینمدرسه عالی  14
  ریاضیات، مدیریت اقتصادي  کرج  1350  مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادي 15
  مهندسی کشاورزي، تعاون و عمران روستایی، ترویج  همدان  1345  مدرسه عالی کشاورزي 16
  ی، ادبیات فارسیشناس ستیزفیزیک، شیمی،   اراك  1350  مدرسه عالی علوم 17
  مدیریت اداري، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی  الهیجان  1349  مدرسه عالی مدیریت 18
  مدیریت امور اداري، بازرگانی  کرمان  1349  مدرسه عالی مدیریت 19

20 
مدرسه عالی علوم اقتصادي و اجتماعی 

  مازندران
  اقتصاد، حسابداري، حقوق کار  بابلسر  1349

  اقتصاد، علوم اجتماعی  قزوین  1349  مدرسه عالی علوم اقتصادي و اجتماعی 21
  مدیریت اداري، بازرگانی، صنعتی و کشاورزي  قزوین  1349  غزالیمدرسه عالی علوم اداري و بازرگانی  22
  بازرگانی  رشت  1348  مدرسه عالی بازرگانی 23
  قضایی، خدمات اداري و شهري  قم  1349  مدرسه عالی امور قضایی و اداري 24
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مدارس عالی خصوصی مطرح و  ، موضوع ایجادترتیب  این
متعاقب آن مدارس  کهاین امر را تشویق کرد  هم وزارت علوم

. عالی خصوصی در تهران و شهرهاي دیگر به وجود آمد
بودند  قابل قبولغالب این مدارس فاقد کادر آموزشی ثابت و 

هاي اکثر این  و هزینه تحصیل در آنها باال بوده و گواهینامه
  ].10[مدارس در بازار کار اعتبار الزم را نداشتند 

حضور بخش خصوصی در «قبل از انقالب  به طور کلی
بودجه کافی براي گسترش سریع  نبودآموزش عالی به دلیل 

و  نیاز به گسترش علم ،آموزش عالی مؤسساتها و  دانشگاه
و وجود  کشوربراي توسعه اقتصادي و اجتماعی  فناوري

تقاضاي اجتماعی زیاد براي ورود به آموزش عالی صورت 
ها و مدارس عالی غیردولتی  دانشگاه سیتأسچنانچه . گرفت

ریزي  داد که مدیریت و برنامه در شهرهاي مختلف نشان می
علمی در کشور به اهمیت و نقش و کارکرد بخش خصوصی 

ي آموزش عالی کشور واقف شده گذار هیسرماارکت و در مش
شدن  بدعادتو نفتی کشور و  هیپا تکاما ساختار اقتصاد  بود

خصوصاً مدولت و جامعه به درآمدهاي ناشی از فروش نفت 
با توجه به افزایش زیاد قیمت نفت در این دوره و رسیدن 

و  1354میلیارد دالر در سال  8/17دالرهاي دریافتی ساالنه به 
گسترش آموزش و همچنین  1355میلیارد دالر در سال  20

، بخش دانشگاه 26به  1341دانشگاه در سال  7از  عالی دولتی
قالب رو به افول خصوصی آموزش عالی در دوران قبل از ان

  ].13[ »گذاشت
  بعد از انقالب اسالمی 2-2-2

افـزایش تقاضـاي اجتمـاعی و    «پس از انقالب اسـالمی نیـز   
ها و مؤسسات آموزش عـالی،   اقتصادي براي ورود به دانشگاه

آور جنگ و عدم بودجه کـافی بـراي    هاي سرسام وجود هزینه
ایجـاد  گسترش آموزش عالی، مسئولین را بر آن داشت تـا بـا   

هاي تحصیلی  دانشگاه آزاد اسالمی و دریافت بخشی از هزینه
از دانشجویان، زمینه را براي ورود دوبـاره بخـش خصوصـی    

تـرین   بزرگ به عنواندانشگاه آزاد اسالمی . ]14[ »فراهم کنند
اي نظام آموزش عـالی ایـران، فعالیـت آموزشـی      بخش شهریه

آغـاز و سـهم مهمـی در     1362-63خود را از سال تحصـیلی  
. پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی آموزش عـالی داشـته اسـت   

این دانشگاه نقش بسزایی در باال بردن سطح علمی و فرهنگی 
شـته و  هـاي عمـومی دا   جامعه و ارتقاء سطح بینش و آگـاهی 

هـاي   امکان ادامه تحصیل را براي معلمان و کارمنـدان بخـش  
در پاسـخ بـه   . ]15[دولتی و خصوصـی فـراهم نمـوده اسـت     

: توان گفت دعاوي مذکور در خصوص نقش دانشگاه آزاد، می
هر چند گسترش دانشگاه آزاد در سراسر کشـور تـا حـدودي    

د اما بـه اسـتنا   بودهپاسخگوي تقاضاي ورود به آموزش عالی 
محدود  از یک طرفاین گسترش  ،پژوهش رحیمی کلیشادي

به دسترسی اقشار پردرآمد جامعه به آموزش عالی و از طرفی 
بـا  . ]16[ اسـت  بـوده دیگر، محدود به گسترش ابعاد کمی آن 

از شاهد مشکالتی در حال حاضر گسترش کمی دانشگاه آزاد، 
ار، بیکـ  آموختگان دانشکاهش کیفیت آموزش، افزایش  جمله

افزایش نابرابري آموزشی و همچنین افزایش فاصله طبقاتی در 
 .جامعه هستیم

با توجه به اینکه امکان پاسخگویی بـه تقاضـاهاي روزافـزون    
هـاي دولتـی وجـود نداشـت در کنـار       براي ورود به دانشـگاه 

هاي غیردولتی در  دانشگاه دولتی و آزاد، برنامه توسعه دانشگاه
، وزارت علوم صدور مجوز 1370ه تدوین و از ده 1360دهه 
آموزش عالی غیردولتی را آغاز  مؤسساتها و  دانشگاه سیتأس
، صـدور مجـوز و توسـعه    1380به این ترتیـب در دهـه   . کرد

ها سرعت گرفت و در برنامه چهـارم توسـعه    دانشگاه گونه نیا
و ظرفیـت   مؤسسـات توجه خاصی بـه افـزایش تعـداد ایـن     

ــجو در  ــذیرش دانش ــاپ ــد  آنه ــذول ش ــاقض  ].4[مب واژه متن
را  آنهـا ، مؤسسـات غیرانتفاعی در کنار فعالیت انتفـاعی ایـن   

و  کـرده اسـت  تبدیل به بازاري براي کسب سودهاي سرشـار  
نیـز منجـر بـه     مؤسسـات حتی حذف نام غیرانتفاعی از ایـن  

  .اصالح ساختار و پایان دادن به این تناقض نخواهد بود
موزش عـالی ایـران بـه اجـراي     دیگري که در نظام آدانشگاه 

به است که  دانشگاه پیام نورپردازد  هاي با اخذ شهریه می دوره
ــراي  ــور اج ــه  منظ ــاي برنام ــی  ه ــق  آموزش ــوزش  از طری   آم

بـه  . 1تأسیس شـد  1367در مهرماه دور   و از راه  حضوري یمهن
رسد نقد جدي که بـه دانشـگاه پیـام نـور وارد اسـت       نظر می

به آموزش عـالی کشـور    2بان بدون آزمونافزایش ورود داوطل
رغم اینکـه بـه نحـوه برگـزاري آزمـون سراسـري        علی. است

انتقادات زیادي وارد شده اما در حال حاضـر بـه عنـوان تنهـا     

                                                
  اساسنامه دانشگاه پیام نور -1
ها و مراکز آموزش عالی،  قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه 5ماده  -2

  مجلس شوراي اسالمی 10/6/1392مصوب 
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ــت     ــور اس ــجو در کش ــت دانش ــنجش کیفی ــال س ورود . کان
دانشجویان بدون آزمون به ویـژه در مقـاطع مهـم تحصـیالت     

دار اسـت   جامعه را عهـده  تکمیلی که تربیت نیروي متخصص
  .شود میخطري جدي براي آموزش عالی و جامعه محسوب 

هاي شبانه از سـوي وزارتخانـه وقـت     اندازي دوره اگر چه راه
فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  

و بـر   1370 پزشکی بـا اخـذ شـهریه از دانشـجویان در سـال     
یافت امـا سـابقه ایـن    اساس قانون برنامه اول توسعه رسمیت 

گردد که حتی براي آن سازمانی  ها به قبل از انقالب بازمی دوره
. ]15[هـاي شـبانه نیـز ایجـاد شـده بـود        به نام سـازمان دوره 

کاربردي با هدف - علمی  دانشگاه جامع 1370همچنین از سال 
هاي الزم؛ تربیت افراد براي  دانش افراد و ایجاد مهارت	ارتقاء«

صنعت، کشاورزي و خـدمات و آمـاده کـردن    سطوح مختلف 
آموختگان براي احـراز شـغل، حرفـه و کسـب کـار در       دانش

هـاي   تأسـیس و اقـدام بـه برگـزاري دوره     1»مشاغل گوناگون
بر . است کاربردي در مقاطع کاردانی و کارشناسی کرده- علمی

توان دریافت که ماهیت اهداف دانشگاه جـامع   این اساس می
ها در کشور متفاوت اسـت و   دیگر دانشگاه کاربردي با- علمی

روي ایـن   شـده پـیش   بنابراین جهت دستیابی به اهداف ترسیم
ها و قـوانین و مقرراتـی    دانشگاه، ضرورت اجراي زیرساخت

چنانچـه ایـن   . شـود  ها احسـاس مـی   متفاوت با دیگر دانشگاه
اند طی  هاي دیگر رفته دانشگاه نیز از همان مسیري که دانشگاه

توانــد  نــد از اهـداف اصــلی خـود دور و طبعــاً نمـی   مسـیر ک 
  .هاي جامعه و بازار کار باشد پاسخگوي نیاز بخش

هـا و   به دنبـال سیاسـت اسـتقالل مـالی و اقتصـادي دانشـگاه      
افزایش عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت برابـر دسترسـی بـه    

بخشـی منـابع مـالی     آموزش عالی، یکی دیگر از مـوارد تنـوع  
هـاي   اي در پـردیس  ش دانشـجویان شـهریه  هـا، پـذیر   دانشگاه

. هاي دولتی است هاي خودگردان دانشگاه شماره دو یا پردیس
ــنجم توســعه،  20مــاده  »ي«بــه اســتناد بنــد  قــانون برنامــه پ

هـاي   هاي کشور حسب مورد به تشخیص وزارتخانـه  دانشگاه
علــوم، تحقیقــات و فنــاوري و بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

هاي مربـوط،   ي گسترش وزارتخانهپزشکی و با تصویب شورا
یس شعب در شهر محل استقرار خـود  تأستوانند نسبت به  می

                                                
و  11/10شوراي عالی انقالب فرهنگی، مورخ  237و  234مصوبات  -1
9/11/1369  

بـه  یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخـل و نیـز خـارج کشـور     
کنند خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام  صورت

جــذب  بــا هــدفهــاي خــودگردان در ابتــدا  پــردیس ].17[
از آمدنـد امـا    به وجـود ی شدن الملل ینبدانشجوي خارجی و 

به معنی حـق خـودگردانی و آزادي   » 2آتونومی«واژه  آنجا که
هاي خودگردان  ی فهم نشد پردیسبه درستاز ابتدا ] 18[فردي 

از هدف و کارکرد اصلی خود که جذب دانشجویان خـارجی  
المللی شدن بود دور و کارکرد اصلی آنها دچار انحراف  و بین

و این واحدها هویت  ]19[تغییر شکل داد  »3يکژکارکرد«به و 
  .المللی را از دست دادند هاي بین پردیس به عنواناصلی خود 

سازي آموزش عالی قبل و بعد از انقالب  با تأملی بر خصوصی
توان گفت یکی از تحوالتی که پس از انقالب در  اسالمی، می

تفکر اي شدن آموزش عالی، متأثر از غلبه  توده«ایران روي داد 
هاي عدالت توزیعی و وضع  طلبانه و سیاست مساوات

ها به منظور دستیابی به نوعی  هاي پذیرش دانشگاه سهمیه
توازن و برابري فرصت دسترسی به آموزش عالی براي افراد 

چنانچه رشد کمی آموزش عالی در ایران را . جامعه بود
ر د. ]20[» اي شدن تلقی کرد توان به عنوان الگوي توده می

 ،4نتیجه این فرآیند در زمینه آموزش عالی، بنا بر نظر آلتباخ
هاي کوچک براي نخبگان تبدیل به  آموزش عالی از محیط

 و همچنین بر اثر] 21[ است اي شده یک نظام گسترده و توده
کشور در  دولتی این تحوالت و ناتوانی مدیریت آموزش عالی

سازي به  نوعهاي مت پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی، زمینه
هاي شبانه، پیام  صورت دانشگاه، مؤسسات غیرانتفاعی، دوره

  .هاي خودگردان آغاز شد نور و پردیس
 در پژوهش خود ذکر است که ذاکر صالحی این نکته الزم به

سازي آموزش عالی  بین آموزش عالی خصوصی و خصوصی
بیان در این خصوص وي . ]22[ است تفکیک قائل شده

در مرحله و ش عالی خصوصی از ابتدا کند که آموز می
مانند مؤسسات (تأسیس، مالکیت و مدیریت، خصوصی است 

آموزش  سازي اما در خصوصی) آموزش عالی و دانشگاه آزاد
خود را آموزشی ، یک دانشگاه دولتی بخشی از خدمات عالی

هاي  مانند پردیس(کند  با منطق بازار و کسب سود ارائه می
  ).خودگردان دانشگاهی

                                                
2- Autonomy 
3- Dysfunction 
4- Altbach 
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  پیشینه پژوهش - 3
در  انجام شده در این بخش به اختصار به برخی مطالعات

 سازي آموزش عالی در داخل و خارج کشور حوزه خصوصی
سازي آموزش  در راستاي بررسی آثار خصوصی. پردازیم می

در  ]24[ 2و لوي] 23[ 1لیرا در دنیا، نتایج مطالعات عالی
سازي  دهد که خصوصی کشورهاي اتیوپی و آمریکا نشان می

، هاي اجتماعی نابرابريافزایش  از جملهآموزش عالی آثاري 
هاي  برابري در دسترسی به فرصت نا ،شدن آموزش یطبقات

کاهش کیفیت آموزشی و افزایش نرخ بیکاري را به  آموزشی،
به قریشی و همکاران نیز در پژوهشی . دنبال داشته است

سازي  شده در زمینه خصوصی مطالعات انجامتحلیل محتواي 
حاکی از آن  حاصلهو نتایج  اند پرداختهدنیا  آموزش عالی

رویه مراکز خصوصی در آموزش عالی  است که گسترش بی
افزایش نرخ بیکاري، عدم کاهش کاهش کیفیت،  منجر به

وابستگی مالی به بودجه بخش دولتی، عدم پاسخگویی به 
نیازهاي بازار کار و اولویت منافع فردي نسبت به منافع 

با هدف شناسایی  ربیعی و نظریان. ]25[اجتماعی شده است 
هاي دولتی در ایران  سازي دانشگاه ترین آثار خصوصی مهم

ازي، منجر به افزایش فشار س کنند که خصوصی بیان می
شدن آموزش به  تر جامعه، طبقاتی اقتصادي به طبقات پائین

 هاي اجتماعی شده نفع طبقات باالي جامعه و افزایش نابرابري
همچنین نتایج مطالعات رحیمی کلیشادي نشان . ]26[است 

هاي اجتماعی،  شدن آموزش، افزایش نابرابري دهد طبقاتی می
هاي آموزشی، تغییر در  به فرصت نابرابري در دسترسی

مراتب اجتماعی به نفع طبقات باالي جامعه و برتري  سلسله
توان به عنوان عواقب منفی  هاي سودجویانه را می انگیزه

توان  می پس]. 16[سازي آموزش عالی قلمداد کرد  خصوصی
سازي آموزش عالی کشور  گفت در اجراي طرح خصوصی

سازي آموزش  دنبال خصوصی ایم و به زدگی شده دچار شتاب
توان از  هاي مختلف که می عالی و تأسیس انواع دانشگاه با نام

سازي در آموزش عالی ایران  آنها به عنوان مصادیق خصوصی
شایسته است مسئولین آموزش عالی با شناسایی آثار  نام برد

سازي، آثار مثبت آن را تقویت و متناسب با حجم  خصوصی
  .گیرند ار مناسب به کارآثار منفی نیز راهک

                                                
1- Lerra 
2- Levy 

 روش پژوهش - 4

. است 3يا مقولهروش پژوهش حاضر روش تحلیل محتواي 
تر و براي  هاي کیفی عینی نسبت به سایر روش اتحلیل محتو

ها، پیشامد یا  تعداد مقوله لحاظ ازاي  تحلیل نوشته یا گفته
شناسایی، کدبندي  سه گامرود و شامل  رفتار خاص به کار می

فوق مبناي عمل این  سه گامکه ] 27[ها است  و تحلیل مقوله
ی جهاد رسان اطالعهاي  پایگاه. پژوهش قرار گرفت

، بانک اطالعات نشریات 5نور یتخصص، مجالت 4دانشگاهی
منابع پژوهش  به عنوان 7یعلوم انسانو پرتال جامع  6کشور

هاي  مقاله حوزه آموزش عالی در پایگاه 807انتخاب و از بین 
سازي آموزش  مقاله مرتبط با موضوع خصوصی 28مذکور 

براي مطالعه در نظر گرفته  95تا  1370در دوره زمانی  عالی
توسط روش  شده استخراجهاي  ضریب اهمیت مقوله .شد

ها از  یافته جهت سنجش روایی. آنتروپی شانون محاسبه شد
نظرات پنج نفر از اساتید متخصص رشته آموزش عالی 

 8ها از طریق روش هولستی استفاده شد و ضریب پایایی یافته
نتایج درصد به دست آمد و بنابراین  87محاسبه که برابر 

  .پژوهش از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است
چرا که  هنبوداي  سلیقه 95تا  1370دلیل انتخاب دوره زمانی 

مقاالت منتشره از سال ی مورد اشاره تنها رسان اطالعهاي  پایگاه
دلیل انتخاب قالب همچنین . اند به بعد را نمایه کرده 1370

ی و شناخت روش، دلیلی شده انجامهاي  مقاله در بین پژوهش
تولید مقاالت بیش از کتب . بوده استیات عینی واقعمتناظر با 

اند خالصه  ها تالش کرده بیشتر پژوهش وبوده ها  نامه و پایان
  .گزارش پژوهشی خود را در یک مقاله ارائه نمایند

  
  هاي پژوهش یافته - 5
  مورد بررسیتوصیف و حقیقت صوري مقاالت  5-1

نوع  از جملههایی  براي مقاالت انتخابی شاخص 2در جدول 
مجله منتشرکننده، پراکندگی موضوعی، گستره زمانی و مکانی، 
مشارکت محققان، میدان مطالعه و همچنین روش تحقیق 

  .گرفته است بررسی قرار مورد پژوهش، 

                                                
3- Category 
4- sid.ir 
5- noormags.com 
6- magiran.com 
7- ensani.ir 
8- Holsti’ PAO 
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  مورد بررسیتوصیف و حقیقت صوري مقاالت ) 2 جدول
محور 

  بررسی مقاله
  تعداد  عنوان

نوع مجله 
  منتشرکننده

  24  پژوهشی-علمی
  2  ترویجی-علمی

  2  تخصصی- سایر مجالت علمی

پراکندگی 
  موضوعی

  10  سازي آموزش عالی خصوصی
  5  مطالعه تطبیقی آموزش عالی خصوصی با دولتی

  3  سازي آموزش عالی تاریخچه خصوصی
  5  سازي آموزش عالی توسعه خصوصی

  4  ین منابع مالی آموزش عالیتأم
  1  سایر

گستره زمانی 
  )سال(

75-1370  6 

80-1376  4 

85-1381  1 

90-1386  8 

95-1391  9 

مشارکت 
  محققان

  12  انفرادي
  16  تیمی

گستره 
مکانی 

  )جغرافیایی(

  24  ملّی

  4  یفراملّ

  روش تحقیق
  4  کمی
  17  کیفی

  7  )ترکیبی(کیفی - کمی

  9  مصاحبه و پرسشنامه  میدان مطالعه
  19  يا کتابخانه/ مطالعه اسناد و مدارك 

  
سازي آموزش عالی ایران  رغم اینکه در زمینه خصوصی علی

اما مباحث مهمی انجام شده عام  به طورهاي متعددي  پژوهش
سازي آموزش عالی، فرآیند  چرایی خصوصی از جمله
سازي آموزش عالی، چگونگی مدیریت در مراکز  خصوصی

خصوصی آموزش عالی، سنجش کیفی مراکز خصوصی 
سازي آموزش عالی بر عوامل  یر خصوصیتأثآموزش عالی، 

اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و محیطی کشور و نقش 
سازي  خصوصیرویه  یبهاي سیاسی در گسترش  جریان

به نظر . شده است واقعآموزش عالی ایران مورد غفلت 
توجهی از یک سو ناشی از نوظهور بودن این  رسد این کم می

دلیل عدم درك اهمیت آن  پدیده در ایران و از سوي دیگر به 
از سوي پژوهشگران این حوزه است و ضرورت تحقیق و 

 درصد 86. شود ي مذکور احساس میها مؤلفهبررسی در زمینه 
مقاالت در سطح ملّی و بیشترین شیوه مطالعه و تحقیق در 

انجام یا   مطالعه اسناد و مداركمبتنی بر مقاالت، شیوه کیفی 
تواند ناشی از ماهیت  اند که این می اي بوده کتابخانه اتمطالع

سازي آموزش عالی و یا احساس ضرورت  موضوع خصوصی
 61انتشار همچنین . دبررسی کیفی آن توسط پژوهشگران باش

به  95تا  1386در محدوده زمانی  مورد بررسیمقاالت  درصد
آموزش عالی و پژوهشگران این  نظران صاحبی دغدغه خوب

سازي آموزش عالی  رویه خصوصی حوزه در زمینه گسترش بی
  .دهد و مشکالت ناشی از آن را نشان می

  سازي آموزش عالی ایران آثار خصوصی 5-2
سازي آموزش عالی در  آثار خصوصی 4و  3هاي  در جدول
از نظر آثار مثبت و منفی و  به تفکیک مورد بررسیمقاالت 

فرهنگی، سیاسی، - ماهیت در پنج دسته اقتصادي، اجتماعی
  .ارائه شده استآموزشی و ساختاري - علمی

سازي آموزش عالی به  اینکه خصوصی با وجود 3طبق جدول 
 ی به آموزش عالیبخش تنوعها و  کسب درآمد توسط دانشگاه

سازي در  روند پرشتاب حرکت خصوصیکمک کرده اما 
از اهداف اصلی  نه تنهاکه  بودهآموزش عالی ایران به نحوي 

 کردهخود دور شده بلکه گاهی خالف اهداف نیز حرکت 
سازي آموزش عالی،  صوصیچنانچه یکی از اهداف خ. است

اما  است بودهپاسخگویی به عطش جامعه براي کسب علم 
دهد مقوله افزایش سطح دسترسی  هاي پژوهش نشان می یافته

ها و آثار مثبت  به آموزش عالی نسبت به کل مقوله
است و در اولویت  1/0سازي داراي ضریب اهمیت  خصوصی

این بیانگر آن است که گسترش . سوم قرار دارد
مندان  فرصت برابر آموزشی براي عالقه نه تنهاسازي  خصوصی

مقوله  4بلکه طبق جدول  نکردهورود به آموزش عالی ایجاد 
آموزش به نفع طبقات باالي جامعه نسبت به کل  شدن یطبقات
ضریب اهمیت  سازي داراي ها و آثار منفی خصوصی مقوله

همچنین بنا به جدول  .است و در اولویت دوم قرار دارد 4/0
بیشتر  ،سازي آموزش عالی توان گفت که خصوصی می 4

امکان ورود اقشار پردرآمد جامعه به آموزش عالی را مهیا 
عدالتی آموزشی را به  نموده که این مسئله تعمیق نابرابري و بی

سود، روحیه بازاري  حاکمیت تفکر کسب. همراه داشته است
که تنها در ازاء پرداخت  مشتري به عنوانو نگاه به دانشجو 
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تواند از خدمات آموزشی برخوردار باشد قاعدتاً باعث  پول می
دانش و پژوهش در جامعه  اعتالءشود توجه کمتري به  می

فروش هر چه بیشتر خدمات آموزشی و تبعاً کسب . شود
کمتر به کیفیت محصول  شود منابع مالی بیشتر، باعث می

  .اندیشیده شود )مشتریان(به دانشجویان و جامعه  شده عرضه
سازي به ترتیب  ها و آثار مثبت خصوصی مقولهمیان در 

ی به بخش تنوع«، »ها توسط دانشگاهکسب درآمد «هاي  مقوله
کاهش «، »هاي دولت جویی در هزینه صرفه«، »آموزش عالی

و » رشد کمی علمی در آموزش عالی«، »فشار مالی دولت
جلوگیري از تمرکزگرایی و مشارکت بیشتر مردم در امور «

داراي باالترین ضریب اهمیت بوده و در اولویت اول » مختلف

  .تا سوم قرار دارند
سازي نیز به ترتیب  ها و آثار منفی خصوصی در مقوله

کاهش کیفیت «، »بیکار آموختگان دانشافزایش «هاي  مقوله
به نفع  آموزش شدن یطبقات«، »آموزشی استاد و دانشجو

طبقات باالي جامعه و افزایش فشار اقتصادي به طبقات 
، »رشد کمی مراکز خصوصی آموزش عالی«، »تر جامعه پائین

مشکالت «و » گرایی و تقلب و فساد آموزشی مدرك«
داراي ضریب » هاي خصوصی ي دانشگاهانداز راهساختاري در 

تواند زنگ  این می که اهمیت باال و اولویت اول تا سوم هستند
گذاران حوزه آموزش عالی  یاستسخطري براي مسئوالن و 

  .کشور باشد

  سازي آموزش عالی ایران آثار مثبت خصوصی) 3جدول 

ف
ردی

  

  تکرار  هاي آثار مثبت مقوله  ماهیت
ضریب 

اهمیت در 
  مقوله

بندي  یتاولو
  در مقوله

ضریب 
اهمیت در 

  کل

بندي  یتاولو
  در کل

  اقتصادي  1

  سوم  1/0  سوم  5/0  2  آموزش عالی رقابتی شدن
  اول  2/0  اول  1  4  ها کسب درآمد توسط دانشگاه

  دوم  15/0  دوم  75/0  3  هاي دولت ینههزیی در جو صرفه
  سوم  1/0  سوم  5/0  2  قانون اساسی 44تحقق اصل 

2  
-  اجتماعی
  فرهنگی

  سوم  1/0  دوم  5/0  2  افزایش سطح دسترسی به آموزش عالی
  چهارم  05/0  سوم  25/0  1  اجتماعیافزایش تحرك 

  چهارم  05/0  سوم  25/0  1  شدن آموزش عالی یجهانکمک به رشد پدیده 
  اول  2/0  اول  1  4  بخشی به آموزش عالی تنوع

  سیاسی  3

عدم مشارکت دانشجویان در اعتراضات به دنبال 
  ها دانشگاه شدن یخصوص

  چهارم  05/0  سوم  25/0  1

  دوم  15/0  اول  75/0  3  کاهش فشار بار مالی دولت
  سوم  1/0  دوم  5/0  2  گري دولت کاهش تصدي

المللی مثل بانک  ینبهاي  سو شدن با سازمان هم
  چهارم  05/0  سوم  25/0  1  سازي آموزش عالی جهانی در خصوصی

-علمی  4
  آموزشی

  دوم  15/0  اول  75/0  3  رشد کمی علمی در آموزش عالی
  چهارم  05/0  سوم  25/0  1  آموزش عالیارتقاء وضعیت علمی در نظام 

  چهارم  05/0  سوم  25/0  1  ارتقاء وضعیت آکادمیک در نظام آموزش عالی
افزایش انگیزه در دانشجویان براي کسب مدرك 

  دانشگاهی
  سوم  1/0  دوم  5/0  2

  ساختاري  5

  سوم  1/0  دوم  5/0  2  ها افزایش استقالل دانشگاه
دولتی در سطح کاهش فساد ناشی از اختیارات 

  ها دانشگاه
  چهارم  05/0  سوم  25/0  1

جلوگیري از تمرکزگرایی و مشارکت بیشتر مردم 
  در امور مختلف

  دوم  15/0  اول  75/0  3

  چهارم  05/0  سوم  25/0  1  ها انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه
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سازي آموزش عالی  دو مقوله منفی مهم خصوصی از آنجا که
و » کاهش کیفیت آموزشی استاد و دانشجو« از جمله

-  از طبقه علمی» گرایی و تقلب و فساد آموزشی مدرك«
آموزش،  هاي دانشگاه از جمله رسالت«آموزشی و متوجه 

ها و  پژوهش، خدمات، انتقال دانش، توسعه مهارت

ها و پاسخ به  ها، بالندگی اشخاص، افزایش شناخت توانمندي
هاي  رسالترود که  بیم آن میاست  ]28[» نیازهاي جامعه

هایی با هدف سودآوري  آموزش عالی جاي خود را به رسالت
معه جانیازهاي واقعی گذاري مادي بدون توجه به  و سرمایه

شدن آموزش به نفع طبقات باالي  همچنین طبقاتی. دهد

  سازي آموزش عالی ایران آثار منفی خصوصی) 4جدول 

ف
ردی

  

  تکرار  هاي آثار منفی مقوله  ماهیت
ضریب 

اهمیت در 
  مقوله

بندي  یتاولو
  در مقوله

ضریب 
اهمیت 
  در کل

بندي  یتاولو
  در کل

  اقتصادي  1

  اول  48/0  اول  4/2  12  بیکار آموختگان دانشافزایش 
  پنجم  24/0  سوم  2/1  6  عدم توان مالی پرداخت شهریه توسط دانشجویان

  سوم  36/0  دوم  8/1  9  خصوصی آموزش عالیرشد کمی مراکز 
  ششم  2/0  چهارم  1  5  اتکاء به شهریه و عدم کارآفرینی در جذب منابع دیگر

  هشتم  12/0  پنجم  6/0  3  ي اقتصاديها بخشعدم ارتباط با صنعت و دیگر 

2  
- اجتماعی
  فرهنگی

هاي فرهنگی میان  کاهش عدالت اجتماعی و ایجاد تفاوت
  دانشجویان

  چهارم  28/0  دوم  4/1  7

آموزش به نفع طبقات باالي جامعه و افزایش  شدن یطبقات
  تر جامعه پائینفشار اقتصادي به طبقات 

  دوم  4/0  اول  2  10

  ششم  2/0  چهارم  1  5  ایجاد نگرش منفی نسبت به آموزش عالی
ها و عدم  هاي معنوي و دینی در این دانشگاه کاهش ارزش

  نظامهاي رسمی  انتقال ارزش
  هفتم  16/0  پنجم  8/0  4

مداري و حاکمیت رفتارهاي  پائین بودن میزان مشتري
  بازاري در دانشگاه

  چهارم  28/0  سوم  4/1  7

  سیاسی  3

دولت در بخش آموزش عالی  بیش از حددخالت 
  خصوصی

  پنجم  24/0  اول  2/1  6

  نهم  08/0 چهارم  4/0  2  وابستگی سیاسی آموزش عالی خصوصی
  نهم  08/0 چهارم  4/0  2  هاي سیاسی مشارکت در تشکلفقدان 

  ششم  2/0  دوم  1  5  ي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورمحور دولت
هاي بخش خصوصی آموزش  توجهی دولت به سیاست یب

  عالی
  هفتم  16/0  سوم  8/0  4

-علمی  4
  آموزشی

  اول  48/0  اول  4/2  12  کاهش کیفیت آموزشی استاد و دانشجو
علمی و افزایش از نظر ایجاد تفاوت میان دانشجویان 
  علمی هیأتنسبت دانشجو به 

  چهارم  28/0  سوم  4/1  7

  هفتم  16/0  پنجم  8/0  4  فقدان آزادي علمی
  ششم  2/0  چهارم  1  5  هاي آموزشی هاي آموزشی و سرفصل عدم انعطاف شیوه

  سوم  36/0  دوم  8/1  9  گرایی و تقلب و فساد آموزشی مدرك

  ساختاري  5

  چهارم  28/0  دوم  4/1  7  فقدان قوانین و مقررات شفاف
  هفتم  16/0  پنجم  8/0  4  علمی هیأتعدم استقالل در جذب 

  هشتم  12/0  چهارم  6/0  3  مدیریت ناکارآمد مراکز خصوصی آموزش عالی
  ششم  2/0  سوم  1  5  وجود بوروکراسی اداري و کاغذبازي

  سوم  36/0  اول  8/1  9  هاي خصوصی ي دانشگاهانداز راهمشکالت ساختاري در 
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تر جامعه با  جامعه و افزایش فشار اقتصادي به طبقات پائین
-  اجتماعی بندي و اولویت اول در طبقه 2ضریب اهمیت 

آموزش عالی را از  نه تنهاسازي،  فرهنگی آثار منفی خصوصی
افراد  هاي برابر آموزشی براي عدالت آموزشی و ایجاد فرصت

کند بلکه راه را براي ورود اقشار پردرآمد  در کشور دور می
بر  هاي بازار جامعه به مراکز خصوصی و حاکم شدن ارزش

هاي هنجاري، معنوي و دینی در جامعه و دانشگاه  ارزش
شود که آیا نظام  این سؤال مطرح می«حال . کند هموار می

عدالت  هاي برابر و آموزش عالی ایران جهت ایجاد فرصت
آموزشی، پاسخگویی به تقاضاي داوطلبان ورود به دانشگاه، 

هایی براي رفع  بخشی آموزش عالی و ایجاد راه تنوع
ها، پیامدهاي ناشی از  هاي منابع مالی دانشگاه محدودیت

  ].29[ »توسعه آموزش عالی را در نظر گرفته است؟

  مورد بررسیهاي مقاالت  راهکارها و پیشنهاد 5-3
مورد مقاالت  شده ارائههاي  یشنهادپدر این بخش، راهکارها و 

در راستاي کاهش یا رفع مشکالت و عواقب  بررسی
سازي آموزش عالی ایران در پنج دسته اقتصادي،  خصوصی
آموزشی و ساختاري - فرهنگی، سیاسی، علمی- اجتماعی

  .ارائه شده است 6و  5هاي  بندي و به شرح جدول طبقه
و الت، داراي راهکارها و پیشنهادهاي اجرایی مقا درصد 56
توان  را میامر این  -اند  بودهفاقد راهکار و پیشنهاد  درصد 44

مانند  مورد بررسیعات موضوناشی از ماهیت بعضی از 
سازي آموزش عالی و همچنین حاکمیت  تاریخچه خصوصی

نبودن راهکارها و پیشنهادها توسط  توجه مورد«بینش 
 156که مجموعاً  -در پژوهشگران دانست » طرب يذمسئوالن 
  .ارائه شده استپیشنهاد در سطح ملی  67راهکار و 

  مورد بررسیدر مقاالت  شده ارائهنمونه راهکارهاي ) 5جدول 

ف
ردی

  

  تکرار  هاي راهکارها نمونه مقوله  ماهیت
ضریب 

اهمیت در 
  مقوله

بندي  یتاولو
  مقولهدر 

ضریب 
اهمیت در 

  کل

بندي  یتاولو
  در کل

  اقتصادي  1

  اول  11/0  اول  5/0  5  آموختگان دانشاصالح بازار کار در راستاي جذب 
  دوم  08/0  دوم  4/0  4  پشتیبانی از مشارکت بخش خصوصی

  اول  11/0  اول  5/0  5  مناسب به دانشجویان هاي واماعطاء 
تسهیالت به ایجاد تنوع در نظام پرداخت 

  آموزش عالی دانشجویان مراکز خصوصی
  دوم  08/0  دوم  4/0  4

هاي  محوري در فعالیت تقویت رویکرد مشتري
  دانشگاهی

  سوم  06/0  سوم  3/0  3

 هاي بخشبرقراري ارتباط قوي با صنعت و دیگر 
شناخت نیازهاي مختلف  به منظوراقتصادي کشور 

  آن
 سوم  06/0 سوم  3/0  3

اعمال معافیت مالیاتی و ارائه تسهیالت بانکی به 
  خصوصی هاي دانشگاه

 سوم  06/0 سوم  3/0  3

تدوین طرح تقویت صندوق رفاه دانشجویان نظام 
  آموزش عالی غیردولتی

  دوم  08/0  دوم  4/0  4

  سوم  06/0 سوم  3/0  3  اعطاء مجوز فروش خدمات به بخش خصوصی
و انجام  دوستانه نوع هاي کمکایجاد انگیزه در 

  خیریه امور
  سوم  06/0 سوم  3/0  3

2  
- اجتماعی
  فرهنگی

آموزشی براي  هاي کالسو  ها کارگاه برگزاري
آموزش عالی  خصوصی مراکزساي ؤمدیران و ر

  ملکردع در راستاي بهبود 
  اول  11/0  اول  1  5

آگاه کردن متقاضیان ورود به مراکز خصوصی از 
  آموزش عالیاي ه هزینه

  دوم  08/0  دوم  8/0  4
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  مورد بررسیدر مقاالت  شده ارائهنمونه راهکارهاي ) 5جدول ادامه 

ف
ردی

  

  تکرار  هاي راهکارها نمونه مقوله  ماهیت
ضریب 

اهمیت در 
  مقوله

بندي  یتاولو
  در مقوله

ضریب 
اهمیت در 

  کل

بندي  یتاولو
  در کل

2  
- اجتماعی
  فرهنگی

کشور  آموزش عالیتقویت دیدگاه مدیران نظام 
  دوم  08/0  دوم  8/0  4  ها دانشگاه در خصوص استقالل

آموزش  ایجاد تفکر و بینش الزم براي گسترش
  ریزان برنامه گذاران و سیاست عالی خصوصی در

  سوم  06/0  سوم  6/0  3

 کردن قانونمنداجتماعی و  سازي زمینه
  سازي خصوصی

  سوم  06/0  سوم  6/0  3

  سیاسی  3

اعتبارسنجی مراکز ارزیابی کیفیت آموزشی و 
  اول  11/0  اول  5/0  5  خصوصی توسط دولت

  سوم  06/0  سوم  3/0  3  تعیین نوع و سطوح نظارت و پاسخگویی
نه دخالتی در  و نظارتی هاي اهرماستفاده دولت از 

  دوم  08/0  دوم  4/0  4  آموزش عالی خصوصی مراکز

 سوم  06/0 سوم  3/0  3  ها سیاستایجاد ثبات و پایداري در 

یا گیرانه  هاي دوگانه سهل جلوگیري از سیاست
 سوم  06/0 سوم  3/0  3  خصوصی بخش در گیرانه سخت

هاي  ههاي نظارت بر عملکرد دانشگا تعیین شاخص
  خصوصی

 اول  11/0  اول  5/0  5

ها و اقدامات  و تداوم سیاست سازي شفاف
  خصوصی بخش درگرفته  صورت

 اول  11/0 اول  5/0  5

الزم و زمینه مساعد براي مشارکت ایجاد امنیت 
  دوم  08/0  دوم  4/0  4  خصوصی در توسعه آموزش عالی بخش

حفظ یکپارچگی و سنخیت قوانین 
  و مقررات کشوري قوانین سایرسازي با  خصوصی

  سوم  06/0  سوم  3/0  3

در خصوص استقالل و  49کردن مفاد ماده  دائمی
  ها دانشگاه خودگردانی

  دوم  08/0  دوم  4/0  4

4  
-علمی

  آموزشی

هاي آموزشی در  پذیر کردن شیوه انعطاف
  صوصیمؤسسات خ

 سوم  06/0  سوم  3/0  3

 سوم  06/0  سوم  3/0  3  خصوصی هاي دانشگاه علمی هیأتتقویت 

مستقل و آزاد که بتوانند بررسی  هایی گروهتشکیل 
انجام  به درستیخصوصی را  هاي دانشگاه کیفی

  دهند
 دوم  08/0  دوم  4/0  4

پایش و نظارت و ارزیابی کیفیت واحد ایجاد نظام 
  در تمامی مراکز خصوصی عالی آموزش

 اول  11/0  اول  5/0  5

برقراري ارتباط مراکز خصوصی آموزش عالی با 
عملکرد  آگاهی آنها ازخود جهت  آموختگان دانش

  شان تموفقیمیزان و 
  چهارم  04/0  چهارم  2/0  2

خصوصی  مؤسسات هاي فعالیتکاربردي کردن 
د نه افراد نبیشتر متخصص تولید کنکه  به نحوي

  داراي مدرك
 دوم  08/0 دوم  4/0  4
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  مورد بررسیدر مقاالت  شده ارائهنمونه راهکارهاي ) 5جدول ادامه 

ف
ردی

  

  تکرار  هاي راهکارها نمونه مقوله  ماهیت
ضریب 

اهمیت در 
  مقوله

بندي  یتاولو
  در مقوله

ضریب 
اهمیت در 

  کل

بندي  یتاولو
  در کل

4  
-علمی

  آموزشی

حداقل معیارها و موازین وجود اطمینان از حصول 
  هاي خصوصی دانشگاه معتبر علمی در

 دوم  08/0 دوم  4/0  4

 و اصولی براي اعطاء قابل اطمینانیافتن معیارهاي 
  آموزشی و پژوهشی به مراکز خصوصی اعتبارات

 سوم  06/0 سوم  3/0  3

بخش آموزش عالی  آموختگان دانشکاهش تمایز 
  دولتی وخصوصی 

 سوم  06/0 سوم  3/0  3

 علمی هیأتایجاد نظام حمایت مالی از اعضاء 
  آموزش عالی خصوصی مراکز

 سوم  06/0 سوم  3/0  3

  ساختاري  5

کاهش دخالت وزارت علوم و بخش دولتی در 
  مراکز خصوصی آموزش عالی اداره امور

 اول  11/0  اول  5/0  5

 ازو حمایت  گذاري سرمایه هاي انگیزهافزایش 
  بخش خصوصی گذاران سرمایه

 اول  11/0  اول  5/0  5

مدیریت و تخصیص درست منابع مالی، مادي و 
  انسانی

 سوم  06/0  سوم  3/0  3

 جذب مدیران مالی کارآمد در مراکز خصوصی
  آموزش عالی

 سوم  06/0 سوم  3/0  3

ها و  تواناییایجاد پایگاه اطالعات جامع از 
  هاي خصوصی دانشگاههاي  ضعف

 سوم  06/0 سوم  3/0  3

  دوم  08/0  دوم  4/0  4  کاهش بوروکراسی در بخش خصوصی
  سوم  06/0  سوم  3/0  3  هاي مشارکت مردمی تثبیت روش

 هاي دانشگاه هاي امناء در هیأتتشکیل و تقویت 
  خصوصی

  دوم  08/0  دوم  4/0  4

  اول  11/0  اول  5/0  5  آموزش عالی خصوصیایجاد نظام جامع ارزیابی 
آموزش  مؤسساتهاي حقوقی  رسیدگی به فوریت

  خصوصی عالی
  دوم  08/0  دوم  4/0  4

  
  مورد بررسیدر مقاالت  شده ارائهنمونه پیشنهادهاي ) 6جدول 

ف
ردی

  

  تکرار  هاي پیشنهادها نمونه مقوله  ماهیت
ضریب 

اهمیت در 
  مقوله

بندي  یتاولو
  در مقوله

ضریب 
اهمیت 
  در کل

بندي  یتاولو
  در کل

  اقتصادي  1

بخش دولتی و کاربرد آن در بخش  هاي توانمنديالگوبرداري از 
  آموزش عالی خصوصی

  پنجم  12/0  سوم  6/0  3

  اول  28/0  اول  4/1  7  خصوصی بخش گذاري سرمایه هاي انگیزهافزایش 
  پنجم  12/0  سوم  6/0  3  سرزمین توسعه آموزش عالی خصوصی مبتنی بر آمایش

از راه ترغیب افزایش  به ویژهمنابع مالی  تأمیناصالح بازار 
  خیرین هاي کمکمردمی و  مشارکت

  سوم  2/0  دوم  1  5

استقالل اقتصادي و مالی نظام آموزش عالی خصوصی در راستاي 
  آن توسعه

  ششم  08/0  چهارم  4/0  2
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  مورد بررسیدر مقاالت  شده ارائهنمونه پیشنهادهاي ) 6جدول ادامه 

ف
ردی

  

  تکرار  هاي پیشنهادها نمونه مقوله  ماهیت
ضریب 

اهمیت در 
  مقوله

بندي  یتاولو
  در مقوله

ضریب 
اهمیت 
  در کل

بندي  یتاولو
  در کل

2  
- اجتماعی
  فرهنگی

هاي  هزینهافزایش آگاهی متقاضیان ورود به مراکز خصوصی از 
  اول  28/0  اول  4/1  7  آموزش عالی

  چهارم  16/0  دوم  8/0  4  جذب دانشجو از سایر کشورها برايانجام تبلیغات گسترده 
ایجاد بسترهاي مناسب اجتماعی جهت انتقال واحدهاي آموزشی 

  محیط رقابتی سالمیک به بخش خصوصی در  دولتی
 چهارم  16/0  دوم  8/0  4

علمی در مراکز آموزش عالی  هاي انجمنو  ها اتحادیهتشکیل 
  خصوصی

 پنجم  12/0 سوم  6/0  3

هاي  استقالل اجتماعی مراکز خصوصی در راستاي انجام فعالیت
  اجتماعی

  پنجم  12/0 سوم  6/0  3

  سیاسی  3

  سوم  2/0  دوم  1  5  در راستاي اعتمادبخشی به آموزش عالی غیردولتی گذاري سیاست
  پنجم  12/0  چهارم  6/0  3  استقالل دانشگاهی بیشتر به آموزش عالی خصوصی اعطاء

 آموزش عالیشفافیت نقش و جایگاه آموزش عالی خصوصی در 
  کشور

  چهارم  16/0  سوم  8/0  4

ایجاد رقابت در میان  به منظوراي نظارتی ه اهرم بکارگیري
  خصوصی هاي دانشگاه

  اول  28/0  اول  4/1  7

ري دولت در بخش آموزش گ هلگري و مداخ کاهش نقش مجري
  خصوصی عالی

  اول  28/0  اول  4/1  7

4  
-علمی

  آموزشی

  سوم  2/0  دوم  1  5  خصوصی مؤسساتهاي آموزشی در  کردن شیوه پذیر انعطاف
توسعه  به منظور هاي تحصیلی رشتهاندازي  راهو  هامجوزتسهیل 

  چهارم  16/0  سوم  8/0  4  آموزش عالی خصوصی

اطمینان از وجود حداقل معیارهاي معتبر علمی در امر حصول 
  هاي خصوصی دانشگاهپژوهش و ارائه خدمات در ، آموزش

  سوم  2/0  دوم  1  5

و  تغییر برايدادن آزادي عمل به مراکز خصوصی آموزش عالی 
  آموزشی هاي سرفصلکردن  روز به

  اول  28/0  اول  4/1  7

 و پژوهشی نظام آموزش عالی خصوصی آموزشیاستقالل علمی، 
  پنجم  12/0  چهارم  6/0  3  المللی بین هاي همکاريدر راستاي 

  ساختاري  5

 پیوند و برقراري ارتباط میان مراکز خصوصی آموزش عالی جهت
  ناهماهنگ و بیهوده هاي فعالیتکاهش 

  دوم  24/0 دوم  2/1  6

مشارکت  تدوین قوانین و مقررات بخش خصوصی آموزش عالی با
  سازي خصوصی بودن و موفقیت بینانه واقع به منظورآن ذینفعان 

  سوم  2/0 اول  1  5

براي آموزش عالی خصوصی  استقالل اداري و مدیریتی مراکز
  جذب نیرو

  پنجم  12/0 چهارم  6/0  3

 چهارم  16/0  سوم  8/0  4  مراکز فزایش توان مدیریت اجرایی و اداريا

 هاي سیاست تقویت ستاد تحول اداري وزارتخانه در راستاي اجراي
  قانون اساسی 44کلی اصل 

 چهارم  16/0  سوم  8/0  4

  
راهکارهاي اصالح بازار کار در راستاي جذب 

هاي مناسب به دانشجویان،  آموختگان، اعطاء وام دانش
هاي آموزشی و اعتبارسنجی  ها و کالس اندازي کارگاه راه

هاي نظارت بر  مراکز خصوصی توسط دولت، تعیین شاخص
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سازي و تداوم  هاي خصوصی، شفاف عملکرد دانشگاه
گرفته در بخش خصوصی، ایجاد  ها و اقدامات صورت سیاست

یک نظام پایش و نظارت و ارزیابی کیفیت در تمامی مراکز 
خصوصی آموزش عالی، کاهش دخالت وزارت علوم و بخش 

هاي  دولتی در اداره امور مراکز خصوصی، افزایش انگیزه
گذاران بخش خصوصی و  یهسرماو حمایت از گذاري  سرمایه

همچنین ایجاد نظام جامع ارزیابی آموزش عالی خصوصی، 
 .اند و اولویت اول بوده) 5/0( یتاهمداراي باالترین ضریب 

گذاري بخش  هاي سرمایه یزهانگپیشنهادهاي افزایش 
خصوصی، افزایش آگاهی متقاضیان ورود به مراکز خصوصی 

به هاي نظارتی  یري اهرمبکارگهاي آموزش عالی،  از هزینه
هاي خصوصی، کاهش  ایجاد رقابت در میان دانشگاه منظور

گري دولت در بخش آموزش عالی  گري و مداخله نقش مجري
مراکز خصوصی براي خصوصی و نیز دادن آزادي عمل به 

کردن آن، با باالترین  روز بههاي آموزشی و  تغییر سرفصل
 .اند در اولویت اول پیشنهادها قرار داشته) 4/0( یتاهمضریب 

سازي،  ضروري است جهت رفع یا کاهش آثار منفی خصوصی
تصمیم گیران آموزش  توجه موردیشنهادها پاین راهکارها و 

  .عالی کشور قرار گیرد
سازي آموزش عالی و  به آثار منفی خصوصی نگر امعجنگاهی 

شده در این خصوص، نشان  راهکارها و پیشنهادهاي ارائه
یقاً در راستاي دق شده دهد راهکارها و پیشنهادهاي مطرح می

سازي آموزش عالی  کاهش و رفع مشکالت ناشی از خصوصی
سازي آموزش  رود این موارد، روند خصوصی که امید می است

مورد رغم اینکه در مقاالت  علی. یران را بهبود بخشندعالی ا
ارائه اغلب پیشنهادها و راهکارها با تفکر اجرایی بودن  بررسی

ي و شعارکلی  به صورتآنها نیز  درصد 30اما حدود  اند شده
  .بوده که از قابلیت اجرایی کمی برخوردار هستند

  
  گیري نتیجه - 6

رغم اینکه مقاالت مجالت علمی کشور براي دوره زمانی  علی
هاي  اما پژوهشقرار گرفت  مورد بررسی 1370-95 یطوالن

به موضوع ) مقاله 28تنها (اندکی در قالب مقاله 
اند و انتظار  سازي آموزش عالی در ایران پرداخته خصوصی

رود با توجه به اهمیت و گسترش روزافزون  می
سازي آموزش عالی، مقاالت بیشتري در جهت  خصوصی

هاي  یافته. بررسی ابعاد مختلف موضوع مذکور انتشار یابد
سازي آموزش عالی  شان داد که آثار منفی خصوصیپژوهش ن

-  و دو مقوله مهم علمیبوده تاکنون بیش از آثار مثبت آن 
فرهنگی را در معرض بیشترین آسیب  - آموزشی و اجتماعی

بر این اساس از یک سو، کیفیت و . داده استقرار 
شود و  هاي آموزش و پژوهش به چالش کشیده می شاخص

 ییاجرارکرد آموزش، تولید علم و نشر و رود که کا بیم آن می
هاي دانشگاهی بر اساس نیاز جامعه، جاي خود  پژوهش کردن

گذاري مادي  سودآوري و سرمایه با هدفرا به کارکردهایی 
فرصت برابر دسترسی به آموزش  نه تنهااز سوي دیگر . بدهد

و رشد اجتماعی مهیا نشده بلکه شاهد تعمیق شکاف طبقاتی 
منفی  آثار. اجتماعی در کشور هستیم و نابرابري

 يازهاین شینماید که پ سازي هنگامی رخ می خصوصی
 کشورضروري اجراي این سیاست بدون توجه به شرایط ویژه 

ساز و  امید است کلیه مسئوالن تصمیم. مده باشدآبه وجود 
حوزه آموزش عالی کشور به این مهم دست یابند  ریگ میتصم

زي آموزش عالی در معناي واقعی سا که براي تحقق خصوصی
ي اجتماعی، ها رساختیزخود، ابتدا فراهم آوردن بستر و 

اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي آن پیش از اجرایی 
کردن ادامه روند توسعه کمی آموزش عالی خصوصی، یک 

به اعتقاد قریشی و همکاران، . رود یمضرورت مهم به شمار 
دارو بلکه یک  نه نوشسازي  خصوصی هیرو یبگسترش 

دارونما با عوارض جانبی بسیار نامناسب است که حال بیمار 
هاي دستیابی  راهیکی از ]. 25[کند  می تر میوخرا 

به شناخت  و مدیران آموزش عالی کشور گذاران استیس
سازي آموزش عالی ایران، استفاده از نتایج  وضعیت خصوصی

سازي  در حوزه خصوصی شده انجامهاي  هاي پژوهش و یافته
کاهش یا رفع آثار  به منظورمقاله حاضر . آموزش عالی است

آن  شده ارائهسازي، راهکارها و پیشنهادهاي  منفی خصوصی
ی جامع استخراج نموده تا مطالعه و به صورترا  مقاالت

مسئوالن  به ویژهدسترسی به این راهکارها براي همگان 
ي و رفع ریبکارگ حوزه آموزش عالی به منظور ربط يذ

که در  ريخطتوان گفت  در پایان می. مشکالت، آسان شود
اي تحت  حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که عده

را آموزش عالی عنوان اینکه بودجه و اعتبارات کافی نداریم 
ی سوق فروش مدركی به نوعو چیزي شبیه  به سمت تجارت
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اسبی حرفه اصلی که تجارت و ک توجه کردباید  اما دهند می
به سازي آموزش عالی در دنیا  خصوصی .ها نیست دانشگاه

ها  و ارتقاء کیفیت دانشگاه تر شدن اي براي رقابتی وسیله عنوان
در ایران عملکرد و  در حالی کهشود  گرفته می به کار

سازي آموزش عالی، سبب افت  هاي نامناسب خصوصی شیوه
بسیاري از افت کیفیت،  در نتیجه. شده استها  کیفیت دانشگاه

شود خدمات علمی و  ها خواسته می خدماتی که از دانشگاه
حوزه تجارت و بازار مشاوران و پیمانکاران  و نبودهپژوهشی 

این نکات ما را دعوت به  همه. توانند آن را انجام دهند نیز می
و تعمق اساسی بر روي الگوي توسعه آموزش  بازاندیشی

چرا که گسترش کمی آموزش عالی  کند عالی در کشور می
خواهد کرد و ضروري ناخواه به تراز کیفی آن لطمه وارد  خواه

جهت  شده ارائهیري راهکارها و پیشنهادهاي بکارگاست با 
سازي آموزش عالی، از  کاهش آثار منفی خصوصی

سازي آموزش  ي و دیگر نتایج منفی پنهان خصوصیکژکارکرد
  .عالی پیشگیري کرد
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