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Abstract 

This study was conducted with the purpose 
of addressing the production of scientific 
works in the field of privatization of higher 
education abroad and the acquisition of 
discussions and components focused by 
studies, the results of the studies and the 
descriptive and formal analysis of the 
studies. Accordingly all works produced 
within the period of 2000-2015 in the 
Faculty of Education and Psychology 
database of Shahid Beheshti University were 
studied. The works were extracted from 33 
journals in the field of higher education, 
including 24 scientific documents including 
18 articles, 5 books and a thesis in the field 
of private higher education and analyzed by 
descriptive - analytic method. The findings 
are presented in three parts, the first part, 
related to the issues and factors considered 
by the study results showed that topics 
including the reason of privatization of 
higher education, goals, advantages and 
disadvantages and different types of private 
higher education institutions have been more 
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focused by the researchers. In the second 
part the results indicated that indiscriminate 
expansion of the private sector in higher 
education has led to lower quality, rising 
unemployment, failure to reduce financial 
dependence on public sector budgets, lack of 
responsiveness to labor market needs and 
priorities of individual interests to the social 
interests. In the third part the result of formal 
and descriptive analysis of the studies 
showed that 58.3% of the studies have been 
conducted within the years of 2011-2015 and 
83% of the studies have used qualitative 
research and library method and only 17% 
have used the quantitative method and 
interviews and questionnaires. In terms of 
national and transnational studies71% of the 
studies were national and 29% of the studies 
were transnational. In terms of cooperation 
and partnerships the group research was 8% 
higher than the individual research.  
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  دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی -1
 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی -2

  ریزي آموزش عالی دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه -3
  علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرادانشیار دانشکده  -4

  

  دهیکچ
هاي مورد توجه  سازي آموزش عالی خارج از کشور و دستیابی به مباحث و مؤلفه این مقاله با هدف مطالعه وضعیت تولید آثار علمی در زمینه خصوصی
هاي اطالعاتی  در پایگاه 2000- 2015کلیه آثار موجود در بازه زمانی بدین منظور . مطالعات، نتایج مطالعات و بررسی شکلی و توصیفی آنها انجام شده است

عنوان  24مجله تخصصی در حوزه آموزش عالی که مشتمل بر  33این آثار از . مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی مطالعه شد
. گرفت  تحلیلی مورد مطالعه قرار- آموزش عالی خصوصی است استخراج و به روش توصیفی نامه در زمینه کتاب و یک پایان 5مقاله،  18سند علمی شامل 

نشان داد پژوهشگران  هنتایج مطالعکه  هاي مورد توجه پژوهشگران بخش اول؛ در خصوص مباحث و مؤلفه: هاي پژوهش در سه بخش ارائه شده است یافته
بخش . اند عالی، اهداف، معایب و مزایا و همچنین انواع مؤسسات آموزش عالی خصوصی پرداختهسازي آموزش  بیشتر به مباحثی از جمله چرایی خصوصی

رویه مراکز خصوصی آموزش عالی منجر به کاهش کیفیت، افزایش نرخ بیکاري، عدم کاهش وابستگی مالی  دوم؛ نتایج مطالعات حاکی از آن بود که گسترش بی
در بخش سوم؛ نتیجه بررسی ساختار . ازهاي بازار کار و اولویت منافع فردي نسبت به منافع اجتماعی شده استبه بودجه بخش دولتی، عدم پاسخگویی به نی

ها از روش تحقیق کیفی و شیوه  پژوهش% 83انجام شده  2015تا  2011هاي  این مطالعات در دوره زمانی سال% 58شکلی و توصیفی این مطالعات نشان داد 
% 71به لحاظ ملی و فراملی بودن مطالعات نیز . اند از روش تحقیق کمی و مصاحبه و پرسشنامه استفاده کرده% 17اي و تنها  تابخانهمطالعه اسناد و مدارك و ک

  .نسبت به پژوهش انفرادي بیشتر بوده است% 8نویسی و مشارکت هم پژوهش گروهی  از نظر هم. اند فراملی بوده% 29ها ملی و  پژوهش

  سازي آموزش عالی سازي، خصوصی سازي، آموزش عالی، آموزش عالی خصوصی، انواع خصوصی خصوصی: ها دواژهیلک
  

12همقدم -1

1  
اي است که به واسطه تغییر  سازي پدیده خصوصی
گذاري و ایجاد  گذاري بخش دولتی در زمینه سرمایه سیاست

سازي در مفهوم گسترده آن  خصوصی. شود اشتغال ایجاد می
هاي کاهش نقش دولت و واگذاري آن به بخش  به شیوه

                                                 
  maryamghoraishi@yahoo.com :اتباتکدار م سنده عهدهینو 1* ⊕

هاي  شناسی پردیس آسیب«این مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان  1-2
تابعه وزارت علوم، تحقیقات و   -  هاي دولتی شهر تهران دانشگاهخودگردان 

ریزي  رساله مذکور از حمایت مالی مؤسسه پژوهش و برنامه. باشد می» فناوري
  .آموزش عالی برخوردار بوده است

خصوصی و پیروي از منطق بازار در تمام تصمیمات اقتصادي 
سازي در  در یک تعریف کلی، خصوصی]. 1[شود  اطالق می

شود که درآن  می گفتها گرایشی یآموزش عالی به فرآیند 
ها  ، سیاست)و خصوصیاعم از دولتی(عالی مؤسسات آموزش

]. 2[و هنجارهاي عملی بخش خصوصی را در پیش گیرند 
عواملی از جمله رشد اقتصادي مبتنی بر اطالعات، تغییر 

اقبال عمومی به آموزش، ظهور  ترکیب جمعیتی، افزایش
هاي مدرن و کاهش  هاي جدید، همگرایی سازمان فناوري

ها از دالیل اصلی  اعتماد مردم به عملکرد و اثربخشی دولت
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گرایش کشورهاي در حال توسعه به خصوصی سازي آموزش 
با توجه به اینکه ]. 3[عالی طی دو دهه اخیر بوده است 

رشد آموزش  لی روبهسازي یکی از روندهاي اص خصوصی
عالی در دنیا بوده و این پدیده به سرعت در حال گسترش 
است هرچند شرایط خوبی براي پاسخگویی به تقاضاهاي 

هاي دولتی را فراهم آورده اما تبعات  بیش از ظرفیت دانشگاه
تر  اي چون افزایش فشار اقتصادي به طبقات پائین و آثار منفی

نفع طبقات باالي جامعه،  جامعه و طبقاتی شدن آموزش به
]. 5و4[است   کاهش کیفیت آموزشی را نیز به همراه داشته

شاید بتوان گفت آثار منفی مذکور، تبعات ملموس 
سازي آموزش عالی است ولی خطر جدي ناشی از  خصوصی

وار به جان آموزش عالی  سازي که موریانه پدیده خصوصی
ه چیز بر حسب ایران افتاده این است که در آموزش عالی هم

شود و بر اساس چنین نگرشی،  معیار اقتصادي سنجیده می
و تربیت به خودي خود داراي ارزش نیست بلکه زمانی   تعلیم

  .داراي ارزش است که منجر به سود و منفعت اقتصادي باشد
رو، اهمیت آموزش و آموزش عالی و تبعات ناشی از  از این

و پژوهش در  سازي در این بخش، ضرورت مطالعه خصوصی
سازي آموزش عالی را بیش از پیش نشان  حوزه خصوصی

شود که تمرکز و توجه  لذا این پرسش مطرح می. دهد می
نظران و پژوهشگران حوزه آموزش عالی دنیا با توجه  صاحب

سازي آموزش عالی طی  رویه خصوصی به گسترش بی
هاي اخیر وآثار و تبعات آن چه بوده و به چه مباحث و  دهه
هایی به صورت  اند؟ اگرچه پژوهش هایی پرداخته ؤلفهم

سازي آموزش عالی  انفرادي و متفرقه، در حوزه خصوصی
انجام شده ولی دسترسی آسان و آگاهی از نتایج به دست 

نگر و  ها، نیازمند پژوهش جامع آمده در هر یک از این پژوهش
بر . باشد شده در این حوزه می عمیق روي مطالعات انجام

نگر و  س آنچه گفته شد و همچنین اهمیت پژوهشی جامعاسا
سازي  شده در زمینه خصوصی عمیق روي مطالعات انجام

آموزش عالی و در راستاي رفع مشکالت ناشی از 
سازي آموزش عالی و نهایتاً ارائه راهکارهایی عملی  خصوصی

گذاران و  هاي آینده سیاست گیري  براي کمک به تصمیم
سازي، در پی  زش عالی در حوزه خصوصیریزان آمو برنامه

مطالعه و بررسی وضعیت تولید آثار علمی مرتبط با 
هاي  سازي آموزش عالی در خارج از کشور، سؤال خصوصی

شود که چه مباحث و  اینگونه مطرح می اصلی پژوهش
سازي آموزش عالی مورد توجه  هایی در زمینه خصوصی مؤلفه

نتایج مطالعات در زمینه پژوهشگران این حوزه بوده است؟ 
سازي آموزش عالی چه بوده است؟ و ساختار  خصوصی

شده چگونه بوده است؟  هاي انجام شکلی و توصیفی پژوهش
ها، به تحلیل  پژوهش حاضر، براي یافتن پاسخ این سؤال

سازي آموزش عالی  شده در زمینه خصوصی مطالعات انجام
  .پردازد می
  
  مبانی نظري تحقیق -2
  سازي در آموزش عالی ف خصوصیاهدا 1- 2

نامه شوراي عالی انقالب فرهنگی، اهداف  بر اساس آئین
ارتقاء "توان  دولتی را می تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر

  متخصص  انسانی  تأمین نیروي ،جامعه  و فرهنگ  دانش  سطح
  کسب  براي  جامعه  عطشبه  ییپاسخگو ،مورد نیاز کشور

در امر آموزش   جامعه  و استادان  مدرسان  هاز هم  استفاده،  علم
در امر   مردم  جانبه  همه  فعالیت  براي  مناسب  ایجاد زمینه،  عالی

. 1برشمرد "کشور  پژوهش  و   دانش  و اعتالي  ترشسگ
ترین اهدافی که از نظر موافقان، ضرورت  همچنین مهم

کند افزایش کیفیت  سازي آموزش عالی را توجیه می خصوصی
آموزش عالی، ارضاي نیازهاي متنوع دانشجویان، تنوع در 

هاي عرضه مطالب، کاهش  محتواي آموزشی، تنوع در روش
فشار ناشی از انتظار مردم از دولت و استحکام بیشتر نظام 

  ].6[آموزش عالی است 
سازي مراکز آموزش  به طور کلی، دالیل طرفداران خصوصی

عالی از یک سو، بر محور توجه بیشتر به مواردي از جمله 
تنگناهاي آموزشی، رشد جمعیت متقاضیان آموزش، عدم 

هاي آموزشی با جمعیت متقاضیان، افت کیفی در  تناسب هزینه
مراحل تحصیلی، افزایش یارانه مربوط به آموزش طبقه فقیر 
جامعه از راه کاهش هزینه آموزش مربوط به افراد طبقه مرفه 

هاي فرهنگی  جامعه، شکوفایی استعداد بالقوه جامعه در بخش
و اجتماعی و نظایر آن و حذف تشکیالت غیرضروري و 

از سویی . کاهش حجم دولت در بخش آموزش استوار است
سازي در آموزش عالی،  دیگر، یکی از دالیل اصلی خصوصی

                                                 
شماره ، 23/7/1364 مورخی، جلسه شوراي عالی انقالب فرهنگ 41ه مصوب -1

  8/8/1364: غتاریخ ابال، دش/3374: ابالغ
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د فردي از جمله افزایش درآمد، ایجاد شغل و سطح رفاه فوای
بنابراین کسانی که از این فواید . مادي فرد و غیره است

شوند باید هزینه دسترسی به آن را بپردازند و  مند می بهره
در پاسخ به ]. 7[دولت موظف به تقبل این هزینه نیست 

سازي آموزش عالی، با استناد به  دعاوي موافقان خصوصی
توان گفت هنگامی  سازي ارائه شد می تعریفی که از خصوصی

گرا بودن و حاکمیت  سازي، بازار که ماهیت اصلی خصوصی
است چگونه ) رقابت براي کسب سود و درآمد(منطق بازار 

سازي آموزش عالی در کنار کسب سود و  توان با خصوصی می
درآمد به اهداف واالي آموزش عالی از جمله کیفیت 

. برابري آموزشی و شکوفایی استعداد جامعه اندیشید آموزشی،
به عبارت دیگر، رقابت بر سر کسب سود و درآمد مانعی 

 یبزرگ در راه رسیدن به این اهداف است و چنانچه نگاه
سازي آموزش عالی؛  داشته باشیم در مسیر خصوصی  بینانهواقع

کیفیت، برابري و عدالت آموزشی و اعتالي دانش و پژوهش 
توجیه دیگرِ . جامعه، قربانی کسب درآمد و سود شده است در

سازي آموزش عالی،کاهش حجم دولت  موافقان خصوصی
هاي دولت  گري و دخالت است در حالی که ما شاهد تصدي

به . نه حمایت، از مؤسسات آموزش عالی خصوصی هستیم
طوري که این مؤسسات، فاقد استقالل و آزادي عمل در امور 

بنابراین نه تنها از . جذب هیأت علمی هستند خود از جمله
حجم دولت کاسته نشده بلکه مؤسسات و مراکزي در آموزش 

توان آنها را خصوصی و نه دولتی  عالی شکل گرفتند که نه می
همچنین با . اداره می شوند "خصولتی"نامید بلکه به صورت 

توجه به اینکه ورود به مراکز آموزش عالی خصوصی متضمن 
درآمد جامعه  ت هزینه زیادي بوده و از عهده اقشار کمپرداخ

  . خارج است
با فراهم کردن شرایط مساعد "، 1طبق نظریه بازتولید بوردیو

براي طبقه ثروتمند جامعه با دستیابی به مراکز آموزش 
عالی،کسب مدرك و موقعیت شغلی با درآمد باال، مسیر 

بر این اساس . شود پیشرفت افراد طبقه باالي جامعه فراهم می
مراکز آموزش عالی به نوعی طبقات مرفه جامعه را بازتولید 

درآمد، این قشر همیشه  در نتیجه محرومیت قشر کم. کند  می
لذا ]. 8[ "محروم و قشر ثروتمند همیشه حاکم خواهد بود

ادعاي فواید فردي از جمله افزایش درآمد، ایجاد شغل و 

                                                 
1- Bourdieu 

سازي آموزش عالی  یسطح رفاه مادي افراد در سایه خصوص
از طرف دیگر، . کند براي همه اقشار جامعه صدق نمی

سازي آموزش عالی به سه دلیل مورد مخالفت قرار  خصوصی
کننده سطح  وجود نظام بازار آزاد، تضمین: گیرد می

باشد  گذاري اجتماعی مطلوب در آموزش عالی نمی سرمایه
. شود می دولتی قلمداد چرا که آموزش عالی یک کاالي نیمه

ها و  کننده از هزینه همچنین نظام بازار در آگاه ساختن مصرف
هاي  از طرفی احتماالً هزینه. فواید آموزش عالی ناتوان است

آموزش خصوصی بیشتر از آموزش دولتی است و نهایتاً 
آموزش عالی خصوصی نقشی در توزیع امکانات اقتصادي و 

ي و اجتماعی مؤثر هاي اقتصاد اجتماعی ندارد اما در برابري
بر این اساس، آموزش عالی خصوصی نه تنها بر . است

آموزش دولتی برتري ندارد بلکه مؤسسات خصوصی نیز 
  ].9[بدون حمایت دولت قادر به ادامه کار نخواهند بود 

سازي آموزش عالی، به روشنی  با نگاهی به اهداف خصوصی
ش سازي در آموز توان دریافت که روند حرکت خصوصی می

عالی به نحوي بوده که از اهداف اصلی خود دور شده و 
به طور مثال، یکی از . خالف اهداف حرکت کرده است

سازي آموزش عالی پاسخگویی به عطش  اهداف خصوصی
باشد اما واقعیت جامعه نشان  جامعه براي کسب علم می

سازي، فرصت برابر  دهد نه تنها گسترش خصوصی می
ندان ورود به آموزش عالی ایجاد م آموزشی را براي عالقه

نکرده بلکه فقط این امکان را براي ورود اقشار پردرآمد 
جامعه به آموزش عالی مهیا نموده که این مسأله، نابرابري و 

توان  لذا می. عدالتی آموزشی را نیز به همراه داشته است بی
سازي آموزش  شده براي اجراي خصوصی گفت مسیر ترسیم

چرا که از تبدیل آموزش . نادرست بوده است عالی، از ابتدا
عالی به بنگاه اقتصادي که هدفی جز کسب سود و درآمد 

توان انتظار اعتالي پژوهش و آموزش و رفع  ندارد نمی
تنگناهاي آموزشی را داشت و حاصل پیمودن مسیر اشتباه 

سازي آموزش عالی چیزي غیر از حاکمیت تفکر  خصوصی
و نگاه به دانشجو به عنوان مشتري کسب سود، روحیه بازاري 

و ناکارآمدي آموزش عالی در پاسخگویی به نیازهاي جامعه و 
  . بازار کار نخواهد بود

  سازي در آموزش عالی انواع خصوصی 2- 2
  :سازي در آموزش عالی عبارتند از مهمترین انواع خصوصی
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آزادسازي لزوماً شامل انتقال مالکیت از  :1سازيآزاد 2-1- 2
لتی به بخش خصوصی نیست و بیشتر به ایجاد بخش دو

هدف . پردازد رقابت میان مؤسسات دولتی و خصوصی می
اصلی آزادسازي کاهش عدم کارایی رایج در انحصارهاي 

به طور نمونه، یکی از . دولتی و خصوصی بوده است
در برخی از مناطق  1991هاي آزادسازي در سال  روش

اي اجرا شد و به  حرفه هاي فنی و انگلستان درباره آموزش
شد  هایی داده می مند به کسب آموزش، کوپن دانشجویان عالقه

نام کنند و  اي که مایلند ثبت تا به انتخاب خود، در هر مؤسسه
بایست براي جذب دانشجویان و  مؤسسات آموزشی می

هاي آنها، در یک بازار رقابتی با هم به رقابت  دریافت کوپن
  . بپردازند

سازي از طریق دریافت  خصوصی :یه تحصیلشهری 2-2- 2
ترین شکل و به این معناست که دانشجویان وجه  شهریه ساده

معینی را در برابر خدمات آموزشی بپردازند تا مؤسسات 
آموزشی با اتکاء به این درآمد و دیگر منابع اعتباري، عایداتی 

با ]. 10[کسب کنند که آنها را از زیر فشارهاي مالی برهاند 
ترین  عالی، یکی از سادهکه دریافت شهریه در آموزشوجودي 

هاي تأمین منابع مالی است اما با توجه به عدم توزیع  راه
درآمد جامعه به دلیل عدم  عادالنه درآمدها در جامعه، اقشار کم

توانایی پرداخت شهریه، از دسترسی به آموزش عالی محروم 
  . تناقض استشوند که این با عدالت آموزشی در  می
هایی  این روش ناظر بر فعالیت :يساز روش تجاري 2-3- 2

است که به منظور جذب منابع خارجی از جانب دانشگاه 
هاي مبتنی  ها دربرگیرنده کنش این فعالیت. پذیرد صورت می

بر نیازهاي بازار است که هم به منظور کسب سود انجام 
اعطاء گرفته و مواردي چون واگذاري حق ثبت اختراع، 

گیرد و هم  هاي زایشی را دربر می گواهینامه و تأسیس شرکت
شود که به منظور رقابت بر  بازاري را شامل می رفتارهاي شبه

سر جذب منابع رخ داده و الزاماً با هدف کسب سود دنبال 
به طور کلی، تحوالتی از جمله جهانی شدن، ]. 11[شود  نمی

هاي ملی و جهانی،  هافزایش رقابت فناورانه و افزایش هزین
سازي  ها را وادار به خودکفایی مالی از طریق تجاري دانشگاه
سازي  علیرغم اینکه تجاري]. 12[هاي خود کرده است  فعالیت

ها باشد اما  تواند راهی براي جذب منابع توسط دانشگاه می
                                                 
1- Liberation 

ها،  داري دانشگاه به شرکت باید در نظر داشت همین وام
تواند تحقیقات و حتی  دارد که می تبعات ناخوشایندي در پی

  .نتایج تحقیقات را تابع منافع شخصی و اقتصادي سازد
رسد که تأسیس و  به نظر می :یمؤسسات خصوص 2-4- 2

ترین شکل  ترین و روشن هاي خصوصی کامل رشد دانشگاه
با توجه به قدرت انحصاري دولت، . سازي باشد خصوصی

شکیبایی  مؤسسات خصوصی دست کم نیاز به تسامح و
آنها بطور معمول باید مجوز و موقعیت قانونی احراز . دارند
هاي خصوصی عموماً با مؤسسات بازرگانی  دانشگاه. نمایند

احراز موقعیت غیرانتفاعی و اینکه . خصوصی متفاوت هستند
مؤسسات غیرانتفاعی، باید هرگونه سودي را در جهت ارتقاء 

اهی به کار بندند سطح آموزش، تحقیقات یا حداقل امور رف
تناقضی است که در نام مؤسسات غیرانتفاعی و فعالیت ] 13[

انتفاعی این مؤسسات وجود دارد چرا که در حال حاضر در 
کشور ما، مؤسسات غیرانتفاعی تبدیل به بازاري براي کسب 

به طوري که حتی حذف نام . سودهاي سرشار شده است
صالح ساختار و غیرانتفاعی از این مؤسسات نیز منجر به ا

  .پایان دادن به این تناقض نخواهد بود
سازي آموزش عالی، می توان گفت  با توجه به انواع خصوصی

سازي به طور عمده از  ها به خصوصی عالقه و تمایل دولت
هاي باال و فزاینده آموزش عالی ناشی شده و شهریه  هزینه

عنوان  توانند به ها می هاي تجاري و سایر راه دانشجویی، روش
بدیهی است ترکیبی از . جایگزینی براي اعتبارات دولتی باشند

اعتبارات دولتی و خصوصی، نسبت به هرکدام به طور مستقل 
اي را فراهم نماید و  تواند منابع مالی گسترده ها، می در دانشگاه

ها بوجود  تر کردن دانشگاه اي را براي کارآمد فضاي رقابتی
ها در کنار آثار و  هر یک از این راهآورد اما باید بدانیم که 

گیري  لذا جلو. نتایج مثبت خود، عواقب منفی نیز دارا هستند
مداري و  بازاري، مشتري از حکمفرمایی رفتارهاي شبه

هاي سودجویانه حاکم بر بازاردر آموزش عالی به ویژه  روش
  .ها ضرورت و اهمیت دارد در دانشگاه

  الی در دنیاسازي آموزش ع الگوهاي خصوصی 3- 2
سازي آموزش عالی در  با توجه به روند متفاوت خصوصی

اغلب کشورهاي دنیا، جهت آگاهی از تجارب مختلف 
هاي مختلفی از کشورها در  کشورها سعی شده به نمونه

  .مقیاس بزرگ و کوچک پرداخته شود
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هاي  آموزش عالی خصوصی در ژاپن در دهه :نژاپ 3-1- 2
فت شهریه و در رقابت با یکدیگر به اتکاء دریا 1960و  1950

در . براي کسب موقعیت و پول بیشتر، بسیار سریع رشد کرد
علیرغم دریافت شهریه گزاف، در پی  1960اواخر دهه 

ورشکستگی مالی و فکري بخش خصوصی، اعتراضات شدید 
ها افزایش یافت که  دانشجویی و نارضایتی عمومی از شهریه

ین مداخله، وضع مقررات را دولت ناگزیر به مداخله شد و ا
رعایت حداقل مقررات و استانداردها در برابر . به دنبال داشت
هاي نقدي دولتی همراه با اعتبارات واقعی، مانع  دریافت کمک

افت استانداردها و موجب بقاء حیات مالی قسمت عمده 
بخش خصوصی شد به طوري که به تدریج در 

ر آموزشی و اجتماعی، هاي دولتی مربوط به امو ریزي برنامه
 ].10[بخش خصوصی به حساب آورده شد 

ترین  مهم 1990در کشور روسیه از آغاز دهه  :هروسی 3-2- 2
دولتی  گیري آموزش عالی خصوصی و غیر شکل ،بخش توسعه

ها بوده  و تمایل به سازوکار بازار و خصوصی کردن سیستم
و ایجاد این مؤسسات قانونی شده  1992لذا از سال . است

تا  1993هاي  بین سال. رسد دانشگاه می 400تعداد آن به 
مؤسسه در  50میزان رشد مؤسسات خصوصی برابر  1998

هاي اقتصادي،  به علت بحران 1998سال بوده اما پس از سال 
 علیرغم رشد کمی]. 13[رشد این مؤسسات ثابت مانده است 

 بندي نظام رتبه"هاي خصوصی در روسیه، بر اساس دانشگاه
 دولتی مسکو تنها دانشگاه روسیه استدانشگاه  ،"1شانگهاي

  .قرار داردهاي جهان  بهترین دانشگاه فهرستدر  که

رکود اقتصادي و تحوالت سیاسی دهه  :ااسترالی 3-3- 2
، همانند سایر کشورها کاهش رشد اعتبارات آموزش 1980

عالی استرالیا را هم به دنبال داشت ولی تقاضاي ورود به 
آموزش عالی و تمایل مؤسسات آموزشی در هزینه کردن، 

دولت به امید دستیابی بیشتر مردم به آموزش . رشد بود روبه
سازي را  بررسی اقدامات مختلف خصوصیعالی و برابري آن، 
آغاز شد و  1990سازي در استرالیا طی دهه  آغاز و خصوصی

از این دهه به بعد، بیشتر مؤسسات عمده آموزش عالی به 
اي و بازاریابی براي ذخایر فکري و  هاي توسعه فعالیت

 ].10[پردازند  محصوالت حاصل از آن می

                                                 
» ژیاتونگ شانگهاي«هاي جهان که توسط دانشگاه  بندي دانشگاه رتبه اساس بر -1

  .ستانجام شده ا 2015در سال 

هاي  به توسعه سیاستبا توجه  1960در دهه  :هترکی 3-4- 2
هاي  آموزشی لیبرالی، بخش خصوصی اجازه فعالیت در برنامه

هاي آغازین طرح،  لیکن در همان سال. آموزشی را پیدا کرد
رو شدند و  این مؤسسات با مشکالت مالی وکیفی زیادي روبه

. به تدریج اعتبار علمی و اجتماعی خویش را از دست دادند
هاي دولتی  ت زیر نظر دانشگاههمه این مؤسسا 1971در سال 

افزایش  1984در سال . درآمدند و همگی آنها دولتی شدند
تقاضا براي آموزش عالی باعث احیاء مجدد این مؤسسات و 

 1999پس از سال . تأسیس اولین دانشگاه خصوصی شد
طوري که   بخش خصوصی به شدت گسترش یافت به

وزش عالی نام آم از کل ثبت  5/7%اکنون بخش خصوصی  هم
 . دهد ترکیه را پوشش می

، 1990تغییرات سیاسی و اقتصادي در سال  :دفنالن 3-5- 2
باعث و  آموزش عالی فنالند را دستخوش تغییرات زیادي کرد

توسعه آموزش عالی به خصوص از طریق مؤسسات 
نسبت به سال  2005غیردولتی شد به طوري که در سال 

آموزش عالی خصوصی ، تعداد دانشجویان در مؤسسات 1990
مؤسسه آموزش عالی فنالند  427افزایش داشته و از % 38

مؤسسه خصوصی  301مؤسسه دولتی و تعداد  127تعداد 
 ].13[اند بوده

سازي آموزش  علیرغم تفاوت در شیوه یا سطح خصوصی
سازي یکی از  خصوصی رسد عالی در دنیا، به نظر می

و  عالی استآموزش کمی  ترین راهکارهاي گسترش اصلی
این پدیده در بسیاري از نقاط دنیا با رشد و گسترش سریع 

ین است که پیامدهاي منفی ا مهم واقعیت اما. همراه است
نماید که بدون توجه به  سازي هنگامی رخ می خصوصی

نیازهاي ضروري براي اجراي این  پیش ،شرایط ویژه هر کشور
چنانچه در الگوهاي . تأمین نشده باشدسیاست 
با توجه به آثار و سازي دنیا به آن اشاره شد  خصوصی

ه سازي آموزش عالی و ب پیامدهاي منفی ناشی از خصوصی
هاي اقتصادي و اجتماعی الزم همچون  دلیل عدم وجود زمینه

با مغایرت  ها،عادالنه بودن توزیع درآمدها در کشور غیر
کیفیت آموزش عالی،  گذاري منفی بر تأثیر و عدالت اجتماعی

سازي  خصوصیکه روند گسترش  توان نتیجه گرفت می
باید با تأمل بیشتر و توجه به شرایط سیاسی، آموزش عالی 

  .انجام شودکشور اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر 
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 پیشینه پژوهش -3
سازي آموزش عالی،  علیرغم اینکه در زمینه خصوصی

کشور انجام شده  هاي متعددي در کشور و خارج از پژوهش
اما تاکنون، پژوهشی جامع که به تحلیل مقاالت 

سازي آموزش عالی ایران و دنیا بپردازد انجام نشده  خصوصی
لذا در این بخش، به اختصار به نتایج مقاالتی در زمینه . است

  .پردازیم سازي آموزش عالی می آموزش عالی و خصوصی
ي آموزش عالی ها در بررسی چالش] 14[ 1نتایج پژوهش لیرا

دهد  در مؤسسات خصوصی کشور اتپوپی، نشان می
همچون افزایش  سازي آموزش عالی، پیامدهایی خصوصی
 ،شدن آموزش هاي اجتماعی و به دنبال آن طبقاتی نابرابري

کاهش کیفیت  هاي آموزشی، برابري در دسترسی به فرصت نا
ییر تغو  هاي سودجویانه انگیزه آموزشی، افزایش نرخ بیکاري،

مراتب اجتماعی به نفع طبقات باالي جامعه را در  در سلسله
به بررسی ] 15[همچنین ربیعی و نظریان . داشته استپی 

مطالعه تطبیقی در (سازي آموزش عالی  هاي خصوصی چالش
نتایج . پرداختند) چهار کشور برزیل، هند، اوکراین و ایران

از دهد که چگونگی حمایت مالی  تحقیق آنها نشان می
ها  دانشجویان، نگرانی از کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه

منتظر . باشند ها می ترین چالش و کیفیت کاري استادان، از مهم
ارزیابی "نیز در مقاله خود با عنوان ] 16[و فالحتی 

کنند که  بیان می"2025سناریوهاي آموزش عالی جهان در افق 
نند افزایش تعداد آینده آموزش عالی از روندهاي مختلفی ما

المللی، دگرگون شدن وضعیت فیزیکی  دانشجویان بین
دانشجویان، چندفرهنگی شدن، تجاري شدن آموزش عالی و 
تالش براي ایجاد بازارهاي رقابتی در زمینه آموزش عالی، 
کاهش سطح بودجه در آموزش عالی، افزایش توقعات درباره 

ی در آموزش الملل هاي بین کیفیت آموزش و توسعه همکاري
  .پذیرد عالی، تأثیر می

ترین موارد تأثیرگذار در آینده آموزش  از آنجا که یکی از مهم
عالی، وضعیت دانشجویان، رقابتی شدن و افزایش توقعات 

سازي آموزش  درباره کیفیت آموزش است و اینکه خصوصی
توان تأثیر  عالی ارتباط تنگاتنگی با موارد مذکور دارد می

و  هبینی کرد ا در آینده آموزش عالی پیشسازي ر خصوصی
  .ش پیامدهاي ناشی از آن تالش کردنسبت به رفع یا کاه

                                                 
1- Lerra 

  روش پژوهش -4
بر این . تحلیلی است-روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی

هاي اطالعاتی معتبر کتابخانه  اساس، پس از مراجعه به پایگاه
مجله  33دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، 

عنوان سند علمی شامل  24تخصصی در حوزه آموزش عالی، 
نامه در زمینه آموزش عالی  کتاب و یک پایان 5مقاله،  18

شایان ذکر . گرفت  خصوصی استخراج و مورد مطالعه قرار
روز در زمینه  است جهت دسترسی به منابع جدیدتر و به

سازي آموزش عالی، محدوده زمانی مورد بررسی  خصوصی
فرایند . انتخاب شد 2015تا  2000ضر از سالپژوهش حا

جستجو و انتخاب آثار علمی مورد نظر در سه گام انجام 
هاي مناسب بود به طوري  گام اول؛ انتخاب کلیدواژه. گرفت

شده را دربر  هاي انجام که بتواند تا حد امکان تمام پژوهش
اطالعات در  هاي گردآوري  اساس روش به این منظور بر. گیرد 

  ،2سازي خصوصی  هاي واژه کلید  هاي کیفی،  وهشپژ
، 5، آموزش عالی خصوصی4، آموزش عالی3آموزشی نظام

، 7، دانشگاه خصوصی6مؤسسات آموزش عالی خصوصی
انتخاب  9سازي و انواع خصوصی 8سازي اهداف خصوصی

درگام دوم؛ نتایج حاصل از جستجوي هر کلیدواژه، در . شدند
گرفته و آثار   قسمت عنوان و چکیده مورد ارزیابی اولیه قرار

گام . سازي آموزش عالی جدا شدند علمی در زمینه خصوصی
هاي اطالعاتی  سوم؛ آثار علمی گردآوري شده در تمامی پایگاه

 18و تکراري در نهایت  بازبینی و پس از حذف موارد مشابه
الزم به ذکر . نامه انتخاب شدند کتاب و یک پایان 5مقاله، 

است هر گام، مورد بازبینی حداقل دو نفر از نویسندگان مقاله 
  .گرفته است  قرار

  
 هاي پژوهش یافته -5

  هاي مورد توجه مطالعات  مباحث و مؤلفه 1- 5
 سازي آموزش عالی چرایی خصوصی 1-1- 5

                                                 
2- Privatization 
3- Educational System 
4- Higher Education  
5- Private Higher Education 
6-Private Institutions of Higher Education  
7- Private University  
8- Privatization Targets  
9- Kinds of Privatization 
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در دنیاي امروز به عنوان یک استراتژي  سازي خصوصی
. اهمیت بیشتري پیدا کرده است ،سیاسی براي توسعه آموزش

تورم و در بعضی از  دلیلاین اهمیت از یک طرف به 
از  است وبودجه دولتی آموزش و پرورش کسري  ،کشورها

طرف دیگر افزایش تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی و 
آموزش عالی براي همگان  به رفتن" عمومی اندیشهظهور 

در همه  میزان اهمیت این دالیل که البته است "باشد می
 ].17[ نیست کشورها یکسان

دو تا  آموزش عالی طیسازي  رشد خصوصیبر این اساس، 
 .سه دهه گذشته در کشورهاي جهان قابل توجه بوده است

هاي خصوصی افزایش یافته و افزایش  ها و دانشگاه تعداد کالج
نام در  تر از ثبت نام در مؤسسات خصوصی سریع خ ثبتنر

به عنوان مثال نرخ رشد آموزش . مؤسسات دولتی بوده است
در  1970تا اواسط سال  1960عالی دولتی از اواسط سال 

ي فزاینده و هاتقاضا. بوده است 0/2%و در پرو  7/1%کلمبیا 
: قابل بررسی استدر دو مقوله  ،متفاوت براي آموزش عالی

تعداد تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی بر نخست آنکه 
دولتی فزونی دارد و بخش خصوصی مراکز آموزش عالی 

دوم، . تقاضاها را پاسخ دهدبخشی از این کند  تالش می
ها نظیر  برخی آموزشهاي متنوع و متفاوت براي تقاضا

  ].18[ سازي است ساز افزایش خصوصی زمینه ،آموزش مذهبی
سازي اگرچه یک پدیده جهانی  ، خصوصیبر این اساس

ریزي و  ها و در برنامه قدرتمند و چندوجهی در بسیاري زمینه
هاي دیگر رخ  ها است ولی به مانند زمینه سیاست اغلب کشور

سازي در آموزش عالی به دو شکل رخ  خصوصی. دهد می
یکی افزایش واگذاري بخش دولتی به بخش : دهد می

همچنین به عنوان . صوصیخصوصی و دیگر رشد بخش خ
شود که  ها، دیده می سیاست غالب نسبت به سایر زمینه

سازي آموزش عالی، خصوصاً در سه دهه آخر قرن  خصوصی
امروزه روند  ].19[بیستم مورد توجه بوده است 

سازي به صورت بخش مهمی از مجموعه تحوالت  خصوصی
هاي  عنوان یکی از شاخصه بو  جهانی مطرح است

هاي دیگر مانند رشد تولید  در کنار شاخص اصالحات
ها و مانند آن در جهت توسعه  ناخالص ملی، تراز پرداخت
المللی همچون بانک  اي بینه کشورها مورد توجه سازمان

سازي در کشورهاي کمتر  خصوصی .جهانی قرار گرفته است

یافته فرصتی مناسب براي ایجاد تحول در اقتصاد است  توسعه
اجراي این امر در . اه واقعی خود را نیافته استاما هنوز جایگ

به لحاظ اقتصادي از جمله آمریکا، روسیه،  کشورهاي پیشرفته
منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال  ژاپن و استرالیا

ها  مالکیت و کنترل اقتصادي، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه
نی از علیرغم حمایت و توجه بانک جها]. 20[ گردیده است

. سازي، این رویکرد مورد مخالفت واقع شده است خصوصی
هاي حاکم بر مراکز  ، ارزش]21[ 1چنانچه به اعتقاد پاکزوسکا
هاي خاص و بیشتر محدود به  خصوصی آموزشی، ارزش

هاي حاکم بر مراکز  رضایت فراگیران است در حالی که ارزش
م هاي عا آموزشی دولتی جنبه مردمی و عام دارد و ارزش

تواند  هاي خاص نمی شود و ارزش موجب بهبود عملکرد می
موجبات بهبود عملکرد مراکز خصوصی آموزشی را فراهم 

همچنین وي معتقد است کارکرد مراکز خصوصی تا حد . کند
زیادي به تقاضاي بازار بستگی دارد و تابع میزان 

بنابراین در صورت کاهش . گذاري متقاضیان است سرمایه
خود جاي خود را به تأکید بر  د بر کیفیت، خودبهتقاضا، تأکی
  .دهد کمیت می

سازي آموزش عالی، آنچه واضح و  در پی چرایی خصوصی
ها در آموزش عالی، اگر چه در  سازي مبرهن است خصوصی

آیند اما در همان حیطه  حیطه اقتصادي و مالی به وجود می
هرچند . دهند محدود نمانده و به سرعت خود را گسترش می

سازي آموزش عالی  دالیل روي آوردن دنیا به خصوصی
در ابتدا از جنس اضطرار ) کمبود بودجه و افزایش تقاضا(

رسد علت آغاز  کننده به نظر می شوند اما آنچه نگران تلقی می
این سیاست، عمدتاً کمبود بودجه و افزایش سطح دسترسی 

ازي س شود ولی چنانچه چرایی خصوصی متقاضیان بیان می
 اي شتابان، رو آموزش عالی به طور شفاف بیان نشود به گونه

هاي  سازي یابد و ممکن است پاي تصمیم جلو گسترش می  به
  .اقتصادي و سیاسی کشورها هم در آن به میان آید

  سازي  هداف خصوصیا 1-2- 5
توان  را می ایرانسازي در خارج از  ترین اهداف خصوصی مهم

توسعه و رقابت و بهبود ، ي دولتا هاي بودجه کاهش هزینه
به حداقل ، توسعه و رشد بازارهاي سرمایهسازمان، کارآیی 

تحصیل ها و  فعالیتدولت در  انهساالر رساندن دخالت دیوان

                                                 
1- Paczuska 
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 ،با این اهداف. گذاري برشمرد درآمدهاي ناشی از سرمایه
از این  آندولت کارآیی سازمان اقتصادي را باال برده و به تبع 

وري به  بهره از آنجا که امروزه. برد نیز بهره می افزایش کارآیی
استفاده بهینه از منابع سازمان جهت دستیابی به کارآیی "معنی 

، به عنوان شاخصی در مدیریت اثربخش هر "و اثربخشی
هاي دولتی و  وري پائین دستگاه بهرهسازمانی محسوب شده و 

هاي جدي چند سال اخیر  لشاتالف منابع در این بخش از چا
اصلی  اهدافکه یکی از  طوريه بوده ب هانظام مدیریت کشور

 و باشد وري براي مقابله با این مشکل می افزایش بهرهها  دولت
چرا که  نبودهبخش آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی 

نشان از  داشته واتالف منابع در این بخش هم وجود 
شایان ذکر است ]. 22[ استش عالی در آموزوري پائین  بهره

در . نیست صادقاین امر در مورد کشوري چون ایران، لزوماً 
هایی از دولت مثل آموزش و پرورش و آموزش  واقع بخش

عالی تا حدودي از این قاعده مستثنی هستند و تمام 
هاي به  هایی که طی این سالیان به دلیل پیدایش مؤسسه آسیب

هاي خصوصی و آزاد به  انشگاهاصطالح غیرانتفاعی و د
آموزش و پرورش و آموزش عالی وارد شده و تبعات هولناك 

مدارك چندان باسواد داراي  تربیت نسلی از جوانان نه
ها به نسبت این  باال و افزایش سطح توقعات توده لیتحصی

. همه از تبعات چنین نگرشی هستند ،اعتبار مدارك عموماً بی
نباید به بخش خصوصی واگذار هایی از دولت  تصدي بخش

شود و آموزش عالی نیز از این همین قسم است و شایسته 
نیست کشوري با منابع نفتی، گازي و مالی فراوان، از ناتوانی 

سازي جهت جبران ناتوانی  مالی و متوسل شدن به خصوصی
  .دولت در تأمین منابع مالی آموزش عالی سخن بگوید

  آموزش عالی سازي خصوصیهاي  و آسیب مزایا 1-3- 5
کوچک به معناي  سازي خصوصیدهند  مطالعات نشان می

از تصدي امور اجرایی  بخشیشدن دولت از طریق واگذاري 
ها و  جویی در صرف مالیات صرفهی، خود به بخش خصوص

، درآمد عمومی دولت در تولید مستقیم خدمات در جامعه
قابت با و ر تالش براي به دست آوردن سهم بیشتر بازار

کیفیت  باارائه خدمات  از طریقو یا  ها کاهش هزینه ،یکدیگر
با را به دنبال خواهد داشت که نهایتاً وري  افزایش بهره ،باالتر

 بیشتري حق انتخاب ،کنندگان متفاوت و متعدد ایجاد عرضه
شایان ذکر ]. 23[ دوروجود خواهد آ  هکننده ب براي مصرف

نانه، چنانچه از طریق بی است حتی اگر در حالتی خوش
سازي این امر محقق نیز بشود چه تضمینی وجود  خصوصی

ها، منافع حاصل از این  ها و حکومت دارد که دولت
طلبانه خود نکرده و به  هاي جاه ها را صرف برنامه جویی صرفه

  .صرف خدمات عمومی برسانند
هاي بازار در بخش  اجراي سیاستاین مزایا،  علیرغماما 

زیرا عالوه بر  روست هعالی با مشکالت ذاتی خود روبآموزش 
 وهمچنین هاي مساوات و عدالت هاي اقتصادي، بحث بحث

به طوري  در این میان باقی استهم کیفیت و نظارت دولت 
و  ناپذیر است نقش نظارت دولت در این بخش اجتناب که

و کارآیی  مراجع خصوصی قادر باشند بهبودآیا این که 
هنوز محل مناقشه و نیازمند  نمایند تضمینرا آموزش عالی 

ا استفاده از مدل همچنین ب .بررسی بیشتري است
تغییرات ساختاري، کنترل و پاسخگویی سازي،  خصوصی

 هاي آسیباز  دیگر یکی .گیرند دستخوش تغییر قرار می
به فروش  دست زدنسازي، ایجاد انگیزه  احتمالی خصوصی

و اخذ نمره بدون داشتن معلومات نامه  سؤاالت امتحانی، پایان
توان گفت  بر این اساس، می]. 24[ کافی در دانشجویان است

علیرغم اینکه ایفاي نقش دولت در بخش خصوصی 
گري و دخالت نباید جایگزین  ناپذیر است اما تصدي اجتناب

. نقش نظارتی دولت در مراکز خصوصی آموزش عالی شود
هاي  کاهش آسیب گیري یا همچنین ضروري است جهت جلو

سازي، با ایجاد مراکز پایش و ارزیابی،  ناشی از خصوصی
اعتبارسنجی و سنجش کیفیت در این مراکز همچنان توسط 

] 16[چنانچه به اعتقاد منتظر و همکارش . دولت انجام شود
یکی از مواردي که آینده آموزش عالی از آن متأثر خواهد "

  ."ش استبود افزایش توقعات درباره کیفیت آموز
  انواع مؤسسات آموزش عالی خصوصی 1-4- 5

را  در دنیا انواع مختلف مؤسسات آموزش عالی خصوصی
مؤسسات آموزش عالی  نوع اول، :بدین شرح برشمردتوان  می

کامالً خصوصی که در آن مؤسسه تحت نظارت اداره بخش 
. دارد آنخصوصی است و دولت مداخله اندکی در اداره 

اینگونه مؤسسات که از لحاظ مالی مستقل هستند در گسترش 
مؤسساتی که نوع دوم، . کنند آموزش عالی به دولت کمک می
کنندگان نظیر دانشجویان،  هزینه کامل خود را از استفاده

به لحاظ نقشی که آموزش . نندک  کارفرمایان یا هر دو تأمین می
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سازي ممکن است  صیکار دارد این نوع خصو عالی در بازار
اي از  نوع میانهنوع سوم، ] 14[ لحاظ تجربی عملی نباشدبه 

در آن دولت آموزش عالی را  سازي وجود دارد که خصوصی
دهد و لیکن سهم قابل توجهی از منابع مالی را بخش  ارائه می

از آنجایی که آموزش عالی یک کاالي . کند غیردولتی تأمین می
ن مالی صد در صد آن به لحاظ دولتی است لذا تأمی نیمه

باشد و همچنین افراد از آموزش  اقتصادي قابل توجیه نمی
رو معقول نخواهد بود  آورند از این عالی منافعی به دست می
بنابراین  .داشته باشندنها را بر عهده  که آنان سهمی از هزینه

دولت، دانشجویان و خانواده آنان بودجه عمومی آموزش 
البته در کشوري چون ایران، ]. 25[ کنند میعالی را تأمین 

ها علیرغم سهم کمی که از درآمدهاي ملی چون  خانواده
اند و  تر پرداخته فروش نفت دارند در عمل این سهم را پیش

  .چنین بازپرداختی چندان عادالنه نیست
نوع دیگري از مؤسسات آموزش  1"سازي المثنی  خصوصی"

سازي  توان آن را خصوصی که واقعاً نمی عالی خصوصی است
هاي خصوصی  این نوع مؤسسات توسط گروههرچند . نامید

گردند و  مند می هاي دولت بهره شوند اما از کمک تأسیس می
بخش قابل توجهی . کنند هاي خود را از دولت تأمین می هزینه

در کشورهاي مختلف جهان  آموزش عالیاز مؤسسات 
هاي جاري از  اینگونه هستند و تقریباً براي تأمین کلیه هزینه

در واقع اینگونه مؤسسات، ]. 25[د کنن منابع دولتی استفاده می
  .هاي دولتی است محل بسیار خوبی براي ایجاد انواع رانت

بندي مؤسسات آموزش عالی خصوصی در دنیا نشان  دسته
سازي آموزش  ز اهداف اصلی خصوصیدهد هرچند یکی ا می

ها و  عالی، کم کردن بار مالی آموزش عالی از دوش دولت
کوچک کردن بخش دولتی بوده است اما شواهد حاکی از آن 

سازي  است که بحث کنترل و نظارت دولت و خصوصی
آموزش عالی آن چنان در هم تنیده شده که کشورها ناگزیر از 

  بر این. ها هستند یه دولتسازي آموزش عالی در سا خصوصی
ها به لحاظ  گري دولت توان گفت میزان تصدي اساس می

هاي آموزش عالی به بخش  واگذاري اهداف و رسالت
رو، چنانچه به  از این. خصوصی در کشورها متفاوت است

ها و  دور از حمایت  سازي آموزش عالی به دنبال خصوصی
خش خصوصی ها هستیم وجود استقالل کامل ب کنترل دولت

                                                 
1- Privatization Replica 

در اداره آموزش عالی و اجراي قوانین و مقررات و 
در این صورت است که . طلبد هاي خاص خود را می نامه آئین

سازي آموزش عالی مفهوم واقعی خود را پیدا  خصوصی
  .خواهد کرد

سازي  شده در زمینه خصوصی نتایج مطالعات انجام 2- 5
 آموزش عالی

خصوصی   آموزش عالی دهد که کیفیت نشان می ]26[مطالعه 
در  چنانچه. در مقایسه با دولتی مورد مبالغه قرارگرفته است

 هاي دولتی از جمله دانشگاه توکیو برخی دانشگاهژاپن 
تسهیالت بهتري در رابطه با کیفیت آموزش در مقایسه با 

 و یا] 22[ سازد هاي خصوصی فراهم می ها و کالج دانشگاه
هاي دولتی هشت به یک  گاهنسبت دانشجو به استاد در دانش
 به یک است 26هاي خصوصی  است در حالی که در دانشگاه

سرانه فضاي هر دانشجو و تسهیالت  در ژاپنهمچنین . ]19[
بیشتر از مؤسسات  دولتی دیگر در مؤسسات آموزش عالی

هاي خصوصی ژاپن، کلمبیا،  در دانشگاه ].27[خصوصی است 
بیشتر از  ،از کشورهادیگر ي برزیل، آرژانتین، اندونزي و بسیار

وقت و با صالحیت تدریس کمتر استفاده  افراد بازنشسته، پاره
و معموالً به استادان حقوق و مزایاي کمتري ] 28[ شود می

که صرفاً است از آن حاکی شواهد ]. 14[ شود پرداخت می
به نفع  آنهاهاي کیفی در تفاوت ند کهسته هاي آمریکا دانشگاه
هاي  دانشجویان دانشگاه و هاي خصوصی است دانشگاه

نیز این که  نندک  خصوصی در امتحانات نتایج بهتري کسب می
 آمریکا، هاي خصوصی دانشگاه که به دلیل آن است

]. 28[ سازند یم تري آماده برا به نحو مناس دانشجویان
هاي  ، در سال2هرچند بر اساس نشریه خبر و گزارش جهانی

هاي  هاي دولتی آمریکا نیز در فهرست دانشگاه یر دانشگاهاخ
  .اند برتر دنیا قرار گرفته

ان آموختگدانشاي این باور وجود دارد که  به طور گسترده
جمله نرخ  ازهاي خصوصی از مزایاي باالتري  دانشگاه
، مشاغل بهتر و متعاقباً درآمدهاي بیشتر ]25[ کمتر بیکاري

. کند را تأیید نمیباور این مطالعات اما  .]29[ برخوردارند
ان آموختگدانشبیکاري میان  در فیلیپین نرخچنانچه 

                                                 
هر ساله فهرستی از برترین  U.S. News & World Report  نشریه -2

 2015هاي برتر آمریکا در سال  گاهکند که رتبه دانش دانشگاههاي جهان منتشر می
  .نیز در آن قرار دارد
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هاي دولتی  هاي خصوصی دو برابر بیشتر از دانشگاه دانشگاه
ان آموختگدانشاز  %27همچنین در تایلند . ]26[ است

هاي  دانشگاهان آموختگدانشاز  13%هاي خصوصی و  دانشگاه
]. 30[ التحصیلی بیکار هستند سال فارغ دولتی در طول اولین

مربوط به اثربخشی  هاي بازده محاسبه نرخ توان گفت لذا می
دهد  نشان میدر مطالعات نظام بازار آزاد یا بیرونی آموزشی 

که آموزش عالی دولتی نسبت به آموزش عالی خصوصی نرخ 
  ].18[ بازده بیشتري دارد

نه خصوصی،  ساتمؤس دهد  نتیجه بررسی مطالعات نشان می
ندارند آموزش عالی تنها سهم زیادي در تأمین منابع مالی 

هر ساله مبالغ  ،نظیر مالزي کشورهایی بلکه به طور نمونه] 24[
قابل توجهی براي گسترش مؤسسات آموزش عالی خصوصی 

وگسترش د که رش است حالی این در. دهند اختصاص می
]. 14[ مؤسسات آموزش عالی دولتی محدود شده است
نسبت  همچنین در ایالت کالیفرنیا آمریکا، با وجود اینکه

درصد از کل ثبت  12تا  10 فقط اي خصوصیه نام ثبت
درصد از مبالغ  90تا  85 حدود اما هاي دولتی است نام

اختصاص  هاي خصوصی هزینه، به دانشجویان دانشگاه کمک
  ]. 22[دارد 

خش بدهد نسبت پاسخگویی  همچنین مطالعات نشان می
هاي مناسب  و ارائه آموزش ]31[ خصوصی به تقاضاهاي بازار

نیازهاي بازار و جامعه کمتر از آموزش عالی دولتی بوده است 
در بسیاري کشورها، مؤسسات آموزش عالی چنانچه ]. 32[

دهند که  را ارائه می اي هاي تحصیلی رشته، خصوصی عمدتاً
واقعیت وجود این . ]23[ گذاري کمتري است نیازمند سرمایه

هاي  کمتر به فعالیت نه تنها هاي خصوصی دانشگاه دارد که
اي و تجاري  هاي حرفه پردازند بلکه آموزش تحقیقاتی می

کشورهایی مانند کشور هندوستان، . دهند ارزانی نیز ارائه می
 ]30[ هنگامی که سود اقتصادي باالیی وجود داشته باشد

مهندسی و پزشکی هاي فنی و  بخش خصوصی در زمینه رشته
به طور کلی مؤسسات خصوصی در ارائه  وکند  فعالیت می

و کمتر  دهند مورد توجه قرار میآموزش بیشتر منافع فردي را 
به نیازهاي  هرچند بخش خصوصی]. 33[منافع اجتماعی را 

اصالح آموزش نیازمند  اما هدد مدت پاسخ می بازار در کوتاه
ر سریع یک کاال براي ریزي بلندمدت است نه تغیی برنامه

  .پاسخگویی به نیازهاي متغیر و مطابق روز

مؤسسات خصوصی دهد  نتایج مطالعات نشان می و باالخره، 
هاي  هاي دانشجویان یا کمک گیري از شهریه عموماً با بهره

مؤسسات اندکی با منابع شخصی ایجاد و دولتی تأسیس 
آزاد عمل بازار  مانند این مؤسسات در واقع. ]20[ شوند می
منافع آن را از منابع دیگر تأمین  وا ه کنند و کلیه هزینه می
 يها از هزینه %70ژاپن  کشوردر به طور مثال، ].34[ کنند می

. شوند ها تأمین می مؤسسات خصوصی توسط شهریه
است و سهم منابع مالی دیگر  %82این سهم  نیز کرهرکشورد

در ایاالت همچنین  .باشد گیر نمی نظیر وقف و بخشش چشم
سوم کل  یکي بخش خصوصی، ها متحده آمریکا سهم هزینه

توان گفت اغلب  لذا می. ]24[ دهد ها را تشکیل می هزینه
به تنها خصوصی در سراسر دنیا آموزش عالی مؤسسات 

   .]31[ پردازند هاي آموزشی سودآور می فعالیت
سازي  خصوصیتوان گفت  بر اساس نتایج مطالعات می

در دنیا در کنار پاسخگویی به تقاضاهاي ش عالی آموز
همچون افزایش  پیامدهایی روزافزون و تأمین منابع مالی،

 ،شدن آموزش اي اجتماعی و به دنبال آن طبقاتیه نابرابري
کاهش کیفیت  اي آموزشی،ه برابري در دسترسی به فرصت نا

تغییر و  هاي سودجویانه انگیزه آموزشی، افزایش نرخ بیکاري،
مراتب اجتماعی به نفع طبقات باالي جامعه را در  در سلسله

   .است داشته پی 
علمی هر  و  هاي آموزشی  گذاري در سیاست لذا ضروري است

سازي  کشوري، اگر قرار است سیاستی در راستاي خصوصی
هایی با مالك و  آموزش عالی تعیین شود چنین سیاست

هاي بنیانی آن  زیرساختمعیاري دقیق، تبیین و تشریح شده و 
گذاري شود تا در مقابله با پیامدهایی از این دست، در  پایه

شده، بتواند مورد استناد قرار  مقام ارزیابی با معیارهاي تعیین
توان هرگونه نقد منصفانه را  در این صورت است که می. گیرد

سازي آموزش  در جهت اصالح و بهبود سیاست خصوصی
از هرگونه ارزیابی و نقد سوگیرانه در عالی به کار گرفت و 

از آموزش . سازي آموزش عالی مصون ماند زمینه خصوصی
اجتماعی    ید  را با نیازهاي جد   که خود   رود عالی انتظار می

یی نیاي پیرامون و نیاز ذینفعان پاسخگو  و به د کردهسازگار 
  .  باشدبیشتري داشته 
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  تحلیل ساختار شکلی و توصیفی مطالعات  3-1- 5

سازي  آثار علمی مورد بررسی با محوریت خصوصی% 61
از آنها به مقایسه آموزش عالی % 39آموزش عالی و حدود 

این مطالعات به دوره  59%اند که  دولتی و خصوصی پرداخته
و  2010تا  2006به دوره زمانی  33%، 2015تا  2011زمانی 

بر این . است 2005تا  2000هم مربوط به دوره زمانی  %8
 2015تا  2000توان گفت وضعیت مطالعات از سال  اس میاس

رشدي داشته و به دنبال اهمیت آموزش  روند روبه

سازي در آموزش عالی طی  رویه خصوصی عالی،گسترش بی
نظران این حوزه را بر آن داشته که به  هاي اخیر، صاحب سال

% 71همچنین . تحلیل و بررسی ابعاد مختلف آن بپردازند
این نتیجه . فراملی بوده است% 29صورت ملی و  ها به پژوهش

ها در زمینه  حاکی از آن است با توجه به اینکه بیشتر پژوهش
سازي آموزش عالی بر اساس میزان تقاضاي ورود  خصوصی

به آموزش عالی انجام شده و این تقاضا در هر کشور متفاوت 
. ها در سطح ملی صورت گرفته است باشد بیشتر پژوهش می

ذکر است با توجه به ماهیت آموزش عالی و اینکه  شایان
هاي  باشد ضرورت انجام پژوهش ذینفع اصلی آن انسان می

  .کیفی بیشتر احساس شده است
شایان ذکر است در این پژوهش تنها  مقاله،بخش این در پایان 

مقاالت موجود در پایگاه مقاالت دانشکده علوم تربیتی و 
ی مورد مطالعه قرار گرفته و روانشناسی دانشگاه شهید بهشت

تواند  لذا نتایج از جامعیت برخوردار نیست که این نقص می
  . در آینده با مطالعه سایر مراجع تکمیل شود

  
   بحث -6

توان گفت علیرغم توجه  هاي پژوهش، می با توجه به یافته
پژوهشگران به مباحثی از جمله چرایی، اهداف و انواع 

سازي آموزش عالی و پیامدهاي آن، اما مباحث  خصوصی
سازي آموزش عالی؛  مهمی چون مطالعه تطبیقی خصوصی

سازي آموزش عالی بر عوامل اجتماعی،  تأثیر خصوصی
فرهنگی و محیطی کشورها؛ اعتبارسنجی اقتصادي، سیاسی، 

سازي در آموزش عالی و  دقیق اهداف و معیارهاي خصوصی
رویه  هاي سیاسی در گسترش بی همچنین نقش جریان

سازي آموزش عالی، مورد غفلت پژوهشگران حوزه  خصوصی
توجهی  رسد این کم به نظر می. آموزش عالی واقع شده است

سازي در  پدیده خصوصی از یک طرف ناشی از نوظهور بودن
برخی کشورها و از طرف دیگر عدم درك اهمیت مسأله از 

لذا با توجه به اهمیت این . سوي پژوهشگران این حوزه است
هاي مذکور  مباحث، ضرورت تحقیق و بررسی در زمینه مؤلفه

  . شود احساس می
توان  هاي این پژوهش می به طور کلی، بر اساس یافته

الی را واگذاري امور اجرایی سازي آموزش ع خصوصی
آموزش عالی به بخش خصوصی جهت کوچک کردن دولت 
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تقاضاهاي فزاینده  ها تعریف کرد که به دنبال و کاهش هزینه
براي آموزش عالی، ناتوانی یا ضعف تمایل دولت در 
پاسخگویی به تقاضاهاي فزاینده براي آموزش عالی به دلیل 

تغییر در برابر آموزشی، هاي  و ایجاد فرصت کمبود اعتبارات
و افت کیفیت آموزش در بیشتر مناطق  مراتب اجتماعی سلسله

. و کشورهاي دنیا با سرعت زیادي گسترش پیدا کرده است
رویه  هاي پژوهش حاکی از آن است که گسترش بی یافته

سازي آموزش عالی منجر به افزایش نرخ بیکاري،  خصوصی
ش دولتی، عدم عدم کاهش وابستگی مالی به بودجه بخ

پاسخگویی به نیازهاي بازار کار و اولویت منافع فردي نسبت 
به منافع اجتماعی گردیده و همچنین موجب شده بین این 

در واقع با رشد . مراکز با مراکز باکیفیت فاصله اندازد
سازي آموزش عالی در دنیا شاهد تقابل کمیت با  خصوصی

هاي  مقایسه با یافتهدر . کیفیت هستیم نه همکاري میان آنها
دهد طبقاتی  نیز نشان می] 35[پژوهش حاضر، مطالعه رحیمی 
برابري در  نا هاي اجتماعی، شدن آموزش، افزایش نابرابري

هاي  اي آموزشی، تفوق انگیزهه دسترسی به فرصت
مراتب  تغییر در سلسلهو  سودجویانه در بخش خصوصی

ان به عنوان تو را می اجتماعی به نفع طبقات باالي جامعه
. سازي آموزش عالی قلمداد کرد عواقب منفی خصوصی

توان  شده می هاي انجام بنابراین با نگاهی تطبیقی به پژوهش
در ] 35[هاي پژوهش حاضر و نتایج پژوهش  گفت یافته

سازي آموزش عالی  بسیاري از پیامدهاي منفی خصوصی
  .همسو بوده است

  
  گیرينتیجه -7

توان نتیجه گرفت که  می بر اساس آنچه گفته شد
دارو بلکه یک دارونما  سازي آموزش عالی نه نوش خصوصی

با عوارض جانبی بسیار نامناسب است که حال بیمار را 
سازي آموزش عالی در دنیا و  خصوصی. کند تر می وخیم

تجربه جهانی آن که مورد اشاره قرار گرفت حاکی از آن است 
امل و شرایطی است سازي آموزش عالی تابع عو که خصوصی

که بایستی با مطالعه و شناسایی کامل شرایط هر کشور و 
هاي مورد نیاز اجرا شود تا اهداف آن به نحو  سازي بستر آماده

علیرغم اینکه پاسخ به تقاضاهاي . مطلوب تحقق یابد
تزاید اجتماعی، آموزش عالی ایران را به گسترش کمی  روبه

سازي آموزش عالی  یو موجب شده خصوص] 36[سوق داده 
سازي آموزش عالی در دنیا،  با تقلیدي شتابزده از خصوصی

توان به جاي  رسد در ادامه راه می لیکن به نظر می .انجام گیرد
صرف منابع انسانی و مادي جهت آزمون و خطا و کسب 

سازي آموزش عالی و تبعات ناشی  تجربه در زمینه خصوصی
ده و با توجه شمند  ها بهرهاز آن، از تجربه جهانی دیگر کشور

ها و شرایط موجود و منافع ملی و جمعی کشور  به زیرساخت
از جمله کاهش بیکاري، توجه به نیازهاي بازار کار و تولید 
کمی و کیفی علم به گسترش مراکز خصوصی آموزش عالی 

چرا که اگر در این عرصه تنها با هدف ایجاد بازار . پرداخت
از طریق افزایش ظرفیت پذیرش رقابتی براي کسب سود 

دانشجو و دریافت شهریه بیشتر صرفاً به دنبال فروش کاالها و 
خدمات آموزشی بوده در آینده شاهد ایجاد فضا و روحیه 

. ها خواهیم بود بازارگرایی و قوانین حاکم بر بازار در دانشگاه
دانشگاهی که «] 37[در این صورت است که به اعتقاد یمنی 

آمدزا باشد از مفهوم دانشگاه به عنوان محل  رخواهد د می
این مهم میسر نخواهد شد مگر . »گیرد  جویی فاصله می فضیلت

سناریویی از آینده ] 38[اینکه به اعتقاد منتظر و فالحتی 
بینی،  آموزش عالی داشته باشیم تا موارد غیرقابل پیش

، مسیرهاي تحول و آنچه را باید بدانیم و آنچه نباید بدانیم
ریزي هماهنگ براي  مشخص شوند تا از یک سو امکان برنامه

پیشبرد اهداف و از سوي دیگر، تأثیر سایر عوامل را از نظر 
  .دور نماند

توان گفت چنانچه به دنبال موفقیت آموزش عالی  در پایان می
هاي برابر آموزشی هستیم  ایران و دستیابی به ایجاد فرصت

باید صرفنظر از دولتی یا خصوصی بودن آموزش عالی، نظام 
ساالري و انتخاب افراد با استعداد، فارغ از طبقه  شایسته

. ده نمائیماجتماعی، ثروت و قومیت را در آموزش عالی پیا
همچنین بخش خصوصی واقعی با شرایط رقابتی با 

هاي مالی و  و حمایت هاي نظارت و ارزیابی کیفیت چارچوب
چرا که آنچه در حال . دار آموزش عالی شود قانونی، عهده

توان  حاضر در آموزش عالی ایران شاهد آن هستیم را نمی
سازي نامید بلکه به دلیل ارتباط تنگاتنگ  خصوصی

آموزش "توان آن را  سازي آموزش عالی و دولت می صیخصو
  .نام نهاد "دولتی عالی شبه
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