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 چکیده
سازی آموزش عالی های خصوصیتدوین و اجرای سیاست یهایاین پژوهش به دنبال بررسی استراتژ

های این بخش )تدوین و اجرا( بر اساس مصاحبه و اسناد ها و سیاستها و برنامهرو استراتژیاست. ازاین
و مدارک )ادبیات و پیشینه پژوهش( مرور شد و برای هرکدام راهکارهای پیشنهادی و اصالحی آورده 

 یافتهساختارنیمه  هایمصاحبهای به همراه صورت مروری )انتزاعی( و کتابخانهبه، شده است. این پژوهش
شده است. انجام تحلیلی )تحلیل محتوا( از نوع تحلیل مضمون –است که با استفاده از روش توصیفی 

)تدوین و اجرا( آموزش عالی در جهان و ایران  یسازدر این راستا ابتدا عوامل دخیل رشد خصوصی
ها و راهکارهایی اصالحی آورده بندی شدند و برای هرکدام پیشنهادمحور دسته 22شناسایی شد و در 

ن و اجرا آورده شد و در سازی آموزش عالی در ایران در بخش تدویشده است. سپس الزامات خصوصی
گذاری و محور کلی قرار گرفتند و متناسب با هر بخش الزامی در تدوین و اجرا )الزامات سیاست 3

الزامات مدیریتی و  -الزامات آموزشی و پژوهشی -الزامات مالی و اقتصادی -الزامات قانونی -راهبردی
 عنوان اجرا والزامات ارتباطی( بخشی به -الزامات زیرساختی -الزامات اجتماعی و فرهنگی -سازمانی
ها و راهکارهای اصالحی اجرایی برای بخش تدوین و اجرا آورده شده است. در ادامه نیز موانع پیشنهاد

موانع  -موانع ساختاری اداری -موانع سیاسی -موانع اقتصادی -محور )موانع قانونی 1تدوین و اجرا در 
ها راهکارهای اصالحی در جهت بندی شدند و پیشنهاددستهموانع فرهنگی و اجتماعی(  -آموزشی

 برخورد با موانع به تفکیک هر بخش آورده شده است.

 ،سازیخصوصی، سازیتدوین سیاست خصوصی، سازیاجرای سیاست خصوصی: کلیدی هایهواژ
نظام آموزش عالی، راهکارهای اصالحی
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 مقدمه
ریزی و برنامه، گذاری( امروزه تحوالت بزرگی در سیاست2113) 1از دیدگاه نیکلسکو

در سراسر جهان روی داده است. تغییراتی همچون  2وضعیت آموزش عالی
المللی و چندملیتی شدن و بین، دوری از تمرکزگرایی، گراییتنوع، 9سازیخصوصی

زیادی گذاشته است  تأثیررقابت در آموزش عالی بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی 
های آموزشی سطح ر مقایسه با سایر دوره(. آموزش عالی د1939، )آراسته و جمشیدی

 2راحتی برای توسعه و رشدتوانند بهها نمیبر است و دولتتر و هزینهگران، ترپایین
حرکت به ، تأمین اعتبار کنند. این امر دو پیامد عمده دارد: اول، موردنظر در این بخش

ال م حرکت به سمت انتقدر قالب شهریه و دو، ها به ذینفعانسمت انتقال بخشی از هزینه
ها دولت، (. در همه کشورهای جهان2113، 5به بخش خصوصی است )فیلدن و چنگ

رو باشند. ازاین 1گذارگر و سیاستگری خارج شوند و نظارتاند که از تصدیپذیرفته
دولتی در حوزه عمل به بخش خصوصی واگذارشده است.  هایفعالیتبسیاری از 

سازی رابطه دولتی است. از طریق خصوصی هایفعالیتن یکی از ای« آموزش عالی»
(؛ 2112، 1شود )تببیلیسیتر دنبال میاقتصادی بین آموزش و اشتغال نیز منطقی

سازی یکی از رویکردهای اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهان است. خصوصی
ی . زمانسرعت در حال رشد و توسعه استتوسعه بهسازی در کشورهای درحالخصوصی

، ها و تأمین منابع در بخش آموزش عالی نباشدکه دولت قادر به فراهم کردن هزینه
 (.1932، و همکاران یدی؛ جمش2111، ناپذیر است )آلتباخسازی اجتنابخصوصی

این تفکر که آموزش عالی یک کاالی عمومی است و باید توسط دولت ارائه شود تا 
 رتأثیعنوان یک کاالی خصوصی جایگزین شده است. حدی با مفهوم آموزش عالی به

هایشان باید برای آموزش عالی هزینه این است که دانشجویان و خانواده، این تغییر تفکر
ا برای آموزش عالی و عدم تمایل و ناتوانی دولت پرداخت کنند. درنتیجه افزایش تقاض

رشد بیشتر آموزش عالی خصوصی را ، های فزاینده آموزش عالیبرای پرداخت هزینه
سازی در (. اصالح خصوصی2111، 3جایگزین آموزش عالی دولتی کرده است )آلتباخ
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ز دولتی و شود که در آن مراکز آموزش عالی )اعم ابر فرآیندی اطالق می، آموزش عالی
ها و هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش ( منش1خصوصی -دولتی

دور شدن از ، سازیترین معنی به واژه خصوصی(. نزدیک1939، گیرند )جانسون
گذاری خصوصی است )فتح الهی و گذاری دولتی و نزدیک شدن به سرمایهسرمایه

 (.1931، و نظریان یعی؛ رب1932، همکاران
مل تأثیرگذار بر توسعه و رشد مراکز آموزش عالی خصوصی به دو حوزه اقتصادی عوا

 انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی با توسعه بخش، تقسیم است. اوالًو سیاسی قابل
مراکز آموزش عالی دولتی ازنظر ، اقتصاد مرتبط است. ثانیاً هایبخشخصوصی در تمام 
توانایی پاسخگویی به نیازهای اجتماعی در حال ، دهندمی هایی که ارائهتعداد و نوع برنامه

ارایی ک، کاهش توان دولت در تأمین اعتبار آموزش، رشد برای آموزش عالی را ندارند. ثالثاً
بخش دولتی را در تأمین اعتبارات در جهت گسترش بخش آموزش عالی کاهش داده است. 

شور )ایران( امری ضروری سازی آموزش عالی در کرو حرکت به سمت خصوصیاین
سازی آموزش عالی در جهان و رشد این پدیده است. با توجه به رشد و توسعه خصوصی

سازی های خصوصیبررسی عوامل دخیل در تدوین و اجرای سیاست، های اخیرطی دهه
 (.1939، در آموزش عالی کشور مهم و ضروری است )آراسته و جمشیدی

اهداف تأسیس مؤسسات آموزش ، ی انقالب فرهنگینامه شورای عالبر اساس آئین
روی تأمین نی، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه»توان )خصوصی( را می یردولتیعالی غ

ستفاده ا، پاسخگویی به عطش جامعه برای کسب علم، انسانی متخصص موردنیاز کشور
مناسب برای فعالیت ایجاد زمینه ، از همه مدرسان و استادان جامعه در امر آموزش عالی

)فتح الهی و  2نام برد «جانبه مردم در امر گسترش و اعتالی دانش و پژوهش کشورهمه
 (.1932، همکاران

 بر محور، سوسازی مراکز آموزش عالی از یکدالیل طرفداران خصوصی، طورکلیبه
م عد ،رشد جمعیت متقاضیان آموزش، توجه بیشتر به مواردی ازجمله تنگناهای آموزشی

افزایش  ،افت کیفی در مراحل تحصیلی، های آموزشی با جمعیت متقاضیانتناسب هزینه
مربوط به آموزش طبقه فقیر جامعه از راه کاهش هزینه آموزش مربوط به افراد  9یارانه

فرهنگی و اجتماعی و  هایبخششکوفایی استعداد بالقوه جامعه در ، طبقه مرفه جامعه
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رضروری و کاهش حجم دولت در بخش آموزش استوار نظایر آن و حذف تشکیالت غی
ردی فواید ف، سازی در آموزش عالییکی از دالیل اصلی خصوصی، است. از سویی دیگر

ایجاد شغل و سطح رفاه مادی فرد و غیره است )قریشی ، ازجمله افزایش درآمد
 (.1935، خوراسگانی و همکاران

توان دریافت که روند روشنی میهب، سازی آموزش عالیبا نگاهی به اهداف خصوصی
سازی در آموزش عالی به نحوی است که از اهداف اصلی خود دور حرکت خصوصی

 شده و خالف اهداف حرکت کرده است.
تعاون و خصوصی ، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران وجود سه بخش دولتی

 شده است.واقع تأکیددر اقتصاد کشور مورد 
عنوان یک کاالی مصرفی که نخبگان جامعه به آن توجه تنها بهامروزه آموزش عالی 

نیست. بلکه به خاطر اینکه یک عنصر ضروری در عملکرد اقتصاد ملی ، دارند
دارای اهمیتی بسیار است؛ بنابراین تصادفی نیست که تعداد مؤسسات ، کشورهاست

مامی کشورهای در ت، هاآنآموزش عالی و نیز تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در 
 (.1931، ؛ ربیعی و نظریان2112، همواره در حال افزایش است )بار، پیشرفته

های آموزش عالی در سراسر جهان سازی در بیشتر نظامایدئولوژی خصوصی
اداره و مدیریت آموزش عالی را تغییر داده است. این ، سازیشده است. خصوصیپذیرفته

های جهان اقتصاد است. مؤسسات دولتی در بیشتر قسمتشدن اصالحات مرتبط با جهانی
د. این انتشویق به انطباق اصول پویائی بازار در مدیریت عملکردهای کلیدی خود شده

 ،ریزی استراتژیکهای جدید در آموزش عالی همچون برنامهتحوالت منجر به گفتمان
، اطالعات یآورفنسازی بهینه، رقابت و انتخاب، تخصیص منابع انسانی، اثربخشی هزینه

 (.1932، مدیریت عملکرد و پاسخگویی شده است )جمشیدی و همکاران
شود که در آن سازی در آموزش عالی به فرآیند یا گرایشی گفته میخصوصی

ها و هنجارهای عملی بخش سیاست، مؤسسات آموزش عالی )اعم از دولتی و خصوصی(
(. عواملی ازجمله رشد اقتصادی 1932، ران)فتح الهی و همکا رندیخصوصی را در پیش گ

 افزایش تمایل عمومی به، تغییر در ترکیب جمعیت، مبتنی بر اطالعات و ارتباطات
مدرنیته و کاهش اعتماد مردم به  هایسازمانهمگرایی ، های نوینظهور فناوری، آموزش

 بهتوسعه ها از دالیل اصلی گرایش کشورهای درحالکارایی و اثربخشی دولت
سازی سازی آموزش عالی و بخش خصوصی است. با توجه به اینکه خصوصییخصوص
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سرعت در یکی از روندهای اصلی رو به رشد آموزش عالی در دنیا است و این پدیده به
چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پائین تر ، اما آثاری منفی، حال گسترش است

 باالی جامعه )طبق نظریه بازتولید بوردیو وجامعه و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات 
کاهش کیفیت در نظام آموزشی را به همراه داشته است؛ ، نظریه عدم بازتولید دیماجیو(

 اما با اقدامات پیشگیرانه و اصالح در تدوین و اجرا باید به این سمت حرکت کرد.
ناشی از  ها در تدوین و اجرای آموزش عالی و تبعاتتوجه به سیاست، روازاین

سازی ضرورت مطالعه و پژوهش در حوزه خصوصی، سازی در این بخشخصوصی
دهد و قابل واکاوی و پایش است تا اقدامات ازپیش نشان میآموزش عالی را بیش

ها و نگر و عمیق بر روی سیاستاصالحی الزم مبذول گردد. اهمیت پژوهشی جامع
سازی آموزش خصوصی هایرای سیاستها در بخش تدوین و اجها و استراتژیبرنامه

ی سازها ناشی از خصوصیعالی و در راستای اصالحات در تدوین و اجرای این سیاست
های آینده گیریآموزش عالی و نهایتاً ارائه راهکارهایی عملی برای کمک به تصمیم

در این پژوهش ، سازیگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی در حوزه خصوصیسیاست
ازی ستدوین و اجرا در خصوصی هایردتوجه است. برای بررسی الزامات و استراتژیمو

ست ا شدهیاصالحی برای آن ابتدا ادبیات موجود بررس هایآموزش عالی و ارائه پیشنهاد
های نیمه و سپس بر اساس مصاحبه میاافتهیدر این زمینه دست ییهاو به شاخصه

برای اصالحیات در تدوین  ییهاحلبه الگوها و راه ها تکمیل وشاخصه یاافتهیساختار
 اشاره خواهد شد. هاآنکه در ادامه پژوهش به  میاافتهیو اجرای دست

( با عنوان آموزش عالی 2111های ساسپیتسین و ساسپیتسینا )در این راستا از پژوهش
( با عنوان 2111) 1ایاوسوکو، آزاد تحت کنترل دولت یگذارهیخصوصی در روسیه: سرما

و اقدامات  هایهاز نظر ییهاآموزش دانشگاهی در آفریقا: درس یسازیخصوص
( با عنوان آموزش عالی خصوصی 2111دراست ) -اسالتتچوا، آمریکا و ژاپن متحدهاالتیا

 یهاسمی( با موضوع ایجاد مکان2113و الروکو ) لدنیف، در بلغارستان: ایجاد یک تفاوت
( با موضوع مؤسسات آموزش عالی 2112وارقسه )، ر بخش خصوصیبهبود عملکرد د

( با عنوان روند رشد کمی آموزش عالی 1931کشاورز و رحیمی )، آل آقا، خصوصی
( با 2115) 2ویلکینسون و یوسف، خصوصی و دولتی در کشور جمهوری اسالمی ایران
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 1انمک کو، عنوان آموزش عالی بخش دولتی و خصوصی در مالزی: یک تحلیل تطبیقی

( با عنوان توسعه بدون برابری: تحلیل سیاست موجود دسترسی به آموزش عالی در 2111)
 یگذاراستیدولتی تا س یها( با عنوان از تسلط دانشگاه2113) 2ایلوسانیا و اویبِید، برزیل

 9آکپوتا و آکپوچافو، خصوصی در نیجریه: عوامل بازدارنده و پیش برنده یهادانشگاه
 ،خصوصی در نیجریه یهابا عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر رشد سریع دانشگاه (2113)

خصوصی:  –( با عنوان الگوهای در حال تغییر کاهش و رشد دولتى 2111) 2یلیپاچاشو
( با عنوان گسترش آموزش عالی 2113) 5شاه و براون، مورد آموزش عالی گرجستان

( با عنوان سیاست 2111) 1یلِو، آینده یاهخصوصی در استرالیا: حفظ نتایج کیفیت و چالش
( با عنوان رشد 2111) 1السیکاس، دولتی برای آموزش عالی خصوصی: یک تحلیل جهانی

 یسازیخصوص تأثیر( با عنوان 1931رفیع پور )، بخش خصوصی در آموزش عالی مکزیک
 3کزمولیاس، بر اثربخشی واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی در دانشگاه تربیت مدرس

ستان و له، استرالیا، در آموزش عالی چهار کشور فیلیپین یسازی( با عنوان خصوص1333)
 ،خصوصی شده در برزیل یها( با عنوان رشد و کیفیت دانشگاه1221مک کوان )، ایران
قاضی ، در آموزش عالی آمریکا یسازی( با عنوان روند خصوص2111و همکارش ) 3لیال

 یدیآراسته و جمش، آموزش عالی یسازیموضوع خصوص ( با1932نوری و همکاران )
( با موضوع 1931) انیربیعی و نظر، آموزش عالی یسازی( با موضوع خصوص1939)

 یسازی( با موضوع خصوص1932جمشیدی و همکاران )، آموزش عالی یسازیخصوص
آموزش  یسازی( با موضوع خصوص1935قریشی خوراسگانی و همکاران )، آموزش عالی

الزم در جهت  یهاشده است. از مطالعات مذکور در جهت استخراج شاخصهلی استفادهعا
برای پایش و واکاوی برای اصالحیات  ییهاشده است؛ و شاخصهشروع پژوهش استفاده

شده است و سپس سازی آموزش عالی استخراجهای خصوصیدر تدوین و اجرای سیاست
 شده است.دهبرای تکمیل از مصاحبه با خبرگان استفا

این پژوهش به دنبال پایش و واکاوی ، شده در باالرو با توجه به مطالب بیانازاین
 سازی آموزش عالی است.های خصوصیبرای اصالحیات در تدوین و اجرای سیاست

                                                                                                                                        
1. McCowan, T. 
2. Ilusanya, G., & Oyebade, S. A. 
3. Akpotu, N. E., & Akpochafo, W. P., 
4. Pachuashvili, M. 
5. Shah, M., & Brown, G. 

6. Levy, D. C. 
7. Casillas, C. S. 
8. Smolicz, J. J. 
9. Lyall, K. C., & Sell, K. R. 
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 روش
در این راستا و برای این هدف ابتدا اسناد و مدارک مختلف موردبررسی قرار گرفت تا 

نظام  یسازیتدوین و اجرایی در بخش خصوص یهاو برنامه هااستیدر وهله اول س
آموزش عالی با توجه به اسناد مربوطه ترسیم شوند )اسناد مورد تحلیل در این پژوهش 

 ،کلی اقتصاد مقاومتی یهااستیسند س، آوریفنکلی علم و  یهااستیسند س»شامل 
ی و عنوان اسناد باالدستبه «کشورنقشه جامع علمی »و  «کشور سالهستیانداز بسند چشم

، یافتهنیمه ساختار یهااست( و در بخش بعد توسط مصاحبه «برنامه ششم توسعه کشور»
و  هااستیاست و در ادامه با پایش و واکاوی س داکردهیبخش قبل تکمیل پ یهاافتهی

 تدوینی و اجرایی به کمک ذهن پژوهشگر )انتزاعی و ذهنی( الزامات و یهابرنامه
تدوین و اجرا در  هایبخشدر  هااستیها و سراهکارهایی اصالحی برای برنامه

شده است آموزش عالی در نظام جمهوری اسالمی ایران ارائه یسازیخصوص
نفر از متخصصان دانشگاهی و اجرایی در بخش مراکز  12صورت گرفته با  یها)مصاحبه

اند و انشگاه و صنعت حضورداشتهدر د زمانهمشده است )آموزش عالی و صنعت انجام
صان هستند(؛ این متخص یو پژوهشگر دانشگاهی و صنعت یآموزشگر دانشگاهی و صنعت

ورت گلوله صبه یریگاند که نمونهشدهایالم و سیستان و بلوچستان انتخاب یهااز دانشگاه
 برفی و جامعه در دسترس است(.

نیمه  یهامصاحبهای به همراه کتابخانهصورت مروری )انتزاعی( و به، این پژوهش
ن تحلیلی از نوع تحلیل مضمو –است که با استفاده از روش توصیفی  افتهیساختار

 شده است.انجام
های تحلیل و گزارش الگوها و مضمون، تحلیل مضمون روشی است که به شناسایی
اعمال است. لپردازد و در چند سطح قابمستتر در اطالعات مرتبط با سؤال تحقیق می

شنیدن سخنرانی یا از درون ، طور مستقیم از مصاحبۀ شفاهیتواند بهتحلیل مضمون می
تواند مستندات دسته اولی باشد که محقق با اول از مستندات باشد. این مستندات می

آورد یا اینکه مستنداتی باشند که قبالً مشاهده یا از طرق مشابه به دست می، مصاحبه
های مختلفی برای تحلیل مضمون وجود اند. روالتدوین و نگارش شده توسط دیگران

دهی و سازمان، آوری و توصیفهای ظاهری که در سه مرحله جمعباوجود تفاوت، دارد
 ،الگوی ساده ولکات، تنظیم و در آخر تفسیر و بازنمایی الگوهای گوناگون وجود دارد

(. در این 2113، اند )نیل و کمپهتحلیل و تفسیر مجزا شد، شامل سه مرحلۀ توصیف
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ها باید برداشته شود. شده است. دو گام مهم در تفسیر دادهاستفاده روش ینا ازپژوهش 
هاست )به دست برقراری ارتباط بین آن، های فرعی و گام دوماستخراج مضمون، گام اول

های اصلی و یا همان مفاهیم(. در این پژوهش این دو فرایند توأمان باهم آمدن مضمون
با استخراج کدها برای آن راهکارهای پیشنهادی و به عبارتی  زمانهمشده است و در انجام

 شده است.ها و ارائه راهکار برای آن ارائهتفسیر مضمون
گران که قبالً توسط دی نیمه ساختاریافته و مستنداتی یهادر این پژوهش از مصاحبه

ی کل یهااستیسند س»اسناد و مدارک مربوطه ) طورنیتدوین و نگارش شده است و هم
 «کشور الهسستیانداز بسند چشم، کلی اقتصاد مقاومتی یهااستیسند س، آوریفنعلم و 

 شده است.برنامه ششم توسعه کشور( استفاده»و  «نقشه جامع علمی کشور»و 
 دنبال سؤاالت زیر است )سؤاالت پژوهش(:این پژوهش به 

 سازی آموزش عالی در بخش تدوین چگونه است؟های خصوصیها و برنامهسیاست -

 سازی آموزش عالی در بخش اجرا چگونه است؟های خصوصیها و برنامهسیاست -

سازی های خصوصیها و برنامهکارهای اصالحی در راستای اصالح و ارتقا سیاستراه -
 ی در بخش تدوین و اجرا چیست؟آموزش عال

 یریگجهیبحث و نت، هاافتهی
و  یاستراتژ –)برنامه  یدر این بخش عوامل مداخله کننده و دخیل بر تدوین و اجرا

در مراکز آموزش عالی بر اساس منابع و ابزارهای  یسازی( افزایش خصوصیهااستیس
و  یآورمختلف )اسناد و مدارک )ادبیات و پیشینه پژوهش( و مصاحبه( جمع

 راهکار اصالحی برای آن آورده شده است:، است و متناسب با هر عامل شدهیبنددسته

ی در جهان و )تدوین و اجرا( آموزش عال یسازیعوامل دخیل و مؤثر بر رشد خصوص .1جدول 

 ایران و راهکارهای اصالحی و پیشنهادی برای آن

ف
ردی

 

عوامل دخیل و مؤثر 
بر رشد 

 یسازیخصوص
آموزش عالی در 

)آراسته  جهان و ایران
 (.1939، و جمشیدی

 اصالحی یهاشنهادیراهکار و پ )منابع( نیمحقق

عدم توانایی یا عدم  1
انگیزه دولت در 

Oketch (2009),Varghese (2004), Shah & Brown 
(2009), Tham (2011), Altbach & Levy (2005), Levy 
(2011), Whitney (2003), Dennison (2003), Osokoya 

آموزش عالی باید به سمتی حرکت 
د درام، هزینه بربودن یجاکند که به



 284 ... در اجرا و تدوین هایاستراتژی و الزامات 

 

ف
ردی

 

عوامل دخیل و مؤثر 
بر رشد 

 یسازیخصوص
آموزش عالی در 

)آراسته  جهان و ایران
 (.1939، و جمشیدی

 اصالحی یهاشنهادیراهکار و پ )منابع( نیمحقق

پاسخگویی به 
لیل د افزایش تقاضا به

نبود اعتبارات و 
 یهانهیکاهش در هز

 سرانه دانشجویان

(2007), Altbach et al (2009), Kerekes (2010), Chae 
& Hong (2009), Teixeira (2009), Priest & John 
(2006), Crnkovic & Pozega (2007), Balbachevsky 
& Schwartzman (2011), Pachuashvili (2011), 
Casillas (2010), Praphamontripong (2010), Altbach 
(2007), Ginsburg et al (2006), Baba (2003), 
Sivalingam (2006), Welch (2007), Scott (1997), 
DeAngelo & Cohen (2000), Ilusanya & Oyebade 
(2008), Akpotu & Akpochafo (2009), 

، (1911جونز )، (1931سجادی و تسنیمی )، (1931اردشیری )
 (1933آراسته و اسفندیاری )، (1933روشن )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

ها و زا باشد و ماحصل پژوهش
ها در مراکز آموزش عالی آموزش

قابلیت فروش به بازار را داشته 
 یریکارگجذب و توسعه و به -باشد

 یعلمئتیدانشجو و اعضای ه
 یسودآور ازنظر پژوهشی و آموزش

 در مراکز آموزش عالی

افزایش تقاضا در  2
ورود به مراکز 
و آموزش عالی 

تبدیل آموزش عالی 
به  ییگرااز نخبه
 ییگراتوده

Wongsothorn&Wang(1995),Shah&Brown(2009),Oketch 
(2009), Tham (2011), Chae & Hong (2009), Wei (2009), 
Altbach (2007), Welch (2007), Ramos (2009), Sivalingam 
(2006), McCowan (2007), Wilkinson & Yussof (2005), 
Osokoya (2007), Jantan et al (2006), Yussof, Othman & 
Wilkinson (2008), Teixeira (2009), Balbachevsky & 
Schwartzman (2011), Kim & Lee (2006), Goodman 
(2010), Akpotu & Akpochafo (2009), Pachuashvili (2011), 
Praphamontripong (2010), Alemu (2010), Rizvi (2006), 

 (1939جاودانی و همکاران )، (1933آراسته و اسفندیاری )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

 یعلمئتیجذب دانشجو و اعضای ه
 تیمتخصص درنها یجاعامی به

موجب حرکت آموزش عالی از 
سمت نخبه پروری به سمت 

الزم  رونیازا شودیم ییگراتوده
است در مراکز آموزش عالی توسط 

 شده ونظارت یهاگزینش و مصاحبه
و  یعلمئتیمند اعضایی هنظام

دانشجویان متخصص در بخش 
آموزش و پژوهش جذب شوند و در 

گام برداشته شود  هاآنمسیر توسعه 
و  یازنظر آموزش تیتا درنها

پژوهشی برای مراکز آموزش عالی 
 سودآور باشند.

9 

تغییرات در عوامل 
جمعیتی متقاضیان 

ورود به مراکز 
 عالیآموزش 

Casillas (2010), Crnkovic & Pozega (2007), Nagaraju & 
Suresh (2008), Slatcheva-Durst (2010), 

 (1933آراسته و اسفندیاری )، (1933روشن )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

انسجام و مشارکت یک تیم 
تخصصی از دانشجو اعضای 

مختلف  یهاتیاز جمع یعلمئتیه
الزم  -است برای آموزش عالی الزم

است در بخش آموزش عالی 
شرایطی فراهم شود تا افراد بتوانند در 

شوند و شرایط  متأهلاین مسیر 
باشد که بتوانند در  یاگونهکاری به
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عوامل دخیل و مؤثر 
بر رشد 

 یسازیخصوص
آموزش عالی در 

)آراسته  جهان و ایران
 (.1939، و جمشیدی

 اصالحی یهاشنهادیراهکار و پ )منابع( نیمحقق

 یمرتبط با مراکز آموزش هایبخش
در بیرون و درون سازمان 

 –کارگماشته شوند و شاغل باشند به
تخصص و تجربه وامانت داری در 

زش عالی برای دانشجویان مراکز آمو
باید در کنار  یعلمئتیو اعضای ه

 هم وجود داشته باشند.

کاهش ظرفیت مراکز  2
 آموزش عالی دولتی

Kim & Lee (2006), Jantan et al (2006), Wei (2009), 
Varghese (2004), Crnkovic & Pozega (2007), Goodman 
(2010), Wilkinson & Yussof (2005), Sivalingam (2006), 
Ilusanya & Oyebade (2008), Lane (2010), 
Praphamontripong (2010), Alemu (2010), Welch (2007) 

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

 و پژوهشی یتوجه به کمیت آموزش
ی و پژوهش یدر کنار کیفیت آموزش

امری ضروری است و کیفیت نباید 
تبدیل مراکز  -فدای کمیت شود

به  یآموزش عالی از حیث آموزش
و پژوهشی و تبدیل  یمراکز آموزش

به پژوهشکده در کنار دانشکده باید 
 موردتوجه قرار گیرد

عدم اثربخشی و عدم  5
ارایی در مراکز ک

 آموزش عالی دولتی

Wongsothorn & Wang (1995), Osokoya (2007), 
Bernasconi (2006), Teixeira (2009), Whitney (2003), 
Akpotu & Akpochafo (2009), Casillas (2010), Slatcheva-
Durst (2010), Jantan et al (2006), Oketch (2009), Crnkovic 
& Pozega (2007), Yussof, Othman & Wilkinson (2008), 
Tilak (2008), McCowan (2007), Scott (1997), 

 (1933آراسته و اسفندیاری )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

 تیجذب دانشجویان و اعضای هو
علمی متخصص و باتجربه و 

این افراد در بخش  یریکارگبه
توجه به کیفیت  –آموزش و پژوهش 

– یو پژوهش یو کمیت آموزش
اصالح و بازنگری در استانداردها و 

و  برای آموزش تأثیرتعیین ضریب 
پژوهش در مؤسسات بر اساس 

 کمیت و کیفیت

استفاده از الگوهای  1
سنتی )آموزش و 

یادگیری و ارزیابی( 
در آموزش عالی 

 دولتی

Teixeira (2009) 

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

استفاده از الگوهای جدید آموزش و 
پژوهش در یادگیری و استفاده از 
متدهای جدید ارزیابی در بخش 

 یریگآموزش عالی در جهت اندازه
کمیت و کیفیت  یهاشاخصه
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عوامل دخیل و مؤثر 
بر رشد 

 یسازیخصوص
آموزش عالی در 

)آراسته  جهان و ایران
 (.1939، و جمشیدی

 اصالحی یهاشنهادیراهکار و پ )منابع( نیمحقق

علمی در  تیدانشجو و اعضای هو
 و پژوهشی یمؤسسات آموزش

بر رشد و  تأکید 1
توسعه 

 یسازیخصوص
مراکز آموزش عالی 

در 
 یهایگذاراستیس

کالن و کاهش 
 دولت یگریتصد

Alemu (2010), Bernasconi (2006), Wei (2009), Sanyal 
(1998), Sivalingam (2006), Akpotu & Akpochafo (2009), 
Osokoya (2007), Pachuashvili (2011), Lane (2010), 

 (1933آراسته و اسفندیاری )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

ها به دانشکده و تبدیل دانشکده
 یرتأثتوجه به ضریب  -پژوهشکده

آموزش و پژوهش در مراکز و توجه 
ر و فروش به بازا یآوربه قابلت سود

 یهاو توجه به آموزش و پژوهش
 یاکاربردی و بنیادین و توسعه

 یهاتیکه در اولو یاگونهبه
 -فرهنگی  –اجتماعی  –اقتصادی 

 سیاسی باشند

افزایش تقاضا در  3
 یاهرشته ییگراتنوع

 ازیتحصیلی موردن
 بازار کار و صنعت

Oketch (2009), Osokoya (2007), Bernasconi (2006), 
Varghese (2004), Altbach & Levy (2005), Nagaraju & 
Suresh (2008), Belfield & Levin (2002), McCowan (2007), 
Kim & Lee (2006), Lane (2010), Tham (2011), Casillas 
(2010), Slatcheva-Durst (2010), Alemu (2010), 

 (1931تسنیمی و سجادی )

 (.1939، جمشیدی )آراسته و

نظری و  یهاحرکت به سمت رشته
نظری صرف  یهارشته یجاعملی به

و کاربردی کردن علوم بر اساس 
قابلت ارزیابی ازنظر  یهاشاخصه

کمی و کیفی و ایجاد تعادل در بخش 
و خروجی به مؤسسات  یورود

آموزش عالی برای دانشجویان و 
 یعلمئتیاعضای ه

، تجهیزات، منابع 3
و  آوریفن

 یهارساختیز
محدود در مراکز 
 آموزش عالی دولتی

Teixeira (2009), Shah & Brown (2009), Wei (2009), 
Casillas (2010), Abagi et al (2005), Crnkovic & Pozega 
(2007), Akpotu & Akpochafo (2009), 

 (1939( جاودانی و همکاران )1931آل آقا و همکاران )

 (.1939، جمشیدی)آراسته و 

مجهز کردن آموزش عالی به 
الزم و  یهارساختیتجهیزات و ز

در اختیار قرار دادن این منابع به افراد 
دارای صالحیت برای ارزیابی کارایی 

آموزش و  هایبخشدر  یو اثربخش
 پژوهش

ازدیاد نسبت دانشجو  11
در  یعلمئتیبه ه

مراکز آموزش عالی 
 دولتی

Shah & Brown (2009), Akpotu & Akpochafo (2009) 

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

رعایت نسبت استاد و اعضای  
برای توجه به کیفیت در  یعلمئتیه

به  زمانهمکنار کمیت و توجه 
 آموزش و پژوهش
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ف
ردی

 

عوامل دخیل و مؤثر 
بر رشد 

 یسازیخصوص
آموزش عالی در 

)آراسته  جهان و ایران
 (.1939، و جمشیدی

 اصالحی یهاشنهادیراهکار و پ )منابع( نیمحقق

کاهش اعتماد و  11
رضایت از عملکرد 
مراکز آموزش عالی 

 دولتی

Casillas (2010), Shah & Brown (2009), Bernasconi (2006), 
Crnkovic & Pozega (2007), Yussof, Othman & Wilkinson 
(2008), Ramos (2009), Scott (1997), DeAngelo & Cohen 
(2000), Akpotu & Akpochafo (2009), Lane (2010), 

 (1933آراسته و اسفندیاری )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

جذب دانشجویان و اعضای 
 اثربخش ریناکارآمد و غ یعلمئتیه

در مراکز آموزش عالی موجب 
کاهش اعتماد و عدم انسجام و 
مشارکت افراد در مراکز آموزش 

توجه به  رونیازا شودیعالی م
آموزش  یهایو خروج هایورود

به کمیت و  زمانهمعالی و توجه به 
 یهاهیکیفیت باعث افزایش سرما

 –انسجام  –)اعتماد  یاجتماع
 .شودیممشارکت( 

ساختار خشک و غیر  12
منعطف مراکز 

 آموزش عالی دولتی

Shah & Brown (2009), Wongsothorn & Wang (1995), 

 (1932ملکی )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

کردن فرایند اداری و پرهیز  یاسامانه
منعطف  -داخلی یهاینگاراز نامه

کردن ساختار مؤسسات مراکز 
آموزش عالی و حذف فرایندهای 
سنتی و ناکارآمد و جایگزینی 
فرایندهای ارتباطی و اطالعاتی سنتی 

 با نوین

 یهاهیتغییر در رو 19
بازار کار و نیاز به 

نیروی کار با 
 تخصص متنوع

Shah & Brown (2009), Altbach & Levy (2005), Teixeira 
(2009), Harman (2008), Wei (2009), Belfield & Levin 
(2002), Baba (2003), Wilkinson & Yussof (2005), 
Pachuashvili (2007) 

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

دانشگاهی از حالت  یهاخروج رشته
 یهاو تئوری به رشته یآموزش
و پژوهشی و تئوری و  یآموزش

و  علمی و آماده کردن دانشجویان
برای کار  یعلمئتیاعضای ه

 یراستاو بعد از دوره هم زمانهم
 بازار کار

رشد نگرش به مراکز  12
آموزش عالی 

عنوان یک کاالی به
 یخصوص

)غیردولتی( و 

Altbach & Levy (2005), Teixeira (2009), Ehrenberg 
(2005), Altbach et al (2009), Oanda et al (2008), Akpotu & 
Akpochafo (2009), Crnkovic & Pozega (2007), Belfield & 
Levin (2002), Ginsburg et al (2006), Espinoza (2008), 
Chae & Hong (2009), Goodman (2010), Baba (2003), 
Altbach (2007), Mok (2011), 

 (1933اسفندیاری )آراسته و 

مردمی و  یهااعطای کمک
فعالن )دانشجویان و  یهاکمک

( در طی دوره و یعلمئتیاعضای ه
 نیپایان دوره به دانشگاه و تأم

 یهایگذارهیو سرما هانهیهز
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ف
ردی

 

عوامل دخیل و مؤثر 
بر رشد 

 یسازیخصوص
آموزش عالی در 

)آراسته  جهان و ایران
 (.1939، و جمشیدی

 اصالحی یهاشنهادیراهکار و پ )منابع( نیمحقق

مشارکت  جهیدرنت
عموم جامعه و 
صنعت در تأمین 
هزینه آموزش و 

 پژوهش

خدمات  دیخرشیپ -مختلف (.1939، )آراسته و جمشیدی
 مراکز هایبخش یپژوهشی و آموزش

 آموزش عالی از دانشجویان و
توسط بازار  یعلمئتیاعضای ه
کمک صنعت به مراکز  –)صنعت( 

برای پرورش نیروی انسانی  یآموزش
الزم برای صنایع و بازار طبق خواسته 
و تقاضای بخش خصوصی و 

نیروی انسانی  هایآموزش یبرگزار
در مراکز آموزش عالی  هاسازمان

 یتوسط نیروهای متخصص دانشگاه

افزایش نگرش بازار  15
محوری و ورود 
نیروهای بازار و 
صنعت در نظام 

 آموزش عالی

Duczmal (2006), Currie & Vidovich (2000), Kerekes 
(2010), Kwiek (2003), Altbach & Levy (2005), Varghese 
(2004), Pachuashvili (2011), Oanda et al (2008), Rizvi 
(2006), Priest & John (2006), Kim & Lee (2006), Baine 

(2010), Strömqvist (2006), Chae & Hong (2009), 

 (1933آراسته و اسفندیاری )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

اتصال آموزش عالی و صنعت و 
 دوفروشیتبادل اطالعاتی و خر

و پژوهشی بین دو  یخدمات آموزش
بخش )آموزش عالی و صنعت( و 
کاربردی کردن آموزش و پژوهش 

متناسب باعرضه و برای کسب سود 
 تقاضای بازار

استفاده منابع بیشتر  11
در مراکز آموزش 
عالی و استفاده 

تر کردن از اثربخش
این منابع در آموزش 

 عالی خصوصی

Belfield & Levin (2002), 

 (1939جاودانی و همکاران )، (1933روشن )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

کردن و خصوصی  یخصوصمهین
مختلف مراکز  هایبخشکردن 

آموزش عالی با توجه به نظارت و 
ایی و )کار یفیارزیابی دقیق کمی و ک

و  ی( تولیدات آموزشیاثربخش
پژوهشی توسط مراکز آموزش عالی 
واگذارشده و متناسب بودن تولیدات 

و پژوهشی با صنعت و  یآموزش
و قائل شدن ضریب  یاستانداردساز

 یهایبرای خروجی و ورود تأثیر
 موزش عالیمراکز آ
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ف
ردی

 

عوامل دخیل و مؤثر 
بر رشد 

 یسازیخصوص
آموزش عالی در 

)آراسته  جهان و ایران
 (.1939، و جمشیدی

 اصالحی یهاشنهادیراهکار و پ )منابع( نیمحقق

ظهور پدیده  11
و اثرات  شدنیجهان

 آن

Chae & Hong (2009), Oanda et al (2008), Rizvi (2006), 
Crnkovic & Pozega (2007), Belfield & Levin (2002), 
Jantan et al (2006), 

 (1939جاودانی و همکاران )، (1933آراسته و اسفندیاری )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

 یعلمئتیدانشجو و اعضای هجذب 
متخصص و باتجربه و امین در نظام 

 -آموزش عالی از کشورهای مختلف
 –اقتصادی  –نزدیک شدن فرهنگی 

سیاسی مراکز آموزش  –اجتماعی 
ها و عالی با توجه به حفظ ارزش

تبادل عقاید و نظرات و استفاده از 
 خرد جمعی

افزایش توجه به  13
در  انیبناقتصاد دانش
 کشور

Crnkovic & Pozega (2007), Sivalingam (2006), Lane 
(2011), 

 (1933آراسته و اسفندیاری )، (1933روشن )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

و  یتوجه به کمیت و کیفیت آموزش
پژوهشی مراکز آموزش عالی و 
تولیدات متناسب با تقاضا و عرضه 

تعامل مراکز آموزش  -صنعت و بازار
 انیبندانش هایسازمانعالی با 

 دانشگاهی و صنعتی

تغییر و تحوالت در  13
توسعه و رشد 

 اجتماعی -اقتصادی 

Lane (2010), Wei (2009), Pachuashvili (2007), Belfield & 
Levin (2002), Sivalingam (2006), Wilkinson & Yussof 
(2005) 

(.1939، )آراسته و جمشیدی  

توجه به تغییرات و تحوالت فرهنگی 
 اجتماعی و –سیاسی  –اقتصادی  –

حرکت مراکز آموزش عالی در جهت 
اده و و استف راتییبهینه کردن این تغ

این  یحداکثر کردن کارایی و اثربخش
 افزایش حکمتراستای  تغییرات در

 و دانش در جامعه

آموزش عالی  21
 نیترعیعنوان سربه

مسیر تحرک 
 اجتماعی

Jantan et al(2006) 

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

انتقال دانش و حکمت از دانشگاه به 
صنعت و جامعه و انتقال مشکالت و 
مسائل جامعه به دانشگاه و انتقال 
تجربه کاری از صنعت به دانشگاه و 

آماده کردن و حرکت جامعه  -جامعه
به سمت تحرکات صحیح اجتماعی 

 -)اعتماد یو افزایش سرمایه اجتماع
 مشارکت( در جامعه-انسجام
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ف
ردی

 

عوامل دخیل و مؤثر 
بر رشد 

 یسازیخصوص
آموزش عالی در 

)آراسته  جهان و ایران
 (.1939، و جمشیدی

 اصالحی یهاشنهادیراهکار و پ )منابع( نیمحقق

لزوم رشد و توسعه  21
مراکز آموزش عالی 

و اصالحات 
 ساختاری مربوطه

Kusumavat (2010), Teixeira (2009), Ginsburg et al (2006), 

 (1933)آراسته و اسفندیاری 

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

تغییر و اصالح ساختارهای ناکارا غیر 
اثربخش به ساختار اثربخش و کارا 

 یوردر راستای افزایش بهره
 ساختاری

افزایش تقاضای  22
ورود به مراکز 

آموزش عالی متنوع 
نسبت به بخش 

 دولتی

Oketch (2009), Sanyal (1998), Wei (2009), Belfield & 
Levin (2002), McCowan (2007), 

 (1933آراسته و اسفندیاری )

و  یایجاد استاندارهای آموزش
برای  تأثیرپژوهشی و ضریب 

ازنظر  یعلمئتیدانشجو و عضو ه
کمی و کیفی موجب تعدیل تقاضای 
آموزش عالی در بخش دولتی شده و 
ایجاد تحرک تقاضا به سمت 

 خصوصی یهاها و پژوهشآموزش

 یهاقیو تشو تأکید 29
 هایسازمان

 یالمللنیب
 یسازیخصوصبه

 مراکز آموزش عالی

Belfield & Levin (2002), Ginsburg et al (2006), McCowan 
(2004), Welch (2007) 

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

 یسازیحرکت به سمت خصوص
آموزش عالی با توجه به افزایش 
کمیت و کیفیت آموزش و پژوهش 

 متناسب با صنعت و بازار

پاسخ به کاهش  22
مراکز  یهاینابرابر

 آموزش عالی دولتی

Belfield & Levin (2002), Tham (2011), 

 (1939جاودانی و همکاران )

 (.1939، )آراسته و جمشیدی

و  یآموزش یهایکاهش نابرابر
 هااستیواگذاری تدوین و اجرای س

 یآموزش یهایها و استراتژو برنامه
به افراد متخصص و  یو پژوهش

 باتجربه و امین

در ادامه موارد الزم )الزامات( بر اساس اسناد و مدارک )ادبیات و پیشینه پژوهش( و 
های استراتژیها و ها و برنامههای صورت گرفته برای تدوین و اجرای سیاستمصاحبه

سازی مراکز آموزش عالی آورده شده است و به تفکیک در بخش الزم برای خصوصی
 شده است:بندیتدوین و اجرا دسته
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سازی آموزش عالی در ایران در بخش تدوین و اجرا و راهکارهای الزامات خصوصی .2جدول 

 پیشنهادی و اصالحی برای آن

سازی الزامات خصوصی
ایران در بخش آموزش عالی در 
)جمشیدی و  تدوین و اجرا
 (.1932، همکاران

سازی راهکارهای اصالحی و پیشنهادی متناسب با الزامات خصوصی
 آموزش عالی در ایران در بخش تدوین و اجرا

 و استراتژی الزامات در سیاست

جای اتخاذ رویکرد کیفیت گرا توسط مؤسسین آموزش عالی خصوصی به
 -و کارایی( ی)توجه به اثربخش یو اقتصاد رویکرد صرف انتفاعی

و نظارت دقیق بر عملکرد آموزش عالی  یزیربرنامه، یگذاراستیس
که به  باشند یاگونهامنا )مراکز آموزش عالی باید بهئتیخصوصی توسط ه

سمت افزایش کمیت و کیفیت حرکت کنند و این مهم نیازمند رصد دقیق و 
منظور جذب درآمد مناسب به یهااستیاتخاذ س -اصالحات الزمه است(

، )آموزشی علمی هایفعالیتبیشتر از منابع اعتباری مختلف از طریق توسعه 
 یهاعنوان کارخانه( درآمدزا )مراکز آموزش عالی بهیاپژوهشی و مشاوره

 یتولید آموزش و پژوهش و. باید بتوانند کسب درامد کنند و دستاوردها
اسب متن یهااستیتدوین س -جامعه بفروشند( خود را به بازار و صنعت و

کالن کشور در بخش آموزش عالی  یهایو استراتژ هایگذاراستیبا س
 یسازیکالن باید به سمت خصوص یهایو استراتژ هااستی)س یخصوص

 -د(باش گذاراستیواقعی حرکت کند و بخش دولت تنها رصد کننده و س
)ایجاد  یحمایتگر محیط رقابتی در آموزش عالی خصوص یهااستیاتخاذ س

مراکز آموزش عالی داخل و خارج  یهافضای رقابتی و سازنده در بین نظام
 و تعدیل رقابت به رقابت سالم و سازنده(

 الزامات در قوانین و مقررات

تخصصی مشاور حقوقی و قانونی در امور مؤسسات  از نظرات یریگبهره
باشند که از قوانین و مقررات کشور پیروی  یاگونهبه دیآموزش )مؤسسات با

دی اقتصا –فرهنگی  -اجتماعی -اهداف سیاسی نیکنند و در راستای تأم
 مالی و حسابرسی برای آموزش یهانامهنییتدوین قوانین و آ -کشور باشند(
 باشند که ازنظر مالی یاگونهاکز امور عالی خصوصی به)مر یعالی خصوص

دارای اسناد و مدارک شفاف باشند و در اختیار دولت و آحاد جامعه قرار 
)قوانین و مقررات  ریمقررات زدایی و حذف مقررات دست و پاگ -گیرد(

زائد و ناکارا و غیر اثربخش باید حذف شوند و قوانین و مقرراتی اتخاذ شود 
رشد و توسعه صحیح نظام آموزش عالی خصوصی در جهت در جهت 

تدوین قوانین و مقررات شفاف در توسعه  -منافع جامعه و دولت باشد(
و فضای فیزیکی آموزش )وجود و وضع قوانین و مقررات در  هارساختیز
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سازی الزامات خصوصی
ایران در بخش آموزش عالی در 
)جمشیدی و  تدوین و اجرا
 (.1932، همکاران

سازی راهکارهای اصالحی و پیشنهادی متناسب با الزامات خصوصی
 آموزش عالی در ایران در بخش تدوین و اجرا

و رشد و توسعه فیزیکی مراکز نظام آموزش  یجهت تعدیل فضای آموزش
 عالی خصوصی(

 تصاد و موارد مالیالزامات در اق

 یدر آموزش عال گذارانهیهدفمند در راستای جلب سرما یهایزیربرنامه
مالی  یهاتیتالش در راستای جذب حما -(یرمالی)جذب منابع مالی و غ

در آموزش )جذب منابع از طرف  گذارانهیخصوصی و سرما یهاشرکت
مهندسی مجدد و بازسازی ساختار مالی در  -صنعت و جامعه و دولت(

در نظام  یرمالی)اصالح نظام ساختار مالی و غ یآموزش عالی خصوص
موقوفات و ، مردمی یهاتالش در راستای جذب کمک -آموزش عالی(

ر راستای تالش د -خیریه برای توسعه آموزش )جذب منابع مالی مردمی(
متنوع ساختن منابع مالی بر اساس الگوهای تأمین اعتبار )جذب انواع منابع 

 ها و ساختار مختلف در نظام آموزش عالی(مالی با دستورالعمل

 الزامات در آموزش و پژوهش

)آموزش اثربخش و  یباال در آموزش عالی خصوص تیفیارائه آموزش باک
نوین آموزش و یادگیری در آموزش  یاهیو فناور هاوهیپیروی از ش -کارا(

مدرن سمعی و بصری در  یهایفنّاور های)استفاده از نوار یعالی خصوص
وقت واجد شرایط و تمام یعلمئتیجذب اعضای ه -نظام آموزش عالی(

باید دارای  یعلمئتی)اعضای ه یتوسط مؤسسات آموزش عالی خصوص
ارائه  -د(تجربه و امین باشنباشند و افرادی متخصص و با یکارایی و اثربخش

بازار توسط آموزش عالی  ازیتحصیلی متنوع و موردن یهاها و رشتهبرنامه
که از طرف بازار  ییهامنی)دنبال کردن و آموزش و پژوهش در ز یخصوص

فراهم  -باشد( یو مردم و دولت تقاضا داشته باشند و قائل فروش و سودآور
مؤسسات آموزش  یعلمئتیآوردن امکان فرصت مطالعاتی برای اعضای ه

)فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی برای رشد و توسعه  یعالی خصوص
تشویق و ایجاد انگیزه در اعضای  -(یعلمئتیکمیت و کیفیت اعضای ه

پژوهشی و  –علمی ، برای نگارش و ارائه مقاالت اجالس یعلمئتیه
ISIبنیادی و  یهاتوسعه پژوهش -وجه به پژوهش در کنار آموزش()ت

که  ییهاانجام و توجه به پژوهش 1 یکاربردی در آموزش عالی خصوص
 یهااز نظام یریگبهره -مورد تقاضای دولت و مردم و صنعت باشد(

در مؤسسات آموزش  یعلمئتیارزشیابی آموزشی از دانشجویان و اعضای ه
 یهایوریزیابی جامع و توجه به کیفیت و کمیت ن)نظام ار یعالی خصوص
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سازی راهکارهای اصالحی و پیشنهادی متناسب با الزامات خصوصی
 آموزش عالی در ایران در بخش تدوین و اجرا

 یهاتالش در راستای اخذ مجوز دوره -انسانی در مراکز آموزش عالی(
انعقاد قرارداد با  -تحصیالت تکمیلی در آموزش عالی خصوصی

خارجی در راستای تبادل دانشجو )بستن قرارداد جذب  یهادانشگاه
تالش در راستای جذب  -(و از سایر کشورها یالمللنیدانشجویان ب
در  ایجاد تنوع -بیشتر در آموزش عالی خصوصی یالمللنیدانشجویان ب

)ارائه  یتحصیلی در آموزش عالی خصوص یهامحتوای آموزشی رشته
ارائه و فروش  -کارا و اثربخش( یاو پژوهشی و مشاوره یدروس آموزش

مختلف  هایبخشو پژوهشی به  یامشاوره، خدمات مختلف آموزشی
ش )توجه به آموز یاقتصادی و اجتماعی کشور توسط آموزش عالی خصوص

 فروش به مردم و دولت و صنعت باشند(و پژوهش و مشاوراتی که قابل

 الزامات در مدیریت و سازمان

مؤسس آموزش عالی خصوصی در  ئتیتوانمندی و تجربه مدیران و ه
در مراکز آموزش  به این نظام )توسعه کمی و کیفی مدیریت یدهشکل
مدیریت صحیح و هدفمند منابع در راستای توسعه کیفی  -عالی(

تالش در راستای جلب  -ور()مدیریت بهره یآموزش عال یسازیخصوص
و کارکنان آموزش عالی خصوصی جهت  یعلمئتیرضایت اعضای ه

 رقابت با دیگر مؤسسات -عملکرد بهتر )افزایش رضایت نیروی انسانی(
خصوصی و دولتی از طریق افزایش کیفیت خدمات )ایجاد آموزش عالی 

از تجارب مؤسسات آموزش عالی  یریگبهره -رقابت سازنده و سالم(
ات و تخصص بین )تبادل تجربه یخصوصی موفق داخلی و خارج

تقویت روحیه مشارکت و  -(یاو پژوهشگاهی و مشاوره یآموزشگاه
)تشویق  یلی خصوصآموزش عا انیگروهی در بین متصد هایفعالیت

تعیین اهداف و  -انسانی در جهت مشارکت و کار تیمی( یروهاین
 نیی)تب یآموزش عال یسازیروشن و شفاف برای خصوص یهایاستراتژ

و برنامه  انیبرخورداری متصد -دقیق و روشن( یهایاهداف و استراتژ
تخصصی و فنی الزم  هایمهارتریزان آموزش عالی خصوصی از 

رشد روحیه نوآورانه و  -افراد متخصص و باتجربه و امین( یریکارگ)به
 و ی)توجه به نوآور یمختلف آموزش عالی خصوص هایبخشخالقانه در 

مدیریت کیفیت و بهبود  یهاسمیو مکان هاوهیاز ش یریگبهره -خالقیت(
)توجه به بهبود مدیریت  یعملکرد توسط مؤسسات آموزش عالی خصوص
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مؤسسین  ئتیجانبه هشناخت کامل و همه -کفیت و کیفیت جامع(
ر و نیازهای بازا هاتیظرف، هالیمؤسسات آموزش عالی خصوصی از پتانس

و  یریگمیتصم -بازار و صنعت( یدهایها و تهدکار )شناخت فرصت
 تالش -آموزش عالی خصوصی انیتصمیم سازی آگاهانه توسط متصد

خودکنترلی و ، مؤسسات آموزش عالی خصوصی در راستای خوداتکایی
موزش در نظام آ ی)افزایش استقالل و کارایی و اثربخش شتریاستقالل ب

تالش مؤسسات آموزش عالی خصوصی در راستای جلب رضایت  -عالی(
 -)جلب رضایت نیروی انسانی( یعنوان ذینفعان اصلدانشجویان به

استراتژیک با رویکرد مشتری محوری در آموزش عالی  یزیربرنامه
مشتریان سازمانی همان دانشجویان و متقاضیان و خریداران بازار ) یخصوص

 یزیربرنامه -را جلب کرد( هاآنو اجتماعی و دولتی هستند که باید رضایت 
جه به )تو یاستراتژیک با رویکرد مشتری محوری در آموزش عالی خصوص

 و بیرون یسازمانمشتری و پرهیز از خشم و نارضایتی مشتریان درون
ها و الگوهای مدیریتی آموزش عالی خصوصی و اصالح روش -ی(سازمان

و  )توجه به مدیریت تیمی یمدیریت دموکراتیک و مشارکت یهاوهیاتخاذ ش
و  یزیراز تجارب متخصصان علوم تربیتی در برنامه یریگبهره -مشارکتی(

)بهبود کمیت و  یجامع آموزشی و درسی مؤسسات آموزش عال یزیرطرح
از یک  یریگبهره -(یو محتوای دروس آموزش یآموزش یهاکیفیت دوره

طرح و مدل جامع برای فعالیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی از ابتدای 
 -و اهداف بلندمدت باشند( مأموریتانداز و )مؤسسات دارای چشم سیتأس

 یپرهیز از اداره مؤسسات آموزش عالی خصوصی به شیوه مدیریت دولت
مهندسی مجدد و  -)عدم تقلید مدیریت بخش خصوصی از بخش دولتی(

 )مهندسی مجدد یبازسازی ساختار نیروی انسانی در آموزش عالی خصوص
 نیروی انسانی مرتبط درون ینیروی انسانی و توجه به کارایی و اثربخش

 یایجاد ساختار منعطف در آموزش عالی خصوص -سازمان و بیرون سازمان(
مهندسی مجدد و بازسازی  -ختاری در نظام آموزش عالی()انعطاف سا

)مهندسی مجدد در ساختار  یفرآیندهای عملیاتی در آموزش عالی خصوص
 -نظام آموزش عالی و بهبود کمیت و کیفیت ساختار نظام آموزش عالی(

 تلفیق و -تنوع بخشیدن به اهداف و وظایف در آموزش عالی خصوصی
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 خصوصی و اصول یهایتی مرتبط با شرکتاز هنجارهای مدیر یریگبهره
 )بازاریابی در نظام آموزش عالی( یبازار در آموزش عالی خصوص

الزامات در اجتماع )جامعه( و 
 فرهنگ

)افزایش  یتالش در راستای جلب اعتماد مردم به آموزش عالی خصوص
 -نظام آموزش عالی خصوصی و دولتی(اعتماد آحاد مردم و دولت به

عمومی به جامعه نسبت به نوع خدمات و عملکرد مؤسسات  یرساناطالع
عنوان وظایف مردم در برابر نظام آموزش عالی به یساز)آگاه یآموزش عال

الی آموزش ع انیانگیزه و تعهد در بین متصد، ایجاد اعتماد -(هاتیو مسئول
 یهاو توجه به شاخص یسازفرهنگ ٔ  نهیانجام اقدامات درزم -خصوصی

 -عمومی توسط نظام آموزش عالی( یساز)فرهنگ یآموزش عالفرهنگی در 
زش آمو یسازیخصوصبهتالش در راستای تقلیل نگاه صرف درآمدزایی 

)توجه به بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه در کنار کسب درامد از جامعه  یعال
 ٔ  نهیها درزمعمومی از طریق رسانه یرساناطالع -در نظام آموزش عالی(

 یانرانسی)بازاریابی انسانی و غ ینیازها و کمبودهای مؤسسات آموزش عال
 در نظام آموزش عالی(

 الزامات در زیرساخت

، هاکتابخانه، ها)ساختمان هارساختیتالش برای توسعه امکانات و ز
اطالعاتی و ارتباطاتی( در آموزش  یهایو تجهیزات و فناور هاشگاهیآزما

 -رشد منابع و تسهیالت نظام آموزش عالی( )توسعه و یعالی خصوص
در  یافزارو نرم یافزارسخت ٔ نهینوین درزم یهایاز فناور یریگبهره

روز و  یهایو فنّاور هایروز بودن با نوآور)به یآموزش عالی خصوص
بررسی کشش تقاضا  -مدرن سمعی و بصری( هایآموزشحرکت به سمت 

)تعدیل تقاضا و عرضه برای  یدر منطقه برای خدمات آموزش عالی خصوص
 نظام آموزش عالی( یهاتینظام آموزش عالی متناسب با ظرف

 الزامات در ارتباطات و اطالعات

( آموزش یاپژوهشی و مشاوره، علمی )آموزشی یهایارتباط و همکار
 علمی یهایهمکار -ی به سمت آموزش عالی مشارکتی()حرکت تیم یعال

ارتباط و  -( آموزش عالییاپژوهشی و مشاوره، )آموزشی یالمللنیب
)تبادل  ی( آموزش عالیاپژوهشی و مشاوره، علمی )آموزشی یهایهمکار

برقراری ارتباط قوی با بازار  -(یالمللنیتخصص و تجربه در سطح ب
اقتصادی()ارتباط مراکز آموزش  هایبخش )صنعت و کارفرمایان و دیگر

برقراری ارتباط بادانش آموختگان و بازخورد گرفتن  -عالی با صنعت و بازار(
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از پیامدهای آموزشی خود )بازخورد از کمیت و کیفیت دانش جویان و 
و  هادانشگاهبرقراری ارتباط تنگاتنگ با اتحادیه  -(یعلمئتیاعضای ه

برداشتن واحد روابط عمومی  تأکید -تفاعیمؤسسات آموزش عالی غیران
مختلف )توسعه اطالعات و  هایبخشفعال در خصوص برقراری ارتباط با 

برقراری ارتباط با نهادهای  -و بیرون سازمانی( یسازمانارتباطات درون
)ارتباطات با سه  یمجلس شورای اسالم، گذار همچون وزارت علومقانون

 -غات مناسب در راستای جذب دانشجویان بیشتربازاریابی و تبلی -قوه نظام(
عان عنوان ذینفبه هاآنبرقراری ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان و والدین 

ون همچ ترنییبرقراری ارتباط با سطوح آموزشی مقاطع پا -آموزش عالی
 (یدستو باال یدستنییپا یهاوپرورش )ارتباطات با مؤسسات و نظامآموزش

در مراکز آموزش عالی موانعی وجود دارد  یسازیاجرای خصوصدر مسیر تدوین و 
 ،در این مسیر مثمر ثمر باشد تواندیکه برداشتن و ارائه راهکار برای اصالح این موانع م

د و اجراییات جدید هستن هانیگاه مانعی برای تدو، قبلی یهانیزیرا اجراهای قبلی و تدو
اقض برخی دیگر و مانع دیگری است و و قوانین و مقررات غیر مسنجم که برخی ن
ی و کارای تواندیدیگری نیست م یراستااجراییاتی که برخی مضر برخی دیگر و هم

 رونیازا، در این مسیر را کاهش دهد یسازیدر تدوین و اجرای صحیح خصوص یاثربخش
 موار آورده شده است و برای هرکدادر این بخش به این موانع توجه شده است و فهرست

 یهاراهکارهای اصالحی با توجه به اسناد و مدارک )ادبیات و پیشینه پژوهش( و مصاحبه
 شده آورده شده است:انجام

موانع تدوین و اجرا و راهکارهای اصالحی در جهت برخورد با موانع و راهکارها و  .9جدول 

 اصالحی بران آن یهاشنهادیپ

موانع تدوین و 
)ربیعی و  اجرا

 (1931، نظریان

و راهکارهای اصالحی در جهت برخورد با  هایشنهادپ انواع موانع تدوین و اجرا
 موانع

تصریح قانون اساسی بر رایگان بودن  موانع در قانون
قانون اساسی()در  91آموزش )اصل 

و  یگریکاهش دخالت وزارت علوم )دولت( در تصد
تمرکز آن بر بخش آموزش و پژوهش؛ افزایش 
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موانع تدوین و 
)ربیعی و  اجرا

 (1931، نظریان

و راهکارهای اصالحی در جهت برخورد با  هایشنهادپ انواع موانع تدوین و اجرا
 موانع

)ربیعی و 
 (1931، نظریان

 است که شدهانیب یمفاد قانون اساس
باید دولت شرایطی را فراهم کند که 

انند باسواد شوند و آموزش جامعه بتو
صورت رایگان به توده مردم باید به

ن فقدان قوانی -توسط دولت ارائه شود(
خصوصی در  یگذارهیحمایت از سرما

)قوانینی باید  یبخش آموزش عال
وجود داشته باشند که صنعت و دولت 

 یهاو مردم را به حمایت از نظام
مغایرت  -آموزش عالی سوق دهند(

با اصل ، هادانشگاه یسازیخصوص
)نظام بازتولید  یعدالت اجتماع

وجود قوانین منطبق بر  -بوردیو(
)دولت باید از  یدولت ییتمرکزگرا

و  یگذاراستیبه س یگریتصد
 نظارت حرکت کند(

توسط بخش مردمی و  یگذارهیسرما یهازهیانگ
بخش صنعت و  گذارانهیخصوصی و حمایت از سرما

 و تضمین قانونی دولت مقرراتبازار؛ ثبات در قوانین و 
 )ثبات سیاسی و یبخش خصوص یگذارهیبرای سرما

اقتصادی(؛ تغییر مؤسسات غیرانتفاعی به مؤسسات 
از مؤسسه  جادشدهیآموزش عالی دولتی؛ تصور ا

غیر سودآور است و این  یغیرانتفاعی یک مؤسسه
و  دهدیرا کاهش م گذارانهیسرما یگذارهیتمرکز سرما

ه صرفاً ب یرانتفاعیاین در حالی است که مؤسسات غ
ر به تدنبال کسب درامد و توجه به کمیت هستند و کم

اهکاری ر تواندیکیفیت توجه دارند. تغییر این نگرش م
مشکالت موجود باشد؛ تدوین و اجرای  در جهت حل

امنیت الزم و زمینه مساعد ، قوانین حمایتی و پیشنهادی
برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی 
و در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی در راستای منافع 

حقوقی  هاییتفور دولت و آحاد مردم؛ رسیدگی به
 یدائمو مؤسسات آموزش عالی کشور؛  هادانشگاه

 یازسکپارچهی؛ هادانشگاه یکردن استقالل و خودگردان
قوانین و مقررات نظام آموزش عالی با مشارکت 
حقوقدانان و خبرگان؛ حفظ یکپارچگی قوانین 

با سایر قوانین و مقررات کشوری در  یسازیخصوص
 راستای اهداف منافع اجتماعی و خصوصی و دولتی.

 موانع در اقتصاد
)ربیعی و 

 (1931، نظریان

غیرعادالنه بودن توزیع درآمدها در 
در اقشار مردم  یکشور )سطح درآمد

در کشور بسیار متفاوت است و 
با توجه به سطح درامد  یگذارمتیق

 پایین -اقشار مردم کار دشواری است(
بودن قدرت خرید اکثر مردم و عدم 

)اکثر مردم درامد  هیتوان پرداخت شهر
ز ا توانیو نم ضعیف و متوسطی دارند

ین بودجه )افزایش اصالح و توجه به بازارهای تأم
خیرین(؛ اصالح و ترمیم  یهامشارکت مردمی و کمک

 یهاتیموانع و محدود، بازار کار؛ رفع مشکالت
 یهانهیمناسب )پوشش هز یهاتجاری؛ اعطای وام

 تحصیلی یهانهیهزدانشجویی(؛ اعطای بورس یا کمک
از سوی دولت با بازپرداخت برای بعد از دوره 

رفاه دانشجویان نظام آموزش تحصیلی؛ تقویت صندوق 
دولتی و غیردولتی؛ پشتیبانی از مشارکت بخش 
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موانع تدوین و 
)ربیعی و  اجرا

 (1931، نظریان

و راهکارهای اصالحی در جهت برخورد با  هایشنهادپ انواع موانع تدوین و اجرا
 موانع

 یهاهنیاقشار مختلف انتظار دریافت هز
نبود  -آموزش در سطح باال را داشت(

ناشی از ، فضای رقابتی مناسب
نفوذ وابستگان به دولت )عدم اعمال

توجه به کمیت و کیفیت آموزش و 
پژوهش و فضای رقابت سازنده و سالم 

ناپایداری وضعیت  -در کشور(
یت و امن اقتصادی کشور و نبود ثبات

)نبود ثبات اقتصادی و وجود  یاقتصاد
 -مختلف در طول سال( یهاتورم

شی آموز هایفعالیتبودن  یراقتصادیغ
 سودآور )غیر هیو عدم بازگشت سرما

و عدم بازگشت  یبودن نظام آموزش
سرمایه و سودآور بودن به را 

 به این بخش( دارانهیتوجه سرماجلب

خصوصی و مردمی در اداره امور صنفی دانشجویان؛ 
تنوع در پرداخت تسهیالت به دانشجویان؛ کمک به 

دانشگاهی؛ انجام تبلیغات گسترده در  یهاایجاد شرکت
جهت جذب دانشجو و نیز انعقاد ، سایر کشورها

اعزام اساتید به سایر کشورها؛  ٔ نهیدرزمنامه تفاهم
ها؛ موظف در پژوهش یگذارهیحمایت برای سرما

به ارجاع مشکالت خود در قالب  هاسازمانساختن 
دوستانه و امور نوع یهاپژوهشی؛ ایجاد کمک یهاطرح

خیریه؛ ایجاد محیط مالیاتی مطلوب برای افراد و 
ی مال یاهاست که تمایل به پرداخت کمک ییهاشرکت

 یهااستیبرای مقاصد آموزشی دارند؛ اجرای س
ه دولتی و با بهر یهاتشویقی؛ اعطای وام از طریق بانک

ش برگرفته از دانشگاه؛ افزای یهاپایین؛ تأسیس شرکت
علم و  یهاو توسعه کمی و کیفی مراکز رشد و پارک

؛ توسعه دفاتر ارتباط با صنعت؛ استفاده از آوریفن
 امنا؛ رویکرد مشتری یهائتیو بازار در هفعاالن صنایع 
 سمیدانشگاهی؛ تقویت مکان هایفعالیتمحوری در 

؛ افزایش اعتماد صنعت و هادانشگاهبازاریابی توسط 
و بالعکس؛ اعطای مجوز فروش  هادانشگاهبازار به 

و پژوهشی( به بخش  ی)آموزش یخدمات دانشگاه
 )صنعت و بازار(. یدولتی و خصوص

 موانع در
 سیاست

)ربیعی و 
 (1931، نظریان

اقتصادی  یهاانحصار فعالیت بنگاه
 یدولتتوسط بخش دولتی و شبه

سود ده در کنار  هایبخش)واگذاری 
تر سود ده به بخش کم هایبخش

عدم انطباق عملکرد  -خصوصی(
و  22کلی اصل  یهااستیدولت باس

مربوط )حرکت دولت به  یهااستیس
 صحیح و یسازیسمت خصوص

عدم تداوم  -کارآمد و اثربخش(

دولت  یها؛ کم کردن دخالتهااستیایجاد ثبات در س
 یهااستیدر بخش خصوصی و جلوگیری کردن از س

ی رانه در برابر بخش دولتیگ دوگانه سهل گیرانه و سخت
درآمدها و پاسخگویی دولت؛  یسازو خصوصی؛ شفاف

نحوه نظارت دیوان محاسبات بر  یسازشفاف
نظارت بر  یها؛ مشخص کردن شاخصهادانشگاه

؛ تعیین نوع و سطوح نظارت و هادانشگاهعملکرد 
نظور منظارتی به یهاپاسخگویی؛ استفاده دولت از اهرم

خصوصی و یا مستقل؛  یهاایجاد رقابت میان دانشگاه
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موانع تدوین و 
)ربیعی و  اجرا

 (1931، نظریان

و راهکارهای اصالحی در جهت برخورد با  هایشنهادپ انواع موانع تدوین و اجرا
 موانع

با  یسازیخصوص یهااستیس
و مدیران در  گذاراناستیتعویض س

عدم وجود امکان نظارت  -کشور
 دولت )نبود نظام هایفعالیتدرست بر 

 دولت( یارزیابی کارایی و اثربخش

ارزیابی کیفیت و کمیت آموزشی و اعتبار سنجی تمام 
ها و مدارک مراکز خصوصی و دولتی و تمام برنامه

 توسط دولت.

موانع در ساختار 
 اداری

)ربیعی و 
 (1931، نظریان

 یعمیق و کاغذباز یساالروانیوجود د
)کاهش و حذف فرایندهای زائد 

وجود مشکالت ساختاری در  -اداری(
نامناسب  -نظام مدیریت آموزش عالی

 هایروشو  هااستیبودن و یا فقدان س
)تشویق  یمشارکت مردم یتوسعه

مشارکت مردمی در نظام آموزش عالی 
وجود  -عنوان حامی و مشاوره(به

 دولتی یهادوگانه دانشگاه هایفعالیت
شبانه و پردیس در  یهاند دوره)مان

 روزانه( یهاکنار دوره

توسعه و مشارکت مردمی؛ کاهش  هایروشثبات در 
گانه دو هایفعالیتدر کشور؛ از بین بردن  یساالروانید

دولتی؛ ایجاد پایگاه اطالعات جامع از  یهادانشگاه
خصوصی؛ تأسیس  یهادانشگاه یهاو ضعف هاییتوانا
بانک اطالعات و قوانین و مقررات آموزش  یاندازو راه

جذب و آموزش مدیران کارآمد ، عالی و مصوب؛ تأمین
 یهائتی؛ تشکیل و تقویت ههادانشگاهو اثربخش در 
خصوصی و غیرانتفاعی و مجامع  یهاامنای دانشگاه

 .هانهیآموزش در تمامی زم

موانع در 
 آموزش

)ربیعی و 
 (1931، نظریان

اعتقاد  -هادانشگاه فقدان آزادی علمی
و کاهش کیفیت  ییگرابه مدرک

 یسازیآموزشی در صورت خصوص
)توجه به کمیت و کیفیت  هادانشگاه

خروجی و ورودی در نظام آموزش 
و ایجاد تمایز بین  یبندطبقه -عالی(

 النیالتحصدانشجویان و فارغ
 یدولتی و خصوص یهادانشگاه

بر اساس  هادانشگاه یبند)رتبه
مختلف و تمایز بین  یهاهشاخص
نیروی  یهایو خروج هایورود

ی هارتبهبا  هادانشگاهانسانی از 
مختلف در جذب در صنعت و بازار 

 کار و ...(

آموزشی در مؤسسات  یهاوهیش یریپذانعطاف
مؤسسات  هایفعالیتخصوصی؛ کاربردی کردن 

 النیالتحصخصوصی؛ کاهش تمایز بین فارغ
 یسازکسانیدولتی و خصوصی با  یهادانشگاه

آموزشی و پژوهشی بین این دو بخش؛  یهادوره
؛ ایجاد و توسعه یعلمئتیحمایت مالی از اعضای ه

بانک دانشگاه؛ استفاده از سیستم پاداش و تسهیالت از 
ی؛ های نیروی انسانطریق رقابت و بر اساس شایستگی

ای طحمایت از پژوهش؛ یافتن معیارهای اصولی برای اع
اعتبارات آموزشی و پژوهشی به مراکز خصوصی؛ 
اطمینان از وجود حداقل معیارها و موازین معتبر علمی 

 هادانشگاهدر امر آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در 
ها؛ ایجاد یک نظام پایش و نظارت و ارزیابی و دانشکده
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موانع تدوین و 
)ربیعی و  اجرا

 (1931، نظریان

و راهکارهای اصالحی در جهت برخورد با  هایشنهادپ انواع موانع تدوین و اجرا
 موانع

د مستقل و آزا یهاکیفیت آموزش عالی؛ تشکیل گروه
 خصوصی. یهای دانشگاهبررسی کیفی و کم

موانع در فرهنگ 
و اجتماع 
 )جامعه(

)ربیعی و 
 (1931، نظریان

عدم شفافیت و نبود آگاهی الزم در 
و  یسازیخصوص هایروشمورد 

 یرسانفواید آن در سطح جامعه )اطالع
جامعه به فواید و  یسازدر جهت آگاه

نگرش  -(یسازیمقررات خصوص
زش آمو یسازیخصوصبهمنفی نسبت 

)ایجاد نگرش مثبت در افکار  یعال
 -(یسازیخصوصبهعمومی نسبت 

تمایل دولت در تسلط و دخالت در 
و  هادانشگاهامور فرهنگی و اجتماعی 

)کاهش دخالت دولت در  انیدانشجو
ترس از تغییر در شرایط  -(یگریتصد

موجود )مثل تغییر در شرایط نیروی 
 عدم اعتماد در -اشتغال و ...(، کار

دوراز به هادانشگاهانتقال  نهیمز
دولتی )از بخش دولتی  یهادخالت

 ترس از فاصله گرفتن از -ی(خصوصبه
معنوی و دینی حاکم در  یهاارزش

به سمت )حرکت  هادانشگاهسطح 
 یهاها و آرمانمرزهای علمی و ارزش

 جهانی و اسالمی و ایرانی(

؛ گسترش یسازیاجتماعی و قانونمند کردن خصوص
 و مردم؛ گذاراناستیآموزش عالی خصوصی در بین س

آموزشی برای مدیران  یهاها و کالسایجاد کارگاه
مراکز آموزش عالی؛ تغییر دیدگاه مدیران نظام آموزش 

 ؛ آگاه کردنهادانشگاهعالی کشور در خصوص استقالل 
آموزش عالی و بازگشت  یهانهیمردم و صنعت از هز

 .شانهیسرما

 یازسیهای خصوصبه دنبال پایش و واکاوی در تدوین و اجرای سیاستاین پژوهش 
 و هایاستراتژ رونیاین بخش است. ازا یهایها و استراتژآموزش عالی است و برنامه

این بخش )تدوین و اجرا( بر اساس مصاحبه و اسناد و مدارک  یهااستیها و سبرنامه
رکدام در صورت لزوم راهکارهای )ادبیات و پیشینه پژوهش( مرور شد و برای ه

 پیشنهادی و اصالحی آورده شد.
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)تدوین و اجرا( آموزش عالی در جهان و  یسازیابتدا عوامل دخیل رشد خصوص
محور )ناتوانی یا عدم تمایل دولت در پاسخگویی به  22ایران شناسایی شد و در 

زایش اف -تقاضاهای فزاینده به دلیل کمبود اعتبارات و کاهش هزینه سرانه دانشجویان
 هب ییگراتقاضا برای ورود به آموزش عالی به دلیل تبدیل آموزش عالی از نخبه

فیت کاهش ظر -تغییرات جمعیت شناختی متقاضیان ورود به آموزش عالی -ییگراتوده
اثربخش نبودن و ناکارآمدی و افت کیفیت مؤسسات  -مؤسسات آموزش عالی دولتی

از الگوهای سنتی آموزش و یادگیری و ارزیابی در  یریگبهره -آموزش عالی دولتی
ها و آموزش عالی در برنامه یزسایبر رشد خصوص تأکید -آموزش عالی دولتی

ای افزایش تقاضا بر -دولت یگریکالن توسعه کشور و کاهش تصد یهایگذاراستیس
و  آوریفن، تجهیزات، منابع -بازار کار ازیتحصیلی متنوع و موردن یهارشته

افزایش نسبت دانشجو به  -محدود در آموزش عالی بخش دولتی یهارساختیز
کاهش اعتماد عمومی و رضایت دانشجویان از  -الی دولتیدر آموزش ع یعلمئتیه

و غیر منعطف مؤسسات آموزش عالی  کیساختار بوروکرات -عملکرد آموزش عالی دولتی
گرش به رشد ن -تغییر روندهای بازار کار و نیاز به نیروی کار با تخصص متنوع -دولتی

اد در تأمین هزینه مشارکت افر جهیعنوان یک کاالی خصوصی و درنتآموزش عالی به
 -رشد رویکرد بازار محوری و ورود منطق نیروهای بازار در نظام آموزش عالی -آموزش

ر آموزش تر کردن از این منابع دمنابع بیشتر در آموزش عالی و استفاده اثربخش یریکارگبه
رشد اهمیت و توجه  -و تحوالت ناشی از آن شدنیرشد پدیده جهان -عالی خصوصی

 -ماعیاجت –تغییر و تحوالت سطح توسعه اقتصادی  -محور در کشورد دانشبه اقتصا
 لزوم رشد و -مسیر تحرک اجتماعی نیترعیعنوان سررشد نگرش به آموزش عالی به

افزایش تقاضا برای آموزش  -توسعه آموزش عالی و اصالحات ساختاری در این بخش
همچون  یالمللنیب هایسازمان یهاقیو تشو تأکید -عالی متنوع نسبت به بخش دولتی

موجود  یهایپاسخ به کاهش نابرابر -آموزش یسازیخصوصبه OECDبانک جهانی و 
و  هاشنهادیشدند و برای هرکدام پ یبندآموزشی در آموزش عالی دولتی( دسته

آموزش عالی در ایران  یسازیراهکارهایی اصالحی آورده شد. سپس الزامات خصوص
محور کلی قرار گرفتند و متناسب با هر بخش  3در بخش تدوین و اجرا آورده شد و در 

الزامات  -الزامات قانونی -و راهبردی یگذاراستیالزامی در تدوین و اجرا )الزامات س
الزامات  -الزامات مدیریتی و سازمانی -الزامات آموزشی و پژوهشی -مالی و اقتصادی
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عنوان اجرا و الزامات ارتباطی( بخشی به -الزامات زیرساختی -اعی و فرهنگیاجتم
و راهکارهای اصالحی اجرایی برای بخش تدوین و اجرا آورده شد. در ادامه  هاشنهادیپ

 موانع -موانع سیاسی -موانع اقتصادی -محور )موانع قانونی 1نیز موانع تدوین و اجرا در 
شدند و  یبندموانع فرهنگی و اجتماعی( دسته -یموانع آموزش -ساختاری اداری

 راهکارهای اصالحی در جهت برخورد با موانع به تفکیک هر بخش آورده شد. هاشنهادیپ
زمانی و مکانی است و این  یهاتیکه دارای محدود میکنیما در جهانی زندگی م

 شودیه مهاد دادبه سایر پژوهشگران پیشن تیپژوهش نیز از این امر مستثنا نیست. درنها
مختلف با محتوای مختلف دیگر بررسی کرده و نتایج آن  یهاکه این عنوان را در گروه

 را با نتایج این پژوهش مقایسه کنند و در جهت توسعه و تعمیم آن گام بردارند.
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، یدرس ریزیهبرنام، تربیتی علوم در پژوهش و دانش. ایران اسالمی جمهوری کشور در
21 ،19-111. 

 آموزش، مراکز یسازیخصوص نظری مبانی بر نقدی(. 1931. م. )س، سجادی و .ع، تسنیمی

 .21-15، 21 ،عالی آموزش در یزیربرنامه و پژوهش فصلنامه. عالی

دایره المعارف ، آراسته درضایحم، مترجم، آموزش عالی یسازیخصوص .(1939) .ب، جانسون
 انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.، آموزش عالی

 مؤسسه :تهران .لیعا آموزش به دستیابی افزایش یهاراه بررسی .(1939. )همکاران و جاودانی

 .عالی آموزش یزیربرنامه و پژوهش



 2479 زمستان/ 34ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   111

 

 یفیتوسعه ک، (1932) .ر .ح، یآبادنی؛ ز.ع، ؛ نوه ابراهیم. ر.ح، ؛ آراسته.ل، جمشیدی
 و یدو فصلنامه نوآور، های خردستیآموزش عالی در ایران و پیش با یسازیخصوص
 .33- 15، (9)1، ینیآفرارزش

، بهشتی شیرازی هادی ترجمه .عالی آموزش بخش در یسازیخصوص (.1911.)ر .د، جونز
 .512-233، عالی آموزش المعارف رهیدا مقاالت گزیده

آموزش عالی در ایران و ارائه راهکارهایی  یسازیموانع خصوص، (1931) .ز، نظریان ؛.ع، ربیعی
 .211-111، (2)2، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، هاآنجهت رفع 

 معاونت، آزاد اسالمی دانشگاه :تهران .رانیا در عالی آموزش یسازیخصوص (.193. ر. )ا، روشن

 .پژوهشی

 :تهران (.علوم انسانی بر تأکید با) ایران در عالی آموزش توسعه بر درآمدی (.1935. )ن، عزیزی

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکده

 در آن رفت ازبرون یهاراه و ایران عالی آموزش نظام ساختاری مسائل(. 1931. ب. )م، غفرانی

 .اسالمی شورای مجلس یهاپژوهش مرکز :تهران چهارم برنامه
تحلیل محتوای  .(1932) .م، ؛ قاضی طباطبایی.م ،فراست خواه؛ .ز، ؛ صباغیان.م، یمنی؛ .ا، فتح الهی

توسعه آموزش عالی با تمرکز تغییرات ساختاری و کارکردی استقالل نظام  یهابرنامه
 .25-21، (1)1، آوریفنفصلنامه سیاست علم و  .دانشگاهی

بررسی اهداف و ابزارهای سیاستی  .(1932) .ن، یی؛ ردا.س، ؛ روشنی.ح، ؛ کاظمی.ر .س، قاضی نوری
 .31-11، (9)1، آوریفنفصلنامه سیاست علم و  .آوریفندر اسناد مرتبط با علم و 

. (1935). گ، ؛ مهران.ر. غ، ؛ ذاکر صالحی.م، دوزی سرخابییمنی ؛ .س .م، قریشی خوراسگانی
ت فصلنامه سیاس، عالی آموزش یسازیخصوص نهیشده درزمتحلیلی بر مطالعات انجام

 .31-11، (1)3، آوریفنعلم و 

European commission. (2003). Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report 
For Turkey. A publication from the innovation / SMEs Programmemme. 

Soete, L. STRATA-ETAN Expert Group (2002). Benchmarking National Research 
Policies: The Impact of RTD on Competitiveness and Employment (IRCE), 
European Commission, DG Research, Brussels. 

European Commission. (2009). The Open Method of Coordination in Research 
Policy: Assessment and Recommendations. Brussels: DG Research. 

OECD, F. M. (2002). Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development. The Measurement of Scientific and Technological 
Activities Series. Paris. 

Tbilisi, G. (2002). Private Higher Education. UNESCO. Policy forum. No16. 
Available at: http://www.bc.edu/cihe/ 

Altbach, P. G. (2006). International higher education: Reflections on policy and 
practice Center for International Higher Education, Boston College. Available 
at: http/www.bc.edu/cihe/. 



 114 ... در اجرا و تدوین هایاستراتژی و الزامات 

 

Smolicz, J. J. (1999). Privatization in higher education: Emerging commonalities and 
diverse educational perspective in the Philippines,Australia,Poland and Iran, 
Journal of development and society, 28(2), 228-250. 

Mora, J. G. (2005). Public-Private partnerships in Latin America: A review based on 
four case studies, prepared for the conference: mobilization the private sector 
for public education, Co- sponsored by world bank. Kennedy school of 
government,Harvard university.october. PP. 5-6. 

Lyall, K. C., & Sell, K. R. (2006). The de facto privatization of American public 
higher education. Change: The Magazine of Higher Learning, 38(1), 6-13. 

Akpotu, N. E., & Akpochafo, W. P., (2009). An Analysis of Factors Influencing the 
Upsurge of Private Universities in Nigeria”, J SocSci, 18 (1), 21-27. 

Alemu, D. S. (2010). Expansion vs. Quality: Emerging Issues of For-profit Private 
Higher Education Institutions in Ethiopia, International Review of Education, 
56, 51–61. 

Altbach, P. G. (2007). The Private Higher Education Revolution: An Introduction. 
Tiwari, S. (Ed). Education in India (217-227), Atlantic Publishers and 
Distributors. 

Altbach, P. G., & Levy, D. C. (2005). Private Higher Education: A Global Revolution, 
Sense Publishers, Netherlands. 

Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). Trends in Global Higher 
Education: Tracking an Academic Revolution, Published by UNESCO. 

Baba, M. (2003). Who Should Pay for Higher Education? A Japanese Perspective, 
Higher Education in Europe, 28 (4), 559-568. 

Balbachevsky, E., & Schwartzman, S. (2011). Brazil: Diverse Experiences in 
Institutional Governance in the Public and Private Sectors, 

W. Locke et al. (Eds.). Changing Governance and Management in Higher Education 
(35-56), the Changing Academic Profession in International Comparative 
Perspective 2. 

Bernasconi, A. (2006). Does the Affiliation of Universities to External Organizations 
Foster Diversity in Private Higher Education? Chile in Comparative 
Perspective, Higher Education, 52, 303–342. 

Casillas, C. S. (2010). The Growth of the Private Sector in Mexican Higher Education, 
Kinser, K. et al. (Eds), the Global Growth of Private Higher Education (9-21), 
Wiley Periodicals. 

Chae, J-E., & Hong, H. K. (2009). The Expansion of Higher Education Led by Private 
Universities in Korea. Asia Pacific Journal of Education, 29(3), 341-355. 

Crnkovic, B., & Pozega, Z. (2007). Causes and models of privatization in higher 
education. Interdisciplinary Management Research. Fourth Symposium. 
Faculty of Economics in Osijek. 124-134. 

DeAngelo, L., & Cohen, A. (2000). Privatization: The Challenge ahead for Public 
Higher Education. Report-Descriptive, Available at: http://www.eric.ed.gov/ 
ERICWebPortal /search/ detailminijsp?_ nfpb=true& _&ERICExtSearch 
_SearchValue_0=ED443310&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=E
D4433 10. 

Dennison, G. (2003). Privatization: An Unheralded Trend in Public Higher Education, 
Innovative Higher Education, 28 (1), 7-20.  

Fielden, J., & Cheng, K. (2009). Financial Consideration. Bjarnason, S. et al. (Eds.). 
A New Dynamic: Private Higher Education (29-49). UNESCO. 

Fielden, J., & LaRocque, N. (2008). The Evolving Regulatory Context for Private 
Education in Emerging Economies, Discussion paper. The World Bank Group, 
International Colloquium on Private Education. 

http://www.eric.ed.gov/


 2479 زمستان/ 34ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   113

 

Geethanjali, V., & Prasad, Ch., & Raja, R. M. (2008). Privatization of Higher 
Education: Some Issues. Kishan, N. R. (Ed), Privatization of Education (46-
57), A P H Publishing Corporation, Delhi. 

Ginsburg, M., Espinoza, O., Popa, S., & Terano M. (2006). Privatisation, Domestic 
Marketisation and International Commercialisation of Higher Education: 
vulnerabilities and opportunities for Chile and Romania within the framework 
of WTO/GATS, Societies and Education, 1 (3), 413-445. 

Goodman, R. (2010). The Rapid Redrawing of Boundaries in Japanese Higher 
Education, Japan Forum, 22 (1-2), 65-87. 

Ilusanya, G., & Oyebade, S. A. (2008). From Public University Dominance to Private 
University Policy Initiatives in Nigeria: The Push and Pull Factors, Higher 
Education Management and Policy, 20 (1), 71-88. 

Jantan, M., Chiang, C. H., Shahnon, S., & Sibly, S. (Eds). (2006). Enhancing Quality 
of Faculty in Private Higher Education Institutions in Malaysia, Institute 
Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara. 

Kerekes, C. B. (2010). Privatize It: Outsourcing and Privatization in Higher 
Education, Hall, J.C. (Ed.). Doing More with Less: Making Colleges Work 
Better (235-247). New York: Springer. 

Kim, S., & Lee, J. H. (2006). Changing Facets of Korean Higher Education: Market 
Competition and the Role of the State, Higher Education, 52, 557–587. 

Kusumawati, A. (2010). Privatisation and Marketisation of Indonesian Public 
Universities: A Systematic Review of Student Choice Criteria Literature, 
paper presented in The Indonesian Student International Conference, 
Australia, 16-18 July. 

Kwiek, M. (2003). The State, the Market, and Higher Education: Challenges for the 
New Century, Kwiek. M. (Ed.). The University, Globalization, Central Europe 
(71-114). Frankfurt a/Main and New York: Peter Lang. 2003. 

Lane, J. E. (2010). Private Higher Education in Dubai: Growing Local versus 
Importing Foreign Campuses, Kinser, Kevin et al(Eds), The Global Growth of 
Private Higher Education, Wiley Periodicals, 63-75. 

Levy, D. C. (2011). Public Policy for Private Higher Education: A Global Analysis, 
Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 13(4), 383-396. 

Martin, M., & Stella, A. (2007). External Quality Assurance in Higher Education: 
Marketing Choices. UNESCO, Available at: http://www.bc.edu/cihe/. 

McCowan, T. (2004). The Growth of Private Higher Education in Brazil: Implications 
for Equity and Quality, Journal of Education Policy, 19 (4), 453-472. 

McCowan, T. (2007). Expansion without Equity: An Analysis of Current Policy on 
Access to Higher Education in Brazil, Higher Education, 53, 579–598. 

Mok, K. H. (2011). Liberalization of the Privateness in Higher Education: Funding 
Strategies, Changing Governance and Policy Implications in Asia, Teixeira, 
P. N., & Dill, D. D. (Eds), Public vices, private virtues? Assessing the effects 
of marketization in higher education (19-43), Rotterdam. Sense Publishers. 

Nagaraju, M. T. V., & Suresh, K. (2008). Privatization in Higher Education, Kishan, 
N Ramnath (Ed), Privatization of Education (95-103). A P H Publishing 
Corporation, Delhi. 

Nicolescu, L. (2009). Applying Marketing to Higher Education: Scope and Limits, 
Management & Marketing, 4 (2), 35-44. 

Oketch, M. (2009). Public–Private Mix in the Provision of Higher Education in East 
Africa: Stakeholders’ Perceptions, Compare, 39 (1), 21–33. 

Osokoya, I. O. (2007). Privatization of University Education in Africa: Lessons from 
the Theories and Practices of the United States of America and Japan, 
International Journal of African & African American Studies, VI (2), 1-10. 



 111 ... در اجرا و تدوین هایاستراتژی و الزامات 

 

Pachuashvili, M. (2007). Changing Patterns of Private-Public Growth and Decline: 
The Case of Georgian Higher Education, PROPHE working paper. Available 
at: http://www.albany.edu/ dept/eaps/ prophe/. 

Pachuashvili, M. (2011). Governmental Policies and their Impact on Private Higher 
Education Development in Post-Communist Countries: Hungary, Latvia, 
Lithuania and Georgia, 1990–2005, Journal of Comparative Policy Analysis: 
Research and Practice,13 (4), 397-410. 

Praphamontripong, P. (2010). Public Policy and the Growth of Private Higher 
Education in Thailand, Kinser, K. et al (Eds), The Global Growth of Private 
Higher Education, Wiley Periodicals, 77-90. 

Priest, D. M., & John E. P.S. (2006). Privatization and Public Universities. Indiana 
University Press. 

Ramos, A. R. (2009). Access in Private University in Japan- J.F. Oberlin University 
Case Study. Publishe Thesis presented to the University of Aveiro to fulfil the 
formalities essential to obtain the degree of European Master in Higher 
Education. 

Rizvi, F. (2006). The Ideology of Privatization in Higher Education: A Global 
Perspective, Priest, D. M., & John E. P.S. (Eds). Privatization and Public 
Universities (65- 86). Indiana University Press. 

Sanyal, B. C. (1998). Diversification of Sources and the Role of Privatization in 
Financing of Higher Education in the Arab States Region. International 
Institute for Educational planning/ UNESCO. 

Scott, G. (1997). The Winds of Privatization: A Typology for Understanding the 
Phenomenon in Public Higher Education, Annual meeting of the association for 
the study of higher education, Available at: http://www.eric.ed.gov/ 
ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_Search 
Value _0=ED415820&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED4 15820. 

Shah, M., & Brown, G. (2009). The Rise of Private Higher Education in Australia: 
Maintaining Quality Outcomes and Future Challenges, In proceeding of 
AUQF, Internal & External Quality Assurance: Tensions & Synergies, 1–3 
July, Australia, 143-150. 

Sivalingam, G. (2006). Privatization of Higher Education in Malaysia, Published by the 
Forum on Public Policy, Available at: http://www.forumonpublicpolicy.com/ 
archive07 /sivalingam.pdf. 

Slantcheva-Drust, S. (2010). Private Higher Education in Bulgaria: Making a 
Difference, Kinser, K. et al. (Eds), The Global Growth of Private Higher 
Education (37-50), Wiley Periodicals. 

Teixeira, P. (2009). Mass Higher Education and Private Institution, Higher Education 
to 2030, 2, OECD publication. 

Tham, S. Y. (2011). Exploring Access and Equity in Malaysia’s Private Higher 
Education, ADBI Working Paper 280. Tokyo: Asian Development Bank 
Institute, Available at: http://www. adbi.org/workingpaper/2011/04/19/4513. 
access.equity.malaysia.higher.educ/ 

Varghese, N. V. (2004). Private Higher Education, UNESCO. 
Wei, B. (2009). Formational Mechanism and Regional Growth Patterns of Private 

Higher Education in China”, Chinese Education and Society, 42 (6), 74–90. 
Welch, A. R. (2007). Blurred Vision? Public and Private Higher Education in 

Indonesia, High Educ, 54, 665-687. 
White, B. P., & Eckel, P. D. (2008). Collective Foresight: The Leadership Challenges 

for Higher Educations Future, American Council of Education. 
Whitney, K. M. (2003). The Privatization of Public Higher Education: The 

Relationship between State Control and State Funding of Public Institutions of 

http://www.albany.edu/
http://www.eric.ed.gov/%20ERICWebPortal/
http://www.eric.ed.gov/%20ERICWebPortal/
http://www.forumonpublicpolicy.com/%20archive07
http://www.forumonpublicpolicy.com/%20archive07
http://www/


 2479 زمستان/ 34ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   111

 

Higher Learning, (Doctoral dissertation), Retrieved from Google scholars, The 
University of Texas at Austin. 

Wilkinson, R., & Yussof, I. (2005). Public and Private Provision of Higher Education 
in Malaysia: A Comparative Analysis, Higher Education, 50, 361–386. 

Wongsothorn, T., & Wang, Y. (1995). Private Higher Education in Asia and the 
Pacific: Final Report, UNESCO PROAP and SEAMEO RIHED. 

Yussof, I., & Othman, J., & Wilkinson, R. (2008). Demand for Private Higher 
Education in Malaysia: The Case of Twining Program, Universiti Kebangsaan 
Malaysia. 


