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  چکیده

آن با استفاده  عملکرد،یعالآموزش  يسازیخصوصمربوط به  اتیادبعالوه بر مرور  ،حاضر ۀدر مطالع

 یدولتریغو  یدولتها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاهرانیمدسا و ؤپرسش از ر زینو  ينظراز متون 

-یخصوصروند   یکلبه طور  کهدهد  یمنشان  یبررسجینتا.شده است یبررس  کشور  یانتفاعریغـ 

بـدون  : اسـت  ریـ زيهـا یژگـ یويدارابخش هاسـت و   ریساهیشباریبسرانیادر  یعالآموزش  يساز

 بـدون رقابـت،  در آن، یدولتو شبه  یدولتده بخش نقش گستر کناردر   یواقعیخصوصحضور بخش 

، یخـارج سسات ؤبدون حضور م،تیفیکیابیارزونظارت  يهابدون چارچوب بازار، يسازبدون آزاد

ـ نو  ينظـر یمبـان بـدون  ،یواقعـ یخصوصـ از بخـش   یقانونو  یماليهاتیحمابدون  اسـتفاده از   زی

از  یناشـ يفشـارها بـه   ییپاسخگوها در جهت تن یعالبه عنوان ابزار گسترش آموزش  يسازیخصوص

 يسازیخصوص  حیصحياجرايبراییشنهادهایپزینانیپادر .یعالورود به آموزش  یاجتماعيتقاضا

  .ارائه شده است کشوردر  یعالآموزش 

  

رانیمـد سـا و  ؤر ،یدولتـ ریـ غو  یدولتـ یعـال سسـات آمـوزش   ؤم، يسـاز یخصوص:واژگان کلیدي

  .یعالآموزش  يسازیصوصخروند ، ها دانشگاه
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  مقدمه

 شیبـ یعالآموزش  اکنونهم  به موازات آن .است يانهیپرهزبخش  یعالبخش آموزش 

ــان  ــه همــان  کشورهاســتياقتصــادرشــد  محــركيگــریداز هــر زم ــمو ب در  زانی

يهـا  فرصـت آنـان در   کـردن میسـه جامعـه و   مختلفاقشـار  يهـا  آرمانکردن برآورده

ـ امواجه شدن با  کهچرا  ؛دارد تیاهمیاجتماعو  ياقتصاد  شـبرد یپيبـرا هـا   آرمـان  نی

ـ اهمهـا از   دولـت  يبرایاجتماعروابط  میتحکو  یاسیساهداف  برخـوردار   يادیـ زتی

انیدانشـجو میتعليبرادارد تا در حد توان خود  ازینیعال، آموزش لیدلنیهمبه . است

کنديگذار هیسرمانهیزمنیاتالش و در  شتریب
١
.  

، رشـد  یآموزشـ مخـارج   تداركمشاغل سودمند،  تدارك، یاجتماعيتقاضاشیافزا

 یعـال  آمـوزش کهاست  یلئمسا، همه جزو یخودگردانيها شهیانداقتصاد بازار و ظهور 

چـون تنـوع    يدیـ جدبـا موضـوعات    یعـال  آمـوزش و به تبع آن،  کردهرا دچار چالش 

 بـان یگردسـت بـه    یعالآموزشتیفیکبه آن و  یدسترسزانیمآموزش،  يبراها  فرصت

.شودیمستهینگرها  چالش نیاغلبه بر  يبرايابزاربه عنوان  يسازیخصوصاست و به 

ـ فعالدر اکثر کشورها به دنبال افزایش کارایی از طریق سپردن  يسازیخصوص  هـا  تی

طرفداران مکانیسـم خـود سـامان بخـش     . به مکانیسم خود سامان بخش بازار آزاد است

ها و بنگاه ها از بخش دولتی بـه بخـش خصوصـی    سازمانورند که انتقال بازار بر این با

ـ  ) افزایش کارایی(در رابطه با این هدف . همراه با افزایش کارایی است ۀباید بـه دو مقول

اگر چـه افـزایش   . کرد توجه خاص 3»کارایی تخصیص منابع«و  2»کارایی داخلی بنگاه«

اسـت، ولـی بایـد توجـه      يسـاز یخصوصکارایی در هر دو مورد به عنوان هدف اصلی 

داشت که این دو مقوله لزوماً در طـول همـدیگر نیسـتند و گـاه سیاسـتگذار در فراینـد       

ممکن به عبارت دیگر،. یکی را به جاي دیگري فدا کند شودیممجبور  يسازیخصوص

بین افزایش کـارایی داخلـی بنگـاه و کـارایی تخصـیص منـابع         4ییجا جابهیک است با

  )1385طباطبایی یزدي، . ( شویم مواجه

                                                                                                                
1.Barr and Crawford 2005.
2. Internal Efficiency
3. Allocation Efficiency
4. Trade-off
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از  شیبــاریبســیعــال آمــوزشيســازیخصوصــاالت در مــورد امــروزه تعــداد ســؤ

 کهیانتقاداتاز جمله . دهدود را در قالب انتقاداتی نشان میاالت خاین سؤ.  هاست پاسخ

و  تیریمـد نـازل   تیـ فیکو  نییپـا يور بهـره بـودن،   نهیهزپر  شودیمیعال آموزشبه 

)1387، روشن. (ها است انشگاهد يرهبر

هـاي  باید ابتدا دالیل ایجـاد بنگـاه   يسازیخصوصبه منظور ارزیابی درست سیاست 

ـ  ).1377وندر هوون و سیراتسکی ،( عمومی را بیان کرد ل عـدم تمایـل   یکی از ایـن دالی

.هایی است که از ریسک باالیی برخوردارنـد گذاري در رشتهبخش خصوصی به سرمایه

مخاطره طلب گذاران هیسرماوزه هایی تنها در چنین ح
١

دولـت  ،از این رو. شوندمیوارد 

هایی از فعالیت را به عهـده  در مراحل اولیه ایجاد چنین شاخه خود مجبور است حداقل

سـیس دانشـگاه تهـران در سـال     أاز جمله این موارد آموزش عالی است کـه بـا ت  .بگیرد

امـا بـه مـرور بخـش خصوصـی نیـز بـه        از سوي دولت به آن رسمیت داده شد 1313

مطـرح بـوده    يسـاز یخصوصـ اسـتقبال از   يبرایمختلفلیدال. آموزش عالی راه یافت

شیافـزا ،تیـ فیکشیافـزا ، یعـال  آمـوزش مؤسسات  نیبرقابت  شیافزا:از جمله ؛است

بـه   کمـک دولـت و   یبارمـال کـاهش بـه   کمـک ، یعـال  آموزشیرونیبویدرونییکارا

  .یعال آموزشگسترش 

شواهد تجربـی، ایـن نکتـه کـه افـزایش رقابـت، منجـر بـه افـزایش تبعـات مثبـت            

بـه عـالوه، برخـی مطالعـات، مؤکـداً پیشـنهاد       . کند شود را تأیید می سازي می خصوصی

) از دولت به بخش خصوصی(آمیز، بیش از انتقال مالکیت  کنند افزایش محیط رقابت می

انـد کـه موفقیـت     ا بـه تجربـه دریافتـه   هـ  دولـت .دهـد  کارایی اقتصادي را افـزایش مـی  

سازي مستلزم اجراي یک بسته سیاستگذاري خصوصی
٢

و اجراي چند سیاست و برنامه  

هـاي دولتـی،    در معرض رقابـت قـرار دادن شـرکت   : از جمله. به موازات یکدیگر است

گذاري، ایجاد بازار مدیران، دور نگاه داشتن  دسترسی آزاد بخش خصوصی براي سرمایه

... .سازي از مالحظات سیاسی و  صوصیبحث خ
٣

  

                                                                                                                
1. Venture Capitalist
2. Package
3. Kikery and Nellis, 2004
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ـ ایعـال آمـوزش   يسـاز یخصوصعملکردیبررسحاضر، ۀهدف مقال پـس از   رانی

تـر آن در  حیصـح انجـام   يبراییراهکارهاارائه  زینونقاط ضعف آن  يواکاوانقالب و 

  .است  ندهیآ

  روش

يکارهـا ۀمطالعـ اسـناد و   یبررسـ و  یفیتوصـ و  ياکتابخانهابتدا با روش  ،در این مقاله

و  يگـردآور پژوهشـگران   ریساۀ، تجربتاکنونانجام گرفته   یخارجو  یداخلیپژوهش

  .دشيبنددسته 

يهـا دانشـگاه  يرؤسـا پرسشـنامه نظـر    قیطرو از  یشیمایپبا استفاده از روش  همچنین

آمـوزش   يسازیخصوص،  در مورد رانیایعالآموزش  یخصوصسسات ؤم رانیمدو  یدولت

به دلیل اینکـه پرسشـنامه اسـتانداردي در    . شد دهیپرسآن  رامونیپمشکالتو  رانیادر  یعال

.ساخته طراحی شـد ۀ محققسازي آموزش عالی وجود نداشت، یک پرسشنام مورد خصوصی

هـاي کـامالً مخـالف،     گویه بود که بـا مقیـاس لیکـرت بـا انتخـاب      17شامل  پرسشنامهاین 

. بندي شده بود ق  طبقهمخالف، تاحدودي، موافق و کامالً مواف

دانشـگاه هـا و مؤسسـات     رانیمـد سا و ؤر يبراپرسشنامه ارسالی 256در مجموع از

پرسشنامه تکمیـل و ارسـال    142تعداد   یانتفاعریغـ   یدولتریغو  یدولتآموزش عالی 

از تعــداد کــل . درصــد بــود 5/55هــا  نــرخ بازگشــت پرسشــنامه ،بــدین ترتیــب. شــد

ها و مؤسسات آموزش مربوط به دانشگاه) درصد 4/44(عدد  63هاي تکمیلی  پرسشنامه

ها و مؤسسات  مربوط به دانشگاه) درصد 6/55(عدد  79و ) یانتفاعریغ(عالی خصوصی

آموزش عالی دولتی بود که طبق تعریف سازمانی زیر مجموعۀ وزارت علوم، تحقیقـات  

يصوراعتبار .شدند اوري محسوب میو فنّ
١

ـ تاامـر   نیصـ متخصپرسشـنامه توسـط      دیی

کرونباخيآلفاگشت و از آماره 
٢

ـ قابلسـنجش   يبـرا  ـ پا(اعتمـاد   تی ـ ییای )یـی رواای
٣
 

  .به دست آمد/. 71سؤاالت  ییروازانیم. دشسؤاالت پرسشنامه استفاده 

هنوز هم براي تئوري اقتصادي مشکل است کـه تفـاوت   به نظر برخی پژوهشگران،

                                                                                                                
1. Face Validity
2. Cronbachs Alpha
3. Reliability
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.دهـد  هاي خصوصی و عمومی را توضـیح  دقیق بنگاه
١

ارزیـابی تـأثیرات    ،از ایـن روي 

ایـن مشـکل اسـت کـه آثـار      . سازي بر اقتصـاد کـالن، کـاري مشـکل اسـت      خصوصی

هاي اقتصادي بخش خصوصی و بخش دولتی بر متغیرهاي اقتصـاد کـالن ماننـد     فعالیت

GDPهاي خصوصی و  فعالیت انبوه بنگاه .، نرخ بیکاري و کسر بودجه را مشخص کنیم

. پـذیر نیسـت   دهد و مجزا کردن دقیق تأثیرات آنهـا امکـان   ان روي میدولتی در یک زم

سازي بایستی دقت کرد که آیا سهم و نقش دولت در سایر  در تحلیل خصوصی ،بنابراین

کننـد   هایی که منافع بلندمدت اجتماعی و اقتصادي را ایجاد مـی  امور اجتماعی و فعالیت

زي به معنی برداشـتن بـار از روي دوش   سا افزایش یافته است یا نه؟ در واقع، خصوصی

تـر از سـوي دولـت     هـاي جدیـد و مهـم    دولت نیست، بلکه به معنی پذیرش مسـئولیت 

.است
٢

  

در مورد عدم  ینگرانيبرايادیزلیدالهنوز :سازي آموزش عالیموافقان خصوصی

او وجـود   یاصلفیوظاریسابا  سهیمقادر  یعالبودجۀ آموزش  نیتأمدولت در  ییتوانا

مربـوط بـه آمـوزش     يها نهیهزبه  توانیمیعالآموزش  بیرقيها نهیهزاز جمله . دارد

 هیقضـائ مربوط به قوه  يها نهیهززینو  یبهداشتيها نهیهزو متوسطه،  ییابتدايها دوره

رکـود و  يکسـاد در زمـان   مشکالتنیاو . کرداشاره  یخارجو  یداخلتیامننیتأمو 

و تنهـا شـامل    کوچـک یدانشـگاه يها ستمیس، شیپال س 50. شودیمدیتشدياقتصاد

ـ تکنولوژو  یفنـ يهـا  شرفتیپلیدلبودند، امروز به  یلیتحصرشتۀ  يمعدودتعداد  ، کی

 سیتأسـ تـر،   گسـترده  یلیتحصيها رشتهنیچنو هم انیدانشجوو با  شتریبيها دانشگاه

.اند شده
٣

  

د بیشـتر بـه حـال خـود     براي آموزش عالی میلتون فریدمن معتقد است که آن را بای

کند باید از طریـق شـهریه مخـارج     عالی که دولت اداره می گذاشت و مؤسسات آموزش

اي  فریدمن بر این عقیده است که مخارج آموزش تخصصی و حرفه .خود را تأمین کنند

گـذاري در انسـان    سـرمایه  ةزیرا بازد ؛می شوند مند بهرهرا باید آنهایی بپردازند که از آن 

                                                                                                                
1 .Schmidt, 1996
2 .Sheshinski and Lopez – Calva 2003
3 .Barr and Crawford-2005
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دلیـل دخالـت دولـت در امـر      نیتـر  عمـده فریـدمن  ) 1375-ابراهیمی.(یاد استبسیار ز

عمـومی و   يهـا  آمـوزش آموزش را، وجود آثار خارجی آن و تأثیر این عامل در سـطح  

وجود حـداقلی از سـواد و پـذیرش گسـترده     . داندیمآموزش فنی و تخصصی متفاوت 

ات و دموکراتیـک ضـروري   بـا ثبـ   يا جامعـه مشترك، براي تداوم  يها ارزشاز  يا دسته

اما وجود آثار خارجی، دخالت دولت را در . است و آموزش در هر دو مقوله مؤثر است

درصـورتی کـه عمـوم    ؟بخشـد یمـ چه سطوحی از آموزش و به چه میزان مشـروعیت  

آموزش اجباري کودکان خود را در دوره ابتـدایی بپردازنـد،    ۀشهروندان قادر باشند هزین

وزش عمومی ضروري نیست، اما وجـود تفـاوت بـین خانوارهـا از     دخالت دولت در آم

را گزاف آموزش استاندارد، دخالت دولـت   يها نهیهزحیث تعداد فرزند و منابع مالی و 

ابتـدایی را   ةدور يهـا  آمـوزش پرداخت یارانه بـه   ها دولت،از این رو. سازدیمضروري 

وسـطه نیـز داراي آثـار خـارجی     مت ةدور يهـا  آمـوزش رسدیمبه نظر . اند شدهدار عهده

شدن مشـاغل سیاسـی و    دار عهدهرا براي  يتر قیالزیرا افراد تواناتر و  ؛است يا گسترده

اما . کنندیمبه این سطح نیز یارانه پرداخت  ها دولتبه این دلیل، . کندیماجتماعی آماده 

یار اثـرات  عالی و تخصصی بر اساس مع يها آموزشفریدمن معتقد است دادن یارانه به 

تعیین کرد کـه بـه کـدام یـک از سـطوح       دقیقاً توانینمنیست؛ زیرا  ریپذ هیتوجخارجی 

با باال رفـتن از نردبـان آمـوزش، آثـار     . آموزش و به چه میزان باید یارانه پرداخت شود

تـأمین   تـا اینجـا  . شـود یمـ تر رنگخارجی آن، کاهش یافته و توجیه پرداخت یارانه کم 

عملی نهادهاي آموزشـی توسـط    ةی توسط دولت مطرح بود، اما ادارمالی سطوح آموزش

تـأمین مـالی مؤسسـات     ۀبه نظر فریـدمن الزمـ  . دولت با هیچ مبنایی قابل توجیه نیست

هاي متداول دخالت دولت در بخـش   فریدمن ابتدا روش. آموزشی ملی کردن آنها نیست

یچ عنـوان دلیلـی بـراي دولتـی     کند و نقصان بازار سرمایه را به ه آموزش عالی را رد می

  )1378-رفعت جاه. (داند ها نمی دن، یا پایین نگه داشتن شهریه دانشگاهکرکردن، رایگان 

محصـول   االغلـب یعلـ يسـاز یخصوصـ :سازي آمـوزش عـالی  مخالفان خصوصی

يها سازماندر هر جامعه است و اگر نهادها و  یدولتينهادهاوبیمعناقص و  عملکرد

به وجود  يسازیخصوصلۀ طرح مسئ يبراییجاچه بسا  ،ندکنتیفعالیدرستبه  یدولت

اقدام سیاسـی اسـت کـه بـه عنـوان       يسازیخصوصدر اغلب موارد،  ،به هر حال ،دیاین
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دشـو یمءتعدیل ساختاري یا ایجاد تغییرات سیاسی اجرا تر گستردهۀبخشی از یک برنام

  .)1377وندر هوون و سیراتسکی ،( 

اثـر   ،اعتقاد دارند یبرخکهییجادارد تا  زینینیمخالفش عالی سازي آموز خصوصی

مؤسسـات آمـوزش عـالی     .سازي بر آموزش عالی تقریباً تمامـاً منفـی اسـت    خصوصی

 Trade)بهتــر اســت آنهــا را مؤسســات تجــاري   یبرخــخصوصــی کــه بــه اعتقــاد 

Institutions) کـوچکی  در کشـور  . اي در حـال رشـد هسـتند    گونه به طور قارچ ،نامید

تنهـا تعـداد   . مؤسسه آموزش عالی خصوصی وجـود دارد  40همچون السالوادور حدود 

ـ    هاي خصوصی توانسته معدودي از دانشگاه خـدمات داشـته    ۀاند کیفیـت بـاالیی در ارائ

انجـام تحقیقـات   . کننـد  هاي در سطح پایین بسنده می باشند و اغلب آنها تنها به آموزش

یابد و محققان  هاي کشورهاي در حال توسعه کاهش می اهپایه نیز بدین ترتیب در دانشگ

»کاربردي بودن«در اثر تأکید بر 
١

هـا مجبـور بـه دور شـدن از انجـام تحقیقـات        پژوهش

عالوه بر آن، در کشورهاي در حال توسـعه، والـدینی کـه منـابع مـالی      .شوند مستقل می

ختی بـراي انتخـاب   کمی در اختیار دارند و صاحب چندین فرزند هستند، در موقعیت س

؛قرار دارند
٢

عـالی خصوصـی در    چرا که هزینه و شهریه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش

به طوري کـه تنهـا    ؛عالی دولتی بسیار باالست مقایسه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش

. کننـد ها و مؤسسات تحصـیل  سط و باال قادرند در این دانشگاهدارندگان درآمدهاي متو

 ۀکه توانایی پرداخـت مخـارج و شـهری   بضاعت به واسطۀ این درآمد و بیم دانشجویان ک

 یعال آموزشدانشگاه ها و مؤسسات خصوصی را ندارند معموالً دانشگاه ها و مؤسسات 

  .کنند خصوصی اغلب مشتریان توانگر را جذب می

ـ   لگـران یتحلاز  یبرخـ یاسـ یساز بعد اقتصـاد  از سوي دیگر،  یمـال مین أمخـالف ت

. انـدازد را که استقالل آنان را به خطر مـی چ ؛از طریق بخش خصوصی هستند هادانشگاه

-یميبازارگرفتن رفتار  شیپعده  این روش، دانشگاه ها را مجبور به در  نیاةدیعقبه 

واشبورن فریجنافراد  نیااز جمله . کند
٣

انحـراف  :بنگاه -دانشگاه"کتابدر  کهاست ()

                                                                                                                
1 . Applicability
2 . Koblitz, 1998
3. Jennifer Washburn



آموزشی يها نظامر پژوهش د  82

يآمـار هـا را بـه صـورت    شـدن دانشـگاه   يبازاریعلمو تبعات  بیمعا"یعالآموزش 

هـاي  اند که یافتـه اده است که محققان تحت فشار بودهو مواردي را نشان د کردهیبررس

يودهیـ عقبـه  . تحقیقاتی خود را که به ضرر شرکت بخصوصی بوده است منتشر نکنند

بـه   کـه کنـد یمـ لیتبد» دانشگاه يبازاريها نمونه«ها را به  دانشگاه ییعملکردهانیچن

دانشگاه مرجح  یانسانفیوظاو  یاساسقاتیتحقمدت را بر  کوتاهسود  يا ندهیفزاطور 

.دانندیم
١

  

دةیـ پدیعـال  آمـوزش   يسـاز یخصوصـ :سازي آمـوزش عـالی در ایـران   خصوصی

را  یمهمـ نقش  یخصوصیعال آموزشمؤسسات  کشورهااز  ياریبسدر . ستینيدیجد

بخـش   مشـارکت سـابقۀ   کشـورها یبرخـ در . انـد  کـرده فایایعالالتیتحصدر توسعۀ 

 يسـاز یخصوصزین  رانیادر .گرددیمباز  شیپبه چند قرن  یعال آموزشدر  یخصوص

) 1375-یمیابراه. (است افتهیتیاهمیعال آموزشتوسعۀ  ياستراتژکیاساساً به عنوان 

اریخ آمـوزش  اي از تـ دورة تـازه  1340ی، در اواخـر دهـۀ   با تأسیس وزارت آموزش عال

عالی در ایران آغاز شد و این مصادف بود با دوران رشد سریع اقتصادي ایـران، احتیـاج   

عمرانی پـنج   يها برنامه. بیشتر به کادرهاي صنعتی و اداري و امکانات مالی بیشتر دولت

آموزشی فراهم شـده و تحقیقـات    يزیر برنامهو امکانات  کردندیمساله، نیازها را تعیین 

از سوي دیگر، تقاضا براي ورود به آموزش عـالی نیـز   . مورد توجه قرار گرفت کاربردي

یکـی از  . موجود، نتوانستند جوابگوي این درخواست باشند يها دانشگاهافزایش یافت و 

بـه  (خصوصی در آموزش عالی بود که تـا آن زمـان    يگذار هیسرما، قبول اصل ها حل راه

  . ایران سابقه نداشت در) محدود دانشگاه ملی ۀاستثناي تجرب

، موضوع ایجاد مدارس عالی خصوصی، مطرح شد و وزارت علوم این امر سان نیبد

بـه  را تشویق کرد و متعاقب آن، مدارس عالی خصوصـی در تهـران و شـهرهاي دیگـر    

ۀتا آخر دهـ  1339به طوري که بعد از تأسیس دانشگاه ملی ایران در سال  ؛وجود آمدند

بـا شـتاب    1350ۀدهـ  ۀغیردولتی تأسیس شد و تـا نیمـ   ۀمؤسسواحد  13، تعداد 1340

واحد فزونـی یافـت و از آن زمـان بـه      40رشد کرد تا بدان جا که شمار آنها به بیش از 

                                                                                                                
1 .Washburn ـ ٢٠٠۵    
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دولت مبتنی بر رایگان کردن آمـوزش تـا سـطح دانشـگاه، دوران      يها برنامهبعد، بر اثر 

واحـد   17بـه   1356-57یلی افول این واحدها فرا رسید، چنانکه شمار آن در سال تحص

رفعـت   (کاهش یافت و در سال بعد جملگی به مؤسسات کـامالً دولتـی تبـدیل شـدند    

  .)1378-جاه

-و اقتصادي براي ورود به دانشـگاه  بعد از انقالب اسالمی افزایش تقاضاي اجتماعی

آور جنگ و عـدم وجـود بودجـه     هاي سرسام عالی، وجود هزینه ها و مؤسسات آموزش

ن را بـر آن داشـت تـا بـا ایجـاد دانشـگاه آزاد       والعالی مسئ ي گسترش آموزشکافی برا

هـاي تحصـیلی از دانشـجویان زمینـه را بـراي ورود       اسالمی و دریافت بخشی از هزینه

هـا و  تأسـیس دانشـگاه    ۀنامـ سپس با تصویب آیین. ی فراهم کنندبخش خصوص ةدوبار

گـذاري و   راه بـراي سـرمایه   غیرانتفـاعی سـعی شـد   عالی غیردولتی ـ   مؤسسات آموزش

اگرچـه بـه غیـر از دانشـگاه آزاد     . عالی بـاز شـود   مشارکت بخش خصوصی در آموزش

اسالمی که از پشتوانه سیاسی و مالی مسئوالن رده باالي مملکتی برخـوردار بـود سـایر    

اي نشـان از   نامـه  اند ولی تصویب چنـین آیـین   دانشگاه ها غیردولتی رشد چندانی نداشته

عـالی ایـران    اهتمام مسئوالن به مشارکت بیشـتر بخـش خصوصـی در آمـوزش     عالقه و

با مطرح شدن تأسیس دانشگاه آزاد و تأیید اعضاي شوراي اقتصاد، پیش نـویس  .  داشت

طرح اولیه نیز تهیه شد که بعدها با تغییراتی به صـورت اولـین اساسـنامه دانشـگاه آزاد    

بـه ثبـت رسـید و براسـاس آن      27/11/1361اساسنامۀ اولیـه در تـاریخ   . اسالمی درآمد

ۀ تأسـیس  نامـ  با توجه به آیـین  1364ماه،  سپس در دي. دانشگاه شخصیت حقوقی یافت

عـالی غیردولتـی و غیرانتفـاعی مصـوب شـوراي عـالی        ها و مؤسسات آمـوزش دانشگاه

به تصویب شوراي  12/8/1366انقالب فرهنگی اساسنامۀ جدیدي تهیه شد که در تاریخ 

بدین ترتیب چنان که پیداست دانشگاه آزاد در )1375-ابراهیمی(.فرهنگی رسیدانقالب 

ترین محور حضور بخش غیر دولتـی  ورت هاي اجتماعی و به عنوان اصلیپاسخ به ضر

عـالی   سیس مؤسسـات آمـوزش  أقبل از اینکه قانون مصوبی در مورد تبه آموزش عالی،

  .غیردولتی وجود داشته باشد به وجود آمد

عـالی   هـا و مؤسسـات آمـوزش   در دانشـگاه  کشورانیدانشجواز  یمینحدود گرچه 

هستند اما به لحاظ بررسی این موضـوع کـه    لیتحصغیردولتی و غیرانتفاعی  مشغول به 
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بـه   ها دانشگاهآموزش عالی بیشتر بردوش چه کسی است، تقسیم بندي  يها نهیهزتأمین 

ن تقسیم بندي این است که بدانیم از در این زمینه بهتری. خصوصی و دولتی کافی نیست

و چند درصـد از آمـوزش    پردازندیممجموع دانشجویان یک کشور، چند درصد شهریه 

ـ مالکصرفنظر از اینکه ایـن موسسـات  تحـت      شوندیممند بهرهعالی رایگان  ایـ و  تی

از این روي، در این قسـمت نظـام آمـوزش عـالی     .  دولتی هستند یا خصوصی تیریمد

و دانشجویانی کـه شـهریه    پردازندیمهم دانشجویانی که شهریه دانشجو و آنبراساس 

  .دسته بندي شده است پردازندینم

دانشـجویان دورة  : به پنج گروه تقسیم بندي شده اسـت  يا هیشهربخش دانشجویان 

ـ   کـاربردي،  ور، دانشـجویان دانشـگاه جـامع علمـی ـ      شبانه، دانشجویان دانشگاه پیـام ن

غیرانتفـاعی و   -ل به تحصـیل در مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی     دانشجویان شاغ

نیز شامل دانشجویان روزانـۀ   يا هیشهردانشجویان غیر . دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

دولتی نظیـر وزارت علـوم، وزارت بهداشـت، وزارت     يها دستگاهحضوري است که در 

مـوزش عـالی رایگـان بـه     دولتـی ارائـه دهنـدة آ    يها سازمانآموزش و پرورش و سایر 

  . تحصیل اشتغال دارند

 توانیممختلف را از تعداد کل دانشجویان  يها دورهسهم دانشجویان  )1(از جدول 

 کنـد یمـ که از دانشجویان شـهریه اخـذ    ییها دورهدر میان ). 1387-روشن(مستفاد کرد

جویان درصـد از کـل دانشـ    6/45به طوري کـه   ؛بیشترین سهم از آن دانشگاه آزاد است

در این دانشـگاه مشـغول بـه تحصـیل     ) 1385-86سال تحصیلی (1385کشور در سال 

درصد قرار داد و به دنبال آنها به ترتیب  7/24پس از آن دانشگاه پیام نور با سهم . بودند

و دانشگاه ) درصد 4/3(غیرانتفاعی  -، مؤسسات غیر دولتی)درصد 9/6(شبانه  يها دوره

در مجمـوع نیـز سـهم دانشـجویان     . قـرار دارنـد  ) درصـد  1/3(کـاربردي   -جامع علمی

درصد است که ایـن رقـم بـراي     5/83معادل  1385از کل دانشجویان در سال  يا هیشهر

  .درصد است 5/16تنها  يا هیشهردانشجویان غیر 

  مختلف از کل دانشجویان يها دانشگاهو  ها دورهسهم  )1(جدول 

سهم ازکل دانشجویان در ساالنه طی  متوسط نرخ رشد  نوع دوره یا دانشگاه
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)درصد(1370- 85سال هاي 

  

  )درصد(1385سال 

  9/6  16  شبانه

  7/24  20  دانشگاه پیام نور

  1/3  119  کاربردي -دانشگاه جامع علمی

  4/3  32  غیر انتفاعی –مؤسسات غیر دولتی 

  6/45  12  دانشگاه آزاد

  5/16  3  يا هیشهردانشجویان غیر  

  5/83  15  يا هیشهردانشجویان 

  100  11  کل دانشجویان کشور

  

در نظـر   یشـ یگراایندیفرارایعالدر آموزش » يسازیخصوص«اصطالح چنانچه 

هـا و   مـنش ) یخصوصـ ایـ و  یدولتاعم از (یعالها و مدارس  در آن دانشگاه کهمیریبگ

شیپــرا در  و اقتصــاد بــازار  یخصوصــمربــوط بــه بخــش    یعملــيهنجارهــا

ـ به سمت  یدولتبخش  يهارفتار دانشگاه رییتغ،نیابنابر).1383-ونجانست(رندیبگ  نیمأت

ـ ناختصـاص داده شـده    یعمـوم ۀو بودج ارانهیکاهشوانیدانشجومنابع از  ینـوع زی

  .شودیمقلمداد   یعالآموزش  يسازیخصوص

گفت گرچه نظام آموزش عالی ایران یک نظام متمرکز محسوب  توانیم،در مجموع

آن توسـط چنـد دسـتگاه رسـمی دولتـی انجـام        يزیر برنامهسیاستگذاري و  که شودیم

بـه طوري که بیش از چهار پـنجم   ،آن بـر دوش مردم است يها نهیهزاما عمده  ردیگیم

نــد و بــخش عمـومی    امشـغول بـه تحصـیل    يا هیشهريها دورهدانشجویان کشور در 

  . ر عهده گرفته استآموزش عالی ب يها نهیهزمسئولیت کمی در قبال تأمین 

تیـ جمععیتوزةنشان دهند )2جدول(:نظر رؤسا و مدیران موسسات آموزش عالی

ریـ غ(یخصوصـ لی دولتـی  و  ها و مؤسسات آموزش عـا  دانشگاه بر حسب انیپاسخگو

جـزء مؤسسـات    انیپاسـخگو ) نفـر  63(درصـد   4/44داسـت یپچنانکه. است) یانتفاع

دانشـگاهها و  ) نفـر  79(6/55کـه یابقمـ آموزش عـالی غیـر انتفـاعی و خصوصـی و     

.وزنی نزدیک به هم دارند مؤسسات آموزش عالی دولتی بودند که تقریباً
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ـ یزممطرح در  يهامسائل و چالش نیترمشتمل بر مهم یبررسهفده پرسش مورد  ۀن

بـر حسـب     )4و 3(آن در جـداول   یکلـ جینتـا کـه است  یعالآموزش  يسازیخصوص

ریـ غو  یدولتها و مؤسسات آموزش عالی  دانشگاه رانیمدسا و ؤمورد نظر ر يهانهیگز

مؤسسـات آمـوزش    رانیمـد نظـر بیترتبه  )6و  5(و در جداول ) یکلبه طور (یدولت

  .شده است يگردآوربه طور مجزا  یدولتو  یخصوصعالی 

  یدولتو  یخصوصدانشگاه بر حسب  انیپاسخگوتیجمععیتوز) 2(جدول

  معتبردرصد   فراوانی  دانشگاه

  44.4  63  خصوصی

  55.6  79  دولتی

142100.0  جمع

  

  ها افتهی

آموزش عـالی،   يسازیخصوصالزمۀ موفقیت « عبارت ) 3جدول (کیدر گویه شماره 

یبسـ يجـا دیشا. را به نظرسنجی گذاشته است» . ایجاد یک نظام ارزیابی کیفیت است

 انیگواز نظر پاسخ  هیگونیرتمهم  یینهايبندمیتقسدر  هیگونیاکهباشد  یخوشبخت

 يسـاز یخصوصمختلف از  لیدالبنا به  کهیکارشناساناز  ياریبس.  شناخته شده است

 يریجلـوگ يبـرا یابیارزنظارت و  تیاهمبه موازات آن بر  کنندیمدفاع  یعالآموزش 

نظارت بر آمـوزش عـالی در کشـورهاي پیشـرفته و     . ورزند یمدیتاکآن  تیفیکاز افت 

  )1379-سانیال. (شده است رفتهیپذيامرر اقتصاد بازار نیز مبتنی ب

  

  

  

  

آموزش  يسازیخصوصدر مورد ابعاد مختلف انیپاسخگونظر یفراوانعیتوز) 3(لدوج

  )انیپاسخگوکل(یعال
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  ها هیگو
کامالً 

  مخالف
  موافق  تاحدودي  مخالف

کامالً 

  موافق

م آموزش عالی، ایجاد یک نظا يسازیخصوصالزمۀ موفقیت  

  .ارزیابی کیفیت است
-5.7  5.0  28.6  60.7

دولت را  يها نهیهزآموزش عالی، فشار مالی بر  يسازیخصوص

  .دهدیمکاهش 
1.4  5.7  16.3  30.5  46.1

آموزش عالی، رقابت بین مؤسسات آموزش عالی  يسازیخصوص

  .دهدیمرا افزایش 
1.4  12.1  15.0  38.6  32.9

دي عمل بیشتري در واگذاري دولتی بایستی آزا يها دانشگاه

  .خود به بخش خصوصی داشته باشند يها تیفعال
4.3  16.3  19.1  41.8  18.4

آموزش عالی، الزاماً باعث افزایش کیفیت آموزش  يسازیخصوص

  .شودینمعالی 
3.6  20.7  18.6  35.0  22.1

آموزش عالی، افزایش رضایت مشتریان را به دنبال  يسازیخصوص

  .دارد
2.1  18.6  30.0  32.9  16.4

 يها دانشگاهبا افزایش مؤسسات آموزش عالی خصوصی، عملکرد 

  .ابدی یمدولتی ایران بهبود 
2.2  22.6  31.4  24.8  19.0

مؤسسات آموزش عالی خصوصی موجود، از استقالل  اکنون هم

برخوردار ...) مالی، مدیریتی، آموزشی و  يها نهیزمدر (سازمانی الزم 

  .نیستند

3.7  25.9  29.6  24.4  16.3

آموزش عالی در ایران، تاکنون موفق نبوده  يسازیخصوصعملکرد 

  .است
4.3  24.6  39.9  18.8  12.3

بخش دولتی، رقیب یا مانعی براي گسترش  اکنون هم

  .آموزش عالی در ایران است يسازیخصوص
6.4  31.9  32.6  15.6  13.5

10.9  18.1  21.7  42.0  7.2  .فته استآموزش عالی، تاکنون بیش از حد انجام گر يسازیخصوص

آموزش عالی، شکاف طبقاتی ناشی از دسترسی به  يسازیخصوص

  .دهدیمآموزش عالی را افزایش 
13.5  39.7  19.9  19.1  7.8

فرایند تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی،  اکنون هم

  .سختگیرانه و بروکراتیک است
6.5  34.5  32.4  16.5  10.1

قانون اساسی، نباید شامل بخش  44اصل  یکليهااستیسجراي ا

  .آموزش عالی شود
19.7  42.3  14.6  13.1  10.2

 يها دانشگاهآموزش عالی، بایستی شامل واگذاري  يسازیخصوص

  .دولتی موجود نیز بشود
31.9  33.3  11.6  15.9  7.2

توسط بخش خصوصی داده » دانشگاه انتفاعی«بایستی مجوز تأسیس 

  .شود
23.9  44.0  10.4  12.7  9.0

 ها دانشگاهآموزش عالی به اصالت و هویت واقعی  يسازیخصوص

  .زندیملطمه 
19.3  50.4  14.1  8.9  7.4

  

آموزش  يسازیخصوصدر مورد ابعاد مختلف انیپاسخگونظر یفراوانعیتوز)4(لدوج

  )انیپاسخگوکل(یعال
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  ها هیگو

کامالً 

مخالف  

و 

  مخالف

  تاحدودي

موافق 

و کامالً 

  قمواف

5.75.089.3.آموزش عالی، ایجاد یک نظام ارزیابی کیفیت است يسازیخصوصالزمۀ موفقیت  .1

7.116.376.6.دهدیمدولت را کاهش  يها نهیهزآموزش عالی، فشار مالی بر  يسازیخصوص. 2

13.615.071.4.دهدیمآموزش عالی، رقابت بین مؤسسات آموزش عالی را افزایش  يسازیخصوص. 3

خود به  يها تیفعالدولتی بایستی آزادي عمل بیشتري در واگذاري  يها دانشگاه.4

.بخش خصوصی داشته باشند
20.619.160.3

24.318.657.1.شودینمآموزش عالی، الزاماً باعث افزایش کیفیت آموزش عالی  يسازیخصوص.5

20.730.049.3.ا به دنبال داردآموزش عالی، افزایش رضایت مشتریان ر يسازیخصوص.6

دولتی ایران  يها دانشگاهبا افزایش مؤسسات آموزش عالی خصوصی، عملکرد . 7

.ابدی یمبهبود 
24.831.443.8

در (مؤسسات آموزش عالی خصوصی موجود، از استقالل سازمانی الزم  اکنون هم. 8

.ندبرخوردار نیست...) مالی، مدیریتی، آموزشی و  يها نهیزم
29.629.640.7

29.039.931.2.آموزش عالی در ایران، تاکنون موفق نبوده است يسازیخصوصعملکرد  .9

آموزش  يسازیخصوصبخش دولتی، رقیب یا مانعی براي گسترش  اکنون هم. 10

.عالی در ایران است
38.332.629.1

49.321.729.0.ه استآموزش عالی، تاکنون بیش از حد انجام گرفت يسازیخصوص.11

آموزش عالی، شکاف طبقاتی ناشی از دسترسی به آموزش عالی  يسازیخصوص.12

.دهدیمرا افزایش 
53.219.927.0

فرایند تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی، سختگیرانه و  اکنون هم. 13

.بروکراتیک است
41.032.426.6

اساسی، نباید شامل بخش آموزش عالی قانون  44اصل  یکليهااستیساجراي  .14

.شود
62.014.623.4

دولتی موجود  يها دانشگاهآموزش عالی، بایستی شامل واگذاري  يسازیخصوص. 15

.نیز بشود
65.211.623.2

67.910.421.6. توسط بخش خصوصی داده شود» دانشگاه انتفاعی«بایستی مجوز تأسیس . 16

69.614.116.3.زندیملطمه  ها دانشگاهالی به اصالت و هویت واقعی آموزش ع يسازیخصوص. 17

سسـات آمـوزش   ؤم رانیمداعم از (انیپاسخگودرصد از   3/89معادل  )4(طبق جدول 

ـ ا.بوده انـد  هیگونیاموافق با  کامالایموافق ) یخصوصو بخش  یدولتبخش  یعال رقـم   نی

ـ و در ) 5دول ج(درصد 2/90یخصوصبخش  انیپاسخگونیبدر  بخـش   انیپاسـخگو نیب

  .است) 6جدول(درصد  2/88یدولت

ایـن مفهـوم   ) آورده شده است 3شماره و ترتیب گویه ها در جدول (2ةشمار ۀگوی

» دهـد  هاي دولت را کاهش می سازي آموزش عالی، فشار مالی بر هزینه خصوصی«را که 
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رصد از کـل پاسـخگویان در   د 6/76دهد که طبق نتایج به دست آمده  مورد نظر قرار می

ایـن درصـد در بـین پاسـخگویان     . گیرند زمرة موافق یا کامالً موافق این عبارت قرار می

 8/59درصد و در بخـش دولتـی    8/96مسئول مؤسسات آموزش عالی بخش خصوصی 

سازي آموزش عالی، فشار  شوندگان، خصوصی بنابراین، از دید اغلب پرسش. درصد بود

  .)6و5و3جداول (دهد دولت را کاهش می هاي مالی بر هزینه

سازي آمـوزش عـالی، رقابـت بـین مؤسسـات       خصوصی«عبارت  3ةشمار ۀدر گوی

 5/71،مورد نظرسـنجی قـرار گرفـت کـه در مجمـوع     » دهد آموزش عالی را افزایش می

در میان پاسـخگویان بخـش   . درصد پاسخگویان موافق یا کامالً موافق با این گویه بودند

چنانکه پیداسـت  . درصد بود 8/59درصد و در بخش دولتی  3/90نسبت  خصوصی این

سـازي آمـوزش    معتقدند کـه خصوصـی  ) ویژه در بخش خصوصیه ب(اکثر پاسخگویان 

  .کند عالی، به افزایش رقابت در این بخش کمک می

هاي دولتی، بایسـتی آزادي عمـل بیشـتري در واگـذاري      دانشگاه«عبارت  4  ةشمار ۀگوی

را مورد قضاوت مـدیران آمـوزش عـالی    » خود به بخش خصوصی داشته باشند هاي فعالیت

هـاي بـه    پاسـخ  ،در مجمـوع . دهد اعم از مؤسسات بخش خصوصی و بخش دولتی قرار می

درصد پاسخگویان موافق یا کامالً موافق این گویه هسـتند   3/60دهد که  دست آمده نشان می

یان موافق و یا کامالً موافق این گویـه  درصد پاسخگو 8/75در میان مدیران بخش خصوصی 

جالـب آنکـه   . درصد است 7/48این نسبت در مؤسسات دولتی آموزش عالی معادل . هستند

لی مدیران مؤسسات خصوصی نگرانی بیشتري از باز نبـودن دسـت مؤسسـات آمـوزش عـا     

  . دارند یخصوصخود به بخش  يهاسپاري فعالیت دولتی براي برون

سـازي آمـوزش عـالی، الزامـاً باعـث افـزایش        خصوصی«: استاین   5ةشمار ۀگوی

توان  سازي نمی با انجام خصوصی صرفاً ،به عبارت دیگر» شود کیفیت آموزش عالی نمی

درصد بـا   1/57از کل پاسخگویان . توقع داشت که کیفیت در آموزش عالی افزایش یابد

درصـد و   3/40صـی  این نسبت براي پاسخگویان بخـش خصو . اند این گویه موافق بوده

  . درصد بوده است 2/70براي بخش دولتی 

سازي آموزش عالی، افزایش رضایت مشـتریان   خصوصی«عبارت  6ةشمار ۀدر گوی

به لحاظ تئوریک، از آنجا که بخش خصوصـی اگـر در   .آورده شده است»را به دنبال دارد
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 ین،بنـابرا یک محیط رقـابتی فعالیـت کنـد، بـه دنبـال جلـب رضـایت مشـتري اسـت،          

شود اما در عمل، در ایـران شـاهد    سازي منجر به افزایش رضایت مشتریان می خصوصی

ایم که مؤسسات آموزش عـالی غیردولتـی و خصوصـی، چنـدان بـه دنبـال جلـب         بوده

) درصـد  1/49(نزدیک به نیمـی از پاسـخگویان    ،با این وجود. اند رضایت مشتري نبوده

ایـن نسـبت در پاسـخگویان بخـش     . انـد  کـرده  گزینه موافق یا کامالً موافـق را انتخـاب  

چنانکـه  . درصد بوده اسـت  8/36درصد و در پاسخگویان بخش دولتی  1/65خصوصی 

  .اند پیداست مسئوالن مؤسسات آموزش عالی دولتی چندان با این گویه موافق نبوده

با افزایش مؤسسات آموزش عالی خصوصی، عملکـرد  «کههیفرضنیا7در گویۀ شمارة 

ایـن پرسـش، از آن رو   . مورد نظرسنجی قرار گرفـت » یابد هاي دولتی ایران بهبود می اهدانشگ

سازي الزاماً باعث افزایش رقابـت   ، خصوصیرشمنیهآلبرت  يهاافتهیاهمیت دارد که طبق  

درصـد از   8/43با ایـن وجـود   ). 1381- مالجو(شود هاي دولتی نمی و بهبود عملکرد شرکت

ـ   8/24را بـراي ایـن گویـه و    » کـامالً موافـق  «یـا  » قمواف«ۀپاسخگویان، گزین ۀدرصـد، گزین

بدین ترتیب، بیشتر پاسـخگویان بـا ایـن    . را انتخاب کرده بودند» کامالً مخالف«یا » مخالف«

درصـد کـامالً    6/56در میان مسئوالن مؤسسات آموزش عالی خصوصی . گزینه موافق بودند

 2/34ها و مؤسسات آموزش عالی دولتـی   دانشگاهموافق و یا موافق بوده و در میان مسئوالن 

  .)6و5جداول (درصد از آنان کامالً موافق و یا موافق این گزینه بودند 

هم اکنـون مؤسسـات آمـوزش    «عبارت ) آمده است 3به ترتیبی که در جدول ( 8گویه 

ی و هاي مالی، مـدیریتی، آموزشـ   در زمینه(عالی خصوصی موجود، از استقالل سازمانی الزم 

درصـد پاسـخگویان    7/40در مجموع . دهد را مورد نظرسنجی قرار می» برخوردار نیستند...) 

، بسـیاري از پاسـخگویان مخـالف و یـا     نیبنابرا. اند موافق و یا کامالً موافق با این گویه بوده

 به عبارت دیگر، بسیاري از پاسخگویان بر این نظرنـد کـه  . اند کامالً مخالف با این گویه بوده

میزان استقاللی که مؤسسات آمـوزش عـالی خصوصـی از آن برخوردارنـد در حـد کفایـت       

این گویه در میان پاسـخگویان مؤسسـات آمـوزش عـالی     ) یا کامالً موافقان(موافقان . نیست

  .)6و  5جدول (درصد است  9/31درصد و در بخش دولتی  6/51بخش خصوصی معادل 

یعالآموزش  يسازیخصوصدر مورد ابعاد مختلف انیپاسخگونظر یفراوانعیتوز)5(لدوج

  )یخصوصو  یرانتفاعیغسسات ؤدانشگاه ها و م(
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  ها هیگو
کامالً 

  مخالف
  موافق  تاحدودي  مخالف

کامالً 

موافق

  

دولت را  يها نهیهزآموزش عالی، فشار مالی بر  يسازیخصوص-1

  .دهدیمکاهش 
1.6  -  1.6  22.2  74.6

آموزش عالی، ایجاد یک نظام  يسازیخصوصالزمۀ موفقیت  -2

  .ارزیابی کیفیت است
-  3.2  6.3  34.9  55.6

آموزش عالی، رقابت بین مؤسسات آموزش عالی  يسازیخصوص-3

  .دهدیمرا افزایش 
-  1.6  8.1  43.5  46.8

دولتی بایستی آزادي عمل بیشتري در واگذاري  يها دانشگاه-4

  .خود به بخش خصوصی داشته باشند يها تیفعال
-  12.9  11.3  50.0  25.8

آموزش عالی، افزایش رضایت مشتریان را به دنبال  يسازیخصوص-5

  .دارد
1.6  4.8  28.6  42.9  22.2

 يها دانشگاهبا افزایش مؤسسات آموزش عالی خصوصی، عملکرد  -6

  .ابدی یمدولتی ایران بهبود 
-  16.7  26.7  28.3  28.3

موجود، از استقالل  مؤسسات آموزش عالی خصوصی اکنون هم-7

برخوردار ...) مالی، مدیریتی، آموزشی و  يها نهیزمدر (سازمانی الزم 

  .نیستند

1.6  17.7  29.0  27.4  24.2

بخش دولتی، رقیب یا مانعی براي گسترش  اکنون هم-8

  .آموزش عالی در ایران است يسازیخصوص
3.2  29.0  21.0  22.6  24.2

ماً باعث افزایش کیفیت آموزش آموزش عالی، الزا يسازیخصوص-9

  .شودینمعالی 
8.1  40.3  11.3  29.0  11.3

آموزش عالی، بایستی شامل واگذاري  يسازیخصوص-10

  .دولتی موجود نیز بشود يها دانشگاه
18.0  29.5  16.4  26.2  9.8

توسط بخش خصوصی » دانشگاه انتفاعی«بایستی مجوز تأسیس  -11

  . داده شود
21.7  38.3  10.0  16.7  13.3

فرایند تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی،  اکنون هم-12

  .سختگیرانه و بروکراتیک است
4.8  38.7  27.4  19.4  9.7

8.2  16.4  29.5  42.6  3.3  .آموزش عالی، تاکنون بیش از حد انجام گرفته است يسازیخصوص- 13

آموزش عالی در ایران، تاکنون موفق  يسازیخصوصعملکرد  -14

  .است نبوده
9.7  41.9  32.3  11.3  4.8

آموزش عالی، شکاف طبقاتی ناشی از دسترسی  يسازیخصوص-15

  .دهدیمبه آموزش عالی را افزایش 
21.0  51.6  16.1  11.3-

قانون اساسی، نباید شامل  44اصل  یکليهااستیساجراي  -16

  .بخش آموزش عالی شود
30.6  54.8  8.1  1.6  4.8

ش عالی به اصالت و هویت واقعی آموز يسازیخصوص-17

  .زندیملطمه  ها دانشگاه
26.7  63.3  6.7  3.3-

  

سـازي آمـوزش عـالی در ایـران، تـاکنون       عملکرد خصوصی«عبارت  9ةشمار ۀگوی

درصـد   1/31از مجموع پاسـخگویان،  . را به نظرسنجی گذاشته است» موفق نبوده است
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درصد نیز کامالً مخالف و یـا مخـالف    9/28در عوض . اند کامالً موافق و یا موافق بوده

هـاي بـه    به عبارت دیگر، موافقان و مخالفان این گویه تقریباً برابرند و از پاسـخ . اند بوده

سـازي در   توان به نتیجه مشخصی در مورد اینکه آیا سیاست خصوصـی  دست آمده نمی

 در عـوض پاسـخگویان بخـش   . ایران تـاکنون موفـق بـوده اسـت یـا نـه دسـت یازیـد        

چـرا   ؛کننـد  سازي انجام گرفته را موفق ارزیابی مـی  سازي تاحدودي خصوصی خصوصی

سـازي   درصد از آنان مخالف و یا کـامالً مخـالف ایـن هسـتند کـه خصوصـی       6/51که 

را » تاحـدودي «گزینـه  ) درصد 7/46(اما بسیاري از آنها . آموزش عالی موفق نبوده است

  .)5ازجدول  14ردیف (اند  انتخاب کرده هیگوبراي این 

آموزش  يسازیخصوصدر مورد ابعاد مختلف انیپاسخگونظر یفراوانعیتوز)6(لدوج 

  )یدولتيهادانشگاه (یعال

  ها هیگو
کامالً 

  مخالف
  موافق  تاحدودي  مخالف

کامالً 

موافق

  

آموزش عالی، ایجاد یک  يسازیخصوصالزمۀ موفقیت  -1

  .نظام ارزیابی کیفیت است
-  7.9  3.9  23.7  64.5

آموزش عالی، الزاماً باعث افزایش  يسازیخصوص-2

  .شودینمکیفیت آموزش عالی 
-  5.2  24.7  40.3  29.9

 يها نهیهزآموزش عالی، فشار مالی بر  يسازیخصوص-3

  .دهدیمدولت را کاهش 
1.3  10.4  28.6  36.4  23.4

آموزش عالی، رقابت بین مؤسسات  يسازیخصوص-4

  .دهدیمش آموزش عالی را افزای
2.6  20.8  20.8  33.8  22.1

دولتی بایستی آزادي عمل بیشتري در  يها دانشگاه-5

  .خود به بخش خصوصی داشته باشند يها تیفعالواگذاري 
7.7  17.9  25.6  35.9  12.8

آموزش عالی در ایران، تاکنون  يسازیخصوصعملکرد  -6

  .موفق نبوده است
-  10.7  46.7  24.0  18.7

آموزش عالی، شکاف طبقاتی ناشی از  يزسایخصوص-7

  .دهدیمدسترسی به آموزش عالی را افزایش 
7.7  30.8  23.1  24.4  14.1

آموزش عالی، افزایش رضایت مشتریان  يسازیخصوص-8

  .را به دنبال دارد
2.6  30.3  30.3  25.0  11.8

قانون اساسی، نباید  44اصل  یکليهااستیساجراي  -9

  .ی شودشامل بخش آموزش عال
10.8  32.4  20.3  23.0  13.5

با افزایش مؤسسات آموزش عالی خصوصی، عملکرد  -10

  .ابدی یمدولتی ایران بهبود  يها دانشگاه
3.9  27.6  34.2  22.4  11.8
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مؤسسات آموزش عالی خصوصی موجود، از  اکنون هم-11

مالی، مدیریتی،  يها نهیزمدر (استقالل سازمانی الزم 

  .خوردار نیستندبر...) آموزشی و 

4.2  33.3  30.6  22.2  9.7

آموزش عالی، تاکنون بیش از حد  يسازیخصوص-12

  .انجام گرفته است
10.5  42.1  15.8  18.4  13.2

آموزش عالی به اصالت و هویت  يسازیخصوص-13

  .زندیملطمه  ها دانشگاهواقعی 
13.5  39.2  20.3  13.5  13.5

آموزش عالی  فرایند تأسیس مؤسسات اکنون هم-14

  .خصوصی، سختگیرانه و بروکراتیک است
7.9  30.3  36.8  14.5  10.5

بخش دولتی، رقیب یا مانعی براي گسترش  اکنون هم-15

  .آموزش عالی در ایران است يسازیخصوص
9.0  33.3  42.3  10.3  5.1

توسط بخش » دانشگاه انتفاعی«بایستی مجوز تأسیس  -16

  . خصوصی داده شود
24.7  49.3  11.0  9.6  5.5

آموزش عالی، بایستی شامل واگذاري  يسازیخصوص-17

  .دولتی موجود نیز بشود يها دانشگاه
43.4  35.5  7.9  7.9  5.3

  

هم اکنون بخش دولتـی، رقیـب یـا مـانعی بـراي گسـترش       «عبارت  10ةشمار ۀگوی

در . دهـد  را مـورد نظرسـنجی قـرار مـی    » سازي آموزش عالی در ایـران اسـت   خصوصی

و یـا کـامالً   (درصـد موافـق    1/29و ) و یا کامالً مخـالف (درصد مخالف  3/38وع مجم

و یـا  (درصـد موافـق    8/46در پاسخگویان بخش خصوصـی  . این گزینه هستند) موافق

ایـن  ) و یا کامالً موافق(درصد موافق  4/15و در پاسخگویان بخش دولتی ) کامالً موافق

در مجموع بیشتر پاسخگویان، بخـش دولتـی   به هر حال، چنانکه پیداست . گزینه هستند

  . دانند را مانعی براي گسترش بخش خصوصی آموزش عالی نمی

سازي آموزش عالی، تاکنون بیش از حد انجام گرفتـه   خصوصی«عبارت  11ةشمار ۀگوی

مخالفان این گویه بیش از موافقان است به طـوري کـه   . را به نظرسنجی گذاشته است» است

اعم از مسئوالن مؤسسات آموزش عالی بخش خصوصـی و بخـش   (ان در مجموع پاسخگوی

درصد موافق و یا کامالً موافـق بـوده    0/29درصد مخالف و یا کامالً مخالف و  2/49) دولتی

توان استنباط کرد که هنوز جا براي حضور بیشـتر بخـش    بنابراین، از این نظر چنین می. است

افقان یا کامالً موافقان در پاسخگویان بخـش  مو. خصوصی در آموزش عالی ایران وجود دارد

  .اند درصد بوده 6/31درصد و در بخش دولتی  6/24خصوصی 
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سازي آمـوزش عـالی، شـکاف طبقـاتی ناشـی از       خصوصی«عبارت  12ةشمار ۀگوی

را مورد قضـاوت مـدیران آمـوزش عـالی     » دهد دسترسی به آموزش عالی را افزایش می

درصـد یـا    3/53در مجمـوع  . دهـد  قرار مـی مؤسسات بخش خصوصی و بخش دولتی 

به عبارت دیگـر، اینـان   . اکثریت پاسخگویان مخالف و یا کامالً مخالف این گویه هستند

سازي آموزش عالی، شکاف طبقاتی ناشـی از دسترسـی بـه آمـوزش      خصوصیمعتقدند که 

ش این نسبت در میان پاسخگویان مؤسسات آمـوزش عـالی بخـ   . »دهد نمی«عالی را افزایش 

درصد و در میان پاسخگویان مؤسسات آموزش عالی بخش دولتـی معـادل    6/72خصوصی 

  .درصد است 5/38

هم اکنون فرایند تأسیس مؤسسـات آمـوزش عـالی خصوصـی،     «عبارت  13ةشمار ۀگوی

درصـد یـا    6/26در مجموع . دهد را مورد نظرسنجی قرار می» سختگیرانه و بروکراتیک است

نظـر غالـب    ،به عبارت دیگـر . ق یا کامالً موافق این گویه هستندیک چهارم پاسخگویان مواف

بر این است که فرایند تأسیس مؤسسات آموزش عالی خصوصی، سختگیرانه و بروکراتیـک  

یعنی سـختگیرانه بـودن رونـد ایجـاد     (کسانی که موافق گویه   یخصوصدر بخش . »نیست«

ـتند  ) مؤسسات خصوصی آموزش عالی درصـد   0/25دولتـی  درصـد و در بخـش    1/29هس

  .است

قانون اساسـی، نبایـد شـامل بخـش      44هاي کلی اصل  اجراي سیاست«عبارت  14ۀگوی

دهـد   هاي به دست آمده نشان مـی  پاسخ. دهد را مورد نظرسنجی قرار می» آموزش عالی شود

درصد موافـق و   3/23درصد با این گویه مخالف و یا کامالً مخالف و تنها  62که در مجموع 

ـتی بـه حـوز    44به عبارت دیگر، اکثریت پاسخگویان معتقدند اصـل  . الً موافقندیا کام  ةبایس

) یـا کـامالً مخـالف   (در بخش خصوصی، کسانی کـه مخـالف   . آموزش عالی نیز تسري یابد

و یا موافـق  (به بخش آموزش عالی هستند  44ابالغی اصل  دیجدهاي  تسري نیافتن سیاست

 2/43درصد و در بخـش دولتـی    4/85) عالی هستندبه بخش آموزش  44تسري یافتن اصل 

  .دهند گویان را تشکیل می درصد از پاسخ

سـازي آمـوزش عـالی، بایسـتی شـامل واگـذاري        خصوصـی «عبـارت   15ةشـمار  ۀگوی

این گویه از آن لحـاظ  . دهد را مورد نظرسنجی قرار می» هاي دولتی موجود نیز بشود دانشگاه

بـه ازاي رشـد   (به کاهش بخش دولتـی آمـوزش عـالی     ها معتقد طرح شد که برخی دیدگاه

روشی که به عنوان مثال کشور روسیه در پـیش گرفـت و حضـور    . هستند) بخش خصوصی
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اکثـر  . هاي دولـت بـود   بیشتر بخش خصوصی در آن کشور مرادف با کاهش وسعت فعالیت

یـا  (ن مخالفـا . درصد موافق آننـد  1/23مخالف این روش و تنها ) درصد 2/65(پاسخگویان 

درصـد   9/78درصد و در بخـش دولتـی    5/37این گویه در بخش خصوصی ) کامالً مخالف

  . هستند

توسـط بخـش   » دانشـگاه انتفـاعی  «بایستی مجـوز تأسـیس   «عبارت  16ةشمار ۀگوی

اهمیت این پرسش از آن رو است . دهد را مورد نظرسنجی قرار می» خصوصی داده شود

سسـات آمـوزش عـالی خصوصـی مؤسسـاتی      که هم اکنون، طبـق قـانون تجـارت، مؤ   

اما برخی از مدیران و . شوند که مجاز به اندوختن سود نیستند محسوب می» غیرانتفاعی«

و » غیرانتفـاعی «مسئوالن مؤسسات آمـوزش عـالی خصوصـی خواهـان برداشـتن لفـظ       

به هـر حـال،   . هستند»  شرکت انتفاعی«تأسیس مؤسسه آموزش عالی در چارچوب یک 

درصـد پاسـخگویان    7/21دهد کـه در مجمـوع تنهـا     دست آمده نشان می هاي به پاسخ

این نسبت در بین مؤسسات آمـوزش عـالی   . موافق یا کامالً موافق با این عبارت هستند

. درصـد اسـت   1/15درصد و در بین مؤسسات آمـوزش عـالی دولتـی     0/30خصوصی 

و یـا  (الف درصد مدیران مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیـز مخـ   0/60جالب آنکه 

این گویه هستند و به هر دلیل به غیرانتفاعی مانـدن مؤسسـات آمـوزش    ) کامالً مخالف

  .دهند عالی خصوصی رأي می

سازي آموزش عالی به اصـالت و هویـت واقعـی     خصوصی«عبارت  17ةشمار ۀگوی

ایـن گویـه از آن رو طـرح شـد کـه      . گذارد را به نظرسنجی می» زند ها لطمه می دانشگاه

سازي آموزش عالی را موجب بازاري شـدن و دنبـال سـود     فراد اصوالً خصوصیبرخی ا

. داننـد  ها دانسته و آن را موجب لطمه زدن به هویت دانشگاه مـی  اقتصادي رفتن دانشگاه

درصد موافق یا کامالً موافق و در مقابـل   3/16از کل پاسخگویان این گویه،  ،در مجموع

به عبارت دیگر، به نظـر غالـب   . این نظر هستند درصد مخالف و یا کامالً مخالف 7/69

 90. شـود  سازي الزاماً باعث لطمـه دیـدن هویـت دانشـگاه نمـی      پاسخگویان، خصوصی

گویه  کامالً مخـالف   نیادرصد پاسخگویان مؤسسات آموزش عالی بخش خصوصی با 

  .درصد است 7/52این نسبت در بخش دولتی . و یا مخالف هستند

هـا بـین مـدیران و مسـئوالن      کـه در مـورد برخـی پرسـش     با وجود اختالف نظري
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ها و مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی وجود دارد امـا در مجمـوع بـه     دانشگاه

مثالً هر دو موافق ایـن گزینـه   . رسد گرایش کلی نظرات آنها به یک سمت است نظر می

اهش هـاي دولـت را کـ    سازي آموزش عالی، فشار مـالی بـر هزینـه    هستند که خصوصی

دهـد و   سازي آموزش عالی، رقابت بین مؤسسات را افزایش مـی  دهد و یا خصوصی می

بایسـتی  : انـد  برعکس هر دو اینها در مورد این موضوعات کمترین موافقت را ابراز کرده

سـازي   توسط بخش خصوصی داده شود و یا خصوصی» دانشگاه انتفاعی«مجوز تأسیس 

همچنین هـر  . هاي دولتی موجود نیز بشود شگاهآموزش عالی بایستی شامل واگذاري دان

قـانون اساسـی    44هاي کلی اصـل   دو گروه پاسخگویان با این گویه که اجراي سیاست

بـه عبـارت   . انـد  شامل بخش آموزش عالی شود، بیشترین ابراز مخالفت را کـرده » نباید«

بـه بخـش آمـوزش عـالی هـم       44هاي ابالغی اصـل   دیگر آنها خواهان تسري سیاست

دانیم مجلس شوراي اسالمی با این امر مخالفت کـرده و اجـراي    البته چنانکه می. هستند

را ممنـوع کـرد و ایـن    ) از جمله آمـوزش عـالی  (در بخش سالمت و آموزش  44اصل 

  .موضوع هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است

چنین استنباط کرد که  گرچه در یک نگاه کلی به پاسخ هاي به دست آمده می توان 

سسات آموزش عالی بخش دولتی به مقولـه خصوصـی   ؤاز پاسخگویان م یبرخدیدگاه 

ن بیشتر مورد توجه آنـان   هاي منفی آالی دیدگاهی بدبینانه است و جنبهسازي آموزش ع

د یـد ایـن نکتـه باشـد کـه در مـواردي عـدم اعتقـا        ؤتواند میماین نتیجه .گیردقرار می

اسـت در رونـد صـحیح اجـراي آن      ممکنسازي  به رویکرد خصوصی مسئوالن دولتی

  .اخالل ایجاد کند 

  يریگ جهینت

: کـرد خالصه  نیچنتوان یمرا  رانیادر  یعالآموزش  يسازیخصوصروند  یکلبه طور 

 یدولتـ و شـبه   یدولتبخش  ةنقش گسترد کناردر   یواقعیخصوصبدون حضور بخش 

ـ ارزونظـارت   يهـا بدون چـارچوب  بازار، يازسبدون آزاد بدون رقابت،در آن، یابی

از بخـش   یقـانون و  یمـال يهـا تیـ حما، بدون یخارجسسات ؤبدون حضور م،تیفیک

ـ نو  ينظـر یمبـان بدون ،یواقعیخصوص تنهـا در جهـت    یعـال آمـوزش   گسـترش زی

  .یعالورود به آموزش  یاجتماعيتقاضااز  یناشيفشارهابه  ییپاسخگو
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ـ آمرقابـت  طیشـرا و  يسـاز یخصوصکهنیادر باب  گووگفت اقتصـاد بـازار آزاد    زی

.کندینمانکارو نقش دولت را  تیاهمسودمند است، 
١

 تیـ حمانیتـر کماز  یکیرانیا

هـاي دولتـی    شـاخص میـزان هزینـه    مثالً.آورد یمبه عمل  یعالها را از بخش آموزش 

 کـه درصـد اسـت   7/0در ایـران   (GDP)آموزش عالی نسبت به تولید ناخالص داخلی 

.درصد است 7/1نرخ در مالزي  نیا.شود یممحسوب  ینییپانرخ 
٢
يهانهیهزسهم  ایو  

ـ اکـه درصـد بـوده    4/3دولت  یعمومبودجه  يهانهیهزکلاز  یعالآموزش  یدولت  نی

  .)1387-ینورشاه(درصد است 8/8يمالزنسبت در 

اقتصـاد   کـل البته کهبحث انحصار است  یعالآموزش  يسازیخصوصگریدمعضل 

درصـد 90بهنزدیککشوراولخودروسازدو،به عنوان مثال.با آن مواجه است رانیا

وبـانکی نظامخصوصی،بخشورودرغمعلی. ددارناختیاردرراایرانخودرويبازار

بانکیهايداراییدرصد95کهشودیمبرآوردواستعمومی-دولتیعمدتاًمااعتباري

در بخش مخـابرات  . باشدحکومتیوعمومیهايسازمانودولتبهشدولت،دستدر

درکـه صنایعیوهابخشدهدمینشانسازيخصوصیروندبهنگاهی.است نیزچنین

قـرار عمـومی یـا دولتیشبهينهادهادستدرعمدتاًاند،شدهخصوصیسالچنداین

دارد،قـرار مـردم دسـت درآنچهونشدهحاصلاقتصاديدمکراسیبنابراین،. دان گرفته

را  یواقعـ یخصوصـ اگـر بخـش    زیـ نیعـال در بخش آمـوزش  .تاسناچیزوکوچک

سهم آنان  میریبگدر نظر  یانتفاعریغـ   یدولتریغیعالدانشگاه ها و موسسات آموزش 

شـامل   یقطبـ دوانحصـار   کیـ درصـد اسـت و    4/3تنهـا   یعـال آموزش  ۀعرض کلاز 

و دانشگاه آزاد بـر بـازار خـدمات آمـوزش      یدولتیالعسسات آموزش ؤها و مدانشگاه

  .است حاکمیعال

سازي، ایجاد یک فضـاي گفتمـان اجتمـاعی     براي موفقیت خصوصی زیچقبل از هر 

سازي مهم این  براي ایجاد شفافیت در خصوصی نیهمچن.نفعان، ضروري استمیان ذي

موارد دیگـري  . گرفته شودهاي خاص در نظر  اي براي گروه است که نبایستی امتیاز ویژه

                                                                                                                
1. Barr and Crawford-2005
2. Unesco-2007



آموزشی يها نظامر پژوهش د  98

التـزام و پایبنـدي بـه    : عبـارت اسـت از   ،که در این زمینه باید مـورد توجـه قـرار گیـرد    

استانداردهاي تعیین شده، انتشار شفاف اطالعات، شـرایط واگـذاري و نـوع قـرارداد از     

هاي عمومی باالخره اینکه هر راهکاري که رقابت را افزایش دهد، شـفافیت   طریق رسانه

  . دهد یز افزایش میرا ن

دانشگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش     رانیمدسا و ؤشده توسط ر لیتکميهاپرسشنامه

از جملـه   ؛شـود  یمـ ادآوریرا  یمهمنکاتزین  یانتفاعریغـ   یدولتریغو  یدولتعالی 

آموزش عالی، ایجـاد یـک نظـام ارزیـابی کیفیـت       يسازیخصوصالزمۀ موفقیت : نکهیا

خود بـه   يها تیفعالتی بایستی آزادي عمل بیشتري در واگذاري دول يها دانشگاهاست؛ 

آموزش عـالی، رقابـت بـین مؤسسـات      يسازیخصوصبخش خصوصی داشته باشند و 

ـ زبـا مـوارد    نیهمچنشوندگان پرسش نیا.دهدیمآموزش عالی را افزایش  مخالفـت   ری

ش آمـوزش  قانون اساسی، نباید شـامل بخـ   44اصل  یکليهااستیساجراي : اند کرده

لطمـه   هـا  دانشـگاه آموزش عالی به اصالت و هویت واقعـی   يسازیخصوصعالی شود؛ 

دولتـی   يهـا  دانشـگاه آموزش عالی، بایستی شـامل واگـذاري    يسازیخصوصو  زندیم

  .موجود نیز بشود
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