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  چکیده

نقش  اسالمی دانشگاه آزادبدون تردید . آموزش عالی مغز متفکر جامعه و اردوگاه علم جدید استنظام 

هاي اخیر این دانشگاه ، اما در سالاست دهکرعلمی و پژوهشی کشور ایفا  ۀغیر قابل انکاري در توسع

شی با هدف یافتن نقش عوامل ، این طرح پژوهاست جه شدهابا کاهش تقاضاي ورود دانشجو مو

ابی هاي کارییان، شهریه، منزلت اجتماعی، فرصتآموزشی، پژوهشی، رفاهی، عالقه خود دانشجو(

نفر  525تعداد . در روند کاهش دانشجو به این دانشگاه انجام پذیرفت) آموختگان، منابع کالبديدانش

-ها از طریق پرسشنامه جمعو داده بدانشجو و عضو هیئت علمی از منطقه هفت دانشگاه آزاد انتخا

قرار گرفت، نتایج نشان داد که  تحلیل آماريمورد ) دو جمله اي و فریدمن هاي آزمون(و با آوري

از دیدگاه گروه  و شانس کمتر کاریابی درس آموختگان گی خود دانشجویانعالقهبی و ل شهریهوامع

که از جو به این دانشگاه ارزیابی شده در حالیعنوان عوامل عمده کاهش دانشه ب) دانشجویان(نمونه 

جایگاه اجتماعی و توان علمی  ،امکانات آموزشی ،عامل شهریه )اعضاء هیئت علمی(دیدگاه متخصصان

امکانات کالبدي در حالیکه هاي دولتی نامطلوب ارزیابی شده این دانشگاه در مقایسه با دانشگاه اندتااس

به منظور افزایش دانشجویان  .است این دانشگاه بسیار مطلوب تلقی شدهو امکانات رفاهی ) زیر بنایی(

سازي شهریه، انطباق ، متعادلو پژوهشی امکانات آموزشی ۀتوسعهاي ورودي به این دانشگاه استراتژي

  .با نیازهاي بازار کار پیشنهاد شده است

  ، دانشگاه آزادبازار کار، آموزش عالی، کاهش دانشجو: واژگان کلیدي

  

  

                                                                                                                

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان* 
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  مقدمه

ویـا،  ، سـاختارهاي پ سـوم یادگیرنـدگی   ةهـاي نظـام آمـوزش عـالی در هـزار      از ویژگی

ایـن خصـایص تـا حـدي بـه عنـوان یـک        . مداري استپذیري، کیفیت و دانش انعطاف

ش ایده تبـدیل  ورتولید و پر مراکزها را به هاند و دانشگا تبط به هم عمل کردهزنجیرة مر

و یادگیرندگی عمدتاً ذهـن را بـه سـمت انتقـال دانـش و     اگر چه یاد دهندگی . اند کرده

هـاي   دهد، اما مرکز ثقـل محتـواي قابـل انتقـال مبتنـی و متکـی بـر داده        علوم سوق می

هاي عملیاتی است کـه خـود را در یـک قالـب معنـادار یعنـی        اي و ذهنی و داده مراوده

تند شـد هـوش   دهد و زمانی که این اطالعات کـامالً تلخـیص و مسـ    اطالعات نشان می

. کنـد  گـذاري مـی   ید و دانش را پایـه آمیسازد و به یک شکل انتزاعی در سازمانی را می

بدین علت که  ؛اي پیچیده است لهئیابد خود مس ر آن دانش انتقال میکیفیت فضایی که د

ري را در گییندهاي یـاد امفهومی فراگیر و جامع است و از بستر انتقال دانش تا تمامی فر

-هجه به اینکه سرمایۀ اصلی دانشگابا تو. کند هی، فردي و سازمانی کنترل میاشکال گرو

کنندگان، تولیدات دانـش و  خلقدانش است، کیفیت ،بنیادهاي دانشها به عنوان سازمان

امـروزه  . میـت اسـت  هاي یادگیري پدید آورندة دانـش بسـیار حـائز اه    همچنین چرخه

داوم را بـراي نیـل بـه    مـ هـاي   ابق بـا دگرگـونی  هاي آموزش عالی باید توانایی تطـ  نظام

هـاي یادگیرنـده تبـدیل    ها باید  بـه سـازمان  به بیان دیگر دانشگاه. موفقیت داشته باشند

  ). 1387مجله دانش و پژوهش، بهار و تابستان، ( شوند

معـه و اردوگـاه علـم جدیـد     آموزش عالی در هر جامعه بـه عنـوان مغـز متفکـر جا    

عالی به طور غالـب کارکردهـاي تربیـت شـهروندان آینـده،      آموزش . شودمحسوب می

تحقیق و پژوهش، انتقال مواریث کهن فرهنگـی بـه نسـل نوبـاوه آینـده سـاز و        ۀتوسع

در کشـور ایـران دانشـگاه آزاد    . تربیت نیروي انسانی متخصص جامعه عهـده دار اسـت  

یئـت علمـی و   اسالمی با دارابودن تعداد کثیري واحد دانشـگاهی، کارکنـان و اعضـاء ه   

علمـی   ۀامکانات فراوان علمی و پژوهشی نقش ارزنده و غیرقابل انکاري در روند توسع

هـاي گذشـته بـه    رغم سال بهاکنون . ده استکرو تخصصی و تربیت نیروي انسانی ایفا 

دالیل متعددي از جمله تغییر هرم جمعیتی و اقدامات رقبا و شرایط اقتصادي، اجتماعی، 

 ،دانشجویان متقاضی شده است و این کـاهش جمعیـت متقاضـی    فرهنگی دچار کاهش
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ـ      .استورودي به دانشگاه آزاد اسالمی مشهود ثیر أتقاضـا بـراي آمـوزش عـالی تحـت ت

امکانات رفاهی و علمی، شرایط اجتمـاعی، جامعـه    ۀهاي فردي متقاضیان، عرضویژگی

هـاي  رفتهـاي فکـري و ذهنـی پیشـ    توانـایی جنسـیت، : عامل فردي شـامل . قرار دارد

پشتوانه و سوابق خانوادگی، اثـر  : عامل اجتماعی شامل. آموزشی، عالیق و آمال شخصی

کمیـت و کیفیـت امکانـات موجـود     : شـی امکانات آموز ۀعامل عرض. محیط و همساالن

  .است

  : اوري کشور به چند نکته باید توجه داشتعلمی و فنّ ٔتوسعهبراي 

  المللی  بینٔصحنهتعیین جایگاه علمی ایران در  .1

  ها غنیمت شمردن فرصت .2

  جامع رقبا شناخت کامل و .3

  آینده  ٔجامعهآموزش علوم کاربردي و مورد نیاز  .4

  : وجه بیشتري مبذول داردعالی کشور باید در موارد زیر نیز اهتمام و تّ آموزش

جذب افراد خالق، مبتکر، عالقمند و کوشا و فـراهم کـردن امکانـات الزم بـراي      .1

  شکوفایی آنها 

  . ،هاي آموزشی برنامه ،باال بردن کیفیت .2

  ،گذاري در بخش پژوهش و تحقیقات سرمایه .3

هاي متناسـب بـا نیازهـاي جامعـه و      هاي کاربردي و طرح برنامه تأکید بر آموزش .4

  ،جهان

گر و شناخت نقـاط قـوت و ضـعف    هاي آموزش عالی کشورهاي دی بررسی نظام .5

  ،آنها

هـا  با دانشگاهها المللی و گسترش ارتباطات د انشگاه هاي بین ري گردهماییبرگزا .6

  ی،و مراکز علمی خارج

تشویق استادان و محققان به انجام تحقیقات مشترك با استادان و محققان خارجی  .7

  ،و ارتباط و همکاري متقابل با استادان و دانشمندان ایرانی مقیم کشورهاي خارجی

ــ  .8 ــه تقاض ــه ب ــانی در  توج ــاي جه ــد   اي بازاره ــانی و تولی ــروي انس ــت نی تربی

  .)1384اي نهضت تولید علم،  مجموعه مقاالت همایش منطقه(دانش
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گرایی در آموزش عالی، بر باال بردن اسـتانداردها و هنجارهـاي هـر     رویکرد شایسته

 ، پاسـخگویی رویکرد جامعه گرایـی . وجه خاص داردآموزش عالی تّ ۀدانشگاه و مؤسس

به رشد شخصی دانشجویان ، رویکرد فردگرایی. وجه انحصاري داردازهاي جامعه تّنی به

  )1379قورچیان، . (و اعضاي هیأت علمی توجه ویژه دارد

احتـرام بـه   ( هاي علمی یا آکادمیک،آموزش عالی در قالب حفظ سنت ةاهداف عمد

، فتامانت، سـعه صـدر، عالقـه بـه پیشـر     حقایق و مدارك علمی، انصاف علمی، حفظ 

قضـاوت   ةدر برابر افکـار مسـتدل و تـازه، رشـد قـو      انعطافعالقه به پژوهش، قابلیت 

صحیح نه تنها در بررسی مسائل علمـی، بلکـه در برخـورد بـا امـور عـادي در زنـدگی        

تأسـیس مراکـز    ،توسـعه میـراث فرهنگـی    ،تربیت عمـومی  ،تربیت متخصصان) روزمره

  .)1384شریعتمداري، (ده است تربیت معلم مطرح ش ،حل مسائل جامعه ،تحقیق

تنها چهار میلیـارد ریـال بـود در     75تحقیقاتی دانشگاه آزاد  اسالمی در سال  ۀبودج

 80میلیارد ریـال افـزایش یافتـه کـه ارتقـاء       372حالی که این بودجه در حال حاضر به 

هـاي پژوهشـی    وجه دانشگاه آزاد اسالمی بـه شـاخص  تّ ةبرابري این بودجه نشان دهند

  .است

درصـد،   71دانشگاه آزاد اسـالمی سـاالنه    ISIتعداد مقاالت  84تا  81هاي  طی سال

ها در مجـالت   درصد و انتشار مقاله 53تعداد مقاالت در مجالت علمی پژوهشی ساالنه 

که ایـن مسـاله نشـان دهنـده      ،درصد در هر سال رشد داشته 32علمی ترویجی بیش از 

  . استپژوهش  حوزهموفقیت این دانشگاه در 

در  ISIرتبه یازدهم کشور در بحث تولید مقـاالت   83دانشگاه آزاد اسالمی در سال 

  ).1385زارع، (چهار کشور ارتقا یافت  ۀبه رتب 84در حالی که در سال  ؛اختیار داشت

 1به میـزان   2001سهم تولید علمی کشور ایران نسبت به تولید علمی جهان در سال 

بررسی تولیدات علمی . درصد ارتقاء یافته است 3میزان  به 2004درصد بوده و در سال 

 ،دهـد  هاي فوق الذکر روند رشد بسیار مناسبی را نشان مـی  دانشگاه آزاد اسالمی در سال

سسـات برتـر داشـته و در سـال     ؤا در بین مجایگاه بیستم ر 1999به نحوي که در سال 

  . به جایگاه هشتم ارتقاء یافته است 2004

تولید علمـی بیشـترین فراوانـی را بـه      1305دانشگاه تهران با  سیبر اساس یک برر
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هاي صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران و شیراز نیز دانشگاه. خود اختصاص داده است

دانشـگاه آزاد  . انـد  تولید در مراتب بعدي قرار گرفته )1015،  1052، 1095(به ترتیب با 

نـژاد،   زمـانی و قربـانی  . (گرفتـه اسـت   تولید علمی در جایگاه دهم قرار 437اسالمی با 

1385 .(  

دهد، که توزیع دانشجویان دانشـگاه آزاد  یک پژوهش در استان کرمان نشان مینتایج 

بر اساس جنسیت در مقاطع تحصیلی، کارشناسی و کاردانی براسـاس جـنس  بـه طـور     

 ن بـه الاز کـل شـاغ    درصـد  76/61ولی در مقطع کارشناسـی ارشـد    استتقریبی برابر 

آموختگـان زن در مقطـع    تعداد دانشـجویان و دانـش   ،ها اختصاص داردبه خانمتحصیل

کارشناسـی ارشـد   در مقطـع  ، و درصد 23/58هاي دولتی  دانشگاه)کاردانی و کارشناسی(

مقطـع کـاردانی   ، دانشـگاه آزاد اسـالمی  دانشـجویان  کـه  در حـالی  .درصد است 77/41

دهد که  دانشگاه آزاد اسالمی به  ته نشان میاین نک ،زن هستند%  10/64مرد و % 89/35

هـاي  موفق بـه ایجـاد فرصـت    زمینههاي دولتی در این بیش از دانشگاه درصد 30میزان 

  . آموزشی بیشتر براي زنان شده است

نیروهاي متخصص  درصد 67/58دانشگاه آزاد اسالمی در استان کرمان،  ،در مجموع

در  درصد 32/41هاي دولتی حالی که دانشگاه در ،تربیت شده را به خود اختصاص داده

  )1385امیري، . (این راستا نقش ایفا نموده است

  روش

دانشـجویان   ۀآماري این پژوهش، شامل کلی ۀو جامعاز نوع توصیفی است روش این تحقیق

شاغل به تحصیل و اشتغال در واحدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان    ) مرد ،زن (تادانو اس

نفر اعضاء هیئت علمی دانشگاه تحـت   60و تعداد دانشجونمونه 465که تعداد استکرمان 

اي اسـتفاده   صـادفی طبقـه  ، تگیرياز روش نمونه.عنوان نمونه متخصصان انتخاب شده است

موافـق شـدید،   (سـوالی بـا مقیـاس لیکـرت      25گیري از یک پرسشنامه ها با بهرهشد و داده

 اسـناد و نیـز ) اي مخالف، مخالف، مخالف شدید طرف، تا اندازهاي موافق، بی موافق، تا اندازه

هـاي   از روش .ربـط جمـع آوري شـد   هـاي ذي و سـازمان  آزاد مدارك موجود در دانشگاه و

نمودارهـاي توزیـع    و رسـم جـداول  درصد، میـانگین، انحـراف اسـتاندارد،    (آماري توصیفی 

  .استفاده شد )ايهها فرید من و دو جملآزمون(و آمار استنباطی) فراوانی 
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  ها افتهی

 ینبد و از شپایین و باال تقسیم  ةهاي متغیر به دو رداي نمرهبراي انجام آزمون دو جمله

 عوامـل  ةمعتقدنـد نمـر  ) درصـد  0/31(نفر   144مورد بررسی  )دانشجو( آزمودنی 465

آموزشی، پژوهشی، عالقـه خـود دانشـجویان، رفـاهی،     ( انیدانشجو الذکر درکاهشوقف

نفـر    321وپـایین   )هریه، منزلت اجتماعی دانشگاه و امکان کاریابی دانش آموختگـان ش

آزمـون دو   یقطرداده ها از  یلتحلو  یهتجزهمچنین .  معتقدند، باال است) درصد 0/69(

تـر از سـطح   و کوچـک  000/0رابـر  ب) داري معنی(مقدار -pجمله اي نشان می دهد که 

 یجهنتشود و در رد می0Hین سطح  فرض در ا بنابراین، ؛است داري معنی

 یاسـالم  آزاد دانشـگاه  به يورود انیدانشجو دخیل درکاهش عوامل ةتوان گفت نمرمی

عوامل مطرح شـده بـه نـوعی در رونـد      ۀین معنی که همدب ؛است از حد متوسط به باال

یه حـائز بیشـترین اثـر و    کاهش دانشجویان به دانشگاه آزاد نقش داشته، اما عامـل شـهر  

  .کمترین نقش را دارا بوده است) زیر بنایی(امکانات کالبدي 

عوامل مرتبط با کاهش دانشجویان ورودي به دانشگاه آزاد اسالمی  
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 هـا دانشگاه ریسا با سهیمقا در شتریب هیشهر اخذمعتقدند گروه نمونه ) درصد 9/21( 

0Hدر این سطح  فرض بنابراین، . معتقدند باال است) درصد 1/78(وپایین  شود رد می

از حـد   هـاي دولتـی  دانشـگاه  با سهیمقا در شتریب هیشهر اخذتوان گفت می ،یجهنتو در 
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 یاسالم آزاد دانشگاه پژوهشی امکانات بودن یناکافو در خصوص  است متوسط به باال

  .یـد قـرار گرفتـه اسـت    یمـورد تا ) درصـد  7/67(بـه میـزان    هاردانشگاهیسا با سهیدرمقا

 -pآزمون دو جملـه اي نشـان مـی دهـد کـه       یقطرها از داده یلتحلو  یهتجزهمچنین 

؛ اسـت  تـر از سـطح معنـی داري    و کوچک 000/0برابر ) داريمعنی( مقدار

0Hدر این سطح  فرض  بنابراین، امکانـات  تـوان گفـت   مـی  ،یجـه نتشـود و در  رد می

 9 .ناکافی اسـت  ي دولتیهادانشگاه ریسا با سهیمقا در یماسال آزاد دانشگاه پژوهشی در

 سـه یمقا در یاسالم آزاد دانشگاه امکانات ناکافی رفاهی دانشجویاندرصد معتقدند  35/

 یـل تحلو  یـه تجزهمچنـین  .  معتقدند باال است) درصد 1/64(وپایین  هادانشگاه ریسا با

 000/0برابر ) معنی داري(مقدار -p دهد کهاي نشان میآزمون دو جمله یقطرها از داده

در ایـن سـطح  فـرض     ؛ بنـابراین، اسـت     داريتر از سطح معنیو کوچک

0H امکانات رفـاهی دانشـجویان در مقایسـه بـا     توان گفت می ،یجهنتشود و در رد می

 یعلم سطح بودن نییپادرصد معتقدند  31.هاي دولتی دانشگاه آزاد کافی نیستدانشگاه

درصد  8/68نفر   320وپایین  هادانشگاه ریسا با سهیمقا در یاسالم آزاد دانشگاه تاداناس

اي نشـان  آزمـون دو جملـه   یقطرها از داده یلتحلو  یهتجزهمچنین . معتقدند باال است

داري تـر از سـطح معنـی   و کوچـک  000/0رابـر  ب) معنـی داري (مقـدار  -pدهـد کـه   می

0Hدر این سطح  فرض  ؛ بنابراین،است  تـوان  مـی  ،یجهنتشود و در رد می

-دانشـگاه  ریسا با سهیمقا در یاسالم آزاد دانشگاه تاداناس یعلم سطح بودن نییپاگفت 

  .است دولتی از حد متوسط به باالي ها

ـ  انیدانشجو خودبودن  عالقهیبمعتقدند درصد  4/17  دانشـگاه   بـه  ورود منظـور ه ب

معتقدنـد بـاال   ) درصـد  6/82(نفر   384وپایین  ي دولتیهادانشگاه ریباسا سهیدرمقااد آز

 -pدهد که اي نشان میآزمون دو جمله یقطرها از داده یلتحلو  یهتجزهمچنین .  است

؛ اسـت  داري تـر از سـطح معنـی   و کوچـک  000/0برابـر  ) داريمعنی(مقدار

0Hدر این سطح  فرض بنابراین،  ـ  انیدانشـجو  خـود  یگ عالقهیبشود و در رد می ه ب

  .استي دولتی  بیشتر هادانشگاه با سهیمقا در یاسالم دانشگاه به ورود منظور

 ریسـا  بـا  سهیمقا در آزاد دانشگاه یاجتماع منزلت بودن نییپامعتقدند درصد  3/27 

هـا از  داده یـل تحلو  یـه جزتهمچنـین  . معتقدند باال اسـت درصد 7/72پایین و هادانشگاه
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تـر از سـطح   و کوچک 000/0مقداربرابر  -pاي نشان می دهد که آزمون دو جمله یقطر

0Hدر ایـن سـطح  فـرض     ؛ بنـابراین، است داري معنی  شـود و در  رد مـی

 بـا  سـه یمقا در یاسـالم  آزاد دانشـگاه  یاجتمـاع  منزلت بودن نییپاتوان گفت می ،یجهنت

  .کمتر استهاي دولتی دانشگاه

 در آزاد منظـور ورود بـه دانشـگاه   ه معتقدند کاهش تقاضاي داوطلبان بدرصد  3/24

داوطلبـان ورود بـه   يکشـور تیـ جمعکـاهش ریتـأث تحـت (هاي دولتـی  دانشگاه با سهیمقا

داده هـا از   یـل تحلو  یهتجزهمچنین .  معتقدند باال استدرصد  7/75و پایین ) دانشگاه

و  000/0برابـر  ) معنـی داري (مقـدار  -pدهـد کـه   ن مـی اي نشـا آزمون دو جمله یقطر

0Hدر این سطح  فرض  ؛ بنابراین،ستاا     داريتر از سطح معنیکوچک

ـ    توان گفـت  می ،یجهنتشود و در رد می منظـور ورود بـه   ه کـاهش تقاضـاي داوطلبـان ب

تحت تأثیر کاهش جمعیت کشـوري  (هاي دولتینشگاهدا سهیمقا در یاسالم آزاد دانشگاه

  .استاز حد متوسط بیشتر )داوطلبان

 در آزاد دانشـگاه  یعلم ئتیه اعضاء یشغل تیامن بودن نییپامعتقدند درصد  5/24 

و  یـه تجزهمچنـین  . معتقدنـد بـاال اسـت   درصد  5/75و پایین  هادانشگاه ریباسا سهیمقا

برابـر  ) داريمعنـی (مقدار -pدهد که اي نشان میملهآزمون دو ج یقطرها از داده یلتحل

در ایـن سـطح     ؛ بنـابراین، اسـت      داريتر از سطح معنـی و کوچک 000/0

0Hفرض  ئتیه اعضاء یشغل تیامن بودن نییپاتوان گفت می ،یجهنتشود و در رد می 

  .است از حد متوسط بیشتردولتی  هايدانشگاه با سهیمقا در یاسالم آزاد دانشگاه یعلم

 آزاد دانشـگاه  یعلم ئتیه اعضاء منزلت اجتماعی بودن نییپا معتقدند،درصد  6/31

 یهتجزهمچنین . معتقدند باال استدرصد  4/68و پایین  هاي دولتیدانشگاه با سهیمقا در

) يمعنـی دار (مقـدار  -pاي نشان می دهد که آزمون دو جمله یقطرداده ها از  یلتحلو 

در ایـن سـطح     بنابراین، ؛است داري تر از سطح معنیو کوچک 000/0برابر 

0Hفرض  اعضـاء  منزلـت اجتمـاعی   بودن نییپاتوان گفت می ،یجهنتشود و در رد می 

درصـد   8/25 .هـاي دولتـی کمتـر اسـت    دانشگاه با سهیمقا در آزاد دانشگاه یعلم ئتیه

هـاي  دانشـگاه  بـا  سهیمقا در آزاد دانشگاه آموختگاندانش کمتر یبایکار شانس معتقدند،

 یـق طرها از داده یلتحلو  یهتجزهمچنین . معتقدند باال استدرصد  2/74و پایین دولتی 
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تـر از  و کوچـک  000/0برابر ) داريمعنی(مقدار -pدهد که اي نشان میآزمون دو جمله

0Hح  فرض در این سط ؛ بنابراین،است داري سطح معنی شود و در رد می

 بـا  سـه یمقا در آزاد دانشـگاه  النیالتحصـ فارغ کمتر یابیکار شانستوان گفت می ،یجهنت

  .از حد متوسط بیشتر است هادانشگاه ریسا

 در یاسـالم  آزاد دانشگاه یدرس و یآموزش يزیربرنامه ضعفمعتقدند درصد  8/28

و  یـه تجزهمچنین .  معتقدند باال استدرصد  2/71وپایین  ولتیهاي ددانشگاه با سهیمقا

برابر ) داريمعنی( مقدار -pدهد که ون دو جمله اي نشان میآزم یقطرها از داده یلتحل

در ایـن سـطح     بنـابراین،  ؛ اسـت  داري تر از سـطح معنـی  و کوچک 000/0

0Hفرض  یدرسـ  و یآموزش يزیربرنامه ضعفگفت  توانمی ،یجهنتشود و در رد می 

  .است از حد متوسط به باال دولتی يهاردانشگاهیسا با سهیمقا در آزاد دانشگاه

 سـه یمقا در آزاد دانشـگاه  )زیر بنایی(کالبدي  امکانات بودن یناکافمعتقدند درصد  6/37

و  یـه تجزن همچنـی .  معتقدنـد بـاال اسـت   درصـد   4/62و پـایین   هاي دولتیدانشگاه ریسا با

برابـر  ) داريمعنـی (مقـدار  - pدهـد کـه   آزمون دو جمله اي نشان مـی  یقطرها از داده یلتحل

در ایـن سـطح  فـرض     بنابراین، ؛است تر از سطح معنی داري و کوچک 000/0

0H بـا  سـه یمقا در آزاد دانشـگاه  کالبـدي  امکانـات توان گفـت  می ،یجهنتشود و در رد می 

 امکانـات آموزشـی   بـودن  یناکـاف ، معتقدنـد درصـد   2/34 .اسـت ناکافی  هاي دولتینشگاهدا

 یـل تحلو  یـه تجزهمچنـین  .  معتقدند بـاال اسـت  درصد  8/65و پایین  یاسالم آزاد دانشگاه

و  000/0برابـر  ) داريمعنـی (مقـدار  - pدهد کـه  اي نشان میآزمون دو جمله یقطرها از داده

0Hدر ایـن سـطح  فـرض     ؛ بنـابراین، است ري داتر از سطح معنیکوچک  رد

در مقایسـه بـا    یاسـالم  آزاد دانشـگاه  امکانـات آموزشـی  توان گفـت  می یجهنتشود و در می

  .استر هاي دولتی کمتدانشگاه

در مقایســه بــا  یاســالم آزاد دانشــگاه موقعیــت اجتمــاعیمعتقدنــد درصــد  درصــد 72

 یـل تحلو  یهتجزهمچنین . معتقدند که باال استدرصد  درصد 28و ایین پ هاي دولتی دانشگاه

و  000/0برابـر  ) داريمعنـی (مقـدار  - pدهد کـه  اي نشان میآزمون دو جمله یقطرها از داده

0Hدر ایـن سـطح  فـرض    بنابراین،  ؛است    داريتر از سطح معنیکوچک  رد

در مقایسـه بـا    یاسـالم  آزاد دانشـگاه  موقعیت اجتمـاعی گفت  وانتمی ،یجهنتشود و در می

  .هاي دولتی کمتر ارزیابی شده استدانشگاه
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 هیشـهر  عامـل اخـذ  از دیدگاه دانشـجویان   دهد که ها نشان میمقایسه میانگین رتبه

ـ  ریـ غ هاي دانشگاه با سهیمقا در شتریب  انیدانشـجو  بیشـترین نقـش را بـر تعـداد     یدولت

هـاي  در اولویـت بـه ترتیـب ذیـل     داشته و سایر عوامل یاسالم آزاد اهدانشگ به يورود

  :بعدي قرار دارند

  ،)81/8میانگین، (عالقگی دانشجویان براي ورود به دانشگاه آزاد اسالمی بی .1

  ،)13/8میانگین، (کاهش تقاضاي داوطلبان ورود به دانشگاه در کشور . 2

  ،)96/7میانگین، (اه آزاد اسالمی شانس کاریابی کمتر دانش آموختگان دانشگ. 3

  ،)45/7میانگین، (ضعف برنامه ها آموزشی و درسی  .4

  ،)33/7میانگین، (ناکافی بودن امکانات رفاهی اعضاء هیئت علمی  .5

  ،)27/7میانگین، (ناکافی بودن امکانات پژوهشی . 6

  ،)25/7میانگین، (ین بودن امنیت شغلی اعضاء هیئت علمی یپا .7

  ،)99/6میانگین، (بودن امکانات رفاهی دانشجویان  ناکافی. 8

  ،)97/6میانگین، (ین بودن سطح علمی اعضاء هیئت علمی یپا. 9

  ،)67/6میانگین، (ین بودن منزلت اجتماعی دانشگاه آزاد یپا .10

  ،)44/6میانگین، (ناکافی بودن امکانات کالبدي  .11

از  یاسـالم  آزاد انشـگاه د بـه  يورود انیدانشـجو  دخیـل در کـاهش   عوامـل  ۀیسمقا

ـ  فریـدمن  آزمون یقطربراساس محاسبات از  نآ دیدگاه متخصص  -pدسـت آمـد و   ه ب

ـ تر از سـطح  و کوچک 000/0برابر با ) داريمعنی(مقدار   ؛اسـت  يدار یمعن

توان گفـت بـین توزیـع    می ،یجهنتشود و در یمرد  0Hسطح  فرض  ینادر  بنابراین،

 از دیدگاه متخصصان یاسالم آزاد دانشگاه به يورود انیدانشجو کاهش با رتبطم عوامل

 یپرداختـ  ۀیشـهر عامل  دهد کهها نشان میمیانگین رتبه ۀمقایس. داري داردتفاوت معنی

 آزاد دانشـگاه  به يورود انیدانشجو کاهش با مرتبط عواملبیشترین تأثیر بر  انیدانشجو

ته و سایر عوامل به ترتیب ذیل در اولویت هاي بعدي داش از دیدگاه متخصصان یاسالم

  :قرار دارند

  ،)10/6میانگین، (ناکافی بودن امکانات آموزشی   .1

  ،)67/5میانگین، (ین بودن موقعیت اجتماعی دانشگاه یپا .2
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  ،)65/5میانگین، (ن بودن سطح علمی اعضاء هیئت علمی ییپا .3

  ،)58/5میانگین، (کشور  کاهش داوطلبان ورود به آموزش عالی در .4

  ،)13/5میانگین، (ن بودن امکانات پژوهشی ییپا .5

  ،)12/5میانگین، (بی عالقگی دانشجویان براي ورود به دانشگاه  .6

  ،)80/4میانگین، (ناکافی بودن امکانات رفاهی دانشجویان  .7

  ،)44/4میانگین، ) (زیر بنایی(ناکافی بودن امکانات کالبدي  .8

به منظور افزایش تقاضاي دانشـجویان بـه دانشـگاه آزاد     هایی کهتراتژيو اساولویت 

  :شودپیشنهاد میاسالمی 

  ،)60/12میانگین، (هماهنگی و برنامه ریزي مناسب آموزش و درس  .1

  ،)10/12میانگین، (کاهش شهریه  .2

  ،)87/11میانگین، (توجه به نیازهاي بازار کار. 3

  ،)45/11میانگین، (ی ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهش .4

  ،)42/11میانگین، (اصالح کیفی نظام انتخاب مدیران دانشگاهی  .5

  ،)27/11میانگین، ) (بین رشته اي(ایجاد رشته هاي تحصیلی جدید  .6

  ،)18/11میانگین، (تعامل و هماهنگی مطلوب با وزارت علوم  .7

  ،)53/10میانگین، (اصالح نظام جذب اعضاء هیئت علمی  .8

  ،)38/10میانگین، (زیع متوازن رشته هاي تحصیلی تو .9

  ،)10/10میانگین، (ارتقاء منزلت اجتماعی دانشگاه  .10

  ،)07/10میانگین، (اصالح نظام جذب دانشجو به دانشگاه  .11

  ،)52/9میانگین، (ارتقاء امنیت شغلی اعضاء هیئت علمی  .12

  ،)28/8میانگین،(بومی سازي رشته هاي تحصیلی  .13

  ،)85/7میانگین، (بهبود خدمات رفاهی دانشجویان .14

  ،)60/7میانگین، (هاي عالی مجازي توسعه آموزش .15

  يریگ جهینت

گی دانشجویان براي ورود به دانشگاه آزاد اسالمی در مقایسه بـا  عالقهعامل شهریه و بی

ز ا ،ورود بـه آمـوزش عـالی    بـه منظـور   داوطلبـان  تقاضاي هاي دولتی و کاهشدانشگاه
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جایگاه از اهمیت و اولویت بیشتري برخوردار بوده و، ) دانشجویان(دیدگاه گروه نمونه 

 آزاد دانشـگاه ) زیـر بنـایی  (و منـابع کالبـدي    تادان، توان علمی اسآزاد دانشگاه اجتماعی

، عامـل شـهریه و امکانـات    )متخصصان(اما از دیدگاه نمونه  است مطلوب ارزیابی شده

هـاي دولتـی   ی دانشگاه آزاد اسـالمی در مقایسـه بـا دانشـگاه    منزلت اجتماعو  آموزشی

) زیربنـایی (کـه امکانـات رفـاهی و امکانـات کالبـدي      نامطلوب ارزیابی شده در حـالی 

در راستاي کاهش دانشجویان ورودي به  آزاد اسالمی از دیدگاه کل گروه نمونه دانشگاه

وجـه ایـن اسـت کـه در     بـل تّ نکتـه قا  .تلقی شده است )ثیرأکم ت(دانشگاه آزاد اسالمی 

 کـه شده در حالیارزیابی دانشگاه مناسب)زیر بنایی(مجموع امکانات و ظرفیت کالبدي 

ده کـر ارزیـابی   بهترگروه نمونه متخصصان امکانات رفاهی دانشگاه را براي دانشجویان 

  .است

توان نتیجه گرفت که ظرفیت و امکانات زیر بنـایی دانشـگاه آزاد بـه    می ،در مجموع

ریزي مناسب صورت پذیرد و که برنامهمنظور توسعه کیفی بیشتر مهیا است، در صورتی

هـاي آموزشـی و   ریـزي فیدي بهره گرفته شـود و در برنامـه  از امکانات موجود به نحو م

وجهی تواند نقش قابل تـ ین دانشگاه میدرسی نیازهاي بازار کار را ملحوظ داشته شود؛ ا

  .شودزش عالی کشور عهده دار علمی بخش آمو ۀدر روند توسع

جذب بیشتر دانشجو به دانشگاه، همـاهنگی و برنامـه ریـزي    هايدر راستاي راهکار

مناسب آموزشی و درسی و اقدام عملی در راستاي کاهش شهریه و عنایت بـه نیازهـاي   

  .شودمیبازار کار پیشنهاد 
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  منابع

برابـر فرصـتهاي آموزشـی در اسـتان     نقش دانشگاه آزاد اسالمی در «.)1386(امیري، افالطون 

  منطقه هفت دانشگاه آزاد اسالمی» کرمان، منطقه هفت دانشگاه آزاد اسالمی

بررسی موانع عمـده در راسـتاي توسـعه طـرح     «طرح پژوهشی؛  .)1388..... (تیرگر، هدایت و 

  .»هاي پژوهشی در منطقه هفت دانشگاه آزاد اسالمی

بررسی مشکالت دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  «ح پژوهشی؛ طر .)1388....... (تیرگر، هدایت و 

  .»زرند

  توسعه و نابرابري، چاپ دوم، نشر مازیار .)1385(زاهدي، محمد علی 

  .جامعه و تعلیم و تربیت، نشر امیر کبیر .)1384(شریعتمداري، علی 

  .مکعب کیفیت در آموزش عالی، نشر فراشناختی اندیشه .)1379(قورچیان، نادر قلی

، رضـا رضـایی زارچـی،    »بررسی نسبت جهانی شدن با تربیت دینی«نامه مهندسی فرهنگی ماه

  )سال چهارم(، 1388، بهمن و اسفند 38و  37اکبر راهنما، شماره 

تبیین جایگاه رسانه ملی در ساختار مهندسـی فرهنگـی کشـور بـه     «ماهنامه مهندسی فرهنگی، 

سحابی نژاد، عبداهللا افشار و محمـد  ، مهدي »منظور مواجه پویا با تهاجم فرهنگی غرب

  )سال چهارم(، 1388بهمن و اسفند  38و  37نوروزي، شماره 

قابلیت تمیز دانشگاه آزاد اسالمی منطقه چهـار بـا اسـتفاده از سـیاهه     «مجله دانش و پژوهش، 

محمـد علـی نـادي، پریـوش     . »مدیریت کیفیت، سازمان یاد گیرنده و مدیریت دانـش 

  .1387ورچیان، شماره هفدهم و هجدهم، تابستان جعفري و نادر قلی ق

، احمـد  »عالی و جهانی شـدن  ٔجامعه«، )1384(مجموعه مقاالت منطقه اي به منظور تولید علم

  .امیري و مهر انگیز علی نژاد
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