
 

 

 

 

 

 

 و دولتی نظام آموزش عالی خصوصیاز  دولتیهای حمایت مطالعه تطبیقی شیوه
 1مهدی خلفخانی

 

 70/11/1937 تاريخ دريافت:

  11/11/1931تاريخ پذيرش:
 

 

 چکیده

به دلیل نقش اساسی آن در  دولتیدر قالب بخش خصوصی و چه در قالب  نظام آموزش عالی چه

 ترمهم .کشورها تبديل گرديده است یاتوسعه یهابرنامهبه محور  کشورها یاتوسعه یهابرنامهپیشبرد 

نسبت به شیوه مديريت اجتماع و سیاست  افتهيتوسعهها در بیشتر کشورهای اينکه تغییر رويکرد دولت

آموزشی  یهانقشبرای حضور بخش خصوصی برای ايفاء  یترمطلوبايش شرايط بسیار منجر به گش

اين است که در حال حاضر رقابت جدی برای  مسئله صورتهر  به در کشورها گرديده است.

پژوهش با رويکرد تطبیقی به دنبال  نيا در ارائه خدمات آموزشی آغاز گرديده است. یسازیخصوص

از نظام آموزش عالی  هادولتحمايت  یهاوهیشدر اين حوزه و  دادهرخبررسی تغییرات پارادايمی 

 یهادولتاساسی اين پژوهش اين است که  سؤالتوجه به اين موضوع  با خصوصی و دولتی است.

اين پژوهش  نتايج ؟ندينمایممايت چگونه از نظام آموزش عالی دولتی و خصوصی خود ح یموردبررس

، هاارانهيارائه ، اعتبارات مالی نیتأم در قالب یردولتیغ یهادانشگاهدولتی از  یهاتيحما دهندهنشان

توجه به اين  با .بوده است آموزش عالی یخودمختارتضمین و و گرنت  مالی را در قالب وام یهاکمک

اين تحقیق از  یهاداده آموزش عالی قرار دارد. یهااستیسموضوع، اين تحقیق در حوزه مطالعات 

مورد تحلیل  یشناختجامعه یوهیشو به  یآورجمعثانويه  یهادادهطريق روش اسنادی و با استفاده از 

 .اندقرارگرفته
 

  :واژگان كلیدی 

  های دولتی، دولت، دانشگاهصوصیهای خدانشگاه ،آموزش عالی

                                                   
 garmsar.ac.ir-Mkhalafkhani@iau استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار. 1
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 مقدمه

عبارتی  به خورده است. شکوفايی هر نظامی به سیستم آموزشی آن پیوندبدون شک رونق و 

که در آن آموزش و نهادهای آموزشی، راهبر توسعه  شودینميافت  یاافتهيتوسعه یجامعههیچ 

گسترده در  یگذارهيسرماگفت بحث در مورد توسعه فراگیر و پايدار بدون  توانیم نباشند.

مهم در اين زمینه اين است  مسئله اما؛ رسدیمموضوع عبثی به نظر  باًيتقرنظام آموزش عالی 

 یگذارهيسرماتنها  گريدیعبارتبه ديگری نیز است. یرهایمتغ ریتأثکه خود اين موضوع تحت 

در اين حوزه موجبات توسعه فراگیر کشورها نیست، بلکه مهم نوع کارکردی است که از نظام 

اين منظر،  از به اشکال متعددی از توسعه رقم زند. تواندیمکه  گرددیمآموزش عالی دنبال 

و نوع  هااستیس آموزشی به رويکردها، یهانظاممورد انتظار از  یهاژهيوو کار  کارکردها

 پیوند خورده است. اندنمودهدر مورد آن اتخاذ  هادولتکه  نگاهی

های سیاسی و تار کراسیکند، به ساخها میها چگونه از آموزش عالی حمايتاينکه دولت

های سیاسی الگوهای هستند که قدرت ها يا کراسیرژيم های حقوقی بستگی يافته است.رژيم

 ،Burton) يابد.و سازمان از طريق آن اجرا و انتقال می هادولتگیری تصمیم

Higley,2006:15) 

 که: شدهنيتدو سوا التبه هر صورت اين تحقیق با رويکرد تطبیقی به هدف پاسخ به اين 

 به چه  افتهيتوسعهدر کشورهای  یردولتیغدولت از نظام آموزشی دولتی و  یهاتيحما

 صورتی است؟

 از نظام آموزش عالی دولتی و  توسعهدرحالحمايتی کشورهای  یهازمیمکانو  هاوهیش

 چگونه است؟ یردولتیغ
 

 اتیبر نظرمروری 

نظری بسیار زيادی وجود دارند که با  یهادگاهيددر ارتباط با موضوع آموزش و حکومت 

 :شوندیممرتبط معرفی  یهاهينظرتوجه به ماهیت تحقیق برخی از 
 

 و آموزش عالی هادولتساختار سیاسی 

دولت  ژهيوبهسیاسی و  یساختارهابه  ندينمایمعمل  هادانشگاهکه  یاوهیشبدون شک 

سیاسی اجبار و دارای  نهادکيديد ]وبر[ دولت  از .گرددیبرمنهاد سیاسی  نيترمهم عنوانبه
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سازمانی مستمر و پیوسته تا آنجا که خود و مقامات اداری آن از حق انحصاری استفاده از زور 

 )17ص  1907محسنی،) است. برخوردارنددر اجرايی دستورهای آن 

در اين  است. شدهمطرحزيادی  یهادگاهيددر مورد گونه شناسی دولت در کشورهای جنوب 

اجزای الينفک نظام مفروضی از بازيگران محسوب  عنوانبهرا  [ دولتص ]چارلز تريپخصو

آن نظام واکنش نشان  یهاجاذبهکه با توجه به سطوح مختلف کارايی به فشارها و  داندیم

 1و از تمايز يابی اجتماعی غربی 1کلی دولت سازی یتجربهاز سنت و ديدگاه  اين .دهدیم

 (166-168 صص :1949حکیمیان و مشاور،) .ردیگیم نشأت

 مطابق اين ديدگاه نظری: 

  برای حفظ امکان  کیبوروکرات یهاتیقابلمشروعیت بخشی به جايگاه هژمونیک به
 پیوند خورده است. هاارزشوضع هنجارها و 

  از ابزارهای حمايتی مرتبط  یاگستردهاجتماعی به حفظ مجموعه  یهاکنترلتضمین
 است.

  اجتماعی  یهاانیبنحمايتی ايجاد پیوند ارگانیک الیگارشی حاکم و  یهاکانالماهیت
 است.

 توان در قالب مدل نظری زير نشان داد.اين موضوع را می گريدیعبارتبه

 
 

                                                   
1State building 
2Social differentiation 
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 و جامعه اطالعاتی دولت :آنتونی گیدنز

دولت و جامعه اطالعاتی توسط آنتونی گیدنز ارائه گرديده  نهیدرزم هادگاهيد نيترمهميکی از 

 یرونيازا نظارتی دولت است. یهاتیفعال یهيپامعتقد است، ذخیره منابع اقتدار،  گیدنز .است

حفظ اطالعات  اوالً چون سیاسی مهم است. یحوزهتوانايی اطالعاتی و ارتباطی برای دولت و 

گی، حفظ و نگهداری انسجام و يکپارچگی ساختارهای ناگزير اداره و هماهن یازهاینشیپ

در مراقبت و مهار افراد منحرف اتباع و در نظارت بر نیروهای  هاآندوم،  اندیاجتماعپیچیده 

در فرايند  هاآنو سوم به لحاظ اينکه  اندکرده نقشی مهمی را ايفاء (دشمنان بالقوه)خارجی 

ص  :1948 )رابینز، وبستر، .اندداشتهدموکراتیک مباحثه سیاسی در حوزه عمومی، مرکزيت 

189) 

از ديد او دولت هم بايستی بر منابع  ريزی و مهار است.به پیوند برنامه آنتونی گیدنز معتقد

اقعی داشته )قدرت مهار( تسلط و 1ريزی، اداره کردن( و هم بر منابع اقتدار)برنامه 1تخصیصی

 (193ص  :1948 )رابینز، وبستر، باشد

 معتقد است که ظهور دولت مدرن منجر به نتايج زير گرديده است: ]آنتونی گیدنز[ 

  متمرکزشدهظهور دولت ملت به شکل مدرن به زمان تثبیت يک دستگاه سیاسی 

 .گرددیبرم

  جديد دارای يک انسجام فرهنگی زبانی هستند. یهاملتدولت و 

 (48-49: 1941)گیدنز، .اندبودهسرحدات دارای مرز  یجابهجديد  یهادولت 

 زیر است: صورتبهبا توجه با نظریه مذكور، قضایای مستخرج از نظریه 

  تابعیت و شهروندی مشترك به موضوع مهمی به نام اطالعات و چگونگی آن بستگی

 دارد.

  تی برای حفظ سلطه بر منابع و مهار بدين ترتیب که دولت بايس یزيربرنامهپیوند

تسلط واقعی  (قدرت مهار)و هم بر منابع اقتدار  (، اداره کردنیزيربرنامه) تخصیصی

 داشته باشد.

                                                   
1 A locative Recourse 
2 Alternative Resource 
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  به خاطر نیاز دولت به ترکیب و مشروعیت  تيدرنهامنابع تخصیصی  دارانهجانبمهار

 بخشیدن به کارکردهای اجرای و اقتدار غالب است.

  ابزار اصلی  –و مهار اطالعات  یسازرهیذخبسیج نیروی اجرايی از طريق  مثابهبهنظارت

 به دولت است. یدهشکلتمرکز منابع اقتدار درگیر در 

 اطالعات مربوطه و اداره هدايت  یرمزگذار سلطه اجتماعی تابع سطح بااليی از نظارت و

 .ردیگیممهم جمعیت را مسلم  یهابخش

 

 جامعه اطالعاتی آنتونی گیدنزمدل نظری: ديدگاه دولت و 

 
 

 آموزش یشناسجامعهو  و قدرت نمادین خشونت پیر بوردیو:

 1اجتماعی پیر بورديو هشياند ومترين مفهکلیدی فرانسوی است. شناسجامعهپیر بورديو عالم و 

نمادين پیوند کاملی  هيسرمادر ديدگاه بورديو اين مفهوم با مفهوم  است. 1خشونت نمادين

که به همراه ژان  «9های آموزشیبازتولید، عناصری برای يک نظرية نظام»در کتاب  بورديو دارد.

ای گويا از خشونت (، کنش آموزشی يا تدريس را نمونه1307است )کرده  فیتأل 1کلود پسرون

 (10ص  :1943بورديو،شمارد )یمنمادين 

 

                                                   
1 Bourdie Pierre 
2 Violence Symbolique 
3 theorie du systeme d`enseignement 
4 Jean Claude Passeron 
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 ویبورد ریپدیدگاه از آراء  مهممدل نظری 

 
 

 اجتماعی یریپذجامعه دوركهایمی:رویکرد امیل 

تکامل اثر او در اين زمینه انتشار کتاب  نيترمهمآموزش و  یهایتئوردورکهايم معلم تاريخ 

و  1ديد او عناصر اصلی آموزش معنوی، روحیه نظم از ( بوده است.1394) یآموزشانديشه 

و سومین آن خودمختاری و استقالل فردی  هاگروهدومین عنصر آموزش معنوی پیوست به 

 (Ritzer,2003) .است

پروراندن آن دسته از حاالت جسمانی،  بیدار کردن ورا  وپرورشآموزشدورکهايم هدف 

و هم محیط خاصی که وی  یطورکلبهاست که هم جامعه  فکری و روحی و اخالقی در کودك

 .(971ص  :1988 ی،)باتومور بايد در آن زندگی کند، از او توقع دارند.

 اجتماعی با ايجاد پیوند میان کل دورکهايم هدف اساسی نظام آموزشی ايجاد همبستگی ازنظر

 (Turner,2009) .عرفی است یهاارزشجمعیت در درون 

 

 نظارت اجتماعی و تربیت و میتعل باتومور:

ناقل مستقل عقايد و  عنوانبهباتومور، تعلیم و تربیت رسمی در جوامع جديد  دگاهيداز 

تعلیم و تربیت در معنای وسیعش  نيبنابرا؛ رفتار است کنندهمیتنظکه  شودیمديده  یهاارزش

اجتماعی هستند که با ديگر انواع نظارت در حال رقابت و گاهی  هانظارتيکی از انواع عمده 

 (911-973صص  ،باتومور) .باشندیمدر تضاد 

                                                   
1 Sprit of discipline 
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 ادبیات پیشین مروری بر

آموزش عالی دولتی کارهای زيادی انجام گرديده  خصوصبهدر ارتباط با آموزش عالی و 

در ارتباط با آموزش عالی  شدهانجاماين قسمت به برخی از کارهای اساسی  در است.

 .گرددیماشاره  و دولتی یردولتیغ

معتقد  «در آموزش عالی یسازیخصوص»تحت عنوان در تحقیق خود ( 1333) 1اسمولیکز

 و آموزش عالی از الگوی واحدی تبعیت ننموده و بیشتر هادانشگاه یسازیخصوصاست روند 

 (smolicz,1999) .ملی متفاوت هر يک از اين کشورها است یهاسنتانعکاسی از 

تمايل خود نشان داده است که  یهایبررسدر نويسنده  «هاراهبری جهانی دانشگاه» در کتاب

بخشی، استاندار شده و  های خصوصی،فعالیت یسوبهای به تمرکز گسترده یریگجهتو 

 یرونيازا وجود دارد. هاملتنظام مقررات راهبری و کنترل دولت  یجابهداوطلبانه 

و مشورت و متخصصین سوق پیدا نموده است  1راهبری یهاشبکه یسوبهراهبری  یهاتیفعال

 .سلسله مراتبی پیدا نموده است یهانظارت یجابهشکل افقی  هانظارت یرونيازاو 

(King,2009:p1) 
فقدان قوانین حمايت از که  دهدیمشان نخود  یهایبررس( در 1931نظريان )ربیعی و 

خصوصی، پايین بودن قدرت خريد مردم و عدم توان پرداخت شهريه،  یهایگذارهيسرما

علمی در  یهایآزادوجود مشکالت ساختاری در نظام مديريت آموزش عالی، فقدان 

آموزش  یهاچالش نيترمهمو تمايل دولت به تسلط در امور فرهنگی و اجتماعی از  هادانشگاه

 (101: 1931ظريان،ربیعی، ن) .باشندیمدر ايران  یردولتیغعالی 

نتیجه  «آموزش عالی یالمللنیبکتابچه »در  1]جیمز جی فورست[ و 9]فیلیپ جی آلت بک[

از کشوری به کشوری ديگر  هادانشگاهپذيرش  یهااستیسکه مسئولیت اتخاذ  رندیگیم

باز  یهااستیسملی تا خودمختاری نهادهای و  یهاتيريمدمتفاوت شده است که شامل 

در حوزه عمومی  یاگسترده صورتبه هادانشگاه درگذشتهديد نويسندگان  از پذيرشی است.

آموزش عالی در حال حاضر  کهیدرحال، نمودندیمعمل  8کالينت نخبگان عنوانبهبودند و 

                                                   
1 J.J.smolicz 
2 steerage network 
3 Philip G.Altback 
4 James J.F.Forest 
5 Elite clientele 
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متعدد از جامعه و  یهابخششده که  تردهیچیپمتنوع و  یدانشگاهپیچیده  یهانظاممرکب از 

شدن آموزش  یاتودهمعتقد است  1اين زمینه ]مارتین ترو[ در .دهدیمجمعیت را پوشش 

دسترسی نخبگان به آموزش عالی است و بیشتر کشورها به پذيرش اين مدل روی  یجابه

آموزش  نظامبه هایدسترسشدن  یاتوده اجتنابرقابلیغديد فورست و بک، نتیجه  از .اندآورده

 عالی، کاهش استانداردها و کیفیت آموزش عالی بوده است.

سقراط و  یهابرنامهکه شامل  یامنطقهکه با توجه به ابتکارات آموزشی  رندیگیمنتیجه  هاآن

در آسیا و  APECو ASEAN در امريکا و برنامه  1ارسموس در اروپا و برنامه مرکوسور

سوی  از است. افتهيشيافزاهمديگر  یهادانشگاهاقیانوسیه هستند، دسترسی دانشجويان به 

بوده  مؤسساتاز اينترنت دسترسی به منابع اطالعاتی منظم برای دانشجويان و  یمندبهرهديگر 

 (Altback, Forest,2007:p1-3) است.

در اين زمینه بیشتر متمرکز به  شدهانجامدر نقد و بررسی اين تحقیقات بايستی گفت تحقیقات 

شرح دقیقی از فضای و  است شدنیجهانو  غرب و تحوالت آموزش عالی و دولت در غرب

آن  یهاضرورتو الزامات و  اندشدهروبرو  شدنیجهانکشورهای که با درصد کمی از 

 .دينماینم
 

 :یشناسروش 

يا چند تطبیقی روش مقايسه بین دو  روش تدوين اين پژوهش تطبیقی است. یشناسروش

 های مختلفروش، مفهوم تفسیر و تعبیر، در صورت در اين .است، نهاد، سیستم و ...جامعه

 (http://www.aftabir.com/articles/view/religion/philosophy). مطرح است

است که  انهمورد محوراين پژوهش، منطق پژوهش حاضر  یشناختروشبا توجه به رويکرد 

تاريخی مهم هستند که در اين  ازلحاظاست که  شدهپرداختهاجتماعی  یهادهيپدابتدا به تفسیر 

و در  اندقرارگرفتهزمینه تغییرات پارادايمی نظام آموزش عالی در بستر تاريخی مورد تفسیر 

از  هادولت یهاتيحماعلل  مثالًاجتماعی ) یهادهيپدادامه از سوی ديگر علل دسته ديگر از 

روند بعد با توجه  ( در1944:61است. )ريگین چارلز،  شده( مشخصبخش خصوص و دولتی

ی هامورد پژوهشت و میزان و سطح آن در و سطح حماي هاشباهتبه دو کار مذکور 

                                                   
1 Martin Trow 
2 Mercosur 
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در اين پژوهش،  اتخاذشدهمطابق راهبرد مورد محور  نیهمچن است. شدهدادهنشان  شدهانجام

. اندقرارگرفتهمشخص و مورد تفسیر  یهاتفاوتو  هاشباهتشناسايی و  سهيقامقابل یهانمونه

 (61، همان:نیگير)

در کشورهای منتخب اين  یردولتیغدولتی و  یهادانشگاهانتخابی در اين پژوهش  یهانمونه

و برخی از کشورهای آسیای  متحدهاالتياتحقیق که شامل قسمتی از کشورهای اروپايی و 

ذهنی  یهاروشثانويه تهیه و از طريق  یهادادهاست که اطالعات مربوطه با رجوع به اسناد و 

مهم در اين تحقیق اين است  نکته .اندشدهدادهثانويه مورد توضیح قرار  یهالیتحلو تفسیری و 

 متمرکز( چرای )تبیین یاجبهکه اين تحقیق با رويکردی توصیفی نگاشته شده و به چگونگی 

 است.

 تجربی: یهایبررس

 وستفالیايی اسپبررسی فضای وستفالیايی و  الف: تغییرات پارادايمی در نظام آموزش عالی:

و  ايجاد نموده و از سوی ديگر نضج شدنیجهانو مسائلی که  شدنیجهان رسدیمبه نظر 

سیاست تعديل اقتصادی در بیشتر  یهاشهياندهم از قوت گیری تئوری دولت حداقلی م

در  خصوصبهدر نظام آموزش عالی و  یاگسترده یميپاراداکشورهای جهان منجر به تغییر 

اين  دهدیمشواهد و قراين نشان  آنچه در نظام آموزش عالی شده است. هادولت یهاتيحما

متمادی الگوی مسلط  یهاسالالگوی دولت ملت و الگوی وستفالیايی دولت برای  است که

 جهیدرنتکه اين الگو  دهدیمآموزش در بیشتر کشورها بوده و هست ولی شواهد و قرائن نشان 

 منحصراً هادولتمديدی  یهامدت یبرا شدن است. رنگکمچند تحول عمده در حال 

تحوالت منجر به  یامجموعهبودند اما  هایگذاراستیسآموزش عالی و ساير  گذاراستیس

پديده پذيرش الزامات سیاست تعديل  نيترمهم گرديد. هادولتیر ماهیت و شیوه عمل تغی

برداشت حداقلی از دولت منجر  .ديگردیمساختاری بود که منجر به برداشت حداقلی از دولت 

 هادولتسوی ديگر کارکرد  از .ديگردیمبه برداشت حداکثری از جامعه و بخش خصوصی 

، در جهت مقابل افتيیمتقلیل  کنندهکمک، تسهیل گر و کنندههماهنگمطابق تئوری اخیر به 

با توجه به الزامات اين تئوری دولت  گريد .افتيیمبسط و توسعه  یردولتیغنقش نهادهای 

و بخش  یگذاراستیسقسمتی از  ننبود بلکه اي اجراکنندهو  کنندههماهنگ توأماندارای نقش 

 یادهيپداگرچه  شدنیجهانسوی ديگر  از واگذار گرديد. هادولتاجرا به غیر از  یاعمده
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 گرديد. شدنیجهانجديدی است ولی انقالب فن آورانه منجر به آغاز موج جديد از روند 

نمونه از سال  یبرا تعبیر و تفسیر گرديده است. شدنیجهانآموزش نیز قسمتی از  شدنیجهان

کشور تهیه  109ت مشترکی را با دانشمندانی از دانشمندان آمريکايی مقاال 1330تا  1338

 (Human development report, 2001,P.44) اند.نموده

تغییر  امدیپ در آموزش عالی بود. یاگستردهتغییرات پارادايمی  الذکرفوقنتیجه دو تحول عمده 

 اين شد که: جادشدهياپارادايمی 

   هادولت کنندهکمکو  کنندههماهنگو  گرا نهنقش تسهیل  در مورد یاگستردهاجماع 

 فراهم شد.

  یهابخشآموزش عالی به  یهانظامپذيرش تئوری دولت حداقلی منجر به واگذاری 

 .یردولتیغ مؤسساتو نهادها و  خصوصی

 و جهانی در راهبری  یالمللنیبمنجر به افزايش نقش مقررات  شدنیجهان یهاضرورت

 آموزش عالی گرديد. یهانظام

  پذيرش الزامات سیاست تعديلی ساختاری منجر به گرايش به مدل بازار در اداره

 گرديد. هادانشگاه

 ها و پذيرش تئوری دولت حداقلی منجر به افزايش اعطای استقالل گسترده به دانشگاه

 در حوزه امور مديريتی و مديريت منابع مالی گرديد. یخودمختارنیز افزايش 

 

 پارادایمی صورت گرفته در فضای پیشا و پسا وستفالیاییجدول تطبیقی تغییرات 

تئوری  مورد تحلیل

 غالب

نقش 

 دولت

الزامات پذيرفته 

 شده

مديريت 

آموزش 

 عالی

 نقش

نهادهای 

 غیر دولتی

خود ن میزا

مختاری 

 دانشگاهها

حمايتهای 

اموزش عالی 

 غیر دولتی

فضای وستفالیايی، 

 پیشا جهانی شدن

دولت 

 حداکثری

تئوری حاکیمت  حداکثری

 ژان بدن

 پايین پايین حداقلی دولتی

فضای پسا وستفالیای، 

 جهانی شدن

دولت 

 حداقلی

سیاست تعديل  حداقلی

 ساختاری

دولتی و 

 غیر دولتی

حداکثری و 

 متوسط

 باال باال

      

رادايمی رخ داده در سه مورد در زير با توجه با جدول تطبیقی تهیه شده به بررسی تغییرات پا 

 اتحاديه اروپا، ژاپن و اياالت متحده امريکا می پردازيم. جداگانه شامل پژوهی

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 24

http://ihej.ir/article-1-587-fa.html


 39های حمايت .../ مطالعه تطبیقی شیوه

 

 الف: مورد پژوهی سیاست ها و تغییرات پارادايمی آموزشی عالی در اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپای نمونه ای بسیار جالب از تغییر پارادايمی و کاربست الگوی دولت حداقلی و 

آموزشی عالی در فضای پسا وستفالیايی و در عصر جهانی شدن  نیز الگوی برای بررسی نظام

ديد اتحاديه اروپا همکاری های فرا آتالنتیکی آموزش، عنصر مهم توسعه آموزش  از است.

 که توانسته باعث تعمیق روابط اتحاديه اروپا و اياالت متحده گردد. عالی ديده شده

(Smallwood, Stevenson, Auman, 2007: p 27) 
ها نفوذ و کنترل موضوع مهم ديگر اين است که در کشورهای اروپايی در قرن بیستم حکومت

رسیدن به توسعه  منظوربهسیاسی و اجتماعی و اقتصادی  یهابخشرا بر تمامی  یاگسترده

سوی ديگر اعتقاد عمومی وجود  از .اندنمودهیماقتصادی، مساوات و برابری اجتماعی اعمال 

 کهیدرحال نيا و مثمر ثمر نخواهد بود. دهيفایبمرکزی در حوزه دانش  یزيرهبرنامداشت که 

 بیشتری دارد. یاثربخشو  سودمندترو  مؤثربازار  میمکاناجماع جدی وجود داشت که 

 هاحکومت سوکي از جديدی مواجه بود. یهاچالشنظام آموزش عالی با  یرونيازا

و  خود بهره ببرند یاتوسعهاهرمی برای اهداف اقتصادی و  عنوانبه هادانشگاهاز  خواستندیم

به  یهادانشگاهبدون ايجاد استقالل در نظام  توانندیم هادولتاين بود که  مسئلهاز سوی ديگر 

 (Changing pattern of governance Higher education, 2003:p61) اين اهداف نائل شوند.

ها در کشورهای اتحاديه اروپا به اشکال متعدد که دولت دهدیمنشان  هایبررساما مطالعات و 

برای حصول به اهداف  هاآنو توان  هادانشگاهاز  هادانشگاهبر استقالل و خودمختاری  دیتأکبا 

از چرخش در ماهیت دولت ژان بدنی به  یانشانهو اين موضوع  اندبردهخود بهره  یاتوسعه

 هادانشگاه دهدیمنشان  یهایبررس سیاست تعديل ساختاری بوده است. مدنظردولت حداقلی 

دولت حداقلی از درجه بسیار باالی از  یهااستیسدر کشورهای اروپايی در راستای 

 یاگستردهآموزشی در مجموعه  یهاتياولوآموزشی و  یهااستیسبرای تنظیم  یخودمختار

 .اندشدهبرخوردار  هاتیفعال

آموزش عالی نبوده  دولت از اين عرصه اریعتماماين موضوع به معنی خروج از سوی ديگر 

و غیر اعمال  هاهيشهرتعیین میزان  ،نهادهای مرکزی هم از طريق اعطای اعتبارات کنترل است.

 Changing pattern of governance higher ).شکل زير نگاه نمايد به .گرددیم

education,2003:p63) 
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، اين هادر گسترش اعطای خودمختاری به دانشگاه دولتیاما علیرغم اقدامات رسمی قانونی و 

ها های و اعتبارات دانشگاهفعالیت ، نظارت و کنترلهای نوينی برای مداخلهتغییرات با مکانیزم

؛ ها بوده استدانشگاه درنفوذ و کنترل حکومت  ای جديد ازهمراه بوده است و اين نشانه گونه

 اين اقدامات شامل اقدامات زير بوده است: که

 هادانشگاه یهاتیفعالهای مالی و اعتباری جديدی را در قسمت اعظم حکومت مکانیزم 

 به وجود آورده است. شدهنییتع یهاشاخصدر 

  گسترده خارجی تحديد شده است. یهایابيارزبه دلیل افزايش  هادانشگاهخودمختاری 

کیفی  یهایابيارزرا مجبور به پذيرش  هادانشگاه هادولتدر هلند، دانمارك  ژهيوبه

حسابرسی  نهیدرزم هایابيارز نيا .اندنمودهخود  یهاتیفعال شرطشیپ عنوانبه بیرونی

يا توزيع و  1از طريق قراردادهای وظیفه محور هایورودستادها و نتايج و همچنین کنترل 

 بوده است. 1تخصیص منابع شاخص محور

 

                                                   
1 Task oriented contract 
2 Indicator –oriented resource distribution 
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 اين بوده است که: هادانشگاهافزايش مداخله در امور  نهیدرزممذکور  یهاحکومتتوجیه 

  ماًیمستقنظام آموزش عالی سود و منافع اجتماعی و فردی زيادی را در برابر آنچه 

 یگذارهيسرما، دولتی یاهارانهيبدون  یرونيازاو  آوردیمبه وجود  ریدرگافراد  لهیوسبه

 کمی در آموزش عالی صورت خواهد گرفت.

 برای تضمین اين موضوع وجود دارد که دانشجويان با  یتوجهقابلضروری  یهاگام

 درآمد کم متضرر نشوند.

  نظام  تیفیباکدانشجويان و شاغلین و قسمت اعظم جامعه نیاز دارند که در ارتباط

 CHANGING PATTERNS OF GOVERNANCE IN )آموزش عالی اطمینان يابند..

HIGHER EDUCATION,2003:p64) 

 یهایآزادو  دولتیترکیبی از نفوذ ی اروپائی در بیشتر کشورهابه شرح است که  البته الزم

متفاوت از  یهاجنبهشامل تضمین  عموماً هادولتوجود دارد. دخالت  هادانشگاهنهادی 

حسابرسی مالی، پاسخگويی برای افزايش کیفیت تحقیق، پاسخگويی نهادی و حمايت از منافع 

 CHANGING PATTERNS OF GOVERNANCE IN )است. ريپذبیآس یهاگروه

HIGHER EDUCATION, 2003:p65) 
 هادولتحمايت  یهاوهیشاساسی اين تحقیق بررسی  سوا الت نيترمهماز سوی ديگر يکی از 

 در .اندنمودهرويکردهای متفاوتی را اتخاذ  هادولتاين زمینه  در .است هادانشگاهاز 

کشورهايی که دولت اين ايده را پذيرفته که اعتبارات خود را در بخش خصوصی و آموزش 

 نیتأمدر دو زمینه،  یردولتیغ یهادانشگاهدولتی از  یهاتيحما عموماًاستفاده نمايد،  یردولتیغ

 یهاتيحمامستمر از بخش خصوصی بوده است. اشکال  یهاتيحمااعتبارات مالی و نیز 

 زير بوده است: صورتبهو خصوصی آشکارا  یردولتیغاز نظام آموزش عالی دولتی 

 و  هاشرکتبه  هارساختيزپول, اعطای  ،1مستقیم از طريق اعطای گرنت یهاتيحما

 هستند. یردولتیغ یهادانشگاه سیتأسخارجی و داخلی که خواهان  یردولتیغ یهابخش

صنايع و تجارت و  یهاوزارتخانهبعضی از اين کشورها اعطا و بخشش پول از طريق  در

 .ردیگیمکل صورت  یگذارهيسرما یهائتیهيا از طريق 

 ر تسهیالت عمومی نظی از یمندبهرهمستقیم از طريق اعطای مجوز برای  یهاتيحما

 موجود همانند بخش عمومی است. یهاکتابخانهملی آکادمیک اينترنت و نظام  یهاشبکه

                                                   
1 Grants 
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 برای  یردولتیغبخش  دهندگانسيسروبا ارائه مجوز به  میرمستقیغ یهاتيحما

مالیاتی و يا واگذاری وظايف وارداتی همانند  یهاپرداختو  یهابخششاز  یریگبهره

 بخش عمومی.

 و  هابخششاز  یمندبهرهبا  هابخشمستقیم از دانشجويان و کارمندان اين  یهاتيحما

همانند دانشجويان و  دسترسقابل یهاوامها و  scholarshipsو  هابورساستفاده از 

 کارمندان بخش دولتی و عمومی.

 همانند  یردولتیغطريق تشويق محققین آکادمیک در بخش  از میرمستقیغ یهاتيحما

 کارکنان آکادمیک بخش عمومی.

   که مدارج علمی  یردولتیغ یهادانشگاه آکادمیک یهائتیهاعطای و پرداخت پاداش به

 اند.ای را کسب نمودهها و کیفیات علمی و تحقیقاتی برجستهو صالحیت

(Bjarnason,Cheng Ming –Kai, Fielden,2009:p38) 

عطفی است به منابع  یردولتیغآموزش عالی خصوصی و  از دولتی یهاتيحمااز سوی ديگر 

 است که شامل: اعتباری اولیه

  یالمللنیبمالی  یهاسازمانملی يا  يیهابانکوام تجاری از طريق 

 های صنعتی و حامیان ديگر.گذاری از شرکتگسترش يا اعتبار سرمايه 

  مذهبی. یهائتیهاز بنیادهای خانوادگی و يا  یاهيسرمااعتبارات 

  توان به هايی که در اين زمینه میخیريه، افراد و سازمان یهاسازمانکمک از طريق

 اقدامات موفق دانشگاه آقاخان پاکستان اشاره نمود.

  اجتماعی. یهاسازمانبنیادهای خیريه يا 

  ابنديیمتخصیص  ازیموردن یهاساختمانکه به احداث  یهاهيسرماانباشت( Bjarnason 

,Cheng Ming –Kai, Fielden:p40) 

 و تغییرات پارادايمی آموزشی عالی در ژاپن هااستیسب: مورد پژوهی 

های و دانشگاه نهیدرزمهای گسترده اين کشور گذاریژاپن محصول سرمايه یافتگيتوسعه

جدی  یهابرنامهسرآغاز  توانیم( را 1311-1464انقالب میجی ) درواقع آموزشی بوده است.

پیش از جنگ  آموزش عالی در ژاپن نظام در نظام آموزشی اين کشور دانست. یگذارهيسرما

، دولتیهای متشکل از دانشگاه یاافتهيسازمانخوب  کیبوروکراتسیستم مديريت  جهانی دوم
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 شدهسیتأستشکیل و دولتی گسترده  یگذارهيسرماکه با  محلی عمومی و خصوصی بودند

 (Jun Oba,2005:p5) بودند.

 
در اين  نظام آموزش عالی در ژاپن بوده است. پرسرعتدهه گسترش  1307تا  1367دهه بین 

)جدول زير  برخوردار بودند. یترپرسرعترشد  های خصوصی در ژاپن ازدانشگاه دوره،

های خصوصی، محلی عمومی و دولتی در نظام آموزش عالی در ژاپن سهم دانشگاه دهندهنشان

 (Jun Oba,2005:p6) دهد.(را نشان می 1771تا  1387از 

 
در ارتباط با نظام آموزش عالی در ژاپن بايستی گفت که، ويژگی اساسی آموزش عالی در ژاپن 

نمودن  یاتودهو نقش اساسی آن در  حضور بخش خصوصی در نظام آموزش عالی اين کشور

دانشگاه خصوصی در اين  339تعداد  1771از می سال  باًيتقر آموزش در اين کشور است.
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و مشغول آموزش مشتاقان علم در اين  سیتأسخصوصی  صورتبهکالج  1110کشور به همراه 

 (Oba,2005:p8) کشور هستند.

ترسیم گرديده که توسط شورای ملی ويکرد کلی حکومت ژاپن در ارتباط با آموزش عالی ر

 شامل موارد زير است:

  تحقیقات. نهیدرزم یتوانمندساز باهدفکیفی آموزش و تحقیقات اصالح و بهبود 

 از طريق ساختار بسیار منعطف آموزشی و  هادانشگاه یخودمختارو تضمین  نیتأم

 تحقیقات.

  متخذه. یهایریگمیتصمدر برابر  گوپاسخايجاد مديريت دانشگاهی 

  افزايش کیفیت آموزش و تحقیقات در اين کشور. منظوربه چندگانهايجاد سیستم 

(Oba:p10) 

دولتی از آموزش عالی بايستی گفت که، در ژاپن اقدامات حمايتی دولت،  یهاتيحما نهیدرزم

است اعطای  ذکرقابل البته دولتی و خصوصی بوده است. یهادانشگاهبه  ارانهيشامل ارائه 

برای تبعیت  هادانشگاهراهی برای اعمال نظارت دولت در مورد  عنوانبه هادانشگاهبه  هاارانهي

دانشگاهی  کهیدرصورتقوانین ژاپن  مطابق و ساير شرايط بوده است. هاهیسهماز نظام 

 یهاارانهيبرای دانشگاهش را جذب کند  شدهنیمعخصوصی نتواند سهمیه دانشجويی 

دانشگاه از  167، 1778در سال  شدهجامانبرآوردهای  طبق .دهدیمپرداختی دولت را از دست 

 .(.اندداشتهرا  شدهنییتعدانشگاه خصوصی جذب دانشجوی کمتری از سهمیه  811

Bjarnason,Cheng Ming –Kai, Fielden:p42) 
در قالب  توانیمرا   یردولتیغاز آموزش عالی  ژاپن دولت یهاتيحماو  هاکمکبخشی از 

  نشان دادمحورهای زير 

  هادانشگاهبه اين  بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات منظوربهپرداخت يارانه. 

 آموزشی، پژوهشی و خدماتی  هایفعالیتدر  اعطای استقالل و واگذاری اختیارات بیشتر

 (1931:181،کريمی ،دار لیاقت.)غیردولتی هایدانشگاهبه 

 در اين  غیردولتی هایدانشگاه هایفعالیتحقوقی و قانونی برای  ايجاد ساختارهای قوی

 کشور.
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 امريکا متحدهاالتياو تغییرات پارادايمی آموزشی عالی در  هااستیسج: مورد پژوهی 

امريکا نمونه بسیار جالبی برای تحلیل روندهای جديد در آمورش عالی و نمونه  متحدهاالتيا

از آموزش عالی  هاتيحما خصوصبهبرجسته از تغییرات پارادايمی در آموزش عالی و 

و سازی نظام آموزش عالی  یاتودهاز تز  یانمونهسوی ديگر اين کشور  از است. یردولتیغ

 و استقالل باال است. یخودمختاربا  یردولتیغال از نظام آموزش عالی يدهنمونه ا

 1مجدد یگذارهيسرمااخیر تصويب قانون بازيافت و  یهاسالاز اقدامات بسیار مهم دولت در 

بی سابق برای انجام کارهای تحقیقاتی  یهاکمکبوده است که هدف آن اعطای  1773در سال 

 .و آموزشی بوده است
(http://www2.ed.gov/policy/gen/leg/recovery/factsheet/overview.html) 

به موارد  توانیماز اقدامات مهم قانونی صورت گرفته در آمريکا در خصوص آموزش عالی 

 زير اشاره نمود:

 مورد اصالح و  مجدداً 1331و سال  1437که در سال  1461سال  در 1قانون موريل

 توسعه قرار گرفت که به اعطای زمین به نهادهای آموزش متمرکز و قانونی که آمريکا را

 .قراردادتبديل به قدرت جهانی  مسیر جوان در يک کشور عنوانبه

  را در اختیار رزمندگان جنگ بعد از  یاگسترده یهابخشش 9یایج 1311اليحه

 بازگشت از جنگ جهانی دوم اعطا نمود.

  را در اختیار  یاگسترده یهاکمککه مطبق آن دولت  13841قانون آموزش دفاع ملی

بخش خصوصی و دولتی برای رقابتی سازی علوم در آمريکا، رياضیات،  یهادانشگاه

 خارجی فراهم آورد. یازبانهآموزش فنی و آموزش 

 دموکراتیزه سازی  منظوربه 1368شامل قانون آموزش عالی سال  8برنامه گرنت پل

برای دسترسی  یاگستردهبه آموزش عالی تدوين و مطابق آن امکان  هایدسترس

 هادانشگاهورود به  رزمندگان جنگ دوم جهانی برای کمک مالی برای رازیغبهدانشجويان 

در اين کشور  هادانشگاهدولت به  یهاکمکز سوی ديگر ا (.Yudof: p4 )فراهم آورد.

                                                   
1 Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA) 
2 The Morrill Act of 1862 
3 The GI Bill of 1944 
4 The National Defense Education Act of 1958 
5 The Pell Grant program 
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عملیات اجرايی باعث محدود  یهانهيهزدانشگاهی و ساير  یاساختهبرای ايجاد زير 

را برای  یاگستردهشده است و اين امکان  هاهيشهربرای افزايش  هادانشگاهشدن فشار 

اين کشور را  یهادانشگاهات متوسط به و طبق درآمدکمورود دانشجويان از طبقات 

 (.Yudof: p8) فراهم آورده است.

 یهاتیاقل یهاگروهبرای بخشی از  یاژهيواعتبارات از اقدامات مهم در آمريکا تخصیص 

 Steve)برای ادامه تحصیل است. وزنانافريقا تبار  یهايیکايآمرو  پوستاناهیس ژهيوبهقومی و 

And Kretovics, Kretovics,2005:p14) 
های اعطای دولت فدرال شامل پنج نوع گرنت زير به هر صورت در ايالت متحده آمريکا گرنت

 است:

 گرنت رقابتی سازی آکادمیک 

  آموزشی تکمیلی فدرال یهافرصتگرنت 

 گرنت هوشیار ملی 

  برای همکاری آموزش معلمان هاکالجگرنت آموزش عالی و 

  گرنت فدرال پیل
(http://studentaid.ed.gov/students/attachments/siteresources/Grant

_Programs_Fact_Sheet_04_2009.pdf) 
 :هستزير  یهاوامپرداختی دولت به دانشجويان نیز در قالب  یهاوام

 وام استانفورد 

 وام پارکینز 

  هاخانوادهوام مازاد برای 

  و متخصص. لیالتحصفارغوام مازاد برای دانشجويان 

(http://studentaid.ed.gov/students/attachments/siteresources/Grant

_Programs_Fact_Sheet_04_2009.pdf) 

در قالب اعتبارهای مالیاتی و  يیهابرنامهضمن اينکه دولت فدرال اقدام به انجام 

 در حال حاضر مشتمل بر دو نوع زير است که شامل:که نموده است  1انگیزشی

 1يت فرست آمريکنکرد 

                                                   

1 Tax Credits and Incentives 

2 American Opportunity Credit 
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 یآموزش 1کرديت مادم العمر 

مالی به دانشجويان در قالب  یهاکمکهمچنین در قالب برنامه کمک مالی دولت فدرال، ساير 

 و اسکوالرشیپ های زير است که شامل: هاهیبورساعطای 

  1افتخاری رابری سی برد اسکوالرشیپبرنامه 

کی  جاکوب 9برنامه فلوشیپ

 (http://www.fsa4counselors.ed.gov/clcf/Scholarships.html.)جاويتز

نظام آموزش  یسازیخصوصبسیار بزرگی را برای  یهاگامنکته جالب اينکه کشور آمريکا 

در اين کشور  دولتی یهاکنترلاين باعث کاهش برداشته است و کردن آن  یردولتیغعالی و 

و  ترمسئولارائه خدمات خود بسیار  نهیدرزمبوده که دانشگاه  اين شده نتیجه اين موضوع،

 (Steve And Kretovics,Kretovics,P42) ندينمایمعمل  ترخالق

در اين کشور در  یهاخانوادهبه دانشجويان و  دولتیاعطايی نهادهای  یهاکمک در جدول زير

 (Michael, p60) .شودیمنشان داده  1771و  1777سال مالی 

                                                   
1 Lifetime Learning Credit 

2 Robert C. Byrd Honors Scholarship Program 
3 Jacob K. Javits Fellowship Program 
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 تحقیق: یهاافتهیارزیابی 

نشان داده شد پذيرش الزامات جديد در ساحت  شدهانجام هایکه در مورد پژوهش گونههمان

آموزش عالی را تغییر  نهیدرزم هادولت، شیوه عمل یموردبررسسیاست و دولت در کشورهای 

گرديده است که دولت را  یاگستردهداده است و اين موضوع منجر به ايجاد تغییرات پارادايمی 

آموزش عالی خارج نموده است و اين موضوع  یهاهينظر در شدهمطرحهژمون  یهادولتاز 

گسترده از آموزش  یهاتيحماامکان بیشتری را برای خودمختاری و استقالل نظام آموزشی، 

 و باال بردن شاخص آموزش عالی جهانی شده را سبب گرديده است. یردولتیغعالی 
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بر  دیتأکاتحاديه اروپا به اشکال متعدد با  یهادولتکه ه اصلی اين پژوهش اين است يافت

 یاتوسعهبرای حصول به اهداف  هاآنو توان  هادانشگاهاز  هادانشگاهاستقالل و خودمختاری 

 .اندبردهخود بهره 

گسترده در اين  یسازیخصوصژاپن علیرغم  دولت ژاپن نشان داد که.مرتبط به  یهاافتهي

دولتی به  یهاتيحما، یرونيازااعمال نموده است و  را یاگستردهنظارتی  یهااستیسحوزه 

 ارتقاء کیفی منوط گرديده است. یهاشاخصافزايش کیفیت و حصول به 

پیشرو  اين تحقیق نشان دادند، آمريکا یهادادهکه  گونههمانامريکا  متحدهاالتيا نهیدرزم

 است. زدهرقماين کشور  یاتوسعهجديد شده که به جهش  یهابرنامهاجرای 
 

 :یریگجهینت

در امريکای شمالی و ژاپن و کشورهای  متحدهاالتيادر پژوهش حاضر نشان داده شد که 

حمايتی از  یهااستیسکه دارای ابتکارات بسیار جدی در زمینه  انددادهاتحاديه اروپا نشان 

حمايتی از  یهاوهیشاين تحقیق نشان داده شد که  در آموزش عالی دولتی و خصوصی هستند.

ساختاری و سیستمی  یافتگيتوسعهبه  هاتيحما تفاوت متفاوت باشد. تواندیمآموزش عالی 

 کشورها نیز ارتباط دارد.

اين است راهبردی برای نظام آموزش عالی در ايران پیشنهاد  اتشنهادیپ عنوانبهبه هر صورت 

با الزام و  کنندهکمک ،تسهیل گرانه، حمايتی یهانقشسیاست دولت بايستی مبتنی بر ايفای 

 .باشد شدهیبومبه افزايش کیفیت مطابق مدل  هادانشگاه

  نظارت قرار دهد. یجابهدولت در ايران بايستی وزن اساسی خود را به حمايت 

غیر آکادمیک در امور دانشگاهی باعث کاهش کیفیت و دلسردی افراد درگیر  یهادخالت

خروج متخصصین از کشور و نیز گرايش به اخذ مدارك از  مدتکوتاهدر اين حوزه و در 

 خارجی خواهد شد. تیفیکیب یهادانشگاه

  و جلوگیری  هادانشگاهراهبرد دولت بايستی در راستای تضمین آزادانديشی آکادمیک در

در نظام آموزشی را با محدوديت مواجه  یشيآزاداندباشد که  یهابرنامهاز تحمیل 

 منجر به رکود گسترده در نظام آموزش عالی تواندیمتضمین اين موضوع  عدم .سازدیم

 انش بومی و ملی را فراهم آورد.د یریگشکلشده و مانع اساسی 
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  یاگونهبهآموزش عالی خود را  یهایگذاراستیس یوسوسمتدولت در ايران بايستی 

اعتماد بخشی  1171با افق  اندازچشماقدامی در راستای سند  عنوانبهتضمین نمايد که 

 فراهم آورد. یردولتیغ ژهيوبهآموزش عالی دولتی و  نظامبهرا  یاگسترده

 است. کیفی و کمی بعد دو دارای هوشمند، و پويا نظام يک عنوانبه عالی آموزش نظام 

 کیفی و کمی بعد دو هر رشد مستلزم هم نظام اين متعامل و متناسب موزون، رشد

 عالی آموزش نظام کیفی گسترش و توسعه که داشت توجه بايد يکديگر است. موازاتبه

 تبعیضات افزايش و تحصیالت حق از هاانسان محرومیت کمیت، به گرفتن نظر در بدون

 چون مسائلی کیفیت، به توجه بدون نیز آن کمی گسترش رشد .شودمی منتهی اجتماعی

 انسانی نیروی عرضة علمی، وابستگی مردودی، افت تحصیلی، ،سوادیبی تحصیل، ترك

 ،1909 قورچیان،) آوردمی وجود به را خالقیتجهت  فرصت عدم و مازاد متخصص

 (17 ص

 کشور و  یهادانشگاه چندجانبهتضمین راهبری  یسوبهدولتی بايستی  یهایگذاراستیس

 کشور باشد. یهادانشگاهمتعدد در اداره  یهاگروهايجاد شرايط الزم برای مشارکت 

  جديد  یهاميپارادادر  یالمللنیب یدهايبرگ خر از سوی ديگر با توجه به افزايش نقش

 خصوصبهو  هادولت یهابرنامهبا ارزيابی ماهیت  تواندیمآموزشی دولت در ايران 

اين کشورها با  یهادانشگاه یالمللنیبکشورهای غیر متعهد مسلمان به تعامالت 

 کشورمان سرعت دهند. یهادانشگاه
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  دولت و تحول جهانی، اقتصاد سیاسی گذار در . (1949زيبا )حکیمیان حسین و مشاور
 ، ترجمه عباس حاتمی زاده، تهران: انتشارات کوير.خاورمیانه

 ( 1948رابینز، وبستر) .ترجمه مهدی عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطالعاتی تا زندگی مجازی ،
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 ( 1941گیدنز آنتونی). انتشارات  :تهران جالئی پور، محمدرضا یترجمهجهانی،  یاندازهاچشم

 .طرح نو
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 ( 1931ربیعی علی، نظريان زهرا).  و ارائه  آموزش عالی در ايران یسازیخصوصموانع
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 تهران: انتشارات اگه.

  و  هاچالش در ژاپن: غیردولتیهای دانشگاه. (1931) صديقهکريمی  ،محمدجوادلیاقتدار
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