
  

  

  

  

  

  سازي آموزش عالي در ايران خصوصيموانع 

  1و ارائه راهكارهايي جهت رفع آن ها

  2علي ربيعي

  3زهرا نظريان

  21/01/1390تاريخ دريافت: 

  12/11/1390تاريخ پذيرش: 

  

  چكيده

ها و تخصيص بهينه منابع و افزايش طي دو دهه گذشته، عالوه بر داليلي چون كاهش هزينه

از جمله ظهور اقتصاد مبتني بر دانش و تغيير تركيب  جمعيتي متقاضيان ورود  كارايي،داليل ديگري

در آموزش عالي را تسريع كرده است. در ايران نيز رشد  4ها، گرايش به خصوصي سازيبه دانشگاه

اما همواره با  آموزش عالي خصوصي در برنامه سوم توسعه مطرح و مورد پي گيري قرار گرفته

                                                 
بررسي موانع خصوصي سازي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران و «. مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان 1

 در دانشگاه پيام نور تهران غرب است.» ارائه ي سياست هاي مناسب جهت رفع آن ها 
 alirabiee@pnu.ac.ir .گروه مديريت رسانه و ارتباطات دانشگاه پيام نور تهران.دانشيار  2
 z.nazarian184@gmail.com گروه  فني و مهندسي دانشگاه پيام نور لنگرود. مربي. 3
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ها و موانع گسترش آموزش بوده است.اين مقاله كوششي در جهت كشف چالشتنگناهايي روبرو 

هاي نظري، تالش شده تا به دو سؤال در عالي خصوصي است. در مطالعه حاضر،پس از بيان آموزه

ها در روي خصوصي سازي دانشگاهاين زمينه پاسخ داده شود. نخست اينكه مهمترين موانع پيش

ه چه راهكارهايي براي غلبه بر اين مسايل و مشكالت وجود دارد. كشور كدام است و ديگر اينك

هاي اين تحقيق به روش مطالعه اكتشافي متكي بر ابزار مصاحبه عميق  با متخصصان يافته

هاي دولتي و غير دولتي و نيز استفاده از ابزار پرسشنامه (به دو صورت دانشگاهي در بخش

مشكل و مانع پيشاروي  26هاي تحقيق يافتهدر ده است. پرسشنامه باز وپرسشنامه بسته) حاصل ش

ها مشخص شد كه در اين ميان مواردي چون فقدان قوانين حمايت از خصوصي سازي دانشگاه

سرمايه گذاري خصوصي، پايين بودن قدرت خريد مردم و عدم توان پرداخت شهريه، وجود 

ها و تمايل دي علمي در دانشگاهمشكالت ساختاري در نظام مديريت  آموزش عالي، فقدان آزا

هااز ديدگاه صاحبنظران از باالترين اهميت دولت به تسلط در امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

برخوردار بودند. براي پاسخ به سؤال دوم تحقيق نيز در پايان، پيشنهادهايي راهبردي جهت رفع يا 

  كاهش مشكالت ارائه شده است.

  :يواژگان كليد

  ، خصوصي سازي،موانع، استقالل دانشگاهيآموزش عالي
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 و بيان مسئلهمقدمه 

شدند اما تلقي مي» مخاطباني نيازمند«بيش تر  ،درگذشته مخاطبان علم (مانند دانشجويان)

از شرايط اقتصادي ناشي هستند كه تقاضاهاي متحول و متنوع » مشترياني«ها امروزه آن

عالي  امروزه آموزش). 2001(گيبس،  بازار دارند زندگي و تحوالت محيط و تكنولوژي و

نه فقط به عنوان يك كاالي مصرفي كه نخبگان جامعه به آن توجه دارند بلكه به خاطر 

داراي اهميت بسياري  ،اينكه يك عنصر ضروري در عملكرد اقتصاد ملي كشورهاست

دانشجويان سسات آموزش عالي و نيز تعداد ؤاست.بنابراين تصادفي نيست كه تعداد م

مشغول به تحصيل در آن ها، در تمامي كشورهاي پيشرفته،همواره در حال افزايش بوده 

است. از سوي ديگر، نظام دانشگاهي انبوه و در عين حال با كيفيت باال،پرهزينه است و 

. )266: 2004(بار،  براي بدست آوردن منابع مالي عمومي با ديگر بخش ها رقابت مي كند

مين بودجه آموزش أداليل زيادي براي نگراني در مورد عدم توانايي دولت در تميان  ر ايند

 عالي در مقايسه با ساير وظايف اصلي او وجود دارد. 

مين منابع مالي قابل استفاده براي ارتقاي أامروزه دانشگاه ها بطور فزاينده بر نقش خود در ت

ها بيش از پيش خود را زيرا آنكيفيت برنامه هاي آموزشي و پژوهشي خود تاكيد دارند، 

نتايج  .)1388بينند (هاشم نيا و همكاران،در يك محيط به شدت رقابتي و غير حمايتي مي

ها روش عالي بر هدفمند ساختنحاصل از بررسي الگوهاي متداول باز توزيعي در آموزش 

هاي و سازوكارهاي باز توزيعي از طريق تخصيص مجدد منابع ملي و اختصاص يارانه

كيد داشته و بيان أهاي بشردوستانه خصوصي در يك اقتصاد مختلط تعمومي و جلب كمك

چون كاالي شبه عمومي و از طريق سيستمي دو دارند كه الزم است تا آموزش عالي هممي

در حالي است كه  اين). 150:  1381(جيمز،  صورت دولتي و خصوصي ظاهر شوندهرگه ب

هاي آموزش عالي بيش از خانواده هاي ندار و كم درآمد ارانهدهد كه يمطالعات نشان مي

از اين رو ، سياستگذاران، ).30:  1380(وودهال، شودهاي با درآمد باال مينصيب خانواده

هايي مديران و رهبران آموزشي در جستجوي ابداع و به كارگيري راه حل ها و روش

مقابله  ،ه پيامد چنين تغييراتي استك هاييها بتوانند با تهديدهستند كه از طريق آن

  )2007استرل و همكاران،(كنند.
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بر توسعه بخش  به صراحتدر ايران نيز در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه  ،اين راستادر 

سيس غير انتفاعي، أكيد شده و اقدامات جسته گريخته اي همانند تأخصوصي كشور ت

هاي آزاد اسالمي، دانشگاه توسعه   و گسترش و كاربردي و دوره هاي شبانه –علمي 

آموزش عالي كامالً خصوصي در  ،انجام شده هايصورت گرفته است كه با وجود اقدام

ها صرفاً به شكل غير دولتي به فعاليت مشغول و اين دانشگاه است كشور ايجاد نشده

بررسي تنگناها و مشكالتي است كه آموزرش  ،آن چه مهم مي نمايد هستند. در اين ميان

عالي كشور در فرايند خصوصي سازي با آن روبروست. در اين پژوهش با توجه به 

خصوصيات و ويژگي هاي خاص و بنابر اهميت آموزش عالي و نقش آن در توسعه و 

و تالش گرديده تا چالش هاي  شده پيشرفت كشور، اين نهاد جهت انجام تحقيق انتخاب

بر  مطالعه ذاري آن به بخش خصوصي مورد بررسي قرار گيرد. از آن جهت ،در اينواگ

آنيم تا موانع خصوصي سازي دانشگاه هاي دولتي كشور را  از ابعاد مختلف سياسي ، 

 .فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي،قانوني، ساختاري و  آموزشي مورد بررسي قرار دهيم

ين كه در راستاي خصوصي سازي آموزش مسئله اصلي اين پژوهش عبارت است از ا

عالي، چه موانع و چالش هايي وجود دارد و براي حل آنها از چه راهكارها و سياست 

توان استفاده نمود. بر اين اساس، نخست، ادبيات خصوصي سازي آموزش عالي هايي مي

ترين موانع مشخص و در نهايت مورد بحث قرار گرفته و پس از تحقيقات الزم شاخص

  راهكارهايي جهت رفع آن ها ارائه خواهد شد.

  نظري  مباني

اصطالح خصوصي سازي در آموزش عالي، بر فرآيند يا گرايشي اطالق مي شود كه در آن 

ها و هنجارهاي عملي مربوط ها و مدارس عالي (اعم از دولتي و خصوصي) منشدانشگاه

ترين معني به واژه . نزديك)2:  1383(جانسون،  به بخش خصوصي را پيش بگيرند

گذاري دولتي و نزديك شدن به سرمايه گذاري خصوصي سازي، دور شدن از سرمايه

هايي است كه در خصوصي است.براي آموزش عالي اين عبارت شامل يك سري از فعاليت

ها خدماتي را كه دولت به نام الزامات دانشگاه اتفاق مي افتد و باعث مي شود تا دانشگاه

گري قطع كنند و به يافتن منابع جديد مالي بپردازند،تصدي ،عرضه مي كند مالي به آنها

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 36

http://ihej.ir/article-1-638-fa.html


 175...... /سازي آموزش عاليخصوصيموانع  

 

ها و حق التدريس را افزايش دهند. اين موضوع دقيقاً برخالف دولت را كاهش و شهريه

سازي شامل تمركز بيشتر بر تصميم گيري استانداردهاي دولتي است. همچنين خصوصي

منابع مالي خصوصي است. بطور كلي  توسعه در داخل دانشگاه، افزايش استقالل علمي و

گيري و كارايي، پي ها به منظور افزايشخصوصي سازي سبب افزايش فشار بر دانشگاه

-خصوصي سازي دانشگاه.)34:  2004(ني،  دستيابي به اهدافشان و در آمد بيشتر مي گردد

اندازهاي ها نقشي حياتي در هدايت تحصيلي دانشجويان براي دست يابي به چشم 

تحصيلي شان بازي مي كند و به دنبال دست يابي به حداكثر كارايي و بهره وري و درآمد 

ز طرفي بخش خصوصي آموزش عالي براي استمرار بقاي ). ا4:  2005(بيستانگ،  است

فعاليت خود مجبور به ارتقاي سطح و كيفيت فعاليت و كاهش هزينه است. بنابراين حضور 

معموالً  نيز .)35:  2002(ني استيون،  است به نفع اقتصاد ملي پررنگ تر بخش خصوصي

دانشگاهي باشد.شرايط جامعه بزرگتر محيط بر 1مي تواند يك عامل كمك كننده به استقالل

سسه ؤسسه، ناگزير استقالل سازماني را محدود مي سازد. در حالت عادي، كه مؤهر م

دجه قابل توجهي از دولت دريافت مي آموزش عالي، به صورت مستقيم يا غير مستقيم، بو

مياندهي رحماني ( كند، طبيعي است كه دولت به چگونه هزينه شدن بودجه عالقمند باشد

استقالل دانشگاهي و مديريت خودگردان دانشگاه را خود ). 25:  1380، همكارانو

ترل دانشگاهيان تعريف كرده اند؛ بدين صورت كه دانشگاهيان خود نظام دانشگاهي را كن

مي كنند و تصميمات مربوط به آن را در درون دانشگاه مي گيرند و اين حالتي است كه 

دانشگاه بتواند از قيد و بند دولتي رها باشد، بتواند امور داخلي خود را آزادانه اداره 

كند،منابع مالي را خود تخصيص دهد، از منابع غير دولتي تامين در آمد كند، هيأت علمي 

اش استخدام كند و باالخره اين كه شرايط آموزشي با توجه به نيازهاي داخلي مورد نياز را

و پژوهشي خود راتعيين نمايد بدين ترتيب، استقالل دانشگاهي به موقعيتي اطالق مي شود 

ثير مستقيم نيروي خارج از أسسه آموزش عالي مجاز باشد بدون دخالت و تؤكه م

 )11:  1389 ستخواه،(فرا .دانشگاه،به اداره امور بپردازد

                                                 
1  .  Autonomy 
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در دانشگاه هاست  معناي » 1وجود آزادي علمي« درهمين راستا يكي از مهمترين مسايل  

آزادي علمي آن است كه اعضاي جامعه علمي در فعاليت هاي تحقيقاتي ، آموزشي و 

تحصيلي و خدمات و مشاركت هاي علمي خود از هرگونه تبعيض مصون باشند و هيچ 

كوب از سوي دولت ها يا ديگر سازمان ها و منابع آن ها را تهديد گونه مداخله يا سر

مين زياده از حد دانشگاه از طريق أت3الت  ) 2002، 2جهان خدمات دانشگاهي نكند.(

بودجه دولتي را مهمترين مانع تحقق آزادي علمي دانسته است. به نظر وي ، ميان آزادي 

نوعي تناقض وجود دارد. مديران يك چنين مين  بودجه  صرفاً از طريق دولت أعلمي و ت

دانشگاهي ممكن است شعارهاي بلند و باالي استقالل و آزادي را تكرار كنند ولي در عمل 

.امروزه در اغلب كشورها اصالح يا تحول در )113:  1990(الت،  اتفاق ديگري مي افتد

آموزش عالي در نظر  نظام تخصيص منابع مالي به عنوان ابزار مهمي در زمينه مديريت نظام

سساتي كه بيش از ؤبه گونه اي كه به آرامي به م ).25:  1388 گرفته شده(عزتي و نادري،

هاي بازار رقابتي و الزامات بازرگاني و اقتصادي هدايت مي شوند، تبديل پيش با محركه

سسات ؤاند، چنان كه امروزه بسياري از اين مشده و از هويت دولتي خود فاصله گرفته

سسات اقتصادي و بازرگاني ؤدرصد بااليي از منابع خود را از منابع خارجي، شركت ها و م

) دانشگاه ها ديگر در دنياي رقابتي تر 58:  1388مين مي كنند. (مهرگان و دهقان نيري،أت

شوند و كم و بيش سسه غير انتفاعي تلقي ميؤشده امروز به ندرت صرفاً به صورت يك م

براي تنوع و توسعه منابع مالي و اعتباري خود، با بنگاه ها تعامل پيش  ناگزير مي شوند كه

بگيرند و از سرمايه ها و امكانات و تجهيزات و اطالعات آن ها استفاده كنند و از منابع 

اهميت موسسات آموزش ).18:  2001(اتزكويتز، اختصاصي براي خود توليد درآمد كنند

متفاوت است. مثالً در مكزيك يك بخش عالي خصوصي از كشوري به كشور ديگر 

خصوصي آموزش عالي كه با بخش بازرگاني و صنعت گره خورده در مقابل بخش دولتي 

وامانده به گونه اي برجسته خود نمايي مي كند. در عوض در برزيل يك بخش خصوصي 

  ).  490:  1383جونز،  كم اعتبار ، ولي با قابليت عظيم جذب تقاضا وجود دارد. (

                                                 
1. Academic freedom    
2. world university service 
3. Lott  
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ها سياست هاي متفاوتي را جهت رقيقات بيانگر اين مطلب است كه همواره كشوتح

مين منابع مالي أاند كه مهمترين آنها  چگونگي تگسترش بخش خصوصي اتخاذ نموده

است.  براي افزايش منابع مالي در بخش خصوصي آموزش مي توان به مواردي چون 

عطاي وام و بورس تحصيلي اشاره هاي مردمي،اخذ ماليات، اخذ شهريه در كنار اكمك

خصيصه مشترك تدارك آموزش عالي آن است كه شهريه يكي از  .)1375نمود(محمودي،

درصد  50بطوريكه  براي مثال ). 1218:  1999(بويد،  منابع اصلي درآمد به شمار آيد

 درصد در 83درصد در برزيل و 73) 2008، 1(كابينه وزراي اوكراين دانشجويان در اوكراين

ايران (وب سايت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري) شهريه مي پردازند و اين سبب شده 

تا دانشجويان از خانواده هاي كم در آمدتر در دسترسي به آموزش عالي با مشكل مواجه 

هاي شوند. از اين رو دولت ها مي كوشند تا با اعطاي كمك هزينه ها، وام و بورس

ن هدايا و جوايز بر اين مشكل غلبه كنند. براساس اي چوتحصيلي و تسهيالت ويژه

 2008-2009) در سال تحصيلي OECDگزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (

 8400كشورهاي عضو اين سازمان به طور متوسط براي هر دانشجوي تمام وقت بالغ بر 

ر دانشجوي اند. درحالي كه اياالت متحده در همين سال تحصيلي براي هدالر هزينه كرده

هزينه  گزارش موسسه پژوهشيهزينه نموده است. ( ،دالر 19000تمام وقت خود حدود 

2دلتا  پروژه 
هاي رايگان (يا با برخي از كشورها نيز تعداد خاصي از دانشگاه در  )2010،

 ماركوچي(. كندهايي اعطا ميهزينه هاي خيلي پايين) وجود دارند كه دولت به آن ها كمك

مي كنند كه  را تشويق ها مردمدولتدر برخي كشورها،  همچنين )37: 2007و جانستون ،

اين امر مستلزم ايجاد محيط مالياتي مطلوب به بخش خصوصي آموزش عالي كمك كنند. 

براي افراد و شركت هايي است  كه تمايل به پرداخت كمكهاي مالي براي مقاصد آموزشي 

ها اجازه داده   NGOياالت متحده آمريكا اجرا شده و به در ا يدارند. چنين سياست هاي

عنوان  كمك هاي مالي جمع آوري كنند  در سال تحصيلي همي شود تا  ميلياردها دالر ب

                                                 
1 . Cabinet of Ministers of Ukraine Decree 
2 . A Report of the Delta Cost Project. American institute for research 
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هاي امريكايي كمك نموده ميليارد دالر به دانشگاه 28خيرين حدود  2008 -2009

   )2010، 1آموزش كمك به  (انجمناند.

 وضعيت خصوصي سازي آموزش عالي در ايران 

نظام عالي كشورمان طي چند دهه اخير با چالش هاي متعددي نظير رشد فزاينده متقاضيان 

سسات آموزش عالي و فشار از سوي جامعه براي مسئوليت ؤورود به دانشگاه ها و م

سسات ؤنياز مگويي بيشتر و... مواجه بوده است. كمبود منابع مالي مورد پذيري و پاسخ

گويي به نيازهاي مزبور به عنوان يكي ديگر از ها و پاسخآموزشي براي توسعه دانشگاه

هاي اصلي نظام آموزش عالي كشورمان مطرح بوده است. به همين علت، در آموزش چالش

بيني گويي به چنين چالش هايي پيشعالي ايران الزامات قانوني مورد نياز به منظور پاسخ

سسات آموزش عالي نيز دستخوش تحوالت زيادي شده اند(گزارش ؤها و منشگاهشده و دا

هاي ايران در اين زمان: كسب و چالش مهم دانشگاه .)1387ملي آموزش عالي كشور ،

و آزادي علمي  به منظور 2ارتقاي هويت علمي و فرهنگي با توسعة استقالل سازماني 

دانشگاه، افزايش اثر بخشي اجتماعي و پاسخگويي هاي  رسالتوري و تحقق  افزايش بهره

و فناوريهاي جديد است. هر چند كه اين رويكرد در  كار به دولت و جامعه و تحوالت بازار

همين دليل هم با مقاومت ه گيري متمركز كشور است و ب اداري و تصميم  تعارض با نظام

سال گذشته كميت و كيفيت  با اين وجود در ده ).19: 1383، معينشود( روبرو شده و مي

آموزش عالي در ايران از رشد خوبي برخوردار بوده است. هم اكنون حدود سه ميليون و 

هفتصد هزار نفر دانشجو در دانشگاه هاي دولتي، آزاد اسالمي و غير انتفاعي مشغول به 

آراسته و  (.ند كه در اين ميان سهم بخش غير دولتي غير قابل انكار استاتحصيل

 ).16: 1389 ندياري،اسف

با مساله  ،1373بار در سال  سازي در آموزش عالي براي اولين  بحث خصوصي

سازي و واگذاري دانشگاه پيام نور به بخش خصوصي مطرح شد. اين طرح كه  خصوصي

                                                 
1 . Council for aid to Education 
2  .  Institutional Autonomy 
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به دليل محدوديت شديد منابع مالي دولت به مجلس ارائه شده بود، تصويب نشد. همچنين 

درصد هزينه تحصيل از سوي دانشجو نيز به  30بر پرداخت  ه مبنيمصوبه برنامه دوم توسع

هاي اساسي  مشي خط 5و  4.در بند )1375شوراي عالي انقالب فرهنگي ، (تصويب نرسيد.

هاي مناسب قانوني جهت ايجاد  بخش آموزش عالي برنامه دوم توسعه، بر ايجاد زمينه

اكيد شده و اين روند توسط هاي حقيقي و حقوقي غيردولتي ت دانشگاه توسط شخصيت

قانون اساسي و نمود  44در اين راستا ابالغ سياست هاي اصل .  گيري شده استدولت پي

كيدي بر ادامه سياست هاي اعمال  محدوديت تصدي گري أآن در برنامه چهارم توسعه ت

دولت و واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي است. ابالغ سياست 

هاي الزم را در جهت اجراي خصوصي سازي در دانشگاه ها تواند زمينهصل ميهاي اين ا

 -1را فراهم آورد. نمونه هاي ذيل شكل هايي از آموزش عالي خصوصي در ايران است: 

مين أسساتي كه هزينه كامل خود را از استفاده كنندگاني نظير دانشجويان يا كارفرمايان تؤم

-شوند ، مانند دانشگاههاي دولتي ارائه ميهاي دانشگاهاما تحت نظر برنامه ريزي ،مي كنند

شكل ميانه اي از خصوصي سازي كه در آن دولت با اهداف  -2هاي غير انتفاعي و آزاد. 

اما سهم قابل توجهي از منابع آن از دولت، ، غير انتفاعي، آموزش عالي را ارئه مي دهد

مين مي شود، مانند دوره هاي شبانه و كارشناسي ارشد أي آنان تهادانشجويان و خانواده

به طور كلي به نظر مي رسد كه  در مورد ايران .)1388آموزش محور(رحيمي كليشادي، 

سسات آموزش عالي خصوصي در مقايسه با دانشگاه ها  و أها و مهزينه و شهريه دانشگاه

كه تنها دارندگان درآمدهاي متوسط موسسات آموزش عالي دولتي بسيار باالست ، بطوري 

و باال قادرند در اين مراكز تحصيل نمايند و دانشجويان كم درآمد و بي بضاعت به واسطه 

از گردونه  ،سسات را ندارندؤاينكه توانايي پرداخت مخارج و شهريه اين دانشگاه ها و م

كشور يك نظام شوند. از سويي ديگر  گرچه نظام آموزش عالي در اين انتخاب خارج مي

ريزي آن توسط چند دستگاه رسمي گذاري و برنامهشود كه سياستمتمركز محسوب مي

به طوري كه بيش از  ،اما عمده هزينه هاي آن بر دوش مردم است ،گيرددولتي انجام مي

چهار پنجم دانشجويان در ايران در دوره هاي شهريه اي مشغول به تحصيل اند و بخش 

 1388(روشن،  هاي آموزش عالي برعهده داردمين هزينهأي در قبال تعمومي، مسئوليت كم

:115 .(  
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  تحقيقپيشينه 

در زمينه خصوصي سازي آموزش عالي در كشور و خارج از آن تحقيقات متعددي صورت 

ثير خصوصي سازي بر اثربخشي أبه بررسي ت ،)(1381براي نمونه رفيع پور  .گرفته است

نتايج  .خصوصي در دانشگاه تربيت مدرس پرداختواحدهاي واگذار شده به بخش 

تحقيقات وي نشان داد كه خصوصي سازي سبب افزايش كارايي و نيز بهبود كيفيت 

تسنيمي و خدمات ارائه شده توسط واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي مي گردد. 

سازي آموزش عالي را مورد هاي موافقان و مخالفان خصوصي)، ديدگاه1380سجادي(

مؤلفه هاي مشاركت بخش خصوصي در گسترش نظام  )،1385( ملكيرزيابي قرار دادند. ا

آموزش عالي كشور را تعيين و با شناسايي هفت مؤلفه اصلي( سياسي،اقتصادي، 

اجتماعي،آموزش و فرهنگ، جهاني شدن، ساختاري و مجازي) مؤلفه هاي موثرتر را 

نيز به بررسي  )،1388( نمود.ذاكر صالحي شناسايي و  در نهايت مدلي را استخراج و ارائه

ها در ايران پرداخته و در نهايت راهكارهايي را ابعاد حقوقي و مديريتي استقالل دانشگاه

در مقاله خود به ارائه مدليمناسب براي خصوصي سازي آموزش  )،1389(ارائه نمود.جعفر

زش عالي چهار خصوصي سازي در آمو ،)1999( اسموليكز.و پرورش در ايران پرداخت

وي به بررسي شرايط و  .كشور فيليپين، استراليا، لهستان و ايران را مورد بررسي قرار داد

نمايد كه شرايط سياسي، سيستم آموزش عالي در اين چهار كشور اكتفا نموده و بيان مي

اجتماعي و اقتصادي هركدام از اين كشورها، نوعي از خصوصي سازي را مي طلبند و نمي 

رشد و كيفيت  )،2004( مك كوان يك الگوي جامع را براي همه كشورها ارائه نمود.توان 

در بررسي  ،)2005( موراهاي خصوصي شده در برزيل را مورد تحقيق قرار داد و دانشگاه

و مشاركت بخش دولتي و خصوصي در آمريكاي التين، بيان نمود كه مشكل عمده در اين 

ز پيشبرد طرح هاي خصوصي سازي مي گردد. كشورها، فقر مردم است كه مانع ا

) در تحقيق خود به رابطه ي بين تجاري سازي و خصوصي سازي 2006( استرومكويست

در مقاله خود فاكتورهاي ظاهري حاصل از  ،)2006( سيوالينگام در آموزش عالي پرداخت.

ها و بهبود كيفيتي را در مالزي طي سال هاي ها يعني كاهش هزينهخصوصي سازي دانشگاه

) نيز در مقاله اي روند 2006همكارش ( ليال و مورد تحقيق قرار داد. ، 1970 -2006
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خصوصي سازي در آموزش عالي آمريكا را بررسي كرده و بيان مي دارند كه ميزان واقعي 

كاهش يافته است به حمايت هاي مالي ايالتي از دانشگاه ها در اين كشور به نسبت گذشته 

گونه اي كه دانشگاه هاي ايالتي مجبورند به سراغ ساير منابع تامين مالي (به خصوص 

با توجه به تفاوت هاي موجود در تقاضاي ورود به ،)2008( تيالكافزايش شهريه) بروند.

دانشگاه ها در كشورهاي مختلف آسيايي، گرايش دولت ها به خصوصي سازي آموزش 

) نيز در 2009و همكارانش (هلزهاكر  كشور اين قاره مورد تحقيق قرار داد. 11عالي را در 

كشور اوكراين، مغولستان، برزيل و هلند را  4تحقيقي خصوصي سازي دانشگاه ها را در 

بررسي كردند. در مقطع اخير تحقيقاتي كه به طور جامع به بررسي خصوصي سازي در 

پردازد، صورت نپذيرفته است و اين ضرورت هاي دولتي كشور بآموزش عالي و دانشگاه

  بررسي و تحقيق در اين رابطه را آشكارتر مي سازد. 

  

 اهداف پژوهش

راهكارهايي جهت كمك به فرايند  -1هدف از اين تحقيق دستيابي به موارد زير است: 

 - 2جمهوري اسالمي ايرانقانون اساسي  44خصوصي سازي و تسريع در اجراي اصل 

نمودن موانع و چالش هاي پيرامون خصوصي سازي  دانشگاههاي دولتي تبيين و مشخص 

ارائه راهكار به منظور استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت ها و توانايي هاي موجود  - 3كشور.

در دانشگاهها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و تحقق 

كمك به ايجاد  -4ماعي و فرهنگي كشور.اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجت

ارائه  - 5بازاري رقابتي در ميان دانشگاههاي دولتي به منظور ارتقاي سطح كمي و كيفي .

  راهكار به منظور افزايش درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي. 

  

 سؤاالت پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش سؤاالت زير به عنوان سؤال هاي اصلي مطرح و مورد بررسي  

سياست هاي مناسب براي خصوصي سازي در نظام آموزش عالي كشور  -1قرار مي گيرند:

مهمترين موانع پيشاروي خصوصي سازي دانشگاههاي دولتي كشور  -2كدام است؟ 
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رعي به صورت زير سامان يافته است:. چيست؟ در راستاي سؤال دوم تحقيق سؤاالت ف

؟ كدام است هاي دولتي كشورمهمترين موانع قانوني پيشاروي خصوصي سازي دانشگاه

هاي دولتي كشور مهمترين موانع اقتصادي پيشاروي خصوصي سازي دانشگاه

چه  هاي دولتي كشور چيست؟مهمترين موانع سياسي پيشاروي خصوصي سازي دانشگاه

هاي ؟مهمترين موانع ساختار اداري پيشاروي خصوصي سازي دانشگاهمي تواند باشد 

هاي ؟ مهمترين موانع آموزشي پيشاروي خصوصي سازي دانشگاهكدامند دولتي كشور 

دولتي كشور چيست؟  مهمترين موانع فرهنگي و اجتماعي پيشاروي خصوصي سازي 

  هاي دولتي كشور چيست؟دانشگاه

 

 روش پژوهش

يك مطالعه زمينه ياب از نوع اكتشافي و بصورت كيفي و كمي است  اين پژوهش متكي بر

كه در بخش ادبيات نظري از روش مطالعات اسنادي استفاده شده است. در اين مقاله 

تالش گرديده تا با استفاده از نظرات كارشناسان تصوير جامع تري از موانع خصوصي 

زمان چنين بصورت همعلوم گردد؛ همسازي دانشگاه ها در كشور ارائه  و مهمترين آن ها م

و مديران دانشگاهي و روساي موسات غير انتفاعي،  تادانبا استفاده از نظرات اس

  ها  اخذ و طبقه بندي شده است.راهكارهايي جهت كاهش و يا رفع اين چالش

  مطالعات ميداني تحقيق اين تحقيق در سه مرحله صورت پذيرفته است: 

ي كه موضوع خصوصي سازي آموزش عالي در ايران موضوعي : از آن جاي اول مرحله

مند و پيچيده؛ به منظور استخراج موانع پيشاروي آن از روش مصاحبه است غير ساخت

با توجه به مطالعه ي ادبيات نظري و تحقيق هاي صورت استفاده شده است. در اين راستا 

گرفته توسط نويسندگان مقاله شش مانع اصلي( با توجه به سؤال هاي تحقيق)، انتخاب و 

نوع نيمه صورت  سؤاالت مصاحبه با توجه به اهداف تحقيق و سؤاالت مربوط بهسپس  

تن از اساتيد شاغل به  20مند و محقق ساخته تهيه و تدوين گرديد. در اين ميان ساخت

تدريس و كارشناسان مربوطه در حوزه هاي آموزش عالي ، علوم سياسي، اقتصاد وحقوق 

و علوم اجتماعي انتخاب شدند (دليل انتخاب اين افراد ارتباط ابعاد شش گانه سؤاالت 
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فرعي تحقيق با تخصص اين افراد مي باشد). در زمان مصاحبه نخست در خصوص هدف 

و سؤاالت اصلي و فرعي آن، توضيحات الزم داده مي شد و پس از آن  كلي تحقيق

سؤاالت مربوطه مطرح مي گرديد. با وجود محدوديت وسعت جامعه، از طريق مصاحبه 

اعماق و زواياي موضوع مورد  –تحليل متن  –و به روش تحليل محتوي هاي عميق 

الزم به ذكر است كه يدند.بررسي قرار گرفته و موانع موجود ،در شش بعد استخراج گرد

تحليل متن مصاحبه به شكل قياسي بوده است. بدين منظور با توجه به مطالعات شيوه 

ها در مرحله مصاحبه  نگارندگان ، موانع اصلي را مشخص  و سپس  در تحليل يافته

: به كمك دوم مرحله  مصاديق و مؤلفه هاي مربوط به هر دسته از موانع بدست آمده است.

سؤال ( با ضريب آلفاي  26ه  ها (موانع)  بدست آمده پرسشنامه اي مشتمل بر مؤلف

) با شش متغير به شيوه ليكرت طراحي شد. جامعه آماري در اين مرحله از 83/0كرونباخ 

تحقيق، شامل متخصصين و كارشناسان اقتصادي ،سياسي ، فرهنگي و دانشگاهي در تهران 

تعداد اعضاي جامعه آماري ، حجم نمونه به روش مي باشد با توجه به نامحدود بودن 

تصادفي خوشه اي انتخاب گرديد كه شامل اساتيد و  اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي 

مديريت و علوم اقتصاد سه دانشگاه تهران، عالمه طباطبايي و تربيت مدرس ( با سطح 

 ،6ت علمي اين تحصيالت دكتري) مي باشند. در اين تحقيق كليه ي اساتيد و اعضاي هيأ

دانشكده مورد توجه بوده اند اما به لحاظ عدم همكاري و يا عدم حضور افراد و نيز 

تن گرديد كه پس از توزيع  114محدوديت هاي زماني مجموعاً حجم نمونه گيري بالغ بر 

درصد) به محققين بازگردانده شد. پس  58/81پرسشنامه ( 93پرسشنامه در بين اين افراد، 

پرسشنامه ها ، داده هاي خام پژوهش ، از پرسشنامه ها استخراج و در جدول از اجراي 

مورد  Spssاطالعات كلي تنظيم شد ، سپس كليه اطالعات از طريق نرم افزار آماري 

در اين مرحله به منظور ارائه راهكارهايي مناسب  سوم: تجزيه وتحليل قرار گرفت. مرحله

اي باز طراحي گرديده و از مرحله دوم؛ پرسشنامهجهت رفع مهمترين موانع استخراجي از 

سسات غير انتفاعي خواسته شد تا براي موانع ذكر شده راه كارهايي را ؤتن از مديران م 40

  پيشنهاد نمايند. سپس مهمترين راهكارها  بدست آمد.
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 يافته ها

استخراج چالش ها و موانع خصوصي سازي دانشگاه ها  از ديدگاه پاسخگويان:  يافته اول:

در مرحله اول تحقيق و در مسير مطالعات اسنادي و پس از آن فرآيند برگزاري مصاحبه 

مسئله يا مشكل عمده در اجراي خصوصي سازي آموزش عالي  26عميق با كارشناسان ، 

شش بعد ( براساس سؤاالت فرعي تحقيق)  مشخص  و دسته بندي شد. اين چالش ها در 

  نشان داده شده است.                            1استخراج گرديدند كه در جدول 

  گويانمعرف هاي بدست آمده از منظر پاسخ . 1شماره جدول 

  مؤلفه  رديف  متغيرها  مؤلفه  رديف  متغيرها

موانع 

  قانوني

تصريح قانون اساسي بر رايگان  1

قانون  30آموزش(اصل بودن 

 اساسي)

موانع 

 ساختاراداري

 وجود ديوان ساالريعميقو كاغذ بازي 14

فقدان قوانين حمايت از سرمايه  2

گذاري خصوصي در بخش آموزش 

 عالي

وجود مشكالت ساختاري در نظام  15

 مديريت آموزش عالي

مغايرت خصوصي سازي دانشگاه  3

 ها ، با اصل عدالت اجتماعي

نامناسب بودن و يا فقدان سياست ها  16

و روش هاي توسعه ي مشاركت 

 مردمي

وجود قوانين منطبق بر تمركز  4

 گرايي دولتي

-وجود فعاليت هاي دو گانه دانشگاه 17

هاي دولتي (مانند دوره هاي شبانه در 

 كنار دوره هاي روزانه)

موانع 

  اقتصادي

غير عادالنه بودن توزيع درآمدها در  5

 كشور

 موانع آموزشي

 

 فقدان آزادي علمي دانشگاه ها 18

پايين بودن  قدرت خريد اكثر مردم  6

 و عدم توان پرداخت شهريه

اعتقاد به مدرك گرايي و كاهش  19

كيفيت آموزشي در صورت خصوصي 

 سازي دانشگاه ها

نبود فضاي رقابتي مناسب، ناشي از  7

 اعمال نفوذ وابستگان به دولت

بندي و ايجاد تمايز بين طبقه  20

دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه 

 هاي دولتي و خصوصي

ناپايداري وضعيت اقتصادي كشور  8

 و نبود ثبات و امنيت اقتصادي

موانع فرهنگي و 

 اجتماعي

عدم شفافيت و نبود آگاهي الزم در  22

مورد روش هاي خصوصي سازي و 

 فوايد آن در سطح جامعه
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اقتصادي بودن فعاليت هاي غير  9

 آموزشي و عدم بازگشت سرمايه

نگرش منفي نسبت به خصوصي  22

 سازي آموزش عالي

موانع 

  سياسي

انحصار فعاليت بنگاه هاي اقتصادي   10

 توسط بخش دولتي و شبه دولتي

تمايل دولت در تسلط و دخالت در  23

امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و 

 دانشجويان

عدم انطباق عملكرد دولت با   11

و  44سياست هاي كلي اصل 

 سياست هاي مربوط

ترس از تغيير در شرايط موجود (مثل  24

تغيير در شرايط نيروي كار ،اشتغال و 

(... 

عدم تداوم سياست هاي خصوصي   12

سازي با تعويض سياستگذاران و 

 مديران  در كشور

ها عدم اعتماد در زمينه انتقال دانشگاه  25

هاي دولتي(از بخش به دور از دخالت

 دولتي به خصوصي)

عدم وجود امكان نظارت درست   13

 بر فعاليت هاي دولت

ترس از فاصله گرفتن از ارزش هاي  26

معنوي و ديني حاكم در سطح دانشگاه 

 ها

  

بررسي پرسشنامه ها و كشف اهميت موانع  از ديدگاه پاسخ دهندگان  : در  يافته دوم:

مرحله دوم تحقيق ، و پس از جمع آوري پرسشنامه ها ، اطالعات حاصل از تحليل داده 

الزم به ذكر است كه  -)2هاي جمعيت شناختي نمونه آماري استخراج گرديد (جدول 

و سپس ميزان پاسخگويي به سؤاالت   -اند نمامي افراد داراي مدرك تحصيلي دكتري بوده 

قابل مشاهده  3پرسشنامه بسته بدست آمد. نتايج حاصل از ارزيابي اوليه در جدول شماره 

  است .

  گويانتوزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري بر اساس جنسيت و گروه سني پاسخ . 2شماره  جدول

 جنسيت فراواني درصد گروه سني فراواني درصد

 مرد 84 90.32 40-30 18 19.35

31.18 29 50-41 

  زن  9  9.18

49.46 46 60-51 

 مجموع 93 100  مجموع  93  100
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  درصد فراواني متغيرهاي تحقيق. 3شماره  جدول

  جمع  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  بسياركم  نام متغير  رديف متغير

  100  18.3  29  25.8  17.2  9.7  موانع قانوني  متغير اول

  100  19.4  37.6  21.5  12.9  8.6  موانع اقتصادي  متغير دوم

  100  25.8  32.3  22.6  12.9  6.5  موانع سياسي  متغير سوم

  100  25.8  32.3  22.6  12.9  6.5  موانع ساختاري  متغير چهارم

  100  16.1  36.6  22.6  17.2  7.5  موانع آموزشي  متغير پنجم

  100  19.4  34.4  28  12.9  5.4  موانع اجتماعي و فرهنگي  متغير ششم
  

مورد تحليل قرار گرفته و مهمترين  spssپس از اين مرحله  نتايج بوسيله نرم افزار آماري 

موانع از ديدگاه اعضاي نمونه بدست آمد. ميانگين رتبه شاخص هاي هر متغير در جداول 

  قابل رويت است.   9الي   4شماره 

درصد ،  99و درصد اطمينان  5متغير  مطرح شده با درجه آزادي  6در ميان يافته سوم:

حاصل گرديد كه بيانگر تفاوت معناداري ميان شش  ،579/65ميزان آزمون فريدمن معادل 

متغير موجود است. همچنين بر اساس نتايج حاصل،از ميان عوامل موثر بر خصوصي سازي 

دهندگان مهمترين عامل بوده و كمترين اهميت  انع سياسي  از نظر پاسخودانشگاه ها، م

  : زير مي باشدانع قانوني است . ترتيب اين نتايج به صورت ومربوط به م

موانع  >موانع اقتصادي   >موانع فرهنگي و اجتماعي  >موانع ساختاري   >موانع سياسي 

  موانع قانوني >آموزشي 

3.92 < 3.91 < 3.59 < 3.40 < 3.20 < 2.97  

ا نشان مي دهد كه سردرگمي اعضاي علمي و سرمايه گذاران فعال بخش خصوصي يافته ه

 .آموزش عالي، در عمل تدوين يك چشم انداز نسبتاً واقعي را غير ممكن ساخته است

عدم درك مشترك از فعاليت خصوصي در  تعويض مديرانوهمچنين تغييرات ناشي از 

صاحبه ها ي صورت گرفته نيز بر است كه در مآموزش عالي از جمله نگراني هاي جدي 

. به عالوه سياست هاي جديد آموزش عالي در بخش هاي دانشگاه پيام آن تأكيد شده است

نور و شبانه و نيز دانشگاه آزاد و نامعلوم بودن اين روند از منظر جامعه آماري اين تحقيق 
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نوعي انحصار گرايي در بخش آموزش عالي خصوصي و گسترش تصدي گري توسط 

يك سويه بودن رابطه وزارت علوم با موسسات  جهتيولت را به دنبال داشته است. از د

در ميان سياستگذاران، در  ه هاخصوصي و عدم طرح مسائل و مشكالت اين موسس

  مجموع مانع سياسي را به اصلي ترين موانع فعاليت در اين عرصه تبديل نموده است. 

  يافته چهارم : 

  ميانگين رتبه شاخص ها ي مربوط به  متغير  اول طبق آزمون فريدمن به ترتيب اهميت  . 4ل شماره جدو

 Ranks  مؤلفه  رديف  متغير اول

 2.86 فقدان قوانين حمايت از سرمايه گذاري خصوصي در بخش آموزش عالي 1  موانع قانوني

 2.58 وجود قوانين منطبق بر تمركز گرايي دولتي 2

 2.34 دانشگاه ها ، با اصل عدالت اجتماعيمغايرت خصوصي سازي  3

 2.22 قانون اساسي) 30تصريح قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش(اصل  4

  

طبق آزمون فريدمن و تخصيص رتبه ها بر اساس جدول فوق مي توان نتيجه گرفت كه در 

ميان موانع قانوني، فقدان قوانين حمايت از سرمايه گذاري خصوصي در بخش آموزش 

عالي با بيشترين ميانگين ميان شاخص هاي مربوطه از بيشترين اهميت برخوردار است. 

ركز گرايي دولتي از مهمترين موانع بوده و تصريح پس از آن وجود قوانين منطبق بر تم

قانون اساسي) از كمترين اهميت برخوردار  30قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش(اصل 

مي باشد. از طرفي چون بطور كلي در ايران ، امر كارآفريني و سرمايه گذاري نوعي ارزش 

اري با عواقب منفي آن محسوب نمي شود، فعاليت خصوصي، شبيه به فعاليت سرمايه د

تلقي ميشود كه ارزش هاي سه دهه ي اخير در ايران و به خصوص ارزش هاي انقالب 

اسالمي در كشور ، آن را تقويت نموده است و اين امر قابل تعميم به تمام بخش هاي 

قابل تفكيك نيستند. از سويي ديگر به رغم  از اين مسئلهخصوصي بوده و دانشگاه ها نيز 

تصريح قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش ،با توجه به تشكيل دانشگاه آزاد اسالمي ، 

پيام نور و موسسات غيرانتفاعي و نيز گرفتن دانشجوي دوره هاي شبانه توسط دانشگاه 

ن تصويب قوانين براي اصل منتفي است؛ليكن با اين وجود در زما اين هاي دولتي ،تقريباً
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هاي آزاد غيردولتي نوعي ديدگاه از جنبه عدالت اجتماعي حاكم بوده و فقدان دانشگاه

  .پشتوانه هاي الزم براي سرمايه گذاري در اين امر احساس مي گردد

  يافته پنجم: 

  هميتميانگين رتبه شاخص ها ي مربوط به  متغير دوم طبق آزمون فريدمن به ترتيب ا .5شماره جدول 

 Ranks  مؤلفه  رديف  متغير دوم

 3.47 پايين بودن  قدرت خريد اكثر مردم و عدم توان پرداخت شهريه  1  موانع اقتصادي

 3.42 نبود فضاي رقابتي مناسب، ناشي از اعمال نفوذ وابستگان به دولت 2

 3.34 غير عادالنه بودن توزيع درآمدها در كشور 3

 2.64 كشور و نبود ثبات و امنيت اقتصاديناپايداري وضعيت اقتصادي  4

 2.13 غير اقتصادي بودن فعاليت هاي آموزشي و عدم بازگشت سرمايه 5

  

در مورد موانع اقتصادي خصوصي سازي دانشگاه ها، طيفي از پايين بودن قدرت اقتصادي 

 مردم تا غير اقتصادي بودن سرمايه گذاري در بخش آموزش مورد بحث است. براين اساس

اگر دريافت خدمات آموزشي را در سبد هزينه خانواده ها قرار دهيم مطالعات بيانگر اين 

در دو دهه ي اخير، خانوارها ، موضوع است كه با توجه به افزايش تمايل به تحصيل

قدرت ادامه تحصيل  افزايش از سبد هزينه كاالهاي ديگر و تمايلي جهت كاستن

به  باال رفتن سطح تحصيالت در ميان  لبته اين عالقه شان را نشان مي دهند  كه افرزندان

آن به يك معيار مثبت در جامعه از بعد فرهنگي و اجتماعي قابل شدن  خانواده ها و تبديل

يافته ديگري كه از اين پيمايش بدست آمد نشان مي دهد كه بطور كلي . بررسي است

ناسب است و شرايط به فعاليت در عرصه آموزش عالي كشورمان فاقد فضاي رقابتي م

اي است كه دولت خود به عنوان يك رقيب اصلي براي بخش خصوصي عمل كرده و گونه

قدرت رقابت را از بخش خصوصي سلب مي نمايد براي مثال دانشگاه آزاد نمي تواند يك 

دانشگاه خصوصي تلقي گردد. پيام نور يك دانشگاه دولتي است كه بصورت خصوصي 

دانشجو در  اخذهاي دولتي و همينطور ديگر شبانه شدن دانشگاه عمل مي كند، از طرف

سات غير انتفاعي وابسته به شركت هاي دولتي و بطور كلي نظارت گسترده و جزئي ؤم
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وزارت علوم بر ساير موسسات غير انتفاعي  تاييدي بر اين مسئله است كه خود دولت 

رقيب اصلي براي بخش خصوصي است. در اين راستا نظرات اخذ شده از جامعه آماري 

و وابستگان به دولت ها براي گرفتن مجوز، خود  تحقيق نشان مي دهد كه اعمال نفوذ افراد

به نوعي سبب غير رقابتي شدن فعاليت ها در اين بخش مي گردد. يكي ديگر از مسائلي كه 

غير عادالنه بودن توزيع  به خود اختصاص داد،رتبه سوم را  اين تحقيقدر يافته هاي 

يا افراد ساكن شهرهاي  درآمدها در كشور است. مطالعات نشان مي دهد كه اقشار شهري و

كوچك به نسبت اقشار روستايي با توجه به درآمد باالتري كه دارند مشاركت بيشتري را 

در دانشگاه هاي خصوصي داشته و مي توانند از عهده پرداخت شهريه اين دانشگاه ها 

برآيند. همچنين بي ثباتي وضع اقتصادي كشور يكي ديگر از عوامل عدم تمايل به سرمايه 

اري در اين بخش است. ناپايداري وضعيت كشور و نبود ثبات و امنيت اقتصادي ناشي گذ

ها و بحث هايي كه از تصميمات متفرقه اي كه در دولت گرفته مي شود و حتي سخنراني

تزلزل هايي را در امر سرمايه  ،پيرامون بخش خصوصي آموزش عالي صورت مي گيرد

  گذاري در اين بخش به دنبال دارد.

  ته ششم: ياف

  ميانگين رتبه شاخص ها ي مربوط به  متغير سوم طبق آزمون فريدمن به ترتيب اهميت. 6شماره جدول 

 Ranks  مؤلفه  رديف  متغير سوم

 2.67 گذاران و مديران  در كشورعدم تداوم سياست هاي خصوصي سازي با تعويض سياست  1  موانع سياسي

 2.54 هاي دولتعدم وجود امكان نظارت درست بر فعاليت   2

 2.52 انحصار فعاليت بنگاه هاي اقتصادي توسط بخش دولتي و شبه دولتي  3

 2.26 و سياست هاي مربوط 44عدم انطباق عملكرد دولت با سياست هاي كلي اصل   4

  

، عدم تداوم سياست هاي خصوصي سازي با تعويض 6طبق نتايج به دست آمده از جدول 

سياستگذاران و مديران در كشور با باالترين ميانگين بيشترين سهم و عدم انطباق عملكرد 

و سياست هاي مربوط با پايين ترين ميانگين كمترين  44دولت با سياست هاي كلي اصل 

. عدم ثبات در سياست هاي خصوصي سازي و تعويض اين سهم را در موانع سياسي دارد

سياست ها با تعويض مديران آموزش عالي يكي از مهمترين موانعي است كه افراد جامعه 
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آماري اين تحقيق به آن اشاره نموده اند. حتي تغييرات نگرشي نسبت به سهامداران و نفوذ 

غيير دولت ها و تغيير سياست هاي افرادي كه مجوز هاي الزم را اخذ مي كنند در راستاي ت

مربوطه صورت مي گيرد.مورد بعدي وارد شدن دولت به عنوان يك بنگاه اقتصادي در 

همانگونه كه در مورد موانع اقتصادي نيز گفته شده دولت  ،بخش آموزش عالي كشور است

به عنوان رقيب اصلي بخش خصوصي وارد عمل ميشود و اين خود نه تنها سبب عدم 

فعاليت  يتمامبر نظارت درست بر فعاليت هاي دولت خواهد شد ، بلكه به نوعي  امكان

دهد كه دانشگاه پيام هاي خصوصي سازي كنترل و نظارت خواهد داشت. شواهد نشان مي

با باز نمودن ورودي هاي خود، به عنوان يك رقيب اصلي براي  ،1384نور در سال 

ظرفيت هاي دانشگاه آزاد بر تعداد كاهش  با دانشگاه آزاد اسالمي وارد صحنه شد و 

غير انتفاعي نيز وزارت علوم با  ه هايدانشجويان خود افزود. به همين ترتيب در موسس

سسات را در ؤسسه نبض اقتصادي اين مؤجذب دانشجو، تخصيص دانشجويان به هر م

هايي چون دولت در دانشگاهچنين  مادامي كه هم دست گرفته و امور را كنترل مي نمايد.

دهد، تعداد ،به امر خصوصي سازي اشتغال داشته و آن را گسترش مي» دانشگاه پيام نور«

تا منحني تقاضاي  مي گردد و اين سبب كاهش مي يابد سسات غير انتفاعيؤدانشجويان م

آموزش براي موسسات غيرانتفاعي رو به پايين باشد و اين خود نوعي نگراني را براي اين 

  بال دارد.سسات به دنؤم

  يافته هفتم : 

  ميانگين رتبه شاخص ها ي مربوط به  متغير چهارم طبق آزمون فريدمن به ترتيب اهميت. 7شماره  جدول

 Ranks  مؤلفه  رديف  متغيرچهارم

موانع 

ساختار 

  اداري

 2.77 وجود مشكالت ساختاري در نظام مديريت آموزش عالي 1

 2.68 روش هاي توسعه مشاركت مردمينامناسب بودن و يا فقدان سياست ها و  2

 2.38 وجود ديوان ساالريعميقو كاغذ بازي 3

وجود فعاليت هاي دو گانه دانشگاه هاي دولتي (مانند دوره هاي شبانه در كنار دوره هاي  4

 روزانه)

2.17 

در بررسي شاخص هاي مربوط به موانع ساختار اداري  نيز  وجود مشكالت ساختاري در 

هاي دوگانه مديريت آموزش عالي با باالترين ميانگين بيشترين سهم و وجود فعاليتنظام 
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هاي روزانه)با پايين ترين ميانگين هاي دولتي (مانند دوره شبانه در كنار دورهدانشگاه

ساختار  تحقيق حاضرنشان مي دهد كهكمترين سهم را به خود اختصاص داده است.  

 اي صورت گرفته وي است كه دادن مجوز به شكلي سليقهآموزش عالي در كشور به گونه ا

شرايط  داراي هاي كنترلي و نظارتيهمچنين ساختار نظام دارد،تسهيل گرانه ن رويكردي

.روشن نبودن سياست هاي توسعه مشاركت مردمي و نيز نيست اييكسان و تثبيت شده

آن با ساختاري دولتي براي  ديوان ساالري و روان نبودن كار در وزارت علوم و قرار گرفتن

  سسات خصوصي از ديگر موانع موجود مي باشد. ؤانجام فعاليت هاي خصوصي در م

  يافته هشتم :  

  ها ي مربوط به  متغير پنجم طبق آزمون فريدمن به ترتيب اهميتميانگين رتبه شاخص . 8شماره جدول 

 Ranks  مؤلفه  رديف  متغير پنجم

 2.26 علمي دانشگاه ها فقدان آزادي 1  موانع آمورشي

 2.10 اعتقاد به مدرك گرايي و كاهش كيفيت آموزشي در صورت خصوصي سازي دانشگاه ها 2

 1.63 طبقه بندي و ايجاد تمايز بين دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه هاي دولتي و خصوصي 3

طبق نتايج به دست آمده از جدول فوق ، فقدان آزادي علمي دانشگاه ها با باالترين 

ميانگين بيشترين سهم و طبقه بندي و ايجاد تمايز بين دانشجويان و فارغ التحصيالن 

دانشگاه هاي دولتي و خصوصي با پايين ترين ميانگين ، كمترين سهم را در موانع آموزشي 

نع در ميان موانع آموزشي عدم وجود آزادي علمي در موسسات دارد.يكي از مهمترين موا

خصوصي براي گسترش فعاليت هاي علمي و پژوهشي است. وجود استانداردهاي وزارت 

علوم براي محدود كردن فعاليت ها و از سويي تمايل به تخصيص هزينه هاي پايين در 

عالي  از مهمترين  انجام فعاليت هاي علمي توسط سهام داران موسسات خصوصي آموزش

است. مانع آموزشي ديگر در موسسات خصوصي و دولتي  اين مراكزمشكالت گسترش 

 چالش هاياعتقاد به مدرك گرايي است. ارزش شدن كسب مدرك دانشگاهي يكي از 

اين امر سبب شده نسبت به گذشته  و اساسي در بازار عرضه و تقاضاي آموزشي است

از طرفي  ،كيفيت آموزشي در حال افول باشد. حتي در موسسات دولتي كشورمان 

تحقيقات و بررسي ها نشان مي دهد كه توسعه و بهسازي هيأت هاي علمي در دانشگاه 
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هاي خصوصي به مراتب پايين تر و ضعيف تر از دانشگاه هاي دولتي است.شرايط كاري 

ر اساتيد در بخش خصوصي تاثيري منفي بر نوآوري در تدريس و انعطاف پذيري د

بطور كلي اساتيد در اين مراكز دستمزد هاي پاييني در يافت مي كنند و ، آموزش عالي دارد

اي براي انجام پژوهش و تحقيق ندارند. بودجه هاي اختصاص يافته به تحقيق و گرميدل

سيس دانشگاه هاي آزاد دولتي در دتپژوهش پايين بوده و از آن استقبال نمي شود.  

ه هيچگونه زير بناي آموزشي ندارند خود مشكل ديگري است. شهرهاي كوچك كشور ك

نيز يكي از علت هاي  طبقه بندي و تمايز فارغ التحصيالن دانشگاه هاي دولتي و خصوصي

گرايش به ثبت نام در دوره هاي شبانه دانشگاه هاي دولتي نسبت به موسسات غير  افزايش 

  است.انتفاعي  

  يافته نهم : 

  ميانگين رتبه شاخص ها ي مربوط به  متغير ششم طبق آزمون فريدمن به ترتيب اهميت. 9شماره جدول 

 Ranks  مؤلفه  رديف  متغير ششم

موانع فرهنگي و 

  اجتماعي

تمايل دولت به تسلط و دخالت در امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و   1

 دانشجويان

4.96 

هاي دولتي(از بخش دولتي به از دخالت عدم اعتماد در زمينه انتقال دانشگاه ها به دور  2

 خصوصي)

4.27 

 3.33 نگرش منفي نسبت به خصوصي سازي آموزش عالي  3

عدم شفافيت و نبود آگاهي الزم در مورد روش هاي خصوصي سازي و فوايد آن در   4

 سطح جامعه

3.01 

 2.83 و ...)ترس از تغيير در شرايط موجود (مثل تغيير در شرايط نيروي كار ،اشتغال  5

 2.60 ترس از فاصله گرفتن از ارزش هاي معنوي و ديني حاكم در سطح دانشگاه ها 6

ميانگين رتبه هاي جدول فوق نشان مي دهد كه  تمايل دولت در تسلط و دخالت در امور  

فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و دانشجويان از ديدگاه پاسخگويان داراي بيشترين و ترس 

از فاصله گرفتن از ارزش هاي معنوي و ديني حاكم در سطح دانشگاه ها داراي كمترين 

ها به ترتيب فوق بين اين دو عامل قرار دارند. در اين تحقيق اهميت است و ساير شاخص 

اين دو در يك شاخص مورد بررسي قرار گرفته  ،به رغم تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي

تمايل دولت به تسلط و دخالت در امور  ،. به طور كلي از نظر جامعه آماري مورد مطالعهندا
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اجتماعي دانشگاه ها يكي از موانع جدي شكل گيري دانشگاه ها در بخش خصوصي 

در حقيقت سياست هاي كنترلي و نظارتي بسيار شديد هرگونه قدرت انعطاف را  ،است

چنين در بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي نوعي عدم اعتماد سلب نموده است.هم

گونه كه در مباحث قانوني عنوان شد اساساً از نظر ارزشي يك نگرش و همان وجود دارد

منفي نسبت به امر خصوصي سازي به چشم مي خورد.از ديگر مشكالت فرهنگي در سطح 

هاي خصوصي سازي است از طرفي جامعه عدم شفافيت و آگاهي الزم در مورد روش

ا براي جامعه كه براي دست سازي در اين بخش نه تنهفوايد و آثار مثبت خصوصي

كه يك بخش خصوصي با  واين اعتقاد وجود ندارداندركاران نيز به وضوح معلوم نبوده 

ظرفيت باال و با وجود راهكارهاي توافقي براي اخذ شهريه از دانشجو مي تواند يك فضاي 

اين  رقابتي مناسب را با خدمات بهتر آموزشي به وجود آورد.از ديگر موارد مطرح شده در

بخش بحث جنبش هاي دانشجويي در جوامع در حال توسعه و در حال گذاري چون ايران 

است و همواره يك نگراني از فاصله گرفتن از ارزش هاي مطرح در جامعه و ارزش هاي 

  ترويجي دولت احساس مي گردد.

پس از شناسايي مشكالت ناظر بر هر متغير، راهكارهايي توسط  راهكارهاي پيشنهادي:

خاطبان  پيشنهاد شده است  كه  بر اساس ابعاد شش گانه تحقيق در ذيل ارائه مي گردد. م

در بررسي موانع قانوني كارشناسان حجم نمونه پيشنهاداتي را در زمينه كاهش موانع 

  قابل رويت است:  ،10خصوصي سازي آموزش عالي مطرح نمودند كه در جدول 

  راهكارهاي قانوني .10شماره جدول 

  خالصه راهكارهاي اجرايي  عموان

بعد 

  قانوني

 ؛كاهش دخالت وزارت علوم در اداره ي امور و تمركز آن بر جنبه هاي آموزشي و پژوهشي

 ؛افزايش انگيزه هاي سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذار

 ؛باثبات كردن قوانين و تضمين قانوني دولت براي سرمايه گذاري بخش خصوصي

 .ي؛غير انتفاعي به موسسات آموزش عالي مل سساتؤتغيير م

تصور ايجاد شده از موسسه  غير انتفاعي يك موسسه ي غير سود آور است و اين انگيزه سرمايه گذاري سرمايه گذاران را 

 ؛كاهش مي دهد. تغيير اين نگرش مي تواند راهكاري در جهت حل مشكالت موجود باشد.

؛امنيت الزم و زمينه مساعد براي مشاركت بخش خصوصي در توسعه آموزش عاليتدوين و اجراي قوانين حمايتي ،   

؛رسيدگي به فوريت هاي حقوقي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور   
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 ؛( استقالل و خودگرداني دانشگاه ها) 49دايمي كردن مفاد ماده 

 ؛و كارشناسان خبره يكپارچه سازي قوانين و مقررات آموزش عالي با مشاركت حقوقدانان

  ؛حفظ يكپارچگي و سنخيت قوانين خصوصي سازي با ساير قوانين و مقررات كشوري
  

در بعد اقتصادي جامعه آماري تحقيق بيشترين تاكيد را بر راهكارهاي افزايش حمايت هاي 

مالي از دانشجويان مراكز خصوصي و جذب منابع جديد داشته اند . خالصه پيشنهادات 

  قابل مشاهده است. 11مطرح شده در جدول 

  راهكارهاي اقتصادي .11شماره جدول 

  خالصه راهكارهاي اجرايي  مانع

بعد 

  اقتصادي

اجراي برنامه ها و 

اقدامات زير بنايي 

  اقتصادي در كشور

اصالح بازارهاي تامين بودجه ( به ويژه از راه ترغيب افزايش مشاركت مردمي و كمك 

  ؛هاي خيرين)

اصالح بازار كار ( به ويژه با تاكيد بر ارائه آموزش هايي براي اشتغال زايي فارغ التحصيالن 

  ؛)

موانع و محدوديت هاي تجاري( اعمال معافيت مالياتي و ارائه تسهيالت بانكي به رفع 

  ؛دانشگاه هاي خصوصي)

كه تعيين تكليف اموال مشخص بوده و به نحوي باشد كه به خود سرمايه دانشگاه ها به نحوي» تيپ«اصالح اساسنامه 

  ؛گذار برگردد.

افزايش حمايت هاي مالي 

  از دانشجويان

) : ميزان اين وام ها به well-designed loan scheme وام هاي مناسب  (اعطاي 

اندازه اي است كه هزينه هاي تحصيلي و هزينه هاي واقعي زندگي دانشجو را پوشش دهد 

  ؛

اعطاي بورس يا كمك هزينه هاي تحصيلي از سوي دولت كه درصدي از آن از حقوق 

  ؛باز پرداخت خواهد شد.ماهيانه دانشجو و پس از فارغ التحصيلي 

  ؛تدوين طرح تقويت صندوق رفاه دانشجويان نظام آموزش دولتي و غير دولتي

  ؛پشتيباني از مشاركت بخش خصوصي در اداره امور صنفي دانشجويان

  ؛ايجاد تنوع در نظام پرداخت تسهيالت به دانشجويان

، سيستم  كمك به صورت  يك نوع از  طرح هاي ملي كمك مالي به دانشجويان نيز

مشروط است. براي مثال در هلند، كمك مالي به شكل  وام صورت مي گيرد  اما  گرفتن 

  ؛همه يا بخشي از آن وام بستگي به نمرات و عملكرد دانشجو دارد.

    

  

  

  

  

  ؛دانشگاهيايجاد بسترهاي مناسب جهت ايجاد شركت هاي 

انجام تبليغات گسترده در ساير كشورها، جهت جذب دانشجو و نيز انعقاد تفاهم نامه در 

  ؛زمينه اعزام اساتيد به كشورهايي چون كشورهاي همجوار و يا امريكاي التين

 ا؛كمك به ايجاد نهادهاي مالي ريسك پذير در امر سرمايه گذاري در پژوهش ه

 ؛ها به ارجاع مشكالت خود در قالب طرح هاي پژوهشيموظف ساختن سازمان 
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گسترش رابطه صنعت و 

  بازار و جذب منابع جديد

يه؛ايجاد انگيزه در كمك هاي نوع دوستانه و انجام امور خير  

ايجاد محيط مالياتي مطلوب براي افراد و شركت هايي است  كه تمايل به پرداخت كمك  

 د؛هاي مالي براي مقاصد آموزشي دارن

 ؛ماليات بر درآمد خيريناجراي سياست هاي تشويقي مثل كاهش 

 ؛اعطاي وام از طريق بانك هاي دولتي

 ؛تاسيس شركت هاي مشتق از دانشگاه

 ؛توسعه مراكز رشد و پارك ها

 ؛توسعه دفاتر ارتباط با صنعت

 ؛استفاده از فعاالن صنايع در هيأت هاي امنا

 ؛رويكرد مشتري محوري در فعاليت هاي دانشگاهي

 ؛مكانيزم بازاريابي توسط دانشگاه هاتقويت 

 ؛افزايش اعتماد صنعت به دانشگاه ها

 ؛اعطاي مجوز فروش خدمات به بخش دولتي و خصوصي

  

در بعد مسائل  سياسي صاحبنظران بر اين اعتقاد بودند كه عواملي چون تعويض مديران 

فعاليت هاي بنگاه هاي آموزش عالي و عدم وجود بر فعاليت هاي دولت و نيز انحصار 

اقتصادي توسط بخش دولتي و شبه دولتي از جمله مسائلي هستند كه پيشاروي خصوصي 

سازي آموزش عالي قرار دارند. بر اين اساس راهكارهايي كلي براي كاهش مشكالت 

  ارائه شده است:        ،2ه سياسي مطرح گرديد كه در جدول شمار

  راهكارهاي سياسي. 12شماره جدول 

  خالصه راهكارهاي اجرايي  مانع

بعد 

  سياسي

 ؛ايجاد ثبات و پايداري در سياست ها

كم كردن فعاليت ها و سياست هاي دولت در بخش خصوصي و جلوگيري كردن از سياست هاي دو گانه سهل گيرانه و 

 ؛سختگيرانه در برابر بخش دولتي و خصوصي

 ؛پاسخگويي دولتاتخاذ تدابيري جهت شفاف سازي درآمدها و 

شايسته است دولت در سطح كالن سياست هاي خود را در قبال فرآيندهاي خصوصي سازي شفاف سازد و تداوم اقدامات 

 ؛صورت گرفته در اين زمينه را تضمين كند

 ؛شفاف سازي نحوه نظارت ديوان محاسبات بر دانشگاه ها

 ؛تعيين شاخص هاي نظارت بر عملكرد دانشگاه ها

 ؛تعيين نوع و سطوح نظارت و پاسخگويي

سسات دولتي و خصوصي ؤدولت مي تواند تيم هايي  را با نمايندگاني حرفه اي از سازمان ها و انجمن ها ي مختلف، و م

يك مثال خوب از چنين ابتكاري  همكاري بين وزارت براي بحث  و بررسي و اصالح برنامه آموزشي سازماندهي  كند. 

 ؛برنامه درسي  جديد براي رشته هاي حقوق و قانون گذاري استو كانون وكال براي ايجاد يك  علوم  برزيل 
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 ؛استفاده دولت از اهرم هاي نظارتي به منظور ايجاد رقابت ميان دانشگاه هاي خصوصي و يا مستقل

 ؛توسط دولتارزيابي كيفيت آموزشي و اعتبار سنجي تمام مراكز خصوصي و تمام برنامه ها و مدارك 
  

در بررسي موانع ساختار اداري نيز كارشناسان حجم نمونه پيشنهاداتي را در زمينه كاهش 

  قابل رويت است:  ،13موانع خصوصي سازي آموزش عالي مطرح نمودند كه در جدول 

  اهكارهاي ساختار ي. ر13شماره جدول 

  خالصه راهكارهاي اجرايي  مانع

بعد ساختار 

  اداري

 ؛هاي توسعه مشاركت مردميتثبيت روش 

 ؛كاهش ديوان ساالري در كشور

 ؛از بين بردن فعاليت هاي دو گانه دانشگاه هاي دولتي

 ؛ايجاد پايگاه اطالعات جامع از توانايي ها و ضعف هاي دانشگاه هاي خصوصي

 ؛تاسيس و راه اندازي بانك اطالعات و قوانين و مقررات آموزش عالي و مصوب

 ؛49قانون اساسي و ماده  44ستاد تحول اداري وزارتخانه در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل تقويت 

 ؛ايجاد نظام جامع ارزيابي دانشگاه هاي كشور 

 ؛تامين ،جذب و آموزش مديران مالي كارآمد در دانشگاه ها

آموزش عالي به ويژه در زمينه  تشكيل و تقويت هيأت هاي امناي دانشگاه هاي خصوصي و غير انتفاعي و مجامع

  .؛كنترل كيفي و اعتبار سنجي

ظران راهكارهايي را براي افزايش هرچه بيشتر در زمينه مسائل آموزشي و علمي صاحبن

سسات خصوصي و افزايش تمايل اساتيد به ؤسطح برنامه هاي آموزشي و پژوهشي در م

  .ارائه گرديده است ،14انجام تحقيق و پژوهش را پيشنهاد نمودند كه در جدول 

  راهكارهاي آموزشي و علمي. 14شماره جدول 

  خالصه راهكارهاي اجرايي  مانع

بعد علمي و 

  آكادميك

  ؛سسات خصوصيؤانعطاف پذير كردن شيوه هاي آموزشي در م

 كاربردي كردن فعاليت هاي موسسات خصوصي به نحوي كه بيشتر افراد صاحب نظر و متخصص توليد كند و نه فقط

 ؛افراد داراي مدرك

كاهش تمايز بين فارغ التحصيالن دانشگاه هاي دولتي و خصوصي با يكسان سازي دوره هاي آموزشي و پژوهشي بين 

  ؛اين دو بخش

تقويت هيأت علمي دانشگاه 

  هاي خصوصي

 ؛ايجاد نظام حمايت مالي از اعضاي هيئت علمي

 ؛بانك دانشگاه) تدوين طرح تقويت صندوق آتيه دانشگاهيان(تشكيل

استفاده از سيستم پاداش و تسهيالت از طريق فرآيندي رقابتي و بر مبناي شايستگي 

 ؛ها
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پيگيري تسهيالت و تامين از طريق منابع دانشگاهي براي حمايت از تحقيق و 

 ؛پژوهش

كنترل كيفيت آموزشي و 

پژوهشي دانشگاه هاي 

  خصوصي

اطمينان براي اعطاي اعتبارات آموزشي و پژوهشي و يافتن معيارهاي اصولي و قابل 

  ؛ساير امكانات به مراكز خصوصي

اطمينان از وجود حداقل معيارها و موازين معتبر علمي در امر آموزش و پژوهش و 

ارائه خدمات در دانشگاه ها و دانشكده ها و ايجاد انگيزه براي درون جوشي 

 ؛دانشگاهها در ارتقاي معيارها

ايجاد يك نظام پايش و نظارت و ارزيابي كيفيت آموزش عالي در تمامي موسسات 

 ؛(اعم از دولتي و خصوصي)

تشكيل تيم هاي مستقل و آزاد كه بتوانند بررسي كيفي دانشگاه ها ي خصوصي را به 

 ؛درستي انجام دهند

هاي خصوصي با توجه به باال بودن ميزان شهريه هاي دريافت شده از سوي دانشگاه 

بايد در تدوين برنامه هاي آموزشي به عاليق ذي نفعان به خصوص دانشجويان توجه 

  ؛كامل شود
  

با بررسي مسائل اجتماعي و فرهنگي ، اعضاي جامعه آماري تحقيق پيشنهاداتي را به شرح 

  ارائه نمودند: 15جدول

  اجتماعي -راهكارهاي فرهنگي  .15شماره جدول 

  راهكارهاي اجراييخالصه   مانع

بعد فرهنگي و 

  اجتماعي 

 ؛زمينه سازي اجتماعي و قانونمند كردن خصوصي سازي

ايجاد تفكر و بينش الزم براي گسترش آموزش عالي خصوصي در بين سياستگذاران، برنامه ريزان و مديران 

 ؛كالن اجرايي آموزش عالي

 ؛مديران دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشيايجاد كارگاه ها و كالس هاي آموزشي براي روسا و 

  ؛تقويت ديدگاه مديران  نظام آموزش عالي كشور در خصوص استقالل دانشگاه ها

 ؛آگاه كردن افراد از هزينه هاي آموزش عالي و بازگشت سرمايه شان

  

  بحث و نتيجه گيري

هادر سازي دانشگاهدر پژوهش حاضر تالش گرديد تا به بررسي مهمترين موانع خصوصي 

كه در مرحله اوليه آن از  صورت پذيرفت كشور پرداخته شود. اين پژوهش در سه مرحله 

نظر خواسته شد تا در مصاحبه هايي عميق و كيفي شركت و به بررسي افراد صاحب

موضوع بپردازند. پس از استخراج مهمترين مؤلفه ها و طراحي پرسشنامه اي با سؤاالت 
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ها پرسيده شد. نتايج اين نظرسنجيكارشناسان تن از  93ليكرت، نظرات بسته به شيوه 

گذاري خصوصي، پايين دهد كه عواملي چون فقدان قوانين حمايت از سرمايهنشان مي

بودن قدرت خريد مردم و عدم توان پرداخت شهريه، وجود مشكالت ساختاري در نظام 

ها و تمايل دولت به تسلط در امور اهمديريت  آموزش عالي، فقدان آزادي علمي در دانشگ

ها بوده و سازي دانشگاهاز اصلي ترين مشكالت خصوصي ،هافرهنگي و اجتماعي دانشگاه

سازي در بخش آموزش در مجموع موانع سياسي مهمترين چالش  پيشاروي خصوصي

نوني كه از لحاظ قا بيانگر اين موضوع است تجزيه و تحليل يافته ها همچنين عالي است.  

عدم وجود قوانين مناسب  ؛هاي دولتي وجود داردسازي دانشگاهموانعي برسر راه خصوصي

گذاري در اين بخش وجود نداشته باشد. از سويي سبب گرديده تا گرايش زيادي به سرمايه

تواند سبب كاهش انگيزه هاي ديگر تمركز گرايي زياد دولتي و كنترل هاي غير ضروري مي

هاي آموزشي و پژوهشي گذاري شود. چنانچه وزارت علوم بيشتر بر جنبههالزم براي سرماي

تمركز نموده و تضمين آن را پيگيري نمايد و از نحوه و شيوه اداره امور به شكل فعلي، 

گذاران را افزايش دهد.به عنوان مثال يك بند هاي سرمايهمي تواند انگيزه، صرف نظر كند

تعيين تكليف اموال پس از  ،سسات ملزم به اجراي آن هستندؤكه تمام م» تيپ«در اساسنامه 

سيس و أسسات است كه بر اساس آن در صورتي كه سرمايه گذاران در زمان تؤانحالل م

سساتشان ؤسسه آورده باشند، موظفند در صورت انحالل مؤبعد از آن اموالي را براي م

نوعي احساس امنيت را از ،تمامي اموال را به وزارت علوم بسپارند و اين مسئله به 

ها مربوط به سازي دانشگاهگذاران سلب مي نمايد. يكي از موانع ديگر خصوصيسرمايه

شيوه تفكر و نوع نگاه به اصل عدالت اجتماعي در جامعه ايران در سه دهه گذشته است. 

ها سازي دانشگاهتوان عنوان كرد كه نوعي مغايرت بين اين اصل و خصوصيبطور كلي مي

يت است و به نوعي تلقي احساس بي عدالتي در ورود افراد به دانشگاه ها (با ؤقابل ر

بر اساس مطالعات صورت گرفته به وسيله تسنيمي و  پرداخت شهريه)وجود دارد.

سازي آموزش عالي در كشورهايي چون ايران به )، توجه به امر خصوصي1380سجادي(

پي خواهد داشت كه از مهمترين آنها توجه به هايي را در علت وجود عقايد مذهبي بحران

عدالت اجتماعي و در دسترس بودن آموزش و برابري آموزشي، طبقاتي نشدن آموزش 
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عالي و... است، كه اهميت موارد مطرح شده در تحقيق فوق با توجه به نتايج كسب شده از 

  .اين مطالعه مورد تأييد قرار مي گيرد

هاي سنگين يكي از مهمترين موانع پرداخت شهريه نمود كهبعد اقتصادي مي توان بيان در 

و  تحقيق هولژاكر اين مسئله با نتايج ها مي باشد كه سازي دانشگاهپيشاروي خصوصي

. از همسو مي باشد 1389 در سال  و نيز آراسته و اسفندياري 2009در سال همكارانش 

هاي ند؛ درآمد خانوادهطرفي تحقيقات صورت گرفته نتايجي متناقض را نشان مي ده

.شواهد تدانشجويان مراكز دولتي به مراتب بيشتر از مراكز خصوصي و غير دولتي اس

حاكي است كه امروزه تعداد قابل توجه از دانشجوياني كه براي ادامه تحصيل مراكز 

- هاي  طبقات پايين  هستند.زيرا خانوادهخصوصي را در اولويت قرار مي دهند از خانواده

نها قادر به فراهم آوردن شرايط تحصيلي مناسب براي فرزندان شان در دوره هاي آ

هاي آموزشي با كيفيت باالتر و... دبيرستان و ما قبل آن نبوده و به مدارس بهتر، كالس

  دسترسي ندارند. 

بسياري از صاحبنظران معتقدند در ايران، كيفيت تحصيل و پژوهش در  از بعد آموزشي نيز 

هاي دولتي است.اين تفكر در تر از دانشگاهغيردولتي و خصوصي بسيار پايين هايدانشگاه

هاي بخش خصوصي به دليل اين كه ميان عامه مردم نيز به چشم مي خورد.دانشگاه

پژوهش يك فرآيند بلند مدت است و احتماالً در كوتاه مدت بازده اقتصادي ندارد، توجه 

هاي پرهزينه بودن تحقيقات، تقريباً تمامي دانشگاه به علت و  كافي به اين امر خطير ندارد

خصوصي، مسئله تحقيقات را كه عاملي ضروري در توسعه آموزش عالي است به دست 

ها و فراموشي سپرده اند. از نظر امكانات آموزشي و ساير تسهيالت آموزشي،دانشگاه

اي كه براي آموزش سسات آموزش عالي دولتي بر خصوصي برتري دارند. مبلغ سرانهؤم

هاي دولتي هزينه مي شود در اكثر كشورها بيش از اين مبلغ در دانشجويان در دانشگاه

سرآمدتر از مراكز  هاي دولتيدانشگاه هاي خصوصي است.از نظر كارايي نيز دانشگاه

به عنوان مثال معموالً ميزان ترك تحصيل در دانشگاه هاي  هستند.خصوصي  آموزشي

به طور هاي خصوصي هاي دولتي است همچنين، دانشگاهز دانشگاهخصوصي بيشتر ا

پاره وقت استفاده مي كنند و از اين رو كيفيت برنامه هاي و يا  از اساتيد بازنشسته معمول
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هاي خصوصي همچنين از امكانات، فضاي تر است. دانشگاهآموزشي در اين مراكز پايين

هاي دولتي برخوردارند و مبلغ سرانه اي كه آموزشي و تسهيالت كمتري نسبت به دانشگاه 

در اين دانشگاه ها صرف آموزش هر دانشجو مي شود از هزينه اي كه در دانشگاه هاي 

نگراني از كاهش كيفيت آموزشي در اين  تر است.عمومي و دولتي صرف مي شود پايين

پژوهش و مراكز غير دولتي و خصوصي و نبود كادر علمي مناسب و هزينه هاي تحقيق و 

سسات دولتي و خصوصي در اين مراكز از جمله ؤايجاد تمايز بين فارغ التحصيالن م

بات ،  در برزيل 2001در سال  پاگوتيدر ايران ،  1388روشن در سال كه مواردي است 

در چند كشور آسيايي در 2008در سال واكاركويت در اوكراين و  2007در سال اردنت 

-اند و اين مسئله همها به آن اشاره نمودهسازي دانشگاهجريان بررسي وضعيت خصوصي

  .دهدييد قرار ميأسويي نتايج تحقيق را با سوابق پژوهشي مورد ت

هاي تنظيم استانداردهايي براي افزايش كيفيت آموزشي دانشگاه براساس نتايج اين مطالعه

ها ،كمك هزينه هاي مالي از اساتيد و دانشجويان مانند پاداشخصوصي و انجام حمايت

هاي اساتيد و تشويق آنها در هاي تحصيلي،وام ها و كوپن ها، ارزيابي صحيح فعاليت

جهت انجام پژوهش و تحقيق، از جمله سياست هايي هستند كه  مي توانند به رفع 

ها و مراكز آموزش عالي كشور كمك مشكالت ناشي از روند خصوصي سازي دانشگاه

- ي گرانه و عملياتي وزارت علوم قطعي و ضروري به نظر ميكاهش نقش تصد ؛ نيزنمايند

هاي محيط سازي دانشگاهي در ايران با توجه به پيچيدگيرسد. در اين راستا خصوصي

همكاري و هم انديشي نمايد كه مياجتماعي و سياسي اين كشور، كاري عظيم و پرمشقت 

هاي اداري به ساختار سنتي نظامتوجه با دست اندركاران و كارشناسان مربوطه را مي طلبد. 

-كشور كه ريشه در ديوان ساالري دولتي دارند ، الزم است در صورت اقدام به خصوصي

هايي  جهت حل اين مشكل به كار گرفته شود و تمايل سازي دانشگاهي در كشور، نظارت

ل مبتني بر محوريت اص«براساس ديدگاه از سويي به بازگشت ديوان ساالري كاهش يابد. 

سازي همراه چند تن از اعضاي جامعه آماري اين پژوهش، امر خصوصي »عدالت اجتماعي

گيري استقالل دانشگاهي از اهميت زيادي برخوردار است و اين دو سياست در كنار با پي

ثرتر دو بخش دولتي و خصوصي آموزش عالي خواهد ؤهم منجر به همكاري بيشتر و م
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برخورداري از آزادي و عدم پايبندي به مقررات دست و   شد. منظور از استقالل دانشگاهي

پاگير ديوان ساالرانه دولتي در ارتباط با سازمان داخلي دانشگاه و مديريت آن ، توزيع 

داخلي منابع مالي، كسب درآمد از منابع غير عمومي، استخدام كاركنان، شرايط تحصيل و 

وهش است.در صورت اجراي چگونگي تدريس و پژ برخورداري از آزادي در خصوصي

ها به طور مستقل و خودگردان اداره شده و سازي، دانشگاهاين طرح در كنار خصوصي

آموزش نيز به عنوان يك كاالي عمومي عرضه مي گردد و تناقضي با قانون اساسي نيز 

صورت دانشگاه هاي بزرگ مستقلي خواهيم داشت كه به راحتي  نخواهد داشت. در اين

ا هم به رقابت پرداخته و به دور از دخالت هاي دولتي و قوانين ديوان ساالرانه، مي توانند ب

با انعطاف و استقالل بيشتري در مديريت فعاليت كنند البته در اين راستا نيز قدم هايي 

چنين قانون برنامه چهارم توسعه است. هم 49برداشته شده كه شامل تصويب بند الف ماده 

ي توانند با تبليغات گسترده جهت جذب دانشجو و نيز انعقاد تفاهم هاي ايراني مدانشگاه

جوار و يا كشورهاي آمريكاي نامه در زمينه اعزام اساتيد به كشورهايي چون كشورهاي هم

  التين  زمينه رشد و تحرك خود را فراهم آورند.
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