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  سازي آموزش عالی  عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی

 ایراندر 

  

  *آراستهحمیدرضا 

  **جمشیدي الله

  چکیده

 در یعال آموزش يساز یخصوص یکم توسعه بر رگذاریتأث عوامل ییشناسا هدف با پژوهش نیا

 هیگو 24 بر مشتمل ساخته محقق پرسشنامه از پژوهش، نیا هدف تحقق منظور به. شد انجام رانیا

 نفر 103. شد محاسبه 67/0با برابر کرونباخ يآلفا از استفاده با پرسشنامه ییایپا بیضر. دیگرد استفاده

 پاسخ پرسشنامه به یرانتفاعیغ یعال آموزش مؤسسات اندرکاران دست و یعال آموزش متخصصان از

 دو یخ يها آزمون از .شدند انتخاب یتصادف يریگ نمونه و هدفمند يریگ نمونه يها وهیش به افراد. دادند

 یکم توسعه در رگذاریتأث يها عامل نیمهمتر داد نشان جینتا. شد تفادهاس ها داده لیتحل يبرا دمنیفر و

 ضعف یا ناتوانی عالی، آموزش براي فزاینده تقاضاهاي شامل رانیا در یعال آموزش يساز یخصوص

 تغییرات اعتبارات، کمبود دلیل به عالی آموزش براي فزاینده تقاضاهاي به پاسخگویی در دولت تمایل

 در عالی آموزش سازي خصوصی رشد بر تأکید عالی، آموزش به ورود قاضیانمت شناختی جمعیت

 توسعه و رشد لزوم و دولت گري تصدي کاهش و کشور توسعه کالن هاي سیاستگذاري و ها برنامه

  .باشد یم بخش این در ساختاري اصالحات و عالی آموزش

  

 .ایرانسازي، آموزش عالی، توسعه کمی، عوامل،   خصوصی: کلیديهاي هواژ
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  مقدمه

 دوم یجهان جنگ از بعد ي دوره در یمل ي توسعه جیترو در غالب نقش یدولت بخش

 يبرا دهید آموزش و متخصص يروین فقدان لیدل به کشورها از ياریبس در توسعه. است داشته

 به لیتبد یعال آموزش ي توسعه جهینت در. است بوده فشار تحت ،ياقتصاد ي توسعه و تیریمد

 دولت يگذار هیسرما. شد يها دولت توسط شده رفتهیپذ يا توسعه ياستراتژ یاساس بخش کی

 دهیپد به لیتبد یدولت يها دانشگاه قیطر از یعال آموزش ارائه و افتی شیافزا نهیزم نیا در

، 2004، 1وارقسه( گردید یجنوب يایآس و یشمال يکایامر و قایافر يکشورها شتریب در غالب

ان مسائلی همچون استقالل، پاسخگویی، تأثیرات فناوري، رشد نقش در سراسر جه). 35ص 

سازي آموزش عالی، نقش پژوهش و آموزش، اقدامات مختلف در راستاي  بازارها و خصوصی

هاي مختلف جوامع مدرن، تغییر نگرش طبقه  اصالحات برنامه درسی، رشد تقاضاي بخش

یت، همه در توسعه آموزش عالی متوسط جامعه به لزوم مدرك دانشگاهی براي کسب موفق

  ). 50، ص 2008، 2گیتانجالی و پراساد(کنند  نقش مهمی ایفا می

هاي اخیر تحوالت عظیمی در سیاستگذاري، اداره، در سال) 2009 (3از دیدگاه نیکلسکو

تغییرات محیطی از قبیل . ساختار و وضعیت آموزش عالی در سرتاسر جهان رخ داده است

المللی شدن و رقابت فزاینده در آموزش عالی، اموري   تمرکززدایی، بینسازي، تنوع، خصوصی

باشد که این تحوالت بر چگونگی عملکرد مؤسسات آموزش عالی  رایج در بیشتر کشورها می

یکی از دالیل رشد چشمگیر آموزش عالی خصوصی، . در زمان حاضر بسیار تأثیرگذار است

یسه با آموزش ابتدایی و متوسطه، بسیار گران و آموزش عالی در مقا. باشد مسائل مالی می

توانند براي توسعه و رشد مطلوب و مورد نظر این  ها به سادگی نمی باشد و دولت هزینه بر می

یک پیامد حرکت به سمت انتقال بخشی : این امر دو پیامد عمده دارد. بخش، تأمین اعتبار کنند

تر حرکت به سمت بخش  اشد و سیاست مطلوبب ها به ذینفعان، در قالب شهریه می از هزینه

 بسیاري از کشورهاي جهان در راستاي). 29، ص 2009، 4فیلدن و چنگ(باشد  خصوصی می

مواجهه با ظرفیت مالی ناکافی جهت پاسخگویی به تقاضاهاي اجتماعی براي آموزش عالی، 

                                                           
1-  Varghese 
2-  Geenthanjali & Prasad 
3-  Nicolescu 
4-  Fielden & Cheng 
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 رشد گسترده اند که این امر منجر به آموزش عالی خصوصی وضع کرده قوانینی جهت توسعه

  ).23، ص 2007، ١مارتین و استال( بخش خصوصی در آموزش عالی شده است

سازي خدمات اجتماعی در  سازي را، خصوصی بانک جهانی، موج سوم خصوصی

سازي شامل  که فاز اول خصوصی در حالی. است کشورهاي در حال توسعه به حساب آورده

ها را در برگرفت و فاز سوم شامل  برق، آب و راهها،  ها بود، فاز دوم، مخابرات، فرودگاه شرکت

. هاي بهداشتی و آموزش بود سه دسته از خدمات اجتماعی بخش بازنشستگی، مراقبت

تواند شامل تأمین اعتبار خصوصی، مدیریت خصوصی، مالکیت خصوصی  سازي می خصوصی

 خصوصی) 2010( 3از منظر کرِکس). 14 ، ص2003، 2کوئیک( یا ترکیبی از این سه مورد باشد

سازي در آموزش عالی در بعد وسیع به عنوان افزایش اعتبارات خصوصی و اتکاي کمتر به  

سازي شامل تأکید بیشتر بر آموزش به عنوان محصول،  خصوصی. باشد اعتبارات دولتی می

دانشجو به عنوان مشتري، آگاهی از رقابت و شناخت نقاط قوت و ضعف مؤسسه نسبت به 

  . باشد گذاري و منابع درآمد خالص، بازاریابی و برون سپاري می رقبا، قیمت

سازي آموزش عالی در جهان و رشد این پدیده طی  با توجه به رشد و توسعه خصوصی

به . هاي اخیر، بررسی عوامل دخیل در توسعه این تحول در آموزش عالی کشور مهم است دهه

سازي  ثیرگذار بر توسعه کمی خصوصیهمین منظور، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأ

این پژوهش به دنبال این بوده است که نقش و سهم . آموزش عالی در ایران انجام شده است

سازي کشورهاي دیگر تأثیرگذار بوده است، در فرآیند رشد و  عواملی که در توسعه خصوصی

این پژوهش سؤال اصلی . سازي آموزش عالی ایران مورد بررسی قرار دهد توسعه خصوصی

سازي آموزش عالی در ایران  عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی: عبارت است از

 کدامند؟

 

  سازي آموزش عالی عوامل تأثیرگذار بر توسعه خصوصی

  و باید توسط جامعه و دولتاین ایده سنتی که آموزش عالی یک کاالي عمومی است

  ن یک کاالي خصوصی با مزایاي بیشتر فردي شود تا حدي با مفهوم آموزش عالی به عنواارائه 
  

                                                           
1-  Martin & Stella 
2-  Kwiek 
3-  Kerekes 
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هایشان  تأثیر این تغییر در نگرش، این ایده است که دانشجویان و خانواده. جایگزین شده است

در نتیجه افزایش تقاضا براي آموزش عالی . بایست براي آموزش عالی هزینه پرداخت کنند می

فزاینده آموزش عالی، رشد بیشتر هاي  و عدم تمایل و ناتوانی دولت براي پرداخت هزینه

رشد ). 222، ص 2007، ١آلتباخ(آموزش عالی خصوصی را در سراسر جهان برانگیخته است 

سریع آموزش عالی خصوصی از جمله در برخی از کشورهاي جنوب شرق آسیا، اغلب به 

دلیل عدم تطابق داخلی بین ظرفیت محدود دولت از یک سو و تقاضاي روزافزون از سوي 

فشارهاي خارجی براي اصالحات ساختاري بیشتر از . گر، توسعه قابل توجهی داشته استدی

المللی همچون بانک جهانی، به ویژه پس از بحران مالی اواخر  هاي بین جانب برخی از سازمان

، ص 2007، ٢ولچ(سازي بوده است   آسیا، بیشترین دلیل حرکت به سوي خصوصی1990دهه 

666 .(  

باشد،   می٣تأثیرگذار بر رشد آموزش عالی خصوصی، همگانی شدناز جمله عوامل 

. هاي دانشگاهی شده است سابقه براي نظام اي که در سراسر جهان موجب تقاضاهاي بی پدیده

اي شده  هاي کوچک براي نخبگان تبدیل به یک نظام گسترده و توده آموزش عالی از محیط

آلتباخ، (اند  اي را تجربه کرده رهاي فزایندهحتی کشورهاي در حال توسعه هم چنین فشا. است

اند یکی از دالیلی که از  بیان داشته) 2006 (٤همچنان که جانتان و همکاران). 221: 2007

کنند کاهش ظرفیت مؤسسات دولتی جهت  توسعه آموزش عالی خصوصی حمایت می

تقال تقاضاهاي این امر منجر به ان. پاسخگویی به تقاضاي فزاینده براي آموزش عالی است

شود؛ به ویژه در مورد کشورهاي در حال توسعه سریع که  برآورده نشده به بخش خصوصی می

ترکیبی از . کند ترین مسیر تحرك اجتماعی درك شده است، صدق می آموزش به عنوان سریع

ها جهت ارائه  سابقه براي دسترسی به آموزش عالی و ناتوانی یا عدم تمایل دولت تقاضاهاي بی

هاي ضروري، از جمله دالیل مهم رشد آموزش عالی خصوصی در قرن بیست و یکم  حمایت

  ).24، ص 2009، ٥اُکچ(باشد  می

                                                           
1-  Altbach 
2-  Welch 
3-  massification 
4-  Jantan et al 
5-  Oketch 
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کنند که توسعه آموزش هاي مختلف اشاره می بیان داشته است که پژوهش) 2009 (1وِي

نه  که فعاال1980هاي دولتی بعد از دهه عالی خصوصی با عوامل مؤثري همچون اتخاذ سیاست

انگیزاند، تقاضاي شود را بر میاشکالی از آموزش را که توسط نیروهاي جامعه هدایت می

فزاینده براي نیروي کار آموزش دیده مورد نیاز بازسازي صنعتی بعد از اصالحات نظام 

اقتصادي و تقاضاي افراد براي آموزش که عمدتاً از ظرفیت موجود آموزش عالی دولتی تجاوز 

بر این باور است که عوامل تأثیرگذار بر توسعه ) 2004(وارقسه . باشد بط میکرده است، مرت

اوالً، انتقال . شود مؤسسات آموزش عالی خصوصی به دو حوزه اقتصادي و سیاسی تقسیم می

هاي  ریزي دولتی به نیروهاي بازار همچنین با توسعه بخش خصوصی در تمام بخش از برنامه

دهند  هایی که ارائه می هاي دولتی از نظر تعداد و نوع برنامه انشگاهثانیاً، د. اقتصاد مرتبط است

ثالثاً، کاهش . قادر به پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی در حال رشد براي آموزش عالی نیستند

توان دولت در تأمین اعتبار آموزش، کارآیی بخش دولتی را در حمایت مالی و اعتباري مستمر 

  .وزش عالی کاهش داده استو مناسب جهت گسترش بخش آم

باشد، شش نیروي  عالوه بر تغییر و تحوالت بیشماري که جهان هر روزه با آنها مواجه می

  :سازي آموزش عالی عبارتند از اساسی ترغیب کننده توسعه خصوصی

  رشد اهمیت اقتصاد دانش بنیان.  1

  تغییرات جمعیت شناختی.  2

  شتغییر دیدگاه عمومی و دولت به آموز.  3

  هاي نوین ظهور فناوري.  4

  هاي دانش بنیان تالش در جهت سازمان.  5

؛ 127، ص 2007، 2کرونکوویچ و پوزگا(کاهش اعتماد عمومی به بخش دولتی .  6

 ).95-96، صص 2008، 3ناگاراجو و سورش

سازي آموزش  معتقدند اولین نیرویی که توسعه خصوصی) 2007(کرونکوویچ و پوزگا 

فرآیند غیرقابل توقف . کند نتیجه فشارهاي ناشی از جهانی شدن است یعالی را ترغیب م

منابع . جهانی شدن، اقتصاد جهانی را اساساً در نتیجه رشد اقتصاد دانش بنیان تغییر داده است

                                                           
1-  Wei 
2-  Crnkovic & Pozega 
3-  Nagaraju & Suresh 
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زا در  منابع ثروت. شود زا دیگر تنها از منابع طبیعی و نیروي کار فیزیکی حاصل نمی ثروت

باشد و دقیقاً به همین دلیل است که اقتصادهاي   و ارتباطات میجوامع مدرن ناشی از دانش

در نتیجه . کنند، تأکید دارند هاي فکري و افرادي که این سرمایه را تولید می امروز بر سرمایه

آموزشی که امروزه در جستجوي آن . تقاضا براي آموزش عالی به سرعت افزایش یافته است

باشد و در  العمر می  کلید واژه دنیاي امروز آموزش مادام.هستند از آموزش سنتی فاصله دارد

این تغییرات، آموزش عالی . المللی ساخته است حقیقت جهانی شدن بازار آموزش عالی را بین

  .را براي بخش خصوصی جذاب ساخته است

تغییر در سبک زندگی و عادات مردم، با توسعه پزشکی و آگاهی عمومی نسبت به زندگی 

این تغییرات همراه با دیگر نیروهاي .  به تغییرات متعدد جمعیت شناختی شده استسالم، منجر

سازي آموزش عالی، جنبه جمعیت شناختی آموزش عالی را در بیش از دو  مؤثر بر خصوصی

 زمانی رخ داده 1990 و 1980هاي  بزرگترین تغییرات در دهه. دهه گذشته تغییر داده است

وقت در آموزش عالی  سال، زنان، بزرگساالن و دانشجویان پاره 25است که دانشجویان باالي 

امروزه کمتر از یک پنجم دانشجویان کشورهاي توسعه یافته، دانشجویان تمام . کنند ثبت نام می

براي اکثریت دانشجویان امروز، آموزش عالی دیگر به عنوان . وقت به معناي سنتی هستند

. باشد ي نسل قبل دانشجویان بوده است، نمیمرکزي براي زندگی آنها همچنان که برا

هاي قبل از خود، روابط خیلی متفاوتی  ها حاکی از آن است که آنها در مقایسه با نسل پژوهش

راحتی، خدمات، : دانشجویان امروز تنها به دنبال چهار چیز هستند. خواهند با آموزش را می

هایی که استفاده  براي خدمات و فعالیتآنها تمایلی به پرداخت هزینه . کیفیت و هزینه پایین

 ). 96، ص 2008؛ ناگاراجو و سورش، 128، ص 2007کرونکوویچ و پوزگا، (کنند ندارند  نمی

سازي آموزش عالی بر این باور است که مؤسسات دولتی غیرمفید، ناکارآمد و  خصوصی

تر و مسئول  اثربخشباشند، در حالی که همتایان بخش خصوصی آنها، کارآمدتر،  ور می غیربهره

این امر داللت بر این دارد که مؤسسات . اند در برابر تحوالت پویا در دنیاي مدرن دیده شده

با این حال . خصوصی، تجارب آموزشی با کیفیت بهتر نسبت به همتایان دولتی ارائه کنند

 مشاهدات در سراسر جهان تصویر جامعی از این که کیفیت آموزش ارائه شده توسط بخش

جانتان و (دهد  شود هست یا خیر، ارائه نمی خصوصی بهتر از آنچه توسط نظام دولتی ارائه می

  ). 7 ، ص2006همکاران، 
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معتقدند در برخی از کشورها، آموزش عالی دولتی به دلیل ) 2007(کرونکوویچ و پوزگا 

مورد استفاده، وري پایین و هزینه باال و کیفیت پایین رهبري و نامناسب بودن تکنولوژي  بهره

ساز حضور بخش  این انتقادها بهترین زمینه. در معرض افزایش انتقادهاي عمومی قرار دارد

ظهور و توسعه . داند، است تر از بخش دولتی می خصوصی که در کل خود را اثربخش

 گذاري دارد را به همراه اي از سرمایه که نیاز به سرمایه هاي نوین نیز رشد قابل مالحظه فناوري

ها را  گذاري توانند اعتبارات مورد نیاز براي سرمایه ها و جوامع محلی نمی اغلب دولت. دارد

  .فراهم کنند؛ بنابراین ضروري است که مشارکت بخش خصوصی را جلب کنند

. شودتوسعه آموزش عالی خصوصی همچنین با کاهش کیفیت نظام دولتی تقویت می

مردمی کردن . شود داردها در نظام دولتی میسازي آموزش منجر به کاهش استان همگانی

گرایی، زمانی که آموزش عالی تنها براي تعداد  آموزش عالی دولتی اساساً به نظام نخبه

بنابراین تقاضاي افراد . رساند باشد، آسیب میمحدودي از ممتازین جامعه قابل دسترسی می

جانتان و ( ایت کرده استغنی و پولدار براي آموزش بهتر، از توسعه مؤسسات خصوصی حم

کیفیت پایین در آموزش عالی دولتی و یا درك این مسأله توسط ). 5 ، ص2006همکاران، 

تواند منجر به ترغیب رشد بخش خصوصی با کیفیت باال شود که تقاضاي آموزشی  جامعه می

ا هاي آموزش عالی خصوصی هستند ر آن دسته از افرادي که مشتاق و قادر به پرداخت هزینه

عوامل مؤثر بر توسعه آموزش عالی خصوصی اساساً ). 24 ، ص2009اُکچ، ( برآورده کند

سازي آموزش عالی هاي دولت بر توسعه خصوصیگیري سیاستجهت) 1: عبارتند از

منابع در دسترس آموزش عالی دولتی و ) 3 اجتماعی، -سطح توسعه اقتصادي) 2خصوصی، 

  ).77: 2009وِي، ( ود بخش دولتیتقاضاي مازاد ناشی از ظرفیت محد) 4

روند رشد کمی آموزش عالی "اي با عنوان  در مطالعه) 1387( ، کشاورز و رحیمیآل آقا

هاي اخیر،  اند در دهه ، اذعان داشته"خصوصی و دولتی در کشور جمهوري اسالمی ایران

ذا هاي دولتی پاسخگوي رشد تقاضا براي آموزش عالی نبوده است، ل امکانات و بودجه

ها و مؤسسات آموزش عالی خصوصی و غیردولتی مورد  تأسیس، توسعه و تجهیز دانشگاه

آموزش "اي با عنوان  در مطالعه) 2005( 1ویلکینسون و یوسف. توجه ویژه قرار گرفته است

اند که   به این نتیجه دست یافته"یک تحلیل تطبیقی: عالی بخش دولتی و خصوصی در مالزي

                                                           
1-  Wilkinson & Yussof 
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هاي دولتی در ارائه آموزش عالی به حساب  ه عنوان مکمل دانشگاههاي خصوصی ب دانشگاه

هاي دولتی ارائه باشند را در کنار دانشگاه هایی که داراي متقاضی زیاد می آیند و رشته می

  . دهند می

تحلیل : توسعه بدون برابري"با عنوان ) 2007( 1نتایج پژوهشی که توسط مک کوان

 انجام شده است حاکی از آن است که "لی در برزیلسیاست موجود دسترسی به آموزش عا

رشد بخش خصوصی در آموزش عالی برزیل به دلیل تقاضاي مازاد براي ورود به آموزش 

در همین راستا، اصالحاتی در آموزش عالی این کشور صورت گرفت که . عالی بوده است

 2وسانیا و اویبِیدایل. ها در این بخش شد نام منجر به توسعه بخش خصوصی و افزایش ثبت

هاي  هاي دولتی تا سیاستگذاري دانشگاه از تسلط دانشگاه"در پژوهشی با عنوان ) 2008(

اند که عوامل فشار و   به این نتیجه رسیده"عوامل بازدارنده و پیش برنده: خصوصی در نیجریه

ی ظرفیت جذب نظام دانشگاه: پیش برنده در توسعه آموزش عالی خصوصی در نیجریه شامل

هاي خصوصی، فارغ التحصیالن زیاد مقطع متوسطه،  دولتی و ایجاد فرصت براي دانشگاه

کاهش اعتبارات دولتی در بخش آموزش، اعتصابات دانشجویان و اعضاي هیأت علمی در 

پژوهشی با . هاي دولتی در خصوص وضعیت حقوق و شرایط خدماتی بوده است دانشگاه

 توسط مک "مفاهیمی براي برابري و کیفیت: رزیلرشد آموزش عالی خصوصی در ب"عنوان 

هاي این پژوهش حاکی از آن است که برزیل در  یافته. به انجام رسیده است) 2004( کوان

 .هاي بانک جهانی اقدام به توسعه آموزش عالی بخش خصوصی کرده است راستاي سیاست

: هی در افریقاسازي آموزش دانشگا خصوصی" در پژوهشی با عنوان) 2007( 3اوسوکویا

، از جمله دالیل رشد "ها و اقدامات ایاالت متحده امریکا و ژاپنهایی از نظریه درس

سازي آموزش عالی در افریقا را ناتوانی بخش دولتی در پاسخگویی به تقاضاي خصوصی

هاي کاهش نقش دولت در ارائه آموزش اجتماعی رو به رشد براي آموزش عالی، سیاست

کفایتی و اثربخش نبودن بخش هاي شغل محور و بیها و رشتهاضا براي دورهعالی، افزایش تق

تحلیل عوامل مؤثر بر رشد سریع "اي با عنوان مطالعه. دولتی در ارائه آموزش دانست

                                                           
1-  McCowan 
2-  Ilusanya & Oyebade 
3-  Osokoya 
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انجام شده است، از ) 2009( ١ که توسط آکپوتا و آکپوچافو"هاي خصوصی در نیجریهدانشگاه

صی در این کشور را تغییر نگرش دولت فدرال در دادن هاي خصوجمله دالیل رشد دانشگاه

ن کشور و ی در ای آموزش عاليش تقاضا برایبا افزا.  دانستی خصوصيهامجوز به دانشگاه

زات و ی و ارائه امکانات و تجهی از عهده ارائه آموزش عالیی، دولت به تنهایبحران مال

 استاد به دانشجو، ي همچون نسبت باالییهاوجود چالش. آمدیاز بر نمی مورد نیاعتبارات مال

 در ییهاس و پژوهش، منجر به بروز چالشیف تدریت ضعیفیت، کیجمع  پريهاکالس

 .  شدی و رشد بخش خصوصی دولتیمؤسسات آموزش عال

الگوهاي در حال تغییر کاهش و رشد "در پژوهش خود با عنوان  )2007( ٢پاچاشویلی

، از جمله عوامل رشد بخش خصوصی را "رجستانمورد آموزش عالی گ:  خصوصی-دولتی

رشد تقاضاهاي بازار کار براي آموزش عالی و ناتوانی مؤسسات دولتی در طراحی مجدد سریع 

 اجتماعی -دادند و تحوالت زیاد اقتصاديهایی که ارائه میها و دورههاي درسی و رشتهبرنامه

گسترش آموزش عالی خصوصی در "ن با عنوا) 2009( ٣پژوهشی توسط شاه و براون. داندمی

بر اساس نتایج به دست آمده، .  انجام شده است"هاي آیندهحفظ نتایج کیفیت و چالش: استرالیا

هاي  هاي دولت، چالش عوامل سهیم در رشد آموزش عالی خصوصی ناشی از سیاست

برخی . باشد هاي ذینفعان می دهندگان خصوصی و خواسته هاي ارائه هاي دولتی، ویژگی دانشگاه

: هاي بخش خصوصی آموزش عالی که به رشد آن یاري رسانده است عبارتند از از ویژگی

گرا، ارتباط قوي با  ها، یادگیري مشارکتی، انضباط هاي متمایز، اندازه کوچک کالس ویژگی

پذیري، وجود فرهنگ کسب و کار مشارکتی، بازاریابی و تبلیغات  صنعت و کارفرمایان، انعطاف

. ، برنامه استراتژیک مشتري محور، فرهنگ پیشرفت و کیفیت باال و خوداتکاییمناسب

یک : سیاست دولتی براي آموزش عالی خصوصی"با عنوان ) 2011( ٤اي توسط لوي مطالعه

به اعتقاد لوي، محدودیت دولت در گسترش .  انجام شده است2011 در سال "تحلیل جهانی

خصوصی با هدف پاسخگویی به تقاضاهاي جدید بخش دولتی، منجر به گسترش مؤسسات 

 . گسترده براي آموزش عالی شده است

                                                           
1-  Akpotu & Akpochafo 
2-  Pachuashvili 
3-  Shah & Brown 
4-  Levy 
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 ١ توسط کاسیالس"رشد بخش خصوصی در آموزش عالی مکزیک"پژوهشی با عنوان 

ها حاکی از این است که آموزش عالی بخش خصوصی در  یافته. انجام شده است) 2010(

ورد نیاز بخش خدماتی اقتصاد با هاي خاص علمی م ها و برنامه مکزیک بر روي حوزه

اي و عملکرد  شناختی و بودجه مسائل جمعیت. باشد هاي عملیاتی پایین متمرکز می هزینه

اند  مؤسسات دولتی و جذابیت نحوه ارائه آموزش عالی بخش خصوصی از جمله عواملی بوده

 خصوصی مؤسسات نخبه. اند که در رشد آموزش عالی خصوصی در این کشور نقش ایفا کرده

در راستاي باور مردم به کاهش کیفیت در مؤسسات دولتی و شکست آنها در ارائه خدمات در 

آموزش عالی خصوصی در "اي با عنوان  مطالعه. اند راستاي تقاضاي متنوع اجتماعی ایجاد شده

او . انجام شده است) 2010 (٢ توسط لین"هاي خارجی رشد محلی در مقابل ورود شعبه: دبی

هاي دولتی نسبتاً متمایز که مشوق  است که رشد عمده بخش خصوصی به دلیل سیاستمعتقد 

  . باشد رخ داده است برخی از تحوالت سازمانی نوآورانه می

هاي مختلف انجام شده در حوزه  بر اساس مطالعه عمیق مبانی نظري و پژوهش

ي آموزش ساز سازي آموزش عالی، عوامل مختلفی که در توسعه و رشد خصوصی خصوصی

  .  ارائه شده است1عالی در کشورهاي مختلف نقش داشته است در جدول 

 
  سازي آموزش عالی در سطح جهان عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه خصوصی.  1جدول 

ردیف 
عوامل تأثیرگذار بر رشد 

 سازي آموزش عالی خصوصی
 محققین

1 

ناتوانی یا عدم تمایل دولت در 

فزاینده به پاسخگویی به تقاضاهاي 

دلیل کمبود اعتبارات و کاهش 

 هزینه سرانه دانشجویان

Oketch (2009),Varghese (2004), Shah & Brown 
(2009), Tham (2011), Altbach & Levy (2005), 
Levy (2011), Whitney (2003), Dennison 
(2003), Osokoya (2007), Altbach et al (2009), 
Kerekes (2010), Chae & Hong (2009), Teixeira 
(2009), Priest & John (2006), Crnkovic & 
Pozega (2007), Balbachevsky & Schwartzman 
(2011), Pachuashvili (2011), Casillas (2010), 
Praphamontripong (2010), Altbach (2007), 
Ginsburg et al (2006), Baba (2003), Sivalingam 
(2006), Welch (2007), Scott (1997), DeAngelo 
& Cohen (2000), Ilusanya & Oyebade (2008), 
Akpotu & Akpochafo (2009), 

 ،)1376 (جـونز  ،)1380 (یمیتـسن  و يسجاد ،)1387 (يریاردش

 )1389 (ياریاسفند و آراسته ،)1388 (روشن

                                                           
1-  Casillas 
2-  Lane 
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ردیف 
عوامل تأثیرگذار بر رشد 

 سازي آموزش عالی خصوصی
 محققین

2 

افزایش تقاضا براي ورود به 

آموزش عالی به دلیل تبدیل 

گرایی به  آموزش عالی از نخبه

 گرایی توده

Wongsothorn&Wang(1995),Shah&Brown(200
9), Oketch (2009), Tham (2011), Chae & Hong 
(2009), Wei (2009), Altbach (2007), Welch 
(2007), Ramos (2009), Sivalingam (2006), 
McCowan (2007), Wilkinson & Yussof (2005), 
Osokoya (2007), Jantan et al (2006), Yussof, 
Othman & Wilkinson (2008), Teixeira (2009), 
Balbachevsky & Schwartzman (2011), Kim & 
Lee (2006), Goodman (2010), Akpotu & 
Akpochafo (2009), Pachuashvili (2011), 
Praphamontripong (2010), Alemu (2010), Rizvi 
(2006), 

 )1383 (همکاران و یجاودان ،)1389 (ياریاسفند و آراسته

3 
تغییرات جمعیت شناختی 

 متقاضیان ورود به آموزش عالی

Casillas (2010), Crnkovic & Pozega (2007), 
Nagaraju & Suresh (2008), Slatcheva-Durst 
)1389(، آراسته و اسفندیاري )1388(روشن  ,(2010)  

4 
 آموزش کاهش ظرفیت مؤسسات

 عالی دولتی

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

5 

اثربخش نبودن و ناکارآمدي و افت 

کیفیت مؤسسات آموزش عالی 

 دولتی

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

 )1389(، آراسته و اسفندیاري )1388(روشن 

6 

گیري از الگوهاي سنتی  بهره

آموزش و یادگیري و ارزیابی در 

 آموزش عالی دولتی
Teixeira (2009) 

7 

سازي  أکید بر رشد خصوصیت

ها و  آموزش عالی در برنامه

هاي کالن توسعه  سیاستگذاري

 گري دولت کشور و کاهش تصدي

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

 )1389(آراسته و اسفندیاري 

8 

هاي  افزایش تقاضا براي رشته

تحصیلی متنوع و مورد نیاز بازار 

 کار

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

)1380(تسنیمی و سجادي   

9 

منابع، تجهیزات، تکنولوژي و 

هاي محدود در آموزش  زیرساخت

 عالی بخش دولتی

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

 )1383(جاودانی و همکاران ) 1387(آل آقا و همکاران 
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ردیف 
عوامل تأثیرگذار بر رشد 

 سازي آموزش عالی خصوصی
 محققین

10 
افزایش نسبت دانشجو به هیأت 

 علمی در آموزش عالی دولتی
Shah & Brown (2009), Akpotu & Akpochafo 
(2009) 

11 

کاهش اعتماد عمومی و رضایت 

شجویان از عملکرد آموزش دان

 عالی دولتی

Casillas (2010), Shah & Brown (2009), 
Bernasconi (2006), Crnkovic & Pozega (2007), 
Yussof, Othman & Wilkinson (2008), Ramos 
(2009), Scott (1997), DeAngelo & Cohen 
(2000), Akpotu & Akpochafo (2009), Lane 
)1389(فندیاريآراسته و اس ,(2010)  

12 
ساختار بروکراتیک و غیرمنعطف 

 مؤسسات آموزش عالی دولتی
Shah & Brown (2009), Wongsothorn & Wang 
)1384(ملکی  ,(1995)  

13 
تغییر روندهاي بازار کار و نیاز به 

 نیروي کار با تخصص متنوع

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

14 

رشد نگرش به آموزش عالی به 

عنوان یک کاالي خصوصی و 

در نتیجه مشارکت افراد در 

 تأمین هزینه آموزش

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

)1389( ندیاريآراسته و اسف  

15 

رشد رویکرد بازارمحوري و ورود 

منطق نیروهاي بازار در نظام 

 آموزش عالی

Duczmal (2006), Currie & Vidovich (2000), 
Kerekes (2010), Kwiek (2003), Altbach & 
Levy (2005), Varghese (2004), Pachuashvili 
(2011), Oanda et al (2008), Rizvi (2006), Priest 
& John (2006), Kim & Lee (2006), Baine 
(2010), Strömqvist (2006), Chae & Hong 
)1389(آراسته و اسفندیاري               ,(2009)  

16 

 آموزش در شتریب منابع يریبکارگ

 از کردن تر اثربخش استفاده و یعال

 یعال آموزش در منابع نیا

 یخصوص

Belfield & Levin (2002), 
)1383(، جاودانی و همکاران )1388(روشن   

17 
رشد پدیده جهانی شدن و 

 تحوالت ناشی از آن

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

)1383(، جاودانی و همکاران )1389(آراسته و اسفندیاري   

18 
رشد اهمیت و توجه به اقتصاد 

 دانش محور در کشور
Crnkovic & Pozega (2007), Sivalingam (2006), 
Lane (2011), )1389(، آراسته و اسفندیاري )1388(روشن    

19 
تغییر و تحوالت سطح توسعه 

  اجتماعی-اقتصادي

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

20 

رشد نگرش به آموزش عالی به 

ترین مسیر تحرك  عنوان سریع

 اجتماعی
Jantan et al(2006) 
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ردیف 
عوامل تأثیرگذار بر رشد 

 سازي آموزش عالی خصوصی
 محققین

21 
لزوم رشد و توسعه آموزش عالی و 

 اصالحات ساختاري در این بخش
Kusumavat (2010), Teixeira (2009), Ginsburg 
et al (2006), )1389(ته و اسفندیاري  آراس  

22 
افزایش تقاضا براي آموزش عالی 

 متنوع نسبت به بخش دولتی

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

)1389(آراسته و اسفندیاري   

23 

تأکید و تشویق هاي سازمان 

هاي بین الملی همچون بانک 

ه  بOECDجهانی و 

 سازي آموزشخصوصی

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

24 
هاي موجود  پاسخ به کاهش نابرابري

 آموزشی در آموزش عالی دولتی
Belfield & Levin (2002), Tham (2011), 

)1383( جاودانی و همکاران   

  

  شناسی پژوهش روش

 یمبان قیعم مطالعه با. باشد یم يکاربرد و یفیتوص يها پژوهش ي رهزم در پژوهش نیا

 يساز یخصوص حوزه در گرید يکشورها تجارب يکاو نهیبه و پژوهش نهیشیپ و ينظر

 و رشد بر رگذاریتأث عوامل جمله از کشورها گرید در که یعوامل از مورد 24 ،یعال آموزش

 کی قالب در و شد ییشناسا است بوده آنها یعال آموزش يساز یخصوص یکم توسعه

 یکم توسعه در ها نیا از کی هر نقش خصوص در نمونه ياعضا از ساخته محقق پرسشنامه

 شامل پژوهش نیا يآمار نمونه. شد ینظرخواه کشور یعال آموزش يساز یخصوص

 یرانتفاعیغ یعال آموزش مؤسسات اندرکاران دست و یعال آموزش متخصصان و صاحبنظران

 آموزش مؤسسات کارشناسان و امنا أتیه ياعضا مؤسس، ياعضا ران،یمد اونان،مع رؤسا،(

. کردند لیتکم را پژوهش نیا يها پرسشنامه که يافراد تعداد که بود) کشور یرانتفاعیغ یعال

 خصوص در دسترس در و هدفمند يریگ نمونه وهیش از هم پرسشنامه، لیتکم نهیزم در

 خصوص در یتصادف يریگ نمونه وهیش از هم و یعال آموزش صاحبنظران و متخصصان

 ،يحضور صورت به پژوهش پرسشنامه. شد استفاده یرانتفاعیغ یعال آموزش مؤسسات

 و یعال آموزش صاحبنظران و متخصصان از نفر 18 يبرا نمابر قیطر از و یپست ،یکیالکترون

 یعال آموزش مؤسسه 330 ستیل از( کشور سراسر در یرانتفاعیغ یعال آموزش مؤسسه 151

 و یردولتیغ یعال آموزش يها مؤسسه و ها دانشگاه هیاتحاد در دهیرس ثبت به یرانتفاعیغ

 فعال، صورت به مؤسسه 230 حدود مؤسسات نیا با تماس يبرقرار با که رانیا یرانتفاعیغ
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 با شده ارسال پرسشنامه تعداد نیا از که شد ارسال) بودند دانشجو رشیپذ و کار به مشغول

 از پرسشنامه 97 و یعال آموزش صاحبنظران و متخصصان از پرسشنامه 6 مکرر، يها يریگیپ

 نفر 103 شامل پژوهش نیا نمونه کل در که شد افتیدر یرانتفاعیغ یعال آموزش مؤسسات

 .است دهنده پاسخ

 یعال آموزش صاحبنظران و متخصصان از تن چند قیطر از پرسشنامه ییمحتوا ییروا

 لوتیپا مرحله در و امر يابتدا در پرسشنامه، ییایپا نییتع منظور به و گرفت قرار دییتأ مورد

 و عیتوز است، شده انتخاب آن از پژوهش نمونه که يآمار جامعه نیب در پرسشنامه 25 تعداد

 يآلفا( ییایپا بیضر ها، پرسشنامه نیا يها داده لیتحل و هیتجز از پس و دیگرد يآور جمع

 دست به يها داده لیتحل و هیتجز منظور به. آمد دست به 674/0 با بربرا پرسشنامه) کرونباخ

 تیوضع یبررس يبرا 2دمنیفر و 1دو یخ کیناپارامتر یاستنباط يها آزمون از آمده،

 يها رتبه يمعنادار یبررس و يبند رتبه يبرا نیهمچن و مختلف يها هیگو به ییپاسخگو

  .است شده استفاده بخش هر يها هیگو

 

  ي پژوهشها افتهی

 عامل تأثیرگذار در 24دهی اعضاي نمونه به  گیري از آزمون خی دو، نحوه پاسخ با بهره

سازي آموزش عالی کشورهاي دیگر در کشور ایران مورد ارزیابی قرار  توسعه کمی خصوصی

ولی با توجه به .  ارائه شده است2عامل در جدول  24نتایج آزمون خی دو مربوط به . گرفت

هاي مشاهده شده و مورد انتظار در سطوح پاسخ خیلی  ها، فراوانی عداد این عاملزیاد بودن ت

ها از  در مجموع نیمی از عامل. کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد در جدول ارائه نشده است

. سازي آموزش عالی ایران برخوردارند میزان تأثیرگذاري متوسط به باالیی در خصوصی

، از میزان تأثیرگذاري باالي متوسط در توسعه کمی 2 در جدول 13 الی 1هاي شماره  عامل

 از 24 الی 14هاي شماره  اند در حالی که عامل سازي آموزش عالی برخوردار بوده خصوصی

سازي آموزش عالی ایران  میزان تأثیرگذاري متوسط به پایین در توسعه کمی خصوصی

  .اند برخوردار بوده

                                                           
1-  Chi- Square 
2-  Friedman Test 
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  سازي آموزش عالی هاي تأثیرگذار در توسعه کمی خصوصی راي عاملنتایج آزمون خی دو ب.  2جدول 

 آماره خی دو سازي آموزش عالی ایران عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصیردیف

 sig=0.000*(098/39( افزایش تقاضا براي ورود به آموزش عالی 1

2 
 ناتوانی یا ضعف تمایل دولت در پاسخگویی به تقاضاهاي فزاینـده بـراي        

 آموزش عالی به دلیل کمبود اعتبارات
)sig=0.000*(49/38 

 sig=0.000*(196/48( تغییرات جمعیت شناختی متقاضیان ورود به آموزش عالی 3

4 
ــه     ــالی در برنام ــوزش ع ــازي آم ــصوصی س ــد خ ــر رش ــد ب ــا و  تأکی ه

 گري دولت هاي کالن توسعه کشور و کاهش تصدي سیاستگذاري
)sig=0.000*(745/50 

 sig=0.000*(922/26( رشد و توسعه آموزش عالی و اصالحات ساختاري در این بخشلزوم  5

 sig=0.000*(608/32( ترین مسیر تحرك اجتماعی رشد نگرش به آموزش عالی به عنوان سریع 6

 sig=0.000*(078/49( ها بر آموزش عالی سازي در دیگر بخش تأثیرگذاري موج خصوصی 7

 sig=0.000*(627/51(  اجتماعی-ه اقتصاديتغییر و تحوالت سطح توسع 8

 sig=0.000*(843/20( افزایش نسبت دانشجو به هیأت علمی در آموزش عالی دولتی 9

 sig=0.001*(471/19( افزایش تقاضا براي آموزش عالی متنوع نسبت به بخش دولتی 10

11 
رشد نگرش به آموزش عالی به عنوان یک کاالي خـصوصی و در نتیجـه           

  افراد در تأمین هزینه آموزشمشارکت
)sig=0.000*(275/24 

 sig=0.075(49/8( کاهش ظرفیت مؤسسات آموزش عالی دولتی 12

 sig=0.000*(451/25( وري بیشتر منابع در آموزش عالی خصوصی بهره 13

 sig=0.000*(882/23( تغییر روندهاي بازار کار و نیاز به نیروي کار با تخصص متنوع 14

 sig=0.000*(216/27( دیده جهانی شدن و تأثیر آن بر آموزش عالیرشد پ 15

 sig=0.000*(078/34( رشد اهمیت و توجه به اقتصاد دانش محور در کشور 16

 sig=0.000*(294/38( رشد رویکرد بازارمحوري و ورود نیروهاي بازار در نظام آموزش عالی 17

18 
حـدود در آمـوزش عـالی       هاي م  منابع، تجهیزات، تکنولوژي و زیرساخت    

 بخش دولتی
)sig=0.000*(627/31 

 sig=0.000*(275/34( هاي موجود در آموزش عالی دولتی تالش براي کاهش نابرابري 19

20 
المللـی همچـون بانـک جهـانی بـه           هاي بـین   هاي سازمان  تأکید و تشویق  

 سازي آموزش عالی خصوصی
)sig=0.001*(667/19 

 sig=0.000*(333/26(ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی منعطف دانشگاهساختار بروکراتیک و غیر 21

22 
گیري از الگوهاي سنتی آمـوزش و یـادگیري و ارزیـابی در آمـوزش         بهره

 عالی دولتی
)sig=0.000*(784/28 

23 
هـا و مؤسـسات      اثربخش نبـودن و ناکارآمـدي و افـت کیفیـت دانـشگاه            

 آموزش عالی دولتی
)sig=0.000*(255/30 

24 
کاهش اعتماد عمومی و رضایت دانـشجویان از عملکـرد آمـوزش عـالی           

 دولتی
)sig=0.000*(02/52 

*ρ<0.05  
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 در آنها تیاولو نییتع لحاظ به و گریکدی به نسبت ها عامل نیا تیوضع یبررس منظور به

 دمنیفر آزمون از ها عامل نیا يبند رتبه و کشور در ندیفرآ نیا یکم توسعه در يرگذاریتأث

  .است شده ارائه 3 جدول در آزمون نیا جینتا که است شده استفاده

  

سازي آموزش  بندي عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی  نتایج آزمون فریدمن براي رتبه. 3جدول 

  عالی در ایران

 سازي آموزش عالی ایران عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی
  رتبه 

 میانگین
 خی دو

 06/19 راي ورود به آموزش عالیافزایش تقاضا ب

  ناتوانی یا ضعف تمایل دولت در پاسخگویی به تقاضاهاي

 فزاینده براي آموزش عالی به دلیل کمبود اعتبارات
76/15 

 3/15 تغییرات جمعیت شناختی متقاضیان ورود به آموزش عالی

هاي  ها و سیاستگذاري سازي آموزش عالی در برنامه تأکید بر رشد خصوصی

 کالن توسعه کشور و کاهش تصدي گري دولت
96/14 

 69/14 لزوم رشد و توسعه آموزش عالی و اصالحات ساختاري در این بخش

 04/14 ترین مسیر تحرك اجتماعی رشد نگرش به آموزش عالی به عنوان سریع

 99/13 ها بر آموزش عالی سازي در دیگر بخش تأثیرگذاري موج خصوصی

 98/13  اجتماعی- تغییر و تحوالت سطح توسعه اقتصادي

 56/13 افزایش نسبت دانشجو به هیأت علمی در آموزش عالی دولتی

 3/13 افزایش تقاضا براي آموزش عالی متنوع نسبت به بخش دولتی

رشد نگرش به آموزش عالی به عنوان یک کاالي خصوصی و در نتیجه 

 هزینه آموزشمشارکت افراد در تأمین 
1/13 

 68/12 کاهش ظرفیت مؤسسات آموزش عالی دولتی

 53/12 وري بیشتر منابع در آموزش عالی خصوصی بهره

 9/11 تغییر روندهاي بازار کار و نیاز به نیروي کار با تخصص متنوع

 58/11 رشد پدیده جهانی شدن و تأثیر آن بر آموزش عالی

 56/11 رشد اهمیت و توجه به اقتصاد دانش محور در کشور

 32/11 رشد رویکرد بازارمحوري و ورود نیروهاي بازار در نظام آموزش عالی

هاي محدود در آموزش عالی بخش  منابع، تجهیزات، تکنولوژي و زیرساخت

 دولتی
06/11 

 85/10 هاي موجود در آموزش عالی دولتی تالش براي کاهش نابرابري

المللی همچون بانک جهانی به  هاي بین هاي سازمان تأکید و تشویق

 سازي آموزش عالی خصوصی
36/10 

*
475
/

378
  (sig=

0.000)
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 سازي آموزش عالی ایران عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی
  رتبه 

 میانگین
 خی دو

 06/10 ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی ساختار بروکراتیک و غیرمنعطف دانشگاه

گیري از الگوهاي سنتی آموزش و یادگیري و ارزیابی در آموزش عالی  بهره

 دولتی
98/8 

ها و مؤسسات آموزش  بودن و ناکارآمدي و افت کیفیت دانشگاهاثربخش ن

 عالی دولتی
27/8 

 09/7 کاهش اعتماد عمومی و رضایت دانشجویان از عملکرد آموزش عالی دولتی

p<0.05 * 

  

که براي بررسی معناداري (بر اساس نتایج ارائه شده در جدول باال، نتیجه آزمون فریدمن 

 در سطح X2= 475/378 با آماره) شود ن از آماره خی دو استفاده میبندي در این آزمو رتبه

مبتنی بر نتایج حاصل شده، افزایش تقاضا ). >05/0ρ(  به لحاظ آماري معنادار بوده است05/0

براي ورود به آموزش عالی، ناتوانی یا ضعف تمایل دولت در پاسخگویی به تقاضاهاي فزاینده 

شناختی متقاضیان ورود به  د اعتبارات، تغییرات جمعیتبراي آموزش عالی به دلیل کمبو

هاي  ها و سیاستگذاري سازي آموزش عالی در برنامه آموزش عالی، تأکید بر رشد خصوصی

گري دولت و لزوم رشد و توسعه آموزش عالی و  کالن توسعه کشور و کاهش تصدي

م در میزان تأثیرگذاري هاي داراي اولویت اول تا پنج اصالحات ساختاري در این بخش، عامل

  .باشندسازي آموزش عالی در ایران می در توسعه کمی خصوصی

 

  گیري بحث و نتیجه

 یکم توسعه بر رگذاریتأث يها عامل يبند رتبه در دمنیفر آزمون جینتا اساس بر

 قرار به نمونه ياعضا دگاهید از ها عامل نیمهمتر از مورد پنج ،یعال آموزش يساز یخصوص

  :شدبا یم ریز

سازي آموزش عالی ایران از  عاملی که داراي بیشترین تأثیر در رشد کمی خصوصی) 1

. است» افزایش تقاضا براي ورود به آموزش عالی«دهندگان شناسایی شده است  دیدگاه پاسخ

 ، شاه و براون)1995( 1هاي وونگ سوتورن و وانگ نتیجه حاصل شده با نتایج پژوهش

                                                           
1-  Wongsothorn & Wang 
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، )2007( ، آلتباخ)2009( ، وِي)2009( 2، چایی و هونگ)2011( 1، تام)2009( ، اوکچ)2009(

 ، ویلکینسون و یوسف)2007( کوان ، مک)2006( 4، سیوالینگام)2009( 3، راموس)2007( ولچ

 6، یوسف، عثمان و ویلکینسون)2006( ، جانتان و همکاران)2007( 5ا، اوسوکوی)2005(

 10گودمن ،)2006( 9یل و میک ،)2011( 8تزمنشوار و یبالباچوسک ،)2009( 7ایکسریت ،)2008(

 12آلمو ،)2010( 11پونگیپرافامونتر ،)2011( یلیپاچاشو ،)2009( آکپوچافو و آکپوتا ،)2010(

 نیا که) 1383( همکاران و یجاودان ،)1389( ياریاسفند و آراسته ،)2006( 13يزویر ،)2010(

 به یعال آموزش يساز یخصوص یکم توسعه بر رگذاریتأث عوامل از یکی عنوان به را عامل

 آموزش در ١٤ییگرا نخبه از خروج ياستراتژ و استیس. است بوده همسو اند آورده حساب

 لیتعد هدف با یاسالم انقالب از بعد دوره در ییگرا توده رشد و انبوه دانشگاه تحقق و یعال

 یآموزش ياه فرصت میتعم و یعال آموزش به کشور جوانان یدسترس در موجود يها ينابرابر

 یکم يها شاخص در يتصاعد اریبس رشد به داوطلبان، از يتر گسترده گروه به ها دانشگاه در

). 1385 ،يزیعز( دیانجام یردولتیغ بخش در هم و یدولت بخش در هم کشور یعال آموزش

 به تیجمع نیا دنیرس و تیجمع یناگهان رشد لیدل به ،یاسالم انقالب از پس يها سال یط

 ندهیفزا يتقاضا شاهد ،یلیتکم التیتحص مقاطع به یکنون يها سال یط و یعال آموزش سطح

 در متخصص و ماهر یانسان يروین به ازین. میا بوده گذشه يها دهه یط یعال آموزش يبرا

 را یعال آموزش يبرا تقاضا تب ر،یاخ يها سال یط ییگرا مدرك به شیگرا نیهمچن و کشور

 توسعه و گسترش يبرا يزیر برنامه و ياستگذاریس به نجرم امر نیا که است داده شیافزا

 در رشیپذ انواع در يساز تنوع به توجه با که است شده یعال آموزش مراکز و ها دانشگاه

                                                           
1-  Tham 
2-  Chae & Hong 
3-  Ramos 
4-  Sivalingam 
5-  Osokoya 
6-  Yussof, Othman, & Wilkinson 
7-  Teixeira 
8-  Balbachevsky & Schwartzman 
9-  Kim & Lee 
10-  Goodman 
11-  Praphamontripong 
12-  Alemu 
13-  Rizvi 
14-  Elitism 
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 قالب در هم یعال آموزش يساز یخصوص رشد شاهد ،یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 .میا بوده یعال آموزش به یخصوص بخش ورود هم و یدولت یعال آموزش يساز یخصوص

 يساز یخصوص یکم توسعه يبرا مهم عوامل از گرید یکی عنوان به که یعامل نیدوم) 2

 یا ناتوانی «است داده اختصاص خود به ییباال ازیامت دهندگان پاسخ توسط رانیا یعال آموزش

 کمبود دلیل به عالی آموزش براي فزاینده تقاضاهاي به پاسخگویی در دولت تمایل ضعف

 ،)2011( تام ،)2009( اوکچ همچون مختلف پژوهشگران توسط عامل نیا. باشد یم »اعتبارات

 ،)2003( 1یتنیو ،)2011( يلو ،)2005( يلو و آلتباخ ،)2009( براون و شاه ،)2004( وارقسه

 و ییچا ،)2010( کرِکس ،)2009( همکاران و آلتباخ ،)2007( ایاوسوکو ،)2003( 2سونیدن

 ،)2007( پوزگا و چیکرونکوو ،)2006( 3جان و ستیپر ،)2009( ایکسریت ،)2009( هونگ

 پونگیپرافامونتر ،)2010( السیکاس ،)2011( یلیپاچاشو ،)2011( شوارتزمن و یبالباچوسک

 ،)2006( نگامیوالیس ،)2003( 5بابا ،)2006( 4همکاران و نسبرگیگ ،)2007( آلتباخ ،)2010(

 ،)2008( دیبِیاو و ایالسانیا ،)2000( 7کوهن و آنجلو يد ،)1997( 6اسکات ،)2007( ولچ

 ،)1376( جونز ،)1380( يسجادو  یمیتسن ،)1387( يریاردش ،)2009( آکپوچافو و آکپوتا

 توسعه بر رگذاریتأث عوامل از یکی عنوان به زین ،)1389( ياریاسفند و آراسته و) 1388( روشن

 .است شده مطرح یعال آموزش يساز یخصوص یکم

 یبرخ در جامعه، يها بخش از یکی عنوان به یعال آموزش بودن بر نهیهز به توجه اب

 آموزش بخش اعتبارات نیتأم بحث در ها دولت توسعه، حال در يکشورها ژهیو به کشورها

 آموزش يها نهیهز ،یطیشرا نیچن در که روند یم یعال آموزش يساز یخصوص سراغ به یعال

 بخش به نکهیا ای و ابدی یم انتقال آنها يها خانواده و انیانشجود یعنی مردم به دولت از یعال

 اعتبار نیتأم بر عالوه یطیشرا نیچن در که شود یم داده یعال آموزش به ورود اجازه یخصوص

 به یعال آموزش تیریمد یحت ای و تیمالک است، آنان يها خانواده و انیدانشجو عهده بر که

                                                           
1-  Whitney 
2-  Dennison 
3-  Priest & John 
4-  Ginsburg et al 
5-  Baba 
6-  Scott 
7-  DeAngelo & Cohen 
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 یعال آموزش يساز یخصوص از دسته دو هر ما کشور در که. شود یم واگذار یخصوص بخش

 نفت، از یناش درآمد و مختلف یعیطب منابع از کشور يبرخوردار به توجه با. است داده رخ

 به دولت اندك لیتما بحث ،یعال آموزش اعتبارات نیتأم در دولت یناتوان از شیب دیشا

 مطرح یعال آموزش يبرا تقاضا نزایم بر یمبتن یدولت یعال آموزش در شتریب يگذار هیسرما

 همچون یخدمات يها بخش در يگذار هیسرما يجا به دهد یم حیترج دولت نکهیا و باشد

 و يسودآور يدارا که يدیتول يها بخش در باشد، یم تر بلندمدت بازده يدارا که یعال آموزش

 دست ياقتصاد هتوسع به تر عیسر قیطر نیا از تا کند، يگذار هیسرما است، مدت کوتاه بازده

  . ابدی

 سند همچون ،یعال آموزش یباالدست اسناد بر يمرور با) 1388( يانتظار که همچنان

 و 1383 مصوب يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت دیجد قانون توسعه، سوم برنامه انداز، چشم

 توسعه و تحول به معطوف يها استیس و اهداف که است داشته اذعان توسعه چهارم برنامه

 و یردولتیغ بخش مشارکت ،یعال آموزش عرضه يها نظام به یبخش تنوع بر یعال وزشآم

 يبرا ها دانشگاه به دادن اجازه و یعال آموزش یاجتماع يتقاضا شیافزا به ییپاسخگو در مردم

 آموزش اعتبارات سهم شاخص. اند داشته دیتأک خاص يها دوره و شبانه يها دوره يبرگزار

 در ها بخش ریسا با سهیمقا در را بخش نیا تیاولو زانیم دولت، یعموم بودجه از یعال

 سهم چه اگر. دهد یم نشان ها بخش ریسا با رقابت در یعبارت به ای و دولت بودجه صیتخص

 نشان را یشیافزا روند ،1325-85 دوره یط دولت یعموم بودجه از یعال آموزش اعتبارات

 دوره در. است افتهی کاهش دولت امور ریسا نیب در یعال آموزش بخش تیاولو یول دهد یم

 بوده برخوردار رشد روند کی از یعال آموزش مراکز و ها دانشگاه اعتبارات سهم 74-1361

 شدن مطرح دوره، نیا در. افت یینزول ریس روند نیا 1376 و 1375 يها سال در. است

 با مطابق یعال آموزش شبخ توسعه يزیر برنامه لزوم زین و یمال منابع به یبخش تنوع مباحث

 آن در که یآموزش يها بخش ریسا سمت به یدولت منابع دادن سوق و کار بازار يازهاین

 صیتخص از احتماالً است، رتریپذ هیتوج آن باالتر یاجتماع بازده لیدل به دولت يگذار هیسرما

 تیتقو جدداًم منابع نیا 1379 تا 1377 يها سال در. کرد يریجلوگ بخش نیا به شتریب منابع

 در جامعه يها بخش ریسا مجدد رقابت شاهد دوره انیپا تا آن از پس يها سال در یول شدند،

. میهست دولت یعموم بودجه از یعال آموزش اعتبارات سهم افت نیبنابرا و یدولت منابع جذب
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 ،علوم وزارت ،یدولت یعال آموزش تیظرف بر مازاد يتقاضا به ییپاسخگو منظور به جهینت در

 به ورود یمتقاض انیدانشجو عهده بر را یعال آموزش يها نهیهز نیتأم ،يفناور و قاتیتحق

 نیا که است گذاشته اند، نبوده گانیرا روزانه يها دوره در یقبول به قادر که یعال آموزش

 از یناش که يا هیشهر يها دوره در لیتحص ادامه به ای رش،یپذ نوع اساس بر انیدانشجو

 یعال آموزش مؤسسات در ای و پردازند یم است یدولت یعال آموزش يساز یخصوص

 سؤال به پاسخ در که يآمار در وضوح به مسأله نیا. شوند یم لیتحص به مشغول یخصوص

 یعال آموزش در يگذار هیسرما يجا به دولت که باشد یم مشاهده قابل شد ارائه دوم یپژوهش

 به اقدام ،یعال آموزش يبرا تقاضا شیافزا بر یمبتن رشیپذ تیظرف شیافزا و یدولت و گانیرا

 یعال آموزش در را یخصوص بخش به ورود اجازه نیهمچن و کرده يا هیشهر يها دوره ارائه

 . است داده

 بوده رگذاریتأث کشور یعال آموزش يساز یخصوص یکم توسعه در که یعامل نیسوم) 3

 یط که همچنان. باشد یم »عالی آموزش به ورود متقاضیان شناختی جمعیت تغییرات «است

 جهینت در و یعال آموزش به ورود یمتقاض زنان سابقه یب و يبرابر 2 رشد شاهد ریاخ يها سال

 سال 20 یط یعال آموزش نظام در شدگان رفتهیپذ جهینت در و انیمتقاض یشناخت تیجمع رییتغ

 ،)2010( السیسکا همچون یپژوهشگران نظرات با آمده دست به جهینت. میا بوده گذشته

 ،)2010 (١دارست-اسالنتچوا ،)2008( سورش و ناگاراجو ،)2007( پوزگا و چیکرونکوو

 یمین زنان نکهیا به اذعان با. است بوده همسو ،)1389( ياریاسفند و آراسته و) 1388( روشن

 زنان مشارکت سهم شیافزا شاهد ریاخ يها سال یط و دهند یم لیتشک را جامعه تیجمع از

 رشد به منجر یعال آموزش در زنان مشارکت سهم شیافزا نیا م،یا بوده یعال وزشآم در

 محدود يگذار هیسرما به توجه با که است شده یعال آموزش به ورود يبرا ندهیفزا يتقاضا

 و ها دانشگاه در شرکت يبرا زنان مازاد يتقاضا ریناگز گان،یرا یعال آموزش در دولت

 ستیبا یم امر نیا. شود یم داده پاسخ یخصوص یعال وزشآم توسط ،یعال آموزش مؤسسات

 مشاغل در زنان مشارکت زانیم چون شود انجام کشور یانسان يروین يها يزیر برنامه با همگام

 و باشد یم مردان از کمتر کشور یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد مختلف يها بخش

 دهند، لیتشک زنان را کشور یعال آموزش نظام آموختگان دانش تعداد نیشتریب چنانچه

                                                           
1-  Slatcheva-Durst 
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 لکردهیتحص مردان و زنان تعداد با متناسب کشور یانسان يروین يها يزیر برنامه ستیبا یم

 و کرد استفاده کشور ياقتصاد چرخه در زین زنان مهارت و دانش از بتوان تا شود انجام

 کاربست بدون مدرك، اخذ به یمنته صرفاً زنان توسط کشور یعال آموزش نظام در لیتحص

 . نشود اطالعات و دانش

 دگاهید از کشور یعال آموزش يساز یخصوص یکم توسعه بر رگذاریتأث عامل نیچهارم) 4

 هاي سیاستگذاري و ها برنامه در عالی آموزش سازي خصوصی رشد بر تأکید «دهندگان، پاسخ

 یلیاچاشوپ همچون یپژوهشگران. است بوده »دولت گري تصدي کاهش و کشور توسعه کالن

 نگامیوالیس ،)1998 (2الیسان ،)2009( يوِ ،)2006( 1یبرناسکون ،)2010( آلمو ،)2011(

 ياریاسفند و آراسته و) 2010( نیل ،)2007( ایاوسوکو ،)2009( آکپوچافو و آکپوتا ،)2006(

 يساز یخصوص یکم توسعه بر رگذاریتأث عوامل از یکی عنوان به را عامل نیا زین ،)1389(

 کشور کالن يها ياستگذاریس و ها برنامه در زین ما کشور در. اند آورده حساب به یعال شآموز

. است شده دیتأک میرمستقیغ ای و میمستق صورت به یعال آموزش يساز یخصوص رشد بر زین

 : کرد اشاره ریز موارد به توان یم ها برنامه و ها ياستگذاریس نیا نیمهمتر جمله از

 درباره و است گانیرا کشور در پرورش و آموزش ،یاساس ونقان 30 اصل اساس بر

 انجام دولت توسط امکانات و توان حد در دیبا که است شده عنوان زین کشور یعال آموزش

 بخش کردن ایپو و دولت يساز کوچک بر یاساس قانون 44 اصل یکل يها استیس. شود

 »ب «بند در. است شده متأثر ها استیس نیا از زین یعال آموزش که است داشته دیتأک یخصوص

 يها دوره همچون یعال آموزش ارائه يها وهیش یبخش تنوع بر زین چهارم برنامه یقانون 50 ماده

 تواند یم دولت زین چهارم برنامه 50 ماده »ط «و »و «بند در نیهمچن. است شده دیتأک يا هیشهر

 يواحدها توسعه و جادیا نهیزم در یتعاون و یخصوص بخش يگذار هیسرما يها طرح به

 برنامه قانون از »د «بند 2 تبصره - 20 ماده در. دهد اعتبارات و یاصول موافقت یعال آموزش

 خود يسپار برون نیا که یردولتیغ بخش به انیدانشجو یرفاه خدمات يواگذار بر زین پنجم

 در نیهمچن. است شده دیتأک د،یآ یم حساب به یدولت یعال آموزش يساز یخصوص از ینوع

 به ياعتبار التیتسه یخصوص یعال آموزش از تیحما منظور به زین ماده نیهم »ز «بند

                                                           
1-  Bernasconi 
2-  Sanyal 
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 رشیپذ بر زین »ط «و »ح «بند در. کند یم اعطا بخش نیا به بلندمدت يها وام صورت

 يا هیشهر صورت به یخارج يدانشجو نیهمچن و گانیرا آموزش هیسهم بر مازاد يدانشجو

 .است شده دیتأک زین

 آموزش يساز یخصوص یکم توسعه بر رگذاریتأث عوامل نیمهمتر از عامل نیجمپن) 5

 بوده »بخش این در ساختاري اصالحات و عالی آموزش توسعه و رشد لزوم «کشور یعال

 ،)2009( ایکسریت ،)2010( ١یکاساماوات همچون یپژوهشگران نظر با جهینت نیا. است

 يراستا در. است بوده همسو )1389( ياریداسفن و آراسته و )2006( همکاران و نسبرگیگ

 يساز یخصوص ،یآموزش نظام از بخش نیا در اصالحات ياجرا و یعال آموزش توسعه

 آموزش یپژوهش مراکز یپژوهش يها تیاولو جزء و نظر مورد يها دهیپد از یک ییعال آموزش

 شده انجام العهمط اساس بر. باشد یم توسعه حال در يکشورها ژهیو به جهان سراسر در یعال

 يها مصاحبه و مطالعات ریاخ يها سال یط) ACE( ٢کایامر پرورش و آموزش يشورا در

 با یعال آموزش در اصالحات يروندها خصوص در یعال آموزش رهبران و رؤسا با یفراوان

 یدولت يها استیس ،يساز یخصوص و یدولت اعتبارات ،ییپاسخگو همچون يموارد بر تمرکز

 انگرینما امر نیا که است شده انجام یعال آموزش در یعموم اعتماد و قابتر محور، بازار

 عیسر رشد). iii ص ،2008 ،٣اکل و تیوا( باشد یم یعال آموزش در روندها نیا رشد تیاهم

 عدم لیدل به اغلب ا،یآس شرق جنوب يکشورها از یبرخ در جمله از یخصوص یعال آموزش

 توسعه گر،ید يسو از روزافزون يتقاضا و سو کی از لتدو محدود تیظرف نیب یداخل تطابق

 از یبرخ جانب از شتریب يساختار اصالحات يبرا یخارج يفشارها. است داشته یتوجه قابل

 ا،یآس 1990 دهه اواخر یمال بحران از پس ژهیو به ،یجهان بانک همچون یالملل نیب يها سازمان

 یاساس نقش به توجه). 2007 وِلچ،( ستا بوده يساز یخصوص يسو به حرکت لیدل نیشتریب

 یانسان يروین نیتأم ثیح از خصوص به ،ياقتصاد يها برنامه شبردیپ در یآموزش يها نظام

 یآموزش يها نظام ساختار در متعدد راتییتغ جادیا لیدال جمله از آن، ازین مورد و مناسب

   جهان، يکشورها ثراک در یآموزش اصالحات به مختصر ینگاه. است جهان يکشورها شتریب
  

                                                           
1-  Kusumawati 
2-  American Council on Education 
3-  White & Eckel 
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 اصالحات، نیا انجام يبرا يقو لیدال و ها هدف از یکی که است نکته نیا کننده روشن

 ،يزیعز( است آنها انیم وندیپ تیتقو و ياقتصاد و یآموزش نظام دو انیم فاصله کاهش

 استقالل به توان یم ران،یا یعال آموزش نظام در يساختار اصالحات جمله از). 1385

 يها سال یط ،)1387( یغفران زعم به. نمود اشاره آنها یخودگردان و يخودمختار و ها دانشگاه

 ها، دانشگاه به اراتیاخت شتریب هرچه يواگذار يراستا در علوم وزارت يریگ جهت با ریاخ

 لیقب از( است شده برداشته ییاجرا امور از ییتمرکززدا جهت در یمثبت اریبس يها گام

 به ... و یعلم أتیه جذب ،يدکتر سطح در دانشجو نشیگز ،یدرس يزیر برنامه يواگذار

 ،)است کرده رییتغ متمرکز مهین صورت به گذشته سال دو یط آخر مورد دو البته که ها دانشگاه

 به یعال آموزش مؤسسات تیومیق و بودن یمتول از نقش رییتغ تا علوم، وزارت هنوز یول

 اصالحات و راتییتغ گرید جمله از. دارد يادیز فاصله ،يراهبر و ياستگذاریس نقش

 بخش حضور تیتقو به توان یم ریاخ يها سال یط کشور یعال آموزش نظام در يساختار

 استقالل ،یعال آموزش اداره در مردم شتریب مشارکت و يریدرگ ،یعال آموزش در یخصوص

 ها دانشگاه کردن اداره يها روش از يریگ بهره و ها دانشگاه یمال منابع یبخش تنوع و یمال

 . کرد اشاره يتجار و یصنعت ،یردولتیغ يها سازمان همچون

 رانیا در یعال آموزش يساز یخصوص یکم توسعه بر رگذاریتأث عوامل نیمهمتر اساس بر

 یعال آموزش مؤسسات اندرکاران دست و یعال آموزش صاحبنظران و متخصصان دگاهید از

 تعداد رشد و یعال آموزش نظام به ورود يبرا تقاضا شیافزا با کشور، در دهیپد نیا ،یخصوص

 نکهیا به توجه با ،یشناخت تیجمع راتییتغ از یکی عنوان به نظام نیا به ورود یمتقاض زنان

 يتقاضا نیا به ییپاسخگو توان شد یم اداره دولت توسط شتریب که گذشته یعال آموزش نظام

 را رانیا یعال آموزش نظام در را يختارسا اصالحات ضرورت جهینت در نداشت، را ندهیفزا

 رشد با متناسب و حد از شیب يگذار هیسرما به لیتما دولت نکهیا به توجه با. کرد محرض

 دو به یعال آموزش يساز یخصوص است، نداشته را بخش نیا در یعال آموزش يبرا تقاضا

 آموزش در يا هیشهر يها دوره رشد قالب در یدولت یعال آموزش يساز یخصوص صورت

 یعال آموزش مؤسسات و یاسالم آزاد دانشگاه همچون یخصوص بخش ورود و یدولت یعال

 آموزش يساز یخصوص نکهیا به توجه با. شد اتخاذ نیگزیجا استیس عنوان به ،یرانتفاعیغ
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 ا ییخصوص تیریمد و یخصوص تیمالک ،یخصوص اعتبار نیتأم صورت به تواند یم یعال

 يها حالت به یعال آموزش يساز یخصوص رانیا در رد،یبگ شکل حالت سه نیا از یبیترک

 کالن يزهایر برنامه و ها ياستگذاریس در راستا نیهم در. است کرده دایپ نمود ممکن و مختلف

. است شده دیتأک ریاخ يها دهه یط کشور یعال آموزش نظام در دهیپد نیا رشد بر زین کشور

 که است ازین کشور، یعال آموزش نظام در يتارساخ اصالح نیا رشد و ظهور به توجه با

 ياجرا منظور به را الزم يها تیحما ،یعال آموزش نظام انیمتول و استگذارانیس و زانیر برنامه

 رانیا یعال آموزش نظام در را دهیپد نیا تیموفق نهیزم تا آورند عمل به ندیفرآ نیا حیصح
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