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چکیده
در دهههای اخیر خصوصیسازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصیسازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی
توسعه یافته است .این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی ،با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در
ایران انجام شد .روش آمیخته اکتشافی برای این پژوهش انتخاب شد .در بخش کیفی از مصاحبه و گروه کانونی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته
مشتمل بر  17گویه در  8بعد اصلی جهت جمع آوری اطالعات استفاده گردید .ضریب پایایی پرسشنامه در بخش وضعیت مطلوب برابر با  0/241و در بخش
وضعیت موجود برابر با  0/29به دست آمد .نمونه این پژوهش مشتمل بر  703نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی
خصوصی کشور بود .الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در  8بعد شناسایی و میزان اهمیت آنها(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به
آنها(وضعیت موجود) در فرآیند توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت .اکثریت این الزامات از نظر میزان اهمیت متوسط به باال و
میزان توجه متوسط به پایین در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی برخوردار بوده اند .در نهایت راهکارهایی جهت توسعه کیفی این فرآیند در نظام
آموزش عالی کشور پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها :خصوصیسازی آموزش عالی ،الزامات توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ،سطح خرد
مقدمه
آموزش عالی در دهههای اخیر با فشارهای مداوم و معناداری در خصوص
توسعه مواجه بوده است که منجر به ایجاد آموزش عالی همگانی حتی در
کشورهایی که دانشجویان آنها نسبت خیلی کوچکی از جمعیت جوان
آنها بوده ،شده است .این روند به سمت توسعه ،چالشهای دانشگاهی و
اقتصادی معناداری را هم برای مؤسسات آموزش عالی و هم دولتها به
وجود آورده است .چالشها حتی از زمانی که آموزش عالی به طور سنتی
در بسیاری از کشورها ،تحت قوانین دولتی در آمده ،معنادارتر شده است.
جوامع از آموزش عالی انتظار دارند تا زمینههای الزم را برای جمعیت

نویسنده عهدهدار مکاتبات :الله جمشیدی laleh.jamshidi@yahoo.com

متنوع در حال رشد و فزاینده ،تدارک ببیند و به شیوه ای اقتصادی تر و
کاراتر عمل کند .از مؤسسات آموزش عالی همچنین انتظار میرود که
پاسخگوییشان به تقاضاهای محیط اقتصادی و اجتماعی را تقویت کنند.
یک پاسخ به این چالشها ،ارتقای قبول عناصر بازار در نظامهای آموزش
عالی به ویژه افزایش خصوصیسازی میباشد .حتی اگر مفهوم
خصوصیسازی اغلب به معنای انتقال مالکیت یا مسئولیتهای مالی از
حوزه دولتی به بخش خصوصی به کار برده شود ،این فقط یکی از معانی
ممکنی است که برای خصوصیسازی به کار میرود .دیگر موارد شامل
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توسعه بخش خصوصی همزمان با قوانین دولت ،تنوع مکانیسمهای
تأمین اعتبار و کاربرد مدیریت خصوصی در سازمانهای دولتی
میباشد(تیکسریا.)9002 ،
در همه کشورهای جهان ،دولتها پذیرفته اند که خود را از عرصه
اجرائیات و تصدی رها کنند و به جایگاه نظارت و سیاستگذاری
برگردند .از این رو بسیاری از حوزههای فعالیت که سالها حوزه عمل
دولت تلقی میشد ،به بخش خصوصی واگذار شده است« .آموزش
عالی» بی شک یکی از این رشته فعالیتهاست .از طریق
خصوصیسازی رابطه منطقیتر اقتصادی بین آموزش و اشتغال نیز
دنبال میشود (تیبیلیسی )9009 ،خصوصیسازی یکی از روندهای
اصلی رو به رشد آموزش عالی در سطح جهانی میباشد .در
کشورهای در حال توسعه این پدیده به سرعت در حال گسترش
میباشد .زمانی که دولت قادر به فراهم کردن حمایتهای ضروری به
منظور بسط و توسعه بخش آموزش عالی نباشد ،خصوصیسازی این
شکاف را پر میکند (آلتباخ.)9002 ،
خصوصیسازی در آموزش عالی به فرآیند یا گرایش دانشگاهها و
دانشکدهها(هم دولتی و هم خصوصی) به اتخاذ ویژگیها یا هنجارهای
عملیاتی مربوط به شرکتهای خصوصی اشاره دارد .خصوصیسازی
تمایل بیشتری به لحاظ نمودن دانشجویان به عنوان مصرف کننده و
آموزش دانشگاهی به عنوان محصول ،توجه به مؤسسات رقیب و بازار،
قیمت گذاری و افزایش درآمد خالص به دست آمده و بازاریابی فعال و
تهاجمی دارد .خصوصیسازی همچنین به اتخاذ شیوه های مدیریت
مربوط به کسب و کارهای خصوصی همچون انعقاد قرارداد با بیرون یا
برون سپاری ،روابط کار تهاجمی و به حداقل رساندن هزینههای حقوق
و دستمزد ،تصمیم گیری آگاهانه و تعیین کننده ،مدیریت باال به پایین،
استفاده گسترده از ممیزی و حسابرسی و اقدامات پاسخگویانه و اصرار
بر اینکه تمامی واحدها در سودآوری و یا حداقل در معیارهای خاص
موفقی سازمان سهیم هستند (کوئیک.)9002 ،ایدئولوژی
خصوصیسازی توسط بیشتر نظام های آموزش عالی سراسر جهان
پذیرفته شده است .خصوصیسازی به عنوان یک بخش اصلی در بین
مجموعه ای از اصالحات وسیعتر تبدیل شده که اداره و مدیریت آموزش
عالی را تغییر داده است .این اصالحات مرتبط با جهانی شدن اقتصاد
میباشد .مؤسسات دولتی در بیشتر قسمتهای جهان تشویق به انطباق اصول
پویایی بازار در مدیریت عملکردهای کلیدی خود شدهاند .این تحوالت
منجر به گفتمانهای جدید در آموزش عالی همچون برنامه ریزی
استراتژیک ،اثربخشی هزینه ،تخصیص منابع انسانی ،رقابت و انتخاب،

بهینهسازی فناوری اطالعات ،مدیریت عملکرد و پاسخگویی شده است.
این موارد ،اساسی را برای یک رویکرد مدیریتی جدید در مدیریت دولتی
فراهم میآورد که رابطه بین دولت و مؤسساتش و افراد و جامعه مدنی را
باز تعریف مینماید .دانشگاهها ناگزیر از بازسازی راههای تصمیمگیری و
بازآفرینی شیوههای تأمین اعتبار ،برقراری ارتباط با مشتریان و مدیریت
منابع خود هستند (ریزوی.)9002 ،
بِرِی )9009( 7حالت های مختلف خصوصیسازی را شناسایی کرده
است .این حاالت عبارتند از :اجازه فعالیت دادن به مؤسسات آموزشی
خصوصی در کنار مؤسساتی که توسط دولت اداره میشوند ،افزایش
حمایتها و اعتبارات دولتی از مؤسسات خصوصی ،انتقال مالکیت
مؤسسات دولتی به بخش خصوصی ،افزایش اعتبارات خصوصی و یا
کنترل و نظارت خصوصی در مؤسسات دولتی (بِین .)9000 ،خصوصی-
سازی را میتوان به سه صورت و الگو تعریف کرد:
 )7اداره خصوصی  :آموزش عالی میتواند توسط
مؤسسات خصوصی ،مؤسسات و دانشگاههای با مدیریت و
مالکیت خصوصی ارائه شود .این امر به این معناست که
چنین مؤسساتی نیازی نیست که مالکیت دولتی یا
مدیریت دولتی داشته باشند .در عوض آنها میتوانند به
طور خصوصی در مالکیت کارآفرینان ،افراد ،گروههای
مذهبی ،مؤسسات خیریه ،سازمانهای غیردولتی یا
متصدیان خارجی باشند.
 )9تأمین اعتبار خصوصی  :تأمین اعتبار خصوصی آموزش
عالی الگوی دیگری از خصوصیسازی آموزش عالی می-
باشد .این الگو به این معناست که آموزش عالی در درجه
اول از منابع خصوصی(از طریق شهریهها) به جای بودجه
دولتی ،تأمین اعتبار میشود .اغلب مدارس عالی خصوصی
تنها از طریق شهریههایی که توسط دانشجویان و والدین
آنها پرداخت میشود ،حمایت میشوند؛ مدارس عالی
فراوانی هم وجود که از طریق شهریهها و بودجه دولتی(با
تقسیم هزینهها بین بخش دولتی و بخش خصوصی)
تأمین اعتبار میشوند.
 )3قانونگذاری ،تصمیمگیری و پاسخگویی خصوصی :
خدمات آموزش عالی میتواند توسط آنهایی که به طور
1. Bray
2. Private Provision
3. Private Funding
4. Private regulation, decision-making and accountability

مستقیم خدمات را دریافت میدارند(دانشجویان و والدین
آنها) کنترل شود .آنها به صورت مستقیم و غیرمستقیم
اطمینان خواهند یافت که استانداردهای آموزشی بر
اساس انجام یکی از موارد زیر ،باال باشد:
 آنها ثبت نام در مدارس عالی با کیفیت پایین را
متوقف خواهند کرد.
 اگر آنها در حال حاضر در یکی از مدارس
عالی ثبتنام کردهاند ،متقاضی خدمات بهتر
خواهند بود (کرونکوویچ و پوزگا.)9002 ،
مطالعهای توسط ساسپیتسین و ساسپیتسینا ( )9002با عنوان
"آموزش عالی خصوصی در روسیه :سرمایهگذاری آزاد تحت کنترل
دولت" انجام شده است .مبتنی بر نتایج آن ،از اواسط دهه ،7220
دولت قانونگذاری و نظارت بر بخش خصوصی را به طور جدی در پی
گرفت .دولت ،استخدام اعضای هیأت علمی تمام وقت را به عنوان
یکی از پیشنیازهای اخذ اعتبار برای بخش خصوصی در نظر گرفت.
مؤسسات آموزش عالی خصوصی بر اساس استانداردهای دولتی برای
اخذ مجوز و اعتبارسنجی ،به تغییرات ساختاری ،رویه ای و پرسنلی
در درون خود میپردازند .از جمله مواردی که موجبات کسب اعتبار
الزم را فراهم میآورد میتوان به برگزاری کنفرانسها و سمینارهای
بین المللی و یا مشارکت در این امر و تعداد این سمینارها و تعداد
شرکتکنندگان بین المللی ،تعداد توافقهای همکاری با دانشگاهها یا
دیگر سازمانهای علمی خارجی و پیروی شورای علمی مؤسسه از
اهداف روند بولونیا اشاره کرد.
در پژوهشی که با عنوان" خصوصیسازی آموزش دانشگاهی در افریقا:
درسهایی از نظریهها و اقدامات ایاالت متحده امریکا و ژاپن" توسط
اوسوکویا در سال  9001انجام شده است ،بیشتر مؤسسات خصوصی در
افریقا از طریق خودشان تأمین اعتبار میشوند و اکثراً دورهها و رشتههایی
را ارائه میکنند که نیازمند سرمایهگذاری کمتری در زیرساختها باشد.
بخش خصوصی عمدتاً متکی بر اعضای هیأت علمی پاره وقت و عمدتاً از
دانشگاههای دولتی میباشند .در راستای ارتقای وضعیت مؤسسات
خصوصی در افریقا ،باید این بخش به سمت خوداتکایی ،استقالل و
خودکنترلی همچون مؤسسات دولتی حرکت کند.
اسالنتچوا -دراست( )9070در مطالعه خود با عنوان "آموزش عالی
خصوصی در بلغارستان :ایجاد یک تفاوت" بیان داشته است که بخش
خصوصی آموزش عالی در این کشور به طور مجزا از بخش دولتی از نظر

منابع اعتباری ،ساختار سازمانی ،اهداف آموزشی ،اساس دانشجویان و
روابط اجتماعی و اقتصادی تأسیس شده است .بر ارزشیابی دانشجویان از
اعضای هیأت علمی ،مشارکت دانشجویان در نظام اداره و مدیریت
دانشگاه ،توسعه مکانیسمهای درونی کنترل کیفیت و قانونگذاری و
کنترل آموزش از راه دور تأکید شد .از جمله دالیل ظهور و رشد آموزش
عالی خصوصی در بلغارستان ،تقاضای متفاوت برخی از گروههای
اجتماعی از آنچه که در آموزش عالی دولتی ارائه میشد بود .همچنین
رشد تقاضا برای آموزش عالی ،وجود تقاضاهای متنوع برای آموزش عالی
و همچنین تقاضا برای آموزش با کیفیت بهتر ،از جمله دالیل اصلی رشد
بخش خصوصی شد .در همین راستا مؤسسات خصوصی اقدام به ارائه
رشتههای آموزشی با تقاضای باال همچون مدیریت بازرگانی ،اقتصاد ،علوم
کامپیوتر ،حقوق و زبانهای خارجه کرد و به این ترتیب فرصتهای
آموزشی بیشتری ارائه کردند .این مؤسسات دانشجو محور و مرتبط با بازار
کار هستند و برنامه های شغل محور متناسب با نیاز منطقه ارائه میکنند.
از جمله مشکالت آموزش عالی خصوصی در این کشور تکیه بر اعضای
هیأت علمی پاره وقت از دانشگاههای دولتی( 17درصد) و همچنین
برنامهریزی متمرکز برای ثبتنام دانشجویان همچون دانشگاههای دولتی
میباشد .آموزش عالی خصوصی در بلغارستان در مقایسه با همتایان
دولتیشان از نظر استانداردهای علمی پایین ،اساس پژوهشی ضعیف،
پذیرش آزاد دانشجو و اقدامات غیراستاندارد و مشروعیت پایین در جامعه
مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
فیلدن و الروکو ( )9002در پژوهش خود اظهار داشته اند که آموزش عالی
بخش خصوصی میبایست اطالعات مورد نیاز در خصوص کیفیت ارائه
خدمات و همچنین عملکرد خود را در اختیار جامعه و مقامات دولتی
قانونگذار قرار دهد .این اطالعات میتواند در قالب انتشار تعدادی از
شاخصهای عملکردی شامل کیفیت تجهیزات ،برنامههای ارائه شده ،اندازه
کالسها ،سطح شهریهها ،صالحیتهای اساتید به صورت گزارشهای
عملکرد یا اعتبارسنجی باشد .این امر میتواند منجر به ایجاد مکانیسمهای
بهبود عملکرد در بخش خصوصی شود .مبتنی بر مطالعه وارقسه (،)9002
مؤسسات آموزش عالی خصوصی که در دهه  7220تأسیس شدهاند خود
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سرمایهگذاری کردهاند و سود تولید میکنند .منبع اصلی درآمد آنها شهریه

در ایران در سطح خرد کدامند؟

دانشجویان میباشد .دانشجویان مایل به پرداخت شهریه در مؤسسات

روش شناسی پژوهش

خصوصی هستند چون برای آنها رشتهها و دروس بازار محور که تقریباً

روش تحقیق در پژوهش حاضر در برخی مراحل کیفی و در
برخی دیگر کمی 1بوده است .بنابراین در گروه روشهای مطالعات
آمیخته 1قرار میگیرد .از آنجا که روشهای تحقیق کمی و کیفی
به تنهایی نمیتوانند پیچیدگیهای عناصر و اجزای تشکیل دهنده
مسائل علوم انسانی و اجتماعی را بدون سوگیری مورد مطالعه قرار
دهند ،ترکیب این روشها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت
عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است .در این پژوهش به
منظور پاسخ به سؤال پژوهش ،ابتدا از رویکرد کیفی و سپس از
رویکرد کمی استفاده شده است ،لذا در زمره طرحهای با روش
تحقیق آمیخته اکتشافی 8قرار میگیرد .در این شکل از پژوهش،
محقق درصدد زمینهیابی موقعیتی نامعین است.
در بخش کیفی پژوهش ،با انجام یک مورد گروه کانونی ،2یا مصاحبه متمرکز
بر گروه ،با مشارکت  2نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و
همچنین انجام مصاحبههای نیمه هدایت شده با متخصصان آموزش عالی و
دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی به شناسایی الزامات خرد توسعه
کیفی خصوصیسازی آموزش عالی پرداخته شد .با تحلیل محتوای مصاحبه
های انجام شده ،الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی،
کدگذاری و شناسایی شد .در این پژوهش ،پس از بررسی اولیه ادبیات
پژوهش و شناسایی برخی از الزامات توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش
عالی ،دستهبندی اولیه از ابعاد این الزامات صورت گرفت و به منظور شناسایی
و تکمیل این الزامات مبتنی بر شرایط خصوصیسازی آموزش عالی کشور،
در قالب مصاحبههای نیمه هدایت شده ،اقدام به جمعآوری نظرات
متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و همچنین دستاندرکاران آموزش
عالی خصوصی کشور شد .پس از انجام مصاحبهها ،اقدام به کدگذاری
پیامهای انتقال یافته شد و دادهها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت و با تلفیق
پیامهای مصاحبهشوندگان مختلف ،برخی از گویههای مربوط به ابعاد الزامات
خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی شناسایی شد .برآیند این
بخش با مطالعه مبانی نظری و سوابق پژوهش ،منجر به شناسایی و تکمیل
الزامات  8گانه توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در سطح خرد و
تدوین ابزار پژوهش شد .در بخش کمی به منظور شناسایی اهمیت و

اشتغال آنها را پس از فارغ التحصیلی ضمانت میکند ارائه میشود.
سودآوری آنها متکی به صرفهجویی در هزینهها میباشد .آنها در هزینههای
خود ،از طریق استخدام اعضای هیأت علمی پاره وقت یا استفاده از اساتید
دانشگاههای دولتی دیگر ،صرفه جویی میکنند.
در ایران طی دهههای اخیر ،خصوصیسازی آموزش عالی مبتنی بر
نظر اسالنتچوا دارست( ،)9070لِوی و زامتا( ،)9077تیالک(،)9008
بلفیلد و لِوین( )9009به دو شکل خصوصیسازی آموزش عالی دولتی
در قالب دورههای شهریه ای همچون شبانه ،پیام نور ،علمی کاربردی،
مجازی و ...و همچنین رشد بخش خصوصی در آموزش عالی در قالب
رشد مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی به
لحاظ کمی رشد داشته است .در واقع خصوصیسازی آموزش عالی در
ایران همچنانکه صاحبنظرانی همچون آگاروال(،)9001
محمود( ،)9008بِین( )9070وارقسه( ،)9004سانیال(،)7228
داکزمال( ،)9001فیلدن و چنگ( )9002اظهار داشته اند در قالب
مالکیت خصوصی ،مدیریت خصوصی و تأمین اعتبار خصوصی و
ترکیبی از این سه حالت ظهور پیدا کرده است .این تحول ساختاری در
صورتی به درستی اجرا خواهد شد که همگام با رشد کمی آن به رشد
کیفی نیز بذل توجه شود .به منظور توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی در کشور ،نیاز است که آموزش عالی خصوصی(هم در
برگیرنده خصوصیسازی آموزش عالی دولتی است و هم ورود بخش
خصوصی در آموزش عالی) در سطح خرد و به عنوان مجریان و دست
اندرکاران اصلی خصوصیسازی آموزش عالی ،الزامات و پیش
بایستهای توسعه کیفی را فراهم و اجرا کنند تا این فرآیند در آموزش
عالی کشور به موفقیت قابل قبول دست یابد .به همین منظور ،این
پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر می باشد:
 )7الزامات خرد(در سطح آموزش عالی خصوصی) توسعه
کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران کدامند؟
 )9راهکارهای توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی

9

5 . Qualitative approach
6 . Quantitative approach
7 . Mixed method
8 . Exploratory mixed method
9 . Focus group

غیرانتفاعی ایران که با برقراری تماس با این مؤسسات حدود 930
مؤسسه به صورت فعال ،مشغول به کار و پذیرش دانشجو بودند) ارسال
شد که از این تعداد پرسشنامه ارسال شده با پیگیریهای مکرر1 ،
پرسشنامه از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و  21پرسشنامه از
مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی دریافت شد که در کل نمونه این
پژوهش در بخش کمی شامل  703نفر پاسخ دهنده است .در بخش

وضعیت هر یک از الزامات شناسایی شده در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی کشور ،به تدوین و توزیع پرسشنامه پژوهش در مقیاس وسیعتر
در بین نمونه هدفمند متشکل از متخصصان آموزش عالی و دستاندرکاران
آموزش عالی خصوصی کشور پرداخته شد.
نمونه این پژوهش در بخش کیفی شامل انجام  8مصاحبه نیمه هدایت
شده و انجام یک مورد گروه کانونی با  2نفر از متخصصان و صاحبنظران
آموزش عالی و همچنین  71مصاحبه نیمه هدایت شده با دست-
اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور(رؤسا ،معاونان ،مدیران ،اعضای
مؤسس ،اعضای هیأت امنا و کارشناسان تعدادی از مؤسسات آموزش
عالی غیرانتفاعی کشور) بوده است .در بخش کمی پژوهش ،پرسشنامه به
صورت الکترونیکی ،پستی و از طریق نمابر برای  78نفر از متخصصان و
صاحبنظران آموزش عالی و  797مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در
سراسر کشور(از لیست  330مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی به ثبت
رسیده در اتحادیه دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی و

کیفی از روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی به منظور انتخاب
صاحبنظران و متخصصان آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی
خصوصی کشور(رؤسا ،معاونان ،مدیران ،اعضای مؤسس ،اعضای هیأت
امنا و کارشناسان کلیه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کشور) و در
بخش کمی ،در زمینه تکمیل پرسشنامه ،هم از شیوه هدفمند و در
دسترس در خصوص متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و هم از
شیوه تصادفی ساده در خصوص مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با
بهره گیری از لیست این مؤسسات استفاده شد.

جدول  :7تعداد اعضای نمونه در بخش کیفی و کمی پژوهش
بخش های پژوهش

بخش کیفی

نمونه

تعداد نمونه

مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی

 2نفر

مصاحبه با دست اندرکاران و مسئوالن مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

 02نفر

انجام گروه کانونی با متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی

 2نفر

متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی

 2نفر از  02نفری که پرسشنامه دریافت کرده بودند

دست اندرکاران و مسئوالن مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

 22مورد از  050موردی که پرسشنامه برای آنها ارسال شده بود

بخش کمی

جدول  :9تعداد گویههای ابعاد مختلف پرسشنامه
الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران
سیاستگذاری
و راهبردی
5

قانونی
2

مالی و

آموزشی و

مدیریتی و

اجتماعی و

اقتصادی

پژوهشی

سازمانی

فرهنگی

5

02

92

2

زیرساختی

ارتباطی

2

00

07
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ابزار این پژوهش مشتمل بر  17الزام خرد توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی ایران در  8بعد اصلی  )7سیاستگذاری و راهبردی)9 ،
قانونی )3 ،مالی و اقتصادی )4 ،آموزشی و پژوهشی )9 ،مدیریتی و
سازمانی )1 ،اجتماعی و فرهنگی )1 ،زیرساختی و  )8ارتباطی بوده است.
این پرسشنامه در دو بخش اصلی هم به بررسی میزان اهمیت این
الزامات خرد در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی
کشور(وضعیت مطلوب) و هم به بررسی میزان توجه به هر یک از این
الزامات در فرآیند توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی
کشور(وضعیت موجود) پرداخته است .تعداد گویه های مربوط به هر بعد
در جدول  9ارائه شده است:
روایی محتوایی پرسشنامه توسط تنی چند از متخصصان و صاحبنظران
آموزش عالی مورد بررسی و با جرح و تعدیل مورد تأیید قرار گرفت .به
منظور تعیین ضرایب پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه ،در ابتدای امر
و در مرحله پایلوت تعداد  99پرسشنامه در بین جامعه آماری که نمونه
پژوهش از آن انتخاب شده است ،توزیع و جمع آوری گردید و پس از
تجزیه و تحلیل دادههای این پرسشنامهها ،ضریب پایایی(آلفای کرونباخ)
بخش اول پرسشنامه که به بررسی میزان اهمیت هر یک از الزامات
مطرح شده در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در
ایران(وضعیت مطلوب) میپردازد و همچنین بخش دوم پرسشنامه که به
بررسی میزان توجه به هر یک از الزامات مطرح شده در توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی در ایران(وضعیت موجود) میپردازد
محاسبه و در جدول  3ارائه شده است.
یافتههای پژوهش
به منظور پاسخ به سؤال پژوهشی مبنی بر اینکه « الزامات خرد (در
سطح آموزش عالی خصوصی) تحقق فرآیند توسعه کیفی خصوصی
سازی آموزش عالی در ایران کدامند؟» ،پس از مطالعه عمیق مبانی
نظری و پیشینه پژوهش و تحلیل محتوای مصاحبههای انجام شده،
الزامات شناسایی شده در سطح خرد در هشت بعد اصلی
)7سیاستگذاری و راهبردی )9 ،قانونی )3 ،مالی و اقتصادی )4 ،آموزشی
و پژوهشی )9 ،مدیریتی و سازمانی )1 ،اجتماعی و فرهنگی و )1
زیرساختی و  )8ارتباطی دستهبندی شدند .میزان اهمیت این الزامات در
توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایران(وضعیت مطلوب) و
میزان توجه به هر یک از این الزامات در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی ایران(وضعیت موجود) از اعضای نمونه در قالب ابزار پژوهش
مورد پرسش قرار گرفت .جهت بررسی میزان اهمیت و میزان توجه به

هر یک از این الزامات در ابعاد مختلف از آزمون خی دو استفاده شد که با
توجه به زیاد بودن تعداد گویهها از ارائه جداول آزمون خی دو خودداری و
نتیجه نهایی این آزمون در هر کدام از ابعاد ارائه شده است .به منظور
بررسی وضعیت این الزامات نسبت به یکدیگر و به لحاظ اولویت در میزان
اهمیت و میزان توجه به این الزامات در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی در کشور و رتبهبندی این الزامات از آزمون فریدمن استفاده
شده است که نتایج این آزمون در جداول  4الی  77ارائه شده است .در
هر بعد مبتنی بر نتایج آزمون فریدمن ،به تفسیر آن دسته از گویههایی
پرداخته میشود که از دیدگاه پاسخدهندگان دارای اهمیت زیاد در
توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی میباشد و همچنین آن
دسته از گویههایی که از دیدگاه نمونه در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی در کشور از میزان توجه کمتری برخوردار بوده است.
 )7الزامات خرد سیاستگذاری وراهبردی
مبتنی بر نتایج آزمون خی دو ،در کل میزان اهمیت تمامی الزامات
خرد سیاستگذاری و راهبردی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش
عالی ایران ،متوسط به باال ارزیابی شدهاند .همچنین میزان توجه به تمامی
الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی کشور ،متوسط به پایین ارزیابی شدهاند.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول باال ،نتیجه آزمون فریدمن برای
وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از
آماره خی دو استفاده میشود) با آماره  X2 =2/219و آزمون فریدمن
برای وضعیت موجود با آماره  X2 =71/713در سطح  0/09رتبه بندی
به لحاظ آماری معنادار بوده است.
) الزامات خرد قانونی
بر اساس نتایج آزمون خی دو ،در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات
خرد قانونی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایران ،متوسط
به باال ارزیابی شدهاند .همچنین میزان توجه به تمامی الزامات خرد قانونی
در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی کشور ،متوسط به پایین
ارزیابی شدهاند .بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ،نتیجه آزمون فریدمن
برای وضعیت مطلوب (که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این
آزمون از آماره خی دو استفاده میشود) با آماره  X2 =0/041و آزمون
فریدمن برای وضعیت موجود ،با آماره  X2 =1/898در سطح  0/09رتبه
بندی به لحاظ آماری معنادار نبوده است( .)ρ>0/09این به این معناست
که از دیدگاه پاسخدهندگان ،میزان اهمیت و میزان توجه به این دسته از

تفاوت معناداری ندارند و همه به میزان مشابه اهمیت داشته اند و یا مورد
توجه قرار گرفتهاند.

الزامات خرد در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی با یکدیگر

جدول  :3ضریب پایایی بخش های مختلف پرسشنامه
الزامات خرد توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی در ایران

تعداد گویه

ضریب پایایی
وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

الزامات سیاستگذاری و راهبردی

5

0/202

0/229

الزامات قانونی

2

0/202

0/205

الزامات مالی و اقتصادی

5

0/222

0/252

الزامات آموزشی و پژوهشی

02

0/220

0/222

الزامات مدیریتی و سازمانی

92

0/222

0/229

الزامات اجتماعی و فرهنگی

2

0/292

0/209

الزامات زیرساختی

2

0/525

0/202

الزامات ارتباطی

00

0/292

0/220

پایایی کل

20

0/222

0/25

جدول  :4نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه (وضعیت موجود)الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی بر توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی در ایران
وضعیت مطلوب
الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی

رتبه
میانگین

خی دو

وضعیت موجود
رتبه
میانگین

اتخاذ رویکرد کیفیت گرا توسط مؤسسین آموزش عالی خصوصی به جای رویکرد صرف انتفاعی و اقتصادی

(2/2)0

(2/00)9

سیاستگذاری ،برنامه ریزی و نظارت دقیق بر عملکرد آموزش عالی خصوصی توسط هیأت امنا

(2/09)9

(2/22)0

اتخاذ سیاست های مناسب به منظور جذب درآمد بیشتر از منابع اعتباری مختلف از طریق توسعه فعالیت
های علمی(آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) درآمدزا

(9/22)2

*2/229
()sig=0.041

(9/2)2

تدوین سیاست های متناسب با سیاستگذاری ها و استراتژی های کالن کشور در بخش آموزش عالی خصوصی

(9/22)2

(2/05)2

اتخاذ سیاست های حمایتگر محیط رقابتی در آموزش عالی خصوصی

(9/22)5

(9/20)5

درجه
آزاد

خی دو

*02/022
()sig=0.002

ی

2
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جدول  :9نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد قانونی بر توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی در ایران
وضعیت مطلوب
الزامات خرد قانونی

رتبه

بهره گیری از نظرات تخصصی مشاور حقوقی و قانونی در امور مؤسسات آموزش

میانگین
(9/50)0

خی دو

وضعیت موجود
رتبه
میانگین
(9/25)2

درجه
آزادی

خی دو

عالی
خصوصیو آیین نامه های مالی و حسابرسی برای آموزش عالی خصوصی
تدوین قوانین

(9/5)9

0/022

(9/22)0

2/292

مقررات زدایی و حذف مقررات دست و پاگیر

(9/22)2

()sig=0.997

(9/22)2

()sig=0.078

تدوین قوانین و مقررات شفاف در توسعه زیرساخت ها و فضای فیزیکی آموزش

(9/22)2

2

(9/55)9
ρ>0.05

عالی خصوصی

جدول  :1نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد مالی و
اقتصادی بر توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران
وضعیت مطلوب
الزامات خرد مالی و اقتصادی

رتبه

برن امه ریزی های هدفمند در راستای جلب سرمایه گذاران در آموزش عالی

میانگین
(2/92)0

خصوصیراستای جذب حمایت های مالی شرکتهای خصوصی و سرمایه گذاران در آموزش
تالش در

(2/00)9

خصوصی
عالی
مجدد و بازسازی ساختار مالی در آموزش عالی خصوصی
مهندسی

(2/05)2

تالش در راستای جذب کمک های مردمی ،موقوفات و خیریه برای توسعه آموزش

(9/20)2

خصوصی
عالی
راستای متنوع ساختن منابع مالی بر اساس الگوهای تأمین اعتبار
تالش در

(9/2)5

خی دو

*09/222
()sig=0.014

وضعیت موجود
رتبه
میانگین
(2/02)9
(9/29)2
(2/02)2
(9/22)5

خی دو

*20/22
()sig=0.000

درجه
آزادی

2

(2/20)0
*ρ<0.05

) الزامات خرد مالی و اقتصادی
نتایج آزمون خی دو حاکی از این بوده است که در مجموع میزان اهمیت
تمامی الزامات خرد مالی و اقتصادی در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی ایران ،متوسط به باال ارزیابی شدهاند .همچنین میزان توجه
به تمامی الزامات خرد مالی و اقتصادی در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی کشور ،متوسط به پایین ارزیابی شدهاندبر اساس نتایج ارائه
شده در جدول ،آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی
معناداری رتبهبندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده میشود) با
آماره  X2 =79/421و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود با آماره
 X2 =30/41در سطح  0/09رتبه بندی به لحاظ آماری معنادار بوده
است.
) الزامات خرد آموزشی و پژوهشی
مبتنی بر نتایج آزمون خی دو ،در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات

خرد آموزشی و پژوهشی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی
ایران ،متوسط به باال ارزیابی شدهاند .همچنین میزان توجه به تمامی
الزامات خرد آموزشی و پژوهشی در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی کشور ،متوسط به پایین ارزیابی شدهاند
همچنانکه در جدول باال نشان داده شده است ،آزمون فریدمن برای
وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از
آماره خی دو استفاده میشود) با آماره  X2 =10/189و آزمون فریدمن
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول باال ،آزمون فریدمن برای وضعیت
مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از آماره خی
دو استفاده میشود) با آماره  X2 =70/82و آزمون فریدمن برای وضعیت
موجود با آماره  X2 =79/898در سطح  0/09به لحاظ آماری معنادار
بوده است.

جدول  :1نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد آموزشی و پژوهشی بر توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی در ایران
وضعیت مطلوب

الزامات خرد آموزشی و پژوهشی

رتبه

خی دو

وضعیت موجود
رتبه

ارائه آموزش با کیفیت باال در آموزش عالی خصوصی
پیروی از شیوه ها و فناوری های نوین آموزش و یادگیری در آموزش عالی خصوصی

میانگین
(2/25)0
(2/22)9

میانگین
(2/25)5
(2/09)2

جذب اعضای هیأت علمی واجد شرایط و تمام وقت توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی

(2/29)2

(2/5)0

ارائه برنامه ها و رشته های تحصیلی متنوع و مورد نیاز بازار توسط آموزش عالی خصوصی

(2/22)2

(2/95)2

فراهم آوردن امکان فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی خصوصی

(2/29)5

(2/00)00

تشویق و ایجاد انگیزه در اعضای هیأت علمی برای نگارش و ارائه مقاالت کنفرانسی ،علمی-پژوهشی و ISI

(2/2)2

توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی در آموزش عالی خصوصی

(2/22)2

بهرهگیری از سیستم های ارزشیابی آموزشی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی

(2/22)2

*20/229
()sig=0.000

(2/22)2
(5/22)00
(2/22)9

تالش در راستای اخذ مجوز دوره های تحصیالت تکمیلی در آموزش عالی خصوصی

(2/52)2

(2/5)2

انعقاد قرارداد با دانشگاههای خارجی در راستای تبادل دانشجو

(2/59)00

(2/99)02

تالش در راستای جذب دانشجویان بینالمللی بیشتر در آموزش عالی خصوصی

(2/22)00

(2/2)09

ایجاد تنوع در محتوای آموزشی رشته های تحصیلی در آموزش عالی خصوصی

(2/92)09

(2/92)2

ارائهوفروشخدماتمختلفآموزشی،مشاورهایوپژوهشیبهبخشهایمختلفاقتصادیواجتماعیکشورتوسطآموزشعالیخصوصی

(5/22)02

(2/52)2

درجه

خی دو

آزادی

*992/592
()sig=0.000

09

*ρ<0.05

 )5الزامات خرد مدیریتی و سازمانی

 )6الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی

بر اساس نتایج آزمون خی دو ،در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات
خرد مدیریتی و سازمانی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی
ایران ،متوسط به باال ارزیابی شدهاند .همچنین میزان توجه به تمامی
الزامات خرد مدیریتی و سازمانی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش
عالی کشور ،متوسط به پایین ارزیابی شدهاند .بر اساس نتایج ارائه شده در
جدول ،آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری
رتبهبندی در این آزمون از آماره خی دو استفاده میشود) با آماره
 X2 =731/241و آزمون فریدمن برای وضعیت موجود با آماره
 X2 =711/779در سطح  0/09رتبه بندی به لحاظ آماری معنادار بوده
است.

مبتنی بر نتایج آزمون خی دو ،در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات
خرد اجتماعی و فرهنگی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی
ایران ،متوسط به باال ارزیابی شدهاند .همچنین میزان توجه به تمامی
الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی کشور ،متوسط به پایین ارزیابی شدهاند.
بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول باال ،نتیجه آزمون فریدمن برای
وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از
آماره خی دو استفاده میشود) با آماره  X2 =72/243و آزمون فریدمن
برای وضعیت موجود با آماره  X2 =91/913در سطح  0/09رتبه بندی
به لحاظ آماری معنادار بوده است
.
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 )7الزامات خرد زیرساختی
بر اساس نتایج آزمون خی دو ،در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات
خرد زیرساختی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایران،
متوسط به باال ارزیابی شدهاند .همچنین میزان توجه به تمامی الزامات
خرد زیرساختی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی کشور،
متوسط به پایین ارزیابی شدهاند بر اساس نتایج ارائه شده در جدول باال،

آزمون فریدمن برای وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری
=70
بررسیآماره
میشود) با
آماره خی دو
آزمون از
رتبهبندی در
/82اری
معناد
استفادهرای
مطلوب(که ب
وضعیت
اینرای
فریدمن ب
آزمون
=70در
X2/82=79
موجود بامیآماره
فریدمنازبرای
آزمون
رتبه X2و
/898اره
شود) با آم
وضعیتاستفاده
آماره خی دو
این آزمون
بندی در
وضعیتار بوده
آماری معناد
آزمون 0به
سطح /09
است.آماره  X2 =79/898در
موجود با
لحاظ برای
فریدمن
 X2و
سطح  0/09به لحاظ آماری معنادار بوده است.

جدول  :8نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد مدیریتی
و سازمانی بر توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در ایران
وضعیت مطلوب
الزامات خرد مدیریتی و سازمانی

رتبه میانگین

خی دو

وضعیت موجود
رتبه میانگین

توانمندی و تجربه مدیران و هیأت مؤسس آموزش عالی خصوصی در شکل دهی به این نظام

(02/22)0

(02/22)2

مدیریت صحیح و هدفمند منابع در راستای توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی

(02/25)9

(02/20)2

تالش در راستای جلب رضایت اعضای هیأت علمی و کارکنان آموزش عالی خصوصی جهت عملکرد بهتر

(02/22)2

(02/29)2

رقابت با دیگر مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی از طریق افزایش کیفیت خدمات

(02/22)2

(02/29)2

بهرهگیری از تجارب مؤسسات آموزش عالی خصوصی موفق داخلی و خارجی

(02/25)5

(00/25)02

تقویت روحیه مشارکت و فعالیت های گروهی در بین دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی

(02/22)2

(02/02)00

تعیین اهداف و استراتژی های روشن و شفاف برای خصوصیسازی آموزش عالی

(02/52)2

(00/92)02

برخورداری دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزش عالی خصوصی از مهارت های تخصصی و فنی الزم

(02/02)2

(02/20)2

رشد روحیه نوآورانه و خالقانه در بخش های مختلف آموزش عالی خصوصی

(02/02)2

(09/52)09

بهرهگیری از شیوه ها و مکانیسم های مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی

(09/22)00

(00/29)05

شناخت کامل و همه جانبه هیأت مؤسسین مؤسسات آموزش عالی خصوصی از پتانسیلها ،ظرفیتها و نیازهای بازار کار

(09/29)00

تصمیم گیری و تصمیم سازی آگاهانه توسط دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی

(09/22)09

تالش مؤسسات آموزش عالی خصوصی در راستای خوداتکایی ،خودکنترلی و استقالل بیشتر

(09/22)02

تالش مؤسسات آموزش عالی خصوصی در راستای جلب رضایت دانشجویان به عنوان ذینفعان اصلی

(09/22)02

(05/25)0

برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد مشتری محوری در آموزش عالی خصوصی

(09/95)05

(09/99)02

اصالح روش ها و الگوهای مدیریتی آموزش عالی خصوصی و اتخاذ شیوه های مدیریت دموکراتیک و مشارکتی

(09/02)02

(00/25)90

بهرهگیری از تجارب متخصصان علوم تربیتی در برنامه ریزی و طرحریزی جامع آموزشی و درسی مؤسسات آموزش عالی

(00/29)02

(00/22)02

گیری از یک طرح و مدل جامع برای فعالیت مؤسسات آموزش عالی خصوصی از ابتدای تأسیس
بهره
خصوصی

(00/29)02

(00/02)92

پرهیز از اداره مؤسسات آموزش عالی خصوصی به شیوه مدیریت دولتی

(00/22)02

(09/25)00

مهندسی مجدد و بازسازی ساختار نیروی انسانی در آموزش عالی خصوصی

(00/2)90

(2/22)92

ایجاد ساختار منعطف در آموزش عالی خصوصی

(00/02)90

(00/20)90

مهندسی مجدد و بازسازی فرآیندهای عملیاتی در آموزش عالی خصوصی

(00/02)99

(00/92)99

تنوع بخشیدن به اهداف و وظایف در آموزش عالی خصوصی

(00/20)92

(09/2)02

تلفیق و بهرهگیری از هنجارهای مدیریتی مرتبط با شرکت های خصوصی و اصول بازار در آموزش عالی خصوصی

(2/02)92

(00/22)02

*022/222
()sig=0.000

(02/50)2
(02/22)5
(05/95)9

درجه
آزادی

خی دو

*022/009
()sig=0.000

92

*ρ<0.05

جدول  :2نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی بر توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی در ایران
وضعیت مطلوب

الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی

رتبه

تالش در راستای جلب اعتماد مردم به آموزش عالی خصوصی

میانگین
(2/2)0

اطالع رسانی عمومی به جامعه نسبت به نوع خدمات و عملکرد مؤسسات آموزش عالی

(2/52)9

وضعیت موجود
رتبه

خی دو

درجه
آزادی

خی دو

میانگین
(2/20)5
(2/5)2
*

اعتماد ،انگیزه و تعهد در بین دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی
خصوصی
ایجاد

(2/5)2

05/222

(2/00)0

انجام اقدامات در زمینه فرهنگ سازی و توجه به شاخص های فرهنگی در آموزش عالی

(2/5)2

()sig=0.007

(2/29)9

خصوصی راستای تقلیل نگاه صرف درآمدزایی به خصوصیسازی آموزش عالی
تالش در

(2/22)5

(2/52)2

اطالع رسانی عمومی از طریق رسانه ها در زمینه نیازها و کمبودهای مؤسسات آموزش عالی

(2/00)2

(9/22)2

*

92/922
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()sig=0.000
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خصوصی

جدول  :70نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد زیرساختی بر توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش
عالی در ایران
وضعیت مطلوب

الزامات خرد زیرساختی

رتبه

تالش برای توسعه امکانات و زیرساخت ها(ساختمان ها ،کتابخانه ها ،آزمایشگاه ها و
تجهیزات و فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی) در آموزش عالی خصوصی
بهرهگیری از فناوری های نوین در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری در آموزش عالی خصوصی
بررسی کشش تقاضا در منطقه برای خدمات آموزش عالی خصوصی

(0/25)2

رتبه

خی دو

میانگین
(9/02)0
(9/00)9

وضعیت موجود

00/22

()sig=0.004

آزادی

خی دو

میانگین
(9/9)0

*

درجه

(0/22)9

*

09/292

9

()sig=0.002

(0/29)2
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جدول  :77نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان اهمیت(وضعیت مطلوب) و میزان توجه(وضعیت موجود) الزامات خرد ارتباطی بر توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی در ایران

الزامات خرد ارتباطی

ارتباط و همکاری های علمی(آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) آموزش عالی
آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) آموزش عالی
دانشگاه بین
های علمی
همکاری
المللی(دولتی
های مادر
خصوصی با
آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) آموزش عالی
(
علمی
های
همکاری
ارتباط و
خصوصی با دانشگاههای خارجی
کارفرمایان و دیگر بخش های اقتصادی)
صنعت
مؤسسات بازار(
ارتباط قوی با
برقراری
عالیومشابه
آموزش
خصوصی با
آموختگان و بازخورد گرفتن از پیامدهای آموزشی خود
دانش
با
ارتباط
برقراری
توسط آموزش عالی خصوصی
برقراری ارتباط تنگاتنگ با اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
غیردولتیاشتن واحد روابط عمومی فعال در خصوص برقراری ارتباط با بخشهای مختلف
تأکید بر د
همچون وزارت علوم ،مجلس شورای اسالمی
قانونگذار
نهادهای
با
ارتباط
برقراری
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه
فرهنگیراستای جذب دانشجویان بیشتر
مناسب در
تبلیغات
وبازاریابی
انقالب
شورایوعالی
برقراری ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان و والدین آنها به عنوان ذینفعان آموزش عالی
خصوصیارتباط با سطوح آموزشی مقاطع پایین تر همچون آموزش و پرورش و
برقراری
بهرهگیری از نظرات آنها

وضعیت مطلوب
رتبه
میانگین2
(/20)0
(2/20)9
(2/22)2
(2/92)2
(2/90)5
(2/00)2
(2/00)2
(5/22)2
(5/59)2
(5/25)00
(2/22)00

خی دو

*25/022
()sig=0.000

وضعیت موجود
رتبه
میانگین5
(/29)2
(2/92)00
(2/02)2
(2/22)00
(5/22)2
(2/22)0
(2/09)5
(2/22)2
(2/22)2
(2/2)9
(5/02)2

خی دو

*005/525
()sig=0.000

درجه آزادی
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 )8الزامات خرد ارتباطی
بر اساس نتایج آزمون خی دو ،در مجموع میزان اهمیت تمامی الزامات
خرد ارتباطی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایران،
متوسط به باال ارزیابی شدهاند .همچنین میزان توجه به تمامی الزامات
خرد ارتباطی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی کشور،
متوسط به پایین ارزیابی شدهاند
همانطور که در جدول باال نشان داده شده است ،آزمون فریدمن برای
وضعیت مطلوب(که برای بررسی معناداری رتبهبندی در این آزمون از
آماره خی دو استفاده میشود) با آماره  X2 =19/728و آزمون فریدمن
با آماره  X2 =779/929در سطح  0/09رتبه بندی به لحاظ آماری
معنادار بوده است.
بحث و نتیجه گیری
بر اساس اطالعات و نتایجی که در بخش یافتههای پژوهش ارائه شد ،در
این بخش به بحث و تفسیر این نتایج در  8بعد اصلی الزامات خرد توسعه
کیفی خصوصیسازی آموزشی پرداخته خواهد شد.
الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی
از بین الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی« ،اتخاذ رویکرد کیفیتگرا
توسط مؤسسین آموزش عالی خصوصی به جای رویکرد صرف انتفاعی و
اقتصادی» در رتبه اول به لحاظ اهمیت در توسعه کیفی آموزش عالی
قرار داشته است(جدول  .)4با توجه به اینکه ،ماهیت نظام آموزش عالی
غیرانتفاعی است ،مؤسسات آموزش عالی بخش خصوصی و
دستاندرکاران این مراکز باید با اتخاذ رویکرد افزایش کیفیت دائمی و
مستمر به منظور کسب مزیت رقابتی در بین دیگر مؤسسات آموزش
عالی خصوصی ،به ارائه خدمت بپردازند تا بتوانند به کسب جایگاه
مطلوبی در بین افراد جامعه و در بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
دولتی و غیردولتی و خصوصی دست یابند و این امر در صورتی امکان
پذیر خواهد بود که با توجه به درآمدهای محدود این بخش از آموزش
عالی به جای توجه به سودآوری به افزایش کیفیت ارائه خدمات خود به
انحاء مختلف بپردازند و هیچگاه به قیمت کسب سود بیشتر از کیفیت
خدمات خود نکاهند چون در چنین شرایطی به مرور زمان ضعیف و در
نهایت منحل میشوند.
«سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت دقیق بر عملکرد آموزش عالی
خصوصی توسط هیأت امنا» در رتبه دوم اهمیت در بین الزامات

سیاستگذاری و راهبردی قرار داشته است .به زعم بنی سی( )7381بدون
تردید جایگاه و موقعیت هیأتهای امنا به عنوان عالیترین و باالترین
مرجع تصمیمگیری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
اهمیت خاصی دارد .این نهادها به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری،
باید عهدهدار برنامهریزیهای راهبردی و عملیاتی برای وصول به اهداف
خود و آموزش عالی باشند .رسالت اصلی هیأتهای امنا ،تأمین استقالل
بیشتر دانشگاهها ،تمرکززدایی ،تسهیل تصمیمگیری ،تصمیمگیری کالن
بر پایه آرا و مشارکت اعضا و ایجاد پلی بین دانشگاه و جامعه میباشد .با
توجه به اهمیت و جایگاهی که هیأتهای امنا دارند ،نیاز است که
مؤسسات آموزش عالی خصوصی ،به اهمیت این امر توجه الزم را داشته
باشند و بر اساس تواناییهای هیأت امنای خود به برنامهریزی،
سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد خود بپردازند تا هرچه بیشتر موفقیت
مؤسسه خود را تضمین کنند.
«اتخاذ سیاستهای مناسب به منظور جذب درآمد بیشتر از منابع
اعتباری مختلف از طریق توسعه فعالیتهای علمی(آموزشی ،پژوهشی و
مشاورهای) درآمدزا» در رتبه سوم الزامات خرد سیاستگذاری و راهبردی
به لحاظ اهمیت قرار داشته است .این الزام توسط قورچیان و
حیدری( )7381نیز مهم تلقی شده است ( .)0222با توجه به
محدودیتهای مالی مؤسسات آموزش عالی خصوصی ،نیاز است که
مسئولین و دستاندرکاران این بخش ،با اتخاذ سیاستهای مناسب به
تقویت و توسعه فعالیتهای مختلف آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای
بپردازند تا از این طریق بتوانند به جذب درآمد بیشتر نائل شوند.
بر اساس نتایج گزارش شده در جدول« ،4اتخاذ سیاستهای حمایتگر
محیط رقابتی در آموزش عالی خصوصی» کمترین رتبه را در بین الزامات
خرد سیاستگذاری و راهبردی به لحاظ میزان توجه در توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی به خود اختصاص داده است .پژوهشگرانی
همچون آراسته و اسفندیاری( )7382و قورچیان و حیدری( )7381این
الزام را مهم تلقی کردهاند .آنچه در بخش خصوصی در کل و آموزش
عالی خصوصی به ویژه دارای اهمیت است ،حفظ جایگاه و موقعیت در
بین رقبا میباشد .مؤسسات آموزش عالی خصوصی باید به این توجه
داشته باشند در صورتی که به دنبال رقابت با دیگر مؤسسات آموزش
عالی هم دولتی و خصوصی باشند ،قادر خواهند بود نقاط قوت و ضعف
خود را شناسایی نموده و به منظور کسب جایگاهی بهتر در آموزش عالی
تالش کنند .به همین منظور این بخش از آموزش عالی کشور نیازمند
سیاستگذاریهای الزم در زمینه رقابت سازنده با مؤسسات آموزش عالی

دیگر با هدف ارتقای کیفیت همه جانبه خود هستند .دومین الزام خرد
سیاستگذاری و راهبردی به لحاظ کمترین میزان توجه در توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی« ،اتخاذ سیاستهای مناسب به منظور
جذب درآمد بیشتر از منابع اعتباری مختلف از طریق توسعه فعالیتهای
علمی(آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) درآمدزا» بوده است و این در
حالی است که این الزام جزو الزامات دارای اهمیت بیشتر تعیین شده بود.
«تدوین سیاستهای متناسب با سیاستگذاریها و استراتژیهای کالن
کشور در بخش آموزش عالی خصوصی» از بین الزامات خرد
سیاستگذاری و راهبردی ،به لحاظ میزان توجه در رتبه پایینی قرار داشته
است و این در حالی است که پژوهشگرانی همچون فیلدن و
الروکو( ،)9008چایی و هونگ( )9002و قورچیان و حیدری()7381
این الزام را مهم تلقی کردهاند .با توجه به اینکه مؤسسات آموزش عالی
خصوصی به عنوان بخشی در دل یک کل بزرگتر مشغول به فعالیت
است ،در صورتی به موفقیت الزم در فعالیتها و عملکرد خود خواهد
رسید که متناسب با استراتژیها و سیاستگذاریهایی که در سطح کالن
در آموزش عالی کشور اتخاذ شده است ،اقدام به سیاستگذاری و تدوین
استراتژی کند تا بتواند با همسویی و همراستایی با برنامههای کالن
موفقیت خود را تضمین کند.
الزامات خرد قانونی :نتایج نشان داد «بهرهگیری از نظرات تخصصی مشاور
حقوقی و قانونی در امور مؤسسات آموزش عالی خصوصی»« ،تدوین
قوانین و آییننامههای مالی و حسابرسی برای آموزش عالی خصوصی»
به عنوان الزامات خرد قانونی دارای اهمیت در توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی در نظر گرفته میشوند(جدول  .)9برای این
که این مؤسسات از طریق سرمایهگذاری و درآمد خود اداره میشوند و
برای انجام کلیه امور خود به دلیل اطمینان از عملکرد صحیح خود در
چارچوب قوانین و مقررات ،نیازمند بهرهگیری از نظرات یک مشاور
حقوقی آشنا به قوانین و مقررات آموزش عالی میباشند که بتواند در امور
مختلف اداری ،مالی و آموزشی و پژوهشی از عملکرد صحیح این بخش از
آموزش عالی اطمینان حاصل کنند .چون عمدتاً مسئولین و
دستاندرکاران مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از استادان دانشگاههای
دولتی هستند و ممکن است این افراد دارای سابقه مدیریتی و اجرایی
نباشند پس در این صورت ناگزیر از استفاده از نظرات تخصصی مشاور
حقوقی میباشند« .مقرراتزدایی و حذف مقررات دست و پاگیر» نیز
یکی از الزامات خرد قانونی است که میتواند در توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی یاریرسان باشد .چنانچه مؤسسات آموزش
عالی خصوصی سعی کنند در درون خود از مقررات دست و پاگیر پرهیز

کنند و تا حد امکان به مقرراتزدایی بپردازند ،میتوانند فرآیند انجام امور
مختلف خود را تسهیل کنند و به جای درگیر شدن در قوانین و مقررات
اضافی و غیرضروری بر ارتقا و بهبود کیفیت عملکرد خود تمرکز کنند.
الزامات خرد مالی و اقتصادی :بر اساس نتایج جدول « ،1برنامهریزیهای
هدفمند در راستای جلب سرمایهگذاران در آموزش عالی خصوصی»،
دارای بیشترین اهمیت در بین الزامات مالی و اقتصادی بوده است .این
الزام از نظر پژوهشگرانی همچون فیلدن و الروکو( )9008و قورچیان و
حیدری( )7381نیز مهم بیان شده است .با توجه به کمبود منابع مالی در
مؤسسات آموزش عالی خصوصی ،این بخش میتواند با برنامهریزیهای
صحیح اقدام به جلب اعتماد افراد و گروههای مختلف جهت
سرمایهگذاری در مؤسسات خود کند که این کار عمدتاً در مراحل قبل از
تشکیل مؤسسات امکانپذیر است که افرادی که در صدد تأسیس
مؤسسات آموزش عالی خصوصی هستند با رایزنیهای مختلف خود
بتوانند مشارکت سرمایهداران را جلب کنند« .تالش در راستای جذب
حمایتهای مالی شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران در آموزش عالی
خصوصی» در رتبه دوم به لحاظ اهمیت قرار دارد .مؤسسات آموزش
عالی خصوصی میتوانند پس از شروع به فعالیت ،با برنامهریزی مناسب
اقدام به جلب حمایتهای مالی از شرکتهای خصوصی کنند تا از این
طریق بتوانند بر بخشی از مشکالت مالی که گریبان گیر آنهاست فائق
آیند« .مهندسی مجدد و بازسازی ساختار مالی در آموزش عالی
خصوصی» هم از بین الزامات خرد قانونی دارای اهمیت بیشتری بوده
است .این الزام توسط قورچیان و حیدری( )7381نیز مهم تلقی شده
است .مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیاز به بازنگری و اصالح
ساختارهای مالی خود دارند تا از این طریق بتوانند نقاط ضعف خود را به
لحاظ مالی مشخص کنند و برنامهریزیهای بهتری داشته باشند.
بر اساس نتایج به دست آمده از لحاظ میزان توجه به الزامات خرد مالی و
اقتصادی« ،تالش در راستای جذب کمکهای مردمی ،موقوفات و
خیریه برای توسعه آموزش عالی خصوصی» کمترین رتبه را به خود
اختصاص داده است(جدول  .)1این نتایج بدین معناست که بخش
آموزش عالی خصوصی نتوانسته است آن گونه که شایسته است اقدام به
جذب کمکهای مردمی و موقوفات و خیریه به آن صورتی که در
آموزش و پرورش صورت میپذیرد کند که به منظور رفع این مشکل،
دستاندرکاران این بخش از آموزش عالی باید با مشارکت و همفکری
یکدیگر به جستجوی راههایی برای جلب موقوفات و خیریه بپردازند .دو
الزام «تالش در راستای جذب حمایتهای مالی شرکتهای خصوصی و
سرمایهگذاران در آموزش عالی خصوصی» و «مهندسی مجدد و بازسازی
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ساختار مالی در آموزش عالی خصوصی» در حالی که به عنوان مهمترین
الزامات خرد مالی و اقتصادی مشخص شده بودند ولی در عمل از میزان
توجه الزم در توسعه خصوصیسازی آموزش عالی برخوردار نبودهاند و
این نشان دهنده شکاف بین وضعیت مطلوب و آنچه باید باشد و وضعیت
موجود و آنچه در واقع هست میباشد.
الزامات خرد آموزشی و پژوهشی :نتایج نشان داد که « ارائه آموزش با
کیفیت باال در آموزش عالی خصوصی» ،دارای بیشترین اهمیت و رتبه
اول را در بین الزامات آموزشی و پژوهشی در توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی کشور به خود اختصاص داده است .این
الزام توسط پژوهشگرانی همچون داکزمال( ،)9001یوسف ،عثمان و
ویلکینسون( ،)9008فیلدن و الروکو( ،)9008محمود(،)9008
تام( ،)9077اوسوکویا( ،)9001لیم( ،)9070کاسیالس(،)9070
اسالنتچوا -دارست( ،)9070لِین( )9070و پرافامونتریپونگ( )9070نیز
مهم تلقی شده است .با توجه به اینکه اصلیترین فعالیت مؤسسات
آموزش عالی خصوصی ،آموزش میباشد نیاز است که در این مؤسسات
این آموزش با کیفیت باال ارائه شود تا بتواند به عنوان مزیت رقابتی برای
آن مؤسسه آموزش عالی به حساب آید .مسئولین و دستاندرکاران
آموزش عالی خصوصی باید به این نکته توجه داشته باشند که به دلیل
مشکالت مالی به هیچ عنوان از کیفیت آموزش خود نکاهند چون رمز
ماندگاری آنها در محیط رقابتی با مؤسسات آموزش عالی دولتی و
خصوصی دیگر ،ارائه آموزش متناسب با نیازهای جامعه و بازار و با کیفیت
در خور دانشجویان است .دومین الزام خرد آموزشی و پژوهشی مهم از
دیدگاه پاسخدهندگان« ،پیروی از شیوهها و فناوریهای نوین آموزش و
یادگیری در آموزش عالی خصوصی» بوده است .این الزام توسط شاه و
براون( ،)9002تسنیمی و سجادی ( )7380و آل آقا و همکاران()7381
نیز مهم تلقی شده است .با توجه به اینکه مهمترین الزام خرد آموزشی و
پژوهشی ،ارائه آموزش با کیفیت تعیین شده بود ،این امر در صورتی
محقق خواهد شد که آموزش به شیوهای نوین و با بهرهگیری از روشها و
فناوریهای نوین آموزشی صورت پذیرد تا بتواند کیفیت ارائه آموزش را
ارتقا بخشد و زمینه موفقیت بیشتر مؤسسات آموزش عالی خصوصی را
فراهم آورد.
«جذب اعضای هیأت علمی واجد شرایط و تمام وقت توسط مؤسسات
آموزش عالی خصوصی» در رتبه سوم الزامات خرد آموزشی و پژوهشی
به لحاظ اهمیت قرار داشته است .این الزام از دیدگاه پژوهشگرانی
همچون اسالنتچوا -دارست( ،)9070پرافامونتریپونگ( ،)9070چایی و
هونگ( ،)9002برناسکونی( ،)9001وارقسه( ،)9004تیکسریا(،)9002

وِلچ( ،)9001ساسپیتسین و ساسپیتسینا( ،)9001اوسوکویا(،)9001
جانتان و همکاران( ،)9001پاچاشویلی( ،)9001یوسف ،عثمان و
ویلکینسون( ،)9008شوارتزمن( )9009و آل آقا و همکاران( )7381نیز
مهم تلقی شده است .با توجه به اینکه اعضای هیأت علمی هر دانشگاه یا
مؤسسه آموزش عالی ،قلب تپنده آن به حساب میآیند ،مسئولین و
دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی باید به این نکته توجه داشته
باشند که به منظور ارائه آموزش با کیفیت ،نیازمند جذب اعضای هیأت
علمی تمام وقت هستند .یکی از مشکالت عمده آموزش عالی خصوصی
در کشور و در جهان ،این است که عمدتاً این مؤسسات از اعضای هیأت
علمی دانشگاههای دولتی به صورت پاره وقت استفاده میکنند .مؤسسات
آموزش عالی خصوصی نمیتوانند توقع داشته باشند که اعضای هیأت
علمی پاره وقت به مؤسسات آنها احساس تعهد کافی را داشته باشند و
دلسوزانه و با کمال میل در راستای ارائه آموزش با کیفیت باال تالش
کنند .پس چنانچه مؤسسات آموزش عالی خصوصی در صدد کسب
جایگاه باال در نظام آموزش عالی هستند ،نیاز است که به تمامی عواملی
که بر ارائه خدمات با کیفیت باالتر تأثیرگذار هستند توجه کنند و بر
اساس اولویت به تدارک آنها بپردازند .چهارمین الزام خرد آموزشی و
پژوهشی به لحاظ اهمیت« ،ارائه برنامهها و رشتههای تحصیلی متنوع و
مورد نیاز بازار توسط آموزش عالی خصوصی» میباشد .اهمیت این الزام
با نظر افرادی همچون کاسیالس( ،)9070برناسکونی(،)9001
آلِمو( ،)9070اسالنتچوا -دارست( ،)9070وارقسه( ،)9004آلتباخ و
لِوی( ،)9009لِوی( ،)9070داکزمال( ،)9001ملکی( ،)7384آل آقا و
همکاران( )7381و آراسته و اسفندیاری( )7382همسو بوده است .با
توجه به مبتنی بودن ویژگیهای آموزش عالی خصوصی بر ویژگیها و
مکانیسمهای بازار ،این بخش از آموزش عالی نیاز است که به ارائه
رشتههایی متنوعتر نسبت به بخش دولتی و بر اساس نیازهای
بخشهای مختلف بازار کار بپردازد تا به این صورت به خدمات خود تنوع
بخشد .مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیاز است از نیازها و انتظارات
متقاضیان خود به درستی اطالع یابند و بر آن اساس به برنامهریزیهای
آموزشی بپردازند.
«فراهم آوردن امکان فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی
مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در رتبه پنجم اهمیت الزامات خرد
آموزشی و پژوهشی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی کشور
قرار داشته است .با توجه به مشخص شدن اهمیت جذب اعضای هیأت
علمی تمام وقت جهت توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ،این
اعضای هیأت علمی نیاز به بالندگی حرفهای دارند که مؤسسات آموزش

عالی خصوصی از طریق فراهم آوردن فرصت مطالعاتی برای این افراد
زمینه الزم را برای رشد و بالندگی آنها فراهم میسازند و این امر خود
میتواند عامل انگیزشی برای اعضای هیأت علمی این مؤسسات به
حساب آید .بر اساس نتایج گزارش شده در جدول « ،1انعقاد قرارداد با
دانشگاههای خارجی در راستای تبادل دانشجو» به لحاظ میزان توجه در
خصوصیسازی آموزش عالی ،کمترین رتبه را در بین الزامات خرد
آموزشی و پژوهشی به خود اختصاص داده است .مؤسسات آموزش عالی
خصوصی میتوانند با انعقاد قرارداد با دانشگاههای معتبر بینالمللی به
تبادل دانشجو بپردازند و به این صورت زمینه توسعه را برای خود فراهم
آورند چون به این صورت تبادل دانش و اطالعات جدید صورت میگیرد
و همینطور امکان آشنا شدن با شیوهها و فناوریهای نوین مورد استفاده
در دانشگاههای خارجی برای آنها فراهم میشود.
«تالش در راستای جذب دانشجویان بینالمللی بیشتر در آموزش عالی
خصوصی» نیز یکی دیگر از الزامات خرد آموزشی و پژوهشی است که از
توجه کمی برخوردار بوده است .این الزام از دیدگاه تام( )9077نیز مهم
تلقی شده است .با توجه به اینکه یکی از معیارهای رتبهبندی دانشگاهها و
اعتبارسنجی آنها ،تعداد دانشجویان خارجی آنها میباشد ،مؤسسات
آموزش عالی خصوصی میتوانند با تالش در راستای جذب دانشجویان
بینالمللی هم این شاخص را در خود افزایش دهند و هم با کسب شهریه
از این دانشجویان به نوعی به درآمدزایی بپردازند « .فراهم آوردن امکان
فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی
خصوصی» نیز یکی دیگر از الزامات خرد دارای اهمیت آموزشی و
پژوهشی است که علی رغم مهم بودن در آموزش عالی خصوصی کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .یکی دیگر از الزامات خرد آموزشی و
پژوهشی که از توجه کمتری برخوردار بوده است « ،ارائه و فروش
خدمات مختلف آموزشی ،مشاورهای و پژوهشی به بخشهای مختلف
اقتصادی و اجتماعی کشور توسط آموزش عالی خصوصی» میباشد .این
در حالی است که پژوهشگرانی همچون اسالنتچوا -دارست(،)9070
اسپینوزا( ،)9008گینسبرگ و همکاران( )9001و اردشیری( ،)7381این
گویه را به عنوان یک الزام مهم تلقی کردهاند .با توجه به محدودیت منابع
مالی مؤسسات آموزش عالی خصوصی ،ارائه خدمات مختلف آموزشی،
پژوهشی و مشاورهای به دیگر بخشهای جامعه ،عاملی جهت درآمدزایی
این مؤسسات به حساب میآید .از این طریق هم ارتباطات آموزش عالی
خصوصی کشور با بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی کشور بیشتر میشود و هم تنوعی در منابع مالی آنها ایجاد
میشود.

الزامات خرد مدیریتی و سازمانی :نتایج تحلیل داده ها نشان داد
«توانمندی و تجربه مدیران و هیأت مؤسس آموزش عالی خصوصی در
شکلدهی به این نظام» ،دارای بیشترین اهمیت و رتبه اول در بین
الزامات مدیریتی و سازمانی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش
عالی کشور بوده است(جدول  .)8با توجه به اینکه مدیران و هیأت
مؤسس مؤسسات آموزش عالی خصوصی ،افراد کلیدی هستند که
سنگ بنای اولیه این مؤسسات را میگذارند ،نیاز است که این افراد از
توان و تجربه و هوشمندی الزم جهت برنامهریزی صحیح آموزشی
برخوردار باشند تا بتوانند با پایهگذاری یک نظام درست در مؤسسه خود،
گام به گام به سمت موفقیت پیش روند .چنانچه مدیران و مؤسسین این
مراکز افرادی بی تجربه باشند ،از ابتدای شکلگیری مؤسسات آنها دچار
مشکل خواهد بود و در بلندمدت این مشکالت افزایش خواهند یافت و
در برخی موارد ضررهای ناشی از بیتجربگی و عدم توانمندی الزم
تصمیمگیرندگان این مراکز ،قابل جبران نخواهد بود.
دومین الزام خرد مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت« ،مدیریت صحیح
و هدفمند منابع در راستای توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی»
تعیین شده است .این الزام مورد نظر افرادی چون ریزوی( )9001و
تیکسریا( )9002نیز بوده است .با توجه به محدودیت منابع مختلف
انسانی ،مالی و مادی و اطالعاتی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی،
نیاز است که این منابع به صورت صحیح و هدفمند و بر اساس
اولویتهای مؤسسه مدیریت و تخصیص داده شوند تا بتوانند از منابع
محدود حداکثر بهرهبرداری را در راستای اثربخشی عملکرد خود داشته
باشند و این امر خود نیازمند هوشمندی و تجربه و توانمندی مدیران این
مؤسسات میباشد « .تالش در راستای جلب رضایت اعضای هیأت
علمی و کارکنان آموزش عالی خصوصی جهت عملکرد بهتر» در رتبه
سوم اهمیت قرار داشته است .با توجه به اینکه یکی از منابع اصلی هر
سازمانی منابع انسانی آن هستند ،مؤسسات آموزش عالی نیز از این قاعده
مستثنی نیستند .بنابراین این مؤسسات به منظور داشتن عملکردی بهتر
و کیفیتر ،نیازمند جلب رضایت اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان
خود هستند تا تعهد آنها در قبال مؤسسه افزایش یابد و در راستای بهبود
اثربخشی مؤسسه آموزش عالی خود گام بردارند.
«رقابت با دیگر مؤسسات آموزش عالی خصوصی و دولتی از طریق
افزایش کیفیت خدمات» از دیدگاه نمونه در رتبه چهارم الزامات خرد
مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت قرار داشته است .این الزام از دیدگاه
پژوهشگرانی همچون آلتباخ و همکاران( ،)9002آلتباخ و لِوی(،)9009
ریزوی( ،)9001داکزمال( ،)9001یوسف ،عثمان و ویلکینسون(،)9008
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راموس( ،)9002سیوالینگام( ،)9001آل آقا و همکاران(،)7381
اردشیری( )7381و آراسته و اسفندیاری( )7382نیز مهم تلقی شده
است .همچنانکه در بخشهای قبلی نیز بیان شد ،مؤسسات آموزش عالی
خصوصی باید به این مسأله توجه داشته باشند که در صورتی در نظام
آموزش عالی موفقیت بیشتری کسب میکنند که به رقابت با دیگر
همتایان خود بپردازند و از این طریق نقاط ضعف خود را شناسایی کنند و
در راستای تقویت خود گام برداشته تا در مقایسه با رقبای همتای خود از
مزیت رقابتی بیشتری برخوردار باشند و از آنها در ارائه خدمات کیفیتر
پیشی بگیرند .پنجمین الزام خرد مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت،
«بهرهگیری از تجارب مؤسسات آموزش عالی خصوصی موفق داخلی و
خارجی» بوده است .با توجه به اینکه یکی از شیوههایی که میتواند به
موفقیت سازمانها یاری رساند بهینهکاوی تجارب سازمانهای مشابه
موفق میباشد ،دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور باید به این
امر توجه داشته باشند که با بررسی تجارب مؤسسات آموزش عالی
خصوصی موفق داخلی و خارجی ،میتوانند با راهها و شیوههایی که آنها
در پیش گرفته اند آشنا شوند و به جای آزمون و خطا کردن ،بر اساس
شرایط خود از تجارب دیگر مؤسسات موفق استفاده کنند.
«تقویت روحیه مشارکت و فعالیتهای گروهی در بین دستاندرکاران
آموزش عالی خصوصی» در رتبه ششم الزامات مدیریتی و سازمانی به
لحاظ اهمیت قرار داشته است .این الزام توسط قورچیان و
حیدری( )7381نیز بیان شده است .با توجه به اینکه یکی از رموز
موفقیت سازمانها در عصر حاضر ،مشارکت تمامی بخشهای مختلف
سازمان در راستای رسیدن به اهداف سازمان میباشد ،در آموزش عالی
خصوصی نیز ،مشارکت افراد با یکدیگر میتواند موجبات موفقیت سازمان
را فراهم آورد .چون با مشارکت افراد با تخصص و تجربههای متفاوت ،امور
آموزش عالی خصوصی از جنبههای مختلف بررسی میشود و مدنظر
قرار میگیرد و این امر میتواند تمامی مسائل را در ارتباط با یکدیگر مد
نظر قرار داده و حل کند.
«تعیین اهداف و استراتژیهای روشن و شفاف برای خصوصیسازی
آموزش عالی» در رتبه هفتم اهمیت قرار داشته است .این الزام توسط
اسالنتچوا -دارست( )9070و قورچیان و حیدری( )7381نیز مورد تأیید
قرار گرفته است .با توجه به اینکه یکی از رموز موفقیت مدیریت،
هدفگذاری صحیح میباشد ،در آموزش عالی خصوصی نیز نیاز است که
دستاندرکاران این بخش نیز به درستی و به گونهای شفاف به
هدفگذاری بپردازند تا بر اساس اهداف شفاف بتوان استراتژیهای الزم و
مناسب را اتخاذ نمود.

هشتمین الزام خرد مدیریتی و سازمانی به لحاظ اهمیت« ،برخورداری
دستاندرکاران و برنامهریزان آموزش عالی خصوصی از مهارتهای
تخصصی و فنی الزم» تعیین شده است .این الزام توسط قورچیان و
حیدری( )7381نیز بیان شده است .یکی از مشکالتی که در کشور
گریبانگیر سازمانهای مختلف میباشد ،عدم برخورداری برخی از
اعضای سازمان به ویژه اعضای کلیدی سازمان ،از مهارتها و تخصص
الزم است و این امر ممکن است در آموزش عالی خصوصی کشور نیز
وجود داشته باشد .بنابراین دستاندرکاران این بخش از آموزش عالی
کشور باید به این مسأله توجه داشته باشند که حتی در صورت عدم
برخورداری از مهارتهای تخصصی و فنی الزم برای اداره بخشهای
مختلف ،میتوان از مشاوره افراد دارای تخصص و تجربه بیشتر استفاده
نمود و تصمیمات را تخصصیتر و دقیقتر اتخاذ کرد.
«رشد روحیه نوآورانه و خالقانه در بخشهای مختلف آموزش عالی
خصوصی» به لحاظ اهمیت در رتبه نهم الزامات مدیریتی و سازمانی قرار
گرفته است .این الزام توسط قورچیان و حیدری( )7381نیز بیان شده
است .آنچه در هر سازمانی میتواند موجبات عملکرد به شیوهای متفاوت
را فراهم آورد وجود روحیه نوآوری و خالقیت در اعضای آن سازمان
میباشد که با ارائه راه حلها و شیوههای جدید و متفاوت از آنچه در
سازمانهای رقیب در حال رخ دادن است ،بتوانند در مرحلهای جلوتر از
رقبا قرار بگیرند .این امر در مورد مؤسسات آموزش عالی خصوصی و
آموزش عالی خصوصی کشور نیز صادق میباشد .با رشد روحیه نوآوری و
خالقیت در بین دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور ،این
بخش میتواند با ارائه ایدههای نو و روشهای جدید به ارائه خدمات
آموزشی و پژوهشی به شیوهای متفاوت از دیگر بخشهای آموزش عالی
بپردازد و به این صورت برای خود مزیت رقابتی ایجاد کند.
«بهرهگیری از شیوهها و مکانیسمهای مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد
توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در رتبه دهم اهمیت در بین
الزامات مدیریتی و سازمانی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش
عالی کشور قرار دارد .پژوهشگرانی همچون اسالنتچوا -دارست(،)9070
ریزوی( ،)9001فیلدن و الروکو( )9008و داکزمال( )9001نیز این الزام را
مهم تلقی کردهاند .با توجه به اینکه توجه به بحث کیفیت ارائه خدمات،
اصلیترین نقش را در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی ایفا
میکند در نتیجه بهرهگیری از شیوههای مدیریت کیفیت به منظور
ارتقای حداکثری کیفیت خدمات مختلفی که در آموزش عالی خصوصی
ارائه میشود ،میتواند به تضمین کیفیت این بخش کمک کند .بنابراین
نیاز است که دستاندرکاران این بخش با آشنایی با شیوههای مختلف

بهبود کیفیت مستمر آشنا شوند و متناسب با شرایط مؤسسات خود از
شیوه مناسب استفاده کنند .براساس نتایج گزارش شده در جدول ،8الزام
«مهندسی مجدد و بازسازی ساختار نیروی انسانی در آموزش عالی
خصوصی» از کمترین توجه در بین الزامات مدیریتی و سازمانی در
فرآیند خصوصیسازی آموزش عالی کشور برخوردار بوده است که این
الزام از نظر قورچیان و حیدری( )7381مهم تشخیص داده شده بود.
الزامات «بهرهگیری از یک طرح و مدل جامع برای فعالیت مؤسسات
آموزش عالی خصوصی از ابتدای تأسیس»« ،مهندسی مجدد و بازسازی
فرآیندهای عملیاتی در آموزش عالی خصوصی» همراستا با نظر
لِوی( )9070و قورچیان و حیدری(« ،)7381اصالح روشها و الگوهای
مدیریتی آموزش عالی خصوصی و اتخاذ شیوههای مدیریت دموکراتیک
و مشارکتی» همراستا با نظرات آلتباخ و همکاران( ،)9002اسالنتچوا-
دارست( ،)9070قورچیان و حیدری( )7381و آل آقا و
همکاران(« ،)7381ایجاد ساختار منعطف در آموزش عالی خصوصی»
همراستا با نظر داکزمال( ،)9001قورچیان و حیدری( )7381و آراسته و
اسفندیاری(« ،)7382تعیین اهداف و استراتژیهای روشن و شفاف برای
خصوصیسازی آموزش عالی»« ،بهرهگیری از تجارب مؤسسات آموزش
عالی خصوصی موفق داخلی و خارجی»« ،تلفیق و بهرهگیری از
هنجارهای مدیریتی مرتبط با شرکتهای خصوصی و اصول بازار در
آموزش عالی خصوصی»« ،بهرهگیری از تجارب متخصصین علوم تربیتی
در برنامهریزی و طرحریزی جامع آموزشی و درسی مؤسسات آموزش
عالی خصوصی» و «بهرهگیری از شیوهها و مکانیسمهای مدیریت
کیفیت و بهبود عملکرد توسط مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در
توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی نقش داشتهاند در حالیکه در
وضعیت موجود خصوصیسازی آموزش عالی کشور در بین الزامات خرد
مدیریتی و سازمانی کمترین توجه به این الزامات شده است.
الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی :مبتنی بر نتایج ارائه شده در جدول ،2
«تالش در راستای جلب اعتماد مردم به آموزش عالی خصوصی» ،دارای
بیشترین اهمیت و رتبه اول در بین الزامات اجتماعی و فرهنگی تعیین
شده است .از دیدگاه پژوهشگرانی همچون اسالنتچوا – دارست(،)9070
ملکی( ،)7384قورچیان و حیدری( )7381و آراسته و
اسفندیاری( )7382نیز این الزام مهم تلقی شده است .با توجه به اینکه
مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیازمند جذب دانشجو هستند ،باید در
راستای جلب اعتماد افراد جامعه اقدامات الزم را انجام دهند که به لحاظ
فرهنگی و اجتماعی بتوانند خود را به عنوان بخش دارای کیفیت آموزش
عالی به مردم بشناسانند تا افراد جامعه با انتخاب خود به سمت این

مؤسسات ترغیب شوند نه از روی ناچار و در آخرین انتخاب ،فرزندان خود
را راهی این دسته از مؤسسات آموزش عالی کنند.
«اطالعرسانی عمومی به جامعه نسبت به نوع خدمات و عملکرد
مؤسسات آموزش عالی خصوصی» در رتبه دوم اهمیت در بین الزامات
اجتماعی و فرهنگی قرار داشته است .با توجه به اینکه جلب اعتماد
عمومی در جامعه یکی از الزامات خرد اجتماعی و فرهنگی مهم تعیین
شده بود به همین منظور آموزش عالی خصوصی کشور میتواند با
اطالعرسانی عمومی از طریق رسانههای عمومی مختلف ،به معرفی خود
و نوع و نحوه عملکرد خود بپردازند تا به این صورت بتوانند اعتماد افراد
جامعه را با آگاهی جلب کنند« .ایجاد اعتماد ،انگیزه و تعهد در بین
دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی» در رتبه سوم اهمیت در توسعه
کیفی خصوصیسازی آموزش عالی قرار داشته است .با توجه به اینکه
دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی گردانندگان اصلی این بخش
هستند ،بنابراین باید در بین آنها فرهنگ اعتماد و تعهد ،نهادینه و تقویت
شود تا با تمام وجود برای این بخش گام بردارند و موفقیت همه جانبه
این بخش جزء اهداف آنها باشد .همچنانکه نتایج نشان داد ،از بین الزامات
خرد اجتماعی و فرهنگی« ،اطالعرسانی عمومی از طریق رسانهها در
زمینه نیازها و کمبودهای مؤسسات آموزش عالی خصوصی» کمترین
میزان توجه را به خود اختصاص داده است .یکی از شیوههایی که از
طریق آن میتوان حمایتهای مختلف از بخشهای مختلف جامعه
جلب نمود ،اطالعرسانی از طریق رسانههای عمومی در خصوص نیازها و
محدودیتهای این بخش از آموزش عالی میباشد تا از این طریق افراد و
سازمانهایی که حاضر به حمایت مالی یا سرمایهگذاری در این بخش
هستند با مشکالت و مسائل متبال به این مؤسسات آشنایی پیدا کنند و
آگاهانه به حمایت بپردازند .الزامات «تالش در راستای جلب اعتماد مردم
به آموزش عالی خصوصی» و «اطالعرسانی عمومی به جامعه نسبت به
نوع خدمات و عملکرد مؤسسات آموزش عالی خصوصی» ،علی رغم
اینکه از اهمیت باالیی در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی
برخوردار هستند ،ولی در عمل در توسعه خصوصیسازی آموزش عالی از
توجه کمتری برخوردار بوده است.
الزامات خرد زیرساختی« :تالش برای توسعه امکانات و
زیرساختها(ساختمانها ،کتابخانهها ،آزمایشگاهها و تجهیزات و
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی) در آموزش عالی خصوصی» ،دارای
بیشترین اهمیت و رتبه اول در بین الزامات خرد زیرساختی بوده است.
پژوهشگرانی همچون فیلدن و الروکو( ،)9008فیلدن و وارقسه(،)9002
تیکسریا( ،)9002یوسف ،عثمان و ویلکینسون( ،)9008داکزمال(،)9001

67

دوفصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،سال اول ،شماره  ،3بهار و تابستان 7329

برناسکونی( ،)9001چایی و هونگ( ،)9002تام( ،)9077نیازی و
ماک( ،)9001پاچاشویلی( ،)9001لیم( )9070و آراسته و
اسفندیاری( )7382نیز به اهمیت این الزام اشاره داشتهاند .با توجه به
اینکه مؤسسات آموزش عالی خصوصی برای ارائه خدمات بهتر و باکیفیت
نیازمند استفاده از امکانات و زیرساختهای الزم هستند ،نیاز است که در
این بخش از آموزش عالی ،تمامی دستاندرکاران آن به توسعه حداکثری
این امکانات و زیرساختها بپردازند تا بتوانند شرایط مناسب را برای ورود
و استفاده دانشجویان به عنوان اصلیترین مشتریان این بخش فراهم
آورند.
«بهرهگیری از فناوریهای نوین در زمینه سختافزاری و نرمافزاری در
آموزش عالی خصوصی» در رتبه دوم اهمیت الزامات خرد زیرساختی
قرار داشته است .افرادی همچون تام( )9077و ریزوی( )9001نیز این
الزام را مهم دانستهاند .با اذعان به اینکه در عصر فناوری اطالعات و
ارتباطات به سر میبریم ،ناگزیر مؤسسات آموزش عالی خصوصی مجبور
به استفاده از فناوریهای نوین هستند و دستاندرکاران این بخش باید
حداکثر تالش خود را بکنند تا فناوریهای الزم و جدید را فراهم آورند.
«بررسی کشش تقاضا در منطقه برای خدمات آموزش عالی خصوصی»
در رتبه سوم اهمیت در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی قرار
داشته است.
با توجه به اینکه مؤسسات آموزش عالی خصوصی در سراسر کشور
پراکنده هستند ،به منظور جذب دانشجوی بیشتر نیاز است که مبتنی بر
فعالیتهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف و
نیازهایی که در هر منطقه وجود دارد برنامهریزی کنند و برنامههای
آموزشی خاص را در هر منطقه بر اساس ظرفیت موجود در آن بخش
انجام دهند .بر اساس نتایج گزارش شده در جدول « ،70بررسی کشش
تقاضا در منطقه برای خدمات آموزش عالی خصوصی»« ،بهرهگیری از
فناوریهای نوین در زمینه سختافزاری و نرمافزاری در آموزش عالی
خصوصی» و «تالش برای توسعه امکانات و زیرساختها(ساختمانها،
کتابخانهها ،آزمایشگاهها و تجهیزات و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی)
در آموزش عالی خصوصی» از بین الزامات خرد زیرساختی ،کمترین رتبه
را به لحاظ میزان توجه به آنها در توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش
عالی به خود اختصاص دادهاند .در واقع آنچه در خصوصیسازی آموزش
عالی رخ داده است توجه کمتر به آن دسته از الزاماتی است که دارای
بیشترین اهمیت بودهاند و این شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت
موجود را میرساند.

الزامات خرد ارتباطی :تحلیل نتایج همچنین نشان داد که «ارتباط و
همکاریهای علمی(آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) آموزش عالی
خصوصی با دانشگاههای مادر دولتی» ،دارای بیشترین اهمیت و رتبه اول
در بین الزامات خرد ارتباطی بوده است(جدول  .)77این الزام توسط
پژوهشگرانی همچون برناسکونی( ،)9001سیوالینگام(،)9001
ساسپیتسین و ساسپیتسینا( )9001و آل آقا و همکاران( )7381نیز مهم
تلقی شده است .با توجه به اینکه دانشگاه دولتی مادر از قدمت بیشتر و
پشتوانه علمی و امکانات و تجهیزات قوی تری برخوردارند ،مؤسسات
آموزش عالی خصوصی با برقراری ارتباط مستمر و متقابل با این
دانشگاهها میتوانند هم به لحاظ علمی به رشد و توسعه خود بپردازند و
هم با انعقاد تفاهمنامههایی از امکانات آنها در راستای ارائه خدمات بهتر به
دانشجویان استفاده کنند.
«همکاریهای علمی بینالمللی(آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) آموزش
عالی خصوصی با دانشگاههای خارجی» در رتبه دوم اهمیت الزامات
ارتباطی قرار داشته است .این الزام مورد تأیید پژوهشگرانی همچون
لِوی( ،)9070سیوالینگام( ،)9001تام( )9077و ساسپیتسین و
ساسپیتسینا( )9001نیز بوده است .همکاریهای مختلف با دانشگاههای
بینالمللی منجر به آشنایی با نحوه عملکرد این مراکز و تبادل
اطالعات سازنده خواهد شد و زمینه انجام طرحهای مشترک
آموزشی و پژوهشی را فراهم میآورد و همچنین میتواند با تبادل
دانشجو ،هم از دانش روز مورد استفاده در آنها از طریق فرستادن
دانشجویان داخلی به آن دانشگاهها را فراهم آورد و هم با ورود
دانشجویان آنها به مراکز آموزش عالی خصوصی ،کسب درآمد نمود
و همچنین با تبادل اعضای هیأت علمی از دانش و معلومات آنها نیز
استفاده نمود و این امر در کل منجر به بهبود و رشد فعالیتهای
آموزش عالی خصوصی میشود.
«ارتباط و همکاریهای علمی(آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای)
آموزش عالی خصوصی با مؤسسات آموزش عالی مشابه» در بین
الزامات ارتباطی در رتبه سوم اهمیت قرار داشته است .با توجه به
اینکه مراکز آموزش عالی مشابه ،دارای شرایط مشابه هستند ،با
برقراری ارتباط با آنها و همکاری و انجام فعالیتهای مشترک
میتوان از تجارب آنها استفاده نمود و در ابعاد مختلف فعالیتهای
خود ،با شیوه و روشهایی که در مؤسسات مشابه در حال استفاده
میباشد آشنا شد و همچنین از امکانات و تجهیزات یکدیگر
استفاده بهینه کرد .همکاری با مؤسسات آموزش عالی خصوصی

دیگر منجر به شناخت موانع و مشکالت مشترک میشود و با
همفکری ،میتوان راه چارهای برای حل مشکالت پیدا کرد.
چهارمین الزام ارتباطی به لحاظ اهمیت «برقراری ارتباط قوی با
بازار(صنعت و کارفرمایان و دیگر بخشهای اقتصادی) توسط
آموزش عالی خصوصی» بوده است .از دیدگاه پژوهشگرانی همچون
شاه و براون( ،)9002آلتباخ و لِوی( ،)9009آلتباخ و
همکاران( ،)9002بالباچوسکی و شوارتزمن( ،)9077اسالنتچوا-
دارست( )9070و استرومکوئیست( )9001نیز این الزام مهم بوده
است .با توجه به اینکه فعالیت اصلیای که مؤسسات آموزش عالی
در کل و مؤسسات آموزش عالی خصوصی به ویژه انجام میدهند،
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی و
صنعت است ،با برقراری ارتباط نزدیکتر با آنها میتواند نیاز آنها را
دقیقتر شناسایی کنند .همچنین با برقراری ارتباط با صنعت و
دیگر بخشهای اقتصادی جامعه ،میتوان از نیازهای پژوهشی،
آموزشی و مشاورهای آنها اطالع پیدا کرده و به ارائه خدمات به این
بخشها اقدام کرد و از این طریق کسب درآمد کرد« .برقراری
ارتباط با دانشآموختگان و بازخورد گرفتن از پیامدهای آموزشی
خود» در رتبه پنجم اهمیت در توسعه کیفی خصوصیسازی
آموزش عالی قرار داشته است .مؤسسات آموزش عالی خصوصی با
برقراری ارتباط با دانشآموختگان به عنوان بروندادهای نظام
آموزش عالی ،میتوانند از سطح عملکرد خود آگاهی یابند و نقاط
قوت و ضعف خود را بشناسد و در راستای بهبود عملکرد خود گام
بردارند .بر اساس نتایج گزارش شده در جدول  ،77الزامات خرد
ارتباطی «همکاریهای علمی بینالمللی(آموزشی ،پژوهشی و
مشاورهای) آموزش عالی خصوصی با دانشگاههای خارجی»،
«برقراری ارتباط قوی با بازار(صنعت و کارفرمایان و دیگر بخشهای
اقتصادی) توسط آموزش عالی خصوصی»« ،برقراری ارتباط با
سطوح آموزشی مقاطع پایینتر همچون آموزش و پرورش و
بهرهگیری از نظرات آنها»« ،برقراری ارتباط با دانشآموختگان و
بازخورد گرفتن از پیامدهای آموزشی خود» و «ارتباط و
همکاریهای علمی(آموزشی ،پژوهشی و مشاورهای) آموزش عالی
خصوصی با دانشگاههای مادر دولتی» از میزان توجه کمتری در
توسعه خصوصیسازی آموزش عالی برخوردار بودهاند و این در
حالی است که این الزامات به عنوان مهمترین الزامات توسعه کیفی
خصوصیسازی آموزش عالی کشور شناخته شدهاند و این امر

بیانگر فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب است.
همچنانکه نتایج این پژوهش نشان داد ،اکثریت الزامات خرد  8گانه
از دیدگاه اعضای نمونه دارای اهمیت متوسط به باال در توسعه
کیفی خصوصی سازی آموزش عالی هستند و این در حالی است
که اکثریت این الزامات از میزان توجه متوسط به پایین در فرآیند
خصوصی سازی آموزش عالی برخوردار بودهاند .این امر میتواند
ناشی از این باشد که طی دهه های گذشته در کشور بر توسعه و
رشد کیفی خصوصیسازی آموزش عالی تأکید شده است و از ابعاد
کیفی این توسعه تا حدودی غفلت شده است .رمز موفقیت این
تحول ساختاری در نظام آموزش عالی کشور ،توجه به رشد کمی و
کیفی همگام این فرآیند است .عالوه بر عوامل و زمینه ها و
بسترهایی که در محیط بیرون از آموزش عالی خصوصی و در
سطح کالن باید فراهم شود ،این بخش از آموزش عالی به عنوان
مجریان و دست اندرکاران اصلی خصوصیسازی آموزش عالی ،در
درون خود نیز باید پیش بایستها و الزامات توسعه کیفی خود را
نیز فراهم کند ،که مبتنی بر مطالعه عمیق مبانی نظری حوزه
خصوصی سازی آموزش عالی و نتایج حاصل از تحلیل محتوای
مصاحبههای انجام شده و اجرای پرسشنامه پژوهش ،الزامات خرد
توسعه کیفی خصوصیسازی آموزش عالی در  8بعد اصلی
شناسایی شد که نتایج حاکی از آن بودند که طی سالهای اخیر
آموزش عالی خصوصی ،آنچنان که شایسته است بر توسعه کیفی
این فرآیند تأکید نداشته است و با توجه به اینکه رمز بقای این
بخش از آموزش عالی کشور ،ارائه خدمات با کیفیت بیشتر از
جوانب مختلف می باشد ،نیاز است که مسئوالن و دست اندرکاران
این بخش ،به الزامات و ضروریاتی که زمینهساز توسعه کیفی آنها
میباشد بذل توجه بیشتری داشته باشند و در برنامهریزیها و
سیاستگذاریهای خود بر این الزامات تأکید کنند.
با توجه به نتایج حاصل شده ،به منظور توسعه کیفی فرآیند
خصوصیسازی آموزش عالی در کشور در سطح خرد و اقداماتی که
توسط آموزش عالی خصوصی به عنوان مجریان و دستاندرکاران
اصلی خصوصیسازی آموزش عالی کشور نیاز است صورت پذیرد و
بیشتر مورد توجه و تأکید قرار گیرد ،به قرار زیر پیشنهاد می شود:
 )7به منظور رشد و توسعه کیفی مؤسسات آموزش عالی
خصوصی ،نیاز است که سیاستهای مشوق رقابت در آموزش عالی
خصوصی کشور توسط دستاندرکاران و مسئولین این مؤسسات
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اتخاذ و در پیش گرفته شود.
 )9مؤسسات آموزش عالی خصوصی باید تالش کنند که
سیاستهایی را برای توسعه فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و
مشاورهای درآمدزا به قصد جذب منابع مالی بیشتر اتخاذ کنند.
 )3مؤسسات آموزش عالی خصوصی نیاز است که از نظرات
تخصصی مشاورین مالی و حقوقی در امور مختلف خود استفاده
کنند.
 )4آموزش عالی خصوصی کشور نیاز است که با انجام رایزنیهای
مختلف ،حمایتهای مالی شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران را
از این بخش از آموزش عالی جلب کنند.
 )9مدیران و مؤسسین آموزش عالی خصوصی کشور نیاز است از
توانمندی و تجربه الزم برای شکلدهی و اداره این بخش برخوردار
باشند و در صورت عدم برخورداری از مهارتهای الزم از مشاوره
متخصصین بهره جویند.
 )1با توجه به محدودیت منابع مالی و مادی و انسانی مؤسسات
آموزش عالی خصوصی ،نیاز است که دستاندرکاران این مؤسسات
منابع مختلف را به درستی مدیریت و تخصیص دهند.
 )1به منظور موفقیت و کسب جایگاهی مطلوب در نظام آموزش
عالی ،پیشنهاد میشود که مسئولین و دستاندرکاران آموزش عالی
خصوصی به طور شفاف به هدفگذاری و تعیین استراتژیهای
متناسب با اهداف تعیین شده بپردازند.

 )70دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی ،نیاز است که بر اساس
نیازها و ظرفیتهای منطقهای که در آن به فعالیت مشغول هستند
به برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی بپردازند.
 )77با توجه به اهمیت و نقش فناوری اطالعات ارتباطات در دنیای
امروز ،نیاز است که دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور از
این فناوریها در توسعه خود استفاده کنند.
 )79به منظور ارائه خدمات به صورت هرچه کیفیتر ،نیاز است که
دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور اقدامات الزم را برای
توسعه زیرساختها و تجهیزات الزم انجام دهند.
 )73دستاندرکاران مؤسسات آموزش عالی خصوصی به منظور
رشد و توسعه مؤسسات خود ناگزیر از همکاریهای بینالمللی و
همچنین همکاری با دانشگاههای مادر دولتی داخلی هستند.
 )74پیشنهاد میشود که آموزش عالی خصوصی کشور در صدد
برقراری ارتباط قوی با صنعت و دیگر بخشهای اقتصادی کشور به
منظور شناخت نیازهای مختلف آنها باشند.
 )79دستاندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور ،میتوانند با
برقراری ارتباط با دانش آموختگان خود ،از میزان و سطح عملکرد و
موفقیت خود اطالع یابند و درصدد رفع نقاط ضعف خود بر آیند.
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