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چكيده

ــبب گرايش به  ــتم، س ــوزش عالى در قرن بيس ــعه ى آم ــر راه توس ــاى عمده بر س  چالش ه
ــت. رشد اقتصاد مبتنى  ــورهاى در حال توسعه شده اس ــازى آموزش عالى در كش خصوصى س
ــوزش، ظهور فناورى هاي  ــب جمعيتى، افزايش اقبال عمومى به آم ــر اطالعات، تغيير تركي ب
ــى دولت ها  ــازمان هاى مدرن و كاهش اعتماد مردم به عملكرد و اثربخش جديد، همگرايى س
ــازى آموزش عالى در دو دهه اخير بوده است. در ايران  از داليل اصلى گرايش به خصوصى س
نيز خصوصى سازى گسترده در اصل 44 قانون اساسى در ايران پيش بيني و سياست توسعه 
ــوم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما وجود پاره اى  ــعه س آموزش عالى خصوصى در برنامه توس

موانع و محدوديت ها باعث گرديد آموزش عالى خصوصى، به معناى واقعى آن، رخ ندهد. 
ــازى آموزش عالى پرداخته مى شود. سپس،  ــى ادبيات خصوصى س در اين مقاله ابتدا به بررس
ــرد. در پايان  ــازى مورد بحث قرار مى گي ــت هاى مورد توجه خصوصى س ــا و سياس راهبرده
نگارندگان با بررسى وضعيت موجود و موانع و تنگناهاى خصوصى سازى آموزش عالى كشور، 

پيشنهادهايى را ارائه مى كنند. 
 
 

واژگان كليدى: خصوصى سـازى، آموزش عالى، شـهريه، كمك مالى و 
ايران.

 خصوصى سازى در آموزش عالى 
حميدرضا آراسته*1
توران اسفنديارى

* عهده دار مكاتبات، دانشيار
1- دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه تربيت معلم، 

arasteh@tmu.ac.ir:پست الكترونيكي تلفن: (22467480 9821+)  



خصوصى سازى در آموزش عالى

فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 1 ـ ديماه 89 حميدرضا آراسته ، توران اسفنديارى 12

مقدمه

ــط قرن20 ميالدى دولت ها همواره مسئوليت اوليه آموزش  تا اواس
شهروندان را بر عهده داشته اند و بزرگ ترين و تنها منبع تأمين كننده 
ــد[1]. با  ــمار مى آمدن ــوزش و پرورش به ش ــورد نياز آم ــه م بودج
ــدن، آرمان  ــش فناورى هاي جديد و وقوع پديده اي جهانى ش پيداي
ــى با مفاهيم نئو ليبرال در خصوص جامعه و  هاي ليبرال دموكراس
ــدن اقتصاد و كاهش نقش دولت  ــد و با جهانى ش دولت تركيب ش
ــات آموزش عالى  در تأمين بودجه مورد نياز آموزش عالى، مؤسس
ــدند. از طرف ديگر  دولتى به ميزان زيادى رقابتى و بازار محور ش
ــط دولت مورد  ــه خدمات رفاه عمومى و اجتماعى توس اصول اراي
ــا نگرش تجارى  ــركتى ي ــد قرار گرفت و با رواج فرهنگ ش تردي
ــترش يافت و تعداد بى شماري  نقش آموزش عالى خصوصى گس
از فراهم كنندگان جديد آموزش عالى از قبيل بخش هاي انتفاعى، 
ــاير مراكز آموزش  ــات غيرانتفاعى، مؤسسات مجازى و س مؤسس
ــرعت با تغييرات جامعه،  عالى به عرصه آمدند كه قادر بودند به س
ــوند[1]. بعد از پايان  ــرايط بازار و عاليق دانشجويان سازگار ش ش
ــمت  ــورها از نخبه گرايى به س ــت كش ــگ جهانى دوم، سياس جن
توده اى شدن آموزش عالى حركت كرد. به دليل افزايش جمعيت و 
تقاضاى روبه رشد جوامع مدرن به تحصيالت عالى، آموزش عالى 
ــال 1990، تغيير  ــترش چشم گيرى يافت [3]. از س خصوصى گس
قابل مالحظه اى درشيوه هاى سنتى تدارك آموزش عالى به وجود 
ــش دولتى به اجرا درآمد  ــاى جديد تأمين بودجه در بخ و راهبرده
ــاى اضافى از دارايى هاى  ــمت توليد درآمده كه در آن توجه به س
ــجويان، ترغيب اهداى  ــد. افزايش شهريه دانش دولتى معطوف ش
ــط ذى نفعان و درگير نمودن بخش خصوصى در ارايه  كمك توس
ــات آموزشى از جمله آن راهبردها بودند.  خدمات مورد نياز موسس
ــريك بالقوه  در ابتداى قرن 21 نقش بخش خصوصى به عنوان ش
ــم در تدارك و هم در تأمين بودجه آموزش عالى  بخش دولتى، ه

بيشتر آشكار شده است[4].
ــعه سوم و چهارم صريحًا برتوسعه   در ايران نيز در برنامه هاى توس
ــور تأكيد شد و اقدامات جسته  بخش خصوصى آموزش عالى كش
ــى، آزاد و  ــگاه هاى غير انتفاع ــيس دانش ــه اى همانند تأس گريخت
دوره هاى شبانه صورت گرفته است؛ ولى شواهد گوياى اين مطلب 
ــت، آموزش عالى كامال  ــت كه با وجود تجربه هايى از اين دس اس

ــگاه ها صرفًا غير  ــت و اين گونه دانش خصوصى به وجود نيامده اس
دولتى محسوب مى شوند. 

ــت ها و راهبردهاى اعمال شده در راستاى  در اين مقاله، ابتدا سياس
ــى مى شود و سپس با ترسيم  ــازى آموزش عالى بررس خصوصى س
ــع و تنگناهاى  ــازى در ايران؛ موان ــود خصوصى س وضعيت موج
ــق در اين زمينه،  ــده تا با توجه به تجربيات موف ــايى ش آن شناس
ــور ارتقاى آموزش عالى خصوصى  ــنهادهاى راهبردى به منظ پيش

كشور ارائه شود. 

آموزش عالى خصوصى
ــازى در آموزش عالى،  ــتون اصطالح خصوصى س به عقيده جانس
ــود كه در آن، مدارس عالى و  ــى اطالق مى ش بر فرايند يا گرايش
ــت ها يا هنجارهاى  ــگاه ها (اعم از دولتى يا خصوصى)، سياس دانش
ــى مربوط به بخش خصوصى را در پيش مى گيرند[5]. به نظر  عمل
ــختي مى توان گفت كه دانشگاه هاى  جونز "در دنياى واقعى، به س
كامال خصوصى يا كامال دولتى وجود دارند. ممكن است مؤسساتى 
كه از اعتبارات دولتى استفاده مى كنند، داراى هيئت مديره يا هيئت 
ــاتى كه اعتبارات آنها از  ــند؛ يا اين كه مؤسس امناى غيردولتى باش
ــب با مقررات وقوانين دولتى  ــود، اغل بخش خصوصى تأمين مى ش
ــمت خصوصى سازى بيشتر،  ــوند[6]. در واقع حركت به س اداره ش

ممكن است در برگيرنده يك، يا همه خصيصه هاى زير باشد: 
ــتر از دولت؛  ــتقالل بيش ــت آوردن اس 1- تأمين هزينه ها و به دس
ــت بازاريابى؛ 3- حمايت  ــهريه؛ 3- توجه به مديري 2- افزايش ش
ــجويان؛  ــوم "مديريت ثبت نام" با هدف جذب و حفظ دانش از مفه
ــجو به عنوان مشترى؛  4- نهادينه كردن فرهنگ خدمت به دانش
ــش دولتى؛ 6- واگذارى  ــع آورى كمك هاى مردمى از بخ 5- جم
بخش هاى خدماتى دانشگاه ها به پيمان كاران و همچنين واگذارى 
ــارات وتأسيسات به آنان؛  برخى از فعاليت هاى مديريتى نظير انتش
ــى و ساير بخش هايى كه ظاهراً قادر  7 - تعديل گرو  ه هاى آموزش

به جذب دانشجو يا منابع مالى پژوهشى نيستند[5]. 
دركشورهاى مختلف سياست ها و راهبردهاى متفاوتى براى توسعه 
ــازى آموزش عالى اتخاذ كرده اندكه از عمده ترين آنها  خصوصى س

مى توان به روش هاى تأمين منابع مالى زير اشاره كرد: 
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دريافت شهريه براى تأمين منابع مالى
ــت كه  ــدارك آموزش عالى خصوصى آن اس ــترك ت خصيصه مش
ــهريه يكى از منابع اصلى درآمد به شمار مى آيند[4] هر دانشگاه  ش
ــن مى كند و اين  ــهريه اى براى هريك از مدارج تحصيلى تعيي ش
ــهريه تابع حداكثر هزينه ها يا سقف هزينه ها است. مبلغ شهريه1  ش
ــته تحصيلى و هزينه مورد نياز براى  ــطح تقاضا براى هر رش از س
كسب آن تأثير مى پذيرد[7]. در زير به ابعاد و برخى از سياست هاى 

مربوط به شهريه اشاره مى شود:
ــر به  ــهريه هاى متغي شـهريه هاى متغيـر2 و يكسـان3. ش
تخصيص كارآمد منابع درآموزش عالى كمك مى كنند. دانشگاه ها 
ــند تا بتوانند شهريه هاى تحصيلى  ــتقالل عمل داشته باش بايد اس

1 Donations
2 Variable Fees
3 Flat Fees

ــخصى كه در  ــان، ش ــهريه هاى يكس متفاوت تعيين نمايند. در ش
ــهريه اى  ــگاه كوچك محلى تحصيل مى كند همان ش يك دانش
ــگاه بين المللى مشهور  ــخصى كه در يك دانش را مى پردازد كه ش
ــهريه هاى متغير از شهريه هاى  تحصيل مى كند؛ به همين دليل ش
ــهريه هاى متغير ممكن است  ــطح عادالنه تر هستند. اما، ش يك س
ــى دانشجويان طبقات ضعيف جامعه به آموزش عالى  مانع دسترس
ــوند. از اين رو بايد اعطاى تسهيالت ويژه و وام هاى مناسب به  ش
ــته از دانشجويان را نيز مد نظر قرار داد. بر اساس گزارش  اين دس
ــازمان همكارى و توسعه اقتصادى(OECD) در سال تحصيلى  س
09-2008، كشورهاى عضو اين سازمان به طور متوسط براى هر 
ــجوى تمام وقت بالغ بر 8400 دالر هزينه كرده اند. در حالى  دانش
كه اياالت متحده در سال تحصيلى فوق براى هر دانشجوى تمام 

جدول شماره 1: ميانگين هزينه(دالر آمريكا) تأمين شده از منابع مختلف براى هر دانشجوى تمام وقت در د 
انشگاه هاى دولتى و خصوصى اياالت متحده در سال 2008

كالج هاى دوساله دانشگاه هاى جامعدانشگاه هاى پژوهشىمنبع
خصوصى دولتى

 (دالر)

دانشگاه هاى 
چهارساله 

خصوصى (دالر)
خصوصى (دالر)دولتى (دالر)خصوصى (دالر)دولتى (دالر)

758319836560714332299213515شهريه
949281370223497054595بودجه ايالتى و محلى

ــت  دول ــاى  بودجه ه
ــا و  ــدرال، و قرارداده ف
گرنت هاى دولت فدرال 

و ايالت

8417111163280107432131438

ــن  معي ــاى  درآمده
ــركت ها،  ش ــل  مح از 
ــاير  ــتان ها و س بيمارس

منابع

9879199303149378211895911

درآمد از از محل كمك 
ــى، وقف و  ــاى مردم ه

سود سرمايه گذارى

15611559444925252915475

367256635419445216511460326289بودجه عملياتى كل
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ــهريه  ــت [8]. دريافت ش وقت حدود 19000 دالر هزينه كرده اس
ــاالت متحده فقط 20-15 درصد هزينه هاى آموزش عالى را  در اي
پوشش مى دهد. جدول شماره 1 ميزان هزينه و منبع تأمين كننده 

در اين كشور را نشان مى دهد. 
 

2 - اعطاى وام هاى مناسب 
ــت كه هزينه هاى تحصيل  ــزان وام ها مناسب1 به اندازه اى اس  مي
ــش مى دهد و معموال  ــجو را پوش وهزينه هاى واقعى زندگى دانش
ــجويان مستحق دريافت چنين وام هاى هستند. شايسته  تمام دانش
ــزان بهره اى كه  ــروط به درآمد2 و مي ــت بازپرداخت وام ها مش اس
مطالبه مى شود در كمترين سطح ممكن باشد. دانشجويان احتماأل 
اطالعات خوبى از اين نوع تسهيالت نخواهند داشت؛ در اين ميان 

اطالع رسانى شفاف حائز اهميت است.

3- اعطاى بورس يا كمك هزينه تحصيلى
ــگاه هاى  ــتيابى به آموزش عالى در دانش ــمتى از هزينه ى دس  قس
ــوى  خصوصى از راه اعطاى كمك هزينه يا بورس تحصيلى از س
ــود كه درصدى از آن از حقوق ماهيانه دانشجو  دولت تأمين مى ش
ــد [7]. برخى از  ــى باز پرداخت خواهد ش ــس از فارغ التحصيل و پ
سياست هاى پرداخت كمك هزينه ى تحصيلى كه توسط كشورها 
ــئوليت پذيرى  ــود به ميزان زيادى به تلقى آنها از مس اتخاذ مى ش
ــت. در  ــان مربوط اس مالى خانواده در قبال آموزش عالى فرزندانش

ادامه به برخى از اين سياست ها اشاره مى شود:
شـهريه مبتنى بر درآمد خانـواده براين پيش فرض مبتنى 
ــت كه خانواده ها مسئول پرداخت بخشى از هزينه هاى آموزش  اس
ــان هستند. كمك هزينه اى كه پرداخت مى شود به  عالى فرزندانش
ــت در بسيارى از كشورها  ــتگى دارد. اين سياس درآمد خانواده بس
ــده آمريكا و  ــاى جنوبى، اياالت متح ــتراليا، هلند، آفريق ــل اس مث

انگلستان اجرا مى شود.
ــكانديناوى كه سياست  ــورهاى اس ــورها مثل كش در برخى از كش
ــا هيچ گونه كمك  ــه نموده اند به خانواده ه ــهريه معوق3 را پيش ش
ــود  ــان پرداخت نمى ش هزينه ى تحصيلى جهت تحصيل فرزندانش
ــئوليتى  و اين پيش فرض وجود دارد كه خانواده ها از نظر مالى مس

1 Well- Designed Loan Scheme
2 Income – Contingent Repayments
3 Deferred Tuition Fees

ــان ندارند و از فرزندان هم انتظار  ــال آموزش عالى فرزندانش در قب
نمى رود كه در حين تحصيل هزينه هاى تحصيل خود را را بپردازند. 
ــتفاده از منابع مالياتى، مبلغى را براى  ــورها دولت با اس در اين كش
ــجويان واجد شرايط مى پردازد. در  ــى دانش تمام هزينه هاى آموزش
ــهريه ى پيش پرداخت را انتخاب  ــتراليا خانواده ها يا سياست ش اس
ــان مى گذارند تا  ــئوليت را بر دوش فرزندانش ــد يا اين مس مى كنن

اقساط وام مشروط به درآمد را باز پرداخت نمايند. 
ــيارى از كشورها با وجود محدوديت هاى قانونى يا مقاومت  در بس
ــت كمك هزينه وجود دارد،  ــى و نيرومندى كه عليه پرداخ همگان
ــهريه هاى دوگانه4 اجرا مى شود. در اين كشورها، تعداد  سياست ش
خاصى از دانشگاه هاى رايگان (يا با هزينه هاى خيلى پايين) وجود 
ــك هايي اعطا مى كند. اين كمك ها بر  ــد كه دولت به آنها كم دارن
ــب مالك هاي تعيين شده از سوى دولت تعيين  مبناى ميزان كس

مى شود[9]. 
ــنين  ــور كه اعطاى مقررى به كودكان بى بضاعت كه از س همانط
ــه را ترك مى كنند، آنها را تشويق مى كند كه مدرسه  پايين مدرس
ــانند، اعطاى تسهيالت به دانشجويان سال اول كه  را به اتمام برس
ــتر به افرادى كه بعد از  بضاعت مالى ندارند و ارائه ي خدمات بيش
ــتند كه  ــارغ التحصيلى درآمد پايينى دارند نيز از راهبردهايى هس ف

فرصت دسترسى به آموزش عالى را افزايش مى دهند[7]. 
 

4- ارتقاى انگيزه ي براى تأمين منابع مالى 
ــب مدرك  ــرمايه گذارى براى كس ــجويان براى س ــزه دانش  انگي
ــدازه گيرى مى  ــرمايه گذارى ان ــگاهى از طريق نرخ بازده س دانش
ــت  ــاى آموزش عالى و بازگش ــراد از هزينه ه ــود. آگاه كردن اف ش
ــتر به بخش آموزش عالى  ــان، اعطاى استقالل بيش سرمايه هايش
خصوصى و افزايش پاسخگويى آنها، از جمله سياست هايى هستند 
ــازمان توسعه همكارى اقتصادى به منظور  كه كشورهاى عضو س
ــوزش عالى خصوصى  ــرمايه گذارى براى آم ــش انگيزه ى س افزاي
ــزش دركمك هاى نوع   ــوى ديگر، انگي ــه كار برده اند[10]. از س ب
ــته هاى دور نقش بزرگى را  ــام امور خيريه از گذش ــتانه و انج دوس
ــته اند. آموزش عالى در انگلستان و  در گسترش آموزش عالى داش
آمريكا نمونه هاى بارزى از خدمات نوع دوستانه در بخش آموزشى 
ــتان برپايه خيرات در  ــاختار كنونى نظام آموزشى انگلس بوده اند. س

گذشته شكل گرفته است. 
4 Dual – Track Tuition Fees
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ــاى فارغ التحصيالن  ــخاوتمندان بزرگ، كمك ه ــش هاى س بخش
ــى از آن جمله اند. ايجاد بنيادهاى  ــاى بنيادهاى غير انتفاع و هداي
ــى از روند  ــورد، كارنگى و راكفلر به عنوان بخش ــه اى مثل ف خيري
ــاى گوناگونى از نوع  ــس كننده ي آميزه ه ــازى منعك خصوصى س
ــت[6]. ميزان كمك ها و هداياى داوطلبانه به 149 از  ــتى اس دوس
ــتان در سال تحصيلى 2008-09  165 مركز آموزش عالى انگلس
ــت. شايان ذكر است كه در ازاى  بالغ بر 720 ميليون دالر بوده اس
ــازمان ها، دولت  ــوى مردم و س هر 2 دالر كمك خيرخواهانه از س
ــگاه كمك مى كند[11]. اگرچه اين برنامه در سال  1 دالر به دانش
ــد، اما نقش بزرگى را در ايجاد انگيزه براى  2010 به پايان مى رس
ــت. شايان ذكر است كه  ــته اس جمع آورى كمك هاي مردمى داش
ــد هزينه ها آموزش  ــا و هداياى داوطلبانه فقط 2/3 درص كمك ه

عالى در اين كشور را تأمين مى كند. 
ــگاه هاى  ــال 9-2008 خيرين حدود 28 ميليارد دالر به دانش در س
ــش از 12 ميليارد  ــد[12] كه از اين ميان بي ــكا كمك كرده ان آمري
ــوى دانش آموختگان و ساير افراد حقيقى بوده است  دالر آن از س
ــماره 1). همچنين، پاره اى از منابع مالى مورد نياز بخش  (نمودار ش
ــات دهى تأمين  ــب انگيزه افراد به مالي ــى از طريق ترغي خصوص
مى شود. از سياست هاي تشويقِى مشاركت خيرين كاهش ماليات 

بر درآمد آنها است.

ــگاه هاى اياالت  ــاى داوطلبانه به دانش ــماره1: كمك ه ــودار ش نم
متحده درسال 2009 (27,85 ميليارد دالر)

 5- تعديل ميزان دخالت دولت 
ــل الزامات براى  ــاى به وجود آوردن حداق ــز زدايى، به معن  تمرك
مشاركت بخش خصوصى در آموزش عالى است. انگيزه هاى ديگر 

ــامل افزايش كارآيى،  براى تمركز زدايى در آموزش عالى دولتى ش
ــيت  ــخگويى، همچنين افزايش حساس ــى، پاس ــاركت اجتماع مش
ــى و تجهيز منابع و  ــرى در قبال نيازهاى محيط ــئوليت پذي و مس
ــئوليت پذيري مالى مي شود [13]. اما كاهش حمايت  افزايش مس
ــى دولتى آنها را وادار  ــگاه ها و مراكز آموزش عال ــت ها از دانش دول
ــت هايي مانند افزايش شهريه و به  ــاخته است تا با اتخاذ سياس س
كارگيرى هيئت علمى غيررسمى و پاره وقت اين خالء حمايتى را 

جبران نمايند [14] كه نتيجه آن كاهش كيفيت بوده است.

6- توجـه بـه افزايش رقابـت در بازار آمـوزش عالى 
خصوصى 

يكى از فوايد مسلم خصوصى سازى، ايجاد رقابت وتالش در جهت 
كارآمد كردن و تعالى و تناسب بخشيدن به آموزش عالى است[6]. 
ــجويان جديد با  ــگاه هاى خصوصى همواره براى جذب دانش دانش
ــا اين كار را با اختصاص  ــگاه هاى دولتى رقابت مى كنند. آنه دانش
ــد، تنوع  ــى انجام مى دهن ــور بازارياب ــتر به منظ ــع مالى بيش مناب
ــتر  ــوالت خود را افزايش مى دهند و تالش مى كنند كه بيش محص
ــتن نگرش كارآفرينانه،  ــوند. آنها مى دانند كه داش مشترى مدار ش
براى رقابت موفقيت آميز در بازار آموزش عالى مورد نياز است[15]. 

7– افزايـش برابـرى و قابليت دسترسـى به آموزش 
عالى 

ــى به آموزش عالى، همواره سهم بخش  در بحث افزايش دسترس
ــان مى دهد كه  ــواهد نش ــت. اما ش خصوصى از نظر دور مانده اس
ــى به  ــش فرصت هاى دسترس ــش خصوصى در افزاي ــور بخ حض
آموزش عالى به ويژه براى دانشجويان قشرهايى با توانايى پائين تر 
تأثير داشته است[1]. اگرچه وام هاى اعطا شده از طرف بانك هاى 
ــگاهى، بورس تحصيلى رايگان و شكل هاى ديگر  تجارى و دانش
ــگاه،  ــوى دولت و دانش ــك هزينه ي تحصيلى از س ــت كم پرداخ
ــتند كه هزينه هاى افزايش يافته آموزش عالي  ــازوكارهايى هس س
ــن منابع براى همه  ــتيابى به اي ــادل مي كنند، اما ميزان دس را متع
ــت چنين وام هايى  ــجويان و خانواده هايى كه متقاضى درياف دانش
هستند، تضمين نشده است. بااين حال افزايش شهريه دانشجويان 
ــجويان  ــت تاثير منفى در زمينه ى كاهش ثبت نام دانش ممكن اس
محروم و مستعد داشته باشد[10]. ارائه  يارانه هاى هدفمند به فارغ 
التحصيالن بيكار، بخشودگى هرگونه وام بازپرداخت نشده ي افراد 
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كم درآمد و كاركنان شاغل در بخش دولتى، از جمله سياست هايى 
هستند كه به منظور تضمين برابرى و افزايش قابليت دسترسى به 

آموزش عالى به كار مى رود[7]. 
ــكو كه با موضوع  ــس جهانى آموزش عالى يونس ــه كنفران در بياني
ــعه در 8-5  ــى و پژوهش براى تغيير اجتماعى و توس آموزش عال
ــت كه آموزش عالى  ــد، آمده اس جوالى 2008در پاريس برگزار ش
خصوصى عالوه بر نقش عمده اى كه در ارتقاى قابليت دسترسى و 
تضمين برابرى ايفا كرده است، بايد از رفاه دانشجو و حمايت هاى 
ــينان اطمينان  ــجويان محروم و حاشيه نش ــب مادى از دانش مناس

حاصل كند[16]. 

8- توجه به ارزش ها و رفتار هاى تجارى 
ــراى موضوع آموزش هزينه مى  ــاالنه حدود يك تريلون دالر ب س
ــأله نشان مى دهد كه امروزه آموزش يك "تجارت  شود و اين مس
ــود و بالقوه ظرفيت يك" بازار بزرگ" را  ــوب مى ش بزرگ" محس
ــت[2]. امروزه آموزش  و پرورش به طور فزاينده اى با توليد  دارا اس
ــتر مرتبط شده است. عامل كليدى  ثروت، خالقيت و نوآورى بيش
مسبب اين امر پويايى هاى در حال تغيير دنياى تجارت، قوانين آن، 
بازيگران يا راهبردهاى آن مي باشد[17]. بايد درنظر داشت كه در 
ــازى شكل كامال تجارى به خود مى گيرد  اغلب موارد خصوصى س
و دانشگاه ها تشويق مى شوند كه رفتار تجارى و شبه بازارى پيش 
ــگاه هاى نخبه گرا  ــار بازار، آرمان دانش گيرند[18]. با افزايش فش
ــهروندان فرهيخته آينده"  ــجويان به عنوان "ش براى تربيت دانش
روز به روز به فراموشى سپرده مى شود و از دانشجويان به عنوان " 
مشتريان آموزش عالى" ياد مى شود. فراهم كنندگان جديد آموزش 
عالى همواره در تالشند كه "مهارت هاى ذهنى" را به دانشجويان 
ــازند[2]  آموزش دهند و آنان را براى موفقيت در بازار كار آماده س
كه اين بينش تأثيرى منفى روى انسان سازى وتقويت فرهنگ كه 

مأموريت اصلى دانشگاه ها است خواهد گذاشت.

9– توجه به راهبردهاى كنترل بعد از خصوصى سـازى 
آموزش عالى 

 دولت ها با ابزارهاى كنترلى متعدد، بر ابعاد مختلف خصوصى سازى 
ــد. ابزارهايى از قبيل تأمين كيفيت و  آموزش عالى نظارت مى كنن
ــب آموزش هاى دانشگاهى، تنظيم هزينه ها و قيمت ها،  بهبود تناس
ــاوات را در آموزش عالى  ــتيابى و مس ــد حفظ كيفيت، دس مى توان

ــده باعث ايجاد  ــق ابزارهاى ياد ش ــد. نظارت از طري ــرل نماي كنت
سياست رقابت آميز در بين فراهم كنندگان آموزش عالى خصوصى 

مى شود[19].
 بر اساس گزارش مر كز پژوهش هاى شوراى اسالمى [20] درباره 
ــى از راهبردهاى كنترلى كه در حكم اهرم هاى نظارتى دولت  برخ

هستند، چنين آمده است:
ــام برنامه ها و  ــنجى تم ــى و اعتبارس ارزيابى كيفيت آموزش  -1

مدارك
ــبكه هاى بين  ــتقرار برنامه ريزى منطقه اى (كه با ايجاد ش اس  -2
سازمانى هزينه هاي فراهم سازى خدمات آموزشى را كاهش دهد.)

ــهريه  ــب با ش ــتقالل در ارائه آموزش هاى متناس اعطاى اس  -3
دريافت شده

ــان و پذيرش  ــرايط ارايه خدمات به كاركن ــم كردن ش فراه  -4
دانشجو

اتخاذ تدابيرى جهت شفاف سازى درآمدها و پاسخگويى مالى  -5
صدور مجوز تأسيس مؤسسه توسط دولت  -6

ــتاى ترغيب مؤسسه هاي  ــت هاى مالى در راس اعمال سياس  -7
آموزش عالي خصوصي به تأمين بودجه مورد نيازخود

8-  اعطاى وام از طريق بانك هاى دولتى
مجوز فروش خدمات به بخش خصوصى و دولتى    -9

جايگاه خصوصى سازى در آموزش عالى ايران
 در ده سال گذشته كيفيت و كميت آموزش عالى در ايران از رشد 
ــه ميليون هفتصد  ــت. هم اكنون حدود س خوبى برخوردار بوده اس
هزار نفر دانشجو در دانشگاه هاى دولتى، آزاد اسالمى و غيرانتفاعى 
مشغول به تحصيل هستند كه در اين ميان سهم بخش غيردولتى 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى درجلسه41  ــت. ش غير قابل انكار اس
ــوزش عالى غير  ــات آم ــيس موسس ــورخ64/7/23 كليات تأس م
ــازى براى اولين  ــاند. بحث خصوصى س ــى را به تصويب رس دولت
ــور به بخش  ــگاه پيام ن ــأله واگذارى دانش ــال1373با مس باردرس
ــديد  خصوصى مطرح گرديد. اين طرح كه به دليل محدود بودن ش
ــد. اگرچه  ــده بود، تصويب نش منابع مالى دولت به مجلس ارائه ش
ــگاه از محل  ــده اى از هزينه هاى اين دانش ــم اكنون بخش عم ه
ــهريه تأمين مى شود، اما طرح دوم توسعه دانشگاه پيام  پرداخت ش
نور مبنى برپرداخت 30 درصد هزينه تحصيل از سوى دانشجويان 
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ــيد. دربند 4و5 خط مشى هاى اساسى آموزش  نيز به تصويب نرس
ــگاه  ــعه، بر ايجاد زمينه جهت ايجاد دانش عالى در برنامه دوم توس
توسط شخصيت هاى حقيقى و حقوقى غيردولتى تأكيد شده است. 
ــذارى فعاليت هاى  ــى نيز ناظر بر واگ ــگاه اصل 44 قانون اساس ن
اقتصادى دولت به بخش خصوصى است. ابالغ سياست هاى اصل 
ــز زمينه هاى الزم براى چنين كار بزرگى را فراهم كرد[21].  44 ني
ــند چشم انداز،  ــم اميد به س ــان در اين مرزوبوم چش ميليون ها انس
سياست هاي اقتصادى (بويژه اجراى اصل 44) و برنامه هاي توسعة 
ــي و خدماتى مراكز  ــي، پژوهش علمى در قالب فعاليت هاي آموزش

علمى، براي بهبود زندگي خود و سرفرازي ايران دوخته اند[22].
ــكل كامال خصوصى هنوز در ايران محقق نشده، اما نمونه هاى   ش

ذيل شكل هايى از آموزش عالى خصوصى در ايران است: 
ــاتى كه هزينه كامل خود را از استفاده كنندگانى نظير   1- مؤسس
دانشجويان يا كارفرمايان تأمين مى كنند[23] ؛ اما تحت نظر برنامه 
ــگاه هاى دولتى اداره مى شوند. مانند دانشگاه هاى  ريزى هاى دانش
ــكل ميانه اى از خصوصى سازى كه  غير انتفاعى و آزاد[23] ؛2- ش
ــى را ارائه مى  ــر انتفاعى، آموزش عال ــت، با اهداف غي در آن دول
ــجويان و  ــهم قابل توجهى از منابع آن از دولت، دانش دهد؛ اما س
خانواده هاى آنان تأمين مى شود مانند دوره هاى شبانه و كارشناسى 
ــهريه وخصوصى سازى بخشى از  ارشد آموزش محور. دريافت ش
ــاال بودن تقاضا براى  ــى از دو عامل ب ــوزش عالى در ايران ناش آم

آموزش عالى و محدود بودن اعتبارات دولتى است[21]. 
ــالمى در خصوص "طرح  ــوراى اس مركز پژوهش هاى مجلس ش
ــگاه ها و مراكز آموزش عالى" اعالم كرد:  ــاماندهى شهريه دانش س
ــى بر رايگان بودن  ــى مبن ــى ام قانون اساس با وجود تأكيد اصل س
ــر نه تنها در  ــور، درحال حاض ــوزش عالى تاحد خودكفايى كش آم
ــگاه هاى  ــجويان دانش بخش هاى غيردولتى، بلكه 75 درصد دانش
ــوند و در  ــان را خود متقبل مى ش ــى نيز هزينه هاى تحصيلش دولت
ــدگان كنكور، خدمات آموزشى  واقع فقط به 25درصد از پذيرفته ش

رايگان ارائه مى شود[20]. 
ــداد كل  ــران[24] تع ــوزش عالى اي ــزارش ملى آم ــاس گ  بر اس
دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى غيردولتى در سال 
تحصيلى 88-1387برابر با 1565242 دانشجو بود كه از اين تعداد 
ــگاه آزاد اسالمى و 173368  1391874 نفر(89/9 درصد) در دانش
دانشجو(11/1 درصد) در ديگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
غير دولتى - غيرانتفاعى به تحصيل اشتغال داشته اند. در اين سال 

ــز آموزش عالى  ــگاه ها و مراك ــجو در دانش از كل 1784499 دانش
ــد) در آموزش حضورى،  ــداد 899373 نفر (50/4 درص دولتى، تع
879812 نفر(49/3 درصد) در آموزش نيمه حضورى، تعداد 1070 
ــورى و تعداد 4224 نفر (2/. ــر (1/. درصد) در آموزش غير حض نف
ــتغال داشته اند.كل اعتبارات  درصد) در دوره مجازى به تحصيل اش
ــر 30848 ميليارد ريال  ــال 1387 بالغ ب بخش آموزش عالى در س

(حدود سه ميليارد دالر) بود.
ــورد نياز بخش آموزش عالى،  ــى از منابع تأمين كننده اعتبار م يك
درآمدهاى كسب شده از محل درآمدهاى اختصاصى است. از كل 
ــارات اين بخش 58/9 درصد اعتبارات هزينه اى،26 درصد آن  اعتب
ــرمايه اى و 15/1 درصد آن از محل  اعتبارات تملك دارايى هاى س
ــزان درآمدهاى اختصاصى  ــت. مي ــاى اختصاصى بوده اس درآمده
ــادل 7904 ميليارد ريال  ــال 1387، مع بخش آموزش عالى در س
ــت. از ميزان كمك ها و هداياى خيرين  (780ميليون دالر) بوده اس

به آموزش عالى ايران اطالعاتى در دست نيست.

موانع خصوصى سازى در ايران 
ــور با چالش هاى مهمى روبه روست كه  ــازى در كش  خصوصى س

مهم ترين آنها عبارتند از:
ــگاه هاى خصوصى در نزد مردم و سازمان  1 – اعتبار ضعيف دانش

ها؛
2- جايگاه ضعيف بخش خصوصى در اقتصاد كشور؛

ــگاه هاى  ــر خدمات اجتماعى در نزد دانش ــوددهى ب 3- اولويت س
خصوصى؛

4-ضعف رويكرد خودگردانى در اداره دانشگاه ها؛
5- مشكالت اقتصادى مردم؛

ــاختارى در راه اندازى و پايش  ــكالت و محدوديت هاى س 6- مش
دانشگاه هاى خصوصى؛

7- كاهش متقاضيان ورود به آموزش عالى؛ 
8- دولت محورى توسعه اقتصادى, فرهنگى و اجتماعى كشور

9- ضعف رقابت ميان دانشگاه ها؛ 
10- امكانات ضعيف دانشگاه هاى خصوصى؛ 

 11- افزايش متقاضيان تحصيل در كشورهاى در حال توسعه اى 
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بحث و نتيجه گيرى
ــى از راهبردهايى  ــوزش عالى يك ــات آم ــازى موسس خصوصى س
ــارهاى عمومى و دولتى براى  ــخى به فش ــت كه به منزله پاس اس
ــى، بهره ورى و  ــا، افزايش توجه به اثربخش ــازى هزينه ه شفاف س
ــداوم عملكرد به دليل كاهش  ــن كيفيت؛ تأكيد بر ارزيابى م تضمي
ــات خصوصى قلمداد مى شود و  ــتقيم دولت بر مؤسس نظارت مس
باعث شده است كه مدل سنتى انجام وظيفه دانشگاه ها تغيير يافته 

و شبيه بنگاه هاى تجارى گردد.
 از آموزش عالى انتظار مى رود كه خود را با نيازهاى جديد اجتماعى 
ــازگار كند و به دنياى پيرامون و نياز ذى نفعان پاسخگوتر باشد،  س
ــد، مقرون به صرفه باشد و با ديگر  ــجو محور باش عمل گرا و دانش
ــيع اجتماع،  ــخگويى به تقاضاى وس فراهم كنندگان به منظور پاس
ــد. در چنين فضايى  ــد رقابت نماي ــب مهارت هاى جدي براى كس
ــگاه هاى سنتى بايد تغييرات زيربنايى و همه جانبه اى در خود  دانش
ــازى  ــاد نمايند كه يكى از اين تغييرات گرايش به خصوصى س ايج
دانشگاه ها است. در مجموع مى توان گفت كه دانشگاه ها در چنين 
ــاركتى،  ــوند: مديريتى، مش ــى  با واژه هاى زير توصيف مى ش فضاي

كارآفرين، خصوصى، بازار محور و سرمايه دارى علمى[2]. 
 اصل سى ام قانون اساسى ايران، دولت جمهورى اسالمى را مكلف 
كرده تا وسايل آموزش و پرورش رايگان را تا پايان دوره متوسطه و 
وسايل تحصيالت عالى را به طور رايگان تا سرحد خودكفايى كشور 
ــترش دهد. اما اين يارانه ها، چگونه بايد در جامعه توزيع شود؟  گس
ــى وزارت علوم، تحقيقات  ــخگويى به چنين ضرورت هاي براى پاس
ــئوليت هاى اجرايى به  ــورد واگذارى پاره اى از مس ــاورى در م و فن
ــات غيردولتى و غيرانتفاعى و  ــيس مؤسس بخش خصوصى و تأس
ــته و به عبارت ديگر  نظارت بر اين گونه فعاليت ها قدم هايى برداش
از تمركز گرايى به تمركز زدايى روى آورده است. اما به نظر مى رسد 
ــاى جدى در اليه هاى  ــام چنين تصميمى هنوز ترديده براى انج
ــور به چشم مى خورد با توجه به موانع و  مديريت آموزش عالى كش
تنگناهايى كه درخصوص توسعه آموزش عالى خصوصى دركشور 
ذكر شد، مى توان با صراحت اعالم كرد كه تا دستيابى به دانشگاه 
خصوصى با كيفيت معادل دانشگاه هاى دولتى طراز اول كشورمان 
ــك با وضعيت موجود، ايجاد  هنوز فاصله زيادى وجود دارد و بى ش
چنين دانشگاه هايى در حد استانداردهاى بين المللى، رويايى بيش 
نيست. نمونه هاى ايجاد شده دانشگاه هاى غيرانتفاعى ، آزاد و شبانه 

نيز هيچ كدام دانشگاه كامال خصوصى نيستند؛ چرا كه درخصوص 
ــى، تأمين بودجه مورد نياز، راه  ــهريه ، گزينش هيئت علم تعيين ش
اندازى رشته و گروه تخصصى و مهم تر از همه تعيين حدود و ثغور 
ــان با چالش هاى جدى و تهديدآميزى  نظارت دولت بر عملكردش

مواجه اند. 
عليرغم افزايش شمار دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاى 
ــعه مبنى بر اين  ــى ومهم تر از آن تاكيد برنامه چهارم توس خصوص
كه «عمده توسعه آموزش عالى در مقطع كارشناسى بايد از طريق 
ــرد به نحوى كه  ــى-  غيرانتفاعى صورت پذي ــات غير دولت موسس
ــاغل به تحصيل در  ــجويان ش ــان برنامه چهارم، تعداد دانش در پاي
ــات از حدود 100هزار نفر فعلى به 450 هزار نفر  اين گونه موسس
افزايش يابد»، اما در عمل، حمايت الزم از اين قبيل تصميمات در 

توسعه ى بخش خصوصى به چشم نمى خورد. 
ــودن منابع جديد،  ــوزش عالى دولتى، فراهم نم ــر در بخش آم  اگ
ــود، اما در بخش  ــكالت فراوان دارد و هر روز محدودتر مى ش مش
ــت و مى  ــرمايه نامحدود اس ــع، تجربه و حتى س ــى، مناب خصوص
ــده اى از وظايف دولت را برعهده گيرد.  ــئوليت بخش عم تواند مس
ــه در اين زمينه حركت  ــت ك ــه عالوه دولت فرصتى خواهد داش ب
ــرمايه گذارى هاى بخش  ــروع كند و با حمايت از س ــبى را ش مناس
خصوصى شتاب الزم را به آن بدهد. براى انجام چنين كار بزرگى 
ــت هاى  بايد زمينه هاى الزم به ويژه در بعد اتخاذ راهبردها وسياس

خصوصى سازى متناسب با شرايط كشور فراهم شود. 

پيشنهادها
ــت خود را در قبال  ــته است دولت در سطح كالن سياس  - شايس
ــازد و تداوم اقدامات صورت  فرايندهاى خصوصى سازى شفاف س

گرفته در اين زمينه را تضمين كند. 
ــته است دولت از اهرم هاى نظارتى به منظور ايجاد رقابت  - شايس

در ميان دانشگاه هاى خصوصى استفاده كند.
ــد با توجه به باال بودن ميزان شهريه هاى  - همان طور كه گفته ش
ــد در تدوين  ــگاه هاى خصوصى باي ــوى دانش ــده از س دريافت ش
ــته هاى  ــق ذينفعان از جمله خواس ــى به عالي ــاى آموزش برنامه ه
دانشجويان كه ذى نفعان واقعى آموزش عالى هستند، توجه كامل 

شود. 
ــا ديگر برنامه ها و  ــازى آموزش عالى ب ــاى خصوصى س - برنامه ه
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ــالح بازارهاى تأمين  ــور مثل اص ــات زيربنايى اقتصادى كش اقدام
بودجه (به ويژه از راه ترغيب افزايش مشاركت مردمى و كمك هاى 
خيرين)، اصالح بازار كار (به ويژه با تأكيد بر ارايه آموزش هايى كه 
به اشتغال زايى فارغ التحصيالن اين دانشگاه ها منتهى شود) و رفع 
موانع و محدوديت هاى تجارت (اعمال معافيت هاى مالياتى و ارايه 

تسهيالت بانكى به دانشگاه هاى خصوصى). 
ــترش آموزش عالى  ــش الزم براى گس ــدا بايد تفكر و بين ــا، ابت ام
ــزان و مديران كالن  ــت گذاران، برنامه ري ــى در بين سياس خصوص
اجرايى آموزش عالى كشور شكل بگيرد، سپس با تدوين و اجراى 
ــاعد براى مشاركت بخش  قوانين حمايتى، امنيت الزم و زمينه مس
ــور فراهم شود. شايد مهم  ــعه آموزش عالى كش خصوصى در توس
ــته ترين كار، بازنگرى درآيين نامه احداث واحد هاى  ترين و شايس
ــپ" اين واحدها  ــنامه هاى "تي ــر انتفاعى و نگاه جديد به اساس غي
ــكيل و تقويت هيأت امناهاى دانشگاه هاى  ــد. همچنين با تش باش
ــى و غير انتفاعى، و مجامع آموزش عالى به ويژه در زمينه  خصوص
كنترل كيفى و اعتبار سنجى مى توان از دخالت مستقيم و بى مورد 

دولت بر بخش خصوصى كاست. 
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