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ريزي درسي ـ برنامهدانش و پژوهش در علوم تربيتي

)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

1387زمستان بيستم ـشمارة 

73 ـ 110صص

و دولتيكمي آموزش عالي خصوصيروند رشد
در كشور جمهوري اسالمي ايران

3 محسن رحيمي ـ2 محسن كشاورز ـ1فريده آل آقا

چكيده
 و  ياجتمـاع ،ي اقتصـاد  ةن عنصـر توسـع    ي مهمتر ص و ماهر   متخص ي انسان يرويوزه ن امر

زان رشـد و  يـ ك كشـور در م يي انسانةيسرما نقش .شوديمحسوب مكشورها  يفرهنگ

 در  يگـذار هي سـرما  بنـابراين ،افتـه اسـت   يش از گذشـته     ي بـ  يتي آن اهم  ي اقتصاد ةتوسع

ي اجتمـاع  ــ ي اقتصـاد  ة به توسـع   يابي دست ين راهها برا  يتري از اساس  يكييآموزش عال 

 با توجه بـه نقـش حيـاتي آمـوزش عـالي در تربيـت نيـروي انسـاني،          .شوديمحسوب م 

 كشـوري در حـال   كـه  ايـران كشـور گسترش آموزش عالي به لحاظ كمي و كيفي در    

يبررسـ  پـژوهش،   هدف كلي ايـن    .شودناپذير تلقي مي  ضرورتي اجتناب ،   است توسعه

سسات ؤ آن با م   ة و مقايس   ايران  كشور  در عالي خصوصي سسات آموزش   ؤمروند رشد   
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �74

 ـ پژوهش از نوع كاربردي و روش تحقيق آن توصيفياين . استآموزش عالي دولتي

سسـات آمـوزش    ؤ دانشـگاهها و م    ة كلي  پژوهش نيز شامل    آماري ة جامع .استپيمايشي  

يـران اكشـور )غيرانتفـاعي  دانشـگاه  دانشگاه آزاد اسـالمي و  ( خصوصي دولتي و عالي

نشـان  ق  يـ ج تحق ينتـا .  بررسي عميق آن سرشماري كامل انجام شده اسـت         برايواست

ن ضـرورت  ي اي نتوانسته پاسخگوي دولتةر امكانات و بودجي اخ ةدو ده  كه در  دهدمي

و ي خصوصـ  يمـوزش عـال    آ سساتؤز دانشگاهها و م   يتوسعه و تجه  ،سيسأت لذا ،باشد

توجـه مـورد   دهـد، يل مـ  ي تشـك  يد اسالم را دانشگاه آزا   كه بخش اعظم آن    يدولتريغ

غل اشـ اني تعداد دانشجوهم اكنون.  داشته است  زي ن يري رشد چشمگ   و  قرار گرفته  ژهيو

بازرگـان،  ( اسـت يان بخش دولتيش از دانشجويبيحتيخصوصبخشل در يبه تحص 

ازق يــ دقدانــشن بخــش اســت، يــ اة بــر عهــد كــهيريــ خطةفــي بــه لحــاظ وظ).2000

ر برخـوردا ريانكارناپذيتيآن از اهمةندي آي برايزيربخش و برنامهن  ي ا يهايمندتوان

ي آمـوزش عـال    ة توسـع  جـاد و رونـد    ي ا يهـا نـه يزم ابتـدا    پژوهشن  ين در ا  ي بنابرا .است

ةكـاو قـرار گرفتـه و سـپس بـا ارائـ            و جهان مورد كند   ي كشورها ي در بعض  يخصوص

ران،يـ  ايالم اسـ  ي در كشـور جمهـور     ي خصوصـ  يآموزش عـال   از   ي مختصر ةخچيتار

.دشوي ميبررس، آندر يو دولتي خصوصي آموزش عالسساتؤم رشد روند

،يرانتفاعي، دانشگاه غ  ي خصوص يآموزش عال ،  يآموزش عال سساتؤم:هاهد واژ يكل

.ي دولتي آموزش عاليرشد كم،يرشد آموزش عال،يدانشگاه آزاد اسالم

مقدمه
 در  يشرفته و هم در كشورها    ي پ يورها هم در كش   1980ة دوم تا ده   يبعد از جنگ جهان   

يهـا نـه يل هزي به دل1980ة دهيط.  بودندي آموزش عال  ي اصل ي، دولتها متول  حال توسعه 
آنهـا در بخـش   يگـذار هي سرما،يي ابتداي و توجه دولتها به آموزشها    ي آموزش عال  يباال

ـ  دولتهـا بـه ا  .يافـت ر ييـ غط ت ي شـرا  1990ةدر ده .افتيكاهش  يآموزش عال  ه جـ ين نتي
ت يـ ست، جمع ير ن يپذاز امكان ين مورد ن  ات متخصص ي ترب يكه بدون آموزش عال   دنديرس

ـ .افـت يش يشـدت افـزا   بـه ي آموزش عالي آن تقاضا براتبعرو و به   مدرسه  بـا  ياز طرف
ـ  تنهـا راه موفق     كـه  د بردن يپ كشورها   ، شدن ي جهان ةديترش پد سجاد و گ  يا يشـ يپو  ت  ي

سـفانه  أمت.گـردد يمر  يپذ امكان يق آموزش عال  ي از طر  كه است   ي دانش ،گرفتن در جامعه  
كـردن شـكاف     پـر  ي لذا بـرا   ،را نداشتند ييهانهين هز ياغلب كشورها توان پرداخت چن    
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��75... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

ـ      بـه  ي خصوص يدانشگاهها عرضه و تقاضا،   انيم ن ي و بـه بزرگتـر     دسـرعت رشـد كردن
.)1،2004ونسكوي(ل شدندي تبدي آموزش عاليهاكنندهعرضه

ـ   دليـل  بـه    طـور عمـده   بهز  ي ن يلر آموزش عا   د يسازيبحث خصوص  ن ي رفـع چن
ر ي نسـبت بـه سـا   ي آمـوزش عـال  ي دولتـ يهاشود؛ چرا كه بودجه   ي مطرح م  ييهايكاست

بـه ركـود گذاشـته     روي برخوردار نبوده است و حتي از رشد چنداني اقتصاد يهابخش
بـه سـمت    ين خدمات آموزشـ   ي تأم 21ل قرن   ين حال در اوا   ي با ا  .)2،1991الجيت(است
ن و يعتريعنـوان سـر   بـه يدا كـرده و بخـش خصوصـ    يـ ش پ ي گـرا  يمداريا مشتر يبازار  

ك طـرف و    يـ ش از   ي رو به افزا   يتقاضا.  مطرح شده است   ين بخش آموزش عال   ياتريپو
ت يـ ن بخش بـر اهم ي در ايگذارهيآنها به سرمانداشتن ا عالقه ي دولتها  يكاهش توان مال  
.)3،1999التباخ( افزوده است يبخش خصوص

سسـات دولتـي يـا      ؤسازي در واقع كاربرد اصول و قـوانين بـازار در م           خصوصي
نـد  يا فره بي در آموزش عال،يسازيخصوصاصطالح  ).2002ونسكو،ي(خصوصي است 

ـ    ( و دانشـگاهها     يشـود كـه در آن مـدارس عـال         ي مـ  گفتـه يشـ يا گرا ي  و  ياعـم از دولت
. رنديگيش م ي را در پ   يخصوص مربوط به بخش     ي عمل يا هنجارها يها  منش) يخصوص
ه بـه اعتبـار     ، توجـ  ي نسبت به دانشجو به عنوان مشـتر       يري دال بر سوگ   يسازيخصوص

.  فعـال اسـت    يابيـ ش درآمد خالص و بازار    يكار و افزا  ت بازار يب و وضع  يمؤسسات رق 
ـ  معتقدنـد كـه ا     ي در آموزش عال   يسازي خصوص ي افراط هواداران ن موضـوع مـدارس     ي

ان پاسـخگو   يـ ان و كارفرما  ي دانشجو يازهايشتر نسبت به ن   ي هرچه ب   و دانشگاهها را   يعال
شود كه قادر است اهـداف مؤسسـه        ي م يور بهره يجاد نوع يكند و به عالوه موجب ا     يم

).4،2003جانستون(را هرچه هست، بهبود بخشد 
:نكهي ا دارند از جملهي خاصيهايژگي وي خصوصيدانشگاههاونسكو ياز نظر 

. از دانشگاههاي دولتي قرار دارنديسطح باالترت و امكانات دراز نظر تجهيزاـ1
آنهـا در واقـع  . توانايي پاسـخ بـه نيازهـاي بـازار در زمـان مناسـب و الزم را دارنـد                ـ2

.نماينددانشجويان را براي بازار كار و نه براي پيوستن به صفوف بيكاران تربيت مي

−1 Unesco −2 Tilaj

−3 Altbakh   −4 Johnstone
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �76

.گيرند فردي براي تدريس بهره ميبيشتر از رويكردـ3
.نمايند دانشگاههاي دولتي استفاده ميانادت از بهترين اسيعني بسيار عالي انادتاز اسـ4
 بسـيار   ي و از روشهاي آموزشـ     هستنداز تجهيزات و امكانات بسيار خوبي برخوردار        ـ5

.نندكجذاب و اثربخش استفاده مي
.شودميانجام صورت دموكراتيك آنها به ةادارـ6
زنـدگي  ،  ينظـر آموزشهاي با كيفيت و ايجاد تعادل بـين بخشـهاي عملـي و              ةبا ارائ ـ7

.)2002ونسكو،ي(سازندا براي دانشجويان فراهم ميمتعالي ر
6،مي شاهد آن هست   ي امروز ياي كه در دن   يارات گسترده يي تغ بان معتقد است  يلو

نـي  تباقتصاد م ـ1: شده است  ي خصوص ي باعث توسعه و رشد آموزش عال      يعامل اساس 
 ايجـاد   ــ 4وري آمـوزش عـالي دولتـي       بهـره  نبـود ـ3تغيير در تركيب دانشجويان   ـ2بر دانش   

).1،2004نيلو( مردم به بخش دولتي ياعتمادبيـ6همگرايي سازمانهاـ5هاي جديديفناور
هاي گذشته تقاضاي اجتماعي براي آمـوزش عـالي رونـد رو بـه رشـدي       دهه در

 تعـداد كـل دانشـجويان در سـطح      1990ـ  1992 طي سالهاي    اي كه  به گونه  ،داشته است 
،2سـانيال و مـارتين    ( ميليون نفـر افـزايش يافتـه اسـت         7/110 ميليون به    6/68جهان از   

 در آغاز قرن بيست و يكم سنجش كيفيـت دانشـگاهها و سـاير مراكـز آمـوزش        .)2006
 توجـه بـه     ، شـدن  از جمله داليل اين امر جهـاني      . شداي برخوردار    اهميت ويژه  زعالي ا 

 پايدار و نيـز ضـرورت گسـترش فرصـتهاي           ةهاي توسع  محور در برنامه   ـاقتصاد جهاني 
.)1387كشاورز،( بيشتري از داوطلبان استةآموزش عالي براي عد

 اكثـر كشـورها   ي در دستور كار آموزش عـال      يت آموزش عال  يفيدر حال حاضر ك   
يتهاي فعال يسازي كه با جهان   يريي تغ در بافت در حال   .در سراسر جهان قرار گرفته است     

 با  ي مل ةك دغدغ ي به   يآموزش عال ،ان شده است  ي نما ي و گسترش آموزش عال    ياقتصاد
ط متحـول تحـت     ين محـ  ي كنار آمدن با ا    يبراكشورها  .ه است دل ش ي تبد يالمللنيابعاد ب 
 و ي ملـ  در سـطح ي قابل قبـول يهامعيار را با يت آموزش عاليفيند تا ك  ا قرار گرفته  فشار

يگـر براسـاس الگـو   يبـه عبـارت د  ).3،2003سـتال ا(ندين نما ين و تضم  يمأ ت يالمللنيب

−1 Levine −2 Sanyal & Martin

−3 Stella
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��77... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

 بـه تمـام عناصـر اعـم از          ،يت نظـام آمـوزش عـال      يفي بهبود ك  يد برا ي با يعناصر سازمان 
 مهم درونـداد    يها از جنبه  يكي. اشتدامد توجه   يبرونداد و پ  محصول،ند،يفرادرونداد،

زان ثبت نـام در آن اسـت        ي و م  ي آموزش عال  ي تقاضا برا  يعبارتان و به  يموضوع دانشجو 
).1383بازرگان،(ن پژوهش استي ايكه بحث اصل

ةلأ قـرار داده مسـ   تأثيرشدت تحت را به يت آموزش عال  يفي كه ك  ياز مسائل كنون  
گـر مطالعـه در     يعبارت د به.  است ي و خصوص  ي دولت ي ورود به آموزش عال    يتقاضا برا 

ـ ي در زمين مباحـث مطالعـات  يتري از ضرورينام در آموزش عال   بتزان ث ي م ةنيزم  نظـام  ةن
 ورود بـه    يش بـرا  يبه افـزا   رو ي تقاضا را اوالً ي ز ،شودي كشور محسوب م   يآموزش عال 
ةبرناميه و ب  يروي موجب گسترش ب   ي خصوص يخصوص آموزش عال  به و   يآموزش عال 
 نظـام   اًيـ شـده و ثان    اسـتاد  بهكاهش نسبت دانشجو   و ت آموزش يفيكاهش ك دانشگاهها،
 تـا   ي ورود به آمـوزش عـال      ي اجتماع يآوردن تقاضا  بر گزير براي ران نا ي ا يآموزش عال 

ـ  دانـش جد   ةد و توسـع   يـ  خـود از جملـه تول      ير كاركردها ي از سا  ياديار ز يحد بس  د و  ي
. مختلف كشور بازمانده استياز بخشهاي پژوهشگر مورد ني انسانيرويپرورش ن
ـ ر برنامـه  بـراي  اقدام   نين و مهمتر  ياول قـات و كسـب     يانجـام تحق   مناسـب،  يزي

ي و خصوصـ   ي دولتـ  يت گذشته و حال آمـوزش عـال       ي وضع ةنياطالعات مناسب در زم   
ـ ، مشدهينجا سعيدر ا ل  ين دل يبه هم .است ي خصوصـ ينـام در آمـوزش عـال   زان ثبـت ي

ل يرا تشـك   از آن  يمـ ي ن يعبـارت  و بـه   ي از آمـوزش عـال     يمـ يكه بخش عظ  شودسي  ربر
رانياي آموزش عال  ين دست بتوان برا   ي از ا  ييهااست كه با انجام پژوهش    ديام،دهديم
تر و  آ كـار  ي آموزشـ  يرا بـه سـو     و آن  دكـر يزيـ رتر برنامه خردمندانهتر و   يطور علم به

آوردن بـر د،يـ د دانـش جد ي خود را كه همانا توسعه و تول   ةفي تا وظ  دادتر سوق   اثربخش
ـ نـد   يل فرا ي بالقوه و تسه   يهاييورش توانا  پر ي برا ي اجتماع يتقاضا كمـك بـه    ،يريادگي

ـ  متخصـص مـورد ن     ي انسـان  يروي و پرورش ن   ي و اقتصاد  يتحقق اهداف اجتماع   ز كشـور   اي
يقـات ين در ارتباط با موضـوع پـژوهش سـوابق تحق     يهمچن. انجام دهد  بهترين شكل به  است  

.قوله پرداخته استن ميبار به اني اولين پژوهش براي و ارد وجود نداياگسترده
يسسات آموزش عال  ؤمي كم  مشخص كردن روند رشد     پژوهش، ني ا يهدف كل 

ـ  در ا  . اسـت  ي دولت يسسات آموزش عال  ؤ آن با م   ةسي و مقا  راني ا  كشور  در يخصوص ن ي
:شودير پاسخ داده مياالت زؤ شده، به سي اطالعات گردآورقيراستا از طر
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �78

دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش     (ي و خصوصي دولتي آموزش عال  سساتؤ م تعدادـ1
 در كشـور    1348ــ   1387يسالهان  يب،)، دانشگاه آزاد  يرانتفاعيسسات غ ؤ، م ي دولت يعال
ران چگونه است؟يا
ين سـالها  يبي و خصوص  يدولتي آموزش عال  سساتؤ در م  انينام دانشجو روند ثبت ـ2

ران چگونه است؟ي در كشور ا1348ـ 1387
بـر حسـب مقطـع    ران  ياي و خصوص  يدولتيآموزش عال سسات  ؤمنام در   زان ثبت ي م ـ3

 چگونه است؟1361ـ1387ين سالهاي بيليتحص
ن يبـ ي و خصوصـ   يدولتـ ي آموزش عال  سساتؤ در م  ان زن يدانشجوزان مشاركت   ي م ـ4

ران چگونه است؟يدر كشور ا1360ـ 1387يسالها
 و  يتـ دوليآمـوزش عـال   سسـات   ؤدر م يأت علم ي ه ي اعضا ي همكار ة تعداد و نحو   ـ5

ران چگونه است؟يدر كشور ا1377ـ 1387ين سالهايبيخصوص

 در جهانيخصوصيآموزش عالةروند توسع

يا معمـوالً آمـوزش عـال      يدر آسـ  . سـت ي ن يدي جد ة، واژ ي خصوص يمفهوم آموزش عال  
ـ ا. داده اسـت  يل مـ  يشكت را   ي آموزش عال  ي مركز ة هست يخصوص ن نـوع آمـوزش در      ي
ي بـاز مهمـي  بسـيار نقشنيپيلي و فيوان، اندونز ي، تا ينوبجة ژاپن، كر  مانندييكشورها

ي خصوصـ  يان در دانشـگاهها   ي درصـد دانشـجو    80ن كشورها در حـدود      يدر ا . كنديم
گـر  يتنام و د  ين، و ي مثل چ  يين نوع آموزش در كشورها    يا ا هطبق گزارش . دكننينام م ثبت

.)2002،چالتبا( به شدت در حال رشد است ي مركزياي آسيكشورها
يهـا  در دهـه   يم و در حال رشد آموزش عال      ي بخش عظ  ي خصوص يآموزش عال 

امـا ،  اتفاق افتـاد ي در بخش دولتيشتر رشد آموزش عال يشود؛ اگرچه ب  ير را شامل م   ياخ
نام زان ثبت يش م ي افزا . برخوردار بوده است   ياز از رشد قابل مالحظه    ي ن يبخش خصوص 

 درصـد  15نام حداقل  از كشورها با ثبتياريبس.كثر كشورها بوده است   ا واقعياست  يس
.انـد جـاد نمـوده   ي را ا  يا گسترده ي آموزش عال  د،خو) 18ـ  24(رو  ن دانشگاه يسنافراد  از  

ـ  نام در آموزش عـالي خصوصـي        ميزان ثبت  شـرفته بجـز ژاپـن بـا     ي پ ين كشـورها  يدر ب
شـرفته از  ي پ ي كشورها ةيبقدر  ، درصد 25كا با   ي و آمر  ي خصوص ي آموزش عال  درصد77

ـ  بق ين موضوع بـرا   يا.  نكرده است  ي رشد چندان  ي غرب ي اروپا يجمله كشورها   نقـاط   ةي
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نـام  ، ثبـت ير شـورو ي اتحـاد جمـاه    يسـم و فروپاشـ    يكمونسقوطبا  . ا متفاوت است  يدن
ي و كشـورها  ي و مركـز   ي شـرق  ي از اروپا  يادي ز يها در بخش  ي خصوص يآموزش عال 

در ا ي آسـ ةدر قـار ). b2006،1يلـو  (افتيش ي افزايريطور چشمگافته بهيتازه استقالل 
نام در مؤسسـات    ن ثبت يپيلي، پاكستان، ژاپن، كره و ف     ي مثل بنگالدش، اندونز   ييكشورها

ـ يلي اسـت و در ف     ي دولتـ  يش از مؤسسات آموزش عـال     ي ب ي خصوص يآموزش عال  ن و  يپ
.رسدينام مزان ثبتي مسه چهارمزان به ين ميژاپن ا

ي كشـورها  ي درصد و در بعضـ     50ش از يبه ب شرفته  ي پ يدر كشورها موضوع  ن  يا
ـ . ده استيز رس ي درصد ن  30ش از يدر حال توسعه به ب     شـرفته بجـز   ي پين كشـورها يدر ب

رفتـه و آمـوزش   ي صـورت پذ ي دولتـ يق آموزش عالي از طريژاپن گسترش آموزش عال  
ـ    يا. ل داشته است   معموالً نقش مكم   ي خصوص يعال كـا كـه    ي آمر ي بـرا  ين موضـوع حت

ين آمـوزش عـال  ي قـرار دارد و بهتـر  ييار بااليگاه بسي آن در جايوص خصيآموزش عال 
ستم سهم آمـوزش    ي قرن ب  يهاانهياگرچه در م  . ز صادق است  ي جهان را دارد، ن    يخصوص

ي بعد از جنـگ جهـان      ي ول ،ده بود يكا به نصف رس   ي آمر ي از آموزش عال   ي خصوص يعال
اكنونافته و  يكاهش  هارم  يك چ ن مقدار به    ي ا ي دولت يع آموزش عال  يدوم با گسترش سر   

 بـا  يكـا، آموزشـ  ي در آمري خصوصـ ي آمـوزش عـال  .ن نسبت ثابت مانده اسـت     يز هم ين
ـ   ي فرهنگـ  يك طـرف و توجـه بـه تفاوتهـا         ي و معتبر از     باالت باال، مخارج    يفيك ة و ارائ

ـ  كـه در اخت    يميعظيهابا توجه به بودجه   . استگر  ي از طرف د   يخدمات اضاف  ـ ار ا ي ن ي
ـ  ا ،سـت يآور و دور از انتظـار ن      رد خوب آنها تعجب    عملك ،مؤسسات است  ين در حـال   ي

در مـورد  . ندرو هسـت روبـه ي با مشكالت مـال    ي دولت يهااست كه دانشگاهها و دانشكده    
 بازار نسـبت بـه اهـداف        يازهايمدت و توجه به ن     اهداف كوتاه  ي خصوص يآموزش عال 

.)2،2003كيستانبالم ( است برخورداريشتريت بي از اهميبلندمدت و اهداف علم
نظـر تعـداد كوچـك هسـتند         در آلمـان از    ي خصوصـ  يمؤسسات آمـوزش عـال    

ن مؤسسات مشـغول بـه   ين كشور در ايان ايكل دانشجو  از  درصد 3 كه حدود    ياگونهبه
ـ از ا. اسـت نفـر  71580 دانشجو در آلمـان      1900000د و تعداد آنها از    هستنل  يتحص ن ي

يليدر سـال تحصـ    . ندهسـت سا مشـغول    يه به كل  ك درصد در مؤسسات وابست    يز  يتعداد ن 
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ـ  نفـر ن 25890 و ي خصوصـ ي نفر در مؤسسات آموزش عـال  45960،  2003ـ2004 ز در ي
ر ي اخ ي سالها يدر ط . انددهكرنام  سا ثبت ي وابسته به كل   ي خصوص يمؤسسات آموزش عال  

98در حـال حاضـر   . افتـه اسـت  يش ينام در آنهـا افـزا  زان ثبتين مؤسسات و م  يتعداد ا 
يجـاد مؤسسـات آمـوزش عـال       يا. ده است ي به ثبت رس   ي خصوص ي آموزش عال  ةؤسسم

ــ ــه  يخصوص ــان ب ــل در آلم ــال دلي ــوزش ع ــاص آم ــكالت خ ــي مش ــ از قبي دولت ل ي
كمبـود  .  بـوده اسـت  يفـ ي متنوع و مشـكالت ك يهاها، نبود برنامه  برنامه يريپذناانعطاف

ست، چـون   ي ن يص خصو يجاد و رشد مؤسسات آموزش عال     ي ا يل اصل ي دل يآموزش عال 
ن يـ جـاد ا  يل ا يـ ن دال يار گسـترده اسـت، بنـابرا      ين كشـور بسـ    يا در ي دولت يآموزش عال 

يهـا يفنـاور س متفاوت، ظهـور     ي تدر ي باالتر، روشها  يت، استانداردها يفيمؤسسات، ك 
 افـت و   ميزانل  يقب از ييهاهنشان. است بازار   يازهاي و ن  ي علم يهان، توجه به تجربه   ينو

 بـه اهـداف   يابين مؤسسـات در دسـت  يـ ن مطلب است كه اي اويايگن ييپاليتحصترك
.)1،2007ليگي و زاستانك(اند ش موفق بودهيخو

ـ  تغيي اروپايگر كشورهايز همانند د  يا ن يتاليدر ا   در آمـوزش  يرات و اصـالحات يي
ن مدارك بخش   ي برخوردار است و ب    ي مدارك از اعتبار قانون    .رفته است ي صورت پذ  يعال

ـ       ي وجود ندارد و از نظر اعتبار صـالح        ي تفاوت ي و دولت  يخصوص ن يت و سـطح دانـش ب
ي خصوصـ يدانشـگاهها . ستي ني تفاوتي و دولتي خصوصيالن دانشگاهها يالتحصفارغ
 و  ي آموزشـ  يند، محتـوا  هسـت ي دولتـ  يه دانشـگاهها  يقاً شـب  يا از نظر ساختار دق    يتاليدر ا 

گر جـدا   يكديع دانشگاه از    ن دو نو  يقت ا يدر حق . كسان است ي در هر دو     انادتت اس يفيك
 در نظر گرفتـه  ي خصوصي دانشگاههاي برايي آمارها بخش مجزاة در ارائ يستند و حت  ين

ن يند كه از ا    هست تي مشغول فعال  ي خصوص ي آموزش عال  ة مؤسس 77ا  يتاليدر ا . شودينم
2003ــ 2004يليدر سـال تحصـ  . انـد دهكرافت  ي مؤسسه عنوان دانشگاه را در     14تعداد  
ـ تالي در اي خصوصيان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال يدانشجول  كتعداد   110624ا ي

الن ي مـ  يدر دانشـگاه خصوصـ    )  نفـر  37417(ك سـوم    ين تعداد حدود  ينفر بود كه از ا    
 نفـر   21587ن سال   يد در ا  يكنندگان جد ناماند، در ضمن تعداد ثبت    ل بوده يمشغول تحص 

).2007، 2ولتويتر(اند دهكرم نادانشگاه ثبتاين  نفر در 7401 كه  استبوده
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شود، ي م يزيرها به صورت متمركز برنامه     بخش ةي در فنالند مثل بق    يآموزش عال 
1990 كـه در سـال     ي و اقتصاد  ياسيرات س يي تغ .سم بوده است  يالي سوس ةديو در جهت ا   

د يـ ن جد يطبق قـوان  .  كرد ياديرات ز ييز دستخوش تغ  ي را ن  يصورت گرفت، آموزش عال   
رات در ييـ اصـالحات و تغ .  داشـته باشـد  يدر آموزش عالرا ن مداخله   يكمترد  يدولت با 

ـ  بـه خصـوص از طر      ي آمـوزش عـال    ة فنالند باعـث توسـع     يآموزش عال  ق مؤسسـات   ي
مشـغول  ن كشور يدانشجو در ا2004،1926000ـ2005يلي در سال تحص. شد يردولتيغ

ان در  يدانشـجو  تعـداد    1990ــ 1991يليسـه بـا سـال تحصـ       ياند كه در مقا   ل بوده يتحص
ة مؤسسـ  427ن سـال،    ي همـ  يط.ش داشته است  ي افزا  درصد 38يمؤسسات آموزش عال  

ـ  در كشور فنالند وجود داشته است كه از ا         يآموزش عال  ـ    127ن تعـداد    ي  و  ي بـاب دولت
70حـدود    (1337000ي دولتـ  يمؤسسـات آمـوزش عـال     . انـد  بوده يردولتي باب غ  301

از كــل )  درصــد30حــدود  (580000يردولتــي غيو مؤسســات آمــوزش عــال) درصــد
.)1،2007كايجابل(انددهكرنام ان را ثبتيدانشجو

، از آغـاز    ي اجتمـاع  ي زندگ يها جنبه ةي مثل بق  يز آموزش عال  يه ن يدر كشور روس  
ي آمـوزش عـال    يريـ گشـكل ن توسـعه،    ي و مهمتـر   يافتـه يارات گسترده يي تغ 1990ةده

هـا بـوده    سـتم ي كـردن س   يازار و خصوص   ب ساز و كار  ل به   ي و تما  يدولتري و غ  يخصوص
ـ ي غة مؤسسـ 392 و ي دولتـ ة مؤسسـ 654ه متشـكل از     ي روس يآموزش عال . است يردولت
هـا،  راهكار،  ي آموزش ياستهاي از نظر س   يدولتري و غ  ي دولت ي، مؤسسات آموزش عال   است
آمـوزش دولـت    و  ره تحت كنترل وزارت علوم      ي و غ  ي درس يهات و برنامه  يفين ك يتضم

يجـاد مؤسسـات آمـوزش عـال       يه ا ي روسـ  ي رشد آموزش عـال    ي عامل اصل  .استفدرال  
ن مؤسسـات   يـ  شده و تعداد ا    ين مؤسسات قانون  يجاد ا ي ا 1992 است، از سال     يردولتيغ

 از كـل مؤسسـات    درصد37ده و در حال حاضر ي دانشگاه و دانشكده رس   400به حدود   
ة وجـود آمـده در دهـ      بـه  ة مؤسس 451، از   يطور كل به. دهنديل م ي را تشك  يآموزش عال 

ـ . انـد  بـوده ي آنها خصوصـ    درصد 80،  1990  رشـد  ميـزان 1998 تـا  1993ين سـالها يب
يهـا  به علت بحـران 1998 اما بعد از ، مؤسسه در سال بوده50، يمؤسسات آموزش عال 

.)2007، 2نيتسيساسپ(ه استن مؤسسات ثابت ماندي، رشد اياقتصاد
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ـ  ا ي آمـوزش عـال    ينظر شـورا  ر  يه متمركز و ز   ي ترك يم آموزش عال  نظا ن كشـور   ي
 مؤسسـات آمـوزش     يتهاي و نظارت بر فعال    ي، سازمانده يزيرن شورا كار برنامه   يا. است

ـ ي ل ي آموزشـ  ياسـتها ي س ةع با توجه بـه توسـ      1960ةدر ده .  را بر عهده دارد    يعال ، يبرال
ـ  فعال ة اجـاز  يبخش خصوص  ـ  را پ  ي آموزشـ  يهـا ت در برنامـه   ي ـ . دا كـرد  ي ين سـالها  يب

 دانشجو  50000ش از   يد و ب  يرسعدد  41 به   ين مؤسسات خصوص  ي تعداد ا  1963ـ1972
ياديـ  زيفـ ي و كين مؤسسات با مشكالت مالين مدت ا  ي ا يط. كردنديل م يدر آن تحص  

در سـال   . ش را از دسـت دادنـد      ي خـو  ي و اجتماع  يج اعتبار علم  يتدرند و به  شدرو  هروب
ـ    يدرآمدنـد و همگـ    ي دولتـ  ير نظر دانشگاهها  ين مؤسسات ز  ي ا ةي كل 1971 ي آنهـا دولت
ـ  باعـث اح   ي آمـوزش عـال    يش تقاضـا بـرا    ي افـزا  1984در سال   . شدند ـ  مجـدد ا ياي ن ي

ـ  از ا  ي بعضـ  اكنون. س شد ي تأس ين دانشگاه خصوص  يسسات شد و اول   ؤم ن مؤسسـات   ي
 بـازار   يازهاي به ن  يياند و از نظر پاسخگو    دهكرجاد  ي ا يس متفاوت ي و تدر  يريادگيط  يشرا

 بـه   ي بخـش خصوصـ    1999بعـد از سـال      . انـد دهنمو بهتر عمل    يلمللانيكار در سطح ب   
2005 مؤسسـه در سـال     24 بـه    1999 مؤسسـه در سـال       7افـت و از     يشدت گسـترش    

53ه وجـود داشـت كـه    ي در تركي آموزش عالة مؤسس77، 2005در سال   . افتيش  يافزا
 درصـد از كـل   5/7يبخـش خصوصـ  .  بودنـد ي مؤسسـه خصوصـ  24 و  يمؤسسه دولت 

 سـهم آن    2010رود تـا سـال      يانتظـار مـ   . دهـد ي را پوشـش مـ     يام در آموزش عال   نثبت
.)1،2007يزكاسيم(درصد برسد 10به

ي خصوصـ  ي قبل از دانشـگاهها    ي خصوص يرستانهاي و دب  يياگرچه مدارس ابتدا  
انـد و    برخوردار شده  يشتري از رشد ب   ي خصوص ي دانشگاهها ياند، ول افتهيت  يال فع ةاجاز

يدولت بخش   ياستهايس.اند را به خود اختصاص داده     يآموزش خصوص  از   يشتريسهم ب 
ـ   يير بسزا ي تأث ينام در آموزش عال   زان ثبت يبر م  ـ  معمـوالً ا   ي دارد، ول ياسـتها دارا  ين س ي

يدر بعض .  رو به رشد را ندارد     ي تقاضا ين مال ي تأم يي توانا يدولت است و بخش     ينواقص
رد يپـذ ين مؤسسات صـورت مـ     يت ا ي هدا ، ارتقا و  ي توانمندساز براييياستهايموارد س 

).a2006،يلو(شود ين مؤسسات داده ميس اي تأسةشتر موارد فقط اجازي در بيول
ـ  ارزي و روشـها ي درسـ  يهـا زات، برنامه ي، منابع، تجه  ي دولت يدانشگاهها  را يابي

ن يـ ب ا يـ دهند و ترك  يز تقاضاها را پوشش م    ي ن ي خصوص يهاسازند؛ دانشكده يفراهم م 

−1 Mizkaci

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


��83... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

ش ي افـزا  يگـر روشـها   يسه بـا د   يدر مقا . دهدميش  ي را افزا  يزان دسترس يت م يهادو در ن  
 را در كنـار هـم      ي و خصوصـ   ي دولتـ  يكت، مؤسسات آموزش عال   رشام روش   يدسترس
يسـع و  نـه رقابـت   رديـ گيمـدنظر قـرار مـ     شتر مشاركت ين روش ب  يدر ا . دهديقرار م 

 به صورت دوجانبـه  يص و خصوي دولتين مؤسسات آموزش عالي بيتفاوتهاز شود ا يم
ي آموزش عـال   ة توسع ين موضوع برا  ي مهمتر .)2008،يلو(د  يحداكثر استفاده به عمل آ    

ة توسـع  ي دولت برا  ة متضمن اراد  يقانونگذار. استن و مقررات    ي، انعقاد قوان  يخصوص
ـ كند كـه دولـت   ي اشاره ميني و به قواناستي خصوصيآموزش عال  م رفتـار  ي تنظـ يراب

ي آمـوزش عـال  ة توسـع .كنـد ايجاد مي كنند  يت م ي فعال ي آموزش عال  ةني كه در زم   يافراد
 بلكـه  ،گونه مؤسسات اسـت ني رشد ا ي مناسب برا  يجاد فضا يازمند ا يتنها ن  نه يخصوص

ي از رشـد مؤسسـات آمـوزش عـال         يري جلـوگ  ين و مقـررات بـرا     ي قـوان  يك سـر  يبه
ـ ا. باشـد يمـ نياز  ز  يرمتعارف ن ي ناخواسته و غ   يخصوص مقـررات در واقـع     ن و   ين قـوان  ي

ن و  يرو وضع قوان  ني، از ا  استگونه مؤسسات   نيجاد ا ي ا ي برا ي رفتار عموم  ةكنندتيهدا
ي خصوصـ يتواند متضمن رشد سـالم آمـوزش عـال    يهنگام م و به امقررات درست، كار  

ق آمـوزش   ي از طر  ي و اجتماع  ي اقتصاد ة به توسع  يابي دست يبرا). 1995ونسكو،  ي (گردد
ـ  . دكـر  عمل   ي و اقتصاد  خردمندانهديگر با ي د ةلأش از هر مس   ي ب يعال يطين شـرا  يدر چن

تفـاوت  . شـود ي مطـرح مـ    ي آموزش عال  ينه برا ي به يزير و برنامه  ياستگذارياست كه س  
 كه در   است در اين    يالديم1990و  1960يهاعمده بين گسترش آموزش عالي در دهه      

در . رش يافـت  اولي آموزش عالي دولتـي و در دومـي آمـوزش عـالي خصوصـي گسـت                
 ميالدي بيشتر كشورها به آموزش عـالي خصوصـي و           90ةتوان گفت در ده   حقيقت مي 

سـازي در واقـع كـاربرد    خصوصـي . خصوصي كردن سازمانهاي دولتـي رو آوردنـد       نيمه
).2002ونسكو،ي(سسات دولتي يا خصوصي استؤاصول و قوانين بازار در م

ان در ايري و خصوصي دولت آموزش عاليةخچيتار

سسات آموزش عالي در ايران باستان به قرن سوم قبل از مـيالد مسـيح               ؤسيس اولين م  أت
 بـا وجـود   .سـيس گرديـد  أ قبل از ميالد ت  272دانشگاه جندي شاپور در سال      . گرددبرمي
 طوالني در اين كشور ندارد و اولين دانشگاه بـه          ةدانشگاه به سبك امروزي تاريخچ    ،اين

 اين دانشـگاه در  � است كه در قرن بيستم ساخته شده است        سبك امروزي دانشگاه تهران   
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� افتتاح گرديد1934سال  ي در نقـاط ديگـر كشـور از    ي بعد دانشـگاهها ةدر طول دو ده�
.)2002بازرگان ،(مشهد، شيراز و اصفهان ساخته شد جمله 

: استي دوره قابل بررس8ران در ي در ايتحوالت آموزش عال
) م18 تا12قرن (ر يتأخ:  اولةدور
ـ  پديجي تـدر ةن و توسـع يد، با وجود تكـو ي سال به درازا انجام700ن دوره كه   يدر ا  ةدي
يهااز دل سنت...) ج و يمثل سوربون، آكسفورد، كمبر    (يط جهان يد دانشگاه در مح   يجد
ـ  قابلا وجودران بي اة غرب، جامع  يماتيتعل يخيالت تـار ي تعطـ ي طـوالن ةش، دوريهـا تي

.افتدمير ي تأخبه، عقب مانده و يي نوگراةقافلگذراند و از يخود را م
) ش1285 تا1177(د يتمه:  دومةدور

ـ  ا ة، جامعـ  يخيالت تار ي سال تعط  700پس از     قـرار   ييدار نـوگرا   در مـ   19ران از قـرن     ي
ةپنجـاه سـال پـس از آغـاز دور         .  و توسعه درآمد   ينوآوررآمدگانيدگرفت و در سلك   

 سال پس از آن وزارت      60. ديس گرد يلفنون تأس  دارا ) م 1851(مسي   ش 1227د، در يتمه
).1370، ي اردكانيمحبوب(وجود آمدند ه  بيعلوم و سپس مدارس دولت

)ش1313 تا1285(نيتكو:  سومةردو
ـ  ا يآموزش عـال  د،يك قرن تمه  ير و   يخأ قرن ت  7پس از    .ن شـد  ي تكـو  ةران وارد مرحلـ   ي

ـ ، متوسـطه و عال    ييد به سه مقطع ابتدا    يآموزش جد  وزارت معـارف بـه     . م شـد  يه تقسـ  ي
 در علوم و فنون و      يالمللني ب ي، اعزام دانشجو به خارج، همكار     ينظارت بر آموزش عال   

ـ     ت معلـ  يـ ن مراكـز ترب   ينخست. ج علم موظف شد   ياشاعه و ترو   وجـود  هم و دانشسـراها ب
ةد بـه بودجـ    ي شـد  ي وابستگ ؛ني تكو ة دور يهايريپذبيها و آس  ن ضعف يمهمتر. آمدند
 زنـان،   ي فرصـتها بـرا    ي، نـابرابر  ي دولت يساالرواني د ة و سپس سلط   يرگي، تصد يدولت

يريپـذ  و جامعـه   يريپذ كشور و كند بودن فرهنگ     ياسي در مركز س   يتجمع آموزش عال  
يهـا  از مـتن نهادهـا و سـنت        ين آمـوزش عـال    يامدن نهاد نو  يند به علت بر   ي جد يعلم
).1379فراستخواه، (بود  جامعه يميتعل
)ش1325 تا1313(ل يتشك: چهارمةدور

ن، سـرانجام   يك ربع قرن تكـو    يد و   يك قرن تمه  ير،  يران پس از هفت قرن تأخ     يدانشگاه در ا  
 علـوم  يلي تحصـ ة رشتة عمدي گروههايث فراوانياز ح. ل شدي حاضر تشك  ة دوم سد  ةدر ده 
ن يشـتر ي ب درصـد 4/52ان دوره با ي و در پا درصد8/62 سپس ، درصد7/51 در آغاز با    يانسان
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39 بـا  يپزشـك . دادي كشور بـه خـود اختصـاص مـ    ييت دانشجو ي را در جمع   يار فراوان مقد
ن موانـع رشـد و   يا مهمتـر امـ ،ن رتبه را داشـت يان، دومي در پا  درصد 2/30 در آغاز و     درصد

 گسسـت سـنت و      :ل عبـارت بـود از     ي تشـك  ة در دور  ي بوم ة دانشگاه متناسب با جامع    ييايپو
ـ  نفر دانشجو از م    7/12 (تعداد ناكافي دانشجو  ش از اندازه،  ي بودن ب  يتجدد، دولت  100ان هـر    ي

 درصـد  2/7 در قبال    ي علوم انسان   درصد 4/52(ازها  يبا ن نداشتن  و تناسب   ) تيهزار نفر جمع  
). 1379فراستخواه،  (.)ي كشاورزدرصد3 و ي فن درصد5ه، يعلوم پا
) ش1352 تا 1325(ر يتكث:  پنجمةدور

 آغـاز  20ة دهةميران از ني دانشگاه در ا،ري تكثةس دوري و تأسي مراحل آمادگ يپس از ط  
ةدر آخـر دهـ    .  فعال شـد   ي قدر 40ةز در ده  ي ن يردولتي و غ  يبخش خصوص . كار كرد به
ي، دبسـتان   درصـد  7/84ين بخـش در آمـوزش كودكسـتان       يـ  سـهم ا   50ة و آغاز ده   40
ره شاخص  ن دو يدر ا .  بود  درصد 21ي و آموزش عال    درصد 2/19يرستاني، دب درصد4/7

 نفـر و  400بـه  )  قبلة نفر در دور7/12از (ت، ي هزار نفر جمع100تعداد دانشجو در هر     
سـهم  . دي رسـ   درصـد  30ن بـه    ي تكو ة از حدود صفر در دور     يسهم زنان در آموزش عال    

ن بـه   ي تكـو  ة از حـدود صـفر در دور       ير از تهـران، در آمـوزش عـال        يـ گر غ ي د يشهرها
.افتيش ي شهر افزا24 در درصد8/43

ي تـوازن ملـ    نبود:اند از ر عبارت ي تكث ة در دور  ي آموزش عال  يهاين كاست يمهمتر
ي تـوازن در رشـد گروههـا       نبـود ،)گر نقاط كشـور   يه در د  ي در تهران و بق     درصد 2/56(

ي و كشـاورز    درصـد  10ي، گـروه پزشـك     درصد 49يعلوم انسان  (يلي تحص ة رشت ةعمد
 در علوم   يگذارهي سرما  درصد 70به  ش  يمثل گرا  (يردولتي بخش غ  يها، ضعف )درصد4

).1379فراستخواه، (ي نفتي بر درآمدهايه مبتنيو سرانجام اقتصاد تك پا) يانسان
)ش1357 تا 1352( ناتمام ةتوسع:  ششمةدور

تعداد دانشـجو   .  قوت گرفت  ي آموزش عال  ي در بستر رشد كم    يفي ك ة توسع ةنيفكر و زم  
228و دانشـكده  87 دانشـگاه بـا   26در . د نفر شـ 5/486ت، ي هزار نفر جمع   100در هر   
ـ  دا يلي تحصـ  ة رشت 1374گر، تعداد   ي د ي آموزش عال  ةمؤسس  زنـان بـه     يابيدسـت . ر بـود  ي

ـ ي غيد و در مؤسسات آموزش عال  ي رس  درصد 32 به   يآموزش عال   درصـد 50 تـا 40يردولت
نـد  ان دوره عبـارت   ي در ا  ي آموزش عال  يها و تضادها  يريپذبين آس يمهمتر. افتيارتقا  

ر چند صد هـزار  ك نسبت به لشيرش آموزش عال يت پذ ي ظرف  درصد 8/16ان  ي تضاد م  :از
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، يردولتي بخش غ  يهاد به دولت، ضعف   ي شد يرساختي ز يها، تضاد وابستگ  پلمهي د ينفر
ـ    يگـر ي با تصد  يتضاد جلب مشاركت بخش خصوص     گـان  ي و آمـوزش را    ي دولـت نفت

ي و فرهنگـ   ي، اجتمـاع  ي اقتصـاد  ةاده از حد آهنـگ توسـع      ير ز ي و سرانجام تأخ   يعموم
).1379فراستخواه، (

) 1367 تا 1357(ق يل و تعويتعط:  هفتمةدور
ـ يردي دانشگاه به سبك غ  ة توسع ة سرمشق و برنام   يبا انقالب اسالم   يي نـوگرا ي و بـا الگـو  ين

ي به جـا   يدر آموزش عال  . دي هم نرس  ينيگزي جا ة به سرمشق و برنام    ي ول ، به هم خورد   يغرب
، مقرر شد  ي متمركز حكومت  ي الگو ي، به طور رسم   يرمتمركز قبل يمتمركز و غ  مهي ن يالگو

ـ  ن هـا  امنا تأيـ ژه كـه ه   يوبه  اعتبـارات   1358 منحـل شـدند و از      23/12/1357خ  يز در تـار   ي
.ت قرار گرفتي و حاكميگري درآمد و در قالب تصديتي از قالب حمايدانشگاه

) به بعد1368(ليتعد: هشتمةدور
دوبـاره  دانشـگاهها    يها امنا تأيه.دشآغاز  در جهت رشد  آموزش عالي   روند تحوالت   

يهـا دوره.هها قـوت گرفـت    ا دانشـگ  ي خـودگردان  ةشـ يو اند ت شناخته شدند  يبه رسم 
نه شـد و آمـوزش      ي نهاد يكاربردـ  ي علم يآموزشها،گسترش يافت يليالت تكم يتحص

ي آمـوزش عـال    يهااخصاكثر ش . رشد آغاز كرد   يبرارا   از چالش مجدد     يا دوره ،يعال
ر ي ز 9ران از   ي ا يم آموزش عال  اكنون نظا ).1379فراستخواه،(دا كرد ين دوره رشد پ   يدر ا 
دانشـگاه آزاد ــ   3ي دولتـ  ي علوم پزشـك   ياهدانشگاهـ  2ي جامع دولت  يدانشگاههاـ  1(گروه
دانشـگاه  ــ 6يكـاربرد ــ   ي علمـ  يم آموزش عال  نظاـ  5يرانتفاعي غ يدانشگاههاـ  4ياسالم

مراكـز  ــ 8 وابسته بـه آمـوزش و پـرورش        يمراكز آموزش عال  ـ  7نورامي پ يحضورمهين
يمراكز آمـوزش عـال    ـ  9ي دولت يها و دستگاهها  تخانهرر وزا ي وابسته به سا   يآموزش عال 

).2007بازرگان،(ل شده استي تشكيكيا الكترونييرحضوريغ
دن بـه   يتحقـق بخشـ   ي دولت بـرا   1357 در سال    ي انقالب اسالم  يروزيبعد از پ  

 بـه  ي دانشگاه را مد نظر قرار داد و با انقالب فرهنگيساز دگرگونةفياهداف انقالب وظ 
ة و توسـع   يگـر لـزوم گسـترش آمـوزش عـال         ياز طـرف د   . فه اقدام كـرد   ين وظ يانجام ا 

 پاسخ داده   يافتن به آموزش عال   ي راه   يت برا ياز جمع ي تا به ن   ،شديدانشگاهها احساس م  
ـ  اولي نو از همان سـالها يتيد با ماه ي جد يجاد دانشگاه يو فكر ا  رني ا زا. شود  انقـالب  ةي
دفتـر   ( آن بحـث و مطالعـه شـد        يان مطـرح شـد و رو      يوالن و دانشـگاه   ؤان مسـ  يدر م 

....)1387مطالعات و آموزش نيروي انساني،
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ـ  ا  كشـور   در ي خصوصـ  يآموزش عـال  يطور كل به ة عمـد  ران شـامل دو بخـش     ي
ين دانشگاه خصوصـ   يدانشگاه آزاد كه بزرگتر   . استشگاه آزاد  و دان  يرانتفاعيدانشگاه غ 

بـا  ،1362ــ 63يلي خـود را از سـال تحصـ        يت آموزش يفعالد،شويران محسوب م  يدر ا 
يلي تحص ةق آزمون در ده رشت    ي دانشجو از طر   2045رش  ي و پذ  ي واحد دانشگاه  9جاد  يا

يا حقـوق  يـ يقـ ي حق دار به مفهوم داشتن سـهام     ي خصوص ي نهاد  آزاد دانشگاه.آغاز كرد 
 و ي آموزشـ ةت در عرصيال است كه ضمن فعيرانتفاعي و غيردولتي غ ي بلكه نهاد  ،ستين

 دانشـگاه   يفـ ي ك ي توسعه و ارتقـا    منظوربه، آن را    ي، در صورت حصول درآمد    يپژوهش
ـ  فعالةن دهـ ي پـا در سـوم  اكنونهمن دانشگاه كهي ا.دينمايصرف م ،ش نهـاده يت خـو ي

گانـه در سـطح     دوازده در منـاطق     ي دانشگاه  و مركز  واحد320ازش  يجاد ب يتوانسته با ا  
ـ  ةامـارات متحـد    لبنـان،  ي كشورها  در يمرزو چند واحد برون   كشور انگلسـتان، ،ي عرب

نفـر كـادر   38032ت يون دانشجو را بـا هـدا  يليك ميش از  ي ب ،تيقطر و كو  ،كستانيتاج
ـ   يآموزش ـ لي م 13ش از   ي در ب  و در   يفرهنگـ ،يزشـ  آمو ي فضـاها  يربنـا يون مترمربـع ز   ي

در حــال حاضــر . منــد ســازده بهــري از آمــوزش عــالي بــزرگ دانشــگاهيهــامجتمــع
 كه تعداد آنهـا از مـرز        ي تخصص ي تا دكتر  ي مقطع كاردان  زن دانشگاه ا  يآموختگان ا دانش

كشـور  ي و فرهنگـ ي، اجتمـاع ياقتصاد مختلف يهابخشون نفر فراتر رفته در     يليك م ي
).1376 آموزش عالي، جلد اول،فالمعار�داير مقاالت ةگزيد(ندينمايت ميفعال

ـ  يعاليشورا23/7/1364خ  يدر تار  ـ  آ ي فرهنگـ  ي انقالب ـ   يانامـه نيي  بـر   ي را مبن
 امكانات كشـور در امـر       ةيج كل ي به منظور بس   يرانتفاعي غ يسسات آموزش عال  ؤس م يسأت

ح دانـش و     سط ين مصوبه ارتقا  يهدف ا . ب كرد ي ماده تصو  17 با   يگسترش آموزش عال  
ي بـرا ي گسترش آمـوزش عـال  ،ازي متخصص مورد ني انسانيروين ن يمأتفرهنگ جامعه، 

ت و مشـاركت مـردم در   ي فعالي مناسب براةنيجاد زمي ا،ي اجتماعي به تقاضا ييپاسخگو
سسـات  ؤن مصـوبه م يدر ا. دانش و پژوهش كشور بوديامر آموزش و گسترش و اعتال   

 نـوع اول بـه   يرانتفـاع ي غيسـات آمـوزش عـال   سؤم؛م شـدند يمذكور به دو نـوع تقسـ  
و دكننـ يت مـ يفعال كشوري رسميوابط آموزش عالضكه طبق دشوي گفته ميسساتؤم

 ضوابط و مقـررات آمـوزش       ةيت كل ي موظف به رعا   ي دولت يسسات آموزش عال  ؤمانند م 
 مجـوز   ي انقالب فرهنگ  ي عال ي شورا ة طبق مصوب  16/11/1375ةدر مورخ .  هستند يعال
 آزاد  ياهسسات به آموزشـگاه   ؤن م ي نوع دوم لغو و ا     يرانتفاعي غ ي آموزش عال  سساتؤم

يليدر سـال تحصـ  . ل شـدند يسسات نوع اول تبـد ؤ از آنها به م   يالبته برخ . ل شدند يتبد
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �88

كـه نسـبت    اندرفته شده ي دانشجو پذ  44663يرانتفاعي غ ين نوع دانشگاهها  ي در ا  85ـ86
85 ـ 86يليدر سال تحص.رشد داشته است) 24016(ك به دو برابري نزد84ـ85به سال 

 نفـر  96192ن تعداد يا كه از ندانام نموده  ثبت دانشجو254630،ي آزاد اسالم   دانشگاه در
ـ  ا ةدهنـد  نشـان  يلي تحصـ  ةشدگان بر حسب دور   رفتهي پذ لدر ضمن تعاد  .اندزن بوده  ن ي

،ي كارشناسـ  يهـا  نفـر در دوره    125676،ي كـاردان  يهـا نفر در دوره  116991است كه   
 نفر  847 و   يا حرفه ي دكتر يها نفر در دوره   1167 ارشد، ي نفر در مقطع كارشناس    9949

 پـژوهش و    ةسسـ ؤم(نـد انـام نمـوده   تثب و   رفته شده ي پذ ي تخصص ي دكتر يهادر دوره 
.)85 ـ86،يش عالزمار آموآ،ريزي آموزش عاليبرنامه

نشگاه آزادرفعال دايتعداد واحدها و مراكز فعال و غـ 1جدول 

واحد منطقه

فعال

واحد 

رفعاليغ

مركز 

فعال

مركز 

رفعاليغ

جمع

161156ـ29)بوشهرفارس،(كي

372152377)ي و شرقيجان غربيآذربا(دو

7330-20)النيگ و مازندران(سه

2619743)زدي و اصفهان(چهار

17114840)لرستان و همدان،يمركز(پنج

3522-14)ستانزخو(شش

18212739)ستان و بلوچستانيس و كرمان(هفت

213--11)شهر تهران( هشت

7931-15)خراسان(نه

2618-10)گلستانسمنان،(ده

7111120)المياكرمانشاه،(ازدهي

41025-11)استان تهران و قم(دوازده

15--510خارج از كشور

2201710092429جمع
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��89... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

پژوهشروش 
شـود، از ايـن روش بـراي بررسـي توزيـع            پيمايشي محسـوب مـي    پژوهش از نوع    اين  

 روش  :تحقيق پيمايشـي را بـه سـه دسـته         .شود آماري استفاده مي   ةويژگيهاي يك جامع  
پـژوهش در گـروه تحقيقـات    ايـن   .كننـد  روش دلفي تقسـيم مـي      ، روش طولي  ،مقطعي

ها در طول زمانهاي مختلـف      در اين نوع روش تحقيق، داده     گيرد،رار مي پيمايش طولي ق  
 ايـن متغيرهـا از نظـر        ةيرات برحسب زمان بررسـي و بـه رابطـ         يشود تا تغ  گردآوري مي 

 بـا اسـتفاده از      همچنين).1379سرمد و همكاران،  (تغييرات در طول زمان پي برده شود      
مصوبات شوراي عـالي  گاههاي غيرانتفاعي، دانش،2آمار دانشگاه آزاد  ،1آمار آموزش عالي  

شوراي گسترش آموزش عالي و ساير منـابع        ريزي،انقالب فرهنگي، شوراي عالي برنامه    
ـ . هاي مورد نياز در زمانهاي مربوط پرداخته شـده اسـت         آوري داده به جمع معتبر   ةجامع
صـي خصو دولتي و    سسات آموزش عالي  ؤ دانشگاهها و م   ة كلي  پژوهش نيز شامل   آماري

و از روش سرشـماري  اسـت ايـران كشور)غيرانتفاعي دانشگاه   دانشگاه آزاد اسالمي و   (
.ج در اين پژوهش استفاده شده استيكامل براي بررسي نتا

 پژوهشيهاافتهي
قات و ياز طرف وزارت علوم، تحقراني در ايدولتريا غيي خصوصيآموزش عال

ش ي بيرانتفاعيسسات غؤ و ميآزاد اسالماز آنجا كه دانشگاه . دداريمجوز رسميفناور
 در ، را به خود اختصاص دادهيخصوصيان آموزش عالي درصد تعداد دانشجو98از 

يهاز دادهي و ني خصوصي از آموزش عالن دو بخشي ايهال دادهيوهش به تحلژن پيا
 و يدولتيعالن آموزش يبنيهمچن. شده استپرداختهي دولتيدست آمده از دانشگاههابه

اطالعات نجا با توجه به يدر ا.شده است انجام ياسهي، مقاراني در كشور ايخصوص
.شده استت پژوهش پاسخ داده االؤدست آمده از اسناد و مدارك، به سبه
دانشگاهها و   (ي و خصوص  ي دولت ي آموزش عال  سساتؤت م يوضع: اول يال پژوهش ؤس

ـ از نظر تعـداد،   ) دانشگاه آزاد ،  يرانتفاعيسسات غ ؤ، م ي دولت يمؤسسات آموزش عال   ن يب
)2جدول (ران چگونه است؟ي در كشور ا1348ـ 1387يسالها

)1379ـ 1383هايسال( كل اسناد و امالك دانشگاه آزاد اسالميةادارـ1

)1385ـ 1386(سال تحصيلي آمار آموزش عالي،ـ2
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �90

، 1386ــ 1387يليدر سـال تحصـ    كـه   است  گوياي آن  شده ي گردآور يهاداده
 از آنهـا را  يمـ يش از نيند كه بـ هستت يران در حال فعال  ي در ا  ي آموزش عال  ةسسؤ م 741

در سـال    است كـه     ين در حال  يا. دهديل م ي تشك ي خصوص يدانشگاهها) سسهؤ م 480(
يلين تعداد در سال تحص    ير بود كه ا   يران دا ي واحد دانشگاه آزاد در ا     9 فقط   1361ـ1362
.ده استي واحد رس220به 1386 ـ1387

1348ـ 87يسالهان يبي آموزش عالسساتؤ تعداد مـ2جدول 

دانشگاه آزاد
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-----13-49-48

-----15-50-49

-----25-51-50

-----29-52-51

-----43-53-52

-----4012054-53

-----4116455-54

-----2119256-55

-----17-57-56

-----1323158-57

-----1220959-58

-------60-59

-------61-60
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��91... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

03/71289-9-11962-61

84/913213-13-11963-62

93/1714526-26-11964-63

12/3016650-50-11665-64

97/4014459-59-8566-65

72/4717684-84-9267-66

03/49208102-100210668-67

92/50216110-108210669-68

30/48236114-111312270-69

54/48241117-114312471-70

05/47255120-119113572-71

52/46273127-122514673-72

95/47294141-1311015374-73

05/45344155-1391618975-74

6/44410183-1404322776-75

05/41397163-1412223477-76

13/4241317411492423978-77

44/4445020031722525079-78

46/46467217101822525080-79

36/44532236171912826981-80

66/48524255281982926982-81

37/50534269382032826583-82

73/52567299512084026884-83

14/55651359712137529285-84

48/626774238421512425486-85

77/6474148010022016026187-86
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �92

 و  يدولتـ ي آمـوزش عـال    سسـات ؤ در م  انينام دانشـجو  روند ثبت : دوم يال پژوهش ؤس
).3جدول (ران چگونه است؟ي در كشور ا1348ـ 1387ين سالهايبيخصوص

سسات آموزش ؤها در م  نام روند ثبت   كه دهد نشان مي  آمار و ارقام به دست آمده     
 داشـته  يتـوجه  رشـد قابـل  1386ــ 1387 تا سـال    1362ـ  1363 از سال    ي خصوص يعال

ـ  دانشـجو در ا 123102 تعـداد    1362ــ 1363در سـال    . است سسـات مشـغول بـه    ؤن مي
آمـار  . ده اسـت  ي رسـ  3391852 بـه    1386ـ1387ن تعداد در سال     ي ا يل بودند ول  يتحص

ي از دو برابر آموزش عـال      شي ب ي خصوص يها در آموزش عال   نامدهد تعداد ثبت  ينشان م 
ي در آموزش عـال يشتر بخش خصوصي مشاركت هرچه بگوياين ي بوده است و ا    يدولت

يرانتفـاع ي و غ  ي آزاد، دولتـ   يكنندگان دانشگاهها نامزان ثبت ي م ةسيمقا. استران  يكشور ا 
يلي سـال تحصـ   يطـ .دسـت داده اسـت     بـه  ي مختلف اطالعات جالب   يليدر مقاطع تحص  

 دانشـجو بـه   2054ان دانشـگاه آزاد از ي تعـداد دانشـجو  1386ــ 1387 تـا  1362ــ 1363
ـ   يان ا ي سال تعداد دانشجو   22ي ط يعني؛ده است ي دانشجو رس  1302569 ش ين دانشگاه ب

.ن دانشگاه استيرش دانشجو در اير پذين نشان از رشد چشمگي برابر شده است و ا634از 

1348ـ 1387يلهان سايبيان آموزش عالينام دانشجوروند ثبتـ3جدول 
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-3/1567268-10295-5697349-48

-1774708-12580-6212850-49

-2097338-19270-7806851-50

-21115311-24785-9052652-51

-6/24123114-30254-9286053-52

-4/28135354-38463-9689154-53
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��93... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

-9/24151908-37812-11409655-54

-7/11154215-17926-13628956-55

-7160308-11334-14897457-56

-7/1175675-2903-17277258-57

-7/1174217-2891-17132659-58

-------60-59

-------61-60

------11714862-61

6/16/11231022054-205412104863-62

------14580964-63

5/95/916745715962-1596215149565-64

181820494536974-3697416797166-65

242426962364791-6479120486267-66

3/286/2834984810016210239913924968668-67

---149167-149167-69-68

3/395/39914063203361137420198731070270-69

5/417/41588422245844146724437734257871-70

2/453/45683847310154104130911337369372-71

2/474/47826893392083175439032943481073-72

6/499/49949648474214300847120647543474-73

6/492/501046254525983635051963352027175-74

----13316-56575476-75

3/51521284570669083986365922061548777-76

0/515213054196811561462766652962426378-77
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �94

6/515314048347443141808672622866052079-78

4/539/5415769128657672229484347371114580-79

4/515315666938327832604480673973382081-80

7/524/5417143979331002823190486978129782-81

1/5153189211910031213491596820688899883-82

9/514/532117471114211043619109849197536184-83

2/506/5223898601257494586751198819113236685-84

464928285111384484948471289637144402786-85

5/385/42339185214419731394041302569194987987-86

ران ياي و خصوص  يدولتيآموزش عال سسات  ؤمنام در   زان ثبت يم: سوم يال پژوهش ؤس

).4جدول  ( چگونه است؟1361ـ1387ين سالهاي بيليبرحسب مقطع تحص

ـ ،داده استدست آمده از اسناد نشان      اطالعات به  يلين مقـاطع مختلـف تحصـ   ي ب

 كـه   ينحـو  به ،استبوده  ي كارشناس ةنام، مربوط به دور   ن رشد ثبت  يشترينشگاه آزاد ب  اد

ـ  مربوط به ا   1386ـ1387يلين دانشگاه در سال تحص    ي ا يهانام درصد ثبت  60 ن مقطـع   ي

 و  يا حرفـه  ي، دكتر ي كاردان يهاب به دوره  يها، به ترت  نامن ثبت يشتريپس ب س. بوده است 

ـ .  اختصاص داشـته اسـت     ي تخصص يدكتر ان در  ينـام دانشـجو    رونـد ثبـت    يطـوركل هب

 در دانشگاه   ي ول ، داشته است  ي صعود ين دانشگاه روند  ي ا يليالت تكم ي تحص يهادوره

هـا در مقـاطع     نـام  رشـد ثبـت    نيشـتر يب.  اسـت  بـوده گري د ةگونه  ت ب ي وضع يرانتفاعيغ

، 1386ــ 1387يلي كـه در سـال تحصـ       ياوسته، به گونه  ي به وقوع پ   ي و كاردان  يكارشناس

الت ي بـوده اسـت و در مقـاطع تحصـ    يها مربوط بـه مقطـع كـاردان     نامدرصد ثبت 2/50

ـ  .  وجود نداشـته اسـت  يا رشد قابل مالحظه   يليتكم ـ  نيدر دانشـگاه دولت زان يـ ز كـه م ي

هـا در  نـام  درصد ثبـت 80، 1386ـ1387يلي داشته، در سال تحص   ير صعود يها س نامثبت

. نشان داده شده است4ن بخش در جدول يج اينتا. استبودهيمقطع كارشناس
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دانشگاهها و مؤسسات(مقطع تحصيلينام در آموزش عالي برحسب ميزان ثبتـ4جدول 

)سسات غيرانتفاعي و دانشگاه آزادؤآموزش عالي دولتي، م

دانشگاه دولتي دانشگاه آزاد دانشگاه غير انتفاعي
سال 
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ار

ك

شد
ار

. د
ي

ه ا
رف

ح

. د
ي

ص
ص

تخ

ل
 ك

مع
ج

ي
دان

ار
ك

شن
ار

ك
ي

اس شد
ار

. د
فه

حر
ي

ا

. د
ي

ص
ص

تخ

ل
 ك

مع
ج

ي
دان

ار
ك

ي
اس

شن
ار

ك

شد
ار

. د
فه

حر
ي

ا

. د
ي

ص
ص

تخ

62-61

63-62

64-63

65-64 15962 9/27 3/69 35% 2/2 18/0

66-65 36974 2/23 9/71 2/1 5/3 23/0

67-66 64791 1/20 7/74 3/1 7/3 18/0

68-67 249686 8/18 64 3 3/13 85% 99139 3/18 4/76 94% 1/4 17/0 1023 - 5/13 5/86 - -

69-68 149167 7/16 6/78 3/1 3/3 11/0

70-69 310702 6/14 2/68 311 7/12 27/1 201987 4/14 1/81 4/1 9/2 10/0 1374 - 2/21 8/87 - -

71-70 342578 6/12 8/07 8/3 5/11 3/1 244377 9/9 86 4/1 6/2 09/0 1467 - 2/24 8/75 - -

72-71 373693 1/12 8/07 5/4 11 4/1 309113 3/7 5/88 8/1 2/2 11/0 1041 - 6/11 2/87 - 1/1
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73-72 434810 8/12 3/71 6/4 9/9 3/1 390329 9/7 3/87 6/2 9/1 15/0 1754 2/35 2/51 6/12 9/0

74-73 475434 4/13 7/71 4/4 9 5/1 471206 5/8 7/86 1/3 5/1 16/0 3008 5/16 3/38 7/36 4/7 1

75-74 520271 5/13 6/72 5/4 8/7 6/1 519632 3/8 87 3 5/1 14/0 6350 30 8/41 1/22 5 9/0

76-75 565754 5/14 5/72 5/4 7 5/1 - - - - - - 13316 22 3/63 11 3/3 3/0

77-76 615487 6/15 72 4/4 4/6 5/1 659220 5/12 3/83 5/2 5/1 16/0 9863 7/19 5/55 9/18 3/5 5/0

78-77 624263 6/17 5/70 2/4 2/6 4/1 666529 9/17 77 1/3 8/1 20/0 14627 4/13 8/68 5/12 8/4 45/0

79-78 660520 8/17 9/70 2/4 5/5 6/1 726228 7/12 3/73 7/3 5/1 25/0 18086 7/13 71 8/10 9/3 45/0

80-79 711145 2/19 7/69 3/4 3/5 5/1 843473 7/22 5/71 1/4 4/1 23/0 22294 6/18 5/70 5/7 3 5/0

81-80 733820 2/19 70 6/4 5/4 5/1 806739 8/24 5/70 1/3 3/1 21/0 26044 5/19 5/70 7/6 19/2 45/0

82-81 781297 2/21 3/68 8/4 1/4 7/1 904869 6/25 70 3 2/1 20/0 28231 9/24 8/68 8/5 - 38/0

83-82 888998 8/20 7/69 6/4 4/3 5/1 968206 1/30 5/65 8/2 2/1 25/0 34915 31 4/63 2/5 - 42/0

84-83 975361 20 5/70 9/4 1/3 4/1 1098491 5/34 5/61 7/2 98% 24/0 43619 3/35 2/58 8/5 - 73/0

85-84 1132366 7/23 4/67 8/4 6/2 4/1 1198819 2/35 7/60 9/2 875 25/0 58675 42 7/52 9/4 - 34/0

86-85 1444027 2/16 3/75 1/5 2 25/1 1289637 2/35 4/60 2/3 89% 29/0 94847 51 46 3 - 23/0

87-86 1949879 6/12 80 6/4 6/1 2/1 1302569 7/34 60 4 86% 30/ 139404 2/50 2/46 3/3 - 24/0
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��97... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

ي آمـوزش عـال    سسـات ؤ در م  ان زن يدانشـجو زان مشـاركت    يم: چهارم يال پژوهش ؤس

)5جدول(ران چگونه است؟يدر كشور ا1360ـ1387ين سالهايبي و خصوصيدولت

ران ي كشور ا  يدر آموزش عال  ان زن   ي دانشجو زان مشاركت يدست آمده از م   آمار به 

ـ  ا يسسـات آمـوزش عـال     ؤان زن در م   يدهد، درصد كل دانشـجو    ينشان م  ران در سـال    ي

ش ي افـزا 1386 ـ  87 درصـد در سـال   1/53 درصد بوده است كـه بـه   31، 1361ـ1362

تنهـا بـه    نـه ي در ورود به آمـوزش عـال  ي جنسيدهد برابرين آمار نشان م يا.  است افتهي

ـ  اي زنان در آموزش عال1380 ـ 81ي سالهاي بلكه ط،افتهيش يمرور افزا نسـبت بـه  ران ي

ـ  ا ةسـ يمقا. انـد  داشته يشتريمردان مشاركت ب   ـ     ي  و  ي دولتـ  ين دانشـگاهها  ين مـورد در ب

ي دولتـ  يسسات آموزش عال  ؤان زن در م   يجونام دانش دهد، روند ثبت  ي نشان م  يخصوص

يليدر سـال تحصـ    .  اسـت  داشـته ي خصوصـ  يسسات آمـوزش عـال    ؤ از م  يشتريبرشد  

ـ  ي دولت يان زن در دانشگاهها   ي، سهم دانشجو  1386ـ1387  درصـد، دانشـگاه   59ش از   ي ب

. درصد بوده است52يرانتفاعي درصد و دانشگاه غ46آزاد 

سسـات  ؤدر م يأت علمـ  يـ  ه ي اعضـا  يكـار  هم ةتعـداد و نحـو    : پنجم يال پژوهش ؤس

ران چگونه اسـت؟ يدر كشور ا1377 ـ 87ين سالهايبي و خصوصيدولتيآموزش عال

ي دانشـگاهها يأت علمـ يـ  هي اعضـا ي همكـار ةدست آمده از تعداد و نحـو    ه ب يهاداده

، 1377ـ78يلي در سال تحص   ي دولت يدهد، دانشگاهها ي نشان م  يرانتفاعي، آزاد و غ   يدولت

51348ن تعداد بـه  ياند كه اوقت داشتهوقت و تمام  پاره يأت علم ي عضو ه  27474تعداد  

افتـه  يش ي كمتـر از دو برابـر افـزا   يعنـ ي1386 ـ 87يلي در سال تحصيأت علميعضو ه

ـ كننـده در ا نـام ان ثبـت ين مدت تعداد دانشـجو ي هم ي است كه ط   ين در حال  يا. است ن ي

أت يـ ن نشان از بـه هـم خـوردن تناسـب ه           ي داشته است و ا    يش سه برابر  يدانشگاه افزا 

يأت علمـ  يـ ن مـدت ه   ي همـ  يطـ .  است داشتهي دولت ي به دانشجو در دانشگاهها    يعلم

 به  666529ش از سه برابر و تعداد دانشجو از         ي ب يعني61457 به   18747دانشگاه آزاد از    

ـ ، تعداد ه  يرانتفاعيدر دانشگاه غ  .  كمتر از دو برابر رشد داشته است       يعني1302569 أت ي

ـ  و به ترت139404 به  14627 و تعداد دانشجو از      9431 به   1684 از   يعلم ـ ي 5ش از يب ب

يأت علمـ  ي ه ي اعضا ي علم ة و مرتب  ي همكار ةاز نظر نحو  . افته است يش  ي برابر افزا  9و  

. آورده شده است7،8 و6هايدست آمده در جدولز اطالعات بهين دانشگاهها نيا
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هاي مهندسي و بار عاملي مربوطههاي سنجش كيفيت رشته مؤلفهـ5جدول 

5عامل4عامل3عامل2عامل1عاملهاي مهندسي عوامل سنجش كيفيت رشتهةدهند تشكيليجزاا

تجهيزات علمي مانند آزمايشگاه و كارگاهها
افزاريدسترسي آسان به تجهيزات سخت

روز بودن تجهيزات و امكاناتبه
هاي شخصي دانشجوياندسترسي به كارگاهها براي انجام پروژه

747/0
531/0
746/0
585/0

افزارها، شبكه و اينترنت، نرمنشرياتها، دسترسي آسان به منابع اطالعاتي مانند كتابخانه
 جذابيت محيط فيزيكيةميزان و درج

كافي بودن و بسندگي خدمات حمايتي و رفاهي از سوي بخش و دانشگاه

525/0
612/0
576/0

هياد دادن توانايي حل مسأل
ايجاد فرصت براي يادگيري مسائل جديد

وجود آوردن يادگيري كار گروهي در دانشجويانه ب

583/0
584/0
591/0

 دروس در توالي و نظم مشخصةارائ
)تحليل مسائل مهندسيو توانايي تعريف و تجزيه ( مهارتها و دانش كمكي ةميزان ارائ

 تحصيلي ةتوسط برنام) ه از دانش رايانهمانند استفاد( مهارتها و دانش كمكي ةارائ
يادگيري مهارتهاي ارتباطي در دانشجويانايجاد

)شغلي ـ زندگي(هاي ديگر آموخته شده در زمينهكاربرد دانش
هاي جديدتوانايي كاربرد مسائل در موقعيت

473/0
466/0
514/0
533/0
617/0
494/0

مناسب بودن دانش نظري استادان
سب بودن دانش عملي استادانمنا
 تخصصي خودةروز بودن استادان در حوزبه

 تخصصي خودةمطرح بودن استادان در حوز
خبره بودن استادان در تدريس و برقراري ارتباط با دانشجويان

679/0
632/0
547/0
625/0
499/0
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �100

ي دانشگاه دولتيأت علمي هي اعضاي همكارةتعداد و نحوـ6دول ج

1377ـ 87ين سالهاي بي علمةك مرتبيتفكبه 

سال 

يليتحص

ةنحو

يهمكار

يمربيمربارياستاداريدانشاستاد

اريآموزش

جمع كل

64613617769936872819877وقتتمام

251430247142143317597وقتمهين

78-77

89717961024013482105927474معج

69613888408943364120566وقتتمام

169363194434252806181وقتمهين

79-78

8651751103521285892126747جمع

86015509522915249021574وقتتمام

139317207938311966562وقتمهين

80-79

9991867116011298368628136جمع

88117029504959850122186وقتتمام

4238364391535736111368وقتمهين

81-80

13042538138951495586133553جمع

963190510164938547422891وقتتمام

4939704389567240111926وقتمهين

82-81

14562875145531505787634817جمع

97320097611012928138923664وقتتمام

68313165567606662814260وقتمهين

83-82

165633251657915347101737924جمع

1111235712224934336925404وقتتمام

7511905649619945014238وقتمهين

84-83

18613547178731554281939642جمع

1297276512295894537825680وقتتمام85-84
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��101... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

4457324531677947612963وقتمهين

17423497168261572485438643جمع

1353282212817834931125652وقتتمام

6529754677582664512775وقتمهين

86-85

20053797174941417595638427جمع

14913135141401031322829307وقتتمام

32646143841659127922041وقتمهين

87-86

18173596185242690450751348جمع

 دانشگاه آزاديأت علمي هي اعضاي همكارةتعداد و نحوـ7جدول 

1377-1387ين سالهاي بي علمةك مرتبيتفكبه 

سال 

يليتحص

ةنحو

يهمكار

يمربيمربارياستاداريدانشاستاد

اريآموزش

ة مرتببدون

يعلم

تعداد كل

-921288594807150وقتتمام

-374188821131519وقتمهين 78-77

305277108549357502582سيالتدرحق

18747

-97699195209162وقتتمام

-385183865127565وقتمهين 79-78

238163103452147012841سيالتدرحق

19420

-1268010986547223وقتتمام

-176197971125740وقتمهين 80-79

158212122962238413007سيالتدرحق

23385

-3079112516967183وقتتمام

-2232081082149820وقتمهين 81-80

311218145272516792693سيالتدرحق

24434

-8911318258188324وقتتمام
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �102

-217238124859041وقتمهين 82-81

21124219831116011003844سيالتدرحق

31413

-10813822108971359وقتتمام

-230278138354517وقتمهين 83-82

13717815981311016224932سيالتدرحق

35816

-113143239510558286وقتتمام

-251279152574847وقتمهين 84-83

15622919361570818515358سيالتدرحق

41583

-113147275611823466وقتتمام

-256309163059617وقتمهين 85-84

23319919581858825277090سيالتدرحق

48708

-121157304712628435وقتتمام

-292339162161820وقتمهين 86-85

26723020261995224657775سيالتدرحق

51993

-150209328416515705وقتتمام

-19122513925147وقتمهين 87-86

251211221821720306210570سيالتدرحق

61457

يرانتفاعيغدانشگاهيأت علمي هي اعضاي همكارةتعداد و نحو ـ8جدول 

1377ـ 1387ين سالهاي بي علمةك مرتبيبه تفك

سال 

تحصيلي

ةنحو

يهمكار

يمربيمربارياستاداريدانشاستاد

اريآموزش

جمع كل

61011430240472وقتتمام

3772325753251212وقتمهين 78-77

43824391055651684جمع

8811228823439وقتتمام
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��103... درروند رشد كمي آموزش عالي خصوصي و دولتي

3349295654341065وقتمهين 79-78

4157407942571504جمع

61115724944467وقتتمام

2539225710561055وقتمهين 80-79

31503829591001522جمع

131518648235731وقتتمام

2743298618521038وقتمهين 81-80

40584841100871769جمع

152514643125642وقتتمام

4579345916251410وقتمهين 82-81

601044911347502052جمع

112214846722670وقتتمام

3658370948481460وقتمهين 83-82

47805181415702130عجم

392418061320876وقتتمام

58664281079201615وقتمهين 84-83

97906081692402527جمع

3128231705391036وقتتمام

488350515651062307وقتمهين 85-84

7911173622701453341جمع

37273021234331633وقتتمام

10415994147882656257وقتمهين 86-85

141186124360222987890جمع

76675161280381977وقتتمام

10012786161731937454وقتمهين 87-86

176194137774532319431جمع
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ريزي درسي ـ برنامهعلوم تربيتيدانش و پژوهش در �104

يريگجهينت

،است متخصص ي انسانيروي نتي ترب،ين اهداف آموزش عالي از مهمتريكيكه از آنجا

ة توسـع   بـه  يابي دسـت  ين راهها برا  يتريساس از ا  يكيي در آموزش عال   يگذارهيلذا سرما 

ي بـرا يتمـاع ج اي گذشـته تقاضـا  يهـا  دههيط. شودي محسوب م ي اجتماع ـياقتصاد

ـ  داشته اسـت كـه ا      يبه رشد  روند رو  يآموزش عال  هـا  نـام ش ثبـت  ي افـزا  ةجـ ين در نت  ي

ي سـع ي آمـوزش عـال  يهـا نظامن علت يبه هم.  بوده استي ماليناكافت  يرغم ظرف يعل

ـ  از طر  ،انـد كرده ـ  ي ـ  و ن  ي خصوصـ  ي آمـوزش عـال    ةق ارائ ز آمـوزش از راه دور، تعـداد       ي

 را تحـت پوشـش قـرار        يشـتر يان ب يرش كرده و متقاض   ينام و پذ   ثبت يشتري ب يدانشجو

ـ ياختار جمعكه از سراني ا ي اسالم يدر كشور جمهور  ر  ي اخ ي سالها يط.دهند ار ي بسـ يت

را دانشـگاه آزاد     كـه بخـش اعظـم آن       ي خصوصـ  يآموزش عال  برخوردار است،    يجوان

ـ  داشته و آموزش تعداد كث     يريشد چشمگ ر؛  دهديل م ي تشك ياسالم ان ي از دانشـجو   يري

ن بخـش   يـ در ا اكنـون    كه   ياني تعداد دانشجو   كه يي تا جا  . است گرفتهعهده  بر  كشور را   

در .)2000بازرگـان، ( است يان بخش دولت  ياز دانشجو ش  يبند، هست ليمشغول به تحص  

طـور مطلـوب     بخواهنـد بـه    يسسـات آمـوزش عـال     ؤان چنانچـه دانشـگاهها و م      ين م يا

ت أيـ جامعـه، ه  (نفعـان خـود     ينـان ذ  ي الزم است اطم   را انجام دهند،   خود   يهاتيمورأم

 از  يانشگاه د يهان موضوع كه كوشش   يرا نسبت به ا   ) رهيان، دولت و غ   ي، دانشجو يعلم

ـ في بهبـود ك   ي الزم بـرا   ي جلـب كننـد و از سـازوكارها        ،ت الزم برخوردار است   يفيك ت ي

يسـاز يسترش، تنـوع و خصوصـ  گ).1386، ي و اسحاق  يبازرگان، حجاز (استفاده كنند   

در حـال توسـعه و چـه         در يا، چـه در كشـورها     يـ  در سراسر دن   ي آموزش عال  يهانظام

ي در ارتبـاط تنگـاتنگ     يت آمـوزش عـال    يفيفزون با ك  طور روزا افته به ي توسعه يكشورها

ت يـ  گذشـته نسـبت جمع     ةسـه دهـ   يدهد؛ طـ  ي نشان م  ،دست آمده ج به ينتا.بوده است 

ـ      5 از   24 تـا  18يران به افراد گروه سـن     ي در ا  ييدانشجو  درصـد   20ش از   ي درصـد بـه ب

).1387، يميرح( استافتهيش يافزا

 در داخـل   ايگستردهوابق تحقيقاتي پژوهش س اين  همچنين در ارتباط با موضوع      

 به اين مقولـه پرداختـه       طور گسترده هبار ب هش براي اولين   وجود نداشته و اين پژو     كشور
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سسـاتي  ؤو م )2006(لـوي ،)2004(المللي افـرادي همچـون لـوين      در سطح بين  ،است

ح آموزش عـالي نشـان دادنـد كـه           در سط  ايكو با انجام تحقيقات گسترده    همچون يونس 

ها در بخش   ناماي در ميزان ثبت   زش عالي خصوصي در بيشتر نقاط دنيا سهم گسترده        آمو

پژوهش هم متمركز بر اين واقعيت است كه رونـد رو بـه    اين  نتايج  . آموزش عالي دارند  

طور هب.سسات آموزش عالي خصوصي در كشور ايران در سطح بااليي قرار دارد           ؤرشد م 

741، 1386 ـ  1387 اسـت كـه در سـال تحصـيلي     آنگوياي هاي گردآوري شده دادهكلي 

480( كه بيش از  نيمي از آنها را          اندبوده آموزش عالي در ايران در حال فعاليت         ةسسؤم

ايـن در حـالي اسـت كـه در سـال          . ل داده اسـت   دانشگاههاي خصوصي تشكي  ) سسهؤم

د در سـال     كه اين تعـدا    ه است  واحد دانشگاه آزاد در ايران داير بود       9 فقط   1361ـ1362

 در ايران، تنهـا  1357تا قبل از انقالب .  واحد رسيده است   220به  1386ـ  1387تحصيلي

عـالي   آمـوزش    ةسسـ ؤ كه البتـه چنـد م      كردندسسات آموزش عالي دولتي فعاليت مي     ؤم

ـ بار و ارقام به دسـت آمـده،         آم. غيرانتفاعي هم وجود داشته است      آن اسـت كـه رونـد        انگري

1386 ـ 1387 تـا سـال   1362ـ1363موزش عالي خصوصي از سال سسات آؤها در منامثبت

 دانشـجو   123102 تعـداد    1362ـ1363 تحصيلي در سال . رشد قابل توجهي داشته است    

 بـه  1386 ـ  1387 ولي اين تعداد در سـال  ،نداهسسات مشغول به تحصيل بودؤدر اين م

وزش عالي خصوصـي    ها در آم  نام تعداد ثبت  ،دهدآمار نشان مي  .  رسيده است  3391852

 مشـاركت هرچـه     دهنـدة نشـان بيش از دو برابر آموزش عالي دولتي بوده اسـت و ايـن              

دست آمـده از     اطالعات به  همچنين. استبيشتر بخش خصوصي در آموزش عالي ايران        

نـام،   نشان داده است، بين مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه آزاد بيشترين رشد ثبت            اسناد

هاي ايـن دانشـگاه     نام درصد ثبت  60به نحوي كه    .  است  بوده ي كارشناس ةمربوط به دور  

سـپس بيشـترين    .  مربـوط بـه ايـن مقطـع بـوده اسـت            1386ــ   1387در سال تحصيلي    

اي و دكتري تخصصي اختصاص     هاي كارداني، دكتري حرفه   ها، به ترتيب به دوره    نامثبت

تكميلي ايـن دانشـگاه     هاي تحصيالت   نام دانشجويان در دوره   طوركلي روند ثبت  هب. دارد

؛ ديگـر اسـت    ةگونهولي در دانشگاه غيرانتفاعي وضعيت ب     . روندي صعودي داشته است   

 در آموزش عالي كشور ايران نشـان  ان زن ي دانشجو آمار به دست آمده از ميزان مشاركت      
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سســات آمــوزش عــالي ايــران در ســال  ؤدهــد، درصــد كــل دانشــجويان زن در ممــي

 افـزايش يافتـه   1386 ـ  87 درصد در سال 1/53ت كه به  درصد بوده اس3، 1361ـ1362

برابري جنسي در ورود به آموزش عالي نه تنها به مرور           كه  دهد  اين آمار نشان مي   . است

 زنـان در آمـوزش عـالي ايـران مشـاركت      1380 ـ 1381 بلكه طي سالهاي،افزايش يافته

هاي دولتـي و خصوصـي       اين مورد در بـين دانشـگاه       ةمقايس. اند داشته  از مردان  بيشتري

سسـات آمـوزش عـالي دولتـي رشـد          ؤنام دانشـجويان زن در م     دهد، روند ثبت  نشان مي 

.سسات آموزش عالي خصوصي داشته استؤبيشتري از م

، سـهم دانشـجويان زن در دانشـگاههاي دولتـي     1386 ـ 1387در سال تحصيلي 

. درصد بوده اسـت    52 درصد و دانشگاه غيرانتفاعي      46 درصد، دانشگاه آزاد     59بيش از   

 عضـو هيـأت علمـي      27474، تعـداد    1377ـ1378دانشگاههاي دولتي در سال تحصيلي      

 عضـو هيـأت علمـي در سـال          51348كه اين تعـداد بـه       اند  وقت داشته وقت و تمام  پاره

اين در حالي است كـه      .  يعني كمتر از دو برابر افزايش يافته است        1386ـ1387تحصيلي  

كننده در اين دانشگاه افزايش سه برابري داشته        نامشجويان ثبت طي همين مدت تعداد دان    

است و اين نشان از به هم خوردن تناسب هيـأت علمـي بـه دانشـجو در دانشـگاههاي                    

 يعني بـيش    61457 به   18747طي همين مدت هيأت علمي دانشگاه آزاد از         . دولتي دارد 

كمتـر از دو برابـر رشـد         يعنـي    1302569 بـه    666529از سه برابر و تعداد دانشـجو از         

 و تعـداد    9431 بـه    1684 در دانشگاه غيرانتفـاعي، تعـداد هيـأت علمـي از             .داشته است 

. برابر افزايش يافته است9 و 5 و به ترتيب بيش از 139404 به 14627دانشجو از 

 گذشـته   ة سه ده  يران ط ي در ا  ي آموزش عال  يسازي گفت، خصوص  ديجه با يدر نت 

ـ  داشـته و توانسـته آمـوزش تعـداد ز          يامالحظه رشد قابل    ياز نظر كم    از جوانـان   يادي

جـاد  يت همزمـان بـا ا  يفيحفظ ك،تيش از حد به كمي اما توجه ب،رديكشور را بر عهده گ  

 را  ي در آموزش عال   ي اجتماع يه تقاضا منظور پاسخ دادن ب    به يريادگيشتر  ي ب يهافرصت

ـ  اخ ي سـالها  يطراني ا ي نظام آموزش عال   يها از دغدغه  يكيل به   يتبد . ر نمـوده اسـت    ي

و بهبـود هرچـه   اده  قـرار د يابي خود را مورد ارز يتهايالزم است دانشگاهها فعال   نيبنابرا

يبـرا افزونز رو ي تقاضا با توجه به  ن  يهمچن.شتر آن را در دستور كار خود قرار دهند        يب
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ـ بع با رشـد ظرف    طكه به   ران  ي در كشور ا   يورود به آموزش عال    ژه يـ ت دانشـگاهها بـه و     ي

يبـردار  بهـره  منظوربه،حي صح يزير برنامه ،ز همراه بوده است   ي ن يخصوصيشگاههادان

،شـود يروز بر تعداد آنها افزوده م     به جوان متخصص كه روز      يروين ن ياز ا شتر  يهرچه ب 

.ابدييچندان م دويتياهم
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