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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تاملی بر سیاست کوچکسازی دانشگاههاا ااهراردی پایشبرناده ااا
بازداانده است .نوع پژوهش کاابردی است و از اوش تحلیل محتوای کیفای از ناوع تحلیال
تماتیک(موضوعی) دا دو سطح اسالتهای مها مماوزش عاالی و کشاواهای م تها کا
تجرب اجرای اان سیاست اا داشت اند ،بهره برده اسات .اباراا جما موای اطالعاا ،،تحلیال
محتوا ،فیشبرداای و چکلیست بوده اسات .تجراا و تحلیال دادههاا از اوش تویایفی -
تحلیلی ب شیوه کدگذاای انجام شاده اسات .بار اسااف اافتا هاای پاژوهش ،اساتراتژی
کوچکسازی دا دانشگاهها بیش از منک برممده از نگاه داون دانشگاه باشد ،بیشاتر مرت ای
بر فشاا های بیرونی دانشگاه است ک اهداف اقتصادی ،کاهش هرا و تولید انروه اا ب همراه
دااد .داواق اان فشااهای بیرونی ناشی از من است ک تقاضا بارای واود با مماوزش عاالی
همچ ان او ب افرااش بوده و همچ ین با مشکال ،جدی ازاکسو دا تاامین بودجا جااای
خود و ازسویداگر باا نراود یاالحیتهاای ززم دا داناشمموختگاان خاود مواجا اسات.
کشواهای م ته ب لحاظ اجرای سیاست کوچکسازی دا مموزش عالی موفق نراوده و دا
اجرای اان سیاست ناکام بودند و سیاست برممده از نگاه کوچکساازی ااان کشاواها بارای
مماوزش عااالی هماناا چابااکساازی دانشااگاه اسات .از جملا ااهرردهاای سیاسااتی باارای
چابکسازی مموزش عالی ااران میتوان اشااه ب نگاه ب دانشگاه ب مثاب نهادی خاودت یی ،
لحاظ کردن سیست اازشیابی و اعتراابهشی قوی ،بازنگری دا اولواتهاا و حاذف انتهاابی،
یرفنیر از نگاه ب گاه اقتصادی زودبازده ب مموزش عالی کرد .اان هم اخ نمایدهاد مگار،
داازای پاسداشت استقالل دانشگاهی ،کاهش تمرکر و مدارات علمی م اب انسانی باا تکیا
بر اواکرد چابکسازی ک بیش از هم چیر نیاز امروز نهادهای مموزش عالی است.
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مقدمه
دانشگاه در گذار عمر خود مهمترین تحوالت را پس از جنگ جهاان دم تررها
کرد .در این دمران نیاز هازار کار م صنعت ه نیرمی کار مهارتدیده ،فعالتر شادن
نقش دانشاگاه در پاخاب ها شاا ش هاای اتصااادی در کناار مبا اات اجصمااع
درخاوص هراهری فرصتها م دخصرخ هراهر ه دانشاگاه ،مماوزع عاا
مرحل ای کرد ک از من هاعنوان تودهای شدن مماوزع عاا

را مارد

ناا ما هرناد.در ایان

دمران دیگر دانشگاه دراخصیار گرمه اندک م نخ ن ود هلک دراخصیاار محااد ملات
ترار گرفت .در این عار شا شهای مانناد هحاران منااها ماا  ،افاتایش تقا اا،
پاخبگوی ه حاکمیت در عین پاخابگاوی ها مبا اات اجصمااع م هامشناین
پاخداشت ارزع های درمن دانشگاه ک همگ هرخاخص از دم اصل اخاخ مزادی
علم م اخصقالل دانشگاه هسصند ،هرای دانشگاه ه مجود ممد ک مموزع عا

را

ناگتیر از کارهرد رمعهای نوین در مدیریت کرد ک ه نظر م رخد ،م تواناد ها
دانشگاه در فائق ممدن هر این مشکالت یاری کند .از اینرم اخصفاده از خیاختهای
مانند کوشکخازی ک غا ا هم ناظر هر کاهش تعاداد دانشارویان م دانشاگاههاا م
کاهش هتین های جاری دانشگاه هود ه جهتگیریهای جادی در مماوزع عاا
هدل شدند(فریدمن  ،رشیدی م رمحان )1397،
از اهصدای ده  1980میالدی تاکنون محققان هسایاری (

;Cascio&Wynn,2004

 )Mckinley et al., 2000; Applebum et al.,1987کوشاکخاازی 1را ها رمعهاای
مخصلف تعریف کردهاند .از جاماترین منها م تاوان ها تعریاف ()Freeman,1999
1. Downsizing
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اشاره کرد«:کوشکخازی مفهوم اخت ،ه مثاه تغییرات هرنام ریتیشدهی خازمان
ک در پاخب ه کااهش منااها اراحا ما شاود .ها ایان منظاور کوشاکخاازی
مرموع ای از راه ردهاخت ک ه عنوان هخش از فعا یتهای مدیریص انرا شاده
م دامن ی مخیع از عملکردها در مجوه مخصلف خاازمان مانناد فاردی ،فراینادی،
خاخصاری م شرایط خازمان را شامل م شود» .کوشکخازی خاازمان ما تواناد،
شامل کاهش نیرمی انسان  ،تغییر در هرنام ها م خادمات م مخاانخاازی فراینادها
هاشد .دامن مخیا خازمانها ،خود عامل اجارای فراینادهای کوشاکخاازی در دم
ده گذشص شده اخت .در اهصدا شنین ه نظر م رخاید ،پیامادهای معماول من ،کا
پرفایده درنظرگرفص م شد ،هصواند هاعث کاهش هتین ها ،هه ود ههرهرمی م افاتایش
کارای م خودممری خازمانها هشود( .)Cameron & Quinn, 2011اما تحقیقات کم
مجود دارد ک ثاهت کنند کوشکخازی خازمان هاعث هه ود عملکارد من ما شاود.
درنصیر کوشکخازی خازمان ت ادیل ها یکا از مو اوعات هحاثهرانگیات هاین
خازمانها شده اخت(.)Chadwick, Hunter& Walston,2004
نکص ای ک در این هین کمصر هدان توج شاده ایان اخات کا  ،هرشناد شااید
کوشک خازی هصواند هسیاری از مشکالت خازمان را حل کناد اماا ایان امار هاعاث
صدم دیدن هسیاری از کارکنان از نظر ماادی م معناوی ما شود(خاههوند.)1392،
عالمه هر این ،اثرات منف هسیاری هر خانوادهها داشص م حص هاعث ه مجود ممادن
تنشهای اجصماع م شود(.)McKee & Kinicki,2002
یک از عوارض شاایا پاس از کوشاکخاازی خاازمانهاا رمی هازمانادگان
پدیدهای تحتعنوان «حسادت هازمانده »1اخت( .)Cheng & Fang,2008از مهمتارین
پیامدها م اثرات خندر حسادت هازمانده هر اهعاد فاردی م خاازمان
ماااااواردی مانناااااد عملکااااارد ناااااامبلو
(2017

ما تاوان ها

کارکناااااان در درازمااااادت

)kraemer,Gouthier&Heidenreich,؛ تغییر در هامرها نس ت ه کار م خازمان،

اراحا دمهااره ی کاار ،تغییار در فرهناگ خاازمان  ،کااهش تو یاد م ههارهمری،
پیامدهای منف در عملکرد اتصاادی م غیره اشاره کرد

(2017

 .)Bunton,از ایانرم
1. Survivor Envy
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اخت ک فلسف های جدید حاکم هر دانش مناها انسان تاکید م کناد کا موفقیات
خازمان ه اورمسصقیم در گرمی موفقیت در جذ  ،توخع م هازمموزی مهارتهاا
م انگیتههای نیرمی کار اخت( .)Auster & Taylor, 2004
هناهراین ،کوشکخازی ه خیاق خاهق شنادان خیاخات مبلاوه نیسات م هاا
تحوالت مفهوم عدیده مواج شده تا مخیبهای من کااهش یاهاد .ایان تحاوالت
مفهوم زمان پررنگتر ما شاود کا تارار هاشاد ایان خیاخات در خااخصارهای
مموزش مانند مموزع عا

ه کار گرفصا شاود .مماوزع عاا

ایاران کا دارای

خاخصاری مصمرکت م غیرمسصقل اخت ا دمرههاای تحاول خاود ها میاهه پاس از
انقال  ،دم دمرهی اصل را پشتخر ترار داده اخت .نخسات ،دمرهی مرهاو ها
انقال

فرهنگا م تحاوالت پاس از من هاوده اخات ،دم م شااید مهامتارین من

تحااوالت مرهااو ها گسااصرع کما ششاامگیاار در من اخاات .نصااایه یافصا هااای
پهمهش (فریدمن 1396،؛ فراخصخواه)1397،نشان ما دهاد کا  ،رهممرد حاصال از
گسصرع کم در ایران مبلو
عا

ن وده ه این معنا ک خیاختهای گسصرع مماوزع

ها رمیکردهای عدا تال ان م افاتایش فرصات دخصرخا مغااز شاد اماا در

ادام ی مسیر خاود ،ردپاای جادی در حاوزههاای افات کیفیات مماوزع عاا ،
مدرکگرای  ،افتایش مشکالت ما  ،هحرانهای اجصماع م هسیاری عوامل از ایان
دخت نشان م دهد .هناهراین ،خیاخت گذاران مموزع عا

در شند خاال اخیار هار

این هودهاند ک ها ههرهگیری از ترره ی کشورهای دیگر دنیا ک از هحرانهای پاس
از تودهای شدن مموزع عا
ممااوزع عااا

ع ور کردهاند ،ههاره هارده م راها هارای معتاالت

ایااران هیاهنااد .ازجملاا ایاان راهکارهااا کاا اماارمزه در ادهیااات

خیاخت گذاران مموزع عا

نیت ه ششمم خورد هماناا ،کوشاکخاازی اخات .از

این رم ،محقق ها اراح پهمهش ها رمیکرد کیف م رمع تحلیل محصوای تماتیک
تالع دارد ک ه
عا

این خوال اصل پاخب دهد :میا کوشکخازی هرای نهاد مماوزع

خیاخت مناخ

اخت؟

 .1چارچوب نظری
دیرین شناخ پیدایش م گسصرع کوشکخازی ،نشان از من دارد ک کوشکخازی،
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مفهوم اتصاادی اخت ک ریش در ترارت م خازمان های اتصاادی دارد .از اماخر
ده 1980میالدی ،اغلب پهمهشهای انرا شده دراینزمین ه این نصیر رخیدهاناد
ک کاهش خود خازمان یا ررده من ،اصل تارین د یال گارایش خاازمانهاا ها
خمت کوشکخازی هوده اخت (.) GeoffreyLove & Nohria,2005
کوشک خازی فرایندی اخت ک از هخش خاوصا مغااز شاده م ها هخاش
عموم نفوذ کرده اخت .از منراک هخاش خاوصا هارای نگا داشات ر اایت
ذینفعان تالع م کند ،هخش عموم هاید درهراهر اخصفاده ههینا از منااها عماوم
پاخبگو هاشد .هدینترتیب ،گرمههای مخصلف ذینفعان درهراهر نهادهای عماوم م
از من جمل دانشگاه دممجه عمل م کنند .ازیکخو درصورت تامین منافا خاود
م توانند نقش کمکرخان را داشص هاشند م ازخویدیگر درصورت ک منافا خاود
را در خبر ه ینند ،م توانند هارای من نهااد هسایار مخایبزا هاشاند .ایان عملکارد
دممجه گرمههای ذی نفعان ،خ ب ایراد رتاهت در نهادهای عموم هارای یاافصن
شریانهای تأمین مناها ما

جدید م شود .در این میان هخشهای مانناد مماوزع

ه اورمعمول در رتاهت ها هخشهای ههداشت م خالمت هرای ه دختممردن منااها
ما

هسصند م خیاختگذاران ها نگاه کوتاهمدت ها ایان دم هخاش درخااوص

تخایص مناها ما
هحران مناها ما

ه منها تامیمگیری م کنند اذا ،دانشاگاههاا زماان کا هاا
م حص مشرمعیت در پاخب دادن ه نیازهای هازار کاار م صانعت

مواج شدند ،تمایل پیدا کردند تا هرای ع ور از هحرانها ه خامت ههارههارداری از
راه ردهای کوشکخازی هرمند.
در این مسیر ،مماوزع عاا

تحاوالت پیادا کارده م حرکات من از مماوزع

نخ محور ه خمت مموزع توده گرا ،فتای فراهم کرد ک کمکم مفااهیم مرهاو
ها کوشاک خاازی ها فتاای مماوزع عاا

نیات مارد شاد (

 .)Smith&Stupak,1994در شرایب ک مموزع عا

;Marginson, 2013

هیشصر ه یاک نهااد اتصااادی

ت دیل شاده م تماا تاالع خاود را هارای هرتاراری ارت اا هاا دنیاای صانعت م
پاخب گوی ه نیاز هازار مصمرکت کارده هاود ،مفااهیم اتصاااد م هاازار هام در من از
گذشص پررنگ تر شده هودند .گویا مموزع تاودهمحاور هاا مفهاو تو یاد ان اوه در
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اتصااد یکسان فرض م شد .در شنین نگاه  ،معلم ه عنوان نیرمی کاار ،مماوزع
م هرنام ی درخ ه عنوان خطتو ید م دانشرو ه عنوان محاول تلمداد ما شاد.
در شنین هرداشص ک تاور از دانشگاه ها تااورهای هادمنانعباا

م مکاانیک

نتدیک هود ،مفهو کوشکخازی در دانشگاهها نیت اهمیت زیاادی پیادا کارد .زیارا
ه مجودممدن هحران های اتصاادی ،کاهش ماهساصگ دانشاگاه هاا ها هودجا هاای
دم ص  ،اهمیت خاب رتاهاتپاذیری ،کااهش تقا اا م مهامتار از هما افاتایش
هتین های جاری دانشگاه ها شرایب را فراهم ممرد ک مموزع عا

هاید ها ناشاار

درهارهی خاخصار م تدرت هقای خود از نو م اندیشید م درشنین شرایب هاود کا
خای انداخصن مفاهیم اتصاادی م هازاری هار مادیریت دانشاگاه ،مصخاااان را ها
خمت ههره هردن از مفهو کوشکخازی در دانشگاه ه منظور هاال هردن ههارهمری م
کاهش هتین های جاری هدایت کارد (

Bunton,2017; Siemens, Dawson& Lynch,

 .)2013هرای اجرای خازی کوشکخازی در هافت مموزع عا  ،هایاد راه ردهاای
ک ها میهگ های این هافت همسوی دارند ،مورداخصفاده ترار گیرند.
 .1-1راهبردهای اساسی کوچکسازی

 .1-1-1کاهش نیروی انسانی :نخسصین راه رد ک ه کاهش تعاداد کارکناان
خاازمان منصها ما شاود؛ ایان راه ردهاا ما تواناد شاامل تاکصیاکهاای مانناد
هازنشسصگ زمدهنگا  ،جاه جای م دمرکاری ،هسص های هازخریاد م حصا اخارا
هاشد .مهم ترین خودمندی این راه رد کاهش هتین اخت اما نقااان جادی من ها
تشخیص در شناخای نیرمهای تاهل حذ

هازگردد.

 .2-1-1استراتژی طراحی مجدد :کا شاامل تغییار در فراینادهای کااری م
هازمرای خازمان م شود ک در این راه ردها هیشصر از منک نیرمی انسان کااهش
یاهد ،از میتان کارهای ک انرا م شود ،کاخص م شود .این راه ارد از خا اریاق
اجرای م شود ک ع ارتند از :تغییر در کارها مانند حذ

هرخ مظایف مشخص،

تغییر در تکنو وژیها مانند اخاصفاده از اتوماخایون اداری ،تغییار در خااخصار مانناد
ادغا کردن دم هخش ک عملکردشان ها یکدیگر همپوشان دارد .مهمتارین متیات
این راه رد هاال رفصن کارای اخت ک در اثر اراح دمهاره خاازمان م خاادهخاازی
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فرایندها م موثرکردن خاخصار ه دخت م مید .اما مخیب این راه رد ه مادت زماان
اجرای این راه رد هازم گردد زیرا این راه رد ه زمان نس صا زیاادی هارای اراحا
دمهاره م شناخای منها نیاز دارد(.(Sepahvand,2013;Tsai,2001
 .3-1-1استراتژی سیستماتیک :خومین راه ارد کوشاکخاازی ها تغییارات
خیسصماتیک در خاخصار م در نصیر تغییار در فرهناگ خاازمان مرهاو ما شاود.
تغییرات ازاریق ارزع ها م هامرهای ک رفصارهای کارمندان را مدیریت ما کنناد،
هدایت م شوند(  .)Auster & Taylor ,2004این راه رد همچناین هار خاازمکارهای
درمناا خااازمان ماننااد مناااها انسااان م هیرمناا ماننااد حمایااتکنناادگان م
مار کنندگان ،تمرکت دارند .این راه رد م تواناد مرموعا ای از اتادامات مانناد
هرنام های توخع کارکنان هارای تقویات مسایرهای جدیاد ارتقاا م اخاصانداردهای
جدید عملکردی ،تغییر در نظا پاداع خازمان م هرناما هاای مهاارتمماوزی یاا
هازمموزی کارکنان هاشد .متایای این راه رد در ها رخامیت شاناخصن نیارمی کاار
ه عنوان ارزشمندترین م اخاخ ترین مناها خازمان اخت ک ما تواناد منصها ها
عملکرد تاهلت و

در اجرای کوشکخازی شود .عالمه هر هد

ترار دادن کااهش

هتین  ،کارکنان ها مثاها راه ردخاازان در خاازمان در نظار گرفصا ما شاوند کا
م توانند خود عامل ذخیره م کاهش هتین هاا

شاوند ( Casico,2004; Applebum et

.)al.,2002تاهل توج اخت ک این راه ردهای خ گان تمما جداگان م ها صاورت
انحااری انرا نم شود م یک خازمان هنا ه میهگ هاا م اهادا

کوتااهمادت م

هلندمدت ک دارد ،م تواند از هرکدا از این راه ردها در جاای خاود ههاره ه ارد
(.)Bunton,2017
هنا هر منچ از نظر گذشت ،کوشکخازی یاک اخاصراتهی اخات کا از خاوی
مدیران خازمان اجرا شده م اندازه م فرایندهای جاری محیط کار را تحتتاثیر تارار
ما دهاد ( .)Freeman, 1999یکا از مهامتارین مو اوعات در ادهیاات تغییارات
خازمان  ،تمرکتزدای از تامیمگیری اخت ک ما تواناد نقاش جادی در فرایناد
مدیریت کوشکخازی ایفا کند .تمرکتزدای از تاامیمگیاری ما تواناد تغییارات
خازمان را ه درخص هدایت کرده م فتا را هرای همراه شدن هدن ها ایان تغییارات
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فراهم ممرد .عالمه هر این دریافات کارکناان از منچا در حاال رد دادن اخات ،در
اوالن مدت ه عنوان اهتاری هرای شکسصن مقاممت درهراهر تغییر م کسب حمایات
از جانب منان ه حسا

م

مید( Kumr&Sharma,2003; Hallock, Strain & Webber,

.)2012
یک دیگر از ملتمماات مادیریت فرایناد کوشاکخاازی ،تعامال اخات .اماا
مصاخفان در هسیاری موارد اا دمرهی کوشاکخاازی ،تعامال ها حاشای راناده
م شود م من هم دالیل زیادی دارد .نخست من اخت ک کوشکخازی هسیار خریا
رد م دهد ک هرای این منظور هاید کارهای زیادی در زماان کام صاورت هگیارد.
دم اینک کوشکخازی اتفاات اخاصر زاخات م در ااول دمرهی ایان اخاصر
هیچ کس دمخت ندارد حامل خ رهای هد هاشد .د یال دیگار هارای تعامال ناکااف ،
شک مدیران هر افشا یا پنهان کردن خ رهای هد هارای مادیریت هحاران اخات .اماا
ماتعیت این اخت ک اگر مدیر هصواند تعامل را همواره ه خاارداشص هاشد ،م تواناد
همراه کردن هدن ی خازمان را هرای پذیرع تغییرات م فراهم ممردن فرهنگ نوین
خازمان  ،را هرای خود م همچنین ه نصیر رخاندن خیاختهای کوشکخاازی ها
دخت ممرد (.)Auster & Taylor ,2004; Tziner, Fein & Oren, 2012
 .2پیشینه پژوهش
( )Carrington,2016در پهمهش خود هاا عناوان « پدیدارشناخا اثارات اخارا م
کوشک خازی در اعصماد کارکنان ،عملکرد کااری ،رفصاار م خاالمت کارکناان» کا
توخط نظری خارکر در مدیریت م اعصماد کارکنان صورت گرفص  ،پاس از ترتیا م
تحلیل نصایه حاصل از مااح ها هیان کرد ک هیشصر کارکناان ها مادیریت اعصمااد
ندارند ،اخصر

مرمحی پایین ،شایاترین اثرات اخرا هودند م ههارهمری کارکناان

در اول م هعد از فرایند کوشکخازی کم شده
(&Patton,2002

هود.

 )Appelbaumدر پهمهش خود ه این نکص اشاره م کنند کا

خیاخت کوشکخازی از فتای کسب م کار مغاز شده م ها گذشت زمان فشارها م
عوامل ک کسب م کار را ه خوی ههرهگیری از خیاخت کوشکخاازی خاوق داده
اخت ،دامنگیر مموزع عا

نیت شده اخت .پهمهشگران در گا نخسات مساائل م
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مشکالت را ک دانشگاه هرای اجرای خازی خیاخت کوشکخاازی هاا من رمها رم
م شود ،مورد هررخ ترار دادهاند .خهس ه تحلیل نصایه کوشاکخاازی در هافات
دانشگاه پرداخص اند .یافص های پهمهش ه خ نکص اصل تأکید دارد کا دانشاگاه
ا فرایند اجرای کوشک خازی هایاد ها من توجا داشاص هاشاد .1 :عاوامل کا
دانشگاه را ه خوی کوشکخازی هدایت م کنند  .2ماهیت میهه کوشاکخاازی م
انب اق من ها هافت دانشگاه .3 ،رمعهای کوشکخازی تاهل اجرا در دانشگاهها.
اهمااور پااور( )1392در پااهمهش خااود هااا عنااوان «ارائاا مااد

هاارای

کوشک کردن خااخصار دانشاگاه ها منظاور افاتایش کاارای مأموریات اصال من»
فعا یتهای اصل دانشگاه را ها خااخصار خاازمان دانشاگاه مقایسا کارده م هیاان
م کند ک هرخ فعا یتهای دانشگاه تاهلیت هرمنخاهاری دارد م هاا ایان خیاخات
هرخ هخشها از خاخصار خازمان دانشاگاه حاذ

شاده ها کوشاکتار شادن م

ه دن ال من کم شدن هرخ مسئو یتهای دانشگاه کمک م کند.
(حاج کریم م محمدیان)1395،در پهمهش خاود هاا عناوان «پیشاایندها م
هرمیندهای کوشکخازی خازمان از دیدگاه خرمای های انسان » نشاان دادناد کا
نگرع کارکنان نس ت ه کوشک خازی در خازمان منف هاوده م ر اایت منهاا را
کاهش داده اخت م از جمل پیامدهای من در ناامیدی م هدهین  ،کااهش ارت اااات
موثر  ،تتعیف اعصماد خازمان  ،ه نظم  ،ه عدا ص  ،فرخودگ شغل  ،مشاکالت
خاخصاری ،افتایش حرم کار ،هدهین خاازمان م ها اخالتا در خاازمان خالصا
م شود.
( )Mukerjee,2014در پهمهش خود ها عنوان «شاهکخازی ،تااهلیص

ارمری

هرای دانشگاهها» دریافصند ک دانشگاهها ازجمل نهادهای هسصند ک درهراهر تغییر م
خازگاری ها محیط پرتالام مقاممت نشان م دهند .هناهراین هرای منک هصوانناد ها
حیات پایدار دخت یاهند م ها خرعت ها تغییارات محیبا همساو شاوند ،نیازمناد
تغییر پارادایم در هخش هاای مخصلاف خاود هساصند .منهاا در پاهمهش خاود راه
هرمنرفت دانشگاهها را از این شرایط ،حرکت ه خوی شاهاک شادن ما دانناد م
اشاره م کنند ،تغییار خااخصارهای خات ،مادیریت مناخاب منااها انساان هارای
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ههره گیری مناخب از زمان ،تواناای دانشاگاههاا را هارای پاخابگاوی ها محایط
دمشندان م کند.
یای  ،حسنقل پور ،ع اخهور م یاراحمدزه ( )1391در پهمهش خود توخع
تاهلیتهای فردی خرمای انسان را ها هد

شاهکخازی در شرکتهای مساصقر در

پارک علم م فنامری دانشگاه تهران مورد هررخ تارار داده م ماد

را هارای ایان

منظور ت یین نکردهاند .یافص های این پهمهش ک ها رمیکارد کما م رمع تحلیال
عامل م مدل معادالت خاخصاری انرا شاده اخات ،نشاان ما دهاد کا یکا از
راههای شاهک خازی در نهادهای یاادگیری همچاون پاارکهاای علام م فناامری،
توخع تاهلیت های فردی اخت .در ایان میاان ،عاوامل شاون کاارمفرین  ،داناش،
انگیتع م مهارت ،ت یینکننده تاهلیاتهاای فاردی م شایساصگ  ،انعباا پاذیری،
خرعت م پاخبگوی از عوامل ت یینکننده شاهکخازی در شنین نهادهای اخت.
 .3روش پژوهش
پهمهش حا ر هاتوج ه هد « تاامل هار خیاخات کوشاکخاازی دانشاگاههاا؛
راه ردی پیش هرنده یا هازدارنده» از ناو کاارهردی م هاتوجا ها ماهیات خااخصار
پهمهش های کیف م هرای درک ههصر از هافت موردمبا ع م دخصرخ ها دادههاای
غن تر از رمع تحلیل محصوای کیف مو وع ههره هرده اخت .این تحلیل ع اارت
اخت از «عمل کدگذاری م تحلیل دادهها ها این هد

ک دادهها ش م گویند .این

نو تحلیل در مهل ی امل ه دن ال ا گویاه در دادههاخت ،ها ع اارت مقو ا هاا از
دادههااا نشااات م ا گیرنااد»(محماادپور1392،؛ رشاایدی )1396،اهااتار جماااممری
ااالعات؛ تحلیل محصوا ،فیشهرداری م شک یسات هاوده اخات .تحلیال محصاوا را
م توان از یک منظر ،رمع م از منظر دیگر ،اهتار دانست زیارا در اغلاب کارهاای
کیف ک دادهها ه صاورت ماژگاان جمااممری ما شاوند ،ماورد اخاصفاده تارار
م گیرد(فراخصخواه)1397،هناهراین ،در این مبا ع محقاق هاا اراحا پهمهشا هاا
رمیکرد کیف م رمع تحلیل محصوای تماتیک تالع دارد ک ه
دهد ،میا کوشکخازی هرای نهاد مموزع عا
ه این خوال خ گا زیر ا شده اخت:

خیاخت مناخ

این خاوال پاخاب
اخت؟ هارای پاخاب
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گا نخست ،هررخ رخا تهای مهم مموزع عا

اخت ک ازاریق ماکاامی

یافص های هانک جهان  )2013،2007(1م یونسکو )2010(2ک درزمین خیاخاتهاای
کوشکخازی انرا شده اخت،صورت م گیرد.
گا دم  ،هررخ ترره کشورهای منصخب از اجرای خیاخات کوشاکخاازی
در فتای مموزع عا

اخت؛ در ایان گاا  ،اهصادا کشاورهای م صنا هار تفاامت

خاخصارهای مدیریص ک در خ دخص ی مصمرکات ،نیما مصمرکات م غیرمصمرکات تارار
م گرفصند از دم خب کشورهای درحالتوخع م توخع یافص (اخصرا یا ،م مان ،ژاپان،
ترکی  ،ما تی م شین) انصخا

شدند ک هصوانند تحوالت مرت ط را هراخا

منچ در

تمایتات خاخصاری مجود داشاص م ها حااال کاالن رمیکارد خیاخاتگاذاری در
مموزع عا

تغییر دهند .اما درحین انرا مبا عا مشاخص شاد کا کشاورهای

انصخا شده ه اورمسصقیم از خیاخت کوشکخازی ههره ن ردهاند .منچ در ترره ی
این کشورها هسیار جا ب توج اخت ،دتت ه رمند دگرگون هاای اخات کا در
مموزع عا

منها رد داده اخت .در تما ایان کشاورها مراحال خا گانا اصال

تحول مموزع عا

از خاخصارهای نخ گرا ه خامت مماوزعمحاور م درنهایات

تالع هرای فراهم ممردن فرصت دخصرخ جهان ه م وح دیده م شود.هناهراین،
هرای شناخت عمل تر از اجرای خیاخاتهاای کوشاک خاازی خا کشاور دیگار
(تتاتسصان ،هند م ممریکای شما ) ه این علت ک در یاک هاازه زماان مشاخص
ه صورتمسصقیم این خیاخات را اجارا کاردهاناد م امارمزه ما تاوان ها هررخا
پیامدهای من پرداخت؛ ه صورت هدفمند انصخا

م هررخ شدند.

در گا خو  ،پس از ارائ م مقایس این تررهیات م تحلیل یافصا هاا ها ارائا
راهکارهای خیاخص هاتوج ه تررهیات کشورها ،ادهیات موجود م فتای مموزع
عا

ایران پرداخص شد .هرای ترتی م تحلیل دادهها از رمع توصایف  -تحلیلا

اخصفاده شده؛ ه این صورت ک اهصدا ازاریق کدگذاری مقو های اصال شناخاای
شده م در ذیل هر مقو  ،مقو های فرع اخصخرا م شوند.
1. Word Bank
2. UNESCO
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 .٤یافتهها
تنظیم خاخصاری این هخش ،ارائ یافص ها هاتوج ه خ خوال پهمهش اخت .پاس از
تحلیل محصوای کیف  ،مراحل مرهو ه کدگذاری انراا شاد ،هارای درک ههصار از
منچ درنصیر مراحل کدگذاری اتفااق افصااده اخات .درمرماو مهامتارین مقو ا
حاصل از پهمهش ک هر تعدادی مقو فرع م زیرمقو های منان ها دخاتمماده
هاتوج ه خوالهای پهمهش هیان شده اخت.
خااوال پهمهشا امل :رخااا تهااای مهاام ممااوزع عااا

درجهاات خیاخاات

کوشکخازی شگون اخت؟
هرای پاخب ه پرخش نخست ،ماکامی یافص های هانک جهاان م یونساکو کا
در ارت ا ها خیاخت های کوشک خازی ها کمک رمع تحلیل محصوای کیف انراا
شده م نصیر من ا قات احااءشده (جدمل )1اخت ،درادام از نظر م گذرد.
جدول  .1طبقات احصاءشده از تحلیل محتوای کیفی
مقوله کلی

مقوله فرعی

مشارکت در توسعه
اقتصادی -اجتماعی

رسالتهای مهم
آموزش عالی
درجهت سیاست
کوچکسازی

استراتژی کوچکسازی

پیامدهای کوچکسازی

فشارهای بیرونی بر
دانشگاه

ابعاد و ویژگیها

بهبود در سطح فردی و اجتماعی
افزایش دستمزدها و بهرهوری
غنی تر کردن افراد و کشور
تشویق به استقالل و نوآوری
ساختن جامعه دانشبنیان
حکمرانی خوب
شکل دادن به نهادهای قوی
حذف منابع انسانی و کاهش بودجه و هزینه
کاهش تعداد دانشجویان
کاهش تعداد دانشگاهها
کاهش هزینههای جاری دانشگاه
تاکید بر مهارت مورد نیاز بازار کار
پاسخ به نیازهای اولیه اقتصادی
منافع کوتاهمدت
پدیده حسادت بازمانده
نادیده گرفتن کارویژههای دیگر دانشگاه
کاهش بودجه دولتی آموزش عالی
پاسخگویی دربرابر بودجه دریافتی از دولت
فشار برای کاهش شهریه ها ،رشد و افزایش حقوق هیات علمی،
محققان و کارکنان
رقابت جهانی و ملی برای کسب بودجههای تحقیق
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جبران بودجه کاهشیافته دولتی
موازیکاری
نیروی کار بدون تخصص
نداشتن زیرساخت مناسب
فشارهای اقتصادی
نیاز بازار کار

فشارهای درونی بر
دانشگاه

مقوله اول :مشارکت در توسعه اقتصادی -اجتماعی

یک از مقوالت مهم در اهدا

مموزع عا

مشارکت من در توخاع اتصااادی-

اجصماع اخت .جامع ای ک م خواهد دموکراخ م صن هر تکثار م پاخاخگوی را
هسازد ،م تواند از هخش توی مموزع عا

خاود در ایان مسایر ههارهی هسایاری

ه رد.کشورهای توخع یافص هرای دختیافصن ه تما اهداف کا در گارمی توخاع
هدفمند مموزع عا

اخت ،ام ویت دادن ه مموزع عا

را ه مهامتارین هاد

خود ت دیل کردهاند زیرا کیفیت دانش ک توخع داده م شود در نهادهای مموزع
عا

م امکان دخصرخ ه اتصاادی جاما تر ،یک از مو اوعات اخاخا م رم ها

افتایش هرای تدرت رتاهتپذیری کشورها شده اخت.
هرایناخا

مموزع عا

ه اورهمتمان هاعث هه ود هم در خب فردی م هم

اجصماع  ،افتایش دخصمتدها م ههره مری ،غن تر کردن افراد م کشاور ،تشاویق ها
اخصقالل م نوممری ،اثرگذاری مسصقیم در خاخصن جامع دانشهنیاان ازاریاق خلاق
افراد م محیط مموزع دیده ک توخع اتصاادی در من امکانپذیر اخات ،حکمرانا
خو  ،شکل دادن ه نهادهای توی م توخع فراخااخصارها کا هادمن انساانهاای
مماوزع دیاده ممکان نیسات ،ارتقاای کیفیات زنادگ شاهری م صنا هار اصااول
شایسص خاالری م ارزعها ،مصرل کردن ارزعها ازاریق تعامالت اجصماع مانناد
هحث های مزاد م دالیل اخصدال

م ترمیه رد کردن ت عیضهای م صن هر جنسایت،

تو  ،مذهب ،اعصقاد یا ا قات اجصماع م شود.
مقوله دوم و سوم :استراتژی و پیامدهای کوچکسازی

هانک جهان از جمل معتالت ک هرای کشورهای درحالتوخع مبارح ما کناد،
من اخت ک این کشورها امرمزه ها حرم مخیع از تقا ا هرای گساصرع مماوزع
عا

مواج هسصند م هسیاری از منها در این مسیر ها شا شهاای زیاادی رمها رم
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شدهاند م هرای پاخب دادن ه این شا شها ه ارز ششمگیری ه خمت مموزعهای
خاوص ا م دانشااگاههااای شااهری ای رمی ممردهانااد.هناهراین،ماکامی دم مقو ا
مناها انسان م کاهش هودج م هتینا ،

راه ردهای کوشکخازی دانشگاهها(حذ

کاهش تعداد دانشرویان م دانشاگاههاا م کااهش هتینا هاای جااری دانشاگاه) م
پیامدهای حاصل از من ( تاکید هر مهارت موردنیاز هازار کار ،پاخب ه نیازهای ام ی
اتصاادی ،منافا کوتاهمدت ،پدیده حسادت هازمانده م نادیده گارفصن کاارمیهههاای
دیگر دانشگاه)م تواند از مهمترین رخا تهای مموزع عا

دراینراخصا هاشد.

این رمیکرد ک ا یعصا خیاخت های کوشاک خاازی نیات از شناین نگااههاای
هرم مید ،خ ب م شود تا مموزع عا

ناشار هاشد تنها هر مهاارتهاای موردنیااز

هازار کار مصمرکت شود ک هصواند نیازهای ام ی اتصاادی خود را پاخاب دهاد .فشاار
مسصو شدهی هازار هاعث ما شاود تاا مناافا عماوم م محادمدهی پاخاخگوی
مموزع عا

کنار گذاشص شود م هخش خاوص ک هد

من خودممری اخات م

تنها ه دن ال منافع اخت ک در کوتاهمدت حاصل م شود ،در اجارای هرناما هاای
هاکیفیت ک درعین م صن هودن هر نیاز هازار ،هصواند خایر کارمیهههای دانشاگاه را
هم پوشش دهد ،اشکال جدی ایراد م کند .حص ها رمیکارد هتینا  -فایاده هام
مموزع عا  ،دیگر یک کاالی وکس ه شمار نم رمد هلک نهاادی هارای توخاع
اجصماع م اتصاادی ملتها در مینده اخت.
مقوله چهارم و پنجم :فشارهای بیرونی و درونی بر دانشگاه

از جمل مهمترین رخا تهای مموزع عا

در دانشگاهها کنصرل فشارهای هیرمنا

م درمن هر من اخت .در تو ی این امر هراخاا

گاتارعهاای هاناک جهاان م

یونسکو م توان شنین اذعان داشت؛ منش از اخا  ،اخاصراتهی کوشاکخاازی را
هرای دانشگاهها مخیبزا م کناد ،دمر شادن منهاا از اهادا

نخساصین م کااهش

اثرهخش دانشگاه اخت .این اور ه نظر م رخد ک اخاصراتهی کوشاکخاازی در
دانشگاهها هیش از من کا هرمماده از نگااه درمن دانشاگاه هاشاد ،هیشاصر م صنا هار
فشارهای هیرمن دانشگاه اخت ک اهدا

اتصاادی ،کاهش هتین م تو ید ان اوه را

ه همراه دارد .درماتا این فشارهای هیرمن ناش از من اخت ک تقا ا هارای مرمد
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ه مموزع عا

همچناان رم ها افاتایش هاوده م همچناین هاا مشاکالت جادی

ازیک خو در تامین هودج جاری خود م ازخویدیگر ن ود صاالحیتهاای الز در
دانشمموخصگان خود مواج اخت .کاهش هودجا دم صا مماوزع عاا  ،افاتایش
هتین های دم ت در هخشهای دیگر ،پاخبگوی درهراهر هودج دریافص از دم ات،
فشار هرای کاهش شاهری هاا ،رشاد م افاتایش حقاوق هیاات علما  ،محققاان م
کارکنان ،افتایش هتین م پیچیدگ تحقیق دانشگاه  ،هاال رفصن هتینا ی جاذ

م

نگهداری اعتای هیات علم  ،رتاهات جهاان م ملا هارای کساب هودجا هاای
تحقیق ،هاال رفصن هتین زیرخاختهاا م کوتااه شادن دمره عمار ترهیاتات؛ هما
ازجمل فشارهای درمن اخت ک مموزع عا

ها من مواج شده اخت .دراینمیان،

دانشگاه هرای ج ران هودج کاهش یافص دم ص  ،ه خمت هازار م هخاش خاوصا
گرایش پیدا کرده ک خ ب م شود دانشگاهها هیشاصر خاود را هاا خااخصارهای ایان
هخش خازگار کنند م نصیر این امر ک ه صورت فشارهای هیرمن متااعف هارای
دانشگاه اخت ،نیرمی کار هدمن مهارت م موازیکاریهای هدمن خرانرا اخت.
خااوال پهمهشاا دم  :تررهاا کشااورهای منصخااب از اجاارای خیاخاات
کوشکخازی در فتای مموزع عا

شگون اخت؟

هماناور ک پیشتر در هخش رمع تو ی داده شد؛ هرای شناخت عمل تار
از اجرای خیاختهای کوشکخازی ،خ کشور (تتاتسصان ،هند م ممریکای شما )
ه صورت هدفمند انصخا

م ه توصیف ،تفسایر ،همراواری م مقایسا تررهیاات

منان ه حاال (علت اجرا ،راه ردهای اجرا ،نصایه اجرا م درنهایت راه ارد مبلاو
هرممده از این خیاخت) پرداخص شد ک در ادام از نظر م گذرد(جدمل .)2
جدول  .2تجربه آموزش عالی کشورهای منتخب درزمینه سیاست کوچکسازی
سیاست
کوچکسازی
علّت اجرا
راهبردهای
اجرایی

قزاقستان

هند

آمریکای شمالی

گسترش کمّی آموزش عالی
چالشهای جدّی در حوزهی
کیفیت
ادغام موسسات آموزش عالی
طراحی قوانین برای
اعتباربخشی

گسترش کمّی آموزش عالی
چالش جدّی در حوزهی اقتصاد
آموزش عالی
تالشهایی برای افزایش
شهریهها
دادن اختیار به دانشگاهها

کاهش بدهی ،کاهش فشارهای
دولتی و توزیع دوباره منابع خود
بازنگری در بودجه و ساختار
دانشگاه
بازنگری در اولویتها و
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صدور سختگیرانهتر مجوزها
طراحی استاندارهای منطقهای
بودجههای دولتی تنها برای
دانشجویان دورههای
تحصیالت تکمیلی در
رشتههای با مزیت رقابتی
جایگاه ویژه برای
دانشگاههای پژوهشی
یکپارچه کردن آزمون ورودی
دانشگاه برای همهی
متقاضیان
ارزیابی بیرونی عملکرد
دانشجویان سال آخر

نتایج اجرا

موفق /ناموفق

راهبرد مطلوب
برآمده از
سیاست
کوچکسازی

دستهای پنهانی در خارج از
آموزش عالی و بازار وجود
دارد که به صورت مستقیم بر
ضعف عملکرد واحدهای
آموزش عالی تاثیرگذار است
کاهش تعداد دانشگاه منجر به
بهبود کیفیت نشد
بهبود کیفیت آموزش عالی تا
سطح زیادی به حذف
فشارهای بیرونی و فشارهای
اداری مربوط است
خودتنظیمی آموزش عالی

ناموفق
یک کل منسجم طراحی شود
که در آن اهداف ،آزادی
علمی ،استقالل دانشگاهی و
آیندهی مطلوب آموزش عالی
رسم شود و بعد استراتژیهای
کوچکسازی آن هم با
نگاهی از درون دانشگاه و با
طراحی سازوکارهای استاندارد
و ارزیابی عملکرد درونی به
منظور ارتقای کیفیت نظام
دانشگاهی اجرا شود.

بدون کنترل عملی آن
بودجهبندی وابسته به ارزیابی
و اعتباربخشی اجباری.
اعتبار بخشی که از بیرون
اتفاق میافتد و درونی نیست.
مشروط بودن وامهای
دانشجویی به اولویت
بهرهبرداری از آن برای
دانشجویانی با سابقهی مالی
بهتر
بودجههای دولتی برای انجام
پژوهش در نهادهای آموزش
عالی دربارهی اولویتهای
رقابتی
مانعی تلقی شود برای
دسترسی به آموزش عالی
برای دانشجویانی که از
طبقات کمدرآمدترهستند
بیکاری فارغالتحصیالن
دانشگاهی
اختیار پایدار ،حفظ
استانداردهای دانشگاهی،
دسترسی بیشتر به آموزش
عالی برای گروههای ضعیفتر
اجتماعی را به چالش میکشد
نقصان سالمت سیستم
آموزش عالی
ضعف ارزیابی دانشگاهها و روا
نبودن ابزار سنجش
ناموفق
دامنهی مقررات در دانشگاهها
کاهش یافته و استقالل و
اختیار دانشگاهی بیش از پیش
مورد توجه قرار بگیرد.

برنامههای دانشگاههای
پژوهشمحور
کاهش هزینه پرسنلی
کاهش سهم بودجه ایالتی به
دانشگاه و به دنبال آن شعار
کوچک شدن برای بهتر شدن
درگیر شدن در فعالیتهای کمتر
به منظور پاسداشت کیفیت
دانشگاه
حذف انتخابی
حذف اعضای هیات علمی
حذف دانشکدهها
جابهجایی دانشگاهها و تبادل
اساتید بین دانشگاهها
نفوذ و سلطه حاکمان ایالتی بر
تصمیم دانشگاه
از بین بردن انگیزه و احساس
سرخوردگی برای اعضای هیات
علمی
خودتنظیمی آموزش عالی
نگاه بازاری و تجاریسازی برای
دانشگاه
مثبت تلقی نشدن این تجربه
رویکرد بازاری به آموزش عالی
تبعیض بین ذینفعان آموزش
عالی

ناموفق
نخست آن که برخالف بخش
خصوصی که برخی فعالیتها
قابلیت مکانیزه شدن دارد ،در
دانشگاه فعالیتهای اصلی بر
عهده افراد است .دوم آن که
اعضای هیأت علمی گروه غالب
در دانشگاه هستند که بیشترین
منابع مالی نیز به این گروه تعلق
دارد و سوم ماهیت فرهنگ
دانشگاهی و ویژگی فعالیتهای
دانشگاه است.
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خوال خو پهمهش  :خیاخت هرممده از نگاه کوشاکخاازی هارای مماوزع عاا
ایران کدا اخت؟
هاارای پاخااب هاا ایاان خااوال ،یافصاا هااای هرممااده از خااوال امل مدم
پهمهش (جدامل1م )2را مورد ماکامی دتیق ترار م دهیم.مالحظا ما شاود کا ،
خیاخت کوشک خازی در مموزع عا

موفق ن وده م خیاخت هرممده از من ،هماناا

شاهکخازی دانشگاه اخت.
 چابکسازی آموزش عالی

هد

شاهک خازی در مموزع عا

هر تساهیل انراا فراینادها م هه اود عملکارد

مناها انسان در دانشگاه اخت تاا خااخصارهای دانشاگاه را در شارایط تغییارات
مدام محیط م میندهای نامعلو ک در انصظار منهاخت ه خاخصارهای پاخابگاو م
تاهل تب یق ها محیط ت دیل کند .این در حا

اخت ک رتاهات هاازار م نیااز هارای

تغییرات هنیادین در خازمان های مموزع عا

هیش از خازمانهاای دیگار خاود را

نشااان ما دهااد .هناااهراین شاهااکخااازی در خاااخصارهای ممااوزع عااا

هاایش از

خازمانهای دیگر رمرت پیدا م کند.
ها این نگاه اخت ک تعریف مصاخر از مموزع ،م صن هر شایساصگ اخات م از
محیبا کا ممااوزع عااا

در دها هااای پیشااین در من تاارار گرفصا اخاات ،هاار

م مید.شاهکخازی ،رمیکردی هرتر هرای هقای مموزع عا

اخت.

 فرایندهای چابکسازی در آموزش عالی

شاهکخازی در ماهیت خود شامل دم فرایند هنیاادین .1تاهلیات درک م  .2تاهلیات
پاخخگوی اخت .ه این معنا خاخصار مموزع عا

زمان م تواناد ادعاا کناد کا

شاهک خازی در معنای ماتع خود در من رد داده ک عالمه هر درک موتعیتهاای
پر از تغییر ،مصنو م غیرتاهلپیشهین محیب هصواند ،توانای پاخبگوی ه منهاا را
هم ه دخت ممرد.
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 مولفههای چابکسازی در آموزش عالی

شاهک ها شهار مو ف زیر شناخص م شود کا همگا منهاا در مماوزع عاا

از

اهمیت متاعف هرخوردار ما شاوند.1:تادرت پاخابگاوی یاا ماکانش :تواناای
شناخاای تغییاارات م پاخاابگاوی خااریا ها منهااا هارای هرااار خااازی منهااا؛
.2شایسصگ  :توانای دخصیاه موثر م کاارا ها اهادا

م رخاا تهاای خاازمان؛.3

انعبا پذیری یا تدرت پذیرع :توانای پردازع فرمیندهای مخصلف م دخصیاه ها
اهدا

گوناگون هاا امکاناات یکساان؛.4خارعت شااهک

تیاتی :تواناای انراا

فعا یتها در کوتاهترین زمان ممکن اخت(اخکندری.)1392،
شاهک هرای نظا مموزع عا
ازاریق اهدا

خلسل مرات

ایاران ایان پیاا را دارد کا دمران مادیریت

یا ازاریق منبق ازپیشتعیینشده م کنصرلهاای دتیاق

ه خرممده اخت(امین هیادخص  ،محمادی حساین م حساینپاور .)1395 ،در ایان
شرایط مشو

م ه نظم کا گااه یاک تغییار کوشاک هاعاث تغییارات مخایا م

ریشاا ای در خیسااصم ماا شااود ،رمعهااا م پااارادایم خاانص دیگاار پاخاابگااو
نیست(ع ا پور ،متازاده م هاتری کراش  .)1391،هنااهراین نظاا مماوزع عاا

م

دانشگاهها ه فر های از شاهک نیاز دارناد کا درهرگیرناده راه ردهاای خیاخاص
مناخب هرای این مهم هاشد.
نتیجهگیری
در یک جما هندی کل از خ گا ا شده در این مبا ع م توان هیان داشت کا ؛
دانشگاه ها زمان ک ها هحاران منااها ماا

م حصا مشارمعیت در پاخاب دادن ها

نیازهای هازار کار م صنعت مواجا شادند ،تمایال پیادا کردناد تاا هارای ع اور از
هحرانها ه خمت ههرههرداری از راه ردهاای کوشاکخاازی هرمناد.نقوی،عادل م
اخعدی در پهمهش در خال  1394اشاره داشصند؛ک در این زماان نیااز ها کاارگر
ماهر درخالل انقال

صنعص موجب شد ک تعداد زیاد دانشرویان ک ه مماوزع

خاص نیاز داشصند ،ه خرعت خاخصارهای مموزش را تحتتاثیر ترار دهاد .در ایان
پارادایم ،دانشگاهها یک خط مونصاژ ایراد م کردند ک دانشرویان از یاک ایساصگاه
ه ایسصگاه دیگر (پای ای ه پای ی دیگر) جاه جا م شادند در حاا

کا کاارگران
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(مدرخان) همان مظایف (هرناما ی درخا م مموزشا ) را در هار ایساصگاه انراا
م دادند م در پایان خاط (داناش مموخصا ) ،هیشاصر دانشارویان خادمات یکساان
دریافت م کردند م دانش مشصرک داشصند م تقری ا تادر ها انراا دادن فقاط یاک
مهارت خاص هودند .در ت یین همین نگاه هود ک خ ب شاد منچا در خاازمانهاا،
صنعت م هازار کار درتا ب مدیریت رد م دهد مو ف هاای خاود را در دانشاگاه م
مدیریت من هم پ جوی کند هدمن منک ه تفامتهای مااهوی خااخصارها توجا
شاااود .نصاااایه پاااهمهشهاااای

(2002

;Appelbaum &Patton,

&Kumar

 )Sharma,2003;Cameron,1994نیت نشان از همین امر دارد .اماا یافصا هاای پساین
(  )Tolymbek ,2016; Norman, 1983; Kumar & Sharma ,2003حاصال از اجارای
این خیاختها نشان م دهد ک عوامل گوناگون دخت ه دخات هام دادهاناد کا
خیاختهای کوشکخازی شندان در ه ثمر نشسصن اهدا

خود موفق ن اودهاناد م

مشکالت دانشگاه کماکان ه توت خود هات اخات م حصا ناو جدیادتری از
هحرانها هرای دانشگاه ها رد داده ک هرممده از نیازهای مصغیر هازار م خرعت رشاد
م پیشرفت م پیشهین ناپذیر شدن مینده م مشکالت من هساصند .فار خاط مونصااژ
مموزع (تحایل) ت ل مناخب نیازهای اتصااد جدید نیست .اتصااد تقا ای ناو
مصفامت از دانش مموخصگان را دارد م موخسات مموزشا دیگار نما توانساصند ها
دانشرویان تحت نظا تو ید ان وه صنعص مموزع دهند .ماتعیت های محیط جهان
م تغییرات اتصاادی ،خیاخ م اجصماع نیاز ه تغییار م تحاو
عا

مهام در مماوزع

را ه شادت ارمری خااخص اخات .ماتعیاتهاای محیبا شاامل انفراار

ااالعات م فنامری ،شکل های جدید رتاهات ،پایاان عاار تو یاد ان اوه ،نیازهاا م
انصظارات دانشروی مصنو م هرمز خاریاتار تغییارات اخات .شارایط اخصااصا ،
محیب رتاهص هرای مموزع عا

خلق کرده ک ها منچ ت ال مجاود داشاص اخات،

تفامت دارد(هاتری کراش  ،اهاذر .)1397،درماتا گره کار ن هاا کوشاکخاازی کا
نگاه من هیشصر ه حذ
عااا

مناها انسان م کاهش هودج م هتین در حوزهی مماوزع

مصمرکاات اخاات ،کاا هااا راه ردهااای شاهااکخااازی هاااز خواهااد شااد.

پهمهشهاای(  )Drucker,1997; Bunton,2017; Mircea&Andreescu,2011هاا ایان
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یافص ها همسو اخت.هناهراین ،شاهکخازی ن هر حاذ
تب یق م انعباا

م کااهش کا هار تساهیل،

تاکیاد دارد م ایان هماان رمیکاردی اخات کا در خااخصارهای

پیشرفص مماوزع عاا

دیاده ما شاود .یافصا هاای

پاهمهشهاای( ;Sharpe,2012

 )Sharifi,2001; Singh Patel, Samuel &sharma,2017این مهم را تایید م کنند.
مرمر خیاخت های اعمال شده م نصایه من نشاان ما دهاد دانشاگاه ها عناوان
اجصما خردمرزان ،زمان م تواند ه خااخصاری منعباف م تاهال پاخابگاوی ها
تغییرات محیط هرخاد کا تغییارات نا از هیارمن هلکا از درمن نهااد دانشاگاه
تامیم خازی شده هاشد .در شنین نهادی مزادی علم م اخصقالل دانشگاه تا هدان
حد اهمیت م یاهد ک حص کشورهای کا خیاخاتهاای کوشاکخاازی را اجارا
کردهاند ( )Tolymbek,2016; Trow,2007; Kumar&Sharma,2003; Brinkman, 1992
امرمزه هر این هامر هسصند ک حلق ی مفقاوده حال شادن معتاالت دانشاگاه م
شاهک شدن من ن کوشک خازی ک پاخداشات ارزعهاای دانشاگاه م در را
منها اخصقالل دانشگاه اخت.
ها این نگاه اخت ک درم یاهیم مموزع عا

نیااز ها خاودتنظیم دارد م نا

تنظیم از هیرمن ک تنظایم از هیارمن هماواره مهامتارین ارزعهاا م رخاا تهاای
دانشگاه را نشان رفص م ماهیت دانشگاه را ها شا ش مواج کرده اخات .ماتعیات
من اخت ک حص دخصیاه ها اهادا

شاهاکخاازی کا خاود را درتا اب هه اود

فرایندها ،پاخب دادن ه نیازهای جامع  ،افتایش تدرت رتاهتپذیری نشان م دهاد
در گرمی ه رخمیت شناخصن مزادی علم م اخصقالل دانشگاه اخت .این نصیرا
ها یافص های پهمهش(تن ری،اردالن،ناایری م یاک هنا مههشاص راد1393،؛ نقاوی
مهمکاران )1394،همسو م همراخصا اخت.
راهبردهای سیاستی
ها تما منچ در این مقا از منظر مارمر ادهیاات م تررها هاای کوشاکخاازی در
کشورهای مخصلف ممرده شاده ،درنهایات شایساص اخات کا هرخا راه ردهاای
خیاخص ک هصواند در کالن خیاخت گذاری مموزع عا
مفید فایده هاشد ،ه شرح زیر خواهد هود:

م جهت گیری من در ایران
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 .1دانشگاه نهادی خودتنظیم :خیاخت گذاران مموزع عا

هاید ایان مهام را

درک کنند ک دانشگاه ه د یل ماهیت نهادی خود م رمرت حفظ اخاصقالل هارای
پاخداشت ارزع های دانشگاه  ،نهادی خودتنظیم اخت م نم توان من را از هیرمن
تنظیم کرد .هر خیاخص هرای هه ود عملکرد م فراینادهای دانشاگاه هایاد هرمماده از
نیاز درمن دانشگاه م ن فشار هیرمن هاشد .دراینراخصا ماگذاری اخصیاارات شاون
پذیرع دانشرو  ،کاهش ظرفیات پاذیرع ها صاورت دمرهای در دانشاگاههاای
مخصلف هرحسب نیازخنر از جامع  ،تعبیل م راهاندازی مردد هرخ رشص هاا م
حص دمرههای تحایل ه صورت مقبع هاتوجا ها شارایط زماان دانشاگاههاا
ازجمل راهکارهای خیاخص اخت ک درصورت مگااهخاازی دانشاگاههاا از شایوه
اجرای خازی درخت این خیاختها م تواند راه هرمنرفات دانشاگاههاا از هرخا
هحرانهای این حوزه هاشد.
 .2سیستم ارزشیابی و اعتباربخشی قوی :نهاد خیاختگذار مموزع عاا

در

عین ه رخمیت شناخصن اخصقالل دانشگاه هاید هرای خااماندها تاودهگرایا م
جلوگیری از گسصرع مموزع عا

هدمنکیفیت ک ترار اخت تنها هنگااه اتصااادی

هاشد م ه کارمیهههای اخاخ خود اهمیص نم دهد ،نیاز ها خیساصم ارزشایاه م
اعص ارهخش هسیار توی دارد .اگرش هاید توج کرد ک همین خیسصمهای ارزشیاه
م اعص ارهخش توی هم هخش های دارد ک از درمن دانشگاه نشات گرفص م م صنا
هر ارزشیاه ها م اعص ارهخشهای درمن دانشگاه هسصند.
 .3بازنگری در اولویتها و حذف
هحرانهای ما

انتخذابی :اگرشا مواجها دانشاگاه هاا

امری جدی اخت م نهادهای مموزع عا

هرای هقا نیاز دارناد کا

هر این هحران فائق ممده م متیتهای رتاهص خود را افتایش دهند م

راه ردهاای

مانند کاهش خریا هتین ها در هخش های غیرپرخانل  ،ممانعات از جاذ

نیارمی

جدید ،اجرای خیاخات هازنشساصگ پایش از موتاا ،کااهش هتینا هاای اداری م
مدیریص  ،محدمد کردن پذیرع دانشرو یا راهاندازی دمرههاای جدیاد مموزشا م
کاهش هرخ خدمات دانشروی هرای صرف جوی م گذر از هحران ما
جمل اخصراتهی های کارهردی هرای دانشگاه ه شمار مید ،اما ها هاد

شااید از
نما رخاد
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مگر منک هرممده از نیاز درمن دانشگاه هاشد م ن فشار هیرمن ک حاکمیات من را
هر دانشگاه هار کند .درماتا دانشگاهها نخست هاید این ماتعیات را ههذیرناد کا در
هحران ما  ،کاهش هتین ها اجصناا ناپاذیر اخات م درایانراخاصا کاارهردیتارین
اخصراتهی هرای دانشاگاه هاازنگری در اهادا

نهااد ،حاذ

انصخااه فعا یاتهاا،

خادهخازی کارمیههها ،پای ریتی هرنام های هلندمدت م درنهایت ایرااد یاا تقویات
فرهنگ صرف جوی در دانشگاه اخت ک همگ م صن هر فعا یتها م انصخا هاای
اخت ک در درمن دانشگاه م هراخا

فرایندهای ک همراه کردن اجصما نخ گان م

هدن ی کارشناخ را ه همراه داشص هاشد ،رد هدهد.
 .4آموزش عالی یک بنگذاه اقتاذادی زودبذازده نیسذت :خیاخاتگاذاران
مموزع عا

هاید این مهم را درک کنند کا خارمای گاذاری در مماوزع عاا

را

نم توان ه صورت خرمای گذاری در یک هنگاه اتصاادی زمدهازده درنظرگرفات م
مهمترین شاخا ی کشورهای درحالتوخع ه تایید خازمانهای هینا مللا مانناد
یونسکو م هانک جهاان هماناا ههاا دادن م در ام ویات تارار دادن مماوزع عاا
ه عنوان مهمترین اهتار در فراهم ممردن توخع ای هم جان اخت.
پایان خخن منک یافص های این مقا نشان م دهد ترره ی کوشکخاازی در
دنیا ه معنای کاهش رشص ها ،اعتای هیات علم  ،ادغاا دانشاکدههاا م گارمههاا،
کاهش دانشرو م خیاختهای از این دخت از منجا ک ها ماهیت اخاخ دانشاگاه
م کارمیهه هاای من در تعاارض اخات ،خیاخاص ناکاا در جهاان هاوده م امارمزه
خاخصار های هرتر مموزع عا

در دنیا ه خمت شاهکخازی حرکاتکاردهاناد کا

همانا داشصن خاخصار م مناها انسان شاهک اخت ک تادر هسصند هاا شارایط جدیاد
تب یق پیدا کرده م هرای مینادهای غیرتاهالپایشهینا پاخابگاو هاشاند .از ایانرم
خیاخت های این حوزه هاید ناظر ه هاال هردن خب کیف دانشگاههاا م نا حاذ
منها هاشد ک ه توخع خازمان منصه شود.
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