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  چكيده 
بر توسعه نظام آمـوزش عـالي   » امنيت«و » استقالل«هاي  مؤلفهمنظور بررسي تأثير  به مقالهاين 

اي  اين مطالعه از جنبه هدف كاربردي و تا حدي توسعه. استخصوصي و غيردولتي سامان يافته 
شـود كـه پـس از انجـام      بوده و از لحاظ ماهيت نوعي مطالعه توصيفي و پيمايشي محسوب مـي 
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ها  يافته. وجود و مورد انتظار سنجيده شده استها در وضعيت م مؤلفهروش دلفي تأثير هر يك از 
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هـاي خـارجي بـر     استقالل در جذب هيئت علمي و استقالل در همكاري و مشاركت با دانشـگاه 
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  مقدمه
امروزي، مؤسسات آمـوزش عـالي بـه عنـوان مراكـز توسـعه نيـروي        محور  در اقتصاد دانايي

بـه همـين دليـل،    . كننـد  انساني نقش مهمي در رشد اقتصادي و پيشـرفت كشـورها ايفـا مـي    
در انطبـاق بـا محـيط و     را اي دارد و آنها ريزي راهبردي در اين مؤسسات اهميت ويژه برنامه

 ,Kettunen(كنـد   اي بهتر هـدايت مـي   ندهمنظور دستيابي به آي  هاي كالن آموزشي به سياست

شدن همراه با توسعه فناوري اطالعات  همچنين گرايش كشورها به استقبال از جهاني). 2006
هـاي جهـاني آموزشـي و     و ارتباطات، رويكردها و ابزارهاي قدرتمندي را براي ايجاد شبكه

ها تا قبل از قـرن بيسـتم    دانشگاهنقش اساسي ). Abel et al., 2007(پژوهشي ايجاد كرده است 
هـاي   هـاي گذشـته بـه نسـل     ميالدي، بيشتر پاسداري از فرهنگ و انتقال ميـراث علمـي نسـل   

آينده، ساختن و پرداختن زيربناي فرهنگ علمي و باال بردن وجهه و اعتبار ملي بوده است؛ 
هـا بـه عنـوان     ولي از قرن بيستم با آغاز جهش روزافزون دانش و فناوري، رسـالت دانشـگاه  

 .)1382فيوضـات،  (كانون خالقيت علمي و پويايي اجتماعي اهميت حياتي پيدا كرده است 
هاي جهاني حـال و آينـده، آمـوزش عـالي مسـئوليتي اجتمـاعي        با توجه به پيچيدگي چالش

براي ارتقاي شناخت در مورد معضالت چنداليه دارد كه شامل ابعـاد اجتمـاعي، اقتصـادي،    
بنابراين ضروري است جامعه مـا نيـز    1.ستو توانايي در پاسخگويي به آنهاعلمي و فرهنگي 

پسـنديده،  (بنيـاد تبـديل شـود     اي دانـش  محـور بـه جامعـه    بر اساس رويكرد و توسعه دانـايي 
1385 .( 

گــذاري در آمــوزش عــالي هــم از ديــدگاه فــردي و هــم از منظــر اجتمــاعي،   ســرمايه
هـاي نقـدي و    هاي انجام شـده، فايـده   مقابل هزينهدر  چراكهاست،  يمنفعت گذاري پر سرمايه

هـا   امـا امـروزه دولـت   ). 99: 1388عمـادزاده،  (آورد  غيرنقدي قابل توجهي را به وجود مـي 
                                                                                                                                                       
1. http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=340:----2009---
------------8-5--2009---8--2009&catid=28:1388-06-04-08-14-43&Itemid=66.  
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هـاي رقيبـي    در مقابل بخش آموزش، بخش چراكهشماري هستند،  هاي بي دچار محدوديت
به شدت متقاضـي بودجـه   مانند بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي وجود دارند كه آنها نيز 

رسد كـه آمـوزش عـالي سـواي از      ند، بنابراين منطقي به نظر ميهست بيشتري از طرف دولت
 از ايـن رو بـه  ). 97: همـان (هاي دولتي به دنبال تأمين مالي از بخش خصوصي اسـت   بودجه

گـذاري بهينـه بـراي رشـد و توسـعه نظـام        دليل منـابع مـالي محـدود دولتـي جهـت سـرمايه       
قاجـارگر،  (مشاركت مردمي ابزاري مناسب براي تجهيز هرچـه بهتـر منـابع اسـت      آموزشي،

1380(.   
هاي مـدرن در كشـورهاي جهـان سـوم، گسـترش نظـام        هاي مهم دولت يكي از برنامه
اين روند با توجه به افزايش جمعيت غيرمتعـارف ايـن گونـه كشـورها،     . آموزش عالي است

سـازي منـابع    يند كارآمدارو بوده و فر گويي روبهماندگي و عدم پاسخ همواره با نوعي عقب
در اكثـر كشـورهاي جهـان     ،از سويي ديگر. دكن انساني براي توسعه را با نارسايي مواجه مي

هـا، عمـدتاً    مالكيـت . ها، بخش خصوصي بسيار ضعيف اسـت  بندي بين بخش سوم در نسبت
طبقـه حـاكم قـرار    عمومي و دولتي است و در تعدادي از كشورهاي جهان سـوم در دسـت   

اتفاقاً اين ضـعف موجـب   . در اين كشورها بخش خصوصي داراي ضعف مفرط است. دارد
هـاي صـنعتي و توليـدي اسـت و خـود علتـي بـر         رقيـب در عرصـه   به وجود آمدن دولت بي

سـندرم رايـج چنـين كشـورهايي مبنـي بـر       . رقيـب اداري اسـت   هاي بـي  ناكارآمدي دستگاه
بنـابراين همچـون سـاير    . مل بخـش آمـوزش نيـز يـوده اسـت     هاي فربه شا ناكارآمدي دولت

كارگيري بخش خصوصي و توان غيردولتي به عنـوان يـك ضـرورت در دو     ها كه به عرصه
كارگيري توان بخش خصوصـي در آمـوزش عـالي نيـز      دهه اخير در حال پيگيري است، به

   .)1386ربيعي، (الزاماً در دستور كار چنين كشورهايي قرار گرفته است 
ها بـا موانـع متعـددي همـراه      طور كلي در تمامي عرصه سازي در ايران به امر خصوصي

خصوص با توجه به لـزوم   اين امر به. نيست ابوده است كه آموزش عالي نيز از اين امر مستثن
هاي قابل واگذاري به بخش خصوصـي   هاي دولت و واگذاري فعاليت كاهش حجم فعاليت

بـا   .اسـت قـانون اساسـي داراي اهميـت شـاياني      44غي اصل هاي كلي ابال بر اساس سياست
هايي صورت پذيرفته كه مـانع از ايجـاد رونـدي اثـربخش      در اين راستا مقاومت اين، وجود

انـدازي   هـا در ايـران چشـم    سازي دانشـگاه  ده است كه با وجود دو دهه پيگيري خصوصيش
دن مراكـز و نهادهـاي   شـ  از ايـن رو بررسـي خصوصـي   . روي قـرار داده اسـت   مبهم را پيش
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دانشگاهي كه به نحوي داراي آميختگي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي بـوده و بـه    
در . طلبـد  مل و تعمـق بيشـتري مـي   أت ،نوعي با وظايف مستقيم و اصلي دولت سروكار دارند
» اسـتقالل «هاي موجود از دو بعد  مؤلفهاين راستا كانون توجه در مطالعه حاضر بررسي تأثير 

بر نظام آموزش عالي غيردولتي بوده و درصدد اسـت عـالوه بـر مـرور ادبيـات و      » امنيت«و 
نظريات موجود، در اقدامي پژوهشي نظر خبرگان حوزه آموزش عالي را در اين زمينه مورد 

ريـزي و تـدوين    منظـور برنامـه   رسـد نتـايج مطالعـه بتوانـد بـه      به نظـر مـي  . پيمايش قرار دهد
هاي آمـوزش عـالي، وزارت بهداشـت و آمـوزش      مورد استفاده دستگاه هاي الزم استراتژي

گذاران شـوراهاي فرهنگـي و پژوهشـگران     سياست پزشكي، وزارت آموزش عالي كشور و
هـاي   تحقيق حاضر درصدد است به اين سـؤال . حوزه آموزش عالي مورد استفاده قرار گيرد

يت دانشگاهي كدامنـد و تـأثير ايـن    هاي استقالل و امن ترين مؤلفه اساسي پاسخ دهد كه مهم
  .ها بر توسعه نظام آموزش عالي غير دولتي تا چه حد است مؤلفه

  نظري ادبيات. 1
هاي دانشگاهي كوچك و تنها شامل تعداد معدودي رشته تحصيلي  سال پيش، سيستم پنجاه

انشـجويان  هاي بيشتر بـا د  هاي فني و تكنولوژيك، دانشگاه دليل پيشرفت بودند، اما امروزه به
به همين  .)Barr & Crawford, 2005(اند  تر، تأسيس شده هاي تحصيلي گسترده و همچنين رشته

دليل آموزش عالي نياز دارد در حد توان خود براي تعليم دانشجويان تالش كرده و در ايـن  
چنانكه امروزه بسياري از ايـن مؤسسـات درصـد    ). Zumeta, 2001(گذاري كند  زمينه سرمايه

ها و مؤسسات اقتصـادي و بازرگـاني تـأمين     بااليي از منابع خود را از منابع خارجي، شركت
هاي نسـبتاً بـزرگ دولتـي     حتي درون دانشگاه). 57: 1388نيري،  مهرگان و دهقان(كنند  مي

هاي آموزشي بايد براي جذب دانشجويان، اجراي تحقيقات و دسترسي بـه   هر يك از گروه
از اين رو آنها مجبور به تقويت و متنـوع كـردن روابـط    . رقابت بپردازندمنابع مالي كافي به 
هاي مديريت اجرايـي و   ها بايد در روش در نتيجه، دانشگاه. نفعان هستند خارجي خود با ذي
نيـا و   هاشـم (هاي داخلـي و نـوع روابـط خـارجي خـود بـازنگري كننـد         تأمين مالي، سازمان

د نـ عهده دارند، مايل ساني كه تخصيص منابع مالي را برعالوه براين، ك). 5: 1388همكاران، 
شـود و انتظـار دارنـد     يافته آنهـا كجـا و چگونـه مصـرف مـي      بدانند كه منابع مالي تخصيص

از طرف ديگـر،  . كنندگان منابع در خصوص نحوه مصرف اين منابع پاسخگو باشند دريافت
ص منابع از آزادي عمـل بيشـتري   كنندگان منابع مالي معموالً تمايل دارند در تخصي دريافت



  67    هاي استقالل و امنيت بر گسترش نظام آموزش عالي خصوصي و غيردولتي تأثير مؤلفه

930209 

ايـن موضـوع   . و نيازي به پاسخگويي در برابر نهادهاي بيروني نداشته باشـند  بوده برخوردار
هسـتند، مصـداق    خـود  گردانـي در اداره امـور   هايي كه خواستار خـود  در خصوص دانشگاه

ران آموزشـي  گذاران، مـديران و رهبـ   از اين رو، سياست .)Becker et al., 2007(بيشتري دارد 
هايي هستند كه از طريق آنها بتواننـد   ها و روش حل كارگيري راه جوي ابداع و بهو در جست

   .)OECD, 2007: 16(با پيامد چنين تغييراتي مقابله كنند 
در اغلب كشورها اصالح يا تحول در نظام تخصيص منابع مالي به عنـوان ابـزار مهمـي    

). 25: 1388عزتي و نادري، (نظر گرفته شده است در زمينه مديريت نظام آموزش عالي در 
هـايي چـون رنـگ بـاختن الزامـات سـاختي ـ         اين تحـوالت، دانشـگاه را در معـرض تهديـد    

. كاركردي، تقليل آن به بنگاه اقتصادي و گـم شـدن سرشـت انتقـادي آن قـرار داده اسـت      
باطـات و  هاي نوين اطالعـات و ارتباطـات موجـب تحـوالت فنـاوري و ارت      وساطت فناوري

فقدان مرزهاي ذاتي و طبيعي بـراي  . مجازي شدن در ساختار سنتي اجتماع علمي شده است
اي مواجــه ســاخته اســت  هــاي تــازه اجتمــاع علمــي و دانشــگاهي، اســتقالل آن را بــا چــالش

منتقدان اعتقاد دارند كه روندهاي جـاري بـازاري شـدن، دانشـگاه را در     ). 1383راد،  قانعي(
هـاي   دهـد و آن را بـه خـدمت ايـدئولوژي     ميهاي انتقادي قرار  ن نقشمعرض از دست داد

  ). Becher &Trowler, 2001(آورد  ميداري در سرمايه
هـاي نهادينـه شـدن آزادي     شرط مشاركت فعال بخش غيردولتي، همواره يكي از پيش

 منحصر شدن منابع. آموزش عالي كشورمان بيش از اندازه دولتي است. هاست در همه زمينه
با وجـود  . ست ترين آفت استقالل و آزادي آنها ها به بودجه نفتي دولت بزرگ مالي دانشگاه

هـا، آنهـا بايـد بـا تنـوع       تعهدات دولت و بخش عمومي نسبت به حمايـت مـالي از دانشـگاه   
را نسبت به متغيرهـاي ناپايـدار اقتصـادي     خود  پذيري بخشيدن به منابع اعتباري خود، آسيب

صـورت   نيز بايـد موظـف باشـد از طريـق اعطـاي تسـهيالت بـانكي بـه         دولت. كاهش دهند
هاي بلند مدت با بهره كـم، واگـذاري زمـين مناسـب بـا كـاربري آموزشـي، معافيـت از          وام

ماليات و عوارض و سهيم شدن در ريسك بخش غيردولتي، از توسـعه مؤسسـات آمـوزش    
ده سـال گذشـته كميـت و    در  ايـن،  بـا وجـود  ). 69: 1387فراسـتخواه،  (عالي حمايت كنـد  

هـم اكنـون حـدود سـه     . كيفيت آموزش عالي در ايران از رشد خوبي برخوردار بوده اسـت 
هـاي دولتـي، آزاد اسـالمي و غيرانتفـاعي      ميليون و هفتصـد هـزار نفـر دانشـجو در دانشـگاه     

آراسته (مشغول به تحصيل هستند كه در اين ميان سهم بخش غيردولتي غير قابل انكار است 
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در  1404انداز كشور، ايران در سال  در اين راستا و در سند چشم). 16: 1389فندياري، و اس
الملل، برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد  قالبي از تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين

علم و فناوري و متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي به تصـوير كشـيده شـده    
تواند قابليت كشـور را در برابـر سـاير كشـورها      رك اهميت نقش آموزش عالي ميد. است

انـدازهاي دور و نزديـك در ارتبـاط بـا ايـن نهـاد        روي چشـم  هـاي فـرا   چالش. افزايش دهد
 21هــاي مربــوط بــه آن در قــرن  اجتمـاعي، تــوجيهي كــافي بــراي تجديــد نظـر در سياســت  

از اين رو و بـا توجـه بـه آنچـه     ). 1380 سرشت و احمد اصفهاني، رحمان(شود  محسوب مي
آيد كه آموزش عالي براي استمرار بقاي فعاليت خود مجبور به ارتقـاي   به نظر مي ،دشذكر 

تر بخش خصوصي بـه   بنابراين حضور پررنگ. سطح و كيفيت فعاليت و كاهش هزينه است
  ). NKE, 2002: 35(نفع اقتصاد ملي خواهد بود 
شود كه در  يند يا گرايشي اطالق مياوزش عالي، بر فرسازي در آم اصطالح خصوصي

هـا و هنجارهـاي عملـي     مـنش ) اعـم از دولتـي و خصوصـي   (ها و مدارس عـالي   آن دانشگاه
سـازي   طور كلي خصوصـي  به .)1383جانستون، (مربوط به بخش خصوصي را پيش بگيرند 

و دستيابي به اهدافشان و منظور افزايش كارايي، پيگيري   ها به سبب افزايش فشار بر دانشگاه
ها نقشي حياتي در هـدايت   سازي دانشگاه خصوصي .)NEA, 2004: 34(د شو درآمد بيشتر مي

كنـد و بـه دنبـال     انـدازهاي تحصـيلي بـازي مـي     تحصيلي دانشجويان براي دستيابي به چشـم 
  ). Bistang, 2005: 4(وري و درآمد است  دستيابي به حداكثر كارايي و بهره

  الل دانشگاهياستق. 1-1

هاي علمي كـه   دانشگاه نهادي است نيازمند استقالل علمي و سازماني و برخوردار از آزادي
منـد از اطمينـان و امنيـت     در آن استادان، محققان، دانشجويان، كارشناسان و كاركنـان بهـره  

فكري، شغلي، مالي، سياسي و اجتماعي بتوانند به توليـد انديشـه، دانـش و تعميـق تعهـدات      
بحـث برانگيـز شـدن مفهـوم اسـتقالل آكادميـك از        .)20 :1383معـين،  (اجتماعي بپردازند 

يند خطي از اتوليد دانش ديگر يك فر. تغييرات اساسي در ساختار دانش نشئت گرفته است
وكـار و هـم در فضـاي عمـومي،      هـم در دنيـاي كسـب   . شود دانشگاه به بيرون آن تلقي نمي
هـاي درسـي    آمده است و يادگيري در سطح عالي از كـالس  رقبايي براي دانشگاه به وجود

  ).Rossman, 2003(اي گسترش يافته است  دانشگاهي به جامعه شبكه
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هاي گذشته روند پـر فـراز    استقالل دانشگاهي به مفهوم حق خودگرداني در طول دهه 
اري برخورد: مفهوم استقالل دانشگاهي عبارت است از. و نشيب و رو به رشدي داشته است

ساالرانه دولتي در ارتباط با سـازمان   گير ديوان وپا از آزادي و عدم پايبندي به مقررات دست
داخلي دانشگاه، مديريت آن، توزيع داخلي منابع مالي، كسب درآمد از منـابع غيرعمـومي،   
استخدام كاركنان، شرايط تحصيل و برخورداري از آزادي در خصوص چگونگي تدريس 

ــژوهش  ــر اســتقالل دانشــگاهي در    مهــم). 1388لحي، صــا ذاكــر(و پ ــؤثر ب ــرين عوامــل م ت
اجتمـاع  «هـا و هنجارهـاي تـاريخي     سـنت . 1 :از نـد يافتـه عبارت  كشورهاي صـنعتي و توسـعه  

وجـود  . 3 ،خاستگاه غيردولتي دانشگاه و تكـوين و توسـعه آن در بيـرون دولـت    . 2 ،»علمي
لتـي و از طريـق بخـش خصوصـي و     هـا عـالوه بـر منـابع عمـومي و دو      منابعي براي دانشگاه

بـر همـين اسـاس كـم و كيـف      . هاي خصوصي يا غيرانتفـاعي دانشـگاه   جنبه. 4 و غيردولتي
 .)2-18: 1382فراسـتخواه،  (هايي بـا هـم داشـت     استقالل دانشگاهي در اين كشورها تفاوت

 افـزا  خودمختاري و استقالل دانشگاهي داراي چهار بعد مهم است كه با يكديگر رابطـه هـم  
گرداني اداري، استقالل مـالي، اسـتقالل علمـي و اسـتقالل در ارتباطـات ملـي و        خود: دارند
جديدي اسـت كـه بـه لحـاظ شـرايط خـاص ايـران بـه الگـوي           مؤلفهبعد چهارم . المللي بين
اسـتقالل اداري و مـالي سـبب رهـايي     . وجهي رايج در ادبيات نظري افـزوده شـده اسـت    سه

فاصـله گـرفتن از سـاختار    . شـود  سـاالري دولتـي مـي    دانشگاه از قيد و بند مقررات و ديـوان 
د تأثيرگـذار را بـه جريـان    دولتي، قدرت علمي و نقادي دانشگاه و استقالل عمـل، ايـن نهـا   

جامعـه   به صورت متقابـل با توسعه استقالل علمي . دهد تفكر و انديشه و توليد علم ارتقا مي
ينـد متقابـل در نهايـت بـه     اشود و ايـن فر  گرداني اداري و مالي بيشتر مي علمي خواهان خود

   .)90و89: پيشينصالحي،  ذاكر(شود  بلوغ مديريتي مراكز علمي منتهي مي
 لب محققان بر اين باورند كه نهادهاي آمـوزش عـالي بايـد در اداره امـور داخلـي و     اغ

سازوكارهاي آن استقالل داشته و هيچ گونه اعمال نفوذي از محـيط خـارج از دانشـگاه در     
هـا و   هـا، دانشـكده   مورد اعطاي مدارك علمي، تعيين موضوعات درسي و مباحثـات گـروه  

وقتـي از دانشـگاه    ايـن،  بـا وجـود  ). 72: 1380بادي،رحمـاني و نصـرآ  (غيره صورت نگيرد 
اين به معناي وجود نهادي كامالً مستقل از كنترل دولت يـا بودجـه    ،گوييم مستقل سخن مي

علمي نيست، بلكه منظور دانشگاهي است كه با وجود وابستگي شديد به بودجه عمومي، در 
آمـوزش، موضـوعات درسـي و    هـايش در زمينـه    هـا و اولويـت   اداره خود، تعيين اسـتاندارد 
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 .)74: همـان (پژوهش، جذب بودجه از ديگر منابع و تعيين سازمان خود كامالً مستقل است 
شود، گاه با سـاير حقـوق رقابـت     از سويي آزادي علمي كه شامل خودمختاري سازماني مي

سـي  ها با خود مختـاري آنهـا را برر   جونز رابطه همكاري دانشگاه). Delamini, 2006(كند  مي
هــاي  كــرده و توضــيح داده اســت كــه در مواجهــه بــا فشــار بــراي گســترش توانــايي        

گذاران و تأمين يك جامعـه آموزشـي بيشـتر،     آموختگان، وابسته بودن بيشتر به سرمايه دانش
دهند و هم چگونگي آن را مجـدداً   هاي آموزشي را كه ارائه مي ها بايد هم موقعيت دانشگاه

هــاي آموزشــي بــالقوه  مــروزه، دانشــجويان از طريــق موقعيــتا. مــورد مالحظــه قــرار دهنــد
همچنين آزادي فردي در محيط علمـي  ). Jones, 2006(خواهند  پذيري بيشتري را مي انعطاف

دانـد بـدون    به مفهوم آزادي استاد در آموزش و نيـز شـيوه آمـوزش آنچـه وي مناسـب مـي      
فهوم انتخاب محل تحصـيل  آزادي دانشجو نيز در م. دخالت نهادي كه عضو آن باشد است

اعضاي جامعـه علمـي   ) 67: پيشينرحماني و نصرآبادي، (و استاد مورد عالقه خويش است 
هـاي علمـي خـود از     هاي تحقيقاتي، آموزشي و تحصيلي و خدمات و مشـاركت  در فعاليت

هـا يـا ديگـر     هرگونه تبعيض مصون باشند و هيچ گونه مداخله يا سـركوب از سـوي دولـت   
  ). world university service, 2002(منابع آنها را تهديد نكند  ها و سازمان

  امنيت دانشگاهي. 2-1

خطـر و يـا آمـادگي بـراي      تـوان فراغـت و مصـون بـودن از هرگونـه تهديـد و       امنيت را مي
تـوان بـه چنـد گـروه تقسـيم       امنيت را بسته به زمينه كاربرد مي. دكررويي با آن تعريف  رويا
  : دكر

حالتي است كه درآن فرد فارغ از ترس آسيب رسيدن به جـان يـا مـال    : امنيت فردي -
  . يا آبروي خود يا از دست دادن آنها زندگي كند

حالت فراغت همگاني از تهديد است كه كردار غيرقـانوني دولـت   : امنيت اجتماعي -
  . ه استيا دستگاهي يا فردي يا گروهي در تمامي يا در بخشي از جامعه پديد آورد

تهديـد از دسـت دادن تمـام يـا بخشـي از       حالتي است كه ملتي فـارغ از  : امنيت ملي -
  . يا خاك خود به سر برد جمعيت، دارايي، 

هــا در حالــت تعــادل و بــدون  حــالتي اســت كــه در آن قــدرت: المللــي امنيــت بــين -
   .وضع موجد در خطر نيفتد گر به سر برند وييازي به قلمرو يكد دست
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امنيــت سياســي ثبــات ســازماني دولــت و حمايــت از حكومــت و  » بــوزان«دگاه از ديــ
دهد و امنيت اجتمـاعي، امنيـت فـرد را     هايي است كه به حكومت مشروعيت مي ايدئولوژي

در كشور ما، طي چند سال گذشته، . دهد به جاي امنيت دولت در كانون توجه خود قرار مي
اجتمـاعي و فرهنگـي، مفهـوم امنيـت      هـاي  همزمان بـا تحـوالت صـورت گرفتـه در عرصـه     

فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و در مباحث اجتماعي ـ سياسي از آن اسـتفاده   
هـاي برآمـده از    منظور از امنيت فرهنگي از نظر مقامات و مسئوالن، حفظ ارزش. شده است

هـاي   بـر تهـاجم  انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي يا بـه تعبيـري تـأمين امنيـت آنهـا در برا     
بسـته بـه اينكـه مرجـع      ايـن،  با وجود). 68: 1387هاشمي، ( استمختلف داخلي و خارجي 
اگـر  ). Bilgin, 2003( متفاوت اسـت هاي امنيت اجتماعي  شاخصه ،امنيت را چه تعريف كنيم

مرجع امنيت را دولت در نظر بگيريم، امنيت اجتماعي را بايد از زاويـه دولـت مـورد توجـه     
اي اسـت در   كه در اين صورت امنيت اجتمـاعي هماننـد امنيـت اقتصـادي مقولـه      قرار دهيم

خدمت امنيت و بقاي نظام سياسي و اگر مرجع امنيت را جامعه فرض كنيم اين جامعه اسـت  
همچنـين  ). 60: پيشـين هاشـمي،  (گيـرد   كه مبناي اصلي تعريف و شناسايي تهديد قـرار مـي  

 ،آن دسته از مسائلي است كـه مرجـع آن نـه دولـت     اي براي انديشيدن امنيت اجتماعي شيوه
هـا و نهادهـاي آموزشـي     از ايـن رو سـازمان   .)Sheehan, 2005:84( هسـتند   بلكه مردم و ملـت 

توانند عالوه بر تأمين ابعاد اقتصادي امنيت، به جريان و رونـدهاي اجتمـاعي نيـز كمـك      مي
همچنـين  . بـا دولـت همسـو سـازند    اي پيوسته و پيگير، قسـمتي از جامعـه را    كرده و به گونه

تواند عـالوه بـر بهبـود     هاي غيردولتي مي ها و دانشگاه گستردگي و انسجام حاكم بر مؤسسه
بـا توجـه بـه موضـوع مـورد      . هاي مناسب اقتصادي را نيز فـراهم سـازد   سطح فرهنگي، زمينه

مـاعي،  بررسي در اين مطالعه در زمينه امنيت در حوزه آمـوزش عـالي بـه نـوعي امنيـت اجت     
  . استفردي و فكري، سياسي، علمي و پژوهشي، مالي و اقتصادي مطرح 

  روش پژوهش. 2
ــ پيمايشـي    اي اكتشافي است كه به طريق ميداني بـا ماهيـت توصـيفي    پژوهش حاضر مطالعه

اي  براي انجام اين تحقيـق از دو روش كتابخانـه  . استانجام گرفته و از نظر هدف كاربردي 
در مرحله پيمايشي تحقيق ابتدا به شيوه مصـاحبه بـا   . هم استفاده شده است و ميداني در كنار
ها،  مؤلفهمنظور شناسايي تأثيرگذارترين  ها شناسايي و سپس به مؤلفهترين  گروه كانوني مهم

جامعــه آمــاري تحقيــق كليــه اعضــاي هيئــت علمــي  . از شــيوه دلفــي اســتفاده شــده اســت 
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هــاي كــانوني روش  بخــش مصــاحبه بــا گــروهدر . اســتهــاي ســطح شــهر تهــران  ه دانشــگا
دانشگاه دولتي، آزاد و غيرانتفـاعي   3صورت هدفمند بوده و اعضاي نمونه از  گيري به نمونه

گيري نيـز   بندي تحقيق و نتيجه در بخش جمع. دهستن) نفر 6نفر و در مجموع 2هر دانشگاه (
هـا خواسـته شـد نظـرات      تن از خبرگان و كارشناسان همان دانشـگاه بيست به شيوه دلفي از 

  . كنندهاي مرجع بيان  هاي به دست آمده از مصاحبه با گروه مؤلفهترين  خود را در زمينه مهم
و در بخـش دلفـي از طريـق     اتحليل اطالعات در بخش مصاحبه، به شيوه تحليل محتـو 

طـي دو مرحلـه پرسشـنامه توزيـع و     . اسـت ها  بندي نظرات كارشناسان و تعيين اولويت جمع
همچنين روايي . بندي به دست آيد د تا توافق كلي نظر خبرگان نسبت به طبقهشآوري  عجم

در مرحله . ها از طريق اخذ نظرات چند تن از خبرگان مورد تأييد قرار گرفته است پرسشنامه
اي  هـا در چـارچوب پرسشـنامه    مؤلفـه هاي استقالل و امنيت، اين  مؤلفهاول پس از استخراج 
اين پرسشنامه شـامل جـدولي   . دشها در حالت موجود تنظيم  مؤلفهنسبي  براي تعيين اهميت

براي اينكه بتوان . هاي استخراجي درج شده است مؤلفههاي آن  است كه در سطرها و ستون
هاي منـدرج در سـطرها و    مؤلفهتمامي  ،اولويت اين اهداف را نسبت به يكديگر تعيين كرد

در مرحلـه دوم بـراي تعيـين    . شـود  گذاري مـي  زشها توسط هر كارشناس مقايسه و ار ستون
ده و از كـر اي مشـابه   ها در حالت مورد انتظار اقـدام بـه تنظـيم پرسشـنامه     مؤلفهاهميت نسبي 

نظر و تجزيه و تحليل نتايج در چارچوب روش دلفـي   صاحب 20طريق پرسشگري از همان 
  . دشها مشخص  مؤلفهترين  مهم

   روش دلفي. 1-2

خـوران   ها يـا دورهـاي متـوالي بـه همـراه بـاز       از پرسشنامه اي مجموعهعمل  روش دلفي، در
اي است كه تالش دارد به اتفاق نظر ميان يك گروه از افـراد متخصـص دربـاره     كنترل شده

هرچند روش دلفي در ابتدا براي پيش بيني به كار برده شد، . يك موضوع خاص دست يابد
معلـوم يـا موجـود نيسـتند و يـافتن رابطـه علـي در         هايي كه به درستي اما در گردآوري داده

همچنــين در مراحــل ). Powell, 2003(شــوند  پديــده اجتمــاعي و اقتصــادي نيــز اســتفاده مــي
از جملـه ايـن مراحـل    . دكـر تـوان از ايـن روش اسـتفاده     يند يك پژوهش مـي اگوناگون فر

ت اوليه روابـط علـي   توان به يافتن ديدگاهي نظري براي پژوهش، انتخاب متغيرها، شناخ مي
ايـن روش  ). Okoli&Pawlowski, 2004: 75-88(هـا اشـاره كـرد     هـا و تعريـف سـازه    ميان متغير
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هاي متخصـص، بـدون الـزام حضـور      هاي افراد و گروه ت ها و قضاو منظور بررسي نگرش به
و ايجـاد همـاهنگي بـين     فاده از پرسشـنامه طـي چنـدين مرحلـه    افراد در محل معيني، با اسـت 

گـذاري و   در پايان جمع بنـدي، ارزش . پردازد آوري نظرات اين افراد مي ها، به جمع اهديدگ
گــذاري، تــدوين برنامــه و يــا  ف هــا و نظــرات افــراد، مبنــاي هــد تحليــل مجموعــه ديــدگاه

روش دلفي راهكاري جهت ايجاد يك فرايند ارتبـاط گروهـي   . گيرد گيري قرار مي تصميم
گروهي كه شامل اجزاي جداگانـه و مسـتقل اسـت، اجـازه      طوري كه اين فرايند به است، به

سـه   و) 386: 1376احمـدي و داعـي،    علـي (دهد در حل مسـائل پيچيـده شـركت كننـد      مي
تكرار دفعـات ارسـال سـؤاالت     ،)پرسشنامه(طرفانه به سؤاالت  پاسخ بي: ويژگي اصلي دارد

پاسخ بـه سـؤاالت گروهـي    و دريافت بازخورد از آنها و تجزيه و تحليل آماري ) پرسشنامه(
   .)40: 1381آذر و فرجي، (

  تشكيل و تركيب پانل دلفي. 2-2

پذيرد كـه در موضـوع پـژوهش داراي دانـش و      روش دلفي با مشاركت افرادي صورت مي
گزينش افـراد واجـد شـرايط    . شوند اين افراد با عنوان پانل دلفي شناخته مي. تخصص باشند

آيـد؛ زيـرا اعتبـار نتـايج كـار       حل اين روش بـه حسـاب مـي   ترين مرا براي پانل دلفي از مهم
يكـي از  ). Story et al., 2001; Powell, op.cit(بسـتگي بـه شايسـتگي و دانـش ايـن افـراد دارد       

در اين روش كه اعضـاي  . موارد در تشكيل پانل دلفي، تعداد مناسب براي اعضاي آن است
هـايي چـون امكـان دسترسـي بـه       تپانل بايد از متخصصان موضوع پژوهش باشند، محدودي

هنگامي كه ميان اعضاي پانل . يابد افراد، زمان الزم و هزينه گردآوري اطالعات افزايش مي
بر ايـن  ). Story et al., op.cit(شود  عضو توجيه مي 20تا  10حدود  ،تجانس وجود داشته باشد

گيري غيراحتمـالي و تركيبـي از    صورت نمونه اساس اعضاي پانل دلفي براي اين پژوهش به
نفر از افرادي  6در اين راستا ابتدا . اي برگزيده شدند هاي هدفدار و قضاوتي و زنجيره روش

پـس از  . دانسـتند  نامزد شدند كه پژوهشگران براي مشـاركت در ايـن پـژوهش مناسـب مـي     
تك نامزدها و تعريف موضوع تحقيق و چگـونگي انجـام كـار؛ از ايـن افـراد       تماس با تك

خواسته شد افراد ديگري را معرفي كنند كه بر اين اساس مناسب مشاركت در اين پـژوهش  
تن به عنوان اعضاي گروه دلفي در نظر گرفته شدند؛ به اين ترتيب كـه   20در نهايت . باشند

نفر از آنها قبالً در گروه اول وجود داشـتند   2كردند كه نفر را انتخاب  11نفر در مجموع  6
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نفر  3نفر آنها از گروه اول،  1نفر را معرفي كردند كه  8گروه دوم نيز . نفر جديد بودند 9و 
گروه سوم نيز فـرد ديگـري را بـراي مشـاركت در     . نفر ديگر جديد بودند 5از گروه دوم و 

  . گروه دلفي معرفي نكردند

  
  اي هاي قضاوتي و زنجيره گي انتخاب اعضاي گروه دلفي با روشچگون. 1شكل 

  هاي تحقيق يافته. 3
هاي صورت گرفته با اعضاي گـروه كـانوني مـواردي از     در مرحله نخست و در پي مصاحبه

هاي مربوط بـه اسـتقالل و امنيـت مشـخص شـد كـه پـس از حـذف مـوارد تكـراري            مؤلفه
هـاي   مؤلفـه گـذاري   همچنين نام. است 1ح جدول د كه به شرشهاي باقي مانده مرتب  مؤلفه

  . مطرح شده در اين جدول ارائه شده است

  هاي استقالل و امنيت مؤلفهگذاري  نام. 1جدول 

مؤلفهمؤلفهكد 
1Oاستقالل اقتصادي و مالي 

2Oاستقالل سياسي 

3Oاستقالل اجتماعي 

4Oاستقالل اداري و مديريتي 

5Oپژوهشي استقالل علمي، آموزشي و 

6Oاستقالل در جذب دانشجو 

7Oاستقالل در جذب هيئت علمي 

8Oهاي خارجي استقالل در همكاري و مشاركت با دانشگاه 

9Oامنيت اقتصادي و مالي 

10Oامنيت سياسي 

11Oامنيت اجتماعي 

12Oامنيت فكري و فردي 
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  . 1ادامه جدول 

مؤلفهكد مؤلفه
13Oامنيت شغلي 

14Oعلمي، آموزشي و پژوهشيامنيت 

15Oامنيت فرهنگي 

هـاي در   مؤلفـه تـرين   بندي مهـم  در اين دور براي دستيابي به اولويت :نتايج دور اول -
هـاي اسـتقالل و    مؤلفـه ، وزن نسـبي  1آوري پرسشـنامه   حال حاضر و موجود، پـس از جمـع  

همچنـين  . است 2مجموعه نظرات كارشناسان و خبرگان به شرح جدول . دشامنيت محاسبه 
هـاي مربوطـه در حالـت موجـود      مؤلفـه دهي بـه   تلفيق نظرات گروه دلفي در خصوص وزن

  . است 3براساس اولويت به شرح جدول 

  هاي مطرح شده در حالت موجود مؤلفهنظرات گروه دلفي در مورد  .2جدول 

جمع امتيازات20نظر عضو  "4نظر عضو3نظر عضو2نظر عضو1نظر عضومؤلفه
1O 03450/003719/002089/002942/0 .... 03273/062934/0 

2O 01497/001325/001303/001451/0 .... 01548/033814/0 

3O 01899/003642/002714/001738/0 .... 02362/05551/0 

4O 03712/002542/004114/003852/0 .... 03086/073996/0 

5O 02736/003715/002075/002174/0 .... 02575/053557/0 

6O 01857/001401/001307/001976/0 .... 01976/036708/0 

7O 01672/001747/001635/001354/0 .... 01479/032056/0 

8O 01283/001341/001295/001308/0 .... 02479/036593/0 

9O 01736/002456/001974/001855/0 .... 01998/04740/0 

10O 01473/001252/001731/001904/0 .... 01318/031578/0 

11O 02493/002623/001672/003812/0 .... 02810/049951/0 

12O 02061/002174/001847/001883/0 .... 01952/041512/0 

13O 04832/003762/004247/002943/0 .... 03412/073476/0 

14O 03742/002517/002614/004519/0 .... 02061/055547/0 

15O 02114/002721/001932/002417/0 .... 01983/047884/0 
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  اساس اولويت ها در حالت موجود بر مؤلفهدهي به  تلفيق نظرات گروه دلفي در خصوص وزن .3جدول 

 وزن نهاييجمع امتيازاتمؤلفهمؤلفهكدرديف
1 4O 10102/0 73996/0استقالل اداري و مديريتي 
2 13O100324/0 73486/0امنيت شغلي 
3 1O08519/0 62934/0استقالل اقتصادي و مالي 
4 14O07583/0 55547/0امنيت علمي، آموزشي و پژوهشي 
5 3O07578/0 5551/0 استقالل اجتماعي 
6 5O07312/0 53557/0استقالل علمي، آموزشي و پژوهشي 
7 11O06819/0 49951/0امنيت اجتماعي 
8 15O06532/0 47844/0امنيت فرهنگي 
9 9O06471/0 4740/0امنيت اقتصادي و مالي 
10 12O05667/0 41512/0امنيت فكري و فردي 
11 6O05012/0 36708/0استقالل در جذب دانشجو 

12 8O 
استقالل در همكاري و مشاركت با

 هاي خارجيدانشگاه
36593/0 04996/0 

13 2O04616/0 33814/0استقالل سياسي 
14 7O04376/0 32056/0استقالل در جذب هيئت علمي 
15 10O04311/0 31578/0استقالل سياسي 

هـا در حالـت    مؤلفـه تـرين   بندي مهـم  در اين دور براي دستيابي به اولويت :نتايج دور دوم -
هـاي اسـتقالل و امنيـت     مؤلفهآوري پرسشنامه، وزن نسبي  نظر، پس از جمعمطلوب و مورد 

همچنين تلفيـق  . است 4مجموعه نظرات كارشناسان و خبرگان به شرح جدول . دشمحاسبه 
هاي مربوطه در حالـت مطلـوب براسـاس     مؤلفهدهي به  نظرات گروه دلفي در خصوص وزن

  . است 5اولويت به شرح جدول 
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  هاي مطرح شده در حال مورد نظر و مطلوب مؤلفهگروه دلفي در مورد نظرات  .4جدول 

جمع امتيازات20نظر عضو  "4نظر عضو3نظر عضو2نظر عضو1نظر عضو مؤلفه
1O 10921/009756/009390/010921/0 .... 01107/0770251/1 

2O 03741/004957/003331/004917/0 .... 02485/090262/0 

3O 01736/002456/003837/001974/0 .... 03194/066151/0 

4O 01736/002061/003947/001009/0 .... 01857/045390/0 

5O 08832/008121/007861/008214/0 .... 07370/064586/1 

6O 05845/004019/002780/005822/0 .... 03897/004359/1 

7O 10090/008915/005390/004565/0 .... 07468/052755/1 

8O 06728/007474/006472/006172/0 .... 05818/029075/1 

9O 09309/007380/006472/006308/0 .... 06715/059231/1 

10O 03712/001292/002732/003571/0 .... 02616/077797/0 

11O 01813/001269/001538/001204/0 .... 02113/034186/0 

12O 05725/004731/004657/004231/0 .... 04849/004769/0 

13O 02524/002982/002456/003812/0 .... 02473/052555/0 

14O 03712/002171/004422/005251/0 .... 05714/083795/0 

15O 04922/001094/003717/002465/0 .... 04717/089742/0 

  اساس اولويت ها در حالت مطلوب بر مؤلفهدهي به  تلفيق نظرات گروه دلفي در خصوص وزن .5جدول 

 وزن نهاييجمع امتيازاتمؤلفهمؤلفهكد رديف
1 1O115575/0 770251/1استقالل اقتصادي و مالي 
2 5O10745/0 64584/1استقالل علمي، آموزشي و پژوهشي 
3 9O103958/0 59231/1امنيت اقتصادي و مالي 
4 7O09973/0 52755/0استقالل در جذب هيئت علمي 

5 8O 
استقالل و همكاري در مشاركت با

 هاي خارجيدانشگاه
29075/0 084270/0 

6 12O06840/0 04769/1امنيت فكري و فردي 
7 6O06813/0 04359/1استقالل در جذب دانشجو 
8 2O05893/0 90262/0استقالل سياسي 
9 15O058591/0 89742/0امنيت فرهنگي 
10 14O05471/0 83795/0امنيت علمي، آموزشي و پژوهشي 
11 10O050792/0 77797/0امنيت سياسي 
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  . 5ادامه جدول 

 وزن نهاييجمع امتيازاتمؤلفهكد مؤلفهرديف
12 3O04319/0 66151/0استقالل اجتماعي 
13 13O034312/0 52555/0امنيت شغلي 
14 4O029634/0 45390/0استقالل اداري و مديريتي 
15 11O02232/0 34186/0امنيت اجتماعي 

  گيري و نتيجه بندي جمع. 4
هاست كه در آموزش عالي كشورمان مورد توجه قرار گرفتـه و   سازي سال برنامه خصوصي

هاي شـبانه   هم اكنون درصد زيادي از دانشجويان در مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي، دوره
ها بيانگر اين موضوع اسـت   بررسي. و نيز در دانشگاه آزاد اسالمي مشغول به تحصيل هستند

آموزش رايگان و يا آموزش پولي صرفاً موضوعي اقتصادي نبوده كه شيوه جذب دانشجو، 
  . استو داراي تبعات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و نيز پيامدهايي در حوزه فناوري 
برنامـه در آن،   آموزش عالي با روند توسعه كشور مرتبط بوده و نقصان و حركـت بـي  

در سـاختارهاي اقتصـادي،    ثر و بـر رونـد حضـور منـابع انسـاني     أحركت توسعه كشور را مت
عنـوان   بـا شـجو  ناجتماعي، سياسي و فرهنگـي تأثيرگـذار اسـت؛ بـه عنـوان مثـال جـذب دا       

بـه نظـر   . هايي همـراه بـوده اسـت    هاي با رتبه باال، همواره با تنش هاي شبانه در دانشگاه دوره
داف سـاختارها و اهـ   ،ها به شـيوه خصوصـي و دولتـي    نوع اداره دانشگاه ،نگارندگان تحقيق

هاي دولتي نه تنها موجـب ضـعيف    هاي اداره خصوصي در محيط روش. طلبد متفاوتي را مي
هاي دولتي را دچار  شدن نهادهاي خصوصي آموزش عالي خواهد شد، بلكه كارايي سيستم

هـا را بـه    هاي آموزشي و پژوهشي و اداره دانشـگاه  ده و نوعي دوگانگي در حوزهكرمشكل 
هايي كه به همين  سازي در دانشگاه ن رو سوق دادن امر خصوصياز اي. دنبال خواهد داشت
 ،ريـزي  توانند با حمايت و برنامه اين گونه مراكز مي. استاند امري منطقي  منظور ايجاد شده

ساز رشد مراكز آموزش عالي دولتي نيز شوند  زمينه ،ضمن رشد خود در يك حالت رقابتي
مه وضع موجود موجب تنش و سردرگمي در هر رسد ادا و اين در حالي است كه به نظر مي

گـذاران   دهد كه سردرگمي اعضاي علمي و سـرمايه  ها نشان مي يافته. دو سيستم خواهد بود
انـداز نسـبتاً واقعـي را بـراي      فعال بخش خصوصي آموزش عالي، در عمل تدوين يك چشم

اليق مـديران و  آنها غيرممكن ساخته است؛ همچنين تغييرات ناشي از تغييرات مديريتي، سـ 
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هـاي جـدي    عدم درك مشترك از فعاليت خصوصي در آموزش عالي را از جملـه نگرانـي  
هاي دانشگاه پيـام نـور و    هاي جديد آموزش عالي در بخش به عالوه سياست. دندكرقلمداد 

گرايـي در بخـش    شبانه دولتي و نيز دانشگاه آزاد و نامعلوم بودن ايـن رونـد نـوعي انحصـار    
ايـن  . گري توسط دولت را به دنبال داشته اسـت  وصي و گسترش تصديآموزش عالي خص

هـاي اسـتقالل و امنيـت بـر توسـعه نظـام آمـوزش عـالي خصوصـي و           مؤلفهپژوهش اثرات 
هاي موجـود، در مرحلـه اول    مؤلفهپس از استخراج . غيردولتي مورد بررسي قرار داده است
قـرار گرفتـه و در مرحلـه دوم     ها مـورد پرسـش   مؤلفهنظر متخصصان در مورد وضع موجود 

  . دلفي وضع مورد انتظار سنجيده شده است
اسـتقالل اداري و  «هايي چون  مؤلفه ،از نظر اعضاي پانل دلفي دهند كه ها نشان مي يافته
» استقالل اجتمـاعي «و » امنيت علمي«، »استقالل مالي و اقتصادي«، »امنيت شغلي«، »مديريتي

هاي مطرح شده در نظام آموزش عـالي   مؤلفهدر حال حاضر از جايگاه بهتري نسبت به ساير 
و » ياسـي استقالل و امنيـت س «خصوصي برخوردارند و اين در حالي است كه مواردي چون 

همچنين . ترين وضعيت را دارند ترين رتبه و نامناسب پايين» استقالل در جذب هيئت علمي«
هـا از ديـدگاه    مؤلفهآوري شده و بررسي جايگاه مورد نظر و مطلوب  تحليل پرسشنامه جمع

اسـتقالل  «، »اسـتقالل مـالي و اقتصـادي   «دهنـده تـأثير بسـيار زيـاد      اعضاي گروه دلفي نشـان 
استقالل در همكاري «و » استقالل در جذب هيئت علمي«، »منيت مالي و اقتصاديا«، »علمي

بر توسعه نظام آموزش عالي خصوصي و غيردولتـي در  » هاي خارجي و مشاركت با دانشگاه
امنيـت  «و » استقالل اداري و مديريتي«، »امنيت شغلي«رسد  از سويي به نظر مي. استكشور 

  . ظر اعضاي جامعه آماري دارندكمترين تأثير را از ن» اجتماعي
دهـد   هاي به دست آمده از پژوهش حاضر نشـان مـي   يافته :استقالل اقتصادي و مالي -

بـر رونـد توسـعه نظـام آمـوزش عـالي        يتواند تـأثير بسـيار   كه استقالل اقتصادي و مالي مي
رسـد مسـائل اقتصـادي     در پاسـخ بـه چرايـي ايـن نتيجـه بـه نظـر مـي        . خصوصي داشته باشد

هـاي اخيـر از وضـع نامناسـبي برخـوردار بـوده و سياسـت         هـاي غيردولتـي در سـال    دانشگاه
 هايي چـون پيـام نـور    طور گسترده در دانشگاه  آموزشي وزارت علوم در پذيرش دانشجو به

با توجه بـه اينكـه   . زا شدن در مسائل اقتصادي آنها شده است باعث كاهش درآمد و مشكل
بنيانگذاران و مؤسسان مراكز آمـوزش عـالي خصوصـي بـراي خـود اهـداف اقتصـادي نيـز         

در ايـن ميـان يكـي از    . دشـو  طور طبيعي بسيار مهـم تلقـي مـي    ند؛ اين استقالل بههستمتصور 
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هاي آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي اسـت كـه بـه نـوعي         مؤسسهاساسنامه تيپ  ،مشكالت فعلي
گـذاري در ايـن نـوع مراكـز را رقـم زده اسـت و        نامعلوم بودن وضعيت مالكيـت و سـرمايه  

معموالً اين مؤسسات از مسيرهايي شبه قانوني مانند خريد امالك و دادن اجاره، تقسيم سود 
منـافع اقتصـادي خـود را دنبـال      تضـمين  ،عنوان حق مديريت و ساير مواردي از اين قبيـل  با

 شدهگذاري در بخش خصوصي سبب  همچنين عدم وجود قوانين مناسب با سرمايه. دكن مي
از سـويي ديگـر شـواهد    . گذاري در اين بخش وجود نداشته باشـد  گرايش زيادي به سرمايه

توانـد سـبب كـاهش     هاي غيرضـروري مـي   تمركزگرايي زياد دولتي و كنترل :دهد نشان مي
چنانچـه وزارت علـوم بيشـتر بـر     . گذاري در ايـن بخـش شـود    هاي الزم براي سرمايه زهانگي
د و از نحوه و شـيوه  كنده و تضمين آن را پيگيري كرهاي آموزشي و پژوهشي تمركز  جنبه

گـذاران را افـزايش    هـاي سـرمايه   تواند انگيـزه  مي ،اداره امور به شكل فعلي، صرف نظر كند
  . دهد

نشــان ) 1391و  1390ربيعــي و نظريــان، (مطالعــات نگارنــدگان : اســتقالل سياســي -
انديشانه كمتري نسبت به  هاي دگر اساساً فعاليت ،پردازند دهد، دانشجوياني كه شهريه مي مي

هايي چون دانشگاه پيام نـور، يـك تشـكل سياسـي      حتي در دانشگاه. ساير دانشجويان دارند
فعاليت در عرصه آموزش عالي كشورمان  :هدد همچنين پيمايش ما نشان مي. شود ديده نمي

اي است كه دولـت خـود بـه عنـوان يـك       فاقد فضاي رقابتي مناسب است و شرايط به گونه
رقيب اصلي براي بخش خصوصي عمل كرده و قدرت رقابت را از بخش خصوصي سـلب  

يـك  پيام نور . دشوتواند يك دانشگاه خصوصي تلقي  براي مثال دانشگاه آزاد نمي .دكن مي
كنـد، از طـرف ديگـر شـبانه شـدن       صورت خصوصي عمـل مـي   دانشگاه دولتي است كه به

طــور گــرفتن دانشــجو در مؤسســات غيرانتفــاعي وابســته بــه   هــاي دولتــي و همــين دانشــگاه
طور كلي نظارت گسترده و يا جزئي وزارت علوم بر ساير مؤسسات  هاي دولتي و به شركت

ه كه خود دولت رقيب اصـلي بـراي بخـش خصوصـي     غير انتفاعي تأييدي است بر اين مسئل
دهـد كـه اعمـال     در همين راستا نظرهاي اخذ شده از جامعه آماري تحقيـق نشـان مـي   . است

ها ـ براي گرفتن مجوز خود به نـوعي سـبب     نفوذ افراد و وابستگان به دولت ـ در همه دولت 
  . دشو ها در اين بخش مي غيررقابتي شدن فعاليت

هاي اجتماعي در ايران محدوديت زيادي  با توجه به اينكه فعاليت :ياستقالل اجتماع -
ها در اين  هاي سياسي است، وضع موجود دانشگاه ها بيشتر متوجه فعاليت نداشته و حساسيت
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هـا و   ، تشكيل اتحاديـه نهاد هاي مردم سازمان وجود برخي. مورد متوسط به دست آمده است
در حـد   مؤلفـه خصوصـي موجـب ارزيـابي ايـن      هاي علمي در مراكز آموزش عـالي  انجمن

  . متوسط شده است
 ،كه در چارچوب نظري مطالعه عنوان شـد چنان :استقالل علمي، آموزشي و پژوهشي -

آزادي آموزشي را اغلب به حق هريـك از   .جنبه مهم ديگر استقالل، آزادي آموزشي است
لعه، پژوهش، بيان افكار، اعضاي هيئت علمي هر نهاد آموزشي به برخورداري از آزادي مطا

ذاكـر صـالحي،   (كننـد   دانند، تعريف مي انتقال فكرها و بيان آن چيزي كه آن را حقيقت مي
بنا به نظرات اخذ شده از جامعـه آمـاري، ايـن نـوع اسـتقالل از اهميـت بـااليي         .)84: 1388

هـاي   هاي آموزشي مصـوب و ابالغـي، عـدم امكـان تمـاس      فصل وجود سر. استبرخوردار 
بـه پـايين آمـدن     ،هـاي خـارجي   هاي مشترك علمي پژوهشي با دانشگاه المللي و فعاليت ينب

ها  فصل استقالل علمي در اين مراكز منجر شده و در حال حاضر نيز هيچ نوع انعطافي در سر
  . تواند صورت پذيرد و موضوعات مصوب آموزشي نمي

مـوزش عـالي غيرانتفـاعي    ن مراكـز آ بنا بـر اظهـار فعـاال   : استقالل در جذب دانشجو -
جامعه آمـاري در   بنابراينشود،  جذب دانشجو عامل ادامه حيات اين مؤسسات محسوب مي

با توجه بـه اينكـه   . اند را زياد و وضع فعلي را نامناسب اعالم كرده مؤلفهمجموع اهميت اين 
 بـا  ،شـوند  در حال حاضر تعداد دانشجويان اين مراكز از طريق سازمان سنجش مشخص مـي 

هاي فعلي مبني بر جذب دانشجويان بدون كنكور در دانشـگاه آزاد اسـالمي و پيـام     سياست
هـاي دولتـي، اكثـر مؤسسـات غيرانتفـاعي، غيراقتصـادي        نور و احتمال تسري آن به دانشگاه

اين در حـالي اسـت كـه هـيچ     . محسوب شده و از گردونه آموزش عالي خارج خواهند شد
شود و امكان رقابت براي جـذب   ها داده نمي به اين مؤسسهنوع استقاللي در جذب دانشجو 

و مراكز دولتي مانند دانشگاه پيام نور و شبه دولتي مانند دانشـگاه   شده دانشجو از آنها سلب
ها سـلب   آزاد اسالمي در رقابت نابرابر دانشجويان را جذب و امكان رقابت را از اين مؤسسه

بيني اكثر فعاالن در حوزه مؤسسـات غيرانتفـاعي تعطيلـي تـدريجي      ، از اين رو پيشكنند مي
  . استاين مراكز 

در  مؤلفـه ها حاكي از آن اسـت كـه تـأثير ايـن      يافته :استقالل در جذب هيئت علمي -
توسعه نظام آموزش عالي خصوصي بسيار زيـاد و وضـع فعلـي نيـز نامناسـب ارزيـابي شـده        

هـاي وزارت علـوم    ئت علمي و استانداردسازيدر حال حاضر نظام جذب متمركز هي. است



 شماره هشتم ♦سال دوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     82

930209 

هـا سـلب كـرده     در مورد نسبت اعضاي علمي به دانشجو، قدرت انعطاف را از ايـن مؤسسـه  
هـاي خصوصـي بـه مراتـب      هـاي علمـي در دانشـگاه    از طرفي توسعه و بهسازي هيئت. است
خصوصـي  شرايط كاري اسـاتيد در بخـش   . هاي دولتي است تر از دانشگاه تر و ضعيف پايين

طـور كلـي    ، بـه  پذيري در آموزش عـالي دارد  تأثيري منفي بر نوآوري در تدريس و انعطاف
دليل توجيه اقتصادي بيشـتر از   كنند و به هاي پاييني دريافت مي اساتيد در اين مراكز دستمزد

  . دشو هاي دولتي استفاده مي اساتيد مدعو دانشگاه
در  مؤلفـه اهميـت ايـن    :هـاي خـارجي   استقالل در همكاري و مشاركت با دانشگاه -

. توسعه بخش خصوصي و غيردولتي بسيار زياد و وضع موجود نامناسب ارزيابي شده اسـت 
هـاي   ها و مقررات وزارت علوم و وزارت بهداشت هرگونـه مشـاركت بـا دانشـگاه     نامه آيين

يكـي از  بر اظهـار فعـاالن در مؤسسـات غيرانتفـاعي      بنا. خارجي را عمالً منتفي ساخته است
ــا       راه ــاركت ب ــاري و مش ــتقالل در همك ــت، دادن اس ــان رقاب ــد و امك ــزايش درآم ــاي اف ه

هــاي غيردولتــي اســت كــه بــه نــوعي موجــب ارتقــاي   هــاي خــارجي بــه دانشــگاه دانشــگاه
  . هاي داخلي و عدم خروج دانشجويان از كشور خواهد شد دانشگاه
تــرين  دايــي يكــي از مهــمتمركزز ،بــه اعتقــاد كــايلود :اســتقالل اداري و مــديريتي -
ريـزي آموزشـي    سال اخير تـأثيرات چشـمگيري بـر برنامـه     15هايي است كه در طول  پديده

بايد راجع به تحصيل و آمـوزش عمـومي    سؤاالتي از قبيل اينكه چه كسي واقعاً. داشته است
 هاي داغي در گيري كند و يا اينكه چه كسي بايد هزينه آن را بپردازد، موضوع بحث تصميم

ايـن اسـتقالل    ،از ديدگاه جامعه آماري تحقيـق ). Welesh & Mc Ginn, 2000(اين زمينه است 
هـاي   هاي غيرانتفـاعي در شـيوه   ها و مؤسسه دانشگاه. طور نسبي وجود دارد در حال حاضر به

پرداخت و يا جذب و استخدام اساتيد تابع وزارت علوم هسـتند و ايـن در حـالي اسـت كـه      
توان گفـت   طور كلي مي به. كند وت بوده و در اين موارد مستقل عمل ميدانشگاه آزاد متفا

هـاي   هاي اداري، جـذب كارمنـد و مـواردي ديگـر دانشـگاه      كه در امور جاري و نوع هزينه
ل كالني چون نحوه جذب اسـاتيد  ئدر مسا هستند، امامستقل  مؤلفهبخش خصوصي در اين 

  . چنين استقاللي موجود نيست
بسـيار زيـاد و    مؤلفـه از نظر جامعه آماري ميزان اهميت اين  :اقتصادي و ماليامنيت  -

قـوانين و مقـررات موجـود بـراي مؤسسـات      . وضع فعلي آن نامناسـب ارزيـابي شـده اسـت    
كنندگان، عمالً امنيت اقتصادي و  غيرانتفاعي، به رسميت نشناختن مالكيت و حق سهم تأمين
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گذاري مالي مستلزم ايجاد  ت و با توجه به اين كه سرمايهمالي را در اين مراكز تنزل داده اس
، فقدان امنيت مالي تأثير زيادي بر عدم گسترش مراكز آموزشي غيردولتي استفضايي امن 

كه تمـام مؤسسـات ملـزم بـه     » تيپ«به عنوان مثال يك بند در اساسنامه . در حال حاضر دارد
ل مؤسسات اسـت كـه بـر اسـاس آن در     اجراي آن هستند؛ تعيين تكليف اموال پس از انحال

گـذاران در زمـان تأسـيس و بعـد از آن امـوالي را بـراي مؤسسـه آورده         صورتي كه سرمايه
باشند، موظفند در صورت انحالل مؤسساتشان، تمامي امـوال را بـه وزارت علـوم بسـپارند و     

  . كند گذاران سلب مي اين مسئله به نوعي احساس امنيت را از سرمايه
هـاي اجتمـاعي تحـت     رسـد امنيـت اجتمـاعي و فعاليـت     به نظر مـي : اجتماعي امنيت -

ده و اين در حـالي  شسيطره امنيت سياسي و فضاي سياسي سبب نامناسب بودن وضعيت آن 
هاي قـوي از مؤسسـان مراكـز     گيري اتحاديه است كه افزايش امنيت اجتماعي موجب شكل
تواننـد در تثبيـت وضـعيت ايـن نـوع       هـا مـي   آموزش عالي غيرانتفاعي است كه ايـن تشـكل  

  . ها مؤثر واقع شوند دانشگاه
هاي تحقيق و اظهارات اعضاي جامعه آمـاري در مجمـوع    يافته ربنا ب :امنيت فرهنگي -

هـاي فرهنگـي    بـا توجـه بـه حساسـيت    . اسـت زياد و وضع فعلي نامناسـب   مؤلفهاهميت اين 
ي فرهنگـي مناسـب در كنـار    هـا  هـاي آمـوزش عـالي و فقـدان برنامـه      خصوص در محيط به

هاي دولتي و غيردولتـي   دانشگاه ميانهاي زياد، در مورد اين وضعيت تفاوت چنداني  كنترل
علـت داشـتن بـار مـالي در      هـاي فرهنگـي بـه    در حـال حاضـر بيشـتر فعاليـت    . شود ديده نمي
هـاي فرهنگـي در    هاي غيرانتفاعي وضعيت مناسبي نداشـته و محـدود بـودن فعاليـت     مؤسسه

  . ها كاسته است هاي مشخص شده از انعطاف در برنامه رچوبچا
بسـيار زيـاد و وضـعيت فعلـي آن نامناسـب       مؤلفهاهميت اين  :امنيت فكري و فردي -

هـاي دولتـي، جابجـايي مـديران      ثبـاتي در تصـميم   رسـد بـي   بـه نظـر مـي   . ارزيابي شده است
هاي متعـدد شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي در مجمـوع        نامه ربط و آيين هاي ذي وزارتخانه

هـاي غيردولتـي بـه     هـاي علمـي و اجتمـاعي را در دانشـگاه     نوعي احساس ناامني در فعاليـت 
ــراي بحــث و ارائــه ديــدگاه  . وجــود آورده اســت هــا در  از ســويي عــدم احســاس امنيــت ب

گـذاري الزم و   يههاي پژوهشي موجـب فقـدان سـرما    هاي فرهنگي و حتي در فعاليت فعاليت
  . مشاركت افراد در چنين مراكزي شده است

از ديـدگاه پانـل دلفـي در حـد      مؤلفـه تأثير ايـن  : امنيت علمي، آموزشي و پژوهشي -
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اي نزديك بـه   در وضع موجود رتبه مؤلفهمتوسط ارزيابي شده و اين در حالي است كه اين 
شـتن فضـاي آزاد آموزشـي و    داشتن فضـاي آزاد علمـي و دا  . ده استكرميانگين را كسب 

توانـد بـر ارتقـاي مراكـز آمـوزش عـالي        هاي علوم انساني مي خصوص در حوزه پژوهشي به
غيردولتي تأثير گذاشته و از اين طريق بر توسعه آنها در جذب دانشجو و در نهايـت توسـعه   

  . دشوها مؤثر واقع  اين دانشگاه
در حـد بـااليي قـرار دارد و وضـعيت      مؤلفهها، تأثير اين  براساس يافته: امنيت شغلي -

هايي كه در هـر   ها و تأييد مراحل مختلف تبديل وضعيت. ده استشموجود متوسط ارزيابي 
ها تسري  گيرد، نوعي احساس ناامني را در دانشگاه مرحله از سوي وزارت علوم صورت مي

سفانه اين أتاز طرفي با توجه به ضعف مالي موجود در مؤسسات غيرانتفاعي م. بخشيده است
ضعف و در تعدادي از آنها عدم كسب درآمد منجر به نوعي عـدم امنيـت شـغلي در چنـين     

  . مراكزي شده است

  پيشنهادهاي كاربرديارائه . 5
براي رفـع و يـا كـاهش مشـكالت موجـود و كمـك بـه توسـعه نظـام آمـوزش عـالي            

  : دشو راهكارهاي زير پيشنهاد مي
   ؛ضروري استگذار، رفع اين ابهام  دار و سرمايهبا توجه به ابهام موجود بين سهام -
هاي جديـد در مـورد فعاليـت بخـش خصوصـي بـا مالحظـه         گذاري انجام سياست -

   ؛ها استقالل و امنيت در دانشگاه
   ؛گذار گذاري و حمايت از سرمايه هاي سرمايه افزايش انگيزه -
   ؛خصوصي گذاري بخش ثبات كردن قوانين و تضمين قانوني دولت براي سرمايه با -
تصور ايجاد شده از مؤسسـه غيرانتفـاعي يـك مؤسسـه غيرسـودآور اسـت و ايـن         -

توانـد   تغيير اين نگرش مي. دهد گذاران را كاهش مي گذاري سرمايه انگيزه سرمايه
   ؛اري در جهت حل مشكالت موجود باشدكراه

تدوين و اجراي قوانين حمايتي، امنيت الزم و زمينه مساعد براي مشاركت بخـش   -
   ؛خصوصي در توسعه آموزش عالي

  ؛ها و مؤسسات آموزش عالي كشور هاي حقوقي دانشگاه رسيدگي به فوريت -
   ؛)ها گرداني دانشگاه استقالل و خود( 49مي كردن مفاد ماده ئدا -
مانند اصالح بازارهاي تـأمين   ،ها و اقدامات زيربنايي اقتصادي كشور اجراي برنامه -
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 ،)هـاي خيـرين   فـزايش مشـاركت مردمـي و كمـك    ويژه از راه ترغيب ا به(بودجه 
هايي كه بـه اشـتغال زايـي فـارغ      ويژه با تأكيد بر ارائه آموزش به(اصالح بازار كار 

هـاي تجـاري    و رفع موانع و محـدوديت ) شود ها منتهي مي التحصيالن اين دانشگاه
   ؛)هاي خصوصي اعمال معافيت مالياتي و ارائه تسهيالت بانكي به دانشگاه(

كه تعيين تكليف اموال مشخص بوده و  ها به نحوي دانشگاه» تيپ«ح اساسنامه اصال -
   ؛گذار برگردد به نحوي باشد كه به خود سرمايه

انجــام تبليغــات گســترده در ســاير كشــورها، جهــت جــذب دانشــجو و نيــز انعقــاد  -
نامه در زمينه اعـزام اسـاتيد بـه كشـورهايي چـون كشـورهاي همجـوار و يـا          تفاهم

   ؛التينمريكاي آ
هــاي  يــا بنگــاه(هــاي دانشــگاهي  هــاي مناســب جهــت ايجــاد شــركت ايجــاد بســتر -

هـا   منظور افزايش ارتباط دانشگاه با صنعت و افزايش درآمد دانشگاه به) دانشگاهي
البتـه  . هـا  وكاربردي كردن نتايج تحقيقات دانشگاهي و افزايش اسـتقالل دانشـگاه  

كه مـانع از خدشـه وارد شـدن بـه رسـالت      ريزي دقيقي است  اين امر نيازمند برنامه
   ؛ها شود اصلي دانشگاه

هـاي   منظـور ايجـاد رقابـت ميـان دانشـگاه      هـاي نظـارتي بـه    استفاده دولت از اهـرم  -
   ؛خصوصي و يا مستقل

هـا و   ارزيابي كيفيت آموزشي و اعتبار سنجي تمام مراكز خصوصي و تمام برنامـه  -
   ؛مدارك توسط دولت

   ؛هاي آموزشي در مؤسسات خصوصي پذير كردن شيوه انعطاف -
هــاي مؤسســات خصوصــي بــه نحــوي كــه بيشــتر افــراد  كــاربردي كــردن فعاليــت -

  ؛نظر و متخصص توليد كند و نه فقط افراد داراي مدرك صاحب
   ؛هاي خصوصي كنترل كيفيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه -
پژوهشـي  يافتن معيارهاي اصولي و قابل اطمينان براي اعطاي اعتبارات آموزشي و  -

   ؛و ساير امكانات به مراكز خصوصي
اطمينان از وجود حداقل معيارها و موازين معتبر علمي در امر آموزش و پـژوهش   -

جوشـي   هـا و ايجـاد انگيـزه بـراي درون     هـا و دانشـكده   و ارائه خدمات در دانشگاه
   ؛ها در ارتقاي معيارها دانشگاه
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مــوزش عــالي در تمــامي ايجــاد يــك نظــام پــايش و نظــارت و ارزيــابي كيفيــت آ -
   ؛)اعم از دولتي و خصوصي(مؤسسات 

ها ي خصوصـي را   هاي مستقل و آزاد كه بتوانند بررسي كيفي دانشگاه تشكيل تيم -
   ؛به درستي انجام دهند

 44هاي كلي اصل  تقويت ستاد تحول اداري وزارتخانه در راستاي اجراي سياست -
   ؛49قانون اساسي و ماده 

ــنش ال  - ــاد تفكــر و بي ــين    ايج ــالي خصوصــي در ب ــوزش ع ــترش آم ــراي گس زم ب
   ؛ريزان و مديران كالن اجرايي آموزش عالي گذاران، برنامه سياست

هـا و مراكـز    هاي آموزشي براي روسا و مديران دانشـگاه  ها و كالس ايجاد كارگاه -
آموزشي تقويت ديدگاه مديران نظام آموزش عالي كشور در خصـوص اسـتقالل   

   ؛ها دانشگاه
   آنها؛هاي آموزش عالي و بازگشت سرمايه  دن افراد از هزينهآگاه كر -
ايجاد بسترهاي مناسب اجتماعي جهت انتقال واحدهاي آموزشي دولتي به بخـش   -

  . هاي دولت خصوصي در محيط رقابتي سالم و به دور از دخالت
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