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Aims
Regarding the fact that higher education is one of the prominent social
institutions whose functions and malfunctions have significant consequences
on human societies, According to that since 2012, autonomous campuses are
responsible for the mission and the function of higher education and the
importance of this issue. Therefore this research have been done with the
goal of investigation and functional pathology of campuses in three
dimension of (instruction, research, expertise services) and the long-term
consequences of these damages.

Method
For this purpose with the targeted sampling method was done a semistructured deep interview with 21 member of higher education experts and
autonomous campuses managers of the Tehran’s state universities. This
research is qualitative, a kind of inductive reasoning and in terms of method
is descriptive-exploration. Data analyzing was used of thematic analysis and
functional damage themes are extracted.
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Results
The result of the interview analysis was extraction of 97 codes in form of
3 main components and 6 subcomponents. 58 of the codes or 60 percent of
them were related to function harms in education dimensions including
decline in the quality of training process, decline in the quality of learning
process and the lack of rapport between professor and student. 19 codes
representing 20 percent of the extracted codes from the interviews were
related to the function harms in research dimensions, including poor quality
of research and the disregarding students’ projects. 9 codes accounting for 9
percent of the extracted codes were related to function harms in specific
services, resulting from lack of communication among the campus, industry
and other sectors of the society. 11 codes representing 11 percent of the
extracted codes were related to the long-term consequences of function
harms of the campuses including the drop in quality of academic level of
students entering the campus, the epidemic orientation towards getting
academic degree, the drop in research quality, sole attention to education
product, giving priority to quantity over quality, the drop in quality of
academic level of graduate students, the absence of science production, and
lowered level of scientific and academic position.

Discussion
It is expected that instead of accepting more and more students and
prioritizing quantity over quality, the authorities should make an attempt to
monitor and assess the educational and research function of these campuses
meticulously and do their best to reduce and alleviate these harms. Ignoring
such important issues can lead to irrecoverable harms to higher education in
Iran nationally and internationally.
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با توجه به اينکه از سال  ،4315پرديسهای خودگردان عهدهدار رسالت و کارکردهای
آموزشعالی شدهاند و اهميت اين مسئله ،اين پژوهش باهدف ،بررسی و آسيبشناسی کارکردی
پرديسهای خودگردان در سه بعد (آموزش ،پژوهش و خدمات تخصصی) و پيامدهای بلندمدت
اين آسيبها انجامشده است .بدين منظور با  24نفر از صاحبنظران آموزشعالی و مديران
پرديسهای خودگردان دانشگاههای دولتی شهر تهران به روش نمونهگيری هدفمند مصاحبه عميق
نيمهساختارمند انجام شد .اين پژوهش کيفی ،از نوع رويکرد استقرايی و ازنظر روش توصيفی-
اکتشافی است .برای تحليل دادهها از روش تحليل مضمون (تم) استفاده و مضامين آسيبهای
کارکردی استخراج شد .حاصل تحليل مصاحبهها ،استخراج  11کد در قالب  3مؤلفه اصلی و 6
مؤلفه فرعی هست 08 .کد از کدهای استخراجشده از مصاحبهها ،مربوط به بعد آموزش آسيبهای
کارکردی شامل؛ افت کيفيت فرايند آموزش ،افت کيفيت فرايند يادگيری ،عدم تعامل سازنده بين
استاد و دانشجو بوده است .همچنين 41 ،کد از کدهای استخراجشده از مصاحبهها مربوط به بعد
پژوهش آسيبهای کارکردی شامل؛ کيفيت پايين پژوهش و عدم توجه به پژوهش دانشجويی بوده
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است 1.کد از کدهای استخراجشده از مصاحبهها مربوط به بعد خدمات تخصصی آسيبهای
کارکردی در عدم تعامل پرديس ،صنعت و ساير بخشهای جامعه خالصه میشود .همچنين 44،کد
از کدهای استخراجشده ،مربوط به پيامدهای بلندمدت آسيبهای کارکردی پرديسها شامل؛ افت
کيفيت ورودیهای پرديس ،گسترش مدرکگرايی ،افت کيفيت پژوهش ،توجه صرف به کارکرد
آموزش ،اولويت کميت بر کيفيت ،افت کيفيت فارغالتحصيالن ،عدم توليد علم و لطمه به جايگاه
بوده است .بر اين اساس انتظار میرود ،در جهت کاهش يا رفع اين آسيبها تالش شود.
واژههای کلیدی :آموزش ،پژوهش ،خدمات تخصصی ،پرديسهای خودگردان

مقدمه
اگرچه تنوع بخشی آموزش عالی با رشد و گسترش انواع دانشگاه ،دسترسی جواناان کشاور
به آموزشعالی و تعميم فرصتهای آموزشی در دانشگاهها را به گروه گستردهتری از داوطلبان
افاازايش داده اساات ) ،(Azizi, 2006, 71تااا حاادودی از بااار دولاات در تحماال هزينااههااای
آموزش عالی رايگان کاساته و نقاش مهمای در توساعه جامعاه داشاته اسات ،باااينوجاود چنانچاه
برنامهريزی و نظارت دقيق انجام نشود ،گسترش بیرويه اينگونه دانشگاهها مشکالتی مانند افازايش
فارغالتحصيالن بيکار ،افزايش دسترسی افراد مرفه باه آماوزشعاالی و شاکاف طبقااتی و ناابرابری
آموزشی ،کاهش کيفيت آموزش ،محروميت قشر دارای درآمد کم بارای ورود باه ايان دانشاگاههاا،
فشارهای جانبی و روانی بر دانشجويان و خانوادهها جهت پرداخت هزينههای شهريه ،مدرکگرايای،
افزايش تقاضا برای شغلهای با درآمد باال و مشاکالت ماديريتی را بارای آماوزشعاالی کشاور و
بهطورکلی جامعه به وجود خواهد آورد ) .(Roshan, 2008, 286در اينجاا ايان دددداه مطار
است که چرا باوجود بروز چنين پيامدهايی که حاصل سياستگذاریهای شتابزده در توسعه نظاام
آموزشعالی است ،در سال  ،4315باهدف افزايش جذب متقاضيان ورود به دانشگاه ،تناوعبخشای و
پاسخگويی به نيازهای اجتماعی و تخصصی کشور ،ايجاد و افزايش بیرويه پرديسهای خاودگردان
را شاهد هستيم .پديده نوظهاور پارديسهاای خاودگردان در ابتادا ،طباق مصاوبه  15/0/4شاورای
گسترش آموزشعالی باهدف و کارکرد توسعه و فراهم نمودن زمينه جذب دانشجويان دير ايرانی
تشکيل شادند )(Ministry of Science, Research and Technology, 2011؛ اماا از آنجاا کاه
واژه «آتونااومی» 4بااه معناای حااق خااودگردانی و آزادی فااردی از ابتاادا بااهدرسااتی فهاام نشاد
1. Autonomy
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) ،(Zaker Salehi, 2009, 82پرديسهای خودگردان از هدف و کارکرد اصالی خاود کاه جاذب
دانشجويان خارجی و بينالمللی شدن بود ،دور شد و کارکرد اصلی آن به گفته فوکو 4اندکانادک
به «کژ کارکردی» 2تغيير شکل يافت ) ،(Fazeli, 2013, 11درواقع پرديسهای خاودگردان هويات
اصلی خود را بهعنوان پرديسهای بينالمللی از دسات دادناد .اهميات کارکردهاای آماوزش عاالی
باهقادری اسات کااه ،هابرمااس جامعاهشااناس معاصار ساه مساائوليت خطيار ،ازجملاه دارا بااودن
فارغالتحصيالن دانشگاهها از حداقل ويژگیهای الزم در حوزه يک حرفه تخصصی ،انتقاال ،تبياين و
اشاعه سنت فرهنگ جامعه و شکل دادن خودآگااهی سياسای دانشاجويان را بار عهاده دانشاگاههاا
میداند ) .(Huber mas, 1994, 93چنانچه دانشگاهها از کارکردهای اصلی خود و مسئوليتهاايی کاه
بر عهدهدارند منحرف شوند و صرفاً به مدرکگرايی و خواستههاای ناامعقول دانشاجويان باهعناوان
مشتری بينجامد ،کژ کارکردیهای پنهان مشتریگرايی و بازارگرايی در آموزشعالی به وجود آيد کاه
نتيجه ورود رويکرد مشتری مداری و بازار گرايی در دانشگاهها ،ترديد در مورد نقش رهبری معناوی
و فکاری نهادهاای آموزشای اسات ) .(Gholipour & Pour Ezzat, 2008, 140ازايانرو ،سياسات
کنونی آموزشعالی مبنی بر گسترش دانشگاههای شهريهای و تداوم چنين سياستی در کوتااهمادت
و بلندمدت باعث می شود ،اخالق و کارکردهای بازاری و بنگاهی بر پيکره آموزشعالی سيطره
بيفکند و ساحت علم و ارزش های بنيادين آن زدوده شود و شک و ترديد در مورد کارکردها و
خروجیهای آن افزونتر شده و بهنوعی بیاعتمادی و سرخوردگی در اجتماعات علمای منجار
شود ) .(Evans, 2008, 47بر اساس آنچه گفته شد ،حال باا توجاه باه اينکاه ،پارديسهاا نياز
بهعنوان يکی از انواع دانشگاه در کشور ،به دنبال ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی باه جامعاه
است و ازآنجاکه ،آموزشعالی از نهادهای اجتماعی مهم محسوب میشود که کارکردهاا و کاژ
کارکردیهای آن سرنوشت جوامع انسانی را بهشدت تحت تأثير قرار میدهد ،اين سؤال مطر
می شود که آيا پرديسها در راستای رسالتهای دانشگاه ازجمله :آموزش ،پاژوهش ،خادمات،
انتقال دانش ،توسعه مهارتها و توانمندیها ،بالندگی اشخاص ،افزايش شناختها و پاساخ باه
نيازهای جامعه ) (Yamani Douzi Sorkhabi, 2012, 76حرکت کرده است؟ يا بهعبارتديگار،
آيا باوجود سيطره موج بازار گرايی و مشتری ماداری در آماوزشعاالی اياران ،از کارکردهاای
اصلی خود منحرف و دچار کژ کارکردی شده است؟ ياافتن پاساخی بارای ايان مسائله مباين
1- Fouco
2- Dysfunction
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بررسی وضعيت موجود پرديس های خودگردان است؛ بناابراين آسايبشناسای آماوزشعاالی،
بدون ترديد بر هر اقدامی در راستای ايجاد تحول در آن ،اولويت و برتری دارد .بر اين اسااس،
پژوهش حاضر در پی يافتن پاسخ اين سؤالها است که «آسايبهاای کاارکردی پارديسهاای
خو دگردان در ساه بعاد (آماوزش ،پاژوهش و خادمات تخصصای) کادماناد؟» و «پيامادهای
بلندمدت ناشی از اين آسيبها چيست؟».

مبانی نظری تحقیق
کارکردهای نظام آموزش عالی
در گذار رويدادهای پيچيدهای که از درون و پيرامون ،دانشگاهها را تحات تاأثير قارار داده
است ،اهداف و رسالتهای آموزش عالی با روندی تکاملی دستخوش تغييارات بساياری باوده
است .ازاينرو ،سؤالهايی بدين شر مطر میشود؛ آيا اکنون انتظار همه از دانشگاههاا ،تنهاا
پرداختن به کارکردهای تخصصی آن است؟ آيا دانشگاه انتقالدهنده داناش اسات؟ توليدکنناده
علم است؟ ارائهدهنده دروس است؟ يا باا دياد هماهجانباه نگار و باينرشاتهای در پای فهام
پيچيدگی های جهان هستی است؟ ارتباط آموزش و پژوهش و کاربست دانش چگونه است؟ و
نيز ارتباط دانشگاه با جامعه و انتظارات آن و سؤاالت بیشمار ديگر که دانشگاه را باه توجاه و
دقت بيشتر به کارکردهای خود فرامیخواند و مفهوم چندمعنايی از دانشاگاه را ارائاه مایدهاد
) .(Yamani douzi sorkhabi, 2009, 4 - 5مهمترين کارکردی که دانشگاه را از ديگر نهادهاای
اجتماعی ،علمی و پژوهشی جدا میسازد کارکرد آموزشی و تربيتی آن در سطو آموزش عالی
و تخصصی است (Levil, 2000) .کارکردهای اصلی دانشگاه را شامل :ارزشدهی باه ياادگيری
مادام العمر ،پيگيری ،صيانت و انتقال دانش ،توانمندسازی افراد برای کسب استقالل و شکوفايی
فردی ،آمادهسازی و شکلدهی مهارت هاای موردنيااز باازار کاار ،نسابت علاوم تحقيقاات در
عرصههای توسعه اقتصادی و اجتماعی ،مشارکت جامعه مدنی و مردمساالر و کمک به ارتقاای
جايگاه بينالمللی کشور میداند ).(Samari, 2014, 35 – 36
در مورد کارکردهای دانشگاه (Jaspers, 1969) ،معتقد است مبادرت افاراد در دانشاگاه باه
پژوهش تماموقت يا آموزش ،باعث نابودی فکری دانشگاه خواهد شد .هرچند يکی از اهاداف
و رسالت های دانشگاه ،آموزش است اما دانشگاه صرفاً مکانی برای آموزش نيست .بلکاه باياد
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محيط دانشگاه را برای پژوهش فعال مهيا کناد .چراکاه حقيقات از طرياق پاژوهش نظااممناد
دسترسپذير است؛ بنابراين پژوهش نخستين مرکز توجه دانشگاه است و مرکز توجاه دانشاگاه
در درجه دوم آموزش است ،زيرا حقيقت بايد منتقل هم شود؛ اما دانشجو از دانشگاه انتظاارات
بيشتری دارد که اين انتظارات صرفاً در دانشگاه بارآورده نمایشاود بلکاه در ارتبااط باا سااير
بخشهای در جامعه و دانشگاه دست يافتنی است .در اين رابطاه ياساسرس معتقاد اسات ،ايان
ارتباطات نبايد فقط به ارتباطات ميان رشاته محادود شاود و آماوزش و پاژوهش محادود باه
دانشگاه نشود بلکه دانشگاه را به کارگاه دانشگاهی برای بروز ايادههاای خاالق تباديل نماياد
) Clarke (2007) .(Jaspers, 2015, 64 – 100از ايان هام فراتار رفتاه و از مفهاوم «ماولتی
يونيورسيتی »4استفاده میکند .در اينجا دانشگاه ،محادود باه آماوزش و پاژوهش نيسات بلکاه
دانشگاه به يک محيط «چند دانشگاهی» و بهعنوان نيروی مولد برای آماوزش ،پاژوهش ،طار
ايدههای نو ،مقوالت انتقادی ،محيطی کارآفرين تبديل میشود ) .(Clarke, 2007, 132 – 136به
اعتقاد ) Zaker salehi (2016عليردم اينکه توجه به کارکردهای تکنيکی ،ضاروری هسات اماا
چنانچه اين کارکردها منجر به حصول کارکردهای هنجااری دانشاگاه ازجملاه :معناادار کاردن
جهان ما ،ايفای نقش در تحوالت اجتماعی ،مکانی برای گفتگو ،ايجاد تفااهم ،اقنااع و اجمااع
عمومی از طريق گفتمان سازی آموزش ،شيوه تفکر ،نقاد ،تقويات نهادهاای واساط و تقويات
توسعه پايدار نشود ،ثمربخش نخواهند بود.

مفهوم کژ کارکردی در نظام آموزش عالی
به اعتقاد ) ،(Ritzer & Goodman, 2011, 125کژ کارکردیها نشان از پيامدهای منفای هار
نظامی است» .بر اين اساس ،با توسعه و گسترش کمّی مراکز آموزشعالی و تنوعبخشای اناواع
دانشگاه ،پرديسها نيز کژ کارکردیهايی به همراه خواهد داشت .ازجمله میتاوان باه «افازايش
تعداد متقاضيان ورود به دانشگاهها اشاره کرد که نتيجه آن ،تبديل دانشگاه نخبهگرا باه دانشاگاه
تودهای بود ،چندانکه بهمرور ديگر نمیشود ادعا کرد که کارکرد دانشگاه منحصر به توليد علام
و پرورش نخبگان است ،بلکه رفتهرفته دانشگاه بيش از آنکاه نهااد علام باشاد ،نهااد فرهناگ
میشود که اين فرصت را فراهم میآورد تا افراد هويتهاای قاومی و جنسايتی و هوياتهاای
1- Multi-University
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اجتماعی خود را بازتوليد و تکثير کنند .در چنين موقعيتی ،افراد دانشگاه را مصرف میکنند ،ناه
آنکه در دانشگاه چيزی توليد شود») .(Fazeli, 2013, 13 – 14بر اين اسااس مایتاوان گفات،
پرديسها نيز که بر اساس شيوهنامه تأسيس پرديسهای خودگردان (ماده  )2باهادف توساعه و
فراهم نمودن زمينه های الزم برای جذب داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی
و همچنين دانشجويان ايرانی شادل در خارج از کشور و ادامه تحصيل دانشاجويان مجاازی در
مقاطع باالتر با هزينه تمامشده ،کمک به تنوعبخشی در آموزشعالی ،افزايش ظرفيات پاذيرش
دانشجو در راستای پاسخگويی به نيازهای اجتماعی و علمی تخصصای کشاور ،شاکل گرفتناد
)(Ministry of Science, Research and Technology, 2011؛ بهعنوان ياک نظاام و مجموعاه
اجتماعی ،کارکردی مشخص دارند و به دنبال ارائه خدمات آموزشای و پژوهشای باه جامعاه،
ناگزير از ارتباط با سيستمهای پيرامون خود هستند .از اين رو ،چنانچه رابطه بهيناه خاود را باا
محيط از دست بدهد و به دادوستد مادی و اطالعاتی با محيط نسردازد ،حالات ايساتا باه خاود
میگيرد .از طرفی ديگر ،تحول در محيط پيرامونی پرديسها ،تغيير در کارکردهای پرديسهاا را
به دنبال خواهد داشت .بنابراين در محيط به شدت در حال تغيير ،کارکردهای مختلف سازمان ها
و نهادهای علمی با يکديگر به رقابت میپردازند .اين رقابت گاهی نيز به مزاحمت کارکردها و
سسس اختالل و تنش در ايفای يک کارکرد ختم میشود که جامعهشناسان از آن به کژ کارکردی
تعبير میکنند.

پیشینه تحقیق
) Denny (2014و ) Wigger (2014پژوهشهايی در خصوص «آسيبها و پيامدهای
منفی خصوصیسازی آموزشعالی در کشور ايرلند و آمريکا» انجام دادهاند ،آنها معتقدند
خصوصیسازی باعث شده است ،هنجارهای بازار در دانشگاه سايه افکند و پيامدهای منفی
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،کاهش ردبت ورود به دانشگاه به دليل افزايش شهريه ،کاهش
کيفيت آموزشی ،کاهش نرخ بازدهی و کارايی بيرونی و باالخره افزايش نابرابری را به همراه
داشته باشد .همچنين مطالعات ) Levy (2010با عنوان «چشمانداز آموزشعالی خصوصی؛
چقدر ،کجا و چرا و برای چه؟» حاکی از آن است افزايش مؤسسات آموزشعالی خصوصی
در جهت تأمين منابع مالی آموزشعالی ،کمک به دولت در پاسخگويی به تقاضاها و
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تنوعبخشی بوده است اما ميزان رشد آموزشعالی خصوصی متفاوت بوده است؛ که میتوان
گرايش عمومی جامعه ،پاسخگويی به آن و منابع مالی عمدهترين علت توسعه بخش خصوصی
آموزشعالی برشمرد .نتايج پژوهش ( )Arasteh & Jamshidi, 2014در خصوص «عوامل
تأثيرگذار بر توسعه کمی خصوصیسازی آموزش عالی در ايران» نشان داد ،مهمترين عوامل
شامل تقاضاهای فزاينده برای آموزش عالی ،ناتوانی يا ضعف تمايل دولت در پاسخگويی به
تقاضاها به دليل کمبود اعتبارات ،تغييرات جمعيت شناختی متقاضيان ورود به آموزشعالی،
تأکيد بر رشد خصوصیسازی آموزشعالی در برنامهها و سياستگذاریهای کالن توسعه
کشور و کاهش تصدیگری دولت و لزوم رشد و توسعه آموزشعالی اصالحات ساختاری در
اين بخش است .مطالعات ( )Mohammadi, Parvin, Ghyasi & khorasani, 2016در
«آسيبشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی» بهعنوان يکی از انواع دانشگاه پولی بيانگر آن
است ،عدم انطباق ميانرشتها ی آموزشی و نياز بازار کار ،توسعه کمی دانشگاه بدون توجه به
کيفيت ،عدم وجود يک سيستم يکسارچه اطالعاتی مديريتی ،نبود کارگاهها و آزمايشگاهها
مناسب با رشته تحصيلی ،عدم دسترسی به کتابخانه و اينترنت و عدم پويايی نظام آموزشی
برای پاسخگويی به نيازهای جامعه ،مهمترين آسيبهای اين دانشگاه قلمداد میشود.
با نگاهی به پيشينه پژوهش ،بهروشنی میتوان دريافت ،عليردم اينکه پرديسهای خودگردان
عهدهدار کارکردهای دانشگاهی شدهاند ،هيچگونه پژوهشی در خصوص آسيبشناسی کارکردی
پرديسها انجام نگرفته است .از اين روی ،خأل پژوهشی در خصوص آسيبشناسی کارکردی
پرديسهای خودگردان احساس و انجام شد.

اهداف و سؤالهای پژوهش
هدف اصلی پژوهش ،آسيبشناسی کارکردی پرديسهای خودگردان در سه بعد آموزش،
پژوهش و خدمات تخصصی و بررسی پيامدهای بلندمدت ناشی از اين آسيبها است؛ بنابراين
سؤالهای پژوهش بدين شر مطر میشود:
.4

آسيبهای کارکردی پرديسهای خودگردان ازنظر بعد آموزش ،کداماند؟

.2

آسيبهای کارکردی پرديسهای خودگردان ازنظر بعد پژوهش ،کداماند؟

.3

آسيبهای کارکردی پرديسهای خودگردان ازنظر بعد خدمات تخصصی ،کداماند؟

.1

پيامدهای بلندمدت آسيبهای کارکردی پرديسهای خودگردان ،چيست؟
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر کيفی ،از نوع رويکرد استقرايی ،به لحاظ هدف کاربردی ،ازنظر روش،
توصيفی – اکتشافی است.

جامعه ،نمونه و شیوه نمونهگیری
جامعه پژوهش متشکل از صاحبنظران آموزشعالی و مديران پرديسها بوده است.
بهمنظور انتخاب صاحبنظران از روش نمونهگيری دير تصادفی هدفمند (موارد خاص)
استفاده شد و با توجه به اينکه کالً دانشگاههای دولتی شهر تهران دارای ده پرديس بودند،
بنابراين حجم نمونه مديران با جامعه آماری برابر بود .مجموعاً با  44صاحبنظر و  45مدير
پرديس مصاحبه

انجام شد.

نحوه گردآوری و تحلیل دادههای پژوهش
ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه از نوع نيمهساختارمند بوده است .پس از مصاحبه ،متون
مصاحبه پيادهسازی و با استفاده از روش تحليل مضمون و «سهگام تجزيه و توصيف ،تشريح و
تفسير و در آخر ترکيب و يکسارچهسازی» ) (Attrid –Stirlin, 2001, 390دادهها استخراج شدند.

اعتبار و انتقالپذیری دادهها
جهت اعتباربخشی حين انجام مصاحبههاا ،ساعی شاد باا اساتفاده از روشهاای چندگاناه
جمعآوری اطالعات ازجمله ضبط صدا ،نوشتن ،مشاهده حاالت افاراد ،مثاال و تجرباه زيساته
آنها ،به اعتبار دادهها بيفزاييم .برای سنجش اعتبارپذيری دادهها ،عالوه بر تائيد اساتيد راهنما و
مشاور ،نظرات پنج نفر از متخصصان آموزشعاالی لحااظ شاده اسات .همچناين بارای تائياد
انتقالپذيری دادهها ،تعداد سه مصاحبه انتخاب و هرکدام دو بار در يک فاصله زمانی  35روزه
کُدگذاری شادند .ساسس نتاايج دو کدگاذاری باا يکاديگر ،مقايساه و طباق روش هولساتی

4

) (Short, Broberg, Cogliser & Brigham, 2010, 328ضريب پاياايی معاادل  5/1محاسابه و
نشان داد نتايج پژوهش از قابليت اعتماد بااليی برخوردار است.
1- Holsti’ PAO
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یافتههای پژوهش
آسیبهای کارکردی پردیسهای خودگردان ازنظر بعد آموزش ،کداماند؟
از مجموع  11کد استخراجشده 08 ،کد يعنی  %65از کدهای استخراجشده مربوط باه بعاد
آموزشی کارکردهای پرديسها هستند .از ديدگاه صاحبنظران آموزش عالی و مديران پرديسها،
آسيبهای کارکردی حوزه آموزش را میتوان در افات کيفيات فرايناد آماوزش ،افات کيفيات
فرايند يادگيری ،عدم تعامل سازنده بين استاد و دانشجو جستجو کارد؛ در ايان مياان مضامون
افت کيفيت فرايند يادگيری دارای بيشترين فراوانی ( 35فراوانی) بوده است (جدول .)4
جدول  .4نمونه مضامين مرتبط با آسيبهای کارکردی (بعد آموزش) از ديدگاه صاحبنظران آموزش
عالی و مديران پرديسهای خودگردان
Table 1. The sample of themes concerning to function harms (educational
dimension) from the point of view of higher education experts and directors of
autonomous campus universities

مضمون
Theme

نقلقول
Quotation

کد  /مصاحبه
Code / Interview

فراوانی (مدیران)
))frequency Managers

درصد
Percentage

فراوانی (صاحبنظران)
)frequency (Experts

درصد
Percentage

افت کیفیت «دانشيارها و استادها ،کسانی که درواقع آدم-
های محقق قوی هستند ،نمیآيند درس
فرایند آموزش
بدهند و پاياننامه بگيرند».
افت کیفیت «دانشجوهايی که وارد پرديسها میشوند ،به [ 15
14 Code
]/ M 7
فرایند یادگیری لحاظ علمی همسطح دانشگاه مادر نيست».
عدم تعامل «استادی که ازاينجا بخواهد پروازی برود آن
استاد و دانشجو دانشگاه فقط درواقع میرود که سر کالسش [ 25
1 Code
]/ M 3
درس بدهد و برگردد ،خيلی نمیتواند با
در پردیس
دانشجو در تعامل باشد».
[ Code
45 /M
]12

6

%26

17

%74

%47

16

%53

%20

4

%80

آسیبهای کارکردی پردیسهای خودگردان ازنظر بعد پژوهش ،کداماند؟
از مجموع  11کد استخراجشده 41 ،کد يعنی  %25از کدهای استخراجشده مربوط به بعد
پژوهش کارکردهای پرديسها هستند .طبق ديدگاه صاحبنظران آموزشعالی و مديران
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پرديسها ،آسيبهای کارکردی حوزه پژوهش شامل؛ کيفيت پايين پژوهش و عدم توجه به
پژوهش دانشجويی بوده؛ در اين ميان مضمون کيفيت پايين پژوهش دارای بيشترين فراوانی
( 46فراوانی) بوده است (جدول .)2
جدول  .2نمونه مضامين مرتبط با آسيبهای کارکردی (بعد پژوهش) از ديدگاه صاحبنظران آموزش
عالی و مديران پرديسهای خودگردان

نقلقول

Quotation

کد  /مصاحبه

Code / Interview

فراوانی (مدیران)
))frequency Managers

درصد

Percentage

)frequency (Experts

فراوانی (صاحبنظران)

مضمون

عدم توجه
به پژوهش
دانشجویی

درصد

Theme

کیفیت
پایین
پژوهش

Percentage

)Table 2. The sample of themes concerning to function harms (research dimension
from the point of view of higher education experts and directors of autonomous
campus universities

«معموالً کار پاياننامهی دانشجويان

همانطور سرهمبندی است .از بيرون [ Code
23 / M
کمک میگيرند ،معلوم نيست خالصه يک ]6

6

%38

10

%62

کار باکيفيت از داخل آن بيرون بيايد».
«دانشجويان عالقه و انگيزهای برای
پژوهش ندارند».

[ Code
22 / M
]6

-

-

3

%100

آسیبهای کارکردی پردیسهای خودگردان ازنظر بعد خدمات اجتماعی و تخصصی ،کداماند؟
از مجموع  11کد استخراجشده 1 ،کد يعنی  %1از کدهای استخراجشده مربوط به بعد
خدمات تخصصی کارکردهای پرديسها هستند .از ديدگاه صاحبنظران آموزشعالی و مديران
پرديس ،آسيبهای کارکردی بعد خدمات تخصصی پرديسها در عدم تعامل پرديس ،صنعت
و ساير بخشهای جامعه با ( 1فراوانی) خالصه میشود (جدول .)3
پیامدهای بلندمدت آسیبهای کارکردی پردیسهای خودگردان ،چیست؟
از مجموع  11کد 44 ،کد يعنی  %44از کدها مربوط به پيامدهای بلندمدت آسيبهای
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جدول  .3نمونه مضامين مرتبط با آسيبهای کارکردی (بعد خدمات تخصصی) از ديدگاه صاحبنظران
آموزش عالی و مديران پرديسهای خودگردان

مضمون

نقلقول

Quotation

کد  /مصاحبه

Code / Interview

فراوانی (مدیران)

))frequency Managers

درصد

Percentage

فراوانی (صاحبنظران)

)frequency (Experts

درصد

Theme

عدم تعامل
متقابل پردیس،
صنعت و سایر
بخشهای
جامعه

«ارتباط پرديسها با
صنعت خيلی پررنگ
نيست».
«يک تصوير منفی در مورد
پرديس هست که جامعهای
که میخواهد بهرهبرداری
بکند از آن خدمات ،ردبتی
نخواهد داشت که برود
سراغ پرديس».

Percentage

Table 3. The sample of themes concerning to function harms (specific service
dimension) from the point of view of higher education experts and directors of
autonomous campus universities

[ Code 31
/M1
1

%11

8

%89

[ Code 44
/M5

کارکردی هستند .شرکتکنندگان معتقدند ،اگر جهت رفع يا کاهش آسيبهای کارکردی گامی
برداشته نشود ،پرديسها جهت کاستن بار مالی تحميلی برای اداره امور مربوطه خود ،سياست
پذيرش بیرويه دانشجو را اتخاذ خواهند نمود .اين مسئله میتواند دقت و ارزيابی دقيق در
پذيرش دانشجو را بکاهد و شاهد افت کيفيت مستمر ورودیهای پرديس باشيم؛ که عمدتاً
هدفی جز کسب مدرک تحصيلی به داليل نياز در زمينه ارتقای شغلی يا صرفاً کسب مدرک
دانشگاهی ،نداشتهاند؛ بنابراين مدرکگرايی و توليد مدرک در اولويت قرار خواهد گرفت .پيامد
افزايش بیرويه دانشجوی نهچندان باکيفيت را میتوان در دو بعد ،افت کيفيت پژوهش و توجه
صرف به کارکرد آموزش اشاره کرد .در چنين وضعيتی مديران مربوطه به چيزی دير از کميت
و درآمدزايی صرف نخواهند انديشيد .حاصل اين تفکر ،افزايش فارغالتحصيالن بیکيفيت بوده
هست .بهطوریکه نمیتوان از آنها انتظار کارکرد پژوهشی ،توليد علم و ارائه خدمات به
بخشهای مختلف جامعه را داشت (شکل .)4
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شکل  .4آسيبهای کارکردی پرديسهای خودگردان
Figure 1. The function harms of autonomous campus universities in three
dimensions of education, research and specific service

بحث و نتیجهگیری
عليردم اينکه در پی سياستگذاری توسعه آموزش عالی و ايجاد انواع دانشگاهها ازجمله
پرديسهای خودگردان ،پاسخگويی به رسالت و کارکردهای آموزش عالی جز مهمترين اهداف
است .ليکن يافتهها (شکل  )4بيانگر آن است؛ پرديسها نهتنها از عهده انجام کارکردها
برنيامدهاند بلکه دچار آسيب يا بهنوعی کژ کارکردی شدهاند .بهطوریکه اگر استاد و دانشجو را
دو بال مهم و اصلی دانشگاه بدانيم ،درمیيابيم (جدول  4و  ،)2از يکسو عدم گرايش اساتيد
مجرب و دارای مرتبه علمی باال به تدريس در پرديسها و واگذاری اين امر خطير به اساتيد
جوان ،فرايند آموزش و تدريس را دچار آسيب نموده ،همچنين ،عدم استقالل پرديسها در
جذب اعضای هيئتعلمی باعث شده است ،از اساتيد دانشگاه مادر يا ديگر دانشگاهها برای امر
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تدريس استفاده گردد .ازاينرو ،بر اساس (جدول « ،)4انرژی اين اساتيد صرف دانشگاه مادر
شده و توان و انرژی برای صرف در پرديس باقی نمانده و مجبور به رفتوآمدی به پرديس
صرفاً جهت رفع تکليف خواهد بود» .از سوی ديگر« ،با توجه به ورودیهای خاص پرديسها
به لحاظ ميانگين سنی باال ،شادل بودن و مهمتر اينکه ادلب به دليل عدم توانايی اخذ پذيرش
در دانشگاههای دولتی ،به پرديسها راهيافتهاند ،بيشتر از آنکه در پی يادگيری و توليد علم
باشند به اخذ مدرک فکر میکنند» .مجموع عوامل باعث افت کيفيت يادگيری در پرديسها
شده است .حال اين سؤال مطر است؛ آيا میتوان از پرديسهای خودگردان با دو بال شکسته
(ياددهی و يادگيری) انتظار کارکرد پژوهش و ارائه خدمات تخصصی به بخشهای مختلف
جامعه را داشت؟ حالآنکه پرديسها فقط به مکانی برای دانشجو و استاد ترددی تبديلشده که
در آخر دستمايه اين تردد يعنی مدرک توليدشده ،صرف ارتقای شغلی در ادارات و يا مايه
خرسندی خانوادهها در کسب مدرک دانشگاهی توسط فرزندشان میشود .ازاينرو ،کارکردهای
تکنيکی پرديسها منجر به حصول کارکردهای هنجاری مانند رشد تفکر خالق ،نقد و تقويت
توسعه پايدار نشده است .با اين اوصاف ،تصور اينکه پرديسها بهعنوان يک نهاد دانشگاهی ،به
محيط «چند دانشگاهی» تبديل شود ،تصوری محال است .با توجه به يافتهها سناريوی پيش
رو ،بر اساس آسيبشناسی پرديسها به تفکيک و بر اساس ميزان آسيبهای کارکردی هريک،
لغو مجوز برخی پرديسها و ادامه حيات برخی ديگر رقم خواهد خورد .بهعبارتیديگر،
تصميمگيری نسبت به لغو مجوز يا ادامه حيات پرديسها بر اساس ،نسبت ميزان آسيبها به
تعداد دانشجو ،امکانات آموزشی و پژوهشی و ماهيت رشتههای تحصيلی صورت گيرد .اجرای
اين سناريو نيز مستلزم تعريف شاخصهای کيفی آموزش و پژوهش و ارزيابی پرديسها
بهطور مستمر است و در صورت عدم رعايت شاخصها و ارزيابی پايين بدون هيچگونه انعطافی
به لغو مجوز آن بينجامد .با توجه به مطالعات زيادی که در حوزه خصوصیسازی آموزش عالی
کشور انجامگرفته ،نتايج مؤيد آن است خصوصیسازی آموزش عالی ايران بيشتر از پيامدهای
مثبت منجر به پيامدهای منفی شده است .حال اين سؤال مطر میشود ،آيا خصوصیسازی
آموزش عالی در ديگر کشورها نيز دارای وضعيتی مشابه ايران است؟ آيا دانشگاههای خصوصی
در همه جای دنيا دارای رتبه و کيفيت پايينی هستند؟ در پاسخ به اين سؤالها میتوان گفت،
عليردم اينکه پژوهشهای زيادی ازجمله مطالعات ) (Lerra, 2014; Levy, 2010نشان میدهد
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خصوصیسازی آموزش عالی در ديگر کشورها نظير ژاپن ،فيليسين ،تايلند ،اتيوپی و آمريکا نيز با
آسيبها و پيامدهای منفی ازجمله افزايش فارغالتحصيالن بيکار ،گسترش مدرکگرايی ،کيفيت
پايين حوزه آموزش و پژوهش روبرو بوده است ،ليکن بهطورکلی تجارب خصوصیسازی
آموزش عالی در دنيا حاکی از آن است ،کشورهايی نيز وجود دارند که تجربه موفقی درزمينه
خصوصیسازی آموزشعالی داشتهاند که در اين راستا میتوان «به کشورهايی ازجمله اسسانيا،
هلند ،بلژيک و آمريکا اشاره نمود که از مؤسسات دانشگاهی آموزشعالی خصوصی برجستهای
برخوردار هستند» ) .(Altbach, Riesberg & Rambley, 2009, 160 – 162اکنون ،پس از
شناسايی آسيبهای پرديسهای خودگردان ،چنانچه نگاهی تطبيقی به آسيبهای پرديسهای
خودگردان و ديگر دانشگاههای پولی ازجمله دانشگاه آزاد ،پيام نور ،ديرانتفاعی و دورههای شبانه
دانشگاهها داشته باشيم ،بر اساس مطالعات ) ،(Rahimi kelishadi, 1995در بررسی آثار اقتصادی
– اجتماعی دانشگاه آزاد میتوان دريافت ،دانشگاه آزاد زمينه طبقاتی شدن آموزش ،افزايش
نابرابریهای اجتماعی ،نابرابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی ،تغيير در سلسلهمراتب
اجتماعی به نفع طبقات باالی جامعه و برتری انگيزههای سودجويانه را به وجود آورده است.
همچنين نتايج پژوهش ) ،(Hemmati & Najafifar, 2016در خصوص دانشگاه پيام نور ،حاکی از
آن است ،اين دانشگاه به لحاظ خدمات آموزشی ،امکانات رفاهی ،عوامل بهداشتی و روانی و
عوامل فيزيکی در سطح پايينی است و عدم رضايت دانشجويان را در پی داشته است .همچنين
) (Ghoraishi khorasgani, Yamani douzi sorkhabi, Zaker salehi & Mehran, 2017در
«تحليل محتوای مقاالت حوزه خصوصیسازی آموزش عالی ايران» دريافتند ،خصوصیسازی
آموزشعالی ،آثار منفی ازجمله؛ افزايش فارغالتحصيالن بيکار ،کاهش کيفيت آموزش استاد و
دانشجو ،طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات باالی جامعه و افزايش فشار اقتصادی به طبقات
پايينتر جامعه ،رشد کمی مراکز خصوصی آموزشعالی ،مدرکگرايی و تقلب و فساد آموزشی،
مشکالت ساختاری در راهاندازی دانشگاههای خصوصی به همراه داشته است .با توجه به
آسيبهای جدی خصوصیسازی آموزشعالی ،به نظر میرسد وقت آن رسيده ،مسئوالن و
دستاندرکاران آموزش عالی کشور ،بازنگری و تأمل جدی در شيوه تفکر حاکم نسبت به
افزايش خصوصیسازی آموزش عالی بهکارگيرند و جهت جبران کسری بودجه آموزشعالی،
تمهيداتی ازجمله سرمايهگذاری بيشتر روی توليدات علمی دانشبنيان و درآمدزايی از طريق
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تعامالت تنگاتنگ با صنعت و ساير بخشهای جامعه ،جايگزين شود و چنانچه تصور بر اين
است ،دريافت شهريه تنها راهحل تأمين کمبود منابع مالی آموزش عالی است ،بر اساس
مطالعات ) (Marzieh & Panahi, 2007در خصوص ،برابری رضايت باالی ( 80درصد)
دانشجويان دوره شبانه از کيفيت ياددهی – يادگيری ،امکانات رفاهی و شرايط کلی دانشگاه ،با
دانشجويان روزانه دانشگاهها ،میتوان گفت ،دوره شبانه دانشگاههای دولتی بهترين گزينه برای
پذيرش دانشجو و دريافت شهريه هست .ازاينرو ،اينکه امکانات مادی ،فيزيکی و انسانی
پراکنده آموزش عالی تحت عناوين مختلف آزاد ،پيام نور ،ديرانتفاعی و پرديسهای خودگردان
و ازايندست که هرروز رو به افزايش هستند ،سازماندهی و در خدمت پرورش نيروی انسانی
موردنياز کشور در آموزش عالی ،مديريت شود ،جای تأمل است .بنابراين ،با دستيابی به
يافتههای پژوهش؛ اين سؤال مطر میشود که پس از آگاهی از آسيبهای کارکردی پرديسهای
خودگردان پس از پنج سال فعاليت ،ادامه روند فعلی پرديسها چگونه توجيهپذير است؟
در پايان ،بر اساس آسيبهای استخراجی ،پيشنهادهای اجرايی جهت کاهش يا رفع آسيبها
پيشنهاد میگردد:
 با توجه به يافتهها مبنی بر کيفيت پايين ورودیها و فارغالتحصيالن پرديسها؛ شايانذکر است ،عليردم اينکه به نحوه برگزاری آزمون سراسری انتقاداتی وارد است اما در حال
حاضر بهعنوان تنها کانال سنجش کيفيت دانشجو در کشور میتوان آن را برشمرد .بنابراين،
ورود دانشجويان بدون آزمون بهويژه در مقاطع مهم تحصيالت تکميلی میتواند خطری جدی
برای آموزشعالی و جامعه محسوب شود؛ ازاينرو ،ورود دانشجويان پرديس از طريق کنکور
سراسری ضروری است .همچنين راهکارهايی مبنی بر دربالگری ورودی پرديس ازجمله
بهکارگيری ابزار مصاحبه يا آزمون تشخيصی پيشنهاد میشود.
 با توجه به اينکه ،دانشجويان پرديس در مقايسه با دانشجويان دانشگاه مادر دارایکيفيت بسيار پايينی هستند و بهتبع فارغالتحصيالن پرديسها نيز کارايی و اثربخشی قابل قبولی
نداشته و همين امر ارزشگذاری پايين جامعه دانشگاهی و جامعه را در بر داشته است ،از اين
رو ،رعايت (تبصره  )6اليحه تصويب پرديسها مبنی بر «صدور مدرک تحصيلی دانشجويان
موضوع بند «ی» ماده  25با درج نوع پذيرش و محل تحصيل» ضروری است.
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 جهت کاهش آسيبهای کارکردی حوزه پژوهش؛ ايجاد امکانات و زيرساختهای ترديب و افزايش انگيزه دانشجويان،مناسب جهت انجام پژوهش و بهکارگيری اهرم تشويق
نسبت به پژوهش ضروری است و نهايتاً ايجاد نظام جامع نظارت و ارزيابی بر پرديسها با
.تأکيد بر کيفيت آموزش و پژوهش پيشنهاد میشود
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