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 طرح بحث

رود، بلكه جاء  در حال حاضر آموزش نه تنها یكی از حقوق اولیه و ایلی انسانی به شمار می

ریای آن به شایستگی  رنامهشود و چنانچه ب ایلی توسعه اقتوادی و اجتماعی نیا قلمداد می

(. 5: 1771های مختلف حیات اجتماعی راهگشا باشد )توکل،  تواند در حوزه انجام شود، می

های آموزشی واجد اهمیت و جایگاه خایی است ولی در   بدیهی است گسترش هر یک از دوره

 آن ایلى ای برخوردار است. چرا که نق  این میان رشد و توسعه آموزش عالی از اهمیت ویژه

توان  از این رو میاست.  کشور نیاز متخوص و تأمین منابع انسانی مورد انسانى نیروى تربیت

گفت پیشرفت جوامع و باالخص کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی در گرو گسترش 

های توسعه مربوط به  البته نباید فراموش کرد هاینه اجرای طرح نهادهای دانشگاهی است.

ها و مؤسسات آموزش عالی باشد،  تواند شامل تأسیس و تجهیا دانشگاه که میآموزش عالی 

های آموزشی بوده و سهم قابل توجهی از بودجه کشورها را به خود  بسیار بیشتر از سایر دوره

دهد. وجود همین نكته موجب شده تا طی چند دهه گذشته بسیاری از کشورها با  اختواص می

 یک  ها دانشگاه مالی کمبود توان گفت مسئله به نحوی که می»چال  جدی رو به رو شوند. 

 (.11: 1761)اسدی، « است المللی بین مسئله

عالوه بر مشكل یاد شده، آموزش عالی در کشورهای مختلف به ویژه جوامع در حال توسعه 

 مخارج تدارك سودمند، مشاغل تدارك اجتماعی، تقاضای هایی از قبیل افاای  با چال 

هایی از  خودگردانی رو به رو است. وجود چال  های اندیشه ظهور و بازار اقتواد رشد آموزشی،

 موارد نگریسته این بر غلبه برای ابااری عنوان به سازی خوویی به»این قبیل موجب گردیده تا 

 مشارکت نتیجه در و خوویی بخ  مالكیت گسترش موجب سازی خوویی گسترش .شود

 را جامعه پیشرفت برای خوویی بخ  منابع و شود می جامعه امور اداره در شهروندان بیشتر

 (. 17: 1761یباغیان، به نقل از اسدی،)« دهد می قرار دولت محدود منابع کنار در

سازی در آموزش عالی موجب شده تا طی سه دهه اخیر بسیاری از  ماایای خوویی

 به»ن روی آورند و در واقع کشورهای جهان برای برون رفت از مشكالت و تنگناهای خود بدا

 و بیشتر آموزشی های فریت به دسترسی جهت رشد حال در فشار کاه  برای ابااری عنوان

بهشتی و )« گیرد قرار توجه مورد عالی آموزش برای تقاضا ارضاء در ها دولت ناتوانی جبران

ایالحات حمایت  المللی از جمله بانک جهانی نیا از این برخی از نهادهای بین (.1779قارون، 
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گذاری در بخ  آموزش ابتدایی و متوسطه ها را بیشتر در سرمایهاین بانک دولت»نموده است. 

گذاری در بخ  آموزش عالی را به بخ  حمایت کرده و از آنها خواسته است تا سرمایه

 (. 51: 1711)تسنیمی و سجادی، « خوویی واگذار نمایند

مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی مورد توجه  دهه پی ، 9در ایران نیا از حدود 

ها و مؤسسات آموزش عالی خوویی   به بعد دانشگاه 1777قرار گرفت و به تدریج از سال 

یكی پس از دیگری تأسیس شده و به فعالیت پرداخته است. آموزش عالی غیردولتی در طول 

توان به سهولت  ه نحوی که میدوره فعالیت خود مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است ب

و با  1777دو دوره مشخص زمانی را برای فعالیت آن در نظر گرفت. دوره اول که از سال 

تأسیس نخستین مؤسسه آموزش عالی خوویی آغاز گردیده و تا پی  از انقالب فرهنگی ادامه 

ب فرهنگی های پس از انقال داشته است. دوره دوم فعالیت این بخ  در آموزش عالی در سال

 شروع شده و با نوسانات قابل توجهی تاکنون ادامه یافته است. 

 و ها توان دریافت که در حال حاضر دانشگاه با نگاهی به سیمای کلی آموزش عالی ایران می

عالی غیرانتفاعی از نق  و جایگاه مهمی در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز  آموزش مؤسسات

با توجه به تعدد و ی اجتماعی برخوردار است. این مراکا کشور و پاسخگویی به تقاضا

گستردگی خود در سطح کشور، واجد کارکردهای مختلفی بوده و فعالیت آنها در جامعه آثار و 

پیامدهایی را به همراه داشته است و شاید وجود همین موارد بوده که حیات آنها را در جامعه 

تواند کژکارکردهای  یاد شده الااماً مثبت نبوده و میاستمرار بخشیده است. روشن است تأثیرات 

  مختلفی را نیا در بر داشته باشد که به هر ترتیب در این پژوه  بدان پرداخته خواهد شد.

 توان پرس  ایلی تحقیق را به شرح زیر دانست:  با توجه به آنچه آورده شد، می

 ا به همراه داشته است؟فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی چه آثار و پیامدهایی ر -

 سؤاالت تحقیق

 توان به شرح زیر دانست:  سؤاالت این پژوه  را نیا می

آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مشارکت بخش  خوویشی در آمشوزش عشالی کشدام       -

 است؟

 آثار و پیامدهای آموزشی مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی کدام است؟  -

 توادی مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی کدام است؟  آثار و پیامدهای مالی و اق -
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 آثار و پیامدهای اداری و سازمانی مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی کدام است؟  -

 پژوهشی مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی کدام است؟  -آثار و پیامدهای علمی -

  مبانی نظری

تئوری کارکردگرایی ساختاری رابرت  با توجه به موضوع تحقیق، بنیان نظری این پژوه  بر

مرتون استوار شده است. لذا در این قسمت ابتدا مروری بر نظریه مذکور داشته و در ادامه با 

های مقدماتی به شناسایی آثار و  سود جستن از آراء یاحبنظران، نتایج مطالعات پیشین و بررسی

 پیامدهای محتمل پرداخته خواهد شد.  

های  ها یا ساخت شناسی به نتایج و آثار عینی پدیده رکرد( در جامعهواژه فونكسیون )کا

شود. بنا بر نظریه کارکردگرایی هر پدیده اجتماعی، کارکرد معینی به عهده  اجتماعی اطالق می

 (.71: 1717دارد که به نحوی در دوام و ادامه حیات جامعه مؤثر است )ادیبی و انواری، 

 

 (Structural Functionalism)کارکردگرایی ساختاری 

برد که جامعه را شامل نظامی از اجااء مختلف به هشم   کارکردگرایی ساختاری از رهیافتی بهره می

دهد و هر کدام کارکردی خاص در کل نظام  داند که ساختارهای گوناگون را شكل می می  پیوسته

 (.57: 1711)آزاد ارمكی،  دارد

 به شرح زیر بیان کرد: توان سیک بر آنها متكی است، میمهمترین ایولی را که کارکردگرایی کال

( ایل وحدت کارکردی: کارکرد، یک عادت خاص اجتماعی در روند مشارکت جمعی بوده و 1

ششرط سشازگاری و همشاهنگی همشه      توانشد  نظام اجتماعی تحت عنوان واحد کشارکردی مشی  

مشام عنایشر سشاخت،    غیرمتضاد نظام اجتماعی باشد. به عبشارت دیگشر نشه فقشط ت     های بخ 

و لشذا   کند کارکردهایی سازگار و هماهنگ دارند؛ بلكه هرچیا در جای خود به خوبی کار می

 دارد. کننده کارکرد هر جاء برای ساخت جامعه، وجه یكپارچه

( ایل کارکردگرایی عام: هر جاء نظام، کارکردی بر عهده داشته و نتیجه مثبت این امر در 5

ارت از تأمین تعادل و سازگاری در نتایج و کارکردها یا تأمین شبكه نتایج کارکردی عب

مقتضیات کارکردی چونان حداقل شرایط اجتماعی الزم برای بقای تعادل و نظم جامعه 

 است.
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نیازمنشد اسشت و    اش ( ضرورت کارکردی: نظام اجتماعی به همشه کارکردهشای اجشااء متششكله    7

ارکردی در رابطه با سایر کارکردها به حفظ وضشع  کند؛ زیرا هر ک نظر از آنها یرف تواند نمی

 (.171: 1711 ایل، محمدی) رساند موجود یاری می

 نظریه کارکردگرایی ساختاری مرتون

 کشارکردگرایی  و نظشم  شناسشی  جامعشه  بشه  نظشری،  دیدگاه و شناختی جامعه بین  لحاظ از مرتون

 کشه  گیشرد  مشی  نظشر  در نظشامی  را جامعشه  شناسشی  هستی لحاظ از و بین  این با او است نادیكتر

از عنایر ساختاری چون فرهنشگ و سشاختارهای اجتمشاعی اسشت کشه در       ای وعهمجم بر مشتمل

تعامل و هماهنگی با یكدیگر و با محیط و با ایفای کارکردهشای مربشوط بشه خشود، امكشان نظشام       

گوی رفتاری در چنین دیدگاهی ال سازند اجتماعی و سازگاری افراد را با محیط خوی  فراهم می

 کشه  اسشت  هشایی  فریشت  وافراد از جمله شیوه سازگاری یا تطابق آنان با محیط تابعی از شرایط 

 عینی و جمعی های پدیده و ها واقعیت مرتون شناسی جامعه . موضوعکند می فراهم آنان بر جامعه

 هشا  تواقعیش  توییف هدف آن، و جمعی رفتار و الگوهای اجتماعی کارکردهای و ساختارها نظیر

 و تجایشه  کلیشدی  . برجسشتگی رکردی یا علت کاوانه آنهشا اسشت  کا تحلیل و جمعی های پدیده و

 بشه  و بینشد  می ها بخ  از ای مجموعه عنوان به را اجتماعی های نظام او که است آن مرتون تحلیل

 (.1767)خالدی،  پردازد می اجااء یا ها بخ  آن میان وابستگی پیچیده روابط تحلیل و تجایه

شناسی دو نوع تحلیل کارکردی وجود دارد: یكی تحلیلی که تأکید بر  ه نظر مرتون در جامعهب

ها، طراحی، اهداف و جهت از دید کنشگران دارد و دوم تحلیلی که تأکید بر بیان  شناخت انگیاه

د گوی نماید. با این حال مرتون می کنندگان می ها، اهداف و جهت از دید مشاهده ها، طراحی انگیاه

کننده، یعنی کارکرد  گر است تا مشارکت کارکردگرایی، تحلیلی متكی بر نقطه نظرات مشاهده

شود  های ذهنی نسبت داده می اجتماعی بی  از نتایج عینی قابل مشاهده به تمایالت یا خواسته

 (.171: 1711)محمدی ایل، 

یول مسلم مرتون همچنین به سه ایل وحدت کارکردی و ضرورت کارکردی، به عنوان ا

: 1761)ر.ك. ریتار،  دانست تحلیل کارکردی قائل بود اما نسبت به آنها انتقاداتی را وارد می

(. مرتون به تمایای بین کارکردهای مختلف یک نظام قائل شده که در تحلیل کارکردی 126

اهمیت بساایی دارد، و آن وجود کارکردهای آشكار و پنهان است. در تعریف نتایج و 

 گفت:توان  ای مذکور میکارکرده
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نتایج آشكار: هرگاه یک پدیده اجتماعی همان نتایج مشخوی را به بار آورد که مورد انتظار 

  نامند. بوده است، اثرات حایل را نتایج آشكار می

نتایج پنهان: هرگاه اجرای یک سلسله ایالحات یا انجام یک فعالیت اجتماعی نتایج دیگری 

)ادیبی و انواری،  نامند ده به بار آورد، آن را نتایج پنهان یا ضمنی میغیر از آنچه مورد نظر بو

1717 :76.) 

، در حالی که گیرند به زبانی ساده، کارکردهای آشكار آنهایی هستند که با نیت قبلی انجام می

به نظر مرتون هر دو  شود (. یادآور می122: 1761هستند )ریتار،  مند کارکردهای پنهان، غیر نیت

کارکرد )آشكار و پنهان( همواره حضور دارند، زیرا آثار و نتایج آنها محرز است )توسلی،  نوع

1796 :512.) 

مرتون ضمناً این نكته را نیا آشكار ساخت که کارکردگرایی ساختاری نه تنها با کارکردهای 

(. بر 19: 1772مثبت بلكه باید با پیامدهای منفی )کژکارکردها( نیا سر و کار داشته باشد )ریتار، 

 اجتماعی برشمرد: های سه نوع کارکرد را برای هر یک از امور یا پدیده توان این اساس می

نتایج مثبت )کارکرد(: هرگاه نتایج یک پدیده اجتماعی برای جامعه مفید بوده و به تداوم و 

  شود. تثبیت آن کمک کند، نتایج مثبت نامیده می

آن را  توان تأثیری بر نظام اجتماعی نداشته باشد، می کارکرد )خنثی(: هرگاه یک پدیده بی

دانست. به نظر مرتون این مفهوم بیانگر پیامدهایی است که  کارکرد واجد کارکرد خنثی یا بی

 (. 127: 1761برای نظام مورد نظر اهمیتی ندارند )ریتار، 

أثیر منفی داشته و به یک پدیده اجتماعی ت های نتایج منفی )کژکارکرد(: هرگاه نتایج یا فعالیت

)ادیبی و انواری،  نامند نحوی سبب ضعف و تالال نظام اجتماعی شود، آن را نتایج منفی می

 (. 1779( )ر.ك. مرتون، 76: 1717

کاربرد نظریه کارکردگرایی ساختاری در تحلیل آثار و پیامدهای فعالیت بخش خصوصی در 

 آموزش عالی

حاکی از آن است که طی چند دهه اخیر، به دالیلی از  مروری بر روند آموزش عالی در ایران

افاون به نیروی انسانی متخوص و تقاضای اجتماعی رو به افاای  برای ورود به  قبیل نیاز روز

دانشگاه، توسعه بی  از پی  آموزش عالی مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته و در این راستا 

اکنون  های موثر مورد توجه واقع شده است و همسازی نیا به عنوان یكی از راهكار خوویی
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ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به عنوان یكی از زیر  بخ  خوویی با ایجاد دانشگاه

های آموزش عالی در سطح کشور به فعالیت اشتغال دارد. بدیهی است با توجه به آنچه  نظام

توان دریافت که این پدیده نیا مانند  درباره نظریه کارکردگرایی ساختاری مرتون آورده شد، می

های اجتماعی و فرهنگی، واجد کارکردهای آشكار و پنهان و همچنین آثار و  سایر پدیده

تأثیر بر نظام آموزشی و در مجموع کل نظام اجتماعی  پیامدهای مثبت و منفی است که البته بی

 نیست. 

 پیشینه تحقیق 

ویی آموزش عالی تاکنون تحقیقات مختلفی در داخل درباره آثار و پیامدهای فعالیت بخ  خو

 شود:  و خارج از کشور انجام شده که در زیر به مواردی از آن اشاره می

سازی در بخ   خوویی»ای تحت عنوان  ( نتایج مطالعات خود را در مقاله1665جونا ) -

سازی، به  منتشر کرده است. وی در این مقاله ضمن اشاره به پیشینه خوویی« آموزش عالی

های اساسی که موجب تمایا بخ  دولتی و خوویی گردید، پرداخته است. محقق  طرح اندیشه

سازی را تشریح کرده و در پی آن به اشكال  به خوویی ها  سپس دالیل گرای  دولت

سازی آموزش عالی پرداخته است و سرانجام، به چگونگی تشكل مؤسسات خوویی  خوویی

 پردازد.  می

( در پژوه  خود به بررسی توسعه آموزش عالی خوویی در کشور 5119) آل المكی -

عمان پرداخته است. وی ضمن تشریح دالیل افاای  تقاضای اجتماعی برای ورود به دانشگاه، 

های  به بیان وضعیت آموزش عالی در عمان پرداخته است. محقق ضمن پرداختن به زمینه

به تشریح ساختار این نظام و مؤسسات مربوط سازی در آموزش عالی عمان،  پیدای  خوویی

روی بخ  خوویی در آموزش عالی اشاره  های پی  به آن پرداخته است. او در ادامه به چال 

 پردازد.  کرده و به ارائه پیشنهاداتی درباره آن می

 و دولتشی  بخش   آمشوزش عشالی  »عنشوان   ای بشا  ( در مطالعشه 5112یوسشف )  و ویلكینسون -

 به خوویی های که دانشگاه اند یافته دست نتیجه این به  «تطبیقی تحلیل یک :مالای در خوویی

 دارای کشه  هشایی  رشته و  آیند حساب می به عالی آموزش ارائه در دولتی های دانشگاه مكمل عنوان

آنها با سود جستن از مطالعات  دهند. ارائه می دولتی های دانشگاه کنار در را باشند می زیاد متقاضی

 اند.  سازی در آموزش عالی پرداخته های موافقان و منتقدان خوویی به طرح دیدگاه پیشین
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( با استفاده از نتایج مطالعات میدانی، ضمن مروری بر 1717مهرخوان و غمخوار ) -

تاریخچه بخ  خوویی آموزش عالی، به بیان دستاوردهای مشارکت این بخ  در آموزش 

غیرانتفاعی کشور و استان  -ای کلی آموزش عالی غیردولتیعالی کشور پرداخته و با ترسیم سیم

 اند.  روی این مؤسسات پرداخته های پی  خراسان رضوی، به تشریح دستاوردها و چال 

سازی آموزش عالی ایران خود به مطالعه خوویی نامه ( در پایان1772رحیمی کلیشادی ) -

داخته است. در این پژوه  ضمن از طریق دانشگاه آزاد اسالمی و تبعات حایل از آن پر

های  مقایسه مواردی از قبیل کیفیت امور آموزشی و سطح رفاه اقتوادی دانشجویان در دانشگاه

سازی در آموزش  ای از آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتوادی خوویی دولتی و آزاد، به پاره

 عالی پرداخته است. 

 و ضشعف، قشوت، فریشت    نقشاط  ت( در رساله دکترای خود، ضشمن ششناخ  1761اسدی ) -

 عشالی  آمشوزش  نظشام  بشرای  مناسب استراتژی تبیین غیرانتفاعی، به عالی آموزش نظام تهدیدهای

، بشه  SWOTغیرانتفاعی پرداخته است. محقق برای دستیابی به اهداف پژوه  با استفاده از مدل 

 های مناسب برای این بخ  اقدام کرده است.   ارائه استراتژی

( در پژوه  خود، در پی طراحی چشارچوب مناسشب بشه منظشور     1761یگران )نادری و د -

اند. در این پژوه  ضمن بررسی  توسعه آموزش عالی و مشارکت بخ  خوویی در آن برآمده

بنشدی و   های پیشین مورد بررسشی و طبقشه   های پژوه  وضع موجود مؤسسات غیرانتفاعی، یافته

متناسب بشرای ایشن مؤسسشات     های استراتژی ، SWOTیس با استفاده از ماتراستناد قرار گرفته و 

 به یورت کلی پیشنهاد شده است.  

 از برخشی  ضشعف  و قشوت  نقشاط  بررسی»خود تحت عنوان  نامه ( در پایان1761خدمتیان ) -

، بشه تششریح آثشار و پیامشدهای     «یشاحبنظران  دیدگاه از ایران عالی آموزش سازی خوویی ابعاد

بهبشود آن ارائشه    را بشرای  راهكارهشایی  ر آموزش عالی پرداخته وسازی د مثبت و منفی خوویی

 کرده است.  

 چارچوب نظری

طور که اشاره شد، در این پژوه  برای تحلیل آثار و پیامدهای مشارکت بخ  خوویی  همان

در آموزش عالی از آراء مرتون استفاده شده است. چرا که وی در نظریه خود نه تنها کارکردهای 

 ژکارکردها را نیا مورد توجه قرار داده و بدان پرداخته است. مثبت بلكه ک



  
 
 
 
 
 

 166   ی در آموزش عالی ایرانآثار و پیامدهاي مشاركت بخش خصوص
 

 
 

کنندگان  ضمناً در انتخاب شیوه تحلیل نیا از نظریه مرتون مبنی بر تكیه بر دیدگاه مشاهده

کنندگان(  سود جسته و برای تحلیل آثار و پیامدهای مورد نظر از دیدگاه یاحبنظران )مشاهده

 استفاده شده است. 

کارکردهای بخ  خوویی آموزش عالی اعم از مثبت و یا منفی، فهرستی از  برای شناسایی

آثار و پیامدهای محتمل تهیه گردید. از جمله یاحبنظران و پژوهشگرانی که در تهیه این 

(، ویلكینسون و 5117توان به کرونكوویچ و پوزگا ) فهرست از آراء ایشان استفاده شده می

(، توکل 1765(، توفیقی )1792(، تودارو )1665ا )(، جون5111(، محمود )5112یوسف )

(، محدثی گیلوائی 1765من  ) (، آهون1761(، ربیعی و نظریان )1717(، فراستخواه )1767)

(، تسنیمی و 1717(، مهرخوان و غمخوار )1761(، نادری و دیگران )1761(، اسدی )1765)

(، مهرعلی زاده 1719، اردشیری )(1712(، باالزاده )1717(، آل آقا و دیگران )1711سجادی )

(، 1772(، شیرازی و دیگران )1711(، متوسلیان و آهنچیان )1712(، جاودانی و دیگران )1777)

 ( اشاره کرد. 1716( و مهرنیا )1717(، خورشیدی )1772رحیمی کلیشادی )

 فهرست آثار و پیامدهای بخش خصوصی آموزش عالی

 بت یا کارکردهای مفروض بخش خصوصی آموزش عالی(: آثار و پیامدهای مث1جدول شماره )

 مأخذ کارکردها

کاه  فشار ناشی از انتظار مردم از دولت )به 

 سبب تعدیل عرضه و تقاضا(

. کرونكوویچ و 1792. تودارو، 1711تسنیمی و سجادی، 

 .5117پوزگا، 

های داخلی )بین استانی( برای  کاستن از مهاجرت

 ادامه تحویل
 1767ان، مواحبه با خبرگ

های  کمک به تحقق بخشیدن به اهداف برنامه

 توسعه در امر آموزش عالی
 .1717مهرخوان و غمخوار، 

کاستن از مهاجرت افراد جویای تحویل به خارج 

 از کشور

. مهرنیا، 1717. مهرخوان و غمخوار، 1765محدثی گیلوائی، 

1716. 

 تأمین نیروی متخوص مورد نیاز کشور
. آل آقا و دیگران، 1717خوان و غمخوار، . مهر1767توکل، 

 .1761. اسدی، 1717

ارتقاء فرهنگ آموزش از طریق فراهم نمودن زمینه 

 دسترسی آسان مردم به آموزش عالی
 .1717مهرخوان و غمخوار، 
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 مأخذ کارکردها

ایجاد زمینه تحویل برای یدها هاار نفر در 

 مقاطع مختلف

 . متوسلیان و1712. جاودانی و دیگران، 1767توکل، 

 .1711آهنچیان، 

 .1717مهرخوان و غمخوار،  توسعه کالبدی فضای آموزشی

 .1717مهرخوان و غمخوار،  ها سازی آموزش عالی در استان بومی

 کمک در جهت برچیده شدن سد کنكور

 
 .1761. نادری و دیگران، 1717مهرخوان و غمخوار، 

 .5119. آل المكی، 1712اودانی و دیگران، . ج1767توکل،  های آموزش عالی تنوع بخشیدن به استراتژی

های دولتی و غیردولتی )ارتقاء  رقابت بین دانشگاه

 کیفیت(

. ویلكینسون و 1665. جونا، 5117کرونكوویچ و پوزگا، 

. 1717. مهرخوان و غمخوار، 5111. محمود، 5112یوسف، 

. جاودانی و 1712. باالزاده، 1711تسنیمی و سجادی، 

. 1717. خورشیدی، 1761دری و دیگران، . نا1712دیگران، 

. خدمتیان، 1717. فراستخواه، 1711متوسلیان و آهنچیان، 

1761. 

 استحكام بیشتر نظام آموزش عالی
. اردشیری، 1761. نادری و دیگران، 1711تسنیمی و سجادی، 

1719. 

وقت )حق  ایجاد شغل و درآمد برای مدرسان پاره

 التدریس(
 .1765مواحبه با خبرگان، 

استفاده از فریت اضافه اعضای هیأت علمی 

های دولتی برای تدریس و برطرف کردن  دانشگاه

 بخشی از نیاز مالی آنها

 .1761اسدی، 

ایجاد زمینه استخدام برای اعضای هیأت علمی و 

 کارکنان مؤسسات

. نادری و دیگران، 1761. اسدی، 1717مهرخوان و غمخوار، 

1761. 

ز و سرمایه ملی به خارج از جلوگیری از خروج ار

 کشور بابت ادامه تحویل دانشجویان
 .1765محدثی گیلوائی، 

استفاده از توان بخ  خوویی در توسعه 

 های الزم برای آموزش عالی زیرساخت
 .1761. نادری و دیگران، 1717مهرخوان و غمخوار، 

ایجاد زمینه اشتغال غیرمستقیم برای سایر ایناف 

 و اقشار

 

 .1765با خبرگان، مواحبه 
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 مأخذ کارکردها

افاای  بازده خوویی و عمومی در آموزش 

 عالی
 .1712جاودانی و دیگران، 

ایجاد زمینه برای تحویل اقشار مرفه در نظام 

 جویی به نفع طبقات محروم ای و یرفه شهریه

 

. جاودانی و 1711. متوسلیان و آهنچیان، 1767توکل، 

 .1711. تسنیمی و سجادی، 1712دیگران، 

های سرگردان به سوی آموزش  ت سرمایههدای

 عالی
 1767مواحبه با خبرگان، 

ایجاد امكانی برای دانشجویان برای دستیابی به 

 تر مشاغل مناسب

. نادری و 5111. ویلكینسون و یوسف، 5116یونسكو، 

 .1761دیگران، 

گری و هاینه دولت در بخ   کاه  تودی

 آموزش عالی

 

 

. 1717هرخوان و غمخوار، . م5117کرونكوویچ و پوزگا، 

. 1761. نادری و دیگران، 1761. اسدی، 1712باالزاده، 

. شیرازی و 1717. فراستخواه، 1712جاودانی و دیگران، 

 .1719. اردشیری، 1711. تسنیمی و سجادی، 1772دیگران، 

نظام قابل کنترل برای  به وجود آمدن یک خرده

 دولت در آموزش عالی
 .1765مواحبه با خبرگان، 

 .1761. ربیعی و نظریان، 1765محدثی گیلوائی،  کوچک کردن بدنه نیروی انسانی دولت

 .1761ربیعی و نظریان،  کاه  بوروکراسی اداری و تمرکاگرایی

کاه  فساد و انحراف ناشی از اختیارات دولتی 

 ها در سطح دانشگاه
 .1761. ربیعی و نظریان، 1765محدثی گیلوائی، 

 محتوای آموزشی ایجاد تنوع در
. نادری و دیگران، 1711. تسنیمی و سجادی، 1665جونا، 

1761. 

ها و  ایجاد فریتی برای بروز و ظهور اندیشه

 های افراد در خارج از چارچوب دولتی قابلیت
 .1711تسنیمی و سجادی، 

های علمی که بخ  دولتی  ورود به برخی عریه

 وارد نشده
 .1765مواحبه با خبرگان، 
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 آثار و پیامدهای منفی یا کژکارکردهای بخش خصوصی آموزش عالی (:2ول شماره )جد

 مأخذ کژکارکردها

 تأکید بر افاای  کمی آموزش عالی
 . یالحی1761. خدمتیان، 1712. جاودانی و دیگران، 1767توکل، 

 .1761 دیگران، و

گیری مؤسسات آموزش عالی ضعیف  شكل

 و ناکارآمد

. خدمتیان، 1761. نادری و دیگران، 1712جاودانی و دیگران، 

1761. 

ورود داوطلبان فاقد یالحیت برای تحویل 

 در مراکا آموزش عالی غیرانتفاعی
 .1765. محدثی گیلوائی، 1767توکل، 

رشد نامتوازن علمی )گرای  به توسعه علوم 

 های دیگر( توجهی به عریه انسانی و کم
 .1767مواحبه با خبرگان، 

 .1765. محدثی گیلوائی، 1767توکل،  گرایی در جامعه مدرك کمک به ترویج

 باال رفتن هاینه مردم بابت آموزش
 نظریان، و . ربیعی1761. خدمتیان، 1712جاودانی و دیگران، 

1761. 

های جناحی و  ایجاد زمینه برای بروز ظرفیت

سیاسی در مؤسسات آموزش عالی 

 غیرانتفاعی

 .1765من ،  آهون

 بری اجتماعی در جامعهافاای  نابرا

 

. جاودانی و 1765. محدثی گیلوائی، 1792. تودارو، 5111محمود، 

. ربیعی و 1772. رحیمی کلیشادی، 1712. باالزاده، 1712دیگران، 

 .1761نظریان، 

 روش تحقیق
توان برحسب روش، در زمره تحقیقات توییفی و از نظر هدف به عنوان یک  این پژوه  را می

 ی به شمار آورد.  پژوه  کاربرد

در تحقیق حاضر، آثار و پیامدهای بخ  خوویی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته 

است. بدین منظور فهرستی از موارد محتمل تهیه شده و برای سنج ، به یورت پرسشنامه در 

 اختیار پژوهیدگان قرار گرفته است.  

و دربرگیرنده طیف متنوعی از الیه یا قشر  6جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل 

 مسئولین اجرایی، پژوهشگران و خبرگان به شرح زیر است:  
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 (: توزیع فراوانی جامعه آماری برحسب الیه یا قشر مورد بررسی3جدول شماره )

 عنوان الیه یا قشر ردیف
تعداد پرسشنامه 

 دریافتی

 11 مدیران ارشد آموزشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1

5 
مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش غیردولتی، وزارت علوم تحقیقات و 

 فناوری
7 

 9 آموزش عالی ریای اعضای هیأت علمی مؤسسه پژوه  و برنامه 7

2 
مدیران و کارشناسان مرکا نظارت و ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
2 

 15 یرانتفاعیغ -اعضاء شورای مرکای اتحادیه مؤسسات غیردولتی 2

 1 اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 9

 2 های مجلس شورای اسالمی کارشناسان مرکا پژوه  7

 2 مسئولین و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 1

 57 پژوهشگران و استادان دانشگاه 6

 72 جمع 

 

نامه استفاده شده است.  یوه پیمای  و اباار پرس ها در این تحقیق از ش برای گردآوری داده

تن از خبرگان،  57بدین منظور ابتدا با سود جستن از مطالعه اسناد و مدارك، مواحبه عمیق با 

شرکت در جلسات بحث گروهی و تجربه زیسته محقق، فهرستی از آثار و پیامدهای محتمل 

د یاد شده )به انضمام مقوالتی از مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی تهیه شد. سپس موار

 از مرکب) مختلط پرسشنامه یورت های موجود در این بخ ( به ها و چال  قبیل آسیب

 افراد بین روایی، سنج  و اولیه تست از پس پرسشنامه این. گردید تنظیم( باز و بسته سؤاالت

  .شد توزیع بررسی مورد جامعه در

عتبار یوری )محتوایی( استفاده شده است. بدین برای تعیین روایی پرسشنامه از روش ا

تن از خبرگان که جملگی از  11منظور پس از نگارش فرم سؤاالت و تنظیم آن، برای داوری ناد 

اندرکار امور آموزش عالی بودند، ارائه شد که سرانجام پس از اعمال  استادان دانشگاه و دست

 ایالحات پیشنهادی، مورد تأیید قرار گرفت. 
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 KMOمقدار  است و از آنجا که استفاده شده عاملی از تحلیل نیا ای سازه ی سنج  رواییبرا

ای با توجه به همبستگی موجود مورد  روایی سازه بیشتر بود، 7/1در کلیه ابعاد تعیین شده، از 

 تأیید قرار گرفت. 

 بین در پرسشنامه 52 پایلوت تعداد مرحله در و امر ابتدای در پرسشنامه، پایایی تعیین منظور به

با  پایایی )آلفای کرونباخ( برابر ها، ضریب داده تحلیل و تجایه از پس شد و توزیع آماری، جامعه

  آمد. دست به 677/1

برای سنج  پایایی  کرونباخ آلفای ضریب از دیگر پس از اتمام مرحله گردآوری، بار

بیشتر بود، پایایی اباار  7/1از ( 115/1استفاده شد و با توجه به آن که مقدار ضریب مذکور )

 گردآوری مورد تأیید قرار گرفت. 

افاار  های گردآوری شده استخراج گردیده و با استفاده از نرم برای تجایه و تحلیل، ابتدا داده

های آمار  ها بدواً با استفاده از فرآورده مورد پردازش قرار گرفت. برای تحلیل یافته SPSSآماری 

های مرکای و  اول توزیع فراوانی )برحسب درید( و برخی مشخوهتوییفی مانند جد

پیامدهای مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی از دیدگاه  و پراکندگی، به توییف آثار

ای( به مقایسه  تک نمونهT یاحبنظران پرداخته شد. سپس با استفاده از آمار استنباطی )آزمون 

 اقدام گردید.  میانگین به دست آمده با سطح مورد انتظار

 ها  تحلیل یافته

مروری بر آنچه آورده شد، گویای آن است که فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و 

پیامدهای مختلفی را به همراه داشته است. نظر به تعدد و تنوع موارد یاد شده، در این قسمت 

تقسیم کرده و سپس به ابتدا آن را برحسب سؤاالت تحقیق به دو دسته کارکردها و کژکارکردها 

 های مذکور اقدام شده است. تشریح هریک از دسته

در نظر گرفته شده و برای تعیین  2تا  1توضیح: در این پژوه  دامنه تغییرات میانگین از 

قسمتی به شرح زیر استفاده موقعیت هریک از آثار و پیامدهای مورد بررسی از یک طیف پنج 

 شده است:  

(، بسیار 1/1 -26/5(، کم )9/5 -76/7(، تا حدی )2/7 -16/2(، زیاد )5/2 -2بسیار زیاد )

 (1 -76/1کم )
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 آثار و پیامدهای مثبت )کارکردها(
توان در پنج دسته به شرح  مجموعه پیامدهای مثبت فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی را می

 مرتب شده است.  مندرج در جدول زیر ارائه کرد. الزم به ذکر است این موارد برحسب میانگین

 

 بندی آثار و پیامدهای مثبت مورد مطالعه (: رتبه4جدول شماره )

 رتبه میانگین نوع پیامد

 1 75/7 اجتماعی و فرهنگی

 5 71/7 آموزشی

 7 57/7 مالی و اقتوادی

 2 17/7 ساختار اداری و سازمانی

 2 19/7 پژوهشی -علمی

 

 و اجتماعی پیامدهای و آثار میان این رد توان دریافت که به جدول فوق می نگاهی با

آموزشی، مالی و  پیامدهای ترتیب، به آن از پس و بوده برخوردار رتبه باالترین از فرهنگی

 .دارد اقتوادی، اداری و سازمانی و علمی و پژوهشی قرار

  فرهنگی و اجتماعی آثار و پیامدهای

فرهنگی در پی داشته است.  و عیفعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و پیامدهای اجتما

 توان برحسب رتبه، در جدول زیر مالحظه کرد: اهم این موارد را می

 فرهنگی و اجتماعی پیامدهای و (: آثار5جدول شماره )

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
  مقدار

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 به) دولت از مردم انتظار از ناشی فشار کاه 

 (تقاضا و عرضه تعدیل سبب
91/7 17/1 17/2 77 111/1 

 برای( استانی بین) داخلی های مهاجرت از کاستن

 تحویل ادامه
21/7 15/1 61/2 75 111/1 

 115/1 77 55/7 12/1 76/7 های برنامه اهداف به بخشیدن تحقق به کمک
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 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
  مقدار

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 عالی آموزش امر در توسعه

 خارج به تحویل جویای افراد مهاجرت از کاستن

 کشور از
51/7 12/1 51/5 72 152/1 

 211/1 72 97/1 15/1 11/7 کشور نیاز مورد متخوص نیروی تأمین

 نمودن فراهم طریق از آموزش فرهنگ ارتقاء

 عالی آموزش به مردم آسان دسترسی زمینه
12/7 11/1 22/1 77 926/1 

 

 فشار کاه  عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای جمله از -

درید از  1/91های پژوه  بیانگر آن است که  یافته. دولت است از مردم انتظار از ناشی

درید از آنان نیا تا  57 دانند. یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد می

درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار  5/19حدی به وجود این پیامد قائل بوده و حال آن که 

تأثیر مشارکت بخ  خوویی در  توان ( می91/7با توجه به میانگین به دست آمده ) اند. هکم گفت

 این باره را در سطح زیاد ارزیابی کرد. 

 از شود، می انجام تحویل ادامه منظور به که( استانی بین) داخلی های مهاجرت از کاستن -

 شده طرح عالی زشآمو در خوویی بخ  مشارکت برای که است پیامدهایی و آثار جمله

درید از یاحبنظران پیامد یاد شده را  6/21توان دریافت  های تحقیق می با توجه به یافته .است

 7/17درید نیا تا حدی به وجود آن قائل بوده و البته  2/57دانند.  در سطح زیاد و بسیار زیاد می

( 21/7بر پایه میانگین حایله )اند.  درید نیا تأثیر آن را در سطح کم و یا بسیار کم ارزیابی کرده

 توان در مجموع وجود این پیامد را در سطح زیاد مورد تأیید قرار داد.  می

 تحقق به کمک عالی، آموزش در خوویی بخ  پیامدهای مشارکت و دیگر آثار از -

های تحقیق  عالی است. با توجه به یافته آموزش امر در توسعه های برنامه اهداف به بخشیدن

دانند.  درید از یاحبنظران پیامد یاد شده را در سطح زیاد و بسیار زیاد می 21ان دریافت تو می

درید نیا تأثیر آن را در سطح کم  7/51درید نیا تا حدی به وجود آن قائل بوده و البته  7/56

توان در مجموع وجود این  ( می76/7اند. بر پایه میانگین حایله ) و یا بسیار کم ارزیابی کرده

 پیامد را تا حدودی تأیید کرد.
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پیامدهای  و آثار دیگر از کشور از خارج به تحویل جویای افراد مهاجرت از کاستن -

 21نتایج به دست آمده گویای آن است که  .عالی است آموزش در خوویی بخ  مشارکت

 7/52اند.  درید از یاحبنظران وجود پیامد یاد شده را در سطح زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده

درید نیا آن را در سطح کم و  7/59درید نیا آن را تا حدی پذیرفته و این در حالی است که 

توان وجود این پیامد را نیا تا  ( می51/7اند. با توجه به میانگین به دست آمده ) بسیار کم گفته

 حدودی پذیرفت. 

 نیروی تأمین عالی، آموزش در خوویی بخ  پیامدهای مشارکت و آثار دیگر از -

درید از یاحبنظران  7/77نتایج تحقیق گویای آن است که  .کشور است نیاز مورد متخوص

درید نیا وجود آن را تا  21اند.  وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد ذکر کرده

. با اند درید از آنان نیا آن را در سطح کم و حتی بسیار کم گفته 7/59حدی پذیرفته و البته 

توان تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این باره  ( در مجموع می11/7توجه به میانگین حایله )

 را تا حدودی مورد پذیرش قرار داد.

از جمله دستاوردهای مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی، گسترش مراکا  -

برخی این دانشگاهی در سطح کشور و امكان دسترسی بیشتر مردم بدان است که البته به زعم 

های تحقیق بیانگر  شود. یافته نكته موجب ارتقاء فرهنگ آموزش و پژوه  در سطح جامعه می

درید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد ارزیابی  1/77آن است که 

یا آن را درید ن 2/51درید از آنان این تأثیر را تا حدی پذیرفته و  1/77اند. حال آن که  کرده

توان تأثیر  ( می12/7اند. با توجه به میانگین به دست آمده ) در سطح کم و یا خیلی کم گفته

 مشارکت بخ  خوویی در این باره را تا حدودی دانست. 

 آثار و پیامدهای آموزشی

در پی داشته است. اهم این  فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و پیامدهای آموزشی

 وان برحسب رتبه، در جدول زیر مالحظه کرد:ت موارد را می
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 آموزشی پیامدهای و (: آثار6جدول شماره )

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
  مقدار

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 مقاطع در نفر هاار یدها برای تحویل زمینه ایجاد

 آنها به الزم تسهیالت و خدمات ارائه و مختلف
2 17/1 15/6 77 111/1 

 111/1 72 75/2 16/1 22/7 آموزشی فضای کالبدی هتوسع

 111/1 77 75/7 19/1 22/7 ها استان در عالی آموزش سازی بومی

 117/1 77 17/7 17/1 21/7 کنكور سد شدن برچیده جهت در کمک

 719/1 77 17/1 15/1 17/7 عالی آموزش های استراتژی به بخشیدن تنوع

 ارتقاء) ردولتیغی و های دولتی دانشگاه بین رقابت

 (کیفیت
61/5 52/1 16/1- 77 659/1 

 116/1 77 -21/5 11/1 71/5 عالی آموزش نظام بیشتر استحكام

 

 شده، ذکر عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت برای که پیامدهایی و آثار دیگر از -

 به الزم تسهیالت و خدمات ارائه و مختلف مقاطع در نفر هاار یدها برای تحویل زمینه ایجاد

درید از یاحبنظران وجود پیامد یاد  7/72نتایج به دست آمده گویای آن است که  .است آنها

درید نیا آن را تا حدی پذیرفته و این  9/17اند.  شده را در سطح زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده

به میانگین  اند. با توجه درید آن را در سطح کم و یا بسیار کم گفته 1/9در حالی است که فقط 

توان تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این باره را در سطح زیاد مورد  ( می2به دست آمده )

 پذیرش قرار داد. 

 بخ  مشارکت برای که است پیامدهایی و آثار دیگر از آموزشی، فضای کالبدی توسعه -

درید از  91نتایج تحقیق گویای آن است که . است شده طرح عالی آموزش در خوویی

درید نیا وجود  51اند.  یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد ذکر کرده

اند.  درید از آنان نیا آن را در سطح کم و حتی بسیار کم گفته 51آن را تا حدی پذیرفته و البته 

توان تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این  ( در مجموع می22/7با توجه به میانگین حایله )

 باره را تا حد زیادی مورد تأیید قرار داد.

 سازی بومی عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای جمله از -

درید از یاحبنظران  2/21های پژوه  بیانگر آن است که  است. یافته ها استان در عالی آموزش
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درید از آنان نیا تا حدی به وجود  2/51 دانند. وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد می

با توجه  اند. درید آن را در سطح کم و یا بسیار کم گفته 7/51این پیامد قائل بوده و حال آن که 

تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این باره را در سطح  توان ( می22/7به میانگین به دست آمده )

 زیاد ارزیابی کرد. 

 برای که است پیامدهایی و آثار جمله از ،کنكور سد شدن برچیده جهت در کمک -

توان  های تحقیق می با توجه به یافته .است شده طرح عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت

 7/56دانند.  درید از یاحبنظران پیامد یاد شده را در سطح زیاد و بسیار زیاد می 21دریافت 

د نیا تأثیر آن را در سطح کم و یا دری 7/51درید نیا تا حدی به وجود آن قائل بوده و البته 

توان در مجموع وجود این پیامد را  ( می21/7اند. بر پایه میانگین حایله ) بسیار کم ارزیابی کرده

 در سطح زیاد تأیید کرد.

 یكی از آثار و پیامدهای مطرح درباره مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی، تنوع -

درید  9/21های تحقیق بیانگر آن است که  ست. یافتهعالی ا آموزش های استراتژی به بخشیدن

اند. حال آن که  از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد ارزیابی کرده

درید نیا آن را در سطح کم و یا  7/52درید از آنان این تأثیر را تا حدی پذیرفته و  1/77

توان تأثیر مشارکت بخ   ( می17/7دست آمده ) اند. با توجه به میانگین به خیلی کم گفته

 خوویی در این باره را تا حدودی مورد تأیید قرار داد. 

ایجاد  عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای و آثار جمله از -

شود.  می کیفیت ارتقاء غیردولتی است که معموالً منجر به و دولتی های دانشگاه بین رقابت

درید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح  1/77های تحقیق گویای آن است که  تهیاف

 1/77درید نیا آن را تا حدی پذیرفته و البته در این میان  2/51دانند.  زیاد و یا بسیار زیاد می

اند. به هر ترتیب با توجه به میانگین به  درید نیا وجود آن را در سطح کم و یا بسیار کم گفته

توان تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این زمینه را یرفاً تا حدودی  ( می61/5دست آمده )

 مورد پذیرش قرار داد.

 بخ  مشارکت برای که است پیامدهایی دیگر از عالی، آموزش نظام به بخشیدن استحكام -

نتایج به دست آمده بیانگر آن است که از مجموع  .است شده طرح عالی آموزش در خوویی

درید تا حدی و  7/71درید وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد،  9/55حبنظران، یا
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اند. با توجه به میانگین به دست آمده  درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار کم گفته 2/77

توان اظهار داشت به عقیده یاحبنظران مشارکت بخ  خوویی در این باره یرفاً  ( می71/5)

 کمی مؤثر بوده است. به مقدار 

 آثار و پیامدهای مالی و اقتصادی

در پی داشته است. اهم  اقتوادی و فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و پیامدهای مالی

 توان برحسب رتبه، در جدول زیر مالحظه کرد: این موارد را می

 اقتصادی و مالی پیامدهای و (: آثار7جدول شماره )

 میانگین مؤلفه
 انحراف

 معیار
  مقدار

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 حق) وقت پاره مدرسان برای درآمد و شغل ایجاد

 (التدریس
76/7 12/1 27/9 77 111/1 

 علمی هیأت اعضای اضافه فریت از استفاده

 کردن برطرف و تدریس برای دولتی های دانشگاه

 آنها مالی نیاز از بخشی

91/7 11/1 75/7 77 111/1 

 و علمی هیأت اعضای برای استخدام هزمین ایجاد

 غیرانتفاعی مؤسسات کارکنان
22/7 12/1 71/7 72 111/1 

 از خارج به ملی سرمایه و ارز خروج از جلوگیری

 دانشجویان تحویل ادامه بابت کشور
79/7 19/1 67/5 72 112/1 

 زیر توسعه در خوویی بخ  توان از استفاده

 عالی آموزش برای الزم های ساخت
72/7 66/1 15/2 72 117/1 

 و ایناف سایر برای غیرمستقیم اشتغال زمینه ایجاد

 اقشار
71/7 17/1 26/5 77 112/1 

 769/1 71 12/1 69/1 16/7 عالی آموزش در عمومی و خوویی بازده افاای 

 نظام در مرفه اقشار تحویل برای زمینه ایجاد

 محروم طبقات نفع به جویی یرفه و ای شهریه
67/5 12/1 51/1- 77 157/1 

 259/1 72 -97/1 61/1 67/5 عالی آموزش سوی به سرگردان های سرمایه هدایت

 به دستیابی برای دانشجویان برای امكانی ایجاد

 تر مناسب مشاغل
19/5 66/1 19/1- 72 521/1 
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 که است پیامدهایی جمله از ،(التدریس حق) وقت پاره مدرسان برای درآمد و شغل ایجاد -

نتایج به دست آمده بیانگر آن  .است شده طرح عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت یبرا

درید وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد،  9/97است که از مجموع یاحبنظران، 

اند. با توجه به  درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار کم گفته 2/17درید تا حدی و  6/11

توان اظهار داشت به عقیده یاحبنظران مشارکت بخ   ( می76/7ده )میانگین به دست آم

 خوویی در این باره تا حد زیادی مؤثر بوده است.

از جمله آثار و پیامدهایی که برای فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی فرض شده،  -

كان های دولتی با استفاده از ام برطرف کردن بخشی از نیاز مالی اعضای هیأت علمی، دانشگاه

های تحقیق حاکی از  تدریس در فریت اضافی آنها در مراکا آموزش عالی غیردولتی است. یافته

دانند.  درید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد می 1/91آن است که 

 درید از آنان تا حدی به وجود آن قائل بوده و این در حالی است که تنها 2/75در این میان 

اند. در مجموع با توجه به میانگین آراء  درید از آنان، تأثیر آن را کم و یا بسیار کم گفته 1/9

توان دریافت آنان تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این زمینه را تا حد  ( می91/7یاحبنظران )

 دانند.  زیادی می

، ایجاد عالی طرح شده آموزش در خوویی بخ  از جمله پیامدهایی که برای مشارکت -

زمینه جذب و به کارگیری تعداد کثیری از کارکنان و مدرسان عضو هیأت علمی است که نیروی 

کند.  غیرانتفاعی را فراهم می -انسانی الزم برای فعالیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

درید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح  7/27های تحقیق گویای آن است که  یافته

 2/17درید نیا آن را تا حدی پذیرفته و البته در این میان  7/52دانند.  یا بسیار زیاد می زیاد و

اند. به هر ترتیب با توجه به میانگین به  درید نیا وجود آن را درسطح کم و یا بسیار کم گفته

توان تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این زمینه را در سطح زیاد  ( می22/7دست آمده )

 رد.ارزیابی ک

 دانشجویان، تحویل ادامه بابت کشور از خارج به ملی سرمایه و ارز خروج از جلوگیری -

 .است شده طرح عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت برای که است پیامدهایی دیگر از

درید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح  7/22های تحقیق گویای آن است که  یافته

درید نیا وجود آن را تا حدی دانسته و البته در این میان  75اند.  یاد گفتهزیاد و حتی بسیار ز
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دانند. با نگاهی بر میانگین آراء یاحبنظران  درید نیا آن را در سطح کم و بسیار کم می 7/55

توان گفت که آنان به تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این زمینه تا حدودی قائل  ( می79/7)

 هستند.

 شده، ذکر عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت برای که پیامدهایی و ارآث دیگر از -

است. نتایج به  عالی آموزش برای الزم های ساخت زیر توسعه در این بخ  توان از استفاده

درید از یاحبنظران وجود پیامد یاد شده را در سطح زیاد  7/22دست آمده گویای آن است که 

درید نیا آن را تا حدی پذیرفته و این در حالی است که  7/72 اند. و بسیار زیاد ارزیابی کرده

( 72/7اند. با توجه به میانگین به دست آمده ) درید نیا آن را در سطح کم و بسیار کم گفته 51

 توان وجود این پیامد را نیا تا حدودی پذیرفت.  می

 پیامدهای و آثار جمله مختلف، از اقشار و ایناف برای غیرمستقیم اشتغال زمینه ایجاد -

 7/27نتایج به دست آمده گویای آن است  .است عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت

درید نیا  1/77دانند.  درید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد می

به هر اند.  درید نیا تأثیر آن را کم و یا بسیار کم ذکر کرده 57وجود آن را تا حدی دانسته و 

توان دریافت یاحبنظران تأثیر مشارکت  ( می71/7ترتیب با توجه به میانگین به دست آمده )

 کنند.  بخ  خوویی در این زمینه را تا حدودی برآورد می

 بازده افاای  عالی، آموزش در خوویی بخ  پیامدهای مشارکت و آثار دیگر از -

درید از  7/72گویای آن است که نتایج تحقیق  .است عالی آموزش در عمومی و خوویی

درید نیا  1/79اند.  یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد ذکر کرده

درید از آنان نیا آن را در سطح کم و حتی بسیار کم  5/56وجود آن را تا حدی پذیرفته و البته 

ان تأثیر مشارکت بخ  خوویی تو ( در مجموع می16/7اند. با توجه به میانگین حایله ) گفته

 در این باره را تا حدودی مورد تأیید قرار داد.

 طبقات نفع به جویی یرفه و ای شهریه نظام در مرفه اقشار تحویل برای زمینه ایجاد -

 عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای و آثار دیگر از محروم، یكی

درید از یاحبنظران به وجود این  1/71ق حاکی از آن است که های تحقی مروری بر یافته. است

درید از آنان، این پیامد را تا حدی پذیرفته و  1/77پیامد قائل هستند. و این در حالی است که 
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( 67/5اند. بر پایه میانگین آراء یاد شده ) درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار کم گفته 5/72

 خ  خوویی در این باره یرفاً تا حدودی قابل پذیرش است.توان دریافت مشارکت ب می

 مطرح پیامدهای و آثار دیگر از عالی، یكی آموزش سوی به سرگردان های سرمایه هدایت -

های تحقیق بیانگر آن است که  یافته .است عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره

اند.  زیاد و یا بسیار زیاد ارزیابی کردهدرید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح  7/59

درید نیا آن را در سطح  7/72درید از آنان این تأثیر را تا حدی پذیرفته و  7/71حال آن که 

توان تأثیر مشارکت  ( می67/5اند. با توجه به میانگین به دست آمده ) کم و یا خیلی کم گفته

 بخ  خوویی در این باره را تا حدودی دانست.

 ایجاد عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای و آثار یگرد از -

نتایج تحقیق حاکی از آن . است تر مناسب مشاغل به دستیابی منظور به دانشجویان برای امكانی

درید تأثیر فعالیت بخ  خوویی در این باره را در سطح  52است که از مجموع یاحبنظران، 

درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار کم  7/71درید تا حدی و  7/22زیاد و بسیار زیاد، 

توان دریافت که یاحبنظران تا حدودی به وجود  ( می19/5اند. با توجه به میانگین حایله ) گفته

 این پیامد قائل هستند.

 سازمانی -آثار و پیامدهای ساختار اداری

ری و سازمانی در پی داشته است. اهم فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و پیامدهای ادا

 توان برحسب رتبه، در جدول زیر مالحظه کرد: این موارد را می

 سازمانی -اداری ساختار پیامدهای و (: آثار8جدول شماره )

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
  مقدار

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 آموزش بخ  در دولت هاینه و گری تودی کاه 
 عالی

96/7 17/1 22/2 75 111/1 

 دولت برای کنترل قابل نظام خرده یک آمدن وجود به
 عالی آموزش در

57/7 12/1 11/5 97 121/1 

 721/1 72 62/1 55/1 17/7 دولت انسانی نیروی بدنه کردن کوچک
 916/1 72 -21/1 12/1 67/5 تمرکاگرایی و اداری بوروکراسی کاه 
 در دولتی راتاختیا از ناشی انحراف و فساد کاه 

 ها دانشگاه سطح
92/5 55/1 27/5- 75 119/1 
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 کاه  عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای جمله از -

های پژوه  بیانگر آن است که  یافته .است عالی آموزش بخ  در دولت هاینه و گری تودی

درید  2/71 دانند. سیار زیاد میدرید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و ب 1/22

درید نیا آن را در سطح  7/17از آنان نیا تا حدی به وجود این پیامد قائل بوده و حال آن که 

تأثیر مشارکت  توان ( می96/7با توجه به میانگین به دست آمده ) اند. کم و یا بسیار کم گفته

 بخ  خوویی در این باره را در سطح زیاد ارزیابی کرد. 

 محتاط دانشگاه) عالی آموزش در دولت برای کنترل قابل نظام خرده یک آمدن وجود هب -

 خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای و آثار دیگر از ، یكی(خواه جمهوری برابر در

درید از  1/22های تحقیق حاکی از آن است که  مروری بر یافته .عالی، است آموزش در

سیار زیاد به وجود این پیامد قائل هستند. و این در حالی است که یاحبنظران در سطح زیاد و ب

درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار  55درید از آنان، این پیامد را تا حدی پذیرفته و  1/77

توان دریافت مشارکت بخ  خوویی در  ( می57/7اند. بر پایه میانگین آراء یاد شده ) کم گفته

 قابل پذیرش است. این باره یرفاً تا حدودی

 عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای و آثار جمله از -

درید از  79های تحقیق گویای آن است که  یافته .است دولت انسانی نیروی بدنه کردن کوچک

 درید نیا آن را تا 7/71دانند.  یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد می

درید نیا وجود آن را درسطح کم و یا بسیار کم  7/77حدی پذیرفته و البته در این میان 

توان تأثیر مشارکت بخ   ( می17/7اند. به هر ترتیب با توجه به میانگین به دست آمده ) گفته

 خوویی در این زمینه را تا حدودی تأیید کرد.

 بخ  پیامدهای مشارکت و رآثا جمله از تمرکاگرایی، و اداری بوروکراسی کاه  -

درید از  7/56نتایج به دست آمده گویای آن است که . عالی است آموزش در خوویی

درید نیا وجود آن را  75دانند.  یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد می

ه هر ترتیب با اند. ب درید نیا تأثیر آن را کم و یا بسیار کم ذکر کرده 9/71تا حدی دانسته و 

توان دریافت یاحبنظران تأثیر مشارکت بخ   ( می67/5توجه به میانگین به دست آمده )

 اند.  خوویی در این زمینه را تا حدودی پذیرفته
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 انحراف و فساد کاه  عالی، آموزش در خوویی بخ  پیامدهای مشارکت دیگر از -

ج به دست آمده بیانگر آن است که از نتای. ها است دانشگاه سطح در دولتی اختیارات از ناشی

درید تا  1/51درید وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد،  55مجموع یاحبنظران، 

اند. با توجه به میانگین به دست  درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار کم گفته 7/26حدی و 

کت بخ  خوویی در این باره توان اظهار داشت به عقیده یاحبنظران مشار ( می92/5آمده )

 یرفاً به مقدار کمی مؤثر بوده است.  

 پژوهشی -آثار و پیامدهای علمی

فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و پیامدهای علمی و پژوهشی در پی داشته است. 

 توان برحسب رتبه، در جدول زیر مالحظه کرد: اهم این موارد را می

 پژوهشی -علمی ایپیامده و (: آثار9جدول شماره )

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
  مقدار

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 و ها اندیشه ظهور و بروز برای فریتی ایجاد

 دولتی چارچوب از خارج در افراد های قابلیت
27/7 15/1 15/2 72 111/1 

 دولتی بخ  که علمی های عریه برخی به ورود

 نشده وارد
29/5 55/1 11/7- 72 117/1 

 

 چارچوب از خارج در افراد های قابلیت و ها اندیشه ظهور و بروز برای فریتی ایجاد -

. است عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای از دیگر یكی دولتی،

درید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح  9/21های تحقیق گویای آن است که  یافته

درید نیا وجود آن را تا حدی دانسته و البته در این میان  7/59اند.  زیاد گفتهزیاد و حتی بسیار 

دانند. با نگاهی بر میانگین آراء یاحبنظران  درید نیا آن را در سطح کم و بسیار کم می 7/12

توان گفت که آنان به تأثیر مشارکت بخ  خوویی در این زمینه تا حد زیادی قائل  ( می27/7)

 هستند.

 ورود عالی، آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای و آثار یگرد از -

 کرده پیدا ورود کمتر یا و نشده وارد بدان دولتی بخ  که است علمی های عریه برخی به
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درید تأثیر فعالیت بخ   51است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از مجموع یاحبنظران، 

درید نیا آن  9/29درید تا حدی و  7/77زیاد و بسیار زیاد، خوویی در این باره را در سطح 

توان دریافت که  ( می29/5اند. با توجه به میانگین حایله ) را در سطح کم و یا بسیار کم گفته

 یاحبنظران یرفاً به مقدار کمی به وجود این پیامد قائل هستند. 

 آثار و پیامدهای منفی )کژکارکردها(
مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی پیامدهای منفی یا کژکارکردهایی عالوه بر آثار مثبت، 

توان آنها را در ذیل دو دسته به شرح مندرج در جدول زیر  را نیا در پی داشته است که می

 مالحظه کرد:

 بندی آثار و پیامدهای منفی مورد مطالعه (: رتبه11جدول شماره )

 رتبه میانگین نوع آسیب

 1 72/7 آموزشی -علمی

 5 12/7 اجتماعی و فرهنگی
 

توان دریافت رتبه پیامدهای منفی مشارکت بخ  خوویی در  با توجه به جدول فوق می

 امور علمی و آموزشی باالتر از امور اجتماعی و فرهنگی است.

 آموزشی -آثار و پیامدهای علمی

ته است. فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و پیامدهای علمی و آموزشی در پی داش

 توان برحسب رتبه، در جدول زیر مالحظه کرد: اهم این موارد را می

 آمورشی -علمی پیامدهای و (: آثار11جدول شماره )

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
  مقدار

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 111/1 77 62/6 62/1 11/2 عالی آموزش کمی افاای  بر تأکید
 و ضعیف لیعا آموزش مؤسسات گیری شكل

 ناکارآمد
65/7 61/1 11/1 72 111/1 

 در تحویل برای یالحیت فاقد داوطلبان ورود
 دانشگاه

22/7 11/1 17/7 77 111/1 

 علوم توسعه به گرای ) علمی نامتوازن رشد
 (دیگر های عریه به توجهی کم و انسانی

22/7 12/1 72/7 77 111/1 
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 تأکید عالی، آموزش در خوویی بخ  شارکتم درباره مطرح پیامدهای و آثار جمله از -

درید از  1/11های تحقیق گویای آن است که  یافته. است عالی در آموزش کمی افاای  بر

درید نیا آن را تا  5/15دانند.  یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد می

اند.  را درسطح کم و یا بسیار کم گفته درید نیا وجود آن 1/9حدی پذیرفته و البته در این میان 

توان تأثیر مشارکت بخ  خوویی  ( می11/2به هر ترتیب با توجه به میانگین به دست آمده )

 در این زمینه را در سطح زیاد ارزیابی کرد.

 منفی پیامدهای و آثار دیگر از ناکارآمد، و ضعیف عالی آموزش مؤسسات گیری شكل -

نتایج تحقیق گویای  .است شده طرح عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت برای که است

درید از یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد ذکر  91آن است که 

درید از آنان، آن را در سطح کم و  1درید نیا وجود آن را تا حدی پذیرفته و تنها  52اند.  کرده

توان تأثیر مشارکت  ( در مجموع می65/7میانگین حایله )اند. با توجه به  حتی بسیار کم گفته

 بخ  خوویی در این باره را در سطح زیاد مورد پذیرش قرار داد.

 کشه  است منفی پیامدهای دیگر از دانشگاه، در تحویل برای یالحیت فاقد داوطلبان ورود -

بیشانگر آن  نتایج به دست آمده  .است شده طرح عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت برای

درید وجود این پیامد را در سشطح زیشاد و بسشیار زیشاد،      7/21است که از مجموع یاحبنظران، 

انشد. بشا توجشه بشه      درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار کشم گفتشه   16درید تا حدی و  2/75

توان اظهشار داششت بشه عقیشده یشاحبنظران مششارکت بخش          ( می22/7میانگین به دست آمده )

 ر این باره تا حد زیادی مؤثر بوده است.  خوویی د

 ،(دیگر های عریه به توجهی کم و انسانی علوم توسعه به گرای ) علمی نامتوازن رشد -

های  یافته. است عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای از دیگر یكی

د را در سطح زیاد و درید از یاحبنظران وجود این پیام 7/21تحقیق حاکی از آن است که 

درید از آنان تا حدی به وجود آن قائل بوده و این در  57دانند. در این میان  بسیار زیاد می

اند. در مجموع با  درید از آنان، تأثیر آن را کم و یا بسیار کم گفته 7/52حالی است که تنها 

مشارکت بخ  خوویی توان دریافت آنان تأثیر  ( می22/7توجه به میانگین آراء یاحبنظران )

 دانند.  در این زمینه را تا حد زیادی می
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 آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
فرهنگی در پی داشته است.  و فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و پیامدهای اجتماعی

 توان برحسب رتبه، در جدول زیر مالحظه کرد: اهم این موارد را می

 فرهنگی و اجتماعی امدهایپی و (: آثار12جدول شماره )

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
  مقدار

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 111/1 77 71/2 52/1 91/7 جامعه در گرایی مدرك ترویج به کمک

 111/1 77 29/7 67/1 21/7 آموزش بابت مردم هاینه رفتن باال

 و جناحی های ظرفیت بروز برای زمینه ایجاد

 غیرانتفاعی مؤسسات در سیاسی
12/5 57/1 15/1- 72 592/1 

 112/1 77 -17/5 12/1 92/5 جامعه در اجتماعی نابرابری افاای 

 

 شده، ذکر عالی آموزش در خوویی بخ  مشارکت برای که پیامدهایی و آثار دیگر از -

 1/91نتایج به دست آمده گویای آن است که  .است جامعه در گرایی مدرك ترویج به کمک

 9/51اند.  یاحبنظران وجود پیامد یاد شده را در سطح زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده درید از

درید نیا آن را در سطح کم و  9/17درید نیا آن را تا حدی پذیرفته و این در حالی است که 

توان وجود این پیامد را نیا تا  ( می91/7اند. با توجه به میانگین به دست آمده ) بسیار کم گفته

 زیادی پذیرفت.  حد

 بخ  مشارکت درباره مطرح پیامدهای جمله از آموزش، بابت مردم هاینه رفتن باال -

درید از  7/21های پژوه  بیانگر آن است که  یافته. است عالی آموزش در خوویی

درید از آنان نیا تا  7/56 دانند. یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و بسیار زیاد می

درید نیا آن را در سطح کم و یا بسیار  6/11وجود این پیامد قائل بوده و حال آن که  حدی به

در مجموع تأثیر مشارکت بخ   توان ( می21/7با توجه به میانگین به دست آمده ) اند. کم گفته

 خوویی در این باره را در سطح زیاد ارزیابی کرد.  

 برای زمینه ایجاد عالی، آموزش رد خوویی بخ  پیامدهای مشارکت و آثار جمله از -

با توجه به . غیردولتی است عالی آموزش مؤسسات در سیاسی و جناحی های ظرفیت بروز
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درید از یاحبنظران وجود پیامد یاد شده را در سطح  9/59توان دریافت  های تحقیق می یافته

درید نیا  2/21و البته  درید نیا تا حدی به وجود آن قائل بوده 75دانند.  زیاد و بسیار زیاد می

توان  ( می12/5اند. بر پایه میانگین حایله ) تأثیر آن را در سطح کم و یا بسیار کم ارزیابی کرده

 در مجموع وجود این پیامد را یرفاً تا حدودی مورد پذیرش قرار داد.

 رکتمشا درباره مطرح پیامدهای و آثار دیگر از جامعه، یكی در اجتماعی نابرابری افاای  -

درید از  9/17های تحقیق بیانگر آن است که  یافته. است عالی، آموزش در خوویی بخ 

 5/76اند. حال آن که  یاحبنظران وجود این پیامد را در سطح زیاد و یا بسیار زیاد ارزیابی کرده

درید نیا آن را در سطح کم و یا خیلی کم  7/27درید از آنان این تأثیر را تا حدی پذیرفته و 

توان تأثیر مشارکت بخ  خوویی در  ( می92/5اند. با توجه به میانگین به دست آمده ) فتهگ

 این باره را یرفاً تا حدودی مورد تأیید قرار داد.  

 گیری  بندی و نتیجه جمع

های موجود پرداخته و با توجه  های تحقیق، به تحلیل داده در این قسمت ضمن مروری بر یافته

 تجربی، به تفسیر آن اقدام شده است.به مطالعات نظری و 

 آثار و پیامدهای مثبت مشارکت بخش خصوصی در آمورش عالی -الف

 با. است داشته همراه به را مختلفی پیامدهای و آثار مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی،

 و اجتماعی پیامدهای و آثار میان این در که دریافت توان می مذکور موارد میانگین بر نگاهی

آموزشی، مالی و  پیامدهای ترتیب، به آن از پس و بوده برخوردار رتبه باالترین از فرهنگی

 .دارد اقتوادی، اداری و سازمانی و علمی و پژوهشی قرار

فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مختلفی را در  -

 انتظار از ناشی فشار تأثیر زیادی بر کاه  پی داشته است. از نظر خبرگان، فعالیت این بخ 

است.   تحویل، داشته ادامه برای( استانی بین) داخلی های مهاجرت از دولت و کاستن از مردم

 اهداف به بخشیدن تحقق به همچنین فعالیت بخ  خوویی تا حدودی موجب کمک

 از خارج به حویلت جویای افراد مهاجرت از عالی، کاستن آموزش امر در توسعه های برنامه

 زمینه نمودن فراهم طریق از آموزش فرهنگ و ارتقاء نیاز مورد متخوص نیروی کشور، تأمین

 های مذکور با نتایج مطالعات کرونكوویچ سازد، یافته شده است. خاطر نشان می آسان، دسترسی
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 ،(1717) غمخوار و مهرخوان ،(1711) سجادی و تسنیمی ،(1792) تودارو ،(5117) پوزگا و

 و (1717) دیگران و آقا آل ،(1767) توکل ،(1765) گیلوائی ، محدثی(1761) دیگران و نادری

 در این باره همخوانی دارد. ،(1761) اسدی

داشته است. از نظر  آموزشی امور در گوناگونی نتایج و فعالیت بخ  خوویی، آثار -

 مقاطع در نفر هاار یدها برای تحویل زمینه خبرگان، فعالیت این بخ  تأثیر زیادی بر ایجاد

 سازی آموزشی، بومی فضای کالبدی آنها، توسعه به الزم تسهیالت و خدمات ارائه و مختلف

است. همچنین   داشته کنكور سد شدن برچیده جهت در کمک ها و استان در عالی آموزش

 ابتعالی و رق آموزش های استراتژی به بخشیدن فعالیت بخ  خوویی تا حدودی بر تنوع

، تأثیر داشته است. خاطر نشان می سازد، (کیفیت ارتقاء) غیردولتی و دولتی های دانشگاه بین

 توکل ،(1712) دیگران و ، جاودانی(5119) المكی های مذکور با نتایج مطالعات آل یافته

و  (1761) دیگران و نادری ،(1711) سجادی و تسنیمی ،(1717) غمخوار و مهرخوان ،(1767)

 ، در این باره همخوانی دارد.(1765) دیگران، و اسدی

 بیشتر استحكام بر حدودی نیا تا بخ  این فعالیت پاسخگویان، منظر از است ذکر به الزم

  است. زمینه این در انتظار مورد شاخص از کمتر اثربخشی این ولی بوده عالی مؤثر آموزش نظام

الی و اقتوادی مختلفی در پی و پیامدهای م فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار -

 مدرسان برای درآمد و شغل داشته است. از نظر خبرگان، فعالیت این بخ  تأثیر زیادی بر ایجاد

 و تدریس برای دولتی های دانشگاه علمی هیأت اعضای اضافه فریت از وقت، استفاده پاره

 و علمی هیأت ایاعض برای استخدام زمینه آنها و ایجاد مالی نیاز از بخشی کردن برطرف

است. همچنین فعالیت بخ  خوویی تا حدودی بر   غیرانتفاعی داشته مؤسسات کارکنان

 دانشجویان، استفاده تحویل ادامه بابت کشور از خارج به ملی سرمایه و ارز خروج از جلوگیری

 اشتغال زمینه عالی، ایجاد آموزش برای الزم های زیرساخت توسعه در خوویی بخ  توان از

 عالی، ایجاد آموزش در عمومی و خوویی بازده اقشار، افاای  و ایناف سایر برای رمستقیمغی

 محروم، هدایت طبقات نفع به جویی یرفه و ای شهریه نظام در مرفه اقشار تحویل برای زمینه

 به دستیابی برای دانشجویان برای امكانی عالی و ایجاد آموزش سوی به سرگردان های سرمایه

های مذکور با نتایج مطالعات  سازد، یافته تر، تأثیر داشته است. خاطر نشان می سبمنا مشاغل
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 دیگران و ، جاودانی(1761) دیگران و نادری و( 1761) اسدی ،(1717) غمخوار و مهرخوان

 ، در این باره همخوانی دارد.(1765) مهرعلیااده و( 1767) توکل ،(1712)

سازمانی مختلفی به همراه  و پیامدهای اداری و رفعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثا -

 دولت هاینه و گری تودی داشته است. از نظر خبرگان، فعالیت این بخ  تأثیر زیادی بر کاه 

 وجود است. همچنین فعالیت بخ  خوویی تا حدودی باعث به  عالی داشته آموزش بخ  در

 انسانی نیروی بدنه کردن کوچک ،عالی آموزش در دولت برای کنترل قابل نظام خرده یک آمدن

های  شده است. خاطر نشان می سازد، یافته تمرکاگرایی، و اداری بوروکراسی دولت و کاه 

 اسدی ،(1717) غمخوار و مهرخوان ،(5117) پوزگا و مذکور با نتایج مطالعات کرونكوویچ

 و و ربیعی (1712) دیگران و جاودانی ،(1712) باالزاده ،(1761) دیگران و نادری ،(1761)

 ، در این باره همخوانی دارد.(1761) نظریان

 و فساد کاه  بر حدودی نیا تا بخ  این فعالیت پاسخگویان، منظر از است ذکر به الزم

 از کمتر اثربخشی این ولی بوده ها، مؤثر دانشگاه سطح در دولتی اختیارات از ناشی انحراف

 گیلوائی گفت این یافته با نتیجه مطالعه محدثی توان از این رو می است. انتظار مورد شاخص

 ، در این باره همخوانی ندارد.(1765)

پژوهشی مختلفی به  و پیامدهای علمی و فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار -

 و بروز برای فریتی همراه داشته است. از نظر خبرگان، فعالیت این بخ  تأثیر زیادی بر ایجاد

است. خاطر نشان می   دولتی، داشته چارچوب از خارج در افراد های بلیتقا و ها اندیشه ظهور

 ، در این باره همخوانی دارد.(1711) سجادی و های مذکور با نتیجه مطالعه تسنیمی سازد، یافته

 برخی به این بخ  تأثیر چندانی بر ورود فعالیت پاسخگویان، منظر از است ذکر به الزم

 از کمتر اثربخشی این نشده، نداشته و بدان وارد دولتی خ تاکنون ب که علمی های عریه

 است. زمینه این در انتظار مورد شاخص

 عالی آمورش در خصوصی بخش مشارکت منفی پیامدهای و آثار -ب

عالوه بر آثار و پیامدهای مثبت، مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی کژکارکردهایی را 

آموزشی و همچنین  و توان به پیامدهای علمی وارد مینیا در پی داشته است. از جمله این م

 فرهنگی اشاره کرد. و اجتماعی
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آموزشی مختلفی به  و پیامدهای علمی و فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار -

 کمی افاای  بر همراه داشته است. از نظر خبرگان، فعالیت این بخ  تا حد زیادی موجب تأکید

 فاقد داوطلبان ناکارآمد، ورود و ضعیف عالی آموزش اتمؤسس گیری عالی، شكل آموزش

شده است. خاطر نشان می سازد،  علمی، نامتوازن دانشگاه و رشد در تحویل برای یالحیت

 دیگران و نادری ،(1765) گیلوائی محدثی ،(1767) های مذکور با نتایج مطالعات توکل یافته

 همخوانی دارد. ، در این باره(1712) دیگران و جاودانی و (1761)

 در را مختلفی فرهنگی و و پیامدهای اجتماعی فعالیت بخ  خوویی آموزش عالی، آثار -

 گرایی مدرك ترویج به داشته است. از نظر خبرگان، فعالیت این بخ  تأثیر زیادی بر کمک پی

ای ه سازد، یافته داشته است. خاطر نشان می آموزش، بابت مردم هاینه رفتن جامعه و باال در

، (1712) دیگران و و جاودانی (1767) توکل ،(1765) گیلوائی مذکور با نتایج مطالعات محدثی

 برای زمینه در این باره همخوانی دارد. همچنین فعالیت بخ  خوویی تا حدودی بر ایجاد

 تأثیر داشته است که البته این یافته غیرانتفاعی، مؤسسات در سیاسی و جناحی های ظرفیت بروز

 .ندارد همخوانی باره این در ،(1765) من  آهون ظرن با

 نابرابری افاای  بر حدودی نیا تا بخ  این فعالیت پاسخگویان، منظر از است ذکر به الزم

 زمینه این در انتظار مورد شاخص از کمتر اثربخشی این ولی بوده جامعه، مؤثر در اجتماعی

، (1712) باالزاده و( 5111) جه مطالعات محمودتوان گفت یافته مذکور با نتی است. از این رو می

  در این باره همخوانی ندارد.

های این پژوه  با نظریه  توان دریافت که یافته با مروری بر آنچه آورده شد، می

کارکردگرایی ساختاری مرتون همخوانی دارد چرا که مشارکت بخ  خوویی در آمورش 

توان  ارکردها و کژکارکردهای مختلفی است که میعالی مانند هر پدیده اجتماعی دیگر واجد ک

 های مختلف جامعه و در کل نظام اجتماعی مالحظه کرد. تأثیر آن را در بخ 
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 منابع و مآخذ 
 ( .عوامل تأثیر1767آراسته، حمیدرضا و جمشیدی، الله .) سازی  گذار بر توسعه کمی خوویی

 .5ید چمران اهواز، شماره آموزش عالی در ایران. مجله علوم تربیتی دانشگاه شه

 ( .نظریه1711آزاد ارمكی، تقی .) شناسی. تهران: سروش. های جامعه 

 ( .روند رشد کمی آموزش عالی خوویی و دولتی در کشور 1717آل آقا، فریده و دیگران .)

ریای درسی، دانشگاه آزاد اسالمی  برنامه -جمهوری اسالمی ایران. دان  و پژوه  در علوم تربیتی

 .77-111خوراسگان )ایفهان(، شماره بیستم،  واحد

 اتحادیه تارنمای از های غیرانتفاعی در خطر است. برگرفته بقای دانشگاه (.1765من ، علی. ) آهون 

  خردادماه. 1غیرانتفاعی،  و غیردولتی عالی آموزش های موسسه ها و دانشگاه
 www.inguu.org 

 ( .1717ادیبی، حسین و انواری، عبدالمعبود.) شناسی. تهران: دانژه.  های جامعه نظریه 

 ( .خوویی1719اردشیری، منوور .) ها، تأمین مالی و تحلیل  سازی در آموزش عالی: اهداف، روش

 هاینه. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ( .چال 1761اسدی، فاطمه .) نامه مقطع  غیرانتفاعی. پایان -های مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

 کترا، دانشگاه ملی تاجیكستان.د

 ( .1765اسدی، فاطمه و دیگران.)(. گاارش دفتر آموزش عالی غیردولتی )منتشر نشده 

 ( .اقتواد آموزش و پرورش. تهران: انتشارات طراوت.1712باالزاده، محمدحسین .) 

 ( .نقدی1711تسنیمی، عباسعلی و سجادی، مهدی .) شآموز مراکا سازی خوویی نظری مبانی بر 

 .12-25، 51ریای در آموزش عالی،  عالی. پژوه  و برنامه

 برنامه و بودجه تهران: .غالمعلى فرجادى. توسعه اقتوادى درجهان سوم (.1792. )تودارو، مایكل. 

 ( .نظریه1796توسلی، غالمعباس .) شناسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  های جامعه

 ها.  انسانی دانشگاه

  ،(. توفیقی بر تسهیل مشارکت بخ  خوویی در آموزش عالی تأکید کرد. 1765جعفر. )توفیقی

 ماه.  مهر 7برگرفته از تارنمای ایمنا، 
 www.imna.ir 

 ( .بررسی، آسیب1767توفیقی، جعفر و دیگران .)  22شناسی و طراحی الگوی مطلوب اجرای ایل 

حقیقات و فناوری، معاونت علمی و قانون اساسی در توسعه آموزش عالی ایران. وزارت علوم، ت

 فناوری.  
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 ( .وضعیت آموزش عالی در ایران: واقعیت1771توکل، محمد .)  ها. فولنامه پژوه  و  ها و چال

 .   11ریای در آموزش عالی. شماره  برنامه

 ( .جامعه1716توکل، محمد .)شناسان.شناسی علم: مباحث نظری. تهران: جامعه 

 ( .و1767توکل، محمد .)نامه نوروزی روزنامه اطالعات،  گیرند. نوروزنامه، ویژه قتی همه دکتری می

 .55-52اسفندماه،  52

 ( .بررسی فریت1712جاودانی، حمید و دیگران .)  ها و تهدیدهای آموزش و پرورش کشور با نظر

به محیط علمی و نظام آموزش عالی. اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور، کمیته آموزش، 

 .121-126تخانه آموزش و پرورش، تهران، وزار

 ( .خوویی1775جونا، د.ر .)  سازی در بخ  آموزش عالی. هادی شیرازی بهشتی. پژوه  و

 .117-519، 2ریای در آموزش عالی،  برنامه

  5خالدی، سمانه. کارکردگرایی ساختاری. برگرفته از تارنمای پژوهشكده باقرالعلوم )ع( در تاریخ 

 به نشانی: 1767شهریور ماه 
 www.pajoohe.com 

 ( .بررسی نقاط قوت و ضعف برخی از ابعاد خوویی1761خدمتیان، آمنه .) آموزش عالی  سازی

ایران از دیدگاه یاحبنظران و ارائه راهكارهایی برای بهبود ارائه آن. دانشگاه شاهد، دانشكده علوم 

 آموزشی.  ریای انسانی، گرای  برنامه

 ( .درآمدی بر اقتواد آموزش عالی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و 1717خورشیدی، غالمحسین .)

 فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی. 

 ( .مشكالت اجتماعی و نظریه جامعه شناختی. تهران: امیرکبیر.1779رابرت کینگ، مرتون .) 

 ،22 ایل كردروی با عالی آموزش سیاستگذاری در مؤثر عوامل .(1761) زهرا. نظریان، و علی ربیعی. 

 . 527-579 ،91 راهبرد،

 ( .خوویی1772رحیمی کلیشادی، رضا .) سازی آموزش عالی و بررسی اثرات و پیامدهای

 نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه ایفهان.اجتماعی آن. پایان -اقتوادی

 ( .نظریه جامعه1772ریتار، جورج .) .شناسی در دوران معایر. محسن ثالثی، تهران: علمی 

 ( .نظریه جامعه1761ریتار، جورج و گودمن، جی داگالس .)  شناسی مدرن. خلیل میرزایی و عباس

 شناسان.  زاده. تهران: جامعه لطفی

 ( .تأمین مالی آموزش عالی جایگاه دولت و بخ  خوویی، مجموعه 1711عمادزاده، موطفی .)

ن: پژوهشكده مطالعات فرهنگی اندازهای نو در آموزش عالی. تهرامقاالت همای  رویكردها و چشم

 و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 
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 ( .بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران. تهران: مؤسسه پژوه  و 1776فراستخواه، مقوود .)

 ریای آموزش عالی. برنامه

 ( .اقتواد آموزش و پرورش. تهران: سازمان مط1711متوسلیان، محمود و آهنچیان، محمدرضا .) العه

 ها.  و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ( .پیامدهای1765محدثی گیلوائی، حسن .) کتاب ایران. مجله در عالی آموزش فااینده شدن تجاری 

 . 62-62، 96اجتماعی، شماره  علوم ماه

 ( .نظریه1711محمدی ایل، عباس .) شناسان. شناسی. تهران: جامعه های جامعه  

 غیردولتی )بررسی  -(. مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی1717، قاسم. )مهرخوان، احمد و غمخوار

 ها و راهبردها(. مشهد: آهنگ قلم.  ها، چال  قابلیت

 57و59های  عالی. مدیریت دولتی، شماره آموزش در سازی (. خوویی1777زاده، یداهلل. ) مهرعلی ،

79-91. 

 ( .قوه تكراری علم بهتر است یا ثر1716مهرنیا، دیانا .).وت. روزنامه تهران امروز 

 ( .طرح آمای  آموزش عالی کار گروه توسعه غیرانتفاعی از 1761نادری، غالمعلی و دیگران .)تا  16

 . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اداره کل آموزش عالی غیردولتی.61

 ( .بیانیه کنفرانس جهانی آموزش عالی: پوی 5116یونسكو .) وه پژ و عالی آموزش جدید های 
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