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Abstract 

This paper analyzes the impacts and consequences of the activities of universities and non-
governmental, non-profit higher education institutions. The statistical population is 355 officials of 
these institutions across the country. Out of this population, 201 were selected as sample population by 
stratified sampling. Survey and questionnaires were employed to collect data and through quantitative 
method the data was analyzed.  
Research findings suggest that the activities of these centers have had various consequences, including 
expanding higher education, decreasing government authority and spending, reducing internal and 
external migration for education, assisting in the dismantling of the university entrance examination 
(konkour), localizing higher education in the provinces, promoting culture of education, creating jobs 
and income for faculty, staff, and sessional lecturer, and creating opportunity to bring ideas and 
capabilities out of government. 
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  غيرانتفاعي  -غيردولتي هاي آموزش عالي همؤسس و ها دانشگاه فعاليت آثار و پيامدهاي
  اندركاران مراكز آموزش عالي غيردولتي) ايران (از منظر دست در

  2محمد توكل و 1*1مجيد رضائيان

  ان، ايرشناسي، مديريت فرهنگي و رسانه، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، تهران استاديار جامعه. 1
 ، ايرانشناسي، علوم اجتماعي دانشگاه تهران، تهران جامعهاستاد . 2

  20/09/1398: تاريخ پذيرش  04/03/1398 :دريافتتاريخ 

  چکیده
پرداخته شده اسـت. جامعـه    يرانتفاعيغ -يردولتيغ يآموزش عال هاي همؤسسها و  دانشگاه تيآثار فعال ليمقاله به تحل نيدر ا 
نفـر از   201 ،يا طبقـه  يريـ گ كه با استفاده از نمونه استدر سراسر كشور  ها همؤسس نيا اندركاران دست نفر از 355شامل  يآمار

 ليـ و تحل هيـ و ابزار پرسشـنامه انجـام شـده و تجز    شيمايها با روش پ داده ياند. گردآور انتخاب شده هآنان به عنوان جامعه نمون
را بـه   يمختلفـ آثار مراكز،  نيا تيست كه فعالا از آن يحاك قيتحق يها افتهيصورت گرفته است.  يها با استفاده از روش كم داده

 يهـا  دولـت، كاسـتن از مهـاجرت     نهيو هز يگر يكاهش تصد ،يعال وزشبه گسترش آم توان يهمراه داشته است كه از جمله م
فرهنگ آمـوزش،   يها، ارتقا ندر استا يآموزش عال يساز يشدن سد كنكور، بوم دهيكمك در برچ ل،يتحص يبرا يو خارج يداخل

و  هـا  شـه يو ظهـور اند  روزب يبرا يفرصت جاديو ا سيالتدر كاركنان و مدرسان حق ،يعلم  ئتيه ياعضا يشغل و درآمد برا جاديا
  .اشاره كرد يخارج از چارچوب دولت ها تيقابل

  .يش عالآموز يانتفاع ريغ رنظامي، زيخصوص يآموزش عال، دانشگاه ،يآموزش عال ها: کلیدواژه
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  مقدمه
دستيابي به توسعه پايدار و متوازن، مستلزم برخـورداري  

مد اسـت و جـز بـا ايجـاد     ااز نيروي انساني متخصص و كار
يـن  تـوان بـه ا   هاي آموزش عالي نمـي  همؤسسها و  دانشگاه

بخش آموزش عـالي در توسـعه    بنابراين« مقصود نائل شد.
آموزش عـالي  ها، بيش از پيش اهميت يافته و جايگاه  كشور

 مراكـز  و هـا  دانشـگاه  .]1[ ناپـذير اسـت   در اين زمينه انكـار 
 نيتـر  دهيـ چيپ و نيتـر  مهـم  از يكي عنوان به يعال آموزش
 تمـدن  فرهنـگ  و دانش انتشار و ديتول ،يورز شهياند مراكز
ــخط تيمســئول ،يبشــر ــد يري ــاولو از و دارن ــو تي  يا ژهي

تـرين   موجـود ايـن نكتـه، يكـي از مهـ      . بـا ]2[ برخوردارند
ها، مشـكل تـأمين بودجـه و منـابع مـالي       هاي دولت چالش

كافي براي گسترش آموزش عالي است. اين كمبود بودجـه  
افـزون بـراي ايـن نـوع     مچنـين تقاضـاي روز  از سويي و ه

كه آموزش عـالي و  است آموزش از سوي ديگر باعث شده 
ــه يكــي از مهــم  ــرين دغدغــه نحــوه توســعه آن ب هــاي  ت

در جوامع مختلف تبديل شود. حـل ايـن    امر اندركاران دست
ناپـذير در فراينـد توسـعه،    ئله به عنـوان ضـرورتي انكار  مس

  ].3هاي مختلفي وادار كرده است [ ها را به اتخاذ شيوه دولت
هــايي كــه بــراي پاســخگوئي بــه تقاضــاي  از جملــه روش

ـ   اجتماعي ورود به دانشگاه و رفع ناتواني دولت مين أهـا در ت
عالي مورد توجه قرار گرفته، اسـتفاده از  هاي آموزش  هزينه

مشاركت بخش خصوصي در آموزش عالي است. به نحـوي  
در كشورهاي مختلف براي رويارويي با افـزايش دائمـي   كه 

يي اعـالي و بـه منظـور افـزايش كـار       هـاي آمـوزش   هزينه
اجتماعي و اقتصادي آن، رشـد ايـن بخـش مـورد تأييـد و      

 گذشـته   يز طي يك دههيونسكو ن تشويق قرار گرفته است.
به موضوع آموزش عـالي خصوصـي توجـه بيشـتري كـرده      

سازي دومين كنفرانس جهـاني   است. به نحوي كه در آماده
، گزارشي جامع از آموزش عالي 2009آموزش عالي در سال 

زمينــه ايــن  پــيشخصوصــي را بــه عنــوان يكــي از اســناد 
  ].4[ كنفرانس سفارش داد

گيـري   آنكه در بدو امر شكل با وجوددر كشور ايران نيز 
و گسترش نظام آمـوزش عـالي در بخـش دولتـي صـورت      

دهه پيش، مشاركت بخش خصوصـي   6گرفت اما از حدود 
در آموزش عالي مورد توجه قرار گرفت و به تدريج از سـال  

آمـوزش عـالي    هـاي  همؤسسـ هـا و   به بعـد دانشـگاه   1337

ند و بـه فعاليـت   خصوصي يكي پس از ديگري تأسيس شد
ايــن بخــش از آمــوزش عــالي در   توســعه .]5[ انــد پرداختــه

هاي پيش از انقالب اسالمي رو به افول گذاشـت ولـي    سال
و گسترش آن بـه   بار ديگر به آن توجه شد  60 از اوايل دهه
هاي پس از جنگ در دستور كار قـرار گرفـت.    ويژه در سال

هاي آموزش  نظامها در كنار ساير زير همؤسسهم اكنون اين 
و مسـئوليت خطيـر پـرورش    انـد   عالي در سطح كشور فعال

بخشي از نيروهاي متخصص جامعه را بر عهـده دارد. ايـن   
سـطح كشـور،   مراكز با توجه به تعدد و گستردگي خـود در  

و فعاليت آنهـا در جامعـه     هستند مختلفيواجد كاركردهاي 
نظر به اهميت  .]6[ آثار و پيامدهايي را به همراه داشته است

وضوع، در اين مقاله، آثار ناشـي از فعاليـت ايـن بخـش از     م
و به شناسـائي آن  گرفته است آموزش عالي مورد توجه قرار 

مـذكور پرداختـه شـده     هاي همؤسس اندركاران دستاز منظر 
را بـه شـرح    پـژوهش توان پرسش اصلي  مي بنابرايناست. 

  زير دانست:
 هـاي آمـوزش عـالي     همؤسسها و  فعاليت دانشگاه

غيرانتفاعي چه آثار و پيامدهايي را به  -دولتيغير
 همراه داشته است؟ 

  پژوهشاهداف 
عبـارت از شـناخت آثـار فعاليـت      پـژوهش هدف اصلي اين 

 -دولتــيغير آمــوزش عــالي هــاي همؤسســهــا و  دانشــگاه
ــران اســت. همچنــين اهــداف فرعــي را  غير انتفــاعي در اي
پژوهشي، شناسائي آثار آموزشي، علمي و   توان عبارت از مي

فرهنگي و اجتماعي و مالي و اقتصادي ناشي از فعاليت اين 
  دانست. ها همؤسس

  پژوهشاصلي  پرسش
 ــفعال ــا و  دانشــگاه تي ــال هــاي همؤسســه  يآمــوزش ع

ي چه آثار و پيامدهايي را به همراه رانتفاعغي –يردولتيغ
  داشته است؟

 فرعي تحقيق هاي پرسش

لي هـاي آمـوزش عـا    همؤسسـ و  هـا  فعاليت دانشـگاه  .1
هـاي   يك از آثار و پيامد كدامغيرانتفاعي  –غيردولتي

 به همراه داشته است؟  آموزشي را، 

ــا فعاليــت دانشــگاه .2  عــالي آمــوزش هــاي همؤسســ و ه
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 هـاي  پيامـد  از آثـار و  يـك  كدام يرانتفاعغي –يردولتيغ
  است؟ داشته همراه به را، اجتماعي و فرهنگي

ــا فعاليــت دانشــگاه .3  عــالي آمــوزش هــاي همؤسســ و ه
 هـاي  پيامـد  از آثـار و  يـك  كدام يرانتفاعغي –يردولتيغ

  است؟ داشته همراه به  را، علمي و پژوهشي
ــا دانشــگاه فعاليــت .4  عــالي آمــوزش هــاي همؤسســ و ه

هـاي   يـك از آثـار و پيامـد    كدام يرانتفاعغي –يردولتيغ
  به همراه داشته است؟ مالي را،  و اقتصادي 

  پيشينه پژوهش

   عالي آموزش سازي صيخصو اهداف مفاهيم و )الف

بـه   هـاي رو  جملـه پديـده   سازي از گرايش به خصوصي
 گذشته  دهه چند هاي در حال توسعه طي گسترش در كشور

ــده  ــداد پدي ــل ســقوط  اســت. روي ــايي از قبي ــدئولوژي ه  اي
آزاد،  بـازار  اقتصـاد  طرفـدار  هـاي  بروز جنـبش  ماركسيستي،

 ي ومـدي بخـش دولتـ   ا، آشكار شـدن ناكار فناورانه تغييرات
كننـده بـه    هاي كمـك  المللي و كشور هاي بين سازمان فشار
ثير له عواملي است كـه بـر ايـن گـرايش تـأ     ها، از جم دولت

  داشته است. 
 عنـوان  بـه  بايـد  آن، كلـي  چارچوب در سازي خصوصي

 سـاختار  و آزاد بـازار  پارامترهـاي  درون در منسجم ينديفرا
 كيفيـت  و رقابت سودآوري، پذيري، انعطاف شامل اقتصادي

ــر در ــه نظ ــود [ گرفت ــوم .]7ش ــي مفه ــازي خصوص  در س
 شـده  تعريف شفافيت با بازرگاني و صنايع مانند هايي بخش
اســت.  غيرشــفاف و مــبهم بســيار آمــوزش بخــش در امــا

 اسـت  پيچيـده  و دقيق ينديافر آموزش، در سازي خصوصي
هــاي مختلفــي از ســوي  هوم، ديــدگادربــاره ايــن مفهــ. ]8[

تـوان بـه ايـن     ده است كه از جمله مـي ظران ارائه شصاحبن
  موارد اشاره كرد:

سـازي، نظـام    معتقدند از طريق خصوصـي  1موا  و كيوب
شـود. مراكـز    آموزشي از سودمندي و كيفيت برخـوردار مـي  

ــتقالل در     ــازار آزاد، اس ــارت ب ــا نظ ــوزش ب ــي آم خصوص
 سـاالرانه  ديـوان هـاي   حاكميت فراينـد فقدان سازماندهي و 

 2آلتبـاخ  .]9[يابنـد   باالتري دسـت مـي   ه سودمنديدولتي ب
                                                                                      
1. Chubb & Moe 
2. Altbac 

 توسـط  درآمـد  كسـب  ضرورت سازي را، خصوصي از منظور
 .دانـد  مي شان فعاليت از بخشي ازاي در ها نظام و ها همؤسس

 بـاالتر  هاي شهريه شامل تواند مي سازي خصوصي اوبه نظر 
 ايـن  بـه  كه باشد دانشجويان از دريافتي هاي هزينه ديگر و

 تسـهيم  دانشجويان با آموزش هاي نههزي از بخشي صورت
 كسـب  معنـاي  بـه  توانـد  مـي  همچنـين  پديده اين. شود مي

 هـاي  دارايي فروش مجوز، صدور مشاوره، طريق از اعتبارات
 دادن اجاره درآمدزا، صنعت و دانشگاه هاي همكاري فكري،
. باشـد  درآمـدزا  ديگر منابع از بسياري و دانشگاه هاي دارايي

 از ناشــي اي بودجــه مشــكالت لدليــ بــه ســازي خصوصــي
 دولتـي  و عمـومي  گـذاري  سرمايه كاهش با سازي، همگاني
 يـافتن  مشـروعيت  دنبـال  بـه  آن، بـر  عالوه و است مواجه
 عـالي،  آمـوزش  براي خصوصي كاالي به مربوط هاي بحث
 و هـا  همؤسسـ  از بسـياري  در ضـرورت  به تبديل پديده اين
 سـازي  يخصوصـ  3كوئيـك  به نظـر  .]7است [ شده ها نظام

 مراكـز  و هـا  دانشـگاه  گـرايش  يـا  ينـد افر بـه  عالي آموزش
 يـا  هـا  ويژگـي  اتخـاذ  در) خصوصي و دولتي( عالي آموزش

 اشـاره  خصوصي هاي شركت به مربوط عملياتي هنجارهاي
ــازي خصوصــي. دارد ــل س ــتري تماي ــه بيش ــه دارد آن ب  ك

 دانشـگاهي  آموزش و كننده مصرف عنوان به را دانشجويان
 رقيـب  هاي همؤسس به و آورد شمار به محصول عنوان به را
 آمـده  دست به خالص درآمد افزايش و گذاري قيمت بازار، و
ــابي و ــال بازاريـ ــاجمي و فعـ ــه تهـ ــژه توجـ . دارد اي ويـ

 مربوط مديريت هاي شيوه اتخاذ بر همچنين سازي خصوصي
 يـا  بيـرون  با قرارداد انعقاد همچون خصوصي وكار كسب به

 هـاي  هزينـه  كـم كـردن   و تهاجمي ارك روابط سپاري، برون
 كننـده،  تعيـين  و آگاهانـه  گيـري  تصـميم  دسـتمزد،  و حقوق

ــاال مــديريت ــه ب ــايين، ب  و مميــزي از گســترده اســتفاده پ
 همـه  اينكـه  بر اصرار و پاسخگويانه هاي اقدام و حسابرسي

 خـاص  معيارهـاي  دردسـت كـم    يـا  سـودآوري  در واحدها
ــت ــازمان موفقي ــد، ســهيم س ــد ان ــركس. ]9[ ددار تأكي ، 4ك
تر آن را،  هاي وسيع سازي در آموزش عالي از جنبه خصوصي

افزايش اعتبارات خصوصي و اتكاي كمتر به اعتبارات دولتي 
سازي تأكيد بيشتر بر آموزش بـه عنـوان    داند. خصوصي مي

                                                                                      
3. Kwiek 
4. Kerekes 
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محصول، دانشجو به عنـوان مشـتري، آگـاهي از رقابـت و     
 ه نســبت بــه رقبــا،مؤسســو ضــعف  شــناخت نقــاط قــوت

سـپاري   بع درآمد خالص، بازاريابي و برونگذاري و منا قيمت
  .]7شود [ شمرده مي

بـراي  به طور كلي سازي مراكز آموزش عالي،  خصوصي
گيـرد كـه از آن جملـه     تحقق اهداف خاصـي صـورت مـي   

 نيازهـاي  عالي، ارضـاي  آموزش كيفيت توان به افزايش مي
 وايمحتــ در تنــوع ، ايجــاد)دانشــجويان( فراگيــران متنــوع

 فشـار  مطالـب، كـاهش   عرضه هاي روش در آموزشي، تنوع

 نظــام بيشــتر دولــت و اســتحكام از مــردم انتظــار از ناشــي
  .]10[ عالي اشاره كرد آموزش

  ب) پيشينه تحقيق
 هاي همؤسس و ها دانشگاه فعاليت پيامدهاي آثار و درباره
 تحقيقـات  تـاكنون  يرانتفـاع غي –يردولتـ يغ عـالي  آموزش
جـدول   در كه شده انجام كشور از خارج و داخل در مختلفي

  شود. مي اشاره آن از مواردي به )1(
 

  هاي فعاليت مراكز آموزش عالي خصوصي آثار و پيامد  داخلي انجام شده درباره هاي . پيشينه پژوهش1جدول 
نام 

 پژوهشگر
سال 
  ترين آثار مهم  پژوهشعنوان انتشار

 و تسنيمي
 سجادي

]10[  
1380

نظري  يمبان بر نقدي
 مراكز سازي خصوصي

  عالي آموزش

 و ها انديشه ظهور و بروز براي فرصتي ايجاد دانشجويان، به مطالب عرضه هاي روش در بخشيدن تنوع
 و گري تصدي كاهش و آموزشي محتواي در تنوع ايجاد دولتي، چارچوب از خارج در افراد هاي قابليت
 دانشجويان، محدوديت به مطالب عرضه هاي روش به بخشيدن عالي، تنوع آموزش بخش در دولت هزينه

  غيردولتي عالي آموزش به يابي راه در درآمد كم طبقات

 و مهرخوان
 غمخوار

]11[ 

1387

عالي آموزش هاي همؤسس
 غيردولتي - غيرانتفاعي

 ها، قابليت بررسي(
  )راهبردها و ها چالش

 فضاي كالبدي توسعه ها، استان در عالي آموزش سازي بومي كنكور، سد شدن برچيده راستاي در كمك
 فرهنگ ارتقاي عالي، آموزش امر در توسعه هاي برنامه اهداف به بخشيدن تحقق به كمك آموزشي،
 جوياي افراد مهاجرت از كاستن آموزش، به مردم آسان دسترسي زمينه دنكر فراهم طريق از آموزش

 زمينه ايجاد و عالي آموزش خشب در دولت هزينه و گري تصدي كاهش كشور، از خارج به تحصيل
  ها همؤسس كاركنان و علمي تئهي اعضاي براي استخدام

1391]13[ نادري
 آموزش آمايش طرح
 توسعه گروه كار عالي

 91 تا 89 از غيرانتفاعي

 عالي آموزشهاي  همؤسس در مردمي مشاركت جلب كنكور، سد شدن برچيده راستاي در كمك
 بخش در دولت هزينه و گري تصدي كاهش آموزشي، محتواي در تنوع ايجاد ي، رانتفاعغي –يردولتيغ

 استادان از ، استفادهها همؤسس كاركنان و علمي تهيئ اعضاي براي استخدام زمينه ايجاد و عالي آموزش
  پايين سطح در

امپونسا و 
2013]14[ 1انوها

 هاي چالش و عملكرد
در خصوصي هاي دانشگاه

  نيجريه و غنا

 كيفيت و با بهترين با التحصيالن فارغ هاي مختلف، تربيت سال طي مستمر دانشگاهي برنامه هارائ توانايي
  انضباط و نظم داراي و اخالق

 محدثي
 گيلوائي

]15[  
1392

 شدن تجاري پيامدهاي
 در عالي آموزش فزاينده

  ايران

كشور،  از خارج هب تحصيل جوياي افراد مهاجرت از كاستن تحصيل، براي صالحيت فاقد داوطلبان ورود
 به ملي سرمايه و ارز خروج از جلوگيري و غيردولتي عالي آموزش هاي همؤسس در مردمي مشاركت جلب

  آن توليد به نپرداختن و علم انتقال به صرف دانشجويان، توجه تحصيل ادامه بابت كشور از خارج

قريشي و 
همكاران 

]16[  
1396 

هاي لهمقا ايمحتو تحليل
 زيسا خصوصي زهحو
در  عالي زشموآ
  ركشو علمي هاي لهمج

 مالي رفشا كاهشو ها هزينهدر  جويي صرفه ،عالي زشموآ به بخشي عتنو ،ها هنشگادا توسط مددرآ كسب
 رمودر ا دممر كترمشا يشافزو ا يياتمركزگراز  يجلوگير همچنينو  عالي زشموآ ميك شدر ،لتدو

 شدر ،جامعه يباال هاي طبقه نفع به زشموآ ندش طبقاتي زش،موآ يندافر كيفيت نشداافزايش  ،مختلف
 تمشكال وهعال به شيزموآ دفساو  تقلبو  ربيكا نموختگاآ ركمد ،عالي زشموآ خصوصيكمي مراكز 

  هاي خصوصي دانشگاه ازيندا در راه ريساختا

قريشي 
]17[  1395

تحليلي بر مطالعات انجام
شده در زمينه 

سازي آموزش  خصوصي
  عالي

فقدان اكز خصوصي آموزش عالي منجر به كاهش كيفيت، افزايش نرخ بيكاري، رويه مر سترش بيگ
به نيازهاي بازار كار و اولويت منافع فردي  نبودن كاهش وابستگي مالي به بودجه بخش دولتي، پاسخگو

  نسبت به منافع اجتماعي

                                                                                                                                                                                          
1. Amponsah & Onuoha 
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  اكز آموزش عالي خصوصيهاي فعاليت مر آثار و پيامد  خارجي انجام شده درباره هاي پژوهشپيشينه . 2جدول 

  ترين آثار مهم  پژوهشعنوان   سال انتشار  پژوهشگرنام 

و  نسونيلكيو
  2005  ]16[ 1وسفي

و  يبخش دولت يآموزش عال
 لي: تحليدر مالز يخصوص

  يقيتطب

در ارائه آموزش  يدولت يها به عنوان مكمل دانشگاه يخصوص يها دانشگاه
  نديآ يبه حساب م يعال

 و كرونكوويچ
 سازي خصوصي الگوهاي و داليل  2007  ]17[ 2پوزگا

  عالي آموزش در
 آموزش به عالي، توجه آموزش بخش در دولت هزينه و گري تصدي كاهش

  مادي ديد با

  2007  ]18[ 3وان

 و دولتي عالي آموزش هاي همؤسس
 هاي رقابت: مالزي در خصوصي

 عنوان به تالقي يا مكمل ،رقابتي
  آموزش دهنده ارائه

يگزين و مكمل يكديگر از سوي آموزش عالي دولتي و ايفاي نقش جا
و خصوصي) در  (دولتي ي يك مدل تلفيقي و ارائه (همزمان) خصوصي

  آموزش عالي  ارائه

  2008  ]19[ 4محمود
 يروشايپ يها چالش

در  يآموزش عال يساز يخصوص
  جهان عرب

  يخصوص يبه آموزش عال يابي درآمد در راه طبقات كم تيمحدود

ار و كوم علم
 سازي خصوصي تأثير و ظهور  2016  ]20[ 5هالدر

  هند كلي مرور: عالي آموزش

 روبه تقاضاي كردن وردهبرآوجود آثار مثبت و منفي در نظام آموزشي، 
هاي  هاي جديد افزايش اشتغال، فرصت عالي، ايجاد برنامه آموزش رشد

  سطوح مختلف در اقتصادي توسعه به كسب درآمد و دستيابي

 آموزش هاي چالش و دستاوردها  2016  ]21[ 6آكپلو فر
  خصوصي عالي

انداز آموزش عالي، ايجاد پويايي و رقابت در آموزش عالي،  تغيير در چشم
خارج كردن آموزش عالي از انحصار بخش دولتي، ايجاد انعطاف و نوآوري 

 مطالب  هاي عرضه در روش

 
 

ت تـوان دريافـت در مطالعـا    با مروري بر آنچه آورده شد مي
هـاي فعاليـت آمـوزش     به صور مختلف آثار و پيامـد   پيشين
مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.    يرانتفاعغي -يردولتيغعالي 

اگرچه در اين تحقيقات، موضوع بيشـتر از ديـدگاه خبرگـان    
اين گونه مراكـز بـه    اندركاران دستبررسي و كمتر از منظر 
  1آن پرداخته شده است.

  مفهومي ج) چارچوب
بـه شناسـائي آثـار و     پـژوهش آنكه در ايـن   به توجه با
هـا و   هـاي دانشـگاه   ها و يـا بـه تعبيـر ديگـر كـاركرد      پيامد
پرداختـه   يرانتفـاع غي -يردولتيغآموزش عالي  هاي همؤسس
 كـاركردگرايي  تئـوري  بـر  پـژوهش  ايـن  نظري بنيان شده،

  مطالعـه  موضـوع . است شده استوار مرتون رابرت ساختاري
 ساختارها نظير عيني و جمعي هاي يدهپد و ها واقعيت مرتون

                                                                                      
1. Wilkinson & Yossof 
2. Crnkovic & Pozega 
3. Wan 
4. Mahmood 
5. Alam & Kumar Halder 
6. FramAkplu 

 آن، هدف و جمعي رفتار الگوهاي و اجتماعي كاركردهاي و
 كـاركردي  تحليـل  و جمعي هاي پديده و ها واقعيت توصيف

 كاركردهـاي  بـين  تمـايز  به است. مرتون آنها كاوانه علت يا
 آشـكار  كاركردهاي وجود آن شده و قائل نظام يك مختلف

 مرتون. ]24[ است قبلي) نيت ن (بدونپنها و قبلي) نيت (با
 كـاركردگرايي  كـه  سـاخت  آشكار نيز را نكته اين در ضمن
 پيامدهاي با بايد بلكه مثبت كاركردهاي با فقط نه ساختاري

 بـر  مروري. ]25[ باشد داشته ارتباط نيز) كژكاركردها( منفي
كـه طـي    است آن از حاكي ايران در عالي آموزش وضعيت
 و هـا  دانشـگاه  ايجـاد  خصوصـي بـا   خشب گذشته  چند دهه
 زيـر  از يكـي  عنوان به يرانتفاعغي -يردولتيغ هاي همؤسس
مشـغول   فعاليـت  به كشور سطح در عالي آموزش هاي نظام

ــا اســت روشــن. اســت ــه توجــه ب ــاره آنچــه ب ــه درب  نظري
 كـه  داشـت  انتظار توان مي شد، آورده ساختي كاركردگرايي

 فرهنگـي،  و اجتمـاعي  ايهـ  پديده ساير مانند نيز پديده اين
هـاي مختلـف    منفي در زمينه و مثبت پيامدهاي و واجد آثار

ست كه آثار مـذكور  ا باشد. نتايج مطالعات پيشين گوياي آن
تواند طيف متنوعي از امور آموزشي، علمـي و پژوهشـي،    مي

بر داشته باشـد.   فرهنگي و اجتماعي و مالي و اقتصادي را در
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توان به صورت مدل مفهـومي   ا ميهاي مذكور ر آثار و پيامد
  زير نشان داد:

  
ات مؤسسها و  . پيامدهاي فعاليت دانشگاه1نمودار 

  غير انتفاعي -آموزش عالي غيردولتي

 روش تحقيق

حسـب ماهيـت، در زمـره     تـوان بـر   اين پژوهش را مي
يـك پـژوهش   تحقيقات توصيفي و از نظر هدف به عنـوان  

ضـر، بـراي شناسـائي    در تحقيق حاكاربردي به شمار آورد. 
آمـوزش عـالي    هـاي  همؤسسها و  پيامدهاي فعاليت دانشگاه

اسـناد و    ابتدا بـا اسـتفاده از مطالعـه    يرانتفاعغي -يردولتيغ
ــدارك و مصــ ــا برخــي از صــاحب   احبهم ، نظراناكتشــافي ب

  تهيه شد.  فهرستي از موارد ممكن
  

  ي بر حسب عنوان اليه يا قشرشوندگان در مطالعه اكتشاف مصاحبهتوزيع فراواني  .3جدول 

  شوندگان تعداد مصاحبه  عنوان اليه يا قشر  رديف
  3  ن وزارت علوم تحقيقات و فناوريوزير و معاونا  1

  3  مديران كل آموزشي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  1

  4  مديران و كارشناسان اداره كل آموزش غيردولتي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري  2

  3  آموزش عالي ريزي ت علمي مؤسسه پژوهش و برنامهاي هيئاعض  3

  3  غيرانتفاعي -غيردولتي هاي همؤسسشوراي مركزي اتحاديه  ياعضا  4

  7  شناسي علم حوزه آموزش عالي و جامعهپژوهشگران و استادان   6

  4  غير انتفاعي - دولتيهاي آموزش عالي غير همؤسسن اندركاران و معاونا دست  7

  27  جمع
  

  

 يبـرا  ممكـن از انجام مطالعات اكتشـافي، مـوارد    پس
در و  ظيم شدتن ساخته سنجش، به صورت پرسشنامه محقق

در اين تحقيق جامعه آماري قرار گرفت.  جامعه آماري ارياخت
آمـوزش   هاي همؤسسكليه  اندركاران است از دستعبارت از 

در سطح كشـور اسـت. تعـداد ايـن      يرانتفاعغي -يردولتيغ
هاي  مورد بوده است كه در استان 355، 1395سال  مراكز تا

  مختلف توزيع شده است. 
سازمان اسـت. بـه تعبيـر     پژوهش،در اين  تحليل واحد

ناشـي از   وتحليل قـرار گرفتـه، آثـار    تجزيهديگر آنچه مورد 
آمـوزش عـالي    هاي همؤسسها و  فعاليت هر يك از دانشگاه

  ي است.رانتفاعغي -يردولتيغ

اكندگي آن در سطح كشـور،  و پر ها هسسمؤنظر به تعدد 
 يـن منظـور شـيوه   گيري استفاده شـده اسـت. بـه ا    از نمونه
 انتخـاب  گيري نمونه براي نسبت به توزيع اي طبقه تصادفي

 186و با استفاده از فرمول كوكران، حجـم نمونـه در ابتـدا    
براي افزايش سطح اطمينان،  گمان بيمورد محاسبه شد كه 

مـورد   201و بـه   قداري افزايش يافتنمونه در كل م حجم
 -يردولتـ يغآمـوزش عـالي    هاي همؤسسد. تعداد كل شبالغ 
ي در هـر اسـتان و همچنـين تعـداد نمونـه مـورد       رانتفاعغي

  مالحظه كرد.) 4(توان در جدول  مطالعه را مي
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  ها غيرانتفاعي در سطح استان -آموزش عالي غيردولتي هاي همؤسس. توزيع 4جدول 

  تعداد نمونه گردآوري شده  تعداد نمونه محاسبه شده  همؤسستعداد   نام استان
  12  9  17  آذربايجان شرقي
  5  6  12  آذربايجان غربي

  1  3  5  اردبيل
  18  16  31  اصفهان
  2  1  2  البرز
  1  1  2  ايالم
  1  2  3  بوشهر
  12  10  19  تهران

  2  1  2  خراسان جنوبي
  21  17  32  خراسان رضوي
  3  2  3  خراسان شمالي

  3  3  6  وزستانخ
  0  1  1  چهارمحال بختياري

  5  3  5  زنجان
  9  6  12  سمنان

  5  3  6  سيستان و بلوچستان
  8  7  13  فارس
  14  12  23  قزوين
  5  9  17  قم

  2  2  4  كردستان
  7  8  15  كرمان
  2  3  5  كرمانشاه

  1  2  4  كهگيلويه و بوير احمد
  7  7  14  گلستان
  11  10  20  گيالن
  4  3  6  لرستان
  25  24  46  مازندران
  8  7  13  مركزي
  0  2  3  هرمزگان
  5  4  7  همدان
  2  4  6  يزد
  201  188  355  جمع
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پژوهش از روش پيمايش ها در اين  براي گردآوري داده
ين منظور ابتـدا بـا   و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. به ا

ك، مصـاحبه اكتشـافي،   سود جستن از مطالعه اسناد و مـدار 
حــث گروهــي و تجربــه زيســته ب هــاي شــركت در جلســه

ــارپژوهشــگر ــتي از آث ــدهاي و ، فهرس ــراي  ممكــن پيام ب
تهيه شد.  يرانتفاعغي –يردولتيغآموزش عالي  هاي همؤسس

 از مركب( مختلط پرسشنامه صورت سپس موارد ياد شده به
 از پـس  پرسشـنامه  اين. دش تنظيم) باز و بسته هاي پرسش
 1پـي  آر اي از سامانهبا استفاده  روايي، سنجش و اوليه آزمون

مورد مطالعـه   هاي همؤسسمتعلق به وزارت علوم، براي كليه 
ارسال شد. الزم به ذكر اسـت پاسـخگويان پـس از جـواب     

نامه، به تدريج آن را از طريق سامانه مـذكور  پرسش دادن به
و يـا پسـت، آن را بـراي     دورنگارهاي ديگر مانند  و يا روش
  بازپس فرستادند.  پژوهشگر
تعيين روايي ابزار گردآوري از روش اعتبار صوري  براي

ين منظور پس از نگارش پرسشـنامه  ه ااستفاده شده است. ب
نفر از خبرگـان ارائـه شـد     14و تنظيم آن، براي داوري نزد 

اندركار امور آمـوزش   جملگي از استادان دانشگاه و دست كه
عالي بودند كه سرانجام پس از اعمال اصالحات پيشنهادي، 

  ورد تأييد قرار گرفت. م
 عـاملي  از تحليـل  اي نيـز  سـازه  براي سـنجش روايـي  

در كليـه ابعـاد    2اُ ام كي مقدار است و از آنجا كه استفاده شده
اي بـا توجـه بـه     روايي سـازه  بيشتر بود، 7/0تعيين شده، از 

 تعيـين  منظـور  همبستگي موجود مورد تأييد قرار گرفت. به

 36 پايلوت تعداد مرحله در و امر ابتداي در پرسشنامه، پايايي

 آن از پـژوهش  نمونـه  كـه  آماري جامعه بين در پرسشنامه

 از پـس  د وشـ  آوري و سپس جمـع  توزيع بود، شده انتخاب

پايـايي   ضـريب  هـا،  پرسشنامه اين هاي داده تحليل و تجزيه
پـس از اتمـام    آمد. دست به 912/0با  (آلفاي كرونباخ) برابر
 كرونبـاخ  آلفـاي  ضريب از ديگر ا، باره مرحله گردآوري داده

براي سنجش پايايي استفاده شد و با توجه به آن كه مقـدار  
بيشــتر بــود، پايــايي ابــزار  7/0) از 928/0ضــريب مــذكور (

  گردآوري مورد تأييد قرار گرفت. 
هـاي ايـن تحقيـق از روش     براي تجزيه و تحليل يافته

                                                                                      
1. ERP 

  »گيري كفايت نمونه«معياري براي  KMO شاخص 2.

ـ   هـاي   دهيـن منظـور ابتـدا دا   ه اكمي استفاده شده اسـت. ب
 افـزار آمـاري   شد و با استفاده از نرمگردآوري شده استخراج 

مورد پـردازش قـرار گرفـت. بـراي تحليـل       3اس اس پي اس
حسـب   ها ابتدا با استفاده از جداول توزيع فراوانـي (بـر   يافته

هـاي مركـزي و پراكنـدگي، بـه      درصد) و برخـي مشخصـه  
آمــوزش عــالي  هــاي همؤسســ فعاليــت توصــيف پيامــدهاي

ي پرداخته شـد. سـپس بـا اسـتفاده از     رانتفاعغي -يدولتريغ
 اي به مقايسه ميانگين به دست آمـده  تك نمونه 4تي آزمون

) اقـدام  3( ) با سطح مـورد انتظـار  متغير بود 5تا  1(كه بين 
ـ  ش ه بـا  دسـت آمـد  ه د. بديهي است مواردي كه ميـانگين ب

 سطح مورد انتظار تفاوت معناداري نداشت و يا از آن بـاالتر 
 رض وجود پيامد مورد نظر محسوب شديد فبود به عنوان تأئ

سـطح مـورد   دست آمده كمتـر از  ه و مواردي كه ميانگين ب
، بـه عنـوان رد   داشـت  ياردتفـاوت معنـا  و با آن  بودانتظار 

  شمار رفته است.ض وجود آن پيامد به فر

  ها يافته
ــايج حاصــل  ــه نت ــن بخــش ب ــاري  در اي ــل آم از تحلي

شود. الزم به ذكر  وري شده، مبادرت ميهاي گردآ پرسشنامه
است براي رعايت اختصار، از پرداختن بـه مـواردي كـه بـر     

آن كمتر از سطح مورد انتظار  اساس آزمون آماري، ميانگين
  ، خودداري شده است.بود

 5تـا   1در اين پژوهش دامنه تغييرات ميـانگين از   توضيح:
از آثـار و  يك  در نظر گرفته شده و براي تعيين موقعيت هر

پيامدهاي مورد بررسي از طيف پنج قسمتي بـه شـرح زيـر    
  استفاده شده است:  

ــاد ( ــاد (2/4 -5بســيار زي ــا حــدي 4/3 -19/4)، زي )، ت
  )1 -79/1)، بسيار كم (8/1 -59/2)، كم (6/2 -39/3(

 آثار و پيامدهاي آموزشي 

هــاي آمــوزش عــالي  همؤسســهــا و  فعاليــت دانشــگاه
آثـار و نتـايج گونـاگوني در عرصـه      ي،رانتفاعغي -يردولتيغ

تـوان   آموزش عالي در پي داشته است. اهم اين موارد را مي
  ) مالحظه كرد: 5در جدول (

 

                                                                                      
3. SPSS 
4. T Test 
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  ي در ايرانرانتفاعغي -يردولتيغآموزش عالي  هاي همؤسسها و  آموزشي مفروض ناشي از فعاليت دانشگاه پيامدهاي .5جدول 

انحراف   ميانگين  مؤلفه
رجه د  tمقدار   معيار

  آزادي
سطح 
  معناداري

 و خدمات ارائه و مختلف مقاطع در نفر هزار صدها براي تحصيل زمينه ايجاد
  000/0  199  28/25  75/0  35/4  آنها به الزم تسهيالت

  000/0  199  10/20  92/0  32/4  كنكور سد شدن برچيده راستاي در كمك

  000/0  199  92/16  99/0  19/4  ها استان در عالي آموزش سازي بومي

  000/0  198  36/11  99/0  80/3  آموزشي فضاي كالبدي توسعه

  000/0  196  23/11  93/0  75/3  دانشجويان به مطالب عرضه هاي روش در تنوع

  000/0  197  42/4  06/1  54/3  مادي ديد با آموزش به توجه

  006/0  197  75/2  05/1  20/3  يرانتفاعغي -يردولتيغ هاي همؤسس در پايين سطح مدرسان از استفاده

  018/0  196  - 37/2  28/1  78/2  دانشگاه در تحصيل براي صالحيت فاقد داوطلبان ورود
 

 

هـاي   دوره در نفر هزار صدها براي تحصيل زمينه ايجاد .1
 و آثار جمله از الزم، تسهيالت و خدمات ارائه و مختلف

 آمـوزش  هاي همؤسس فعاليت درباره كه است پيامدهايي
]. 26[ اسـت  شـده  طـرح  يعرانتفـا غي -يردولتيغعالي 

درصــد از  6/88نتــايج پــژوهش گويــاي آن اســت كــه 
اندركاران اين مراكز، وجود اين پيامـد را در سـطح    دست

درصد نيـز وجـود    5/9اند.  زياد و يا بسيار زياد ذكر كرده
درصد از آنان نيـز آن را   2آن را تا حدي پذيرفته و البته 

توجـه بـه    انـد. بـا   در سطح كم و حتي بسيار كـم گفتـه  
توان تأثير فعاليت  ) در مجموع مي35/4ميانگين حاصل (

هاي ياد شده در اين باره را در سطح بسيار زيـاد   همؤسس
 مورد پذيرش قرار داد؛

 فعاليـت  دربـاره  مطـرح  پيامـدهاي  و آثـار  از ديگـر  يكي .2
 كمك ي،رانتفاعغي – يردولتيغ عالي آموزش اتمؤسس

هاي  يافته. ]13است [ كنكور سد شدن برچيده جهت در
درصـــد از  6/82تحقيـــق حـــاكي از آن اســـت كـــه 

اين مراكز، به وجود اين پيامد در سـطح   اندركاران دست
 4/12ند و اين در حالي است كـه  ا قائل زياد و بسيار زياد
 5 اند و فقط اين پيامد را تا حدي پذيرفته درصد از آنان،

پايه اند. بر  م گفتهدرصد آن را در سطح كم و يا بسيار ك
توان دريافت فعاليـت   ) مي32/4ياد شده ( ميانگين آراي

مذكور در اين باره در سطح بسيار زياد مؤثر  هاي همؤسس
   ؛بوده است

 و آثـار  ديگـر  از هـا،  اسـتان  در عالي آموزش سازي بومي .3

 آمـوزش  هـاي  همؤسسـ  فعاليـت  درباره مطرح پيامدهاي
 هـاي  يافتـه . ]11اسـت [  يرانتفـاع غي -يردولتـ يغ عالي

ــژوهش ــه   پـ ــاي آن اســـت كـ ــد از  6/79گويـ درصـ
اين مراكز، وجود اين پيامـد را در سـطح    اندركاران دست

درصد نيـز آن را تـا    4/14دانند.  زياد و يا بسيار زياد مي
درصد وجود  6در اين ميان  گمان بيو  اند حدي پذيرفته

اند. به هر ترتيـب   سطح كم و يا بسيار كم گفته آن را در
توان تأثير  ) مي19/4نگين به دست آمده (با توجه به ميا

ياد شده در اين زمينـه را در سـطح    هاي همؤسسفعاليت 
 ارزيابي كرد؛ زياد

 عالي آموزش هاي همؤسس فعاليت درباره كه آثار ديگر از .4
 كالبـدي  توسـعه  شـده،  طـرح  ي،رانتفـاع غي -يردولتيغ

نتايج به دست آمـده بيـانگر    .]11[ است آموزشي فضاي
 8/62اين مراكز،  اندركاران دستاز مجموع آن است كه 

درصد وجود اين پيامد را در سـطح زيـاد و بسـيار زيـاد،     
درصد نيز آن را در سطح كـم   9درصد تا حدي و  1/28

اند. با توجه بـه ميـانگين بـه دسـت      و يا بسيار كم گفته
ــده ( ــي80/3آم ــده     ) م ــه عقي ــت ب ــار داش ــوان اظه ت
فعاليـت بخـش    يـاد شـده،   هاي همؤسساندركاران  دست

  ؛مذكور در اين باره تا حد زيادي مؤثر بوده است

ــوع .5 ــيدن تن ــه بخش ــاي روش ب ــب عرضــه ه ــه مطال  ب
 فعاليـت  دربـاره  مطـرح  آثـار  ديگـر از  دانشجويان، يكـي 

 اسـت  يرانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش هاي همؤسس
درصـد   66هاي پژوهش بيانگر آن است كه  يافته. ]10[
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مراكز، وجود اين پيامد را در سطح اين  اندركاران دستاز 
ز تـا  درصد از آنـان نيـ   4/24دانند.  زياد و بسيار زياد مي

درصد  6/9كه حال آنو اند  حدي به وجود اين پيامد قائل
اند. با توجه به  نيز آن را در سطح كم و يا بسيار كم گفته

تـوان تـأثير فعاليـت     ) مـي 75/3ميانگين به دست آمده (
ر اين باره را در سطح زياد ارزيـابي  مذكور د هاي همؤسس
  ؛كرد

 و ها دانشگاه فعاليت درباره كه هايي آثار و پيامد جمله از .6
 طـرح  يرانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش هاي همؤسس
بـا  . ]19[ اسـت  مـادي  ديـد  بـا  آمـوزش  به توجه شده،

 از كـه  دريافـت  تـوان  مـي  پژوهش هاي يافته بر مروري
 7/13 بررسي مورد هاي همؤسس اندركاران دست مجموع
 26 زيـاد،  بسـيار  يـا  و زيـاد  سطح در را آن وجود درصد
 را آن نيـز  درصد 3/60 و حدي تا را آن وجود نيز درصد

 بـه  ميانگين اساس بر. اند گفته كم بسيار يا كم سطح در
 وجـود  پاسخگويان، منظر از توان مي) 54/3( آمده دست
 ؛داد قرار تأييد مورد زياد مقدار به را پيامد اين

 فعاليـت  آثـار  ديگر از پايين سطح در استادان از استفاده .7
بـه   يرانتفـاع غي -يردولتـ يغآموزش عالي  هاي همؤسس

 كـه  اسـت  آن از حاكي حاصل نتايج. ]13[ رود شمار مي
 در را شـده  يـاد  پيامد وجود پاسخگويان، از درصد 3/36

 4/40. انـد  داده قـرار  تأييـد  مورد زياد بسيار و زياد سطح
 درصد 3/23 و اند پذيرفته حدي تا را آن وجود نيز درصد

 اسـاس  بـر  .اند كرده ذكر كم بسيار و كم سطح در را آن
 منظــر از تــوان مــي) 20/3( آمــده دســت بــه ميــانگين

 تأييـد  مـورد  را پيامـد  اين تا حدودي وجود پاسخگويان،
 ؛داد قرار

 فعاليــت دربــاره كــه منفــي پيامــدهاي و آثــار جملــه از .8
 طـرح  يرانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش يها همؤسس
 در تحصـيل  بـراي  صـالحيت  فاقد داوطلبان ورود شده،

نتـايج بـه دسـت آمـده گويـاي آن      . ]15[ است دانشگاه
ايـن مراكـز،    انـدركاران  دسـت درصـد از   5/32است كه 

داننـد.   وجود اين پيامد را در سطح زياد و بسيار زياد مـي 
 4/38و  انـد  ي دانستهدرصد نيز وجود آن را تا حد 9/28

اند. به  درصد نيز تأثير آن را كم و يا بسيار كم ذكر كرده
) 78/2هر ترتيب با توجه به ميانگين بـه دسـت آمـده (   

ــي ــت   م ــوان درياف ــتت ــدركاران دس ــت   ان ــأثير فعالي ت
مذكور در اين زمينه را در سطح كم برآورد  هاي همؤسس
  كنند.  مي

 آثار و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي  
 فعاليت كه است آن گوياي همچنين پژوهش هاي يافته
ــيغ عــالي آمــوزش هــاي همؤسســ و هــا دانشــگاه  -يردولت

 را مختلفي فرهنگي و اجتماعي پيامدهاي و آثار ي،رانتفاعغي
 جـدول  به توان مي موارد اين جمله از. است داشته همراه به
  :كرد اشاره )6(

  

  ناشي فرهنگي مفروض  و اجتماعي . پيامدهاي6جدول 
  در ايران يرانتفاعغي - يردولتيغهاي آموزش عالي  همؤسسها و  از فعاليت دانشگاه

انحراف   ميانگين  مؤلفه
درجه   tمقدار   معيار

  آزادي
سطح 
  معناداري

  000/0  197  70/29  75/0  59/4  عالي آموزش گسترش در دولت به كمك

  000/0  198  24/25  80/0  43/4  تحصيل ادامه براي) استاني بين( داخلي هاي مهاجرت از كاستن

  000/0  199  73/26  71/0  35/4  عالي آموزش امر در توسعه هاي برنامه اهداف به بخشيدن تحقق به كمك
 به منطقه مردم آسان دسترسي زمينه نمودن فراهم طريق از آموزش فرهنگ يارتقا

  000/0  198  82/19  85/0  19/4  عالي آموزش

  000/0  196  69/14  98/0  03/4  يرانتفاعغي هاي همؤسس بغال در دولتي شبه هاي همؤسس حضور

  000/0  198  88/12  98/0  89/3  است كوشي سخت و جديتفقدان  با مترادف كه يرانتفاعغي مفهوم از رواج تلقي

  000/0  198  76/5  21/1  49/3  كشور از خارج به تحصيل جوياي افراد مهاجرت از كاستن

  114/0  197  - 58/1  07/1  87/2  عالي آموزش به يابي راه در درآمد كم طبقات محدوديت
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عـالي، از جملـه    آمـوزش  گسـترش  در دولـت  به كمك .1
 آمـوزش  هـاي  همؤسسـ  پيامدهاي مطرح درباره فعاليـت 

هـاي   يافتـه . ]27ي اسـت [ رانتفـاع غي -يردولتـ يغ عالي
ــژوهش ــه   پـ ــاي آن اســـت كـ ــد از  4/93گويـ درصـ

سـطح   اين مراكز، وجود اين پيامـد را در  اندركاران دست
درصد نيز وجود آن را  4اند.  زياد و حتي بسيار زياد گفته

درصـد   5/2 فقطو البته در اين ميان  اند تا حدي دانسته
دانند. بـا نگـاهي بـر     كم مي  آن را در سطح كم و بسيار

توان گفت كـه   ) مي59/4( اندركاران دست يميانگين آرا
 ايهـ  همؤسسبه تأثير فعاليت  زيادي بسيار سطح آنان در

 اند؛ كور در اين زمينه قائلمذ

 هـاي  همؤسساز ديگر آثار و پيامدهايي كه درباره فعاليت  .2
 ي طرح شده، كمـك رانتفاعغي -يردولتيغآموزش عالي 

 امـر  در توسـعه  هاي برنامه اهداف به بخشيدن تحقق به
نتايج به دست آمده گوياي آن . ]11است [ عالي آموزش
اين مراكـز، وجـود    اندركاران دستدرصد از  1/90است 

 8داننـد.   اين پيامد را در سطح زيـاد و بسـيار زيـاد مـي    
درصد  2 فقطو  اند درصد نيز وجود آن را تا حدي دانسته

اند. به هر ترتيب  تأثير آن را كم و يا بسيار كم ذكر كرده
تـوان   ) مـي 35/4با توجه به ميانگين بـه دسـت آمـده (   

ــت  ــدركاران دســتدرياف ــأثير فع  ان ــورد نظــر ت ــت م الي
مـذكور در ايـن زمينـه را در سـطح بسـيار       هاي همؤسس

 كنند؛ آورد ميزيادي بر

 دسترسي امكان فرهنگ آموزش از طريق ايجاد يارتقا .3
از ديگـر دسـتاوردهاي    عـالي،  آمـوزش  بـه  مردم آسان

ــت    ــاره فعالي ــرح درب ــمط ــاي همؤسس ــيغ ه  -يردولت
هـاي تحقيـق بيـانگر آن     يافتـه . ]11[ ي استرانتفاعغي

ايـن مراكـز،    انـدركاران  دسـت درصـد از   4/82است كه 
ر زياد ارزيـابي  وجود اين پيامد را در سطح زياد و يا بسيا

درصد از آنان اين تـأثير را تـا    1/13كه اند. حال آن كرده
درصد نيـز آن را در سـطح    5/4 فقطو  اند حدي پذيرفته

اند. با توجه به ميانگين به دست  كم و يا خيلي كم گفته
ياد شده  هاي همؤسستوان تأثير فعاليت  مي) 19/4آمده (

 ؛در اين باره را تا حدود زيادي مورد تأييد قرار داد

 هـاي  همؤسس فعاليت درباره كه پيامدهايي و آثار ديگر از .4
 كاسـتن  شده، ذكر يرانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش

است  كشور از خارج به تحصيل جوياي افراد مهاجرت از

 3/54مده گويـاي آن اسـت كـه    نتايج به دست آ. ]19[
اين مراكز، وجود پيامد ياد شده  اندركاران دستدرصد از 

 1/27انـد.   را در سطح زياد و بسيار زيـاد ارزيـابي كـرده   
و اين در حالي است  اند درصد نيز آن را تا حدي پذيرفته

درصد نيـز آن را در سـطح كـم و بسـيار كـم       5/18كه 
) 49/3دسـت آمـده (  اند. با توجه بـه ميـانگين بـه     گفته
  ؛توان وجود اين پيامد را نيز تا حدود زيادي پذيرفت مي

 هـاي  همؤسسـ  غالـب  در دولتـي  شبه هاي همؤسس حضور .5
 از ديگر يكي عنوان به تواند مي ي،رانتفاعغي -يردولتيغ

 .آيـد  شـمار  بـه  مراكز قبيل فعاليت اين هاي آثار و پيامد
ي بـه  هـاي دولتـ   هرچند جزء دانشـگاه  هاي همؤسساين 

هـاي   هـا و نهـاد   روند ولي وابسته به سـازمان  شمار نمي
م از مسـتقي شوند و به صورت غير يتي محسوب ميحاكم

 هـاي  يافتـه  بررسـي  ند.مند بودجه و امكانات دولتي بهره
 از درصـــد 1/74 كـــه اســـت آن از حـــاكي تحقيـــق

 بسـيار  و زيـاد  سـطح  در را پيامد اين وجود پاسخگويان
 حـدي  تـا  را آن وجـود  نيـز  صـد در 8/17. دانند مي زياد

 سطح در را آن نيز درصد 1/8 ميان اين در و اند پذيرفته
 بـه  ميـانگين  اسـاس  بر .اند كرده ذكر كم بسيار يا و كم

 وجـود  پاسخگويان، منظر از توان مي) 03/4( آمده دست
 ؛داد قرار تأييد مورد به مقدار زياد را پيامد اين

 تلقـي  وجـود  ،مطـرح  هـاي  آثـار و پيامـد   از ديگـر  يكي .6
 كـه  اسـت  يرانتفـاع غي -يردولتـ يغ مفهـوم  از نادرست
. ]12[ اسـت  كوشـي  سـخت  و جـديت  فقدان با مترادف
 9/68 كـه  اسـت  آن از حـاكي  تحقيق هاي يافته بررسي
 و زياد سطح در را پيامد اين وجود پاسخگويان از درصد
 تـا  را آن وجـود  نيـز  درصـد  6/23. داننـد  مي زياد بسيار
 در را آن نيز درصد 5/7 ميان اين در و دان پذيرفته حدي
 ميانگين اساس بر اند. كرده ذكر كم بسيار يا و كم سطح

 پاسـخگويان،  منظـر  از تـوان  مـي ) 89/3( آمده دست به
 ؛داد قرار تأييد مورد به مقدار زياد را پيامد اين وجود

 بـه  كـه ) اسـتاني  بـين ( داخلـي  هاي مهاجرت از كاستن .7
 و آثـار  جملـه  از شـود،  مـي  انجـام  تحصيل ادامه منظور

 آمـوزش  هاي همؤسس فعاليت درباره كه است پيامدهايي
بـا توجـه    .است شده طرح يرانتفاعغي -يردولتيغ عالي

درصـد از   5/88توان دريافـت   مي پژوهشهاي  به يافته
اين مراكز، پيامد يـاد شـده را در سـطح     اندركاران دست
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حدي به وجود درصد نيز تا  9دانند.  زياد و بسيار زياد مي
درصد نيز تأثير آن را در  5/2 گمان بيو  اند آن قائل بوده

انـد. بـر پايـه     كـرده  سطح كم و يا بسـيار كـم ارزيـابي   
توان در مجموع وجـود ايـن    ) مي43/4( ميانگين حاصل

 داد؛ قرارپيامد را در سطح بسيار زياد مورد تأييد 

 عـالي  آموزش به يابي راه در درآمد كم طبقات محدوديت .8
 فعاليت  درباره مطرح آثار زمره در يرانتفاعغي -يردولتيغ

 -يردولتـ يغ عـالي  آمـوزش  هـاي  همؤسسـ  و ها دانشگاه
 آن بيـانگر  پـژوهش  هـاي  يافته .]10است [ يرانتفاعغي

 يـاد  پيامـد  وجـود  پاسـخگويان  از درصد 3/26 كه است
 4/38. انـد  كـرده  ذكر زياد بسيار و زياد سطح در را شده

 نيـز  درصـد  3/35 و اند پذيرفته حدي تا را آن نيز درصد
 براز منظر پاسخگويان  .اند گفته كم بسيار يا و كم را آن

 مـورد  پيامـد  ايـن ) 87/2( آمده دست به ميانگين اساس
 .است تأييد

 پژوهشي -آثار و پيامدهاي علمي  
 عــالي آمــوزش هــاي همؤسســ و هــا فعاليــت دانشــگاه

امدهاي علمـي و  ي، همچنين آثار و پيرانتفاعغي -يردولتيغ
توان اهم آنها را  پژوهشي مختلفي در پي داشته است كه مي

  مالحظه كرد:  )7(در جدول 
  

 پژوهشي مفروض ناشي  - علمي پيامدهاي .7جدول 

  ي در ايرانرانتفاعغي - يردولتيغهاي آموزش عالي  همؤسسها و  از فعاليت دانشگاه

انحراف   ميانگين  مؤلفه
درجه   t مقدار  معيار

  آزادي
سطح 
  معناداري

هاي افراد در خارج از چارچوب  ها و قابليت ايجاد فرصتي براي بروز و ظهور انديشه
  000/0  199  83/14  85/0  89/3  دولتي

  000/0  198  14/12  93/0  80/3  ايجاد تنوع در محتواي آموزشي
  000/0  196  96/3  15/1  32/3  هاي علمي كه بخش دولتي وارد نشده ورود به برخي عرصه

  365/0  194  90/0  10/1  07/3  جه صرف به انتقال علم و نپرداختن به توليد آنتو
  

  

 يهـا  همؤسس تيفعال درباره كه ييامدهايپ و آثار گريد از .1
 جـاد يا شـده،  ذكر يرانتفاعيغ -يردولتيغ يعال آموزش
 افراد يها تيقابل و ها شهياند ظهور و بروز يبرا يفرصت

بـه دسـت    جي. نتا]10[ است يدولت چارچوب از خارج در
 اندركاران دستدرصد از  1/88آن است كه  يايآمده گو

 اريو بس اديشده را در سطح ز ادي امديمراكز، وجود پ نيا
 يآن را تـا حـد   زيـ درصـد ن  9انـد.   كـرده  يابيـ ارز اديز
 آن درصـد  5/2است كه تنها  يدر حال نيو ا اند رفتهيپذ
 بـه  جـه تو بـا . انـد   گفتـه  كـم  اريبس اي و كم سطح در را
 امـد يپ نيا وجود توان يم) 89/3( آمده دست به نيانگيم
 رفت؛يپذ ياديز حد تا زين را

ــاديا .2 ــوع ج ــوا در تن ــ يمحت ــريد از ،يآموزش ــار گ  و آث
 آمـوزش  يها همؤسس تيفعال درباره كه است ييامدهايپ

 بـا ]. 10[ اسـت  شده طرح يرانتفاعيغ -يردولتيغ يعال
 درصد 3/70 افتيدر توان يم قيتحق يها افتهي به توجه

شده را در سـطح   ادي امديمراكز، پ نيا اندركاران دست از

بـه   يتا حـد  زيدرصد ن 6/20. دانند يم اديز اريو بس اديز
آن را در  ريتأث زيدرصد ن 9و البته  اند وجود آن قائل بوده

. بـر پايـه   انـد  كـرده  يابيـ كـم ارز  اريبسـ  ايسطح كم و 
ع وجـود ايـن   توان در مجمو ) مي80/3ميانگين حاصل (

 پيامد را در سطح زياد مورد تأييد قرار داد؛

ــي .3 ــار از يك ــدهاي و آث ــرح پيام ــاره مط ــت درب  فعالي
 ورود ي،رانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش هاي همؤسس

ولتـي بـه   د بخـش  است كه علمي هاي عرصه برخي به
و يا  اند نشده وارد نبه آ كنونهاي خاص، تا دليل كاربرد

ــدا كــرد ــد هكمتــر ورود پي ماننــد تبليــغ و ارتباطــات ( ان
هاي معارف  رشته فرهنگي، مديريت فرهنگي و برخي از 

 2/45هاي تحقيق بيـانگر آن اسـت كـه     اسالمي). يافته
اين مراكز، وجود ايـن پيامـد را    اندركاران دستدرصد از 

كه اند. حال آن ر زياد ارزيابي كردهدر سطح زياد و يا بسيا
و  انـد  ير را تا حـدي پذيرفتـه  درصد از آنان اين تأث 5/32
درصد نيـز آن را در سـطح كـم و يـا خيلـي كـم        3/22
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) 32/3اند. با توجه بـه ميـانگين بـه دسـت آمـده (      گفته
در ايـن بـاره   ياد شده  هاي همؤسستوان تأثير فعاليت  مي

 را تا حدودي پذيرفت؛

 و هـا  دانشـگاه  ي فعاليـت  درباره مطرح آثار از ديگر يكي .4
 توجـه  ي،رانتفـاع غي -يردولتيغ يعال آموزش اتمؤسس
 محسـوب  آن توليـد  به نپرداختن و علم انتقال به صرف
 تـوان  مـي  تحقيق هاي يافته بر مروري با. ]19شود [ مي

 مورد هاي همؤسس اندركاران دست مجموع از كه دريافت
 يـا  و زيـاد  سـطح  در را آن وجـود  درصد 9/36 بررسي،
 7/29 و حدي ات را آن وجود نيز درصد 3/33 زياد، بسيار

 بـر . انـد  گفتـه  كم بسيار يا كم سطح در را آن نيز درصد
 منظـر  از توان مي) 07/3( آمده دست به ميانگين اساس

 تأييـد  مـورد  حـدودي  تا را پيامد اين وجود پاسخگويان،
  .داد قرار

 آثار و پيامدهاي اقتصادي و مالي  
آمــوزش عــالي  هــاي همؤسســهــا و  فعاليــت دانشــگاه

در  ي، آثار و پيامدهاي اقتصادي و مالينتفاعراغي -يردولتيغ
حسب رتبه، در  توان بر پي داشته است. اهم اين موارد را مي

  مالحظه كرد: )8(جدول 
  

   مفروض ناشي اقتصادي و مالي . پيامدهاي8جدول 
  ايران در يرانتفاعغي - يردولتيغ عالي آموزش هاي همؤسس و ها دانشگاه فعاليت از

اف انحر  ميانگين  مؤلفه
درجه   t  مقدار  معيار

  آزادي
سطح 
  معناداري

  000/0  198  81/23  91/0  54/4  عالي آموزش بخش در دولت هزينه و گري تصدي كاهش

  000/0  197  75/16  93/0  11/4  )التدريس حق( وقت پاره مدرسان براي درآمد و شغل ايجاد
 دريست براي دولتي هاي دانشگاه علمي تهيئ اعضاي اضافه فرصت از استفاده

  000/0  199  60/13  91/0  88/3  آنها مالي نياز از بخشي كردن برطرف و

  000/0  198  85/8  03/1  64/3  اقشار و اصناف ساير براي غيرمستقيم اشتغال زمينه ايجاد
 هاي همؤسس كاركنان و علمي تهيئ اعضاي براي استخدام زمينه ايجاد

  000/0  196  37/9  92/0  61/3  يرانتفاعغي - يردولتيغ

 تحصيل ادامه بابت كشور از خارج به ملي سرمايه و ارز خروج از لوگيريج
  000/0  197  47/5  23/1  47/3  دانشجويان

  001/0  197  38/3  13/1  27/3  عالي آموزش سوي به سرگردان هاي سرمايه هدايت
  

  

 آمـوزش  بخـش  در دولـت  هزينه و گري تصدي كاهش .1
 عاليـت ف دربـاره  مطـرح  پيامـدهاي  و آثار جمله از عالي،
 اسـت  يرانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش هاي همؤسس

نتايج تحقيق حـاكي از آن اسـت كـه از مجمـوع     . ]12[
 درصـد تـأثير فعاليـت    90ايـن مراكـز،    انـدركاران  دست
 5شده را در سطح زيـاد و بسـيار زيـاد،     ياد هاي همؤسس

درصد نيز آن را در سـطح كـم و يـا     5درصد تا حدي و 
) 54/4( با توجه به ميـانگين حاصـل   اند. تهبسيار كم گف

مراكز يـاد شـده در    اندركاران دستتوان دريافت كه  مي
 ؛ندا ار زيادي به وجود اين پيامد قائلسطح بسي

  هـاي  همؤسس فعاليت درباره كه پيامدهايي و آثار ديگر از .2
، اسـت  طرح شـده  يرانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش

ــاد ــغل ايج ــد و ش ــراي درآم ــان ب ــار مدرس ــت هپ  وق
نتايج تحقيق گوياي آن اسـت كـه    .است) التدريس حق(
ايـن مراكـز، وجـود ايـن     اندركاران  دستدرصد از  3/77

انـد.   پيامد را در سطح زياد و يا بسـيار زيـاد ذكـر كـرده    
و البتـه   اند درصد نيز وجود آن را تا حدي پذيرفته 7/18
درصد از آنان نيز آن را در سطح كم و حتي بسيار كم  4
) در مجمـوع  11/4( اند. با توجه به ميانگين حاصل تهگف
ياد شده در ايـن بـاره    هاي همؤسستوان تأثير فعاليت  مي

 ؛را تا حدود زيادي مورد پذيرش قرار داد

ــتفاده .3 ــت از اس ــافه فرص ــاي اض ــ اعض ــي تهيئ  علم
 كـردن  برطـرف  و تـدريس  بـراي  دولتـي  هـاي  دانشگاه
و پيامـدهاي  ديگـر از آثـار    آنها، يكي مالي نياز از بخشي
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ــاره فعاليــت  آمــوزش عــالي  هــاي همؤسســمطــرح درب
هـاي تحقيـق    يافتـه . ]12[ ي استرانتفاعغي -يردولتيغ

ن اي اندركاران دست درصد از 7/65حاكي از آن است كه 
ند. و اين در حالي اسـت  ا مراكز، به وجود اين پيامد قائل

 اند درصد از آنان، اين پيامد را تا حدي پذيرفته 9/28كه 
درصد نيز آن را در سـطح كـم و يـا بسـيار كـم       5/5و 

تـوان   ) مي88/3ياد شده ( ياند. بر پايه ميانگين آرا گفته
مذكور در اين باره تا حـدود   هاي همؤسسدريافت فعاليت 

 زيادي قابل پذيرش است.

ــه از  .4 ــار جمل ــدهاي و آث ــرح پيام ــاره مط ــت درب  فعالي
 ايجاد ي،رانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش هاي همؤسس
 اقشـار  و اصـناف  سـاير  بـراي  غيرمستقيم اشتغال زمينه
 3/60هـاي تحقيـق گويـاي آن اسـت كـه       يافته .است

اين مراكز، وجود ايـن پيامـد را    اندركاران دستدرصد از 
درصد نيـز   6/25دانند.  در سطح زياد و يا بسيار زياد مي

 1/14و البتـه در ايـن ميـان     انـد  آن را تا حدي پذيرفته
انـد.   سطح كم و يا بسيار كم گفته ود آن را دردرصد وج

) 64/3به هر ترتيب با توجه به ميانگين به دست آمـده ( 
مينه ياد شده در اين ز هاي همؤسستوان تأثير فعاليت  مي

 را در سطح زياد ارزيابي كرد؛

 هــاي همؤسســاز جملــه پيامــدهايي كــه بــراي فعاليــت  .5
، اسـت  ي طرح شـده رانتفاعغي -يردولتيغ عالي آموزش

ايجــاد زمينــه جــذب و بــه كــارگيري تعــداد كثيــري از 
ت علمي است كه نيـروي  ئكاركنان و مدرسان عضو هي

كنـد.   انساني الزم براي فعاليت اين مراكز را فراهم مـي 
درصـد از   4/59هاي پژوهش بيانگر آن است كـه   يافته
، وجود اين پيامد را در ها همؤسساينگونه اندركاران  دست

درصد از آنـان نيـز    31دانند.  يار زياد ميسطح زياد و بس
 6/9كـه  انـد و حـال آن   تا حدي به وجود اين پيامد قائـل 

انـد. بـا    درصد نيز آن را در سطح كم و يا بسيار كم گفته
تـوان تـأثير    ) مي61/3توجه به ميانگين به دست آمده (

اره را در سطح زيـاد  مذكور در اين ب هاي همؤسسفعاليت 
 ارزيابي كرد؛

 كشـور  از خارج به ملي سرمايه و ارز خروج از يريجلوگ .6
 است پيامدهايي ديگر از دانشجويان، تحصيل ادامه بابت
 -يردولتـ يغ عالي آموزش هاي همؤسس فعاليت براي كه
نتايج به دست آمده . ]19[ است شده طرحم ي،رانتفاعغي

اين مراكز،  اندركاران دستبيانگر آن است كه از مجموع 
اين پيامد را در سـطح زيـاد و بسـيار    درصد وجود  5/53

درصـد نيـز آن را در    7/20درصد تا حدي و  8/25زياد، 
اند. با توجه به ميانگين به  سطح كم و يا بسيار كم گفته

تـوان اظهـار داشـت بـه عقيـده       ) مي60/3دست آمده (
يـاد شـده، فعاليـت بخـش      هاي همؤسس اندركاران دست

 بوده است؛ باره تا حد زيادي مؤثرمذكور در اين 

ديگــر از پيامــدهاي مطــرح دربــاره فعاليــت       يكــي .7
ي، رانتفـاع غي -يردولتـ يغ آمـوزش عـالي   هـاي  همؤسس
 عـالي  آمـوزش  سـوي  بـه  سرگردان هاي سرمايه جذب

درصد  42هاي تحقيق حاكي از آن است كه  است. يافته
اين مراكز، وجود اين پيامد را در سطح  اندركاران دستاز 

درصـد از   3/34دانند. در اين ميان  زياد و بسيار زياد مي
و اين در حـالي اسـت    اند تا حدي به وجود آن قائلآنان 
درصد از آنان، تأثير آن را كم و يا بسـيار كـم    8/23كه 

ــه ــانگين آرا    گفت ــه مي ــه ب ــا توج ــوع ب ــد. در مجم  يان
تـوان دريافـت آنـان تـأثير      ) مـي 27/2( اندركاران دست

در فقـط  زمينـه را  ياد شده در ايـن   هاي همؤسسفعاليت 
  دانند.  سطح كم مي

  گيري بحث و نتيجه
 فعاليـت  كـه  است آن گوياي شد، آورده آنچه بر مروري
 -غيردولتــي عــالي آمــوزش هــاي همؤسســ و هــا دانشــگاه

 داشـته  همـراه  بـه  را مختلفـي  پيامدهاي و آثار غيرانتفاعي،
آموزشـي،     توان آن را در چهار دسته است كه در مجموع مي

و فرهنگي، علمي و پژوهشي و اقتصـادي و مـالي   اجتماعي 
  جاي داد. 
آمـوزش   هـاي  همؤسسـ ها و  آثار آموزشي دانشگاه  درباره

تـوان بـه مـوارد مختلفـي      ي ميرانتفاعغي –يردولتيغعالي 
ياد شده، اين  هاي همؤسس اندركاران دستاشاره كرد. از نظر 

 دهاص براي تحصيل زمينه مراكز تأثير بسيار زيادي بر ايجاد
 الزم تسهيالت و خدمات ارائه و مختلف مقاطع در نفر هزار
است.   داشته كنكور سد شدن آنها و نيز كمك به برچيده به

ياد شـده تـا حـد     هاي همؤسس ها و همچنين فعاليت دانشگاه
 توسـعه  هـا،  اسـتان  در عـالي  آمـوزش  سازي زيادي بر بومي

 هعرض هاي روش در آموزشي، تنوع بخشيدن فضاي كالبدي
مادي تـأثير   ديد با آموزش به دانشجويان و توجه به مطالب
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ياد شـده تـا    هاي همؤسسداشته است. عالوه بر اين فعاليت 
پــايين بــراي  ســطح مدرســان از حــدودي موجــب اســتفاده

 در تحصـيل  بـراي  صالحيت فاقد داوطلبان تدريس و ورود
هاي مذكور  سازد، يافته نشان مي شده است. خاطر ها دانشگاه

ــا ــايج مطالعــات ب ــادري ( نت )، مهرخــان و غمخــوار 2012ن
ــوائي (2008( ــدثي گيل ــجادي 2013)، مح ــنيمي و س )، تس
) و 2016)، علم و كومـار هالـدر (  2016)، فرَم اَكپِلو (2001(

  همخواني دارد. ) 2013اَمپونسه و اونوها (
هاي تحقيق همچنـين گويـاي آن اسـت كـه فعاليـت       يافته

ــيغ عــالي آمــوزش هــاي همؤسســ و هــا دانشــگاه  -يردولت
ي، آثار و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي مختلفي را رانتفاعغي

 و هـا  دانشگاه اندركاران دستبه همراه داشته است. از منظر 
ياد شده، فعاليت اين مراكز تا حد بسيار زيـادي   هاي همؤسس

 از عالي، كاستن آموزش گسترش در دولت به موجب كمك
و  تحصـيل  ادامـه  بـراي ) سـتاني ا بين( داخلي هاي مهاجرت
 در توسـعه  هـاي  برنامـه  اهداف به بخشيدن تحقق به كمك

 و هـا  دانشگاه فعاليت عالي شده است. همچنين آموزش امر
 فرهنـگ  يزيادي موجب ارتقـا  حد تا شده ياد هاي همؤسس
 به مردم آسان دسترسي زمينه دنكر فراهم طريق از آموزش
 غالـب  در ولتـي د شـبه  هـاي  همؤسسـ  عالي، حضـور  آموزش
 كه غيرانتفاعي مفهوم از تلقي غيرانتفاعي، رواج هاي همؤسس
 از اسـت و كاسـتن   كوشـي  سخت و جديتفقدان  با مترادف
 كشور شده است. از خارج به تحصيل جوياي افراد مهاجرت
 تاحـدودي بـر محـدوديت    هـا  همؤسسفعاليت اين  در ضمن

ثر بـوده  ؤعالي مـ  آموزش به يابي راه در درآمد كم هاي طبقه
 هاي مـذكور بـا نتـايج مطالعـات     شود، يافته است. يادآور مي

ــوار (  ــان و غمخ ــدي (2008مهرخ ــدثي 2012)، اس ) و مح
   .دارد همخواني باره اين در) 2013گيلوائي (

 عــالي آمــوزش هــاي همؤسســ و هــا فعاليــت دانشــگاه
ي، همچنين آثار و پيامدهاي علمـي و  رانتفاعغي -يردولتيغ

ــته اســـت. از منظـــر  پژوهشـــي مختلفـــي د ر پـــي داشـ
ياد شـده، فعاليـت ايـن مراكـز      هاي همؤسساندركاران  دست

 و ها انديشه ظهور و بروز براي يفرصت تأثير زيادي بر ايجاد
 در تنـوع  دولتي و ايجـاد  چارچوب از خارج افراد هاي قابليت

آموزشي داشته است. همچنين فعاليت ايـن مراكـز    محتواي
 بـه  نپرداختن و علم انتقال به صرف تا حدودي موجب توجه

تاكنون  كه شدهعلمي  هاي عرصه برخي به آن و ورود توليد

سـازد،   نشـان مـي   خاطر نشده است. وارد نبه آدولتي  بخش
) 2013محدثي گيلوائي ( هاي مذكور با نتيجه مطالعات يافته

  .دارد همخواني باره اين در) 2001و تسنيمي و سجادي (
ــه ــا  در زمين ــادي و م ــگاهاقتص ــت دانش ــا و  لي، فعالي ه

ي، آثـار و  رانتفـاع غي -يردولتـ يغآموزش عالي  هاي همؤسس
پيامدهاي مختلفي در پي داشته است. از منظر پاسخگويان، 

 ياد شده تأثير بسيار زيادي بـر كـاهش   هاي همؤسس فعاليت
عـالي داشـته    آموزش بخش در دولت هزينه و گري تصدي

كز معتقدنـد فعاليـت   اين مرا اندركاران است. همچنين دست
 و شغل تا حد زيادي بر مواردي از قبيل ايجاد ها همؤسساين 
 اضـافه  فرصـت  از اسـتفاده  وقـت،  پاره مدرسان براي درآمد

 و تـدريس  بـراي  دولتـي  هاي دانشگاه علمي تهيئ اعضاي
 اشـتغال  زمينـه  آنها، ايجاد مالي نياز از بخشي كردن برطرف

 استخدام زمينه ر، ايجاداقشا و اصناف ساير براي غيرمستقيم
ــراي ــهي اعضــاي ب ــان و علمــي تئ ــ كاركن  هــاي همؤسس

 سـرمايه  و ارز خـروج  از ي و جلوگيريرانتفاعغي -يردولتيغ
دانشجويان، تأثير  تحصيل ادامه بابت كشور از خارج به ملي

 نتـايج  بـا  مـذكور  هـاي  يافتـه  شـود،  مي داشته است. يادآور
خـان و غمخـوار   )، مهر2007كرونويـك و پوزگـا (   مطالعات

) و علم و كومارهالدر 2012)، نادري (2012)، اسدي (2008(
الزم بـه ذكـر اسـت از     .دارد همخواني باره اين در )2016(

ــت   ــخگويان فعالي ــر پاس ــمنظ ــاي همؤسس ــيغ ه  -يردولت
 به سرگردان هاي سرمايه ي تأثير چنداني بر هدايترانتفاعغي

ر سطح كم عالي نداشته است و ميزان آن را د آموزش سوي
  اند. ارزيابي كرده

  پيشنهادهاي تحقيق
هـاي   هاي مختلف بـراي مدرسـان رشـته    با تعيين معيار .1

سطح تحصيالت، برخورداري از  كمترينگوناگون (مانند 
گيـري افـراد    كاره توان از ب ...) مي سابقه مفيد تدريس و

فاقد صالحيت در امر تدريس در مراكـز آمـوزش عـالي    
 ، جلوگيري كرد؛يرانتفاعغي -يردولتيغ

توانـد   خدمات آموزشي در بخش خصوصـي مـي    عرضه .2
منافع مادي را نيز به همراه داشـته باشـد، ولـي بايـد از     

شود در  پيشنهاد مي بنابراينكيد بر آن جلوگيري كرد. تأ
هـاي غيـر دولتـي، در     همؤسسفرايند صدور مجوز براي 
و بـا كنتـرل كيفيـت    ود كيـد شـ  غيرانتفاعي بودن آن تأ
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گيري نگرش مادي نسبت بـه   آموزشي از شكل خدمات
 ؛آن جلوگيري كرد

در  يرانتفـاع غي -يردولتـ يغفعاليت مراكز آموزش عالي  .3
برخي از موارد موجب ورود افراد فاقـد صـالحيت بـراي    
تحصــيل در دانشــگاه شــده اســت، ولــي بــا الــزام ايــن 

تـوان بـر    هـاي الزم، مـي   به رعايت اسـتاندار  ها همؤسس
و از خـروج ايـن    ن اثر مثبت گذاشـت رايند تحصيل آناف

علــم)  (مــدرك بــي افــراد بــدون كســب معلومــات الزم
مفيـد در ايـن    هاي از جمله اقدام ممانعت به عمل آورد.

از سـوي   ها همؤسسباره، ارزيابي مستمر خدمات اينگونه 
 ؛وزارت علوم است

هـاي آمـوزش عـالي     همؤسسبراي جلوگيري از بازتوليد  .4
 -يردولتـ يغاكز آموزش عـالي  دولتي در فهرست مر شبه
ي، الزم است تا عالوه بر اعمال دقـت الزم در  رانتفاعغي

صدور پروانه براي اينگونه مراكز، با قطع رديـف بودجـه   
ا، زمينه را نه هاي غيرمتعارف به آ و يا ديگر كمك دولتي

براي حضور و فعاليت بخـش خصوصـي واقعـي فـراهم     
 ؛كرد

هاي امـدادي   زمانهاي مالي دولت و سا با هدايت كمك .5
تــوان زمينــه را بــراي دسترســي افــراد  و حمــايتي، مــي

فراهم  يرانتفاعغي -يردولتيغدرآمد به آموزش عالي  كم
هـاي   كرد. در اين زمينـه الگوهـاي مختلفـي در كشـور    

گوناگون وجود دارد كه متناسب با شرايط كشـور ايـران   
  ؛دو استفاده كرتوان يكي از آنها را انتخاب  مي

هـا نسـبت بـه     به فزوني يافتن ظرفيت دانشگاه با توجه .6
  متقاضيان ورود به آموزش عـالي كـه منجـر بـه پديـده     

شود توسعه  شده است، پيشنهاد مي »هاي خالي صندلي«
 يرانتفاعغي -يردولتيغآموزش عالي  هاي همؤسسكمي 

و به جـاي   وداز نظر تعداد و ظرفيت پذيرش) متوقف ش(
 كار قرار گيرد.  ارتقاي سطح كيفيت در دستور آن

ــر ديــدگاه دســت  .7 ــدركاران  پــژوهش حاضــر مبتنــي ب ان
هـاي آمـوزش عـالي غيردولتـي و      همؤسسها و  دانشگاه

شود در آينـده   غيرانتفاعي انجام شده است. پيشنهاد مي
نفعـان در آمـوزش عـالي     به بررسـي ديـدگاه ديگـر ذي   

  خصوصي نيز پرداخته شود.
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