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سیدسعید منجمزاده* ،ابوالقاسم نادری** ،غالمرضا گرایینژاد*** ،ناهید پوررستمی

****

تاریخ دریافت1397/1/30 :

تاریخ پذیرش1397/5/10 :

با مطرح شدن اقتصاد مبتنیبر دانش و توجه به نقش اساسی آموزش عالی در این رویکرد ،قوانین و سیاستهای
فرادستی بسیاری در حوزه آموزش عالی در بیش از یک دهه گذشته تدوین شده است .بااینحال در سالهای اخیر
دانشگاهها با چالشهای مالی متعددی مواجه شدهاند که غلبه بر آنها و نیز بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتسازی
متناسب در این زمینه ،بیش از پیش مستلزم تحلیل یکپارچه قوانین و اسناد فرادستی است .بر این اساس
در مقاله حاضر ابتدا بر پایه مطالعه اسنادی و نظرهای خبرگان با رویکردی تحلیلی به معرفی مفهوم «توسعه
مالی دانشگاه» پرداخته شده و به کمک چارچوب برآمده از آن و با استفاده از روش تحلیل محتوا ،چهارده سند
فرادستی آموزش عالی بررسی شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد سیاستهای فرادستی آموزش عالی
ازمنظر توسعه مالی دانشگاهها با عدم توازن روبهرو بوده و جامعیت کافی ندارد .در کنار توجه اسناد فرادستی به
مقوله «تأمین منابع مالی» ،سایر مؤلفههای توسعه مالی شامل «کارایی و مدیریت هزینه»« ،تخصیص منابع»،
«ترتیبات و ساختارهای نهادی» و «عوامل محیطی» نیز در سیاستگذاریهای جدید و بازنگری اسناد باید بیش
از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژهها :توسعه مالی دانشگاه؛ اسناد فرادستی آموزش عالی؛ تحلیل محتوا؛ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران است.
* دانشآموخته اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران؛

Email: monajemzadeh@gmail.com

** استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛

Email: anadery@ut.ac.ir

*** استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی؛

Email: gh.geraeinejad@iauctb.ac.ir

**** استادیار دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران؛

Email: prostami@ut.ac.ir

فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیستوششم ،شماره نودوهشت ،تابستان 1398
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مقدمه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سالهای اخیر با مسائل متعددی در رابطه با امور
مالی مواجه شدهاند و کسری اعتبارات ،تأثیر عمدهای بر روند توسعه آموزش عالی داشته
است (نوهابراهیم .)1381 ،در کشور ما نیز همزمان با افزایش هزینههای آموزش عالی و
قیمت تمام شده بروندادهای آن ،اعتبارات محدود بودجه بین مؤسسات بیشتری
تقسیم و توزیع شده و بهاینترتیب سهم هریک از مؤسسات از اعتبارات عمومی کاهش
یافته است (داوری ،خدادادی و زراعتکیش .)1395 ،کمبود منابع مالی باعث شده است
تا امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و رفاه دانشجویان ،هیئت علمی و کارکنان
دانشگاهها بهشدت افت کند (انتظاری و قارون .)1394 ،نوسان بودجههای آموزش عالی
متأثر از تغییر در اولویتهای دولتها ،نوسان درآمدهای نفتی ،نا کارآمدی تخصیص
اعتبارات دولتی و روند کاهشی مخارج واقعی سرانه از دیگر چالشهای دانشگاهها در حوزه
تأمین منابع مالی بهشمار میرود (نادری .)1380 ،با وجود اهمیت تجاریسازی دانش در
افزایش سهم درآمد اختصاصی دانشگاهها (هاشمنیا و دیگران ،)1388 ،موانع بسیاری
در مؤسسات آموزش عالی برای بهرهبرداری صحیح از داراییهای فکری و تجاریسازی
دانش وجود دارد که رفع آنها و توانمندسازی دانشگاهها در این زمینه ضروری بهنظر
میرسد (پورعزت ،قلیپور و ندیرخانلو.)1389 ،
اما مجموعه مسائل مالی دانشگاهها فقط محدود به چالشهای متعدد آنها
در حوزه تأمین منابع مالی نمیشود .از دیگر مسائل مالی دانشگاهها ،بحران کارایی
درونی و مدیریت هزینههاست .با افزایش هزینههای آموزش عالی و تغییر نقش دولتها
در تأمین آن ،انتظارات جوامع در پاسخگویی دانشگاهها و عملکردشان افزایش یافته
ش عالی باید
است (دباغ و صالحی )1393 ،و مؤید این ضرورت است که مؤسسات آموز 
بهصورت کارآمدتری اداره شوند (عمادزاده.)1388 ،
ازسوی دیگر نهادها ،سازوکارها و ساختارهایی باید در دانشگاه برای توسعه و
پشتیبانی از سیاستها و مؤلفههای مالی در دانشگاه طراحی و پیادهسازی شود که از
آن جمله میتوان به ساختار سازمانی متناسب ،فرهنگ سازمانی توسعهگرا ،مقررات
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و رویههای مورد نیاز و توسعه سرمایه انسانی بهویژه در بخشهای مرتبط با امور مالی
اشاره کرد ،بهطوریکه بدون توجه کافی به این مجموعه از سازوکارها و نهادها ،امکان
دستیابی به اهداف توسعه مالی در سه حوزه اصلی تأمین ،تخصیص و هزینهکرد منابع
میسر نباشد.
ش عالی تدوین
در سالهای اخیر قوانین و اسناد باالدستی مختلفی در حوزه آموز 
شده که مطالعه و تحلیل همزمان آنها ،میتواند به ارزیابی و تبیین هرچه بهتر سیاستها
و الگوهای مورد نظر قانونگذاران کمک کرده و نقاط ضعف و خألهای احتمالی آنها را نیز با
هدف بهبود سیاستگذاری آتی ،نشان دهد.
هدف از انجام این پژوهش ،تبیین مفهوم و ارائه چارچوبی برای تحلیل اسناد
فرادستی توسعه مالی دانشگاهها و بررسی وضعیت و تحلیل سیاستهای توسعه مالی
دانشگاهها ازمنظر اسناد فرادستی است .بنابراین در این مقاله به بررسی و تحلیل
قوانین و اسناد باالدستی آموزش عالی که بر ابعاد مختلف توسعه مالی دانشگاه
مؤثرند پرداخته و گزارههای سیاستی ذکر شده در اسناد فرادستی مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.

 .1پیشینه پژوهش
امروزه در ادبیات مدیریت و اقتصاد ،بر نقش دانش بهعنوان منبع حیاتی برای
حفظ رقابتپذیری و سودآوری تأ کید بسیاری شده است (سوزنچی کاشانی.)1390 ،
دانش در نظریههای جدید رشد اقتصادی نیز بخش کلیدی نظام اقتصادی و
بهعنوان اصلیترین نوع سرمایه تلقی میشود و بر این اساس ،نهادهای تولید
و اشاعهدهنده دانش مانند دانشگاه ،نقش کلیدی در اقتصاد دانشمحور ایفا
میکنند (داناییفرد.)1383 ،
بنابراین در سالهای اخیر قوانین و سیاستهای متعددی در حوزه آموزش عالی
تدوین شده است که ابعاد مختلف توسعه ازجمله توسعه مالی دانشگاهها را مورد توجه
قرار دادهاند .ازاینرو در این قسمت ابتدا به پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه اسناد
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فرادستی آموزش عالی و سپس پیشینه پژوهشی در حوزه توسعه مالی دانشگاه پرداخته
خواهد شد.
 .1-1بررسی اسناد فرادستی آموزش عالی
قوانین منشأ اثر در میدان اجرا و عمل هستند و قانون خوب میتواند راه را بر قانونگریزی
ببندد و بازبینی ضعفها و کاستیها در حوزه تقنین ،کشور را بهسمت صالح سوق میدهد
(سینیساز شهشهانی .)1396 ،بر همین اساس محتوای قوانین و اسناد باالدستی در حوزه
توسعه مالی دانشگاهها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
همچنان که بیشتر کشورها بهویژه کشورهای درحال توسعه برای رشد و توسعه،
به تدوین مقررات و برنامهها مبادرت میورزند (توفیق )1386 ،در ایران نیز در سالهای
گذشته شاهد تدوین قوانین مختلف نظیر قوانین برنامههای توسعه ،سند چشمانداز
بیستساله و سیاستهای کلی نظام و همچنین قوانین مرتبط بودهایم ،اما تا کنون
مجموعه قوانین و اسناد در حوزه آموزش عالی ،ازمنظر مالی و بهویژه با تأ کید بر توسعه
مالی دانشگاه تحلیل نشده است ،هرچند در برخی مطالعات از زوایای دیگر به بررسی
برخی قوانین باالدستی آموزش عالی پرداخته شده است که در ادامه به آنها اشاره
میشود.
سیاری ( )1374تجارب برنامهریزی آموزش عالی در برنامه دوم توسعه را
آسیبشناسی کرده و تسلیمی ( )1383نیز روند تدوین و محتوای بخش آموزش عالی
در برنامههای توسعه اول تا سوم را بررسی و تحلیل کرده است .ارباب شیرانی و خا کباز
( )1389وضعیت فناوری در برنامههای پنجساله سوم و چهارم توسعه را مورد بحث
قرار داده و با بررسی الیحه برنامه پنجم توسعه و جایگاه فناوری در آن ،پیشنهادهایی
در این زمینه برای افزایش اثربخشی برنامههای توسعهای بیان کردهاند .نوروززاده،
فتحی واجارگاه و کیذوری ( )1388نیز به تحلیل محتوای اسناد فرادستی و معین
آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری برنامه توسعه پنجم پرداخته و سیاستهای آن را
در حوزههای فرهنگ ،آموزش ،پژوهش ،فناوری ،توانمندسازی منابع انسانی و توسعه
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زیرساختها ،همکاریهای فرابخشی و بینالمللی ،پاسخگویی ،تشویق و مشارکت
طبقهبندى و بررسی کردهاند.
ذا کرصالحی و ذا کرصالحی ( )1388ساختار کالن مفهومی نقشه جامع علمی
را بررسی و نشان دادهاند که این نقشه بر سیاست فشار علم در مقابل کشش
تقاضا و ارزشهای فرهنگی ،دینی و ایدئولوژیک در مقابل ارزشهای علمی،
فناورانه و حرفهای تأ کید دارد .آنها همچنین مؤلفههایی برای ارزیابی نقشه
جامع علمی پیشنهاد دادهاند .نوروززاده ،شفیعزاده و روحانی ( )1392با روش
تحلیل محتوا و بررسی اسنادی ،میزان تأ کید بر سیاستهای اسناد فرادستی را
در بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه بررسی کرده و نشان میدهند
سیاستهای توصیه شده اسناد فرادستی مورد توجه بوده است .فتحالهی و
دیگران ( )1393با هدف تعیین میزان توجه به مقولههای اصلی و فرعی مرتبط
با الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی ،به تحلیل محتوای اسناد مرتبط با
برنامههای پنجساله توسعه پرداخته و نشان میدهند هریک از اسناد با کدامیک
از الگوها تطابق دارد.
مهدی ( )1393با روش توصیفی  -تحلیلی ،جایگاه و موقعیت آموزش عالی
بینالمللی در نقشه جامع علمی کشور را تحلیل و ظرفیتها و فرصتهای پیشبینی
شده آن را شناسایی کرده است .فتحالهی و دیگران ( )1394با تحلیل محتوای برنامههای
توسعه پس از انقالب ،به بررسی مقایسهای تغییرات ساختاری و کارکردی استقالل نظام
دانشگاهی پرداختهاند .زار ع بنادکوکی و دیگران ( )1395با بررسی اسناد فرادستی آموزش
عالی کشور و تحلیل محتوای آنها ،معیارهایی برای رتبهبندی دانشگاهها پیشنهاد
دادهاند .کاظمی و هاشمی ( )1395نیز به تحلیل محتوای اسناد فرادستی آموزش عالی
براساس میزان توجه به مقوله خالقیت و نوآوری پرداختهاند و به نامتوازن و یکسان
نبودن این مقاله تأ کید کردهاند.
در جدول  1خالصهای از پژوهشهای انجام شده برمبنای تحلیل اسناد فرادستی
آموزش عالی بهترتیب سال انتشار ارائه شده است.
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جدول  .1پژوهشهای انجام شده برمبنای تحلیل اسناد فرادستی آموزش عالی
ردیف

منبع

موضوعمحوری

اسناد باالدستی مورد بررسی

1

سیاری1374 ،

تجارب برنامهریزی آموزش عالی

برنامه دوم توسعه

2

تسلیمی1383 ،

بررسی روند تدوین قوانین آموزش عالی

برنامههای اول ،دوم و سوم توسعه

3

نوروززاده ،فتحی واجارگاه و
کیذوری1388 ،

استنتاج سیاستهای آموزش عالی،
تحقیقات و فناوری

برنامه پنجم توسعه

4

ذا کرصالحی و ذا کرصالحی،
1388

تحلیل محتوا و پیشنهاد الگوی ارزیابی

پیشنویس نقشه جامع علمی

5

ارباب شیرانی و خا کباز1389 ،

وضعیت فناوری در برنامههای توسعه

برنامههای سوم و چهارم توسعه

6

نوروززاده ،شفیعزاده و
روحانی1392 ،

بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه

اسناد فرادستی آموزش عالی

7

فتحالهی و دیگران1393 ،

الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی

قوانین برنامههای پنجگانه توسعه
کشور و اسناد پشتیبان آنها

8

مهدی1393 ،

جایگاه و موقعیت آموزش عالی بینالمللی

نقشه جامع علمی کشور

9

فتحالهی و دیگران1394 ،

تغییرات ساختاری و کارکردی استقالل نظام
دانشگاهی

برنامههای پنجساله توسعه

10

زارع بنادکوکی و دیگران1395 ،

معیارهایی برای رتبهبندی دانشگاهها

اسناد فرادستی آموزش عالی

11

کاظمی و هاشمی1395 ،

خالقیت و نوآوری

اسناد فرادستی آموزش عالی

مأخذ :یافتههای تحقیق.

همانطور که مشاهده میشود تا کنون پژوهشی برمبنای تحلیل اسناد باالدستی
کشور مرتبط با آموزش عالی با محوریت مباحث مالی و بهویژه توسعه مالی انجام نشده که
این موضوع بیانگر ضرورت مطالعه اسناد باالدستی ازمنظر امور مالی آموزش عالی بهطور
عام و توسعه مالی دانشگاهها بهطور خاص است.
 .1-2پیشینه پژوهشی در حوزه توسعه مالی دانشگاه
در سالهای اخیر و با توجه به اهمیت نقش درونزای واحدهای دانشگاهی در کاهش
وابستگی به منابع عمومی و متنوعسازی منابع مالی ،افزایش کارایی و مدیریت هزینهها،

تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه براساس اسناد فرادستی آموزش عالی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

تخصیص بهینه منابع و سایر سیاستها و سازوکارهایی که میتواند در راستای توسعه مالی
در دانشگاه دنبال شود ،تحقیقات متعددی در رابطه با نقش واحدهای دانشگاهی در این
زمینه و چگونگی دستیابی به اهداف مالی مورد انتظار انجام شده است.
در ابتدا به پیشینه پژوهش در حوزه تأمین منابع مالی اشاره میشود .ازآنجاکه بودجههای
دولتی آموزش عالی نسبت به سایر بخشها رشد چندانی نداشته است ( )Tilak, 1991و امکان
سرمایهگذاری بیشتر دولت در آموزش عالی میسر نیست (عمادزاده ،)1388 ،تحقیقات بسیاری برای
تبیین چگونگی افزایش درآمدهای دانشگاهها انجام شده است .متنوعسازی منابع مالی ازجمله
رویکردهاییاست کهبهیکروندجهانیتبدیلشدهوموردتوجهمحققانوسیاستگذاراندانشگاهی
قرار گرفته است ( .)Kretovics and Michael, 2005بهعنوان مثال انتظاری و قارون ()1394
نیز با تأ کید بر تنوعبخشی به منابع مالی دانشگاهها ،تشویق تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی
و هدایت دانشگاهها بهسوی کارآفرینی مبتنیبر دانش و همچنین تشویق افراد ّ
خیر و بنیادهای
عمومی و خیریهها برای کمک به دانشگاهها و دانشجویان را از راهکارهای اصلی در این زمینه
معرفی کردهاند .استرمن و پراوت نیز راهبرد تنوعبخشی را بهعنوان عنصری کلیدی برای
مقابله با چالشهای مالی در دانشگاه عنوان کردهاند (.)Estermann and Pruvot, 2011
برخی تحقیقات نیز به سازوکارهای بینالمللیسازی دانشگاهها بهویژه جذب دانشجویان
خارجی و کسب درآمد از پروژههای بینالمللی پرداختهاند .بهعنوان نمونه ذا کرصالحی و
صالحی نجفآبادی ( )1391به بررسی سیاستهای گونا گون در کشورهای مختلف برای جذب
دانشجویان خارجی پرداخته و بر آثار مثبت مالی آن برای دانشگاهها تأ کید کردهاند .اسمارت
نیز با اشاره به اهمیت منابع مالی بینالمللی ،اعمال سیاستهای مناسب را در این راستا
ازسوی دانشگاهها ضروری میداند (.)Esmart, 2003
بازاریابی و تعامل با ذینفعان ،از دیگر رویکردهایی است که در راستای افزایش درآمدها توجه
محققان را بهخود جلب کرده است .ا گرچه دانشگاهها در میان شبکهای از فعاالن قرار دارند ،اما اغلب
فاقد یک راهبرد ساختارمند برای مدیریت ذینفعان و مشارکت بلندمدت راهبردی و ساختاریافته 1با
1. Long-term Structured Strategic Partnerships
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ذینفعان ،سازمانها و صنایع هستند ( )Estermann and Pruvot, 2011محققان زیادی
در مطالعات خود به بازاریابی ،تعامل و اعتمادسازی با ذینفعان در دانشگاهها بهویژه
ازمنظر مالی توجه داشتهاند .برای نمونه آراسته و رضایی معتقدند با افزایش رقابت بین
دانشگاهها برای جذب دانشجو ،بهکارگیری اصول بازاریابی برای کسب موفقیت و دستیابی
به اهداف سازمانی ضرورت پیدا کرده است (آراسته و رضایی .)33 :1393 ،درژنر و هائلز در
بررسی خود پیرامون ابعاد مختلف افزایش درآمد در دانشگاهها ،بر انجام فرایندهای بازاریابی
توسط دانشگاه تأ کید دارند که میتواند در برقراری ارتباط با ذینفعان مختلف تأثیر زیادی
بگذارد و جذب منابع بیشتر را بهدنبال داشته باشد (.)Drezner and Huehls, 2014

بخش دیگری از تحقیقات در حوزه اقتصاد دانشگاه ،به افزایش کارایی و مدیریت هزینه
میپردازد؛ چرا که مطالعات هزینه ،نقش و جایگاه ویژهای در تصمیمگیری و برنامهریزی
آموزشی دارد (نادری .)1383 ،ضرورت شناسایی منابع هزینه در واحدهای آموزش عالی،
کاهش هزینهها ،جلوگیری از هزینههای اتالف ،برونسپاری و نظارت بر فرایند اجرای بودجه،
ازجمله محورهایی است که در پژوهشها مدنظر قرار گرفته است .بهعنوان مثال سهیلی
اصفهانی و علیمرادی ( )1394با اشاره بهجایگاه مهم مدیریت هزینهها در دانشگاهها؛
ساماندهی نیروی انسانی ،مکانیزه کردن سیستمها ،نظارت و کنترل و کوچکسازی
دانشگاه را ازجمله عوامل کاهش هزینهها در دانشگاه برشمردهاند .بهرامی و ملکی ()1394
و اساف 1و دیگران ( )2011نیز به شناسایی معیارهای مؤثر در برونسپاری خدمات آموزشی
و خدمات نگهداری (مانند تجهیزات و تأسیسات) در دانشگاه پرداخته و نقش آن را در
مدیریت هزینه مورد تأ کید قرار دادهاند.
تخصیص منابع مالی 2درون واحدهای دانشگاهی ،یکی دیگر از محورهای پژوهشی در
حوزه اقتصاد دانشگاه و توسعه مالی دانشگاه است .این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار
است بهگونهای که کارایی و اثربخشی منابع در آموزش ،بهطور جدی به سازوکارها و نحوه
1. Assaf

 .2منظــور از تخصیــص منابــع مالــی ،فراینــد تقســیم و توزیــع منابــع محــدود و در دســترس بــه کاربریهــا و برنامههــای
رقیــب ( )Competingو بدیــل ( )Alternativeبــا هــدف پاســخگویی بــه اهــداف و نیازهــای نامحــدود اســت.

تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه براساس اسناد فرادستی آموزش عالی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13

تخصیص منابع مالی منوط است (نادری )154 :1390 ،و الگوهای تخصیص بودجه در
درون مؤسسات آموزشی ،رفتار سازمانی این مؤسسات را تحت تأثیر قرار میدهد (محجوب
عشرتآبادی .)1394 ،سازوکارهای تخصیص منابع در درون واحدهای دانشگاهی در
تحقیقات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .بهعنوان نمونه برخی محققان
ازجمله استرمن و پراوت ( )2011و تسوما 1و موگامبی )2014( 2به پژوهش درباره تخصیص منابع
مبتنیبر فعالیتها و راهبردهای دانشگاه پرداختهاند .درعینحال بسیاری از پژوهشگران
معتقدند امروزه سازوکارهای تخصیص منابع مالی مبتنیبر عملکرد از اهمیت بیشتری برخوردار
شده است ( .)Fox, 1989در تخصیص منابع عملکردمحور ،عالوهبر افزایش استقالل مدیران،
مسئولیت آنان نیز بیشتر میشود و انعطافپذیری و شفافیت بهرهگیری از بودجههای دولتی
افزایش یافته و نگرانی مدیران برای درآمدزایی بیشتر میشود (محجوب عشرتآبادی.)1394 ،
بهکارگیری این شیوه میتواند به بهبود عملکرد مؤسسات آموزشی منجر شود و تأثیر
چشمگیری بر عملکرد آموزشی آنها داشته باشد (عزتی و نادری.)1388 ،
مطالعات مربوط به ترتیبات 3و ساختارهای نهادی 4بخش دیگری از پژوهشهای
مرتبط با توسعه مالی دانشگاه را تشکیل میدهند که نقش بسیار مهمی در توسعه مالی
دانشگاهها و واحدهای آموزش عالی دارند 5و بر سایر مؤلفههای گفته شده ازجمله تأمین،
ً
هزینهکرد و تخصیص منابع مستقیما تأثیرگذار هستند ،البته در تحقیقات گذشته ،ترتیبات
و ساختارهای نهادی بهصورت مؤلفهای مستقل و مجزا مطرح نشدهاند ،اما زیرمؤلفههای
آنها نظیر توسعه سرمایه انسانی ،فرهنگ حامی توسعه مالی ،مدیریت و راهبری و ساختار
سازمانی بهصورت پرا کنده در مطالعات گونا گون ذکر شده و تأثیرشان بر سایر مؤلفههای
توسعه مالی دانشگاه مورد تأ کید قرار گرفته است.
1. Tsuma
2. Mugambi
3. Institutional Arrangements
4. Institutional Structure

 .5ترتیبــات نهــادی قواعــد رفتاریانــد کــه در محــدوده مشــخصی ،رفتــار را اداره کــرده و بــه آن نظــم میبخشــند و ســاختار
نهــادی ،کلیــت ترتیبــات نهــادی در یــک جامعــه اســت کــه ســازمانها ،قوانیــن ،رســوم و ایدئولــوژی را دربرمیگیــرد
(متوســلی.)1392 ،
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توسعه سرمایه انسانی در مؤسسات آموزش عالی بهعنوان یکی از سازوکارهای کلیدی
برای توسعه مالی دانشگاهها در تحقیقات متعدد مورد تأ کید قرار گرفته و بر مفاهیمی نظیر
توسعه حرفهای ،ارائه آموزشهای مناسب ،کسب دانش و تخصص و مهارتهای الزم،
بهکارگیری افراد باتجربه و  ...برای کارکنان (بهویژه بخشهای مالی) و اعضای هیئت علمی
تأ کید شده است .بری )2010( 1بر آموزش محققان و اعضای هیئت علمی در دانشگاهها
تأ کید کرده است .نادری ( )1388کسب دانش و تخصص مناسب و تالش افراد در دانشگاه
برای روزآمد کردن دانش و مهارتهای خود را ضروری میداند .لینداهل )2010( 2سه دسته
ویژگیهای شخصیتی ،مهارتی و دانشی را برای منابع انسانی فعال در حوزه تأمین مالی در
دانشگاهها الزم میداند .نیلسون ،3برارد و آرمنا کیان ( )2012و پروپر )2009( 4نیز استخدام و
آموزش منابع انسانی با هدف توسعه سازمان و بهکارگیری افرادی برای یافتن منابع مالی جدید
و افزایش درآمدها را الزم میدانند .همچنین بهزادی ،رضوی و حسینی ( )1393معتقدند
استادان دانشگاه کارآفرین باید دانش و تجربه کارآفرینی باالیی داشته باشند بهگونهای
که این دانش جنبههای گونا گون را در این زمینه شامل شود .فرهنگ حامی توسعه مالی
مقوله بسیار مهم دیگری است که تأثیر آن بر عملکرد مالی یک سازمان در بلندمدت و بهطور
خاص توسعه مالی دانشگاهها در برخی پژوهشها مورد توجه واقع شده است .بهعنوان
مثال تسوما و موگامبی ( )2014به عوامل فرهنگی در دانشگاه بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر
درآمدزایی اشاره کردهاند .پروپر ( )2009نیز به نقش فرهنگ و تأثیر آن بر ظرفیت دانشگاهها
برای اجرای برنامههای افزایش درآمد اشاره کرده است .کردنائیج و دیگران ( )1388فرهنگ
سازمانی کارآفرینانه را شرط الزم برای موفقیت دانشگاه کارآفرین معرفی کردهاند.
مدیریت و راهبری دانشگاهها و تدوین برنامه راهبردی مرتبط با توسعه مالی،
مقررات و رویههای داخلی در دانشگاه نیز زیرمؤلفه دیگری از ترتیبات نهادی است که
توجه به آن ازسوی مدیریت دانشگاهها برای پشتیبانی از فعالیتهای مختلف مربوط
1. Berry
2. Lindahl
3. Neilson, Brouard and Armenakyan
4. Proper
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به توسعه مالی ضروری است .این موضوع نیز در پژوهشهای مختلف مورد توجه قرار
گرفته است .کشتهگر ،تشکریان جهرمی و حجتدوست (ِ )1394اعمال مدیریت مناسب
در سطح دانشگاه اعم از پشتیبانی مدیریت ارشد ،مدیریت منابع مالی و انسانی و مدیریت
حفاظت از داراییهای فکری را ازجمله عوامل مؤثر بر فرایند تجاریسازی تحقیقات
و بهرهبرداری از منافع مالی ناشی از آن معرفی کردهاند .دباغ و جواهریان ( )1395بر
ضرورت تدوین برنامههای راهبردی و تهیه نقشه راه بهبود بهرهوری در دانشگاهها تأ کید
کردهاند .نورشاهی ( )1387نیز توانایی اخذ و دریافت منابع مالی جدید و تشویق نهادها
و سازمانها به حمایت مالی از دانشگاه و مهارت برقراری ارتباط با ذینفعان بیرونی را
ازجمله معیارهای انتخاب رؤسای دانشگاهها معرفی کرده استُ .سنتا گ ،استاپل فوت
و مورگانتی )2012( 1نیز تدوین برنامههای راهبردی مالی را برای توفیق دانشگاهها در
دستیابی به اهداف مالی خود ضروری میدانند.
ایجاد ساختارهای الزم و متناسب با اقتضائات و ضرورتهای توسعه مالی دانشگاه نیز
یکی دیگر از ابعاد نهادی است که در تحقیقات مرتبط به آن پرداخته شده است .بهعنوان
نمونه بهزادی ،رضوی و حسینی ( )1393ساختار سازمانی منعطف را بهعنوان یکی از
عوامل مؤثر بر فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه معرفی کردهاند .نوروزی و دیگران ()1393
یبه بررسی ابعاد ساختاری مورد نیاز برای دانشگاه کارآفرین پرداختهاند .زیتلو ،هانکین و
سیدنر )2011( 2نیز بهبود ساختارهای سازمانی را بهعنوان یکی از ارکان راهبردهای مالی در
دانشگاه مورد تأ کید قرار دادهاند.
همچنین میتوان به عوامل محیطی اشاره کرد که خارج از اراده و حوزه اختیارات دانشگاه
قرار دارد ،اما بر توسعه مالی دانشگاه تأثیر گذاشته و میتواند موجب تسهیل یا تضعیف توسعه
مالی دانشگاه شود .بهعنوان نمونه کشتهگر ،تشکریان جهرمی و حجتدوست ( )1394در
بررسی عوامل محیطی مؤثر بر تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی ،به عوامل سیاسی و
قانونی نظیر حمایتهای دولت ،قوانین حفاظت از داراییهای فکری و عدم موانع سیاسی
1. Sontag – Padilla, Staplefoote and Morganti
2. Zietlow, Hankkin and Seidner
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در روابط با سایر کشورها اشاره میکنند .رضاییان ،توکل کوثری و نوهابراهیم ( )1395در
تحلیل چالشهای دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی ،بر مشکالت محیطی بهویژه در
حوزه حمکرانی آموزش عالی تأ کید میکنند.
گفتنی است تعاریف مختلفی برای توسعه مالی 1ارائه شده است که براساس مبانی
نظری و داللتهای سیاستی اقتصاد آموزش عالی ،اقتصاد دانشگاه ،مالیه آموزش عالی و
مباحث مالی در سطح دانشگاه و نیز با توجه به مبانی تجربی ،پیشینه تحقیق و ادبیات
علمی در این زمینه ،تعریف ذیل برای توسعه مالی دانشگاه ارائه میشود :توسعه مالی
دانشگاه بیانگر وضعیتی است که دانشگاه میتواند در راستای دستیابی به اهداف و
اجرای مأموریتهای بلندمدت خود ،به تدوین و پیادهسازی سیاستها ،راهبردها و ایجاد
نهادهایی اقدام کند که از طریق ظرفیتسازی 2و تقویت توانمندیهای درونی ،استفاده از
فرصتهای بیرونی ،امکان تأمین منابع مالی متنوع ،پایدار و بلندمدت ،تخصیص بهینه و
مناسب منابع و هزینهکرد کارا و صحیح منابع را فراهم آورد.

 .2الگوی مفهومی پژوهش
با توجه به پیشینه پژوهش و موضوعات مطر ح شده در اقتصاد آموزش عالی بهطور
عام و مالیه آموزش عالی و اقتصاد دانشگاه بهطور خاص و متناسب با تعریف ارائه
شده برای توسعه مالی دانشگاه ،الگوی مفهومی مورد نظر در این مقاله در شکل
 1ارائه شده است .این الگو در مصاحبه با پانزده تن از خبرگان و صاحبنظران
اقتصاد و مالیه دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته و مبنای صورتبندی و تحلیل اسناد
قرار میگیرد.

 .1بــرای جلوگیــری از اطالــه کالم از ذ کــر ایــن تعاریــف خــودداری شــده اســت .بــرای آشــنایی بــا تعاریــف ارائــه شــده در زمینــه
یتــوان بــه ایــن منابــع مراجعــه کــرد :کمیجانــی ،عبــادی و پوررســتمی1387 ،؛ کمیجانــی ،متوســلی و
توســعه مالــی م 
پوررســتمی 1388؛ هونوهــان1389 ،؛

 Levine, 2005; Huang, 2010; WEF, 2012; World Bank, 2015; Svirydzenka, 2016.؛King and Levine, 1993
2. Capacity-building
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شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣاﻟﯽ دانشﮕاه

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨابﻊ

ﮐاراﯾﯽ و ﻣﺪﯾرﯾﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨابﻊ

ﺗرﺗﯿﺒات و ﺳاﺧتارﻫاي نهادي

مأخذ :یافتههای تحقیق.

 .3روش پژوهش
این پژوهش ازنظر ماهیت ،توصیفی  -تحلیلی است و در آن از روش مطالعه اسنادی و تحلیل
محتوای ّکمی استفاده شده است .تحلیل محتوا به هر روش استنباطی اطالق میشود که
بهصورت منظم و عینی بهمنظور تعیین ویژگیهای پیامها یا اطالعات بهکار برده میشود.
در این روش اطالعات بهطور منظم کدگذاری و بهنحوی طبقهبندی میشوند که پژوهشگر
بتواند آنها را بهصورت ّکمی تجزیهوتحلیل کند (دالور.)1389 ،
برای تحلیل محتوا سه مرحله باید طی شود .1 :آمادهسازی و ساماندهی (مرحله
قبل از تحلیل شامل انتخاب محتوای مرتبط ،بیان اهداف و بیان مال کهایی برای تفسیر
نهایی) .2 ،بررسی مواد و اطالعات (انتخاب واحدها و مقولهها) .3 ،پردازش دادهها (سرمد،
بازرگان و حجازی.)1390 ،
براین اساس چهارده سند فرادستی آموزشعالی که حاوی سیاستهایی برای توسعه
مالی دانشگاهها هستند ،انتخاب شدند .مال ک انتخاب این اسناد؛ تصویبشان در مراجع
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ش عالی و دانشگاههاست.
قانونی و سیاستگذاری و الزماالجرا بودن آنها برای نظام آموز 
بهمنظور تعیین مال کهای تفسیر نهایی ،چارچوب کلی و مدل مفهومی پژوهش شامل پنج
مؤلفه اصلی «تأمین منابع مالی»« ،کارایی و مدیریت هزینه»« ،تخصیص منابع»« ،ترتیبات و
ساختارهای نهادی» و «عوامل محیطی» تعیین شده که مبتنیبر بررسی ا کتشافی ادبیات،
پیشینه تحقیق و نظرهای خبرگان استنتاج شده است.
در مرحله دوم واحدهای تحلیل شامل گزارههای سیاستی که بخشهایی از احکام
قانونی یا سیاستهای ذکر شده در اسناد بودهاند ،انتخاب شدند .سپس با توجه به الگوی
مفهومی مورد نظر در این مقاله و چهار مؤلفه اصلی آن ،مقولهبندی 1محتوا در چهار گروه
اصلی انجام شد .در نهایت در مرحله سوم پردازش دادهها بهصورت دستی انجام شده
است و نویسندگان مقاله حاضر به بحث و تفسیر نتایج پرداختهاند.
جامعه آماری این مقاله در بخش مطالعه اسنادی ،همه پژوهشهای مرتبط با توسعه
مالی دانشگاهها بوده که با توجه به ماهیت مقاله ،بهصورت هدفمند انتخاب شده است.
جامعه آماری در بخش تحلیل محتوا نیز تمام قوانین ،مقررات و سیاستهای ملی هستند
که پس از تصویب قانون «اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری»
مصوب  1383به تصویب رسیدهاند ،چرا که قانون مذکور بهعنوان نقطه عطفی در این حوزه
مطرح است و پس از آن قوانین و مقررات متعددی در زمینه آموزشعالی به تصویب رسیده
است .نمونه پژوهش در این بخش عبارت است از قوانین و مصوبات فرادستی و الزماالجرا
که حداقل در یک مورد به مؤلفههای توسعه مالی دانشگاهها اشاره کردهاند .با توجه به ذکر
گزارههای سیاستی در زمینه توسعه مالی دانشگاه در چهارده سند باالدستی ،این اسناد
ترتیب
بهصورت نمونه هدفمند در بخش تحلیل محتوا مشخص شدند که فهرست آنها به ِ
زمان تصویب در جدول  2آورده شده است.

 .1مقولهبنــدی عبــارت اســت از :طبقهبنــدی کــردن عناصــر تشــکیلدهنده یــک مجموعــه بهوســیله تمایــز و ســپس
گروهبنــدی براســاس شــباهت مال کهــای از قبــل تعریــف شــده (ســرمد ،بــازرگان و حجــازی.)1390 ،
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جدول  .2اسناد فرادستی مورد بررسی در زمینه توسعه مالی دانشگاه
ردیف

عنوان

مرجع تصویب

سال
تصویب

1

قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مجلس شورای اسالمی

1383

2

سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1388

3

نقشه جامع علمی کشور

شورای عالی انقالب فرهنگی

1389

4

سیاستهای کلی اشتغال

مجمعتشخیصمصلحتنظام

1390

5

سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مجمعتشخیصمصلحتنظام

1391

6

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

شورای عالی انقالب فرهنگی

1392

7

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

مجمعتشخیصمصلحتنظام

1392

8

سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزشعالی ،تحقیقات و فناوری) مجمعتشخیصمصلحتنظام

1393

9

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ()2

مجلس شورای اسالمی

1393

10

قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مجلس شورای اسالمی

1394

11

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

مجمعتشخیصمصلحتنظام

1394

12

سند برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران 1395-1399

سازمان مدیریت و برنامهریزی

1394

13

قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور

مجلس شورای اسالمی

1395

14

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی

مجلس شورای اسالمی

1395

مأخذ :همان.

ً
گفتنی است در این مقاله صرفا آن دسته از اسناد باالدستی که همچنان الزماالجرا
هستند مورد مطالعه قرار گرفتهاند و از بررسی اسنادی همچون قوانین برنامههای توسعه
قبلی و سیاستهای کلی مرتبط با آنها که درحال حاضر منسوخ و از موضوعیت خارج
شدهاند ،خودداری شده است.

 .4تجزیهوتحلیل یافتهها
براساس تحلیل اسنادی انجام شده و چارچوب مفهومی کلی مورد نظر در این پژوهش،
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محتوای اسناد ذیل پنج مقوله اصلی شامل تأمین منابع مالی ،کارایی و مدیریت هزینه،
تخصیص منابع ،ترتیبات و ساختارهای نهادی و عوامل محیطی بررسی شده است .در
جدول  3مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی توسعه مالی استنتاجی از اسناد فرادستی
آموزشعالی در زمینه تأمین منابع مالی که شامل شانزده مورد است با ذکر محل مقولهها
در هریک از اسناد ،استخراج شده است .برای اختصار ،از ذکر عناوین اسناد فرادستی در این
جدول خودداری و شماره ردیفهای آورده شده در جدول  3نشاندهنده هریک از اسناد
خواهد بود.
جدول  .3مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی تأمین منابع مالی استنتاجی از اسناد فرادستی آموزشعالی
گزارههای سیاستی

کد اسناد
فرادستی

1

تأسیس شعب خودگردان دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری  -صنعتی یا خارج
از کشور با اخذ شهریه

13

2

استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکتهای مردمی متناسب با نیازها و
ضرورتها

1

افزایش سهم وقف و خیریه در پشتیبانی از مؤسسات و نهادهای علم و فناوری

3

ردیف مقولهها

3
4

تنو عبخشی
و جذب
منابع گسترش نهاد وقف و تنوعبخشی آن و افزایش سهم آن در توسعه و پشتیبانی
غیردولتی
امور فرهنگی

3

5

افزایش نقش و مشارکت بخشهای غیردولتی در حوزه علم و فناوری و
ارتقای سهم وقف و امور خیریه در این حوزه

8

6

تنوعبخشی و پویاسازی نظام تأمین مالی مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی

2

7

تقویت ارتباط دانشگاهها با بخشهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

1

8
9
10

توسعه شبکههای ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاهها ،دانشمندان
تعامالت و پژوهشگران و بنگاههای نوآور داخلی و خارجی
مالی با
ذینفعان مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور
برقراری جریان علمی و فنی بین نهادهای تحقیقاتی و بنگاههای
اقتصادی و تجاریسازی علم و فناوری و تقویت تقاضامحوری

8
5
2

تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه براساس اسناد فرادستی آموزش عالی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21

گزارههای سیاستی

کد اسناد
فرادستی

11

ارتباط تحقیقاتی ،علمی و فنی دانشگاهها با مرا کز صنعتی و سازمانهای مشابه خارجی

1

12

افزایش پذیرش دانشجویان خارجی

3

13

بورس تحصیلی ،فرصت مطالعاتی و پژوهانه (کمکهزینه) برای افزایش
همکاریهای بینالمللی دانشگاهها

3

15

افزایش درآمد ارزی حاصل از آموزش

2

16

انجام پروژههای پژوهشی مشترک با دانشگاههای خارجی و ارائه مشوق
برای جذب دانشجویان خارجی

12

ردیف مقولهها

جذب منابع
بینالمللی همکاری دانشگاههای کشور با دانشگاههای معتبر جهانی با اولویت
14
دورههای تحصیالت تکمیلی و پژوهشهای مشترک

3

در جدول  4مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی توسعه مالی در زمینه کارایی و
مدیریت هزینه ذکر شده است که شامل  6توصیه سیاستی است.
ش عالی
جدول  .4مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی کارایی و مدیریت هزینه استنتاجی از اسناد فرادستی آموز 
گزارههای سیاستی

کد اسناد
فرادستی

1

ش عالی و پژوهشی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت اسالمی
ارتقای بهرهوری مؤسسات آموز 

3

2

مصرف بهینه منابع و ارتقای بهرهوری

8

ارتقای بهرهوری آموزشی

2

الزام هیئتهای امنا به بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای در اختیار و عدم
ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابالغی

9

اجتناب از اسراف و مدیریت بهینه بیتالمال

6

شفافسازی هزینه تمام شده تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی و ارتقای
کارآمدی آنها

3

ردیف

3
4

مقولهها

ارتقای
بهرهوری

5
6

شفافسازی
هزینهها

در جدول  5مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی توسعه مالی در زمینه تخصیص
منابع مالی استخراج شده که تنها شامل سه مورد و ذیل دو مقوله فرعی است.
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جدول  .5مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی تخصیص منابع مالی استنتاجی از اسناد فرادستی آموزشعالی
ردیف
1
2
3

مقولهها

گزارههای سیاستی

تخصیص مبتنیبر تخصیص منابع مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تمرکززدایی و
اولویتها و نیازها مأموریتگرایی در موضوعات مورد نیاز هر منطقه
تخصیص مبتنیبر توزیع عادالنه فرصتها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزشعالی
عدالت
عدالت در تخصیص و توزیع منابع و دسترسی به فرصتها و خدمات

کد اسناد
فرادستی
3
8
6

در جدول  6مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی توسعه مالی در زمینه ترتیبات و
ساختارهای نهادی که از اسناد فرادستی آموزشعالی استنتاج و استخراج شده ،آمده است.
تعداد این گزارههای سیاستی درمجموع  23مورد است که با توجه به دستهبندی پیشگفته،
برای معرفی توصیههای سیاستی ،دستهبندی تفصیلیتری از مقولههای فرعی ارائه شده است.
جدول  .6مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی ترتیبات و ساختارهای نهادی استنتاجی از اسناد فرادستی آموزشعالی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مقولهها

گزارههای سیاستی

هزینهکرد اعتبارات دولتی براساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنای دانشگاه و با
مسئولیت آنها
افزایش استقالل دانشگاهها در مدیریت امور اداری ،منابع مالی ،درآمدها و هزینهها از
طریق افزایش اختیارات و مسئولیتپذیری هیئتهای امنا
ت امنا برای اعتبارات هزینهای
مال ک بودن بودجه تفصیلی مورد تأیید هیئ 
الزام به محاسبه و پیشبینی بار مالی ناشی از مصوبههای هیئت امنا و عدم ایجاد تعهد
زائد بر اعتبار مصوب
تدوین سازوکارهای حقوقی و تشویق فروش دستاوردها و انتفاع دانشگاه و محقق نظیر
مقررات و ایجاد شرکت دانشبنیان با مشارکت دانشگاه
رویهها اجازه به اعضای هیئت علمی برای تأسیس یا مشارکت در شرکتهای خصوصی
دانشبنیان
عدم شمول اعضای هیئتعلمی در شرکتهای دانشبنیان نسبت به قانون منع مداخله
مجوز دانشگاهها برای ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانشبنیان و عدم شمول نسبت
به قانون منع مداخله
وا گذاری مالکیت فکری ،دانش فنی و تجهیزات ایجاد شده به دانشگاهها
حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساختها و قوانین و مقررات مربوط
اصالح و شفافسازی نظام گزارشدهی مالی دانشگاهها

کد اسناد
فرادستی
13
3
9
9
3
13
9
9
14
8
12

تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه براساس اسناد فرادستی آموزش عالی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23

ردیف

مقولهها

حمایت از ایجاد مرا کز خدمات پشتیبان ایده تا بازار و نهادهای واسط حقوقی ،مالی،

12
ساختارسازی

13

فنی و اداری در موضوعات اولویتدار علم و فناوری
ایجاد نهادهای انتقال فناوری ،تعامل تحقیقات و صنعت مانند مرا کز انتقال فناوری،
لیسانس فناوری ،تجاریسازی ،ثبت پتنت (اختراع) ،تعاونی

14

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای
ترویج فرهنگ کار ،تولید ،کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی با بهرهگیری از نظام

15
16

گزارههای سیاستی

آموزشی و تبلیغی
فرهنگسازی ترویج اخالق و فرهنگ اسالمی کار ،کار جمعی ،کارآفرینی و تولید ثروت

کد اسناد
فرادستی
3
2
7
5
12

17

ترویج فرهنگ وقف و خیریه در گسترش نهادهای علمو فناوری

2

18

گسترش فرهنگ وقف در آموزشعالی
ّ
توسعه و تقویت فرهنگ وقف و جلب حمایت و مشارکت خیرین

3
12

20

توسعه مهارتهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و محققان

3

19

21
22
23

توسعه
سرمایه
انسانی

آموزش نیروی انسانی متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و
آتی) و ارتقای توان کارآفرینی
جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها برای توأم کردن
آموزش و مهارت

مدیریت و
راهبری

بازتعریف مأموریت دانشگاه به آموزش ،پژوهش و کارآفرینی

4
4
2

اما در کنار مؤلفههای مطر ح شده در اسناد فرادستی درخصوص سیاستها
و سازوکارهای مالی در واحدهای آموزش عالی ،بخش قابل توجهی از گزارههای
سیاستی ناظر به عوامل محیطی و پیرامونی بوده که در جدول  7به آنها اشاره
شده است.
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جدول  .7مقولههای فرعی و گزارههای سیاستی ناظر به عوامل محیطی استنتاجی از
اسناد فرادستی آموزشعالی
مقولههای
ردیف
سطح دوم

مقولههای
سطح اول

گزارههای سیاستی

کد اسناد
فرادستی

حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشروط به مشارکت
کارفرما

14

2

افزایش سهم دولت در حمایت از پژوهشهای راهبردی و
بنیادین با تأ کید بر بهرهبرداری از نتایج آنها

3

3

مالی توسعه پژوهشهای تقاضامحور
تسهیل سازوکارهای ِ

3

1

4

حمایت
مالی از
پژوهشهای
دانشگاهی
تقاضامحور

5
6
7
8
9

تأمین
منابع مالی

12
13
14
15
16
17

3

حمایت از پایاننامههای تحصیلی در رشتههای علوم انسانی و
هنر برای رفع نیازهای کشور

3

کاربردی کردن و تجاریسازی محصوالت آموزشعالی

2

تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش
کاربرد آن

5

توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهشهای
مسئلهمحور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری

11

الزام دستگاههای دولتی به هزینه  1درصد از اعتبارات در امور
پژوهشی و توسعه فناوری
مشوقهای مالیاتی برای ّ
خیرین و واقفین

10
11

حمایت معنوی ،اعتباری و مالی از پژوهشهای علوم انسانی و
حمایت از تألیفات ،رسالهها ،پژوهشها و سمینارهای علمی در
این زمینه

مشوق قانونی معافیت مالیاتی برای همکاری پژوهشی صنایع با دانشگاهها
برای جذب معافیت مالیاتی حقوق دولتی معادن درصورت همکاری
منابع به
پژوهشی بهرهبردار با دانشگاه
دانشگاهها ساماندهی بودجه دستگاهها و شرکتهای دولتی و الزام به
تأمین منابع مورد نیاز پژوهشها
حمایت مالی تسهیالت به صندوق رفاه دانشجویان برای پرداخت وام
از تقاضای بلندمدت
آموزش عالی افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان توسط دولت
تقویت
مشارکت
مردمی

9
14
10
10
3
13
13

سازوکارها و مشوقهای مالی برای تقویت نقش بخش
خصوصی در علم و فناوری

3

حمایت از مشارکت مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی

3

تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه براساس اسناد فرادستی آموزش عالی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25
مقولههای
ردیف
سطح دوم
18

مقولههای
سطح اول

کد اسناد
گزارههای سیاستی
فرادستی
1و9
تعیین اعتبارات تخصیصی از منابع عمومی به دانشگاهها بهعنوان کمک

19

توزیع منابع مربوط به سوانح رانندگی بین دانشگاههای علوم
پزشکی برمبنای عملکرد آنها

9

20

برنامهریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فناوری کشور

1

21

پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزههای علوم ،تحقیقات و فناوری

1

22

اولویتبندی و انتخاب طر حهای اجرایی بلندمدت
سرمایهگذاری کالن آموزشی ،پژوهشی و فناوری

1

تأمین بودجه
ساماندهی ،پویاسازی و تسهیل نظام تأمین مالی دانشگاهها
دولتی
دانشگاهها توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد
دانشبنیان

23
24

3
11

25

گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و
نوآوران و فعالیتهای عرصه علم و فناوری

8

26

هدفمندسازی حمایت مالی و سرمایهگذاری دولت در آموزش
عالی در راستای افزایش کارآمدی و پاسخگویی

3

27

ایجاد معافیت عوارض شهرداری در طر حهای تملک
داراییهای سرمایهای دانشگاهها

12

حمایت از طر حهای پژوهشی و فناوری بینالمللی با سرمایهگذاری مشترک

3

ارتقای سطح شاخصهای بهرهوری در نظام علم ،فناوری و نوآوری

2

استقرار چرخه بهرهوری در آموزشعالی

2

هدایت بودجه آموزشی و پژوهشی در جهت نیازها و
مأموریتهای ملی

3

پیشنهاد اولویتهای تخصیص منابع در حوزههای علوم،
تحقیقاتو فناوری به سازمان مدیریت و برنامهریزی

1

توزیع عادالنه فرصتها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش
عالی

8

28
29
30

کارایی و
مدیریت
هزینه

31
32
33

تخصیص
منابع

جذب منابع
بینالمللی
ارتقای
بهرهوری
تخصیص
مبتنیبر
اولویتها و
نیازها
تخصیص
مبتنیبر
عدالت

در جدول  8فراوانی گزارههای سیاستی ناظر به هریک از مقولههای اصلی و فرعی
توسعه مالی دانشگاه و سهم هریک از مقولههای اصلی و فرعی آورده شده است.
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جدول  .8فراوانی گزارههای سیاستی ناظر به مقولههای اصلی و فرعی توسعه مالی دانشگاه در اسناد فرادستی
فراوانی
ردیف

مقولههای اصلی

1

مقولههای فرعی

گزارههای سیاستی
ذیل
ذیل
مقولههای

مقولههای

فرعی

اصلی

تنو عبخشی و جذب منابع غیردولتی

6

تعامالت مالی با ذینفعان

4

جذب منابع بینالمللی

6

ارتقای بهرهوری

5

شفافسازی هزینهها

1

تخصیص مبتنیبر اولویتها و نیازها

1

تخصیص مبتنیبر عدالت

2

8

مقررات و رویهها

11

9

ساختارسازی

2

2

تأمین منابع

3
4
5
6
7

10
11

کارایی و مدیریت هزینه
تخصیص منابع

ترتیبات و ساختارهای
توسعه سرمایه انسانی
نهادی
فرهنگسازی
مدیریت و راهبری

12

حمایت مالی از پژوهشهای
دانشگاهی تقاضامحور
مشوق قانونی برای جذب منابع به
دانشگاهها

13
14

9
4

16

تقویت مشارکت مردمی

2

تجهیز بودجه دولتی دانشگاهها

11

جذب منابع بینالمللی

1

ارتقای بهرهوری

2

19
20
21

کارایی و
مدیریت
هزینه منابع

تخصیص تخصیص مبتنیبر اولویتها و نیازها
منابع تخصیص مبتنیبر عدالت
مجموع

23

1

15

18

3

6

تأمین منابع حمایت مالی از تقاضای آموزش عالی

17

6

3

2

عوامل محیطی

16

29

2

2

3

1
82

تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه براساس اسناد فرادستی آموزش عالی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27

همچنین وضعیت فراوانی گزارههای سیاستی در زمینه توسعه مالی دانشگاهها
معطوف به هریک از اسناد فرادستی ،در جدول  9ذکر شده است که میتواند بیانگر میزان
جامعیت و ترکیب محتوای هریک از این اسناد در این زمینه باشد.
جدول  .9فراوانی گزارههای سیاستی در زمینه توسعه مالی دانشگاه معطوف به هریک از اسناد فرادستی
گزارههای سیاستی

کد اسناد
ردیف
عوامل
ترتیبات و
تأمین منابع کارایی و مدیریت تخصیص
فرادستی
منابع ساختارهاینهادی محیطی
هزینه
مالی

مجموع

1

1

3

-

-

-

4

7

2

2

3

1

-

3

3

10

3

3

5

2

1

5

11

24

4

4

-

-

-

2

-

2

5

5

1

-

-

1

1

3

6

6

-

1

1

1

-

3

7

7

-

-

-

1

-

1

8

8

2

1

1

1

2

7

9

9

-

1

-

4

3

8

10

10

-

-

-

-

2

2

11

11

-

-

-

-

2

2

12

12

1

-

-

2

1

4

13

13

1

-

-

2

3

6

14

14

-

-

-

1

2

3

15

-

16

6

3

23

34

82

مقولههای اصلی توسعه مالی دانشگاهها ازنظر فراوانی در اسناد فرادستی ،بهترتیب
عبارتند از :عوامل محیطی ناظر بر تأمین منابع مالی ،ترتیبات و ساختارهای نهادی ،تأمین
منابع مالی ،کارایی و کارایی و مدیریت هزینه ،تخصیص منابع و عوامل محیطی در زمینه
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تخصیص و کارایی و مدیریت هزینه منابع که شامل  ،3 ،3 ،6 ،16 ،23 ،29و  2گزاره سیاستی
است .همانطور که مشخص است عمده توجه اسناد فرادستی (حدود  55درصد مجموع
مؤلفهها) در مباحث توسعه مالی آموزشعالی ،به تأمین منابع اختصاص داشته است اعم
از مؤلفههای دروندانشگاهی و مؤلفههای ناظر به عوامل محیطی .این درحالی است که
با توجه به مشکالت ناشی از رکود اقتصادی و کاهش منابع مالی و بودجههای دولتی ،الزم
است در کنار سیاستهای تأمین ،سایر ابعاد توسعه مالی ازجمله سیاستها و روشهای
افزایش کارایی و مدیریت هزینه (که تنها  10درصد از کل گزارهها را بهخود اختصاص داده) نیز
در آموزش عالی و دانشگاهها با تأ کید بیشتری دنبال شود.
بخش قابل توجهی از گزارههای سیاستی ( 34گزاره شامل حدود  41درصد از
کل گزارهها) ،به عوامل محیطی پرداخته است که ا گرچه بیانگر اهمیت این عوامل
در توسعهیافتگی مالی دانشگاههاست ،اما بهطورکلی نشان میدهد مؤلفهها و وجوه
دروندانشگاهی که به توسعه ظرفیتها و توانمندسازی درونی دانشگاهها کمک میکند
بیش از پیش باید در اسناد فرادستی مورد توجه واقع شود.
همچنین میزان توجه اسناد فرادستی به سیاستهای تخصیص منابع بسیار اندک
بوده (حدود  7درصد) که میتواند تأثیر منفی بر اثربخشی برنامههای آموزش عالی داشته
باشد .در مقوله ترتیبات و ساختارهای نهادی نیز میزان توجه اسناد فرادستی به مؤلفههای
فرعی از وضعیت یکسانی برخوردار نیست و فراوانی مقوالت فرعی بین  6تا  1در نوسان است.
ازمنظر ترکیب و تنوع مقولههای فرعی ،مقوله تأمین منابع در بخش عوامل محیطی و
در بخش دروندانشگاهی ،بهترتیب با  6و سه مقوله فرعی و مقوله ترتیبات و ساختارهای
نهادی با پنج مقوله فرعی از تنوع موضوعی بیشتری بهرهمند هستند که نشان میدهد در
اسناد فرادستی به این موضوعات توجه دقیقتری شده و الزم است ابعاد مرتبط با سایر
مقولههای اصلی نیز با تفصیل بیشتر مورد توجه واقع شود.
در میان مقولههای فرعی ،در زمینه تأمین منابع ،مقولههای «تنوعبخشی و جذب
منابع غیردولتی» و «جذب منابع بینالمللی» 6 ،مرتبه و «تعامالت مالی با ذینفعان»
چهار مرتبه در اسناد مورد اشاره قرار گرفته است .تأ کید اسناد بر تنوعبخشی و جذب منابع
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غیردولتی ،بیانگر جهتگیری سیاستهای ملی به توسعه سازوکارهای تأمین مالی ،عدم
ا کتفای دانشگاهها به بودجههای دولتی و استقالل نسبی دانشگاهها در بخش مالی از دولت
است .تأ کید چندین باره اسناد بر «جذب منابع مالی بینالمللی» نیز بهرغم پیچیدگیهای
زیاد و وجود رقبای جدی در حوزه بینالملل ،بیانگر توجه سیاستگذاران آموزش عالی به
این مقوله و ضرورت برنامهریزی ،سرمایهگذاری و تأمین زیرساختهای الزم در دانشگاهها
(بهویژه دانشگاههای برتر) دراینباره است .چهار مرتبه تأ کید بر تعامالت مالی با ذینفعان
نیز از تغییر نگرش در نظام آموزشعالی کشور و نحوه تعامل و ارتباط با ذینفعان و تسهیم
هزینهها با ایشان حکایت دارد.
مقوله کارایی و نحوه کارایی و مدیریت هزینه در قالب دو مقوله فرعی «ارتقای
بهرهوری» و «شفافسازی هزینهها» بهترتیب با پنچ و یک مرتبه تکرار در اسناد مورد تأ کید
قرار گرفته است .باید گفت بهرغم اهمیت موضوع بهویژه در شرایط تحریم و رکود اقتصادی،
در هیچکدام از قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی به این مقوله پرداخته نشده است.
همچنین در گزارههای سیاستی ذکر شده در این بخش ،بهطور مشخص به انواع سازوکارها
و روشهای مدیریت هزینه (نظیر برونسپاری و  )...اشاره نشده است.
ذیل مقوله تخصیص منابع ،دو مقوله فرعی «تخصیص مبتنیبر عدالت» و «تخصیص
مبتنیبر اولویتها و نیازها» بهترتیب دو و یک مرتبه مورد توجه سیاستگذاران آموزشعالی
قرار داشته است .در مقوله فرعی اول ،بر تخصیص و توزیع عادالنه منابع و فرصتهای
آموزشعالی تأ کید شده است و در مقوله فرعی دوم ،تخصیص منابع آموزشعالی مبتنیبر
مأموریتها و نیازهای ملی و منطقهای مورد تأ کید قرار گرفته است .در این زمینه نیز در
قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی مطلبی ذکر نشده است.
در بخش «ترتیبات و ساختارهای نهادی» ،در مجموع  23مقوله فرعی مورد تأ کید
سیاستگذاران قرار گرفته است .به «مقررات و رویهها» بهعنوان یک مقوله فرعی ،یازده مرتبه
پرداخته شده است و همانطور که از ماهیت این بخش انتظار میرود ،نیمی از آنها توسط
مجلس شورای اسالمی بهعنوان قوانین موضوعه دائمی تصویب شده است .استقالل
اداری  -مالی دانشگاهها بهعنوان یک قاعده اساسی و تبیین اختیارات دانشگاه ،اجازه
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به دانشگاهها برای تأسیس و مشارکت در شرکتهای دانشگاهی و دانشبنیان و قواعد
مالکیت فکری و اجازه وا گذاری داراییهای فکری ایجاد شده توسط دانشگاهها در همین
زمینه در اسناد فرادستی مورد تأ کید قرار گرفته است .میتوان گفت همه قواعد و رویههای
مورد تأ کید در این بخش ،درواقع در راستای استقالل دانشگاهها بهعنوان رویکردی پایهای
قرار دارد.
«ساختارسازی» و ایجاد ساختارهای متناسب با اقتضائات توسعه مالی دانشگاهها نیز
بهعنوان یک مقوله فرعی ،دو مرتبه و در قالب ایجاد مرا کز خدمات تجاریسازی و نهادهای
واسط و پشتیبان فرایند تجاریسازی مورد توجه سیاستگذاران قرار داشته است ،اما بهرغم
اهمیت موضوع ساختارسازی ،دو سند فرادستی مورد نظر ،ازنظر زمانی از اسناد مقدم
محسوب میشوند و در اسناد و قوانین مصوب سالهای اخیر به موضوع ساختارسازی
متناسب با اهداف توسعه مالی پرداخته نشده است.
«توسعه سرمایه انسانی» نیز بهعنوان یک مقوله فرعی دیگر ،در قالب «آموزش و
مهارتافزایی منابع انسانی» سه مرتبه مورد تأ کید اسناد فرادستی قرار داشته که دو مورد
آن در سند سیاستهای کلی اشتغال بوده است و نشاندهنده تأثیر این موضوع بر ایجاد
اشتغال پایدار است.
همچنین  6مرتبه به مقوله «فرهنگسازی» در اسناد فرادستی اشاره شده که بهطور
خاص شامل سه مرتبه «فرهنگسازی در دانشگاه» و سه مرتبه «ترویج فرهنگ وقف»
است .ازنظر پرا کندگی نیز هرکدام از این  6مورد در یکی از اسناد فرادستی ذکر شده است که
بیانگر توجه نسبی اسناد مختلف به ابعاد فرهنگی در زمینه توسعه مالی است.
در نهایت در زمینه مقوله «مدیریت و راهبری» ،تنها یکبار درباره مقوله فرعی
«بازتعریف مأموریت دانشگاه» در اسناد به بیان یک گزاره سیاستی پرداخته شده است .در
این زمینه نیز موضوعات مهمی نظیر نقش هیئت امنا و مدیریت واحدهای آموزش عالی،
برنامههای راهبردی دانشگاهها و  ...مورد توجه واقع نشده است.
آخرین مقوله اصلی ،عوامل محیطی است که سهم باالیی درمجموع مؤلفهها بهخود
اختصاص داده و در سه بخش تأمین ،کارایی و هزینهکرد و تخصیص منابع آورده شده
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است .در بخش تأمین منابع 28 ،مؤلفه ذکر شده است که بیشترین حجم از مؤلفهها را در
یک گروه معنایی نشان میدهد« .تجهیز بودجه دولتی دانشگاهها» با یازده مرتبه تکرار،
بیشترین فراوانی را در این زمینه داشته است که نشان میدهد از دیدگاه اسناد فرادستی،
ش عالی
تداوم تأمین منابع و بودجههای دولتی همچنان بهعنوان یکی از اولویتهای آموز 
مطرح است .در مرتبه بعد «حمایت مالی از پژوهشهای دانشگاهی تقاضامحور»  9بار مورد
تأ کید اسناد واقع شده که بیانگر توجه به رویکرد دانشگاه کارآفرین و پژوهشهای کاربردی
در مؤسسات آموزشعالی است« .مشوقهای قانونی برای جذب منابع به دانشگاهها» نیز
چهار مرتبه مورد تأ کید قرار گرفته است که سه مورد آن (که همگی در دو سال اخیر به تصویب
رسیدهاند) به معافیتهای مالیاتی تشویقی برای ّ
خیرین و واقفان و صنایع اشاره دارد و
نشان میدهد در سالهای اخیر توجه ویژهای ازسوی قانونگذاران به طراحی سازوکارهای
اقتصادی و ایجاد محرکهای قانونی برای جذب منابع مالی به مؤسسات آموزش عالی
انجام شده است .به همین ترتیب مقولههای «حمایت مالی از تقاضای آموزشعالی» که
سهولت بیشتر در تأمین منابع را بهدنبال دارد و «تقویت مشارکت مردمی» هرکدام با دو
بار تکرار در مرتبه فراوانی بعد قرار دارند .جذب منابع بینالمللی نیز یکبار ازمنظر عوامل
محیطی مورد اشاره قرار داشته است.
اما ازنظر فراوانی گزارههای سیاستی در هریک از چهارده سند مورد بررسی ،نقشه جامع
علمی کشور با  24مورد بیشترین گزارهها را در خود جای داده است .در مرحله بعدی سند
تحول راهبردی علم و فناوری کشور با  10گزاره ،قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ( )2با هشت گزاره ،دو سند قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و سیاستهای کلی علم و فناوری با هفت گزاره ،قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور با  6گزاره و سایر اسناد نیز با تعداد کمتر گزارههای سیاستی
قرار دارند .سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز با یک گزاره در انتهای این فهرست قرار دارد.
ازنظر جامعیت موضوعات و میزان تنوع سیاستها ،در میان اسناد بررسی شده
تنها دو سند نقشه جامع علمی کشور و سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش
عالی ،تحقیقات و فناوری) در هریک از پنج مقوله اصلی توسعه مالی دانشگاهها به طرح

AK
F"#êS#ù
 32ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ{#£Ý

سال  ،26شماره 98
B/

&

سیاستهای مصوب پرداختهاند و از این دیدگاه دارای جامعیت بیشتری هستند .در
سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور نیز به چهار مقوله اصلی پرداخته شده است.
بهاینترتیب میتوان مدعی شد الگوی جامع و منسجمی در اسناد مختلف ازنظر میزان
توجه به ابعاد پنجگانه توسعه مالی دانشگاه و ترکیب مؤلفههای آن قابل مشاهده نیست.
ازمنظر میزان توجه به هرکدام از مقولههای اصلی ،بیشترین فراوانی و تأ کید در میان
اسناد در زمینههای تأمین منابع ،کارایی و کارایی و مدیریت هزینه ،ترتیبات و ساختارهای
نهادی ،و عوامل محیطی در نقشه جامع علمی یافت میشود که بهترتیب شامل پنج ،دو،
پنج و یازده مورد میشود.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
مسائل ،چالشها و فرصتهای دانشگاهها در زمینه مالی ،از تنوع و پیچیدگی زیادی
برخوردار شده است .ازاینرو ضرورت دارد متناسب با وجوه متعدد موضوع و پیچیدگیهای
شرایط جدید ،الگوهای جدید و جامعی برای توسعه دانشگاهها در زمینه مالی ارائه شود .بر
همین اساس در این مقاله مطابق شکل  ،1الگویی برای توسعه مالی دانشگاهها پیشنهاد
شده است که میتواند سیاستگذاران و مدیران دانشگاهی را در دستیابی به نگرشی جامع
در این زمینه یاری کند و مبنایی برای تجزیهوتحلیل قوانین و سیاستهای این حوزه
فراهم کند .ازسوی دیگر بهرغم آنکه در سالهای اخیر قوانین متنوعی در زمینه آموزش
عالی تصویب و ابالغ شده ،اما تا کنون ازمنظر مالی به تحلیل آنها پرداخته نشده است که
در این مقاله تالش شده با استفاده از الگوی معرفی شده ،این خأل مطالعاتی برطرف شود.
ازنظر تنوع گزارههای سیاستی و بهویژه جامعیت آنها ،در میان اسناد فرادستی آموزش
عالی ،فقط دو سند به هر پنج مقوله اصلی توسعه مالی دانشگاه اشاره کردهاند که ا گر
جامعیت و ترکیب سیاستها ازنظر پوشش مقولههای فرعی را نیز مورد توجه قرار دهیم،
ً
هیچیک از اسناد از جامعیت کافی برخوردار نیست .عالوهبر آن اساسا به برخی از مفاهیم و
سیاستهایی که در پیشینه تحقیق در زمینه توسعه مالی دانشگاه مورد تأ کید قرار گرفته
در اسناد فرادستی هیچگونه اشارهای نشده است ،نظیر سیاستهای بازاریابی در دانشگاه،
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مدیریت هزینهها از طریق برونسپاری برخی خدمات ،تخصیص منابع براساس عملکردها
و ستاندههای واحدهای آموزش عالی ،تخصیص منابع مبتنیبر افزایش انگیزه و رقابت در
ش عالی و تدوین سیاستهای داخلی توسعه مالی در برنامههای راهبردی
واحدهای آموز 
دروندانشگاهی؛ ضمن آنکه کارکردهای مختلف هریک از این اسناد و مسیرهای متفاوت
طی شده در هرکدام از مراجع تصویب ،نشاندهنده نبود رویکردی جامع و منسجم در زمینه
ش عالی است .بهاینترتیب ا گرچه در سالهای
توسعه مالی دانشگاه در اسناد فرادستی آموز 
اخیر تالشهای قابل تقدیری برای تدوین اسناد فرادستی و قوانین مورد نیاز در حوزه آموزش
عالی مانند مباحث مالی دانشگاه انجام شده ،اما مجموعه اسناد و قوانین موجود ازمنظر
ش عالی نیازمند
توسعه مالی دانشگاه ،فاقد جامعیت و کفایت الزم هستند و مؤسسات آموز 
راهبردهای فرادستی جدید برای کمک به تحقق توسعهیافتگی مالی هستند.
بر این اساس پیشنهاد میشود با توجه به مفهوم و ابعاد توسعه مالی دانشگاه ،تدوین
یک سند فرادستی در زمینه توسعه مالی مؤسسات آموزش عالی ،با لحاظ جامعیت و
اقتضائات جدید آموزش عالی (نظیر تغییر الگوی تقاضا ،روندهای بینالمللی و  )...و با تأ کید
بر مطالعات تخصصی و ِخ َرد جمعی در فرایند تدوین ،در دستور کار قرار بگیرد .همچنین
ضروری است در بازنویسی برخی اسناد فرادستی ،تأ کید بیشتری بر سیاستها و مؤلفههای
مختلف و بهویژه مقولههای مغفول توسعه مالی دانشگاه انجام شود.
ً
درخصوص ارائه پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ،ازآنجاکه در این مقاله صرفا
ش عالی بررسی شده است ،پیشنهاد میشود در
محتوای اسناد فرادستی مرتبط با آموز 
پژوهشهایی جدا گانه ،میزان تحقق و عمل به سیاستهای ذکر شده و چگونگی و کیفیت
پیادهسازی این مصوبات در آموزش عالی و دانشگاهها نیز مطالعه شود .ازسوی دیگر با
ش عالی تهیه شده است،
توجه به اینکه در بسیاری از کشورها اسناد باالدستی در زمینه آموز 
پیشنهاد میشود در یک مطالعه تطبیقی ،محتوای این اسناد ازمنظر توسعه مالی با اسناد
فرادستی آموزش عالی در کشورمان ،مقایسه و بررسی شوند .همچنین پیشنهاد میشود
میزان تطابق برنامههای دانشگاهها (بهویژه دانشگاههای برتر) در زمینه توسعه مالی ،با
سیاستهای توصیه شده در اسناد فرادستی مورد بررسی قرار گیرند.
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9.9داناییفرد ،حسن (« .)1383اقتصاد دانشمحور و حفظ تمامیت نهادی دانشگاه» ،فصلنامه پژوهش و
برنامهریزی در آموزش عالی ،دوره  ،10ش .33
1010داوری ،احمد ،احمد خدادادی و یوسف زراعتکیش (« .)1395با نمایندگان مردم در مجلس دهم :آشنایی با بخش
آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری» ،تهران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل .14871
1111دباغ ،رحیم و لیال جواهریان (« .)1395بهرهوری واحدهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاههای جامع
دولتی ایران» ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزشعالی ،دوره ،22ش .2
1212دباغ ،رحیم و محمدرضا صالحی (« .)1389بررسی عوامل مؤثر بر کارایی دانشگاههای همگن دولتی
کشور» ،آموزش عالی ایران ،ش .۶
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1313دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی .)1392( .نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،تهران ،انتشارات
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
1414دالور ،علی ( .)1389مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،تهران ،انتشارات رشد.
1515ذا کرصالحی ،غالمرضا و امین ذا کرصالحی (« .)1388تحلیل محتوای پیشنویس نقشه جامع علمی
کشور و پیشنهاد الگوی ارزیابی آن» ،سیاست علم و فناوری ،دوره  ،2ش .2
1616ذا کرصالحی ،غالمرضا و مائده صالحی نجفآبادی (« .)1391ارائه راهبردهایی برای جذب دانشجویان
خارجی در ایران» ،آموزش عالی ایران ،ش .15
1717رضائیان ،مجید ،محمدعلی توکل کوثری و عبدالرحیم نوهابراهیم (« .)1395تحلیل چالشهای فراروی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی ایران» ،آموزش عالی ایران.)۱( ۸ ،
1818زار ع بنادکوکی ،محمدرضا ،محمدعلی وحدتزاد ،محمدصالح اولیاء و محمدمهدی لطفی (.)1395

«رتبهبندی دانشگاههای ایران براساس بروندادهای علمی موضوعات مهندسی» ،فصلنامه آموزش
مهندسی ایران ،دوره  ،18ش .72

1919سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( .)1394سند برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران  ،1399-1395تهران ،مرکز اسناد ،مدارک و انتشارات.
2020سرمد ،زهره ،عباس بازرگان و الهه حجازی ( .)1390روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران ،نشر آ گه.

2121سوزنچیکاشانی ،ابراهیم (« .)1390اقتصاد دانشمحور :رویکردها ،مبانی و داللتها» ،سیاستنامه علم
و فناوری ،دوره  ،1ش .1
2222سهیلیاصفهانی ،مائده و محمد علیمرادی (« .)1394بررسی عوامل مؤثر بر کاهش هزینههای دانشگاه
آزاد اسالمی از دیدگاه کارکنان واحد اصفهان (خوارسگان)» ،فصلنامه حسابداری مالی ،ش .25

2323سیاری ،علیا کبر (« .)1374بازنگری بر تجارب برنامهریزی آموزش عالی در برنامه دوم توسعه» ،پژوهش
و برنامهریزی در آموزش عالی ،ش .9
2424سینیساز شهشهانی ،حمید (« .)1396بررسی و تحلیل محتوای قوانین جامع و معتبر بخش کشاورزی»،
تهران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل .15357
2525شورای عالی انقالب فرهنگی ( .)1389نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،تهران ،انتشارات دبیرخانه شورای
عالی انقالب فرهنگی.
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 2626ــــــــ ( .)1392نقشه جامع علمی کشور ،تهران ،انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
2727عزتی ،میترا و ابوالقاسم نادری (« .)1388تأثیر سازوکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروههای
ش عالی ،ش .52
آموزشی دانشگاهی :مطالعه موردی دانشگاه تهران» ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموز 

ش عالی :جایگاه دولت و بخش خصوصی ،رویکردها و
2828عمادزاده ،مصطفی ( .)1388تأمین مالی آموز 
چشماندازهای نو در آموزش عالی ،تهران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ی سرخابی ،زهرا صباغیان ،مقصود فراستخواه و محمد قاضی
2929فتحالهی ،احمد ،محمد یمنیدوز 
طباطبایی (« .)1393تحلیل محتوایی برنامههای پنجگانه توسعه ایران با توجه به مقولههای الگوهای
حکمرانی آموزشعالی» ،آموزش عالی ایران ،ش .24
ش عالی با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی
 3030ــــــــ (« .)1394تحلیل محتوای برنامههای توسعه آموز 
استقالل نظام دانشگاهی» ،سیاست علم و فناوری ،دوره  ،7ش .1
3131کاظمی ،سیدهفاطمه و سهیال هاشمی (« .)1395تحلیل محتوای اسناد فرادستی آموزش عالی براساس
میزان توجه به مقوله خالقیت و نوآوری» ،کنگره ملی آموزش عالی ایران.
3232کردنائیج ،اسداله ،سیدمحمد مقیمی ،سوسن قناتی و حمیدرضا یزدانی (« .)1388بررسی رابطه بین
عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران» ،فصلنامه مدیریت دولتی ،دوره  ،1ش .3
3333کشتهگر ،عبدالعلی ،علیرضا تشکریان جهرمی و سجاد حجتدوست (« .)1394شناسایی و رتبهبندی
ش عالی زاهدان»،
عوامل مؤثر بر تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی ،مورد مطالعه :مؤسسات آموز 
نامه آموزش عالی ،دوره  ،8ش .31
3434ــــــــ (« .)1387آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی مقایسه
کشورهای کمتر توسعهیافته و نوظهور» ،نامه مفید ،دوره  ،4ش .69
3535کمیجانی ،ا کبر ،محمود متوسلی و ناهید پوررستمی (« .)1388چارچوب نظری تبیین عوامل مؤثر بر
توسعه مالی (با تأ کید بر مدل ویلیامسون)» ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،ش .50
3636متوسلی ،محمود ( .)1392توسعه اقتصادی :مفاهیم ،مبانی نظری ،رویکرد نهادگرایی و روششناسی،
تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ب عشرتآبادی ،حسن (« .)1394تدوین الگوی تصمیمگیریهای استراتژیک مالی در دانشگاه
3737محجو 
تهران» ،رساله دکتری ،دانشگاه تهران.
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3838معاونت حقوقی ریاستجمهوری ( .)1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ،)1396 - 1400تهران ،انتشارات معاونت حقوقی ریاستجمهوری.
3939مهدی ،رضا (« .)1393جایگاه و موقعیت آموزش عالی بینالمللی در نقشه جامع علمی کشور»،
مهندسی فرهنگی ،ش .82
ش عالی» ،گزارش شماره
4040نادری ،ابوالقاسم (« .)1380توان مالی دولت و دیگر راههای تأمین مالی آموز 
 23طرح جامع نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور ،تهران،
ش عالی.
مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموز 
4141ــــــــ ( .)1383اقتصاد آموزش ،تهران ،نشر یسطرون.
4242ــــــــ ( .)1388مالیه آموزش ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
4343ــــــــ (« .)1390تحلیل رابطه بین منابع مالی و عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران»،
فصلنامه برنامهریزی و بودجه ،سال  ،16ش .112
4444نورشاهی ،نسرین (« .)1387شایستگیهای الزم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت آنها ازنظر
صاحبنظران آموزش عالی» ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،ش .48
4545نوروززاده ،رضا ،کوروش فتحی واجارگاه و امیرحسین کیذوری (« .)1388تحلیل محتوایی اسناد
ش عالی ،تحقیقات
فرادستی و معین بهمنظور استنتاج سیاستهای برنامههای توسعه پنجم بخش آموز 
و فناوری» ،پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،دوره  ،15ش.)53( 3
4646نوروززاده ،رضا ،حمید شفیعزاده و شادی روحانی (« .)1392ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون
برنامه پنجم توسعه ازمنظر اسناد فرادستی» ،فصلنامه راهبرد ،ش .66
4747نوروزی ،خلیل ،مصباحالهدی باقریکنی ،حمیدرضا محمدی ،رضا پاینده و محمد نوروزی (.)1393
«استخراج ابعاد و شبکهبندی مؤلفههای ساختاری دانشگاه کارآفرین :رویکردی میانرشتهای»،
مدیریت در دانشگاه اسالمی ،ش .8
ش عالی دولتی؛ مطالعه موردی:
4848نوهابراهیم ،عبدالرحیم (« .)1381کسری بودجه و هزینه اتالف در آموز 
ارزیابی درونی دانشگاه علوم پایه دامغان» ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزشعالی ،دوره  ،۸ش .4
4949وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( .)1388سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ،تهران ،انتشارات
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
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