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 دیباچه

برنامه و  پژوهش  با  مؤسسه  تخصصی  و  علمی  نهادی  مثابه  به  عالی  آموزش  ریزی 

دانش میانرسالت  رویکردی  و  عالی  آموزش  قلمرو  در  اصلی  رشتهپژوهی  ای، محور 

کارویژهفعالیت به  را  خود  در    -1های:  های  کاربردی  و  نظری  دانش  ارتقاء  و  تولید 

عالی   آموزش  ذی  -2حوزه  به  عالی  آموزش  دانش  اشاعه  و  سطح  انتقال  در  نفعان 

های آموزش عالی قرار داده است. پژوهی و تحلیل سیاست سیاست  -3خرد و کالن  

های تخصصی که در این راستا به منظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش 

های پژوهشی به کار گرفته مدت است را در کنار انجام طرح ک و کوتاهرویکردی چاب

 است. 

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش 

بهره  1397 و  انتشار  این  برداری ذیبرای  است. گستره موضوعی  آماده شده  نفعان 

چالشگزارش  از  وسیعی  طیف  دغدغهها  و  دها  کنونی  عالی  های  آموزش  حوزه  ر 

برنامه کیفی،  و  کمی  توسعه  حکمرانی،  و  مدیریت  درسی،  نظیر:  و  آموزشی  ریزی 

المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی، ارزیابی و تضمین منابع مالی و انسانی، بین

سیاست تحلیل  تطبیقی،  مطالعات  میکیفیت،   ... و  عالی  آموزش  این  های  باشد. 

تحگزارش  ضمن  دارند  سعی  در  ها  مؤثر  و  مفید  راهکارهایی  موجود،  وضعیت  لیل 

ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد جهت بهبود نظام سیاستگذاری و برنامه

 و کالن ارائه نمایند. 

نظران آموزش عالی به مشارکت  در پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب

ارزشم نقدهای  و  نظرات  است  خواهشمند  پژوهشی،  برنامه  این  در در  را  ندتان 

 ها به این مؤسسه ارسال نمایند.خصوص هر یک از گزارش 
 

 رضا منیعی

 معاون پژوهشی مؤسسه
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 چکیده 

هر سازمانی)از جمله دانشگاه( نیازمند منابع مالی و سرمایه برای اداره خود است و  

عین  در  نیست.  ممکن  مختلف،  امور  به  پول  تخصیص  بدون  سازمان  آن  کار  ادامه 

ا  حال، هر شرکت و یا سازمانی که دارای دیدی بلندمدت است راه های گوناگونی ر

برای  بودجه  تأمین  کند.  می  دنبال  سازمان  حفظ  نتیجه  در  و  درآمد  کسب  برای 

اطمینان از پایداری پروژه های خاص و یا پابرجا ماندن کلیت یک سازمان، اهمیت  

 .حیاتی دارد

ها ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی به جامعه است.  مهمترین هدف دانشگاه

های انسانی هر جامعه ای را دانشگاه ها به عهده  همچنین وظیفه افزودن بر سرمایه  

اهداف  تحقق  برای  کافی  مالی  اعتبارات  از  ها  دانشگاه  چنانچه  است  بدیهی  دارند. 

خود برخوردار نباشند، در انجام وظایف خود با مشکل مواجه می شوند و نمی توانند  

ویژه   به  نمایند.  عمل  کشور  اقتصادی  توسعه  چرخه  جهت  در  صحیح  طور  در  به 

آنها تضعیف   در  و  مواجهند  مالی  بحران  با  دنیا  همه کشورهای  تقریباً  شرایطی که 

رویکرد دولت رفاه را شاهد هستیم.  در نتیجه، برای بسیاری از دانشگاه ها شناسایی  

 ترین چالش هاست. منابع جدید مالی، یکی از اصلی

 (   Fundingی )در این گزارش، ضمن تأکید بر لزوم تفکیک مفهومی بین اهدای مال 

 ( مالی  تدارک  اجتماعی«Financingو   مالی  »تأمین  کاربرد  امکان  بخش   (،  در 

آموزش عالی و در دانشگاه ها بررسی شد. تفکیک بین اهدای مالی و تدارک مالی به  

سیاستگذاران آموزش عالی کمک می کند تا مسیرهای نظری و عملی تأمین مالی  

شتری ترسیم کنند و با حفظ هویت و شأنیت  آموزش عالی را با دقت و شفافیت بی

بخش   این  مالی  های  استراتژی  تدوین  به  دانشگاه،  بلندمدت  منافع  رعایت  و  علم 

 .بپردازند

در سطحی   که  است  مردمی  یابی  بودجه  نوعی  واقع  در  نیز  اجتماعی  مالی  تأمین 

جمع به  نسبت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  جدید  ابزارهای  از  استفاده  با   وسیع 

این   هدف  کند.  می  اقدام  گسترده،  مخاطبین  از  مالی  های  کمک  و  وجوه  آوری 



 هاسازی تأمین مالی دانشگاه مردمی و  

  برای عمومی شدن مشارکت های مردمی    جهت  های جدید در روش، کشف فرصت

 تقویت دانشگاه و تأمین مالی پروژه های دانشگاهی است.

 

تأمین مالی    واژگان کلیدی:  اهدای مالی، تدارک مالی،  تأمین مالی، تمهید مالی، 

 اجتماعی، دانشگاه، آموزش عالی 
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 مقدمه 

اخیر، پیشرفت    طی سالیان  تواند  که می  کانونی  نقطه  عنوان یک  به  عالی  آموزش 

بسیاری را به خود جلب نموده، جوامع را در سایر زمینه ها نیز تضمین کند توجه  

انکار   قابل  غیر  عالی  آموزش  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  آثار  که  چرا 

. آموزش عالی به توسعۀ کشورها از طریق رشد بهره وری و  (Woodhall, 2004)است

انتخاب افراد در  افزایش   درآمد افراد، تربیت مدیران و رهبران کاردان، افزایش حق 

آموزش عالی نقش    (Tilak, 2000).زایش نیروی کار ماهر کمک می کندزندگی و اف

بازی می کند. کسانی که رهبران آموزشی،  از طریق دانش آموختگان خود  مهمی 

پژوهشگران، آموزگاران و مدرسان، مشاوران و مدیران آینده خواهند شد؛ کسانی که  

برنده دانش  نو و نوآوری ها باشند. آ به کار  نها که باید مسائل توسعه  باید مولد و 

خدمات   خصوصی  بخش  به  هم  و  دولتی  بخش  به  هم  و  کنند  تحلیل  را  کشورها 

دهند ارائه  اینها  (Sanyal, 2001)تخصصی  کنار  در  کارکردها،  .  عالی  آموزش  اما 

می آنها  میان  در  که  دارد  نیز  دیگری  پیامدهای  و  همچون  اهداف  مواردی  از  توان 

شکیباییشکل و  صبر  اصول  مردمدهی  به  ،  دستیابی  علمی،  تصمیمات  ساالری، 

اجتماعی  اهداف شخصی،   بیشتر  و همکاری  میزان جرائم  بهتر، کاهش  نام  سالمت 

انجام چنین وظایفی بدون وجود منابع مالی مُکفی،    حال، با این  (ESIB, 2005).برد

   مجبورند استراتژی تنوع منابع مالی را برای توسعه پایدار  ها دانشگاهشدنی نیست و  

 خود در پیش گیرند.  یا بقاء و رشدو 

به ویژه در شرایطی که تقریباً همه کشورها با بحران مالی مواجهند و در آنها تغییر 

است. گرفتن  قدرت  حال  در  رفاه،  دولت  و  اجتماعی  رفاه  به  نسبت  برای   رویکرد 

از   مدل    ا هدانشگاهبسیاری  مورد  در  تفکر  و  بودجه  منابع  شناسایی  پژوهشگران،  و 

 ,Ibrisevic بودجه سازمانی آنها می تواند یکی از چالش برانگیزترین وظایف باشد)  

اقدامات  ،  البته(.  2018 و  ها  تالش  است  ممکن  مالی  تنگناهای  افزایش  هنگام  به 

برنامه بدون  و  مالی    نسنجیده  منابع  جذب  برای  مرج  و  هرج  با  همراه  انجام  و 

 (. Foster et al., 2009شود

https://donorbox.org/nonprofit-blog/author/ilma/
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 یک مسئله است؟   هادانشگاهچرا تأمین مالی  

آموزشی و پژوهشی به جامعه است.   علمی،  ها ارائه خدماتترین هدف دانشگاهمهم

بر سرمایه افزودن  هر جامعههمچنین وظیفه  انسانی  دانشگاههای  را  عهده  ای  به  ها 

از اعتبارات مالی کافی برای تحقق اهداف خود   هادارند. بدیهی است چنانچه دانشگاه

می  مواجه  مشکل  با  خود  وظایف  انجام  در  نباشند،  نمیبرخوردار  و  بشوند  ه  توانند 

تامین   بنابراین  نمایند.  عمل  کشور  اقتصادی  توسعه  چرخه  جهت  در  صحیح  طور 

 .ها استهای پیش روی دانشگاهترین چالشاعتبارات مالی مکفی یکی از مهم

دانشگاه توسعه،  حال  در  کار    هادرکشورهای  نیروی  در  که  هستند  موسساتی  تنها 

توانند  وسساتی هستند که میکنند، تنها م، ظرفیت سرمـایه دانش ایجـاد میجامعه

زایش   زمینه  در  که  هستند  موسساتی  تنها  و  کنند  حمایت  را  پایه  دانش  اقتصاد 

می تکنولوژی،  انتقال  و  نو  از  دانش  مالی  حمایت  بنابراین  کنند.  فعالیت  توانند 

جزو وظایف ذاتی دولت است. اما تخصیص بودجه دولتی همواره کمتر از    هادانشگاه

انتظار متغیرهایی نظیر تعداد اعضای هیات  نیاز واقعی و ب  دون توجه به رشد مورد 

آزمایشگاهی   تجهیزات  و  فیزیکی  فضاهای  و  اداری  کارکنان  دانشجویان،  علمی، 

یابد، اما  ها افزایش میپذیرد. به عبارت دیگر، گرچه بودجه اسمی دانشگاهصورت می

ا در کاهش کیفیت انجام  شود. کاهش واقعی بودجه؛ خود ربودجه واقعی آنها کم می

عالی  وظایف دانشگاه عالی نشان خواهد داد و چون آموزش  ها و موسسات آموزش 

بخش سایر  را  آن  کیفیت  کاهش  تبعات  بنابراین  است،  فرابخشی  حوزه  ها  یک 

دانشگاه رو،  این  از  دید.  دولتی  خواهند  سنواتی  بودجه  افزایش  منتظر  تنها  اگر  ها 

 (.1391)روشن، ار خواهند گرفتدر وضعیت بدتری قرباشند، همه ساله 

هر شرکت و یا سازمانی نیازمند منابع مالی و سرمایه برای اداره خود است و ادامه 

کار آن شرکت و یا سازمان بدون تزریق پول به امور مختلف، ممکن نیست. در عین  

حال، هر شرکت و یا سازمانی که دارای دیدی بلندمدت است راه های گوناگونی را  

 برای جذب پول و در نتیجه حفظ سازمان دنبال می کند. 

برتـری یـک مؤسسـۀ   و ابـزار  شاخصمی تواند  بودجۀ مناسب و کافی    به طور کلی،

هایی که بتوانند بیشترین حقوق را بـه . دانشگاهباشدآموزش عالی بر دیگر مؤسسات  

اعضای هیأت علمی خود پرداخت و بهترین تجهیزات دانشگاهی را خریـداری کننـد 
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استعدادتری را جذب کنند. البته ایـن   باتوانند مدرسان و دانشجویان  قاعدتاً بهتر می

 ،کننـدیهای آموزشی عالی که در یک محیط رقابت آمیز فعالیـت مموضوع در نظام

تـوان از اهمیـت و نقـش وضـعیت مـالی یـک بیشتر صادق است. با این وجـود نمی

غافـل  و پژوهشـی  مؤسسه آموزش عالی در باالبردن کیفیت ارائه خـدمات آموزشـی

 (.Russel,1967ماند)

مورد   در  و  عالی  آموزش  مالی  تأمین  حوزه  روندهای     هادانشگاهدر  از  برخی  نیز 

است مشاهده  قابل  مثالًاقتصادی  از   .  تا  فشارند  تحت  عالی  آموزش  موسسات 

تنوع   خود  مالی  تأمین  اَشکال  در  و  بکاهند  دولتی  مالی  منابع  به  خود  وابستگی 

بیشتری به وجود آورند. همچنین، تخصیص منابع مالی به موسسات آموزش عالی  

هدفمندتر شده است به طوری که تأمین مالی مبتنی بر عملکرد و تأمین مالی بر  

تقویت رقابت بین موسسات، افزایش داشته است. مثال اینکه طی سال های    اساس

وام    2005تا    1998 قالب  در  دانشجویان)  به  مالی  مستقیم  کمک  سهم  میالدی 

آموزش   موسسات  به  دولتی،  مالی  های  کمک  کل  از  تحصیلی(  بورس  و  تحصیلی 

یعنی   (Hénard and Mitterle, 2010, p.18).عالی افزایش قابل توجهی داشته است

پرداخت   هادانشگاهبه جای اینکه بودجه عمومی در قالب یک مبلغ کلی مستقیماً به  

می داده  دانشجویان  به  بودجه  شود،  تخصیص  نوعی  توان  می  را  روش،  این  شود. 

 هدفمند و مبتنی بر عملکرد قلمداد نمود. 

 برای   (1397تومان)در سال    میلیارد هزار  8حدود  در ایران، با اختصاص بودجه ای  

با  دانشگاه همراه  عتف،  وزارت  مانندهای  در    مشکالت  و   تحریم مسائلی  متعدد 

بینارتباط دارند.    ها دانشگاه،  المللیهای  قرار  نامساعدی  بسیار  وضعیت  طی در 

دلیل  سالیان به  رشد   کاالهای  قیمت  افزایش  و  تورم گذشته  نرخ  اینکه  و  مختلف 

بوده،   عالی  آموزش  مؤسسات  بودجه  رشد  نرخ  از  بیشتر  بسیار  با    ها دانشگاهتورم، 

مانند مختلفی    و آزمایشگاهی  اولیه  مواد  تامین  دانشجویان،  تغذیه  تامین مشکالت 

به عالوه،    .مواجه بودند  اجرای فرصت مطالعاتی اساتید  ها وخوابگاه  تجهیز  و  تعمیر

و مراکز آموزشی گریبان پژوهش    هادانشگاهعدم افزایش بودجه متناسب با نیازهای  
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چرا گیرد  می  پژوهشی  ها دانشگاهکه    را  های  هزینه  کاهش  به  جمله مجبور  )از 

هر  د.هستنخود  تامین هزینه های جاری    به خاطر  کاهش پرداخت گرنت پژوهشی(

  اجرایی،  هایدستگاه اساس آنتبصره هایی در قانون بودجه وجود دارد که برچند،  

  اما کنند،  هدایت  ها دانشگاه  سمت  به  را  فناوری  علمی  خدمات  و  پژوهشی  هایپروژه

  درآمدی  منابع  کاهش  خاطر  به  و  نبوده  چشمگیر  هاتبصره   نوع  این  اجرای  تاکنون

 .است نشده محقق جدی طور به هنوز  ها وزارتخانه و اجرایی هایدستگاه

اینکه   به  هادانشگاهبا  نسبت  ایران   برابر هادانشگاهی  ها  ده  دیگر،  کشورهای  ی 

وجود   این  با   کنند  می  دریافت  کمتری  میدانشگاهبودجه  تالش  و  ها  کنند 

بینمی تراز  در  تا  و  جنگند  بدرخشند  خودالمللی  وضعیت  دهند  حتی  ارتقا  به   .را 

بودجه   تفاوت  از  ای  نمونه  با  هادانشگاهعنوان  ایران  خارج،  ها انشگاهدی  رئیس  ی 

شهید  زمینه    دانشگاه  همین  در  بودبهشتی  و    گفته  تطبیقی  رویکرد  یک  با 

دانشگاه  مقایسه برای  کمبریج    1.3تی  آیامای،  دانشگاه  دالر،  میلیارد    1.8میلیارد 

سوربن   دانشگاه  ترکیه،    1دالر،  دانشگاه  دو  و  دالر  میلیون  چهارصد  و  به  میلیارد 

اند. اما آنچه در ایران در نظر گرفته   عمومیمیلیون دالر، بودجۀ    100و    160ترتیب

نظر گرفته بهشتی در  دانشگاه شهید  مانند  یک  دانشگاهی سطح  شده، حدود  برای 

انشگاه باید درآمد  میلیارد تومان آن را د  140تا    130میلیارد تومان است که    300

دهد  ای است که دولت در اختیار قرار میاختصاصی داشته باشد و بقیه هم بودجه 

این بودجه آن  به موقع  از تصویب، در تخصیص و دریافت  هم در شرایطی که پس 

 (.1397)ساختمانیان، واقعاً با مشکل مواجهیم

تن کامل بودجه و  یافنهای مراکز آموزش عالی دولتی کشور اختصاص  یکی از دغدغه

مسئله  است.  مصوب  میاعتبارات  که  مشکالت ای  با  را  کشور  علمی  توسعه    تواند 

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم مثالً به گفته      .روبرو کند  متعددی

اعتبار  ،1398سال  بودجه  در   در  میزان  شده  داده  اول    6  تخصیص  به   سالماهه 

ودانشگاه حدود   مؤسسات ها  عالی  از    زمینهکه  بود  درصد    35آموزش  جدیدی 

برای   حتی درآمدهای    ها دانشگاهمشکالت  و  تغذیه  ها،  تجهیز خوابگاه  و  تعمیر  در 

کند می  ایجاد  که  اختصاصی  چرا  طرح ،  دانشگاهبیشتر  پژوهشی  با  های  ها 

دستگاهدستگاه بودجه  نشدن  پرداخت  در صورت  که  است  اجرایی  از سوی های  ها 
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نمی  خزانه آنها  دولت،  طرحو  بابت  دانشگاهتوانند  به  پرداختی  پژوهشی،  ها  های 

ها هم در این  بخش زیادی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه  بنابر این،    .داشته باشند

نمی محقق  برنامه  تا شود  شرایط  اختصاصی  درآمد  محل  از  را  بخواهند  خود  های 

کنند راه 1398)نظرپور،  اجرایی  البته  نها(.  بحرانی حل  شرایط  در  وزیر  معاون  یی 

جاری، تمرکز بیشتر بر کاهش هزینه هاست تا تمرکز بر راهکارهای افزایش درآمد 

 اختصاصی.

پول و کمبود منابع مالی همواره دغدغه مدیران دانشگاهی بوده است.  طور کلی،  به

این   توانیم  از کجا می  نیاز داریم؟  این قبیل که به چه مقدار پول  از  پرسش هایی 

تهیه کنیم؟ و نیز اینکه چه محدودیت هایی برای جذب منابع وجود دارد؟    مبالغ را

هایی است که همواره وجود داشته است. پاسخ به این پرسش ها نسبت به  پرسش

سخت تر است چون آنها نمی توانند مثل یک    ها دانشگاهسازمان های دیگر، برای  

بلکه با محظورات و محذورات متعدد    ،بنگاه خالص اقتصادی فقط به سود فکر کنند 

 (.Foster et al., 2009اخالقی و اجتماعی روبرو هستند)

 وضعیت ایران 

اختصاصی   ایران، سهم عمده درآمد  ارائه  هادانشگاهدر  از طریق شهریه و  ی دولتی 

آمو حدود  خدمات  که  طوری  به  آید  می  دست  به  این   90زشی  بودجه  درصد 

حال،  دانشگاه عین  در  است.  و شهریه  عمومی  بودجه  از محل    25تا    20حدود  ها 

دانشگاه بودجه  تامین  درصد  اختصاصی  درآمدهای  محل  از  به  ها،  البته،  شود.  می 

دکتر   نظرگفته    علوم،  وزارت  منابع  مدیریت  و   مالی   اداری،  معاون   ،پورمحمدتقی 

نیست که همه درآمدهااین  فناوری،  و  تحقیقات اختصاصی کسب شده،گونه  به    ی 

بر دانشگاه  حاضرخود  حال  در  اختصاصی    ،خزانه  ،گردد.  درآمدهای  از  درصد  سه 

موضوع جای نگرانی    این  کند کهپرداخت می  هادانشگاهدانشگاه را کسر و بقیه را به  

 (. 1398دارد)مظاهری، 

های سطح  درآمدهای اختصاصی دانشگاه   1397سال ساس اعالم وزارت علوم در بر ا

حدود    1 در    32کشور  موضوع  همین  که  آنهاست  عمومی  درآمدهای  درصد 
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دانشگاه  13حدود    2های سطح  دانشگاه در  و    10حدود    4و    3های سطح  درصد 

دانشگاه اختصاصی  درآمدهای  در  پژوهش  سهم  همچنین  است.  بوده  های  درصد 

  3های سطح  درصد و در دانشگاه  13،  2های سطح  درصد، در دانشگاه  33،  1سطح  

آموزش  4و   نسبت  مورد  در  عدد  این  که  بوده  درصد  هفت  کل   )شهریه(  فقط  به 

های  درصد، در دانشگاه  42به حدود    1های سطح  درآمدهای اختصاصی در دانشگاه

دانشگاه  52به حدود    2سطح   در  و  درصد    45ه حدود  ب  4و    3های سطح  درصد 

دانشگاهمی درآمدهای  بررسی  فعالیترسد.  سایر  از  و...  ها  رفاهی  خدمات  مانند  ها 

دانشگاه  درآمد  درصد  25حدود   دانشگاه  35و    1ای سطح  هاختصاصی  های  درصد 

به حدود نیمی از    4و    3های سطح  دهد. این عدد در دانشگاهرا نشان می  2سطح  

(. البته، جذب دانشجوی خارجی  1398)مظاهری،  رسد کل درآمدهای اختصاصی می

حال   در  چند،  هر  کرد.  فراموش  نباید  بالقوه  درآمدی  منبع  یک  عنوان  به  هم  را 

ی ایران، از این لحاظ مناسب نیست. ولی در هر صورت،  هادانشگاهحاضر، وضعیت  

المللی شدن آموزش عالی، جذب دانشجویان خارجی به یکی از در پی گسترش بین

  37حدود    1397در سال    ی جهان تبدیل شده است.هادانشگاهع مهم درآمدی  مناب

در  )عمدتاً از کشورهایی مثل افغانستان و عراق( هزار نفر دانشجوی خارجی در ایران 

تحصیل   است  حال  قرار  ها،  برنامه  طبق  دانشجویان    1404  افق    تابودند.  تعداد 

به   نفر75خارجی  نفر جذب    بتواندکشور  اگر  برسد.    هزار  دانشجوی ساالنه دوهزار 

زندگی و    مخارج  میلیون دالر ارز چه از طریق15  حدود   ، ساالنهدداشته باشخارجی  

 شود.چه به صورت دریافت شهریه وارد کشور می

 ی کشور در زمینه کسب درآمد اختصاصیها دانشگاهتجربه برخی  

)بر ماده  اختص14اساس  عمومی، درآمد  قانون محاسبات  برای مصرف خاص  (  اصی 

می منظور  عنوان  این  به  کشور  کل  بودجه  در  و  شده  بهمعین  طورکلی شود. 

از درآمد اختصاصی در سه دسته جای میهای استفادهدستگاه گیرند: دسته کننده 

دستگاه وصولاول  اضافههای  خدماتی  دوم  دسته  هستند؛  دولت  درآمد  بر کننده 

ته سوم استقالل مالی آنها چنان اهمیتی دارد  دهند و دسوظایف حاکمیتی انجام می

)حسینی و فاتحی زاده،  که قانونگذار برای ایشان درآمد اختصاصی ایجاد کرده است
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1394.) 

 رئیس این   تجربه دانشگاه خواجه نصیر طوسی در مورد درآمد زایی دانشگاه از زبان

صدیق:    دانشگاه،  خاکی  طوسی دکتر  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  درآمد  بیشترین 

  یااکنون مشغول به تحصیل هستند  ؛ از دانشجویان نوبت دومی که همآموزشی است

  تحصیل می کنند.دانشجویان تبدیل خارج به داخل یا آنهایی که به صورت میهمان  

از بیش  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه  پژوهشی،  درآمدهای  با  ارتباط     40در 

رسد؛ البته جزء شگاه میدارد ولی بخش اندکی از آن به دان  ،میلیارد تومان قرارداد

دانشگاه می  درآمدهای  آزمایشگاهمحسوب  در  که  شکلی  به  خواهد  شود،  هزینه  ها 

هیات اعضای  خود  یا  همکارانشد  و  پروژهعلمی  در  که  استفاده  شان  هستند،  ها 

ما درآمد مستقیمی برای دانشگاه  ا،  برند کنند و به نوعی کار دانشگاه را پیش میمی

عبارت    .نیست می دیگر،  به  مستقیما  که  درآمدی  داریم؛  درآمد  دوگونه  توانیم ما 

قراردادهای مانند همین  و گونه دیگر   غیرمستقیم   که  است  پژوهشی    هزینه کنیم 

  خالصه   آموزشی  درآمدهای  در  بیشتر  دانشگاه  مستقیم  درآمدهای.  شودمی  اطالق 

مان هم هنوز به درآمد آنچنانی  کارآفرینیبخش نوآوری و مراکز رشد و  شوند. در  می

را  ایم   نرسیده این مراکز  ما  آیا  ، هرچند روی همین نکته هم بحث وجود دارد که 

 باید با نگاهی درآمدی ببینیم یا اکوسیستمی برای خالقیت. 

اختصاصی   درآمد  افزایش  و  زایی  درآمد  مورد  در  صنعت  و  علم  دانشگاه  تجربه 

عل دکتر  زبان  از  ذاکری:  دانشگاه  دانشگاهیرضا  محصول  درآمدزایی  از  طبیعتا  ها 

به دست می ارائه خدمات دانشگاه  یا  است  دانشجو  تربیت  یا  دانشگاه  آید؛ محصول 

 .های اجرایی کشورپژوهشی به صنایع و سازمان

باید مقررات  رئیس دانشگاهاین  به عقیده   عالی کشور ابتدا  زدایی در سطح آموزش 

اختیارات و  پذیرد  دانشگاه  بیشتری  صورت  که  به  شود  داده  قالب    بتوانندها  در 

آموزش دوره یا  آموزشی  خاص  آزاد  های  کنند های  فعلی  عمل  شرایط  در   .

ها وجود دارد. ما طبیعتا یک رسالت ملی برای تربیت هایی برای دانشگاهمحدودیت

بهرهد رایگان  آموزش  از  داریم  که  و ضوابطی  قوانین  مطابق  و  داریم  مند  انشجویان 
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شود. برای کاستن از این هزینه  های این آموزش را دولت متقبل میهستند. هزینه

های پذیرش دانشجو را کم کنیم، چون همان رسالتی که اشاره داشتم  نباید ظرفیت

دانشگاه بزرگ  بر دوش  عین حاهای  تا ظرفیت  این    لهست. در  دارد  امکان وجود 

دانشگاه پردیسمازاد  قالب  در  این  های شهریهها  از  و  گیرد  قرار  مورداستفاده  پرداز 

ها حل شود. شرایط در حال حاضر برای این  طریق بخشی از مشکالت مالی دانشگاه

پذیرش   برای  اختیاراتی  تا  است  علوم  وزارت  اقدام  نیازمند  و  نیست  مهیا  امر 

 .ها داده شودپرداز به دانشگاهان شهریه دانشجوی

دوم   اختصاصی  راهکار  درآمدهای  به  ،  ها دانشگاهافزایش  پژوهشی  خدمات  ارائه 

ها با تعریف  صنعت هم قرار گرفت. دانشگاه  وزارتصنایع است که اخیرا مورد تاکید  

های خود را تامین  هایی که برای صنایع مختلف در نظر دارند، بخشی از هزینهپروژه

سال  می در  ما  به   26.5حدود    1397کنند.  پژوهشی  خدمات  ارائه  تومان  میلیارد 

 شود و برای رسیدن به آن صنایع داشتیم که البته همه این رقم سود محسوب نمی 

بر   بالغ  به  24شاید  توجه  با  و  فعلی  شرایط  در  است.  شده  هزینه  تومان  میلیارد 

عنوان یک  دانشگاهیان به موضوعات پژوهشی به  ،شرایط و مشکالت اقتصادی کشور 

های صنعتی و رفع  کنند و سعی در شناسایی چالشوکار یا تجارت نگاه نمیکسب

ت بهروری  و  شود  برطرف  تولید  موانع  تا  دارند  درمجموع آن  که  یابد  افزایش  ولید 

 .درآمد ملی برای کشور محسوب خواهد شد

پروژه به  را در کسب درآمد در ورود  اولویت خود  ایران  های  دانشگاه علم و صنعت 

های جدید، مراکز  هایی که در قالب فناوریپژوهشی و صنعتی قرار داده است، پروژه

شرکت و  دانشرشد  میهای  دنبال  در  بنیان  سالشوند.  بیشتر طول  اخیر  های 

اینکه دانشگاهسیاست دومی که پیش برای  اما  ها  تر عنوان شد را هدف قرار دادیم 

بودجه  به  نسبت  را  خود  اتکای  برای بتوانند  مسیری  باید  کنند  قطع  دولتی  های 

 .های پولی باز شودآموزش 

ه و ما االن  هایی است که برنامه راهبردی تدوین کرددانشگاه ما جزء اولین دانشگاه

سال است که این برنامه درحال    18در دوره چهارم برنامه راهبردی هستیم و حدود  

برنامه   همین  براساس  محل   40اجراست.  از  اختصاصی  درآمد  تومان  میلیارد 

پژوهشی در سال   امیدواریم  پیش  1400قراردادهای صنعتی و  بینی شده است که 
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تحریم بحث  و  کشور  اقتصادی  ویژه  دانشگاههاشرایط  برای  فرصتی  تا  ،  باشد  ها 

بتوانند خدمات بیشتری به صنایع بدهند و از سوی دیگر، صنایعی که حاال از خارج  

کشور ناامید شدند و نیازهای خود را باید از داخل کشور تامین کنند، دانش فنی و  

سامانهنوآوری  حاضر  حال  در  کنند.  مطالبه  دانشگاه  از  را  وزارت شان  توسط  ای 

، معدن و تجارت ایجاد شده که مقدمات کار را فراهم کرده است و امیدواریم  صنعت

 .ها تامین شودبا فعال شدن این سامانه بخشی از نیاز

تجربه دانشگاه امیرکبیر در مورد درآمد زایی و افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه از   

احمد معتمدی:   دانشگاهزبان دکتر سید  احتماال همه  و  ما  عمدتا در  درآمدهای  ها 

می خالصه  بخش  به  سه  بیشتر  که  است  آموزش  طریق  از  بخش  یک  شود، 

مربوط میدانشجویان شهریه  نداشته پرداز  افراط  قسمت  این  در  شود. سعی کردیم 

کهباشیم   طوری  شهریه   به  امیرکبیر  دانشجویان  دانشگاه  کل    12پرداز  درصد 

ب درآمد  عمده  البته  دانشگاه هستند.  این  به همین  دانشجویان  مربوط  دانشگاه  رای 

دهد. برای ما مهم بوده  درصد دریافتی ما را تشکیل می  50بخش آموزش است که  

برای همه عالقه ی  از درآمدها  دیگریمندان فراهم شود. بخش  که فرصت تحصیل 

درآمد  درصد  40به قراردادهای صنعتی اختصاص دارد که حدود    اختصاصی دانشگاه 

شود. با این وجود برای ما از اهمیت  تر خرج خودشان میدهد اما بیشرا تشکیل می

با همین بودجه اکثر فعالیت  که  خاصی برخوردار است، چرا دانشگاه  پژوهشی  های 

مان مختل خواهد شد. در واقع  هایشود و اگر وجود نداشته باشد فعالیتانجام می

ی حاضریم هزینه کنیم و حتدرآمد چندانی برای دانشگاه ندارد ولی ما استقبال می

بخش سوم  ای هم بپردازیم تا بتوانیم مشکالت کشور را برطرف کنیم.کنیم و یارانه

برمی خدمات  به  هم  دانشگاه  رایانهدرآمدهای  خدمات  و  گردد.  آزمایشگاهی  ای، 

حدود   درآمد  15تا    10کتابخانه  می  اختصاصی  درصد  تشکیل  را  اولویت  .  دهدما 

همان   امیرکبیر  دانشگاه  ظرفیت نخست  از  استفاده  و  است  صنعتی  قراردادهای 

صنعت است که در برنامه راهبری دانشگاه افق آن را مشخص کردیم؛ البته مسائل  

تحریم و  اقتصادی  و  سال  صنعتی  است.  تاثیرگذار  موضوع  این  روی  مبلغ   97ها 
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از  پژوهشی  قراردادهای   بیش  امیرکبیر  بود  50دانشگاه  تومان  تاکنون اما    ،میلیارد 

بود می  20ود  حد بهتر  اگر وضعیت صنعت  تا  میلیارد دریافتی داشتیم که  توانست 

 .میلیارد هم افزایش یابد 30

تجربه دانشگاه اصفهان در مورد درآمد زایی و افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه از  

طالبی:   هوشنگ  دکتر  است،  زبان  پژوهش  و  آموزش  دانشگاه  اصلی  رسالت  دو 

اگر قرار است باید  به   بنابراین  نگاه کنیم،  به دانشگاه  پتانسیل و ظرفیت  عنوان یک 

ما  سازی ظرفیت باشد.  منابع جدید  ایجاد  برای  بحث در  مان  روی  اصفهان  دانشگاه 

به سرمایه اعتقادی  از طرفی  آموزش خیلی  نداریم،  منابع جدید  ایجاد  برای  گذاری 

نمی جواب  دانشگاهچندان  به  آموزش  بابت  زیادی  پول  و  نمی  ها دهد  و  وارد  شود 

خودمان نیز چندان تمایلی به کار در این زمینه با این نگاه نداریم. به همین دلیل  

میتالش معطوف  دوم  بخش  سمت  به  بیشتر  دانشگاه  ها  مثل  دانشگاهی  شود. 

هزار دانشجوی    6دانشجوی دکتری و   500  علمی، دوهزار وعضو هیات  650اصفهان  

هزار دانشجوی تحصیالت تکمیلی در دانشگاه    9  ارشد دارد؛ یعنی حدود کارشناسی

روند  های ما به شمار میما مشغول به تحصیل هستند که جزء منبع انسانی پژوهش

فعالیت بسیار که  انسانی  منبع  این  دیگر  بیان  به  دارند.  نوآوری  و  تحقیقاتی  های 

ا به ما  تواند در خدمت جامعه و کشور قرار گیرد و این اجازه رارزشمند است که می

هایی را جذب کنیم که همان منابع موردنیاز ما را دهد تا به وسیله آنها سرمایهمی

فعالیت همان  صرف  منابع  این  از  بخشی  کند.  و تامین  دانشجویان  پژوهشی  های 

 .حال دانشگاه باشدها کمکتواند در سایر بخشاساتید خواهد شد و مبلغی هم می

اتص این  چگونه  که  است  این  چه مساله  به  را  انسانی  منبع  این  و  شود  برقرار  ال 

شکلی، به نیازهای جامعه متصل کنیم. به عقیده من کار سختی نیست و نیاز نیست 

توانند الگویی برای  از نو فکر کنیم، کشورهای مختلفی که این مسیر را پیمودند می

بگیرید   نظر  در  باشند.  این    15ما  توسعه  و  طرح  صرف  سامسونگ  شرکت  درصد 

درصد و در فورد حدود هشت درصد    10شود، در شرکت تویوتا این عدد  کت میشر

یعنی   توسعه  و  طرح  آن  رفع  است.  برای  بتوانند  که  کسانی  به  را  شرکت  نیازهای 

این افراد پژوهشگران هستند، تعدادی در خود شرکت    بسپاریم. حل ارائه دهند،  راه

می قرار  استفاده  مورد  که  کسانی  عمده  دولی  دانشگاهگیرند  هستند.  ر  مشغول  ها 
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ها هزینه خواهد شد. بحث  ها در دانشگاهمعنا که قسمت اعظمی از این بودجه بدین

فقط   و  باشیم  نداشته  خصوصی  بخش  به  چندانی  توجه  اگر  حتی  است،  این  ما 

مبلغ  ها را که  های دولتی را در نظر بگیریم و پنج درصد بودجه این شرکتشرکت

تحقیق    زیادی توسعه همان شرکت است صرف  عظیمی دراختیار و  منبع  کنیم،  ها 

ها قرار خواهد گرفت. اگر ما بتوانیم مدیریت کنیم و این دو منبع را به هم دانشگاه

دانشگاه اصال  کنیم،  از متصل  درآمد  کسب  حتی  یا  کوچک  کارهای  به  نیازی  ها 

کشور یکی    طریق آموزش نخواهند داشت. این کار با توجه به شرایط تحریمی و نیاز

، چهارمیلیارد از 96روی ما قرار دارد. ما در سال  از بهترین کارهایی است که پیش

اختصاصی فعالیتدرآمد  طریق  از  را  سال  مان  در  کردیم.  پژوهشی کسب    97های 

این رقم به هفت میلیارد تومان رسید. اگر بتوانیم این روند صعودی را حفظ کنیم و 

میلیارد از ظرفیت پژوهشی دانشگاه را در راه کسب منابع    10بیش از    98در سال  

داده انجام  بزرگی  کار  کنیم،  استفاده  راهدرآمدی  ما  البته  را ایم.  مختلفی  های 

می پارکپیگیری  در  استارتاپکنیم،  و  فناوری  و  علم  امکانات  های  دانشگاه  های 

توانند در  گذار میشی سرمایههای پژوهجدیدی ایجاد خواهیم کرد. به عالوه صندوق 

 .این مسیر به ما کمک کنند

از   دانشگاه  اختصاصی  افزایش درآمد  و  زایی  تهران در مورد درآمد  دانشگاه  تجربه 

دکتر   دانشگاهراه:  احمدآبادینیلی محمودزبان  درآمد  کسب  استهای  متنوع  .  ها 

  اختصاصی  هایدرآمد  محل  از   97درصد بودجه دانشگاه تهران در سال    35حدود  

.  ه استکاهش پیدا کرد  ه، این عدد به دلیل تورمی که ایجاد شد    98در سال  .  است

ها به واسطه تورم نرخ خدمات ما در دانشگاه افزایش پیدا نکرد، در حالی که هزینه

حدود   به  جاری  سال  در  و  شده  راه  27بیشتر  از  یکی  است.  رسیده  های  درصد 

دانشگاه همه  مانند  ما  دانشجویان هادرآمدی  شهریه  است،  شهریه  دنیا  دیگر  ی 

گیریم و به همین  داخلی و خارجی. البته ما در مقطع کارشناسی اصال شهریه نمی

ای هستند. قراردادهای  خاطر تعداد بیشتری از دانشجویان تحصیالت تکمیلی شهریه

 ها از های مختلف مانند مشاورهدهیم در حالتپژوهشی و خدماتی که به جامعه می
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روش  دیگر  در  انواع  دانشگاه  قراردادهای  حجم  است.  تهران  دانشگاه  درآمدی  های 

  40حدود    97بوده اما میزان درآمد ما در سال  تومان  میلیارد    100بیش از    97سال  

های کسب درآمد مهم  بوده است. برای دانشگاه تهران همه راهتومان  میلیارد    45تا  

دانشجویان   باید  ما  ظرفیتی  بیناست.  هم  داخلی  حوزه  در  و  باشیم  داشته  المللی 

وارد   درآمدزایی  حوزه  در  شما  وقتی  دهد.  ارائه  بهتری  خدمات  که  دارد  وجود 

پردازد، انتظار  اهمیت نیست، فرد وقتی هزینه می  شوید صرف درآمد فقط موردمی

نیم،  هایی درست کنیم و الیسنس آن را به فروش رساکیفیت هم دارد. اینکه شرکت

اینکه پارک علم و فناوری ما توسعه پیدا کند، قراردادهای پژوهشی دانشگاه افزایش  

بین گرنت  و  در یابد  ماست.  برای  اهمیت  مورد  موارد  سایر  ازجمله  بگیریم  المللی 

 .شده است  فهرستهای درآمدزایی برنامه پنج ساله دانشگاه تهران تمام شاخص

صنعتیتجربه    مورد  شریفدانشگاه  اختصاصی    در  درآمد  افزایش  و  زایی  درآمد 

از زبان دکتر   برنامه راهبردی برای دانشگاه تعریف  :  محمود فتوحیدانشگاه  ما یک 

کردیم که در آن سه اصل اساسی برای دانشگاه تعریف شده است. اول اینکه سرآمد 

در آموزش، دوم سرآمد در پژوهش و فناوری و سوم سرآمد در اثربخشی اجتماعی  

و در کنار تالش برای رسیدن به این سه اصل باید خودکفایی نسبی مالی هم  باشیم  

مبنای   بر  دانشگاه  اداره  و  رسیدیم که مدیریت  نتیجه  این  به  باشیم، چراکه  داشته 

شود، در  تر میرنگها کمهای دولت تقریبا ممکن نیست و هر سال این بودجهبودجه 

 .تنها حفظ کنیم، بلکه باال ببریمحالی که ما باید سطح فعلی دانشگاه را نه

هایی که  حلغیردولتی نیاز داریم و طبیعی است که دنبال راه  ما به بودجهبنابر این،  

داشته  درآمدی  راه کسب  این  از  و  برسد  فروش  به  دانشگاه  برند  و  اسم  با  بخواهد 

دزایی  تواند برای دانشگاه درآمترین عاملی که میکنیم مهمباشیم، نیستیم و فکر می

مساله   حل  هم  که  است  صنعت  با  ارتباط  قراردادهای  و  فناوری  از  استفاده  کند، 

مسیر این  داشت.  خواهد  دانشگاه  برای  درآمدی  هم  و  داشته  دنبال  به  را   ، کشور 

ترین راهی است که برای درآمدزایی در نظر داریم. در این قراردادها دانشگاه  اصلی

می باالسری  نیک  باالیی  عدد  که  مالی گیرد  گردش  با  اما  و    ، یست  مالی  مسائل 

 .تواند به دانشگاه کمک کنددرآمدی برای استاد و دانشجو می

تواند در درآمدزایی موثر باشد، استفاده از پتانسیل  کنیم میمنبع دیگری که فکر می
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التحصیالن است. این کار را شروع کردیم و دو سالی است در ایام ماه  خیرین و فارغ

رمضان قابل  مبارک  درآمد  که  داشتیم  خیرین  با  را  دانشگاه  جلساتی  برای  توجهی 

مدیره جدیدی را برای داشته است. اخیرا ساختار بنیاد شریف را تغییر دادیم و هیات

از خیرین و  این بنیاد قرار دادیم. درمجموع فکر می کنیم این موارد یعنی استفاده 

با صنعت بتواند در مسیر   ادهای ارتباطالتحصیالن و قراردمندی از پتانسیل فارغبهره

به  آموزش  بحث  آن  کنار  در  و  کند  کمک  ما  به  درآمد  آموزش کسب  های  ویژه 

سرمایه برای  هم  پردیس  اگر  دارد.  اهمیت  هم  گیرد، تخصصی  قرار  مدنظر  گذاری 

 .باید توجه داشته باشیم کیفیت کار دانشگاه نباید فدای مباحث مالی شود

در نشست مجازی    ون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، معاالبته به گفته   

دانشگاه مالی  و  اداری  که  معاونان  بزرگ  اردیبهشت  های  میزبانی    1399در  به 

تنوع  برای  اجرایی  راهبردهای  درخصوص  شد،  برگزار  تهران  منابع  دانشگاه  بخشی 

عالی   مآموزش  است  میمعتقد  نشان  شده  انجام  اکثر  طالعات  در  که  دهد 

به طرق   ها دانشگاهاین های ای از هزینههای برتر جهان، کماکان بخش عمدهدانشگاه

بودجه  از  میمختلف،  تأمین  دولتی  که  ردد؛گهای  طوری  این    به  اعتبار  تامین 

عمومی دولتدانشگاه از محل درآمد  منابع    73تا      ها ها  .   ستهادانشگاهدرصد کل 

های  درصد منابع درآمدی دانشگاه  ، ترکیب و  1398در سال    در عین حال، در ایران

و بقیه    درصد  74.15های دولتی و درآمدهای عمومی  بزرگ کشور در حوزه کمک

درصد،    8.42بخش پژوهش  نیز  در حوزه درآمد اختصاصی    صاصی است.درآمد اخت

را شامل می شود.    6.38درصد و سایر درآمدها نیز    11.05بخش شهریه )آموزش(  

بلندمدت   در  باید  که  روندی  با  پیشنهادی  راهکارهای  داشت  انتظار  نباید  بنابراین 

جهت  سمتی  به  شود  دانشگاهطی  که  شود  کلی  گیری  طور  به  را  بودجه ها  های  از 

سازد مستغنی  دانشگاه  چراکه      .دولتی  اجتماعی  کشور،  مسئولیت  توسعه  در  ها 

جانبه است و تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را  مسئولیتی همه

بهو    گیرد،  دربرمی عالی  آموزش  در  درآمدزایی  به  توجه  از گونهنباید  که  باشد  ای 

  هاانشگاهدمهم ترین منابع درآمدی    ، به گفته وی  .توجه به سایر وجوه غفلت گردد
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از:   بودجهردیف  عبارتند  بودجه، های  قانون  در  موسسه  هر  برای  دولت  ای مصوب 

تبصرهردیف فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  متمرکز  و  های  سالیانه  بودجه  های 

از سایر دستگاه در قالب بودجه  استفاده  اختصاصی مؤسسه و هزینه  ها، درآمدهای 

وسازها و  مشارکت بخش خصوصی در ساخت  های خیرین و واقفین،تفصیلی، کمک

به و  اجاره  امکانات  و  اماکن  موقت  واگذاری  و  اجاره  از  ناشی  درآمد  تملیک،  شرط 

بانک منابع  و  بانکیتجهیزات  سود  کم  نرخ  با  تسهیالت  قالب  در  در ها  همچنین   .

بعدی،  محل  سطح  دیگر  دانشگاهاز  مالی  منابع  تامین  مواردی  می  ها،  های  توان 

فارغ  همچون: و  حامیان  بنیاد  معافیتکمک  مؤسسه،  حمایتالتحصیالن  و  های  ها 

ظرفیت از  استفاده  مالیاتی،  معافیت  مانند  خارج،  تسهیالتی  مقیم  ایرانیان  های 

شهرداری  خدمات  از  سازماناستفاده  سایر  و  از  ها  استفاده  محلی،  و  بومی  های 

استفاده     ،ره(، بنیاد برکتهای بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )ظرفیت

های اعضای هیات امنای مؤسسه، صنایع، معادن و کارخانجات، برقراری و  از ظرفیت

کشور تحقیقاتی  و  علمی  بدنه  با  اقتصادی  و  اجرایی  بدنه  میان  ارتباط  را    تسهیل 

اینها   الکترونیک    و گسترش  استقراربرشمرد. به عالوه و به موازات  می تواند  دولت 

بر هزینه  ایراهکاری  دولتی    هادانشگاهی  هاکاهش  عالی  آموزش  مؤسسات  سایر  و 

 (. 1399باشد)نظرپور، 

یک   Crowd fundingروش تأمین مالی اجتماعی یا    در سطح جهان   از آنجا که   البته 

برای درآمدزایی   غالبًا   ها دانشگاه روش نسبتاً جدید  بوده و  عالی  و مؤسسات آموزش 

اینکه این روش در  نیز  اینترنتی و فضای مجازی هست، و  ابزارهای جدید  بر  مبتنی 

ای در واقع یک روش تأمین مالی پروژه محور محسوب می شود، لذا هنوز آمار مقایسه 

دانشگاه مورد   روش ها  برخی  سایر  به  نسبت  روش  این  درآمدزایی  سنتی میزان  های 

از  من  حاصل  مالی  تأمین  موردی  نتایج  چند  هر  است،  نشده    Crowd fundingتشر 

 امیدوارکننده است.    

تجارب  در  چنانکه  و  ندارد  وجود  ایران  در  ای  مقایسه  آمار  چنین  اولی،  طریق  به 

جایگاه ویژه ای برای این نوع از درآمدزایی قائل   ها دانشگاه ی ایران دیدیم،  ها دانشگاه 

ه اصاًل بر وجود یا تأثیر این روش آگاهی ندارند. اما این عدم آگاهی یا نیستند یا اینک 

را نادیده بگیریم، بلکه بر عکس با   Crowd fundingعدم آمادگی باعث نمی شود که  
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از  استفاده  و  مجازی  فضای  در  افراد  ارتباطات  رواج  و  الکترونیکی  تجارت  گسترش 

 نی ضرورت خود را نشان خواهد داد.به شکل روزافزو   Crowd funding اینترنت، روش  

 پیشینه تحقیق: یافته های چند مطالعه مرتبط 

«، تأکید    هادانشگاهدر مطالعه ای با عنوان » بررسی راهکارهای تحقق استقالل مالی  

شده که گرچه در مقابل تصمیم گیری مدیران دانشگاهی برای تنوع بخشی به ممرها  

به   بخشی  برون  موانع   هم  و  بخشی  درون  موانع  هم  درآمدیابی،  مسیرهای   وفور و 

قوانین   در  مشکالت  بودگی  و  بایش  حتی  و  موانع  این  موجودیت  ولی  دارد،  وجود 

و در ساختارهای کالن کشور، مدیر متعدد  اصلی  های  راه  یافتن  از  را  دانشگاهی  ان 

نمی کند)روشن،   مالی معاف  از (.  1385تأمین  تعدادی  با  تحقیق  این  در  همچنین، 

که    هادانشگاهرؤسای   شده  مصاحبه  عالی  آموزش  مدیریت  و  اقتصاد  صاحبنظران  و 

 برخی از مهم ترین یافته ها و نکات ابراز شده توسط آنها در این مصاحبه ها به قرار 

 زیر است: 

هایی به صورت بلند مدت  این امکان فراهم شود که در پروژه  هادانشگاهبرای   −

سرمایهسرمایه این  از  حاصل  سود  از  بتوانند  و  کنند  برای  گذاری  گذاری 

نمایند.  هزینه استفاده  دانشگاهی  در  )سرمایههای  و  سهام  بازار  در  گذاری 

 این مقوله جای گیرد( های سرمایه گذاری بورسی نیز می تواند درشرکت

که   − درآمدی  از  راه  هادانشگاهدرصدی  کسب    از  دولتی  بودجۀ  از  غیر  هایی 

 در سال بعد اضافه شود.  کنند به عنوان تشویق به بودجۀ دانشگاهمی

تر بخشی از اختیارات هیأت امناء به رئیس دانشگاه واگذار شود تا کارها سریع −

 انجام گیرد.  

اختصاصی   − درآمدی  منابع  جذب  رتبه  هادانشگاهمیزان  لحاظ  در  آنها  بندی 

 شود. 

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شود تا افراد و خیرینی   سازوکاری −

 های مالیاتی برخوردار شوند.  از معافیت ، کنندمیکه به دانشگاه کمک 

مهم − فرهنگی  دانشگاهمشکالت  به  موقوفات  اختصاص  مانع  و  ترین  هاست 
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اطالع و  تبلیغی  کار  زمینه  این  در  مسئوالن  بایستی  جانب  از  وسیعی  رسانی 

 ها صورت پذیرد.  سیاسی و مذهبی کشور، سازمان اوقاف و رسانه

هی  − اعضای  از  نفر  یک  امنای  حداقل  صنایع    ها دانشگاهأت  مدیران  میان  از 

 نتخاب شود. منطقه اهای اقتصادی بنگاهصاحبان تولیدی و 

 تولیدات   محصوالت و اهمیت  ارزش  هادانشگاهترین کار این است که  ضروری  −

 هم در بخش آموزشی و هم در بخش پژوهشی.   ،خود را به جامعه نشان دهند 

های  باید تبیین شود. یعنی گزاره  1قانون برنامه چهارم توسعه   49بند الف ماده   −

صورت راهکار و دستورالعمل و ه  بو  مختلف از این قانون اصلی استخراج شود  

را داشته باشیم تا همزبان و همدل باشیم. االن    ها این  ما  همه  ،صورت اصله  ب

 به قدرت این ماده اعتقاد ندارند.  ، که خودشان متکفل این ماده هستند  کسانی

اکسیژن − و  غذا  شبیه  مالی  و سازوکارهای  مالی  بدن  منابع  به    برای  اگر  است 

، امکان  غذا و اکسیژن یا همان منابع مالی نرسد  عناصر مختلف آموزش عالی

 . حیات نخواهند یافت

منابع    هادانشگاه − دارای  بیش  و  به  هسمالی  کم  منابع  کمبود  منتهی  تند، 

از   ناشی  تنها  و  خود  و  خودی  بیرونی  عالی  عوامل  آموزش  به  که  منابعی 

می پیدا  زیادی    ،کنداختصاص  بخش  آن    نیست.  ناکارآمدی  از  از  ناشی 

 است. تخصیص منابع در درون دانشگاه

داده  ی ما همان کاری که جهاد دانشگاهی انجام هادانشگاهچه ایرادی دارد که  −

عوض  در  و  دهند  ارائه  بیرونی  متقاضیان  به  را  خدمتی  مثالً  دهند.  انجام  را 

دوره کنند.  کارشان  خرج  و  بگیرند  کنند.  پولی  فعال  را  مدت  کوتاه  های 

 ای بدهند. خدمات مشاوره

این مسأله یعنی افزایش موقوفات و کمک های مردمی  با خود دانشگاه حل   −

وسیعنمی فرهنگی  کار  یک  میترشود.  مدرسهی  برای  در  خواهد.  نیز  سازی 

مجامع دینی خیلی بحث شد که به اندازۀ مسجدسازی اهمیت و ارزش دارد. 

 
پنجم    - 1 برنامه  در  مترقی،  قانون  این  جریان  خوشبختانه  در  نهایت،  در  و  شد  تکرار  نیز  توسعه 

 بررسی برنامه ششم توسعه، جزو قوانین دائمی توسعه کشور قرار گرفت.
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و دیگر    هادانشگاهدر   کند  دانشگاه  حمایت  از  باید  تفکر که فقط دولت  این 

 کسی تکلیفی ندارد، باعث این وضعیت شده است. 

د ببندند تا از کالس ها  متقاضیان بخش خصوصی ما حاضرند با دانشگاه قراردا −

ها یا تابستان ها که  استفاده کنند. مثالً شب  و سایر فضاهای فیزیکی دانشگاه

ها را دانشگاه احتیاج ندارد. در واقع آنها می خواهند از  پرستیژ دانشگاه  کالس

استفاده کنند، در صورتی که سایر مکان ها هم برای اجاره کردن هست ولی  

 ا ترجیح می دهد.  بخش خصوصی دانشگاه ر

ساختمان   هادانشگاهکمک کنند و برای    هادانشگاهخیلی از مردم حاضرند به   −

ورزشی   زمین  بسازند،  آزمایشگاه  خودشان  نام  به  یا  و  کنند بسازند  ،  ایجاد 

 فراهم بکنند. برای آنها زمینه را  هادانشگاهکتابخانه بسازند. باید 

وارد تجارت و بازاریابی بشوند و    هادانشگاهکنم که  من به هیچ عنوان فکر نمی −

خرید و فروش انجام دهند و آن اصالت، منزلت و جایگاهی که علم داشته را 

 به سطح پایین بیاورند و به اصطالح بازاری شوند.

عمل  − خوب  که  غیرانتفاعی  دانشگاههای  از  دسته  آن  دهد  اجازه  باید  دولت 

رشته می و  کنند  پیدا  توسعه  اکنند،  بیشتری  عمل  های  آزادی  و  کنند  یجاد 

 مالی بیشتری داشته باشند.

ی ما این است که مدیرانش عموماً تجربه مدیریتی  هادانشگاهیکی از معضالت   −

بهره مدیریتی  دانش  از  و  نبودهندارند  رؤسای مند  و  مدیران  از  بسیاری  و  اند 

رشته هادانشگاه از  هستند  استادانی  ما  رشته ی  در  البته  و  گوناگون  های 

 اما مدیریت یک تخصص است.  ،ای هستندخودشان افراد فرهیخته 

یعنی    ما از تمام توانمان باید استفاده کنیم. از تریبون نماز جمعه این مسأله −

را باید پیگیری بکنیم تا در سخنان رهبری، رئیس    هادانشگاهکمک مردم به  

عالی و    سایر تریبون ها حمایت های مردمی از آموزش  جمهور، وزرای علوم، و

ها حاضرند که به  مردم توان الیزالی دارند و خیلی  دانشگاه باید تشویق شود.  

   .کمک بکنند هادانشگاه
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( این پیشنهادها برای افزایش درآمدهای اختصاصی  1391در بررسی دیگری)روشن،  

 و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی کشور ارائه شد:  هادانشگاه

توزیعسازمان .1 مسوول  جای   های  به  را  دانشگاهی  بودجه  کشور،  بودجه 

گیرند به همین خاطر به  گذاری به عنوان هزینه مصرفی در نظر میسرمایه

 .دهندها کمتر از آنچه استحقاق دارند بودجه اختصاص میدانشگاه

های دولتی و خصوصی ملزم شوند درصدی از بودجه پژوهشی خود سازمان .2

 .هزینه کنندها  را از طریق دانشگاه

دانشگاه .3 داخل  در  و مراکزی  مشتری  یافتن  آن  وظیفه  که  شود  ایجاد  ها 

 .ها باشدای دانشگاهبرای خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره 1بازاریابی 

هایی به صورت بلندمدت  ها این امکان فراهم شود که در پروژه برای دانشگاه .4

از  سرمایه حاصل  سود  از  بتوانند  و  کنند  سرمایهگذاری  برای این  گذاری 

 .های دانشگاهی استفاده کنندهزینه

بین .5 روابط  توسعه  در  مختلف  دانشگاهموانع  تا  المللی  شود،  برداشته  ها 

 .دانشجوی خارجی بیشتری جذب شود

فرهنگی، مهم .6 دانشگاهمشکالت  به  موقوفات  اختصاص  مانع  و  ترین  است  ها 

اطالع و  تبلیغی  کار  زمینه  این  در  مسووالن   رسانی باید  جانب  از  وسیعی 

 .ها صورت پذیردسیاسی و مذهبی کشور، سازمان اوقاف و رسانه

دانشگاه .7 دانشگاهمدیریت  روسای  تا  باشد  داشته  بیشتری  ثبات  زمان  ها  ها 

 
و هویتاً    - 1 بنگاهی اساساً  بازاریابی  بازاریابی دانشگاهی و  اجتماعی. چون  بازاریابی  با رویکرد  البته 

باید این اصل را در   مورد آموزش عالی دولتی ایران به  دارای تفاوت های بنیادی هستند و همیشه 

باشیم که   نباید در نقش یک    هادانشگاهخاطر داشته  و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور ما 

بنگاه  اقتصادی و  یا یک شرکت تجاری ظاهر شوند و عمل کنند، بلکه بایستی ماهیت غیرانتفاعی  

یمی بگیرد یا اقدامی انجام دهد از  خود را حفظ نمایند. بنگاه اقتصادی هنگامی که می خواهد تصم

اما یک   به دنبال دارد،  اقتصادی  برای من سود  تا چه حد  خود می پرسد این تصمیم یا این اقدام، 

مؤسسه غیرانتفاعی مثل دانشگاه به هنگام اخذ یک تصمیم یا عمل به یک اقدام، باید به این سئوال  

یا  و  تصمیم  آن  که  باشد(  این  اش  مسئله  و  دهد)  منافع    پاسخ  تأمین  راستای  در  در  چه  تا  اقدام 

 اجتماعی است. از این روی، بازاریابی اجتماعی با بازاریابی متعارف بنگاه های اقتصادی متفاوت است.
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 .های خود داشته باشندبیشتری برای اجرای برنامه

دانشگاه .8 اختصاصی  درآمدی  منابع  جذب  رتبهمیزان  در  لحاظ  ها  آنها  بندی 

 .شود

و  .9 افراد  تا  شود  ایجاد  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط  سازوکاری 

می کمک  دانشگاه  به  که  معافیتخیرینی  از  برخوردار  کنند  مالیاتی  های 

 .شوند

درآمدی نظام .10 ممر  عنوان  به  مجازی  آموزش  همچون  آموزشی  جدید  های 

 .ها مورد توجه قرار گیردجدید دانشگاه

رو .11 مخصوص  آموزشی  دانشگاهکارگاه  آموزشسای  اقتصاد  مورد  در  عالی،  ها 

دانشگاه مالی  اختصاصی  مدیریت  درآمد  افزایش  مختلف  راهکارهای  و  ها 

 .توسط استادان مجرب برگزار شود

دانشگاه .12 مالی  تامین  راهکارهای  مورد  در  علوم  وزارت  توسط    هاسمیناری 

 .برگزار شود

 ی ایرانا هدانشگاهعوامل اصلی و موانع عمده مشکالت مالی  

اصلی مشکالت مالی   عوامل  به منابع مالی و  تنوع بخشی  ی  هادانشگاهموانع عمده 

 ایران را می توان به  موارد زیر نسبت داد: 

فقدان عدالت تخصیصی و مشکالت تخصیص کالن بودجه و تخصیص نامکفی    -الف

 به بخش آموزش عالی نسبت به سایر بخش ها 

 تخصیص مالی درون دانشگاهی مشکالت اتالف منابع و  -ب

انگیزگی    -پ مالی    ها دانشگاهبی  تأمین  های  پتانسیل  از  استفاده  در  ضعف  و 

و نبود خالقیت در روش های درآمدیابی)ضعف مدیریتی و عدم اعتقاد و    ها دانشگاه

 اراده مدیریتی نیز در این مقوله می گنجد( 

:    -ت شود  می  موارد  این  شامل  خود  که  علم،  تقاضای  و  ضعف  اقتصاد  وابستگی 

های تولیدی به خارج از کشور و برونگرا بودن تولیدات، ضعف نظام پاسخگویی  بنگاه

مسئوالن و بی نیازی به راه حل های علمی برای حل مشکالت، ضعف رقابت بین  
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سرمایه در  ضعف  بخش  گذاریتولیدکنندگان،  مدرندر  و    های  اقتصادی  رونق  و 

باشتغال افراد  اینکه  این،  بنابر  و  تولید  کنند،  پذیری  نمی  هزینه  خود  آموزش  رای 

نبود انگیزه برای آموزش به دلیل نبود نظام پرداخت و پاداش به ضرر دانشکاران و 

 های انسانی. و سرمایه متخصصان

  
 ها دانشگاهموانع عمده تنوع بخشی به منابع مالی 

   Financingو    Funding  بین   لزوم درک تفاوت

نمی توان به فهمی صحیح از مسئله تمهید و تأمین مالی آموزش عالی دست یافت  

بین   تفاوت  اینکه  که    Financingو    Fundingمگر  ویژه  به  کرد.  درک  به خوبی  را 

عدم تمایز بین این دو ممکن است تبعات سیاستی و سیاستگذاری داشته باشد. این  

ان فارسی و  هم در متون  به زبان  دو اصطالح اقتصادی به وفور، هم در متون به زب

انگلیسی، یا کالً تعریف اشتباهی از آنها ارائه می گردد و یا اینکه به اشتباه به جای 

هم به کار برده می شوند. جای تعجب نیست که ترجمه موثق و معتبری هم از آنها  

اصطالحات   گرچه  ندارد.  اما    Financingو    Fundingوجود  هستند،  مرتبط  هم  به 

ه موانع تنوع بخشی ب
منابع مالی 
دانشگاهها 

فقدان 
عدالت 

تخصیصی

مشکالت 
تخصیص درون

دانشگاهی

بی انگیزگی
دانشگاه ها 

ضعف 
تقاضای علم
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اوت های مشخصی با هم دارند. این در حالی است که کلید درک استراتژی ها،  تف

بدون درک تفاوت مفهومی این دو واژه    هادانشگاهروش ها و کانال های تأمین مالی  

نامحتمل و حتی ناممکن است. عجالتاً، نگارنده تا این لحظه و تا یافتن برابرنهادهایی  

برای   برای  »اهدای    معادل    Fundingبهتر،  و  »تدارک     Financingمالی«  معادل 

 مالی« را پیشنهاد می کند.  

هر شرکت و یا سازمانی برای انجام وظایف و تحقق اهداف خود نیازمند منابع مالی  

است و بدون تزریق پول، ادامه فعالیت آن شرکت یا سازمان غیرممکن است. بسته  

راهکارهای مختلف جذب  به ماهیت، کارکرد، هدف و رسالت سازمان های مختلف،  

منابع مالی وجود دارد. بدین منظور، برخی سازمان ها ممکن است برای تأمین مالی  

خود از بانک ها و سایر مؤسسات وام دهنده، پول قرض کنند. برخی ممکن است در  

وجه   تأمین  هایشان  گذاری  سرمایه  سود  از  و  باشند  کرده  گذاری  سرمایه  جایی 

سازمان ها از طریق چه مکانیسم ها و ابزارهایی به تأمین    نمایند. صرفنظر از اینکه

روی   مالی  مالی  تأمین  یا  نیست:  خارج  حال  دو  از  مسیرها  این  اما  آورند،  می 

اعتباری(  )یا  بالعوض   1استقراضی  مالی  تأمین  یا  و  مالی  2است  اهدای  این،  بنابر   .

(Funding  نوعی تأمین مالی بالعوض محسوب می شود و در واقع پولی است که )

برای انجام برنامه و پروژه ای  توسط دیگران اعم از دولت، سازمان ها و افراد بیرونی  

اختصاص داده می شود. در حالی که   تدارک مالی ) مشخص  ،Financing نوعی )

پ  دریافت  فرایند  و  اعتباری(  )یا  استقراضی  مالی  سایر  تأمین  و  ها  بانک  از  ول 

برای انجام کلیه اهداف و امور سازمانی و نه فقط برنامه مؤسسات وام دهی است که  

 (. Davies, 2016شود)می در نظر گرفته یا پروژه ای خاص

( آن گونه روش تأمین مالی است که   Fundingاهدای مالی )تمهید مالی بالعوض یا  

از ط یا یک فرد،  به  بر اساس یک قرارداد، مبلغی پول  رف دولت یا یک سازمان و 

 
1 - Financing 

2 - Funding 
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رایگان  و  بالعوض  مبلغ،  این  شود.  می  پرداخت  عالی  آموزش  موسسه  یا   1دانشگاه 

بوده و نرخ بهره ندارد. در این قرارداد،  انجام تعهداتی از سوی دو طرف گنجانده می  

شود و ممکن است بندهای مشخصی برای انجام وظایف مشخص از سوی دانشگاه یا  

هزینه   یا  و  مبلغ  اصل  بازپرداخت  به  الزام  اما  شود،  لحاظ  عالی  آموزش  موسسه 

استفاده از پول)نرخ بهره( وجود ندارد. به طور معمول، دولت و نیز افراد نیکوکار و  

و    ها دانشگاهترین تأمین کنندگان منابع مالی و اعطاء کنندگان وجوه به  مهم ،  2خَیِر 

 موسسات آموزش عالی هستند. 

یا      اعتباری  یا  استقراضی  مالی  )تمهید  مالی  تدارک  دیگر،  سوی  (   Financingاز 

مبلغی است که پرداخت کننده، انتظار بازپرداخت آن مبلغ را دارد که گاه این مبلغ 

در   هست.  نیز  مشخصی  بهره  نرخ  با  همراه  رایگان    Financingبازپرداختی    3پول 

 ( مالی  تدارک  وجوه  و (  Financingنداریم.  حقیقی  اشخاص  توسط  معمول  طور  به 

ها،   بانک  مثل  مالی  پذیرحقوقی  خطر  گذاران  کار4سرمایه  و  کسب  حامیان   ،5 ،

( که دارای منابع Fundingبرخالف اهدای مالی ) و غیره تأمین می شود.    6سهامداران 

محدودی هست و در واقع رقابت بین دریافت کنندگان اعانات جریان دارد، در تدارک 

( تعدد و تکثر تأمین کنندگان دیده می شود و در واقع رقابت بین Financing)   مالی 

در  مراجعه  مورد  عمده  منابع  دسته  دو  معمول،  طور  به  دارد.  وجود  دهندگان  وام 

 ( وجود دارد که در ادامه توضیح داده شده است. Financingتدارک مالی )

دهند  ها : موسسات وام دهی مثل بانک ها به افراد و سازمان ها اعتبار مالی میبانک

برای   نیاز  مورد  پول  بتوانند  آنها  تهیه    انجامتا  را  خود  دیگر  اهداف  یا  جاری  امور 

 کنند. این مبلغ به صورت استقراضی بوده و همراه با یک نرخ سود مشخص است. 

به تأمین  : سرمایه گذاری خطرپذیر مالی شرکت های استارتاپی اشاره دارد.    معموالً 

از آنجا که فعالیت شرکت های استارتاپی، رساندن یک ایده به مرحله فروش بازاری 

 
1 - free of charge 

2 - philanthropists 

3 - free money  

4 - venture capitalists 

5 - business angels  

6 - shareholders 
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گذاری  سرمایه  وجود،  این  با  هست.  نیز  ریسک  با  همراه  لذا  است،  سوددهی  و 

اینگونه کسب و کارها را به امید کسب سود  خطرپذیر ریسک پذیرش تأمین مالی 

 پذیرد. آینده، می

اینکه دیگر  و    ،نکته  ماهیت  به  بستگی  تحقیق  روش  تحقیقی،  هر  در  همچنانکه 

یک   ماهیت  به  بسته  مالی  تأمین  روش  هم،  مالی  تأمین  در  دارد،  تحقیق  سئوال 

مالی   تأمین  بحث  در  است.  عنوان   هادانشگاهسازمان  به  عالی  آموزش  مؤسسات  و 

 Financingو هم کانال     Fundingسازمان هایی غیرانتفاعی نیز، گرچه هم کانال   

کانال   از  استفاده  اما  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  تواند  و    Fundingمی  تر  پررنگ 

برای   درآمدزایی  و  مالی  تمهید  عالوه،  به  است.  و  هادانشگاهپرکاربردتر  بزرگ  ی 

ی جدید، متفاوت است. هادانشگاهی قدیمی و  هادانشگاهی کوچک و نیز  هادانشگاه

 برخی اصول کلی را در مورد هر دو گروه می توان برشمرد.  هر چند 

( مکمل هم هستند  Financing(  و تدارک مالی ) Fundingاهدای مالی )  همچنین،

و نه جانشین هم. بدین معنی که در دسترس بودن تدارک مالی، نیاز برای دریافت  

اهدای مالی را برطرف نمی کند. در مجموع، از آنجا که تفکیک مفهومی بین اهدای  

برای تصمیم گیری، سیاستگذاری      Financingو تأمین مالی یا    Fundingمالی یا   

آموزش عالی مهم است و بسیاری از مدیران و مسئوالن به   مالی بخش  ریزیبرنامهو  

تفاوت این دو مفهوم آشنایی ندارند، لذا الزم بود توضیحاتی هر چند مختصر در این 

شود. ارائه  بین    زمینه  تفاوت  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  و   Fundingبنابراین، 

Financing      خالصه ای از تفاوت های    1چیست، جدول ،Funding    وFinancing 

 را ارائه کرده است.  
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 Financingو   Fundingتفاوت  - 1جدول 
 Funding Financing به لحاظ

 معانی مرتبط

 اهدای مالی 
 تأمین مالی بالعوض 
 تأمین مالی پروژه ای 

 اعانات مالی 

 تدارک مالی 
 تأمین مالی استقراضی )یا اعتباری( 

 تأمین وجه بازپرداختی
 تأمین وجه وامی 

 برای همه امور سازمانی  برای یک پروژه خاص  مورد مصرف 
 دارد ندارد برگشت وجه 

 فرایندی  بروندادی  استمرار 

 خیرین   -دولت  تأمین کنندگان 
موسسات مالی مثل بانک ها و  

 سرمایه گذاران 
 وسیع محدود  گستره و منشاء منابع 
به لحاظ جانشین و  

 مکمل
مکمل هم هستند و نه  

 جایگزین هم 
 مکمل هم هستند و نه جایگزین هم 

 تعهدات 
بر اساس قرارداد انجام  

 خدمات 
 بر اساس قرارداد بازپرداخت پول 

 رقابت بین پرداخت کنندگان  رقابت بین دریافت کنندگان  شکل رقابت 

 نوع 

نه فقط در شکل پول بلکه  
می تواند به شکل تخصیص  

زمان یا پذیرش یک  
 مسئولیت هم باشد.

 پول است.فقط در قالب 

 سازمان استفاده کننده 
بیشتر برای سازمان های  

 غیرانتفاعی 
 بیشتر برای سازمان های انتفاعی 

 منبع: یافته های مطالعه حاضر 

 Fundingروش های جذب  اهدای مالی یا     

 ( به Fundingاهدای مالی  انواع منابع است. هر چند  ( دارای منشاء های مختلف و 

( است. اهدای مالی  Financingعمل، محدودتر از تدارک مالی )لحاظ تعدد و دامنه  

(Fundingُم ،)( قوم و تقویت کننده تدارک مالیFinancing(است )Committee for 

Melbourn, 2014.)  ارد زیر است:اهدای مالی شامل مومنابع عمده 

همانطور که قبالً بحث شد دولت ها و سازمان ها منابع اصلی تأمین    -اعانات دولتی  

یا   بالعوض  بودجه  Fundingمالی  بر    هستند.   دولت  توسط  شده  داده  اختصاص 

اساس برنامه یا دپارتمانی مشخص به بنگاه ها یا موسسات مختلف اعطاء می شود و  

در   افراد دیگر که  یا  عموم مردم  برای شرکت های خصوصی، جوامع مدنی،  اساساً 
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راستای تحقق اهداف خاص دولت، فعالیت می کنند اختصاص می یابد. بودجه ای 

این طریق   از  از که  داده می شود در هر سطحی  برنامه های مختلف تخصیص  به 

دولت می تواند باشد. دولت می تواند خود یا از طریق آژانس های دولتی وجوهی را  

برای پروژه هایی که از طریق فرایند اولویت بندی و گزینشی به فعالیت هایی که در  

ان و حتی سازمان ها  راستای منافع اجتماعی هستند در اختیار دانشجویان یا محقق

 قرار می دهد.  

ولی آیا بخش دولتی می تواند توسط بخش خصوصی تأمین مالی شود؟ بله. مثالً در  

یک بیمارستان دولتی، دستگاه اسکنر بدن یا در یک دانشگاه دولتی، دستگاه های  

تنها   نه  این  شود.  تهیه  بخش خصوصی  توسط  تواند  می  آزمایشگاهی  قیمت  گران 

 ست بلکه از بار و فشار بر بودجه دولتی و عمومی می کاهد. غیراخالقی نی

به سازمان  -کمک های خیرین   نیکوکار عمدتاً  افراد  از  های خیریه  مبالغ دریافتی 

می شدهاختصاص  ساخته  اجتماعی  خاص  دلیل  یک  برای  که  رویکرد  یابد  در  اند. 

پروژه می تو اند توسط یک اهدای مالی، مسئولیت فراهم آوردن نیازهای مالی یک 

 انجام گیرد.   2یا یک واقف 1حامی مالی 

ها   شرکت  پولی    –اعانات  نیازهای  تأمین  برای  ها  شرکت  و  انتفاعی  های  سازمان 

های اجتماعی و غیرانتفاعی، در چارچوب برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی  سازمان

(CSR  وجوهی را ،)  خصوص، برای  سازمان های غیرانتفاعی تأمین می کنند. به  برای

اهمیت زیادی دارد.    NPSیا  )مشتریان وفادار(    3شرکت ها شاخص خالص مروجان

از   حمایت  بشردوستانه،  های  فعالیت  نظیر  اقداماتی  انجام  با  انتفاعی  های  شرکت 

مناسبت های اجتماعی و حمایت بلندمدت از یک منفعت عمومی، سعی می کنند  

 
1 - sponsor 

2 - benefactor 

بین     Net Promoter Score (NPS) شاخص     - 3 ابزار مدیریتی است که مقیاسی    10و    1یک 

دارد و میزان وفاداری مشتریان به یک شرکت یا سازمان را نشان می دهد و بر اساس پاسخ مشتریان  

و مصرف کنندگان به این سئوال ساده محاسبه می شود: تا چه حد احتمال دارد که شرکت یا کاال یا  

 توصیه کنید؟ خدمات ما را به دوستان یا آشنایان خود  
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 بر شأن و منزلت اجتماعی خود بیافزایند.

توسط سازمان های بزرگ جامعه برای    -  1اعانات عمومی       این کمک مالی معموالً 

 ارائه می شود.  2اهداف مختلف از جمله ساخت مدارس یا برنامه های آگاهی رسانی 

برای یک پروژه می تواند به طور مشترک هم توسط بخش دولتی و هم  اهدای مالی  

انجام گیرد. در مجموع،   با  توسط بخش خصوصی  در دنیایی که به طور روزافزونی 

اهدای مالی   مواجه هستیم،  بودجه عمومی و مضایق مالی منابع عمومی  تنگناهای 

منا جذب  برای  مهم  روش  پیوندهای  بیک  رویکرد،  این  اینکه  ضمن  است.  مالی  ع 

را با اجرای برنامه ها و پروژه های  مشارکت و تعهد جامعه و اجتماع محلی اخالقی و 

 (.Davies, 2016 ) منافع ملی مستحکم می کندمنطبق با 

بخش  نیکوکاران  یا  دولتی  گرنت  توسط  و  ندارد  بازپرداخت  مالی  اهدای  وجوه 

جمع  های  صندوق  یا  دانشگاهی  مایملک  بهای  اجاره  از  ناشی  درآمد  یا  خصوصی 

 آوری کمک ها و اعانات مردمی تأمین مالی می شود. 

ن غیرانتفاعی دیگری اصول یکسانی در مورد  خواه در مورد یک دانشگاه یا هر سازما

اینکه:   برنامه اجرایی     Fundingتأمین بودجه وجود دارد و آن  یا  پروژه  برای یک 

عمومی تر است. چنانکه پیداست،    inancing F، تعلق می گیرد در حالی که  3خاص

کلی،   طور  به  نیستند.  یکسان  اما  دارند  هایی  مشابهت  مالی،  تأمین  و  مالی  اهدای 

ها و .... بیشتر به  ، انجمن های علمی، سمنهادانشگاهسازمان های غیرانتفاعی مثل  

و سازمان های انتفاعی مثل شرکت ها و بنگاه های کسب و کار به    Fundingدنبال   

های ملی  هستند. حتی گاهی جذب منابع برای ایجاد زیرساخت  Financingل  دنبا

آزادراه  برخی  در  عوارض  دریافت  مثل  است  اجتماعی  منافع  بر  مترتب  را  که  ها 

 دانست.   Fundingتوان نوعی می

مالی   منابع  نیازمند  شدت  به  کار،  و  کسب  یک  اندازی  راه  برای  نوپا،  کارآفرینان 

مشاغل نیاز به مبالغ زیادی برای شروع کار دارند. تالش برای هستند. زیرا برخی از  

( بخشی از این فرایند است. حمایت مالی از ایده های  Fundingجذب اهدای مالی )

 
1 - Public Donation 

2 - awareness programs 

3 - program 
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مالی   اهدای  است.  ضروری  کار  و  کسب  گرفتن  شکل  برای  افراد،  این  تجاری 

(Funding  ).پروژه است در حالی    عمل جذب منابع برای تحقق یک نیاز، برنامه یا 

که این رویکرد معموالً به دنبال پول است، اما می تواند به شکل پذیرش انجام یک 

از   وجوهی  باشد.  دیگر  شرکت  یا  سازمان  یک  توسط  زمان  اختصاص  یا  مسئولیت 

برای  مستقیمی  الزام  هیچ  که  بالعوض  های  کمک  و  یارانه  مالی،  کمک  قبیل 

عنوان   به  ندارند،  مبلغ  نرم "بازگشت  یا  "یا    "1بودجه  جمعی  اهدای  و  اعانات 

بلند    "2گروهی  یا  برای اهداف کوتاه مدت  توان  را می  این وجوه  توصیف می شود. 

 .مدت اختصاص داد

نکته دیگر اینکه، برخی سازمان ها برای جمع آوری و مدیریت منابع ناشی اهدای  

( حقوقی  Fundingمالی  و  حقیقی  اشخاص  بین  وساطت  کار  و  اند  شده  ایجاد   )

داخت کنندگان اعانات و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کنندگان اعانات را به  پر

اعطاء شده از طرف اهداء    3عهده دارند که هدف آنها جذب منابع در استخرهای پول

 کنندگان و توزیع آن به متقاضیان مختلف است.

 ( چیست؟Crowd funding) (اجتماعی)  مردمی  تأمین مالی

مالی  یا  تأمین  )  مردمی  تأمین  Crowd fundingاجتماعی  فرایند  از  است  عبارت   )

از   با جمع آوری مبالغ کم  آفالین و  یا  آنالین و  پروژه به صورت    تعداد بودجه یک 

مهمترین  شود.  می  اعطاء  نیز  توجه  قابل  مبالغ  گاهی  چند  هر  مردم.  از  زیادی 

 های تأمین مالی اجتماعی عبارتند از:مؤلفه 

 د مطرح شود. تحقق یک هدف مشخص که بای −

 پروژه ای که باید تأمین مالی شود )نه یک سازمان(.  −

 جمع آوری پول برای آن اجرا می شود. 4بازه زمانی که پویش  −

از طریق   افراد  یعنی  تأمین مالی، نوعی جمع آوری کمک های عمومی  است  این 
 

1 - soft funding 

2 - crowdfunding 

3 - pools of money 
4 - campaign 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding


 هاسازی تأمین مالی دانشگاه مردمی 28

معرفی   را  کمک  طلب  موضوع  و  اجتماعی  مالی  تأمین  شناسند،  می  که  کسانی 

و آنها نیز به دوستانشان معرفی می کنند ، و به این ترتیب در یک فراینده  کنند  می

 ای به جمعیت معتنابهی دسترسی پیدا می شود.  شبکه 

سطحی   در  که  است  مردمی  یابی  بودجه  نوعی  واقع  در  اجتماعی  مالی  تأمین 

ارتباطات به جمع آوری  فناوری اطالعات و  ابزارهای جدید  از  استفاده  با   گسترده 

های مالی از کمترین مبالغ تا بیشترین مبالغ می پردازد. با پشتیبانی  وه و کمکوج

برای   از کمپین های جمع آوری کمک  از   هادانشگاههمگانی  امور مهمی  توان  می 

کشف فرصت های جدید در     های دانشگاهی را به پیش برد. هدف این روش،فعالیت

ه و در پروژه های دانشگاهی  عمومی شدن مشارکت های مردمی در تقویت دانشگا 

 است که به مرور می تواند به تغییر زندگی محلی، منطقه ای و ملی منجر شود.

 به طور کلی دو نوع سبد جمع آوری اعانات خیرخواهانه وجود دارد:

: مبالغ بزرگ، تعداد کم )کمک های  1جمع آوری کمک های مالی رابطه ای  -الف 

 دولتی و یا شرکت ها( 

: مبالغ کم، تعداد زیاد )مثل جمع آوری  2آوری کمک های مالی عمومیجمع    -ب

چهره به چهره، ارسال نامه های پستی، ارسال ایمیل، تماس تلفنی، برگزاری مراسم 

 حضوری جمع آوری کمک، رویدادها، شبکه های همتایان( 

یافتن   آن،  از  هدف  و  است  بازاریابی  فعالیت  یک  واقع  در  اجتماعی  مالی  تأمین 

کوکارانی است که عاشق پیشرفت علمی کشور و فرزندان کشور هستند. چون در  نی

تأمین مالی اجتماعی پایه گسترده ای از کمک کنندگان مدنظر هستند، لذا اعانات  

مردم   اندک  هرچند  های  حمایت  شوند.  می  محسوب  باارزش  بسیار  نیز  اندک 

اهدای مبالمی اینکه،  ایجاد کند. ضمن  بزرگی  تفاوت  نیز تواند  برای مردم  اندک،  غ 

سخت نیست و به بودجه خانوارها فشار وارد نمی کند. تأمین مالی اجتماعی پروژه  

تأمین  برای  مالی  تأمین  منظم  های  کمپین  اجرای  بر  و  است  غیرانتفاعی  و  محور 

 (.Chuffed, 2020 های اجرایی خود تأکید دارد) اعتبار هزینه

به تواند  می  اجتماعی  مالی  تأمین  بهتر    حتی  اداره  در  مردم  حضور  زمینه  مرور 

 
1 - Relational Fundraising 

2 - General Public Fundraising 
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الگوی  اهداف  از  آورد، چرا که یکی  را فراهم  دانشگاه در چارچوب حکمرانی خوب 

حکمرانی خوب، جذب و همراه ساختن ذینفعان درونی و بیرونی است. مردم)والدین  

دانشجویان، کارفرمایان اقتصادی، خیرین اجتماع محلی و جامعه ملی( یکی از مهم  

مالی  ترین   حامی  یک  عنوان  به  خود  پیشنهادهای  با  که  دانشگاه هستند  ذینفعان 

دانشگاه،  می اجرایی  و  علمی  بهتر  اداره  به  در    -توانند  پیشنهادها  که  شرطی  به 

 کمک کنند.   –تعارض با کارکردها و اهداف دانشگاه نباشد 

می اجتماعی  مالی  تأمین  ابزار  از  استفاده  گستدامنه  با  موضوعاتی  بسیار  تواند  ره 

  وسیع و حتی نامحدودی را شامل شود. از جمع آوری پول برای پیشبرد یک پرونده 

های  تا کمک به محیط زیست یا برنامه)مثالً برای استخدام وکیل(  دادگاهی گرفته  

های بهداشتی از  فقرا یا جمع آوری کمک برای آزمایش یک داروی خاص مراقبت

است   ممکن  گاهی  حتی  است.  اجتماعی  مالی  تأمین  مصادیق  از  سرطان،  ضد 

خبرنگاران و روزنامه نگاران مستقل برای حفظ استقالل حرفه ای خود و تهیه اخبار  

. تأمین هزینه استفاده کنند Crowd fundingو گزارش های بدون سوگیری از روش 

مردم  و  خبرنگار  خبر،  بین  پیوند  افزایش  باعث  خبرنگاران  توسط  خبر  تهیه  برای 

و می خبر  پیگیری  و  هدایت  در  رسمی  فشارهای  از  دور  به  را  مردم  نقش  و  شود 

نگاران  روزنامه  و  بیشتری در خبرنگاران  انگیزه شخصی  و  افزایش می دهد  تحلیل 

اخیر م ایجاد می کند.  مورد  کار  مستقل  به  نیز  پژوهشگران مستقل  برای  تواند  ی 

 رود.

قرار   استفاده  مورد  هنری  جوامع  در  بار  اولین  برای  اینترنت  در  پول  آوری  جمع 

سال  در  موسیقی  صنعت  در  اجتماعی  مالی  تأمین  توجه  قابل  نمونه  اولین  گرفت. 

ز با استفاده ا  Marillionبود، هنگامی که طرفداران گروه موسیقی انگلیسی    1997

ایاالت   در  گروه  این  تورهای  های  هزینه  آوری  جمع  برای  اینترنتی  کمپین  یک 

هزار دالر کمک مالی جمع کردند. این گروه، سپس از این روش   60متحده، مبلغ   

استفاده کرد. در مورد مؤسسات آموزش   آلبوم های خود  تولید  تأمین بودجه  برای 

اجتماعی   مالی  تأمین  بر  مبتنی  های  کمپین  باشگاه  عالی،  قالب  در  تواند  می 
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تعریف   دانشگاه  عضویت  طرفداران  حق  اعضاء  از  شودو  جمع گرفته  کمپین  آوری ، 

پوشش  برای  دانشجویان  کلیه  یا  بخصوص  دانشگاه  یک  دانشجویان  به  مالی  کمک 

آوری هزینه های تحصیلی یا هزینه های زندگی حین تحصیل آنها، یا کمپین جمع 

لمی یا پژوهشگران جوان برای پیشبرد ایده هایشان   حمایت مالی از اعضای هیات ع 

 نمونه هایی از پویش های حوزه آموزش عالی است. 

 تأمین مالی اجتماعی برای دانشگاه

از و  غیرانتفاعی)  و    دنیای  شفاف  مباحث  درگیر  را  خود  ندرت  به  دانشگاه(  جمله 

جذب   و  بودجه  تأمین  پایدار  و  مدت  بلند  استراتژی  مورد  در  مالی  واضح  منابع 

از  Foster et al., 2009کند) می علم،  مالی  تأمین  آینده  که  است  حالی  در  این   .)

از   دولتیهای بودجه  طریق تأمین مالی اجتماعی خواهد بود. در شرایطی که حمایت

ارزش   اجتماعی  مالی  تأمین  ابزار  از  استفاده  است،  کاهش  به  رو  علمی  تحقیقات 

گ  دارد. هرچند،  را  و خطا  مبالغ  آزمون  است  ممکن  اجتماعی  مالی  تأمین  در  رچه 

تواند  آوری شده برای پوشش کل بودجه مورد نیاز دانشگاه، کافی نباشد اما میجمع 

های قابل توجهی به موازات تأمین بودجه سنتی به به عنوان یک ابزار مکمل، جنبه 

ی نباشد،  به عبارت دیگر، تأمین مالی اجتماعی ممکن است راه حل کامل وجود آورد.  

به   نسبت  بهتر،  عمومی  تعامل  و  بیشتر  شفافیت  با  همراه  جایگزین  وسیله  یک  اما 

(. Science Exchange Team, 2012 های موجود برای پشتیبانی مالی است)  روش

های تحصیل دانشجویان و تجهیزات با کاربرد تأمین مالی اجتماعی می توان هزینه

 Llorente and)   ستره عمومی تأمین کردآزمایشگاهی و کالس درس را در یک گ

Morant, 2015 .) 

 مردمی سازی تأمین مالی دانشگاه از طریق تأمین مالی اجتماعی 

دانشگاه   اجتماعی  مالی  تأمین  کردن  اجرایی  به  اقدام  توان  می  مختلفی  طُرُق  به 

 پردازیم: نمود. در ادامه به پنج مورد از آنها می

 فردی استفاده از کمک های  -1

درصد کل کمک های مالی به موسسات غیرانتفاعی    70به طور کلی در دنیا حدود  

توسط افراد نیکوکار تأمین می شود. این کمک ها می تواند فقط برای   هادانشگاهو  
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به  یکبار  برای  فقط  و  موردی  که  افرادی  شود.  اهداء  مداوم  شکل  به  یا  و  یکبار 

می کمک  بیدانشگاه  مبالغ  معموالً  میکنند  اعطاء  توجهی  قابل  و  و  شتر  کنند 

به   کمک  عنوان  به  کمتری  مبالغ  کنند  می  کمک  مستمر  و  منظم  که  خَیِرینی 

پردازند  می  به  1دانشگاه  دانشگاه  که  است  این  دارد  اهمیت  آنچه  هر صورت،   در   .

 شده، منظم و پیوسته با این افراد در ارتباط باشد.  ریزیبرنامهشکلی سیستماتیک، 

آنها   تک  به  تک  است  الزم  است،  فردی  کنندگان  اهداء  از  صحبت  توسط وقتی 

از نیکوکاران بالقوه و بالفعل تهیه شده و برای دانشگاه،   شناسایی شوند و فهرستی 

اشخاص    شود. ذیل این مبحث و برای افزایش کمک های  ریزیبرنامهارتباط با آنها  

نیکوکار و خَیِر با رویکرد مذهبی می توان ارتباط با مراجع عظام قم و سایر شهرهای  

به   آنها در کمک  موافقت  برای جلب  تقویت کرد. مراجع دینی   هادانشگاهبزرگ  را 

اختیار   از سهم خمس خود در  توانند  به    هادانشگاههم می  اینکه  قرار دهند و هم 

ا کمک ها و موقوفاتی را به موسسات آموزش عالی اهداء  افراد نیکوکار توصیه کنند ت

به نمایند با مراجع  برای مالقات  را  را دارد که دانشگاه هیئت هایی  ارزشش  . حتی 

علمی های  تجهیزات   هحوزه  آموزشی)مثل  کمبودهای  و  نیازها  و  بفرستد 

 )مثل خوابگاه( را به اطالع آنها برساند.  آزمایشگاهی( و غیرآموزشی

است  مالی  برای  های  حمایت  و  ها  کمک  دریافت  مسیرهای  فردی،  های  کمک  از  فاده 

 
به    - 1 فردی  های  کمک  ترین  معروف  از  کمک  هادانشگاهیکی  میلیون  ،  هشتصد  و  میلیارد  یک 

هاپکینز  یدالر جانز  دانشگاه  به  نیویورک  سابق  شهردار  بلومبرگ  سال    مایکل  در  که    2018است 

با این پول، بودجه    گفته بود که   خود فارغ التحصیل این دانشگاه استکه  او  اعطاء شد.   می خواهد 

کم دانشجویان  به  کند.کمک  تقویت  را  است  متوسط  سطح  در  درآمدشان  که  آنهایی  یا  و    درآمد 

هاپکینز   جانز  متحدهقدیمیکه  دانشگاه  ایاالت  تحقیقاتی  دانشگاه  کرد  است  ترین  ایناعالم  پول    ه 

و در عوض به دانشجویان بورس  به دانشگاه اجازه می دهد که وام دانشجویی را حذف کند    ،اهدایی

بزرگترین مبلغی است که    میزان کمک، این    تحصیلی بدهد که نیازی به بازپرداخت آن مبلغ نباشد.

اگر هر دالر آمریکا    اهدا شده است.) و یا حتی در جهان(  تاکنون به یک موسسه آموزشی در آمریکا  

ان در نظر بگیریم، ارزش ریالی این مبلغ  هزار توم  27را )در زمان نگارش این گزارش( حدوداً معادل  

 هزار میلیارد تومان می شود که معادل بودجه چندین سال وزارت علوم کشورمان است.    48بالغ بر 
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هنگام  می  معموالً  نتایج  بهترین  باشد.  جدید)آنالین(  یا  و  سنتی)آفالین(  شکل  به  تواند 

جمع  برای  مدرن)آنالین(  و  سنتی)آفالین(  آوری  جمع  های  تکنیک  پول  ترکیب  آوری 

 . گیرد قرار می است. گرچه به طور روزافزونی روش های جدید مورد توجه اهداء کنندگان  
 

 های جمع آوری کمک های مالی به صورت سنتی) آفالین(روش

مورد   - هنوز  آفالین  مالی  های  کمک  آوری  جمع  روش  این  پستی:  های  بسته 

ر کلی کم هزینه و  استفاده افراد و سازمان های غیرانتفاعی قرار می گیرد زیرا به طو

سازمان و  افراد  یا  و  کوچک  غیرانتفاعی  موسسات  برای  ویژه  به  است.  های  کارآمد 

غیرانتفاعی که به صورت محلی عمل می کنند بسیار مفید است. عالوه بر این، اهدا  

بدین معنی که   ترجیح دهند.  را  نامه مستقیم  دارد  احتمال  بیشتر  کنندگان مسن 

کنندگان  اهداء  مخازن  نامه    1اگر  باشد،  مسن  افراد  از  متشکل  غیرانتفاعی  موسسه 

 پستی مستقیم مؤثر خواهد بود.  

دانشگاهی)مثل هفته پژوهش، روز معلم، روز دانشجو، سالروز مختلف    : مراسم2مراسم

)... و  مالی هستند   تأسیس دانشگاه  ابزارهای مؤثر جمع آوری کمک های  زیرا   ،جزو 

با  بتوانند  بالقوه  و  غیرانتفاعی  کنندگان  اهدا  آن  در  که  کنند  می  فراهم  را  فضایی 

مراسم می توانند باعث افزایش سرمایه گذاری آنالین اینگونه یکدیگر در تعامل باشند. 

یل آشنایی های چهره به هم  بشوند. همچنین در چنین رویدادهای حضوری، به دل 

شود احتمال   رو از حضور آنها تقدی چهره، اگر اسم افراد در حضور جمع و دیگران بیان  

  بیشتری وجود دارد که آنها اقدام به اهدای اعانات با مبالغ زیاد نمایند. 

: اگرچه در این سال ها جمع آوری  3جمع آوری کمک مالی به صورت درب به درب  -

کمک های مالی درب به درب یعنی روشی که نماینده موسسه غیرانتفاعی حضورًا به  

درب منزل اهداء کننده مراجعه می کند، به دلیل تغییر روش های جذب منابع کاهش  

 یافته است، اما هنوز هم توسط برخی از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.  

: درخواست های تلفنی درخواست های کمک مالی از طریق تلفن است  4ست تلفنی درخوا 

 
1 - donor pool 

2 - Events 

3 - door-to-door 

4 - Phone solicitations 
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و   دارد  وجود  هنوز  ولی  کمرنگ شده،  گذشته  های  سال  طی  نیز  روش  این  گرچه  که 

 امتحان می شود. 

 روش های جمع آوری کمک های مالی به صورت جدید)آنالین(  

در   چند  هر  هستند.  اینترنت  کاربرد  بر  مبتنی  ها  روش  اعانات،  این  آوری  جمع 

مالی   تأمین  جدید  های  روش  اما  است،  تأثیرگذار  محلی  و  جغرافیایی  موقعیت 

به   توانند  می  جهان  کجای  هر  از  افراد  و  نیست  وابسته  مکان  به  الزاما  اجتماعی 

برای جذب   هایی  مناسب قسمت  تعبیه  مثالً  کنند.  نظر خود کمک  مورد  دانشگاه 

به عالوه، استفاده از تأمین مالی اجتماعی در    حمایت مالی از طریق سایت دانشگاه.

یک سایت اینترنتی که جذب منابع برای یک پروژه خاص را در قالب یک کمپین 

اینترنتی جستجو می کند، احتمال موفقیت بیشتری دارد نسبت به موارد کلی. چرا 

 که استراتژی تأمین مالی پروژه محور، بهتر جواب می دهد. مثالً تالش برای جمع 

آوری پول ساخت یک خوابگاه دانشجویی یا یک آزمایشگاه، نسبت به اینکه بگوییم 

آن دانشگاه برای انجام فعالیت هایش به پول نیاز دارد و با کمبود منابع مالی مواجه 

 است.  

از این رو اهمیت حیاتی دارد که دانشگاه،  اختصاص وقت و تالش برای درخشش 

این  آنالین  خود را نوعی سرمایه گذاری  قلمداد کند. بنابرسایت و صفحه اهدای  وب

الزم است اطمینان حاصل شود که اهدا کننده بالقوه با یک وب سایت کاربر پسند  

کند. دکمه  می  تجربه  اطالعات  برای کسب  را  آسان  و  روان  و مسیری  روبرو شده 

یکوکار و اهدا  اهدای کمک در سایت دانشگاه بایستی در معرض دید باشد. یک فرد ن

را در سایت   اهدای کمک خود  لینک  ثانیه  بتواند در عرض چند  باید  بالقوه  کننده 

دانشگاه پیدا کند و وارد صفحه اهداء کنندگان بشود. همچنین، الزم است طراحی 

به  یک صفحه  در  و  بوده  تلفن همراه  با  سازگار  مالی،  های  اینترنتی کمک  صفحه 

د نیاز داوطلب کمک، ارائه شود. سایت دانشگاه و  صورت ساده و روان اطالعات مور 

رسانی  روز  به  به طور مرتب  بایستی  به کمک کنندگان  مربوط  به خصوص صفحه 

شود و با ایمیل یا پیام کوتاه موبایل به طور دائم با کمک کنندگان در ارتباط باشد و  



 هاسازی تأمین مالی دانشگاه مردمی 34

واتساپ   اینستاگرام،  دانشگاه)مثل  اجتماعی  های  شبکه  در  موازی  صورت  و  به 

 تلگرام( آن فرد نیکوکار به عضویت درآید و معرفی شود. 

شود،   کارگذاری  پرداخت  متنوع  های  گزینه  دانشگاه،  اپلیکیشن  در  یا  و  سایت  در 

هزار تومانی و گزینه    500هزار تومان،    100هزار تومانی،    50مثالً گزینه های کمک  

و   قدرتمند  جمالت  و  ها  فیلم  تصاویر،  از  همچنین  مبالغ.  استفاده سایر  تأثیرگذار 

و   فیزیکی  از کمبودهای  ناشی  به مشکالت  مربوط  واقعی  داستان  یک  گردد. حتماً 

مالی دانشگاه گفته شود. یک داستان همان چیزی است که باعث ایجاد یک کمپین 

 موفق جمع آوری نقدینگی می شود.

 1کمک هزینه-2

و سازمان های غیرانتفاعی و همچنین بنیادهای خصوصی و عمومی می توانند     افراد

از دولت درخواست حمایت  ملی  و  استانی  مالی در سطح محلی،  برای کمک های 

کنند. از    مالی  که  نیستند  پولی  بازپرداخت  به  ملزم  ها  سازمان  این  کلی،  طور  به 

ر تمام کشورهای دنیا، برای  طریق کمک هزینه یا گرنت دریافت کرده اند. تقریباً د

باید وضعیت حقوقی  متقاضی  یا سازمان های  افراد  یا گرنت،  دریافت کمک هزینه 

 خیریه یا غیرانتفاعی داشته باشند. 

پروژه  توانند موجب حرکت رو به جلو  آنها می  این است که  از مزایای گرنت  یکی 

ا بزرگ  مقیاس  در  تأثیرگذاری  امکان  امر  این  شوند،  بزرگ  فراهم  های  را  جتماعی 

خاصی  می شرایط  با  گرنت  دریافت  البته  نبود.  ممکن  گرنت،  وجود  بدون  که  کند 

اعمال   پول  از  دقیق  استفاده  نحوه  مثل  مواردی  برای  شرایط  این  است.  همراه 

شود. همچنین گزارش مصارف گرنت باید انجام گیرد و  در برخی موارد، شرط می

یا نتا  یج خاص است. به طور کلی، شرایط اعطای دریافت گرنت، وجود خروجی ها 

  گرنت بسته به اعطاء کننده گرنت، متفاوت است. 

 2حامی مالی شرکتی   -3

افراد برای  بودجه  توجه  قابل  منبع  تواند  می  شرکتی  مالی  و  ها  دانشگاه  ،حامی 

های غیرانتفاعی باشد. شرکت ها معموالً برای بهبود چهره بشردوستانه خود سازمان
 

1 - Grants 

2 - Corporate sponsorships 
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در   یا  مسئولیت و  با  سازمان  یک  به  شدن  تبدیل  ترجیح جهت  اجتماعی  پذیری 

پروژهمی در  شوند.  دهند  شریک  عمومی  منافع  دارای  و  اجتماعی  ماهیت  با  های 

ارزش  و  ماموریت  با  مالی  های  کمک  دریافت  دالیل  که  زمانی  تا  های  بنابراین 

مالی شرکتی می   دارند، حمایت  مطابقت  دانشگاه  منبع مهم  غیرانتفاعی  یک  تواند 

 برای بودجه باشد. 

اهمیت زیادی دارد. هم برای   1به طور کلی، در تعامالت مالی غیرانتفاعی، تراز ارزش 

برای دریافت کننده منابع مالی، مهم است که با   اعطاء کنندگان منابع مالی و هم 

ف  چه کسی مشارکت دارند. آنها نمی خواهند اعتبارشان خدشه دار شود. هر دو طر

چه  و  آورند  می  دست  به  چیزهایی  چه  تعامل،  این  در  که  کنند  می  محاسبه 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به  چیزهایی از دست می دهد. پس، تراز ارزش 

همین دلیل است که امروزه اهدا کنندگان خواستار شفافیت هستند، و با احتیاط در  

کنند. در مجموع، هر دو طرف  مورد اینکه از چه کسی حمایت مالی کنند، عمل می  

اعتبار آینده  پرداخت کننده کمک های مالی نگران  دریافت کننده حمایت مالی و 

 خود هستند.

 2حق عضویت  -4

کار   غیرانتفاعی  مؤسسه  و  دانشگاه  هر  برای  لزوما  غیرانتفاعی  بودجه  منبع  این 

نند. هر یک  نخواهد کرد، اما ارزش دارد که متقاضیان حمایت مالی آن را امتحان ک

از انواع روش های تأمین مالی اجتماعی ویژگی های خاص خود را دارد و بسته به 

ها  مأموریت روش  این  از  بعضی  است  ممکن  غیرانتفاعی  مؤسسات  وظایف  و   ها 

نتیجه   عمل  در  است  ممکن  نیز  برخی  باشند.  تر  اهمیت  کم  برخی  و  تر  بااهمیت 

 آزمایش کردن را دارد. ندهند، اما با این وجود، این روش ها ارزش

های   مأموریت  بایستی  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسه  یا  دانشگاه  هر  این،  بنابر 

مالی   تأمین  روش  کدام  بگیرید  تصمیم  آن،  اساس  بر  و  بگیرید  نظر  در  را  خود 

 
1 - Value alignment 

2 - Membership Fees 
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اجتماعی ممکن است برایش مفیدتر باشد. استفاده از جریان درآمدی حق عضویت 

 نیز یکی از این روش هاست.  

عالی   آموزش  مؤسسه  یا  دانشگاه  که  دارد  کارایی  زمانی  مالی  تأمین  منبع  این 

غیرانتفاعی بتواند برنامه های منحصر بفرد و جذاب، همراه با منافع اختصاصی برای 

هواداران   باشگاه  نام  با  هایی  گروه  تواند  می  دانشگاه  مثالً  دهد.  ارائه  خود  اعضای 

انشگاه در شبکه های اجتماعی ایجاد نموده و  دانشگاه یا  مجمع فارغ التحصیالن د

برای آنها برنامه های آموزشی و مهارتی ارائه دهد یا سخنرانی های عمومی برگزار 

برای   مورد،  این  انجام  هادانشگاهکند.  دانشکده  سطح  در  تواند  می  حتی  بزرگ  ی 

دنبال   گیرد، مثالً مجمع فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران. این روش به

آنها   فعلی  موفقیت  گیری  شکل  در  دانشگاه  که  است  کسانی  از  مالی  منابع  جذب 

نقش داشته است. این امر به این دلیل است که اینگونه ذینفعان احساس می کنند  

که در گذشته ارزش زیادی از موسسه دریافت کرده اند، و مایل به کمک به دیگران 

خواهند با این کمک های خود، منافع فردی  در دریافت همان مزایا هستند. آنها می  

که در گذشته دریافت کرده اند را به یک خدمت به منافع اجتماعی باالتر و ارزش 

 افزوده بیشتر تبدیل کنند.  

آمریکا یک نمونه برجسته است.   1به لحاظ استفاده از این روش، دانشگاه پرینستون  

بسیار موفق عمل  التحصیالن،  فارغ  از کمک های  بهره گیری  مورد  دانشگاه در  این 

بین  در  التحصیالن  فارغ  اعطای  میزان  باالترین  دارای  که  طوری  به  است  کرده 

درصد فارغ التحصیالن این دانشگاه  60ی آمریکاست. بدین معنی که حدود ها دانشگاه 

فراغت از  اند.  در سال   پس  دانشگاه سابق خود کرده  به  به کمک  اقدام  تحصیل  از 

میلیون دالر به   43هزار دانش آموخته پرینستون مبلغی بالغ بر    33، بیش از    2008

از   بیش  که  است  حالی  در  این  کردند.  اهداء  عملیاتی   50دانشگاه  بودجه  درصد 

موقوفات آن تأمین می دانشگاه پرینستون توسط کمک های مالی و درآمد حاصل از  

در  مالی  منابع  جذب  زمینه  در  دانشگاه  این  تجارب  تر  دقیق  بررسی  و  توجه  شود. 

 ی ایران درس آموز باشد.ها دانشگاه چارچوب یک مطالعه تطبیقی می تواند برای  
  

 
1 - Princeton University 
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 های غیرنقدی   کمک-5

های غیرانتفاعی  تأمین مالی اجتماعی برای همه انواع سازمانتأکید شد اقسامی از  

به لحاظ    هادانشگاهنظیر   عین حال  ندارد ولی در  عالی کاربرد  و مؤسسات آموزش 

تقویت حس نوع دوستی و حمایتگری اجتماعی دارای ارزش بسیاری است. اعاناتی  

که می تواند به شکل کمک های غیرنقدی و کاالیی باشد از جمله این موارد است.  

مناطق  به  آب  و  غذا  ارسال   یا  مثل  و  اند  دیده  آسیب  طبیعی  بالیای  اثر  در  که  ی 

کمک های خوراک و پوشاک و دارو که می تواند برای افراد بی بضاعت و بی خانمان  

اختصاص یابد. این قسم حمایت ها در مواردی حتی برای حمایت از حیات وحش و  

د  حیوانات می تواند کاربرد داشته باشد. مشخص نیست که این روش، چقدر می توان

دانشجویان   بین  در  است  قرار گیرد. گرچه ممکن  استفاده  دانشگاه مورد  برای یک 

اقتصادی پایگاه  به  متعلق  افراد  از  اگر  -نیز  باشند.  داشته  حضور  پایین  اجتماعی 

برآوردهای یک دانشگاه نشان دهد که تعداد قابل توجهی از دانشجویان در این  رده  

دانش سایت  از  هایی  بخش  هستند  کمک  اقتصادی  آوری  جمع  برای  تواند  می  گاه 

 های غیرنقدی برای دانشجویان بی بضاعت اختصاص یابد. 

توجه به این نکته نیز ضروری است که کمکهای غیرنقدی فقط شامل مواردی مانند  

غذا، لباس و دارو نیست. این کمک ها می تواند شامل مواردی باشد که مثالً یک  

دانشجویان، یک سخنرانی ارائه می دهد یا    صاحبنظر معروف به صورت رایگان برای

آموزشی   کارگاه  یک  دانشگاه  مدیران  یا  علمی  هیئت  اعضای  برای  متخصص  یک 

راه  ای  هزینه  هیچ  بدون  را  دانشگاه  سایت  وب  که  کسی  حتی  یا  کند  می  برگزار 

 ,Ibrisevic کند، جزو این دسته از تأمین مالی اجتماعی قرار می گیرند)  اندازی می

2018 .) 

 استفاده از تأمین مالی اجتماعی برای تحقیقات 

، اصطالحی است که عمومًا دربرگیرنده هرگونه تأمین بودجه برای  1تأمین مالی پژوهش 

 
1 - Research Funding 

https://donorbox.org/nonprofit-blog/author/ilma/
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علمی  پژوهش  و  هم در حوزه   –های  انسانی  علوم  و هم در حوزه  فناوری  و  علوم  های 

اجتماعی   فرایندی    –علوم  از طریق  بودجه  تأمین  معنای  به  غالبًا  اصطالح،  این  است. 

پروژه  آن،  در  که  فرایندی  است؛  فقط  رقابتی  معموال  و  شده  ارزیابی  پژوهشی  های 

بودجه تحقیقاتی  شوند.  ار می ها از بودجه برخورد ترین پروژه ثمربخش ترین و نویدبخش 

بخش اعظم بودجه پژوهش از دو منبع  می تواند به تجاری و غیرتجاری تقسیم شود.  

های خصوصی )از طریق واحدهای تحقیق و توسعه( و  شود: شرکت بسیار مهم تأمین می 

های  ها و مؤسسات دولتی تخصصی(. بخشی از پژوهش ها )عمدتاً از طریق دانشگاه دولت 

هایی  ویژه پژوهش کنند(، به دهند )یا تأمین مالی می بنیادهای خیریه انجام می علمی را  

  هایی نظیر سرطان، ماالریا و ایدز است. هایی برای بیماری که در ارتباط با یافتن درمان 

با   تحقیق  مالی  تأمین  جدید  های  فرصت  از  استفاده  علمی،  جوامع  از  برخی  در 

از روش تأمین مالی اجتماع  ی به شکل فزاینده ای در حال پیگیری است.  استفاده 

مانند   طرح  تعدادی  یا    Experiment.comمثالً    ،The Open Source Science 

Project   زمینه در  که  اند  شده  پدیدار  پژوهش  اجتماعی  مالی  تأمین  زمینه  در   ،

تعدادی  همچنین  کنند.  می  فعالیت  علمی  های  پروژه  برای  منابع  آوری  جمع 

تأمین   کارکنان  وبسایت  و  دانشجویان  که  دارد  وجود  دانشگاهی  اجتماعی  مالی 

دانشگاه را قادر می سازد پروژه هایی را پیشنهاد و از طریق فارغ التحصیالن دانشگاه  

 یا عموم مردم تأمین مالی شوند. 

به   ابزار  این  که  کنند  می  تأکید  مالی  های  کمک  آوری  جمع  روش  این  طرفداران 

و   های خودشان کمک  دانشمندان  پروژه  برای  تا  می دهد  اجازه  کار  تازه  پژوهشگران 

مالی درخواست کنند. تأمین مالی اجتماعی به ویژه برای محققان جوان در جهت تأمین  

و   دانشمندان  امر  این  است.  مفید  تحقیقاتیشان  های  پروژه  از   بخشی  مالی  اعتبار  

با عموم مردم ارتباط برقرار کنند و    محققان را وامی دارد که به طور واضح و بی واسطه 

در مورد پروژه خود به آنها توضیح دهند. این روش ضمن اینکه عدم ثبات و ناپایداری  

پروژه های تحقیقاتی را کاهش می دهد باعث می شود عموم مردم در   تأمین بودجه 

دنیای   در  که  آنچه  به  نسبت  و  گیرند  قرار  تحقیقاتی  های  پروژه  کیف  و  کم  جریان 

پذیری  پ  مسئولیت  و  پاسخگویی  و  گیرد  صورت  بخشی  آگاهی  گذرد،   می  ژوهش 

 تحقیقات افزایش یابد. 
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علم    تقویت  به  منجر  تواند  می  اجتماعی  مالی  تأمین  اینکه  توجه  شایسته  نکته 

است که به    2شود. علم شهروندی مرتبط با آن دسته از تحقیقات علمی  1شهروندی

علمی، نظارت مشارکتی و تحقیقات مبتنی بر  عنوان مشارکت عمومی در تحقیقات  

و   پژوهش  آن گسترش  مثبت  نتایج  از  و  شود  توصیف می  مشارکتی  پژوهی  اقدام 

 همچنین افزایش درک عموم مردم از علم است.  

اینان،   اعتقاد  به  دارد.  نیز  منتقدانی  پژوهش  مالی  تأمین  روش  این  تحقیقات  البته  در 

روش   با  آنها  بودجه  که  مواظب  تأمین  علمی  بایستی  شود  می  تمهید  اجتماعی  مالی 

بایسته ای می طلبد. هر چند،   علمی  اینگونه تحقیقات، نظارت  بود.  تحقیقات  کیفیت 

این   باشند.  برخوردار  آن  از  باید  علمی  تحقیقات  همه  که  است  اصلی  کیفی  نظارت 

به تصمیم گیری د  پژوهشگران و غیردانشمندان مجاز  ر  منتقدان معتقدند که اگر غیر 

تأمین مالی شود، یعنی    3مورد بودجه باشند، این احتمال وجود دارد که علم خرس پاندا 

پایین)  علمی  ارزش  و  ماهیت  با   اما  گسترده،  جذابیت  با   ,.Schäfer et alتحقیقاتی 

2018  .) 

 الزامات و پیش بایست های موفقیت جذب  تأمین مالی اجتماعی 

از فرهنگ    4مرتبط با بافتار اجتماعی تأمین مالی اجتماعی یک مفهوم   است. یعنی 

(. به همین خاطر در کشورهایی که با  Schäfer et al., 2018عمومی تبعیت می کند)

، برای موفقیت این روش، تغییر و اصالح طرز تفکر دولت و ندارنداین مفهوم غرابت  

 (. Committee for Melbourn, 2014 فرهنگ جامعه یک مشکل اساسی است) 

 
که توسط محققان  است  آن دسته از تحقیقات علمی    شامل    CS  -   Citizen scienceعلم شهروندی یا      - 1

آماتور انجام شده و به عنوان مشارکت عمومی در تحقیقات علمی، نظارت مشارکتی و تحقیقات مبتنی بر اقدام  

پژوهی مشارکتی توصیف می شود که نتایج آن اغلب پیشرفت در تحقیقات علمی و همچنین افزایش درک  

وسط داوطلبانی از عموم جامعه، غالبًا با  عموم مردم از علم است. علم شهروندی یک کار علمی انجام شده ت 

 است.   ، شده   شناخته همکاری یا تحت هدایت محققان و دانشمندان حرفه ای و مؤسسات علمی  
2 - Scientific research 

3 - panda bear science 

4 - contextualized 
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نیاز    اجتماعی  گذاران  سرمایه  اعتماد  و  عالقه  جلب  به  سرمایه،  آوری  جمع  برای 

با   کرد.  آشنا  باال  اجتماعی  بازده  با  های  پروژه  با  را  گذاران  سرمایه  این  باید  است. 

بیشتر  گذاران  سرمایه  ها،  پروژه  از  باال  سطح  های  پتانسیل  و  مثبت   آثار  نمایش 

 آن پروژه ها خرج کنند. عالقمند می شوند تا پول خود را در 

قادر    باید  آنها  باشند.  داشته  زیادی  توان  و  انگیزه  بایستی  ها  کمپین  گردانندگان 

باشند ارزشمندی پروژه را برای اهداء کنندگان سخاوتمند به خوبی نمایان سازند و  

بایستی   ها  پروژه  به  مربوط  اطالعات  خاطر،  به همین  نمایند.  انگیزه  ایجاد  آنها  در 

شفاف برای مخاطبان بیان شود و آثار مثبت کوتاه مدت یا بلند مدت آنها  دقیق و  

جمله یافتن  اجتماعی  مالی  تأمین  در  گردد.  زیادی  معلوم  اهمیت  تاثیرگذار  های 

اهمیت   و  دادن ضرورت  نشان  برای  قوی  های  استدالل  ارائه  و  پروژه  ماهیت  دارد. 

 پروژه در موفقیت کمپین نقش اساسی دارد. 

است   ایجاد  بدیهی  آنالین،  اجتماعی  مالی  تأمین  موفقیت  نیاز  پیش  که 

سلبریتیزیرساخت  همراهی  عالوه،  به  است.  جدید  های  فناوری  قوی  های    های 

کمک   اجتماعی  مالی  تأمین  توفیق   به  تواند  می  ها  پویش  این  در  ملی  و  محلی 

 (.Architecture in Development, 2019کند)

بایست مهم   پیش  قانونی،  پرسشی که مطرح  بسترهای  است.  این مبحث  در  دیگر 

تأمین  می یا  قانونی دریافت کمک هزینه و  آیا بستر و چارچوب  این است که  شود 

و   دارد؟  ایران وجود  در  مطلوبی  به شکل  دانشگاه  اجتماعی  نکته مهم دیگر    مالی 

امنای   هیئت  اعضای  ترکیب  به  امنا  هادانشگاهمربوط  هیات  اعضای  در  ست. 

اید تجدید نظر شود به طوری که برخی از اعضاء، ارتباط موثری با بدنه  ب  هادانشگاه

ها  های اقتصادی ملی و محلی داشته باشند. مایکل بلومبرگ سالکارفرمایی و بنگاه

 عضو هیئت امنای دانشگاه جان هاپکینز آمریکا بود. 
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 سایر روش های مردمی سازی تأمین مالی آموزش عالی

 آموزش عالیایجاد بانک -1

اندازها  تواند با جذب پستأسیس و تشکیل یک بانک مختص بخش آموزش عالی می

سازی تأمین مالی آموزش و سرمایه های عموم مردم کمک بزرگی در جهت مردمی

 و مؤسسات آموزش عالی باشد.   هادانشگاهعالی، 

آموزش  موسسات  شامل:  عالی  آموزش  بانک  از  خدمات  کنندگان  دریافت   گستره 

عالی و پژوهشی، دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان موسسات آموزش عالی،  

 (.  1)شکل استپژوهشگران، کارآفرینان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 

 

 
 گستره دریافت کنندگان خدمات از بانک آموزش عالی  - 2شکل 
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بایستی دولتی   اگر تأسیس و تشکیل شد،  بانک  این  اینکه  از نکته دیگر  یا  باشد و 

 حمایت های دولتی برخوردار شود، چرا که علم یک کاالی عمومی است.

 ایجاد شرکت بیمه -2

بخش آموزش عالی می تواند یک شرکت بیمه مخصوص به خود داشته باشد. مثل  

بیمه معلم که مربوط به آموزش و پرورش است، وزارت علوم هم باید تالش کند یک  

تأسی خود  نظر  تحت  بیمه  بالقوه شرکت  توان  از  قلم  یک  عنوان  به  نماید.  س 

این شرکت بیمه ازاء هر دانشجو ساالنه مبلغی    ،درآمدزایی  به  اگر   در نظر بگیرید 

ای به این شرکت بیمه پرداخت شود، با احتساب  هزار تومان پوشش بیمه  50معادل  

میلیارد تومان درآمد خواهد    200میلیون دانشجو، این شرکت بیمه حدود    4حدود  

احتماالً   که  حالی  در  پرداخت خسارت    در حدودداشت  مبلغ صرف  این  دهم  یک 

هایشان نیز  نوادهو خا  ها دانشگاه. ضمن اینکه اعضای هیئت علمی، کارکنان  شودمی

 توانند از خدمات این شرکت بهره جویند.می

 ها دانشگاهغور جذب منابع توسط  ثحدود و  

آنها کاالی همگنی    هادانشگاه نیستند.  اقتصادی  نظریه  های معمول در  بنگاه  مثل 

تولید نمی کنند، آنها بنگاه های حداکثر کننده سود نیستند، و  محصوالت تولیدی  

شده   مشخص  نیستآنها  آشکار  تعریف  دارای  شرایط (Barr, 2004 و  در  البته،   .)

ای مواجه است،  اقتصادی که آموزش عالی با مضایق و تنگناهای بودجه ای فزاینده

رهبران دانشگاهی ممکن است وسوسه شوند از هر راهی که می توانند منابع مالی  

(. هیچ روش تأمین  Foster et al., 2009جذب کنند، اما این یک اشتباه خواهد بود)

ها، تعهدات اخالقی و کارکردهای اصلی دانشگاه را خدشه دار    منابعی نباید رسالت

می حال،  عین  در  شأن کند.  حفظ  ضمن  که  یافت  دست  راهکارهایی  به  توان 

 دانشگاه، ممرهای درآمدی متنوع و مشخصی نیز ایجاد شود. 

ید، آنجا که صحبت از تفکیک جان راجر کامونز از بنیانگذاران اقتصاد نهادگرایی جد

ای، اخالق  ناپذیر بودن اقتصاد و اخالق می کند،  معتقد است که هر شغل و پیشه

مربوط به خود را دارد )مثل اخالق داد و ستد و یا اخالق پزشکی(.  به عبارت دیگر،  

دارای  مقابل جامعه  دارد، در  عهده  به  را  انجام وظایف شغلی معینی  که  هر کسی 



 43        هاسازی تأمین مالی دانشگاه مردمی

 

 

ا  اقتصادی  مسئولیت  فعالیت  به  زندگی  گذران  برای  که  شخصی  هر  است.  خالقی 

اصول می رعایت  از  شغلی  هیچ  و  دارد  مشارکت  اخالق  از  حیطه  این  در  پردازد 

نیست مبرا  به    (Commons, 1970, p. 196).اخالقی  توان  می  را  موضوع  این 

بخش  بخش مثل  مختلف  های  بخش  یعنی  داد  تسری  نیز  جامعه  مختلف  های 

در   تاریخی  اخالقی  مسئولیت  یک  دارای  امثالهم  و  کشاورزی  جامعه    قبالصنعت، 

اینکه مسئولیت مهم  دلیل  به  به سهم خود،  نیز  عالی  آموزش  خود هستند. بخش 

دانشجو استعداد  تقویت  و  پرورش  به  بایستی در عمل،  کمک  دارد،  عهده  به  را  یان 

به   خود  کارکردهای  و  ها  ماموریت  وظایف،  در  را  ارزشی  و  هنجاری  اخالقی،  ابعاد 

 اجراء درآورد. 

عالی آموزش  موسسات  اغلب  که  است  حالی  در  توسعه،   این  درحال  در کشورهای 

نشینی عاج  برج  اند  1موقعیت  کرده  حفظ  را  خود  گزینی  دنج  گوشه  ,Sanyal) و 

افزاید   .(2001 ی  هادانشگاهدر شرایطی که جهانی شدن هر روز برگسترۀ خود می 

مواجهند ایستایی  و  کیفیت  کاهش  با  نیافته  توسعه    . (Tonderai, 2007)کشورهای 
که  داد  احتمال  توان  می  سختی  به  عالی،  آموزش  کمیت  و  کیفیت  افزایش  بدون 

رق پر  میدان  از  جهان  توسعه  حال  در  و  فقیر  جهانی  کشورهای  جدید  شرایط  ابت 

آیند بیرون  اثربخشی    (Tilak, 2000).سربلند  و  کیفیت  افزایش  های  راه  از  یکی 

انتظارات   ها دانشگاه مقابل  و در  بپذیرند  بیشتری  اجتماعی  این است که مسئولیت 

متنوع جامعه و ذینفعان خود پاسخگوتر باشند. از این روی، دیگر نمی توان به طور 

آموزش عالی را به کارکردهایی مثل آموزش، پژوهش و خدمات   ساده، ماموریت های

 محدود کرد. 

النگمن،   انگلیسی  نامه  »کارکردواژه  برای  متعددی  از 2معانی  است.  داده  ارائه   »

کار یا شغلی که به طور معمول یک شخص   -2هدف معمول یک چیز،     -1جمله:  

می خاص،    -3دهد،  انجام  شکلی  به  کار  یک  شکلی    -4انجام  به  کار  یک  انجام 

 
1 -  ivory tower 

2 - function 
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را  (Longman , 2009 , p.416)صحیح نیز کارکرد  کاربرد علمی النگمن  نامه  . واژه 

محصول  یک  یا  ارگانیسم  یک  از  بخشی  یا  چیز  یک  عمل  روش  یا  طریقه  آنگونه 

زیست شناسی، کارکرمی نائل شود. همچنین در  به هدف خود  تا  از داند  عبارت  د 

آن  طریقه  زندگی  یا  حیات  ادامه  فرایند  به  ارگانیسم  یک  از  بخش  یک  که  ای 

های   ارگانیسم بخش  کارکردهای  که  تنفس  یا  و  غذا  هضم  مثال  کند.  می  کمک 

انسان هستند بدن     1. کارکردگرایی ) p .63 & p. 318)Longman , 1989 ,مختلف 

کاربرد دارد و مربوط به نظریه ای نیز اصطالحی است که بیشتر در علوم اجتماعی   

نهادهای اجتماعی  تاکید دارد به طوری که تعامل و   است که بر وابستگی متقابل 

واحد   یک  ماندگاری  و  پایداری  موجب  یکدیگر،  با  مختلف  نهادهای  ارتباطات 

در   ریشه  کارکردگرایی  اصطالح  شناسی،  جامعه  در  شود.  می  فرهنگی  و  اجتماعی 

دورکیم  امیل  ارگانیسم   2نظرات  یک  عنوان  به  را  جامعه  وی  که     3دارد.  دید  می 

شوند برآورده  بایستی  نیازها  این  که  است  مشخصی  نیازهای   Britannica)دارای 

Encyclopedia, 2006 , p. 720). 

آموزش   اقتصادی  بروندادهای  بر  انسانی،  سرمایه  نظریه  به  توجه  با  بیشتر،  امروزه، 

تاکید می شود در حالی ک پایه رویکرد توسعه انسانی عالی  ، اهداف و  4ه بایستی بر 

کارکردهای هنجاری و ارزشی آموزش عالی مثل برابری فرصت و افزایش قابلیت ها  

و توانایی های افراد در بهره گیری از فرصت ها در مرکز توجه قرار گیرد. سه کارکرد  

بیا واقع  در  اجتماعی  خدمات  و  پژوهش  آموزش،  یعنی  دانشگاه  نگر  معمول 

و   هنجاری  کارکردهای  برگیرنده  در  معموال  و  بوده  دانشگاه  تکنیکی  کارکردهای 

عالی  آموزش  هنجاری  (Walker, 2008)نیست  5ارزشی  کارکردهای  تمامی  تقریبا   .

سپهر  در  بایستی  این،  بنابر  هستند.  دارا  را  عمومی  کاالی  ماهیت  گفته،  پیش 

کنار گذاشته شده و    6فعالیت چقدر است؟ دانشگاه، این سئوال که: ارزش بازاری این  

 
1 - functionalism 

2 - ÉMILE DURKHEIM 

3 - organism   
4 - Human Development 

5 - Normative functions of higher education 

6 - What is the market value of this activity?    
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؟ عده ای قویا  (Foray, 2006)با این سئوال تعویض شود: آیا این فعالیت درست است

که   دارند  جامعه   هادانشگاهاعتقاد  برای  برای  عمومی  کاالهای  خلق  به  بایستی 

ه  نقش داشت  1بپردازند. دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی بایستی در توسعه دانش

 et al .( Deiaco(2012 ,. 2باشد و نه در تجارت دانش 

 لزوم توجه به آمایش مالی در دانشگاه 

و   آراستگی،  و  آمادگی  معنای  به  آمایش  عمید،  فرهنگ  معنایآماییدن  طبق    در 

همچنین، آمایش یعنی ایجاد نظم و    به کار می رود.  آراسته کردن    و  آماده کردن

تعادل در یک موضوع. مثالً آمایش سرزمین یعنی ایجاد نظم  و تعادل بین سه حوزه 

آمادگی   معنای  به  آمایش  پهنه سرزمین)جغرافیا(.  و  انسانی  منابع  اقتصادی،  منابع 

توزیع  مبحث  شامل  فقط  آموزش،  اقتصاد  حوزه  در  آمایش  این،  بنابر  هست.  نیز 

نیز دربر میلی نمیمنابع ما را  تامین مالی  بلکه مبحث  این گزارش،  شود  گیرد. در 

منظور ما از آمایش مالی عبارت است از تدارک و آمادگی مالی هم در قسمت توزیع 

 و تخصیص منابع و هم در قسمت تأمین و تدارک منابع مالی. 

ا با آن  با توجه به شرایط رکودی و تحریمی و کرونایی که در حال حاضر کشور م

با   نیز  و  یافته  به شدت کاهش  عمومی دولت  و درآمد  کند  می  نرم  پنجه  و  دست 

این خطر   است،  به گسترش  رو  پرستی که در جامعه  پول  فرهنگی  بافتار  به  توجه 

که   دارد  پژوهشی  هادانشگاهبرخی  وجود  و  عالی  آموزش  مؤسسات  به    و  وابسته 

از شدن  دور  ضمن  کشور،  عمومی  بخش  یا  دولتی  متعادل،   بخش  در    وضعیت 

با یک رویکرد  موقعیتی واقع شوند که در جهت افزایش درآمدهای اختصاصی خود،  

قرار گیرند  نظامبه طور کامل در خدمت  افراطی،   با   بازار  را  داری  دانشگاه  و جای 

 بنگاه داری عوض کنند.  

زش  در چارچوب قواعد آمایش مالی آمو هادانشگاهاین است که   بر تأکید این گزارش

عالی، باید اصل را بر حفظ و حتی تقویت کارکردهای هنجاری و اخالقی خود قرار 

 
1 - development of knowledge    

2 - knowledge business 
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نکنند.   عدول  آن  از  و  می  دهند  سفید  مالی  تأمین  استراتژی  آن  به  ما  که  چیزی 

و   اصلی  های  ماموریت  از  انحراف  بدون  درآمدزایی  و  مالی  تمهید  یعنی  گوییم، 

وزش عالی و دانشگاه، فراتر نرفتن از اجتماعی دانشگاه. در جذب منابع مالی برای آم

مرز غیرانتفاعی اهمیت بسیاری دارد. ضمن اینکه در اداره سازمان های غیرانتفاعی،  

رهبری مهم تر از مدیریت است و رهبری دانشگاهی است که می تواند استراتژی ها  

سفید   مالی  تأمین  جهت  در  را  دانشگاه  بازیگران  تصمیمات  های  بخشی  انگیزه  و 

 ت کند. هدای

می توان در میدان بازی مشخصی، با استفاده از ابزارها و روش های    ، در عین حال

اقدام کرد چرا که   دانشگاه  اختصاصی  درآمدهای  افزایش  به  اجتماعی،  مالی  تأمین 

تأمین مالی اجتماعی یک مخزن بکر و دست نخورده در زمین اقتصاد ایران است و  

 می توانند در آن فعالیت کنند.  ها دانشگاهکه هنوز جاهای خیلی زیادی وجود دارد 

منظور از لزوم توجه به آمایش مالی در دانشگاه، ضرورت بازاندیشی در تأمین مالی  

و   عالی  آموزش  و  هادانشگاهمؤسسات  هنجاری  کارکردهای  چارچوب  در  دولتی  ی 

لی  تکنیکی دانشگاه و یافتن ترکیب مناسبی از امکانات در راستای تقویت اهدای ما

(. هر چند در این چارچوب، بایستی به تقویت راهکار 2و تدارک مالی است)شکل  

و نیز توجه به    (Financing( در برابر راهکار تدارک مالی )  Fundingاهدای مالی )  

هنجاری) تکنیکال  Normative functionsکارکردهای  کارکردهای  برابر  در   )

(Technical functions    .وزن و اهمیت بیشتری داده شود ) 
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 مدل آمایش مالی آموزش عالی  – 2شکل 

 

 مالی  تأمین نقش دولت در  

های ایجاد  بحران های مالی، ضرورت و چالشآموزش عالی و عدالت تخصیصی:  

یک حکمرانی جدید را برای بخش آموزش عالی به وجود آورده است. در شرایطی 

به   دولتی  شده  داده  تخصیص  بودجه  موسسات   هادانشگاهکه  است،  کاهش  به  رو 

عالی به سختی می بازیگران و آموزش  از قبل کارا عمل کنند. چگونه  توانند، بیش 

توانند بر این مشکالت غلبه کنند؟ پاسخ در حکمرانی خوب وزش عالی میفعاالن آم

حکمرانی خوب، دفاع از شأن، حیثیت و .  (Hénard and Mitterle, 2010, p.2)است

جایگاه سازمان، بخش و یا یک کشور نیز هست. این امر چگونه حاصل می شود؟ با  

برابر ذینفعان آموزش عالی و    مسئولیت پذیری مدیران و مسئوالن وزارت علوم در 

حکمرانی   های  شاخص  از  یکی  هم  پذیری  مسئولیت  آنان.  های  خواسته  پیگیری 

 خوب است. 

تقویت تدارک•
مالی

کارکردهای •
تکنیکال

تقویت اهدای •
مالی

کارکردهای •
هنجاری

Normativ
e 

functions
Funding

Financing
Technical 
functions
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یکی از ابعادی که وزارت علوم نتوانسته است از استحقاق خود دفاع کند در زمینه 

دریافت بودجه است. به عبارت دیگر، وزارت علوم نه تنها از شأنیت و اقتدار خود در  

قانونی نتوانسته دفاع کند بلکه به هنگام تخصیص بودجه    حقوقی و  یاراتزمینه اخت 

آنگونه که   را  نتوانسته مسئوالن کشور  و  نبوده  برخوردار  باالیی  زنی  از قدرت چانه 

 بایسته است نسبت به اهمیت بخش آموزش عالی مجاب سازد. 

وج دانشگاه  از  خارج  زیادی  علمی  نهادهای  که  توسعه  حال  در  کشورهای  ود  در 

مهم دانشگاه  مهمندارد،  عمالً  و  علمی  محور  است.  ترین  علم  رشد  پایگاه  ترین 

از این دیدگاه نمی توان گفت که دولت مسئولیتی در قبال آموزش عالی   بنابراین، 

ها، خود را از طریق یارانه به دانشگاهکمک و  ندارد. کاهش توان دولت در پرداخت  

می نشان  عالی  آموزش  کیفیت  پژوهش،    دهد. کاهش  و  آموزش  پایین  کیفیت 

نیروی انسانی متخصص و ماهر می انجامد و در نتیجه   یتکاهش کیفهمچنین به  

های رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها با مشکالت  اهداف برنامه

و موسسات آموزش عالی    هادانشگاهعدیده ای مواجه خواهد شد و این امر، کارکرد  

اساسی   نقش  که  چرا  برد،  خواهد  سئوال  زیر  استراتژی هادانشگاهرا  اتخاذ  های  ، 

کشور  توسعه  و  رشد  جهت  ماهر  و  متخصص  انسانی  منابع  توسعه  جهت  سنجیده 

 است.

یک بحث اساسی و بسیار مهم که کمتر به آن توجه می شود این است که آیا میزان 

و  اعتبارات  مالی،  کشور    منابع  یک  عالی  آموزش  و  علوم  بخش  به  که  ای  بودجه 

نه؟   یا  است  بوده  عادالنه  و  منصفانه  ها  بخش  سایر  به  نسبت  یافته،  از  اختصاص 

می موضع  دو  در  جوامع  مرسوم،  اقتصاد  علم  بیندیشند: دیدگاه  عدالت  به  توانند 

امیال خود؛ و دوم ه و  نیازها  به  امکاناتشان  نگام  نخست هنگام تخصیص مواهب و 

اصلی   عوامل  کنیم  فرض  جامعه.  اعضای  بین  تخصیص  آن  نتایج  و  پیامدها  توزیع 

وجود  طبیعی  اولیه  مواد  و  زمین  انسانی،  نیروی  سرمایه،  از  اعم  جامعه  در  تولید 

ای مقدار محدود و معینی از این عوامل را در دست دارد. اما  داشته باشد؛ هر جامعه

بیشمار مقدار  به  جامعه  هر  است.  متقابالً  نیازمند  هم  خدمت  و  کاال  این ی  اینکه 

ای عادالنه تخصیص یابد را  عوامل اولیه، برای تولید کاالها و خدمات مختلف به گونه
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تخصیصی نهاده1»عدالت  نام  فر،«  باستانی  و  عدالت  1386اند)رنانی  واقع،  در   .)

م امور   به  جامعه  محدود  منابع  آیا  که  دارد  توجه  موضوع  این  به  و  تخصیصی  هم 

 . 2اولویت دار اختصاص می باید یا نه

انداز؛   ایران کشوری خواهد    1404در سال  چنانکه می دانیم بر مبنای سند چشم 

به   منطقه.  سطح  در  فناوری   و  علمی  اقتصادی،  اول  جایگاه  با   یافته  توسعه  بود 

هره  ایران برای حرکت به سوی توسعه بایستی از دو بال اقتصاد و علم بعبارت دیگر،  

تاکید شده   اقتصاد دانش  به  نیز بر ضرورت توجه  باال دستی  اسناد  جوید. در سایر 

در   و هم  کشور  علمی  پیشرفت  در  هم  عالی  آموزش  بخش  که  است  بدیهی  است. 

 پارادایم اقتصاد دانش، نقش محوری ) اگر نگوییم مهم ترین نقش( را داراست. 

وزارت  در   تشکیل  فناوریقانون  و  تحقیقات  همچون   علوم،  اهدافی  عتف(  )وزارت 

متخصص،  انسانی  نیروی  تأمین  کشور؛  فنی  و  علمی  آموزشی،  موقعیت  اعتالی 

مهارت و  دانش  سطح  ارتقاء  و  انسانی  منابع  فنی  توسعه  این  های  عهده  به  جامعه، 

علمی،   نظام  اصلی  متولی  گفت  توان  می  اساس  این  بر  و  شده  گذاشته  وزارتخانه 

البته وزارتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها  زارت علوم است.  پژوهشی و فناوری کشور، و

و نهادهای دیگری نیز با حوزه دانش، پژوهش و فناوری مرتبط هستند، اما بر اساس  

 
1 - Allocative Justice 

جمهور    - 2 نسبت  رئیس  بودجهنیز  الیحه  از  انتقادها  بود  1397سال    به  مردم  گفته  از  من   :

ها  نورافکن ها باید روی ردیف  . را رها نکنید و ببینید در بودجه چه خبر است  97خواهم بودجه  می

را کجا خرج کرده بودجه  باید اعالم کنند  اتاقبرود همه دستگاه ها  باید در  ای و  های شیشهاند، ما 

بگیریم. قرار  می  شفاف  همه جوانان  از  و  ایران  مردم  بودجه  از  مسأله  این  نکنید،    97خواهم  رها  را 

ها وارد شود. همه  ها باید در همه ردیفنورافکن  ادامه دهید و ببینید در بودجه چه خبر است و این

گیرند باید به مردم اعالم شود که بودجه را کجا خرج کردند  بودجه می  97هایی که در سال    دستگاه

است. آغاز شده  که  است  مسیر خوبی  این  بودجه  و  به  میراجع  مردم صحبت  میها  و  گویند  کنند 

گویند  کنند، میاین حق مردم است. مردم دارند مقایسه می  فالن دستگاه چرا باید اینقدر پول بگیرد.

می اعتراض  گذاشتید.  برایش  بودجه  تومان  میلیارد  اینقدر  فرهنگی  دستگاه  میفالن  و  گویند  کنند 

 (. 1396)روحانی، چرا اینقدر زیاد 



 هاسازی تأمین مالی دانشگاه مردمی 50

است.   علوم  وزارت  امور،  این  اولیه  و مسئول  متولی  به حال  قانون،  در شرایطی که 

شود،   می  رانده  سخن  دانش  و  علم  اهمیت  از  دائم  مقدطور  افزایش  آیا  نرخ  و  ار 

است؟   وزارتخانه  این  اهمیت  و  جایگاه  با  متناسب  عتف  وزارت  مالی  اعتبارات 

بپرسیم  باید  به دستگاه  همچنین  بودجه  اختصاص  ما مالک  در کشور  اصوال  ها  که 

 شود؟چیست و منابع مالی کشور با چه معیاری بین سازمان های مختلف، توزیع می

های توسعه نیافته ) یا کشورهای درحال توسعه  ابتدا اشاره کنیم یک ویژگی کشور

یا کشورهای عقب نگه داشته  یا کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال انتقال  

یا هر اسم دیگری که بر آنها بگذاریم( این است که در آنها همه چیز در اولویت شده 

هستند، اَبَرمسئله  جنس  از  مشکالتی  از  پر  کشورها  این  که  چرا  دارد،  یعنی    قرار 

مسائلی که دارای ابعاد متعددی بوده و راه حل های ساده ای برای رفع آنها وجود  

اعتیاد یا مشکل فرار مغزها که   ندارد. مثال مشکل آلودگی محیط زیست یا مشکل 

مشکالت   یا  باشد.  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  دارای  تواند  می 

ترافیک همزمان  که  کالنشهرها  در  تصویری(، زندگی  و  صوتی  آلودگی)تنفسی،   ،

جُرم، بیماری های روانی و موارد دیگر را در خود دارد و به راحتی نمی توان برای 

آنها راه حلی یافت. اما در نهایت و در عمل، چه چیز مشخص کننده میزان اولویت 

پاسخ:  است؟  باالی کشور  رده  از دیدگاه مدیران  به بخش دیگر،  نسبت  یک بخش 

متعارف،    میزان» تعارفات  از  فارغ  دیگر،  عبارت  به  بخش«.  آن  به  بودجه  تخصیص 

این میزان اختصاص بودجه به بخش ها، سازمان ها و صنوف شغلی است که اهمیت 

 آنها را نزد مسئوالن نمایان می کند. 

از  کمتر  بسیار  تابعه  های  سازمان  و  علوم  وزارت  بودجه  که  است  این  واقعیت 

اهمیت این وزارتخانه است. این در شرایطی است که مسئوالن کشور ها و  استحقاق 

همواره از حمایت از علم و پیشرفت علمی کشور صحبت کرده اند و از موفقیت های  

و موسسات زیر نظر وزارت عتف به دست    هادانشگاهکه عمدتاً توسط    1علمی کشور

بالیده خود  به  دستاوردها  آمده،  این  با  متناسب  اما  مالی  اند،  منابع  ی  هادانشگاهبر 

 
با یک درجه ارتقا، از    2020ایران در سال  ،  سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالمبه گفته    - 1

 (.1399)دهقان، تولید علم در دنیا قرار گرفت  15نظر کمی در جایگاه 
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بودجه کل کشور در سال   مثال،  به طور  اند.  نیافزوده    1744معادل    1398دولتی 

سال   این  در  دولت  عمومی  بودجه  و  تومان  میلیارد  تومان    520هزار  میلیارد  هزار 

قانون،    13400بودجه مصوب وزارت علوم    و در آن، (،  1400بوده است)شناسنامه 

دهم درصد    8(. به عبارت دیگر، تنها حدود  1398بناک،  میلیارد تومان تعیین شد)تا

  هادانشگاهدرصد از بودجه عمومی دولت به وزارت علوم و    6/2از بودجه کل کشور و  

و موسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر این وزارتخانه اختصاص یافت که با توجه به  

زی است. این  در رشد و پیشرفت علمی کشور، نسبت بسیار ناچی  ها دانشگاهاهمیت  

در حالی است که طی سال های گذشته میزان حمایت مالی از طریق منابع عمومی  

عنوان مثال، طبق الیحه بودجه   به  بلکه کمتر هم شده است.  بیشتر نشده  تنها  نه 

و موسسات تابعه از بودجه  نسبت سهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1394سال 

. (1393)روشن،  درصد بود  9/3و    1/ 2رتیب  کل کشور و بودجه عمومی کشور به ت

تهران در سال های   بودجه شهرداری  آنکه  ترتیب حدود   1398و    1394طُرفه  به 

 (. 1398هزار میلیارد تومان بوده است)رسولی،  24و  18

ها  با وجودی که تعداد دانشجویان به خصوص در مقطع ارشد و دکتری در دانشگاه

و شرایط رفاهی به تناسب افزایش دانشجویان رشد   افزایش یافته، اما امکانات علمی

های بزرگ و مادر کشور، برای فرار از تنگنای مالی  نکرده است. بسیاری از دانشگاه

سال روی در  پولی  دانشجوی  جذب  و  دانشگاهی  پردیس  تاسیس  به  اخیر  های 

به    –  هادانشگاهاند، اما پردیس ها و دانشجویان پولی نیز تکافوی نیازهای مالی  آورده

برتر کشور  هادانشگاهویژه   به عنوان نمونه رئیس دانشگاه صنعتی  را نمی  -ی  دهد. 

توانیم به بودجه دولتی اکتفاء کنیم و این کمبود بودجه   شریف می گوید: ما نمی 

به سمت و سویی حرکت کنند که در رسالت آنها    ها دانشگاهباعث شده که برخی از  

 (. 1395ان جوان، نیست) باشگاه خبرنگار

ی برتر انجام می گیرد اما  ها دانشگاه درصد تولید علم کشور توسط    75با وجود آنکه  البته،  

گالیه دارند که با بودجه های فعلی نمی توان شاهد شکوفایی    ها دانشگاه مسئوالن این  

در سال    ها دانشگاه بیشتر توانمندی های این مراکز در کشور بود. به گفته روسای این  
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درصد رشد داشته و این میزان رشد نمی تواند پاسخگوی    10بودجه آنها حدود    1396

باشد و تنها می توان حقوق کارمندان و اساتید را    ها دانشگاه نیازهای آموزشی و پژوهشی  

از   که  است  حالی  در  این  داد.  فروش    ها دانشگاه افزایش  طریق  از  که  رود  می  انتظار 

پژوهش های کاربردی و پذیرش دانشجوی نوبت دوم و    خدمات، انتقال فناوری، اجرای 

پولی درآمدهای اختصاصی خود را افزایش دهند، اما آنچه در عمل برای بهبود وضعیت  

اختصاصی   این    ها دانشگاه درآمدهای  با  پولی است و  افزایش دانشجویان  افتد  اتفاق می 

(. در چنین 1395،  )خبرگزاری مهر  لطمه می بیند   ها دانشگاه شرایط، کارکرد پژوهشی  

شرایطی، همین بودجه پژوهشی اندک در تخصیص بین تحقیقات نظری و تحقیقات 

فناورانه و کاربردی روزمره، به سوی تأمین مالی گروه دوم گرایش می یابد.  این در  

اصلی ترین نیاز جامعه ایران، نظریه پردازی است. فقر نظریه، ریشه حالی است که  

ایران   توسعه  به  مربوط  وقتی که چالش های فکری  تا  است.  ایران  نیافتگی  توسعه 

کجاست؟  پردازی  نظریه  مهد  اما،  داد.  نخواهد  روی  ایران  در  توسعه  نشود،  مرتفع 

و موسسات پژوهشی    ها گاهدانش. برای کشور ما مهم ترین کارکرد  هادانشگاهپاسخ:  

دولتی بایستی به » تولید نظریه « و انجام تحقیقات پایه، با هدف رفع مشکالت و  

کاالی   یک  هم  »نظریه«،  یابد.  تغییر  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  توسعه  موانع 

تولیدکنندگان کاالی عمومی مورد    ها دانشگاهعمومی است. پس   به عنوان  بایستی 

د و  دست  و  تام  اولویت  حمایت  در  آنها  و  گرفته  قرار  قانونی  و  اقتصادی  بازانه  ل 

بر  روز  هر  و  داریم  زیادی  فاصله  آن  با  که  وضعیتی  گیرند.  قرار  منابع  تخصیص 

 وخامت اوضاع در این زمینه افزوده می شود.

اَرو  کِنِت  چون  ای  برجسته  اقتصاددان  پایه   1حتی  تحقیقات  است  یعنی    2معتقد 

های  ی آنها به شکل دروندادهای اطالعاتی برای سایر فعالیتتحقیقاتی که بروندادها

می کار  به  مخترعانه  و  دریافت مبتکرانه  است  شایسته  که  را  پاداشی  احتماال  رود، 

در  نمی واقع  در  )و  صنایع  و  ها  شرکت  از  خارج  در  پایه،  تحقیقات  اغلب  کنند. 

 
بود که   آمریکایی  اقتصاددان (  2017فوریه  21 – 1921اوت   Kenneth Arrow( )23کنت ارو ) - 1

همراه    1972در سال   هیکسبه  دریافت    جان  به  نوبلموفق  او  د  جایزه  امروز،  به  تا  شد.  اقتصاد  ر 

 جوانترین فرد برای دریافت این جایزه است.
2 - basic research 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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تخصهادانشگاه اگر  و  گیرد  می  انجام  اشخاص(  و  دولتی  موسسات  به ،  منابع  یص 

بازار بسپاریم در آن صورت، تخصیص کمتر به مکانیسم  را  اینگونه    1ابتکارات  برای 

دهد می  روی  از    (Arrow, 1962).تحقیقات  دانشگاهی  تحقیقات  نتایج  این،  بنابر 

جنبه  از  برگزاری بسیاری  ژورنال،  انتشار  شود:  می  محسوب  عمومی  کاالی  ها 

های  فعالیتبه عالوه،    (Brown,1998,p. 82).یکنفرانس و سایر شیوه های ارتباطات

به حکمرانی   متمایل  بیشتر  دامنه،  لحاظ  از  هم  و  ماهیت  لحاظ  از  هم  دانشگاهی، 

و   پایه  دانش  انتشار  که  حالی  عین  در  مثال  انتفاعی.  تا حکمرانی  است  غیرانتفاعی 

حقوق   حمایتی  حوزه  در  پایه،  تحقیقات  چون  اما  است  ارزشمند  پایه  کشفیات 

انتفا از انجام این نوع تحقیقات استقبال مالکیت قرار نمی گیرد، لذا بنگاه های  عی 

موسسات   توسط  عموماً  پایه  دانش  توسعه  و  ترویج  عوض،  در  و  کنند  می  کمتری 

به خاطر نقش و جایگاهشان به عنوان   ها دانشگاهغیرانتفاعی صورت می گیرد. البته  

بشردوستانه  و  اجتماعی  اهداف  تحقق  برای  ای  وسیله  نیز  و  فرهنگی  مخازن 

بیمتعدد  هایکمک ولی  کنند.  می  دریافت  خصوصی  و  عمومی  منابع  از  شک،  ی 

تمایل افراد و شرکت های انتفاعی برای مشارکت در چنین اموری کمتر است مگر  

بردارند این جهات گام  در  تا  وادار کند  را  آنها  قانونی،  ملزومات    ,Masten) اینکه 

1995).    

ای که در مورد تحقیقات مربوط ، در مطالعه  2در همین ارتباط، محمد اَسالم حنیف  

در  زمینه  این  در  اندک  های  پیشرفت  ریشه  داده،  انجام  اسالمی  اقتصاد  مفهوم  به 

تحقیقات   از  حمایت  و  پایه  های  پژوهش  از  حمایت  کاهش  را  اسالمی  کشورهای 

کاربردی می داند. وی با طرح این سئوال که آیا تحقیقات تئوریکی، اهمیت دارد؟  

ب آری، چه کسی  و اگر  را هدایت  آن  باید  و چه کسی  کند؟  مالی  تأمین  را  آن  اید 

بودجه  و  مالی  تأمین  روزافزونی،  طور  به  و  ساله  همه  دهد  می  پاسخ  نماید؟  اداره 

شود.  های غیر مهندسی و غیر علـوم پایه، ناسـودآور قلمداد میپژوهش، برای رشته

 
1 - underallocation 

2  - Haneef, Mohamed Aslam 
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و مؤسسات پژوهشی،    ها دانشگاهدر شرایطی است که تأمین کننده مالی اصلی   این

دولتی   مالی  تأمین  که  است  این  وضعیت  این  از  احتمالی  درس  یک  است.  دولت 

بر اقتصاد بازار آزاد ممکن است بهترین راه تأمین مالی پژوهش به ویژه برای  مبتنی  

 .(Haneef, 2009)کشورهای اسالمی نباشد

ز به توسعه دارند به اعتقاد حنیف، در شرایطی که همۀ ابعاد اقتصادهای اسالمی نیا

درس اسالمی،  اقتصادهای  تاریخ  اما  نیز  و  خود  اقتصادی  تاریخ  از  درستی  های 

اقتصادی غرب نیاموخته اند. اگر نگاهی به تاریخ اندیشه اقتصادهای غربی بیندازیم  

می در  روشنی  قرون  به  طی  که  و   19و    18یابیم  تحقیقات  از  بسیاری  میالدی، 

مکوشش توسعۀ  صرف  فکری،  بنیانهای  به  مربوط  اقتصادهای  باحث  فکری  های 

روش فلسفه،  افکار،  تاریخ  است.  شده  مفاهیم  مدرن  به  مربوط  مباحث  و  شناسی 

ذهن بهترین  »سازندگان« بنیادی،  همۀ  داشت.  مشغول  خود  به  را  دوران  آن  های 

نوشته و  وقت  روزگار،  آن  در  مدرن  موضوعات اقتصادهای  چنین  به  را  خود  های 

دادند. در عصر حاضر نیز استادان، پژوهشگران و اقتصاددانان  صاص مییی اختاساسی

حوزه می در  کار  دیسیپلینهایی  و  فکریکنند  میهای  توسعه  را  که  یی  دهند 

 اند.  متفکران گذشته، آن را بنیان گذاشته 

برای   اسالمی  کشورهای  اشتیاق  گذشته  های  دهه  طی  که  است  حالی  در  این 

بنیا مفاهیم  به  حرکت پرداختن  یک  سوی  به  و  یافته  کاهش  تحقیقات  در  دی 

حوزه یعنی  کاربردی  قهقرایی  تکنولوژی    [های  و  مهندسی  پایه،  علوم  تغییر   ]در 

داده حلمکان  راه  به  ای«  »متظاهرانه  شکل  به  تا  و  اند  جاری  مسائل  برای  هایی 

هیم  شود که خالی از مفادرجه دو، دست یابند. در این کشورها تحقیقاتی دنبال می

دارای کارفرمای   ]کوتاه مدت و جاری  [اساسی است و تنها تحقیقات کاربردی عینی 

هستند. گرچه اهمیت اینگونه تحقیقات قابل انکار نیست، اما    1تجاری و کاربر پسند 

شالوده تحقیقات  بیشتر،  در  بایستی  گیرد.  قرار  حمایت  و  توجه  مورد  بنیادی  و  ای 

های محکم و قوی از تحقیقات مفهومی انجام گرفته است که غرب، در گذشته، پایه

ازند. در حالی که در مورد  توانند به تحقیقات کاربردی بپردآنها امروز با اطمینان می

 
1 - User- Friendly 
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ای پرداخته شده باشد،  کشورهای اسالمی، بدون اینکه به قدر کافی به مفاهیم پایه

 اند.  به سراغ تحقیقات کاربردی رفته

اولویت قرار گیرند. چرا که    تحقیقات اساسی و مفهومی، شایسته این است که در 

می بالقوه  طور  به  تحقیقات،  آیندهاینگونه  در  منجر    توانند  بیشتری  تحقیقات  به 

افزایش   و  جدید  محققان  آمدن  وجود  به  به،  منجر  تحقیقات،  از  حوزه  این  شوند. 

نفع یا عامل اصلی  شود.  ذیهای تحقیقاتی در حوزه های بین رشته ای میهمکاری

و مؤسسات پژوهشی است. ضمن   هادانشگاهدر تحقیقات مربوط به اقتصاد اسالمی،  

بایستی   آنها  مسئولیتاینکه  بتوانند  تا  باشند  مستقل  مدیریتی،  لحاظ  پذیرتر، به 

ای و اساسی اولویت  رود را برآورده سازند. باید تحقیقات پایهانتظاراتی که از آنها می

و   آکادمیک  تحقیقات  ضرورت  و  اهمیت  باید  خود  بقای  برای  صنعت  قرارگیرد، 

ن مالی تحقیقات مربوط به دانشگاهی را دریابد. صنعت، به مقدار الزم قادر به تأمی

 های دیگر در این زمینه با محدودیت مواجهند)همان(. خود، هست. اما بخش

نتیجه اینکه در بودجه بندی کشور، بین بخش ها و وزارتخانه های مختلف، عدالت 

تحقق   در  عتف،  وزارت  تا  شود  می  باعث  رویکرد  این  و  نشده  رعایت  تخصیصی 

مشکال با  خود  سنگین  های  شرایطی  مسئولیت  در  این  گردد.  مواجه  ای  عدیده  ت 

اکنون،   هم  که  حتی    هادانشگاهاست  کشور،  پژوهشی  و  عالی  آموزش  موسسات  و 

برای حفظ وضع موجود، با کسری بودجه مواجهند. حال آنکه تحت مقتضیات جدید  

جهانی و گسترش پاردایم هایی مثل یادگیری در همه دوران زندگی، جامعه دانش  

و جامع ارتقاء  بنیان  برای  مالی  تأمین  نیازمند  به شدت  موسسات  این  یادگیرنده؛  ه 

داخلی   کارایی  موضوع  البته،  هستند.  خود  از   هادانشگاهکیفیت  بهینه  استفاده  و 

می توانند با مکانیزم هایی، اتالف منابع کمتر و تخصیص    ها دانشگاهمنابع و اینکه  

 مورد توجه قرار گیرد.    درونی بهتری داشته باشند، در جای خود می تواند

در ایران، دولت، نقش بایسته خود در آموزش عالی را به عهده نگرفته و  طور کلی،  به

از طریق دوره های شهریه ای توسط خود  غالب هزینه این مقطع  های تحصیل در 

مردم پرداخت می شود. این در حالی است که در  اکثریت قریب به اتفاق کشورهای  
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نق دولت  بررسی  پیشرفته،  دارد.  عالی  آموزش  های  هزینه  تأمین  در  را  اصلی  ش 

شاخص سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در تأمین هزینه های آموزش عالی به  

 نسبت تولید ناخالص داخلی گواهی بر این مدعاست.  

معمول،   طور  سهبه  عالی،  آموزش  اقتصاد  ادبیات  بررسی   در  برای  عمده  شاخص 

و سهم دولت در تأمین هزینه های  سازی آموزش عالی یک کشور  وضعیت خصوصی

شاخص نسبت    -1ها عبارتند از:  گیرند. این شاخصمورد توجه قرار میاین بخش،  

شاخص    -2  ،آموزش عالی  به کل مؤسسات  دولتی  آموزش عالی  تعداد مؤسسات

  -3به کل دانشجویان، و    عالی دولتیآموزش  مؤسسات    تعداد دانشجویاننسبت  

هزینه تأمین  در  دولتی  بخش  سهم  تولید شاخص  نسبت  به  عالی  آموزش  های 

   .1ناخالص داخلی 

اما این شاخص ها، آیینه تمام نمای مسئولیت پذیری دولت در تأمین منابع بخش  

مورد   در  مثالً  دهد.  نمی  انعکاس  را  عمومی  کاالی  یک  عنوان  به  عالی  آموزش 

، فرض کنید در  به کل دانشجویان  دولتیشاخص نسبت تعداد دانشجویان مؤسسات  

کشور   در    70یک  دانشجویان  تعداد  عالی  مؤسسات  و    ها دانشگاهدرصد  آموزش 

از این شاخص، می توان نتیجه گرفت که دولت   اند. آیا  دولتی مشغول به تحصیل 

ب قبال  در  را  خود  های  مسئولیت  و  وظایف  خوبی  به  عالی  آن کشور  آموزش  خش 

انجام داده است؟ پاسخ منفی است، چرا که ممکن است بسیاری از دانشجویانی که  

عالی دولتی هستند،  مؤسسات  و    ها دانشگاهدر   باشندآموزش  برای تحصیل    مجبور 

یک   به  این،  بنابر  بپردازند.  را  آموزشی  های  هزینه  و  کنند  پرداخت  شهریه  خود 

یق تری از مسئولیت پذیری دولت به دست  شاخص تکمیلی نیاز داریم تا تصویر دق

قرار  نیز  عالی کشور  آموزش  مسئوالن  استفاده  مورد  بعدها  که  این شاخص  آوریم. 

اصل   تحققق  »راهکارهای  نام  به  تحقیقی  این سطور در  نگارنده  توسط    44گرفت، 
 

 Total expenditure per)شاخص نسبت هزینه سرانه دانشجو به درآمد سرانه یک کشور  البته، - 1

student  as a % of GDP per capita  )  یک شاخص کلی است که میزان مخارج و هزینه هایی ،

که یک کشور به طور کلی)اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی( برای آموزش عالی صَرف می کند  

را نشان می دهد و عموماً، نشانگر میزان اهمیتی است که یک جامعه برای آموزش عالی خود قائل  

 است. 
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بار در کشور، معرفی شد و آن،   اولین  برای  عالی«  اساسی در بخش آموزش  قانون 

جویان کشور به شهریه پرداز و غیرشهریه پرداز بود که تعداد دانشجویان تقسیم دانش

ای و یا دانشجویان رایگان را صرفنظر از محل تحصیل دولتی یا غیردولتی، از  شهریه 

در سال تحصیلی  (. طبق محاسبات انجام گرفته،  1387کرد)روشن،  هم تفکیک می

های  درصد در دوره 12تنها  درصد دانشجویان، شهریه پرداز و 88معادل  1384-85

به    1393–94در سال تحصیلی  روزانه رایگان مشغول به تحصیل بودند. این نسبت  

با   برابر  پرداز،   16و    84ترتیب  دانشجویان شهریه  نسبت  کاهش  البته  شد.  درصد 

های رایگان دولتی  طی این دو دوره، الزاماً به معنای افزایش تعداد دانشجویان دوره

این می تواند به خاطر کاهش تقاضا و کاهش تعداد دانشجویان شهریه  نیست، بلکه  

 پرداز باشد. 

ایران، گسترش دوره های شهریه ای تحت لوای خصوصی سازی آموزش  البته، در 

شناسی   آسیب  چند،  هر  گرفت.  صورت  عالی،  آموزش  گسترش  هدف  با  و  عالی 

ام طلبد،  بیشتری می  مجال  ایران  در  عالی  آموزش  سازی  کلی   خصوصی  طور  به  ا 

بدون   کرد:  خالصه  چنین  توان  می  را  کشور  عالی  آموزش  سازی  خصوصی  روند 

حضور بخش خصوصی واقعی در کنار نقش گسترده بخش دولتی و شبه دولتی در  

حضور  بدون  کیفیت،  ارزیابی  و  نظارت  های  چارچوب  بدون  رقابت،  بدون  آن، 

بخ از  قانونی  و  مالی  های  حمایت  بدون  خارجی،  و  موسسات  واقعی  خصوصی  ش 

 (. 1388بدون مبانی نظری مشخص)روشن، 

کارگیری   به  مستلزم  آموزشی،  واحدهای  توسط  آموزشی  خدمات  ارائه  و  تولید 

یـادگیری است، که این خود    –ها و عوامل مشخصی در یک فرایند یـاددهی  نهاده

،  1383های مقتضی و تأمین منابع مالی مورد نیاز است)نادری،  مستلزم صرف هزینه

همچنین،  195ص:   شاخص  (.  لیگاتنه،  مطالعه  دولتی  طبق  مالی  تأمین  درصد 

آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های حکمرانی آموزش عالی  

 (. Ligatne, 2013است)  

، هزینه های صورت گرفته برای بخش آموزش عالی به تفکیک    2داده های جدول   
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نشان می دهد. سازمان    OECDمهم ترین کشورهای عضو   دولتی و خصوصی را در  

المللی است که اغلب اعضای  یک سازمان اقتصادی بین  1همکاری اقتصادی و توسعه

د. چنان  ندهآن را کشورهای ثروتمند جهان و دارای اقتصادهای نیرومند تشکیل می

بین   در  در    25که هویداست،  تفوق بخش دولتی  اصلی،  روند  بررسی،  مورد  کشور 

درصد هزینه های صرف شده  پرداخت هزینه های آموزش عالی است به طوری که  

یا   داخلی  ناخالص  تولید  از  عالی  آموزش  درصد   1/1به طور متوسط     GDP برای 

و   دولت  است  5/0برای  خصوصی  بخش  برای  عبارت (OECD, 2014)درصد  به   .

دیگر، تأمین مالی دولت برای آموزش عالی بیش از دو برابر مبلغی است که بخش 

کشور این جدول، سهم بخش دولتی    25کشور از    21خصوصی هزینه می کند. در  

از بخش خصوصی است و  تنها در چهار   در تأمین هزینه های آموزش عالی بیش 

ژاپن، کره جنوبی و آمکشور   را  استرالیا،  غالب  ریکا است که بخش خصوصی، وجه 

آلمان،  دارد.   فرانسه،  فنالند،  دانمارک،  بلژیک،  اتریش،  کشورهای  در  اینکه  ضمن 

ایتالیا، نروژ و سوئد سهم هزینه های آموزش عالی با منشاء بخش خصوصی، بسیار 

اندک و قابل صرفنظر کردن است. بنابر موضوعات مطرح شده در این مبحث، توصیه 

برنامه  سیاست برای  در    هفتمی  عالی  آموزش  مالی  تأمین  استراتژی  که  است  این 

کشور ما بایستی تغییر کند به طوری که دولت با بر عهده گرفتن مسئولیت بیشتر  

در تأمین مالی آموزش عالی، رشد دوره های شهریه ای پذیرش دانشجو ) به جز در  

غیرانتفاعی( را متوقف کرده و با تمرکز بر ارتقاء    –موسسات آموزش عالی غیردولتی  

موتور   عنوان  به  عالی  آموزش  استراتژیک  نقش  خوب،  حکمرانی  طریق  از  کیفیت 

 حرکت به سوی توسعه و بهکامی ملت ایران را بپذیرد.  
 

  

 
1  - Organisation for Economic Co-operation and Development –OECD 
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به تفکیک منبع   GDP درصد هزینه های صرف شده برای آموزش عالی از  - 2جدول  

   OECDخصوصی، در برخی کشورهای  -دولتی 

 نام کشور
کل هزینه های صرف  
 شده برای آموزش عالی

هزینه های دولتی 
صرف شده برای  

 آموزش عالی 

هزینه های بخش خصوصی  
صرف شده برای آموزش  

 عالی 

 9/0 7/0 6/1 استرالیا 
 1/0 4/1 5/1 اتریش 
 1/0 3/1 4/1 بلژیک 
 2/1 6/1 8/2 کانادا 

 3/0 2/1 4/1 جمهوری چک 
 1/0 8/1 9/1 دانمارک 
 1/0 9/1 9/1 فنالند 
 2/0 3/1 5/1 فرانسه 
 2/0 1/1 3/1 آلمان 
 3/0 2/1 5/1 ایرلند 

 8/0 9/0 7/1 اسرائیل
 2/0 8/0 0/1 ایتالیا 
 0/1 5/0 6/1 ژاپن 

 9/1 7/0 6/2 کره جنوبی 
 4/0 9/0 3/1 مکزیک 
 5/0 3/1 8/1 هلند

 5/0 0/1 5/1 نیوزیلند 
 1/0 6/1 7/1 نروژ 

 3/0 0/1 3/1 لهستان 
 4/0 0/1 4/1 پرتقال
 3/0 0/1 3/1 اسپانیا 
 2/0 6/1 7/1 سوئد 

 - 3/1 - سوئیس 
 3/0 9/0 2/1 بریتانیا 
 8/1 9/0 7/2 آمریکا 

متوسط کشورهای  
 OECDعضو 

6/1 1/1 5/0 

 (OECD, 2014)منبع:  
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 ی جهان ها دانشگاهمنابع درآمدی برخی کشورها و  

و مؤسسات    هادانشگاهدرآمدی و منابع تأمین مالی  1به طور کلی می توان مَمَرهای 

 گروه زیر تقسیم بندی کرد:   11آموزش عالی، مرسوم در دنیا را حداقل به 

 منابع مالی و کمک های بالعوض دولتی و عمومی  -1

 درآمدهای ناشی از شهریه و ارائه خدمات آموزشی)به متقاضیان داخلی(  -2

درآمدهای ارزی ناشی از شهریه و ارائه خدمات آموزشی)به متقاضیان خارج از  -3

 المللی(دانشجویان بین کشور و

 درآمدهای تحقیقاتی و ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره علمی  -4

 درآمدهای ناشی از موقوفات  -5

 کمک های مالی بالعوض فارغ التحصیالن دانشگاه -6

 درآمد ناشی از سرمایه گذاری -7

 کمک های مالی بالعوض افراد خَیِر و نیکوکار  -8

 کمک های مالی بالعوض سازمان ها و شرکت ها  -9

 های مالی بالعوض نهادهای بین المللی  کمک -10

 سایر منابع درآمدی) مثل اجاره اماکن دانشگاهی، درآمدهای انتشاراتی و ...(  -11

 بررسی تأمین مالی آموزش عالی در برخی کشورها:

در خود جای را  های جهان  از بهترین دانشگاهفهرستی بلندباال    انگلستان  انگلستان:

رتبه  براساس  است.  میان     ها   بندیداده  دنیا،  100از  برتر  در    10دانشگاه  دانشگاه 

متوجه    انگلستان کشور  این  مالی  منابع  تامین  نمودار  به  نگاهی  با  هستند.  واقع 

کمک  مشویمی بالعوض  که  نهاشورا انواع  های  دولتی  این  ی  عالی  آموزش  بر  اظر 

های  دارد. کمک  انگلستانهای  بیشترین سهم را در تامین منابع مالی دانشگاه  کشور،

 
 معانی واژه مَمَر در لغت نامه دهخدا: - 1

 .مبلغی کلی از این ممر به حصول پیوست ، مثال: طریق و راه و محل تحصیل درآمد

 . محل ارتزاق :روزی ممر

 . محل گذران ،وجه زندگی به دست آید ،جایی که از آن :ممر معاش

خانه ای در  ،  تو چراغی نهاده در ره باد، مثال:  جای عبور و گذرگاه  ، پُل،معبر  ، راه  ، گذارسایر معانی:  

 . ممر سیالبی
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ها  و دیگر کمک  آموزشهای مرتبط با تحقیقات،  ها خود شامل کمکبالعوض شورا

کمک کمکاست.  شامل  نیز  تحقیقات  به  مربوط  منابع  های  توسط  دریافتی  های 

هایی است که توسط دانشگاه با  مچنین قراردادها و پروژهدولتی برای تحقیقات و ه

 .  (1397)فرهیختگان، شودبخش دولتی و خصوصی منعقد می
 

 
 

 آمریکا 

پردانشگاه  از  عالی    های جهان ترین کشور آمریکا یکی  نظام آموزش  و دارای معتبرترین 

موسسه آموزش عالی دارد که تقریبا به   700است. ایاالت متحده آمریکا پنج هزار و    دنیا 

های آمریکا یک مقصد پیشرو در جهان  دهند. دانشگاه میلیون نفر خدمات ارائه می   22

های  ترین دانشگاه های آمریکا در صدر باکیفیت المللی است. دانشگاه برای دانشجویان بین 

رتبه  و  دارند  قرار  دانشگاه های    بندی  دنیا  دنیا  برترین  معمول،  های  طور    10از    به 

درصد آمریکایی    50دانشگاه برتر بیش از   100دانشگاه اول، هفت دانشگاه برتر دنیا و در  

 .هستند 

ین کشور حتی در ابینیم که  های آمریکا میاما با نگاهی به منابع درآمدی دانشگاه

دارای   کشور  یک  به  دولت هادانشگاهکه  از  مستقل  مالی،  لحاظ  به  و  خصوصی  ی 
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شوند،   باز هم    محسوب می  این و  عالی  آموزش  نظام  کلیت  در  و  در سطح کالن 

 .بیشترین منبع مورد استفاده آنها همان بودجه دولتی استکشور، 
 

 
 

 چین

از قدیمی یکی  را  بتوان چین  دانست؛  ترین  شاید  آموزشی در جهان  نظام  صاحبان 

 1950های اخیر تغییر شگرفی داشته است تا جایی که از سال  آموزشی که در سال

بوده آن  دانشجویان  افزایش  شاهد  بعد،  سیاستبه  از  یکی  با  ایم.  چین  که  هایی 

های چینی هرچند  جدیت دنبال کرد، افزایش تعداد دانشجویان خارجی بود. دانشگاه

خوش نمیروی  نشان  ایرانی  دانشجویان  به  حدود  ی  ساالنه  اما  هزار    500دهند، 

آیند و در این زمینه یعنی جذب دانشجوی خارجی، دانشجوی خارجی به چین می

 د)همان(. چین رتبه سوم جهان را در اختیار دار

 :ها در کشور چین به صورت زیر استانواع منابع درآمدی دانشگاه 

 های بالعوض دولتی کمک -1

 ایت مالی محلی حم -2

 شهریه  -3

 هدایا  -4

 سایر منابع  -5
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 دانشگاه ثروتمند آمریکای شمالی  20

معتبرترین   از  از وضعیت مالی برخی  آگاهی  برای  این قسمت  به  ها دانشگاه در  دنیا،  ی 

و  ثروتمندترین  موجز،  نوعی   ی ها دانشگاه پردرآمدترین   شکلی  به  که  شمالی    آمریکای 

ارزش  ی جهان نیز هستند، به تفکیک میزان و  ها دانشگاه پردرآمدترین   ثروتمندترین و 

مردمی  های  کمک  و  موقوفات  ها،  مقطع  دارایی  در  دانشجویی  ساالنه  شهریه  میزان   ،

ساالنه  تحقیقاتی  بودجه  و  علمی  هیئت  ساالنه  حقوق  متوسط   ,Barham)لیسانس، 

روارد را در نظر  ها دانشگاه (. برای مقایسه با ایران، مثاًل  3، معرفی می شوند)جدول  (2021

در این دانشگاه هزینه شد یک میلیارد و    2019بگیرید. بودجه تحقیقاتی که در سال  

.  1هزار میلیارد تومان می شود   30  بیش از   هزار دالر بود که مبلغی   160میلیون و    123

ب  مربوط  فقط  مبلغ که  دانشگاه محسوب  این  بودجه  گردد می ه یک  برابر  دو  از  بیش   ،

اینکه   1398وزارت علوم در سال   یا  با  یک    دریافتی متوسط    است.  عضو هیئت علمی 

دالر بوده است که با   226,394معادل  2019در این دانشگاه در سال   مرتبه استاد تمام 

میلیون تومان می شود یا   113میلیارد و    6تبدیل به واحد پولی ایران، مبلغ باور نکردنی  

 میلیون تومان.   509ماهانه حدود  

 
 1400 اوایل شهریور هزار تومان در  27با احتساب هر دالر حدود  - 1
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 )ارقام به دالر(آمریکای شمالی برخی شاخص های مالی بیست دانشگاه ثروتمند    -13جدول 

 نام دانشگاه 
ارزش دارایی ها،  

موقوفات و کمک های 
 مردمی

میزان شهریه 
متوسط ساالنه  

در مقطع 
 کارشناسی

 متوسط حقوق
عضو  ساالنه

هیئت علمی با 
مرتبه استاد  

 تمام 

بودجه تحقیقاتی 
 ساالنه

  -رواردهادانشگاه
 Harvardآمریکا )

University  ایالت )
 ماساچوست 

38,303,383,000 50,420 226,394 1,123,160,000 

-دانشگاه تگزاس
 Theآمریکا )

University of 

Texas System )
 ایالت تکزاس 

30,886,018,000 37,580 156,505 652,187,000 

-دانشگاه ییل
 Yaleآمریکا )

University  ایالت )
 کانتیکت 

29,351,100,000 53,430 214,575 951,084,000 

دانشگاه  
آمریکا  -استنفورد

(Stanford 

University  ایالت )
 کالیفورنیا 

26,464,912,000 51,534 244,530 1,109,708,000 

دانشگاه  
آمریکا  -پرینستون

(Princeton 

University  ایالت )
 نیوجرسی 

25,917,199,000 50,340 213,769 326,207,000 

موسسه فناوری  
-ماساچوست
آمریکا  

(Massachusetts 

Institute of 

Technology )
 ایالت ماساچوست 

16,529,432,000 51,832 222,819 952,017,000 

 
 است. میالدی   2019آمار این جدول مربوط به سال  - 1
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 نام دانشگاه 
ارزش دارایی ها،  

موقوفات و کمک های 
 مردمی

میزان شهریه 
متوسط ساالنه  

در مقطع 
 کارشناسی

 متوسط حقوق
عضو  ساالنه

هیئت علمی با 
مرتبه استاد  

 تمام 

بودجه تحقیقاتی 
 ساالنه

دانشگاه  
آمریکا  -پنسیلوانیا

(University of 

Pennsylvania  )
 ایالت پنسیلوانیا 

13,777,441,000 55,854 217,411 1,374,293,000 

دانشگاه تگزاس  
A&M -  آمریکا
(Texas A&M 

University 

System  ایالت )
 تکزاس

13,524,947,000 37,495 142,677 905,474,000 

دانشگاه  
آمریکا  -میشیگان

(University of 

Michigan  ایالت )
 میشیگان

11,901,760,000 49,350 169,686 1,530,139,000 

دانشگاه نورث  
آمریکا  -وسترن

(Northwestern 

University  ایالت )
 ایلینویز 

11,087,659,000 54,568 208,766 751,809,000 

-دانشگاه کالیفرنیا
آمریکا  

(University of 

California 

System )  ایالت
 کالیفورنیا 

11,008,035,000 38،238 *1 173،444 * 1،126،620،000 * 

-دانشگاه کلمبیا 
آمریکا  

10,869,245,000 59,430 223,427 893,062,000 

 
 اند برآورد است.  شده  با ستاره مشخصبرای دانشگاه کالیفرنیا  . اعدادی که   1
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 نام دانشگاه 
ارزش دارایی ها،  

موقوفات و کمک های 
 مردمی

میزان شهریه 
متوسط ساالنه  

در مقطع 
 کارشناسی

 متوسط حقوق
عضو  ساالنه

هیئت علمی با 
مرتبه استاد  

 تمام 

بودجه تحقیقاتی 
 ساالنه

(Northwestern 

University  ایالت )
 نیویورک 

-دانشگاه نوتردام
آمریکا  

(University of 

Notre Dame  )
 ایالت ایندیا 

10,727,653,000 53,391 180,896 212,823,000 

   -دانشگاه دوک
 Dukeآمریکا )

University) 
ایالت کارولینای  

 شمالی

8,524,846,000 55,695 194,531 1,126,924,000 

-دانشگاه شیکاگو
آمریکا  

(University of 

Chicago  ایالت )
 ایلینویز 

7,928,485,000 58,230 239,787 433,328,000 

-دانشگاه واشنگتن 
آمریکا  

(Washington 

University  ایالت )
 میسوری

7,594,159,000 53,399 195,887 754,462,000 

-دانشگاه اموری
 Emoryآمریکا )

University  ایالت)
 جورجیا 

7,292,165,000 51,306 173,155 664,888,000 

  –دانشگاه کورنل  
 Cornellآمریکا )

University  ایالت )
 نیویورک 

7,230,291,000 55,188 175,682 984,478,000 

دانشگاه ویرجینیا  
آمریکا  -

6,953,380,000 49,032 170,715 469,382,000 
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 نام دانشگاه 
ارزش دارایی ها،  

موقوفات و کمک های 
 مردمی

میزان شهریه 
متوسط ساالنه  

در مقطع 
 کارشناسی

 متوسط حقوق
عضو  ساالنه

هیئت علمی با 
مرتبه استاد  

 تمام 

بودجه تحقیقاتی 
 ساالنه

(University of 

Virginia  ایالت )
 ویرجینیا

-دانشگاه رایس 
 Riceآمریکا )

University  ایالت )
 تکزاس

6,277,506,000 47,350 192,712 167,277,000 

 . (Barham, 2021)منبع: 

 نتیجه گیری 

هایی را در زمینه پاسخگویی به انتظارات از آموزش عالی  کمبود منابع مالی، محدودیت 

اعتبار و   دلیل  به همین  آورده است.  به وجود  عالی  به ویژه در زمینه کیفیت آموزش 

دانشگاه  سوال  ثبات  زیر  کشورها  از  بسیاری  در  هم ها  است.  بیشترین  رفته  اکنون 

ها  شود: دانشگاه ها با آن مواجهند در قالب سواالت زیر مطرح می هایی که دانشگاه چالش 

چگونه منابع مالی خود را افزایش دهند؟ چگونه منابع مالی خود را متنوع سازند؟ چگونه  

د؟ و  تخصیص بهینه منابع به شکل بهینه در داخل دانشگاه شکل بگیرد و مدیریت شو 

دانشگاه  اینکه چگونه  از پس مسوولیت باالخره  این مشکالت  با وجود  اجتماعی  ها  های 

 (. 1391)روشن،  خود برآیند و استقالل سازمانی خود را حفظ کنند؟ 

هر شرکت و یا سازمانی نیازمند منابع مالی و سرمایه برای اداره خود است و ادامه 

ه امور مختلف، ممکن نیست. در عین  کار آن شرکت و یا سازمان بدون تزریق پول ب

حال، هر شرکت و یا سازمانی که دارای دیدی بلندمدت است راه های گوناگونی را  

کند.  می  دنبال   سازمان  حفظ  نتیجه  در  و  پول  جذب  مالی  برای  برای   تمهید 

پابرجا ماندن کلیت یک سازمان، بسیار   یا  پروژه های خاص و  پایداری  از  اطمینان 

 مهم است. 

( و Fundingین گزارش، ضمن تأکید بر لزوم تفکیک مفهومی بین اهدای مالی )در ا
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تأمین مالی اجتماعی )Financingتدارک مالی )    ( Crowd funding(، امکان کاربرد 

در   و  عالی  آموزش  بخش  شد.  هادانشگاهدر  مالی    بررسی  اهدای  بین  تفکیک 

(Funding( مالی  تدارک  و   )Financing  می عالی کمک  آموزش  به سیاستگذاران   )

عملی   و  نظری  مسیرهای  تا  شفافیت    تمهیدکند  و  دقت  با  را  عالی  آموزش  مالی 

بلندمدت   منافع  رعایت  و  علم  شأنیت  و  هویت  حفظ  با  و  کنند  ترسیم  بیشتری 

اجتماعی   مالی  تأمین  بپردازند.  بخش  این  مالی  های  استراتژی  تدوین  به  دانشگاه، 

(Crowd funding)   همه تا  کرد  کاری  آن  طریق  از  توان  می  که  است  روشی  نیز 

 و آموزش عالی فکر کنند.  هادانشگاهمردم به مسئله کمبودهای مالی 

مالی   منابع  تأمین  های  روش  ترین  مهم  گفته می شود  معمول  طور    ها دانشگاهبه 

عبارتند از: منابع و کمک های دولتی، شهریه دانشجویی، فروش خدمات آموزشی،  

ولی در مطالعه حاضر،   المللی.  بین  و کمک های خارجی  پژوهشی  فروش خدمات 

تمهید مالی از زاویه اهدای مالی، تدارک مالی و تأمین مالی اجتماعی بررسی شد.  

وزه تمهید مالی  ح طبقه بندی اول در حوزه درآمد قرار دارد و طبقه بندی دوم در  

 است. 2نیز متفاوت از تمهید مالی  1جای می گیرد. درآمد 

کلی،    طور  به    هادانشگاهبه  بیشتر  باشند     Fundingباید  داشته  اینکه  توجه  تا 

به   یکدیگر    Financing بخواهند  مکمل  مفهوم،  دو  این  که  چند  هر  کنند،  فکر 

حوزه  هستند در  همچنین   .Funding  ،به    ها دانشگاه بیشتر   Crowd fundingباید 

بیشتر مد نظر    Fundingسازی تأمین مالی، اهدای مالی یا   توجه کنند. در مردمی

بنابر این توجه به تفاوت بین این دو  .   Financingقرار می گیرد و نه تأمین مالی یا  

در  و  فارسی  متون  از  بسیاری  تفاوت در  این  متأسفانه  دارد.  اساسی  اهمیت  مفهوم 

 مین مالی نادیده گرفته شده است. برخی از متون انگلیسی راجع به تأ 

های اندک و در عین  باور و نگرش اصلی تأمین مالی اجتماعی این است که حمایت 

تفاوتحال، گسترده مردم می امیدواری تواند  ایجاد کند. یک  بزرگی  تغییرات  و  ها 

استفاده   های  پتانسیل  از  روش  این  که  است  این  اجتماعی  مالی  تأمین  به  نسبت 

 
1 - Revenue 

( می شود. تأمین     Financing( و تدارک مالی )   Fundingتمهید مالی شامل اهدای مالی )  - 2

 ای از اهدای مالی است. عهو( نیز زیرمجمCrowd fundingمالی اجتماعی )
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نشده زیادی برخوردار است. در حالی که تأمین مالی اجتماعی هنوز تا حد زیادی  

ت  ای است که بیشتر در کشورهای توسعه یافته جهان جریان دارد، اما با حمایپدیده

ها و سازمان های مدنی می تواند به ابزاری مفید در جهان در حال توسعه نیز  دولت

تبدیل شود. مخازن قابل توجهی از استعدادهای انسانی در این کشورها وجود دارد 

تواند  که به کمک تأمین مالی اجتماعی  می تواند شکوفا شود به ویژه این روش می

 علم و دانشگاه داشته باشد. نقش مهمی در اکوسیستم تأمین مالی 

در چارچوب مدل در این گزارش، مهم ترین راه و روش های تأمین مالی دانشگاه  

معرفی شد اما احتماالً مدل های دیگری نیز وجود دارد آمایش مالی آموزش عالی  

که سایر محققان به آن پرداخته اند. گرچه به طور مطلق نمی توان از یک مدل ایده  

تأمین مالی   برای  ام   هادانشگاهآل و مطلوب  از چند  سخن گفت،  استفاده  عموماً   ا 

روش جذب بودجه و چندین منبع متنوع برای دستیابی به پایداری درآمدی، توصیه 

و   اعم  طور  به  غیرانتفاعی  های  سازمان  شود  می  توصیه  همچنین  شود.  می 

درصد بودجه خود را از یک منبع واحد   30به طور اخص هرگز بیش از    هادانشگاه

اگر ی به هر دلیل،  دریافت نکنند. چرا که  به فرض  از درآمد    30ک سازمان  درصد 

خود را از دست بدهد، برای زنده ماندن احتماالً می تواند ساختار خود را تغییر داده  

و بقیه منابع درآمدی را جایگزین منبع از دست رفته نماید. البته به دلیل اینکه در  

به بودجه عمومی است،هادانشگاه اصلی  اتکای  ایران  درصد   30لذا سهم    ی دولتی 

 برای سایر منابع تأمین مالی قابل اعمال است و نه برای بودجه دولتی. 

، خالقیت ، تعهد و تالش بسیار الزم است. هر  ها دانشگاه برای حل چالش های درآمدی  

است و هر کدام مزایا و اشکاالتی دارد.    وانعی م یک از منابع تأمین مالی دارای امکانات و  

از اینکه کدام یک انتخاب می شوند، همگی آنها نیازمند حمایت مدیریتی،  اما صرف نظر  

بایستی حتمًا همراه با برنامه و    ها دانشگاه تمرکز و سرمایه گذاری هستند. تأمین مالی  

با   و  است  دانشگاه  آن  جمعی  خرد  از  برآمده  که  باشد  مدونی  و  مشخص  استراتژی 

بایستی    ها دانشگاه شده است. همچنین،  استفاده از همفکری عموم دانشگاهیان تدوین  

 نسبت به هر نوع حمایت مالی احترام قائل شوند و قدردان هر میزان کمک باشند. 
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زمانبر  که  است  کلیدی  عامل  یک  کنندگان  اهداء  با  روابط  شبکه  تقویت  و  توسعه 

انتخاب  این، برای  ارتباطی دقیق است. بنابر  بوده و نیازمند آشنایی با مهارت های 

نهایت دقت  کسا بایستی  به کار می شوند  امر مشغول  این  برای  نی که در دانشگاه 

قوی  شبکه  یک  ایجاد  برای  تالش  گونه  هر  است  الزم  عالوه،  به  گیرد.   صورت 

عمومی   یا حامیان بخش  بنیادها، شرکت ها  افراد،  از  اعم  مالی  با حامیان  ارتباطی 

مثاب به  دانشگاهی  مدیران  و  مسئوالن  سوی  از  گذاری بایستی  سرمایه  نوعی  ه 

 نگریسته شود. 

شود، مهم  در مجموع، یک اصل اساسی این است که فارغ از اینکه چه روشی انتخاب می 

است که دانشگاه اطمینان حاصل کند که در جهت تقویت فعالیت های عام المنفعه کار  

و   کند  شده،  می  کسب  مالی  رسالت منابع  تحقق  مسیر  در  را  یاری  دانشگاه  هایش 

 رساند.  می 

 پیشنهادها جمع بندی  

دفتر تأمین مالی مردمی به    -  ها دانشگاه ایجاد دفتری به نام دفتر تأمین مالی مردمی در  

 لحاظ ساختار سازمانی مستقیمًا زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت کند. 

در انتخاب کارکنان دفتر تأمین مالی مردمی دقت زیادی صورت گیرد به طوری که دارای  

پاکدستی و دارای روحیه    ویژگی  به  : دارای روابط عمومی خوب، مشهور  هایی از جمله 

 آشنایی داشته باشند.    ITخالق و ترجیحًا با علوم اقتصادی و یا  

 زیاد بسیار  دانشگاه به مقدار     ITتقویت زیرساخت های  

دانشگاه جزو  اصالح قوانین مالیاتی کشور به نفع اهداء کنندگان به دانشگاه یعنی کمک به 

 هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شود. 

 تسهیل در نامگذاری بخش ها یا قسمت هایی از دانشگاه یا دانشکده به اهداء کنندگان 

ایجاد گروه هایی در شبکه های مجازی ) مثل واتساپ یا اینستاگرام یا ...( با عضویت اهداء  

 های آنها ر مورد اثربخشی و کارایی کمک کنندگان به دانشگاه یا دانشکده و ارائه گزارش د 

اهداء  با  واقعی  ارتباطی  های  و  ایجاد شبکه  جلسات  برگزاری  و  دانشگاه  توسط  کنندگان 

 های هم اندیشی رئیس دانشگاه با آنها به طور منظم نشست 

برگزاری مراسم تجلیل از اهداء کنندگان توسط دانشگاه و اهدای لوح یادبود و قدردانی به  
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 ندگان  اهداء کن 

تأسیس موزه دانشگاه و امضای دفتر یادبود توسط اهداء کنندگان و نگهداری و نمایش آن  

 دفتر در موزه دانشگاه  

تجارب   اشتراک گذاری  به  برای  دانشگاهی  بین  تأمین    ها دانشگاه ایجاد شبکه  زمینه  در 

 مالی 

 کاهش بروکراسی و پیچ و خم های اداری دریافت کمک و اعانات 

رسانی  وضعیت    اطالع  مورد  در  دانشگاه  مشتریان  مصارف  شفاف  و  ذینفعان  به  بودجه 

 داخلی دانشگاه 

تنوع   و  اختصاصی  درآمد  افزایش  استراتژی  موازات  به  دانشگاه.  در  هزینه  تحلیل  انجام 

البته بایستی   نیز دنبال شود.  بایستی استراتژی کاهش هزینه ها  تأمین مالی،  به  بخشی 

دانشگا  های  هزینه  کاهش  تا  شود  اصلی  دقت  کارکردهای  و  عملکرد  بر  منفی  تأثیر  ه 

 دانشگاه نگذارد. 

مالی،   تأمین  به  بخشی  تنوع  و  دانشگاه  اختصاصی  درآمد  افزایش  استراتژی  موازات  به 

بایستی استراتژی کاهش اتالف منابع نیز دنبال شود. )استراتژی کاهش هزینه ها متفاوت  

 از استراتژی کاهش اتالف منابع است.( 

 ازمان بهینه سازی مصرف انرژی به منظور کاهش اتالف انرژی مشاوره با س 

برجسته   استادان  توسط  که  پرمتقاضی  و  مهم  درسی  مطالب  فیلم  یا  و  صوت  فروش 

دانشگاه تهیه شده است )به موازات این امر، با هدف تقویت کارکردهای هنجاری دانشگاه،  

 ارائه رایگان برخی از این دوره ها هم توصیه می شود( 

 ایجاد، افزایش و یا ارتقاء کیفیت برگزاری دوره های کوتاه مدت حضوری  

 ایجاد، افزایش و یا ارتقاء کیفیت برگزاری دوره های کوتاه مدت آنالین و یا آفالین 

اولویت های خود، اقالم »فعالیت     هزینه« تعریف کند و اطالع    –هر دانشگاه، بر اساس 

خیریه  و افراد خیر و داوطلب بخواهد آن را تأمین    رسانی عمومی نماید و از  سازمان های 

مالی کنند. ) مثاًل طلب مدد از افراد نیکوکار برای تمهید مالی انواع بورس های تحصیلی  

 دانشجویی می تواند مرکزیت مردمی سازی تأمین مالی دانشگاه را تشکیل دهد.( 
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 مراجع   ایجاد و تقویت ستاد جذب خیرین در دانشگاه و ارتباط مؤثر با 

کمپینی توسط وزارت علوم با هدف دریافت اعانات برای مخارج آموزش عالی و برای کل    

 و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی برگزار شود.   ها دانشگاه 

تأسیس شرکت سرمایه گذاری توسط وزارت علوم با هدف درآمدزایی: مثالً با نام شرکت  

 شرکت سرمایه گذاری برای آموزش عالی ) شسبا ( سرمایه گذاری آموزش عالی )شسا( یا  

 ایجاد بانک آموزش عالی 

 ایجاد شرکت بیمه آموزش عالی 
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 منابع 

جوان)   − خبرنگاران  دانشگاه1395باشگاه  کمبود (  فشار  زیر  کشور  برتر  های 

 http://www.yjc.ir/fa/print/5962716،   1395بهمن  13بودجه، 

،  1399آذر  20، تابناک، 1399(، بودجه وزارت علوم برای سال 1398تابناک) −
https://www.tabnak.ir/fa/print/943235 

− ( محسن.  زاده,  فاتحی  سیدمحمدرضا,  وضعیت  1394حسینی,  بررسی   .)

 303 ,(84)22 ,-.336مجلس و راهبرد. اختصاصی در قوانین بودجهدرآمدهای 

− ( مهر  نفس  1395خبرگزاری  بودجه  هادانشگاه(  در  برتر  دی    8گرفت،    96ی 

1395 ،https://www.mehrnews.com/print/3860427 / 

دنیا  15ایران،رتبه  (،  1399دهقان) − در  علم  سیما،  تولید  و  صدا  خبرگزاری   ،7  

 ، 1399اسفند 

https://www.iribnews.ir/fa/news/3031691/%D 8% A 7% DB %8 C%D 8% B 1% D 8% A 7% D

9%86% D 8% B 1% D 8% AA%D 8% A 8% D 9%87 -%DB%B 1% DB%B5-

%D 8% AA%D 9%88% D 9%84% DB %8 C%D 8% AF-%D 8% B 9% D 9%84% D 9 %85 -

%D 8% AF%D 8% B1-%D 8% AF%D 9%86% DB %8 C%D 8% A7 

شهرداری تهران افزایش یافت   98رقم دقیق بودجه سال ( 1398رسولی، حسن) −

 ، 1398اسفند  4، خبرگزاری موج، 
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB 8% C- 5 /319518 -

%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB 8% C%D9%82-

%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-

%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB 8% C-

%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB 8% C%D8%B4-

%DB 8% C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0 

باستانی − و  محسن  )رنانی،  ایمان  بررسی   1386فر،  عدالت:  و  کاتاالکسی   )

اقتصادی پژوهشنامه  کاتاالکسی،   در  مداخله  توزیعی    –  7شماره    -پیامدهای 

http://www.yjc.ir/fa/print/5962716
http://www.yjc.ir/fa/print/5962716
http://www.yjc.ir/fa/print/5962716
https://www.tabnak.ir/fa/print/943235
https://www.mehrnews.com/print/3860427/
https://www.mehrnews.com/print/3860427/
https://www.mojnews.com/بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.mojnews.com/بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/319518-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA#gsc.tab=0
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  285-331صص 

احمدرضا) − مالی  1385روشن،  استقالل  تحقق  راهکارهای  بررسی  ،  هادانشگاه( 

 عالی. ریزی آموزش طرح تحقیقاتی، مؤسسه پژوهش و برنامه

احمدرضا) − اصل  (  1387روشن،  تحققق  بخش    44راهکارهای  در  اساسی  قانون 

 عالی. ریزی آموزشمؤسسه پژوهش و برنامهآموزش عالی، طرح تحقیقاتی، 

− ( احمدرضا  ایران،  1388روشن،  در  عالی  آموزش  سازی  خصوصی  انتشارات (، 

 دفتر گسترش علم.  معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی، 

احمدرضا) − دانشگاه(  1391روشن،  مالی  منابع  افزایش  برای  پیشنهاد  ی  هاچند 

 .1391آذر   12دولتی، روزنامه دنیای اقتصاد، 

 ، سایت فرارو،  94( سهم وزارت علوم از بودجه 1393روشن، احمدرضا) −

\https://fararu.com/fa/news/225217/%D8%B3%D9%87%D9%85-

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-

%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-

%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-94 

  19( چالش مدیریت مالی دانشگاهها، خبرگزاری مهر، 1397زهراء)ساختمانیان،  −

 .1397دی 

کل کشور، شناسنامه قانون، برگرفته در    98( قانون بودجه  1400شناسنامه قانون )  −

-https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet98 /4962،  1400خرداد    18تاریخ  

budjet98 

چطور  دانشگاه(  1397فرهیختگان) − دنیا  معتبر  شدند؟   90های  مستقل  ،  درصد 

 /http://farhikhtegandaily.com/print/23826. 1397آذر  12فرهیختگان، 

 ( اقتصاد آموزش، انتشارات یسطرون، تهران 1383نادری، ابوالقاسم ) −

بودجه  1398نظرپور، محمدتقی)  − دانشگاه   98(  روی  پیش  وزارت  و مشکالت  سایت  ها، 

 علوم،  

https://www.msrt.ir/fa/news/48963/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-

https://fararu.com/fa/news/225217/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-94
https://fararu.com/fa/news/225217/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-94
https://fararu.com/fa/news/225217/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-94
https://fararu.com/fa/news/225217/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-94
https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet98/4962-budjet98
https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet98/4962-budjet98
https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet98/4962-budjet98
https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet98/4962-budjet98
https://www.msrt.ir/fa/news/48963/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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%DB%B9%DB%B8-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D9%BE%DB 8% C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB 8% C-

%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7 

محمدتقی)- − مدیریت  1399نظرپور،  بر  مبتنی  باید  عالی  آموزش  مدیریت   )

 جویی و تنوع منابع درآمدی باشد، سایت وزارت علوم،  ها و صرفههزینه

https://www.msrt.ir/fa/news/54485/%D9%85%D8%AF%DB 8% C%D8%B1%DB 8% C%

D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB 8% C-%D8%A8%D8%A7%DB 8% C%D8%AF-

%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB 8% C-%D8%A8%D8%B1-

%D9%85%D8%AF%DB 8% C%D8%B1%DB 8% C%D8%AA-

%D9%87%D8%B2%DB 8% C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-

%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB 8% C%DB 8% C-%D9%88-

%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-

%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB 8% C-

%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF 

ابوالفضل) − روزنامه  دانشگاه(  1398مظاهری،  درآمدزایی،  چالش  و  دولتی  های 

 http://fdn.ir/29796 فرهیختگان،

− Architecture in Development (2019) Support our crowdfunding 

Campaign, 

https://architectureindevelopment.org/aidmessages.php?id=38&gclid=

EAIaIQobChMIhMG_2uTg6AIVibHtCh3v1wXvEAAYASAAEgIL

HfD_BwE. 

− Arrow, K. J. (1962). ‘‘Economic Welfare and the Allocation of 

Resources for Innovation.’’ In The Rate and Direction of Technical 

Change, R. Nelson, editor. New York: National Bureau of Economic 

Research. Chapter pages in book: (p. 609 - 626). 

− Barham, James A. (2021) The 100 Richest Universities: Their 

Generosity and Commitment to Research, The Best Schools, 

https://thebestschools.org/features/richest-universities-endowments-

generosity-research/#top-100 

https://www.msrt.ir/fa/news/48963/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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های تخصصی لیست گزارش  

وزارت   .1 در  پزشکی  آموزش  ادغام  یا  عالی  آموزش  به  پزشکی  آموزش  بازپیوست  و  گسست 
 بهداشت؟ )حمید جاودانی( 

دانشگاه .2 ساختار  تطبیقی  برای  بررسی  پیشنهادی  جهت  در  ایران  و  دنیا  کشورهای  در  ها 
 های تحصیلی )سمیه فریدونی( ها و گروهسازی دانشگاهکوچک

 شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی( .3
دوره .4 تطبیقی  کشورهای  مطالعه  اولویت  )با  دنیا  کشورهای  در  مدت  کوتاه  آموزشی  های 

 هایی برای ایران )مهتاب پورآتشی( پیشرو( و رهیافت
 دانشگاهی )زهرا رشیدی(  ها در ایران؛ تحول در برنامه درسیجهانی شدن دانشگاه .5
دانشگاه  .6 در  آموزشی  کیفیت  وضعیت  )زهرا  تحلیل  آن  بهبود  برای  راهکارهایی  ارائه  و  ایران  های 

 رشیدی( 
 المللی در ایران )یعقوب انتظاری( های الزم برای جذب دانشجوی بینالزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( ایرانالمللی به های جذب دانشجویان بینالزامات و زیرساخت .8

دانشگاه .9 در   )... و  محقق  )آموزشگر،  آن  جایگاه  و  تعاریف  و  علمی  کادر  انواع  های  بررسی 
 پیشرفته دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران )اصغر زمانی( 

رشتهشناسایی حوزه .10 و  درسی  دانشگاههای جدید  در  و  ای  دنیا  برتر  پیشنهاداتی  های  ارائه 
 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( برای دانشگاه

کاربردهای    .11 و  نظری  )مبانی  ایران  در  عالی  آموزش  بودجه  استانی  توزیع  بر  تحلیلی 
 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری( 

دانشگاه روش  .12 در  تدریس  نوین  )زهرا  های  تدریس(  )راهنمای  برمسأله  مبتنی  یادگیری  ها؛ 
 رشیدی( 

 در پذیرش دانشجو )سمیه فریدونی(  گزینیهای بومیشناسی سیاستآسیب .13

 های ایران )یعقوب انتظاری( اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده .14

 ریزی درسی در آموزش عالی ایران )زهرا رشیدی( تمرکززدایی از برنامه سیاستتحلیلی بر  .15

برنامهآسیب .16 ایران و ارائه الگویی برای ساختار و  های توسعه آموزش عاشناسی و تحلیل  لی 
 ( و سیده مریم حسینی لرگانی فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه )احمدرضا روشن 

 نامه تدوین برنامه درسی دانشگاهی )سیده مریم حسینی لرگانی( شیوه .17
 مهتاب پورآتشی( -)اصغر زمانی  های نوین ارزیابی یادگیری دانشجویان به شیوه برخطروش .18

تصمیم  ی شناس  بیآس .19 مراکز  مقررات:    گیریتعدد  و  قوانین  پراکندگی  و  عالی  آموزش  در 
مطالعه موردی تداخل وظایف و اختیارات شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت عتف و ارائه  

 )احمدرصا روشن(   راهکارهایی برای برون رفت از آن

هی آموزش عالی به مثابه  ای: ساماندمنظور توسعه محلی و منطقهساماندهی آموزش عالی به .20
 )یعقوب انتظاری(   هابنیان در استانساخت اکوسیستم دانش و دانش

دانشگاهبرنامه  .21 راهبردی  برنامه  اسناد  از  منتخبی  بر  تحلیلی  دانشگاه:  راهبردی  های  ریزی 
 )مهتاب پورآتشی(   جهان و ایران

 


