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تدوین الگوی تأمین مالی نظام 
آموزش عالی ایران مبتنی بر 

نظریه داده بنیاد

به منظــور تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی كشــور ایــن پژوهش با رویكرد كیفی 
اكتشافی و با روش داده بنیاد )اشتراوس و كوربین( انجام شد. جامعه پژوهش را كلیه صاحب نظران، 
پژوهشــگران، سیاست گذاران، مدیران و مســئولین تأمین مالی حوزه آموزش عالی تشكیل دادند 
كــه با اســتفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت با 15 نفــر از این افراد مصاحبه عمیق و 
نیمه ساختارمند به عمل آمد. یافته های به دست آمده نشان داد كه الگوی مطلوب تأمین مالی، تنوع 
بخشی درون زای تأمین مالی در دانشگاه ها است. در واقع باید از وضعیت فعلی كه نظامی دوقطبی 
مبتنی بر اخذ شهریه و كمک مستقیم دولتی است به نظامی متوازن و چندمنبعی كه به صورت درون زا 
ایجاد شود، حركت كرد. پاســخگویان، افزایش تعامالت و همكاری های بین المللی، شبكه سازی 
اطالعــات، تجهیزات، توانمندی ها و تجربیات، انگیزش مالی و روانی و معنوی ذی نفعان، تقویت 
ارتباط ذی نفعان، تمهید قوانین و مقررات و آیین نامه های موردنیاز و توانمندسازی سازمان دانشگاه 
و اعضای هیئت علمی را به عنوان راهبردهایی برای نیل به الگوی مطلوب برشمردند. آنها اصولی 
مانند اســتقالل دانشگاهی، دسترســی عادالنه به آموزش عالی، خودجوشی و درون زایی، قابلیت 
اتكای روش تأمین مالی و كارایی و اثربخشی را در طراحی الگو حائز اهمیت برشمردند. سرانجام، 
این بررســی نشان داد كه در كشــور حركتی بطیئ به سمت تنوع بخشی آغاز گردیده و می توان با 

تمركز بر الگوی معرفی شده آن را تسریع نمود و از انحراف بازداشت. 
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مقدمه
در چند دهه گذشــته تغییرات زیادی در حوزه تأمین مالی آموزش عالی در صحنه عمل 
اتفاق افتاده اســت. نخســتین تغییر، افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی در همه 
کشــورهای جهان است. تحصیالت عالی از ســال های 1950 برای افراد عادی به راحتی 
بیشتری قابل دسترسی است. این مسئله به ویژه به علت افزایش تعداد دانشگاه ها در سال های 
اخیر نمود بیشــتری داشته است. )تیچلر1، 2006( همزمان با این اتفاق، انتظارات روانی 
جامعه از این حوزه نیز ارتقاء یافته اســت و مســائل جدیدی مطرح شده است. روندهای 
جهانی نشان می دهد تقاضا و انتظارات از دانشگاه ها هم در زمینه آموزش و هم در حوزه 
پژوهش به سرعت رو به افزایش است. )گیل و گیل2، 2000( این مهم خود را در برشمردن 
مسئولیت ها و مأموریت های ویژه برای دانشگاه به خوبی نشان می دهد. طبق یک دسته بندی 
رایج، دانشگاه ها را می توان به نسل اول و دوم و سوم تقسیم بندی نمود که مأموریت آنها 

از آموزش به پژوهش و سپس کارآفرینی توسعه می یابد.
بدیهی است یکی از الزامات پاسخگویی به تغییرات ذکرشده شامل تقاضای بهره مندی 
از تحصیالت دانشــگاهی و نیز برآورده ســاختن انتظارات و کارکردهای جدیدی که به 
دانشگاه ها واگذار شده است، تأمین منابع مالی بیشتر و گسترده تر از قبل است. اما سؤال 
این است که این منابع مالی چگونه و توسط چه افرادی باید تأمین شوند؟ به دیگر سخن 

الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی در شرایط جدید چیست؟
اولین گزینه در پاســخ به این سؤال، دولت ها هستند که جزء قدیمی ترین نهادهایی 
بوده اند که به تأمین مالی مؤسســات آموزشی پرداخته اند. اما اکنون تردیدهای جدی در 
مورد امکان پذیری و مطلوبیت همراهی بیشــتر دولت در این زمینه وجود دارد. در واقع 
به دلیل محدودیت منابع مالی دولت ها، امکان سرمایه گذاری بیشتر در آموزش عالی میسر 
نیست. زیرا از یک سو بودجه دولت ها به دلیل هزینه های روزافزون بخش های رقیب مانند 
بهداشــت و درمان و تأمین اجتماعی به تدریج محدودتر می شــود و از دیگر سو آموزش 
عالی نیز به علت گســترش کّمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود، هر روزه 
متقاضی منابع بیشــتری اســت. )عمادزاده، 1388: 95( این مسئله در مورد کشور ایران 
که در شــرایط تنگنای درآمدهای دولتی قرار دارد و بودجه آن با عامل ناپایداری مانند 

1. Teichler
2. Gill & Gill
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قیمت نفت گره خورده است بیش از پیش احساس می گردد.
حال کــه دولت هــا نمی توانند پا  به پــای نیازهای آموزش عالی بــه تأمین مالی آن 
بپردازند باید به منابع دیگر در این زمینه اندیشید. این منابع مالی می توانند از روش های 
گوناگون ارتباط با صنعت، جذب منابع خیرین و یا از طریق دانشــجویان و خانواده های 
آنها در قالب شهریه تأمین شود. همچنین دانشگاه می تواند با به کار انداختن دارایی های 
قبلــی خود، درآمدهای ثانویه جدیدی را برای خود ایجاد نماید. این درحالی اســت که 
در نظــام آموزش عالی ایران، دو منبع جذب بودجه دولتی و اخذ شــهریه دانشــجویی 
)که در قالب های گوناگون توســعه داده شده است(، روش های عمده و محوری بوده اند 
و ســایر روش ها چنان سهم اندکی در سبد تأمین مالی دانشگاه ها داشته اند که عماًل در 

محاسبات وارد نمی شده اند.
اینکه نظام آموزش عالی یک کشور چگونه می تواند از روش  های مختلف تأمین مالی 
بهره ببرد به عوامل متعدد فرهنگی، ساختاری، قانونی و اقتصادی بستگی دارد. به عنوان 
مثــال در مطالعــه ای که پروپر1 )2009( انجام داده، به بررســی تفاوت های موجود بین 
دانشگاه های آمریکا و انگلستان در خصوص سیاست ها و برنامه های افزایش درآمد پرداخته 
است، نشان می دهد تفاوت های تاریخی، قانونی و فرهنگی موجب می شود در کوتاه مدت، 
دانشــگا ه های انگلستان ظرفیت کمتری برای اجرای برنامه های افزایش درآمد در اختیار 
داشــته باشــند. در این مقاله به عواملی نظیر وجود قوانین سختگیرانه تر نسبت به بخش 
خصوصی در کشــور انگلستان، مشــوق های مالیاتی کمتر، کمبود کارکنان آموزش دیده 
و افــراد صاحب تجربه در زمینه افزایــش درآمد در دانشــگاه ها و... به عنوان چالش ها و 
محدودیت های دانشــگاه های انگلســتان برای افزایش درآمد در مقایسه با دانشگاه های 

آمریکایی اشاره شده است. 
به دیگر ســخن هر کشوری با توجه به مقتضیات بومی و سنتی خود می تواند الگویی 
متفاوت برای تأمین مالی نظام آموزش عالی اختیار کند و این الگو از کشــوری به کشور 
دیگر متفاوت است. هدف اصلی این پژوهش یافتن الگوی مناسب تأمین مالی برای نظام 
آموزش عالی ایران اســت. سؤاالت فرعی پژوهش نیز یافتن راهبرد ها و توصیف پیامدها، 

شرایط علّی، زمینه ای و محیطی نیل به این الگو است.

1. Proper
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مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
مطالعات مختلفی به بررســی الگوی تأمین مالی کشور های گوناگون پرداخته اند. گوکسو 
و گوکسو1 )2015( در پژوهش خود به تحلیل مقایسه ای تأمین مالی نظام آموزش عالی 
در کشور های گوناگون پرداخته اند. آنها به صورت خاص به تفکیک سهم بخش خصوصی و 
عمومی در کشور های هدف عنایت کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که مشارکت کنندگان 
در تأمین مالی آموزش عالی در هر کشــور متفاوت از دیگری اســت و برخی از کشور ها 
سیســتم  های مالی متمایز و خاص در آموزش عالی دارند. در حالی که مشــارکت بخش 
خصوصی در ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و کره، مهم تر از مشارکت بخش دولتی است، 
بخش دولتی در بیشتر کشور های اروپایی غالب است. آنها نشان می دهند که اکثر کشور ها 
هزینه ای به طور متوســط بیشــتر از   1/5% تولید ناخالص ملی را در تأمین مالی آموزش 
عالی صرف می کنند. این نرخ در برخی از کشور ها مانند کانادا، کره و ایاالت متحده بیش 
از 2/5% از تولید ناخالص داخلی اســت، اما برخی از کشــور های دیگر مانند مجارستان، 
ایتالیا و انگلستان کمتر از 1/5% تولید ناخالص داخلی را اختصاص می دهند. اکثر اعضای 
OECD از آموزش عالی و بازیگران آن با استفاده از بودجه عمومی حمایت می کنند که 

کــم و بیش نزدیک به 22% از بودجه عمومی آنها اســت. آخرین تغییرات که مربوط به 
نهضت آزادســازی است، تأمین مالی آموزش عالی را به طور مستقیم از دهه 1980 تحت 
تاثیر قرار داده است. این تغییرات مرتبط با تسهیم هزینه است که چنانچه پذیرفته شود 

مشارکت بیشتر بخش خصوصی را ایجاب می کند.
نظام آموزش عالی کشــور آمریکا و تأمین مالی آن مورد بیشترین مطالعه قرار گرفته 
اســت. مک فرســون و چاپیرو2 )2006( در مطالعه خود نشان داده اند که برای مؤسسات 
دولتی، بودجه  های دولت مرکزی و محلی منبع درآمد اصلی بوده است )که بیش از نیمی 
از درآمد ها را تشــکیل می دهد(، و بودجه  های مربوط به شهریه، بسیار کمتر است )بیش 
از یک چهارم درآمد( از ســوی دیگر، برای مؤسسات خصوصی، شهریه دانشجویی، منبع 
اصلی درآمد اســت )چیزی بین 43% و 57% از درآمد( آنها با بررســی یک دوره بیش از 
60 ســاله )از 1939 تا 2000( نشــان داده اند که برای مؤسسات دولتی، مشارکت دولت 
ایالتی و محلی برای بیش از یک دهه کاهش یافته تا آنجا که به پایین ترین سطح پس از 

1. Goksu & Goksu
2. Mcpherson & Schapiro
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جنگ )51%( در دو سال اخیر گزارش دهی آنها رسیده است. با وجود افزایش سهم هدایا 
و درآمد های خیریه )از 3% به 7%(، تغییر بسیار مهم دیگر نقش افزایش یافته شهریه بوده 
است )از 13% به 24%( شهریه در مؤسسات خصوصی نیز بزرگ ترین نقش را در چهل سالگی 
به دست آورد )از 45% در سال  های 1956-1955 به 55% در 1996-1995(، زیرا کمک 
مالی فدرال از اواخر دهه 50 میالدی به پایین ترین ســطح خود رســیده است )اوج %30 
در 1956-1955 به 17% در 1996-1995( الگو در اینجا روشن است: شهریه جایگزین 

بودجه دولت در هر دو مؤسسات دولتی و خصوصی است. 
انجمن دانشــگاه های اروپایی با هدف بررسی چگونگی دستیابی به پایداری مالی در 
دانشــگاه  های اروپا سلسله پروژه های مطالعاتی را سفارش داده است. یکی از این پروژه ها 
)اســترمن و پراوت1، 2011( به بررسی جریان تنوع بخشی درآمد های دانشگاه های اروپا 
اختصاص یافته اســت. یافته های این پروژه نشــان می دهد تأمین مالی مستقیم دولتی 
همچنان مهم ترین منبع درآمدی دانشگاه های اروپا هستند که نزدیک سه چهارم بودجه 
دانشــگاه ها را تأمین می کند. شهریه دانشجویی نیز منبع عمده ای در برخی کشورهاست 
که ســهم آن با توجه به چارچوب قانونی که مؤسســات در آن کار می کنند بسیار متغیر 
است. در حالی که در بسیاری از دانشگاه های کشور های اروپایی این اجازه وجود دارد که 
از دانشجویان شهریه گرفته شود، مقدار عددی و سهم آن در بودجه دانشگاه توسط دولت 
قاعده گذاری می شود. سایر منابع نیز سهمی بیش از 10% در بودجه بسیاری از دانشگاه ها 
دارند و مؤسسات انتظار دارند که در آینده سهم بیشتری از آنها کسب کنند. این مسئله 
به صورت ویژه از طریق کمک های نوع دوســتانه در دانشــگاه هایی که ظرفیت درآمدزایی 
خود را افزایش داده اند صورت می گیرد. در حالی که بنیاد ها شــرکای اصلی دانشگاه ها در 
این زمینه هستند، شرکت های خصوصی و فارغ التحصیالن هم بیشتر درگیر خواهند شد.
ارینا و ارینز2 )2015( به ارزیابی الگو های تأمین مالی کشــور های اروپای شــرقی و 
مرکزی پرداخته اند. آنها علی رغم شناسایی تفاوت های تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم 
در این کشور ها دریافته اند که اهداف میان مدت زیادی جهت اصالح سیستم تأمین مالی 
تعیین شــده اند، از جمله: 1. افزایش بودجه دولت برای آموزش عالی؛ 2. اعطای استقالل 
بیشتر در مدیریت منابع مالی؛ 3. تضمین مستقیم همبستگی بین نتایج عملکرد و بودجه 

1. Estermann & Pruvot
2. Erina & Erins
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اختصاص یافتــه و 4. ترویج تنوع منابع مالی و همچنین ایجاد همکاری میان مؤسســات 
تحقیقاتی، سازمان ها و دولت های محلی.

جیکوب1 و همکاران )2016( به بررسی روند های تأمین مالی آسیای جنوب شرقی و 
اقیانوســیه پرداخته اند. آنها پس از بررسی بهترین نمونه های تأمین مالی در این کشور ها 
چند پیشــنهاد برای سیاســت گذاران این حوزه ارائه داده اند. اولین توصیه که برگرفته از 
تجربه کشــور استرالیا است، راه اندازی سیستم وام دانشــجویی با بازپرداخت وابسته به 
درآمد اســت. در این نوع از وام، بازپرداخت پس از فارغ التحصیلی و متناســب با درآمد 
صورت می گیرد و تنها در صورتی این کار انجام می شود که درآمد دانش آموخته باالتر از 
یک آستانه مشخص قرار بگیرد. توصیه دیگر این است که از توسعه روش هایی پشتیبانی 
کنند که به مؤسسات کمک می کند که به ادامه ارتباط با دانش آموختگان بپردازند و نگاه 

داشتن دانشجو و موفقیت پس از تحصیل آنها را جزء مسئولیت اجتماعی خود بدانند.
هوانگ2 )2016( به بررسی روند ها و چالش های نظام تأمین مالی ژاپن پرداخته است. 
او ادعا می کند این روند ها منجر به کاهش بودجه عمومی در همه مؤسسات علی الخصوص 
بخش ملی و محلی و افزایش ســهم تأمین مالی رقابتی در سطح ملی شده است که این 
مســائل مؤسسات را ترغیب نموده تا کانال های جذب درآمد خود را تنوع ببخشند و آنها 
را تشویق به توسعه همکاری و مشارکت با صنعت، دولت و دیگر دانشگاه ها نموده است.

تیچلر )2016( به بررســی تغییرات تأمین مالی آموزش عالی در آلمان و پیامد های 
خواســته و ناخواسته آن پرداخته است. او مدعی است با توجه به توسعه بودجه آموزش 
عالی در آلمان، به ویژه در دو دهه اخیر از یک دیدگاه مقایسه ای، اوالً حمایت عمومی در 
این حوزه نسبتاً پایدار باقی مانده است. نه بحران مالی، نه فشار اولویت های سیاست های 
جایگزین و نه بحث در مورد مزایای احتمالی خصوصی سازی، سطح باالی منابع عمومی 
را مورد ســؤال قرار نداده اســت. جذب بودجه بیشتر از منابع خصوصی تشویق شد و در 
واقعیت هم این مسئله اتفاق افتاد، اما نه تا حدی که مسئولیت باالی دولت به طور عمده 
مطرح می شد. در این راستا تالش برای جمع آوری وجوه خصوصی بیشتر حتی پس از چند 
سال لغو شد. پرداخت هزینه های تحصیل در قالب شهریه فقط در چند ایالت اجرا شد و 
در نهایت پس از چند سال متوقف شد. به طور قابل توجهی، این مسئله به این دلیل اتفاق 
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افتاد که مردم این کشور معتقدند اخذ شهریه آموزشی نابرابری را افزایش می دهد. دوم، 
هدف چندین ســاله در آلمان که بر ایجاد شکاف واضح تر بین دولت های فدرال و ایالتی 
تأکید می شد و در این چارچوب برای کاهش قدرت و دخالت مالی دولت فدرال در آموزش 
عالی تالش می شد، در عمل به طور مداوم دنبال نشد. در حالی که دولت فدرال همچنان 
برای گزینه های اســتراتژیک انعطاف پذیر حفظ می شد و در حالی که دولت های ایالتی بار 
سنگین خود را برای بسیاری از بخش های مغفول گسترش دادند، در نهایت، نقش مهم یا 
حتی نقش قوی تر دولت فدرال در تأمین مالی تحصیالت عالی مورد استقبال قرار گرفت.

پالتونــوا1 و همکاران )2015( به بررســی رویکرد های مختلف تأمین مالی روســیه 
پرداخته اند. آنها معتقدند در طول بیست سال گذشته، نظام آموزش عالی روسیه موضوع 
تحول دائمی بوده اســت. هدف اصالحات دستیابی به سطح باالیی از رقابت به عنوان یک 
چالش کلیدی است و یکی از راهکاری کلیدی این موضوع، توسعه یکپارچگی در جامعه 
آموزشــی جهانی اســت. مؤسســات آموزش عالی دولتی و خصوصی دارای فرصت های 
متفاوت برای ایجاد روابط پایدار با مراکز دانشــگاهی مشــهور دنیا هستند. آنها از منابع 
مختلف برای سرمایه گذاری جهت بهبود رقابت خود استفاده می کنند. بیشتر دانشگاه های 
دولتی از موافقت نامه های بین دولتی برای توســعه همکاری با دانشــگاه های خارجی در 
بودجه اختصاص یافته توسط دولت روسیه استفاده می کنند اما دانشگاه های خصوصی از 
روش هایی مانند وارد کردن منابع دریافت شــده از مشتریان بومی، تأمین مالی بلندمدت 
بنیانگذاران و مؤسسات خیریه برای برنامه های آموزشی اضافی بین المللی بهره می برند.

ونلــی و کیانگ2 )2013( به تغییــرات تأمین مالی آموزش عالی چین در طی زمان و 
چشم انداز آینده آن نگریسته اند. نتیجه بررسی آنها نشان می دهد با تعمیق تدریجی اصالحات 
نظام های اقتصادی و آموزشی، تأمین مالی آموزش عالی چین، یک فرآیند تکاملی را تجربه 
کرده است که از سیستم مالی بسیار متمرکز به یک سیستم مدیریت هزینه چند منبعی 
هدایت می شود. سیستم تخصیص آن از بودجه افزایشی و رویکرد های تأمین مالی فرمولی 
یک پارامتره به الگویی که بیشتر بر روی عدالت، کارایی و کیفیت تأکید می کند تغییر پیدا 
می کند. همچنین الگوی یارانه خود را از حالت رفاهی آموزش ســاده به بازیابی هزینه ها 

توسط شهریه های تحصیلی و کمک های مالی متنوع تغییر داده است. 

1. Platonova
2. Wenli & Qiang
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مارگینسون1 )2017( به بررسی روند های جهانی تأمین مالی آموزش عالی با تأکید بر 
انگلستان پرداخته است. او چنین توصیف می کند که در طول 40 سال گذشته، آموزش 
عالی انگلستان از یک سیستم تأمین مالی شده توسط دولت به یک سیستم ترکیبی دولتی/ 
خصوصی با پرداخت شهریه مبتنی بر وام رهنی تغییر یافته است. در این سیستم هر دو 
عامل دانشجو )به عنوان فارغ التحصیل( و مؤسسه آموزش عالی مسئول سهم قابل توجهی 
از هزینه ها هستند. با وجود این، این سیستم تحت کنترل قوی دولت قرار دارد. این مسئله 
تا حدی به طور غیرمســتقیم توســط ارزیابی نسبی عملکرد سازمانی توسط سازمان های 
دولتی انجام شده است که اهداف مشترک را تعیین و سلسله مراتب را براساس عملکرد 
اندازه گیری می کنند و به تمایز بین مؤسسات آموزش عالی در بازار کمک می کنند. پس از 
15 سال کاهش بودجه برای دانشجویان، کل بودجه سیستماتیک بین سال های 2000 تا 
2015 افزایش 50 درصدی داشت و همچنین بودجه سرانه دانشجویان نیز شاهد افزایش 
بود. به طور عمده برخی دانشگاه های تحقیقاتی که به گروه راسل موسوم اند از این افزایش 
بهره مند شــدند که بیشتر از بودجه هایی که از طریق ارزیابی های دوره ای ملی تحقیقاتی 

دولت اختصاص داده می شود استفاده می کنند.
کیم و پارک2 )2017( در ضمن بررســی تأمین مالی آموزش عالی کره، به مشکالت 
فراروی آن پرداخته و پیشنهاد های سیاست گذارانه ای را ارائه می دهند. به زعم آنها 9 مشکل 
اساســی در این مســیر عبارت اند از: ناپایداری، تخصیص اندک از کل بودجه، همپوشانی 
ســرمایه گذاری با دولت مرکزی، عدم انطباق با اهداف برنامه توسعه، ارتباط به اصالحات 
ساختاری دانشگاه، عدم توازن میان اهداف پشتیبانی مالی، عدم شفافیت پیش بینی میزان 
کمک مالی، ســاختار های مالی دانشگاه های خصوصی که بسیار به میزان شهریه وابسته 
اســت و دالیل مختلف افزایش شهریه. آنها معتقدند مسائل کلیدی که در ساختار تأمین 
مالی نظام آموزش عالی کره باید حل شــود سه چیز است: وابستگی شدید به مؤسسات 

خصوصی، وابستگی شدید به شهریه و قوانین سرمایه گذاری اندک دولت.
ارینز و ارینا )2015( به بررســی نظام تأمین مالی لتونی اقدام نموده اند. آنها نتیجه 
گرفته انــد که برای ارتقای الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی لتونی، این الگو باید در 
جهت ارتقای کارایی و اثربخشــی نهاد های آموزش عالی، تغییر جهت بدهد. با توجه به 

1. Marginson
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نتایج این پژوهش، نویسنده به این نتیجه رسیده است که تأمین مالی آموزش عالی این 
کشــور باید اساســاً مبتنی بر تأمین بودجه دولتی باشد. همچنین آنها معتقدند که الزم 

است نهاد های آموزش عالی تخصیص داخلی منابع را بهینه کنند.
ارفرت1 و همکاران )2016( در بررسی نظام تأمین مالی اوکراین پیشنهاد داده اند که 
سیستم تأمین مالی این کشور از حالت دوگانه فعلی به حالت چندگانه تغیر یابد. منظور 
ایشان از سیستم دوگانه سیستمی است که دانشجویان به دو دسته تقسیم می شوند: عده ای 
تحصیل کاماًل رایگان و عده ای نیز تحصیل با پرداخت صرفاً شهریه انجام می دهند. همچنین 

منظور آنها از سیستم چندگانه، تنوع بخشی منابع درآمدی از مسیر های متعدد است.
در مورد نظام تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران پژوهش های زیادی صورت نگرفته 
اســت. یکی از کامل ترین این مطالعات را نــادری )1380( با موضوع توان مالی دولت و 
ســایر روش های تأمین مالی آموزش عالی انجام داده اســت. پژوهشگر با عنایت به اینکه 
تأمین مالی آموزش عالی در ایران تا حد زیادی از طریق دولت صورت می گیرد به بررسی 
گســترده تاریخی و بررسی پیامد های این روند می پردازد و ادامه وضع موجود را ناممکن 
و نامطلوب می شــمارد. پیشنهاد های نهایی این پژوهش، توسعه منابع مالی دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی در قالب افزایش منابع اختصاصی دانشگاه ها، توجه به شهریه، افزایش 
درآمد های جانبی، ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه و تشویق فرهنگ اعطای کمک های 

بالعوض از سویی و افزایش کارایی نظام آموزش عالی از سوی دیگر است. 
همچنین ادبیات متنوعی را می توان در زمینه پرداختن به هر یک از روش های تأمین 
مالی در ایران یافت. نوروزی و همکاران )1393( در پژوهشــی که با عنوان تأمین مالی 
خّیرانه دانشــگاه ها انجام داده اســت، منابع کمک خّیرانه را سه بخش دولتی، خصوصی 
و مردمی برمی شــمارد. او در حوزه تأمیــن مالی خّیرانه از بخش دوم )بخش خصوصی(، 
ارتقاء برند و کســب هویت از کمک به نهاد های علمی و دانشــگاه را به عنوان مهم ترین 
الزام و در حوزه تأمین مالی از بخش ســوم نیز گرایش ذاتی و شــرعی مردم به امور خیر، 
هویت بخشــی و تقویت برند خیرین از طریق کمک به دانشــگاه، طراحی کمک های خیر 
غیرمالی و طراحی نهاد خیرین دانشگاه ساز را به عنوان الزامات اساسی شناسایی می کند.

ادبیات مرور شده در باال را می توان در جدول تطبیقی زیر خالصه کرد:

1. Erfort
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جدول 1: چکیده نتایج مطالعات صورت گرفته

پژوهشگران هدف مطالعه نکات مورد اشاره در مطالعه

گوکسو و گوکسو 
)2015(

مقایســه نظام هــای تأمین مالی 
آموزش عالی در کشور های گوناگون

تفاوت سهم مشارکت بخش دولتی و خصوصی در کشورها؛ 
افزایش سهم بخش خصوصی در اثر رویکرد تسهیم هزینه

مک فرسون و 
چاپیرو )2006(

نظــام تأمین مالــی آموزش عالی 
آمریکا

منابع درآمد اصلی مؤسسات دولتی و خصوصی؛ تغییرات 
تاریخی سهم منابع مختلف تأمین مالی دانشگاه ها 

استرمن و پراوت 
)2011(

لــی  ما تنوع بخشــی  جریــان 
دانشگاه های اروپایی

سهم منابع مختلف مالی دانشگاه های اروپایی و روش های 
تنوع آن

ارینا و ارینز 
)2015(

ارزیابی الگو های تأمین مالی اروپای 
شرقی و مرکزی

تفاوت میان نظام تأمین مالی در این کشورها؛ رویکرد های 
اصالح سیستم تأمین مالی 

جیکوب و 
همکاران 
)2016(

روند های تأمین مالی آسیای جنوب 
شرقی و اقیانوسیه

بررســی بهترین نمونه های تأمین مالی در این کشورها؛ 
ارائه پیشنهاد برای سیاست گذاران این حوزه

هوانگ )2016( روند هــا و چالش های تأمین مالی 
ژاپن

کاهش سهم بودجه عمومی در مؤسسات ژاپن؛ تنوع بخشی 
به منابع درآمدی مؤسسات آموزش عالی 

تیچلر )2016( بررســی تأمین مالی نظام آموزش 
عالی آلمان

روند تغییرات تأمین مالی آموزش عالی در آلمان؛ پایداری 
حمایت های عمومی و نقش قوی دولت فدرال 

پالتونوا و 
همکاران 
)2015(

بررســی تأمین مالی نظام آموزش 
عالی روسیه

رویکرد های مختلف تأمین مالی روســیه؛ توجه خاص به 
بین المللی سازی در دانشگاه ها

ونلی و کیانگ 
)2013(

بررســی تأمین مالی نظام آموزش 
عالی چین

تغییرات تاریخی تأمین مالــی نظام آموزش عالی چین؛ 
تغییر از حالت متمرکز بــه غیرمتمرکز و تک پارامتره به 

چندپارامتره

مارگینسون 
)2017(

بررســی تأمین مالی نظام آموزش 
عالی انگلستان تغییر از سیستم دولتی به ترکیبی دولتی/ خصوصی

ارینا و ارینز 
)2015(

بررســی تأمین مالی نظام آموزش 
عالی لتونی

تکیه بــه بودجه دولتی؛ لزوم توجه بیشــتر به کارایی و 
اثربخشی در تخصیص بودجه

ارفرت و همکاران 
)2016(

بررســی تأمین مالی نظام آموزش 
عالی اوکراین تغییر از حالت دوگانه تأمین مالی به حالت چندگانه

نادری )1380( توان مالی دولت و سایر روش های 
تأمین مالی

بررسی تاریخی تأمین مالی دولتی و پیامد های ادامه آن؛ 
روش های تنوع بخشی به درآمد های دولتی.

نوروزی و 
همکاران 
)1393(

تأمین مالی خّیرانه دانشگاه ها الزامات شکل گیری تأمین مالی خّیرانه دانشگاه ها
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از بررسی ادبیات اشاره شده چنین برمی آید که کشور های مختلف با توجه به تفاوت های 
اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی، الگو های متفاوت تأمیــن مالی را در طی زمان تجربه 
کرده اند و برای آینده هدف گیری کرده اند. اما با وجود برخی اســتثنائات خاص، می توان 
گفت که روند عمومی آنها تغییر از نظام انحصار تأمین مالی به سیستم تنوع بخشی منابع 
مالی است. به صورت ویژه منابع دولتی به صورت قابل مالحظه ای در حال کاهش است. 

روش
این پژوهش از نظر نوع پژوهش، جزء پژوهش های کیفی قرار می گیرد و مبتنی بر راهبرد  
نظریه داده بنیاد انجام شــده اســت. این روش توسط اشتراوس و کوربین1 ابداع گردید و 
به معنای روشــی است که بر اساس و پایه داده ها به تولید نظریه می پردازد. داده هایی که 
برای تشریح فرایند ها جمع آوری می شود، شامل انواع داده های کیفی از جمله مشاهدات، 
گفت و شنودها، مصاحبه ها، اسناد دولتی و تأمالت شخصی پژوهشگر می شود. )کرسول، 

)405 :2005
وقتــی پژوهشــگر به یک نظریه یا تبینی از یک فرایند نیــاز دارد از نظریه داده بنیاد 
استفاده می کند. چون این نظریه ریشه در داده ها دارد، تبیین بهتری نسبت به نظریه های 
کّمی ارائه می دهد. زیرا با وضعیت مورد مطالعه تناسب دارد، در عمل به کار می آید، نسبت 
به افراد در یک محیط حساسیت دارد و ممکن است همه پیچیدگی هایی را که واقعاً در 
فرایند عمل پدیده وجود دارند، نمایش دهد )دانایی فرد، 1390: 53( لذا در این پژوهش 
با عنایت به ماهیت متمایز آموزش عالی و دانشگاه های ایران، تعداد محدود پژوهش های 

کیفی صورت گرفته و تعّدد ذی نفعان درگیر در پدیده، روش داده بنیاد انتخاب شد. 
بــرای جمع آوری داده ها از رویکرد نمونه گیری هدفمند از نوع نظری و شــیوه گلوله 
برفی اســتفاده شده است. در این فرایند مشارکت کنندگان به اشخاصی اشاره می کنند و 
به صورت گلوله برفی، اطالع رسانان دیگری را کشف می کنیم. )فراستخواه، 1395( هدف 
از یافتن اطالع رســانان بیشــتر، کشــف و پرکردن خأل های نظری و نیل به اشباع نظری 
می باشــد. جامعه مصاحبه شــوندگان از میان صاحب نظران برجسته حوزه آموزش عالی 
کشور، اعضای هیئت علمی و اساتید آموزش عالی و زمینه های وابسته، مسئولین مرتبط 
با حوزه تأمین مالی در دانشگاه های کشور، مسئولین سیاست گذاری و برنامه ریزی حوزه 

1. Strauss & Corbin

تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ...
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آموزش عالی و مسئولین سازمان ها و نهاد های تأمین مالی کننده دانشگاه ها انتخاب شده 
اســت. در این راستا مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از مشارکت کنندگان برگزار 

شد و با کسب اجازه از مصاحبه شوندگان، تمام مصاحبه ها ضبط و پیاده سازی گردید. 
جدول جمعیت شناسی مصاحبه شوندگان به شرح زیر می باشد:

جدول 2: مشخصات جمعیت شناسی مصاحبه شوندگان

حوزه درگیری مصاحبه شونده کد مصاحبه شونده

وقف و خیریه م11، م13، م7، م8، م9، م10، م12، م2، م4

شهریه دانشجویی م10، م11، م13، م12، م14، م2، م6

ارتباط با صنعت و جامعه م11، م13، م14، م5، م7، م8، م9، م10، م12، م2، م4

تأمین مالی دولتی م11، م14، م7، م8، م9، م10، م12، م2، م3، م4، م6

مدیریت مالی دانشگاه ها م1، م13، م15، م5، م7، م10، م12، م3، م4

پژوهش در حوزه تأمین مالی م1، م11، م14، م15، م10، م2، م3، م6

مدت زمان مصاحبه های انجام شــده بسیار طوالنی بود و گاهی تا نزدیک به 2 ساعت 
هم به طول می انجامید. مدت زمان متوســط مصاحبه ها شاید در حدود 1:15 بود. ضمن 
اینکه با افرادی جامع االطراف که ســابقه مدیریت های میانی و کالن در کشــور دارند و 
در نهاد های اصلی سیاســت گذار در کشور مشغول اند مصاحبه ها صورت پذیرفت. گرچه 
به نظر می رسید در مصاحبه دوازدهم اشباع نظری حاصل شده است، اما به منظور تقویت 
داده هــا و حصول نتیجه های قابل اتکاتر، تعــداد مصاحبه ها به 15 مورد ارتقا یافت. برای 
تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکولن و گوبا )1985( اســتفاده گردید. 
بدین منظور بر پایه این روش چهار معیار مؤثق بودن و اعتبار )باورپذیری(، تأییدپذیری، 
اطمینان پذیری و انتقال پذیری جهت ارزیابی در نظر گرفته شــد. یکی از دالیل طوالنی 
شدن این پژوهش دقت ویژه پژوهشگر در مرحله های مختلف به منظور حصول اطمینان از 
روایی آن بود. با توجه به اینکه پژوهش حاضر بیشتر کیفی بوده، اثبات روایی آن دشوارتر 
از پژوهش های کّمی است. به همین منظور و برای دستیابی به هر یک از این چهار معیار  

یادشده، فعالیت های زیر صورت پذیرفت:
اعتبار: جهت تأیید فرایند پژوهش، دو مصاحبه به تصادف انتخاب و توســط دو نفر 
از دانشــجویان دکتری رشــته مدیریت آموزش عالی کد گذاری شد که مطابقت باالیی با 



201

کدگذاری های صورت گرفته توسط پژوهشگر داشت. این کار میزان مؤثق بودن داده های 
پژوهش را به حد قابل قبولی افزایش داده است.

انتقال پذیــری: برای حصول اطمینــان از انتقال پذیری یافته های پژوهشــی دو نفر 
متخصص موضوع که در پژوهش مشــارکت نداشــتند در مورد یافته های پژوهش مورد 

مشورت قرار گرفتند.
اطمینان پذیری: به منظور ایجاد اطمینان پذیری، همه مراحل کار و جزئیات پژوهش 

و یادداشت برداری ها ثبت و ضبط شد. 
تأییدپذیری: اگر یافته های پژوهشی بخواهد تأییدشدنی باشد، باید کلیه جزئیات در 
تمامی مراحل به دقت ثبت و ضبط شــود که این کار در مورد پژوهش در خصوص کلیه 

مصاحبه ها انجام گرفت. 

تجزیه و تحلیل یافته ها
در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم شناسایی شــده و بر اساس ویژگی ها و ابعادشان بسط داده 
می شــوند. در این مرحله 347 مفهوم شناســایی گردید. در مرحلــه کدگذاری محوری و 
گزینشی، تالش شد مفاهیم و مقوالت به دست آمده از مرحله قبل، پاالیش و تفکیک شود 
و دسته بندی های کلی تری از مفاهیم بر مبنای وجود شباهت میان آنها شکل گیرد. بدیهی 
است هر چه مقوالت فرعی با مفاهیم بیشتری مرتبط باشد بر غنای شان افزوده می شود. با این 
توصیف در مرحله دوم 72 مقوله فرعی به دست آمد و در مرحله بعد 19 مقوله اصلی انتزاع 
گردید. مقوالت اصلی در واقع چکیده و عصاره کدگذاری اند و در شکل نهایی الگو ظهور می یابند. 

شکل زیر )کرسول، 2005: 401( فرآیند کدگذاری را به تصویر کشیده است: 

طبقه

طبقه

طبقه

طبقه

طبقه

شرایط عّلی پدیده محوری استراتژی ها پیامدها

شرایط زمینه ای

شرایط مداخله گر

شکل 1: فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی

تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ...
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چهار مقوله دسترسی عادالنه به آموزش عالی، قابلیت اتکای روش تأمین مالی، تأمین 
اســتقالل دانشگاهی و خودجوشــی و درون زا بودن الگو، در واقع الزامات و خواسته هایی 
بودند که باید در طراحی الگو به آنها توجه نمود. از این جهت آنها را به عنوان شرایط علی 
طبقه بندی کردیم. یکی از مصاحبه شــوندگان در این باره می گوید: »ســه اصل را باید در 
تأمین مالی دانشگاه در نظر بگیریم: کارایی، عدالت و کفایت منابع.« در جدول زیر مقوالت 

فرعی و مفاهیم مربوط مشخص است.

جدول 3: شرایط عّلی

مقوله اصلی مقوله های فرعی و مفاهیم

استقالل 
دانشگاهی

تأثیر اســتقالل بر روش تأمین مالی )نبود استقالل و اختیار برای بهره برداری از ظرفیت اجاره 
زیرساخت ها و مشاوره، لزوم اعطای اختیار به دانشگاه برای تنوع بخشی مالی، دست بستگی 
در جذب دانشــجوی خارجی، تأثیر محدود کردن هیئت علمی بر بالفعل شــدن ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان(، استقالل مدیریتی )محدودیت اختیارات رئیس دانشگاه، فرمایشی 
بودن هیئت امنا، مشکل گشا نبودن استقالل هیئت امنا(، استقالل اقتصادی )کاهش وابستگی 

به منابع دولتی در دنیا، تأثیر استقالل اقتصادی بر تحقق رسالت دانشگاه(

دسترسی 
عادالنه به 

آموزش عالی

تأثیر روش تأمین مالی بر عدالت )برابری، هدف آموزش دولتی، تأثیر وقف و خیریه در عدالت، 
چالش عدالت در روش غیرمتمرکز تقسیم بودجه، رفع مشکل دسترسی در شهریه با آمایش 
بومی، مشــکل البی در چرخاندن بودجه دولتی(، اهمیت عدالت در تأمین مالی )عدم شمول 
آموزش عالی در حقوق همگانی، اصل عدالت در تأمین مالی، دسترســی به آموزش عالی، 
تســهیل کننده کاهش نابرابری ها، عدالت افقی و عمودی، نبود عدالت تخصیصی در کشور، 

عدالت، نقطه تمایز الگو تأمین مالی(

درون زا بودن و 
خودجوشی

توجه به تفاوت ها )تقســیم بندی دانشگاه بر اســاس ارتباط با دولت، دسته بندی رشته های 
دانشــگاهی بر اساس نوع پرداخت، عدم توجه به تفاوت دانشگاه ها در قانون گذاری، تأمین 
مالی بر اساس کارکرد های آموزش عالی، اقتضایی بودن سهم منابع(، انحراف عملکرد )تأثیر 
شــهریه بر تغییر اولویت ها، اشتغال افراطی دانشگاه ها به ساخت مکان، وجود قرارداد های 
Fake در برنامه های حمایتی، ســابقه ســاخته شدن ســاختمان های بی مصرف، کارکرد 
آموزشی ناقص دانشــگاه ها، فرآیند معکوس گرفتن دانشجوی دکتری، خطر توسعه کّمی 
صرف دانشگاه ها(، تناسب تأمین مالی با مأموریت دانشگاه )فرعی بودن روش اجاره زیرساخت ها، 
مشــکل در سهامداری دانشگاه در شرکت ها، تعیین مأموریت دانشگاه، تعیین کننده الگوی 
تأمین مالی، خطای سرمایه گذاری دانشگاه برای کسب سود، اولویت گذاری دانشگاه های موتور 
توسعه، وجود شرکت های غیردانش بنیان زایشی(، توجه به سابقه روش های تأمین مالی )نگاه به 
عقبه در طراحی الگو(، حرکات خودجوش تأمین مالی )برنامه های خالقانه جدید، واحد های ویژه 
خودگردان، تأمین مینیمم هزینه و تالش دانشــگاه برای توسعه، لزوم خودجوشی شرکت 

دانش بنیان، نقش نظام مندی در عقب ماندگی تمدنی(

قابلیت اتکای 
روش تأمین 

مالی

بازدهی اقتصادی )درآمد و هزینه درآمد های اختصاصی، مانده ارتباط با صنعت و آموزش های 
آزاد، درآمدزا شــدن فروش خدمات آموزشــی، آورده اندک شرکت های دانش بنیان برای 
دانشگاه ها، مانده اندک خدمات پژوهشی(، پایداری منابع )رابطه درازمدت با صنعت، زیگزاگ 
بودن و ناپایداری منابع دانشــگاه ها، نیاز به شرکای استراتژیک و منابع پایدارتر، ارتباطات 
مقطعی موردی دانشگاه ها با سازمان ها، مشکالت استفاده از دانشجو در فرآیند، لزوم ایجاد 
نود های ارتباطی پایدار، بودجه ســالیانه، عامل ناپایــداری، اثر قیمت نفت بر روش تأمین 

مالی(، کفایت منابع )اصل کفایت منابع در تأمین مالی(
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پدیده محوری این پژوهش، »تنوع بخشی درون زای تأمین مالی« شناسایی گردید. این 
مقوله به صورت پرتکرار در میان مفاهیم ظاهر شــد و در میان عبارات مصاحبه شوندگان 
به کرات به ســایر مقوالت ربط داده شــد. یکی از مصاحبه شوندگان در این باره می گوید: 
»در یک دهه گذشــته تمایل به متنوع سازی منابع مالی دانشگاه ها افزایش یافته که یکی 
از دالیل آن ناتوانی دولت در تأمین مالی دانشــگاه ها بوده اســت.« در جدول زیر مقوالت 

فرعی و مفاهیم مربوط مشخص است.
جدول 4: پدیده محوری

مقوله اصلی مقوله های فرعی و مفاهیم

تنوع بخشی 
درون زای تأمین 

مالی

تعدیل ســهم منابع مالی )استدالل پرداخت شــهریه بر مبنای نفع خصوصی، ارتباط سهم 
منابع با میزان توســعه یافتگی، شــهریه، بزرگترین منبع مالی دانشگاه ها، بودجه دولتی، 
منبع اصلی، افزایش تدریجی اجاره زیرساخت ها، گسترش روش های شبانه و خودگردان، 
عمومیت مشــکل ارتباط با صنعت در کشور های پیشرفته، مشاوره، آب باریکه قابل اعتنا، 
نســبت ارتباط با صنعت و آموزش های آزاد در دانشــگاه ها، شکل گیری وقف و خیریه در 
آموزش عالی، رشــد وحشیانه شهریه، کاهش بودجه دولتی و افزایش شهریه، ایجاد منابع 
پژوهش از ردیف های بودجه عمومی، حمایت ســتاد های فّناوری راهبردی از دانشگاه ها، 
ورود دولت در غیاب بازار، متوازن نبودن ســهم وقف و خیریه، انتظار منابع بســیار زیاد 
از صنعت، امید به افزایش ســهم ارتباط با صنعت در بخش دولتی، قابلیت رشــد خدمات 
آزمایشــگاهی، چشم انداز خوب تجاری سازی تحقیقات به شرط تداوم، ظرفیت درآمدزایی 
20درصدی ارائه خدمات جانبی، لزوم ورود در پروژه های سنگین مسئولیت دار، جایگزینی 
سخت شهریه، تعیین سقف برای سهم شهریه، تعیین سقف برای منابع دولتی، تعیین کف 
و سقف برای وقف و خیریه، کف 20درصدی برای منابع وارد از صنعت، دایره درآمد های 
اختصاصی، فروش انواع خدمات آموزشی در سالیان گذشته، بورس قابل افزایش، ظرفیت 
25درصدی وقف و خیریه، کم بودن اجاره زیرساخت ها، آب باریکه خدمات آزمایشگاهی(، 
قابلیت های روش های تأمین مالی )امکان پذیر نبودن شــهریه ای کردن دانشگاه دولتی، تمایل 
خیرین به ســخت افزار و زیرســاخت، متداول بودن اجاره زیرساخت ها و باریک بودن آن، 
لزوم شناســایی ظرفیت های وقف و خیریه، کمک هیئت علمی به دانشجویان بی بضاعت، 
مشــکل توزیع ناهمگن درآمد های ارتباط با صنعــت، انتظار یک میلیارد تومان درآمد از 
هیئت علمی، تعداد اندک مرتبطین با صنعت در دانشگاه ها، عدم امکان تعمیم شرکت های 
دانش بنیان، حمایت خیرین از قشــر اجتماعی خاص، مشــکل آدم های محدود در وقف و 
خیریه، شــمول پرداخت وقف و خیریه، ریشــه داری و سهم قابل توجه وقف و خیریه در 
دانشگاه های معتبر، چالش در هزینه بر کردن تحصیل(، تمایل به متنوع سازی )گسترش تمایل 
به متنوع سازی مالی در دانشگاه ها، لزوم تنوع بخشی منابع مالی(، ظرفیت های قابل استفاده 
در تأمین مالی )همکاری با شــهرداری در نگهداری پردیس دانشگاه، توجه اندک به وقف و 
خیریه، امکان کســب درآمد از شرکت های دانش بنیان، ظرفیت دار بودن ارتباط با صنعت 
و لزوم فرهنگ ســازی و قانونگذاری متناســب با آن، وجود ظرفیت پروژه های سنگین در 
بخشی از ظرفیت دانشگاه، دو حوزه ظرفیت دار: مشاوره و خدمات تخصصی آزمایشگاهی، 
ظرفیت اســتفاده نشــده وقف و خیریه، تقاضای نهفته آموزشی سازمان ها، بالفعل نشدن 
پروژه های بزرگ دولتی، ظرفیت اندک کمک بین المللی، مغفول ماندن مشــاوره از طرف 
عرضــه و تقاضا، ظرفیت های عملیاتی نشــده ورود به بازار بورس، توجه اندک به ظرفیت 

شرکت های دانش بنیان خصوصاً در حوزه علوم انسانی(

تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ...
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چهــار مقوله اقبــال به آموزش عالی، محیط نامتقاضی دانــش، تربیت خاص جامعه 
دانشــگاهی در اثر تکیه طوالنی مدت به منابع آســان و ظهور بازیگران جدید در عرصه 
تولید و کاربســت علم از جهت اینکه به محیط اشاره می کنند و بر راهبرد ها اثر مستقیم 
دارند به عنوان شرایط زمینه ای در نظر گرفته شدند. در جدول زیر مقوالت فرعی و مفاهیم 

مربوطه مشخص است.

جدول 5: شرایط زمینه ای

مقوله اصلی مقوله های فرعی و مفاهیم

اقبال به آموزش 
عالی

اقبال خیرین )اقبال به وقف و خیریه در آموزش عالی، عدم مجوز خرج کردن وجوه شرعی 
در دانشــگاه، نگاه فرهنگی به دانشــگاه، مانع وقف و خیریه، تأثیــر وقف و هدایا در نقش 
دولت، تأثیر فرهنگ بر ســهم وقف و خیریه(، اقبال خانواده ها )تغییر نگاه تدریجی مردم به 
آمــوزش عالی از مثبت به منفی، تأثیر بیکاری فارغ التحصیالن در نگرش منفی مردم، کم 
شدن امتیاز تحصیالت دانشــگاهی به علت عمومیت، کم شدن اقبال به دانشگاه ها به علت 
کم شدن جمعیت، عوامل جدید کارآفرینی، تولید ثروت از دانش، کسب و کار دانش بنیان 
در مثبت کردن نگاه به دانشــگاه ها، عطش اخذ مدرک، اتصال حقوق و دســتمزد و کالس 

به مدرک(، فرهنگ علم دوستی )فرهنگ علم دوستی در جامعه(

ظهور بازیگران 
جدید در عرصه 
تولید و کاربست 

علم

میزان توسعه یافتگی )تفاوت وضع مطلوب بر اساس سطح توسعه یافتگی(، شرکت های دانش بنیان 
)رقابت دانشگاه با شرکت های دانش بنیان، عقب ماندن دانشگاه در جذب منابع در مقایسه 
با شــرکت های مهندسی، رجوع شرکت هایی با فرهنگ رقابتی به دانشگاه ها(، پژوهشگاه ها 

)پژوهشکده های دستگاه ها رقیبی برای دانشگاه ها(

محیط 
نامتقاضی دانش

نبود هوشمندی کارفرمایی )وجود سازمان های کارفرمایی در کشور های پیشرفته، فعال بودن 
صنعت کشور پیشرفته در تعریف مسئله، مشکل تعریف مسئله پژوهشی، درگیری نهایی با 
کارفرما، عدم وجود هوشمندی کارفرمایی(، عدم رقابت )رقابت و پاسخگویی، مقدمه مشاوره، 
تأثیر فضای غیررقابتی در ســرمایه گذاری بر منابع انســانی، اثر رقابت بر ارتباط صنعت و 
دانشگاه، محیط اقتصادی رانتی، بی نیازی به تحقیق و توسعه در صنعت رقابتی(، علم ناباوری 
)تأثیر علم باور نبودن جامعه در تأمین مالی(، واردات )خصوصیت وارداتی اقتصاد ایران، تأثیر 
کنترل واردات در تأمین مالی(، صنعت غیر دانش بنیان )عقب ماندگی بیشتر اقتصادی از علمی(، 
بی میلی مراجعه به دانشگاه )مراجعه اکراه آمیز صنعت به دانشگاه، بی رغبتی مدیران دستگاه ها 

به پژوهش، نگاه تفقدآمیز صنعت به دانشگاه(
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تربیت خاص 
جامعه 

دانشگاهی 
در اثر تکیه 

طوالنی مدت به 
منابع آسان

عدم مسئولیت پذیری )عدم احساس مسئولیت در زمینه تنوع منابع مالی، پول بزرگ در کار 
بزرگ مسئولیت دار، مشکل مطالبه گری عمومی، چالش پذیرش کارآفرینی در دانشگاه ها، 
عدم پذیرش رســالت دانشــگاه در قبال مشــکالت جامعه، انتظار حمایت، نتیجه تابعیت، 
ضــرورت انتظار صحیح مردم از آموزش عالی، عدم مســئولیت پذیری هیئت امنا در قبال 
تأمین مالی، مشــکل پاسخگو نبودن دانشــگاه ها(، عدم مهارت ارتباط گیری با محیط پیرامونی 
)ارتباط اندک میان دانشــگاه و دانش آموختگان، باز نشدن جای دانشگاه در صنعت، ضعف 
دانشــگاهیان در ارتباط با سازمان ها، عدم توان دانشگاه در عرضه توانمندی ها، عدم اعتقاد 
به مشتری مداری(، انحراف فکری )ذهنیت تاریخی دولتی بودن آموزش عالی، منافع صنفی 
هیئت علمی، مانع ورود منابع به سیســتم دانشــگاه، توجه به زیرساخت بیشتر از نیروی 
انســانی، لزوم تغییر باور به تربیت دانشجوی کارآفرین، مانع فرهنگی ارتباط با صنعت در 
دانشــگاه ها، نگاه درســت به منابع دولتی به عنوان پس انداز، ناخشنودی آدم ها از موفقیت 
یکدیگر(، تنبلی رفتاری )چابکی دانشــگاه با کاهــش اقالم هزینه، پایداری الگو ها با چابکی 
دانشگاه، تأثیر فشار کمبود بودجه دولتی بر آزمایش سایر روش ها، ذهنیت باالسری گرفتن 
در دانشگاه ها، تنبل شدن هیئت علمی در اثر تأمین مالی دولتی، مشکل عدم بلندپروازی 
دانشگاه ها، در سایه قرارگرفتن روش های تأمین مالی به علت وجود نفت، کندی دانشگاه ها 
در واکنش به شــرایط محیطی، مقاومت دانشــگاه به تغییر و تحول، حرکت اندک در سایر 
روش هــای تأمین مالی جز شــهریه(، ناکارآمدی عملکردی )ناکارآمدی الگوی دولتی و لزوم 
هدفمند کردن آن، مشکل فرهنگی عدم تحمل شایستگان در دانشگاه ها، تخصیص بودجه 

دولتی، مانع کارایی دانشگاه(

ســه مقوله تأثیرگذاری پررنگ دولت به لحاظ مســتقیم و غیرمســتقیم، فرآیند های 
غیررســمی و پنهان کاری در رفتار بازیگران و وجود ظرفیت های خالی بالقوه فیزیکی و 
قانونی در دانشــگاه ها از آنجا که تأثیرشــان غیرمستقیم است و روش اعمال راهبرد ها را 
متاثر می کنند به عنوان شرایط مداخله گر معرفی گردیدند. در جدول زیر مقوالت فرعی 

و مفاهیم مربوطه مشخص است.

جدول 6: شرایط مداخله گر

مقوله اصلی مقوله های فرعی و مفاهیم

تأثیرگذاری 
پررنگ دولت 

به لحاظ مستقیم و 
غیرمستقیم

تعهد دولت در هزینه برای آموزش عالی )تعهد دولت های در حال توسعه در آموزش و پژوهش، 
ناتوانی دولت در کمک بیشــتر، چسبندگی بودجه دولتی، بالفعل نشدن پروژه های بزرگ 
دولتی، اصل آموزش عالی رایگان تا ســرحد کفایت در قانون اساسی، پروژه های پژوهشی 
عمدتــاً دولتی(، تأثیر روابط بین المللی )عدم رقابت پذیری بین المللی در پذیرش دانشــجو، 
ظرفیت اندک تعامالت خارجی به دلیل فرهنگی، ظرفیت جذب دانشــجو به علت جذابیت 
فرهنگی، لزوم تصویرسازی مناسب از کشور در ذهن خارجی ها(، اقتصاد دولتی )خصوصیت 
دولتی اقتصاد ایران، تأثیر ارتباط با دولت بر جذب منابع(، نفوذ دولت در اداره دانشــگاه ها 
)تأثیر ســاختار حکومتی بر ساختار دانشــگاه ها، سابقه تمرکزگرایی و ترس از فراخناکی، 

لزوم هیئت امنایی شدن دانشگاه ها، وابستگی زیاد دانشگاه های دولتی به منابع دولتی(

تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ...
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مقوله اصلی مقوله های فرعی و مفاهیم

فرآیند های 
غیررسمی و 

پنهان کاری در 
رفتار بازیگران

فعالیت مســتقیم هیئت علمی )مشاوره مســتقیم هیئت علمی، وجود تأمین مالی پنهان در 
دانشگاه ها، اثرگذاری تأمین مالی پنهان در دانشگاه، درآمد پنهان ارتباط با صنعت(، البی گری 
در بودجه )کمک های خاص بر اثر چانه زنی، مشــکل سیاسی کاری و عدم تحویل گیری در 

طرح های یارانه ای دولت، البی های بودجه ای(، تغییر سیاست ها )تغییر مداوم سیاست ها(

وجود ظرفیت های 
خالی بالقوه 

فیزیکی و قانونی 
در دانشگاه ها

زیرساخت آموزشی )وجود ظرفیت مازاد داخلی برای خارجی ها، تعداد زیاد از حد دانشگاه های 
کشور(، زیرســاخت پژوهشی )پایین بودن سطح زیرساختی دانشگاه ها(، مزایای قانونی )از 
دست رفتن تدریجی مزایای دانشگاه ها، هزینه پایین تر انجام کار در دانشگاه نسبت به بیرون(

شش مقوله افزایش تعامالت و همکاری های بین المللی شبکه سازی اطالعات، تجهیزات، 
توانمندی ها و تجربیات، انگیزش مالی و روانی و معنوی ذی نفعان، تقویت ارتباط ذی نفعان، 
تمهید قوانین و مقررات و آیین نامه های مورد نیاز و توانمندسازی سازمان دانشگاه و اعضای 
هیئت علمی، از جهت جنبه اجرایی و عملیاتی آنها به عنوان راهبردها شناسایی گردیدند. 

در جدول زیر مقوالت فرعی و مفاهیم مربوطه مشخص است.

جدول 7: راهبردها

مقوله اصلی مقوله های فرعی و مفاهیم

افزایش تعامالت 
و همکاری های 

بین المللی

تأثیر تعامالت بین المللی بر تحول )پروژه محوری در نهاد های بین المللی، تأثیر تعامالت خارجی 
در کارایی، رویکرد نهاد های بین المللی در کمک به کشور های فقیر، ارتباط خارجی، عامل 
تغییر فرهنگ دانشــگاهی(، زمینه چینی برای بین المللی شــدن )لزوم ایجاد تحول در جذب 
دانشــجو و هیئت علمی و کارکرد های دانشــگاه برای بین المللی شدن، رابطه بین المللی، 
شــرط جذب دانشــجوی خارجی، عقب افتادگی در ســاز و کار های بین المللی، لزوم تنوع 
رشته ها و آماده سازی زیرساخت  ها و روزآمدسازی مطالب برای جذب دانشجوی خارجی(، 
ظرفیت ارتباط بین المللی )ظرفیت سهم باالی ارتباط بین المللی در سبد تأمین مالی، امکان 
ارتباط گیری با کشــور های مسلمان، ظرفیت استفاده از کمک های خارجی، قابلیت توسعه 
فراوان دانشــجوی خارجی در دایره تمدنی کشور، ظرفیت جذب دانشجو به علت جذابیت 

فرهنگی، جذب دانشجوی خارجی تحصیالت تکمیلی، تحقق اندک وام های بین المللی(

شبکه سازی 
اطالعات، 
تجهیزات، 

توانمندی ها و 
تجربیات

تجربیات قابل بسط )تجربه جذب منابع از خیرین، تجربیات موفق موردی ارتباط با صنعت، 
ورود به فضای کســب درآمد، جذب منابع خصوصی، بورس قابل افزایش، ســابقه تاریخی 
تأمین مالی توسط خیرین و دولت، مشارکت خصوصی در ایجاد آزمایشگاه، تجربه تولید گل 
و تجربه پرورش آبزیان، ارائه خدمات روان شناسی در دانشگاه، ارائه آموزش های مهارتی در 
دانشگاه، شکل گیری فعالیت های سرمایه گذاری، دو روش در حال شکل گیری: سهامداری 
و رویالیتی، قابلیت رشــد خدمات آزمایشگاهی، ســابقه 12 ساله ادبیات تجاری سازی در 
ایران، ارتباط خوب دانشــکده های علوم پزشکی با خیرین، کمک خارجی در حد یک و دو 
درصد، باز شدن جای خانواده ها در تأمین مالی دانشگاه ها(، روش های انتقال تجربه )جلسات 
هم اندیشی(، زیرساخت اطالعاتی )لزوم شناسایی ظرفیت های وقف و خیریه، تأثیر آمار شفاف 
دانشگاهی در تأمین مالی، بستر اطالعاتی برای اتصال صنعت و دانشگاه، نبود آمار اوقاف و 
خیریه(، توانمندی های قابل به اشتراک گذاری )وجود استاد و دانشجو و تجربه خوب در کشور، 

تجمیع خدمات آزمایشگاهی(
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انگیزش مالی و 
روانی و معنوی 

ذی نفعان

تبلیغات خیریه )تبلیغ رســانه ای برای وقف و خیریه، فرهنگ ســازی نشدن وقف و خیریه(، 
ارتقای دســتمزد )اتصال حقوق اســاتید به ارتباط با صنعت، لزوم اجازه به دانشــگاه ها در 
پرداخــت بــه کارکنان، لزوم ذی نفع کردن اعضای هیئت علمــی در جذب منابع(، تجلیل 
ذی نفعان )نامگذاری به نام خیرین، انگیزه دیده شدن و تأثیرگذاری هیئت علمی(، آیین نامه 
ارتقا )امتیاز ارتباط با صنعت برای اســاتید، پذیرفته نشــدن ارتباط با صنعت در آیین نامه 
استخدامی، عدم پشتیبانی سیستم ارتقا از ارتباط با صنعت، عدم پشتیبانی سیستم ارتقا از 
پژوهش های تقاضامحور، عدم پشتیبانی سیستم ارتقا از تأسیس شرکت های دانش بنیان(، 
هموارســازی قانونی مسیر )واگذاری قانونی حقوق معنوی دانشگاه ها، انگیزه بخشی از طریق 

مقررات زدایی در قوانین ارجاع کار و مناقصه(

تقویت ارتباط 
ذی نفعان

اعتبار مالیاتی )تخفیف مالیات برای خانواده های دانشــجویان در کشور های خارجی، اعتبار 
مالیاتی برای تنظیم ارتباط میان ذی نفعان(، یارانه و وام دولتی )اعطای سوبســید دولت در 
پروژه های خیریه، بورس افراد در کنار آموزش پولی، پشــتیبانی وام از دانشجویان، تکلیف 
دســتگاه ها به حمایت از پژوهش، باز کردن پای بخش خصوصی در پژوهش با سوبســید، 
وجود کمک ها و وام های دانشــجویی در دنیا(، مدیریت ذی نفعان دانشــگاهی )افزایش وقف 
و خیریه در صورت تعامل بیشــتر دانشــگاه و دانش آموختگان، عدم اعتماد، مشکل اصلی 
خیرین، تعامل نزدیک و شخصی با ذی نفعان، ایجاد اعتماد، الزمه جذب منابع، جذب منابع 

از فارغ التحصیالن و کارآفرینان، دعوت خیرین به هیئت امنا(

تمهید قوانین 
و مقررات و 

آیین نامه های 
مورد نیاز

قوانین مربوط به هیئت علمی )انعطاف در انتقال اعضای هیئت علمی، مشکل عدم اخراج عضو 
هیئت علمی، ضرورت انعطاف در عملکرد هیئت علمی، الزام حضور اســتاد در دانشگاه ها، 
برتری استاد دانشگاه نشین بر استاد مرتبط با صنعت از نظر مقررات دانشگاه، افزایش حقوق 
هیئت علمی پس از آزادی قانونی(، قوانین مربوط به دانشجو )انعطاف و تقاضاگرا بودن جذب 
دانشجو(، قوانین مالی و معامالتی )منع قانونی سرمایه گذاری درآمد های اختصاصی دانشگاه ها، 
مشــکالت قانونی بیمه، مالیات و باالسری(، رویه های حقوقی و اداری )چارچوب های حقوقی 
برای تبدیل دانش فنی به دارایی، حرکت به ســمت تدوین مقررات مالکیت فکری، مشکل 
در پرداخت و نقد شــدن گرنت و ســازوکار های مطول، عدم رقابت در شــهریه با توجه به 

قوانین دولتی(

توانمندسازی 
سازمان دانشگاه 
و اعضای هیئت 

علمی

مدیریــت مالی )نبود گزارش مالی در دانشــگاه ها، ضعف مدیران مالی دانشــگاه ها، کمبود 
مؤسســات پژوهشی برای کار دانشــجویان، بودجه و نیروی پژوهشی اندک پژوهشکده ها، 
آگاهی اندک بخش مالی دانشگاه ها، ناآگاهی مسئولین، مانع جذب کمک  خارجی، مدیریت 
هزینه در دانشــگاه ها، کارمندمداری در واحد توسعه مدیریت و منابع، مشکل بودن جذب 
نیرو های مالی فعال در دانشــگاه ها، مشکل آموزش ندیدن مدیران در بخش مالی، استفاده 
از افراد مجرب در جذب منابع(، مدیریت پژوهشی )عدم ساختارسازی مناسب دانشگاه برای 
مشــاوره، مدیر صنعت فهم برای ارتباط با صنعت، نیاز به کشف منابع صنعت و شکار آنها، 
پشــت میزنشــینی مدیران دولتی در ارتباط با صنعت(، توانمندسازی هیئت علمی )اکثریت 
بی ارتباط با صنعت هیئت علمی، نقش اســاتید در جذب دانشــجوی خارجی، نقش اصلی 
اعضای هیئت علمی و نقش فرعی دانشگاه ها، مشکالت رفتاری و تعهد دانشگاهیان، ناتوانی 
اکثریت هیئت علمی در برآورده کردن انتظارات طرف مقابل، برنامه توانمندســازی جذب 
منابع، جذب طبیعی منابع با توانمندســازی(، ساختار های درون دانشگاه )عدم ساختارسازی 
مناسب دانشگاه برای مشاوره، لزوم تحول ساختاری در دفاتر ارتباط با صنعت، بوروکراسی 
دفاتر ارتباط با صنعت، Patent Office در دانشــگاه های دنیا، ضعف ساختاری، مانع ارتباط 
با صنعت، ســاختار های الزم برای ارتباط با صنعت، دفتر ویژه برای سرمایه گذاری، ساختار 

مدیریتی مجزا برای کسب درآمد از زیرساخت ها، برنداشتن گام های اصلی سیستمی(

تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ...
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نهایتاً مقوله کارایی و اثربخشــی که نتیجه نهایی طراحی و اجرای الگو است به عنوان 
پیامد شناسایی گردید. در جدول زیر مقوالت فرعی و مفاهیم مربوطه مشخص است.

جدول 8: پیامدها

مقوله اصلی مقوله های فرعی و مفاهیم

کارایی و 
اثربخشی

توجــه به نیاز )نگاه بــه نیاز های توســعه ای در برنامه ریزی آموزش عالی، اثرگذاری دانشــگاه 
در پیشــرفت، افزونگــی ورود دولــت در تأمین نیاز های مشــترک، عالمت دادن شــهریه به 
سیاســت گذاران(، روش تخصیص بودجه دولتی )روش گذشــته نگر، روش دانشگاه موفق، روش 
بودجه صفر، روش مبتنی بر شــاهد، بودجه ریزی عملیاتی و تعهدی، بودجه دولتی بر اســاس 
برآورد سرانه، داده محور بودن بودجه دولتی(، کارایی روش های تأمین مالی )مدیریت کاراتر منابع 
صنعتی، تساوی دانشجویان شهریه ای و رایگان، کارایی بیشتر بودجه غیرمتمرکز دولتی، نحوه 
تقسیم درآمد های ارتباط با صنعت، تأثیر تأمین مالی دولتی در تقاضامحور نبودن پژوهش ها، 
مناســب نبودن الگوی فعلی شهریه، آفت وقف: عدم ابتنا بر ستانده، الگوی ترکیبی متمرکز و 
غیرمتمرکز، چالش عدم توجه به نیاز در شــهریه(، ورود ســرمایه گذارانه دولت )آموزش به مثابه 
سرمایه گذاری، تقویت شدن ارزش خروجی نیروی انسانی، لزوم رایگان نبودن هزینه دکتری(

بدیهی اســت تا مقوله های اصلی در قالب یک الگوی سیستماتیک به یکدیگر متصل 
نشود و یک طرح نظری بزرگ تر ساخته نشود نظریه شکل نگرفته است. بنابراین چنان که 
پیش تر ذکر شد مقوالت اصلی در قالب شش خوشه مفهومی بزرگ طبقه بندی شدند و در 
قالب رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین به یکدیگر متصل گردیدند. عالوه بر این، 
یکی از مهم ترین گام ها، تعیین مقوله مرکزی اســت. این مقوله حاصل همه تحلیل را در 
قالب چند کلمه می ریزد که بیانگر این است که کل پژوهش در باب چیست؟ این مقوله 
دارای قدرت تحلیل بوده و موجب به هم نزدیک شــدن مقوله ها می شــود. این مقوله از 
درون مقوله های موجود پدیدارشده و سایر مقوله ها را پوشش می دهد. از میان مقوله های 
آشکارشــده، مقوله »تنوع بخشی درون زای تأمین مالی«، مقوله ای بود که این ویژگی ها را 
داشت و می توانست به عنوان مقوله مرکزی در نظر گرفته شود. همچنین با مداقه چندباره 
میان مقوالت اصلی و تطبیق آنها با رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین تالش گردید 
که مقوله های مختلف در قالب ارائه شــده توســط این دو پژوهشگر دسته بندی گردد که 

توضیحات آن ارائه گردید. 
شکل زیر این الگوی سیستماتیک را به تصویر کشیده است:
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شرایط عّلی
استقالل دانشگاهي

دسترسي عادالنه به آموزش عالی
طبیعي بودن و خودجوشي

قابلیت اتکاي روش تأمین مالي

پدیده محوری

تنوع بخشي درون زاي 
تأمین مالي

پیامدها
کارایي و اثربخشي

شرایط زمینه ای
اقبال به آموزش عالی

ظهــور بازیگران جدید در نظام 
ملی نوآوری کشور

محیط نامتقاضي دانش
عــادات رفتاری و فکری جامعه 
دانشــگاهي حاصل از تکیه به 

منابع سهل الوصول

شرایط مداخله گر
تأثیرگذاري پررنگ دولت به لحاظ 

مستقیم و غیرمستقیم
فرآیندهاي غیررسمي و پنهان کاري 

در رفتار بازیگران
وجود ظرفیت هــاي خالي بالقوه 

فیزیکي و قانوني در دانشگاه ها

راهبردها
افزایش تعامالت و همکاري هاي بین المللي

شبکه سازي اطالعات، تجهیزات، توانمندي ها و تجربیات
انگیزش مالي و رواني و معنوي ذینفعان

تقویت ارتباط ذینفعان
تمهید قوانین و مقررات و آیین نامه هاي مورد نیاز

توانمندسازي سازمان دانشگاه و اعضاي هیئت علمي

شکل 2: الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران

همچنین این الگو را می توان به صورت خط داستان نیز بیان کرد. پدیده محوری که 
در الگوی تأمین مالی پیشــنهادی جهت آموزش عالی پیشنهاد می گردد، »تنوع بخشی 
درون زای تأمین مالی« اســت. با این توصیف باید روش های عمده فعلی از قبیل تأمین 
مالی دولتی و اخذ شهریه تعدیل گردد و سهم روش های دیگر از جمله روش های ذیل 
ارتباط با صنعت و کمک های وقفی و خیریه در این ســبد افزایش یابد. در این مســیر 
باید به اصولی نظر داشت که عبارت اند از حفظ استقالل دانشگاهی، دسترسی عادالنه 
به آموزش عالی، درون زا بودن و خودجوشی و قابلیت اتکای سبد تأمین مالی. نگارنده 
این اصول را تحت عنوان شرایط علّی نامگذاری کرده است. برای نیل به این هدف باید 
راهبردهایی دنبال گردد. در قدم اول باید به افزایش تعامالت و همکاری های بین المللی 
همت گماشت. همچنین شبکه سازی اطالعات، تجهیزات، توانمندی ها و تجربیاتی که در 

تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ...
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زمینه روش های مختلف تأمین مالی وجود دارد می تواند فرآیند را به صورت خودجوش 
تســریع کند. مسئله بعد انگیزش ذی نفعان در مسیر تغییر است که می تواند از طریق 
مالــی، روانــی و معنوی صورت گیرد. در نهایت باید گفت که تمهید قوانین، مقررات و 
آیین نامه های مورد نیاز و توانمندســازی سازمان دانشگاه و اعضای هیئت علمی برای 
طی این مسیر ضروری است. اما شرایط محیطی وجود دارندکه به صورت عمده بر این 
راهبرد ها تأثیر می گذارند. اقبال فرهنگی و اجتماعی به آموزش عالی در کشــور ما در 
ســطح باالیی اســت اما محیط اقتصادی و تصمیم گیری در استفاده و تقاضای دانش 
رغبت چندانی از خود نشــان نمی دهد. درون دانشگاه، تربیت و فرهنگ ویژه ای در اثر 
تکیه طوالنی مدت به منابع سهل الوصول شکل گرفته است و بیرون دانشگاه، بازیگران 
جدیدی در عرصه تولید و کاربست علم ظاهر شده اند و نقشی پررنگ یافته اند. شرایط 
زمینــه ای دیگری نیز وجود دارند که تأثیر کمتر و غیرمســتقیم تر دارند. نهاد دولت، 
همواره تأثیرگذاری پررنگی به لحاظ مســتقیم و غیرمســتقیم داشته است که باید در 
فرآیند تغییر مد نظر قرار گیرد. درون دانشــگاه نیز ظرفیت های بالقوه فراوانی به لحاظ 
فیزیکی و قانونی وجود دارد. همچنین فرآیند های غیررســمی و پنهان کاری در رفتار 
بازیگران مشــهود اســت. با این همه، باید گفت اگر این تغییــرات به صورت تدریجی 
صورت گیرد کارایی و اثربخشــی در نظام تأمین مالی دانشگاه ها به عنوان پیامد اصلی 

آن، مشهود خواهد بود.

بحث و نتیجه گیری
در طول فرآیند پژوهش، عبارات و گویه هایی که نشــان دهنده تنوع بخشــی درون زای 
تأمین مالی باشــد به کرات در گفتار صاحب نظران ظاهر شد. در واقع الگویی که به دنبال 
آن هســتیم باید از روش های متنوع و مختلف بهره ببرد. چنان که مشــخص است نظام 
تأمین مالی کشور در حال حاضر مبتنی بر دو ستون اصلی است که عبارت است از کمک 
مالی مستقیم دولتی و شهریه دانشجویی. سایر روش های تأمین مالی چنان کم استفاده 
و استثنائی اند که عماًل در محاسبات وارد نمی شوند. برای رسیدن به یک الگوی مطلوب 
باید ســایر روش ها را توســعه داد و به هر یک سهمی متناســب بخشید. کرتوویکس و 
میخاییل1 )2005( معتقدند با توجه به افزایش تقاضای جوامع برای ورود به مؤسســات 

1. Kretovics & Michael
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دانشــگاهی و افزایش هزینه های ارائه خدمات آموزش عالی و در عین حال کاهش سهم 
دولت ها در تأمین این هزینه ها، ضرورت متنوع سازی منابع مالی توسط دانشگا ه ها بدیهی 
به نظر می رســد و این واقعیت به یک روند جهانی تبدیل شــده اســت. آنها سه عامل را 
به عنوان عوامل تقویت کننده فرایند تنوع بخشــی به منابع در دانشگا ه ها معرفی می کنند: 
اوالً کاهش مســتمر و فزاینده کمک ها و بودجه های دولتی، دانشگاه ها را ناگزیر ساخته 
از هیچ تالشــی برای یافتن منابع جدید درآمدی فروگذار نکنند. ثانیاً دولت ها می توانند 
با مقررات زدایی و کاهش اعمال کنترل بر دانشــگاه ها و فعال نمودن نیروی بازار، آزادی 
عمل بیشــتری را برای آنها فراهم آورده و زمینه را برای خالقیت بیشتر در یافتن منابع 
جدیدتر آماده ســازند. ثالثاً طراحی مشوق هایی از ســوی دولت برای دانشگاه هایی که 
در یافتن منابع مالی جدید موفقیت بیشــتری کســب کرده اند. جانستون1 )2005( نیز 
در این باره می گوید در دو دهه گذشــته رشــد عظیمی در تعداد مؤسسات آموزش عالی 
خصوصی در تقریباً همه کشــور های در حال توســعه و توسعه یافته به وجود آمده است. 
به عنوان یک نتیجه، سیســتم تسهیم هزینه در تأمین مالی آموزش عالی در بسیاری از 
کشــور ها در سراسر جهان پذیرفته شده است. در نتیجه این تغییر، چهار گروه شروع به 
مشارکت در تأمین مالی آموزش عالی کرده اند. گروه اول دولت ها و مالیات دهندگان اند. 
دولت ها از درآمد های عمومی مانند مالیات برای تأمین آموزش عالی اســتفاده می کنند. 
گروه دوم والدینی هســتند که منابع خود را برای تأمین مالی تحصیالت عالی فرزندان 
خود صرف می کنند یا قرض می گیرند. گروه سوم دانشجویان اند که مانند والدین، منابع 
خود را برای تأمین مالی تحصیالت عالی خود صرف می کنند یا قرض می گیرند. آخرین 
گروه، سازمان های خیریه اند که از دانش آموزان، والدین یا مؤسسات آموزش عالی حمایت 
می کنند. جانســتون و مارکوکسی2 )2007( معتقدند ســه دلیل متفاوت پشت الگوی 
تسهیم هزینه وجود دارد. اول اینکه هزینه دانشجویان و دپارتمان های آموزشی افزایش 
یافته اســت. دلیل دیگر تعداد فزاینده ثبت نام دانشــجویان است که عمدتاً به دلیل رشد 
جمعیت در ســن دانشــگاه در سال های اخیر است. دلیل سوم هم این است که بسیاری 

از کشور ها منابع عمومی کافی در اختیار ندارند.
اصول و قواعدی بر توسعه روش های تأمین مالی و تنوع بخشی به آنها حکمفرماست 

1. Johnstone
2. Marcuccı
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که در این پژوهش تحت عناوین شــرایط علّی و پیامد ها دســته بندی شده اند. از جمله 
این اصول مســئله دسترســی عادالنه به آموزش عالی اســت. این مسئله به عنوان نقطه 
اصلــی تفاوت در الگو های تأمین مالی مورد توجه اســت و داللت های عملی مهمی در 
ســهم روش های مختلف تأمین مالی و روش اجرای آنها دارد. برای نمونه، جلوگیری از 
توسعه مهارگسیخته اســتفاده از شهریه های دانشجویی در نظام آموزش عالی در اینجا 

جالب توجه است. 
استقالل دانشگاهی اصل دیگری است که بر الگوی تأمین مالی حکمفرماست. استقالل 
مالی دانشــگاه یکی از ارکان مهم استقالل دانشــگاهی است و لذا در الگوی تأمین مالی 
باید به گونه ای طراحی و عمل کرد که این مســئله حتماً رعایت شــود. یک داللت روشن 
عملی این مسئله، کاستن از وابستگی افراطی برخی دانشگاه ها به بودجه ها و حمایت های 

دولتی است.
همچنین این الگو باید درون زا و خودجوش باشد. منظور این است که در توسعه این 
الگو باید روش هایی که متناســب با مأموریت دانشــگاه ها و مناسب با محیط فرهنگی ـ 
سیاسی ـ اقتصادی کشور است مورد توجه قرار گیرد. داللت واضح این اصل این است که 
بر روش هایی مانند اجاره زیرساخت های دانشگاه نباید تکیه اساسی کرد. )گرچه منظورمان 
این نیســت که از این روش احتراز شــود بلکه می خواهیم بگوییم نباید آن را یک روش 

عمده و تعیین کننده برشمرد(.
نکته دیگر در این زمینه قابلیت اتکای این الگو است. در اینجا معیارهایی چون پایداری 
روش تأمیــن مالی، بازدهی اقتصادی آن و کفایت منابــع خودنمایی می کند. و باالخره 
بحث کارایی و اثربخشی در طراحی الگوی تأمین مالی حائز اهمیت حیاتی است. ناگفته 
پیداســت برخی از روش های تأمین مالی )مانند کمک مستقیم دولتی( به پاسخگویی و 
مسئولیت پذیری کمتر منجر می شود، اما در مقابل آن روش های مبتنی بر ارتباط با صنعت، 
کارایی باالتری دارند. بنابراین در ترکیب بهینه منابع همواره باید به این نکته چشم داشت 
که تأثیر هر روش بر عملکرد دانشگاه ها چه خواهد بود. انجمن دانشگاه های اروپایی نیز با 
هدف بررسی چگونگی دستیابی به پایداری مالی در دانشگاه های اروپا سلسله پروژه های 
مطالعاتی را سفارش داده است. یکی از این پروژه ها )استرمن و پراوت، 2011( به بررسی 
جریان تنوع بخشی درآمد های دانشگاه های اروپا اختصاص یافته که آن را عاملی در جهت 

پایدارسازی به شمار آورده است.
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پس از شناخت اصولی که در قالب شرایط علّی و پیامد ها به آن پرداخته شد، اکنون 
باید نگاهی به صحنه واقعیت ها انداخت و تصویری از آنچه هست را تجزیه و تحلیل کرد. 
یکی از این واقعیت ها اقبال به آموزش عالی در میان خانواده هاست شاید این مسئله هم 
به تجربه ذهنی تاریخی مربوط می شود که تحصیالت باالتر، معادل حقوق و جایگاه کاری 
بهتر تلقی می شد و از طرفی دیگر به جایگاه اجتماعی ذهنی برای تحصیالت عالی مربوط 
می گردد. این اقبال با عواملی چون بیکاری زیاد فارغ التحصیالن دانشگاهی و نامرتبط بودن 
شــغل و تحصیالت، در معرض کاهش و با عواملی چون پررنگ شدن اقتصاد دانش بنیان 

و ظهور شرکت های دانش بنیان در معرض افزایش قرار دارد. 
واقعیت دیگر تأثیرگذاری پررنگ دولت به لحاظ مســتقیم و غیرمستقیم است که هم 
عرصه اقتصاد و هم عرصه فرهنگ و سیاست را در بر گرفته است. دولت در عرصه اقتصاد 
همچنان حضوری پررنگی دارد و این مســئله جنس ارتباط دانشــگاه با صنعت را تغییر 
می دهد. همچنان به علت جاذبه ها و دافعه های باالی کشور در عرصه خارجی فرصت ها و 

محدودیت هایی در ارتباطات بین المللی دانشگاه ها پدیدار شده است. 
واقعیت دیگر به متقاضیان دانش برمی گردد. از طرفی به علت نقصان فضای رقابت در 
صنایع کشور و از سوی دیگر واردات بی رویه و غلبه سوداگری بر تولید در کشور، نیاز به 
پژوهش بســیارکم احســاس و ابراز می گردد. از سوی دیگر در واحد های تولیدی از آنجا 
که مونتاژ و کپی کاری در بســیاری از حوزه ها امری رایج اســت و به فعالیت های طراحی 
و مهندسی کمتر توجه می شود نیاز چندانی به دانش آموختگان دانشگاهی برای پیشبرد 
کار ها نیست. در واقع کار ها عمدتاً از عهده کارگران ساده و ماهر و تکنیسین ها برمی آید. 
این واقعیت گاهی با این بیان در زبان مســئولین گفته می شــود که ما کارخانه داریم اما 

صنعت نداریم...
اگر به لحاظ فرهنگی به جامعه دانشگاهی بنگریم واقعیت دیگری که آشکار می شود، 
تربیت خاص جامعه دانشگاهی در اثر تکیه به منابع سهل الوصول و آسان است. باید اعتراف 
کرد که چنددهه عادت به بودجه مستقیم دولتی و شهریه که در مورد هیچ یک به صورت 
جدی مورد سؤال و جواب قرار نگرفته اند به راحتی قابل تغییر دادن نیست. امید است که 
دانشگاه ها در فضای کمبود بودجه سال های اخیر، اندکی به خود بیایند و تغییر روش دهند 
و روش های دیگر تأمین مالی را بیازمایند، اما این خطر هم وجود دارد که این شرایط را 

به چشم موجی گذرا ببینند و به امید بازگشت شرایط سابق دست روی دست بگذارند.

تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ...
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ویژگی های فرهنگی دانشــگاه که به ســایر روش های تأمین مالی کمک کند در کار 
سایر پژوهشگران نیز مورد عنایت قرار گرفته است. به عنوان مثال در ایجاد ارتباط صنعت 
و دانشــگاه، الکت و رایت )2005( به هزینه های تحقیق و توســعه بیشتر، دی گرگوریو 
و شــین1 )2003( به برتری فکری، اُشــیا2 و همکاران )2005( به زمینه های تحقیقاتی 
خاص و همچنین به ســرمایه گذاری بیشــتر در پرسنل دفاتر انتقال فّناوری دانشگاهی، 
پــاورز و مــک داگل3 )2005( به قدمت دفاتر انتقال فّناوری دانشــگاهی و فرانکلین4 و 
همکاران )2001( به داشــتن فرهنگی که از قرارداد های صنعت و دانشگاه حمایت کند 

اشاره می کنند.
امــا واقعیت فرهنگی دیگر به نوع عمل بازیگران برمی گردد. در واقع به دالیل متعدد 
نوعی پنهان کاری در عمل بازیگران حوزه تأمین مالی به چشــم می خورد. به عنوان مثال 
مشــارکت کنندگان بر این نکته تأکید می کردند که اساتیدی وجود دارند که قرارداد های 
هنگفتی با صنعت و بخش دولتی دارند اما آنها را اظهار نمی کنند و در سیســتم رســمی 
دانشگاه وارد نمی کنند. این منابع گرچه در بسیاری از محاسبات وارد نمی شوند اما اثرات 
آنها به صورت ورود تجهیزات و تأمین دانشجویان و اساتید در دانشگاه مالحظه می شوند 

و بخشی از واقعیت موجود هستند.
اگر نگاهی به درون دانشــگاه ها بیندازیم، واقعیت دیگری که به چشــم می آید وجود 
ظرفیت های خالی بالقوه فیزیکی و قانونی در دانشــگاه های کشور است. باید اذعان نمود 
به دلیل مجوز های بی رویه صادرشده در تأسیس مؤسسات آموزش عالی در کنار کم شدن 
جمعیت دانشگاهی، بخش عظیمی از امکانات بخش آموزش عالی بالاستفاده مانده است. 
این همان مسئله ای است که از آن به عنوان معضل صندلی های خالی یاد می شود. به لحاظ 
قانونی هم به علت تمایل سیاست گذاران به آموزش عالی در سال های پس از انقالب، انواع 
معافیت ها و ســهل گیری ها در حوزه مالی و مالیاتی و بیمه و قوانین کار برای دانشگاه ها 

اعمال شده است.
و آخرین واقعیتی که در اینجا به آن اشــاره می کنیم ظهور بازیگران جدید در عرصه 
تولید و کاربست علم در سالیان گذشته است. بازیگرانی از قبیل پارک های فّناوری و مراکز 

1. Di Gregorio & Shane
2. O’Shea
3. Powers & McDougall
4. Franklin
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رشد، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها و شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاران ریسک پذیر و 
شتاب دهنده ها و... که حضور آنها از جهاتی برای دانشگاه ها قابل توجه است. آنها می توانند 
کامل کننده فعالیت های دانشــگاهی به حســاب بیایند و احیاناً در برخی حوزه ها ممکن 
اســت رقبایی هم برای دانشگاه ها محسوب شــوند. بدیهی است اگر دانشگاه جای گیری 
مناســبی برای کار داشته باشــد می تواند با همکاری این مجموعه ها، بهترین عملکرد را 

برای خود رقم بزند.
اما برای رسیدن به این الگوی مطلوب، راهبردهایی در این مقاله پیشنهاد شده است 
که عمدتاً با رویکردی تدریجی و خودجوش می تواند الگوی مطلوب نهایی را شکل دهد. 
یکی از این راهبرد ها توســعه تعامالت بین المللی اســت. از رهگذر توسعه این تعامالت، 
منابعی به صورت نقدی و غیرنقدی )مانند دسترســی به اساتید، تجهیزات و امکانات و...( 
به کشــور منتقل می شــود. این تعامالت می تواند در چارچوب همکاری با ســازمان های 
بین المللی، دانشــگاه ها و مؤسســات خارجی و همچنین جذب دانشجوی خارجی تحقق 
یابد. ذاکرصالحی و صالحی نجف آبادی )1391(، نیز به این مســئله اشــاره کرده و رشد 
رقابت اقتصادی و معرفی علم به عنوان منبع اقتصادی را از جمله مزایای بین المللی شدن 
آموزش عالی به شمار آورده اند. نایت1 )2003( نیز در معرفی مهم ترین دالیل و ریشه های 
بین المللی شــدن آموزش عالی، به ضرورت تنوع بخشــی به منابع درآمدی در دانشگاه ها 

اشاره می کند و آن را از دالیل اصلی بین المللی شدن آموزش عالی می داند.
راهبرد دیگر شبکه سازی اطالعات، تجهیزات، توانمندی ها و تجربیات در راستای توسعه 
گام به گام تدریجی الگو است. حقیقت این است که هم اکنون شعله هایی از روش های جدید 
تأمین مالی در نقطه نقطه دانشــگاه های کشور روشن شده است. به عنوان نمونه می توان 
به جذب کمک های موردی از خیرین در دانشگاه های کشور، تشکیل شبکه آزمایشگاهی 
فّناوری های راهبردی در کشور که خدمات آزمایشگاهی را به فروش می رساند و تجهیزات 
بالاســتفاده و کم استفاده در دانشگاه ها اشــاره نمود. اگر اطالعات مربوط به این روش ها 
توسط بانک های اطالعاتی به اشتراک گذاشته شود، از تجهیزات مربوط به صورت مشترک 
اســتفاده شود )با پرداخت هزینه ها( و توانمندی ها و تجربیات با روش هایی چون آموزش 
و دوره های مناســب و جلســات انتقال تجربه نشر داده شــود، این فرآیند تسریع شده و 

خودجوش تر به پیش خواهد رفت.

1. Knight
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راهبرد ســوم، انگیزش مالی و روانی و معنوی ذی نفعان اســت. اگر روش های تأمین 
مالی جدید برای بازیگران این حوزه به لحاظ مالی سودمندتر از روش های فعلی باشد و در 
ارتقاء جایگاه و رتبه آنها تأثیرگذار باشد اثر بیشتری بر کارایی دانشگاه ها خواهد د اشت. 
به صورت ویژه در مورد اعضای هیئت علمی، ارتقای دستمزد و رتبه علمی در این زمینه 
قابل توجه اســت. از آنجا که رتبه علمی بر مبنای آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی 
تعیین می شــود، الزم است این آیین نامه به گونه ای تنظیم شود که از روش های جدیدتر 
پشــتیبانی کند. انگیزش معنوی نیز به صورت ویژه برای خیرین و واقفین حوزه آموزش 
عالی باید مورد تأکید قرار گیرد. این کار می تواند از طریق تبلیغات که در سطوح دینی، 

دانش آموزی، دانشجویی و رسانه ای انجام می گردد تسهیل شود. 
تقویت ارتباط ذی نفعان، راهبردی دیگر اســت که در این تحقیق به فایده آن دست 
یافتیم. مدیریت ذی نفعان به این معناست که دانشگاه راساً وارد ارتباط گرفتن و تعامل با 
ذی نفعان شود. اما دولت هم می تواند با سیاست گذاری های مناسب این فرایند را تسهیل 
کند. یکی از این سیاســت ها ایجاد فرآیند اعتبار مالیاتی1 اســت. بر پایه این سیاست به 
جای اینکه مالیات دهندگان به دولت پرداخت کنند و دولت وظیفه بازتوزیع منابع را بر 
عهده بگیرد، این اجازه را دارند که خود مستقیماً با نهادهایی مانند دانشگاه وارد تعامل 
شــوند و مالیات را مســتقیماً به آنها پرداخت کنند. به این ترتیب ارتباط مالی مستقیم 
میان ذی نفعان شــکل می گیرد و این ارتباط مالی مقدمه ای برای ســایر همکاری های 

دیگر می گردد.
یکی دیگر از راهبردهایی که در این پژوهش به آن دست یافتیم تمهید قوانین و مقررات 
و آیین نامه های مورد نیاز برای توسعه روش های مالی است. به صورت ویژه قوانین مربوط 
به مالکیت معنوی از دیدگاه مشارکت کنندگان مورد تأکید قرار گرفت. بدیهی است برای 
تبدیل دانش فنی به دارایی و صیانت از آن، به نظام قانونی و حقوقی خاص، نیازمندیم و 

این از ملزومات ورود دانشگاه به عرصه تجاری سازی فّناوری است.
و نهایتــاً آخرین راهبرد که جنبه زیرســاختی هم دارد، توانمندســازی ســازمان 
دانشــگاه و اعضای هیئت علمی در جهت کمک به توسعه روش های تأمین مالی است. 
در دانشــگاه های معتبر دنیا برای بهره بــرداری از ظرفیت های ارتباط با صنعت، وقف و 
خیریه و... دفاتر و ساختار های ویژه ای تأسیس می شود که هر یک وظایف خاصی را بر 

1. Tax Credit
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عهده دارند. نکته  دیگر در همین راستا این است که مدیریت دانشگاه علی الخصوص در 
جنبه مالی و پژوهشــی تاکنون به روش های آسان و کم زحمت عادت کرده اند و جهت 
تطبیق با شرایط جدید ضروری است آموزش های مختلف ببینند و تقویت شوند. برخی 
از پژوهشــگران در این زمینه به نقش ســازمان های واسط اشاره نموده اند. سازمان های 
واســطه ای با هدف غلبه بر این مشــکالت در نظر گرفته می شــوند )هوولز1، 2006( و 
به عنوان سازمان های مرزی عمل می کنند که مرز ترکیبی بین منطق های علمی و تجاری 
را مدیریت می کنند. )موری2، 2010 و الکساندر و مارتین3، 2013( سازمان های واسطه، 
ابعاد مجاورت های مختلف را به نسبت تجربه قبلی بازیگران دانشگاهی و صنعتی و ماهیت 
دانشی که انتقال داده می شود، بسط می دهند. به نظر راسموسن4 و همکاران )2006(، 
دفاتر انتقال تکنولوژی5 بیشــتر به بهبود ابعاد شــناختی و سازمانی تمرکز می کنند، در 
حالی که انکوباتور های دانشــگاهی6 و مراکز پژوهشی مشترک7 تالش می کنند تا فاصله 

اجتماعی و جغرافیایی را کاهش دهند.
در مجمــوع، این پژوهش الگوی تدریجی برای تنوع بخشــی درون زای تأمین مالی 
دانشگاه ها را پیشنهاد می کند که مبتنی بر تبادل داشته ها از سویی و افزایش تعامالت 
بازیگران و نیز انگیزش آنها از ســویی دیگر اســت. به نظر می رســد با توجه به شرایط 
خاص کشــور چاره ای جز تغییر روش تأمین مالی باقی نمانده اســت. یا باید این کار را 
به صــورت خودجوش و تدریجی پیش بــرد و یا به صورت قهری و یک باره. این پژوهش 
رویکــرد اول را برگزیده اســت و پیشــنهاد می کند همه عاملین به صــورت آگاهانه به 

این سمت حرکت کنند.
گرچه بحث تنوع بخشــی روش های تأمین مالی از پیشــینه برخوردار است اما در این 
پژوهش چند نوآوری وجود دارد. اولین نوآوری این پژوهش در این است که پیشنهاد می کند 
فرآیند تنوع بخشی نه تنها با اجبار و قانون و تحمیل، بلکه با روش هایی که از جنس هم افزایی 
و شبکه سازی و یادگیری است به تدریج و به صورت درون زا دنبال شود. از این جهت پدیده 

1. Howells
2. Murray
3. Alexander & Martin
4. Rasmussen
5. Technology Transfer Office 
6. University Incubators
7. Collaborative Research Centres
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محوری تحت عنوان »تنوع بخشــی درون زای تأمین مالی« انتخاب گردیده اســت. نوآوری 
دیگر پژوهش در توصیف راهبرد های عملیاتی در این راستا است که کمتر به آن پرداخته 

شده و همچنین شرایط علّی که به عنوان اصول راهنمای حرکت تدوین شده است.
بــا توجــه به اینکه این پژوهش یک الگوی کلی بــرای کل حوزه آموزش عالی ارائه 
می دهد و به ســبد روش های گوناگون تأمین مالی اشــاره می کند، پیشنهاد نظری برای 
پژوهش های بعدی، تمرکز بر بخشــی از مســئله و کار بر روی آن است. اگر این تمرکز 
برروی روش تأمین مالی صورت گیرد پیشــنهاد می شود تدوین الگوی استفاده از منابع 
وقف و خیریه در نظام آموزش عالی کشــور و تدوین الگوی استفاده از روش های ارتباط 
با صنعت در دانشــگاه ها در اولویت قرار گیرند، چــرا که این روش ها باید بیش از پیش 
گســترش یابند و سهم بیشتری در ســبد تأمین مالی داشته باشند. نیز اگر عزمی برای 
کاهش منابع دولتی و همچنین شــهریه دانشجویی وجود داشته باشد، پیشنهاد می شود 
پژوهش هایی برای تدوین الگوی تعدیل این منابع در ســبد تأمین مالی دانشگاه ها اجرا 
گردد. همچنین می توان بر روی یک دانشــگاه خاص و یا یک رشــته خاص تمرکز کرد 
و الگوی تأمین مالی را برای آن بخش تدوین نمود. به این ترتیب هر دانشــگاه می تواند 
ترکیب متفاوتی از روش های تأمین مالی با ســهم های مختلف را در خود جای دهد و با 

دانشگاه دیگر متفاوت عمل کند.
پیشنهاد عملی این پژوهش برگرفته از پدیده محوری آن یعنی »تنوع بخشی درون زای 
تأمین مالی« است. بر این اساس بر مبنای مفاهیم و مقوله های فرعی، اوالً پیشنهاد می شود 
دولت، منابع مستقیم دانشگاه ها را به صورت تدریجی و آرام کاهش دهد تا سهم این درآمد ها 
در کل درآمد های دانشــگاه ها کاهش یابد. البته تدریجی بودن این مسئله از جهت وفق 
یافتن دانشــگاه ها با این مسئله ضروری است. بدین معنی که دانشگاه ها بتوانند تمهیدات 
قانونی، ساختاری، آموزشی و تکنولوژیکی مورد نیاز را به تدریج فراهم سازند. توصیه دیگر 
در سطح دولت، ایجاد سقف برای سهم منابع شهریه در درآمد های دانشگاه ها است. زیرا 
تجربه نشــان داده که اشتیاق دانشگاه های ایرانی برای این نوع تأمین مالی فراوان است 
و البته ورود آنها به این عرصه نیز، با محاســبه و تدبیر همراه نبوده اســت و لذا این خطر 
وجود دارد که در صورت کاهش منابع دولتی به صورت ناشیانه به این سمت حرکت کنند. 
اما پیشنهاد عملی در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مبتنی بر یادگیری، 
شبکه ســازی و همکاری است. همان طور که گفته شــد تجربیات زیادی از آزمون موفق 
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روش های تأمین مالی به صورت پراکنده وجود دارد که قابل بسط است. همچنین تجهیزات 
معطلی وجود دارد که قابل به اشتراک گذاری و ارائه خدمات است و اطالعات و مستندات 
و توانمندی های زیادی وجود دارد که می تواند شبکه شود و در توسعه درون زای تدریجی 
به کار بیاید. به لحاظ نوع روش تأمین مالی برای تنوع بخشی نیز با توجه به ظرفیت بالقوه 
بــاالی وقف و خیریه و الزامات کمتری  که نیــاز دارد، این روش در صدر قرار می گیرد. 
در میان روش های ارتباط با صنعت نیز تأسیس شرکت های زایشی از دانشگاه ها به دلیل 

تجربه چندساله اخیر و رغبت دانشگاهیان، قابل توصیه نیست.

تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ...
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