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  چکیده

  

بـه وجـود آمـده اسـت منجـر بـه        یـا مختلـف دن  يدر کشورها یآموزش عال یمال ینکه در مورد تام يا گسترده ینگران

را  ییهـا  دارند و تالش یحاتیالگو ترج ینا یتهدا يبرا گذاران یاستشده است. س یتدر صحنه واقع یاديتحرکات ز

 ینپـژوهش، تـدو   ایـن  هـدف . انـد  زده یراتدسـت بـه ابتکـا    یدجد یطبا درك شرا نیز ها دانشگاه خود و اند آغاز کرده

 یفـی، . در مرحلـه ک یرفتصورت پذ یبیترک یقبود که با روش تحق یرانا یآموزش عال یمال ینتام يبرا یمناسب يالگو

ـتراوس و کـورب   یستماتیکس یکردرو يبر مبنا یمفهوم يالگو ي،پس از انجام مصاحبه و مراحل کدگذار  یمترسـ  یناش

کـه بـه روش    نظرنفـر صـاحب   155با طراحی پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش الگـو از مشـارکت    یزن یشد. در مرحله کم

ـبه   ی،عـامل  يآزمون پرسشنامه از سنجش بارها يانتخاب شده بودند، استفاده شد. برا یطبقات یتصادف یريگ نمونه محاس

از بـار   هـا  یـه قابل قبول بود و عمـده گو  جنتای دهنده همگرا استفاده شد که نشان ییو روا یبیترک یاییکرونباخ، پا يآلفا

ـتاندارد شـده مسـ    یبو ضـرا  یرهـا متغ یـان م يمعنـادار  یببرخوردار بودند. در مرحله بعد، ضـرا  یمناسب یعامل  یرهاياس

 بخشـی  الگـو کـه تنـوع    يمحـور  یـده پد یانپژوهش، رابطه معنادار م هاي یهفرض یانمحاسبه شد. از م ها یهمربوط به فرض

شد، اما رابطه معنـادار آن   ییدتا یبودن و خودجوش یعیو طب یاستقالل دانشگاه یعل یطبود با شرا یمال نیتام زاي درون

 بخشـی  تنـوع  یـان رابطـه معنـادار م   ینرد شـد. همچنـ   یمنـابع مـال   ياتکـا  یـت و قابل یعادالنه به آموزش عـال  یبا دسترس

 یو روانـ  یمـال  یـزش انگ یات،و تجرب ها يتوانمند یزات،اطالعات، تجه يساز شبکه يبا راهبردها یمال ینتام زاي درون

تعـامالت و   یشامـا بـا افـزا    ییـد، تا یازمورد ن هاي نامه یینو مقررات و آ ینقوان یدتمه نفعان، يارتباط ذ یتتقو ي،و معنو

    .رد شد المللی ینب هاي يهمکار
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  مقدمه -1

در سراسر دنیا نگرانی ثابتی در مورد تامین مالی آمـوزش عـالی وجـود دارد و ایـن امـر      

مند در تعدادي از کشورها شامل استرالیا، نیوزیلنـد، آفریقـاي جنـوبی    منجر به تغییرات نظام

 تقاضـاي  افـزایش  نیـز  مـا  کشـور  ). در2004، 1 و هـاینز  و انگلسـتان شـده اسـت (گرینـوي    

 در متعـدد هـاي   دانشـگاه  منجـر بـه تاسـیس    آموزش عـالی،  خدمات دریافت براي اجتماعی

کـاهش   عمـومی  بودجـه  ازهـا   دانشـگاه  از یک هر آن، سهم شده که در نتیجه کشور سطح

اسـت (داوري و   داده را افـزایش  عـالی  آمـوزش  بخـش هـاي   هزینـه  داشته و در عین حـال، 

هاي دولتی، مساله تـامین مـالی آمـوزش عـالی را      ). همچنین کاهش بودجه1395مکاران، ه

  برجسته کرده است.

 دولتـی،  هـاي بودجـه  بـر  عـالوه  و اسـت  متنـوع  بسـیار  هـا دانشگاه مالی مینهاي تا روش

 طریـق  از یـا  و خیـرین  منـابع  جـذب  صـنعت،  بـا  ارتبـاط  گونـاگون  يها روش از ايزنجیره

 تواندمی دانشگاه همچنین شود. شاملنیز  را شهریه قالب درها  هاي آن خانواده و دانشجویان

 امـا کنـد،   ایجاد خود براي را جدیدي ثانویه درآمدهاي قبلی، هايدارایی انداختن کار به با

 بـه  بایـد  عـالی  آموزش درآمدهاي سبد در هریک سهم و مالی مینتا يها روش انتخاب در

 بـراي  الزم انـرژي  اینکـه  ضـمن  عالی آموزش مخارج مالی مینتا کرد. دقت بسیاري نکات

 عالی آموزش نظام هدایت اصلی ابزار عنوان به کند می فراهم را عالی آموزش نظام کارکرد

 دانشـگاهی،  اسـتقالل  در مالی مینتا روش همچنین ).1380 (نادري،کند  می نقش ایفاي نیز

، بنـابراین ، است ثروم بسیار حوزه این اثربخشی و کارایی عالی، آموزش به عادالنه دسترسی

  کرد. عمل هوشمندانه آن کارگیري هب و انتخاب در باید

گذاران و مدیران دولتی در هر کشور با توجه به شرایط فعلی کشور متبوع خود  سیاست

 هاي تامین مالی دارند. براي هاي ملی، ترجیحاتی در زمینه روش و همچنین اهداف و آرمان

 و کننـد  می حمایت» 2باز نوآوري« رویکرد ازاي  فزاینده طور به اروپایی سیاستمداران مثال،

 بـراي  3تحقیقاتیهاي  سازمان و هاي تولیدي شرکت آن در که چندجانبه همکاري به نیاز بر

و 4کننـد، تاکیـد دارنـد (اسـترادا     مـی  بـا یکـدیگر تـالش    نـوآوري  اکوسیسـتم  یـک  توسعه

                                                                                                              
1- Greenaway, D., and Haynes, M 
2- Open Innovation 
3- Research Organizations 
4- Estrada, I. 



  167اعتباربخشی الگوي تامین مالی آموزش ... 

 

 
 

 

 

 

هـاي صـنعت و دانشـگاه    ها از پررنـگ شـدن همکـاري    اساس، آن). بر این 2016همکاران، 

 داراي موسسـات آمـوزش عـالی    و ها کنند، چراکه بنگاهها حمایت می نسبت به سایر روش

و  1علمـی (دو  دانـش  مقابـل  در دانـش صـنعتی   مثـال،  براي هستند؛ عالی بسیار مکملی منابع

ــد تولیــد مــی افــزوده، ارزش ایجــاد بــراي اي ) پتانســیل اساســی بــالقوه2014همکــاران،  کن

). این وضعیت در ایران کمی متفاوت به نظـر  2002همکاران،  و 3و جورج 2000، 2(سانتارو

کنـد کـه یـک قـدم     رسد. شرایط فعلی کشور ایران، رونق بخشیدن به تولید را طلب میمی

مورد  وري نیروي کار و صنعت همواره تر از رونق نوآوري است و تاثیر آموزش بر بهرهقبل

افـزایش نسـبی شـمار    دهـد  ) نشان می1395تردید قرار گرفته است. در این زمینه، مهربانی (

انجامد و این مطلب بـه طـور خـاص در     وري می هاي دانشگاهی به افزایش بهرهتحصیلکرده

ي اشود، اما مقطع دکتـر مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می

همچنین صنایع کشور با نگاهی مشتاق به ارتبـاط   .دهدتباطی را نشان نمیتخصصی چنین ار

کنند. بر این اساس، مساله ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور ما همچنان با دانشگاه نظر نمی

گرایانـه بـه آن سـهمی متناسـب     هاي خاص خود مواجه است و باید با نگاهی واقـع با چالش

  بخشید. 

 انتظـارات  تغییـر  و سـویی  از هـا دولـت  مـالی  جدیـد  شرایط درك با نیز هادانشگاه خود

 کــه کشـورهایی  در هســتند. مـالی  مینتــا الگوهـاي  تغییــر حـال  در دیگــرسـوي   از جامعـه 

 کاهش اصلی ثیرتا نیستند، دولتیهاي  کمک از غیر به بودجه به دسترسی به قادرها  دانشگاه

 کیفیـت  احتمـاال  و(هـا   کالس اندازه، کاري بار کاهش به محدودتنها  دولتی، کمک میزان

 در حـال،  ایـن  بـا  ).1999 (کاپـانو،  اسـت  شـده  حقوق و دستمزد میزان همچنین و )آموزش

 درآمـد  یـا  و پـژوهش  درآمـد  شـهریه،  درآمـد  افـزایش  بـا هـا   دانشگاه کشورها، از بسیاري

 بــراي ویــژه بــه امــر ایــن .دهنــد تغییــر را خــود مخــارج انــد توانســته صــنعت ازاي  مشــاوره

 هسـتند،  رقـابتی  سیسـتم  یـک  از بخشـی  جهانی سطح در یا داخلی طور به که هایی دانشگاه

 بـراي  دولـت  سـوي  از یافتـه  تخصیصهاي  بودجه که آنجا از ).2010 ،٤(ولف دارد اهمیت

 منابع جذب برايها  دانشگاه که است چندي نیست، کافی عالی آموزش روزافزون نیازهاي

                                                                                                              
1- Du, J.  
2- Santoro, M. D  
3- George, G.  
4- Wolf, A. 
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 محصـوالت  فـروش  بـا  و انـد  آورده روي صـنعت  بخش ویژه به و خصوصی بخش به بیشتر

 در ).106 ؛1388 (عمـادزاده،  کننـد  مـی  مینتـا  را خـود  منـابع  از قسـمتی  بخش، این به خود

 سهم افزایش قالب در بیشتر دولتی، بودجه کمبود قبال در هادانشگاه العمل عکس اما، ایران

، دیگـر  عبـارت  بـه  .اسـت  مشهود، شده داده توسعه مختلف عناوین با که دانشجویی شهریه

  اند. کرده حرکت خیریه بخش و صنعت منابع جذب سمت به کمتر ایرانی هايدانشگاه

 مـالی  مینتـا  الگـوي  تغییـر  جهـت  در تـالش ، این است کـه  شد بیان کنونتا آنچه بنابر

 شده آغاز هادانشگاه در عملیاتی سطح در هم و انگذار سیاست سطح در هم عالی آموزش

 اگـر  باشـد.  ناخودآگـاه  و جبري یا و آگاهانه و اختیاري است ممکن حرکت ایناست که 

 توجه کشور سنتی و بومی مقتضیات به باید ببریم پیش به خودآگاهانه رامساله  این بخواهیم

 مناسب الگوي یافتن، پژوهش این اصلی هدف کنیم. طراحی آن با متناسب الگویی و کنیم

 و راهبردها یافتن نیز پژوهش فرعی سواالت است. ایران عالی آموزش نظام براي مالی مینتا

  .است الگو این به نیل براي محیطی واي  زمینه علی، شرایط توصیف

 
 پژوهش پیشینه و نظري مبانی -2

 انتشـار  بـا  فریـدمن  سـوي  از خرینتـا م توسـط  عـالی  آمـوزش  مـالی  مینتـا  موضـوع  بررسی

 پیگیري» انتخاب آزادي« و» آزادي و داريسرمایه« و» اثباتی اقتصاد در مقاالتی«هاي  بتاک

 مرهـون  را آمـوزش  اقتصـاد  شـاخه  تولد و آموزش مالی مباحث گیريشکل اما، است شده

 ).1380 (نادري، دانندمی 1961 سال در آمریکا اقتصاددانان انجمن محل در شولتز سخنرانی

 و یافته گسترش توسعه، حال در و یافتهتوسعه کشورهاي در مسائل دامنه کنونتا زمان آن از

   است. گرفته دربر را عملی و نظري مختلف محورهاي

 دولت جایگاه و نقش، گرفته قرار پردازينظریه کانون در اکنونهم که مسائلی از یکی

 را دولت نقش زمینه در مطالعاتی محورهاي )،1380( نادري است. هادانشگاه مالی مینتا در

 مـالی  مینتـا  در دولتـی  دخالـت  اصلی علت بررسی -1 کند:می بنديتقسیم دسته چهار در

 در دولت دخالت هايمکانیزم اثر بررسی -2، نه؟ یا است شده محقق آیا اینکه و هادانشگاه

 و سـهم  ایـن  تحـول  و دولت نقش و سهم بررسی -3، عالی آموزش موسسات و افراد رتارف

-دانشـگاه  مالی مینتا در دولت نقش تغییر علل بررسی -4 و گذشته هايسال طول در نقش

 او دهد.می قرار دولتی منابع مین/عرضهتا مقابل در را دولتی مالی مینتا )، 1964وست ( ها.
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 برابـري،  عـدالت،  (ماننـد  مختلـف  دالیل به مالی مینتا است ممکن که کندمیگیري  نتیجه

 از آمـوزش  مین/عرضـه تا که ندارد وجود دلیلی اماانجام شود،  دولت سوي از و...) کارایی

  گیرد. صورت دولت سوي

ها به منابع مالی بیشتر که در بخش پیشین به آن اشاره شد از یک شـو نـاظر    نیاز دانشگاه

ــت  ــاتوانی دول ــر ضــعف و ن ــهب ــا در پوشــش هزین ــین  ه هــاي آمــوزش عــالی اســت. همچن

ادبیـات جدیـدي در ایـن    صاحبنظران را به تکاپوي علمی وادار کرده و موجب شده اسـت  

حوزه شکل بگیرد و نویدبخش الگوهاي متفاوتی از تـامین مـالی در آمـوزش عـالی باشـد.      

هاي پژوهشی ابداع شده، مفهوم تسـهیم هزینـه    یکی از اصطالحاتی که در نتیجه این تالش

 موسسـات  تعـداد  در عظیمـی  گذشـته رشـد   دهـه  دو گوید در) می2005( ١است. جانستون

یافتـه بـه وجـود     توسعه و توسعه حال در کشورهاي تقریباً همه در صوصیآموزش عالی خ

 در عـالی  آمـوزش  مـالی  تـامین  در هزینـه  تسـهیم  نتیجه، سیسـتم  یک عنوان به. آمده است

 گـروه  چهـار  تغییـر،  ایـن  نتیجـه  در. است شده پذیرفته جهان سراسر در کشورها از بسیاري

ــه شــروع  وهــا  اول، دولــت گــروه انــد؛ کــرده عــالی آمــوزش مــالی تــامین در مشــارکت ب

 تـامین  بـراي  مالیـات  ماننـد  عمـومی  درآمـدهاي  ازهـا   دهنـدگان هسـتند کـه دولـت     مالیات

 تـامین  بـراي  را خـود  کـه منـابع   هستند والدینی دوم، گروه. کنند می استفاده عالی آموزش

 سـوم،  گـروه . گیرنـد  مـی  قـرض  یـا  کننـد  مـی  صـرف  خـود  فرزندان عالی تحصیالت مالی

 صـرف  عـالی  تحصیالت مالی تامین براي را خود منابع دانشجویان هستند که مانند والدین،

 آمـوزان،  از دانـش  که هستند خیریههاي  سازمان گروه، آخرین. گیرند می قرض یا کنند می

) 2007( ٢و مـارکوچی . جانسـتون و  کننـد مـی  حمایـت  عـالی  آمـوزش  موسسات یا والدین

سـر الگـوي تسـهیم هزینـه وجـود دارد؛ اول اینکـه هزینـه        معتقدند سه دلیل متفاوت پشت 

نــام هــاي آموزشـی افـزایش یافتــه اسـت. دوم تعـداد فزاینــده ثبـت      دانشـجویان و دپارتمـان  

هاي اخیـر اسـت و    دانشجویان است که بیشتر به دلیل رشد جمعیت در سن دانشگاه در سال

 دارند.سوم اینکه بسیاري از کشورها منابع عمومی کافی در اختیار ن

                                                                                                              
1- Johnstone 
2- Johnstone, D. B., and Marcuccı, N. P  
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 مـالی  منـابع  بـه  بخشی تنوع، شده تکرار بسیار ادبیات در که حیطه این دردیگر  موضوع

 جوامع تقاضاي افزایش به توجه با معتقدند )2005( ١میخاییل کرتوویکسو ست.ا هادانشگاه

 در و عـالی  آمـوزش  خـدمات  ارائـه  هايهزینه افزایش و دانشگاهی سساتوم به ورود براي

 مـالی  منـابع  سـازي متنـوع  ضـرورت  هـا، هزینه این مینتا در ها دولت سهم کاهش حال عین

 است. شده تبدیل جهانی روند یک به واقعیت این و رسد می نظر به بدیهیها  دانشگاه توسط

هـا   دانشـگاه  در منـابع  بـه  بخشی تنوعفرآیند  کننده تقویت عوامل عنوان به را عامل سهها  آن

 دولتـی،  هـاي بودجـه  و هـا  کمـک  فزاینـده  و مسـتمر  کـاهش  اینکـه  اول؛ کننـد  مـی  معرفی

 نکننـد.  فروگذار درآمدي جدید منابع یافتن براي تالشی هیچ ازکرده  ناگزیر راها  دانشگاه

 فعـال  وهـا   دانشگاه بر کنترل اعمال کاهش و زداییمقررات با توانند می هادولت اینکه دوم

 بــراي را زمینــه و آورده فـراهم هــا  آن بـراي  را بیشــتري عمــل آزادي بـازار،  نیــروي دنکـر 

 از هـایی  مشـوق  طراحـی  هم سوممساله  سازند. آماده جدیدتر منابع یافتن در بیشتر خالقیت

 کسـب  بیشتري موفقیت جدید مالی منابع یافتن در کهاست  هایی دانشگاه براي دولت سوي

  اند. کرده

 از مسـتقل  موضـوع  یـک  عنـوان  بـه  ها سازمان و دانشگاهی سساتوم در درآمد افزایش

 در امـا ، اسـت  گرفتـه  قـرار  توجه مورد تحقیقی و علمی آثار برخی در تدریج به 1970 دهه

 در مفهـوم  این کاربرد عالی، آموزش موسسات مالی هاي چالش بهتوجه  با و اخیر هاي سال

 ،٢هیـولز  و (درزنـر  اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مورد نیز عالی آموزش موسسات وها  دانشگاه

 شـود  مـی  دنبال و پیگیري عالی آموزش موسسات مدیران سوي از گذشته از بیش و )2014

 از یکـی  درآمـدها،  افـزایش  معتقدنـد  )2011( همکـاران  و ٤زیتلـو  ).1996 کوك، و ٣(لشر

 مختلفـی  يهـا  روش تاراسـ  ایـن  در و اسـت  غیرانتفاعی موسسات مالی راهبردهاي ترین مهم

 يهـا  روش بـه  تـوان  می آن جمله از که شود می دنبال سساتوم این در درآمد افزایش براي

 وري بهره افزایش و خدمات در تنوع و توسعه خدمات، ارائه شهریه، افزایش پول، مدیریت

 کرد. اشاره

                                                                                                              
1- Kretovics, M., and Michael, S. O. 
2- Drezner, N. D., and Huehls, F. 
3- Lasher, W. F. 
4- Zietlow, J. et al. 
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 سـازي خصوصـی  بحث مالی، مینتا الگوي تغییر زمینه در چالشی بسیار مباحث از یکی

 که کندمی بیان طور این و پرداختهمساله  یابیریشه به )1991( ١تیالك است. عالی آموزش

 کشـورهاي  خصـوص  بـه  جهان کشورهاي در عالی آموزش به مربوط عمده مسائل از یکی

 مواجـه  عالی آموزش شدید گسترش حال عین در و مالی منابع کمبود با که توسعه حال در

 سـازي  خصوصـی  بحث است. بخش این در يگذار سرمایه و مالی منابع مینتا نحوه هستند،

هـاي   بودجـه  چراکـه  شـود،  مـی  مطـرح  اي نقیصـه  چنین رفع برايبیشتر  نیز عالی آموزش در

 و نبـوده  برخـوردار  چنـدانی  رشد از اقتصادي هاي بخش سایر به نسبت عالی آموزش دولتی

 است. گذاشته رکود و نقصان به رو حتی

 کشـد. مـی  چالش به ایران و جهان در راسازي  خصوصی مقوله )،1374( سرشت رحمان

 سه دو طی جهان کشورهاي از برخی در عالی آموزش سازيخصوصی رشد است معتقد او

 کشـورهایی ، موجـود  شواهد بنابر که است این جالب اما است. بوده توجه قابل گذشتهه ده

 محـدود  بـه  تـدریج  هببودند  کرده آغاز را عالی آموزش سازيخصوصی دور گذشته از که

 دالیـل  تـوان مـی  جریـان  ایـن  سـاختن  محدود توجیه در اند. کرده پیدا گرایش آن ساختن

 جـایگزین  خصوصی منابع، سازي خصوصی جریان در -1 اینکه جمله از؛ برشمرد را چندي

 آن مکمـل  هـا، رشـته  برخـی  در زیـاد  تقاضاي به پاسخگویی جهت بلکه، نشده دولتی منابع

، باشد نداشته کنترل سساتوم این عملکرد بر دولت اگر که داده نشان تجربه -2. است بوده

 تحقیقـات  در دولـت  گـذاري  سـرمایه  -3. اسـت  دولتـی  سسـات وم از تر پایینها  آن کیفیت

 ناپـذیر اجتناب، آمده شمار به جوامع توسعه عامل آنکه جهت به عالی آموزش و دانشگاهی

 در تفـاهم  سـوء  دو ایـران  در که کندمی اظهارنظر طور این ایران مورد در او شود.می قلمداد

 و موجـود  واقعیـت  از برداشـت  در اول اشـتباه ؛ اسـت  آمـده  وجود به سازيخصوصی مورد

 کـه  شودمی ادعا اینکه اول کند.می تجلی سازيخصوصی مفهوم از برداشت در دوم اشتباه

 80 از بـیش  غیررسـمی  آمارهـاي  برخی بنابر اینکهبا وجود ( یمهست راه اول در مسیر این در

 معنـی  بـه  آن مفهومدوم،  و کنند)می پرداخت شهریه خود تحصیل براي دانشجویاندرصد 

 کـه  اسـت  درحـالی  ایـن  شـود. مـی  تلقـی  خصوصـی  بـه  دولتـی  بخـش  از کار کامل انتقال

  ست.ا ها آن از یکی روش این که دارد وجود سازيخصوصی براي مختلفی يها روش

                                                                                                              
1- Tilak, J. B. 
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 مـالی  مینتـا  الگـوي  در خـاص  روش یـک  کـردن  برجسته به مطالعات از دیگراي  پاره

 بـه  انـد. اقدام کـرده  مالی مینتا نظام تغییر جهت در آن ویژه بررسی به و پرداخته هادانشگاه

 مینتا روش این کردن پررنگ ایده و صنعت با دانشگاه ارتباط افزایش، مساله ویژه صورت

 اسـت.  گرفتـه  قـرار  توجـه  و اسـتقبال  مـورد  عـالی  آموزش نظام مالی مینتا الگوي در مالی

 )،2010 ،١(برگـارد  فرهنگـی  هـاي تفاوت لحاظ از صنعت وها  دانشگاه بین موانع بر محققان

 کـارلتورپ،  و ٣(جیکوبسـون  نظارتی موانع )،2010 ،٢همکاران و (برونل نهادي هايتفاوت

 بنـدي  جمـع  یـک  در کنند.می اشاره )2013 همکاران، و ٤(دسته جغرافیایی فاصله و )2013

 منطـق  دو زدن بـرهم  صنعت، وها  دانشگاه بین تکنولوژي انتقال در اصلی چالش گفت باید

 دیگــران، و ٧تورنتــون ؛2012 اســتفان، و ٦ســارمن ؛2010 ،٥(مــوري اســت متفــاوت نهــادي

 و ٨ريتارتا( باشد داشته را متضاد هنجارهاي و قوانین ازاي  مجموعه است ممکن که )2012

 تفسـیرهاي  و تعـامالت  عملـی،  قـوانین  نهادي، منطق در تفاوت این دلیل ).2012 همکاران،

 و هـدایت  را تفاهم وگیري  تصمیم که )1999 اکاسیو، و ٩(تورنتون است بازیگران متفاوت

 وکرده  اشاره میان این در واسط هاي سازمان نقش به پژوهشگران از برخی .کنند می محدود

 غلبـه  هـدف  بااي  واسطه هايسازماناند؛ دانسته فایده مفید طرف دو دادن پیوند در راها  آن

 مـرزي  هـاي سـازمان  عنـوان  بـه  و )2006 ،١٠(هوولز شوند می گرفته نظر در مشکالت این بر

  (موري، کنندمی مدیریت را تجاري و علمی هايمنطق بین ترکیبی مرز که کنندمی عمل

 را مختلـف هـاي   مجـاورت  ابعـاد  واسـطه،  هايسازمان .)2013، 11 الکساندر و مارتین ؛010و

، شـود مـی  داده انتقـال  که دانشی ماهیت و صنعتی و دانشگاهی بازیگران قبلی تجربه به بسته

 انتقال دفاتر خاص، طور به که کنندمی بیان )2006( همکاران و ١٢راسموسن .دهندمی بسط

                                                                                                              
1- Bjerregaard, T. 
2- Bruneel, J. et al. 
3- Jacobsson, S., and Karltorp, K. 
4- D'Este, P. et al. 
5- Murray, F. 
6- Sauermann , H., and Stephan, P. 
7- Thornton, P. H. et al. 
8- Tartari, V. et al. 
9- Ocasio, W. 
10- Howells, J. 
11- Alexander, A. T., and Martin, D. P. 
11- Technology Transfer Office 
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ــدمــی تمرکــز ســازمانی و شــناختی ابعــاد بهبــود بــه بیشــتر ١تکنولــوژي  کــه حــالی در کنن

 و اجتمـاعی  فاصـله  کاهش جهت در ٣مشترك پژوهشی مراکز و ٢دانشگاهی انکوباتورهاي

  کنند.می عمل جغرافیایی

ها به صورت عـام  المللی در حرکت دانشگاهدیگري از پژوهشگران بر رویکرد بین عده

آبـادي   نجـف  صـالحی  و پردازند. ذاکرصـالحی و در مساله تامین مالی به صورت خاص می

 مزایـاي  جملـه  از را اقتصـادي  منبـع  عنـوان  بـه  علم معرفی و اقتصادي رقابت رشد)، 1391(

 تـرین  مهـم  معرفـی  در ) نیـز 2003نایـت (  .انـد  آورده به شمار آموزش عالی شدن یالملل بین

 درآمـدي  منـابع  به بخشی تنوع ضرورت به عالی آموزش شدن یالملل بینهاي  ریشه و عوامل

 .دانـد می عالی آموزش شدن یالملل بین اصلی عوامل از را آن و کند می اشارهها  دانشگاه در

هاي المللی به خصوص استفاده از کمکاي به تاثیر تعامالت بینهمچنین تحقیقات گسترده

اند کـه بـه ازاي افـزایش     ) دریافته2006اند. میشلوا و وبر (المللی در صحنه عمل پرداخته بین

نـام در  درصد میزان ثبـت  5/2ولید ناخالص ملی، کمک به این حوزه به اندازه یک درصد ت

 هــاي هـاي کمـک  داده از اسـتفاده  بـا هـا   آن یابـد. مطالعــه هـاي تحصـیلی افـزایش مـی     دوره

 آمــار و 2000 تـا  1970هـاي   سـال  اوایـل  از OECDمسـتندات   آمـار  از شـده  بنـدي  بخـش 

 درآمد با کشور 120 شامل 2006 سال در یونسکو آمار انستیتوي داده پایگاه از آموزشی که

)  تـالش کـرده انـد مطالعـه     2007و وبر ( میشلوا . .بود، استخراج شده است متوسط و پایین

تـر و جزئـی   هاي بخش آموزش به سطوح مختلف تحصیالت، دقیققبلی را با تقسیم کمک

 از یکـی  .قبلـی نیافتنـد   پـژوهش  بـا  مقایسـه  در بیشـتري  در نهایت تاثیر تر تشریح کنند، اما

 را دهه چند طول در کمک کلی تاثیر )،2008، ٤اي (درهر، ناننکامپ و تللعات مقایسهمطا

 بـا درآمـد   کشـور  96 ،2004 تـا  1970 هـاي  سال در که تولید عملکرد رویکرد از استفاده با

 سه تا دو تقریبی تاثیرها  آن نتایج. کند می بررسی دهد، می پوشش را متوسط و پایین کشور

 بـه  کمـک  افـزایش  متوسـط  طـور  بـه  دهد؛وبر را نشان می و میشلوا برآوردهاي از باالتر بار

 درصـد  5 تـا  5/2 را تحصـیلی  نـام  ثبـت  داخلی، ناخالص تولید از درصد 1 به میزان آموزش

 در هـاي دولـت   در بررسی ایشان شواهدي یافت نشد که نشان دهد هزینـه . دهد می افزایش

                                                                                                              
1- University Incubators  
2- Collaborative Research Centres 
3- Knight, J. 
4- Dreher, A., Nunnenkamp, P., and Thiele, R. 
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کنـد و یـا بـر اسـتقرار      نـام ایجـاد مـی    ثبـت  در نـرخ  تـوجهی  قابـل  افـزایش  آمـوزش،  زمینه

 تحصیل به کمک که دهندمی نشان )،2016( 1ریدل و زارازوا .دموکراسی تاثیر داشته باشد

-آمـوزش  ویـژه  بـه نام  ثبت گسترش به کمک ازاي  مالحظه قابل نتیجه به منجر کشورها در

 ثیرتـا  بین ايمالحظه قابل شکاف که دادند نشان همچنینها  آن .است شده پایین سطح هاي

 مساله این دارد. وجود، بیاید دست به تواند می بالقوه طور به آنچه و بشريهاي  کمک فعلی

 گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  آمـوزش  کیفیـت  بهبود در هاکمک این سهم با رابطه در ویژه به

 در ظرفیـت  توسـعه  بـه  کمـک  هـا، کمـک  ایـن  وردتادسـ  ترین مهم شاید حال، این با .است

  است. آموزش

 
  تحقیق روش -3

 از اسـتفاده . اسـت  ترکیبـی  تحقیـق  روش پـژوهش،  این در مورد استفاده تحقیق روش

 ترکیبـی هاي  روش با تحقیق عنوان به را واحد مطالعه یک در کیفی و کمی يها روش

هـاي   روش با مرتبط پژوهشی ادبیات بررسی). 1389 همکاران، و محمدپور(خوانند  می

 متفاوتی عناوین تحت اخیر دهه چند خالل درها  روش این دهد می نشان ترکیبی تحقیق

هـاي   طـرح  کیفـی،  و کمـی  رهیافـت  ترکیب چندروشی،- چندوجهی پژوهش همچون

انـد   شـده  مصـطلح  چندروشـی  رهیافـت  و کیفی و کمیهاي  روش ترکیب چندروشی،

  ). 1389 همکاران، و محمدپور(

 )2007( کـالرك  و کراسـول  اکتشافی -متوالی طرح پژوهش، این براي انتخابی الگوي

شـد. نظریـه    انجـام  اي زمینه نظریه بر مبتنی مرحله کیفی پژوهش. است و شیوه اکتشافی آن

شـود بـه کشـف و تبیـین      هاي تحقیق کیفی شـناخته مـی   اي که به عنوان یکی از روش زمینه

  ).2015، 2(بیرکسکند.  پردازد که در تعامالت انسانی جلوه می فرآیندهاي اجتماعی می

 از نفـر  15 بـا  سـاختاریافته  نیمـه  هـاي  مصـاحبه  هـاي بخـش کیفـی،    داده آوري جمع براي

نظران، متخصصان و مسئوالن باتجربه عرصـه اقتصـاد آمـوزش     علمی، صاحب هیات اعضاي

 بـا  کننـدگان  مشـارکت  انتخاب جهت. گرفت عالی با تمرکز بر تامین مالی دانشگاه صورت

 برفـی  گلولـه  روش و هدفمنـد گیـري   نمونـه  رویکـرد  از انتخـابی  راهبـرد  ماهیـت  توجـه بـه  

                                                                                                              
1- Riddell, A., and Nino-Zarazua, M. 
2- Birks, M. 
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 بـا  و. شـد سـازي   پیـاده  و ضـبط  شـوندگان  مصاحبه اجازه و اطالع با ها مصاحبه. شد استفاده

 نیـز  دیگـر  مصـاحبه  سـه  بـود،  شـده  حاصـل  نظـري  دوازدهم اشباع مصاحبه در آنکه وجود

 گرفـت  صـورت  دیگـر  کـدهاي  نمانـدن  باقی از پژوهشگران اطمینان وها  داده تقویت براي

 و محـوري  کدگـذاري  بـاز،  کدگـذاري  مرحلـه  سـه  در حاصل هاي داده. (پیوست (الف))

 تمـامی  کـار  ایـن  بـراي . شـد  ترسـیم  پـژوهش  الگـو  وتحلیـل   و تجزیـه  انتخـابی  کدگذاري

. شـد  غیرزنـده  و زنـده  کـدهاي  صورت به باز کدگذاري سطر، به سطر روش بهها  مصاحبه

 مرحلـه  در و شـدند  بنـدي  در چـارچوب مقـوالت اصـلی و فرعـی دسـته      کـدها  ایـن  سپس

: شـامل  اي زمینـه  نظریـه  مـدل پـارادایمی   قالـب  در پـژوهش  هـاي  یافته انتخابی، کدگذاري

 ترسـیم  و تـدوین  محـوري  پدیده براساس پیامدها و راهبردها علی، شرایط اي، زمینه شرایط

خـرده فرضـیه    34فرضـیه اصـلی و    5هاي مرحله کیفی،  در مرحله کمی، براساس یافته .شد

ها طراحی شـد. پـس    آوري داده گویه جهت جمع 72اي با  تدوین و مبتنی بر آن، پرسشنامه

از تایید روایی ابزار طراحی شـده توسـط تعـدادي از خبرگـان موضـوع مـورد پـژوهش بـه         

 25 مشـارکت  بـا  شـده  تـدوین  راي آن، پرسشـنامه منظور سنجش پایایی مقدماتی جهت اج

 کرونبـاخ  آلفـاي  فرمـول  از اسـتفاده  با آن پایایی میزان و تکمیل علمی هیات اعضاي از نفر

نفـر از   155 میـان  در نهـایی  ) پرسشـنامه 876/0( آمـده  دسـت  بـه  میزان به توجه با و محاسبه

اسـتفاده از فرمـول کـوکران    گیـري تصـادفی طبقـاتی بـا      نهایی که به روش نمونههاي  نمونه

هـاي حاصـل بـا اسـتفاده از      داده آوري شده و ها جمع انتخاب شده بودند، توزیع و پرسشنامه

  شدند.   وتحلیل تجزیه PLSو  SPSSهاي  افزار نرم

 
 ها یافتهتحلیل  و تجزیه -4

  کیفیهاي  یافته -الف

ها  و کدگذاري داده ها به صورت کامل و تحلیل سازي مصاحبه در بخش کیفی پس از پیاده

هـاي اصـلی و فرعـی الگـوي تـامین مـالی نظـام         در سه مرحله باز، محوري و انتخابی، مقوله

)، رونـد تقلیـل داده،   1آموزش عالی، احصا و مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. در شکل (

تعداد کدهاي باز، مقوله محوري و انتخابی، مشخص شده است که مبناي الگوي پارادایمی 

هاي مربوط  اي، مقوالت فرعی و ویژگی )) ارائه شده است. در رویکرد نظریه زمینه2(شکل (

شوند که ابعاد مربوط شامل شرایط علی، مقوله محوري به هرکدام به مقوله محوري مرتبط می
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) 1گر (میـانجی) و پیامـد اسـت. در شـکل (     اي، شرایط مداخله (پدیده اصلی)، شرایط زمینه

اي ارائه شده است  می نظریه زمینهدایای پژوهش براساس مدل پارالگوي مستخرج بخش کیف
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  کمی یجتان -ب

 موضـوع  متخصصـان  نظـرات نقطـه  از پرسشـنامه  روایـی  سـنجش  براي ابتدا، کمی بخش در

 نهـایی  نمونـه  از نفـر  25 مشـارکت  بـا  پرسشنامه پایایی، سنجش منظور به سپس د.ش استفاده

 کرونبـاخ  آلفاي ضریب از استفاده با 876/0به اندازه  آن پایایی میزان و شد تکمیل پژوهش

 هانمونه میان در پرسشنامه نهایت در پژوهش ابزار قبول قابل پایایی به توجه با آمد. دست به

   د.ش آوريجمع موردنیاز اطالعات و توزیع

هـا   دادهتحلیـل   و هـاي تجزیـه   روش نسل دو با زمان این تا ريتاساخ معادالتسازي  مدل

ــده معرفــی ــت ش ــل ؛اس ــاي  روش اول نس ــدله ــادالتســازي  م ــاي  روش ،ريتاســاخ مع ه

 بـه  کـار  بـراي  و بـوده  مـدل  ییـد تاهـا   روش ایـن  اصـلی  هـدف  کهاست  محور کوواریانس

 MPLUS و LISREL، AMOS، EQS افزارهـاي  نـرم  .ددار نیاز باال حجم با هایی نمونه

ــن افزارهــاي نــرم پرکــاربردترین از ــد هســتند. نســل ای ــال چن ــس س  روش معرفــی از پ

هـاي   روش دوم نسل داشت، وجود روش این در که ضعفی نقاط دلیل به محور کوواریانس

 روش بـه  که محور مولفههاي  روش .شدند معرفی بودند، محور مولفه که ريتاساخ معادالت

 نسـل  به نسبت متفاوتیهاي  روش ،ها داده تحلیل براي دادند نام تغییر جزئی مربعات حداقل

 منـدان  عالقـه  از روش ایـن  جزئـی،  مربعـات  حـداقل  روش معرفـی  از پـس .دادند ارائه اول

 .کردنـد  پیـدا  روش ایـن  از اسـتفاده  به تمایل متعددي پژوهشگران و شد برخوردار بسیاري

 دلیـل  بهتـرین  ،انـدك  نمونـه  حجـم  .است Smart PLS روش این براي افزار نرم ترین مهم

ــتفاده ــت PLS از اس ــاي  روش .اس ــله ــدل اول نس ــازي  م ــادالتس ــاخ مع ــه ريتاس ــا ک  ب

 زیـاد  نمونـه  تعـداد  بـه  نیاز  شدند، می اجرا AMOS و LISREL، EQS نظیر افزارهایی نرم

  .است دارا را کم خیلی نمونه تعداد با مدل اجراي توان PLS که حالی در دارند

 بـا  ريتاسـاخ  معـادالت  روش از مربوطـه  هـاي داده نهـایی  تحلیل براي پژوهش، این در

 مـورد  هـا گویـه  عـاملی  بارهـاي  ابتـدا  در شـد.  استفاده Smart PLS افزار نرم ازگیري  بهره

 مشـاهده  قابـل )  3( شـکل  در که گونه آن عاملی بارهاي سنجش یجتان گرفت. قرار سنجش

 باالتر عاملی بار دارايها  آن از عدد 63 تعداد پژوهش، سوال 72 از که دهدمی نشان، است

 عـاملی  بارهـاي  میـزان  بـودن  پایین علت به موارد سایر .هستند خوب بسیار که بودند 4/0 از

  است. شده گزارش عاملی بارهاي این) نیز 1( جدول در شدند. حذف
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 کرونبـاخ،  آلفـاي  معیارهـاي  محاسـبه  از پرسشـنامه  پایایی سنجش جهت بعد مرحله در

 است. شده منعکس) 2( جدول در آن یجتان که گرفتیم بهره همگرا روایی و ترکیبی پایایی

 و 6/0 ،7/0 ترتیـب  بـه  کـه هـا   آن براي متناسب مقدار از شاخص سه این مقادیر که آنجا از

. انـد دهکـر  اتخاذ را متناسبی مقدار معیارها،ه هم که گفت توانمی، هستند باالتراست،  7/0

   شود.می ییدتا پژوهش این همگراي روایی و پایایی وضعیت، بنابراین

  

ل (
شک
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ش
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  ): بارهاي عاملی سواالت پرسشنامه1جدول (

  12  11  9  8  7  6  5  4  3  2  سوال

  927/0  719/0  855/0  574/0  442/0  833/0  678/0  574/0  242/0  924/0  بارعاملی

  24  23  22  21  20  19  18  16  15  13  سوال

  766/0  592/0  784/0  708/0  812/0  781/0  501/0  808/0  749/0  816/0  بارعاملی

 35  34  33  31  30  29  28  27  26  25  سوال

  758/0  830/0  618/0  675/0  705/0  760/0  805/0  759/0  668/0  733/0  بارعاملی

  45  44  43  42  41  40  39  38 37 36  سوال

  474/0  538/0  626/0  605/0  693/0  4/0  809/0  841/0  615/0  846/0  بارعاملی

  56  55  54  53  52  51  49  48  47  46  سوال

  686/0  711/0  545/0  856/0  790/0  4/0  954/0  849/0  752/0  642/0  بارعاملی

  68  67  65  64  63  61  60  59  58  57  سوال

  771/0  524/0  914/0  429/0  561/0  554/0  734/0  796/0  562/0  848/0  بارعاملی

              72  71  70  69  سوال

              859/0  860/0  781/0  747/0  بارعاملی

  

 همگرایـی  روایـی  محاسـبه شـده اسـت.    Smart PLSافـزار   روایی همگرا از طریق نرم

 AVE معیـار . اسـت  PLS روش درگیـري   انـدازه هـاي   مـدل  بـرازش  براي از معیارها یکی

 بـه  است. خودهاي  شاخص با سازه هر بین گذاشته اشتراك به واریانس میانگین دهنده نشان

 کـه  دهـد  مـی  نشـان  خـود هاي  شاخص با را سازه یک همبستگی میزان AVE تر، ساده بیان

 معیـار ) 1981( 1الرکـر  و فورنل است. بیشتر آن نیز برازش باشد، بیشتر همبستگی این هرچه

AVE )و کـرده  معرفـی  همگـرا  روایـی  سـنجش  بـراي  را) شده استخراج واریانس میانگین 

 بـیش  مقـدار  که به این معنا است؛ 5/0 عدد بحرانی مقدار AVE مورد در که داشتند اظهار

 مـرتبط  محاسـبات  از حاصلهاي  یافته. دهد می نمایش را قبول قابل همگرایی روایی آن، از

 در مـدل هـاي   متغیـر  بـراي  شـده  محاسبه همگراي روایی میزان دهد می نشان )1( جدول در

  .است مناسبی وضعیت

 بـین  روابـط  آزمون و فرضی الگوي ترسیم براي مبنایی، پژوهش کیفی بخشهاي  یافته

 بخشهاي  یافته ادامه در بود. پژوهش کمی مرحله درشده  ارائههاي  فرضیه قالب در متغیرها

   اند. شده ارائه مرتبط فرضیات خرده و پژوهشهاي  فرضیه براساس پژوهش، کمی

                                                                                                              
1- Fornell, C. and Larcker, D.  
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  هاي الگو ): مقادیر آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی واگرا براي سازه2جدول (

  ها سازه
  آلفاکرونباخ

(Alpha>0/7) 

 پایایی ترکیبی

(Alpha>0/6)  

 روایی همگرا

(AVE>0/4)  
  53/0  84/0  76/0  نفعان ذيانگیزش مالی و روانی و معنوي 

  5/0  72/0  70/0  دسترسی عادالنه به آموزش عالی

  42/0  66/0  78/0  اقبال به آموزش عالی

  49/0  74/0  72/0  استقالل دانشگاهی

  51/0  63/0  7/0  فرآیندهاي غیررسمی و پنهان کاري در رفتار بازیگران

  55/0  78/0  7/0  قابلیت اتکاي روش تامین مالی

  52/0  81/0  78/0  اثربخشیکارایی و 

  4/0  74/0  72/0  محیط نامتقاضی دانش

ها و  سازي اطالعات، تجهیزات، توانمندي شبکه

  تجربیات
7/0  83/0  62/0  

  52/0  65/0  75/0  المللی هاي بین افزایش تعامالت و همکاري

  4/0  72/0  71/0  زایی و خودجوشی درون

  5/0  74/0  77/0  نفعان تقویت ارتباط ذي

  51/0  83/0  73/0  هاي موردنیاز نامه قوانین و مقررات و آیینتمهید 

  44/0  7/0  77/0  زاي تامین مالی بخشی درون تنوع

عادات رفتاري و فکري جامعه دانشگاهی حاصل از 

  الوصول تکیه به منابع سهل
86/0  9/0  64/0  

تاثیرگذاري پررنگ دولت به لحاظ مستقیم و 

  غیرمستقیم
75/0  75/0  6/0  

  58/0  84/0  76/0  توانمندسازي سازمان دانشگاه و اعضاي هیات علمی

هاي خالی بالقوه فیزیکی و قانونی در  وجود ظرفیت

  ها دانشگاه
7/0  69/0  55/0  

  56/0  79/0  71/0  ظهور بازیگران جدید در نظام ملی نوآوري کشور

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

 محـوري  پدیـده  بـر  عـالی  آموزش نظام مالی مینتا الگوي علی شرایط :1 فرضیه آزمون

 خـرده  بـا  مـرتبط هـاي   یافته) 3( جدول در دارد. ثیرتا عالی آموزش نظام مالی مینتا الگوي

  است. شده ارائه 1 فرضیه با مرتبط فرضیات
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 )> P 05/0( محوري  داري اثرات شرایط علی بر پدیده ): ضرایب و معنی3جدول (

  متغیر مالك  متغیر پیش بین  ردیف
ضریب 

  مسیر

آماره 

T 

تایید / 

رد فرض 

  تحقیق

 تایید 52/4 35/0 زاي تامین مالی بخشی درون تنوع  استقالل دانشگاهی  1-1

1-2  
قابلیت اتکاي منابع 

 مالی
 06/0 005/0 زاي تامین مالی بخشی درون تنوع

عدم 

 تایید

 29/1 142/0 زاي تامین مالی بخشی درون تنوع دسترسی عادالنه  1-3
عدم 

 تایید

1-4  
زایی و  درون

 خودجوشی
 تایید 29/2 183/0 زاي تامین مالی بخشی درون تنوع

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

دهـد عوامـل طبیعـی و خودجـوش بـودن و اسـتقالل        ) نشـان مـی  2مقـادیر جـدول (  

زاي تامین مالی رابطه معنادار دارند، اما عوامل دسترسی  بخشی درون دانشگاهی با تنوع

زاي تامین مالی  بخشی درون آموزش عالی و قابلیت اتکاي منابع مالی با تنوع عادالنه به

  رابطه معنادار ندارند.

 راهبردهـاي  بـر  عـالی  آمـوزش  نظـام  مالی مینتا الگوي محوري پدیده :2 فرضیه آزمون

 خـرده  بـا  مـرتبط هـاي   یافته) 4( جدول در دارد. ثیرتا عالی آموزش نظام مالی مینتا الگوي

  است. شده ارائه 2 فرضیه با مرتبط فرضیات

 عوامـل  بـا  مـالی  مینتـا  زايدرون بخشـی تنـوع  عامـل  دهـد  مـی  نشان) 4( جدول مقادیر

 معنـوي،  و روانی و مالی انگیزش تجربیات، و هاتوانمندي تجهیزات، اطالعات،سازي  شبکه

 و قوانین تمهید و موردنیازهاي  نامه آیین و مقررات و قوانین تمهید ان،نفع ذي ارتباط تقویت

 و تعـامالت  افـزایش  عامـل  بـا  امـا ، دارد معنـادار  رابطـه  موردنیـاز هـاي   نامـه  آیین و مقررات

  ندارد. معنادار رابطه یالملل هاي بین همکاري
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 )> P 05/0(محوري بر راهبردها  داري اثرات پدیده ): ضرایب و معنی4جدول (

  متغیر مالك  متغیر پیش بین  ردیف
ضریب 

  مسیر

آماره 

T 

تایید / 

رد 

فرض 

  تحقیق

2-1  
زاي  بخشی درون تنوع

  تامین مالی

هاي  افزایش تعامالت و همکاري

 المللی بین
162/0 42/1 

عدم 

 تایید

2-2  
زاي  بخشی درون تنوع

 تامین مالی

سازي اطالعات، تجهیزات،  شبکه

 ها و تجربیاتتوانمندي
 تایید 59/2 307/0

2-3  
زاي  بخشی درون تنوع

 مالیتامین 
 تایید 1/5 360/0  انگیزش مالی و روانی و معنوي

2-4  
زاي  بخشی درون تنوع

 تامین مالی
 تایید 49/2 266/0  نفعان تقویت ارتباط ذي

2-5  
زاي  بخشی درون تنوع

 تامین مالی

تمهید قوانین و مقررات و 

  هاي مورد نیاز نامه آیین
 تایید 85/5 444/0

2-6  
زاي  بخشی درون تنوع

 مالیتامین 

تمهید قوانین و مقررات و 

  هاي مورد نیاز نامه آیین
 تایید 53/4 382/0

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

 الگـوي  پیامدهاي بر عالی آموزش نظام مالی مینتا الگوي راهبردهاي :3 فرضیه آزمون

 فرضـیات  خـرده  با مرتبطهاي  یافته) 5( جدول در دارد. ثیرتا عالی آموزش نظام مالی مینتا

  است. شده ارائه 3 فرضیهمربوط به 

هیـات   اعضـاي  و دانشـگاه  سـازمان  توانمندسازي عامل دهد می نشان) 5( جدول مقادیر

 و تعــامالت افـزایش  عوامـل  امـا ، دارد معنـادار  رابطـه  اثربخشـی  و کـارایی  عامـل  بـا  علمـی 

 انگیزش تجربیات، وها  توانمندي تجهیزات، اطالعات،سازي  شبکه ی،الملل هاي بین همکاري

هـاي   نامـه   آیین و مقررات و قوانین تمهید و اننفع ذي ارتباط تقویت معنوي، و روانی و مالی

  ندارد. معنادار رابطه اثربخشی و کارایی عامل با موردنیاز
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 )> P 05/0(داري اثرات راهبردها بر پیامدها  ): ضرایب و معنی5جدول (

  متغیر مالك  متغیر پیش بین  ردیف
ضریب 

  مسیر
آماره 

T 

تایید / 

رد فرض 

  تحقیق

3-1  
هاي  افزایش تعامالت و همکاري

  المللی بین

کارایی و 

 اثربخشی
101/0 09/1 

عدم 

 تایید

3-2  
سازي اطالعات، تجهیزات،  شبکه

 ها و تجربیات توانمندي

کارایی و 

 اثربخشی
072/0 6/0 

عدم 

 تایید

 انگیزش مالی و روانی و معنوي  3-3
کارایی و 

 اثربخشی
002/0 01/0 

عدم 

 تایید

 نفعان تقویت ارتباط ذي  3-4
کارایی و 

 اثربخشی
18/0- 16/0 

عدم 

 تایید

3-5  
هاي  نامه تمهید قوانین و مقررات و آیین

 مورد نیاز

کارایی و 

 اثربخشی
206/0 79/1 

عدم 

 تایید

3-6  
توانمندسازي سازمان دانشگاه و اعضاي 

 هیات علمی

کارایی و 

 اثربخشی
 تایید 75/2 292/0

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

 راهبردهاي بر عالی آموزش نظام مالی مینتا الگوي گرمداخله شرایط :4 فرضیه آزمون

 خـرده  بـا  مـرتبط هـاي   یافته) 6( جدول در دارد. ثیرتا عالی آموزش نظام مالی مینتا الگوي

  .است شده ارائه 4 فرضیهبوط به مر فرضیات

 و مسـتقیم  لحـاظ  بـه  دولـت  پررنـگ  ثیرگذاريتا عامل دهد می نشان) 6( جدول مقادیر

 ارتباط تقویت ی،الملل هاي بین همکاري و تعامالت افزایش عوامل ازکدام  هیچ با غیرمستقیم

 همچنـین  نـدارد.  معنـادار  رابطه موردنیازهاي  نامه آیین و مقررات و قوانین تمهید و اننفع ذي

 عوامـل  ازکـدام   هیچ با بازیگران رتارف در کاري پنهان و غیررسمی هايفرآیند وجود عامل

 رابطـه  اننفعـ  ذي ارتباط تقویت و تجربیات وها  توانمندي تجهیزات، اطالعات،سازي  شبکه

هـا   دانشگاه در قانونی و فیزیکی بالقوه خالی هاي ظرفیت وجود عامل باالخره ندارد. معنادار

 تجهیـزات،  اطالعـات، سـازي   شـبکه  ی،المللـ  هاي بـین  همکاري و تعامالت افزایش عوامل با

 عامل با عامل این اما، ندارد معنادار رابطه اننفع ذي ارتباط تقویت و تجربیات وها  توانمندي

  دارد. معنادار رابطه موردنیاز،هاي  نامه آیین و مقررات و قوانین تمهید
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 )> P 05/0(گر بر راهبردها داري اثرات شرایط مداخله ): ضرایب و معنی6جدول (

  متغیر مالك  متغیر پیش بین  ردیف
ضریب 

  مسیر
آماره 

T 

تایید / 

رد 

فرض 

  تحقیق

4-1  
تاثیرگذاري پررنگ دولت به 

  لحاظ مستقیم و غیرمستقیم

افزایش تعامالت و 

 المللی هاي بین همکاري
16/0 13/1 

عدم 

 تایید

4-2  
تاثیرگذاري پررنگ دولت به 

 لحاظ مستقیم و غیرمستقیم
 065/0 084/0  نفعان ذيتقویت ارتباط 

عدم 

 تایید

4-3  
تاثیرگذاري پررنگ دولت به 

 لحاظ مستقیم و غیرمستقیم

تمهید قوانین و مقررات 

  هاي مورد نیاز نامه و آیین
053/0 39/0 

عدم 

 تایید

4-4  
وجود فرآیندهاي غیررسمی و 

 پنهان کاري در رفتار بازیگران

سازي اطالعات،  شبکه

ها و  تجهیزات، توانمندي

  تجربیات

020/0 18/0 
عدم 

 تایید

4-5  
وجود فرآیندهاي غیررسمی و 

 پنهان کاري در رفتار بازیگران
 72/0 05/0  نفعان تقویت ارتباط ذي

عدم 

 تایید

4-6  
هاي خالی بالقوه  وجود ظرفیت

 ها فیزیکی و قانونی در دانشگاه

افزایش تعامالت و 

 المللی هاي بین همکاري
02/0- 23/0 

عدم 

 تایید

4-7  
هاي خالی بالقوه  وجود ظرفیت

  ها فیزیکی و قانونی در دانشگاه

سازي اطالعات،  شبکه

ها و  تجهیزات، توانمندي

 تجربیات

095/0 79/1 
عدم 

 تایید

4-8  
هاي خالی بالقوه  وجود ظرفیت

  ها فیزیکی و قانونی در دانشگاه
 44/0 058/0  نفعان تقویت ارتباط ذي

عدم 

 تایید

4-9  
خالی بالقوه هاي  وجود ظرفیت

  ها فیزیکی و قانونی در دانشگاه

ن و مقررات تمهید قوانی

  نیازهاي مورد نامه و آیین
 تایید 87/3 255/0

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

 راهبردهـاي  بـر  عـالی  آموزش نظام مالی مینتا الگوي ايزمینه شرایط :5 فرضیه آزمون

 خـرده  بـا  مـرتبط هـاي   یافته) 7( جدول در دارد. ثیرتا عالی آموزش نظام مالی مینتا الگوي

  است. شده ارائه 5 فرضیهمربوط به  فرضیات
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 )> P 05/0(گر بر راهبردها ): ضرایب و معنی داري اثرات شرایط مداخله7جدول (

  متغیر مالك  متغیر پیش بین  ردیف
ضریب 

  مسیر

آماره 

T 

تایید / 

رد 

فرض 

  تحقیق

 تایید 84/2 219/0  روانی و معنويانگیزش مالی و   اقبال به آموزش عالی  5-1

 72/0 197/0  نفعان تقویت ارتباط ذي اقبال به آموزش عالی  5-2
عدم 

 تایید

 محیط نامتقاضی دانش  5-3
سازي اطالعات، تجهیزات،  شبکه

 ها و تجربیات توانمندي
 تایید 78/2 218/0

 68/0 087/0  نفعان تقویت ارتباط ذي محیط نامتقاضی دانش  5-4
عدم 

 تایید

5-5  

 جامعه فکري و رفتاري عادات

 به تکیه از حاصل دانشگاهی

 الوصول سهل منابع

 تایید 2/3 258/0  انگیزش مالی و روانی و معنوي

5-6  

عادات رفتاري و فکري جامعه 

دانشگاهی حاصل از تکیه به 

 الوصول منابع سهل

 82/0 - 09/0  نفعان تقویت ارتباط ذي
عدم 

 تایید

5-7  
جدید در نظام ظهور بازیگران 

  ملی نوآوري کشور

سازي اطالعات، تجهیزات،  شبکه

 ها و تجربیات توانمندي
13/0 - 18/1 

عدم 

 تایید

5-8  
ظهور بازیگران جدید در نظام 

 ملی نوآوري کشور
 045/0 065/0  نفعان تقویت ارتباط ذي

عدم 

 تایید

5-9  
ظهور بازیگران جدید در نظام 

 ملی نوآوري کشور

سازمان دانشگاه و توانمندسازي 

  اعضاي هیات علمی
037/0 33/0 

عدم 

 تایید

  هاي پژوهش منبع: یافته

دهد عامل اقبال به آموزش عالی با عامل انگیزش مالی و  ) نشان می7مقادیر جدول (

نفعان ارتباط معنادار  روانی و معنوي ارتباط معنادار دارد، اما با عامل تقویت ارتباط ذي

ــا عامــل شــبکهنــدارد. عامــل محــیط  ســازي اطالعــات، تجهیــزات،  نامتقاضــی دانــش ب

نفعان ارتباط  ها و تجربیات ارتباط معنادار دارد، اما با عامل تقویت ارتباط ذي توانمندي

معنادار ندارد. عامل عادات رفتاري و فکري جامعه دانشگاهی حاصل از تکیه بـه منـابع   
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باط معنادار دارد، اما با عامل تقویت الوصول با انگیزش مالی و روانی و معنوي ارت سهل

نفعان ارتباط معنادار ندارد. همچنین عامل ظهـور بـازیگران جدیـد در نظـام      ارتباط ذي

ها  سازي اطالعات، تجهیزات، توانمندي کدام از عوامل شبکه ملی نوآوري کشور با هیچ

ضـاي هیـات   نفعان و توانمندسازي سازمان دانشگاه و اع و تجربیات، تقویت ارتباط ذي

  علمی ارتباط معنادار ندارد.

  

  و پیشنهادات گیري نتیجه -5

بخشی  تنوع میان همبستگی شد، پرداخته آن به پژوهش این در که مختلفی فرضیات میان از

 داراي زمینـه  ایـن  در نیـاز  مـورد  مقـررات  و قـوانین  تمهیـد  و دانشگاه مالی مینتا زايدرون

 اختیارات بهها  آن از برخی که دارند گوناگونی اشکال مقررات و قوانین این است. بیشترین

 در دارد. قضـایی  و حقـوقی هاي  جنبه نیز برخی و گرددبرمیها  دانشگاه مدیریتی استقالل و

 قـرار  کیـد تا مـورد  بسیار فکري، مالکیت حقوق از صیانت و ثبت به مربوط قوانین میان این

 کول-باي قانون تصویب زمان از، مثال عنوان به است. گرفته قرار بررسی دست در و گرفته

 ،مخترعـان  شـد  باعـث  و داد تغییـر  را قبلیهاي  سیاست که 1980 سال در متحده ایاالت در

 اختراعـات  ثبـت هـاي   برنامه کنند، اعطا فدرال دولت به فدرال بودجه طریق از را اختراعات

 اسـت  یافتـه  افـزایش  داري معنـی  طور هب صنعتی حمایت به دستیابی براي تالش و دانشگاهی

   ).٣،2012نتیاواسدیکولو تا 2010 ،2فلدمن و فلر؛ 2009 ،١(بالدینی

 زايدرونبخشـی   تنـوع  و دانشـگاهی  اسـتقالل  میـان ه رابطبراساس نتایج به دست آمده، 

 بیشـتر  هـا دانشـگاه  قـانونی  و مدیریتی استقالل هرچه؛ گرفت قرار ییدتا مورد نیز مالی مینتا

 بیشـتري  ابتکـار  توانندمی دانشگاه مدیران و است بیشتر بخشیتنوع به تمایل و امکان، باشد

 بـراي هـا   دانشـگاه  ظرفیـت  معتقدنـد  )2011( ٤پراوت و استرمن دهند. خرج به زمینه این در

 در که است قانونی چارچوب توسط شده اعطا استقالل درجه به مربوط اضافی درآمد تولید

 و اسـتقالل  اصـالح  خـود  انگـذار  سیاسـت  کـه  حالی در افزایندمیها  آن کنند. می کار آن

                                                                                                              
1- Baldini, N. 
2- Feller, I., and Feldman, M. 
3- Tantiyaswasdikul, K. 
4- Estermann, T., and Pruvot, E. B. 
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 مـدیران  کننـد،  مـی  تلقـی  درآمـد  تنـوع  ترویج براي مهم پیشران یک عنوان به را اختیارات

 .است الزم درآمد تنوع شرط پیش عنوان به بیشتر استقالل داشتن نظر در معتقدند دانشگاهی

 کمـک  موسسه یک استقالل تقویت به است ممکن نیز درآمد متنوع رهايتاساخ برعکس،

 ،اضـافی  منـابع  .دهـد  کـاهش  را کننـده مینتـا  یـک  بـه  وابسـتگی  بـا  مرتبط خطرات و کند

 شـده  گرفتـه  نادیـده  هـاي حیطـه  در اسـتراتژیک  لحـاظ  بـه  کنـد تـا   مـی  قـادر  راها  دانشگاه

  کنند. جدا خارجی اهداف از را سازمانیهاي  اولویت و کنند گذاري سرمایه

 اختیـارات ، امنـا هیـات   اجـازه  بـا  هادانشگاه معامالتی مالیه نامآیین ذیل هادانشگاه البته

 بـه  را غیرمنقول اموال توانندمی حتی و دارند خود هاي دارایی انداختن کار هب در ايگسترده

 بـه  نیـاز ، امنـا هیـات   مصوبه بر عالوه منقول اموال برخی فروش براي تنها و بفروشند راحتی

 زیـادي  هـاي آزادي نیـز  دانشـجو از دریافت شـهریه   براي دارد. وجود وزیرانهیات  مصوبه

 قیمـت  و دانشـجو  تعـداد  قبیـل  از مـواردي  بـه  محـدود  خارجی نظارت نقش و ستبرقرار ا

» دانشـگاهی  استقالل« مقوله ذیل که است برداشتن قابل نیز موارد همین البته است. خدمات

  گنجد.می» موردنیازهاي  نامهآیین و مقررات قوانین، تدوین« و

 شرایط از یکی بودن طبیعی و خودجوشی میان همبستگی  براساس نتایج به دست آمده،

 بـر  داللتمساله  این گرفت. قرار ییدتا مورد مالی مینتا ییزا درون بخشیتنوع و است علی

 نوآوري واقع در است. شده انتخاب درستی به بخشیتنوع براي زاییدرون قید که دارد این

 و قـانون  و اجبـار  با تنها نهبخشی  فرآیند تنوع کندمی پیشنهاد که است این در پژوهش این

 تـدریج  به است یادگیري و سازيشبکه و افزاییهم جنس از که ییها روش با بلکه، تحمیل

 الگـو  قـوت  و بخشـیدن  اسـتحکام  در خوده نوب بهمساله  این شود. دنبال طبیعی صورت به و

  بود. خواهد ثیرگذارتا نهایی

 و بـود  الگـو  ایـن  محوري  پدیده که» مالی مینتا يزا بخشی درون تنوع« میان همبستگی

 ایـن  حقیقـت  شـد.  ییدتا» تجربیات و هاتوانمندي تجهیزات، اطالعات،سازي  شبکه« راهبرد

 هـاي دانشـگاه  نقطـه  نقطـه  در مـالی  مینتا جدید يها روش از هاییشعله اکنونهم که است

 در خیرین از مورديهاي  کمک جذب به توانمی، نمونه عنوان به است. شده روشن کشور

 کـه  کشـور  در راهبـردي  هـاي فنـاوري  آزمایشـگاهی ه شـبک  تشـکیل  کشـور،  هايدانشگاه

 در اســتفادهکـم  و بالاسـتفاده  تجهیـزات  و رسـاند مــی فـروش  بـه  را آزمایشـگاهی  خـدمات 

 بـه  اطالعـاتی  هـاي بانـک  توسطها  روش این به مربوط اطالعات اگر .کرد اشاره هادانشگاه
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 پرداخـت  (بـا  شـود  اسـتفاده  مشترك صورت به مربوطه تجهیزات از شود، گذاشته اشتراك

 و مناسـب  هـاي دوره و آمـوزش  چـون  ییهـا  روش بـا  تجربیـات  و هـا توانمندي و ها)هزینه

رفت  خواهد پیش به ترطبیعی و شده تسریع فرآیند این، شود داده نشر تجربه انتقال جلسات

 متعـدد  هايسازيشبکه به منجر، مالی مینتا روش نوع هر به هادانشگاه مبادرت، عکسو بر

 بـه  صـنعت  بـا  ارتبـاط  رهگـذر  از کـه ها  دانشگاه منافع از برخی به )2005( ١پریگ .شود می

 کنـد مـی  اشـاره  صـنعت  بخش تجهیزات و امکانات و هاداده به دسترسی نظیر آیدمی دست

  شود.می مطرح غیرمالی مزایاي زمره در که

» مالی مینتا يزا بخشی درون تنوع« میان ارتباط، شد واقع ییدتا مورد که دیگري فرضیه

 این بازیگران براي جدید مالی مینتا يها روش اگر بود.» معنوي و روانی و مالی انگیزش« و

هـا   ه آنرتبـ  و جایگـاه  ارتقـاي  در و باشد فعلی يها روش از سودمندتر مالی لحاظ به حوزه

 اعضـاي  مـورد  در ویـژه  صورت به یافت. خواهد توسعه ترطبیعی صورت به باشد ثیرگذارتا

 رتبـه  کـه  آنجـا  از اسـت.  توجه قابل زمینه این در علمی رتبه و دستمزد ارتقاي علمی تاهی

 نامـه آیین این است الزم شود،می تعیین علمی تاهی اعضاي ارتقاي نامهآیین مبناي بر علمی

 صورت به نیز معنوي انگیزش کند. پشتیبانی جدیدتر يها روش از که شود تنظیم اي گونه به

-مـی  کـار  ایـن  گیرد. قرار کیدتا مورد باید عالی آموزش حوزه واقفین و خیرین براي ویژه

 انجـام  ايرسـانه  و دانشـجویی  آمـوزي، دانـش  دینـی،  سـطوح  در که تبلیغات طریق از تواند

   شود. تسهیلگیرد،  می

بخشـی   تنـوع «از فرضـیات بسـیار مهـم کـه در ایـن مرحلـه تاییـد شـد همبسـتگی           ییک

اسـت. اگـر دانشـگاه راسـا وارد ارتبـاط      » نفعان تقویت ارتباط ذي«و » زاي تامین مالی درون

 کـه  آنجـا  شود. ازنفعان نامیده مینفعان شود، این فرآیند مدیریت ذيگرفتن و تعامل با ذي

 دارنـد،  را خـدماتی  سـازمان  یـک  هـاي  ویژگـی  تمـام  آموزش عالی موسسات و ها دانشگاه

 کـاربرد  نیز آموزش عالی در رود می کار به خدمات بازاریابی در که اصولی همان بنابراین،

 بـا  تعامـل  بـر  )2011( و همکاران 2زیتلو راستا، همین ). در1391 همکاران، و دارد (حسینی

 تاکیـد  غیرانتفـاعی  مـالی موسسـات   راهبردهـاي  از بخشـی  عنـوان  بـه  بیرونـی هاي  مجموعه

را  و دولت عمومی بخش وکار، کسب فعاالن غیرانتفاعی، موسسات سایر با تعامل و کنند می

                                                                                                              
1- Prigge, G. W. 
2 Zietlow, J.  
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 توسـعه  ملزومـات  از یکی ) نیز2016( 1کنند. استراند می مطرح ارتباط این مصادیق عنوان به

 کـه  داند می هایی سازمان سایر و مردم با ارتباط ایجاد و بازاریابی را ها سازمان در مالی منابع

 ایـن  در .)1391 و همکاران،  دهند (حسینی ارائه سازمان بیشتري از مالی پشتیبانی توانند می

 مهمی اصول از یکی ان،نفع ذي با اعتمادسازي ) معتقدند2012( 2و تور خصوص، پرزسپارل

 سازند. محقق را آن اعمال مدیریت، طریق ازها  دانشگاه باید که است

 قـرار  ییـد تا مورد و بود راهبردها و محوري پدیده میان ارتباط جنس از که دیگر فرضیه

 و دانشـگاه  سازمان توانمندسازي« و» مالی مینتا يزا بخشی درون تنوع« همبستگی به گرفت

 جدیـد  مـالی  مینتا يها روش ازگیري  بهره براي واقع در گشت.برمی» علمیهیات  اعضاي

 بـراي تـا   ببیننـد  متفـاوتی  و تکمیلـی هـاي   آموزش، دانشگاه علمی و اداري کادر است الزم

 لحـاظ  بـه  هـم  بایـد  دانشـگاه  سـازمان  همچنـین  شـوند.  آمـاده  جدید هايزمینه و هافعالیت

-سـازمان  نقش به زمینه این در پژوهشگران از برخی شود. تقویت محتوایی هم و ريتاساخ

 نظـر  در مشـکالت  ایـن  بـر  غلبـه  هـدف  بااي  واسطه هايسازمان اند.دهکر اشاره واسط هاي

 ترکیبی مرز که کنندمی عمل مرزي هايسازمان عنوان به و )2006 (هوولز، شوند می گرفته

 الکسـاندر،  و مـارتین و  2010 (مـوري،  کننـد می مدیریت را تجاري و علمی هايمنطق بین

 بـازیگران  قبلـی  تجربـه  بـه  بسـته  را مختلـف هاي  مجاورت ابعاد واسطه، هايسازمان ).2013

 و راسموسـن  .دهنـد مـی  بسـط ، شـود می داده انتقال که دانش ماهیت و صنعتی و دانشگاهی

 ابعاد بهبود به بیشتر تکنولوژي انتقال دفاتر خاص، طور به که کنندمی بیان )2006( همکاران

 پژوهشی مراکز و دانشگاهی انکوباتورهاي که حالی در کنندمی تمرکز سازمانی و شناختی

 کـارایی  بهت نهایدر  کار این کنند.می عمل جغرافیایی و اجتماعی فاصله کاهش جهت در

 سـازمان  توانمندسـازي « میـان  ارتبـاط  فرضـیه رو،  ایـن  از، دشـو مـی  منجر بیشتر اثربخشی و

 قـرار  ییـد تا مـورد  پـژوهش  ایـن  در» کارایی و اثربخشی« و» علمیهیات  اعضاي و دانشگاه

  .است گرفته

 راهبردهـا  و گـر مداخلـه  شـرایط  میـان  ارتباط جنس از که ییدتا مورد فرضیات از یکی

 قوانین تمهید« و» هادانشگاه در قانونی و فیزیکی بالقوه هايظرفیت وجود« همبستگی است،

 و هـا دانشـگاه  تعـداد  رویـه بـی  افـزایش ، واقـع  در بود.» نیاز مورد هاينامهآیین و مقررات و

                                                                                                              
1- Strand, R. 
3- Pérez-Esparrells, C. and Torre, E. M. 
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 هـاي ظرفیـت  برخی اکنونهم که شده موجبگذشته  سالیان در هازیرساخت برخی توسعه

-سـهل  قـانونی  هـاي ظرفیت بایدمساله  این به بماند. باقی هادانشگاه در استفاده قابل و معطل

 چنین سازيفعال برايبه طور بدیهی  افزود. را و... مالیاتی و ايبیمه هايمعافیت مانند گیرانه

 همـانطور  است. داخلی هايرویه و هانامهآیین تمهید و قانونی موانع رفع به نیاز هاییظرفیت

 یـک  از قـانونی  و مدیریتی استقالل و اختیارات شامل تواندمیمساله  این شدپیشتر بیان  که

  باشد. دیگر سوي از فکري مالکیت به مربوط مسائل و سو

 فرضـیه ؛ گرفـت  قرار ییدتا مورد فرضیه سه راهبردها، و ايزمینه شرایط ارتباط زمینه در

 دو این میان ارتباط بود.» معنوي و روانی مالی، انگیزش« و» عالی آموزش به اقبال« ثیرتا اول

 عـالی  آمـوزش  بـه  اقبـال ، باشد بیشتر انگیزشی هايسائق هرچه رسد.می نظر به واضحمساله 

-مـی  انجـام  موثرتري صورت به انگیزش باشد، بیشتر حوزه این به اقبال هرچه و است بیشتر

 اشاره» اننفع ذي ارتباط تقویت« و» دانش نامتقاضی محیط« همبستگی به دوم، فرضیه گیرد.

 پـژوهش  پـذیرش  آماده اقتصادي و فرهنگی لحاظ به کشور محیط که شرایطی در کند.می

 مبـادرت  اننفعـ  ذي بـا  بیشـتر  تعامـل  به باید هادانشگاه هم، نیست دانشگاهی فعالیت و علمی

پیشتر  دانشگاهی اننفع ذي مدیریت مورد در کند. تسهیل را مسیر این باید دولت هم و کنند

 تسهیل را یندآفر این مناسب هايگذاري سیاست با تواندمی هم دولت اما، شد داده توضیح

 جـاي  به سیاست این پایه بر .است ١مالیاتی اعتبار فرآیند ایجاد، هاسیاست این از یکی کند.

 را منـابع  بـازتوزیع ه وظیفـ  دولـت  و کننـد  پرداخت، مالیات دولت به دهندگانمالیات اینکه

 وارد دانشـگاه  ماننـد  نهادهـایی  بابه طور مستقیم  خود که دارند را اجازه این بگیرد، برعهده

 مسـتقیم  مـالی  ارتباط ترتیب این به کنند. پرداختها  آن به مستقیم را مالیات و شوند تعامل

 هـاي همکـاري  سـایر  براي طبیعی ايمقدمه مالی ارتباط این و گیردمی شکل نفعانذي میان

  د.شومی دیگر

  تکیه اثر در دانشگاهی جامعه خاص تربیت« میان همبستگی، زمینه این در فرضیه آخرین

 مقوله دو این میان ارتباط است.» معنوي و روانی مالی، انگیزش« و» آسان منابع به بلندمدت

 دولتـی  مسـتقیم  منـابع  و شـهریه  بـه  کنونتـا  دانشگاهی جامعه؛ داد توضیح چنین توانمی را

 در دانشـگاهیان  افکـار  در جمـود  و رتـا رف در رخـوت  موجـب  منابع این است. کرده عادت

 مـالی  مینتـا  روش هر چراکه، است شده مالی مینتا يها روش سایر براي شدن آماده زمینه

                                                                                                              
1- Tax Credit 
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 ایـن ، بنابراین است. خاص هاي مهارت و نوآوري فکر، طرز ر،تارف پذیري،مسئولیت نیازمند

 هـاي انگیـزش  بـه  نیـاز  آن شکستن و شودمی رو هروب مقاومت باي دیگر تغییر هر مانند تغییر

  دارد. معنوي چه و روانی چه و مالی لحاظ به چه متنوع

بخشی تامین مالی تنوعبر مبناي توضیحات فوق پیشنهاد اصلی این پژوهش حرکت به سمت 

سـازي  گذاري دولتی و هم در سطح عملیاتی است. به صورت ویـژه شـبکه   هم در سطح سیاست

تواند این فرآینـد را تسـریع کنـد و بـه صـورت      ها و تجربیات میاطالعات، تجهیزات، توانمندي

حقـوقی را  هـا بایـد تمهیـدات قـانونی و     ها و خود دانشـگاه طبیعی پیش ببرد. در این راستا دولت

تر فراهم کنند و به لحاظ ساختاري، آرایشی متناسب با تغییر جدید به خـود بگیرنـد.    هرچه سریع

هاي تغییـر و تـامین مـالی را    تواند زمینهنفعان می ها و تعامالت میان ذيهمچنین افزایش همکاري

  اي جدید شود. ه بیشتر کند و انگیزش مالی و روانی و معنوي نیز باید متوجه پشتیبانی از روش

-مـی  ارائـه  عـالی  آموزش حوزه براي عمومیي الگو یک پژوهش این اینکه به توجه با

-پـژوهش  براي نظري پیشنهاد کند،می اشاره مالی مینتا گوناگون يها روش سبد به و دهد

 تحصـیلی  رشـته  یـا  دانشـگاه  نـوع  یـک  مالی، مینتا خاص روش یک بر تمرکز بعدي هاي

 تـدوین  شودمی پیشنهاد، گیرد صورت مالی مینتا روش روي تمرکز این اگر است. خاص

 استفاده الگوي تدوین و کشور عالی آموزش نظام در خیریه و وقف منابع از استفاده الگوي

 بایدها  روش این چراکه، گیرند قرار اولویت درها  دانشگاه در صنعت با ارتباط يها روش از

 اگـر همچنـین   باشـند.  داشته مالی مینتا سبد در بیشتري سهم و یابند گسترش پیش از بیش

 شـود مـی  پیشـنهاد ، باشـد  داشـته  وجود دانشجویی شهریه و دولتی منابع کاهش براي عزمی

صـورت   هـا دانشـگاه  مـالی  مینتا سبد در منابع این تعدیل الگوي تدوین براي هاییپژوهش

 از متفـاوتی  ترکیبد توانمی خود، خاص شرایط به توجه با دانشگاه هر ترتیب این به .گیرد

 متفـاوت  دیگر دانشگاه از و دهد جاي خود در را مختلف هايسهم با مالی مینتا يها روش

  کند. عمل
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  پیوست (الف)

  

هاي انجام شده در این تحقیق با توجه به موقعیت شغلی نگارندگان و امکان ارتباط با  مصاحبه

ها و  علمی و فناوري ریاست جمهوري، مرکز شرکتترین کارشناسان کشور در معاونت  زبده

بنیان، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، شوراي عالی انقالب فرهنگی، ستاد  موسسات دانش

ریزي آموزش عالی، دانشجویان رشته آموزش نقشه جامع علمی کشور، موسسه پژوهش و برنامه

صنعت و دولت صورت گرفته است.  عالی و تعدادي از بهترین اساتید کشور با سبقه فعالیت در

هاي مدنظر عبارت بودند از: تخصص علمی و نظري، انجام کار کارشناسی در موضوع، مالك

از این دایره گسترده، به طور طبیعی در  تحصیل و مطالعه در موضوع، ارتباط شغلی با موضوع و... .

سال) و در  10موضوع (حداقل نفر اول، تماس عملی و نظري طوالنی و مستمر آنان با  15انتخاب 

نفر  155گرفت. در انتخاب نفر دوم تمرکز نظري عمیق بر این موضوع مدنظر قرار  25انتخاب 

شناسی  مشخصات جمعیت گیري در این معیارها کم شد.بعدي تا حدودي از سخت

  شوندگان به شرح جدول زیر است: مصاحبه

  

حوزه درگیري 

  شونده مصاحبه
  شوندهکد مصاحبه

  4، م2، م12، م10، م9، م8، م7، م13، م11م  وقف و خیریه

  6، م2، م14، م12، م13، م11، م10م  شهریه دانشجویی

  4، م2، م12، م10، م9، م8، م7، م5، م14، م13، م11م  ارتباط با صنعت و جامعه

  6، م4، م3، م2، م12، م10، م9، م8، م7، م14، م11م  تامین مالی دولتی

  4، م3، م12، م10، م7، م5، م15، م13، م1م  هامدیریت مالی دانشگاه

  6، م3، م2، م10، م15، م14، م11، م1م  پژوهش در حوزه تامین مالی
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  پیوست (ب)

  

  کار رفته در این مدل هاي به جدول تعریف عملیاتی واژه

  تعریف عملیاتی  مقوله اصلی

  استقالل دانشگاهی
مـالی، علمـی   جانبه دانشگاه از حیث مدیریتی، استقالل هم

  و...

  دسترسی عادالنه به آموزش عالی

امکان برخورداري عموم افراد جامعه از امکانـات آمـوزش   

اي که تنها محـدودیت در ایـن زمینـه،    عالی کشور به گونه

  هاي خود فرد باشد. ها و شایستگیاستعدادها، عالقمندي

  درون زایی و خودجوشی

بودن فرآیند تامین مالی است که برگرفتـه از   منظور طبیعی

هاي آن باشـد و خـارج از   هاي درونی و شایستگیظرفیت

چارچوب وظایف حوزه نباشـد و بـه صـورت تکـاملی و     

  تطوري شکل گرفته و جوشیده باشد.

  قابلیت اتکاي روش تامین مالی
منظور پایداري روش تامین مالی، کافی و عقالیی بودن آن 

  صادي و عملی است.به لحاظ اقت

  زاي تامین مالی بخشی درون تنوع
هاي تـامین مـالی کـه بـه      متنوع کردن و تعدیل سبد روش

  زا باشد.صورت طبیعی و درون

هاي  افزایش تعامالت و همکاري

  المللی بین

هاي مختلف تعامل و همکاري علمی با دیگر افزایش روش

  کشورها

سازي اطالعات، تجهیزات،  شبکه

  ها و تجربیات توانمندي

افزایی و همکاري میان بازیگران که گذاري و هماشتراكبه 

تواند وجـوه مختلفـی از حیـث اطالعـات، تجهیـزات،      می

  ها و تجربیات داشته باشد. توانمندي

انگیزش مالی و روانی و معنوي 

  نفعان ذي

هاي گوناگون (مالی، رتبه انگیزش بازیگران حوزه از روش

  جایگاه، اجر معنوي و...)و درجه، احترام و 

  نفعان تقویت ارتباط ذي
ها و تعـامالت میـان بـازیگران گونـاگون     تقویت همکاري

  حوزه

تمهید قوانین و مقررات و 

  هاي موردنیاز نامه آیین

هاي ذیل قوانین نامهتقنین قوانین و مقررات و تدوین آیین

  موضوعه در نهادهاي عملیاتی

  توانمندي سازمان دانشگاه و اعضاي 

  هیات علمی

کـارگیري کارکنـان شایسـته،    هاي موردنیاز، بهارائه آموزش

-ها و واحدهاي موردنیاز و تمهید زیرساختایجاد سازمان

  هاي مورد نیاز
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  کار رفته در این مدل هاي به جدول تعریف عملیاتی واژهادامه 

تاثیرگذاري پررنگ دولت به لحاظ 

  و غیرمستقیممستقیم 

تاثیرات منصوب به نهادها و افراد دولتی اعم از تامین مالی، 

عزل و نصـب، وضـع قـوانین و دسـتورات، محـدودیت و      

  گشایش در تعامالت و...

فرآیندهاي غیررسمی و پنهان کاري 

  در رفتار بازیگران

فرآیندهایی که به صـورت رسـمی و در سـازمان دانشـگاه     

مانند اجراي پروژه صنعتی توسـط  شود؛  رویت و اجرا نمی

عضو هیات علمی در محیط دانشگاه بدون اطالع سـازمان  

  دانشگاه

هاي بالقوه فیزیکی و  وجود ظرفیت

  ها قانونی در دانشگاه

امکانات زیرساختی دانشگاه (مانند سـاختمان و تجهیـزات   

هـاي قـانونی کـه از طـرف قانونگـذار بـراي       و...) و مزیت

ست (مانند قوانین بیمه، مالیـات، کـار   دانشگاه ایجاد شده ا

  و...)

  اقبال به آموزش عالی
استقبال و توجـه بـه حـوزه آمـوزش عـالی و حمایـت از       

  تخصیص امکانات به آن در میان آحاد جامعه

  محیط نامتقاضی دانش
شرایط اقتصادي، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و... که احساس 

  شود.نیاز به دانش در آن نمی

ي و فکري جامعه عادات رفتار

دانشگاهی ناشی از تکیه به منابع 

  الوصول سهل

ها و عاداتی که طی زمان متمـادي کـه آمـوزش    فرضپیش

عالی از طریق شهریه و منابع دولتی تغذیه شـده اسـت در   

ــدیران و     ــجویان، مـ ــدان، دانشـ ــاتید، کارمنـ ــان اسـ میـ

گذاران حوزه آموزش عالی به لحاظ رفتار عملی و  سیاست

  فکري شکل گرفته است.نیز نگرش 

ظهور بازیگران جدید در نظام ملی 

  نوآوري کشور

ها و مفاهیم جدید در فضاي علمی، فناوري و ظهور سازمان

-اند یا وجود نداشـته نوآوري کشور که پیشتر کمرنگ بوده

گذاران خطرپذیر، بنیان، سرمایههاي دانشاند؛ مانند شرکت

  و...هاي فناوري ها، پاركدهندهشتاب

  انجام درست و موثر کارها و انجام کارهاي موثر و درست  کارایی و اثربخشی
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