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  چكيده
امور پشتيباني كه عمدتا در دو معاونت دانشجويي و اداري و مالي متمركز است مانند وزنه بزرگي مانع پـرواز و حركـت بـه    

ورد تاكيد مسئولين كشور بـوده  واگذاري اين امور به بخش خصوصي ،همواره م. شودسوي ماموريت هاي اصلي دانشگاه مي 
وجلب حمايت افراد نيكوكـارو واگـذاري    دانشگاهيايجاد بنياد . ي پيدا كندگسترش كاف است اما به داليل گوناگون نتوانسته

هم .امور پشتيباني به آن ، ضمن كوچك كردن ساختار باعث كاهش چشمگيرهزينه ها و مزاياي متعدد ديگري نيز مي شود
وارائه خـدمات مـورد    توسط شبكه بانكي و كارت هاي اعتباري به خود آن ها چنين پرداخت وام ها و يارانه هاي دانشجويي

نياز آن ها توسط بنياد دانشگاهي به قيمت واقعي تاثير بسزايي در رها سـاز ي دانشـگاه از امـور غيـر مـاموريتي و افـزايش       
  .كيفيت ماموريت هاي اصلي آن به همراه خواهد داشت

  
  كليدواژگان

  يرين ،هدفمندي يارانه هاامور پشتيباني، كوچك كردن ساختار، خ
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  مقدمه

فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و خـدمات پشـتيباني   چهار نوع فعاليت شامل دانشگاه ها در شرايط موجود 
  .را انجام مي دهند

  :در يك نوع تقسيم بندي مي توان كليه فعاليت هاي دانشگاه را در دو بخش قرار داد 
  دانشگاه بخش ماموريت هاي اصلي

آموزشي ، پژوهشـي و فرهنگـي    معاونتدر سه سه نوع از فعاليت ها را  ،ذاتي دانشگاهوظيفه اين بخش بسيار مهم و 
  :مهمي را انجام مي دهند از جملهوظائف  و سازمان دهي كرده است

ايجـاد تحـول در رشـته هـاي     ،  به منظورپاسخ دادن به نيازهاي جامعـه بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشي 
، تربيت نيروي انساني مبتنـي بـر آمـوزه هـا و     كشورلم و فناوري توليدع جايگاه ارتقاءارتقا شاخص هاي كيفي، علوم انساني، 

و عجين كردن پيشـرفت و توسـعه بـا عـدالت ،معنويـت و       ايراني و داراي اخالق حرفه اي-ارزش هاي ديني و هويت اسالمي
  . اخالق

بـه منزلـه بـال علـم وتخصـص، و فعاليـت هـاي           -و هر دو با هـم   -آموزشي و فعاليت هاي  پژوهشي فعاليت هاي 
بـه مراتـب ترقـي و     پرواز به سوي تمدن اسالمي را محقـق و كشـور را   كه با هم مي توانندفرهنگي به منزله بال تعهد است 

  .ندانتعالي برس
  :زير استمواردشامل دانشجويي و اداري و مالي قرار دارد عمدتا درمعاونت هاي كه  دانشگاه پشتيباني خدمات بخش

مديريت كارگزيني و رفاه، مديريت اداري و پشتيباني، مديريت مالي، مديريت سـاختمان هـا و تاسيسـات، مـديريت     
و ماننـد تغذيـه، حمـل    ودهها زيربخش آن ها ...آموزشي، مديريت دانشجويي، مديريت تربيت بدني، مركز مشاوره، چاپخانه و

همچون وزنه اي بزرگ به پاي اين پرنـده بسـته شـده و مـانع      كه... نقل، فضاي سبز، خدمات نظافتي، خدمات تاسيساتي و 
  .پرواز آن مي شود

هاي  معاونتدر  "خدمات فرهنگي"و  "خدمات پژوهشي"و  "خدمات آموزشي"تحت عنوان   البته فعاليت هايي نيز
. به ماموريت هاي اصلي دانشگاه مـرتبط نيسـت  رد كه از جنس پشتيباني است وآموزشي و پژوهشي و فرهنگي انجام مي گي

ثبت نام دانشجويان جديدالورود، صدور گواهي اشتغال به تحصيل، مكاتبات با حوزه نظـام وظيفـه، صـدور     از به عنوان نمونه
  .مي توان نام بردچاپ كتاب و نشريات و گواهي فراغت از تحصيل

داراي بزرگ كردن ساختارو تشـكيالت ،  واص بخش زيادي از اعتبارات دانشگاه به خودخدمات پشتيباني ضمن اختص
  .دانشگاه ندارنداصلي بهره وري بسيار كمي بوده و اثر مستقيمي در ماموريت هاي 

واز دوره برنامـه پـنج سـاله دوم     مورد تاكيد مسئولين كشور بـوده پيوسته كاهش تصدي گري وكوچك سازي دولت 
دانشگاهي بـه ماموريـت هـاي اصـلي خـود       چنانچه بنابراين .دراسناد فرادستي قرار داده شده است توسعه اقتصادي تا كنون

، پرداخته و بخش خدمات پشتيباني را از نظر ساختاري و تشكيالتي از بدنه خود جدا و به بخش غيـر دولتـي واگـذار نمايـد    
  . ي خواهد بوددانشگاه مطلوب
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  واگذاريمرسوم مدل 

در اين حالت شركت هاي خصوصي كه در فرايند . مدل مرسوم ، واگذاري خدمات پشتيباني به بخش خصوصي است
اما در عمل و به .خدمات مورد نياز را به آن ارائه مي كنند و تشريفات مناقصات برنده شده اند، اطراف دانشگاه قرار داشته

با اين روش به بخش  - وفضاي سبز خدمات نظافتي مانند -از فعاليت ها ي دانشگاه  يمحدود تعدادداليل متعدد فقط 
  :كه بعضي از داليل آن عبارتند از پيدا كندگسترش كافي  و نتوانستهخصوصي واگذار شده 

  دانشگاه هااجرايي  مديران يشترعدم وجود باور عميق در ب-

و قيمت تمام شده و نگراني از اين كه  قيمت پايه به دليل نداشتن حسابداري تعهدي عدم توانايي كافي دانشگاه در محاسبه-
  ممكن است واگذاري همراه با كاهش هزينه ها توام نشود

عدم وجود دفتر امور پيمانكاران و دفتر نظارت و ارزيابي پيمانكاران و پرسنل با تجربه و با كفايت در دانشگاه و نگراني از  -
  تفاده بخش خصوصياحتمال سوء اس

بستن قرارداد با دانشگاه را ترجيح مي دهند تا تحت  آن ها .در مقابل تغييركارمندان شاغل دانشگاه  طبيعي مقاومت -
  پوشش شركت خصوصي قرار گيرند

  عدم توانمندي بخش خصوصي براي ورود درتمام زمينه هاي مورد نياز-

  منتهي به انتخاب پيمانكار مناسب فضاي دانشگاه شودكه سخت بودن انجام ساليانه تشريفات مناقصات  -

  عدم همراهي سازمان هاي اجرايي و نظارتي خارج دانشگاه -

  

  مدل پيشنهادي

واگذاري  ودانشگاه، تشكيل بنياد دانشگاهي، ، عضويت يكي از آن ها در هيات امنا نيكوكارخير و جلب حمايت افراد
و  كاهش چشمگيرهزينه ها جذب كمك هاي مردمي ودر نتيجه ، ضمن كوچك كردن ساختار باعث ها امور پشتيباني به آن
   .مي شود مزاياي متعدد ديگري

كه از حيث تشكيالتي  عام المنفعهمؤسسه اي است علمي فرهنگي، غير سياسي ، غير انتفاعي و دانشگاهي بنياد 
تأسيس و با جلب مشاركت و كمكهاي مردمي و دولتي و  مستقل از تشكيالت رسمي دانشگاه بوده و توسط هيأت مؤسس

  . نمايد غيره به منظور مساعدت و همياري دانشگاه فعاليت مي

  :اهداف بنياد دانشگاهي عبارت است از
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  .هاي مردمي و اشاعه اين فرهنگ در سطح جامعه  فرهنگ سازي جذب كمك -

  .نقدي و غير نقدي در داخل و خارج از كشورتحقّق اهداف خيرخواهانه بنياد از طريق جلب كمكهاي  -

حمايت از دانشجويان مستعد بي بضاعت يا كم بضاعت باجلب حمايت افراد خير و يا مؤسسات براي در اختيار قراردادن  -
  .هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري و نظاير آن  بورسهاي تحصيلي كوتاه مدت و بلند مدت به منظور گذراندن دوره

هاي ساير ارگانها و  فراهم آوردن زمينه اشتغال دانشجويان با توجه به مهارتهاي آنها با استفاده از امكانات دولتي و كمك -
  ).خيرين ( اشخاص حقيقي و حقوقي 

ايجاد مراكز رفاهي و آموزشي و همچنين ارائه خدمات دانشگاهي مورد نياز دانشجويان و همكاري با دانشگاه در جهت  -
  .امكانات فوقتوسعه 

در مواردي كه ارائه اين خدمات مستلزم استفاده از فضا و يا امكانات متعلق به دانشگاه باشد، اين امكانات از طريق :  1تبصره 
  .عقد قرارداد با دانشگاه خواهد بود

   .گسترش و ارتباط قوي بين دانشگاه به دولت و جامعه -6

  .تقويت تشكل هاي دانش آموختگان دانشگاه -7

  .همكاري با دانشگاه در تدوين سياست هاي آموزشي و تحقيقاتي به منظور تطابق با پيشرفتهاي جديد علمي و پژوهشي -8

  .همكاري با دانشگاه در جهت ارتقاء كمي و كيفي آن به عنوان دانشگاهي برتر در سطح ملي و منطقه اي -9

رئيس وقت دانشگاه و يا نماينده تام االختيار وي و يكي از معاونان دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه جزء هيأت 
شگاهي و غير دانشگاهي توسط هيات موسس انتخاب بوده و مابقي اعضا از بين افراد خير و خوشنام دانبنياد دانشگاهي امناء 

  .)1(مي شوند

مي اي اداره خواهد شد كه يكي از معاونين دانشگاه عضو اصلي آن خواهد بود و هبنياد دانشگاهي توسط هيأت مدير
  .اطراف خود شركت هاي نيكوكارانه وغير انتفاعي ديگري را ايجاد كند در  holding companyتواند شبيه 

  :مزاياي اين مدل عبارت است از

  كوچك شدن دانشگاه از نظر ساختاري و تشكيالتي  -

  .دانشگاه از مسائل غير اصلي وتمركز بر روي ماموريت هاي اصلي كه منجر به نوآوري و شكوفايي خواهد شدآزاد شدن -

  كاهش نيروي كارمندي وحذف پست هاي سازماني آن ها  -
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  بهبود شاخص هاي كمي و كيفي  بهره وري  -

درآمدهايي كه از فروش خدمات به دانشگاهيان بنياد بدون اتكا به اعتبارات دانشگاه و از محل . كاهش چشمگير هزينه ها-
  .كسب مي كند و كمك هايي كه از خيرين جذب مي نمايد اداره مي شود

شركت هاي خصوصي مجبورند بين سود شركت و كيفيت بهتر . ارائه خدمات با كيفيت برتر توسط بنياد دانشگاهي -
  .اهداف بنياد دانشگاهي متفاوت است  ، اماخدمات كه مستلزم هزينه بيشتري است موازنه برقرار كنند

  معافيت هاي مالياتي بنياد دانشگاهي به دليل داشتن اهداف نيكوكارانه-

و بسياري از  امكان استفاده بنياد از اعضاي هيات علمي و كارمندان بازنشسته مجرب و كارآمد كه دانشگاه را مي شناسند -
شركت  در حالي كه.هستنددر آن يج گونه چشم داشتي حاضر به خدمت آن ها به دليل داشتن نيات خيرخواهانه و بدون ه

  .هاي خصوصي زماني را براي كسب اين شناخت بايد صرف كنند و ممكن است در مناقصه سال بعد هم برنده نشوند

  پس از تصويب هيات امنا ساليانه عدم نياز به انجام تشريفات مناقصه -

  :مالحظاتي كه بايد در نظر گرفت

چنانچه درست اجرا نشود به موفقيت  و قادر به ايجاد تحولي عظيم باشد ودهيك مدل فكري هرچند بسيار با كيفيت ب -الف
اجرا كار چندان ساده اي نيست و قضاوت در .ارائه خط مشي خوب به مراتب آسان تر از اجراي آن ها است .منتهي نمي شود

لذا بايد كسي براي . يا اجراي ضعيف و يا هر دو، دشوار استباره اين كه عملكرد ضعيف، معلول خط مشي ضعيف است 
  .اجراي اين مدل تعيين گردد كه آن را كامال درك كرده و به آن ايمان داشته باشد

ممكن است اين برنامه كه توسط مديران سطح باال تهيه مي شود براي مديران خط قابل درك نباشد و در اجرا آن را با  -ب
ا مشورت با آن ها سبب مي شود تا هم از استعدادهاي آنان استفاده و هم از پشتيباني آنها در هنگام لذ.مشگل مواجه سازد
  .اجرا بهره مند بود

مديراني كه اجراي اين برنامه را بر عهده مي گيرند نبايد از آن چيزي جانبداري كنند كه در كوتاه مدت نتايج بيشتري  -ج
  .ت به خط مشي بلند مدت آسيب مي رسانندبراي آنان در پي دارد كه در اين صور

خط مشي هاي جديد كه الگو ها و عادات و رفتارهاي جديدي را پيش رو مي گذارند ممكن است با مقاومت روبرو  -د
هرچه خط مشي هاي جديد با خط مشي هاي قديم ، تفاوت بيشتري داشته باشد، اين مقاومت بيشتر است وقابل .شوند

عقب نشيني در برابر افرادي كه براي انجام تغييرات مقاومت مي كنند باعث . انتظار آن را داشت پيش بيني بوده و بايد
  .بايد آن ها را آگاه و همراه نمد و از حمايت آن ها بهره جست.شكست آن مي شود
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معموال برنامه ريزان جزئيات امور را به مديران محول مي كنند و اين كار نتيجه اي جز اجراي ضعيف برنامه و يا اساسا  - ه
  . لذا ضروري است يك برنامه اجرائي تفصيلي تهيه شود.عدم اجراي آن را در پي ندارد

  .ن پشتكار و استقامت الزمه موفقيت استداشت.نبايد به نتايج كوچك راضي بود ويا زود رها كرده دست از تالش كشيد -و

  .بطور پيوسته و همواره بايد اعمال شودكنترل و اصالح  ،نظارت -ز

  .بنياد دانشگاهي را براي پذيرش  اين مسئوليت بايد توانمند كرد -ح

  

   به خود آن ها يارانه هاي دانشجويي وام ها و پرداخت

يارانه هاي مختلفي توسط دولت براي دانشجويان در نظر گرفته مي شود كه در اختيار دانشگاه وام ها ودرحال حاضر
ابل توجهي قاين امر دانشگاه را با مشگالت متعددي روبرو مي كندو مجبور مي شود وقت و انرژي و اعتبارات . قرار مي گيرد

اين كه غذا با قيمت پايين به دست دانشجو برسد يارانه  به عنوان مثال براي. را براي انجام امور غير ماموريتي صرف نمايد
و اعتبارات قابل در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد سرانه رفاهي توسط وزارت متبوع  و غذايي توسط صندوق رفاه دانشجويان

اين يارانه  كه پيشنهاد اين است .توسط دانشگاه اختصاص مي يابد و دانشجو نيز سهم اندكي را پرداخت مي كند نيز توجهي
شبكه بانكي و كارت هاي اعتباري مستقيما در اختيار  و يا انواع وام ها ، با استفادهيارانه هاي اسكان و تغذيه  مانندها 

مزاياي زير را در بر  اين كار. خريداري نمايداز بنياد دانشگاهي را بر اساس قيمت واقعي خدمات دانشجويان قرار گيرد و او
  :دارد

  با طرح هدفمندي يارانه ها از سوي دولتمشابهت  -

و همچنين  هاي مختلف در قالب وام پس از فراغت از تحصيل پذيري هزينه برگشتبه علت كاهش هزينه هاي دولت  -
  به دليل پايين بودن قيمت خدمات وجود دارد هم اكنون جلوگيري از ريخت و پاش هايي كه 

  سرافكار، نوبت دوم و غذاي كارمندي و استادي توسط صندوق رفاه دانشجويانامكان مديريت دانشجويان سنواتي، بومي، ا -

تعيين بدهي  كه از خانواده هاي كم درآمد هستند و مستعدي امكان تخصيص وام هاي بالعوض به دانشجويان -
  در انتهاي تحصيل ياندانشجوساير

  رها از اين امو سازي دانشگاه رهابه دليل  افزايش ضريب امنيتي -

  تحصيلهاي تمام شده  ان از هزينهآنآگاهي  وها از سوي دانشجو مديريت هزينه -

  سادگي و شفافيت از نظر آمار و ارقام و كاهش تبعات سوء فرهنگي،ها  ايجاد وحدت رويه بين تمام دانشگاه -



   هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام
1393ماهارديبهشت-صنعتي شريفدانشگاه -  تهران
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  گيري نتيجه

آنچنان همه را خسته و  هم اكنون الگو ها، سيستم ها و ساختار هاي موجود در بخش خدمات پشتيباني دانشگاه،
ايجاد .بنيادين هستند فرسوده كرده و از ماموريت هاي اصلي باز داشته است كه همگي در آرزوي يك تحول و دگرگوني

به عنوان سازماني غير انتفاعي و عام المنفعه كه خدمات پشتيباني دانشگاه به او محول شود مزاياي زيادي  بنياد دانشگاهي
وام ها همچنين پرداخت . ختار و افزايش بهره وري در راستاي ماموريت هاي دانشگاه خواهد داشتاز جمله كوچك شدن سا

توسط  و ارائه خدمات مورد نياز آن ها به وسيله شبكه بانكي و كارت هاي اعتباري يارانه هاي دانشجويي به خود آن هاو 
ه از امور غير ماموريتي و افزايش كيفيت ماموريت هاي به قيمت واقعي تاثير بسزايي در رها ساز ي دانشگا بنياد دانشگاهي

  .اصلي آن به همراه خواهد داشت
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