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مقدمه

هایجهان،چهدرجهاناسالموچهدرينمراکزعلمیودانشگاهتربررسیمنابعمالیقديمی

گردد،نشانمیالدیبرمی1112غربازجملهدانشگاهآکسفوردانگلستانکهقدمتآنبهسال

دانشگاهمی اين مالی تأمین منابع کمکدهد وقف، بر مبتنی افرادها ثروت يا و دولتی های

سازیهایبازاریسیاست1923(.ازاواخردههFoskett, 2010نفوذبودهاست)ثروتمندوذی

هایخصوصیوهابهتقلیدازشرکتهایمديريتیوتأمینمالیدانشگاهسببتحولدرمدل

( شد بازار در حاضر دانشگاهFuredi, 2010عمومی دانشگاه(. اولین امريکايی هایهای

انگیزبازاری حالحاضر ولیدر جهانهستند بازاریشدۀ دانشگاهۀ هایاروپايیدرسازیدر

 ,Brownهایامريکايیدرحالگسترشاست)جهتدستیابیبهاستقاللیمالیهماننددانشگاه

اند،حتیدرچیننیزهاتاحدیبازاریشدنراتجربهکرده(.همچنیندرکلدنیادانشگاه2010

(.Barnrtt, 2010یکنند)هااجازهدادهشدهدربازاردرآمدزايبهدانشگاه

درايرانچارچوبسازوکارهایدولتیبعدازانقالبرابسیاریازمتفکرينباسازوکارهای

(.کاهشو1091؛مالجو،1032؛بهدادونعمانی،1094اند)آبراهامیان،نئولیبرالیسمتحلیلکرده

مبتنیبرنظامبازاراستوهایاقتصادحذفمقیاسخدماترفاهاجتماعیهموارهيکیازبنیان

هاینئولیبرالبودجهبخشرفاهسازدکهدولتريزینمايانمیچنینامریخويشرادربودجه

کنند.بودجهکاریمیگذاریمستقیمدستهایگوناگونازطريقسیاستاجتماعیرادربخش

استگذاریتعديلهایپسازسیآموزشذيلبودجۀاموراجتماعیقرارداردواغلبدرسال

ساختاریبخشآموزشباکسریبودجهمواجهبودهاست.نگاهدولتدراينبخشتحتتأثیر

تحلیلآنروندهایخاصیرا استو توزيعکرده آموزشرا بودجه بازار سازوکارهاینظام

کند.عیانمی

هزينه سهم کاهش سیاستروند نگاه از نشانی بودجه کل از آموزش وهای گذاران

اندسهمبودجۀاينبخشکاهشيابددرحالیکهاينريزانکشوراستکهترجیحدادهبرنامه

مؤسسه تعداد بعد در آموزشعالی نظام آموزشعالیتحتنظربخشاز مرکزهای و های

تاپاياندولتدهمتعدادمراکز1031اند،ازسالوزارتعلومرشدیدوبرابریراتجربهکرده
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کرده7133حدودبه1033از همچنینتعداددانشجويانکشورازدومرکزافزايشپیدا است.

رسید.97هزارباافزايشحدوددوبرابریبهبیشازچهارمیلیونونیمدرسال433میلیونو

کااليیسرمايهدولت مثابه به آموزشیرا امور نمیهاینئولیبرال اينایقلمداد در کنندو

د بخشساحتهمچون کردهيگر محدود نقشخويشرا بنابراينوظايفعملیاينها و اند

شود زمانیکههرکااليیازايندريچهديده است. بهبخشخصوصیمحولکرده را حوزه

جزوکاالهایمصرفیاستوآموزشهمازاينقاعدهمستثنینسیت.دراينحوزهبهاندازۀ

اندازیدردولتآناستفادهکرد.سرچشمهچنینچشمتوانازهایآموزشیمیپرداختهزينه

نگاهیهزينه با آموزشیرا امور میاستکه آموزشیایاداره امور بودجه کندبهسببآنکه

می گرفته نظر در ساالنه هزينه عنوان به و است عمومی بودجۀ نگاهیزيرشاخه و شود

گذارانهبهآنندارد.سرمايه

هایمهمنئولیبرالیسماستکهنامديگرشامورآموزشیازهدفکاستنازنقشدولتدر

چنینچشمهمخصوصی پیسازیآموزشاست. پیامدهایگوناگونیدر اندازیبرایجامعه

داردکههمینرويکرددولتبانیآناست،کاهشاختیاراتدرمواردیچوننابرابریآموزش،

طرداجتماعیودرنهايت فقر، ضرورتعدالتآموزشی، بازتولیدطبقاتینقشاساسیدارد.

هایدرتحلیلبخشآموزشدرايرانونگاهدولتازاينمنظراهمیتدارد.ازابتدایفعالیت

راستایتعديلساختاریدرايرانکهبهنوعیجريانینئولیبرالیهمهست،اينشکلاقتصادی

ایگذاریدرطیاينسالهابهگونهتبیشتربرجامعهايرانسیطرهيافتهاست.چارچوبسیاس

اندکهيکیازاهدافاصلیاينمدلهایبخشعمومیجامعهکاهشداشتهبودهاستکههزينه

هایمختلفديکتهشدهاقتصادیاست.سازوکارهایچنینمدلیدرقالبقوانینازباالبهبخش

برایدولت آنها اطاعتاز و انجام راهیجز مجلساستو و اختیارها استچون نمانده

طی در آن سهم از کاستن يا بخشآموزشو در بودجه کسری ندارند. را آن کنارگذاشتن

هایمتوالینتیجههمینرونداست.سال

ارزيابیقرار مورد را بازار سازوکارهاینظام آموزشو پژوهشگران بسیاریاز ايران در

گوناگونداده ابعاد کردن روشن در سعی و داشتهاند )آن همکاران و کريمی در1093اند. )
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اندکهبعدازتحوالتپساجنگبهاينپرداخته«سیطرۀنظامبازاربرنظامآموزشعالیايران»

خصوصی رقابت، است. گرفته قرار بازار منطق سیطره تحت شرکتیآموزش شدن،سازی،

برتجاری تأکید نهايت در و کاال مثابه به دانش فروش چنینسازی، از کارآفرين انسان

گرايیوهمگرايیدانشودانشگاهبهبازارازپیامدهایآنسازوکارینشأتگرفتهاست.مدرک

گیرینظام(درروندیتاريخیشکل1094(.اباذریوپرنیان)1093است)کريمیوهمکاران،

ايده از آموزشملهم نظام در را رشتبازار ايجاد تا مهندسیسیستمهایمکتبنیاوران هایه

هایهاومصاحبه.پژوهشگرانفعالیت1اند(ازنظرگذراندهMBAاقتصادیاجتماعیومديريت)

داده قرار پايش مورد را )آنان مالجو سازند. مشخص را فعالیتشان ابعاد تا در1094اند )

گسستازقانونکوشیدهتانشاندهددولتدرايرانبا«سازیآموزشعالیدرايرانکااليی»

کااليی مقدمات عالیاساسی آموزش حوزه در دولت است. کرده مهیا را آموزش سازی

نشینیاقتصادیرابرگزيدهاستاماهمچنانکنترلمديريتیراتاحدزيادیدراختیارداردعقب

طريقخصوصی کاال)از جنگبه سالهایپساز آموزشعالیدر سازی(وبخشبزرگیاز

کريمی)تبديل است. 1090گشته در صنعتآموزش»( منطقنظام« تأثیر دنبالنشاندادن به

هایکمکآموزشیراکهبازاردرآموزشاست.ویصنعتیشدنآموزشدرچارچوبمؤسسه

گرفته آموزششکل رسمی موازاتنظام میبه قرار نقد مورد شکلیاند، واقع در اين دهد.

موفقیتاست گفتمان از کااليیمعیوب با خصوصیکه و است.شدن آموزشهمبسته شدن

1094کاظمی) در شدندانشگاهدونالیزهمک»( اينمی« پديدهبه به دانشگاه که ایچونپردازد

تواندبهدانشگاهبرودومدرکبگیرد.بدلشدهاست.هرکسدوستداشتهباشدمی7يکذائقه

فست مانند دانشگاه ديگر عبارت سريع،هفودیبه ساده، اصولی اساس بر که است شده ا

توانمدرکخريد.پذيروپولیمیبینیپذير،پیشمحاسبه

پژوهش میرکاظمی)1091هایمانندصادقیبروجنی)درسطحیديگر محدثی1092(، ،)

(و1034آمويی)(،احمدی1091(،مالجو)1032(،بهدادونعمانی)1094(،آبراهامیان)1092)

                                                           
هایطرفدارنظامبازاراندوتالشکردندسازوکارهایچنیننظامیراپیادهآموختهمکتبنیاورانگروهیازدانش1

 اند.هایکالننقشداشتهگذاریکنند.آنهادرطیسالهایمتوالیآناندرسیاست

2 Taste 
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ازمنظرهایگوناگونبررسیکردهبسیاری نشانديگرآثارروندنئولیبرالیسمدرايرانرا اندتا

برايناساسچنیندهندکهسازوکارهایچنیننظامیچگونهدرسطحجامعهعملمی کنند.

عمل دولتدرچنینسیستمیشیوه پیدارد. در پیامدهايیخاصرا بازار( سازوکاری)نظام

توانآنهاراکشفکرد.برهمینمبنابودجهوهايشمیگذاریازطريقسیاستمتفاوتیداردو

میزانتخصیصآنرابايستیدرچنینبستریتحلیلکرد.مطالعاتقبلیدرحوزهنظامآموزش

اند.ريزیدولتیرابهطورخاصموردتحلیلقرارندادهاندوبودجهکمتربهچنینبعدیپرداخته

هدفاينپژوهشمطالعهموردیدانشگاهشیرازبرچنینبستریاستوسعیبههمینسبب

هايیپیداداردمعیارهایبودجهرادرطیسالهایمختلفموردتحلیلقراردهدکهچهتفاوت

هایذيلاست:کردهاست.لذاپژوهشدرپیيافتنپاسخسوال

 دهاست؟روندبودجهدانشگاهشیرازدرطیسالهایمختلفچگونهبو

 اند؟هایزيادیپیداکردههایبودجهتفاوتکدامبخش 

 نسبتتغییراتباروندنئولیبرالیسمچیست؟ 

شود.درشود.ابتدامبانینظریتحقیقارائهمیدراينراستاادامهمقالهشاملچهاربخشمی

بازاری سپسروند و شده بررسی آموزش حوزه در بازار شکست موارد سازیبخشدوم

بندیوشوددرنهايتنیزجمعآموزشعالیدرايرانهمراهباتجربهدانشگاهشیرازتحلیلمی

پیشنهادهایمقالهارائهخواهدشد.

مبانینظری

قالبیبرایساماناموراجتماعیواقتصادیجوامعاستکهدراينشکلبازارهای1داریسرمايه

پیوسته هم گذاشتجهانیبه عرصه به فعالیتهایپا و واند توزيع تولید، هایاقتصادیچون

داریدرطیزمانشکلثابتینداشتهاستوکنند.سرمايهمصرفکاالهایمختلفراکنترلمی

ويژگی سرمايهبنابر است، کرده تحولپیدا و داریهایمقاطعمختلفتاريخیالگويشتغییر

تندکهدربسترهایزمانیومکانیگوناگونهایمتفاوتهستجاری،صنعتی،مالیازايننمونه

«تودۀعظیمیازکاالها»داریراچوناند.مارکسدرجلداولکتابسرمايه،سرمايهپديدارشده

                                                           
1 Capitalism 
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داریباافولوفروغهمراهبودهاستوکند.گسترشسرمايه(تعريفمی1033:11)مارکس،

بود رونقهمراه و رکود بسیاریمقاطعمختلفبا بنابراينسرمايهدر است، بايستیه داریرا

با نظامیمتمايز، کهشکلتاريخیواجتماعیخاصاستوهمواره قالبیخاصلحاظکرد

هایمختصخويشاستوبنابرفرآيندهاوداليلیمشخصشکلگرفتهمنطقخاصوتناقض

(.1091سینزوود،است)مک

گشتهاستوتوسعهوبسطآنباعثشدهدارایدرعصرمدرنشیوۀتولیدمسلطسرمايه

سازوکارهای آندر تجلیاخیر باشدکه نیز حالحاضر استفراگیرترينشکلاقتصادیدر

نئولیبرالیدرجوامعمختلفعیاناست.اينشکلرانبايدفقطراهنمایاقتصادیقلمدادکردکه

ايندربارهقیمت مدلهدفیبلندپروازانهداردوبههاوبازارورفتارهایاقتصادیاست؛زيرا

دنبالتسلطبرکلجهاناستکهکلجوامعراتحتلوایخويشقراردهدواموراجتماعیرا

يعنیارادهجامعههمچونملحقهنظامبازار.بهجایاينکه»همتحتتأثیرقراردهد، ايندقیقاً

اجتما مناسبات حکشود، اجتماعی مناسبات در اقتصادی حکنظام اقتصادی نظام در عی

(.نئولیبرالسیمدرجايگاهیاستکهاموراقتصادیواجتماعیرا1091:101)پوالنی،«شودمی

داریدرصددتولیدکاالهايیمبتنیبرارزشمبادلهاست،اينارزشدرتنظیمکند.دنیایسرمايه

اساسنیاز بر مصرفکاالها مبتنیبر ارزشمصرفیاستکه با چنینخصلتیتقابل است.

دارینشأتگرفتهاستوهدفآنکسبسودويژگیبديعیاستوازهمینجهانسرمايه

کندبنابرآن،ایکمی،نسبت،جلوهمیایپیشازهرچیزبهصورترابطهارزشمبادله»است،

کانتغییرشوند.اينرابطهپیوستهبازمانومنوعیارزشمصرفیبانوعديگریازآنمبادلهمی

 (1033:11)مارکس،«کند.می

کند،يعنیکاالهابرایسودشدنعنوانیاستکهچیرگیهمینارزشمبادلهراعیانمیکااليی

1دهد.بستراينارزشنظامبازارایکاالهارانشانمیشوندوبهنوعیهمانروابطمبادلهتولیدمی

وخدماتگوناگونر چنیننظامیکاالها بهساحتکااليیاست. شدنمیا بازار»کشاند، اقتصاد

شود.سامانتولیدوتوزيعهایبازاریکنترلوتنظیموهدايتمینظاماقتصادیاستکهباقیمت

                                                           
1 Market system 
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ايننوعاقتصادازچنینانتظاریسرچشمهگرمحولمیکاالبههمینسازوکارخودتنظیم شود.

:1091)پوالنی،«کهبیشترينسودپولیرابدستبیاوردکندگیردکهانسانبهنحویرفتارمیمی

کنند.هادرنظامبازارگردشومصرفکاالهاراتعیینمی(.قیمت114

بازار،قیمت،نفعهمگانیونفعشخصیمفاهیمیمهمدرعملکرداقتصادنئولیبرالهستند.

اس رويکردی واقع در نئولیبرالیسم مفهوم خود حتی و مفاهیم دراين بحران از بعد که ت

هایکینزپابهعرصهگذاشت.درکناراينهامفاهیمیچونبازار،هایرفاهمبتنیبرنظريهدولت

 نئولیبرالیسم1091نفعشخصیوهمگانیمفاهیمیمهمدرمدلنظامبازارهستند)کالرک، .)

 اصلاساسیدارد، دولتی-1»چند عمومی/ رکتآزادیعملکاملش-7حذفحوزۀ -0ها

کاهششديدهزينهخدماترفاهیواجتماعیدولتبهحدیکهازدولتجزاسکلتیباقی

نماند » می01:1091)کالين، بنا پايه اين بر را بازار چارچوبنظام فريدمن دولت(. که کند

هایدولتکاهشيابدوبايستیمقراراتوقوانینانباشتسودراتسهیلکند.همچنیندارايی

هایاجتماعیمحدودشود.بخشخصوصیسپردهشوندودرنهايتنقشدولتدربرنامهبه

هایخدماترفاهیهادرواقعهمانخصوصیسازیوحذفمقرراتوکاستنازهزينهاين

(.1091هستند)کالين،

هدفاولیهنظامبازارتسلطبردولتاستکهازاينطريقبستربرایسازوکارهاینظام

کاهشقواعدبازا روند همین به اشاره واقع در اساسمقرراتزدايی اين بر گردد. فراهم ر

وقتی»وپاگیرانباشتثروتراپیگیرند،دارانبامیدانیکمتردستقانونیدولتیاستتاسرمايه

فردرآيد،بهمنبعیبرایثروتورشد،بازاربهحالخودگذاشتهشودوتحتحکومتلسه

(.همینکهبسترهایچنیننظامی142-1091:3)فوکو،«شودقدرتدولتتبديلمیبنابراين

مالکیتخصوصی،عرضهوتقاضاوخیلیديگراموربازار مهیاگشتدولتدرامورقیمت،

پیشمیحقدست به بازار نظام خود وسیله به وهمگیاينها دخالتندارد باکاریو روند.

درپیدايینظامبازارتأثیرگذاربودهگرفتکهدولتتواننتیجهوجوداينمی ها اند، خود»...

(.1091:719)پوالنی،«فررادولتبهاجراگذاشتلسه



 

 

 

 

 

 9911، شماره دو، پاییز و زمستان  82شناختی دوره مطالعات جامعه   22 
 

 

برد،يعنیهایمرتبطباحراستونگهبانینظامبازاررابهپیشمیدولتهمچنینفعالیت

خاصدر زمانهايی تنها و باشد بايد اينگونه دولت حکمرانی باشدفن داشته دخالت امور

(.دولتدراين1091هايیکهچیزیباسازوکارنظامبازارهمخوانیندارد)فوکو،همچونوقت

کند.مدلاقتصادیفعالاستوباهمینبسترسازیزمینهرابرایورودبخشخصوصیمهیامی

ست.اشتغال،حذفياکاهشخدماتاجنماعیورفاهیازديگراصولبنیادینظامبازارا

آموزش،بهداشت،مسکن،امنیتاجتماعیوخدماتشهریبخشیازاينمقولههستندکهبا

ساحت اين دولتدر نئولیبرالیسم پیشاز دارند. پیوند جوامع عمومی مختلفنیازهای های

حضوریچشمگیرداشتهاستاماباچیرگیاينمدلدولتدرصددکاهشنقشوعملدراين

شدو دستحوزه محدودتریدر میاقدام انجام آنها يابیبه کتابخود،»دهد، در فريدمن،

عرصهخصوصی سازمانسازی پرورش، و آموزش پست، درمانی، خدمات و بهداشت های

حتیپارک مطرحکردبازنشستگیو هایملیرا » ايناساسخدمات91:1091)کالين، بر .)

کرده پیدا راه کااليی ساحتی به دسترفاهی برای و هزينهاند بايستی آن به رايابی آن های

اند.پرداختنمود،چونتحتتأثیرارزشمبادلهقرارگرفته

شكستبازاردرحوزهآموزش

دسته و ساموئلسن سنتز سهبراساس وظايف تحلیلبندی و بازار اقتصاد ماسگريو، هایگانه

سرمايه تومنطقینظام تخصیص، حوزه چهار بینداریدر اقتصاد تثبیتو المللشکستزيع،

خورد.درزمینهکارايیتخصیصی،عدماطالعاتشفاف)انحصاریبودناطالعات(،تبانیبهمی

هزينه از فرار رقابت، اثراتجای منافع به دستیابی عدم يا منفی خارجی اثرات ايجاد های

هایعملیوآموزش(بارجحانخارجیمثبت،بهصرفهنبودنتولیدکاالهایعمومی)ماننددفا

شودکهدرنظامبازارناپذيریمصرفیبرایتولیدکنندهخصوصی،باعثمیپنهانومحدوديت

ایصورتنپذيرد.همخورده،تخصیصبهینهکارايینظامبه

بنابرايندراين(ضعف1درجدول) هاینظامبازارومواردشکستآنارائهشدهاست.

جايیمیزماندولتبايد تواندباشدکهنقصدخالتکندومیزانواندازهدخالتدولتتا

بازارمرتفعگرددومجدداًاقتصادبهسمتکارايیهدايتوبهمرزکارايیبازگردد.
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کنندۀتخصیصاست،توزيعدرزمینهتوزيع،باتوجهبهاينکهدرنظامبازارتوانپولیتعیین

ف و ثروت درآمد، انتخابرصتنابرابر اقتصادی کارگزاران است. بازار نظام عادی نتیجه ها

نئوکالسیک تئوری چهارم بلوک اساس )بر دارند خويش منافع حداکثر اساس بر عاقالنه

فرصتازدستمصرف هزينه بنابراين، اساسمنافعجامعه. بر نه برایکننده( اجتماعیرا رفته

افزايشمی طريانتخابديگران از يکسمتمعینودهندو محصوالتبه منابعو قانتقال

دهند.درداری(شکافدرآمدیوثروتیراافزايشمیکثرتوتزايدآن)ايرادمارکسازسرمايه

آن از بايد جامعه در يکفرد که مصرفی و رفاهی حداقل اندازه مقابل در بازار نظام واقع

داقلمرگباشد،ولیدريکجامعهانسانیکند؛شايددرايننظامحبرخوردارباشدسکوتمی

درحداقلقابلنمی شايستۀيکنظامانسانیاستکههمنوعانخودرا توانچنینپاسخداد.

هایارتقاوپیشرفتراازآناننگیردوهمدريکقبولیتأمینوتضمیننمايدتاهمفرصت

انسانیبتوانزندگیمنصفانه نظام نظريه رقمزد. اينایرا واقعپاسخیبه عدالترالزیدر

ضعفنظامبازاراست.

هاینظامبازار(:شكست1جدول)

 موردشكست حوزهشكست

 ضعفکارايیدرتخصیصمنابع

 تشکیلانحصارات

1اثراتخارجی
 

 تولیدنشدنکاالیعمومی

7عدمتقارناطالعات
 

                                                           
شودکهفعالیتيکعاملاقتصادیعالوهبراثرگذاریبررفاهياسودخودبر.اثراتخارجیزمانیايجادمی1

رفاهياسودعاملديگراثرگذارباشد،بدونآنکههیچدريافتياپرداختیبابتجبرانآناثرانجامپذيرد.اثرات
شودکهکاالهايیکهتولیدومصرفآنهاهمراهباايناثراتهایاقتصادیسببمیالیتخارجیمثبتومنفیفع

استکمتريابیشترازحدبهینهاجتماعیتوسطبازارتولیدشوندزيراايناثراتدرعرضهوتقاضایبازارکه
 شود.کنندواردنمیقیمترامشخصمی

يکطرفمبادلهدربازاراطالعاتیداردکهطرفديگرمبادلهآن.عدمتقارناطالعاتبهاينصورتاستکه7
شودکهقیمتکاالياخدماتبیشترياکمترازهزينهنهايیتولیدآنتعییناطالعاتراندارد.اينشرايطباعثمی

رناطالعاتخوردوحتیبرخیبازارهانیزبهدلیلعدمتقاشودبنابراينبازاردرتخصیصکارایمنابعشکستمی
 گیرد.شکلنمی
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هاینظامبازار(:شكست1دول)جادامه

 موردشكست حوزهشكست

 ضعفدرتوزيع

 توزيعنابرابردرآمد

 ابرابرثروتتوزيعن

 هاتوزيعنابرابرفرصت

 نبوديکنظامحداقلاجتماعیوتأمینوتضمینآن

 ضعفدرتثببیت

 بروزبیکاریاجباری

 بروزتورم

 هایرکودیبروزتورم

 نبوديکبرنامهمشخصبرایرشدوتوسعه

هایعدمتوانهدايتسیاست

 المللاقتصادیبین

 ریبینکشورهاوجودموانعتجا

فقردائمیبرخیکشورهاوامکانايجادفقرونیازبهکمک

 ناشیازحوادثغیرمترقبهدرهرکشوری

 هایکالندرکشورهایمختلفعدمهماهنگیسیاست

 نابودیمحیطزيستجهانی

(1093منبع:امیریوهمکاران)

هاودستمزدهابهسمتپايینومتدرزمینهتثبیتاقتصادنیزچونوجودچسبندگیدرقی

هايیکهناشیازشودوبحرانناپذيربودنآنهادرعملمنجربهبروزبیکاریاجباریمیانعطاف

هایطرفعرضهاقتصادوبازارکاراست،همچونانتظاراتقیمتی،دستمزدهایفزايندهونارسايی

تورم و تورم بروز امکانتورمی، را رکود میهایهمراه دستپذير و بازار بنابرايننظام سازد،

ایبرایرشدوتوسعهدرتواندسببتثبیتاقتصادشود.ازطرفیعدموجودبرنامهنامرئیآننمی

ريزیبرایتثبیتهاینسبیبهعنوانبهترينتخصیصدهندهسببشدهبرنامهبازارولحاظقیمت

عاملبهمزنندهرقابتشودوهرگونهبرنامهدراقتصادبازارنهانجامونهجايزشمرده ريزیرا

ريزیبرایتثبیتورشدوتوسعهاست.بداننددراينجاوظیفهدولترفعايننقصوبرنامه

المللیاست.اولوجودموانعتجاریبینشکستديگربازاردرچهارحوزهازروابطبین

ک به نیاز و کشورها برخی دائمی فقر دوم هرکشورها، در حوادثغیرمترقبه از مکناشی

هماهنگیسیاست عدم سوم نابودیمحیطکشوری، نهايتاً کشورهایمختلفو هایکالندر
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هایمختلفبررسیزيستجهانی.شايانذکراستاينشکستبازاربستهبهنوعآندرحوزه

يابد.رتمیشود.باتوجهبهشکستبازاردراينمواردحضوردولتدراقتصادضرومی

مواردشکست7درجدول) عمده است. آموزشمشخصشده در مواردشکستبازار )

هایتخصیصوتوزيعاست.بازاردرحوزهآموزشمربوطبهحوزه

هاینظامبازاردرحوزهآموزش(:شكست2جدول)

 موردشكست حوزهشكست

 ضعفکارايیدرتخصیصمنابع

 اثراتخارجی

 کاالیعمومیتولیدنشدن

 عدمتقارناطالعات

 ضعفدرتوزيع

 توزيعنابرابردرآمد

 توزيعنابرابرثروت

 هاتوزيعنابرابرفرصت

بازاری ازسیستم شهريه و حمايتمالیخصوصی افزايشسهم نیازمند آموزشعالی شده

هابرسرجذبدانشجواهدانشجودربودجهدانشگاهبودهودرنتیجهآنرقابتیشديدبیندانشگ

می وايجاد بازار فرامین خدمت در را دانشگاه بازاريابی و تبلیغات هجمه رو اين از شود.

(.بهعبارتیاگربازاریکردنآموزشادامهNorris, 2006دهد)استلزاماترشداقتصادیقرارمی

يابد.بنابراينزارهماهنگیمیيابد،آموزشبالقوگیاستعاليیخودراازدستدادهوباکارکردبا

 (.Gibbs, 2010شود)بازاريابیبرایتأمینمنابعبرایآموزش،سببتغییرماهیتآموزشمی

بازاری دانشگاه در رو اين مشتریاستاز با حق همیشه بازار منطق دانشجوياندر شده،

دانشسلبمسئولیتعنوانمشترياندانشگاههمیشهصاحبحقشدهوازآنهادرقبالکسببه

شودونتیجهآنايجاديکفرهنگآموزشیتدافعیدرفضایآکادمیکاست.اينمدلِدانشجومی

بهمثابهمشتریبهاينمعنیاستکهدانشگاهدرآموزشبايدتابعدانشجويانباشد.ازايننظر

شسبباستحالهآنوشدنآموزآموزشبامدلبازاروپارادايممصرفتناسبینداشتهوکااليی

شدهاهمیتمدرکبیشازخودآموزشکاهشاستانداردآموزشخواهدشد.درآموزشبازاری

شود.شدهوآموزشبهعنوانابزاریبرایدستیابیبههدفیغیرازخودآموزشبدلمی
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دغدغهبازاری جمله آموزشاز بحثسازی و بوده سقراط جمله از فیلسوفان هایقديمی

شودنهبهدانشوخردینیست.ازنظرسقراطاستادانیکهبهآنهاپولدانشجوپرداختمیجديد

اهمیتمی خرسندیآنها رضايتو به بلکه )میلمردم 1دهند سقراطرضايت1923، نظر از .)

دانشجويکمفهومغیرعقاليیاست.چونفرايندکسبدانشفرايندحلمسئلهبودهوالزاماًمنجر

گذارانآموزشعالیشودکهآيااگرسیاستشود.حالاينسؤالمطرحمیيتمشترینمیبهرضا

(.Furedi, 2010داشت؟)بانظراتسقراطآشنابودند،آموزشعالیوضعیتبهتریمی

شاخص7333)7گريتسن اساس بر که داده نشان رتبه( دانشگاههای جهانی ها،بندی

هایغیربازاریاسکانديناوییکارايیکمترینسبتبهدانشگاههایبازاریشدهامريکايدانشگاه

می نشان او دارند. بین در و133دهد نروژ فنالند، سوئد، کشورهای جهان، برتر دانشگاه

 هر ازای به برای377دانمارک رقم اين که حالی در دارند برتر دانشگاه يک نفر هزار

لیوننفرجمعیتاست.می9/1هایامريکايیبهازاریهردانشگاه

کهدرجدول)دولتجهتپوشششکست آموزشراهکارهايیدارد در به0هایبازار )

طورخالصهارائهشدهاست.درخصوصتولیدکاالهایعمومی،بدلیلاينکهاينکاالهادارای

دبدونآنکهکننهایبسیارباالیتولیدبودهوافرادزيادیبهطورهمزمانازآناستفادهمیهزينه

کسیفرصتمصرفیديگرانراازبینببردبرایمثالآموزشديدنيکفردمانعیبرآموزش

توانکنندگاندرمصرفآنهاپنهانبودهونمیهایمصرفسايرافرادنیست.وهمچنینرجحان

بنابراينبخش ساخت، برقرار خصوصآنها در نهايیرا هزينه برابریمنفعتنهايیو اصل

رابهعهدهصوصیجهتتولیداينکاالواردنخواهدشد.دراينزماندولتوظیفهتولیدآنخ

هایوقفاستکهدربرداریازظرفیتدارد.البتهيکروشخصوصیتأمینمالیآموزش،بهره

هایمتوالیازاينروشنیزاستفادهشدهاست.طورقرن

رهایدولتیوخصوصیوجودداردکهدرسازیاثراتخارجیدودستهراهکاجهتدرونی

راهکاردولتیخوددولتبراساسروشپیگويیبا در هردودستهنقشدولتمهماست.

می درونی را اثرات اين پرداختيارانه يا مالیات بهینهبرقراری حد به را آنها تولید و کند

                                                           
1 Mill 

2 Gerritsen 
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وقمالکیتوايجادرساند.درروشخصوصیکوزینیزباتعريفوتضمینحقاجتماعیمی

کند.البتهامکانمذاکرهبینافراد،بخشخصوصیاثراتخارجیرابهصورتتوافقیدرونیمی

آموزشمهمترين حوزه در دارد. وجود نیز روشادغام ديگریچون راهکارهایخصوصی

سازیاثراتخارجیپرداختيارانهبهآموزشاست.راهکاردرونی

دهییفهدولتوضعونظارتبرقوانینومقرراتجهتعالمتدرعدمتقارناطالعاتوظ

مجوزهایقانونی انتخابنادرستوصدور اطالعاتدر بودن شرايطپنهان غربالگریدر و

ازبرایبرخوردبارفتارهایپنهاندرمخاطرهاخالقیاست.شفاف سازیاطالعاتدربازارها

برخیکاالها طرفیارائه تقارنوظايفدولتاستاز عدم درصورتوجود وخدماتکه

گیرد،ازوظايفدولتاست.اطالعاتبازاریبرایاينکاالهاوخدماتشکلنمی

های(:وظایفوابزارهایدولتنئوکالسیکدرجهتبرطرفکردنضعف3جدول)

 نظامبازاردرحوزهآموزش

 ابزارهایدولت وظایفدولت هایوروددولتحوزه

هاینضعفبرطرفکرد

 تخصیصیبازار

 روشدولتی:پرداختيارانهبهآموزش درونیکردناثراتخارجی

 تأمینکاالیعمومی

روشدولتی:تأمینتوسطدولت

روشخصوصی:تقويتبستروقفبهعنوانيکروش

 تأمینمالیخصوصیکاالهایعمومی

 شفافسازیاطالعات

هایائهراهانتخابمعکوس:الزامبهعالمتدهی،ار

غربالگری

 مخاطرهاخالقی:صدورمجوزقانونیبرایبرخورد

هایبرطرفکردنضعف

 توزيعیبازار

هایبازتوزيعیوحمايتیآموزشجهتارتقایسیاست توزيعبرابرتردرآمد

وریودرنتیجهکاهشسطحآموزشیوافزايشبهره

 نابرابریدرآمدوثروت

 توزيعبرابرترثروت

 هاتوزيعبرابرترفرصت

قیمت وسیله آموزشبه اينسازوکارهایقالبشوندتخصیصمنابعمرتبطبا زمانیکه

افرادیکهتوانپرداختهزينهمشخصمی دارندمیگرددوصرفاً توانندازآنهایآموزشرا

نظامبازاردربخشاستفادهکنندکهاينازنظراجتماعیمطلوبوبهینهنیست؛بهعبارتیديگر،

توزيعامورخدماتیآموزشکارايیبهینهرانداشتهاستوازاينرودخالتویدراينساحت
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طبقات نیستو بعدتوزيععادالنه از جامعه آموزشدر محور بهسببآنکه ضرورتدارد،

کنند.هایجامعهراتجربهمیباالترآموزشمتفاوتازديگربخش

پردازند.يکدستههاازطريقدودستهسیاستبهعادالنهکردنتوزيعمیدراينزماندولت

هایطبقاتپايینوافزايشتواناينطبقاتاست.ازيکسوآموزشهاارتقاءفرصتسیاست

شودکهدرنهايتدرآمدباالتررامنتجهایپايینجامعهمیبانیگسترشتوانومهارتبخش

سیمی درسویديگر، طبقاتباشود. از که اهمیتدارد بخشبازتوزيع استگذاریدولتدر

درآمدباالمالیاتبستاندودرقالبيارانهوديگرمواردپشتیبانیبهديگرطبقاتانتقالدهد.

 سازیآموزشعالیدرایرانبررسیروندبازاری

بسیاریازمتفکرينباسازوکار هاینئولیبرالیسمچارچوبسازوکارهایدولتیبعدازجنگرا

تحلیلکرده بهدادونعمانی،1094اند)آبراهامیان، 1032؛ مالجو، بودجهآموزشذيل1091؛ .)

سال اغلبدر که دارد قرار اجتماعی امور سیاستگذاریتعديلساختاریبودجۀ هایپساز

تادبهبخشآموزشباکسریبودجهمواجهبودهاست.میزانبودجهدربخشمذبورازدهۀهف

درصدکاهشيافتهاست)منبعبودجهساالنهکشور(.ايندرحالی9/03درصدبه1/17بعداز

استکهتعدادمراکزآموزشعالیوتعداددانشجويانبیشازدوبرابرشدهاست.

هایزيرمجموعهوزارتعلوم(مشخصشدهدانشگاه1(و)4های)همانطورکهدرجدول

توسطهایفنیوحرفهوهمچنیندانشگاه آنها هزينۀ ایوجامععلمیوکاربردیکهعمده

دولتپرداختمی بهلحاظتعدادحدود 13شود دانشجوحدود 01درصدوبهلحاظتعداد

شاملمی ايندرحالیاستکهبخشیازدانشجويانهمیندرصددانشجويانکشوررا شوند.

کنند.هانیزبهصورتپولیتحصیلمیدانشگاه

59-59هایآموزشعالیبهتفكیکنوعوابستگیدرسالتحصیلی(:میزانمؤسسه4جدول)

 سهمازکل)درصد( تعداد نوعوابستگی

 1 141 وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

 13 411 دانشگاهپیامنور
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59-59هایآموزشعالیبهتفكیکنوعوابستگیدرسالتحصیلی(:میزانمؤسسه4دول)جادامه

 سهمازکل)درصد( تعداد نوعوابستگی

 02 910 دانشگاهجامععلمیوکاربردی

 17 039 ولتیمؤسساتآموزشعالیغیرانتفاعیوغیرد

 71 103 دانشگاهآزاداسالمی

 2 123 ایدانشگاهفنیوحرفه

 133 7119 کل

منبع:مؤسسهپژوهشوبرنامهريزیآموزشعالیوزارتعلوم

59-59(:میزاندانشجویانبهتفكیکنوعوابستگیوجنسیتدرسالتحصیلی9جدول)

 سهمازکل)درصد( جمع مرد زن نوعوابستگی

 13 132301 079231 012711 وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

 14 141331 190311 010371 دانشگاهپیامنور

 17 420293 073311 110200 دانشگاهجامععلمیکاربردی

 9 009071 122333 111171 مؤسساتآموزشعالیغیرانتفاعیوغیردولتی

 41 1113323 917210 102012 دانشگاهآزاداسالمی

 1 192031 101332 13413 ایدانشگاهفنیوحرفه

 133 0294473 7321111 1270719 جمعکل

 منبع:مؤسسهپژوهشوبرنامهريزیآموزشعالیوزارتعلوم

شکل قالب در عالی تأسیسآموزش است، کرده متحول را آموزش امر گوناگونی های

هایپرديسوشبانهومراکزهآزاد،دورهنور،دانشگاهغیرانتفاعی،دانشگامرکزیهمچونپیام

پولنیمه راستایخدماتآموزشمبتنیبر اينتحولاستکههمگیدر حضورینشانیاز

سالفعالیتمی در است، اندککرده 90کنندوسهمآموزشرايگانرا درصداز27حدود

اينمیزانبیشتر94درسالاندوایورودکردههایشهريهدانشجويانبعدازکنکوربهدانشگاه

(.چنینسهمزيادیازآموزشکه1094بهمن2درصدشدهاست)روزنامهوقايعالتفاقیه،32از

شودبربسترهمانارزشمبادلهدرنئولیبرالیسماستدرقبالخدماتآموزشیپولدريافتمی
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مشتری به را آموزش کاالی میکه ارائه دانشگاههای استراتژی میدهد، طرح بای که شود

به شارما،دانشجويان )الورنسو شود رفتار محصوالت عنوان به آموزش و مشتريان عنوان

هزارمیلیارد11حدود1099(.قابلذکراستکهاعتبارآموزشعالیکلکشوردرسال7337

هزينه کلبودجه کهسهمآناز تومانبوده 0ایکشورحدود اينسهمد2، ردرصداست،

درصدبودولیباوجودافزايشمطلقبودجهنسبتآنکاهشپیدا1.1هایگذشتهحدودسال

(.1093کردهاست)نظرپور،

تجربهدانشگاهشیراز

گذاریشد.اينآموزشکدهدردانشگاهشیرازپايه1071باتأسیسآموزشکدهبهداشتدرسال

بهدانشکدهپزشکیتغییرنامداد.با1007بهآموزشکدهبهیارینمازیودرسال1073سال

 سال ادبیاتدر دانشکده شدن سال1000اضافه کشاورزیدر دانشکده دانشکده1001، و

 سال در احمدی،1001علوم سلطانی و )سلیمانی کرد کار به آغاز شیراز دانشگاه رسماً

ازمحلمنابعمالیدولتوشرکتنفت1092 ايرانتأمینمالی(.بودجهايندانشگاهعمدتاً

بودجهابزارمستقیمسیاست تحلیلآنچشمشد. اندازدولتروشنگذاریدولتاستوبا

بودجهدانشگاهشیرازدرراستایتوسعهفضایعلمیطیسالمی هایقبلازانقالبگردد.

درسال گاه،رشدبودجهدانش1011تا1040هایبینهموارهبارشدزيادیمواجهبود.مثالً

 سال ترتیب1041نسبتبه به ،723 ،009 ،111 ،110 ،241 ،971 ،1311 ،1111 ،1101

يعنیبودجهسال بیشاز1011درصدرشدداشتهاست. شده1041برابرسال11دانشگاه

 (.1011بود)رستگارفسايی،

بودجهدانشگاهشیرازازدوبخشتشکیلشدهاست:بخشدرآمدعمومیوبخشدرآمد

توجهبهاخ درآمداختصاصیحاصلازدستاوردهایمستقیمخوددانشگاهاستوبا تصاصی.

تحلیلقرارنمی مورد بودجهعمومیدولتینیستازاينرودراينجا درآمداينکهجزء گیرد.

تواندازآنانبرایگرددکهبهدانشگاهتعلقدارندودانشگاهمیاختصاصیازمنابعیحاصلمی

 مختلفبهرهببرد.هایبخش
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گیرند.موردتحلیلوارزيابیقرارمی1093تا1034بودجهدولتیدانشگاهشیرازازسالهای

هایمختلفبسیارشدنتغییروتحولبخشایبرایروشنانتخابچنینبازهزمانیپانزدهساله

مختلفبههایهایپیداکردهاستکهدرقسمتمهماست.هربخشدرطیاينمدتتفاوت

ای)ياهمانآنانپرداختهشدهاست.بودجهعمومیدانشگاهشیرازشاملدوجزءاعتباراتهزينه

اعتباراتتملکدارايی و جاری( ساز(هایسرمايهبودجه ساختو عمرانیو بودجه ای)يا

درطیسالهای درايندوبخشبودجهمصوبدانشگاهشیرازازطرفدولتهمواره است.

بودجهمختل بینبودجهمصوبو عبارتديگر؛ به است، فبهصورتکاملپرداختنشده

توانچنینروندیرايافتههموارهشکافیوجودداشتهاست.درطیسالهایاخیرمیتخصیص

درهردوبخشمالحظهکرد.برایبخشاعتباراتهزينه مبلغ1097ایدرسالبهطورمجزا

میلیونريالبودجهتخصیص1730347بارتصويبشدهاستکهاعت1میلیونريال1011119

میلیونريالبه1121374میلیونريالمصوبشدهکه1111319نیز1090يافتهاست.درسال

طی البته است. کرده پیدا ادامه متمادی سالهای طی در کسری چنین است. رسیده دانشگاه

درصدبودهاست.133اهتخصیصبودجهجاریدانشگ1092و1091هایسال

شکل) اعتباراتهزينه1در قیمتجاریمشخصشده( به تخصیصيافته ایمصوبو

ایمصوبوتخصیصيافتهبهقیمتثابتبالحاظ(اعتباراتهزينه7است.همچنیندرشکل)

دهداگرچهبودجهاسمیدانشگاههامشخصشدهاست.اطالعاتنشانمیرشدشاخصقیمت

1093هایطیسال حذفاثرتورمولحاظقیمت4بیشاز1092تا ولیبا هایبرابرشده

باتوجهبهافزايش1092درصدرشدداشتهاستودرسال11سالتنها3واقعیدرمجموع

ها،بودجهباقیمتواقعیدانشگاهکاهشداشتهاست.شديدقیمت



                                                           
 .همگیمبالغبهمیلیونريالهستند.1



 

 

 

 

 

 9911، شماره دو، پاییز و زمستان  82شناختی دوره مطالعات جامعه   12 
 

 


بهقیمتجاری)میلیونریال(ایمصوبوتخصیصیافته:اعتباراتهزینه1شكل




یافتهبهقیمتثابت)میلیونریال(ایمصوبوتخصیص:اعتباراتهزینه2شكل

اینیزباچنینکسریمواجهبودهاست.درسالهایسرمايهبخشاعتباراتتملکدارايی

یصمیلیونريالتخص713431میلیونريالبودهاستکه011111مبلغاعتبارمصوب1097

اختصاصپیداکردهاست.در713314مصوببودهکه021943نیز1090پیداکردهاست.سال

هایجاریکسریبودجههایجاریمتفاوتاست.درهزينهبخشمذکورچنینکسریباهزينه

دهدکههمزمانباافزايشبودجهمصوب،وجودداشتهاستاماشیبافزايشینمودارنشانمی

ایچنینروندیهمرشدداشتهاست.امابرعکس،دربخشاعتباراتسرمايهبودجهتخصیصی

شود،يعنیباافزايشبودجهمصوبدراينقسمتبودجهتخصیصیبهشکلرشدیديدهنمی

میلیونريالتصويبشدهاست411443میزان1092ثابتیروندصعودینداشتهاست.درسال
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دهدکهمیزانبودجههاست.ايناعتباردرواقعنشانمیمیلیونريالتخصیصيافت713391که

نیزکمترشدهاست.97و90ایدانشگاهحتیازسالهایسرمايه



0

200000

400000

600000

800000
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بودجهمصوبتملکدارائیهایسرمايهای

بودجهتخصیصیتملکدارائیهایسرمايهای


ایمصوبوتخصیصیافته)میلیونریال(هایسرمایه:اعتباراتتملکدارایی3شكل



دانش بودجه بخش دو در بودجه کسری وبنابراين است داشته متفاوتی تأثیرهای گاه

هايیکهگذاریدانشگاهباچالشبیشتریمواجهبودهاست.دانشگاهدربخشهایسرمايههزينه

هایمختلفمحدودهايشراتوسعهدهدازطرفدولتگذاریکندوفعالیتتوانستهسرمايهمی

اعتباراتتملکسرمايه وکمکآموزشی،فضاهایایدربخشفضاهایآموزشیگشتهاست.

می هزينه تجهیز و تعمیر بخشهزينهپژوهشی، در صرفاً دولتی بودجه لذا جاریشود. های

استودانشگاهبرایقسمت کرده محدودشدهافزايشپیدا ساختوسازو... هایعمرانی،

بازهمنشانازثاب زمانیبیشتریمقايسهکرد درمحدوده اگرچنینروندیرا تبودناست.

بخشفوقتنهارشداندکیداشته1034ایاست.ازسالهایسرمايهبودجهبخشتملکدارايی

دهد.ایوکلبودجهرانشانمیهایسرمايهروندبودجهتملکدارايی0است.شکل
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بودجهکل بودجهسرمایهای


ایوکلبودجهدانشگاهشیراز:بودجهسرمایه4شكل

دکهشکافهموارهدرحالافزايشاستواگربخواهیمبودجهمصوبدهشکلنشانمی

جدولسرمايه دوم ستون اعداد دهیم، قرار مقايسه مصوبمورد بودجه کل نسبتبه را ای

 آيند.بهدستمی1شماره

ایبهبودجهکل(:درصدبودجهسرمایه9جدول)

 سال
اینسبتدرصدبودجهسرمایه

 بهکلبودجه

هایپرسنلیدهزینهنسبتدرص

 ای)جاری(بهاعتباراتهزینه

1339 13.19 11.11 

1331 77.33  

1333 73.04 13.19 

1335 10.32  

1351 72.31 19.17 

1351 01.90  

1352 03.92 11.13 

1353 74.01  

1354 70.01  

1359 71.19 21.19 

1359 70.19 20.27 

1351 12.07 20.34 
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درصد13میلیونريالبودهاستکهمعادل11190ایناعتبارسرمايهمیزا1031درسال

سال در است. جاریبوده 1093بودجه معادل143131نیز که بودجه72میلیونريالبوده

جايیکهدرسال اينمیزانهرسالهکاهشداشتهاستتا است. میزان1092جاریدانشگاه

نزديکبهسیدرصدنسبتبهب12ایاعتبارسرمايه ودجهجاریبودهاست.بنابراينازتقريباً

ایکاهشبهقسمتاعتباراتسرمايه93تنهادهدرصدبودجهدولتیدرسال34درصدسال

ایبیشترينتأثیرراداشتهاستوبايافتهاست.بنابراينکسریبودجهدربخشاعتباراتسرمايه

کاهشچشمگیریداشتهاست.چنینروندیحاکیوجودافزايشبودجهکلاينبخشهرساله

تملکدارايیسرمايه رویبودجه را بیشترينفشار کسریبودجه آناستکه ایدانشگاهاز

هایآموزشی،پژوهشیورفاهیکمشدهاست.شیرازگذاشتهاستوتوانتوسعهبرایبخش

سرمايه بخشاعتباراتتملکدارايی در محدوديتی ساچنین از سیاستای گذاریزوکارهای

دولتناشیشدهاستودانشگاهراتحتتأثیرقراردادهاست.کسریبودجهبهروندیثابت

ایبرایعدماختصاصکافیمنابعبهآموزشهایمتمادیتبديلشدهاستونشانهدرطیسال

الزمبهذکراستکهبخشیازوبهطورخاصسرمايه افزايشگذاریبرایتوسعهآناست.

هایواقعیبالحاظتورمرشدبودجههایاسمیبودهوبراساسنرخبودجهنیزبراساسنرخ

بسیارکمتراست.

هزينهبخشاعتباراتهزينه قسمتاصلیاست. شاملدو سايرایبودجه هایپرسنلیو

هزينههزينه قراردها. عضو دانشگاه، کارکنان کل مزايای و حقوق شامل پرسنلی ادی،های

هایهامتشکلازهزينهالتدريساساتیدمدعواست.سايرهزينههایپايانخدمتوحقپاداش

هزينه هزينهتحقیقاتی، رفاهیوهایتوسعهفناوریاطالعات، فرهنگی، هایتغذيهدانشجويی،

هایاداریاست.فوقبرنامهدانشجويیوهزينه

يشبودجهجاریداشتهاست.درواقعباهایپرسنلیرشدیهمجهتباافزابخشهزينه

 هایپرسنلیهمروندیصعودیداشتهاست.هایجاریهزينهافزايشهزينه
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ای)جاری(هایپرسنلیبهاعتباراتهزینه:میزانهزینه9شكل

لتیصرفپرسنلمیلیونريالاعتباردو01091میلیونريالاز111711میزان1034درسال

بودهاست.درسالهای122017میلیونريالاز040127نیز1093شدهاست.اينمیزاندرسال

هاحاکیازآناستکهدرطی.داده1042394و1731103نیزبهترتیبعبارتنداز:91و91

هایپرسنلیازکلهزينهسالهایمتوالیسهمهزينه بنابراينباهایجاریافزايشیبودهاست.

هزينه هزينهافزايشسهم سهم است. گشته محدودتر جاری بخشبودجه پرسنلی هایهای

17طیايندوره91درصدیسال23.12تاسهم34درصدیدرسال12.23پرسنلیازسهم

دهد.البتهدرسالهایمختلفمیزانآننیزتفاوتپیداکردهاستوسالسالهافزايشنشانمی

ترينمیزانازبودجهجاریصرفحقوقپرسنلشدهاست.بیش94

گذارانهگردد.دولتنگاهیسیاستاندازدولتازجهتیديگرآشکارمیدراينجانیزچشم

ساير بخش شدن کم آنکه سبب به باشد، مدنظرش آموزش توسعه که است نکرده اتخاذ

افزايشهزيهزينه است. داده رخ طیاينسالها افزايشسهمنههایجاریدر با هایجاری

دهددولتنگاهاند.ايننشانمیهامحدودشدهحقوقپرسنلیهمراهبودهوبودجهسايربخش

اندازهایبودجهجاریمؤيداينچشمایبهآموزشنداردوکمشدنبخشسايرهزينهسرمايه

(آمده2رجدول)هایبودجهجاریهمانطورکهدهایمختلفسايرهزينهاست.تحلیلبخش

سازد.ترمیاينفرآيندراملموس
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هزينههزينه ساير بخش در تحقیقاتی دارد،های مهم زيرشاخه چند جاری بودجه های

مأموريتپروژه هزينهفرصتهایتحقیقی، نشرياتوهایعلمی، خريدکتاب، هایمطالعاتی،

اينبخش ملزوماتآموزشیجزء و اطالعاتی بانکهای که بخشاند موردبودجه آن از هايی

ارزيابیقرارگرفتهتاتأثیرحجیمشدنهزينهبخشپرسنلمشخصگردد.

میلیونريالازبودجهرابهخوداختصاص73141میزان1039هایتحقیقاتیدرسالپروژه

بهبعدنیز92و91و91بودهاست.درطیسالهای73129اينمیزان90دادهاست.درسال

است.نسبتارقامبابودجهکلبهقیمتثابتوهمچنین79911و11173و74434ترتیببه

(ارائهشدهاست.2هابهازایهردانشجودرجدول)سرانهشاخص

هادردانشگاهشیراز)درصد/میلیونریال((:وضعیتبودجهبرخیشاخص1جدول)

 سال

 بو...خریدکتا فرصتمطالعاتی هایتحقیقاتیپروژه
خدماتورزشی،

 فرهنگیو...

درصد

هزینه

ازکل

 بودجه

سرانههزینه

 بهدانشجو

درصد

هزینه

ازکل

 بودجه

سرانههزینه

 بهدانشجو

درصد

هزینهاز

 کلبودجه

سرانههزینه

 بهدانشجو

درصد

هزینهاز

 کلبودجه

سرانههزینه

 بهدانشجو

1335 0.93   3.91   1.13       

1351 1.01 1.32 3.49 3.43 3.11 3.47     

1351     3.47 3.03 3.47 3.03 0.32 7.73 

1352 1.31 1.14 3.02 3.00 3.71 3.70 7.10 7.03 

1353 1.14 1.23 3.03 3.01 3.01 3.01 3.11 3.11 

1354 1.14 1.17 3.47 3.47 3.70 3.70 1.24 1.27 

1359 1.43 1.27 3.01 3.01 3.40 3.13 7.32 7.43 

1359 7.91 0.11 3.79 3.04 3.41 3.10 1.11 1.91 

1351 1.04 1.01 3.79 3.03 3.11 3.17 1.14 1.11 

روندینزولیهمدرنسبتباکلبودجهوهمدر92تا39هایتحقیقاتیازسالپروژه

سال است. کرده تجربه بودجهجاریرا 39نسبتبا اين4نزديکبه در درصدکلبودجه
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درصدکلبودجهتقلیلپیداکردهاست.همچنینروند1.04به92بخشبودهاستکهدرسال

1.01کاهشیبودهوبه1092تا1039بهتعداددانشجو،طیدورهزمانیسرانههزينهتحقیقاتی

سالقبلازآناست.1رسیدهکهکمتراز1092میلیونريالدرسال

هزينه حوزه چنینروندیمشاهدهدر هایفرصتمطالعاتیهم سال است. مبلغ39پذير

افتهاست.درنسبتباکلبودجهمیلیونريالازاعتباردولتیبهاينحوزهاختصاصي4913

درصداست.سالهایبعدی7.72ایدرصداستودرنسبتبااعتباراتهزينه3.91سهمفوق

بهترتیباينمبالغ92و91و91روندکاهشیدرنسبتباايناعدادادامهداشتهاست.سالهای

کرده اختصاصپیدا 1172اند: ،1120 اختصاص1431و مبالغ فوقمیزانشانيافت. جدول در ه

 سال در استو شده 92سنجیده آن نسبت3.79میزان به استو بوده بودجه کل درصد

درصدشدهاست.سرانههزينهفرصتمطالعاتیبهتعداددانشجوياننیز3.97هایجاریهزينه

میلیونريالرسیدهاست.3.0طیايندورهکاهشیبودهوبه

هایاطالعاتیدانشگاهاست.درحقیقاتیحوزهخريدکتابوبانکهایتقسمتديگرهزينه

درسال میلیونريالاعتبار14021مبلغ39اينبخشهمچنانفرآيندکاهشیملموساست.

همبهترتیب92و91هایمیلیونريالبودهاست.سال2123مبلغ91هزينهشدهاست.سال

نیزدر1شماره.سهماينمبالغدرجدول11130و3123 دراينحوزه محاسبهشدهاست.

درصدتنزلپیداکردهاست.سرانههزينهخريدکتاب3.11به1.13نسبتبابودجهکلسهماز

افزايشيافتهولیدر91و1091هایهایاطالعاتیبهتعداددانشجوياناگرچهدرسالوبانک

مجددکاهشیبودهاست.1092سال

هایتحقیقاتیدانشگاههرسالهآمدهنشانازآنداردکهزيربخشدستیبهاطالعاتتحلیل

هایشانشدهاست.بهعبارتديگر،باحجیمشدنبخشهزينهتریازبودجهنصیبسهمکوچک

فوقکوچکشدهپرسنلیبخش موارد هزينههايیهمچون بیشتر واقع دولتبه هایجاریاند.

نسبتبههزينه هایجاریهمکردودربخشهزينهگذاریپرداختمیهایسرمايهدانشگاهرا

مالحظهشدقسماعظمبودجههرسالهبیشترصرفپرسنلشدهاست.چنینروندیبیشترنشان
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هایجاریرابپردازد.غفلتازایبهآموزشداردکهفقطهزينهدهدکهدولتنگاهیهزينهمی

ترينتأثیرهایآناست.انازمهمهایتحقیقاتیوکاهشبودجهآنبخش

هایبودجهجاریخدماترفاهیاست.خدماترفاهیبخشیديگرازقسمتسايرهزينه

مختصدانشجوياناست.خدماترفاهیدانشجويانشاملخدماترفاهی)موادغذايیسلف،

تباراع91ایاست.سالکمکبهازدواجدانشجويیو...(،خدماتورزشیوخدماتمشاوره

میلیونريالسهمداشته4113میلیونريالبودهاست.بخشورزشینیز40194بخشرفاهی

20713و11301،21341سهمحوزهرفاهیبهترتیببرابربا93و92و91هایاست.سال

بخشخاصشامل بهچهار استو کرده پیدا تغییر اينبخشعناوينشنیز البته است. بوده

دانشجوي درتغذيه است. دانشجويیتقسیمشده خدماتخوابگاهیوبیمه ايابوذهاب، ی،

اند.هایدانشجويیرانیزشاملشدهاستودراينجاحذفشدهترکمکحالیکهسالهایقبل

هیچ و است بوده صفر همواره بررسی مورد سالهای طی در خوابگاهی خدمات همچنین

به92و91،91،91خدماتورزشیهمدرسالایدراينبخشپرداختنشدهاست.بودجه

.اينارقاموارقامخدماترفاهیدرجدول2173و4113،1207،1407ترتیبزيربودهاست:

میزان آناستکهدربخشزيرنسبتبهکلبودجه اعدادحاکیاز است. شده شانسنجیده

استو آنانرفاهیدانشجويیهممیزاناعتباراتهرسالهکمشده به بودجه سهماندکیاز

است.خدماترفاهیسهمشاز کرده درصدکلبودجهکاهش7.33به1.13اختصاصپیدا

درصددر1.14به1091درصددرسال0.32داشتهاست.خدماتورزشیوفرهنگینیزاز

تقلیليافتهاست.دربخشخدماترفاهیدانشجويیبودجهافتمحسوسیداشته1092سال

است.سرانههزينهدانشجويیبهقیمتثابتنیزطیدورهکاهشيافتهاست.ارزشاينمبلغبه

رسیدهاست.1092هایثابتدرسالمیلیونريالبهازایهردانشجوبهقیمت1.11

هاینئولیبرالیهمینکاهشخدماتدولتیوبهطوريکیازسازوکارهایدولتوبرنامه

تأثیرچنینسازوکاریبربودجهدانشگاهشیرازهويداستخاصخدماترفاهیدول تیاست.

ديگر سوی از است. کرده پیدا کاهش ساله هر رفاهی خدمات سو يک از آنکه سبب به

هاخدماترفاهیوپژوهشیرااندودولتدراينحوزههایتحقیقاتینیزمحدودشدههزينه
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چنینسازوکاریدراينحو نمودشعیانگشتودانشگاهزهمحدودترکردهاست. هابرایها

کردهپوششهزينه اتخاذ را برنامههایآموزشیراهیديگر راستایضلعديگر در که هایاند

سازیآموزشوفروشآندرسالهایاخیرچنانفرگیرشدهاستکهنئولیبرالیاست.خصوصی

یو...بهمثابهکااليیپولیبهفروشآموزشدرقالبتأسیسدانشگاهآزاد،پیامنور،غیرانتفاع

هاینوبتدوم)شبانه(درصددانجامهایدولتینیزباگرفتنمجوزهایدورهرسد.دانشگاهمی

برایکااليی اقداماتمهم از يکی گرفتنشهريه بودند. چنیناينروند سازیآموزشاست.

تعداد30-34ت.سالتحصیلیهایمختلفرخدادهاسروندیهمدردانشگاهشیرازطیسال

نفرورودیداشتهاست.نسبت1341نفربودهاست،نوبتدومهم13131دانشجويانروزانه

درصدبودهاست.درطیسالهایبعداينعدد14.37دانشجوياننوبتدومبهکلدانشجويان

(.3تغییرکردهاستوروندروبهرشدیداشتهاست.)جدولشماره

:درصددانشجویاننوبتدوم)شبانه(بهدانشجویانروزانه3رهجدولشما

 سال
34-

33 

39-

34 

39-

39 

31-

39 

33-

31 

35-

33 

35-

51 

51-

51 

52-

51 

نسبتدانشجویان

 نوبتدوم)درصد(
14.37 74.31 00.12 01.11 00.11 01.30 00.32 03.99 01.01 

انشجويانرسیدهاست.حتیدرصدکلد01.01به91-97نسبتدانشجويانشبانهتاسال

 می01.11تا چنینروندینشان است. داشته سابقه سالهایقبلهم در دانشگاهدرصد دهد

دانشگاه از بسیاری مانند هم خصوصیشیراز نیز ديگر جبرانهای برای را آموزش سازی

هايشدرطیاينرونداتخاذکردهاست.هزينه

تملکسرمايه کاهشخدکاهشبودجه خصوصیای، دلماترفاهیو سازیآموزشاز

ایدولتحاصلشدهاست.چنینروندیدرطیسالهایموردتحقیقدرگذاریبودجهسیاست

ريزیبرپايهمنطقسازوکارهاینئولیبرالیبودجهدانشگاهشیرازنشاندادهشدکهچنینبودجه

زوکارآشکارگردد.هایخاصیتحلیلشدکهرونداينساصورتگرفتهاستودربخش
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چشم سند افق کشور، ساله بیست اينگونه1434انداز فناوری و پژوهش زمینه در را

هدف است: متکیبر»گذاریکرده فناوری، تولیدعلمو در توانا دانشپیشرفته، از برخوردار

اولاق تصادی،سهمبرترمنابعانسانیوسرمايهاجتماعیدرتولیدملیدستيافتهبهجايگاه

اندازبرنامهراهبردیدانشگاهشیرازچشم«.علمیوفناوریدرسطحمنطقهآسیایجنوبغربی

اعتبارجهانیدرمهم»ريزیگشتهاست،همبرچنینمبنايیطرح تريندانشگاهجامعکشوربا

فن و علم وتولید آموزش در وکارآمد متخصص وارسته، انسانی نیروی تربیت و آوری

ایبهعنوانمرجعحلمسائلاساسیایکهنقشبرجستهایبنیادی،کاربردیوتوسعههپژوهش

اندازیبا(.اماتحققچنینچشم1094)برنامهراهبردیوعملیاتیدانشگاهشیراز،«جامعهدارد

يافتهدربخشپژوهشوتحقیقباچالشاساسیمواجهاست.ایاختصاصهایبودجهشاخص

طلبدکهبنابررسندولزومتوجهونگاهديگریرامیهدافیسختبهنظرمیلذاتحققچنینا

هایدولتیدرطیسالهایگذشتهمحالوناممکناست.گذاریسیاست

بندیوپیشنهاداتجمع

دراختیارداردکهسیاستدولتدرايرانازطريقبودجهمهم پیترينابزاررا ريزیهايشرا

انددرگذارینقشايفاکردهنکهازدهههفتادچنینسازوکارهايیدرسیاستکند.باتوجهبهاي

بخش آنمتأثرگشتهنتیجه پايهچارچوبهایمختلفاز اينتحقیقبر در هاینئولیبرالیاند.

ارزيابیقرار مورد شیراز دانشگاه بودجه دولت، نسبتبا در سازوکارهایآن و تشريحشده

 هایدولتاست.گذاریراستاباسیاستمگرفتکهنتايجآنهاه

بودجه دولتروند که دارد آن از نشان دولتی بودجه تحلیل با شیراز دانشگاه ريزی

ایبهدانشگاهداردوتوسعهآموزشموردغفلتقرارگرفتهاست.بودجهدواندازیهزينهچشم

سرمايه بودجه که ثابخشدارد روند شیراز تفاوتایدولتبرایدانشگاه استو بتیداشته

بودجهچشم احتسابکسری با روندی چنین است. نداشته تورمگیری نرخ و ساله هر های

سازددولتعزمیبرایتقويتاينبخشندارد.هایمختلفمشخصمیسال

هایپرسنلیهایجاریبودجهنیزافزايشبودجهباحجیمشدنبخشهزينهدربخشهزينه

 استو بوده بخشهمراه داشتهساير کاهشی روندی آن بخشهای هزينه واند. رفاهی های
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هایقبلسقوطکردهاست.هزينهفرصتمطالعاتی،هزينهتحقیقاتیبهکمترينحددرطیسال

هزينه هزينهتحقیقی، هایرفاهیکارکنانودانشجويانبهکمترينحدتقلیلهایخريدکتاب،

بعدباچنینروندیممکناستبهصفربرسند.اندودرطیسالهایپیداکرده

دولتمرتبط نئولیبرالی سازوکارهای با فقط تغییراتی نسبتچنین کهبنابراين دولتی اند.

اتخاذکردهاستوهدفشکاهشخدماترفاهیوکم کردنخدماتشاستچنینروندیرا

شدرآمدزايیداشتهباشند.روندهاخودبافروشآموزقوانینالزمرانیزمهیاکردهکهدانشگاه

دوره در مقرراتجذب است. امر اين مؤيد شبانه وهای رفاهی خدمات کاهش زدايی،

استکهخصوصی شده پیاده شیراز دانشگاه در سازوکارهايی چنین دولتبا نظر مد سازی

هزينه صرف آن بخشاعظم روزبهبودجه بنابراين شود. جاری برهای دانشگاه توان ایروز

کاهشمی تحقیقمؤثر آموزشآموزشو دولتبه سازنده نگاه دولتینشانیاز بودجه يابد.

هایتأمیناشبردارد؛حتیهزينههاراازرویدوشندارد؛دولتیکهبیشتررغبتداردهزينه

مالیآموزشبهعنوانيککاالیعمومیبااثراتخارجیمثبتبسیارزيادکهازجملهوظايف
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