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عنوان پاياننامه
فارسي :برآورد و تعیین بودجه عمومی دانشگاهها در ایران بر پایه شاخصهاي مطلوب
التین:
Estimation and Determining the General Budget Of The Universities in Iran on The Basis of Desirable Criteria
واژگان کلیدی فارسي:
بودجه عمومی ،بودجه سرانه دانشجویی ،موسسات آموزش عالی دولتی ،مدل تعیین هزینه سرانه دانشجو(لیست قیمت) و مدل توزیع اعتبار.
واژگان کلیدی انگلیسي:
public budget, per student's budget, public higher education institutions, model of determination of per students cost(price
list) and model of distribution of validity.

طبق ماده  94قانون برنامه چهارم توسعه ،دولت بر پایه عملکرد و با توجه به هزینه تربیت دانشجو به دانشگاههاي دولتی بودجه تخصیص میدهد؛ بدین
معنا که دولت بودجه را براي جبران هزینههاي تمامشده هر واحد از ستاندههاي مختلف دانشگاهها به آنها پرداخت میکند .همچنین در ماده  02قاانون
برنامه پنجم این چنین آمده است« :بهمنظور زمینهسازي براي تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد ،دانشمدار ،خالق و کارآفرین ،منطبق با نیازهاي
نهضت نرمافزاري ،باهدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است :هزینه سرانه تربیت نیروي انسانی متخصص مورد تقاضاي کشور بر اساس هزینههااي
آموزشی و هزینههاي خدمات پژوهشی ،تحقیقاتی و فناوري موردحمایت را در چهارچوب بودجهریزي عملیاتی باراي هار دانشاگاه و موسساه آموزشای،
تحقیقاتی و فناوري دولتی محاسبه و بهطور ساالنه تامین کند».
بهاینترتیب ،با توجه به احکام باالدستی و درنظرگرفتن موارد فوق مبنی بر تبدیل نظام بودجهریزي کشور باه بودجاهریازي عملیااتی ،تغییار در نظاام
بودجهریزي دانشگاهها و بازنگري و تحول اساسی در سیستم بودجهبندي موجود ،بیشازپیش ضروري مینماید.
امروزه در دنیا ،دولتها با یکی از سه رویکرد «تخصیص مبتنای برنهااده »« ،تخصایص مبتنای بار فعالیات » و «تخصایص مبتنای بار ساتانده» باه
دانشگاههاي دولتی بودجه تخصیص میدهن د ،ولی نوع سیاست تخصیص بودجه بر کارایی استفاده از منابع و نحوه گسترش دانشگاهها اثر میگذارد(کیاو
و هو .)0222 ،
استفاده از ابزار بودجه براي سیاستگذاري ،انگیزش سازمانی و ارتقا کیفیت سطح فعالیتهاي علمی و پژوهشی نیز از کاربردهاي مهام تعیاین و توزیاع
بودجه دانشگاههاست که در ایران عمال از آن بهرهاي گرفته نمیشود .درحالیکه این موضوع بهشدت در کشورهاي توسعهیافته موردتوجه است؛ چرا کاه
ابزار بودجه و اعتبار ،میتواند انگیزه مدیران تصمیم گیر در نظام آموزش عالی را تغییر دهد .آنچه مشخص است تقریبا تمام کشورهاي توسعهیافته داراي
مدل تعیین بودجه دانشگاهها هستند.
معموال در کشورهاي توسعهیافته ،مدل توزیع بودجه در دانشگاههایی که کمک دولت را دریافت میکنند ،داراي سه جزء زیر است:
بودجه آموزشی ،بودجه پژوهشی ،بودجه سرمایهاي
بودجه آموزشی مبتنی بر مدل و عمدتا نهاده محور است .بودجه پژوهشی نوعا مبتنی بر مدل ولی ستاده محور و بر اساس خروجای پژوهشای اسات .در
مورد بودجه سرمایهاي ،الگو و مدل مشخصی وجود ندارد و معموال در حدود  2درصد از مجموع بودجه دانشگاهها ،سرمایهاي است.
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از آنجا که عمدهي بودجه همه دانشگاههاي دولتی ایران ،از طریق دولت تامین میشود و تاکنون الگو و مدل مناسب قابل کاربردي براي تعیین و توزیاع
بودجه عمومی دانشگاهها ارائه نشده است ،هدف این تحقیق ارائه مدلی بر مبناي شاخصهاي مطلوب براي تعیین و توزیع بودجه عمومی دانشاگاههااي
دولتی در ایران است.
اهداف پژوهش
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شناسایی فعالیتها ،فرآیندهاي استاندارد و شاخصهاي مطلوب در دانشگاه
بررسی مدلهاي قبلی و تعریف مدل جدیدي براي محاسبه بودجهي سرانهي دانشجو
برآورد سهم هزینه تمامشده فعالیتهاي آموزشی (پرسنلی) ،پشتیبانی عماومی ،دانشاجویی -فرهنگای ،پژوهشای و فنااوري در مادل باا رعایات
شاخصهاي مطلوب
تحلیل حساسیت هزینه تمام شده دانشجو در مدل بودجه سرانه نسبت به مفروضات و ساختار مراکز هزینه
تبدیل مدل تعیین هزینه سرانه دانشجو به مدل توزیع بودجه سرانه در بین دانشگاههاي کشور
برآورد بودجهي سرانهي دانشجویی دانشگاهها در الیحه سال  ، 941بر اساس مدل توزیع به تفکیک مقطع-گروه آموزشی

فرضيهها و سئواالت پژوهش
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چگونه میتوان نحوه تعیین بودجه دانشگاهها را بر اساس شاخصهاي مطلوب مدلسازي کرد؟
برآورد ساختار و مقدار هزینهها در مدل طراحی شده چقدر است؟
با استفاده از شاخصهاي مطلوب ،بودجه دانشگاههاي دولتی در سناریوهاي پایه سال  941چگونه و به چه مقدار تعیین میشود؟
مالحظات کیفیت ،تفاوتهاي منطقهاي یا وظایف خاص آموزشی و پژوهشی چاه تااثیري در توزیاع بودجاه دانشاگاههاا در مادل ارائاهشاده
میگذارد؟

نوع مطالعه و روش پاسخگويي به فرضيه ها و سئواالت پژوهش
این مطالعه از نوع کتابخانهاي میباشد .فرض میشود دانشگاهی با رعایت شاخصهاي مطلوب آموزشای ،پشاتیبانی عماومی ،دانشاجویی-فرهنگای و
پژوهشی و فناوري وجود دارد .روابط هزینهاي و منابع محرک هزینه در این دانشگاه مدلسازي و شبیهسازي میشود و بر اساس آن ،هزینه هار یاک از
منابع تعیین میشود.
جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري این تحقیق شامل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري میباشد .الزم به ذکر است که چون
کل آمار مربوط به همهي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی کشور مدنظر و قابل دسترس است ،نیازي به نمونهگیري نمیباشد.
ابزار گردآوري دادهها
دادههاي موردنیاز از دادههاي موجود از دفاتر بودجه دانشگاهها ،وزارت علوم و نیز مطالعات قبلی انجامگرفته ،استخراج میشود.
ابزار تجزيه و تحليل دادهها
روش تجزیهوتحلیل اطالعات ،روشی تحلیلی و توصیفی میباشد.
از نرمافزار  Excelبراي انجام کارهاي محاسباتی ،تحلیلی و توصیفی دادهها و نیز تحلیل حساسیت مدل استفاده میشود.

 .اصالح مدل مفهومی تعیین قیمت فرآیندهاي هزینهبر تربیت دانشجو
 .2تعریف و ارائه مدلی براي توزیع اعتبار عمومی دانشگاهها
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