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 ایران برای عمل چهارچوب ارائه  های برتر،دانشگاه در توسعه خیریه نقش بررسی
 2نیا، محمد صالح طیب1سید حسین سیدی

 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی1
 دانشگاه اصفهان -علیهم السالم-استادیار دانشکده اهل بیت 2

 چکیده
دهند و های بزرگی از سرمایه دانشگاه را تشکیل میای دارند که این موقوفات بخشجهان موقوفات گسترده برترهای اکثر دانشگاه

های شود. در حوزه موقوفات و درآمدهای دانشگاههای جاری دانشگاه از درآمد حاصل از این موقوفات تأمین میاز هزینه یبخشدر 

که  یی راهاتوان بعضی از دانشگاهدوستانه هیچ آمار دقیقی وجود ندارد و تنها میهای درآمدهای خیر و نوعایران همانند دیگر حوزه

های بزرگ را احصا نمود که همین مقدار هم اغلب به دلیل عدم مدیریت و بعضی از موقوفات دانشگاه اندبر اساس وقف شکل گرفته

موقوفات  اسالم یکی از عوامل پیشرفت عظیم علمی تمدنو این در حالی است که  باشندمناسبی نمی وریصحیح، دارای بهره

برتر جهان و نحوه  یهادانشگاهدر این مقاله ابتدا ارزش موقوفات . شودعلمی بوده است که متأسفانه امروزه توجه کمتری به آن می

 5آمریکا  یهادانشگاه. سپس با مرور ادبیات علمی دالیل موفقیت گیردیماین موقوفات مورد بررسی قرار  یبرداربهرهمدیریت و 

مالیاتی و  یهامشوقسئولیت اجتماعی ، فرهنگی در نگرش به م یهاتفاوتعامل تغییر قانون، کارکرد معنایی خیریه و بشردوستی، 

سرفصل شفافیت عملکرد مالی و علمی دانشگاه،  6شناخته شد. در نهایت چارچوب عملی برای ایران با  یاحرفهجذب منابع 

فعالیت خیر، تولید دانش امر خیر، و درنهایت رفع موانع و ارائه مشوق  یسازفرهنگمدیریت صحیح موقوفات، تغییر قانون، 

 نهاد گردید.پیش

 کلمات کلیدی: 

 جذب منابع، دانشگاه، موقوفات، ایندومنت

 مقدمه

همواره یکی از مسائل مهم در پیشرفت و گسترش علم حمایت مادی و معنوی از علم یا به عبارت دیگر حمایت از عالمان و گسترش 

در موقوفات با نیات دانشی همانند احداث کتابخانه، مکتب، مدرسه علمیه، خرید کتاب،  کهیطوربهساختارهای پرورش عالم است، 

  (Siti Mashitoh, Asmak,2015,p432علوم دینی، و دیگر نیات مرتبط بسیار رایج بوده است ) یهاطلبهاستنساخ کتاب، حمایت از 

ایجاد ارزش و  هاپروژهکنند. سود اصلی این  یدهسازمان باید همواره دو پروژه اصلی خلق دانش و گسترش آموزش را هادانشگاه

، مسئله کنندیممختلف به دانشگاه کمک  یهاصورتدانشگاه به اهدافش به  یابیدستمردم برای  روینازابرای جامعه است،  یوربهره

 ,Gilbert, M. Hrdlicka, 2015سالهای پیشین است ) شدهانباشتهموقوفات  یوربهرهو  هاکمکمهم استفاده صحیح از موقوفات و 

p2646 )س و دانشگاه ها به سبک نوین به نظر می آید این پیوند به شدت کمرنگ اما با تغییر ماهیت ساختارهای آموزشی به مدار

( در مقابل در اروپا و آمریکا که در نگاه تاریخ نمونه های کمی در حوزه موقوفات علمی یافت می شود 87، ص1935، شده است. )اعوانی

ه های مطرح غرب برپایه زمین های موقوفه بنا شده و یا امروزه این پیوند بسیار عمیق برقرار شده است به طوریکه تقریبا تمامی دانشگا

( حتی در Smith,2015,p21گسترش یافته اند و حتی بخش بزرگی از درآمدهای ساالنه خود را از محل موقوفات تامین می کنند. )

وان دانشگاه وقف تاسیس کشورهای اسالمی دیگر نیز این رویکرد پیگیری می شود به طوریکه در مالزی و ترکیه دانشگاه های با عن

 (Siti Mashitoh, Asmak,2015,p431شده است که هم بر بنیاد وقف تاسیس شده اند و هم برمباحث علمی وقف تمرکز کرده اند. )

درمورد کتابخانه ها و حتی کتابخانه های دانشگاه ها تا حدودی وضع اینگونه است، در حالیکه کتابخانه های بسیار بزرگ و فاخری بر 

اساس موقوفات و فعالیت های خیریه در تاریخ ایران وجود دارد، این امر رو به کاهش نهاده است در حالیکه روشهای گسترش و توسعه 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=354525
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1629950
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از این رو مساله این ( Tomalee, Sammie,2012,p190)ه موقوفات به ادبیات مقاالت علمی امروز وارد شده است. ها بر پایکتابخانه

 است. ها و مراکز آموزش عالیدانشگاهپژوهش بررسی تاثیر امور خیر که وقف زیر مجموعه ای از آن است بر گسترش و توسعه 

ه کشورمان در این مساله دارای چالش های جدی است. با گسترش سیستم ضرورت و اهمیت این پژوهش از آنجا مشخص می گردد ک

های نوین آموزشی به صورت مدارس و دانشگاه ها به نوعی با کاهش موقوفات در این حوزه مواجه می شویم. با تشکیل مجمع خیرین 

چنان مهجور است و در مقایسه با دانشگاه مدرسه ساز و تالش های خیرین، مدرسه سازی رونق می یابد اما در دانشگاه ها این امر هم

گیرد و با مقایسه آنها های جهان مقادیر و ارزش موقوفات قابل مقایسه نمی باشد. از این رو در این مقاله این رابطه مورد تحلیل قرار می

 در ایران و جهان،  چارچوب عملی برای ایران پیشنهاد می شود.

 . ایندومنت1

از نظر معنا و کارکرد بسیار شبیه به وقف در اسالم می باشد هرچند تفاوت هایی با وقف دارد. با جستجوی واژه  1ایندومنت

. درآمد یک موسسه از محل هدایا )توانایی یک دانشگاه در جذب 1ایندومنت در فرهنگ لغت دو تعریف اصلی برای آن ارائه می شود: 

ه یک موسسه یا سازمان اهدا می شود تا با سرمایه گذاری آن، از محل درآمدهای آن استفاده . دارایی )همانند وجه نقد( که ب2منابع( 

 (merriam-webster dictionaryشود. )اصل دارایی حفظ می شود( )

همچنین اعطاکنندگان می توانند موارد مصرف ایندومنت های خود را مشخص کنند. مقدار اهدایی و موارد مصرف بر طبق یک 

حقوقی، شبیه به وقف نامه ثبت می شود. از این در رعایت نظر اعطاکنندگان همواره دقت نظر صورت می گیرد و موسسات قرارداد 

 ها را بر اساس موضوعات هزینه شده ارائه می کنند. مربوطه ساالنه درآمدها و هزینه کردهای از محل ایندومنت

حبس عین و تسبیل »شود است. در شرع وقف اینگونه تعریف می در وقف« عین»تفاوت اصلی بین وقف و ایندومنت، اصطالح 

هایی که یعنی نگاهداری اصل نوعی دارایی که عینیت دارد و جاری سازی درآمد یا سود آن مطابق با نظر واقف. از این رو دارایی« منفع

سنجی وقف پول و وهشگران در حوزه امکانماهیت اعتباری دارند مانند سهام بورس یا پول قابل وقف نمی باشند، هرچند بعضی از پژ

مقدم، نادری، سیاح، سهام تحقیقاتی انجام داده اند و معتقدند که وقف این دو مورد می تواند بر اساس شرع اسالم انجام گیرد. )مصباحی

جاییکه اشاره به مجموع  ( در این مقاله واژه وقف معادل ایندومنت به کابرده شده است و در1932و رضایی، صدری و آقاجانی،  1977

 استفاده شده است.« درآمدهای خیریه»ها و دیگر انواع درآمدهای خیری می شود از ایندومنت

 های جهانبررسی آمار ارزش موقوفات دانشگاه. 2

مدن اسالمی تامین مالی مراکز علمی در جهان خصوصا در تمدن اسالمی تاریخ دیرینه ای دارد، به طوریکه تقریبا همه مراکز علمی ت

برپایه وقف بنیان گذاشته می شدند و دخالت حکومت در این امر حتی ناپسند به حساب می آمده است. شاهد این امر راه اندازی 

مدرسه نظامیه توسط خواجه نظام الملک است. پس از راه اندازی این مدرسه  هیچ یک از اساتید برجسته آن زمان حاضر به تدریس در 

سال بوده وبه شهرت  25بسته به حکومت است نمی شوند تا اینکه امام محمد غزالی که در آن زمان جوانی حدود این مدرسه که وا

اما در حوزه گسترش دانشگاه های نوین به کمک درآمدهای خیریه  ( 75، ص1935، شود.  )اعوانینرسیده بود حاضر به تدریس می 

شوند که به این حوزه توجه کرده است و بر اساس وقف و کمک های مردمی دانشگاه های آکسفورد اولین دانشگاهی  شناخته می 

 (Eve,2009,p151تشکیل شده و گسترش یافته است. )

های بزرگی از سرمایه دانشگاه ای دارند که این موقوفات بخشو معروف جهان موقوفات گسترده های بزرگاکثر دانشگاهدر حال حاضر 

شود. که دانشگاه های های جاری دانشگاه نیز از درآمد حاصل از این موقوفات تأمین مییی از هزینههادهند و حتی بخشرا تشکیل می

سرمایه گذاری موقوفات دانشگاه ییل در آمریکا به یک مدل سرمایه  یکا در این زمینه پیشرو می باشند به طوری که روشکشور آمر

 (  Kantor, Whalley,2014,p173) رآمده استد 2گذاری علمی در بازار بورس با عنوان مدل ایندومنت

های کمبریج و ارائه شده است. دانشگاه 2و دانشگاه های برتر آمریکا در جدول 1های برتر اروپا در جدول ارزش کل موقوفات دانشگاه

وقوفات آنهاست که در میلیارد یورو ارزش م  5.275و  5.955آکسفورد در اروپا دارای بیشترین ارزش موقوفات هستند که به ترتیب 
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شاید بتوان  ( NACUBO, 2016)های آمریکا فاصله قابل توجهی دیده می شود. مقایسه این اعداد نسبت به ارزش موقوفات دانشگاه

ها است. های آمریکا همین پشتوانه مردمی و حمایت خیریه مردم از دانشگاهگفت که یک عامل بسیار مهم پیشرفت و گسترش دانشگاه

(Smith,2015,p21همان )میلیارد دالر فاصله بسیار زیادی با  25و  95های هاروارد و تگزاس با طور که مشخص است دانشگاه

 های برتر اروپا دارند. دانشگاه

  2212های اروپا . دانشگاه1جدول

 یورو( ارد)میلی ارزش کل موقوفات کشور دانشگاه

University of Cambridge UK 5,955 

University of Oxford UK 5,275 

ETH Zurich Switzerland 1,111 

University of Copenhagen Denmark 1,119 

Utrecht University Netherlands 1/853 

Lund University Sweden 1/825 

Central European University Hungary 1/656 

University of Oslo Norway 1/652 

University of Helsinki Finland 1/625 

Heidelberg University Germany 1/583 

University of Vienna Austria 1/539 

(research.omicsgroup.org) 

 (2212و  2212های آمریکا ). دانشگاه2جدول

ارزش کل موقوفات )میلیارد 

 دالر(

2212 

ارزش کل موقوفات )میلیارد 

 دالر(

2212 

 دانشگاه

96.557 95.775 Harvard University 

25.582 29.3 Yale University 

25.179 25.526 University of Texas System 

22.829 21.336 Princeton University 

22.222 21.556 Stanford University 

19.585 12.525 Massachusetts Institute of Technology 

11.588 11.115 The Texas A&M University System 

(NACUBO, 2016 ) 

آمار ونحوه اداره موقوفات های دانشگاه های برتر جهان، تر با شیوه مدیریت وبهره برداری از ایندومنتادامه برای آشنایی دقیقدر 

مشخص است ارزش کل موقوفات  2گونه که در جدول گیرد. همانمورد بررسی دقیق تر قرار میبه عنوان نمونه دانشگاه استنفورد 

واقف تأمین شده است، دانشگاه استنفورد از سال  8111میلیارد دالر است که این ارزش از محل موقوفات  21.5دانشگاه استنفورد 
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نشگاه برای مدیریت موقوفات این دانشگاه تأسیس کرده است. های دیگر، شرکت مستقلی را تحت نظر داهمانند اکثر دانشگاه 1331

موقوفات دانشگاه نسبت  2115که در سال طوریوظیفه این شرکت کسب درآمد از محل موقوفات و مراقبت از ارزش موقوفات است، به

 شود:به میاند. مقدار بازگشت سرمایه به روش زیر محاسدرصد بازگشت سرمایه داشته 15به سال قبل نزدیک به 

 )میزان پرداختی به دانشگاه( –بازگشت سرمایه کل موقوفات = )وقف و هدایای در سال جدید + بازگشت سرمایه سال جاری( 

ای که ساالنه از محل موقوفات برای شود، سپس هزینهبه عبارتی میزان سود سال جاری به موقوفات و هدایای سال جدید افزوده می

شود تا در نهایت بازگشت سرمایه کل موقوفات به دست آید که این شود از این مقدار کم میه پرداخت میهای جاری دانشگاهزینه

 درصد بوده است. 15مقدار برای دانشگاه استنفورد 

د، شودالر اطالق می 1111جالب توجه است که بر این نکته تأکید شده است که هدایای با مقادیر کم که معموالً به هدایای کمتر از 

ها به شوند مقادیر آنکه این هدایا در کنار یکدیگر جمع میدلیل دارد، اوالً هنگامی 2ارزش بسیار زیادی برای دانشگاه دارند و این امر 

انعطاف بیشتری در هزینه کرد و مدیریت هزینه دارند. در  های کمتر ورسد و دلیل دوم، این مبالغ محدودیتبیش از میلیون دالر می

شوند که رعایت نظر واقف از شوند برای جهات و با شرایط خاصی وقف مییشتر مبالغ هنگفت و یا امالک ارزشمندی که وقف میواقع ب

 کند )سایت استنفورد( هایی را برای دانشگاه ایجاد میرو محدودیتوظایف شرکت مدیریت موقوفات دانشگاه است، ازاین

های درآمدی دانشگاه و درصد درآمد دانشگاه از هر محل در جدول یلیارد دالر است که محلم 5بودجه ساالنه دانشگاه استنفورد حدود 

 ارائه شده است.  9شماره 

درصد بودجه از  16شود و تنها شود بیشترین بخش از بودجه ساالنه دانشگاه از طریق موقوفات تأمین میطور که مشاهده میهمان

درصد از بودجه از طریق فروش خدمات علمی یعنی  93نکته مهم دیگر این است که حدود آید، طریق شهریه دانشجویان به دست می

های مختلف خود بعدی نیست و از ظرفیتآید، به عبارتی دانشگاه تکدهنده به دست میاز طریق مراکز درمانی و آزمایشگاه ملی شتاب

 کند. برای تأمین بودجه استفاده می

های بینیم دانشگاهارائه شده است می 5جدول  های برتر آمریکا مقایسه کنیم که درصد را با دیگر دانشگاهدر 21که مقدار البته هنگامی

درصد  55اند و دانشگاه پرینستون که ارزش موقوفاتش تقریباً برابر با دانشگاه استنفورد است حدود دیگر در این بخش بهتر عمل کرده

درصد از بودجه ساالنه خود را از  95های ییل و هاروارد نیز حدود کند و دانشگاهات تأمین میهای جاری خود را از محل موقوفاز هزینه

 کنند.این طریق تأمین می

 4102. ترکیب درآمدی بودجه در سال 3جدول

 درصد محل درآمد

 81 ی تحقیقاتیاسپانسرها

 40 درآمد موقوفات

 4 ی دیگرگذارهیسرمادرآمدهای 

 81 شهریه دانشجویان

 81 درآمد مرکز درمانی

 1 شدهفروختهی هاییدارای مصرفی و هاهیهد

 1 دهندهشتابدرآمد آزمایشگاه ملی 

 88 درآمدهای دیگر
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 مقایسه درصد تأمین بودجه از محل موقوفات با سه دانشگاه برتر دیگر

 درصد دانشگاه

Harvard 53 

Princeton 33 

Yale 53 

Stanford 18 

 

 های آمریکا در جذب منابع خیریهدالیل موفقیت دانشگاهبررسی . 3

هستند.  از طریق مشارکت اجتماعی دانشگاه های آمریکا در حال حاضر موفق ترین دانشگاه های جهان در حوزه جذب منابع مالی

دانشگاه انگلیسی  9دانشگاه آمریکایی و  18برتر این حوزه  دانشگاه 21بر اساس گزارش رتبه بندی دانشگاه شانگهای چین در 

سال اخیر باز می گردد، به طوری که ارزش موقوفات  91جالب توجه است که این ارزش موقوفات تنها به حدود  وجود دارند.

موقوفات دانشگاه هاروارد ارزش  (Smith,2015,p23. )درصد رشد داشته است 523حدود  2111تا  1375دانشگاه ییل از سال 

میلیارد دالر و نهایتا  28معادل  2111میلیارد دالر، در سال  17.7معادل  2111یلیارد دالر، در سال م 5.6معادل  1331در سال 

برابر شده است.  7سال این مقدار حدود  26طی   2116تا  1331میلیارد دالر است. از این رو از سال  96.5معادل  2116سال 

(NACUBO,2016) 

تا حدودی بعضی از دانشگاه های انگلستان در جذب منابع خیریه که در بخش قبل به  های آمریکا وبا توجه به موفقیت دانشگاه

آنها اشاره شد، در این بخش بعضی از دالیل موفقیت دانشگاه های آمریکا و بعضا انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد تا بتوان با 

 ی برای دانشگاه های ایران ترسیم نمود.توجه به بررسی نمونه های موفق این حوزه چارچوب عملی علمی و کاربرد

 .تغییر قانون1.3

یک سوال اساسی پیش می آید در حالیکه همه مردم مالیات می دهند و یکی از مصارف مالیات فعالیت آموزشی است پس چرا 

د که دانشگاه ها مصوبه دیوان عالی کشور آمریکا است که باعث شریشه اصلی این امر به مردم باید به دانشگاه ها کمک کنند. 

( بر اساس این مصوبه نهادهای آموزشی نباید زیر نظر دولتهای محلی Eve,2009,p154مجبور به حرکت به این سمت شوند. )

باشند و دولتهای محلی نمی توانند هیئت امنای دانشگاه ها را تغییر دهند. از این رو دولتهای محلی به کنترل و سرمایه گذاری در 

کردند اما به دلیل کم توجه شدن دولتهای محلی هرچند دانشگاه ها همچنان بودجه دولتی دریافت می میل شدنددانشگاه ها بی 

به نوعی دانشگاه های غیرانتفاعی از این زمان اجازه حضور پیدا نمودند، این مجبور به جذب مشارکت شدند. همچنین با این قانون 

فت شهریه از دانشجویان استوار بودند اما با گذشت زمان و برای توسعه علمی و دانشگاه ها هم هرچند در ابتدا بر پایه دریا

 (Eve,2009,p155زیرساختی روی به جذب مشارکت آوردند. )

کاهش  1383این مورد در انگلستان نیز به صورت دیگری اتفاق افتاد، یک از اهداف مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان در سال 

ی نمودن کاهش مالیات، بودجه دانشگاه های انگلستان به شدت کاهش پیدا نمود به طوری که در هزینه های مالیات بود. با اجرای

 (Stevenson,p281اجرایی دانشگاه ها خلل ایجاد شد، از این رو در دانشگاه ها کمیته هایی با عنوان کمیته جذب تشکیل شد. )

 . کارکردمعنایی خیریه و بشردوستی2.3

در آمریکا کلمه خیریه بار منفی پیدا کرده است و معنی کهنه و از مدافتاده می دهد اما بشردوستی با معنایی مدرن و بار مثبت 

پذیرفته شده است. در مقابل در انگلستان بشردوستی دارای بار منفی معنای نخبه گرایی و فعالیت های خارج از وقت می دهد در 
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دهد. این تنها یک تفاوت معنایی نیست بلکه این تفاوت ها در خدمات و راه حل ها بازتاب دارد  حالیکه خیریه معنای مثبت می

(Eve,2009,p153) 

نامه ها واژه های خیریه و بشردوستی مترادف یکدیگر هستند اما این دو واژه دو بار معنایی مختلف را حمل می در اغلب لغت

ای و حرفه سکوالر ودوستی به حرکتی ، بشر21و 13در قرون ، کهدرحالی است؛ی های مذهبی و معنوخیریه دارای انگیزهکنند. 

ضد متون مسیحیت  و جایگاه کالسیک آن بر دوستیبشر ۀیونانی کلم ۀدلیل ریشبه احتماالً دارد. این جداسازی منطقی اشاره

افراد  نجات تالش برای معنیخیریه به :دادها نشان توان در تعاریف آنمی دوستی رابشرمفیدتر دو لغت خیریه و  ۀ. مقایساست

توسعه یا حرکت جامعه برای  معنیبه و گرفتاری است و  بشردوستی بردن رنجمنظور ازبینیا کارهای خیرخواهانه بهنیازمند 

 (singer,2008,p27) است بهتر ۀافزایش کیفیت زندگی و تضمین آیند

از این رو با جدا سازی نهاد علم از نهاد مذهب در غرب، کمک به دانشگاه در حوزه معنایی کلمه بشردوستی جای می گیرد از این 

 رو با توجه به بار معنایی مثبت بشردوستی در آمریکا این حوزه نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .  

 ی . تفاوت فرهنگی در نگرش به مسئولیت اجتماع3.3

دولت است. در آمریکا این اعتقاد وجود دارد که در حل مشکالت اجتماعی اولویت با  نسبت به مسئولیتتفاوت اول اعتقاد متفاوت 

 راه حل های بخش خصوصی و کاالهای آنهاست در حالیکه در انگلستان این امر وظیفه دولت به شمار می رود.  

از ایجاد اثر جبرانی مورد بررسی قرار می گیرد، اثر جبرانی به معنای کاهش در  در مطالعات اقتصادی خیریه در آمریکا نگرانی

سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل افزایش مخارج دولت است. اما در مقابل نگرانی خیرین انگلستان شانه خالی کردن دولت از 

در پی دارد. تفاوت دیگر در نگرش به  زیر بار مسئولیت پرداخت های خیریه است که خود افزایش حجم و مخارج دولت را

مسئولیت اجتماعی موضوعات مورد حمایت توسط خیرین است. در آمریکا بخشش نمایانگر تعهد به گذشته خود و عمل به 

انتظاراتی است که جامعه از فرد دارد، به عبارتی فرد با کمک به دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده است هم تعهدات خود را 

ت به آن دانشگاه انجام می دهد و هم از سوی دیگر به نوعی اعتبار او به اعتبار دانشگاه پیوند خورده است. هرچه دانشگاه او نسب

معتبرتر شود مدرک تحصیلی و جایگاه او در جامعه از اعتبار بیشتری برخوردار می شود. از این رو در از اصطالح بخشش در این 

می شود.در حالیکه در جامعه انگلستان عمل خیریه نباید به خود فرد سودی برساند و به نوعی باید رفتار جامعه آمریکا استفاده 

 (Eve,2009,p156)ایثار باشد تا بخشش. از این رو جامعه انگلستان به کمک های برون مرزی عالقه مندی بیشتری دارند .  

 . مشوق های مالیاتی 2.3

ه ها از پرداخت مالیات معاف هستند بلکه خیرینی که به خیریه های معتبر پرداخت دارند از در نظام مالیاتی آمریکا نه تنها خیری

تخفیف ها و معافیت هایی برخوردار می شوند. پرداخت به دانشگاه ها نیز شامل این قانون می شود. در ساده ترین حالت مقدار 

ی تعلق نمی گیرد، مدلهای مختلفی برای استفاده خیرین از پرداختی خیر به دانشگاه از درآمد فرد کم می شود و به آن مالیات

 تخفیف ها و معافیت های مالیاتی ایجاد شده است.

درصد مردم آمریکا از معافیت  11اما برخالف ذهنیت عمومی معافیت های مالیاتی مشوق های خیلی تاثیرگذاری نیستند. تنها 

منتشر  2111در سال " بنیاد کمک به خیریه ها"ر نظرسنجی که توسط های مالیاتی پرداخت های خیریه استفاده می کنند . د

درصد با این مخالف اند. اما بهرحال خیرینی که با  52درصد مردم با مشوق های مالیاتی موافق اند درحالیکه  15شده است تنها 

رت مالیات به دولت دهند و سپس دولت موافق نیستند خوشحال می شوند پولشان را مستقیم به دانشگاه بدهند تا اینکه به صو

 (.(Wright, 2002) دولت به دانشگاه ها کمک کند.
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 . جذب منابع حرفه ای2.3

در آمریکا بحث تجهیز منابع هم به عنوان یک بحث علمی و هم به عنوان یک شغل حرفه ای مورد پذیرش قرار گرفته است. 

هرساله مقاالت و کتابهای متعددی درباره روش های جذب منابع سازمان های غیرانتفاعی منتشر می شود و کمیته های جذب 

مان دیده می شود و از محول شدن این وظایف به بخش های موجود در ساختار منابع نیز به عنوان یک شغل حرفه ای در هر ساز

 (Stevenson, p284)سازمانی جلوگیری به عمل می آید. 

 نگاهی به وضعیت ایران .2

 همانطور که اشاره شد مراکز علمی در ایران که اغلب بر اساس موقوفات شکل گرفته و اداره می شدند از سابقه تاریخی برخوردارند

که قابل مقایسه با آمریکا و اروپا نمی باشد. دانشگاه جندی شاپور که اولین دانشگاه جهان شناخته می شود، دانشگاه شهر ربع 

رشیدی که یکی از نمونه های بی نظیر تاریخی است بر پایه موقوفات شکل گرفته بوده اند. به طور کالن تر پیشرفت و ترویج علم 

ن نهادینه بوده است  و دخالت حکومت ها در امر علم و آموزش امری ناپسند شمرده می شده است بر پایه وقف و مشارکت خیری

 (87، ص1935شوند. )اعوانی، تا جایی که هیچ یک از اساتید علمی صاحب نام حاضر به تدریس در مدرسه نظامیه نمی 

با تاسیس  1216حوزه های علمیه است، در سال  در دوران قاجاریه تقریبا همه موقوفات آموزشی شهر تهران برای 1216تا سال 

مدرسه رشدیه، مدارس نوین را به موضوعات وقف وارد نمود. با تشکیل دانشگاه تهران موقوفات مختلفی به دانشگاه تهران 

 (31، ص1973شاه حسینی، اختصاص داده شد. )

برتر وجود ندارد و تنها در بعضی از منابع لیستی از اما تقریبا هیچ آماری از ارزش موقوفات دانشگاه های ایران حتی دانشگاه 

 موقوفات دانشگاه تهران منتشر کرده اند که مبنای هیچگونه تحلیلی نمی تواند باشد. 

از این رو می توان گفت نمی توان تحلیل صحیحی از وضعیت ارزش موقوفات دانشگاه های ایران و نحوه بهره برداری آنها داشت. 

هد تجربی می توان دریافت که سطح توجه خیرین به وقف برای دانشگاه ها بسیار کم است و از موقوفات موجود تنها بر اساس شوا

 نیز بهره برداری مناسبی صورت نمی گیرد. 

ها و از سوی این عدم بهره برداری به دو عامل اساسی باز میگردد، از یک سو عدم مدیریت مناسب این موقوفات توسط دانشگاه

نامه های نامناسب. برای مثال یکی از ساختمان های موقوفه دانشگاه تهران که واقف برای خوابگاه دختران  وقف کرده  دیگر وقف

است در محلی است که بازار ابزارآالت است و اکثر رفت و امدهای آنجا توسط مردان انجام می شود. از این رو نه می توان دختران 

 از نظر فقهی می توان بر خالف نظر واقف از ساختان بهره برداری نمود. دانشجو را در آنجا اسکان داد و نه

 چارچوب عمل برای ایران . 2

 شفافیت عملکرد مالی و علمی دانشگاه 1.2

قبل از  جذب مشارکت خیرین برای کمک به دانشگاه ها آنچه باید جذب شود اعتماد خیرین است. مادامی که عملکرد مالی یک 

دانشگاه محرمانه تلقی شود به نظر می آید این اعتماد حاصل نمی شود. عملکرد علمی هر چند محرمانه نیست اما هیچگاه گزارش 

عالیت های علمی آنها انتشار نمی یابد، سایت مرجعی نیز برای گزارش عملکرد دانشگاه ها و شفافی از سوی دانشگاه در رابطه با ف

 مقایسه آنها وجود ندارد، تنها می توان بر اساس رتبه بندی ساالنه دانشگاه ها که تنها اعالم یک رتبه است توجه داشت. 

لمی و مالی خود انتشار می دهند و به راحتی میتوان به این در صورتی که در مقایسه، دانشگاه های جهان هر ساله گزارش عملکرد ع

 گزارشات در سایت های رسمی دانشگاه ها دسترسی داشت. 

البته به طور کلی این امر یک آسیب جدی برای همه سازمانهای دولتی که با مردم ارتباط دارند و حتی سازمان های خیریه است، که 

واضح است کسی که به عملکرد  زیر سوال می برد بلکه سوء ظن را به این سیستم ها ایجاد می کند.نه تنها عملکرد و بهره وری آنها را 

 دانشگاه اعتماد نداشته باشد، دارایی خود را در اختیار آن نخواهد گذاشت. 
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 مدیریت صحیح موقوفات . 2.2

وقوفات و کمک های خیر اشاره می شود. نکته اول این مسئله در باال توضیح داده شد. در اینجا به چند نکته اساسی و کالن برای م

شفافیت است، خیر و واقف باید به راحتی از نحوه هزینه کرد کمک های خود و حتی کمکهای دیگران آگاه شود تا برای کمک به 

دارایی های خیر موضوع مورد نظر قانع شود. نکته دوم بهره وری هزینه است، به عبارتی اگر خیر احساس کند که مدیریت صحیحی بر 

از نظر بهره وری و مسئولیت پذیری نسبت به آن وجود ندارد جذب نخواهد شد. نکته سوم رعایت نظر واقف و عدم تخلف از آن است، از 

موضوعات مهمی که امروزه در ذهنیت عموم وجود دارد عدم رعایت نظر واقفین از سمت متولیان و حتی سازمان اوقاف و امور خیریه 

چند به دلیل عدم شفافیت نمی توان در این مورد اظهار نظر نمود اما می توان گفت این احساس فساد از وجود فساد بدتر است، هر 

 است.    

 تغییر قانون. 3.2

در حال حاضر وضعیت دانشگاه های ایران همانند ابتدای راه دانشگاه های آمریکا و انگلستان است به طوری که دولت حتی بودجه 

شگاه ها را به سختی تامین می کند از این رو سرمایه گذاری های بلند مدت خصوصا در امر پژوهش های بنیادین در دانشگاه جاری دان

ها به ندرت صورت می گیرد. از سوی دیگر دانشگاه های غیردولتی تقریبا به طور کامل بر پایه شهریه دانشجویان استوار هستند از این 

کیفیت برای جذب دانشجو که در بسیاری از موارد ن به شدت با بحران مالی مواجه شده اند تا جایی رو با کاهش تعداد دانشجویا

 آموزش فدای دریافت وجه از دانشجو می شود. 

با این تفصیل ضرورت تغییر ساختار دانشگاه ها برای جذب منابع احساس می شود، البته همانطور که اشاره شده پیش شرط این عمل 

 و عملکردی دانشگاه ها می باشد. شفافیت مالی

 .تشکیل کمیته های جذب در دانشگاه ها1.3.2

(، دانشگاه ها در حالیکه به طور کامل بر دولت 1«)تا درخواست نکنید چیزی به دست نخواهید آورد»اولین اصل جذب منابع این است 

و یا شهریه های دانشجویان متکی هستند و هیچگاه از خیرین درخواستی نداشته اند چگونه باید انتظار داشته باشند که خیرین به این 

در حالیکه تجربیات اندک در بعضی از دانشگاه ها نشان می دهد که خیرین در صورتی که از سمت دانشگاه سمت سوق داده شوند. 

 عالقه مندی نشان داده شود به حوزه علم و آموزش توجه دارند. 

فعالیت این از این رو به نظر می آید تشکیل کمیته های جذب در ساختار سازمانی دانشگاه ها امری ضروری است. تاکید می شود که 

کمیته تخصصی است و باید برای آن شرح وظایف خاص در نظر گرفت، از این رو نباید این وظیفه به بخشی از ساختار سازمانی موجود 

محول شود. این کمیته باید هم وظیفه جذب و نگهداشت خیرین و هم مدیریت صحیح درآمدهای خیریه و شفاف سازی آن را بر عهده 

 گیرد.

 ن قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی تعیی. 2.3.2

در حال حاضر این رویکرد در دانشگاه های علوم پزشکی شروع شده است به طوری که در هر دانشگاه علوم پزشکی، قائم مقام رییس 

ی توجه نمی شود به نظر می دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی تعریف شده است اما از آن جهت که به این امر به صورت تخصص

ته آید کارایی مورد نظر را ندارد. از این رو در این مقام باید بازوی اجرایی کمیته های جذب را در اختیار داشته باشد. با تشکیل این کمی

عهده دارد موجه تخصصی وجود جایگاهی با عنوان قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی که ریاست این کمیته را بر 

 می شود. 

 . فرهنگ سازی فعالیت خیر 2.2

همانطور که در بحث تفاوت های فرهنگی آمریکا و انگلستان مورد بحث قرار گرفت ، به نظر می آید رفتار فرهنگی عموم مردم در حوزه 

جریان سازی فرهنگی دارد و در صورتی که خیر نیاز به بحث و تحلیل دارد. مساله خیر مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر نیاز 
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بتوان این جریان سازی را به سوی دانشگاه سوق داد جایگاه دانشگاه ها در جلب منابع تغییر پیدا خواهد کرد. نمونه موفق این جریان 

در دانشگاه ها اشاره سازی در ایران، نهضت مدرسه سازی در ایران است.  در اینجا به بعضی از راهکارهای فرهنگ سازی فعالیت خیر 

 می شود. اشاره می شود.

 راه اندازی انجمن های گروه های مرتبط با دانشگاه .1.2.2

در ایران نیز به نظر می آید که ذهنیت عموم مردم نسبت به مسائل اجتماعی به مسئولیت دولت باز می گردد، به عبارتی حل مسائل و 

ای نسبت به مسائل ندارند. از این رو کسانی که در این حوزه ها فعالیت می کنند آسیب ها وظیفه دولت است و مردم احسای وظیفه 

هم کم اند و هم از نظر عموم باید انسانهای خاصی باشند . در صورتی دولت توان حل این آسیب را ندارد. البته باید اشاره داشت که 

کت مردم در مسائل گوناگون از جمله تولید علم، حل معضالت، مهم ترین عامل ایجاد این نگاه ، عملکرد ساختاری دولت در عدم مشار

 کاهش آسیب ها وعدم فرهنگ سازی در حوزه مسئولیت اجتماعی شهروندان است.

یکی از راهکارهای موثر در این حوزه راه اندازی انجمن های مشتکل از افرادی است که به نوعی با دانشگاه ارتباط دارند از قبیل فارغ 

دانشجویان، خانواده های دانشجویان، اساتید و کارمندان. در وهله اول این اشخاص بهترین افراد برای کمک به دانشگاه می التحصیالن، 

باشند. زیرا هم پیوندی عاطفی با دانشگاه خود دارند و هم افزایش اعتبار دانشگاه به نوعی باعث افزایش اعتبار و پیشرفت جایگاه 

ونه های موفق نیز اغلب اولین پروژه کمیته های جذب تشکیل این نوع انجمن ها بوده است. به عبارت اجتماعی آنها می شود. در نم

دیگر تشکیل این انجمن ها این پیام را به گروه های مرتبط صادر می کند که دانشگاه به شما نیاز دارد و شما در قبال دانشگاه دارای 

 شرفت شما به نوعی به پیشرفت دانشگاه پیوند خورده است. وظیفه هستید وحتی اگر احساس وظیفه نمی کنید پی

 . جذب نیت های زودبازده و هدایت به نیت های بلندمدت 2.2.2

هر انسانی به دیدن نتایج عملکرد خود عالقه مند است به طوری که خیرین عالقه مندند به حوزه هایی وارد شوند که نتایج آن قابل 

ش به کار خیر ، خیرین را از فعالیت های فکری و فرهنگی که هم نتایج غیر قابل لمس و هم دیر بازده لمس و زود بازده باشد. این نگر

 ای دارند دور می کند در حالیکه ممکن است این فعالیت ها بسیار مهم تر و تاثیر گذارتر باشند.

جود دارد در بخش اول از قبیل ساختمان سازی و دانشگاه های ایران در حال حاضر تقریبا از هر دو مورد محروم اند اگر مواردی هم و

اعطای وام تحصیلی و موارد زودبازده دیگر خالصه می شود. در حالیکه آنچه دانشگاه را می سازد تولید دانش است نه ساختمان و تولید 

پیشنهاد می شود دانشگاه ها دانش خصوصا در علوم انسانی نیاز به نگاهی بلند مدت و صبورانه دارد. از این رو در این بخش هرچند 

برای شروع جذب منابع به سمت جذب منابع با نیت های کوتاه مدت روند اما مسیر خود را در راستای اهداف و نیت های بلند مدت 

 خصوصا پژوهش و تربیت پژوهشگر به معنای واقعی قرار دهند.  

 . فعالیت های داوطلبانه در دانشگاه3.2.2

آید عموم مردم مسئولیت خود در قبال مسائل و آسیب های اجتماعی را تنها پرداخت پول می دانند. از این  در حال حاضر به نظر می

رو هر چند در بعضی از حوزه های جذب منابع مالی مناسب است اما آمار کارداوطلبانه بسیار پایین است. با توجه به این موارد، فرهنگ 

د. به عبارتی از نگرش عموم مردم و خیرین به کار خیر و مسئولیت اجتماعی تا روش های امر خیر نیاز به تبیین صحیح و اصالح دار

 به دست آمده از این فعالیت ها که چرخه فعالیت خیر را می سازند.  فعالیت خیر و نتایج

انجمن ها نتایج مهمی ایجاد راهکار این بخش راه اندازی انجمن های خیریه با تاکید بر فعالیت های داوطلبانه در دانشگاه هاست. این 

خواهند نمود. نتیجه اول این انجمن ایجاد دغدغه در ذهن دانشجویان و آشنایی آنها یبا مسائل جامعه ای است که فردا می خواهند در 

به دانشگاه آن زندگی کنند و بر آن تاثیر بگذارند. نتیجه دوم کمک به نیازمندان است و نتیجه سوم ایجاد حس اعتماد عمومی و خیرین 

 است. 
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 . تولید دانش امر خیر2.2

یکی از موضوعات حیاتی فعالیت در امور خیر کمبود دانش در این حوزه است. در این مقاله مسئله کمک خیرین به توسعه و تولید علم 

تا زمانی که فعالیت خیر مورد توجه قرار گرفته است و این در حالی است که حوزه فعالیت های خیر خود در فقر دانشی به سر می برد. 

از یک فعالیت سنتی غیربهره ور به یک فعالیت دانش بنیان تبدیل نشود بسیاری از منابع خیر هدر می رود. به عبارت دیگر در این جا 

یک چرخه هم افزای مثبت در حال معرفی شدن است، اگر خیری در توسعه دانش امر خیر گام بردارد به توسعه علم کمک کرده است 

 نگاه توسعه علم به بهره وری فعالیت خیر، گسترش امر خیر و اصالح فرهنگ امر خیر منجرخواهد شد. آ

از این رو در بسیاری از دانشگاه های جهان رشته های مرتبط با امور خیر در سطوح مختلف تحصیالت عالی ایجاد شده است. برای 

بازاریابی ، رشته های مدیریت بخش های داوطلبانه، مدیریت مالی و حسابداری خیریه ها Cass Business Schoolنمونه در دانشگاه 

مدیریت سازمان های و  اعطای کمک های مالی و سرمایه گذاری های اجتماعی و بشر دوستانه، و جذب منابع مالی برای خیریه ها

د پژوهشکده های امورخیر، نشریات و همایش های در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. همچنین وجو (NGOمردم نهاد )

علمی از دیگر ساختارهای علمی است که در راستای تولید دانش در این حوزه در جهان بوجود آمده است و این در حالی است که در 

 قرار نگرفته اند. ایران تحقیقات و ساختارهایی که وجود دارد اغلب بر موضوع وقف متمرکز اند و دیگر حوزه های خیر مورد توجه

تا زمانی که ساختارهای رسمی پژوهش و تربیت پژوهش گر در این حوزه تشکیل نشوند شاهد تولید دانش نیز نخواهیم بود. از این رو 

راه اندازی ساختارهای رسمی پژوهش و تربیت پژوهشگر همانند دانشکده های مدیریت وقف و کارآفرینی اجتماعی از راهکارهای بسیار 

و راهگشا می باشد. از سوی دیگر این ساختارهای رسمی می توانند تربیت کننده مدیران و کارمندان حرفه ای در حوزه جذب مهم 

 منابع برای دانشگاه ها نیز باشند که این هدف می تواند هم در دوره های کوتاه مدت و هم در تعریف مقاطع تحصیلی حاصل آید.

 . رفع موانع و ارائه مشوق6.2

وانع ساختاری حضور خیرین در مراکز علمی و دانشگاهی و در نظر گرفتن مشوق هایی چون تخفیف یا معافیت های مالیاتی از رفع م

ضرورت های مورد نیاز است. ساختار مراکز علمی باید به راحتی حضور خیرین را بپذیرد و حتی نقش تسهیلگر را ایفا کند، همچنین 

گاه باید مشوق هایی را برای خیرین ارائه دهد. این امر تنها به مشوق های مالیاتی بازنمی گردد، ساختار کالن امور خیر و حتی دانش

 بلکه به ازای هر نوع فعالیت خیر دانشگاه می تواند مشوق ها و تسهیالتی را برای خیرین در نظر بگیرد.  

 نتیجه گیری 

در این مقاله ابتدا درآمدهای خیریه دانشگاه های اروپا و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت، به طوری که در حال حاضر این دانشگاه ها 

بخش بزرگی از هزینه های جاری خود را از محل پرداخت های خیریه و ارزش افزوده موقوفات تامین می کنند. از این رو بررسی دقیق 

گاه استفورد بر درآمدهای خیریه ارائه شد. بررسی ها نشان دهنده آن است که دانشگاه های آمریکا در جذب منابع تری از مدیریت دانش

عامل تغییر  5مالی خیرین برای توسعه دانشگاه با فاصله بسیار زیادی از دیگر کشورها پیشرو می باشند. بر اساس مرور ادبیات علمی 

ستی، تفاوت های فرهنگی در نگرش به مسئولیت اجتماعی ، مشوق های مالیاتی و جذب منابع قانون، کارکرد معنایی خیریه و بشردو

 حرفه ای مورد بررسی قرار گرفتند. 

ایران هر چند تاریخ درخشانی در حوزه توسعه علم بر اساس وقف دارد که به نمونه های دانشگاه جندی شاپور و شهردانشگاه ربع 

ست بزرگی بین خیرین و دانشگاه احساس می شود. با توجه به مرور ادبیات علمی و تجربه زیسته رشیدی اشاره شد در حال حاضر گس

مورد شفافیت عملکرد مالی و علمی  6محققین در حوزه امور خیر چارچوب عملی برای ایران پیشنهاد گردید. در این چارچوب عمل 

یت خیر، تولید دانش امر خیر، و درنهایت رفع موانع و ارائه مشوق دانشگاه، مدیریت صحیح موقوفات، تغییر قانون، فرهنگ سازی فعال

 پیشنهاد گردید.

با توجه به چارچوب عمل پیشنهاد شده می توان نتیجه گرفت که دانشگاه ها برای موفقیت در جذب منابع خیریه برای توسعه علم و 

 هند شوند. در غیر اینصورت در این امر موفق نخواهند بود.آوزش باید دارای ساختاری بهره ور، اعتماد ساز، مشارکت پذیر و خدمت د
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