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  دهنده بخش آموزش عالی، نشان هاي ملی در گزارش. است ناپذیر کرده اجتناب
عاد گوناگون کیفیت زندگی توجهی به اب سطوح پایین امکانات مادي و بی

 پیشنهادي در این -هدف اصلی این مقاله، ارائه برنامه راهبردي. دانشجویان است
 تحلیل محیطی وضعیت صندوق سرانجامو  راستا از طریق مطالعه منابع چندگانه

تر در مسیر ارتقاء بینانهرفاه دانشجویی، به منظور تعیین و تحقق اهداف واقع
بررسی، عالوه بر توصیف جایگاه رفاه این . باشد ویان، میکیفیت زندگی دانشج

دانشجویی در نظام آموزش عالی به بررسی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان به 
عنوان متولی اصلی تأمین رفاه این بخش از جامعه پرداخته و عوامل درونی و 

 ر دادهبیرونی مؤثر بر موفقیت و یا عدم موفقیت این نهاد را مورد شناسایی قرا

نگري است که مقدمتاً   سویهها روش سهآوري اطالعات و دادهروش جمع. است
هاي معتبر و متعدد، از جمله گزارشهاي رسمی  با استفاده از منابع و گزارش

ریزي ریاست جمهوري، عملکرد صندوق رفاه دانشجویان، مورد معاونت برنامه
)  سوات(یک تحلیل محیطی بررسی قرار گرفت و در پایان با استفاده از تکن

برنامه راهبردي پیشنهادي ارتقاء وضعیت رفاه و کیفیت زندگی دانشجویی براي 
نظام آموزش عالی کشور و مشخصاً صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و 

اي که ضمن در نظرگرفتن اصول و  برنامه. وزارت بهداشت تنظیم گردید
لزوم ارتقاي زندگی و بهزیستی هاي موجود در اسناد باالدستی، به  ارزش

داند و با تقسیم کار نهادي  دانشجویان تأکید و آن را ضرورتی در سطح ملی می
 .دهد ه میئراهبردها و اقدامات متنوع و عملیاتی ارا)نگاشت نهادي(

رفاه  آموزش عالی، نظام رفاهی، ریزي راهبردي،برنامه :هاي کلیدي واژه
  .ل سواتنگري، تحلیسویهدانشجویی، سه 

  
  مقدمه

شده در حوزه دانشجویی و دانشگاهی، از جمله نقشه  در اسناد باالدستی منتشر
از . باشدسازي براي ارتقاء و رشد دانشجویان، مورد تأکید میجامع علمی کشور، زمینه
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و هدایت این قشر از افراد جامعه تصریح  جمله به فراهم آوردن شرایط مادي براي رشد
توسعه انسانی،  و ، داراي نقش اساسی در پیشرفت علمی کشورشده و این موضوع

در ) مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی(نقشه جامع علمی کشور . دانسته شده است
هاي  بندهاي اول، سوم، پنجم و سایر بندها تأکید فراوانی بر مشوق» اقدامات ملی«بخش 

جذب نخبگان و  ري و نیزمادي و معنوي براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دوره دکت
دي رنیز از جمله موا) بورسیه(تأکید بر اهمیت نظام راتبه . اعضاي هیات علمی دارد

  .باشد است که در این سند و نیز اظهارات مکرر مسووالن وزارت علوم، مورد تأکید می
تر در با وجود افزایش مهاجرت نخبگان علمی و مهیا بودن شرایط تحصیلی مناسب

همراه با پرداخت وجه و حقوق، در قبال کار علمی دانشجویان در  ور،خارج از کش
ي سطح عالی، بیش از پیش خود را ها کشورهاي پیشرفته، آثار جهانی شدن در آموزش

مهاجرت نخبگان علمی و دانشجویان به سایر کشورها، وجود شرایط . سازدنمایان می
یت روزافزون علم در جهان مناسب براي تحصیل در کشورهاي صنعتی پیشرفته و اهم

ریزي براي ارتقاي کیفیت زندگی نخبگان امروز فراتر از مرزها، اهمیت مضاعف برنامه
  .و دانشجویان را آشکاتر می سازد

 زندگی .یابدشتاب افزایش می با و به روز مقیاس جهانی، روز شرایط رقابتی در

 جوامع صنعتی مبتنی برو ست شده ا شرط بقاء زمان دیگر هر از ترعمیق »1 بنیانشدان«

به همین منظور، دانشگاه  .یادگیرنده هستند و به جوامع اطالعاتی حال عبور در دانایی و
جهان امروز، کارکردي فراتر از آموزش افراد را یافته و توسعه جوامع وابستگی  در

ر آموزش عالی، با چنین نقش و جایگاه مهمی د. شدیدي با رشد آموزش عالی آنها دارد
از همین رو، ضرورت  .اعتنا باشد تواند به منابع  انسانی جامعه، بیتوسعه، نمی

ریزي براي رشد این منابع و ارتقاي کیفیت زندگی وابستگان به بخش آموزش در  برنامه
  .هر کشور، انکارناپذیر است

                                                
1. Knowledge base 
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نظام علمی  کیفیت در با استقرار جزء این بحبوحه، ایرانی در حال گذار جامعه در
افتادگی خود تواند پساال بردن کیفیت زیست دانشجویان و اعضاء هیات علمی نمیو ب

به ویژه مهاجرت نخبگان . رجوع کند اي رفع ومنطقه هاي جهانی ورا از سطح پیشرفت
ي اخیر، ها سال ایرانی، در آموختگان دانشیافته از  برداري کشورهاي توسعهعلمی و بهره

 به صورت هاي ملی آموزش عالی که معموالً گزارش.  استبیشتر مورد توجه قرار گرفته
 دهنده باشد نشان می1388شود و آخرین مورد آن مربوط به سال ساالنه منتشر می

توجهی به ابعاد گوناگون کیفیت زندگی دانشجویان  سطوح پایین امکانات مادي و بی
 پنجم توسعه کشور و در عین حال، در اسناد باالدستی آموزش عالی کشور، برنامه. است

ي گوناگون ها کید بیشتري بر ارتقاي آموزش عالی و جنبهأنیز سند جامع علمی کشور، ت
 پیشنهادي در این راستا از 1، ارائه برنامه راهبرديهدف اصلی این مقاله .آن شده است

 تحلیل محیطی وضعیت صندوق رفاه سرانجامطریق مطالعه منابع چندگانه و 
ان متولی اصلی رفاه دانشجویی و نیز تعیین و تحقق اهداف دانشجویی، به عنو

  .باشد تر در مسیر ارتقاء کیفیت زندگی دانشجویان، میبینانه واقع
   

  مروري بر ادبیات موضوع
کیفیت زندگی مفهوم کلیدي توسعه انسانی است و این چیزي است که تقریباً در تمام 

در تالش براي ارائه یک تعریف . سترویکردهاي دیگر به توسعه نادیده گرفته شده ا
مفید و جامع از کیفیت زندگی، محققان انگشت شماري موفق به تشخیص فاکتورهاي 

اند و با وجود اینکه توافق عمومی در مورد ارزش الزم بیانگر کیفیت زندگی گردیده
 آشکار و روشنیهاي کیفیت زندگی وجود دارد، توافق بالقوه عناصر، ابعاد و مقیاس

  .شودباره تعریف کیفیت زندگی دیده نمیدر

                                                
1. Strategic Plan 
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درك : ، تعریف جامعی از کیفیت زندگی ارائه داده است1سازمان جهانی بهداشت
هاي حاکم بر جامعه و در ارتباط با افراد از وضعیت زندگی، در قالب فرهنگ و ارزش

گی بر اساس این تعریف، کیفیت زندگی، ارتباط تنگاتن. اهداف، انتظارات و عالیق خود
با وضعیت حسی، روانی، اعتقادات شخصی، میزان خود اتکایی، ارتباطات اجتماعی و 

دهد که کیفیت زندگی به ارزشیابی  همچنین این تعریف نشان می. محیط زیست دارد
کیفیت . ذهنی شخص مربوط است و ریشه در زمینه فرهنگی، اجتماعی و محیطی دارد

  .بعد عینی و بعد ذهنی: زندگی شامل دو بعد است که عبارتند از
 هاي موقعیتی، عینی و قابل مشاهدهبعد عینی کیفیت زندگی ناظر بر تعیین کننده -

وضعیت : زندگی فرد است که در بیرون از او و پیرامون فرد قرار دارند که عبارتند از
سالمتی و تغذیه، وضعیت فرهنگی، کیفیات مادي، کیفیات محیطی، بهزیستی روانی و 

  .  دسترسی به خدمات عمومیکیفیت
 روانی فرد  و ناظر بر شرایط و کیفیات درونی، ذهنینیز بعد ذهنی کیفیت زندگی -

  .شودباشد که به آن احساس سعادتمندي یا شادمانی گفته میمی
کیفیت زندگی یکی از مهمترین مسائل پیش روي جهان امروز و از مباحث اساسی 

طور که پیش از این بیان شد، همان. شودسوب میدر تکوین سیاستگذاري اجتماعی مح
برخی آن را به عنوان قابلیت زیست . توافق اندکی بر سر تعریف این مفهوم وجود دارد

 برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، رضایتمندي و وپذیري یک ناحیه 
یی که بیانگر ها تمام تعاریف و مثالبا وجود. اند همواردي از این دست تعبیر کرد

باشد؛ بیشتر پژوهشگران بر سر اختالفاتی در مفهوم سازي و پنداشت کیفیت زندگی می
چند بعدي بودن، : ها عبارتند از سه ویژگی کیفیت زندگی اتفاق نظر دارند؛ این ویژگی

  .ذهنی بودن و پویا بودن

                                                
1. W H O 
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هم به اعتقاد برخی از محققان تعداد ابعاد مورد بررسی کیفیت زندگی خیلی م
نیست، بلکه آنچه اهمیت حیاتی دارد توجه به این مطلب است که هر مدل پیشنهادي، 
براي سنجش کیفیت زندگی، باید بتواند نیاز به داشتن چارچوب چند بعدي را 

شان مهم تشخیص دهد و به این که چه چیزهایی براي مردم در تعیین کیفیت زندگی
هاي اساسی هر بعد را در کنار سایر اخصمدل مزبور همچنین باید ش. است، توجه کند

  .ابعاد در کل نماینده مفهوم کاملی از کیفیت زندگی بداند
  

  دانشجویی رفاه دانشجویی ؛ کیفیت زندگی
هاي  اصلی و سازنده رفاه در جامعه تلقی کیفیت زندگی به عنوان یکی از ابعاد و  مؤلفه

ح کیفیت زندگی را تا آن اندازه گردد؛ تا جایی که برخی از صاحب نظران، اصطالمی
در این راستا . شود که معناي مشابهی با رفاه اجتماعی از آن برداشت میاند هارتقاء داد

الزم به ذکر است که کیفیت زندگی ارتباط متقابلی با رفاه اجتماعی در معناي اخص و 
  .توسعه در معناي اعم دارد

زندگی و رفاه مترادف بوده و کند که کیفیت خاطر نشان می) 2000( 1کارلسون
 براي دیگران -2.  فعال باشد-1برد که لذت می) رفاه (فردي از کیفیت زندگی باال

  د یک خُلق پایه اي شاد داشته باش-4 .خودباوري داشته باشد -3. خوب باشد
)zhan, 1992: 27(.  

ه نویسند کیفیت زندگی؛ ادراك فرد از رفاه است کمی) 1985( 2فرانس و پاورس
هزارجریبی، ( شودي زندگی ناشی میهاي عمدهرسد از رضایت در حیطهبه نظر می

، کیفیت زندگی را یک حالت رفاه ویژه )1990(  و همکاران3گوتین). 246، 1391
هاي روزانه اولین بعد، توانایی انجام فعالیت. دانند که در ترکیب با دو  بعد است می

                                                
1. Carlson 
2. Franc and Pavrs 
3. Guthlin 
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دومین بعد رضایت بیمار . گردد و اجتماعی بر میاست که خود به رفاه جسمی، روانی
همان، ( ي وابسته به بیماري استها در سطوح عملکردي و کنترل بیماري و درمان نشانه

252.( 

پوشایی نسبتاً کاملی بین مفهوم کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی همبستگی و هم
اد گوناگون عینی و هاي کیفیت زندگی در ابعوجود دارد که با بررسی برخی از شاخص

هاي رفاه بدین ترتیب در ارزیابی .توان بهتر به وجود این تقارن پی بردذهنی می
  .اجتماعی معموالً از کیفیت زندگی به عنوان یک مؤلفه اساسی نام برده شده است

مدل رفاه دانشجویی که در مطالب پیش رو به آن پرداخته خواهد شد؛ عالوه بر آن 
چارچوب چند بعدي را تشخیص داده است، به این امر که چه که نیاز به داشتن 

شان مهم است توجه داشته و مواردي اصوالً براي قشر دانشجو در تعیین کیفیت زندگی
ریزي به منظور ارتقاء سطح رفاه دانشجویان به ماهیت پویا و وابسته به در فرآیند برنامه

توان سه بندي مطالب فوق، می  جمعبا توجه به. زمان رفاه دانشجویی توجه کرده است
مؤلفه رفاه مادي، رفاه جسمی و سالمت محیط را در فرایند سیاستگذاري کیفیت زندگی 

 را ها توان همه این مؤلفهرسد میتري دید، و به نظر میدانشجویان، داراي نقش پر رنگ
  .معرفی کرد» 1الگوي رفاه دانشجویی«به صورت 

گردند عالوه بر نقش موثري که به منظور پی  میهایی که در ذیل عنوانشاخص
بردن به تقارن معنایی مفهوم کیفیت زندگی دانشجویی و رفاه آنان دارند؛ فهرستی از 

ا الگوي ها یمؤلفهتوان هر یک از آنها را در درون یکی از یی عملیاتی که میها شاخص
  :کند رفاه دانشجویی جاي داد؛ تهیه می

ان برخورداري از امکانات بهداشتی و بهره مندي از سالمت و بهداشت؛ میز -
 ...)دسترسی به پزشک، بیمارستان، دارو (سالمت جسمی

 تغذیه مناسب و دسترسی به مواد غذایی با کیفیت مطلوب -

                                                
1. student welfare Model 
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 کسب درآمد؛ وام و تسهیالت مالی و تحقیقاتی -

 ...)ي دانشجویی، محیط اطراف و ها ها و خانه خوابگاه(کیفیت محیط زندگی -

 )ورزشی، تفریحی و اوقات فراغت (ان دسترسی به امکانات رفاهیمیز -

امکانات ارتباطی، دسترسی به اینترنت پر  (دسترسی به خدمات زیر بنایی -
 ...)سرعت، برق، آب سالم و 

 میزان برخورداري از تسهیالت بهداشت روانی و مشاور -

 .ي درمانیها حمایت در برابر حوادث و بیماري؛ بیمه -

 

 
 

  دانشجویی رفاه مدل
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کشورهاي گوناگون هر یک بر اساس نوع ایدئولوژي و نظام رفاهی که دارند به 
پردازند، در ریزي و سیاستگذاري در امر ارائه خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی میبرنامه

این مسیر هر کشوري مطابق با رژیم رفاهی خود، سطح خاصی از خدمات را ارائه 
اهمیت . شان دارد  نیز بستگی به نوع نظام رفاهیکند و نوع و کیفیت خدمات می

باشد که صرف هزینه در گذاري در این زمینه از آنرو مورد توجه کشورها میسرمایه
گذاري در جهت ارتقاء سطح رشد اقتصادي، باال بردن بخش آموزش به مثابه سرمایه

 تاج مزینانی، (باشدها، قدرت تولید و رشد و توسعه فردي و اجتماعی میسطح آگاهی
1391 :99.(  
رفاه دانشجویان نیز به عنوان جزئی از رفاه کل جامعه معموالً در دل دولت رفاه و  

گردد؛ هر چند این امکان نیز وجود دارد که عالوه اکثراً در قالب نظام آموزشی تأمین می
ه و ریزي در این زمینبر نظام آموزشی، دیگر نهادهاي دولتی و خصوصی نیز به برنامه

بر این اساس در ایران صندوق رفاه  .ارائه خدمات رفاهی براي دانشجویان بپردازند
ي  پس از تدوین برنامه1387دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سال 

سازي رشد استعدادهاي دانشجویان و تأمین دست  زمینه"راهبردي خود با مأموریت 
د و کم بضاعت، شناسایی و سنجش نیازهاي مادي کم رفاه الزم براي دانشجویان مستع

غیرمستقیم و و رفاهی آنان و تأمین منابع مالی مورد نیاز و اعطاي تسهیالت مستقیم 
ها و دانشجویان،   در تعامل با دانشگاه"مادي و غیرمادي به دانشجویان و نظارت بر آنان

دانشجویی انجام داده  تأمین خدمات رفاهی و اعطاي تسهیالت هایی در زمینه فعالیت
از این رو مسأله اصلی این تحقیق بر ). 183:1388محمد نژاد عالی زمینی،  (است

هاي  چگونگی عملکرد این صندوق متمرکز بوده و بدنبال ارزیابی کمی و کیفی فعالیت
  .گوناگون این نهاد رفاهی است
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  روش تحقیق
ر آن عالوه بر توصیف  تحلیلی است که د-مقاله حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

جایگاه رفاه دانشجویی در نظام آموزش عالی به بررسی عملکرد صندوق رفاه 
دانشجویان به عنوان متولی اصلی تأمین رفاه این بخش از جامعه پرداخته، و در صدد 
شناسایی و تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر موفقیت و یا عدم موفقیت این نهاد 

هاي آینده ین طریق بتواند به ارائه یک برنامه راهبردي براي فعالیتباشد؛ تا از امی
  .یابدصندوق دست

 1نگري سویهها در این تحقیق از روش سهآوري اطالعات و دادهبه منظور جمع

ها را با هم نگري راهبردي است که منابع چندگانه دادهسه سویه .استفاده شده است
کند، هاي گوناگون هدایت میوجوي منابع دادهبه جستگران را  کند و تحلیلادغام می

 ).180: 1388فاضل، (که مناسب مفهوم هستند 

بدین ترتیب، براي رسیدن به هدف مورد نظر در تحقیق حاضر؛ ابتدا با استفاده از 
ریزي هاي رسمی معاونت برنامه هاي معتبر و متعدد از جمله گزارشمنابع و گزارش

 1388 تا 1383ي زمانی د صندوق رفاه دانشجویان در دورهریاست جمهوري، عملکر
برخی ) سوات (2در پایان با استفاده از تکنیک تحلیل محیطی. مورد بررسی قرار گرفت

عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر فعالیت صندوق شناسایی و بر این اساس و با در نظر 
نهادي ارتقاء وضعیت گرفتن وضعیت کنونی نظام آموزش عالی؛ برنامه راهبردي پیش

رفاه و کیفیت زندگی دانشجویی براي نظام آموزش عالی کشور و مشخصاً صندوق رفاه 
  .دانشجویان وزارت علوم و وزارت بهداشت تنظیم گردید

  

                                                
1. Triangulation 

، روشهاي پژوهش براي سیاستگذاري اجتماعی، )1388(فاضل، رضا، : ك .  براي اطالعات بیشتر در این زمینه ر
  .تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 

2.  Environmental Analysis 
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هاي  سال( هاي رفاهی و وام دانشجویان بررسی عملکرد و اعتبارات صندوق
  )1388 تا 1383

ت علوم و نیز وزارت بهداشت، درمان و بدون شک، صندوق رفاه دانشجویان وزار
هاي دانشجویی این هاي متنوعی که در ذیل معاونتآموزش پزشکی، با مسئولیت

ترین نهادهاي مرتبط با رفاه دانشجویان ، براي آنها تعریف شده است، اصلیها وزارتخانه
دانشجویان در » کیفیت زندگی«هاي مهم براي شکل دهی و خَلق  و از جمله زمینه

هاي انجام شده براي خصوصی سازي   تالشبا وجودمتأسفانه . سطوح گوناگون، است
هاي برابر آموزشی، نهادهایی مثل  آموزش در سطوح باالتر، به دلیل عدم وجود فرصت

یی براي افزایش نابرابري در ها ي اخیر تبدیل به زمینهها سالدانشگاه آزاد اسالمی نیز در 
 اجتماعی شده –ي اقتصادي ها  و دامن زدن به نابرابريي آموزشیها دستیابی به فرصت

از همین رو، ضرورت حمایت دولت از طبقات پایین و کمک به آموزش این . است
ي دولتی و غیردولتی، ضرورتی ها ي دولتی، در دانشگاهها طبقات از بستر حمایت

عه بر افزایش هاي گوناگون توسرسد با تأکیدي که در برنامهبه نظر می. یابدمضاعف می
هاي دانشجویی وجود دارد، بتوان بخشی از هاي رفاه و افزایش میزان وامبودجه صندوق

  .ي موجود در ارائه خدمات رفاهی را پر کردها شکاف
 و رشد پذیرش دانشجو در ها  بحث روند اعطاي وامولی چنانچه در ادامه

ده که متأسفانه بودجه ي دولتی خواهد آمد، نه تنها این مهم محقق نشها دانشگاه
تحقیقات و آموزش عالی نیز روند نزولی داشته و بدون اینکه محیط رقابتی براي بخش 

ي دولتی در بخش آموزش ها خصوصی، به طور واقعی و ملموس فراهم شود، بودجه
اصول قانون اساسی، کاهش یافته و متعاقب آن کیفیت زندگی با وجود عالی، 

 .قرار گرفته استتوجهی دانشجویی، مورد بی

 و نیز 88 و 87، 83ي ها سالي منتشر شده آموزش عالی در ها بر اساس گزارش
 86 و 85 و 84ي ها سالریزي ریاست جمهوري در ي رسمی معاونت برنامهها گزارش
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توان روند نزولی را در اعطاي وام و سایر امکانات آموزشی، به کمک جداول ذیل می
  .مشاهده کرد

همواره مورد توجه بوده » دانایی«توسعه کشور، توسعه مبتنی بر هاي در برنامه
در سند ملی توسعه بخش آموزش عالی نیز، دستیابی به جامعه برخوردار از . است

ویژگی دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فن آوري به عنوان هدف آرمانی، 
د کردن نظام به منظور دستیابی به این هدف آرمانی، کارآم. تعیین شده است

حمایت مالی از دانشگاهیان مبتنی بر دیدگاه عدالت اجتماعی، از اهداف کیفی 
هاي اجرایی ذیل تصویب  و در جهت تحقق آن، طرح باشد بخش آموزش عالی، می

  :شده است
تدوین طرح تقویت صندوق رفاه دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی و غیر  -1
  دولتی
  ی در اداره امور صنفی دانشجویانپشتیبانی از مشارکت بخش خصوص -2
  ایجاد تنوع در نظام پرداخت تسهیالت به دانشجویان -3
 

 قانون اساسی دولت موظف است وسایل تحصیالت عالی را تا 30به استناد اصل 
به منظور توسعه دسترسی به . سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد

ي ادامه تحصیل و افزایش توان علمی آموزش عالی و حمایت از اقشار کم درآمد برا
ي رفاه ها مبتنی بر دیدگاه عدالت اجتماعی، دولت موظف شده است از صندوق

دانشجویی در وزارت علوم، بهداشت و درمان حمایت کند و زمینه تحصیل دانشجویان 
ي ها به استناد ماده یک قانون صندوق رفاه دانشجویان، صندوق. مستعد را فراهم آورد

 – موظف به ایجاد زمینه مناسب براي رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی یادشده
  .معیشتی دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور هستند
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هاي دولت به صندوق رفاه، از دو منبع بودجه عمومی و اعتبارات حاصل از کمک
ي قبل تأمین می شود که به تفکیک در جدول ها سالي اعطایی در ها بازگشت وام

 درصدي و اعتبارات 7اره یک درج شده و سرجمع اعتبارات عمومی رشد شم
 درصد رشد را 13 درصد رشد داشته است که در مجموع میانگین 9/21اختصاصی 

ها و موسسات آموزش عالی از  جمعیت دانشجویان روزانه دانشگاه. اند هبرخوردار بود
در .  افزایش یافته است1388 هزار نفر در سال 339 به 1383 هزار نفر در سال 260

 درصد دانشجویان دولتی را 37مند از خدمات رفاهی  جمعیت دانشجویی بهره83سال 
 درصد جمعیت رسیده، اما چنانچه جداول 60 به 88شدکه این رقم در سال  شامل می
ضمن اینکه . ي اعطایی هستیمها دهد شاهد رشد منفی شدیدي  در میزان وامنشان می

 و سایر درآمدهاي این صندوق هرساله رشد تصاعدي ها جاره خوابگاهدرآمد حاصل از ا
همچنین میانگین این پرداخت . داشته و شامل تعداد بیشتري از دانشجویان بوده است

 درصد بیشتر از 30براي دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
ارت علوم و وزارت هاي وزطبق گزارش. ي تحت نظارت وزارت علوم استها دانشگاه

 هزار ریال در سال 3201 به 1383ریال در سال  هزار 3617بهداشت، سرانه کل از 
   . کاهش یافته است1388

 قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه 50ماده » ج«همچنین به استناد بند 
داد که تسهیالت اعتباري درازمدت به صورت وام قرض الحسنه در اختیار  می

 پرداز که امکانهاي رفاه دانشجویی قرار دهد تا بخشی از دانشجویان شهریه صندوق
از سال . پرداخت شهریه را ندارند بتوانند از این وام شهریه خود را پرداخت کنند

 هم اعتباراتی با عنوان وام شهریه دانشجویان در قوانین سنواتی تصویب شده 1384
  .است
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ي رفاه دانشجویان به تفکیک عمومی و اه  مصوب صندوقاعتبارات  - 1جدول 
  ي برنامه چهارم توسعهها اختصاصی در سال

میانگین  نوع )میلیون ریال  (اعتبار
 5رشد 
 ساله

مصوب 
1388 

قانون 
1387 

قانون 
1386 

قانون 
1385 

قانون 
1384 

قانون 
1383 

 اعتبار
  عنوان

 عمومی 8/214 8/294 2/271 1/267 8/275 4/299 9/6

اختصاصی 0/96 0/100 0/180 0/200 0/240 0/300 6/25

 جمع 8/310 8/394 2/451 1/467 8/515 4/599 0/14

 صندوق رفاه
دانشجویان وزارت 
 علوم ، تحقیقات و

 فناوري

 عمومی 6/94 6/126 6/127 6/125 5/137 3/139 0/8

اختصاصی 0/60 0/60 0/70 0/85 0/85 0/120 9/14

 جمع 6/154 6/186 6/197 6/210 5/222 3/259 9/10

صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت 
بهداشت درمان و 
 آموزش پزشکی

 عمومی 4/309 4/421 8/398 7/392 3/413 7/438 2/7

اختصاصی 0/156 0/160 0/250 0/285 0/325 0/420 9/21

 جمع 4/465 4/581 8/648 7/677 3/738 7/858 0/13

  
  جمع کل

  
  

  ). دانشجویان وزارت علوم و وزارت بهداشتپورتال صندوق رفاه : منبع(
  

دهد که مجموع اعتبارات مصوب صندوق رفاه وزارت علوم در  نشان می1جدول 
 رسیده که میانگین 88 میلیون ریال در سال 4/599 میلیون ریال به 8/310 با 83سال 
در صندوق رفاه وزارت بهداشت مجموع . دهد درصد را نشان می14 ساالنه 5رشد 

 88 میلیون ریال در سال 3/259 به 83 میلیون ریال در سال 6/154بارات مصوب از اعت
همچنین  کل . دهد درصدي را نشان می10/ 9 ساالنه 5رسیده که میانگین رشد 

علوم و بهداشت نشانگر میانگین  اعتبارات عمومی و اختصاصی مصوب هر دو وزارت
 . درصد است13 ساالنه 5رشد 
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یت دانشجویان شهریه پرداز بر اساس سند ملی توسعه  نشانگر جمع2 جدول
ي برنامه چهارم توسعه در هر دو وزارت علوم ها سالبه تفکیک آموزش عالی و بخش 

گردد که طبق ارقام این جدول و با مشاهده نمودار زیر مشاهده می. باشدو بهداشت می
 غیرانتفاعی  درصدي براي موسسات غیردولتی و54 با رقم بیشترین میانگین رشد

  .باشدباشد، همچنین کمترین رشد متعلق به دانشگاه آزاد میوابسته به وزارت علوم می
 
جمعیت دانشجویان شهریه پرداز براساس سند ملی توسعه بخش آموزش عالی   -2جدول 

 ي برنامه چهارم توسعهها به تفکیک سال

بخش برنامه ی براساس سند ملی توسعه یجمعیت دانشجو
 چهارم

 نوع
میانگین 

 5رشد 
1388سال ساله 1387سال 1386سال 1385سال 1384سال 1383سال  اعتبار

  
  عنوان

7/12 211000 185300 164500 146300 130250 116000 
ي شبانه ها دوره

 نوبت دوم

 دانشگاه پیام نور 370000 406000 445000 489000 540000 600000 2/10

4/21 500000 407000 339000 279000 230000 190000 
دانشگاه جامع 

  کاربردي–علمی 

0/54 450000 292000 189000 123000 80000 52000 
ي غیر ها موسسه

 غیرانتفاعی–دولتی 
 جمع 728000 846250 993300 1181500 1424300 1761000 3/19

  
  

وزارت 
علوم، 

تحقیقات  
 و  فناوري

 ي شبانهها ورهد 14200 15100 15700 16500 17200 18200 1/5
وزارت 
 بهداشت

 دانشگاه آزاد اسالمی 965000 1008600 1053600 1100800 1151000 1200000 5/4

 جمع کل 1707200 1869950 2062600 2298800 2592500 2979200 8/11

  ). پورتال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی: منبع (
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 ار جمعیت شهریه پردازنمود

 
نیز حاکی از کاهش میزان اعتبارات ) 3(همانطور که بیش از این اشاره شد؛ جدول 

 تا 85ي ها سالباشد؛ که گرچه در طول تصویب شده وام شهریه براي دانشجویان می
ایم؛ لکن کاهش اعتبارات پس از یک  شاهد دو برابر شدن حجم این اعتبارات بوده87

  . میلیارد ریال افت داشته است336 حجم آن به یکباره  به میزان دوره تثبیت در
  

اعتبارات وام مصوب شهریه دانشجویان در سالهاي برنامه چهارم توسعه  –3جدول شماره 
  )میلیارد ریال: ارقام(

 1388 1387 1386 1385 1384  سال

 864 1200 1200 1200 600 اعتبار وام مصوب شهریه

  ). ق رفاه دانشجویانپورتال صندو: منبع( 
  



   
  
  
  

 125    ... یزي راهبردي ارتقاء وضعیت رفاه ر برنامه

هاي اجتماعی مد هایی که معموالً در بررسی وضعیت رفاهی گروه از دیگر شاخص
شود؛ میزان گیري و گزارش میباشد و میزان آن در فواصل زمانی گوناگون اندازهنظر می

هاي مربوط به داده. باشدفضاهاي مرتبط با تسهیالت زیربنایی و رفاهی در دسترس می
هاي متأهلین حاکی از آن است که در طول اي خوابگاه دانشجویی و خوابگاهسرانه فض

رغم تالش فزاینده در جهت احداث فضاهاي بیشتر؛ کماکان از میزان فضاي این دوره به
 بواسطه 1386-87مطلوب براي هر نفر تفاوت معناداري داشته و حتی در دوره زمانی 

نهایتاً اینکه از کل تسهیالت . ایمافزایش جمعیت متقاضی؛ شاهد کاهش آن بوده
 بیش از 1387در سال )  متر مربع4420000(زیربنایی، رفاهی و کمک آموزشی موجود 

این در حالی است که . هاي دانشجویی بوده است درصد مربوط به فضاهاي خوابگاه43
جمعیت دانشجویان % 50ها کمتر از  هاي داتشجویی دانشگاه هنوز ظرفیت خوابگاه

  ).210: 1388محمد نژاد عالی زمینی، (د است موجو
  

  شرایط فعلی رفاه دانشجویی در نظام آموزش عالی ایران) SWOT(تحلیل محیطی 
با توجه به آنچه تا کنون آورده شد، شرایط فعلی رفاه دانشجویان، قبض امکانات 

  SWOTاستفاده از ابزار. دهدرفاهی و افت کیفیت زندگی دانشجویی را گواهی می
گذرد، ابعاد گوناگون موضوع را نشان براي تشریح محیطی آنچه در این زمینه می

جدول زیر بیانگر تحلیلی جامع از . سازدریزي را هموارتر میدهد و مسیر برنامه می
نقاط ضعف و (و همچنین محیط داخلی ) ها  و چالشها بعضی فرصت(محیط خارجی 

طریق ایجاد نظم،  ع کنونی است که ازدستگاه رفاهی آموزش عالی کشور در وض) قوت
گرایی به مباحث قادر است نقش مؤثري در ارتقاي کیفیت تصمیم ساختاردهی و تمرکز

بطور کلی مراحل تهیه ماتریس در این . سازي و ارائه راهبردهاي مناسب داشته باشد
  :پژوهش عبارتند از

  لعه مورد مطاهتعیین نقاط ضعف و قدرت درونی در محدود) گام اول
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  و تهدیدهاي بیرونی در محیط پیرامونی هاتعیین فرصت) گام دوم
  ها و تهدیدهاي موجود   بندي و امتیازدهی فرصتاولویت) گام سوم

  ها و نقاط ضعف موجوداولویت بندي و امتیازدهی قوت) گام چهارم
 .هاي راهبردي پیشنهاديتشکیل ماتریس سوات و اولویت) گام پنجم

  
 

  ماتریس سوات
 نقاط ضعف  اط قوتنق

  سال گذشته6 ثبات نسبی مدیریت در -

هاي دانشجویی و دیگر خدمات   افزایش تنوع وام-
 رفاهی

پرداز   درصدي جمعیت شهریه54 میانگین رشد -
 در مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی

 درصدي جمعیت شهریه پرداز به 60  افزایش -
 درصدي جمعیت بهره مند از 20نسبت افزایش 

 یالت رفاهیتحص
 

   عدم نظارت مداوم بر عملکرد صندوق-
 عدم برنامه ریزي شفاف در استفاده از منابع مالی -

 و اتالف آن

 انحصاري بودن خدمات رفاهی و آموزشی عمدتأ -
 در دست دولت

  وابستگی بیش از حد به اعتبارات بودجه عمومی-

  افت سطح رفاه دانشجویی-

  هاي اداره فعالیتدانشجویان در    تضعیف مشارکت-
 صنفی

 از الگوهاي برتر جهانی گزینی ضعیف دربهین  استقبال-

 تهدیدات ها فرصت

 تأکید بر ارتقاء سطح کیفی دانشجویان در اسناد -
  باالدستی نظیر سند جامع علمی کشور

 امکان حضور بخش خصوصی در کنار بخش -
 دولتی در ارائه خدمات

  جهانی شدن والزامات آن-

هاي مشترك با  پذیري ایجاد دورهن امکا-
 خارجی و همکاري متقابل با آنها هاي معتبر دانشگاه

   کاهش سهم صندوق رفاه از بودجه عمومی-
ده فرار مغزها و جذب منابع انسانی شایسته ی پد-

 هاي خارج از کشور  به دانشگاه

هاي آموزشی و رفاهی خارج از کشور و   جذابیت-
 ب نخبگانتبلیغات خارجی براي جذ

  سرعت و شتاب تحوالت جهانی-

 هاي اقتصادي  تحریم-
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  برنامه راهبردي

  ها   مبانی، اصول  و ارزش-
از آنجا که آموزش عالی همچنان در کشور ما در اختیار بخش دولتی است و نهادهایی 

 در ها همچون شوراي عالی انقالب فرهنگی، بر شیوه مدیریت و سازماندهی دانشگاه
ي ارتقاي آموزش عالی نیز، ها گون آن دخالت دارند، الزم است در برنامهاقسام گونا

. هاي ارتقاي کیفیت را در دستور کار قرار دهددولت دخالت مستقیم داشته و برنامه
 قانون اساسی، حق آموزش 30همانطور که در قانون اساسی تصریح شده و در اصل 

 و براي تحقق عدالت اجتماعی در ترین سطوح به رسمیت شناخته شده رایگان در عالی
زمینه آموزش، ضرورت آموزش عالی رایگان براي دانشجویان مستعد مورد پذیرش 

از طرف دیگر، اسناد باالدستی همچون نقشه جامع علمی کشور، حمایت مالی . باشدمی
از نخبگان، بورسیه و امکانات رفاهی را براي دانشجویان به رسمیت شناخته و آن را 

ضرورت تهیه نقشه جامع علمی کشور نیز طرح . بیندوسعه انسانی، ضروري میبراي ت
هاي آن به شرح  ترین ویژگی مهم اي که برخی ازرود، نقشهدر همین راستا بشمار می

  :رسدمی زیر به نظر
  
 ساله کشور 20 رسیدن به رتبه اول علمی منطقه با توجه به چشم انداز *

  کشور اهی و تحقیقاتی بسوي تولید علم درگیري علمی مراکز دانشگ جهت *
 اساس زمانبندي و با راهبردي مشخص بر تهیه نقشه جامع علمی کشور *

 گرایی و علم محوري به گفتمان مسلط جامعه لزوم تبدیل علم *

  علمی درکشور ترسیم فرآیند رشد *
  ها ي علمی و دانشگاهها نگاه متوازن به رشته *
 هاي توسعهتحقیقات براساس برنامهتأمین بودجه مورد نیاز  *

  نادیده گرفته نشدن رشد کمی مراکز علمی بدلیل توجه به رشد کیفی *
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و نقش مهم نهاد آموزش عالی در » عدالت اجتماعی«فارغ از این تأکیدات، مسأله 
ي حیاتی است که ها  سالهي اجتماعی، مها برقراري عدالت اجتماعی و کاهش نابرابري

تأکید بر . ي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي کشور را متأثر سازدها بخشتواند سایر می
ي اخیر مورد تأکید دولتمردان بوده و به ها سالکه به ویژه در » عدالت اجتماعی«مساله 

گفتمان غالب در سطوح گوناگون اجتماعی و سیاسی بدل شده، ضرورت ارتقاي 
 افکار رچند خواسته مردم وه. سازدزندگی و بهزیستی دانشجویان را دو چندان می

ها و بالتبع تعداد دانشجویان ي اخیر، موجب افزایش تعداد دانشگاهها سالعمومی در 
شده اما این خواسته عمومی در سطح باقی مانده و نتوانسته عمق کافی از نظر امکانات 

رسد خواسته و انتظار مردم بیشتر هر چند به نظر می. و کیفیت خدمات آموزشی بیابد
هاي  ي رسمی حکومتی بوده و چندان این خواستهها متمرکز به دولت و اقدامات دستگاه

  .عمومی متوجه بخش خصوصی و ارائه خدمات آموزشی از جانب آن نیست
  
   چشم انداز- 

 دستیابی به برترین جایگاه از ُبعد کیفیت زندگی دانشجویی در منطقه 
  1404خاورمیانه تا سال 

الی براي رسیدن به این جایگاه، به مسائل زیر بستگی ي آموزش عها  مأموریت
  :مستقیم دارد

  ریزي منعطف و انطباق پذیر در تدریس و آموزشبرنامه* 
ي به روز و ها ي پاره وقت و از راه دور براي پشتیبانی از شیوهها برنامه* 
  بازآموزي
  لیهامکان دسترسی بدون محدودیت و تبعیض براي همه افراد در تحصیالت عا* 
ي ها ي دانشجویی، کارانهها ي حمایتی در بخش خوابگاهی، وامها افزایش بودجه* 
  پژوهشی
  ي گوناگونها مراقبت و حمایت در مقابل بیماري* 
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ي ها در نظر گرفتن شرایط آسایش و آرامش دانشگاهیان براي انجام فعایت* 
  .آزادانه و مستقل دانشگاهی

  
   اهداف کالن برنامه-

ي اخیر تعداد دانشجویان تحت پوشش وام ها سالره شد، در همانطور که اشا
ي تحقیقاتی ها دانشجویی روبه افزایش بوده است اما در مورد مشاغل پاره وقت و پروژه

از این رو می توان اهداف کالن را . مؤسسات و صنایع گوناگون روند نزولی یافته است
  :به ترتیب زیر، مورد اشاره و تأکید قرار داد

  ي دانشجوییها د قابلیت استفاده از وام ایجا-
ي دسترسی اقشار بیشتري از دانشجویان به امکانات رفاهی از جمله ها  فرصت-

  خوابگاه و تغذیه مطلوب
 سطح دسترسی دانشجویان به شرایط بهداشتی و خدمات پزشکی و مشاوره -

  .مناسب و رایگان
  
   اهداف عملیاتی برنامه- 

توان اهداف عملیاتی زیر را براي دستیابی به ر شده میبا توجه به اهداف کالن ذک
  :کیفیت زندگی مناسب تر برشمرد

ي دانشجویی ها  باال بردن میزان دسترسی و تعداد دانشجویان برخوردار از وام-
  براي شهریه و خوابگاه و خریدهاي اضطراري

 و استفاده از بخش خصوصی و مؤسسات مالی براي حمایت مالی از دانشجویان -
  برداري از دانش نخبگان براي پیشبرد اهداف این مؤسساتبهره

 افزایش فرصت و تنوع در ارائه امکانات خوابگاهی براي دسترسی همه -
  دانشجویان
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و ایجاد رقابت واقعی براي  ها ایجاد تنوع و افزایش امکانات تغذیه در دانشگاه-
  بخش خصوصی در تأمین تغذیه دانشگاهیان

  د دانشجویان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی افزایش تعدا-
 درمانی مرتبط با دانشگاه و الزام مراکز موجود و وابسته - افزایش مراکز بهداشتی-

مندي از خدمات به وزارت بهداشت براي ارائه خدمات رایگان کیفی در ازاي بهره
  ي گوناگون از جمله پزشکی، پرستاري و حتی کامپیوترها دانشجویان رشته

مندي دانشجویان و رفع معضالت روانی دانشجویان با ارتقاي فزایش رضایت ا-
  خدمات مشاوره دانشگاهیان باکمک نیروهاي همین بخش

  ي خارج از کشورها  تسهیل ارتباط با دانشگاه-
  
   راهبردها و اقدامات-

سرمایه گذاري و حضور فعال بخش خصوصی به عنوان یک فرصت  :so راهبرد
لتی، عالوه بر اینکه پاسخگوي تقاضاي فزاینده تحصیالت در این بیرون از بخش دو

گونه مؤسسات خواهد بود؛ بواسطه کارایی بخش خصوصی سطح مطلوبتري از کیفیت 
تواند از طریق دولت می. زندگی را براي این گروه از دانشجویان فراهم خواهد کرد

بخش خصوصی را ملزم به ) يکنترل قرارداد(نظارت خود و ایجاد کنترل از راه قرار داد 
  .ارائه خدمات با کیفیت و متنوع براي بهبود رفاه حال دانشجویان کند

  
هاي مشترك تحصیلی با  با استفاده از امکان پذیري ایجاد دوره:woراهبرد 

دانشگاههاي معتبر خارجی و همکاري متقابل در امور آموزشی و رفاهی قادر خواهیم 
گزینی و درونی کردن الگوي رفاه جهانی؛ اقدام به بهینبود ضمن استفاده از تجارب 

  .دانشجویی در داخل نظام آموزش عالی کشور نماییم
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با توجه به اینکه درآمدهاي صندق رفاه دانشجویی بواسطه افزایش  :ST راهبرد
 درصد 60جمعیت شهریه پرداز به نسبت  افزایش جمعیت بهره مند از تسهیالت رفاهی 

توان از طریق کسب و جذب این درآمدها و هزینه ورد شده است؛ می درصد برآ20به 
-آنها در تهیه و فراهم کردن تسهیالت و امکانات رفاهی و آموزش بهتر، فضاي مناسب

-تري را براي دانشجویان و قشر نخبه ایجاد کرد و از این راه شاهد کاهش قابل مالحظه

آموزشی و رفاهی خارج از کشور هاي اي در میزان مهاجرت دانشجو بواسطه جذابیت
  .بود

  
 با اذعان به ضعف داخلی افت سطح رفاه دانشجویی در داخل کشور :WTراهبرد 

هاي خارج از کشور به عنوان یک تهدید موجب افزایش  و قبول این مسأله که جذابیت
توان گان گاهاً به صورت غیر قانونی شده است؛ میهاي دانشجویان و نخبهمهاجرت

گان علمی از هاي مطالعاتی بیشتر براي دانشجویان مخصوصاً نخبه به ایجاد فرصتاقدام 
 و افزایش ها صرف این هزینه. هاي مطالعاتی به خارج از کشور کرد طریق انواع بورس

آن عالوه بر اینکه به گروهی از دانشجویان فرصت استفاده از خدمات رفاهی بهتري 
از دانش و توانایی این نیروها در داخل از کشور مندي دهد، در دراز مدت به بهرهمی
  . انجامدمی

  
  : عالوه بر موارد فوق

توان از طریق جذب آنان در به منظور ایجاد کسب درآمد براي دانشجویان می* 
هاي ها و یا مشارکت دانشجویان در انجام پروژهمشاغل پاره وقت در سطح دانشکده
 . دانشجویان مذکور کردتحقیقاتی، اقدام به پرداخت حقوق به
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بازآفرینی و تقویت نقش و جایگاه شوراهاي صنفی دانشجویی و دادن مجوز به * 
آنان به منظور نظارت بر ارائه  خدمات رفاهی و تهیه گزارش به صورت ساالنه افزایش 

  .زنی استفاده کنندگان از خدمات را در پی خواهد داشتقدرت چانه
  

  راهبردها    
 ST راهبرد محافظه کارانه  SO    راهبرد تهاجمی

 حضور بخش خصوصی بواسطه رشد قابل -

سسات ؤ جمعیت شهریه پرداز در ممالحظه

  غیردولتی و غیر انتفاعی

دستی  دستیابی به اهداف موجود در اسناد باال-

 با بهره بردن از ثبات مدیریت در صندوق رفاه

 

 جذب و استفاده مطلوب از درآمدهاي -

ونی رشد جمعیت شهریه پرداز ناشی از فز

به جمعیت بهره مند از خدمات به منظور 

  کاهش مهاجرت نخبگان علمی

 مقابله با تبلیغات جذب کننده با -  

استفاده از تنوع موجود در ارائه خدمات و 

 تسهیالت

 WT راهبرد تدافعی   WO راهبرد بازنگري  

 استفاده از تجارب الگوهاي برتر جهانی با -

هاي مشترك تحصیلی و همکاري دورهایجاد 

 متقابل

هاي مطالعاتی و   افزایش فرصت-

هاي خارج از کشور به منظور مقابله  بورسیه

با مهاجرت نخبگان و افزایش سطح رفاه 

 آنان بواسطه این راهبرد
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   برنامه1 آماج-
 درصد فعلی دانشجویان دولتی به رقم 60 افزایش تعداد وام گیرندگان از رقم -

  . سال که در برنامه چهارم توسعه این رقم پیش بینی شده است4 درصد طی 100
 درصد در سال به منظور 25ي دانشجویی به میزان دست کم ها  افزایش میزان وام-

  .تقلیل فشارهاي تورمی
   سال5 درصد طی 100 درصد به میزان 40 افزایش تعداد بیمه شدگان از رقم -
   به صد در صدها ر دانشگاه افزایش ضریب نفوذ اینترنت د-
 مرکز معادل 1000 افزایش تعداد مراکز مشاوره از رقم فعلی به دست کم تعداد -

  تعداد مراکز آموزش عالی
  
  2:تقسیم کار نهادي   -

  . شوراي عالی انقالب فرهنگی و هیئت دولت:تدوین برنامه
دجه در بواقدامات فوق از آنجا که تغییراتی را ( مجلس شوراي اسالمی :تصویب

و .) باید تصویب گردد  توسط مجلس شوراي اسالمی میدولت در پی دارد مسلماً ابتدا
  .هیئت دولت

  
هاي دانشجویی وزارت علوم و وزارت بهداشت؛ صندوق رفاه  معاونت:اجرا

  .ها دانشجویان و نهایتاً دانشگاه
ت هاي دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزار معاونت:هماهنگی

  .بهداشت

                                                
1. Target 
2. instituional division of labor 
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت  بهداشت، :  در سطح کالن:نظارت
  .شوراهاي صنفی دانشجویی: درمان و آموزش پزشکی و در سطح دانشگاهی

: شوراي عالی انقالب فرهنگی، در سطح دانشگاهی:  در سطح کالن:ارزیابی
  .شوراهاي صنفی دانشجویی

  .نگی و هیئت دولتشوراي عالی انقالب فره: بازنگري
  

  بنديبحث و جمع
با توجه به زندگی دانشجویی و مسائل و مشکالتی که دانشجویان در محیط دانشگاه با 

 این دوره از زندگی شوند، و از طرفی نیازها و تقاضاهاي متنوعی که الزمه آن مواجه می
گذار و براي آنان است؛ توجه هرچه بیشتر به بهبود کیفیت زندگی این قشر تأثیر

ها و متصدیان امر ارتقاي رفاه آنان باید در دستور کار دانشگاه ریزي براي بهبود و برنامه
   .آموزش عالی قرار گیرد

مدل رفاه دانشجویی که در این بررسی، بدان پرداخته شد عالوه بر آن که نیاز به 
صوالً داشتن چارچوب چند بعدي را تشخیص داده است، به این امر که چه مواردي ا

شان مهم است توجه کرده و در فرآیند براي قشر دانشجو در تعیین کیفیت زندگی
» وابسته به زمان«و » پویا«ریزي به منظور ارتقاء سطح رفاه دانشجویان به ماهیت برنامه

هاي انجام شده و   همچنین، بر اساس پژوهش.رفاه دانشجویی توجه کرده است
ي رفاه مادي، رفاه جسمی و سالمت محیط در بندي این تحقیقات، سه مؤلفه جمع

تري دیده شد و فرایند سیاستگذاري کیفیت زندگی دانشجویان، داراي نقش پر رنگ
 .معرفی گردید» الگوي رفاه دانشجویی«  به صورت ها همه این مؤلفه

براي ارائه الگوي رفاه دانشجویی در چارچوب مورد نظر و افزایش دقت و کارایی 
 صندوق رفاه دانشجویان به عنوان متولی اصلی این موضوع، بررسی مدل، عملکرد
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گردید و به آمارها و ارقام رسمی به عنوان شاخص عملکردي، مراجعه و تحلیل 
  . اطالعات آنها، صورت گرفت

هاي دولتی به این صندوق، از دو منبع بودجه عمومی و اعتبارات حاصل از کمک
شود که  مجموع اعتبارات عمومی  قبل تأمین میيها سالهاي اعطایی در  بازگشت وام

 درصد رشد داشته است که در مجموع 9/21 درصدي و اعتبارات اختصاصی 7رشد 
 جمعیت دانشجویی 83همچنین، در سال .  اند ه درصد رشد را برخوردار بود13میانگین 

قم در شد که این ر  درصد دانشجویان دولتی را شامل می37مند از خدمات رفاهی بهره
دهد شاهد رشد منفی  درصد جمعیت رسیده، اما چنانچه آمارها، نشان می60 به 88سال 

ها  ضمن اینکه درآمد حاصل از اجاره خوابگاه. ي اعطایی هستیمها شدیدي در میزان وام
و سایر درآمدهاي این صندوق هر ساله رشد تصاعدي داشته و شامل تعداد بیشتري از 

چنین میانگین این پرداخت براي دانشجویان وزارت بهداشت، هم. دانشجویان بوده است
ي تحت نظارت وزارت علوم ها  درصد بیشتر از دانشگاه30درمان و آموزش پزشکی، 

ریال  هزار 3617هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت، سرانه کل از طبق گزارش. است
رنتیجه شرایط د.  کاهش یافته است1388 هزار ریال در سال 3201 به 1383در سال 

فعلی رفاه دانشجویان، قبض امکانات رفاهی و افت کیفیت زندگی دانشجویی را گواهی 
 .دهد می

، براي تشریح محیطی آنچه در این  SWOTاز سوي دیگر و با استفاده از ابزار
ریزي هموارتر گذرد، ابعاد گوناگون موضوع نشان داده شد تا مسیر برنامهزمینه می

) هاها و چالشبعضی فرصت(ساس به تحلیلی جامع از محیط خارجی بر هیمن ا. گردد
دستگاه رفاهی آموزش عالی کشور در ) نقاط ضعف و قوت(و همچنین محیط داخلی 

گرایی به مباحث، ارتقاي وضع کنونی پرداخته شد تا با ایجاد نظم، ساختاردهی و تمرکز
  . کیفیت تصمیم سازي و ارائه راهبردهاي میسر شود

مین اساس جامعیت بررسی حاضر در نظر گرفتن ابعاد گوناگون و جوانب بر ه
متعدد موضوع بود که در نهایت، این بررسی با توجه به هدف اصلی آن و با کمک 
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اي که  برنامه. الذکر، به یک برنامه راهبردي پیشنهادي رسید ابزارهاي به کار گرفته فوق
جود در اسناد باالدستی به ضرورت ضمن در نظر گرفتن مبانی، اصول و ارزشهاي مو

ارتقاي زندگی و بهزیستی دانشجویان، در این اسناد اشاره و آن را ضرورتی در سطح 
اي و ضرورتی که یافتن برترین جایگاه در آموزش عالی در سطح منطقه. ملی دانست

اي مطلوب در نظر گرفته و بر جایگاه مرکزي علوم در خاورمیانه را به عنوان آینده
مین اساس اهداف کالن، عملیاتی و آماج را تدوین کرده و به راهبردها و اقدامات ه

میان ) نگاشت نهادي(اقداماتی که با تقسیم کار نهادي . متنوع و عملیاتی ختم شده است
کننده، نظارتی و  نهادهاي مسئول و متولی رفاه دانشجویان، جلوه اجرایی، هماهنگ

  . دهد پویاي خود را نیز نمایش می
  
  
  منابع 

مجله ، 1404نقش آموزش عالی در توسعه ایران ، )1383. ( آراسته، حمیدرضا-
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