
 

vi 

 

Summer 2021  |  No. 82 

DOI Code: 10.22034/rahyaft.2022.10532.1164  

Comparative Study of Funding Mechanisms and Allocation 

of Financial Resources in Higher Education 

Gholamreza Geraeinejad1 & Ahmad Keykha2*1  

1. Assistant Professor, Department of Theoretical and Industrial Economics, Economics, Faculty of Economics 

and Accounting, Azad University of Tehran Markaz, Tehran, Iran 

2. PhD Student in Economics and Financial Management, Higher Education, Department of Educational 

Management and Planning, University of Tehran, Iran 

Received: 23, Dec. 2021 Accepted: 16, Jul. 2021 
Pages 105-126 

Abstract 

This study aims to investigate the mechanisms of financing and resource allocation of higher 

education. This qualitative study systematically reviews scientific sources and articles and provides a 

comparative comparison of sample countries. Accordingly, it answers three questions: What are the 

most important sources and mechanisms of financing in higher education? What are the main patterns 

of financial resource allocation in higher education? What are the empirical teachings of countries for 

the provision and allocation of resources in higher education? The results identify the six main sources 

of funding for education, and their various dimensions, including the impact the funding means on 

decision-makers' behavior. Then, the situation of 10 leading universities in the country was explained 

in terms of their funding principles. In addition, the study analyses the types of financing mechanisms 

and their impact on the behavior of decision-makers. In response to the second question, the types of 

resource allocation mechanisms, the most advanced global resource allocation models, and the 

resource allocation algorithm in higher education were analyzed. In response to the third question, 

how to finance and allocate resources in thirteen countries of the world, compared and through this 

comparative study, empirical teachings for higher education in Iran have been extracted and proposed. 

Keywords: Financial Security, Financial Resource Allocation, University Finance, Financial 

Development, University Budget. 
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 چکیده

منود  با مرور ناام. این پژوهش کیفی است یموزش عالآ  در مناب صیو تخص نیمأت یسازوکارها یپژوهش بررس نیا از هدف
به شرح زیور مطورح    ، سه پرسشاین اساس است. بر دهینمونه به انجام رس یکشورها یقیتطب سهیو مقا یعلم هایهمناب  و مقال

 شد:
 عالی چیست؟  مالی در آموزشترین مناب  و سازوکارهای تأمین مهم 
 اند؟ عالی کدام مالی در آموزش ب ترین الگوهای تخصیص منااصلی 
 ست؟یعالی چ مناب  در آموزش صیو تخص نیمأت یکشورها برا یتجرب یهاآموزه  

 یچگوونگ  ریثأو ابعاد گوناگون آن، از جمله تو  ییآموزش، شناسا یمال نیمأت یدر پاسخ به پرسش اول، شش منب  اصلها یافته
 یموال  نیمأت یکشور در ارتباط با مباد شرویدانشگاه پ 10 تیداده شدند. سپس وضع حیتوض رندگان،یگمیبر رفتار تصم یمال نیمأت

در پاسخ به پرسش شد.   یتحل رانیگمیآن بر رفتار تصم ریثأمالی و ت نیمأت یانواع سازوکارها عالوه بر این،داده شد.  حیآنها توض
 عوالی  در آموزش مناب  صیتخص تمیمناب  و الگور صیتخص یجهان یالگوها نیترشرویمناب ، پ صیتخص یانواع سازوکارهادوم، 
 نیو و از خوالل ا  سوه یکشوور جهوان، مقا   زدهیمناب  در سو  صیو تخص یمال نیمأت یچگونگدر پاسخ به پرسش سوم شد.  واکاوی
 . اندشده شنهادیاستخراج و پ ران،یا یآموزش عال یبرا یتجرب یهاآموزه ،یقیتطب یبررس

 .دانشگاهمالی، بودجه دانشگاه، توسعه مالی، مالیه  ی، تخصیص مناب مال تأمین ها:کلیدواژه
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 مسئله بیان

بوه اقتصواد    یاقتصواد سونت   رییو بوا تغ  ریاخ یهادر دهه
و  رییو تغ نیو ا نود یدر فرا یعوال  نقوش آمووزش   ان،یبندانش
از  اکنووون .[1]مهووم شووده اسووت  اریآن بسوو یسووازنووهینهاد

و اشاعه دانش نو در کنار  دیتول تا با رودیها انتاار مدانشگاه
 یاقتصادتوسعه  راستایتوانمند در  یآموختگاندانش پرورش

که توسعه جامعه ای [ به گونه3، 2]کنند  ینیآفرجامعه نقش
 یرا در گرو یو فرهنگ یاجتماع ،یدر ابعاد گوناگون اقتصاد

، در ایون . بوا وجوود   داننود یمو  یآن با کنش دانشگاه وندیپ
ها با دانشگاه 1330از اواسط دهه ویژه  ته، بههای گذشدهه

های مالی پویش آموده در سوطح    ها و آشوبتوجه به بحران
م بوا افوزایش میوزان جمعیوت دانشوجویی، بوا       أجهان و توو 

ها [ بنابراین، دولت7، 6های مالی جدی مواجه شدند ]چالش
 نیمأتحال توسعه دیگر توان  یافته و دردر کشورهای توسعه

 موضووع بوه   نیو را ندارنود. ا  یآموزش عال تیبا کفاکام  و 
 یهوواتیوومورأو م فیوظووا تیووفیانجووام بووا ک نوبووه خووود
بودند با  یمتک یرا که به شدت به مناب  عموم ییهادانشگاه

آنهوا را   یمحصوویت و خروجو   تیفید و ککرمشک  مواجه 
مشکالت اقتصوادی و   شیهمراه با افزا قرار داد. ریثأتحت ت

هوای  هوا، دانشوگاه  وزه نسو  چهوارم دانشوگاه   اجتماعی، امر
اند. این نس  فراتور از رابطوه متعوارف    مطرح شده 1اجتماعی

دولت، دانشگاه و صنعت با عم  در بستر محیطی و محلوی،  
 نیو در ادهود  توسعه محلی و جهانی را مورد توجه قرار موی 

کوه   اسوت  نیمهم دانشگاه ا یهاتیمورأاز م یکی ینوساز
 ظیو ترت نیو بوه ا [ 5را توانمنود سوازد ]   مح  و منطقه خوود 

در  یو توسوعه دانشوگاه   یآموزش عوال  یشیآما یزیربرنامه
 هیاست. نار افتهیاز قب   یشتریب اریبس تیسطح خرد، اهم

 یامنطقه یریپذنقش نیبر ا زیمارشال ن یصنعت یهاخوشه
 ینو یآفرو نقوش  یبوه توسوعه ملو    تواندیخود م یکه در جا

  .است دهکر دیکأت اریر شود، بسمنج زین یالمللنیب
انودازهای کوالن در ایوران نیوز     اسناد بایدستی و چشم

کید بر جایگاه نخست ایران در عرصه اقتصادی، علموی و  أت
هوای بوومی و ملوی    فناوری در سطح منطقه با حفظ ویژگی

نگرانووه همسووو بووا رویکردهووا و  دارنوود. ایوون گووزاره آینووده 
ای و در توسوعه منطقوه   های دانشگاه نسو  چهوارم  کارویژه

                                                                                      
1. Social universities 

. در ایون میوان، یکوی از    اسوت هوای جهوانی   محلی با افوق 
نس   ها بهدانشگاه یارتقاابزارهای کلیدی بسترسازی برای 

 جوه یو در نت یموال  نیمأتو  یداریضرورت توجه به پاچهارم، 
در ایون  منواب  اسوت.    صیو تخص نیمأت یهایوهدر ش رییتغ

مین و أاز تو دورنموایی جوام     شوده اسوت  پژوهش کوشش 
عالی برای بهبوود کوارکرد    مالی در آموزش تخصیص مناب 

 د.شوعالی ارائه  مالی ناام آموزش

 نظری مبانی

های مالی همه کشورهای جهان را در ها و آشوببحران
عالی با مشوکالتی مواجوه کورده     مالی آموزش مین مناب أت

از های مالی بسویاری  [ در مواجهه با این محدودیت4است ]
ها در هایی را با هدف آزادی بیشتر دانشگاهکشورها سیاست

 یی برای جوذب منواب   راهبردهامدیریت مناب  خود و تدوین 
همواره بوه  اما  [7اند ]گرفتهمالی از بخش خصوصی در پیش

 نووع مطورح بووده    نیو از ا ییهاپرسش یشناسنهیریلحاظ د
 ی؟خصوصو  ایو اسوت   یعمووم  یآموزش کوای  ایاست که آ

 ایو اسوت   یمالی آموزش بور عهوده بخوش خصوصو     مینأت
هوا و  دگاهیو د یریگفوق منجر به شک  یهاپرسش ؟یدولت
اسوت کوه هور کودام      شده یدر ناام آموزش یمتواد یآرا

 هوای . برخی توجیوه دارد اطرفداران و منتقدان خاص خود ر
عالی مبتنی بور پدیوده    ای دخالت دولت در بازار آموزشپایه

ست. شکست بازار وضعیتی اسوت کوه در آن   شکست بازار ا
تواند تخصیص بهینه و کارا داشوته باشود.   سازوکار بازار نمی

انجامنود  عالی موی  اهم مواردی که به شکست بازار آموزش
عووالی،  نوود از، آثووار یووا پیامودهای خووارجی آموووزش اعبوارت 
هوای  های بازدهی اجتمواعی بوایتر نسوبت بوه گزینوه     نر 

های کوایی  ، دارا بودن برخی از ویژگیگذاری رقیظسرمایه
 عوالی،  عمومی، وجود بازار سورمایه نواقص بورای آمووزش    

دستیابی به سرمایه انسانی برابر برای همه افراد، دستیابی به 
 برابری در درآمدها و عدالت اجتماعی، از این منار، آموزش

[ 3آیود ] مطلوب یوا شایسوته بوه حسواب موی      یعالی کایی
کایی شبه  ،این است که آموزش هاهی مناقشبندی کلجم 

ین ه ا. ویژگی کایی خصوصی باستدار( عمومی )ارجحیت
عالی مناف  شخصی بسویاری بورای    جهت است که آموزش

خصوصی نیسوت( ویژگوی کوایی     تمامدارد )اما فرد در پی
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که آثار اجتمواعی قابو  تووجهی     به این علت استعمومی 
 آورد. ها به ارمغان میی دولت)آثار خارجی ميبت( را برا

 نیمأشده و توجه به ضرورت دخالت و ت با وجود مراتظ ذکر
 های آموزشاساسی ناام مسائ یکی از  ،یعال آموزش یمال

کوه   استمالی دولتی  مناب  یتیکفابیعالی در سطح جهان 
عوالی در   هوای آمووزش  با توجه به نقش اساسی کوه ناوام  

ویوژه در   در رسیدن بوه توسوعه بوه   های گوناگون بومزیست
کننود پورداختن بوه ایون     کشورهای در حال توسعه ایفا موی 

مسووئله را بوویش از پوویش ضووروری سوواخته اسووت. همووواره 
موالی   مینأیک از منواب  تو   هایی از قبی  اینکه کدامپرسش
مین أند؟ سهم و میزان مشارکت بخش دولتی در تو ترمداکار

ین سازوکارهای تخصویص  مدترامنال  مالی چقدر باشد؟ کار
جویی و افزایش اثربخشی چیست؟ در بین مناب  برای صرفه

است. بنابراین هودف   ریزان مطرح بودهپژوهشگران و برنامه
و  نیمأتو  یاز سوازوکارها  یقو یتطب بررسوی  از این پژوهش،

است تا بر اسواس آن   یعال در آموزش یمال مناب  صیتخص
 یبرا یرهنمودهایورها، جربه کشتو  هیپا اتبر نار یو متک
 شود. ارائه رانیا یدر آموزش عال یگذاراستیس

 های پژوهشپرسش

 مالی در آمووزش ترین مناب  و سازوکارهای تأمین مهم 
 عالی چیست؟ 

 موالی در آمووزش  ترین الگوهای تخصیص مناب اصلی 
 اند؟ عالی کدام

 صیو تخصو  نیمأتو  یکشوورها بورا   یتجرب یهاآموزه 
  ست؟یعالی چ وزشمناب  در آم

 روش پژوهش

ی رکاربردی و بر حسظ نحوه گردآو ،هدف این پژوهش
های پژوهش از نوع اسنادی است. در تودوین پوژوهش   داده

اسوت.   اسوتفاده شوده   1منود کیفی حاضر از روش مرور ناام
مند بهترین نوع شناخته شده از انواع مرورهاسوت  مرور ناام

ای ارزیوابی و تلفیوق   منود بور  دنبال جسوتجوی ناوام   که به
هاست. انجام این مرور مسوتلزم رعایوت ضووابط و    پژوهش

با توجوه  [. 10است ] اصول راهنمای استاندارد و تعریف شده
                                                                                      
1. Systematic Review 

پوژوهش   نیو در ا یخاص مطالعوه، جامعوه آموار    تیبه ماه
 نیو مورتبط بوا ا   نوه یدر زم یمطالعوات پژوهشو   هیو شام  کل
و جو وجسوت  یتخصصو  یهوا دواژهیو است که با کل پژوهش
مطالعات و  3جو در عنوانواین مهم از طریق جستاند. شده

تورین مطالعوات   اسناد صورت گرفت. بر این اساس، مورتبط 
همسو با هدف پوژوهش بوا اسوتفاده از رویکورد هدفمنود و      

 راهبردقواوتی که در ادبیات پژوهش کیفی از آن به عنوان 
هوای زیوادی   شوود نمونوه  یواد موی   2چینگیری دستنمونه
دار ربا موضوع برخو 7که از برازشخاب شدند و مطالعاتی انت

 نیوی تعپوس از  مناوور،   نیو به ا ، کنار گذاشته شدند.نبودند
 مالی آمووزش  مناب  مینأهای تخصصی پژوهش: تکلیدواژه
هوای  در پایگواه  5عالی مالی آموزش د تخصیص مناب 6عالی

انی و گز، پرتال جام  علووم انسو  گیران، نورمَعلمی داخلید مَ
( و 7012-3312در بازه زموانی ) د 4های علمی خارجیپایگاه

عمو  آمود. عوالوه بور ایون       جو بوه و( جست3030-3000)
های منتشر شده، سایت هایباکوشش شد تا حد امکان کت

بایدستی در این زمینوه نیوز    المللی و اسنادهای بیندانشگاه
 ناور از مطرح شده به این روش،  هایبررسی شوند. تا انتقاد

هوای علموی   مغفول ماندن ادبیات منتشر شده غیر از پایگواه 
بورداری و  ( مرتف  شود. سپس بوا فویش  7)ادبیات خاکستری

هوای پوژوهش پاسوخ داده شود.     ها به پرسوش تحلی  یافته
های ملی بورای تحلیو  ییحوه    های انتخاب دانشگاهمالک

هوای  هوای کشوور در ناوام   بودجه پیشرو بودن این دانشگاه
هوای  المللی نسبت بوه دیگور دانشوگاه   بندی ملی و بینبهرت

توانود آینوه   می هاکشور است. بنابراین، عملکرد این دانشگاه
عالی ایران باشد. بر این اسواس،   نمای عملکرد آموزشتمام

هوا اهمیوت زیوادی دارد.    تحلی  مسائ  مالی ایون دانشوگاه  
ردی المللی بوا توجوه مووا   های انتخاب کشورهای بینمالک

عوالی، پراکنودگی    نایر: ساختار و شیوه حکمرانوی آمووزش  
ها بوود.  عالی آن مین مناب  مالی آموزشأجغرافیایی و نحوه ت

و هوم کشوورهای    یافتهبر این اساس، هم کشورهای توسعه
                                                                                      
2. Search Tittle 

3. Berry Picking Strategies 

4. Fitness 

5. Funding for Higher Education 

6. Allocation of Funds in Higher Education  

7. Science Direct, Springer, Wiley Online Library, ERIC, 

Sage Journals, Emerald   

8. Gray literature 
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نگوری  حال توسعه انتخاب شودند توا از طریوق چندگانوه     در
رای های بهتری را بتر زیست آزمودهضمن ارائه شمای کلی

سازد هم نین یکی از راهبردهای عالی فراهم  ناام آموزش
هوای کیفوی، راهبورد تيلیوث     اساسی اعتباربخشوی بوه داده  

ن پژوهشگرا است که یتیکه مربوط به موقع است 1چندگانه
ای و از منوواب  داده هوواهو مشوواهد هادر واکوواوی مسووتند 
هووا را اسووتفاده و نتووایج حاصوو  از آن جغرافیاهووای گونوواگون

 رکیظ کنند. ت

 هایافته

 مالی در آمووزش  مینأترین مناب  و سازوکارهای تمهم 
 عالی چیست؟

 یا ی کر ییر ع عا ی یاابع تییین

عوالی از منواب  مختلفوی     مالی ناوام آمووزش   مینأدر ت
( منواب   1بندید شود که به طور کلی در دو دستهاستفاده می
از گیرنود.  موی دولتی )خصوصی( جای ( مناب  غیر3دولتی و 
موالی   کننوده اصولی منواب    أمینی تو الدیمو  30توا   40دهه 
دولت و بودجوه دولتوی    اکير کشورها، در یآموزش هایناام

 مین منواب  أبود و اما به مرور زمان، میزان مداخله دولت در ت
ثیر مشارکت بخش خصوصی اعم از فراگیران، أمالی تحت ت

گرفوت و سوهم ایون     فرمایان اقتصادی قرارو کار هاخانواده
بخش افزایش یافت. به طور کلوی، تحوویت موذکور، سوه     

هوا در  موالی دولوت   ( کاهش تووان 1اند: اساسی داشته أمنش
 مدی شودید مودیریت  ا( ناکار3مالی آموزشد  مینأاستمرار ت

به  ضروری نبودن عالی و پاسخگو دولتی واحدهای آموزش
وصووی ( افووزایش منوواف  خص 2نفعووان و ذی هووایانتاار
[ 11نفعوان ] گذاری در آموزش و آگواهی بیشوتر ذی  سرمایه
عوالی در شوش دسوته     مالی آمووزش  مینأترین مناب  تمهم
 .است بندی شدهطبقه

هووای کشووورهای در بسوویاری از دانشووگاه ا ممف( شمم رنه 
مختلف از جمله )انگلستان، اسپانیا، چک و غیره( با افوزایش  

و شوهریه   افوت ی کواهش  یکمک دولتو  یمناب  مالها، تنش
[ بوا  13دانشجویان را به شوک  حوداکيری افوزایش دادنود ]    

راهکاری بورای   انندسیاست افزایش شهریه به م ،وجود این
                                                                                      
1. Multiple Triangulation 

ای شوده ها، سیاسوت توومین  های مالی دانشگاهرف  کاستی
بر  فراوانی یمنف ریتأث دانشگاهدر  هیشهر شیافزایست زیرا ن

دارد. جویان دانشوونووام، میووزان مشووارکت و دسترسووی ثبووت
دهنود کوه افوزایش    های مطالعاتی بسیاری نشوان موی  یافته

نوام دانشوجویان در   ثیر منفی بر مشوارکت و ثبوت  أشهریه ت
میزان شهریه در  شیافزا[ بنابراین با 12عالی دارد ] آموزش
عوالی   آمووزش  یاصول  یهوا تیو مأمور ها، یکوی از دانشگاه

نی در دسترسی آزاد و مشارکت همگوا  شود کهمخدوش می
هوای  کموک بای رفتن شهریه  اگر با بنابراین[ 17است ] آن
قوادر بوه    هوا ناعطوا نشوود آ   کم درآمود  به دانشجویان مالی

[ بر این اسواس،  16] نخواهند بود عالی مشارکت در آموزش
ها خود به ها عالوه کاهش میزان شهریهبسیاری از دانشگاه

هوای  یههای مالی به دانشجویان هم ون بورسو ارائه کمک
و یا  3های کمک مالی مبتنی بر شایستگیتحصیلی یا برنامه

ای از مطالعوات،  اند. مجموعه گستردهپرداخته 2مبتنی بر نیاز
هوای موالی را بور میوزان     هوای کموک  ثیر ميبت سیاسوت أت

دهنود  مشارکت دانشجویان و بهبود عملکردشان نشان موی 
  د[15]

با استفاده عالی  مالی آموزش مینأت ب( بخش خصرصی 
خصوصی انجام  ها[و بنگاه هاثسسه]مهای بخش از ظرفیت

های اقتصادی به مقیاس شود. اما با توجه به وجود صرفهمی
رفتن هزینه عوام  آموزشی و افزایش هزینه متوسوط   و بای

تولید بعد از نقطه بهینه و منطقه فعالیوت اقتصوادی، دیگور    
بخش خصوصی تمایلی مد نیست بنابراین اسازوکار بازار کار
ميبت  یامدهایپ ای ایوجود مزا ن،یعالوه بر ابه ورود ندارند. 

 یاز منواف  خصوصو   یو جدا شودن منواف  اجتمواع    یخارج
و مناسوظ عرضوه    نهیکه حد به شودیباعث م یعال آموزش

انجوام نشوود    یبخش خصوصو  ایتوسط بازار  یآموزش عال
 دهیو فا و نوه یدر محاسوبات هز  یبازار و بخش خصوصو  رایز

را، که بوه شوک  تقاضوا در بوازار      یخود فقط مناف  خصوص
 آمووزش  یو مناف  اجتمواع  رندیگیدر نار م شود،یظاهر م

مبواحيی دیگور از جملوه عودالت      .کننود یرا لحاظ نمو  یعال
هوای  آموزشی و برابری در برخورداری از آموزش نیز چالش

 دروی مشارکت یکسویه بخش خصوصی است دیگر پیش
                                                                                      
2. Merit 

3. Need-Based 
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 منواب  کوه  است  یثر مالثمیکی از ابزارهای  قرنات یر ج(
کنود. در کشوورهای   ها توومین موی  پایدار را برای دانشگاه
ی غیرقابووو  تفکیوووک در هوووایووویداراغربوووی موقوفوووات 

توانند به صوورت وجوه   آیند و میگذاری به شمار میسرمایه
باشوند کوه بوه     هوا یوی دارانقد، اوراق بهادار، امالک و سایر 

[ از 14شوند ]ها اهدا میای خیریه به سازمانهعنوان کمک
( اسوتفاده  1موالی از طریوق خیوریند     مینأجمله مشکالت ت

کووافی بوور اداره نانامناسووظ از موقوفووات بووه دلیوو  ناووارت 
این احتمال وجود دارد که موقوفوات در   رایوقوفات است زم

بورداری قورار گیورد کوه مودنار      مصارف دیگری مورد بهره
آگاهی خیریند مطابق آموار  نا( 3استد  نبوده واقف یا واقفان

و اطالعات موقوفات آموزشی مشخص شده است که اقبال 
سویس و تعمیراتوی بورای    أهوای ت خیرین نسوبت بوه وقوف   

هوا  های دینی بیشتر از توجه آنان بوه توسوعه دانشوگاه   حوزه
رسوانی  اطوالع است یکی از دیی  عمده این موضووع   بوده

موالی   مینأت جایگواه وقوف در تو   مناسظ نسبت به اهمیو نا
 د[17] استها دانشگاه

بوه  را دولت به اشوکال مختلفوی بودجوه     ک( برکجه کی تی 
. کشوورهای اسوکاندیناوی   دهود موی هوا تخصویص   دانشگاه

نود کوه   امعدود کشورهای )دانمارک، نروژ، سوئد و فنالند( از
عالی  های آموزشی با کیفیت را در آموزشاند برنامهتوانسته

  د[14کارگیری کام  مناب  دولتی ارائه کنند ]ا بهب

گیووری بووا جهووت  ( نممریع یحصممر ت ی خممدیات  
 شود. ها به سمت بازار انجام میدستاوردهای دانشگاه

کشوور بوا    یشرویپ هایدانشگاه (1در ادامه در جدول )
موالی بخوش    مینأسهم ت، 1237بودجه سال  حهیی  یتحل
و اسوتخراج   کیو تفکبوه  ها نآ یاختصاص یو درآمدها یدولت

 .محاسبه شد

 
 

 *0338های پیشروی کشور در سال مالی دولتی و درامدهای دانشگاهسهم تأمین  .0جدول 

 عنوان

مجموع 

های بخش هزینه

 عمومی

کل 

 هاهزینه

سهم بودجه 

 1دولتی

 )درصد(

درآمد حاصل 

از فروش 

خدمات 

آموزشی و 

 فرهنگی

درآمد 

حاصل از 

خدمات 

 پژوهشی

د درآم

حاصل از 

فروش سایر 

 خدمات

درآمد 

حاصل از 

خدمات 

رفاهی 

 دانشجو

 191921 924429 493041 1344942 90/49 9،941،294 4،093،434 دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی 

 شریف
2149904 4304904 49/49 111/211 111/139/1 111/44 111/04 

دانشگاه شهید 

 بهشتی
2،432،440 4،944،440 24/43 411،111 411،111 243،111 44،111 

 41،111 101،111 221،111 311،111 24/01 2،923،494 2،143،494 دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه تربیت 

 مدرس
2،993،000 4،491،900 43/94 249،411 191،411 0،011 14،211 

دانشگاه خواجه 

 نصیر
1،123،991 1،343،991 49/09 121،111 111،111 43،111 24،111 

اه عالمه دانشگ

 طیاطبایی
1،401،124 2،441،124 42/41 441،111 111،111 341111 41،111 

 44،111 34،111 111،111 221،111 91/91 2،194،201 1،494،201 دانشگاه خوارزمی

 ییحه بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور و محاسبات پژوهش یابع 
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شود کوه  یساله و بیشتر اطالق م 16بیکار به تمام افراد 
د ولی شغ  یا منب  درآمدی نداشته باشوند.  نجویای کار باش

 کوار  شود که عرضوه نیوروی  بیکاری در شرایطی محقق می
 

 دهد هم نوان در ناوام آمووزش   ( نشان می1برایند جدول )
مالی بور عهوده دولوت اسوت      مینأعالی ایران سهم غالظ ت

از  نیمأتسلط تمختلط و با  رانیحاکم بر کشور ا یناام مال)
ی( کوه بیشوترین ایون میوزان در بوین      مح  بودجوه عمووم  

های مورد مطالعه مربوط به دانشگاه تربیت مودرس  دانشگاه
و کمترین سهم بخش دولتی مربووط بوه دانشوگاه صونعتی     

کورد بوایترین میوزان    . از نار ک  میزان هزینهاستشریف 
ربوط هزینه مربوط به دانشگاه تهران و کمترین میزان آن م

. سوهم درآمود حاصو  از    اسوت به دانشگاه صنعتی شوریف  
ی در دانشووگاه تهووران و فرهنگوو یخوودمات آموزشووفووروش 

تورین میوزان   بایترین میزان و دانشگاه خواجه نصیر پوایین 
ی دانشگاه صونعتی  خدمات پژوهشاست. در درآمد حاص  از 

هوای عالموه طباطبوائی و    شریف بایترین میزان و دانشگاه
ه طووور مشووترک کمتوورین میووزان را بووه خووود خوووارزمی بوو
 خودمات  ریدرآمود حاصو  از فوروش سوا    اند. اختصاص داده

بیشترین میزان مربوط به دانشگاه تهران و کمتورین میوزان   
درآمود حاصو  از   متعلق به دانشگاه تربیوت مودرس اسوت.    

بایترین میزان به دانشگاه تهوران و   دانشجو یخدمات رفاه
شود. در  اه تربیت مدرس مربوط موی ترین آن به دانشگپایین
ی بایترین بورای  بخش عموم یهانهیمجموع هزبندی رتبه

 تیو دانشوگاه ترب تورین مربووط بوه    دانشگاه تهران و پوایین 
 شد. می مدرس

 

 0338کشور در سال  یشرویپ یهادانشگاهدر ورد بودجه کل ا. بر2جدول 

 یعموم یهانهیهز نام دانشگاه
 یهانهیهز

 یاختصاص
 هاییرادا

 برایند کلی

 یهانهیهز

 ی )درصد(عموم

 یهانهیهز

 ی )درصد(اختصاص

 هاییدارا

 )درصد(

 11 29 41 1،194،394 4،144،041 4،093،434 دانشگاه تهران

 4 43 41 210،499 1،313،211 2،432،440 دانشگاه شهید بهشتی

 4 11 93 93،443 141،111 1،293،221 دانشگاه الزارا

 9 10 03 190،411 311،111 1،494،201 خوارزمی دانشگاه

 4 13 91 231،319 390،211 2،993،000 دانشگاه تربیت مدرس

 11 20 44 420،994 901،111 2143494 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 4 42 44 149،941 914،111 1،913،444 دانشگاه عل  و صنعت

 محاسبات پژوهشو  ییحه بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور یابع 
 

درصود از مصوارف مربووط بوه      73در دانشگاه تهران حدود 
و  یدرصد آن از محو  منواب  عمووم    51است که  یانهیهز
 11شوده اسوت و    نیمأتو  یاز مح  درآمود اختصاصو   یمابق

 افتوه یدانشوگاه اختصواص    یاهیبه مصارف سرما زیدرصد ن
درصد از مصوارف   36حدود در دانشگاه شهید بهشتی است. 

درصود آن از محو  منواب      51است که  یانهیمربوط به هز
شده اسوت   نیمأت یاز مح  درآمد اختصاص یو مابق یعموم
دانشوگاه اختصواص    یاهیبه مصوارف سورما   زیدرصد ن 6و 
درصود از مصوارف    37حودود   . در دانشگاه الزهرااست افتهی

درصود آن از محو  منواب      77است که  یانهیمربوط به هز
شده اسوت   نیمأت یاز مح  درآمد اختصاص یقو ماب یعموم
دانشوگاه اختصواص    یاهیبه مصوارف سورما   زیدرصد ن 5و 
 است. افتهی
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 به درصد 2103-2108چند دانشگاه برتر جهان در سال  درآمدیسهم منابع  .3جدول 

 ها و میزان آنهامالی دانشگاهمنابع  دانشگاه مورد مطالعه

 جیکمبر
اای مالی (/ کمک14(/ شهریه )14(/ خدمات نشر )22(/ خدمات ارزیابی )20قرارداداا ) و اتیتحقیق اایازینهکمک

 (1گذاری )(/ درآمد حاصل از سرمایه4(/ موقوفات )0(/ سایر درآمداا )9)

 ام آی تی

 از تیحما(/ 20) نینکویل شگاهیآزما یدرآمد پژواش(/ 4) ایادا(/ 11) هیشهر(/ 19) ااسیپرد یدرآمد پژواش

( و سایر 4) خالص یااییبازپرداخت دارا(/ 4(/ منابع کمکی )4) خدمات(/ 1) اوشمند یااپژواش(/ 24ی )گذارهیسرما

 (2اا )برنامه

 (10(/ سایر منابع )21(/ شهریه )9(/ ادایا )44(/ موقوفات )19حمایت اسپانسراا ) ااروارد

 (3اری )گذ(/ وقف، ادایا و سرمایه41(/ پژواش )44شهریه ) یورک

 (0گذاری )(/ وقف، ادایا و سرمایه44(/ پژواش )41شهریه ) تورنتو

 (14) یگذارهیو سرما ای(/ وقف، ادا39(/ پژواش )41) هیشهر بریتیش کلمبیا

 (11) یگذارهیو سرما ای(/ وقف، ادا44(/ پژواش )14) هیشهر آکسفورد

 (24) یارگذهیو سرما ای(/ وقف، ادا11(/ پژواش )0) هیشهر توکیو

 های منتخظهای دانشگاهاطالعات موجود در پایگاه یابع 
 

مین موووالی أای از منووواب  تووو( خالصوووه2در جووودول )
هوا  جهان بیان شده است. ایون یافتوه   یهای پیشرودانشگاه

نشووان از کوواهش سووهم بخووش دولتووی و توسووعه درآموودی 
 ها دارد.دانشگاه

 عا ییا ی ییر ع  سا یرارااو یاابع

 موالی بوه دو دسوتهد    مینأکلی، سوازوکارهای تو   به طور
 عووالی و آموووزش هووایثسسووه( وابسووته بووه عملکوورد م 1
شوند کوه اثورات   تقسیم می هاثسسه( مستق  از عملکرد م3

 آموزش هایثسسهگیران و عملکرد من بر رفتار تصمیمافراو
مین مسوتق  از عملکورد باشود    أعالی دارند. اگر سوازوکار تو  

کرد آن حساسیت خصوص چگونگی هزینهگیران در تصمیم
طب  به کیفیت ورودی، فرایندها و ه و دقت ناری ندارند و ب

کووارایی،  ناوورعووالی )از  هووای واحوودهای آموووزشسووتانده
شود. اثربخشی و انطباق با نیازهای واقعی جامعه( توجه نمی

شوود  مد منتج موی اعالی ناکار این امر به ایجاد ناام آموزش
مین بووه عملکوورد أچووه سووازوکارهای تووکس هووررعامووا بوو

وابسته باشد در این صورت حساسویت و دقوت    هایهسسثم
شوود و  کرد آن مینار بیشتری در خصوص چگونگی هزینه

سازی مناب  و اثربخشی بیشوتر  گیران به دنبال بهینهتصمیم
گیوران  د و رفتار تصمیمانعالی های واحدهای آموزشستانده

گیوران  وع سازوکار به رفتار تصمیممتفاوت خواهد شد. این ن

از مناوور کننوود. دهوود و مطووابق آن رفتووار موویجهووت مووی
روش را از  ایو ده نووع   تووان یمو  ،یموال  نیمأتو  یشناسنوع
هوا بور   مالی دانشگاه مین مناب أت که به متمایز کرد گریکدی

موالی دانشوگاه بور     مین منواب  أزنید تو اساس مذاکره و چانه
هوا بور   مالی دانشوگاه  مین مناب أها، تاساس فرمولی از نهاده

ها بر مالی دانشگاه مین مناب أسرانه دانشجو، ت اساس هزینه
خریوود خوودمات و  هووا، پوویش آناسوواس عملکوورد عمووومی  

دولوت، سوفارش خودمت و     از طورف ها محصویت دانشگاه
ها، پرداخت کوپن به دانشجویان بورای  محصول به دانشگاه

عووض مسوتقیم و   بودون  های مکها، کنام در دانشگاهثبت
اعطای بورسیه تحصیلی بوه دانشوجویان، معافیوت مالیواتی     

کنندگان شهریه و پرداخت وام با بازپرداخت مشروط پرداخت
 .[13شوند ]بندی میبر کسظ درآمد تقسیم

 موالی   ترین سازوکارها و الگوهای تخصیص مناب مهم
 شوند؟عالی به چند دسته تقسیم می در آموزش

ابتدا شمای کلی از جایگاه تخصیص منواب  موالی در    در
آن بوه تفکیوک    یشود سوپس اجوزا  آموزش عالی اشاره می
 [د11تشریح خواهد شد ]
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 عالی . بازنمایی جایگاه تخصیص منابع در آموزش0نگاره 

 عا ی سا یرارااو تخصیص یاابع کر ییر ع

مودار  انواع سازوکارهای تخصیص با دو رویکورد عرضوه  
مودار )مشوارکت   کت مستقیم توسط دولوت( و تقاضوا  )مشار
 3رنگ بخش خصوصی بوا هودایت بخشوی دولتوی( بوه      پر

محووور، محووورد فراگیردرسوویمحووورد برنامووهسسووهثدسووتهد م
محووور، محووور، فعالیووتمحووور، پیاموودمحووور، سووتاندهنهوواده

[ کاربسوت  11] شووند یمو  میتقسمحور محور و نیازاستاندارد
هوای  رها آثوار و پیامودها و شویوه   هر کودام از ایون سوازوکا   

مدیریتی متفاوتی را در پی دارد. کارایی و اثربخشی متفاوتی 
گوذارد. بورای نمونوه در سوازوکار     نیز از خود بور جوای موی   

محور، هر ایالت چارچوب خاصی برای راهنمایی بوه  ثسسهم
مالی ویوژه   های تخصیص مناب سمت فرایند تدوین فرمول

کنوود و در واقوو   ین موویآموزشووی تعیوو  هووایهسسووثم
 گیرند که چگونه منواب  گذاران و مدیران تصمیم میسیاست

مختلف تخصیص یابد بر این سویاق،  های مثسسهمالی بین 
هووای ای در حوود تخصویص مووالی منطقوه  تخصویص منواب   

 .[30کند ]ای تغییر پیدا میسسهثم

 عا ی ا گرااو تخصیص کر ییر ع

هوا  مالی به دانشوگاه  ترین الگوهای تخصیص مناب مهم
 .شوددر ادامه تشریح می

پایه اصولی   ( 1سا رانه )برریرراتیایدل کنرا  .1

 هوای آمووزش  این الگو تخصیص بودجه کام  مثسسوه 

                                                                                      
1. Bureaucratic Financing 

عالی از مناب  دولتی است. در این حالت دولت بوه طوور   
مستقیم با استفاده از ابزارهای قانونی و موالی بور کلیوه    

گوذارد. ایون مسوئله    أثیر میهای فعالیت دانشگاه تحوزه
هوا،  گوروه هوا را از ناورد تعوداد    تواند ساختار دانشگاهمی

کارکنان، دانشجویان پذیرفته شده و غیوره متوأثر سوازد    
هوا  مالی دانشگاه مناب  استفاده اززیرا نهادهای دولتی با 

هوا خوود   هوا نیوز بور دارایوی    کنند دانشوگاه را کنترل می
در اص  دستورهای دولتی را  مدت ندارند ومدیریت بلند

دهنود. بوا وجوود ایون،     عالی انجام میدر زمینه آموزش 
هوای  دولت ممکن است وظایف خاصوی را بوه دسوتگاه   

ها و غیره( واگذار کند ها، کمیسیونناارتی دیگر )کمیته
کننود.  که نمایندگان جامعه دانشگاهی در آن شرکت می

ان بورای  های این مدل کسظ اطمینو ترین مزیتاز مهم
سازی نیروی انسوانی متخصوص   دولت در تأمین و آماده

های این مدل بر مورد نیاز آن است. با وجود ایند ضعف
موالی بوه   گیرد. در این مدل، تأمین مزیت آن پیشی می

شک  دقیق و متمرکز ]در چارچوب هنجارهوا و قووانین   
شوود کوه اسوتقالل نهوادی و آزادی     دولتی[ انجام موی 

ها گیریسازی و تصمیمهیان را در تصمیمعلمی دانشگا
عالی وابسوته  های آموزش کند، بنابراین نااممحدود می

شووند و بورای ضومانت اجرایوی     به قدرت سیاسوی موی  
موالی  شوند منواب   های سیاسی به کار گرفته میتصمیم

هوا  هوای سوال گذشوته بوه دانشوگاه     نیز بر اسواس داده 
یرات مالی طی زموان  آنکه به تغییابند ]بیاختصاص می
 [. 31توجه شود[ ]
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 عالیمالی در آموزش  . مدل بوروکراتیک در تخصیص منابع2نگاره 

 

 هوای هسسو ثمودلی کوه م    1یدل کان مگاای/ رما جی   .3
کننود. بنوابراین   عالی از دولت یارانه دریافت می آموزش
عالی برای جذب وجووه خصوصوی    آموزش هایمثسسه

درآمد خدمات ارائوه شوده در    )از طریق پرداخت شهریه،
هوا، اجورای تحقیقوات علموی بوا سوایر واحودها،        پروژه
هوای تحصویلی( آزادانوه و از حقووقی     ها و بورسبرنامه

برخودارند. این مدل بر پایه اعتماد متقاب  بین دولوت و  
 هوا ثسسوه عالی است بنابراین به م آموزش هایمثسسه

خود استقالل  هایشود که در تصمیماین اختیار داده می

چگونوه و کجوا    کوه  رنود یبگ میو خود تصمداشته باشند 
در این الگو نیوز  با وجود این، مناب  خود را مصرف کنند. 

عوالی دولتوی    آمووزش  هایثسسهبخش اعام بودجه م
اسووت ولووی مسووئولیت توزیوو  و اسووتفاده از منوواب  بووه  

چنوین فراینودی نیازمنود     اسوت.  واگذار شوده  هاثسسهم
مراتبوی  س هورم سلسوله  أای در ریت حرفوه الگوی مدیر

است که توسط کارکنوان و دانشوجویان انتخواب شوده     
 .[31]باشد 

 

 

 مالیکالجی در تخصیص منابع  . مدل دانشگاهی/3نگاره 

 

1یدل تخصیص یا ی با ار .2

شرط اصلی ایون مودل   پیش  3
عوالی اسوت. ایون رقابوت بوا       رقابت در سیستم آموزش
گیورد کوه بوه اشوکال     ت موی تعیین میزان شهریه صور

                                                                                      
1. Collegial Model 

2. Market Model of Financing 

گذاری یک دوره/ برنامه شود. قیمتگوناگونی انجام می
تحصیلی متناظر با سطح کیفی آن مشوقی برای انتخاب 

ترین خطر انحراف دانشجویان است. در این مدل، بزرگ
 ، زیورا کارکردها به سمت نتایج مورد انتاار بوازار اسوت  

 دیگوور در ایوون الگووو کنشووگر اصوولی دولووت نیسووت و  
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  جوو بورای منواب    وعالی در جسوت  آموزش هایثسسهم
 

فی خود و توأمین  عملکرد کی یمالی متنوعی برای ارتقا

 .[31ند ]نیازهای بازار
 

 
 محورمالی بازار . مدل تخصیص منابع0نگاره 

 .است [ آمده33( با اقتباس از منب  ]7نقد و تحلی  الگوهای فوق در جدول )

 هامالی به دانشگاه تخصیص منابع وهای. نقد و تحلیل الگ0جدول 

 کنندهبخش تأمین توصیف

؛ ایچ نهادی کنترل و تعیین میزان شهریه را برعهده در تعادل یو خصوص یبازار آزاد نرخ بازده اجتماع  یشرا

شرکت  یاکوپن بر قیاز طر انیبه دانشیو ارانهعالی ندارند؛ ی اا ایچگونه حمایت و دخالتی در آموزشندارد؛ ایالت

نظارت و کنترل وجود  یبرا یالتیا ییپاسخگو س یمکان چیاشود؛ شان اعطا میمورد نظر خود اای سسهدر م

 یمال یااو کمک انیدانشیو در جذب اا سسهم؛ داندگان آموزشامه ارائه یبرا یدسترس یآزاد؛ ندارد

 .پردازندیبه رقابت م یقاتیتحق

 بخش خصوصی

اا اا؛ دولتکنترل شده دولت یاانامنمایندگان دولت؛ ثبت انندمراکز دولتی به م ریزی دقیق دولت؛برنامه

و  یآموزش یزیربرنامهدر کنترل کامل دولت ؛ رقابت در بازار وجود ندارداا؛ کننده نیازاا به دانشگاهدیکته

حاصل  نانیاطم ااه سسم یایداد تا از مزایکارمندان دولت را سازمان ماا، ؛ دولتآموزش یدیتول ینداایافر

 چیا؛ ستندین النیالتحصفارغ ینرقابت باییاد میاز به  انیکارفرما؛ دکنمی نییتعرا  دولت حقوق و دستمزدد؛ کن

 .وجود ندارد تیفیبر اساس ک یمراکز دانشگاا نیب یتفاوت

 بخش دولتی

 نییخود را تع یاانهیاز ااهسس م؛ انتخابگر انیدانشیو؛ بر بازار یمبتن ییپاسخگو؛ منبع وجود ندارد تیمحدود

به بازار کار برنامه وام مشروط  نانیاطم؛ کندمی نییتع ااهسس م نهیدولت سه  خود را مستقل از از؛ کنندمی

 .درآمد

آمیخته )ترکیبی از دولت و 

بخش خصوصی و به شکل 

 یارانه(

 [33ناکامورا یانگ و پاول ] یابع 
 

 

یما ی   صمیص یامابع   بادو کنگر ا گراماو تخ تقسی، .7

شووام  سووه  [ کووه 32] و آلبرشووت درمنیووزالگوووی 
  است: رمجموعهیز

حوال توسوعه    این الگو در بیشتر کشوورهای در  ا ف( کی تی 
های دولتی تمام بودجه خود را از دولت جریان دارد. دانشگاه

کننوود و دولووت حتووی یارانووه هزینووه زنوودگی  دریافووت مووی
هوای  بنوابراین بودجوه  کننود.  دانشجویان را نیز پرداخت می

ها منتقو   ها به دانشگاهاز وزارتخانه عمومی به طور مستقیم
 شوند.می
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 مالیالگوی دولتی زیدرمن و آلبرشت در تخصیص منابع  .5نگاره 

 

نهادهوای   اننود هوا بوه م  دانشگاه ازناه  1ب( ا گرو با نابی
هوا بوه عنووان    آنتوان بوه  شوند که میخدماتی محسوب می

رسانی گسترده بوه جامعوه و اقتصواد    برای خدمت یینهادها
های تجاری قلمداد کرد ها را شرکتآنتوان اعتماد و هم می

دهند. ایون سیسوتم   که برای مناف  افراد خدماتی را ارائه می
بیشتر در کشورهای اروپایی جریان دارد. در ایون الگوو هوم    

 دهی دولت و هم پرداخت شهریه دانشجویان وجود دارد.وام
 

 مالی برای آموزش نخست، مناب که، نیالگو ا نیاسه مزیت  
نودد دوم،  پرداز دانشوجویان شوهریه   زیراشود عالی ایجاد می

دهند و سووم،  ها به تقاضاهای دانشجویان پاسخ میدانشگاه
ها مجبورند برای جذب دانشجو با یکدیگر به رقابت دانشگاه

چنوین اسوتدیل   بپردازند )از نار قیمت، کیفیت آمووزش( و  
شود که سیستم دانشوگاهی مبتنوی بور تقاضوا، کوارایی      می

 بیشتر و ارتباط با اجتماع دارد. 
 

 

 مالیالگوی بازیابی هزینه زیدرمن و آلبرشت در تخصیص منابع  .2نگاره 

 

1ج( ا گرو تارع کرییدو

هوا بوا ایجواد    بسیاری از دانشگاه  3
بخشوی بوه   ل تنووع های جدید به دنبادرآمد از طریق فعالیت

 هوای ها شام  ارائه دورهاین فعالیت .ندای مالی خوددرآمده

 

                                                                                      
1. Cost-Recovery 

2. Revenue Diversification 

بوا   یکواربرد  قوات یتحق یقراردادهوا ای، مودت حرفوه  کوتاه
بووورداری از بهوووره نیوووزای و ، خووودمات مشووواورهصووونعت
هوای موالی و   آموختگان در صونعت و اهودای کموک   دانش

 موقوفات است. 
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 مالی  رمن و آلبرشت در تخصیص منابع. الگوی تنوع درآمدی زید7نگاره 

 

ایون  عما ی    ا گرو ترریبی تخصیص یاابع کر ییر ع .6
حوالتی اسوت کوه    ، 1د ربو  اول ماتریس چهار حالت دارد

های متمرکز دولتی و تخصیص مناب  در چارچوب برنامه
شودد ربو   سسه انجام میثبر اساس نیازهای مالی هر م

یص مناب  از طرف نماینگر حالتی که در آن تخص ،3دوم
دولت بر اساس کیفیت محصویت آموزشی و پژوهشوی  

 کننده شرایطی کوه در  ، بیان2هر دانشگاه استد رب  سوم
 

آن ناووام بووازار تخصوویص منوواب  بوور اسوواس کیفیووت   
سسوه  ثمحصویت آموزشی و پژوهشی و عملکرد هور م 

کوه در  حاکی از وضوعیتی   ،7دهد و رب  چهارمانجام می
عوالی در   آمووزش  هوای به مثسسوه آن تخصیص مناب  

چووارچوب سووازوکار ناووام بووازار و بوور اسوواس نیازهووا و 
شوود  های مصرف کننده )دانشجو( انجام موی درخواست

[37]. 
 

 

 1عالی ماتریس چهار بعدی الگوی ترکیبی تخصیص منابع در آموزش .8نگاره 

 

                                                                                                                                                                                          
1. Q1   2. Q2   3. Q3   4. Q4 
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 عا یا گررنت، تخصیص کر ییر ع 

هوای مربووط   سیاست الگوریتم، عملیاتی شدن اهداف و
به سازوکارها به کمک فرمول یا الگوهای ریاضی است. این 
امر مستلزم دو وجه کلیدی: عناصر الگو و روابط میوان هور   

مالی قاب  تخصویص اسوت. در ایون     یک از عناصر با مناب 
ترین متغیر در نار های آموزشی به عنوان مهمرابطه ستانده
ی الگوریتم تخصیص منواب   اجرای هایند. الزامشوگرفته می

( ایجواد  3زدایوید  ( تمرکوز 1شودد به چهار بخش تقسیم می
( ارزشویابی و بوازنگری مسوتمر در    2ناام ناارت اثربخشد 

ناووام آموووزش و  ( ایجوواد 7فرمووول تخصوویص منوواب  و  
انودرکاران مسوائ    ثثر برای مسئوین و دستافزایی مدانش
 .[11مالی ]

 صیو تخصو  نیمأتو  یکشوورها بورا   یتجرب یهاآموزه 
 ست؟یعالی چ مناب  در آموزش

 تیبر وضع یپرسش، ابتدا مرور اجمال نیپاسخ به ا یبرا
 یبرا ییو سپس راهکارها شودیچند کشور منتخظ انجام م

 خواهد شد. شنهادیپ رانیا

 عا ی چاد ر رریا ی کر ییر ع یاابع تییین 

 عالی ایرلند در حال حاضور بوه  سیستم آموزش   انر اد  .1
هوای  صورت ترکیبی از بودجه مستقیم دولتی و شوهریه 

شود. این در حالی اسوت کوه   مالی میدانشجویی تأمین 
این کشور در گذشته در بین کشورهای عووو سوازمان   

های وام دانشجویی همکاری و توسعه اقتصادی با برنامه
هوای  همراه نبوده است این مسئله از یوک سوو نگرانوی   

دیت دسترسی و مشکالت برای زیادی را در مورد محدو
است و  درآمد به وجود آوردههای دانشجویان کمخانواده

حلوی بورای   راه انندها به ماز سوی دیگر افزایش شهریه
ها در عالی در سیاست مالی سیستم آموزش مین مناب أت

اسوت   است که این فشارها سبظ شوده  نار گرفته شده
دانشجویی بپوردازد   هایدولت ایرلند به بررسی طرح وام

 د[36]
بوه   1370سیستم دانشوگاهی روسویه توا دهوه      ریسیه  .3

شک  رایگان برای دانشجویان طبق قانون اساسی ایون  
هوای اقتصوادی در   شد اما با ایجاد بحرانکشور ارائه می
 بودجوه آمووزش   1330و اوایو  دهوه    1370اواخر دهه 
درصود کواهش یافوت بوا وجوود اینکوه        70عالی حدود 

درصد  10نام دانشجویان حدود ر با آن میزان ثبتمتناظ

افزایش یافته بود. بنابراین برای پاسخگویی به تقاضوای  
عوالی و بوا توجوه بوه تغییورات       اجتماعی بایی آموزش

درآموودی دولووت، دانشووجویان مکلووف شوودند بخشووی از 
دولت  بنابراین[ 35های تحصیلی خود را بپردازند ]هزینه
گرفوت بوه   تنی بر شهریه را پویش مالی مب مینأروسیه ت
از هر دو دانشجو یکوی   تقریباً 3005ای که تا سال گونه
و از طرفوی   پرداخوت دولتی شهریه موی  هایثسسهدر م
خصوصی نیوز بوه ارائوه خودمات آموزشوی       هایثسسهم

 د[34پردازند ]می

هوای عموومی دولوت در    در کشوور ژاپون هزینوه     ژاپن .2
لص داخلی در مقایسوه  عالی به نسبت تولید ناخا آموزش

صوادی  با دیگر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقت
هوا بایود   دانشجویان و خانواده علتتر است به همین کم
های تحصیلی مشارکت بیشتری داشوته  مین هزینهأدر ت
عالی ژاپن در مقایسه با  [ نکته دیگر آموزش37] 1باشند

دیگوور کشووورهای عوووو سووازمان همکوواری و توسووعه  
[ در بخش خدمات 33دی شهریه بایی آن است ]اقتصا

هووای مختلفووی را بوورای دانشووجویی نیووز دولووت برنامووه
دانشجویان به شک  پشتیبانی به ویوژه توسوط سوازمان    

( 1کنود کوه شوام د    ارائه موی  3خدمات دانشجویی ژاپن
هووای ( برنامووه3هووای وام و بورسوویه تحصوویلید برنامووه

( مراکوز  2اللملید حمایتی و پشتیبانی از دانشجویان بین
سسوه دانشوجویان   ث( م7دانشجویان داخلی و خوارجید  

هووای بووورس تحصوویلی بوورای ( برنامووه6المللووید بووین
شووود. سووازمان خوودمات المللووی موویدانشووجویان بووین
های وام بورسویه تحصویلی را در   برنامهدانشجویی ژاپن 

قالووظ دو دسووته وامد بوودون بهووره و بووا بهووره بوورای    
 د[20]کند دانشجویان عرضه می

نوام بخوش   ثبوت  1340در کشور برزی  در دهه  بر نل  .7
اسووت و  هووا بووودهنووامدرصوود کوو  ثبووت 50خصوصووی 

 1334عالی خصوصی پس از سال  آموزش هایثسسهم
ای ه گونهاند بای روند رو به رشدی داشتهبه طور فراینده
عالی در بخش  های آموزشنامدرصد ثبت 46که امروزه 

                                                                                      
نسيبت تولیيد    عيالی بيه   های عمومی دولت بيرای آميوزش  هزینه 1.

درصيد در   5/1بيه   2111درصيد در سيال    4/1ناخالص داخلی از 

 .رسیده بود 2112سال 
2  . JASSO 
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موالی   مینتوأ سوه نکتوه در   . گیورد یخصوصی انجام مو 
 هایدانشگاه( 1ر درنگ استد عالی برزی  درخو آموزش

هوا کوم   آنند )اگرچه میزان ادولتی هم نان بدون شهریه
( دانشجویان بخش خصوصوی بورای پرداخوت    3است(د 
( برخوی از  2کننودد  یارانوه دولتوی دریافوت موی     شهریه

هموه   یباًند )تقراخصوصی مبتنی بر مذاهظ هایثسسهم
 عنووان عوالی بوه    تعریف آمووزش  بنابراین ند(اکاتولیک

ای که گونه کند بهکایی خصوصی در برزی  صدق می
 د[34مبتنی بر پرداخت شهریه از سوی متقاضیان است ]

عوالی   موالی در آمووزش   مینأهای تو سیستم انگلستا   .6
از  به طوور عموده   هاند دانشگاهابسیار متفاوت انگلستان
شووند  موالی موی   مینأهای دانشوجویان تو  هزینه طریق

دهندگان بتوانند دانشجویان بیشتری را بنابراین اگر ارائه
کنند. ایون اقودام   جذب کنند درآمد بیشتری را کسظ می

 عالی شده منجر به کاهش بودجه عمومی برای آموزش
دهوی نیوز مشوروط بوه     است عالوه بر این سیسوتم وام 

  د[21] استگیرندگان  درآمد و بازپرداخت وام

ترین زموان  از بین کشورهای جهان چین در کوتاه چین  .5
عالی پشوت سور    تحویت اساسی را در سیستم آموزش

، 1350ها در دهه پس از تعطیلی دانشگاه .گذاشته است
نوام در  بازگشایی صوورت گرفوت و ثبوت    1340در دهه 
 عالی نیز گسترش یافت در ایون دوران آمووزش   آموزش
کامو  رایگوان ولوی محودود بوود کوه بوا        به طور  عالی

افزایش تقاضاهای اجتماعی و شومار دانشوجویان منبو     
عالی چین نیز تغییر یافت.  مالی در آموزش مینأاصلی ت

ایون  مناب  مالی های مستقیم دولتی پیش از این، کمک
کرد رفتوه رفتوه   می را تأمیندرصد بودجه(  72سیستم )

 مینأون شهریه بوه منبو  تو   مناب  درآمدی دیگری هم 
یوک   3003مالی چین افزوده شد به طوری که در سال 
شود.  مین موی أسوم مناب  از طریق شهریه دانشجویان ت

درصود از دانشوجویان کوه در     70ای که امروزه به گونه
هوای  دولتی حوور دارند بخشوی از هزینوه   هایثسسهم

کنند. میوزان هزینوه قابو     تحصیلی خود را پرداخت می
ی دارد ]با ایون  سسه آموزشی بستگثپرداخت به سطح م

هوای آمووزش   ثسسهکه برای دانشجویان نخبه م استينا
هوای  قیمت نیز شهریه کمی دارند[ متوسط شهریهگران
حدود  3005تا  1334دولتی و خصوصی از  هایثسسهم

 د[23برابر افزایش یافته است ] 7تا  6

آفریقوای   عوالی در  بودجوه آمووزش   دینرنقاو جامربی   .4
های فراوانی از جملوهد کواهش بودجوه    جنوبی با چالش

 مواجهمالی و افزایش شهریه  دولتی، تنوع محدود مناب 
موالی از   است. با وجود اینکه تقاضا بورای حمایوت   بوده

[ به همین دلی  طوی  22است ] دانشجویان محدود بوده
اسوت و   های دولتی کاهش یافتوه سال گذشته یارانه 30
و به عنوان جریان  ها افزایش یافتهوازات آن شهریهبه م

 د[27است ] درآمدی پایدار درآمده

است  های اخیر توانستهاین کشور طی سال رر  جاربی  .7
عووالی خووود را بووه بخووش  ای از آموووزشبخووش عمووده

گوذاری  خصوصی بسپارد بنابراین بخش دولتی، سورمایه 
 مینأاز تای عالی دارد و بخش عمده کمتری در آموزش

مالی وابسته به شهریه است اما دولت سوطح شوهریه را   
[ با افزایش 26کند ]خصوصی کنترل می هایثسسهدر م
های سیاسی در زمینوه افوزایش شوهریه دانشوگاه،     تنش
موالی   مینأهای پیشنهادی برای ح  مشکالت تو گزینه

اسوت. ایون    عالی کره جنووبی مطورح شوده    در آموزش
عوالی بوه وسویله     موالی آمووزش   مینأها شام د تگزینه

هووای گرنووتد مالیوواتد حمایووت و پشووتیبانی از دانشووگاه
 هوای خصوصوی و حمایوت   محلید پشتیبانی از دانشگاه

[ 25] اسووتکننوودگان ]دانشووجویان[ مووالی از مصوورف
، جنووبی  عالی کوره  مالی آموزش مینأمشخصه اصلی ت

های که یارانه معنا ه اینباتکا به بخش خصوصی است، 
رها کمتر اسوت.  ها نسبت با سایر کشودولتی به دانشگاه

عوالی را برعهوده    دولت مسئولیت آمووزش  ،با وجود این
در وضو  مقوررات نقوش    دولوت  ای که به گونه گیردمی
های خود را بر اساس ثبت دانشجویان ، میزان یارانهدارد

یت مالی دولت کم اسوت[  کند ]ابتدا میزان حمااعطا می
موالی بور عهوده بخوش      مینتأتوجهی از ب  و بخش قا

خصوصی به ویژه از طریق دریافوت شوهریه اسوت کوه     
 د[25گیرد ]مطابق با ناارت دولت صورت می

ویوژه در دو دهوه اخیور، پشوتیبانی      در آلمان بوه  ی ما   .3
 پایودار مانوده   بوه نسوبت   عالی عمومی دولت از آموزش

ر گرفتن های مالی و نه تحت فشار قرااست و نه بحران
های جوایگزینی و نوه گفتموان    برای استفاده از سیاست

سازی نتوانسته است از میوزان بودجوه   مزایایی خصوصی
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جوذب بودجوه از    سیاسوت  ،دولتی بکاهد. با وجوود ایون  
ای کوه  است اما بوه گونوه   بخش خصوصی تشویق شده

ال نبرد ثمین را زیر سأمسئولیت اصلی دولت در بخش ت
کید بور آزادی و  أعالی دانشگاه ت زشدر سیستم آمو زیرا

استقالل دانشگاهی است. بنابراین سیاست اخذ شهریه و 
افزایش میزان آن به دلیو  تشودید نوابرابری در آلموان     

 د[24است ] فروکش کرده

هووای وام عووالی آمریکووا، طوورح  در آموووزش دییرنکمما .10
دانشجویی مطرح است که از طریق بخوش تجواری و   

اگرچوه بوه زعوم پژوهشوگران      د.شومین میأها تبانک
افزایش میزان بدهی وام دانشجویان بوه یوک معوو     

هوا  ایون وام  [27جدی در این کشور تبدی  شده است ]
سال  70تا  20 طیتواند متناسظ با درآمد آتی افراد می

هماننود  های دولتوی نیوز   [ ارگان23باز پرداخت شوند ]
رت متحوده آمریکوا، وزا   ملی بهداشت ایوایت  مثسسه

دفاع آمریکا، وزارت نیرو و بنیاد ملی علوم نقش بسویار  
هوا بور   مین مخارج پژوهشی دانشوگاه أای را در تعمده

های دولتی که به طور مستقیم عهده دارند البته بودجه
موالی   شووند سوهم نواچیزی را در منواب     پرداخت موی 

هوای ایوالتی یوا دولتوی     دانشگاه حتی در مورد دانشگاه
هووای مووالی و و در عوووض کمووک دهنوودتشووکی  مووی
های گوناگون کوه بوه طوور مسوتقیم و     غیرمالی ارگان

)شوهریه دانشوجویان،    ابنود ییاختصاص م میرمستقیغ
های تحقیقواتی، در  های پژوهشی، سفارش طرحبودجه

اختیار گذاشتن امالک دولتی، تسوهیالت موالی بورای    
هوا و غیوره(   های عمرانی برای گسترش دانشوگاه طرح

[ 70دهند ]ها را تشکی  میه بودجه دانشگاهسهم عمد
هوا و  موالی کوالج   تووان گفوت، منواب    به طور کلی می

متحده آمریکا به صورت گونواگونی  های ایالت دانشگاه
عوالی   آمووزش  هوای ثسسوه شوند و بودجه ممین میتأ

های دولتی و از طریق شهریه دولتی از مح  تخصیص
و خصوصوی و  دانشجویی، اعتبارات پژوهشوی دولتوی   

 هوای و مثسسوه د شوهای ویژه تکمی  میریزیبرنامه
هوای مربووط بوه اوقواف،     خصوصی نیز از مح  درآمد

و شوهریه دانشوجویی    دون عوضهای بهدایا و کمک
 مینتوأ ، اخوتالف تودارک و   اینشوند. با وجود اداره می

مالی بین دو بخش خصوصی و دولتی چندان مشخص 
  د[71نیست ]

عووالی بووا  مووالی آموووزش مینتووأت در دولوو دنیجرنممه .11
است کوه از جملوه    مواجه شده یهایمشکالت و چالش

های دولت برای رهایی از این مشک ، شام د مکانیسم
هووای هووای دانشووجویید شووهریه  ( شووهریه و وام1

دانشجویان از دانشگاهی به دانشگاهی دیگور متفواوت   
هوای گونواگونی بورای اخوذ     ها نیز روشاست دانشگاه

هوا و  ( کموک 3گیرندد ریه از دانشجویان به کار میشه
 33بویش از   1موقوفاتد بورای ميوال دانشوگاه ایبوادان    

 اسوتد میلیون از مح  موقوفات کمک دریافوت کورده  
 یطرح مل( 6ید تجار یهاگذاریسرمایه( 7( گرنتد 2

در  یخصوصو بخوش   یهوا طورح ( 5د خدمات جوانوان 
مشوارکت  ( 4د هیو جریعوالی در ن  موالی آمووزش   مینأت

 اعتبوار آمووزش   نیدر تأم یو خصوص یعموم)تلفیقی( 
 د[73شود ]می هیجریعالی در ن

موالی بور عهوده دولوت      مینأمسئولیت اصلی ت ناالند  .13
شوود و  است و بودجه ساینه توسط دولت تناویم موی  

یافتوه نیوز   درباره میزان بودجه تخصویص  گیریتصمیم
بور   همود عبه طوور  مجلس است. بودجه دولتی  برعهده

هووا )عملکوورد در آموووزش، اسوواس عملکوورد دانشووگاه
هودف بهبوود   شوود زیورا   پژوهش و خدمات( توزی  می
 هوای ثسسوه وری بیشوتر م کیفیت، اثرگوذاری و بهوره  

 هایثسسهعالی است. در کنار بودجه دولتی، م آموزش
عالی از منواب  دیگور )منواب  خوارجی( ماننودد       آموزش

بنیادهوا،   ،3النود نبودجه فمین أآکادمی فنالند، آژانس ت
المللوی نیوز   ها، اتحادیه اروپا و سایر منواب  بوین  شرکت

 آمووزش  هوای هسسو ثم، ایون کنند. با وجود استفاده می
 د[72] و خودگرانی برخوردارند یاستقالل نهاد از یعال

به مانند دیگر کشورها انواع مختلفوی از قواعود    راناکا   .12
، قراردادهوای  هوای تووافقی  موالی ماننود کموک    مینأت

 .وجوود دارد در کانوادا  هوای هدفودار   مدیریتی و بودجه
 هوای ایوالتی بوه   عالوه بر این دولت مرکزی به دولوت 

دهود. دولوت   مستقیم بودجه اختصواص موی  شک  غیر
کنود.  ها را تعیین و بور اجورای آن ناوارت موی    شهریه
 های اخوذ شوده نیوز مسوتقیم صورف دانشوگاه      مالیات

                                                                                      
1. Ibadan 

2. Tekes  
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ز مشووارکت دارد. بخووش خصوصووی نیوو و شووود مووی
های کموک بوه دانشوجو نیوز وجوود دارد. روی      برنامه
عوالی کانوادا از    چهار دهه اخیر، آمووزش  طیرفته، هم

نار مالی از سیسوتم فودارالی )بوا مرکزیوت فودارال و      

 ها( به سیستمی برابر دولتی و خصوصوی رسویده  دولت
است که سه منب  عمده آند شهریه، اعتبارات عملیاتی 

 .[77] استرآمدها و دیگر د
 

 عالی در چند کشور مالی آموزش مینأبررسی تطبیقی منابع ت .5جدول 

 منابع و سازوکارها مالیکنشگر اصلی تأمین  قلمرو جغرافیایی کشور

 دای )بازپرداخت خانوار( و شهریهوام خانوار اروپا رب  شمال ایرلند

 هریه، مشارکت بخش خصوصی و حمایت ک  دولت )از بودجه عمومی(ش دولت، خانوار و بخش خصوصی شمال اوراسیا روسیه

 شهریه خانوار و بخش خصوصی یشرق یایآس ژاپن

 مشارکت بخش خصوصی بخش خصوصی یجنوب یکایآمر برزیل

 دای )بازپرداخت خانوار(شهریه و وام خانوار اروپا انگلستان

 خصوصیشهریه و مشارکت بخش  خانوار و بخش خصوصی ایشرق آس چین

 شهریه خانوار قایجنوب آفر آفریقای جنوبی

 شهریه و مشارکت بخش خصوصی خانوار، بخش خصوصی ایشرق آس کره جنوبی

 بودجه عمومی )سیست  مالیات( دولت آلمان آلمان

 فاتدای )بازپرداخت خانوار(، مشارکت بخش خصوصی، موقوشهریه، وام خصوصی، خانوار، موقافات یشمال یکایآمر امریکا

 دای )بازپرداخت خانوار(، اوقافشهریه، وام خصوصی، خانوار و موقوفات ی رب یقایآفر نیجریه

 (اتیمال ست ی)س یبودجه عموم دولت شمال اروپا فنالند

 پرداخت خانوار(، مشارکت بخش خصوصیدای )بازشهریه، وام بخش خصوصی و خانوار یشمال یکایآمر کانادا

 های پژوهشیافته یابع 
 

یما ی کر ییمر ع   سا یراراا ی ا گرااو تخصیص یامابع  

 عا ی چاد ر رر

عوالی کشوور    شیوه تخصویص منواب  در آمووزش     چین .1
ها مبتنوی بور عملکورد    چین، تخصیص مناب  به دانشگاه

هوا بوه کسوظ    است در این نوع تخصیص مناب  دانشگاه
جوویی منواب  و اثربخشوی    نتایج و خروجی بهتر با صرفه

 د[76] استاه بیشتر همر

عالی آلموان نیوز بور     تخصیص مناب  در آموزش  ی ما   .3
هاسوت.  بین دانشوگاه  رقابتمبنای عملکرد برای ایجاد 

عالی آلمان بوه دو   اصالحات تخصیص مناب  در آموزش
شود کوه در هور دو   سطح ایالتی و دانشگاهی تقسیم می

اصالح تخصیص بر پایه نشانگرهای عملکوردی توجوه   
 د[75شود ]می

های اختصاصوی و عملکورد سواینه    بین بودجه ییرنکا   .2

شود و عملکرد را با استفاده از ها پیوند برقرار میدانشگاه
های نایر سابقه تاریخی، معیارهوای خوارجی و   شاخص

شود این سیستم منجر بوه  اهداف عملکردی ارزیابی می
 اننود های مالی برای بهبود عملکورد و بوه م  ارائه مشوق

سوایت   [74شوود ] طلووبی در ناور گرفتوه موی    م راهبرد
آمریکوا در تشوریح    1کنفرانس ملی قانونگوذاری ایوالتی  

ریزی مبتنی بر عملکرد در آمریکوا مووارد زیور را    بودجه
دسوت کوم   ( الوف  داسوت  کورده ها مطرح برای دانشگاه

 ریزیبودجه از عالی آموزش بودجه برای ایالت یکوسی
 بر ریزی مبتنینندد بودجهکمی استفاده عملکرد بر مبتنی
 نتوایج  روی بیشوتر  سنتی ریزیبودجه به نسبت عملکرد
 اجوورای بوورای هوواداده آوریاسووت و ج( جموو  متمرکووز

                                                                                      
1. NCSL  
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اسوت   مهوم  عملکورد  بر مبتنی ریزیبودجه آمیزموفقیت
 د[77]

های آمووزش و  لفهثتخصیص بودجه مبتنی بر م  بلژنا .7
در سوه   نام )تعوداد دانشوجویان  پژوهش و مبتنی بر ثبت

یافتووه در دسووته مختلووف( و میووزان منوواب  تخصوویص  
 های گذشته استدسال

هوا در ژاپون بودجوه خوود را بور اسواس       دانشگاه ژاپن  .6
بر اسواس فوواهای    هعمدبه طور های آموزشی فعالیت

دانشجویی، تعوداد اعووای هیئوت علموی و واحودهای      
 دکنندآموزشی دریافت می

پژوهش بر اساس  بودجه اصلی برای آموزش و نیر  اد   .5
شوود.  وقوت تخصویص داده موی   تعداد دانشجویان تموام 

هوای  د این کشور نیز در تخصویص منواب  شواخص   هلند
به بعد  3000گیرد لیکن از سال عملکردی را در نار می

 ریزی مبتنی بور عملکورد را در آمووزش   با الگوی بودجه
 د[76، 75دهند ]عالی مورد استفاده قرار می

ریزی در این کشور نیز چارچوب بودجه  ینرنقاو جاربی  .4
هوا را  مبتنی بر عملکرد طراحی شده است کوه دانشوگاه  

 کسوظ تر برای های ناارتی دقیقوادار به ایجاد مکانیزم
سازد. از دیگور  اطمینان از تحقق اهداف مورد توافق می

ریوزی ارائوه پواداش و    های این چارچوب بودجوه ویژگی
این امر موجظ  است.دهی مشوق مبتنی بر عملکرد و باز
 [د74شود ]پدید آمدن شرایط رقابتی می

فوودرال اسووترالیا بووه دولووت ، 1330از سووال  اسممترا یا   .7
هایی را بورای مکوانیزم تخصویص    العم دانشگاه دستور

مناب  مالی ابالغ کورده اسوت کوه ضومن برخووداری از      
های مختلف بودجه خود را بر اسواس  استقالل در بخش
هند. برای دستیابی بوه ایون امور از    عملکرد تخصیص د
 د[77کنند ]های استفاده میترکیبی از شاخص

 

و  1با توجه به نفوذ ناریه مدیریت عمومی جدید  انتا یا  .3
عووالی بوورای   محور در ناووام آموووزش کوورد بووازار روی

پاسوووخگویی و کوووارایی بیشوووتر سیسوووتم تخصووویص 
 از اموا ها انتخواب کردنود.   عملکردمحور را برای دانشگاه

ها این طریق به دنبال توسعه فوای رقابتی بین دانشگاه
 [د 73]اند و کیفیت کارایی یبرای ارتقا

 6130-6330عوالی   با توجه به طورح آمووزش    یا زو .10
محووور را در ناووام تخصوویص عملکرد اجوورای شوویوه

ثر از مناب  به ثمدتر و ماعالی برای استفاده کار آموزش
هوا در  شوی دانشوگاه  کوارایی و اثربخ  یآن ارتقا دنبال

پیش گرفته است. این طرح به مناور کاهش وابستگی 
های دولتی مالزی و افزایش استقالل، تحریک دانشگاه

فوای رقابتی بین دانشگاهی، پاسوخگویی و شوفافیت   
سوازی  کرد بودجه عموومی پیواده  بیشتر در مورد هزینه

 د[60شده است ]

جه در سیستم بود 3003پس از اصالحات سال   سر:د .11
محور در ایون  ریزی عملکردور سوئد سیستم بودجهکش

 ی شد. ایون اصوالحات همسوو بوا ارتقوای     کشور معرف
کیفیت تحقیقات و جذب  یعالی، ارتقا کیفیت آموزش

بودجه پژوهشی، افوزایش انگیوزه و فووای رقوابتی و     
 د[61] غیره صورت گرفت

دولوت روسویه انجوام اصوالحات جدیود را در        ریسیه .13
با توجه به مدیریت عمومی جدید از سال عالی  آموزش
آغاز کرد. ایون اصوالحات بیشوتر معطووف بوه       3013

افزایش عملکرد، شفافیت بیشتر در سواختارهای موالی   
ای شد. بنابراین با تغییر قوانین بودجه طیف گستردهمی

هووای عملکووردی را طراحووی کردنوود ایوون  از شوواخص
ا جبوران  توانست کمبود مناب  مالی آنها رمیت اصالحا

هوا  و از طریق ایجاد فوای رقابتی بور رفتوار و انگیوزه   
 [.63تأثیرگذار باشد ]
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دهود تخصویص منواب  بور اسواس      ( نشان موی 5نگاره )
خشی بیشتر را در پی دارد بها و عملکرد، کارایی و اثرستانده

هوای  دلی  امروزه در تخصیص مناب  بین شاخص به همین
عملکووردی و میووزان بودجووه قابوو  تخصوویص بووه شووک    

تاریخ ه ایون شویوه    .[62] کنندمستقیمی ارتباط برقرار می
گوردد.  موی بواز  1340عالی به دهوه   ریزی در آموزشبودجه

، محوور شویوه نهواده  در ریوزی  وجوه تمایز این نووع بودجوه  
و  نوام ک  ثبتها )نر  ورودیر اساس ها بودجه را بدانشگاه
بوه عملکورد دانشوجویان     یاز ناور موال   رانیمود  اموا  غیره(
 شویوه تخصیصوی   نی. چنو کننده نیز تووجهی ندارنود  نامثبت

 نوام ثبوت سازی و افزایش نر  کمیبرای  زهیانگ جادیباعث ا
 وآمووزش   تیو فیکم در بهبود ک یگذارهیسرما دانشجویان،

اما در نقطه شود. می ییدانشجوریغ جیاختصاص مناب  به نتا
 جینتوا  زدن بوه عملکورد و  گوره با مقاب  شیوه عملکردمحور 

و  کنود موی  رییو دانشگاه را تغ رانیمد یهازهی، انگییدانشجو
را بوه شوک  بهینوه بوه      یشتریمناب  ب شوندمی قیآنها تشو

موفق شودن  . موفقیت و بهبود عملکرد خود تخصیص دهند
 .[67] دارد یبستگ یلفوام  مختامر به ع نیا یا نشدن

 گیریبحث و نتیجه

عالی بر اثر تقاضای فزاینوده   مین مالی آموزشأامروزه ت
برای آن از یک سو و محدودیت عمومی منواب  موالی ایون    
بخش از سوی دیگر با مشک  مواجه شده است. این مشک  

عوالی در تولیود    های آموزشبا کاهش هزینه 1370در دهه 
آغاز شد که دلی  اصلی آن محدودیت عرضوه  ناخالص ملی 

مالی  مینأ[ مناب  و سازوکارهای ت66مناب  مالی دولتی بود ]
 ها، ساختار اقتصاد و آمووزش دولت راهبرددولتی با توجه به 

 سوه یمقاعالی در کشوورهای مختلوف متفواوت اسوت. اموا      
نشوان داد   شورو یپ یدر ده دانشگاه دولت یمال نیمأت تیوضع

هم نان سکاندار و کنشوگر  ، دولت هاثسسهم گونهنیکه در ا
عوالی ایوران اسوت     موالی آمووزش   کننده مناب لی تأمیناص
از  نیمأا تسلط تمختلط و ب رانیحاکم بر کشور ا یناام مال)

 ریو اخ هوای طی دههکه  یدر حال نیای(. مح  بودجه عموم
های مالی ناشوی از عوامو  داخلوی )ضوعف     با بحران دولت

اقتصادی، ضعف مشارکت بخش خصوصوی،   هایزیرساخت
هووای مسووائ  قووانونی و غیووره( و عواموو  خووارجی )تحووریم

 های سیاسی و غیره( مواجه بووده المللی، گسترش تنشبین

دست آمده از مقایسه تطبیقوی  ه های باست. هم نین یافته
دهد به مرور مالی در کشورهای جهان نشان می مینأمناب  ت

مشارکت مسوتقیم منواب  کمتور     زمان سهم بخش دولتی در
است و کشورهای جهوان بوه دنبوال منواب  جوایگزین       شده

کشورها، نکوات  های این آزمودهاساس زیستند. بر ادیگری
 ند: ااب  تعمقق ریز
  همراهمین اخذ شهریه از خانوار أسازوکار مناسظ ت ایل 

دون کموک بو  هوا از طریوق   های مالی دولتبا حمایت
ناوام   یبرقورار  از،یو هودف و ن  بر یعوض، کمک مبتن

 داستتحصیلی و بن یا حواله بورسیه  ،یکام  وام

  اندک اسوت، در   یکه بودجه عموم ییکشورها در کیا
، عملکوورد و ییکووارا یهووامقولووه ص،یتخصوو یالگووو
. دیدگاه اقتصاد رفتاری شودیم درنار گرفته یاثربخش

موالی، منواب  وابسوته بوه      مینأنیز زمانی کوه منبو  تو   
سازی منواب   گیران به دنبال بهینهرد باشد تصمیمعملک

 دندبا اثربخشی بیشتر

  انتخواب   یمهوم کوه ورا   اریو بسو  ینکته اساسو  سرا
مناب  و  یداریدر نار گرفته شود، موضوع پا دیروش با

بخوش   گوذاران اسوت یاسوت کوه س   داریو پا یمال نیمأت
 یآموزش عال هایهسسثها و مو دانشگاه یآموزش عال

 ددکننن توجه به آ دیبا

  دیلت بر آن دارند کوه هور    یالمللنیتجارب ب چ ارا
 یصوصو خ ایو  یخواص دولتو   نیمأتو  یهاوهیاز ش کی
بوه هموراه داشوته     یميبوت و منفو   پیامدهایتوانند یم

بوه عنووان مکمو      دیها را باوهیش نیا ،ینباشند، بنابرا
و  یو اجتمواع  یاقتصواد  طیو با توجه به شورا  گریکدی

 د[65] کار گرفت به ،یحقوق طیمح

  ،در سووازوکارهای تخصوویص، بووا توجووه بووه    پمماج
از  سوو و افوزایش انتاارهوا   مالی از یکهایمحدودیت

عالی برای پاسخگویی بیشتر از سوی  نهادهای آموزش
هوا را  عالی و مدیریت دانشگاه های آموزشدیگر، ناام
 صیتخص یدر سازوکارها ظیبه ترت یشیبازاندناچار به 

 نی)بوو یدانشووگاهدرون صیو تخصوو هوواهسووسثم نیبوو
است توا بوه    خود ساخته (هاهسسثم ریها و سادانشکده
هایی باشند کوه بوا هزینوه کمتور اثربخشوی      دنبال راه

بیشتری داشته باشند. بنابراین بوا تغییور سوازوکارهای    
و در مرحله بعود بوه    ییکارا شیبا هدف افزا صیتخص
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ها لکرد دانشگاهها و عمبه سمت ستانده هاسمت ستاده
میوزان   بیشوترین هوای موجوود   توان با میزان نهادهمی

 ها تولید و به جامعه عرضه کرد. ستانده را در دانشگاه

موالی   مینهوای توأ  سوتم بر اساس بررسوی تطبیقوی سی  
ها در کشور نتایج تحلی  ییوه  عالی برایند این یافته آموزش

ناوام  دهود  دولتی نشان می یهای پیشروبودجه در دانشگاه
از مح   نیمأمختلط و با تسلط ت رانیحاکم بر کشور ا یمال

 ناور  نیو موورد مطالعوه را از ا   یاما کشورها یبودجه عموم
 جی( نتا5کرد که در جدول ) یبندبه سه گروه دسته توانیم
 .شده است انیب سهیمقا نیا

 

 العهمین مالی در آموزش عالی کشورهای مورد مطأ. مقایسه ساختار ت2جدول 

تأمین مالی 

 دولتی
 در کنار کمک دولت یو خصوص یاستفاده گسترده از سازوکار بازار

 یبخش خصوص شتریسهم ب

 یدولت یمال نیمأت یبرتر

 آلمان

 فالند

 ایرلند

 روسیه

  اپن

 آفریقای جنوبی

 نییریه

 کانادا

 برزیل

 انگلستان

 چین

 کره جنوبی

 آمریکا

 های پژوهشیافته یابع 
 

 هوای تخصویص منواب    تطبیقی شیوه در بخش مقایسه
گونوه کوه از موروری اجموالی مطالعوه کشوورها       مالی همان

پیداست همه کشورها )در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا( یوک  
 شیبوه افوزا   ادیو ز اریجهت، عالوه بور توجوه بسو   همصدا و 
شیوه تخصیص مناب   در کاربرد مناب  در دسترس، به ییکارا

اند. شواهد و قرائن پوژوهش  رفتهمحور را در پیش گعملکرد
نیز نشان از اثربخشی و کارایی این شیوه تخصویص منواب    

های مالی پیش آمده بورای دانشوگاه   مالی با توجه به بحران
 یقو یتطب سهیو مقا مندمروری ناامبر اساس  نیهم ندارد. 
 صیموالی و تخصو   مینأپژوهش در دو بخش ت یهاافتهیو 
 آمووزش  تیبهبوود وضوع   یبورا  یاستیس هیاول هایشنهادیپ
 :دشویارائه م رانیا یعال
  ی اتیو ماننود مشووق مال   ییهاو استفاده از مشوقایجاد

 مین منواب  أبرای مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در ت
 دعالی مالی آموزش

      ترویج و توسعه فرهنوگ وقوف بوه نهادهوای آمووزش 
 دکردبا ناارت بر چگونگی هزینه همراهعالی 

 از آن  افووتیو در هیثرتر از سووازوکار شووهرثاسووتفاده موو
گسوترش وام   ژه،یو و یهوا کموک با  همراهدانشجویان 

از دانشوجویان   بر درآمود و اشوتغال،   یمبتن ییدانشجو
 دیبرابر و عدالت اجتماع یهافرصتبرای ایجاد 

 ها با صنعت و ایجواد بسوتری   توسعه ارتباطات دانشگاه
طریق  برای فروش محصویت آموزشی و پژوهشی )از

 دها و غیره(بازاریابی، انعقاد قرارداد با دیگر سازمان

   در  هوا ناارت، شفافیت و پاسخگویی در قبوال تصومیم
 دهادرون دانشگاه

 و عملکرد ییبر کارا یمبتن یمناب  عموم صیتخص.  
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