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  چکیده
آموزش  ها بر عملکرد مؤسسات ی و تأثیر آنمختلف تأمین و تخصیص منابع مال سازوکارهايدر این مقاله 

هـاي   سـازوکار هاي آموزش عـالی در کشـورهاي مختلـف     طور کلی نظامهب .عالی مورد بررسی قرار گرفت
در پـیش   تأمین مالی دولتی تا تأمین مالی خصوصـی از طیف مختلفی در جهت تأمین و تخصیص منابع 

هاي اروپـایی بیشـتر    طوري که در دانشگاه است به یزان آن در کشورهاي مختلف متفاوتمولی . اندگرفته
در . باشد هاي آمریکائی تأمین مالی خصوصی شکل غالب تأمین مالی می تأمین مالی دولتی و در دانشگاه
، تعـدادي بـه جانـب تقاضـا     )مؤسسات آمـوزش عـالی  (ها به طرف عرضه  زمینه تخصیص بعضی از دولت

طـور کلـی   بـه . کنند و برخی نیز به هر دو طرف بازار خدمات آموزش عالی یارانه پرداخت می) یانمشتر(
زنی، مبتنی بر فرمول، تخصیص بر اساس پرسنل، بر اساس دانشجو، بـر   تخصیص بر اساس مذاکره و چانه

ه در ایـن  هـایی هسـتند کـ    ها و بر اساس عملکرد از جمله مکانیسم اساس هزینه سرانه، بر اساس اولویت
هاي تأمین و تخصیص منابع در  سازوکارکه نشان داد نتایج حاصل از این مقاله . رابطه استفاده شده است

توانند بـر عملکـرد    نمایند و می گري رفتار عامالن را بازي می گذاري و هدایت آموزش عالی نقش سیاست
در زمینـه تـأمین،   . بگذارنـد تـأثیر   )فـرد (ها و مؤسسات آموزش عـالی در سـطح کـالن و خـرد      دانشگاه

نمایند و در زمینه تخصیص بـراي دسـتیابی بـه    ها مشارکت  باید در تأمین مالی دانشگاهآموختگان  دانش
  .تخصیص مبتنی بر عملکرد استفاده نمودسازوکارهاي کارایی، دسترسی و برابري بیشتر باید از

خصیص منابع در آموزش عالی، تها،  تأمین مالی آموزش عالی، عملکرد دانشگاه :کلیدي واژگان
  هاي مالیگیري تصمیم
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  مقدمه -1
هاي  ها، مؤسسات، مراکز و انجمن شده در ده سال اخیر به وسیله سازمان هاي انجام بر اساس پژوهش

: اند از ها در کشورهاي در حال توسعه عبارت ها و مسائل مشترك مدیریت دانشگاه المللی، چالش بین
هاي سرانه دانشجو، نیاز به یافتن منابع مالی جدید، انشجو، اجبار کاهش هزینهافزایش تقاضاي ورود د

برداري از منابع موجود، تنوع شرایط پذیرش دانشجو، تحت فشار بودن براي  نیاز به بهبود نحوه بهره
هاي صنعتی، تحت فشار بودن براي توسعه آموزش از راه دور، از دست رفتن  تر با بخشپیوند نزدیک

بر اساس . ]6[ها یی با توجه به تحوالت سریع اجتماعی و حداقل آزادي و استقالل در دانشگاهکارا
ترین راهبردهاي ارتقاء کیفی  یکی از مهم ،تمؤسساهاي مالی در این  مکانیسم ها همین پژوهش

  .باشد ها و مؤسسات آموزش عالی می دانشگاه
اي و دیگـري   یکـی نگـرش نهـاده   . وجـود دارد دو نگرش اصلی نسبت به منابع مالی در آموزش عـالی  

ترین عامل و نهاده در نظـر گرفتـه    عنوان اصلی اي منابع مالی به در نگرش نهاده. گذاري نگرش سیاست
شود که به کمک آن سایر عوامل آموزشی مانند به خدمت گرفتن نیـروي انسـانی، توسـعه فضـاي      می

در چنـین نگرشـی   . شـود  نابع درسی فراهم مـی آموزشی، تأمین و تدارك تجهیزات آموزشی و تهیه م
هــاي آموزشـی بــه چگـونگی تــأمین منـابع مــالی حساسـیت و تــوجهی ندارنـد و نیــز       عـامالن نظـام  

دار  کـرد منـابع عهـده   کنندگان منابع مالی، نقش و رسالتی در ارتباط با نحـوه مصـرف و هزینـه    تأمین
شـود بـا ایـن     ترین نهاده در نظر گرفته می معنوان مه منابع مالی به ،گذاري در نگرش سیاست. نیستند

با در نظـر گـرفتن ایـن قابلیـت     . گذاري و مدیریتی یا راهبري براي آن قائل است حال قابلیت سیاست
امور مختلف آموزش و تربیت نیروي انسانی از طریق چگونگی تأمین و تخصیص منابع مـالی مـدیریت   

تـأمین  گذاري توجه ویژه و خاصی به سازوکارهاي  به این ترتیب در نگرش سیاست. شود و راهبري می
ــی  ــالی م ــابع م ــود و تخصــیص من ــه ].4[ش ــابراین ب ــف    بن ــم و کی ــتقیم ک ــتقیم و غیرمس ــور مس ط

و خدمات تخصصی توسـط ذینفعـان و   هاي تأمین و تخصیص منابع به آموزش، پژوهش  گیري تصمیم
عملکـرد ایـن    ،سسات آموزش عالیها و مؤ چنین عامالن درونی و به خصوص مدیران ارشد دانشگاه هم

  .کنند دهی می مؤسسات را هدایت و جهت
توجه خاص و ویژه به نحوه یا سازوکارهاي تأمین منابع مالی به این دلیل است که نـوع سـازوکارهاي   

گذارد؛ یعنی وقتـی افـراد در مـورد هزینـه کـردن پـول        تأمین بر رفتار تخصیص منابع افراد تأثیر می
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کننـد خواهـد    کنند، رفتار متفاوتی از زمانی که پـول خودشـان را خـرج مـی     ي میگیر دیگران تصمیم
 هـا  هایی مانند مالیات یا شهریه تأمین شود حساسیت چه منابع مالی آموزش از روشلذا چنان .1داشت
چنین افراد داشت و هم خواهدنظرها در رابطه با نحوه خرج کردن در باالترین حد یا درجه قرارو دقت
 سازوکارهاي تخصیص، نحوه تخصیص یـا توزیـع منـابع   . ت تأمین نیازهاي واقعی خواهند رفتبه سم

کنـد کـه کـم و کیـف تخصـیص، عملکـرد        را مشخص و عملی مـی  مالی بین واحدها یا درون واحدها
گیـران در  عامالن و تصمیم العمل نوع عکس. کند هاي آموزش عالی را تعیین می عامالن در درون نظام

این اسـت کـه تخصـیص منـابع مـالی بـا چـه مبنـا و          بر ا و مؤسسات آموزش عالی معطوفه دانشگاه
ماننـد نیـروي انسـانی، فضـاي     (چه تخصیص بر مبناي عوامل آموزشـی  چنان. شود محوریتی انجام می

باشد سعی و تالش واحدها مصروف کسب حداکثر عوامل آموزشی خواهد شد ...) آموزشی، تجهیزات و
هـا و نحـوه پاسـخگویی بـه      ، کیفیت ستانده)فرایندهاي آموزشی و پژوهشی(اهداف و چگونگی تحقق 

چـه منـابع مـالی بـر     در مقابل چنان. نیازهاي واقعی متقاضیان چندان مورد توجه و مداقه نخواهد بود
اندرکاران و تصمیم گیـران   دست. هاي آموزشی و پژوهشی و پیامدهاي آن تخصیص یابد اساس ستانده

سازي تخصیص منابع کوشا خواهند بود و انگیـزه   هاي آموزشی همواره در راستاي بهینه امدر درون نظ
 از. الزم را براي تأمین نیازهاي واقعی متقاضیان و تخصیص دهندگان منابع مـالی پیـدا خواهنـد کـرد    

هـا یـا مـوارد     دولت از طریق تغییر در نحوه مداخله یا مشارکت خود در آموزش عالی، نقصـان ، طرفی
کند که این مهم از طریق تحول در سازوکارهاي تأمین و تخصیص منـابع   کست بازار را بر طرف میش

گـذاري را بیشـتر    این نکته اساسی نیز وجاهت علمـی و برتـري نگـرش سیاسـت    . شود مالی عملی می
ـ    گیري رو تصمیم ازاین. خواهد کرد سـزایی در هـدایت رفتـار عـامالن مؤسسـات و      ههاي مـالی نقـش ب

  .نمایند هاي آموزش عالی ایفا می اهدانشگ
 عضو نشـان داد  ياي از کشورها هاي اقتصادي و توسعه بر روي مجموعههاي سازمان همکاريپژوهش

که نظام تأمین مالی آموزش عالی اثرات مهمی بـر توسـعه نظـام آمـوزش عـالی و در نتیجـه توسـعه        
ب سـ عـالی، منا  أمین مـالی آمـوزش  هـر نظـام تـ   . ]20[گذارد اقتصادي و اجتماعی کشورها برجاي می

هـاي تـأمین مـالی     بعضـی از نظـام  . توسعه صنعت آموزش عالی و در نتیجه توسعه اقتصـادي نیسـت  
کنند نظـام تـأمین مـالی     امروزه کشورها تالش می. محرك توسعه و بعضی دیگر در مقابل آن هستند

ایـن در  . ]15[تر تحقق ببخشندا هرچه بهتر و بیشاي طراحی کنند که اهداف توسعه ر خود را به گونه
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هاي دولتی ایـران   شده از عدم کارایی بودجه و هزینه در دانشگاه حالی است که تحقیقات تجربی انجام
  ].2[حکایت دارد

برابـري دسترسـی،   نظیـر  نحوه تأمین منابع مالی تأثیرات مختلفی بر عملیات مؤسسات آموزش عـالی  
 ، پایـداري رقابت بین مؤسسـات  ،، تأثیر از منابع تأمینخودمختاري و استقالل مؤسسات آموزش عالی

لــت، و فشـارهاي مـالی بـر دو    ، کیفیـت آمـوزش  خ بـه نیـاز دانشـجویان و بـازار کــار    مؤسسـات، پاسـ  
  .]28و27و25و17و14و10و6[دارد ها دهندگان و خانواده مالیات

مختلفی را  دهد که جوامع بشري سازوکارهاي تخصیص بررسی انواع سازوکارهاي تخصیص نشان می
محور به سمت سازوکارهاي درونداد و نهاده طوري که روند تغییر از سازوکارهاي اند به تجربه نموده

هاي جدي  هاي جوامع از یک سو و محدودیت اهداف و آرمان. محور تحول یافته استبرونداد و ستانده
اصلی چنین تحولی بوده  ها براي پاسخگویی به نیازهاي مالی روزافزون از سوي دیگر از علل دولت
محوري و توجه جدي به وضعیت متقاضیان سمت ستاندهتخصیص به تغییر سازوکارهاي. است

 رو براي اداره امور آموزش آموزش عالی تأثیر شایانی بر کارایی، دسترسی و برابري داشته است ازاین
وزشی با این تحوالت همگام هاي آم طور موثر و اثربخش ناگزیر باید مدیریت و راهبري نظامعالی به

هاي متعددي همراه  آموزش عالی در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران با مسائل و چالش. شود
تواند  عنوان یک ابزار مدیریتی و راهبري توانمند می است که سازوکارهاي تخصیص منابع مالی به

ابزار منوط به تحقق یافتن چهار شرط گیري موثر از این  بهره. بخش اساسی این مسائل را مرتفع سازد
اجراي الگوي ریاضی تخصیص  مهیاکردن امکانات و شرایط مناسب؛ طراحی، تدوین و:اساسی است

ها مناسب و مستمر براي همه  محور مناسب؛ نظارت و ارزشیابی مناسب، آموزش -ستانده
  ].4[اندرکاران دست

. مالی و ابزارهاي مالی یک امر راهبردي استضرورت تغییر نگاه و داشتن یک نگرش درست به منابع 
صورت یک نهاده یا عامل ضروري براي  منابع مالی از نظر بسیاري از ذینفعان آموزش عالی، عموماً به

تلقی غالب این گونه است که آموزش عالی نیازمند . هاي آموزش عالی است تحقق بخشیدن به فعالیت
در این راستا، . ها مستلزم منابع مالی است ت که اجراي آنها و امور مختلفی اس انجام دادن فعالیت

شود و سپس منابع مالی مورد نیاز درخواست و در  گیري می ها تصمیم ابتدا در مورد نوع کار و فعالیت
گذاري ندارند این  منابع مالی خاصیت سیاست ،در چنین رویکردي. یابد نهایت تأمین و تخصیص می
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مراتب بیشتر و  گذاري منابع مالی به هاي آموزشی موفق وجه سیاست نظامدر حالی است که در 
ها و مؤسسات  اي آن است یعنی به کمک ابزارهاي مالی تمام امور دانشگاه پررنگ تر از وجه نهاده

البته الزمه تحقق یافتن این مهم . شود طور موثر و کارآمد مدیریت و راهبري میعالی به آموزش
مناسب تخصیص منابع مالی و برخورداري از سازوکارهاي متنوع است که تمام  طراحی سازوکارهاي

این شرایط وقتی مهیا خواهد . هاي الزم را براي یک نظام آموزشی کارآمد و متعادل دارا باشند جنبه
ها و عملکرد عامالن آموزشی به  اي صورت پذیرد که نتیجه فعالیت گونهها بهشد که طراحی سازوکار

هاي  رو تخصیص منابع مالی بین مؤسسات و درون مؤسسات بین فعالیت ازاین ].4[ا بازگردده خود آن
طوري  از اهمیت بسیاري زیادي برخوردار است به...) آموزش یا پژوهش، نوع، مقطع، رشته و(مختلف 

ن مقاله رو در ای ازاین. گري رفتار عامالن را بازي نماید تواند نقش هدایت هاي مالی می گیري که تصمیم
  .پردازیم به بررسی سازوکارهاي تأمین و تخصیص منابع مالی می

  نظري مبانیرب مروري -2
  تأمین مالی آموزش عالی -1-2

گذاران  هاي اصلی سیاست هاي مناسب آن به یکی از دغدغه امروزه بحث تأمین مالی و یافتن روش
بر اثر تقاضاي فزاینده براي آن و تأمین مالی آموزش عالی از یک سو . آموزش عالی تبدیل شده است

در کنار روند ]. 2[ی این بخش با مشکل مواجه شده استدلیل محدودیت عمومی مالاز سو دیگر به
هاي دولت و تولید ناخالص ملی، افزایش روزافزون تقاضا براي  نزولی سهم آموزش عالی از هزینه

 ر،که بخش آموزش عالی با منابع کمت هاي مختلف باعث شده است آموزش عالی به دالیل و انگیزه
ترین  لذا تأمین اعتبارات مالی مکفی یکی از مهم. مجبور به پاسخگویی به تقاضاي بیشتر باشد

  .ها و مؤسسات آموزش عالی است روي دانشگاه هاي پیش چالش
توان گفت گرچه بخش آموزش عالی بخش پر  در بیان ضرورت تأمین مالی آموزش عالی نیز می

اکنون آموزش عالی بیش از هر زمان دیگري محرك  اشتهاي جامعه در صرف منابع مالی است، اما هم
درآمد جامعه و  هاي اقشار کم رشد اقتصادي کشورهاست و به همان میزان در برآورده کردن آرمان

به همین دلیل، آموزش عالی نیاز . هاي اقتصادي و اجتماعی اهمیت دارد کردن آنان در فرصتسهیم 
گذاري  دارد تا در حد توان خود براي تعلیم دانشجویان بیشتر تالش کرده و در این زمینه سرمایه
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عالوه آموزش عالی در بیشتر  به]. 29[اما از سوي دیگر با مشکل کمبود منابع مواجه است. کند
 است متهم شورها به فقدان حسابرسی یا عدم پاسخگویی به دانشجویان، وزارت، تجارت، و صنعتک
]15.[  

مبحث تأمین بودجه آموزش عالی چندین دهه است که به یک رشته تحقیقی مستقل تبدیل شده 
ها آگاه  گذاران را نسبت به مشکالت تأمین مالی دانشگاه سیاست ،توان با کمک آن است که می

انگارند و این تا  اي پیچیده می ها تأمین منابع مالی آموزش عالی را مسئله اکنون همه دولت ].15[کرد
  ].5[هاي فزاینده آن است هاي آموزش عالی و هزینه دلیل رشد و توسعه نظامحدي به
دهد که بودجه مناسب و کافی شاخص برتري یک مؤسسه آموزش عالی بر دیگر  ها نشان می بررسی

علمی خود بپردازند و  ترین حقوق را به اعضاء هیئت هایی که بتوانند بیش دانشگاه. تمؤسسات اس
توانند مدرسان و دانشجویان بااستعدادتري را جذب  می ات را خریداري کنند، قاعدتاًبهترین تجهیز

کنند  آمیز فعالیت می هاي آموزش عالی که در یک محیط رقابت البته این موضوع در نظام. کنند
توان از اهمیت و نقش وضعیت مالی یک مؤسسه آموزش عالی در  وجود نمی بااین. ر صادق استبیشت

  . باال بردن کیفیت ارائه خدمات آموزش عالی غافل ماند
باشد که چه کسی  هنگام تفکر در تأمین مالی آموزش عالی، همواره این سؤاالت اساسی مطرح می

ها را بپردازند؟ هر  باید این هزینه) کسانی(ند؟ چه کسی پرداز هاي آموزش عالی را می هزینه) کسانی(
براي تأمین مالی آموزش سازوکارهایی ها را باید متقبل شوند؟ چه  ها چه نسبتی از هزینه کدام از آن

تأمین مالی متقاضیان آموزش (تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی و غیرمستقیم  عالی وجود دارد؟
  هایی است؟ افع متوجه چه افراد و گروهها و من ؟ و این هزینه)عالی

ها به دو دسته کلی منابع  توان آن شده است که می براي تأمین مالی آموزش عالی منابع مختلفی ارائه
  ؛ داند عالی را شامل موارد ذیل می منابع تأمین مالی آموزش. دولتی و منابع غیردولتی تقسیم نمود

شود و دانشجویان  صورت رایگان ارائه می آموزش به) از همه یا بخشی(که در آن  ؛نابع دولتیم -1
در بسیاري از کشورها از جمله کشورهاي اروپایی از ابتداي دهه . پردازند هیچ مبلغی بابت آن نمی

 . این شیوه تأمین منابع مالی رایج است 1950

 . شوند بل میهاي آموزش عالی را متق که در آن متقاضیان آموزش عالی بخشی از هزینه ؛هریهش -2
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ها را در  که دولت بر اساس میزان درآمد و تعداد فرزندان خانوار، این بن ؛هاي آموزشی واله یا بنح -3
 . دهد منظور خرید خدمات آموزش عالی قرار می ها به اختیار خانواده

صورت بالعوض در  هایی را به که دولت از طریق صندوق دانشجویی کمک ؛هاي مالی عطاي کمکا -4
 . دهد اختیار دانشجویان قرار می

گذاري در تحصیالت عالی به دانشجو تعلق  ازآنجاکه منافع ناشی از سرمایه ؛هاي دانشجویی امو -5
 . هاي مالی عمومیت بیشتري پیدا کرده است ها نسبت به کمک گیرد، امروزه وام می

داران  ساز، خوابگاه منابعی همچون خیرین مدرسه ؛هاي مردمی أمین مالی از طریق مشارکتت - 6
غیردولتی، هدایا، نذورات، و وجوه شرعی، وقف زمین و ساختمان، اختصاص درصدي از فروش، 

ن هاي جلب مشارکت مردمی در تأمی از جمله راه... هاي مردمی و  هاي شوراهاي صنفی، شورا کمک
ها و مراکز آموزش عالی را به  چهار منبع تأمین مالی دانشگاه) 1388(نادري .زش عالی استمالی آمو

  ؛داند شرح زیر می

هاي مؤسسات  هاي مؤسسات آموزش عالی و همچنین کمک گذاري موقوفات و سرمایه ،ها دارایی -1
از این منابع  که مؤسسات آموزشی آزادي عمل وسیعی در رابطه با کاربرد منابع مالی حاصل ؛خیریه

 . ها کاسته شده است دارند، اما در طول زمان از نقش آن

هاي اقتصادي و  ها، بنگاه که تأمین مالی از افراد یا خانواده ؛فروش خدمات آموزشی و پژوهشی -2
سمت محور هستند و گرایش به این منابع مالی فعالیت. هاست هاي دولتی از بارزترین آن سازمان

 . رندرویکرد بازار دا

که مبتنی بر منابع مالی قدرت مرکزي است و دولت عالوه بر تأمین مالی مؤسسات  ؛منابع دولتی -3
 . آموزشی، مسئول اطمینان پیدا کردن از نحوه مناسب خرج کردن آن نیز هست

که بیشتر خاص اواسط قرن بیستم به بعد است و از محل حامیان خارجی : المللی هاي بین کمک -4
  ].4[گیرد زش عالی سرچشمه میتوسعه آمو
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شود و از حیث  این منابع چهارگانه به دو دسته کلی یعنی منابع دولتی و منابع غیردولتی تقسیم می
در مجموع، نظرات  ].4[منشأ وابسته به عملکرد مؤسسات آموزش عالی و یا مستقل از آن هستند

گذاري در  مالی و سرمایه متفاوتی در خصوص میزان مشارکت هر یک از عناصر فوق در تأمین
ترین  عنوان مهم اي معتقدند که بخش خصوصی به عده. هاي آموزش عالی مطرح شده است نظام
اي  که عده دار تأمین منابع مالی آموزش عالی شود، درحالی عهدهباید نفع خدمات آموزشی  ذي

 . مهم باشددار این وظیفه  عهدهباید معتقدند با توجه به حصول منافع اجتماعی، دولت 

) الف: شود طور کلی، تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی از طرف دولت به دو طریق عمده انجام می به
صورت مستقیم تأمین  که در این حالت دولت مؤسسات آموزش عالی دولتی را به: تأمین مالی مستقیم

اعطاي کمک ) ب .شود کند و بخش اصلی منابع مالی این مؤسسات از طرف دولت تأمین می مالی می
که در این صورت منبع اصلی تأمین مالی دانشگاه منابع دولتی ): تأمین مالی غیرمستقیم(مالی 

هاي جانبی در  و دولت صرفاً تسهیالت و کمک) مثل شهریه(شود  نیست بلکه از سایر منابع تأمین می
  . دهد اختیار مؤسسات قرار می

ها باید به طور غیرمستقیم اعطا  این است که کمک در مقایسه دو رویکرد اصلی فوق، نظریه غالب
مدافعان این نظریه معتقدند که اعطاي مستقیم اعتبارات مستلزم کنترل نحوه هزینه آنها است . شود

کنندگان خدمات  که اگر مصرف درصورتی. دنبال داردهاي دیگري را به نوبه خود هزینه و این کنترل به
آموزش عالی در جهت  2کننده داد کنیم، طبق نظریه سیادت مصرفآموزش عالی را افرادي مطلع قلم

هاي  ویژه اینکه نارسایی به. گردد شود و کارایی برقرار می تقاضاي بازار و امکانات اشتغال هدایت می
ریزي متمرکز و حرکت به  هاي برنامه ریزي نیروي انسانی، نظر عمومی را به سمت طرد روش برنامه

   ].1[شده بازار متمایل کرده است سمت یک نظام مناسب کنترل
هاي دولت باید مستقیماً به مؤسسات  کننده این موضوع که بخشی از حمایت لبته این مطالب نقضا

از طرف . هاي علوم پایه، نیست هاي بنیادي و توسعه رشته اختصاص یابد، مانند مواردي چون پژوهش
به هاي دولتی از طریق دانشجویان ممکن است  دیگر، مخالفان نظریه فوق معتقدند که انتقال کمک

صورت  هاي دولتی به همین دلیل در اکثر کشورها، کمکبه. گرایی آموزش عالی منجر شود فمصر
نقش دولت از دو منظر، یعنی میزان و نحوه . یابد ترکیبی از روش مستقیم و غیرمستقیم تخصیص می

 وعات اساسی مالیه آموزش عالی شدهمشارکت و دخالت آن باعث ایجاد نقاط عطف در مباحث و موض
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نقش اندك دولت در شرایط آموزش عالی ویژه ) 1 :که سه بستر شناختی ویژه را شکل داده است
    و 4نقش غالب دولت براي رفع نواقص سازوکار بازار در شرایط آموزش عالی انبوه) 2، 3برگزیدگان

هاي آموزش عالی در شرایط  نقش غالب اما رو به کاهش دولت با پذیرش بازارمداري فعالیت) 3
  ].4[5آموزش عالی همگانی

کرد و  اي در آموزش عالی ایفا نمی کننده در دوره اول که آموزش عالی صرفاً، دولت نقش تعیین
تري در  تدریج نقش فعال در دوره دوم دولت به. شد هاي آموزش عالی توسط افراد تأمین می هزینه

هاي آموزش  تقریباً اکثر فعالیت اي که در نیمه اول قرن بیستم آموزش عالی بر عهده گرفت؛ به گونه
هاي  ن، از یک سو محدودیتدر نتیجه آ. شد عالی توسط دولت تأمین مالی و حتی مدیریت می

هاي  ویژه خانواده به(سیاسی و از سوي دیگر موانع مالی ادامه تحصیل اقشار زیادي  - اجتماعی
ترین عامل در مدیریت و  وان مهمعن در دوره سوم، هرچند که دولت هنوز به. برطرف شد) برخوردار کم

شود و  راهبري و همچنین در تأمین مالی نقش و سهم غالب را دارد، اما همواره از نقش آن کاسته می
سهم بیشتري را در تأمین مالی آموزش عالی بر عهده ) افراد و مؤسسات(متقاضیان آموزش عالی 

ها، وام،  یعنی اعطاي کمک(تقیم صورت غیرمس اخیر، نقش دولت بیشتر به قسمتدر . گیرند می
  ].4[کند ظهور پیدا می...) ها و  خفیفت هاي مالی، مشوق

گرچه اتکاي صرف به منابع دولتی غیرقابل توجیه است، اما دالیل متعددي براي توجیه حمایت 
بخشی  تنوع(هنگام طرح موضوع تدارك منابع مالی جدید به. ولت از آموزش عالی وجود داردمستمر د

، کاهش نقش )هرچند به اشتباه(کند  ، اولین موضوعی که به اذهان خطور می)منابع تأمین مالیبه 
هاي مختلف تالش  دهد که در نظام رغم این تصور اشتباه، واقعیات نشان می علی. حمایتی دولت است

  ].2[براي کسب درآمد از منابع جدید به کاهش حمایت دولت از این بخش منجر نشده است
هاي آموزش عالی تأمین نیازهاي آموزشی از طریق نظام  لم است، با توجه به ماهیت فعالیتآنچه مس

ها میسر نیست و در مواردي بخش خصوصی توانایی یا تمایلی ندارد خدمات  بازار و سازوکار قیمت
زشی رو، مداخله دولت براي تأمین نیازهاي آمو از همین. آموزش عالی مورد نیاز جامعه را تأمین نماید

شود و این دخالت عمدتاً در تأمین منابع مالی متبلور  دار مطرح می عنوان یک کاالي ارجحیت به
الی به اختصار هاي مداخله دولت در تأمین مالی آموزش ع ترین دالیل و ضرورت در ادامه مهم. شود می

  ؛شود توضیح داده می
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   ؛نقصان یا ناکارآمدي بازار )الف

گذاري انسانی و در  گیري جهت سرمایه اطالعات در دسترس افراد براي تصمیم ؛اطالعات ناقص -1
گذاري آموزشی در  اوالً بازده سرمایه: نتیجه آن تأمین مالی آموزش عالی به دو دلیل عمده ناقص است

شود و افراد تصویر روشنی از آن شرایط و منافع  سال بازیافت می 40الی  30طول عمر افراد و براي 
گیرند و این مسئله  ثانیاً معموالً والدین براي نوع و سطح آموزش فرزندانشان تصمیم می. رندآن ند

  . کند نقص اطالعات را تشدید می

عدم وجود بازار براي خریدوفروش سرمایه انسانی و وجود ریسک و عدم  ؛نقص بازار سرمایه -2
لذا دولت . شود گذاري می رمایهگذاري باعث عدم تمایل بخش خصوصی به س اطمینان در این سرمایه

 . باید در ارائه تسهیالت آموزشی مداخله نماید

گذاري انسانی در طول زندگی یک  سرمایه؛ دهی بازار فرآیند تارعنکبوتی بلندمدت در عالمت -3
دهد و تصمیمی که افراد در این  هایی که بازار به افراد می اي که عالمتگونهفرایند بلندمدت است به

افتد که یک فرایند  نمایند اصوالً در یک فرایند بلندمدت اتفاق می ها اتخاذ می به این عالمت پاسخ
چه تأمین نیازهاي با لحاظ ماهیت عملکرد این سازوکار چنان. دهند دار را شکل می تارعنکبوتی مدت
زحد در ا صورت آموزش بیش هایی به دست سازوکار بازار سپرده شود همیشه نقص آموزشی صرفاً به

 .ها و آموزش کمتر از حد در برخی دیگر قابل انتظار خواهد بود برخی رشته

مانند علوم (ها و محورهاي آموزشی و پژوهشی  برخی از رشته ؛ها نبود بازار براي برخی از آموزش -4
ممکن است مستقیماً مورد تقاضاي افراد در ) هاي علوم انسانی و اجتماعی محض، و برخی رشته

 .اجتماعی مورد نیاز است-بازار نباشد، هرچند که براي توسعه اقتصادي مناسبات

شرایط واقعی تولید   با افزایش تعداد افراد تحت تعلیم، ؛هاي اقتصادي به مقیاس وجود صرفه -5
 .خدمات آموزشی منطبق بر شرایط مناسب براي کارکرد کارآمد نظام بازار نیست
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دیده و هم  همراه دارد که هم افراد آموزشمتعددي بهآموزش منافع  ؛وجود مزایاي خارجی - 6
گیرندگان اصلی در چارچوب مناسبات بازار  دیده تصمیم افراد آموزش. شوند سایرین از آن منتفع می

نصیب این ) هرچند که بخش اصلی آن(هستند، این در حالی است که تنها بخشی از منافع آموزش 
عنوان  گذار نیستند که از آن به شود که خود سرمایه یگري میشود؛ بخشی نیز نصیب افراد د افراد می

ع خصوصی و اجتماعی وجود مزایاي خارجی سبب ایجاد فاصله بین مناف. شود مزایاي خارجی یاد می
عالوه بر این، آموزش . گیرد اي که منافع اجتماعی بر منافع شخصی پیشی می گونهآموزش شده، به

 . نیز دارد...) گیري عقالیی و ر بر باروري، بهداشت، تصمیممانند تأثی(منافع غیرمستقیمی 

که فرزندان  گیرند، درحالی شان تصمیم میوالدین در خصوص آموزش فرزندان ؛له عامل اصلیأمس -7
گیري عقالیی و تحلیل  در شرایط تصمیم. کنند بخش اصلی منافع خصوصی آموزش را برداشت می

گذاري کافی در زمینه آموزش و تحصیالت  یل زیادي به سرمایهفایده ممکن است والدین تما - هزینه
  . شان نداشته باشندفرزندان

   ؛کارایی) ب
هاي خاصی در طول  گونه که گروهبدین. از ناحیه کیفیت آموزش باشدتواند موضوع کارایی می

که مشارکت نسبی  ودوردار نبوده و این مسئله باعث شهاي مناسب برخ هاي متمادي از آموزش سال
  . ها باشد ها در پیشبرد جامعه کمتر از سایر گروه این گروه

   ؛عدالت - برابري) ج
اصوالً تسهیالت آموزشی باید به نحوي در جامعه توزیع شود که شانس و امکان استفاده از این 

اي آموزشی با ه آنجاکه ارتباط نزدیکی بین توانمندي از. تسهیالت براي تمام افراد جامعه فراهم باشد
رود که با توزیع مناسب امکانات  اي وجود دارد، امید می برخورداري از امکانات اقتصادي در هر جامعه

  ].4[مقدمات عدالت و برابري فراهم شود آموزشی
عالوه بر دالیل کالسیک فوق، حمایت مالی از آموزش عالی در مباحث جدیدتر با این حقیقت توجیه 

المللی در این بخش و رشد سریع تکنولوژي و تکنیکی شدن  ستانداردهاي بینشود که لزوم حفظ ا می
همراه لزوم حفظ امکانات در سطح ا، افزایش شاخص قیمت تجهیزات، بهه تدریس در بعضی رشته
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طلبد و اگر این وظیفه به بخش خصوصی موکول  قبول، حمایت اساسی و مستمر دولت را می قابل
چه شواهد موجود در سطح جهان نیز حاکی از پایین چنان. نخواهد شدشود، اهداف مورد نظر محقق 

ویژه  در این خصوص به]. 2[بودن کیفیت آموزش عالی خصوصی نسبت به آموزش عالی دولتی است
هاي جدید به  عنوان مثال تأسیس رشته شود که ابداع و ابتکارات آموزشی، به بر این نکته تأکید می

  . آید از دارد که فقط از عهده دولت بر مینی 6هاي اساسی آغازین کمک
هاي آموزشی را نیز  ها و هدف باشد، تعیین سیاست) عالی(کننده بودجه آموزش  اما وقتی دولت تأمین

. گیرد ها براي انتخاب مورد تردید قرار می بر عهده خواهد گرفت، آنگاه حق دانشجویان و خانواده
هاي آموزش عالی را تقبل  آن زمانی است که والدین هزینهتري نیز قابل تصور است و  وضعیت بحرانی

ساالر که مردم حق  شاید در جوامع مردم. هاي دولتی است کنند که کامالً تحت تأثیر انتخاب می
شده از سوي دولت را دارند، از ابعاد این  هاي مربوط به خدمات ارائه گذاري دخالت بیشتري در سیاست

  ].3[شود یمسئله کاسته شود، اما حل نم
عالوه بر موضوع ضرورت تأمین منابع مالی توسط دولت، میزان مداخله دولت در تأمین منابع مالی 

میزان مداخله دولت در تأمین منابع مالی . آموزش عالی نیز مورد توجه اقتصاددانان واقع شده است
شان و کارآفرینان هاي خانوادهتحت تأثیر میزان تأمین مالی توسط بخش خصوصی اعم از دانشجویان، 

توان در تغییر  یافته و عامل اصلی آن را می مرور زمان سهم این بخش افزایش باشد که به اقتصادي می
واسطه افزایش تقاضا از جانب افرادي که عالقه و  شرایط حاکم بر کارکرد بازار براي آموزش به

آموزشی را دارند و همچنین کارفرمایان و صاحبان هاي  توانمندي الزم براي پرداخت بخشی از هزینه
پردازند،  هاي آموزشی را می صنایع که به احداث واحدهاي آموزشی پرداخته و تمام یا بخشی از هزینه

ها نقش هدایتی موثر و غالب خود را از طریق سازوکارهاي مالی  باوجود آنکه دولت. جستجو کرد
مداري  سمت بازار یا مشتريأمین منابع مالی بیشتر بهاخیر ت اند لیکن طی چند دهه حفظ کرده

گرایش پیدا کرده است که ناشی از کاهش توان مالی دولت در استمرار تأمین منابع مالی و از جهت 
ها و  و ایجاد انگیزه افراد، خانواده) و یا آگاهی نسبت به این منافع(دیگر افزایش منافع خصوصی 

  .بع مالی استهاي خصوصی در تأمین منا بنگاه



  
  سازوکارهاي تامین و تخصیص منابع در آموزش عالی

  
    /103 

   تأمین منابع مالی آموزش عالیسازوکارهاي  -2-2
کنندگان نیز  براي فراهم شدن میزان منابع مالی در حد کفایت الزم است منابع تأمین و تأمین

اي  کنندگان آن داراي طیف گسترده منابع تأمین مالی و تأمین. مشخص و سهم هر یک تعیین شود
گیري منطقی در  به دالیل خاص و در یک فرایند تحلیل و تصمیم کنندگان بوده و هر یک از تأمین

تأمین مالی آموزش مشارکت داشته و دارند عالوه بر این در طول زمان سهم و نقش هر یک از منابع 
اي دیگر متفاوت  اي به جامعه کنندگان دچار تغییر شده و وضعیت این تغییر و تحول از جامعه و تأمین

 ].4[ها اهمیت زیادي دارد ه آنبوده است که معرفت ب

از مسایل عمده مربوط به آموزش عالی در کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي در حال توسعه که 
گذاري در این بخش شدیداً رو با کمبود منابع مالی مواجه هستند، نحوه تأمین منابع مالی و سرمایه

اي به خاطر رفع چنین نقیصهسازي در آموزش عالی نیز عمدتاً بحث خصوصی. به گسترش است
هاي اقتصادي از رشد هاي دولتی آموزش عالی نسبت به سایر بخششود؛ چرا که بودجهمطرح می

  ].8[چندانی برخوردار نبوده است و حتی رو به نقصان و رکود گذاشته است
ن مثال در عنوا به. نحوه تأمین مالی آموزش عالی در دستور کار اکثر کشورهاي دنیا قرار گرفته است

سمت مشارکت دانشجویان تغییر کرده به دهندگان انگلستان از تأمین کامل آموزش توسط مالیات
ه است و ترین موضوعات در این زمینه بود ها یکی از چالش برانگیزاننده سهیم شدن در هزینه. است

هاي  که این امر باعث کاهش تقاضا و مشارکت، مخصوصاً براي خانواده ردهمیشه ترس این وجود دا
هاي معوق براي همه دانشجویان، صرفه نظر از  ، در این کشور شهریه2006در سال . شود کم درآمد 

طرفداران ]. 9[شوند التحصیلی پرداخت می ها بعد از فارغ این شهریه. موقعیت خانوادگی مطرح شد
هاي تحصیلی، مانعی  هزینه جاي کمک اند که شهریه و پرداخت وام به این عقیده هاي رایگان بر آموزش

بضاعت براي ورود به دانشگاه است با این حال اکثر اقتصاددانان سهیم شدن  بر سر راه دانشجویان بی
  ].12[دانند سمت عدالت میو حرکت به ها را راهی براي باال بردن کارایی در هزینه

تلف تأمین و تخصیص منابع مالی دانشگاه را از طریق دانشجویان، دولت و دیگر هاي مخ شیوه 1شکل 
هاي متمرکز دولتی رها  ها را از سیطره برنامه که بخواهیم دانشگاه درصورتی. دهد منابع نشان می

توانند از طریق دریافت بورسیه،  ها می ترین منبع مالی خواهند بود که آن سازیم، دانشجویان مهم
توانند از  ها می این بورسیه. هاي مربوطه را بپردازند هاي شخصی هزینه تحصیلی یا پرداخت هاي وام
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هاي مختلف، ارتش، نیروهاي نظامی و  هاي آموزشی یا غیر آموزشی مختلف از قبیل وزارتخانه سازمان
اي ه از نظر میزان کمک. شود ها مطرح می سه نوع سیاست در زمینه بورسیه. انتظامی دریافت شود
ها  تواند فقط میانگین هزینه را پوشش دهد یا بیش از میانگین هزینه ها می تحصیلی، این کمک

اي مختلف به میزان متفاوت پرداخت  تواند براي رشته از نظر نوع و نحوه پرداخت می. پرداخت شود
به  وانتمی. هاي علوم انسانی پرداخت شود هاي فنی و مهندسی بیش از رشته شود، مثالً به رشته

در نهایت . هایی که استطاعت مالی دارند پرداخت نمود و غیره هاي کم بضاعت بیش از خانواده خانواده
توانند به دو طریق  ها می وام. نمودمحدود ها یا مؤسسات خاص  ها را به رشته توان بورسیه اینکه می

از طریق مالیات یا بیمه  هایی دولتی که بازپرداخت آن از درآمدهاي آتی سازماندهی شوند یکی وام
دولتی، (هایی است که طریق سیستم بانکی و نهادهاي مالی  حالت دوم وام. پذیرد صورت می

سومین منبع درآمد دانشجویان . گیرد صورت ماهیانه انجام می پرداخت و بازپرداخت آن به) خصوصی
هاي  و یا خانواده هاي خارجی اندازهاي قبلی، ارث، کمککه از طریق پس استدرآمدهاي شخصی 

 .شود ها تأمین می آن

تواند  این منابع می. کنند مؤسسات آموزش عالی هنوز مقداري از درآمدهایشان را از دولت کسب می
هاي تحقیقاتی، بستن  هاي خاص براي مصارف عمرانی، ارائه بودجه هاي جاري، کمک صورت کمک به

هاي خاص صورت  الی به دانشجویان خاص یا رشتههاي م ها، و کمک قراردادهاي تحقیقاتی با دانشگاه
ها از قبیل  توانند از دیگر روش ها و مؤسسات آموزش عالی می که دانشگاهنهایت این در و پذیرد

هاي  هاي مختلف صنعتی، دریافت اعانات و کمک هاي کارآفرینانه، جلب کمک از بخش فعالیت
  .نمایندکسب مردمی، درآمد 

اید اصول کفایت، کارایی، برابري و گسترش دامنه انتخاب ذینفعان مورد توجه در مالیه آموزش عالی ب
، هایی از قبیل افزایش دسترسی قرار گیرد از طرفی در جهت تأمین مالی آموزش عالی باید به جنبه

  ].7[توسعه و مسئله کارایی توجه شود
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دانشجویان

دریافت بورسیه

میزان کمک ها
)میانگین هزینه ها(کم-

)بیش از میانگین هزینه ها(زیاد -

نوع و نحوه پرداخت

به رشته هاي فنی مهندسی  -
بیش از علوم انسانی پرداخت 

.شود
بیشتر پرداخت به دانشجویان  -

.کم بضاعت صورت پذیرد

تحدید کمک ها
محدود به رشته هاي خاص-
محدود به دانشگاههاي خاص-

دریافت وام

وام هاي دولتی و 
پرداخت از درآمدهاي 

آتی

از طریق مالیات،از (روش-
)طریق بیمه

به صورت کامل،با (بازپرداخت-
توجه به شغل،جزئی براي 

)دانشجویان کم بضاعت

دریافت وام از 
نهادهاي مالی و  
پرداخت اقساط 

مربوطه

بدون سوبسید،    (نرخ بهره -
)باسوبسید

به صورت کامل،با (بازپرداخت-
توجه به شغل،جزئی براي 

)دانشجویان کم بضاعت

پرداخت هاي 
شخصی

درآمدهاي شخصی،پس 
انداز،کارت هاي اعتباري، 

خانواده،دریافت از 
دانشگاه، صنعت و کمک 

هاي خارجی
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  ]7[هاي مربوطه سیاستنحوه تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش عالی و  - 1شکل 

                                

دولت

اعطاي بورسیه اعطاي بورسیه از طرف دولت مرکزي-
اعطاي بورسیه از طرف سازمان هاي محلی-

کمک مالی

کمک هاي هاي مالی رایج-
براي مصارف (کمک هاي مالی خاص -

کمک به دانشجویان یا رسته هاي  -)عمرانی
خاص

بودجه هاي تحقیقاتی
بودجه هاي تحقیقاتی-

تحقیقاتی-قراددهاي علمی -

دیگر کمک هاي مالی

فعالیت هاي کارآفرینانه

دریافت حمایت هاي مالی از 
سازمان ها و شرکت ها

اعانات و کمک هاي خیرخواهانه
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  هاي تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی سازوکار -3-2
گیري و انتخاب سلسله مراتبی  هر مکانیسم تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی نتیجه تصمیم

هاي اقتصادي متمرکز  در نظام. هاي نظام آموزش عالی براي پرداخت یارانه است ها از مؤلفه دولت
هاي تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی  بنابراین، مکانیسم. ها محدود است دامنه انتخاب دولت

ها معموالً بر اساس روند گذشته یا مطابق با  دولت ،اقتصاددر این . اندك و نسبتاً ساده هستند
هاي  اما در نظام. دهند هاي جامع و متمرکز به مؤسسات آموزش عالی بودجه تخصیص می برنامه

ها نیز وسیع  اند، دامنه انتخاب دولت گرفته اقتصادي باز که از مجموع بازارهاي متنوع و متعال شکل
  . منابع به آموزش عالی بسیار متنوع و پیچیده هستندهاي تخصیص  سازوکاربنابراین، . است

هاي اقتصادي مبتنی بر  دهد که در نظام از کشورهاي مختلف نشان می هاي سالمی و هاپتمن بررسی
و ) مشتریان(، تعدادي به جانب تقاضا )مؤسسات آموزش عالی(ها به طرف عرضه  بازار بعضی از دولت

کشورهایی که . ]21[کنند آموزش عالی یارانه پرداخت می برخی نیز به هر دو طرف بازار خدمات
. 7کنند تأمین میاز لحاظ مالی اند، تنها مؤسسات دولتی را  طرف عرضه را براي تخصیص انتخاب کرده

در این گروه بعضی . شود اي را شامل می هاي مالی دولت هم مخارج جاري و هم مخارج سرمایه کمک
زنی مؤسسات آموزش عالی  طور کلی و بر اساس مذاکره و چانهبه) الاز جمله مالزي و نپ(از کشورها 

 )بیشتر در کشورهاي در حال توسعه(که برخی دیگر از کشورها  درحالی. کنند دولتی را تأمین می
تخصیص بر اساس پرسنل، . دهند مبتنی بر فرمول به مؤسسات آموزش عالی بودجه تخصیص می

ها از جمله  اساس هزینه سرانه و تخصیص بر اساس اولویتتخصیص بر اساس دانشجو، تخصیص بر 
  . شود هایی هستند که در این رابطه استفاده می فرمول

ها و مؤسسات آموزش عالی  هاي تخصیص منابع به دانشگاه ترین شیوهزنی از قدیمی مذاکره و چانه
ه مؤسسات آموزش زنی نقش مهمی در تعیین میزان پرداخت بودجه ب در این روش قدرت چانه. است

طور متمرکز زنی و مذاکره، پایه تخصیص روند گذشته است و بودجه به در فرایندهاي چانه. عالی دارد
مؤسسات باید در . گردد به مؤسسات واگذار می) صورت کلی شده یا به هاي تعریف صورت ردیف به(

. گردد تمرکز اعمال میصورت م در این روش نظارت به. مقابل سازمان تخصیص دهنده پاسخگو باشند
شود و نحوه خرج کردن به  البته در تخصیص کلی انعطاف و استقالل بیشتري به مؤسسات داده می

  .شود خود مؤسسات واگذار می
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هاي مربوط به  تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی بر اساس سطح واقعی شاخص ،در بعضی از کشورها
، مالك بوده )شده ریزي برنامه( شده  دیگر سطح خواسته که در برخی گیرد، درحالی ها، صورت می نهاده
ها و اهداف خاص از پیش  شده کشورها منابع مالی را بر اساس برنامه ریزي هاي برنامه در روش. است

  . دهد ها به مؤسسات آموزش عالی تخصیص می شده هر یک از مؤلفه تعیین
ها به تأمین مالی مبتنی بر عملکرد  بر نهادههاي اخیر در بعضی از کشورها تأمین مالی مبتنی  در سال

در تأمین مالی مبتنی بر عملکرد قدم اول تعیین . تبدیل شده است) ها و پیامدها محصوالت، ستانده(
در هر سال عملکرد مؤسسه آموزش عالی بر اساس . ها و معیارهاي عملکردي استمتغیرها، شاخص

و در نهایت با توجه به نتایج ارزیابی و قیمت  شود ها و معیارهاي عملکردي ارزیابی می شاخص
. ]16[شود ها و مراکز آموزش عالی بودجه تخصیص داده می شده هر واحد عملکرد، به دانشگاه تمام

کننده اهداف ملی نیز هستند، نقش مهمی در  اند معیارهاي عملکردي که منعکس محققان نشان داده
ی از کشورها عملکرد مؤسسه بر اساس عملکرد دانشجو در بعض. ها دارند تخصیص بودجه به دانشگاه

  .شود ارزشیابی می
عالی بر اساس معیارهاي عملکردي ها و مراکز آموزش  هاي جاري دانشگاه بودجه ،در بعضی از کشورها

یا ) التحصیالن دانشگاه، افزایش اختراعات دانشگاه کمی و کیفی، مانند بهبود افزایش تعداد فارغ(
جاي ههاي عملکردي عمدتاً ب شاخص. یابند براي دانشجویان کم درآمد تخصیص می بهبود پیامدها

معیارهاي عملکردي معموالً با . کنند نیازهاي مؤسسه آموزشی اهداف سیاست عمومی را منعکس می
  .شود توافق دولت و مسئوالن دانشگاه تعیین می

ها صورت  هاي آن ر اساس ستاندهدر تعداد معدودي از کشورها تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی ب
هاي دانشگاه پیوند  شود که اعتبارات دولتی را به ستانده هایی استفاده می در آن از فرمول که گیرد می
هاي دانشگاه و اهداف توزیعی دولت مانند دانشجویان  ها معموالً بر اساس مأموریت این فرمول. دهد می

   ].13[شود وزن داده می) ستانده یا پیامدمعیارهاي ( کم درآمد و در خطر ترك تحصیل 
عنوان مشتري، محصوالت و خدمات مؤسسات آموزش عالی  در بعضی از کشورهاي پیشرفته دولت به

ها بر اساس  خرید محصوالت و خدمات دانشگاه پیش. دهند کنند یا سفارش می خرید می را پیش
ر این روش کمیت و کیفیت محصوالت د. گیرد قراردادهایی به نام قراردادهاي عملکردي صورت می

هاي دولت  اما سفارش. گردد توسط مؤسسه آموزش عالی و قیمت محصوالت توسط دولت تعیین می
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ها توسط دولت  گیرد و کمیت و کیفیت ستانده صورت رقابت قیمتی صورت می از طریق مناقصه و به
دهنده  ات آموزش عالی و سفارشمابین مؤسس منابع مالی نیز از طریق قرارداد فی. گردد تعیین می
 .شود شده پرداخت می در این روش بودجه بر اساس عملکرد خواسته. یابد انتقال می

را ) دانشجویان(ها عمدتاً طرف تقاضاي بازار خدمات آموزش عالی  در اکثر کشورهاي پیشرفته دولت
در برخی دیگر تنها . ودش در بعضی از کشور به همه دانشجویان کمک مالی می. کنند تأمین مالی می

در تعدادي از کشورها تنها به دانشجویان مستعد کمک . شوند دانشجویان نیازمند تأمین مالی می
در بعضی از . هاي کمک به دانشجویان در کشورهاي مختلف متفاوت است روش. شود مالی می

در . شود خت میصورت کوپن پردا هاي مالی به در تعدادي کمک. هاي مالی نقدي است کشورها کمک
اکثر . شود هاي مستقیم به خانواده دانشجو تخفیف مالیاتی داده می جاي کمکهبرخی دیگر ب

جاي کمک مالی مستقیم یا تخفیف هاند که بهتر است ب کشورهاي پیشرفته به این نتیجه رسیده
اخت نمایند که ها بازپرد هاي کم بهره به دانشجویان پرداخت کنند و تنها افرادي آن مالیاتی، وام

  ].21[درآمد داشته باشند
بن (هایی با مبالغ مشخص  ها کوپن آن هاي هاي آموزشی دولت به دانشجویان یا خانوادهدر روش بن

نام  عنوان شهریه به دانشگاهی که ثبت ها را به ها این کوپن آن. کند پرداخت می) هاي طرف تقاضا
این روش باعث باال . کندها را از دولت وصول می کوپندانشگاه مبلغ اسمی . دهند اند تحویل می کرده

زشی براي جذب و افزایش رقابت بین مؤسسات آمو جویان از یک طرفرفتن حق انتخاب دانش
هاي طرف تقاضا یک نوآوري در تخصیص منابع دولتی به آموزش بن. گردد می دانشجو از طرف دیگر

  .شوند عالی محسوب می
در . شود دو طریق مستقیم و غیرمستقیم به دانشجویان پرداخت میتحصیلی به هاي هزینه کمک

هاي دولتی  فرانسه و کشورهاي فرانسوي زبان دانشجویان واجدالشرایط اعتبارات را مستقیماً از آژانس
گیرد و افراد  صورت غیرمستقیم صورت می ها به ولی در اکثر کشورها کمک. نمایند دریافت می

در  .کنند ها و مؤسسات آموزش عالی تعیین می ها را مسئوالن دانشگاه کواجدالشرایط و میزان کم
. شوند هاي مالیاتی بر خورد دار می ها از معافیت هاي آن بسیاري از کشورها دانشجویان یا خانواده

. گیرد ها صورت می هاي مالیاتی با دو هدف جبران هزینه تحصیلی و کمک مالی به خانواده معافیت
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شان را پرداخت کند تا بتوانند شهریه و هزینه تحصیلی فرزندان والدین کمک می ها به این کمک
  .نمایند

هاي مهم تأمین مالی طرف تقاضاي خدمات  ها یکی از روش اعطاي وام به دانشجویان یا خانواده آن
در رابطه با اعطاي وام تحصیلی دو سؤال پایه وجود ]. 21[آموزش عالی در کشورهاي پیشرفته است

دانشجویان چگونه باید اصل و بهره وام را  -2به چه دانشجویانی باید وام پرداخت کرد؟  -1: رددا
ي بازپرداخت متنوع هاي هدف و نحوه هاي تحصیلی از نظر گروه بازپرداخت کنند؟ در واقع وام

مقدار هاي بازپرداخت ثابت در مقابل منعطف؛ مقادیر بازپرداخت ثابت و منعطف؛ و تنوع  دوره. هستند
توانند جذابیت  هاي تحصیلی هستند که می ترین حقوق بازپرداخت وام کارمزد یا بهره وام از مهم

  ].23[یافت وام را تحت تأثیر قرار دهنددر
صورت اقساطی و  بازپرداخت به: در بازپرداخت وام تحصیلی دو رویکرد کلی قابل استفاده است

باشد همانند  هاي دانشجویی می که شکل سنتی وامهاي اقساطی  وام. بازپرداخت مشروط به درآمد
این . شود در یک زمان معین بازپرداخت می..) وام مسکن، خودرو و(ها  دیگر تسهیالت دریافتی از بانک

صورت فصلی و سالیانه  گیرد که البته بازپرداخت به صورت ماهیانه صورت می ها معموالً به بازپرداخت
صورت  تواند به نحوه بازپرداخت می. سال متغیر است15تا  3ها از  ت وامزمان بازپرداخ. نیز وجود دارد

  . ثابت و تصاعدي متناسب با افزایش درآمد افراد در طول زندگی کاري صورت پذیرد
هاي دانشجویی بازپرداخت مشروط است که بر اساس میزان وام  هاي نوین بازپرداخت وام یکی از شیوه

مطرح ) 1954(لحاظ نظري ابتدا توسط میلتون فریدمن این شیوه به. گردد و درآمد فرد تعیین می
ها  با توجه با منافع خصوصی آموزش عالی، آن. احیا گردید) 1991(توسط بار  90شد و در دهه 

ترین شیوه بازپرداخت  رایج. هاي آن را از طریق درآمدهاي آتی بپردازند معتقد بودند افراد باید هزینه
مبلغ وام را بازپرداخت  ،گیرندگان بعد از اتمام تحصیالت است که همه وام مشروط به درآمد این

درآمد انجام  در بازپرداخت مشروط به. روش دوم بازپرداخت مشروط به درآمد انتخابی است. کنند می
  . دهند

در این رویکرد . التحصیلی است هاي بازپرداخت مشروط بر درآمد، مالیات بر فارغ یکی از گونه
عنوان مالیات بر تحصیل در  مبلغی را به ،التحصیلی در صورت داشتن درآمد یان بعد از فارغدانشجو

این روش از این حیث با بازپرداخت مشروط بر درآمد متفاوت است . پردازند تمام طول مدت کاري می
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ان ولی در روش دوم بازپرداخت تا زم. شود که در روش اول بعد از استهالك وام، پرداخت متوقف می
ازآنجاکه این مفهوم جدیدي است هیچ کشوري تا . یابد بازنشستگی و حتی طول زندگی فرد ادامه می

هم . بندي کرد توان جمع صورت شکل زیر می بحث باال را به. ]21[به حال از آن استفاده ننموده است
  .شناسایی است  تأمین مالی مجزا قابل سازوکارکه روشن است ده چنان

  

  الگوهاي تأمین مالی آموزش عالی -2شکل 

   هاي تأمین مالی آموزش عالی سازوکارمعیارهاي ارزیابی نیکویی   -4-2
 اي از مناسب براي تأمین مالی آموزش عالی، نیازمند در نظر گرفتن مجموعه سازوکارگزینش 

اکثر اقتصاددانان در اقتصاد بخش عمومی بر این باورند که  ].16[معیارهاي اقتصادي و اجتماعی است
در بخش آموزش عالی . ]22[در هر تأمین مالی دولتی باید دو معیار کارایی و برابري را در نظر گرفت

در ادامه هر یک از این معیار به اختصار بررسی . توان به پنج معیار بسط داد این دو معیار را می
  .دشو می

 مالی آموزش عالیتأمین 

 تأمین مالی طرف تقاضا تأمین مالی طرف عرضه

 بر
اساس 
 مذاکره

بر اساس 
فرمولی از 
 نهاده ها

بر اساس 
عملکرد 
 عمومی

کوپن 
طرف 
 تقاضا

بورس 
 و امتیاز

معافیت 
 مالیاتی

وام 
مشروط 

بر 
 درآمد

بر اساس 
هزینه 
 سرانه

پیش 
خرید 
  خدمات

سفارش 
خدمات 

و 
  محصول
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  ی به آموزش عالیدسترس -1-4-2
، جامعه یادگیريامروزه به دلیل ظهور اقتصاد جهانی دانش و توسعه مفاهیمی مانند، اقتصاد یادگیري 
ها در  العمر دولت توسعه مبتنی بر دانش، آموزش همگانی، یادگیري براي همه و یادگیري مادام

آموزش عالی تشویق گذاري بیشتر در  اند ملت خود را براي مشارکت بیشتر و سرمایه تالش
 .]18[ها افزایش دسترسی به آموزش عالی است بنابراین یکی از اهداف سیاستی دولت. ]20و19[کنند

دسترسی هر فردي از جامعه به یادگیري عالی عالوه بر خود  8عالوه بر آن، طبق نظریه منافع جانبی
. ]24و15[کند مطلوبیت ایجاد میآموخته، از طریق مکملی در فرایند تولید براي افراد دیگر نیز  دانش

  . ]24[برد عالوه بر آن، آموزش عالی با کمک به رشد اقتصادي بلندمدت مطلوبیت اجتماعی را باال می
فرهنگی،  ،آموزش عالی در بلندمدت موجبات توسعه اجتماعی، 9همچنین، طبق نظریه کاالي شایسته

مطلوبیت آنی و آتی اضافی براي افراد  آورد و موجب ایجاد سیاسی، محیطی و سالمتی را فراهم می
  .]26[گردد دیگر و کل جامعه می

  کارایی  -2-4-2
کارایی از بعد زمان به دو نوع : کارایی تولید و توزیع دانش در بعد زمان و سطح مورد توجه است

سازمانی کارایی از نظر سطح به پنج سطح فردي، گروهی، . شود کارایی ایستا و کارایی پویا تقسیم می
ترین دانش با میزان  منظور از کارایی ایستا کارایی تولید بیش. شود و فرا سازمانی و ملی تجزیه می

رشد پایدار دانش در طول زمان  در مقابل، منظور از کارایی پویا. معین منابع در یک زمان معین است
  .غیره استهاي تحقیق، فناوري اطالعات و  دلیل بهبود مدیریت و نوآوري در روشبه

. دانش علمی یک کاالي عمومی است. اساس توسعه دانش در یک جامعه تولید دانش علمی است
افراد و بخش خصوصی . یعنی غیررقابتی در تقاضا، و تفکیک و محدودیت ناپذیر در عرضه است

اثربخش آن،  بنابراین تولید و انتشار کارا و. اي الزم و کافی براي تولید چنین کاالیی را ندارند انگیزه
ها و  ها معموالً تولید و انتشار دانش علمی را از طریق دانشگاه دولت. کند دخالت دولت را طلب می

اما اینکه دولت چگونه باید تولید دانش علمی در این نهادها را . کنند هاي عمومی دنبال می آزمایشگاه
  . برانگیز است چالش ،تأمین مالی کند
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طور بهگیرد که  ها و مراکز آموزش عالی صورت می از طریق دانشگاه محور ناوريفتوزیع دانش علمی و 
آموزش عالی در واقع یک فرصت و خدمت یادگیري عالی است . شود سنتی آموزش عالی نامیده می

) عنوان مشتري به(در اختیار دانشجویان ) کننده عنوان عرضه به( عالیها و مراکز آموزش  که دانشگاه
خالف توزیع کاالیی معمولی، کارایی در توزیع دانش از دو جنبه عرضه و تقاضا مورد بر . دهند قرار می

ها و  زمانی در طرف عرضه خدمات آموزش عالی کارایی وجود دارد که دانشگاه. گیرد توجه قرار می
را با کمترین هزینه ) با تضمین کیفیت(ترین و بهترین خدمات آموزشی  مراکز آموزش عالی بیش

  . عرضه کنند
معنی تقاضاي مصرفی نیست و تنها یک فرایند واکنش به عالی، به طرف تقاضاي خدمات آموزش

بلکه خود یک فرایند یادگیري و انباشت دانش در . شود قیمت و ابراز تمایل به خرید محسوب نمی
یه در واقع، کارایی طرف تقاضا همان کارایی تولید سرما. وجود انسان و تولید سرمایه انسانی است

ترین و بهترین تالش را براي  زمانی در این فرایند کارایی وجود دارد که دانشجویان بیش. انسانی است
  .هاي خود براي یادگیري استفاده کنند به عبارت دیگر از تمام ظرفیت. یادگیري انجام دهند

عبارت دیگر  به. دکنن هاي خود براي یادگیري استفاده نمی اما در عالم واقع دانشجویان از تمام ظرفیت
هاي  برداري کامل از ظرفیت دانشجویان براي بهره. کارایی کامل در تولید سرمایه انسانی وجود ندارد

هاي بیرونی از  بخشی از انگیزش. یادگیري خود عالوه بر انگیزش درونی، به انگیزش بیرونی نیاز دارند
  .باید توسط دولت صورت پذیرد اما بخش دیگر. گیرد هاي آینده نشأت میبازار کار و عایدي

نی کارایی از بعد زمان یع. براي کارایی در طرف عرضه همان بحث کارایی در تولید دانش مطرح است
کارایی از نظر سطح نیز به پنج سطح فردي، گروهی، سازمانی و . کارایی ایستا و کارایی پویا ؛بر دو نوع

ملی به معنی دستیابی به باالترین اثرات مثبت  کارایی در سطح .شود سازمانی و ملی تقسیم می افر
کارایی . است) هاي عمومی و خصوصی مجموع هزینه( هاي ملی اجتماعی با حداقل هزینه اقتصادي و

عنوان  به. ملی تابعی از کیفیت و نوع سرمایه انسانی و شرایط اقتصادي و اجتماعی در یک کشور است
   ].62[کارایی ملی باالتر خواهد بودمثال هر چقدر نظام اقتصادي بازتر باشد 
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  دسترسی برابر به آموزش عالی -3-4-2
با توجه . توسعه پایدار اقتصادي و اجتماعی در یک جامعه نیازمند توزیع عادالنه درآمد و ثروت است

هاي یادگیري و  به اینکه در عصر حاضر منشأ اصلی درآمد و ثروت دانش است، توزیع برابر فرصت
بازار به تنهایی  سازوکار]. 8[نه درآمد و ثروت در یک جامعه استو مقدمه توزیع عادال دانش الزمه

اگر هیچ دخالتی از جانب دولت در بازار . هاي یادگیري و دانش را ندارد توانایی توزیع برابر فرصت
هاي مطلوب  سازي فرصت خدمات آموزش عالی وجود نداشته باشد، با توجه به هزینه باالي فراهم

اي از افراد واجد شرایط علمی و داراي  ها و مؤسسات آموزش عالی، بخش عمده ادگیري در دانشگاهی
تمایل به یادگیري عالی، توانایی پرداخت شهریه دانشگاه و دیگر مؤسسات آموزش عالی را نخواهند 

  . داشت
ر بازار خدمات بنابراین، دولت با هدف افزایش دسترسی و بهبود برابري توزیع درآمد در آینده، د

دهد یا با  کند و بخشی از تقاضا براي خدمات آموزش عالی را خود پاسخ می آموزش عالی دخالت می
هاي یادگیري عالی را براي بخش  پرداخت کمک مالی به نهادهاي آموزش عالی یا دانشجویان، فرصت

دولت چگونه  اما اینکه ].15[سازد دسترس می ایط علمی، قابلدیگري از متقاضیان داراي شر
  .برانگیز است هاي خود را در راه توزیع برابر دانش صرف کنند، چالش کمک

  توسعه بخش خصوصی -4-4-2
یکی از موضوعات اساسی در تخصیص منابع دولتی این است که آیا دانشجویان مؤسسات و 

ي دولتی از ها منطق حمایت. د یا نهنتوانند از منابع دولتی استفاده نمای هاي خصوصی می دانشگاه
ها بسیار کاراتر از این است که  هاي خصوصی این است که پرداخت یارانه به این دانشگاه دانشگاه

دهد  گرفته در آمریکا نشان می مطالعات تجربی انجام. موسسه یا دانشگاه دولتی جدید تأسیس نمود
مد باالتري نسبت به شوند از سطح درآ هاي دولتی وارد می که خانواده دانشجویانی که به دانشگاه

از  ،)نیوزیلند، شیلی، فلسطین، فیلیپین( نظیربرخی کشورها . هاي خصوصی برخوردارند دانشگاه
ها از مؤسسات خصوصی  در آمریکا برخی از ایالت. کنند هاي خصوصی حمایت مالی می دانشگاه

ر دانشجو مبلغی در این ایالت براي ه. نیویورك در این زمینه پیشرو است. کنند حمایت مالی می
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هاي انتقال منابع دولتی به  از دیگر روش. یابد شود و در مقاطع باالتر این مبلغ افزایش می پرداخت می
  .مؤسسات خصوصی روش رقابتی در تخصیص منابع مالی مربوط به تحقیقات است

رابري هاي یادگیري عالی، بهبود ب دهد که افزایش دسترسی به فرصت بندي بحث باال نشان می جمع
هاي یادگیري عالی، توسعه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات آموزش  دسترسی به فرصت

عالی، توسعه کارایی یادگیري دانشجویان، توسعه کارایی درونی مؤسسات آموزش عالی و توسعه 
اثربخشی آموزش عالی از جمله اهداف سیاستی و معیارهایی هستند که باید در گزینش رویکردها و 

   .ها باشد هاي تأمین مالی آموزش عالی مد نظر دولت روش

   روش تحقیق -3
هاي استقرائی و کمی قابل تحقیق  بسیاري از موضوعات در حوزه علوم انسانی و علوم رفتاري با روش

اند  همان طور که مک میالن و شوماخر گفته .هاي کیفی یا ترکیبی است ز به روشنیستند و نیا
در این تحقیق از مرور . هاست اي از توصیف مقوالت و روابط میان آن تحقیق کیفی در واقع سامانه

هاي  هاي میدانی داده که در پژوهش درحالی. ادبیات با رویکرد فرا تحلیل کیفی استفاده شده است
هاي مورد نیاز  ود در فرا تحلیل پژوهشگر باید دادهش مربوط به واحد تجزیه و تجلیل گردآوري می

در واقع جامعه آماري یا . شده قبلی دنبال کند هاي انجامهاي منتشرشده از مطالعه خود را در گزارش
 .هاي گذشته است وتحلیل در رویکرد فرا تحلیل مطالعه واحد تجزیه

  گیريبحث و نتیجه -4
  ًها نیز وضعیت  مالی مناسبی برخوردار نیستند و دانشگاهدانشجویان از وضعیت امروزه عمدتا

ها و  از طرفی افزایش دسترسی و بهبود کیفیت در دستور کار اکثر دانشگاه. بهتري ندارند
دستیابی به اهداف فوق مستلزم بازبینی در زمینه تأمین . مؤسسات آموزش عالی قرار گرفته است

  :توجه شودمالی آموزش عالی است و باید به نکات زیر 
  .ریزي متمرکز براي تأمین مالی آموزش عالی سپري شده است زمان برنامه -
باید قسمت عرضه خدمات آموزش عالی آزاد گذاشته شوند تا آزادانه قیمت خدمات خود را با توجه  -

گیري  تصمیم ها صورت متمرکز براي آن هاي خاص خود تعیین نمایند نه اینکه دولت به به ویژگی
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این موضوع نه تنها ضروري بلکه مطلوب است و به افزایش رقابت و در نهایت کیفیت در بخش  .نماید
  .آموزش عالی ختم خواهد شد

 5در گذشته نرخ مشارکت در آموزش عالی نزدیک . امکان ارائه آموزش عالی رایگان وجود ندارد -
درصد و براي  20مشارکت درصد بوده و در حال حاضر در برنامه پنجم براي تحصیالت تکمیلی نرخ 

شده است لذا منابع دولتی پاسخگو این حجم  بینی مقاطع کارشناسی بسیار بیشتر از این پیش
  .مند شد مشارکت نیست و از منابع خصوصی باید در این زمینه بهره

 ها و مراکز آموزش عالی باید در تأمین مالی آموزش عالی مشارکت داشته  التحصیالن دانشگاه فارغ
 .دباشن

   ارائه وام به دانشجویان از اهمیت بسیار باالیی برخورداراست و در این زمینه باید سیستم مناسبی
 .طراحی شود

   با توجه به منافع خصوصی و اجتماعی باید بین دولت و بازار در جهت تأمین مالی آموزش تعادل
 .ایجاد شود

   طراحی شودکلی در زمینه تأمین مالی آموزش راهبردي باید یک برنامه.  
آموزش عالی یک خدمت خصوصی است و براي آن بازاري وجود دارد که در آن افراد آموزش عالی را 

کنند، و  تقاضا می) براي مطلوبیت آتی(گذاري  و سرمایه) براي مطلوبیت آنی(با دو هدف مصرف 
زش عالی در بازار خدمات آمو. کننده خدمات آموزش عالی هستند مؤسسات آموزش عالی نیز عرضه

کنندگان براي کسب  و عرضه) یادگیري(تقاضاکنندگان براي دسترسی به بهترین فرصت آموزشی 
به عبارت بهتر نظام . کنند ترین منابع مالی و جذب بهترین دانشجویان با یکدیگر رقابت می بیش

ش ها مشتریان خدمات آموز در این صنعت دانشجویان و خانواده آن. آموزش عالی یک صنعت است
کننده خدمات آموزش عالی  ها و مؤسسات آموزش عالی تولیدکننده دانش و عرضه عالی، و دانشگاه

 .هستند

العاده است و بر  بر خالف سایر خدمات آموزش عالی یک خدمت شایسته و داراي منافع عمومی فوق
ی هستند خالف مشتریان دیگر خدمات، دانشجویان تولیدکنندگان سرمایه انسانی و سرمایه اجتماع

ها از نظر توانایی فکري و  البته آن. کنند ها، براي جامعه نیز مطلوبیت ایجاد می که عالوه بر خود آن
با توجه به این مسائل و دستیابی به اهداف توسعه ملی مانند ایجاد تنوع . توانایی مالی همسان نیستند
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بهبود برابري دسترسی به و ثبات در تأمین مالی آموزش عالی، بسط دسترسی به آموزش عالی، 
آموزش عالی، بهبود انگیزش یادگیري عالی، بهبود کارایی و اثربخشی آموزش عالی در بازار خدمات 

بهترین مکانیسم . کند آموزش عالی دخالت کرده و به عرضه و تقاضاي آموزش عالی یارانه پرداخت می
ها  بازپرداخت مشروط بر درآمد آتی آن ها، پرداخت وام کم بهره به دانشجویان با پرداخت این یارانه

لی وجود ندارد و انتخاب نوع نظام به اهداف مورد نظر آمالی ایده اگر چه نظام تأمین. است
با این حال نظام تأمین  ].17[طور کل بستگی داردگذاران در ارتباط با دانشجویان و جامعه به سیاست

دهد و این شیوه تأمین  وسعه آموزش عالی را پوشش میها اهداف ت مالی بازار محور بهتر از بقیه نظام
بنابراین الزم است نظام . کنند محور عمل می هاي تأمین مالی دولت تر از نظاممالی کاراتر و اثربخش

یعنی باید براي هر رشته محل یک بازار خدمات . تأمین مالی آموزش عالی ایران، بازار محور باشد
محل  –خدمات آموزش عالی در هر رشته ) یا ترمی(قیمت ساالنه  .آموزش عالی وجود داشته باشد

کننده خدمات آموزش عالی پیشنهاد و توسط شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري  توسط عرضه
مشتریان هر رشته محل بدون توجه به توانایی مالی یا توانایی فکري باید قیمت . تصویب خواهد شد

ها و مراکز آموزش عالی نیز نباید بیشتر از قیمت  کنند و دانشگاه عنوان شهریه پرداخت مصوب را به
گذاري توسعه آموزش عالی است، وجود  شهریه ابزاري مناسب براي سیاست. مصوب دریافت نمایند

کند و  دانشجویان را به تالش و کوشش بیشتر وادار می) هر چند اندك(هاي دولتی  شهریه در دانشگاه
کند و از طرفی با توجه به منافع خصوصی باالي  تحصیل جلوگیري می مورد از طوالنی شدن بی

کند که در زمان حال یا  هاي این نوع تحصیالت را پرداخت می تحصیالت دانشگاهی کسی هزینه
البته در تعیین سطح شهریه باید . نماید منافع بیشتري را کسب می) اي نگاه مصرفی یا سرمایه(آینده 

هاي اقتصادي دانشجویان  ش عالی، کشش قیمتی تقاضاي آموزش عالی و زمینهبه اندازه تقاضاي آموز
  .و والدین توجه کرد

  ها نوشت پی -5
  ؛زنند یا به قول بیت معروف یگان باشد مردم خودشان را دار میالمثل اقتصادي می گوید طناب اگر را یک ضرب -1

  بود خرج چو از کیسه مردم بود               حاتم طائی شدن آسان
2- Consumer Sovereignty 
3- Elite  
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4- Mass Higher Education  
5- Universal Higher Education  
6- Start- Up Grants  

  .شود به مؤسسات خصوصی نیز کمک مالی میدر آنها . البته دو کشور نیوزلند و شیلی از این اصل مستثنا هستند -7
8- Spillovers 
9- Merit good 
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