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 تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی یالگوهابررسی نقادانه 

 Critical Review of Resource Allocation Models in Higher Education 

 

  چكيده

ی موزشآارائه خدمات  ههامهمترین کارکردهای دانشگا یکی مقدمه:

ز اچنانچه دانشگاهها  ،بدیهی است .است ی به جامعهو پژوهش
در  ،شنداعتبارات مالی کافی برای تحقق اهداف خود برخوردار نبا

ات تبارمین اعبنابراین تا ند.شوانجام وظایف خود با مشکل مواجه می
 با ت.روی دانشگاههاس مالی مکفی یکی از مهمترین چالشهای پیش

ر هکه  عالی و تدابیر عملیاتی گستردگی در انواع موسسات آموزش
گیرند، کار میه تامین منابع مالی خود ب براییک از این موسسات 

 فهد .بررسی  و اشراف بر زوایای مختلف این الگوها ضروری است
 ی درمال این پژوهش بازشناسایی و نقد الگوهای تامین و تخصیص از

 .ستا تیآتعدیلی  هایآموزش عالی و به تبع آن ارائه پیشنهاد

در این پژوهش مدلهای تامین و تخصیص مالی با روش  روش کار:

 اند.مورد بررسی و ارزشیابی کیفی قرار گرفته 1"مرور نقادانه"

های آموزش، دهد که دانشمندان حوزهنشان می بررسیها ها:یافته

اقتصاد و مدیریت، سه مدل برای تامین و تخصیص مالی در آموزش 
بین منابع تامین  2. این مدلها بر اساس تعاملاندعالی تعیین نموده

                                                           
1  Critical review 
2 Interaction 

مالی و تاثیر سرمایه در سیستم آموزش عالی ترسیم شده است. از این 
  سه مدل کلی با نامهای مدلهای بوروکراتیک، مبتنی بر بازار و

ای یاد شده است. هر یک از مدلها معایب و مزایایی دارند که دانشکده
 مورد نقد قرار گرفته است.

ند ش عالی نیازمکه رسیدن به اهداف آموز ییاز آنجا گيری: هنتيج

رین بهت نتخابااست، لذا با نگاه تعدیلی و  منابع مالی کافی و پایدار
 هتماما به افزایش منابع مالی در آموزش عالی کشور توانمدل می
مند هرهبآن  از مزایایبلکه دولت نیز  ،و نه تنها افراد جامعه ورزید
 روش ترینرداخت و تلفیق بههای پبا بررسی انواع روش . همچنینشود

زش مهای آموتوان شاهد تاثیر فوق العاده بر عملکرد سیستمی و مدل،
 عالی در ایران بود.

 آموزش عالی، تامین و تخصیص مالی، سرمایه گذاری کليد واژه ها:
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 مقدمه 
هشی ارائه خدمات آموزشی و پژو دانشگاههاترین کارکردهای ممهیکی از 

های سرمایه دارند وظیفه دانشگاههابه عبارت دیگر،  ؛به جامعه است
. بدیهی است چنانچه دانشگاهها از را افزایش دهند ایهر جامعه 1انسانی

اعتبارات مالی کافی برای تحقق اهداف خود برخوردار نباشند در انجام 
جهت توانند به طور صحیح در شوند و نمیوظایف خود با مشکل مواجه می

توسعه اقتصادی کشور عمل کنند؛ بنابراین تامین اعتبارات مالی مکفی 
 ست. دانشگاههاچالشهای پیش روی  مهمترینیکی از 

های آموزشی ای بر عملکرد سیستمتامین و تخصیص مالی تاثیر فوق العاده
چه مقدار پول در دسترس است، چه کسی  کند میین تعیدارد و 

ل کند، چه کسی پول انباشته شده را کنترل محدودیت مالی را باید تحم
شود و اینکه آیا منابع  مالی چه مخاطراتی ایجاد می 2کند، از تجمیعمی
(. بررسی 1) تواند تحت کنترل قرار گیرد یا خیرهای تحصیلی میهزینه
 3ها به دلیل رشد تقاضای اجتماعیرآیی تامین و تخصیص مالی دانشگاهکا

 (.2ت آموزش ضروری است)و  نیاز به ارتقاء کیفی

توان سواالت از سوی دیگر در مورد موسسات آموزش عالی نیز می
توان برای رسیدن به که چگونه میراهبردی و اساسی را مطرح کرد: این

دست یافت و برای  4اهداف موسسات آموزش عالی، به منابع پایدار مالی
یسمهای مالی و چه مکان ،دسترسی به آموزش عالی با کیفیت آموزشی باال

موسسات  با سازی، توان رقابتهانیکه در شرایط ج شودباید اتخاذ قانونی 
بانک  هایهای متعدد گزارشدر نسخه .حفظ کند را جهان آموزش عالی

جهانی، مکانیسمهای تخصیص مالی برای آموزش عالی و اهداف این نوع 
 اختصاص مالی، مورد توجه قرار گرفته است. 

ر هی که یاتدر انواع موسسات آموزش عالی و تدابیر عمل لذا با گستردگی
گیرند، کار میهیک از این موسسات در جهت تامین منابع مالی خود ب

  ست.ا ها ضروریر زوایای مختلف این الگوها و روشبررسی  و اشراف ب

الی ص مشناسایی و نقد الگوهای تامین و تخصیاین پژوهش باز از هدف
ج این نتای ، تاتی تعدیلی استآبع آن ارائه پیشنهاد در آموزش عالی و به ت

 وامع جای برای تدوین مدلی همطالعه بتواند به عنوان نیروی محرک
  ند.ککاربردی در تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی ایران عمل 

 

                                                           
1  Human Capital 
2 Pooling risk 
3 social demand 
4 Sustainable recourses 

 روش کار

مرور " در این پژوهش مدلهای تامین و تخصیص مالی با روش 
اند. مرور نقادانه رزشیابی کیفی قرار گرفتهمورد بررسی و ا 5"نقادانه

و سپس  تخصصیمستلزم جستجوی وسیع و گسترده  در متون 
ی کیفی مقاالت، است. ارزشیابی نقادانه آنهای کیفی ارزشیابی نقادانه

فراتر از توصیف محض متون شناسایی شده بوده و شامل تحلیل و 
فرآیند تکاملی یا  نوآوری مفهومی است. نوآوری مفهومی از طریق یک

های رشدی، تدوین و توسعه خواهد یافت و هر نسخه جدید طی نسخه
ی موثر شود. با یک مرور نقادانه، اضافه میهای پیشیننسخهمتوالی به 

و سنتزهای موضوعی کلی بر روی منابع مختلف بدست  توان تحلیلمی
انجام شده  7و اقدامات تجربی 6(.  در این مطالعه مطالعات نظری3آورد )

 در مباحث تامین مالی در آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت.

ای که محقق به حوزهد برای آنکنناظهار می 8(2001) کارن ول و دالی
دهد بصیرت یابد، ابتدا باید همه مطالب که در آن مرور نقادانه انجام می

کار عالوه این  ؛دقت مورد مطالعه قرار دهده مورد نظر در آن حوزه را ب
سازد، که محقق را به دانش نظری و جاری در آن حوزه آگاه میبر آن
های ی موجود بین دانش نظری و محدودیتهاخال رفتناز بین باعث 
 (. 4) شودنیز می شناسیروش

مطالب چاپ شده در مقاالت  بررسی بر عالوهاین مرور نقادانه 
های انجام شده در متون گزارشی از کمیسیونها، پروژه، بر آکادمیک
ی آموزشی و مقاالت حاصل از کنفرانسهای مرتبط با تامین و آنهاسازم

مراجعه  از نیز صورت گرفت و نتایجی تخصیص مالی در آموزش عالی
به متون مرتبط چاپی و غیر چاپی حاصل از کتب و مقاالت تالیف شده 

ی و بررسی مدلهابه انتشار  "اقتصادی که اختصاصادر مجالت معتبر 
مطالعه پردازند و تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی می

سخنرانیهای علمی، مدلهای مختلف تامین مالی در بخش آموزش عالی 
ها ین ترتیب مباحث مرتبط با این مدلدست آمد. به اه در جهان ب
رسی که شامل بر پژوهشگرانسازی شده و قضاوت و ارزشیابی خالصه

ها است، مورد بررسی قرار گرفت. لنقاط قوت و ضعف هر یک از مد

، Financialمحققان در این مسیر با استفاده از کلمات کلیدی 

Economic ،Higher Education ،Funding ،

Budgeting آخرین مقاالت و مباحث آنها،.... و گاهی ترکیبی از  ،

                                                           
5  Critical review 
6  Theoretical works 
7  Empirical works 
8 Carnwell & Daly 



مرضیه دشتی دکتر  –........ بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی
مشهد یوزش علوم پزشکمرکز مطالعات و توسعه آم مجله   

   شماره اول )ویژه نامه( -8ره دو -96ابستان ت -افق توسعه آموزش علوم پزشکی

 

5 

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد مجله   

شماره دوم -8دوره  -69تان سزم -افق توسعه آموزش علوم پزشکی  
 

بانک  هایآوری کردند. همچنین گزارشمرتبط از مجالت معتبر جمع
و  شده امین و تخصیص مالی در آموزش عالی مرورباره تجهانی در

انجام  جهتمورد تحلیل قرار گرفته است.  هاپیشنهادات این گزارش
ای جامع در حوزه تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی، بدنه مطالعه

به  واقع شد؛اصلی هر یک از مقاالت و منابع منتشر شده مورد توجه 
دست آمده، همه مطالب ه ی به منابع بای که ابتدا با نگاهی اجمالگونه

اعم از خالصه، متن اصلی، مقدمه، چارچوبهای نظری و احتماال 
بندیها، سازی، دستهچوبهای مفهومی ترسیم شده، روش پیادهرچا

دست آمده، نقدها و پیشنهادات ارائه شده، هجداول، نمودارها، نتایج ب
مورد  ....ها واز روش پیامدهای هر یک ،روش های عملیاتی نمودن مدلها

تا دیدگاهی کلی نسبت به مطالب این حوزه، آنچه  ،بررسی قرار گرفت
سازی روشی انجام شده بود، چرایی انجام، شرایطی که باعث پیاده

که چگونه مدل مذکور  ای خاص شده بود و اینخاص در منطقه
ن را یک مرور نقادانه باید همه مضامی دست آید.هسازی شده بود، بپیاده

صورتی ه ای که بجه گیری کلی خالصه نماید به گونهدر یک نتی
منطقی باعث هدایت به سمت هدف از مطالعه  انجام شده و احتماال 

 .(4) شوددست آمده هچارچوب مفهومی ب

ه زبان و ب 2015تا  1990مقاالت و گزارشهایی که در بازه زمانی 
 الین و تخصیص مانگلیسی منتشر شده و اختصاصا به روشهای تامی

فاقد  ی کهطالبمپرداخته شده باشند در این مطالعه وارد شدند. مقاالت و 
 معیارهای ورود بودند از این مطالعه کنار گذاشته شد.

 هایافته

های آموزش، اقتصاد و مدیریت، دهد دانشمندان حوزهنشان می بررسیها
اند. مودهسه مدل برای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی تعیین ن

بین منابع تامین مالی و تاثیر سرمایه در  1ها بر اساس تعاملاین مدل
  2سیستم آموزش عالی ترسیم شده است و شامل: الف( مدل بوروکراتیک

 شود.می  4ایج( مدل دانشکده   3ب( مدل مبتنی بر بازار

رار قه نقد ها را در بوت، هر یک از مدلمختصر شرح ارائهدر ادامه ضمن 
 دهیم: می

اساس این مدل، اختصاص کامل بودجه الف( مدل بوروکراتيک: 

موسسات آموزش عالی از طریق منابع معین دولتی است. در این 

                                                           
1 Interaction 
2 Bureaucratic model 
3 Market financing model 
4 Collegial model 

های موسسه را به وسیله ت دولت به طور مستقیم همه فعالیتحال
دهد، این نوع تامین منابع مالی و ابزار قانونی تحت تاثیر قرار می

، تعداد افرادی که در نهااوسسه، تعداد دپارتمتواند ساختار ممالی می
استخدام موسسه هستند، تعداد مجاز دانشجویان پذیرش شده، نیاز 

علمی را  پژوهشهایبه رشته تخصصی خاص و چگونگی هدایت 
تعیین کند. موسسات دولتی در استفاده از منابع مالی کنترل شده و 

دیریتی ندارند و در ای خود ممدت و سرمایههای بلنددر مورد دارایی
دهند. دولتی را انجام می هایوزه آموزش عالی دستورات و ابالغح

 دولت ممکن است وظایف معینی را به نهادهای نظارتی واگذار کند. 

گویند: بودجه در توصیف این مدل می( 2010)5 پارنیونس و پریت
ی کارهای تنظیمی و خاص دولت و که معموال با ساز،خاص و متمرکز

و  کند میتقریبا خود مختاری موسسات را محدود ، اه استهمر
گیری در مهمترین فعالیتهای آزادی موسسات برای تصمیم

. همچنین سیستم آموزش عالی وابسته کندمیای را محدود دانشکده
پذیرای تصمیمات  شود و ممکن استبه قدرت سیاسی دولت می

تعیین منابع . که ماهیت مشکوک و گوناگونی دارندشود سیاسی 
به نوبه خود می تواند استفاده  پیشهای سال مالی بر اساس داده

رویه از منابع مالی مشخص را ترویج کند. از نظر قانونی فرآیند بی
گیری با جزییات زیادی تنظیم شده و با اقدامات بروکراتیک تصمیم

زیادی همراه است و برای ایجاد تغییر در فعالیتهای موسسات که 
. معموال فرآیند شودساز میگیری سریع است مشکلند تصمیمنیازم

ارزشیابی کیفی بیش از اندازه تشریفاتی و فرمالیته است. ایشان مدل 
 (. 2اند )ترسیم کرده 1بوروکراتیک را با شکل 

 

تامین و تخصیص مالی  در : مدل بوروکراتیک1شکل 

 در موسسات آموزش عالی

                                                           
5 Praneviciene & Puraite  
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با عبارت  این الگوی تامین و تخصیص مالی( نیز از 2011) 1یانگ و پاول 
یاد نموده است. ایشان می افزایند که در مدلهای تامین و  2الگوی دولتی

مدنظر باشد، تامین و  4و عدالت 3تخصیص مالی، اگر میزان اثرگذاری
. برای تامین و واقع شودتخصیص مالی توسط دولت می تواند مفید 
وزشی به صورت طراحی تخصیص مالی دولتی الزم است محیط آم

در نیز . اساتید و کارکنان شودهای دانشگاه کنترل هزینهاداره و  5مرکزی
 ای، عدهشوند. در عین حالمدیریت می آنهااستخدام دولت بوده و تعداد 

 6"مخاطرات اخالقی"کنترل مرکزی کافی نیست و به  معتقدند که
و افزایش   7بودن که افراد برای کارآمدی و مولدبه طوری انجامد؛می

 (.5کیفیت مشوقی ندارند )

ای مایهسر وهای نیروی انسانی در مدل سنتی تامین مالی دانشگاه، هزینه
ه وجه بها مثل تای برای کاهش این هزینهباال است و دانشگاهها انگیزه

و  های آموزشی متنوععملکرد کیفی نیروی انسانی، تدوین برنامه
 (.6ای ندارند )بین دانشکدهبسترسازی برای همکاریهای 

ابع من ان دسترسی بهاین مدل نه تنها امک ب( مدل مبتنی بر بازار:

یند ن فرآاحبادهد، بلکه همه صرا می، غیر از منابع دولتی ،مالی جایگزین
ی گاهدهندگان خدمات دانشآموزش در سیستم آموزش عالی یعنی ارائه

و  یانز خدمت ) دانشجوکنندگان ا)اساتید، کارکنان، ...( استفاده
ی نهاافع عمومی است و سازمانمکارفرمایانشان(، دولت که نماینده 

فی مدیریتی در موسسات آموزش عالی که مسئول عملکرد موثر و کی
 .کندمیموسسات آموزش عالی هستند را ملزم به همکاری با یکدیگر 

معه د جاایجبا ا ،تجمیع منافع و منابع مالی در کنار مکانیسمهای توزیع
ق و الیشرایط مناسبی را برای گسترش فعالیتها و پذیرش ع ،آکادمیک

 در است که شایان توجه. کند میمنافع گروههای مختلف جامعه ایجاد 
 نیست ولتچنین مدلی، پیمانکار اصلی برای ارائه خدمات آموزش عالی د

ند، ک عیینتمی ها را با وضع سازوکارهای تنظیها و تقاضاکه بتواند اولویت
بازار  عه،خدمت گیرنده یعنی جام ،بلکه با یک دید کلی پیمانکار اصلی

 تجارت و صنعت است.

شوند منابع مالی مختلفی را جستجو موسسات آموزش عالی تشویق می
اطمینان یابند و در عین حال از عملکرد موثر و با کیفیت موسسه  تاکنند 

                                                           
1 Nkrumah-Young & Powell 
2 state financing 
3 efficiency 
4 equity 
5 Centrally-planned environment 
6 moral hazard  
7 productivity 

مدل تامین و تخصیص مبتنی  ،به عالوههای بازار را نیز مرتفع سازند. نیاز
ی در مورد اطالعات کاف کند می ملزمبر بازار موسسات آموزش عالی را 

را داشته های خود تهیه کنند و حداکثر پاسخگویی کیفی و مالی فعالیت
گذاران مختلف )دولت، بازار تجارت، بخش خصوصی زیرا سرمایه باشند؛
ای مدیریتی و که فرآیندهد تمایل به همکاری دارندر شرایطی  تنهاو...( 

مدل تامین و تخصیص مالی  2. در قالب شکل اکادمیک شفاف باشند
 (.2شود )مبتنی بر بازار را نشان داده می

 

: مدل مبتنی بر بازار در تامین و تخصیص مالی 2شکل 

 آموزش عالی

توصیف  8با عبارت مدل خصوصی از این الگوی تامین و تخصیص مالی
سازی کامل آموزش عالی، فقط در خصوصیاساس  ؛ بر اینشده است

 (.5یابد )دوام می 9شرایط رقابت کامل

د را آموزشی خومازاد های در مدل مبتنی بر بازار، موسسات هزینه
هر  ؛کنندبه دانشجویان منتقل می ،از طریق افزایش شهریه ،مستقیما
عدیل تتوان در جهت با تمهیداتی مانند ایجاد شرایط رقابتی می ،چند

 (.6ها نیز حرکت کرد )شهریه

شده است و این مدل نوآورانه را  یاد 10از این مدل به عنوان مدل تجاری
کنند. موسسات مدلی پایدار در تامین مالی آموزش عالی معرفی می

های در لوای این مدل به نوآوری در ارائه انواع برنامه بایستیآموزشی 
ای ، ایجاد همکاریهای بین دانشکده11های از راه دورآموزشی مثل برنامه

                                                           
8 Private financing  

9 Complete compete  

10  The Higher Education Business Model 
11  online delivery 
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  2و ایجاد فضاهای دانشگاهی برای دانشجویان خارجی 1المللیبین
بپردازند تا بتوانند با جذب دانشجوی بیشتر منابع مالی بیشتری را برای 

  (.7خود مهیا نمایند )

این مدل به موسسات آموزش عالی حق جذب  ای:ج( مدل دانشكده

، تعیین پاداش برای 3ز طریق پرداخت شهریههای خصوصی ) اسرمایه
علمی برای سایر واحدهای اقتصادی،  پژوهشهایها، اجرای اجرای پروژه

(  4های خاص و احتماال اعطای بورس تحصیلیتامین مالی در قبال برنامه
. این مدل همچنین برای موسسات دانشگاهی این حق را نمایداعطا میرا 
اختصاص یافته به خود را صرف کنند. ساختار  که آزادانه منابعاست  قایل
ه چنین مدلی بر دو اساس وابستگی مالی موسسات آموزش عالی باین
سنتی و ارتباط اعتمادگونه بین دولت و دانشگاهها بنا شده است. اگر  شکل

چه در این مدل معموال بودجه دولتی همچنان سهم زیادی از بودجه 
ش عالی حق اما به موسسات آموز دهد،موسسات آموزشی را تشکیل می

در مورد دهد که شود و به دانشگاه ها اجازه میاستقالل مالی اعطاء می
 . کنند گیریتصمیم خود منابع به دست آمدهچگونگی و محل هزینه کرد 

ره الی اشاعی از موسسات آموزش معموال به فعالیتهای ایدانشکده مدل
 یت اینشود که با حاکمد. گفته میهدیارانه می آنهاکه دولت به  کند می

لی ات محوسسمدل، مسئولیت توزیع مناسب و کاربرد موثر منابع مالی به م
رت قد ، بادر زمان توزیع منابع دولتی می توانند شود کهواگذار می
 تامینی خود را های محلی، عمومی و دانشگاهنیاز گیری خود،تصمیم

 (. 2ان می دهد )این مدل را نش نمایی از 3نمایند. شکل 

ی مناسب چنین سیستمی از تخصیص مالی، مستلزم یک سیستم مدیریت
نیز  5ایعنوان مدل مدیریت حرفهه که ب) برای هر قسمت از مدل است

لی توسط سلسله مراتب در آن یک موسسه آموزش عا و  (شودنامیده می
 شود.فوق خود مدیریت میدانشگاهی ما

زایش سرمایه و مدیریت سرمایه کامال مجزا در ساختار چنین مدلی مسیر اف
است. آنچه در این مدل مطرح است،  تامین و تخصیص مالی بر اساس 

 (. 8است ) 6یاانهزایی عادالنه و پرداخت یاراصول درآمد

                                                           
1 international partnerships 

2 campuses overseas 

3  payment for tuition 
4 Scholarship 
5 professional management model 
6 equalizing revenue and disbursements with subsidies  

 

ی در تامین و اکده: مثالی از مدل دانش3شکل 

 تخصیص مالی در آموزش عالی

 7بارت مدل سوبسید دولتیبا ع از این الگوی تامین و تخصیص مالی
شود که تحت نیز یاد شده است و گفته می  8یا مدل سهمیه ای

، تلفیق روشهای تامین مالی خصوصی و 9شرایط بازار غیررقابتی
وجود ندارد و   11ساز است. در شرایطی که طراحی مرکزیکار 10دولتی

رود که روش سوبسید دولتی بتواند بازار کامل است، انتظار می
هایی فردی و اجتماعی آموزش عالی را حفظ کند و گزینه مزایای
، پیش پرداخت به همراه وام برای 13پرداختمانند پیش 12ایمداخله

وام  و 15درآمد ر، وام با طرح بازپرداخت متکی ب14دانشجویان نیازمند
 (. 5کنند )را پیشنهاد می 16التحصیلیبا اتکاء به مالیات فارغ

 گيریبحث و نتيجه

توان دقیق تامین منابع مالی در الگوی بوروکراتیک می در بررسی
 زیرا ؛دشوگفت دستیابی به اهداف بلندمدت در این مدل میسر می

منابع مالی در مسیر رسیدن به اهداف  توان اطمینان حاصل کردمی
 و این کار با طراحی ساز هزینه خواهد شد واز پیش تعیین شده 

شود. دسترسی تقویت میاز پیش  کارهای نظارتی و کنترلی نیز بیش
ثابت مراکز آموزش عالی به منابع دولتی از طریق تخصیص بودجه 

تواند رقابت کامل بین اما می  ؛ثابت در این مدل امکان پذیر است

                                                           
7 State subsidy  
8 Shared financing  
9 Imperfect market condition 
10  Joint private / public financing 
11 Centrally-planned 
12 Intervention options 
13 Upfront charges 
14 Upfront charges with loans for needy 
15 Loans with income contingent repayment schemes 
16 Loans with graduate taxation 
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ی خود دستیابی به کیفیت و به نوبه موسسات آموزشی را از بین ببرد
تقاء کیفیت موزشی به ارآبرتر در طول زمان و همت نهادن موسسات 

آموزش خود را در شرایط عدم وجود رقابت تضعیف گرداند. عدم 
اطمینان از دستیابی موسسات آموزشی به منابع مالی کافی برای 
رسیدن به اهداف خود نیز از جمله نقاط ضعف این مدل است زیرا 

 ....و منابع مالی دولتی با تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
ی د به عنوان منبع مالی پایدار براتواننمی دستخوش تغییر شده و

موسسات آموزشی در نظر گرفته شود. در این مدل با دخالت دولت 
سازی برای در تامین منابع مالی به موسسات آموزش عالی و زمینه

آموزش رایگان، دسترسی آحاد جامعه از طبقات مختلف اجتماعی به 
روی ی که فرار نظر گرفتن موانع متعددآموزش عالی بدون د

اقتصادی، اجتماعی آنان، تضمین دانشجویان است از جمله وضعیت 
به منظور آشکار شدن نکات قوت و ضعف تامین منابع مالی  د.شومی

کارگیری این مدل باعث هتوان گفت بمی در مدل مبتنی بر بازار
 شود و موسسات آموزشیایجاد رقابت بین موسسات آموزش عالی می

موزشی با نازلترین قیمت آ بهترین کیفیت ارائهبرای  دکنمیرا ملزم 
 ،طور مداومه بکیفیت آموزش خود تالش کنند؛ تا عالوه بر رصد 

د منابع کرجذب نمایند. موسسات در هزینهنیز را  دانشجویان بیشتری
د و روند تخصیص امتیاز در مواردی که نیاز به نآموزشی خود مستقل
د. گیرمی صورتبه سرعت  ،را دارد منابع مالیتصمیم و تغییر در 

 دانشجویان و همه ذینفعان داده شود اطالعات باید به طور کامل به
ای انتخاب نمایند. ترین کیفیت آموزش را در هر موسسهزادند که بهآ

عدالت آموزشی  است؛ دنبال حداکثر سود هاصوال مدل خصوصی ب
د مالک ر سومورد توجه قرار نگرفته، بلکه رسیدن به حداکث

ه نظارت دولتی از آنجا ک گیرد.قرار میای گیریهای موسسهتصمیم
توان گفت که در شرایط رقابتی کامل این مدل می ،نیز محدود است

شرایط  و بهتر است اما آموزش عالی به دلیل داشتن منافع اجتماعی
 بازار رقابتی کامل بر بازار آموزش عالی میسر نیست.

توان گفت از آنجا که ای میدل سهمیهم در بررسی ،الخرهاو ب
رسد به نظر می ،فع فردی و اجتماعی استآموزش عالی دارای منا

های آموزش ین هزینهامبرای ت یمشارکت بخش خصوصی و دولت
مدل مناسبی را  ،شهروندان و سهیم بودن هر یک در امر آموزش

 و مشارکت دولت برای . در این مدل حضوردهدمیفراروی ما قرار 
ها در مورد رعایت عدالت های تحصیلی بخشی از نگرانیتامین هزینه

و  اما باید ساز ؛سازددر آموزش را برای دانشجویان نیازمند مرتفع می
کارهای دقیقی را تنظیم نمود تا میزان بازگشت سرمایه به آموزش 
عالی را مورد رصد دقیق قرار داده و این بازگشت را تضمین نماید. 

برخورداری از  ،اد رقابت بین موسسات آموزش عالیهمچنین ایج
گرداند. نظارت دولت بر کیفیت باال و قیمت پایین را میسر می

گذاری عادالنه های مصروفه، داشتن کیفیت مناسب و قیمتهزینه
و کارهای نظارتی باید به  اما ساز .تواند از مزایای این مدل باشدمی
از ایجاد  ،دقت باالاز  داریبرخور ضمن ،د کهشونای تنظیم گونه

. شودودداری نیز خ بروکراسی و وضع قوانین دست و پا گیر
شان در مورد قوانین رسانی دقیق به دانشجویان و خانواده هایاطالع

 و اگر دشوضروریات در این مدل محسوب می ای ازمالی و موسسه
و به رسانی به هنگام و روزآمد باشد در جذب دانشجاین اطالع

خواهد نمود. سهامداران می توانند  سسات آموزشی کمک شایانیمو
ای به حداکثر رساندن سود تالش باشند که بر یاز اساتید و کارکنان

 کنند.می

 نیز تخصیص مالی در بخش سالمت های تامین وبا نگاهی بر روش 
ه بهایی در بخش بهداشت و درمان نیز تالش توان دریافت کهمی

 های باالیبرای هزینه آنهاالی و تخصیص بع ممنظور تامین منا
ز وثر اه مو همچنین یافتن منابع مالی جدید و استفاد آنهابیمارست

 منابع موجود صورت گرفته است. 

 تامین و تخصیص مالی در سالمت کندمیبیان ( 2013) 1کاتزین
های بهداشتی را تحت تاثیر قرار اهداف غایی و اهداف میانی سیستم

گذاری مالی با اهداف وید: ارتباط دقیق سیاستگدهد و میمی
 هدکیفیت را افزایش دو  تواند فاصله بین نیاز و استفاده را کاهشمی

  (.9) دشوو منجر به حفظ بیشتر منابع مالی 

 ارایدچه  های تامین مالی در موسسات آموزشی اگرلذا هر یک از مدل
 ب هرعایمداتی، توان با اتخاذ تمهیمعایب و مزایایی هستند اما می

افت و ست یی دتریک را تعدیل نمود و از این راه به منابع مالی پایدار
 ،موزشآفیت برای افزایش کی گیری از سرمایه بیشتردر نتیجه با بهره

 . داشتای ریزی بدون دغدغهبرنامه

های متنوع و متناسب با هر یک از دانشجویانی که مایلند ارائه آموزش
طع آموزش عالی استفاده نمایند، تاسیس از تحصیالت در مقا

نداردهای اموسسات استاندارد به منظور تضمین و تقویت کیفیت و است
بنا نهادن سیستمهای ارزشیابی آموزشی مورد  ، همچنیندانشگاهی
قدرتمند، تنها بخشی از اقداماتی است که می توان از طریق  اعتماد و

اصالحات در ارتقاء کیفیت  دستیابی به منابع مالی پایدارتر به عنوان
 (.11( )10)یاد کرد آنهااز  آموزش

                                                           
1 Kutzin 
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 زکه یکی ا ی حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم،در تبیین بسته
رد مو دهاییدستاوراست،  های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکیبسته

ش موزبخش آ کاهش وابستگی آنهایکی از  تاکید قرار گرفته است، که
، ههازایی دانشگاای است. این مهم با درآمدودجهعالی به درآمدهای ب

پذیر رود به بخش خصوصی امکاناز بخش دولتی و با فرض وخارج 
کید ای تا. همچنین در این سند به تشکیل صندوق درآمدهای شهریهاست

یص تخص اهکارها با الگوی مشارکتی در تامین ور ی اینشده است. همه
 (.12)راستا استمنابع مالی در بخش آموزش عالی هم

 ارند،سازی دهایی که هر یک از مدلهای فوق برای پیادهرغم محدودیتبه 
تواند در عدیلی میتاین مدلها با  دیدگاهی  کارگیریبهتوان گفت که می

 گشا باشد:بسیاری از موارد راه

 عدم  اتیک،دولتی که معایبی چون نظارت بوروکر در تامین مالی کامال
توان ی، مداردای ار دولت و حذف رقابت بین موسسهمنابع کافی و پاید

ریع را تس به سازمان یا افراد خاص روند نظارت اختیاراتی یضوتفبا 
توان در جذب نمود و از طرفی با استفاده از منابع خصوصی می

های شحمایت دولتی از بخهای بیشتر همت گماشت. برقراری سرمایه
جذب  با موسسات آموزشی در ارتباطبرقراری  به پژوهشیصنعتی و 
 بین قابتی بیشتر کمک خواهد کرد. بدیهی است که با ایجاد رسرمایه

بل ی قاتوان منابع مالصنایع برای عقد قرارداد با بخش آموزش می
 د. کرقبولی را به بخش آموزش عالی وارد 

 اننددر تامین مالی خصوصی که عدم رعایت کارکردهای اجتماعی م 
دولت  و عدم پاسخگویی بهعدم نظارت مالی دولت دسترسی، عدالت، 

یر ی و غمال رخی امتیازاتخود دارد، با دخالت دولت در اعطای ب را در
ذب های دولت در جاز سیاست لزم کردسسات را متوان مومی مالی

وزشی های آمدانشجو از طبقات مختلف اجتماع و همچنین ارائه برنامه
ر الی دنابع مو کارهای نظارتی بر م د. سازکننپیروی مورد نیاز جامعه 

د. از نمای ها پاسخگورا در قبال هزینه نهااپایان هر سال می تواند سازم
نیز  ماعیطرفی ایجاد نهادهایی برای پاسخگویی در قبال تعهدات اجت

 می تواند از روشهای تاثیرگذار باشد.

  رای کارهای کنترلی ب و سخت بودن نظارت و تدوین سازدر مورد
 حسوبمیب مدل سوبسید دولتی های دولتی که از معاگشت سرمایهزاب
ت وسسانیز با تمهیداتی همچون تفویض اختیار بیشتر به م ،دشومی

مابین یفدادهای سوبسیدهای خصوصی و با عقد قرار برای اعطای انواع
 نترلتوان وظیفه کدولت و موسسات برای تربیت نیروی انسانی می

 خش خصوصی منتقل کرد.برگشت سرمایه را به ب

ین و تخصیص مالی دولتی و مکانیسمهای ( می گوید: تام2001)1پالسن
ها های مختلف متفاوت است و کاربرد هر یک از مکانیسمآن در کشور

ظرفیت اقتصادی  ،کندمیهای تنظیمی دنبال به اهدافی که ساز و کار
 دولت، نسبت موسسات دولتی و میزان خود مختاری موسسات آموزشی

کننده مالی اصلی سیستم که دولت هنوز تامین دارد. از آنجابستگی 
 2که باید مکفی آموزش عالی است، روش تامین مالی دولت عالوه بر آن

. عالوه بر آن با کند را نیز تضمین 4و کیفیت 3باشد، باید کارآمدی
انواع روشهای غیرمستقیم که به روشهای مختلف پرداخت  کارگیریبه

 ،دشوآموزش عالی ) یا دانشجویان ( تقسیم می رندگانِگیبه خدمت
بیشتری از جامعه در روند آموزش را فراهم  ی حضور افرادتوان زمینهمی
 (. 13) کرد

 تیهای دولاهشگبه منظور افت عملکرد دان کندمی( بیان 1390انتظاری )
 ،نی علم و فناوری در سطح کالدر سطح خرد و کاهش سرعت توسعه

ا هاهرویکرد و روش تخصیص کمکهای مالی دولت به دانشگ الزم است
خرید تخصیص بودجه به منظور پیش"د. وی رویکرد کن تغییر
ده ی نموعرفرا به عنوان رویکردی شبه بازاری م "های دانشگاههاستانده
 (.14است )

 نشگاههاخود نشان داد که دا پژوهشهای ( نیز در یافته1393سعیدی )
یات هاء ف تعداد اعضاساس اندازه دانشکده که معرمنابع مالی را بر 
نسبت ساعات تدریس است، تخصیص  که معرف علمی و بازدهی،

 دادها عاملدهند. همچنین قدرت دانشکده یعنی مبالغ قرارمی
ها کدهانشدزان تخصیص منابع مالی به گذاری است که در تعیین میتاثیر

ر باکید اصلی تاستنفورد در دانشگاه کند میمعنادار است.  وی اشاره 
 وظر نهای مورد منفعت دانشجو، دستیابی به برترینشهرت دانشکده، 

 .(15قابلیت جذب وجوه اعتباری از خارج دانشگاه بوده است )

اعی، جتمهای اقتصادی، اهمه زمینه آموزش منجر به توسعه پایدار در
نیز از ه (.  در برخی کشورهای توسعه یافت16د )شوبهداشتی، و... می

ز ت اطریق گسترش آموزش عالی منافعی که از مصادیق افزایش رضای
 .(11)شوداجتماعی است دنبال می زندگی و افزایش رفاه

از آنجا که رسیدن به اهداف متعالی در آموزش عالی  نیازمند منابع مالی 
های و اتخاذ روش مذکوراست، لذا با تکیه بر نگاه تعدیلی  کافی و پایدار

                                                           
1 Paulsen 
2 Sufficient 
3 Effectiveness 
4 Quality 
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مستقیم که به صورت اختصاص بودجه به آموزش عالی صورت پرداخت 
و همچنین تامین منابع مالی از بخشهای خصوصی و مبتنی بر پذیرد می

بازار با ترسیم الگویی مشارکتی در تامین منابع مالی دانشگاهها،  

اهتمام ورزید و نه ایران  توان به افزایش منابع مالی در آموزش عالیمی
 .دشومند بهرهاز مزایای آن بلکه دولت نیز  ،هتنها افراد جامع

 

Abstract 

Introduction: The main role of universities is 
to provide educational and research services 
to the community. Obviously, it is impossible 
to achieve goals and fulfill responsibilities 
without sufficient financial resources. 
Therefore, adequate funding is one of the 
most important challenges facing the 
universities. Considering the ubiquity of 
higher education institutions and the variety 
of operational strategies they offer to meet 
their financial resources, proper knowledge 
of these strategies is essential. The aim of 
this study is to critically identify models of 
financial allocation in higher education and 
consequently provide modulating 
suggestions. 
Methods: In this study, a “critical review” 
approach was adopted to qualitatively 
evaluate and review the models of financial 
allocation. 
 Results: According to previous studies, 
scientists in the field of education, economics 
and management have introduced three 
models to allocate financial resources in 

higher education. These models are based on 
the interactions between sources of financing 
and the impact of investment in higher 
education.  Each of these three general 
models, known as bureaucratic model, 
market-based model and collegial model, 
have their own advantages and 
disadvantages that have been criticized in 
this study. 
Conclusions: Adequate and sustained 
resources are required to achieve the goals 
of higher education. Therefore, it is possible 
to increase educational fund in higher 
education with a modulating attitude toward 
the most appropriate resource allocation 
model that is to the benefit of both society 
and government. By Examining a variety of 
payment methods and integrating best 
practices and models, we can see the 
tremendous impact on the performance of 
higher education systems in Iran. 
Key words: Higher education, Supply and 
financial allocation, Finance 
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