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 چکیده

ن در ای ، بررسی تاثیر سیستم تامین منابع مالی بر توسعه عملکرد آموزش عالی است.پژوهش اصلیهدف 
مبتنی بر  که شده استآنها  های مختلف منابع مالی و نیز تغییرات اخیرای بر سیستمپژوهش توجه ویژه

-در این راستا، مزیت است.های تامین منابع مالی آموزش عالی کشورهای مختلف تحلیل تطبیقی سیستم

 است. ررسی شدهصورت تطبیقی ب لف تامین منابع مالی آموزش عالی بههای مختسیستممسایل  ها و 
نتایج حاکی از آن است که خانوارها بزرگترین سهم تامین منابع مالی بخش خصوصی آموزش عالی را 

-های اقتصادی(، و بین سالدرصد در بین کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری 74دهند )تشکیل می

 3تا حدود  از بخش خصوصی برای نهادهای آموزش عالی، سهم منابع حاصل 2016تا  2010های 
، در حالی که سهم منابع دولتی به طور متوسط در کلیه کشورهای عضو استدرصد افزایش داشته 

 . های اقتصادی کاهش یافته استسازمان توسعه و همکاری

سیستم تامین منابع مالی، آموزش عالی، منابع خصوصی، منابع دولتی: كلیدي كلمات
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 مقدمه

تمند توسعه بشری است که به افزایش پایداری اقتصادی، آموزش عالی، یکی از ابزارهای قدر
های اخیر تغییرات (. در سال2018و همکاران، 1کند )احمداجتماعی و سیاسی کشورها کمک می

های آموزش عالی صورت گرفته است و نهادهای آموزش زیادی در مدیریت عملکرد سیستم
های تخصیص ایی، اثربخشی، روشعالی تحت فشار مجامع عمومی برای اثبات و افزایش کار

های دستیابی به اهداف خود هستند های اجتماعی و نیز تبیین روشمنابع و تحقق مسئولیت
(. آموزش عالی بخش پرهزینه جامعه است، اما در عین حال بیش از هر 2018، 2)تنویر و کریم

های نمودن آرمان نهاد دیگری محرک رشد اقتصادی کشورها است و به همان اندازه در برآورده
های اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد، چرا درآمد جامعه و سهیم کردن آنان در فرصتاقشار کم

-ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولتکه مواجه شدن با این آرمان

ر حد توان خود برای ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل آموزش عالی نیاز دارد تا د
گذاری کند، اما از سوی دیگر با تعلیم دانشجویان بیشتر تالش کرده و در این زمینه سرمایه

(. به همین دلیل، نهادهای آموزش 2012و همکاران،  3مشکل کمبود منابع مالی مواجه است )زمتا
بع مالی یکی از کنند، زیرا تامین مناعالی در رقابت برای کسب منابع مالی بیشتر تالش می

فاکتورهای موثر بر بهبود عملکرد و نظام مدیریت عملکرد آموزش عالی شناخته شده است )تنویر 
  (2018، رجب زاده، 2018و کریم 

منابع مالی و روندهای تامین منابع مالی آموزش عالی بر اساس قانون نهادهای آموزش عالی، 
 تخصیص منابع و شوند. تامینقی تعریف میقوانین مربوط به آموزش عالی و سایر اسناد حقو

 پول مقدار چه کندمی تعیین و آموزش عالی دارد هایسیستم عملکرد بر ایالعاده فوق تاثیر مالی

 را شده انباشته پول کسی چه کند، تحمل باید را مالی کسی محدودیت چه است، دسترس در

 تحصیلی هایآیا هزینه اینکه و شودمی ایجاد مخاطراتی چه مالی تجمیع منابع از کند،کنترل می

( بیان کرده 1390(. انتظاری )2002و همکاران،  4خیر )روبرتز یا گیرد قرار کنترل تحت تواندمی
های دولتی در سطح خرد و کاهش سرعت توسعه علم و است که به منظور افت عملکرد دانشگاه

های مالی دولت به صیص کمکهای تخفناوری در سطح کالن، الزم است که رویکرد و روش
های اقتصادی و توسعه بر روی های سازمان همکاریها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهشدانشگاه

های تامین منابع مالی آموزش عالی ای از کشورهای عضو نشان داده است که سیستممجموعه
اعی کشورها بر اثرات مهمی بر توسعه نظام آموزش عالی و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتم
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(. اما هر سیستم تامین منابع مالی 2007، 1های توسعه اقتصادیگذارد )سازمان همکاریجای می
توسعه آموزش عالی و در نتیجه توسعه اقتصادی مناسب نیست و بعضی از برای آموزش عالی 

 های تامینهای تامین مالی محرک توسعه و بعضی دیگر در مقابل آن هستند. سیستمسیستم
توان به برابری های آموزش عالی دارند که میمنابع مالی تاثیرات مختلفی را بر عملکرد موسسه

های آموزش عالی، دسترسی، خودمختاری و استقالل موسسات آموزش عالی، رقابت بین موسسه
های آموزش عالی، پاسخ به نیاز دانشجویان و بازار کار، کیفیت آموزش عالی و پایداری موسسه

؛ 1992، 2ها اشاره کرد )آلبرخت و زیمرمندهندگان و خانوادههای مالی بر دولت، مالیاتفشار
(. لذا امروزه کشورها 2000، 6؛ زانگ2000، 5؛، جانگبلود و کولمن1970، 4؛ جنکس1998، 3گوئنا

ای طراحی کنند که کنند که سیستم تامین منابع مالی آموزش عالی خود را به گونهتالش می
 (. 2010، 7خشند )جانستون و مارکوسیعه را هر چه بهتر و بیشتر تحقق بساهداف تو

ای از مجموعه از های تامین منابع مالی آموزش عالی مستلزم برخورداریاز طرفی، بهبود سیستم
های موثر برای تولید درآمد آموزش عالی و فرمول تخصیص بودجه است که تحت مکانیسم

(. در جهت داشتن یک 2010اند )بانک جهانی، لی تعریف شدههای تخصیص منابع ماعنوان روش
سیستم تامین مالی اثربخش، باید اصول مهمی تعریف شوند که هر یک از این اصول باید با 

های اقتصادی، توازن مالی، پایداری اقتصاد کالن شرایط اقتصادی هر کشور مانند سیاست
توان انتظار داشت که میزان (، بنابراین می2014، 9؛ تیفیرا2011، 8مطابقت داشته باشند )نیتومی

منابع مالی اختصاصی به سیستم آموزش عالی یکی از عناصر اصلی هر سیاست بخش آموزش 
 اجتماعی و تقاضای رشد دلیل به هادانشگاه مالی تخصیص و تامین باشد و بررسی کارآییعالی 

 (. 2010، 10یویاباشد )پرانوس ضروری آموزش عالی کیفیت ارتقاء به نیاز

ای را در اواخر قرن بیستم و اوایل از طرف دیگر، تامین منابع مالی آموزش عالی تغییرات عمده
های تامین منابع قرن بیست و یکم متحمل شده است. در اصل، تغییرات ایجاد شده در روش

هزینه  های آموزش عالی بوده است، زیرا نرخمالی در واکنش به پدیده جهانی افزایش هزینه
آموزش عالی بیشتر از نرخ درآمد به ویژه درآمد وابسته به مالیات بوده است، که نتیجه آن در 

های آموزش عالی و پژوهش و افزایش ثبت سرتاسر جهان، کمبود درآمد نسبت به افزایش هزینه
ابع نام دانشگاهی بوده است. روشن است که این مسیرها نسبت به هم واگرا هستند و نیاز به من
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های دولتی ایستا و یا حتی ناامیدکننده به سرعت در حال افزایش است، در حالی که بودجه
های تخصیص منابع مالی آموزش عالی هستند. به همین دلیل باید درآمدهای دانشگاهی و روش

مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم میزان عملکرد آموزش عالی را تبیین کنیم که در این راستا نیز 
-های تامین منابع مالی بر عملکرد سیستمپژوهش حاضر در تالش است به بررسی تاثیر سیستم

 های آموزش عالی بپردازد.   

 هاي تامین منابع مالی و آموزش عالیسیاست

اند. زیمرمن و آلبرخت بندی کردههای تخصیص منابع و بودجه را دستهمحققان مختلفی مدل
-را از هم متمایز کرده 1ای و قرارداد درآمد ثابتفزایشی، مذاکرهبندی اهای بودجه( روش1995)

توان از هم ها و معایب آنها را میها با هم تداخل دارند که مزیتاند، اما برخی از این مدل
 شناسایی کرد:

-این سیستم تامین منابع مالی که بر تعدیل بودجه در پرتو تخصیص بندي افزایشی:بودجه

ویکردی پراگماتیک و ساده است که شناخت و استفاده از آن بسیار آسان و های پیشین است، ر
پذیر بوده و در صورتی که ثبات مالی وجود داشته باشد، بسیار سودمند است. اما، این انعطاف

پذیر نیست. عالوه بر آن، به دلیل انتظار وجود دارد که طی زمان افزایش یابد، که همیشه امکان
مدل تامین منابع مالی مبتنی بر ورودی به جای نتیجه و خروجی است، لذا آنکه این سیستم و 

 های کمی برای بهبود کارایی آن وجود دارد. انگیزه

این مدل کلی بودجه را بر اساس یک فرمول  سیستم تامین منابع مالی مبتنی بر بودجه:

ا کم و بیش تضمین دهد و توزیع منصفانه منابع را بین نهادهاز پیش تعیین شده اختصاص می
-دهد. اما، نقاط ضعفی نیز دارد که میکند، و چارچوبی را تعیین کرده و تضادها را کاهش میمی

های کند و چون مدلتوان به این موارد اشاره کرد که: بحث از سیاست به عناصر فنی تغییر می
مساله کیفیت را در نظر تامین منابع مالی غالبا مبتنی بر تعداد ثبت نام در دانشگاه هستند، پس 

های موجود در اهداف آموزش عالی های کنونی ندارند، تفاوتگیرند و تمایلی به تغییر برنامهنمی
های ارائه شده برای تخصیص کنند و تاثیر سطحی در طول زمان دارند. فرمولرا متمایز نمی

گیری واردی که قابل اندازهگیری بوده و ممنابع به آموزش عالی مبتنی بر ابزارهای قابل اندازه
 گیرد. نبوده و اهمیت زیادی دارند را نادیده می

کند و منابع های هدف تمرکز میاین مدل بر برنامه اي:سیستم تامین منابع مالی برنامه

دهد. این سیستم تامین منابع مالی بر هدف تمرکز کرده و ابعاد مالی را بر اساس آن تخصیص می
های آتی را برآورد کرد. اما نقطه ضعف آن توان هزینهگیرد و به وسیله آن میکیفی را در نظر می
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گیری پیشرفت در برنامه بسیار سخت این است که به مدیریت مرکزی قوی نیاز دارند و اندازه
ها غالبا های واقعی تاکید دارد و ساختار سازمانی دانشگاهاست، زیرا بیشتر بر هدف به جای فعالیت

 باشد. ای همسو نمیبندی برنامهبا بودجه

این مدل تامین منابع مالی بر نتایج تاکید دارد.  سیستم تامین منابع مالی مبتنی بر صفر:

گیر جنبه مثبت آن این است که بسیار منطقی و هدفمند است، اما از دیدگاه کارکنان بسیار وقت
 بوده و اعتبار و روایی معیارهای آن زیر سوال است. 

های آموزش عالی متمرکز این مدل بر نتایج سازمان منابع مالی مبتنی بر عملکرد:تامین 

یابد. اما تعریف است. مدلی نسبتا ساده است و منابع به شیوه منصفانه در آن تخصیص می
ری آن بسیار سخت است، همچنین یگ های مناسب برای اندازهمعیارهای عملکرد و ارائه مقیاس

های دانشگاهی در و دریافت بودجه خالء زمانی وجود دارد و تنوع رسالتغالبا بین تحقق هدف 
 گیرد. یک سیستم غالبا مد نظر قرار نمی

این مدل بر نتایج و خروجی تاکید دارد و مساله  سیستم تامین منابع مالی تشویقی:

بخشی گیرد و در صورتی که با منابع مالی تطبیقی ترکیب شود، اثرکیفیت را مد نظر قرار می
توان گیری را میگیری عملکرد بسیار سخت است و فقط موارد قابل اندازهبیشتری دارد. اما، اندازه

و  1مورد سنجش قرار داد. عالوه بر آن، این سیستم برای اهداف پاسخگویی مناسب نیست )یانگ
 (. 2008همکاران، 

ها چرا که تعداد دانشگاه در دسترس عموم مردم قرار گرفته است، 1950آموزش عالی از دهه    
های ، سیاست1990های اخیر در همه کشورهای جهان افزایش یافته است. پیش از دهه در سال

(، اما امروزه 2006مالی بر تصمیمات استراتژیک تامین منابع مالی آموزش عالی حاکم بود )تیچلر، 
-است. همچنین، سیاست تغییرات زیادی در زمینه تامین منابع مالی آموزش عالی صورت گرفته

پیدا کرده است و تغییرات چشمگیری نیز در تامین  1980های نئولیبرال اهمیت زیادی از دهه 
های تامین منابع مالی و روندهای آن صورت گرفته است. منابع مالی آموزش عالی بر اثر سیاست

موزش عالی یکی از این تحوالت مهم، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تامین منابع مالی آ
اند. در نتیجه، سیستم اشتراک هزینه در تامین است که رشد چشمگیری در دو دهه اخیر داشته

منابع مالی آموزش عالی در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است و در نتیجه این تغییر، 
دولت و  اند. اولین گروه،چهار گروه شروع به مشارکت در تامین منابع مالی آموزش عالی کرده

کنندگان مالیات است، دولت از درآمد دولتی مانند مالیات برای تامین منابع مالی آموزش پرداخت
کند. دومین گروه، والدین دانشجویانی هستند که برای تامین منابع مالی آموزش عالی استفاده می

آخرین گروه نیز کنند، سومین گروه، دانشجویان هستند و عالی فرزندان خود منابع مالی تهیه می
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باشند که از دانشجویان، والدین یا نهادهای آموزش عالی حمایت مالی های خیریه میسازمان
(. هرچه شهریه بیشتری توسط 2015، 2، به نقل از گوکسو و گوسکو2005، 1کنند )جانستونمی

که سیستم توان گفت شود، و میها عرضه میدانشجویان پرداخته شود، منابع بیشتری به دانشگاه
های متفاوت شهریه در کشورهایی است که بیشتر نهادهای اشتراک هزینه، نتیجه وجود نرخ

(. سه دلیل مختلف برای استفاده از روش 2011، 3آموزش عالی آنها وابسته به دولت هستند )سام
لیل ها است، داشتراک هزینه وجود دارد، یکی از آنها افزایش هزینه برای دانشجویان و دانشکده

های اخیر دانشگاهی در سال-دیگر، افزایش تعداد ثبت نام دانشجویان در نتیجه رشد جامعه سن
(. اگرچه 2007، 4است و ناکافی بودن درآمدهای دولتی آخرین دلیل است )جانسون و مارکوسی

 دانشجویان به دلیل استفاده از سیستم تامین منابع مالی تشویقی در بسیاری از کشورها، بر اساس
کنند، اما در مدل دوم، دانشجویان شهریه باالیی پرداخت مدل اول، شهریه چندانی پرداخت نمی

های دولت را نیز دارند. مدل سوم شامل کنند و در عین حال شانس برخورداری از تشویقمی
شهریه باال و سیستم تشویقی دانشجویان در کشورهای توسعه نیافته است و در آخرین مدل، 

کنند و سیستم تشویقی دانشجویی نیز وجود ندارد شهریه کمی را پرداخت می دانشجویان
 (. 2019، 2013)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 

 هاي تامین منابع مالی و آموزش عالیسیستم

های مختلف به کار گرفته شده در های تامین منابع مالی آموزش عالی و مکانیسمدر بین سیستم
، به نقل از 2006) 5های زیادی وجود دارد. سالمی و هامپتمنی دولت تفاوتتوزیع منابع اعطای

های تامین منابع مالی مختلف را بررسی کرده و (، توپولوژی سیتسم2020و همکاران،  6احمد
نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و دو سیستم تامین منابع 

ای و سیستم مالی مبتنی بر عملکرد را معرفی کرده منابع مالی مذاکره مالی شامل سیستم تامین
 اند:( که در زیر به اختصار توضیح داده شده2020است )احمد و همکاران، 

های تامین منابع ترین روشاین سیستم یکی از رایجاي: سیستم تامین منابع مالی مذاكره

مذاکرات موفق معموال منجر به توافق برای  مالی آموزش عالی در کشورهای مختلف است. انجام
ای های آموزش عالی، سیستم تامین منابع مالی مذاکرهشود. در بخشتغییر نظرات و انتظارات می

شامل مذاکرات بین دولت و نهادهای آموزش عالی است که به این صورت که بودجه بر اساس 
شود. ه شروع مذاکره تخصیص داده میپروپوزال پیشنهادی توسط نهادها به دولت به عنوان نقط
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های آن در بسیاری (. آموزش عالی و سیستم2011؛ سالمی و هاپتمن، a2012)احمد و همکاران، 
های تامین منابع مالی متمرکز بر از کشورها معموال از طریق بودجه مذاکره شده و یا فرمول

های سالمی و بر اساس یافته شوند.نامی تامین مالی میجویان ثبتورودی و یا تعداد دانش
(، میزان منابع مالی تعیین شده از طریق فرآِیند مذاکره معموال بر اساس روندهای 2011هاپتمن )

 شود. بینی شده در آموزش عالی توزیع میتاریخی پیش

ای توسط محققان بررسی شده و عدم توزیع منابع مالی از طریق سیستم تامین منابع مالی مذاکره
 1(. همچنین، شوارزنبرگر2020آن مورد انتقاد قرار گرفته است )احمد و همکاران،  شفافیت

ای را بر عملکرد آموزش عالی آلمان ( نیز نتایج تاثیر سیستم تامین منابع مالی مذاکره2008)
 غیرمطمئن، غیرشفاف و مبهم دانسته است. 

ی در کشورهای جهان های مختلفمکانیسمسیستم تامین منابع مالی مبتنی بر عملکرد: 

گذاری در برخی از کشورها دامنه متفاوتی دارد و  شود و سرمایهبرای تامین منابع مالی استفاده می
ای بین دولت و نهادهای آموزش عالی گرفته تا افزایش از نوع سنتی تامین منابع مالی مذاکره

توزیع ناشی از فشار سیاسی  های پیشرفته تامین منابع مالی برای حمایت ازاستفاده از مکانیسم
مفرط و تشویق به بروز رفتارهای مطلوب نهادهای آموزش عالی متفاوت بوده است. تامین منابع 

های حاصل برای ارزیابی مالی مبتنی بر عملکرد مکانیسمی است که در آن خروجی یا فعالیت
گیرد )احمد و می کیفیت و اثربخشی موسسه در بین نهادهای آموزش عالی مورد استفاده قرار

(. برای بسیاری از کشورها مانند انگلیس، استرالیا و دانمارک، تخصیص منابع 2020همکاران، 
های تعیین شده های عملکرد موسسه بر اساس شاخصدولتی به آموزش عالی مبتنی بر ارزیابی

مکانیسمی توان بیان داشت که سیستم تامین منابع مالی مبتنی بر عملکرد است. بنابراین می
 (. 2008تواند مساله محدودیت منابع مالی را حل کند. )شوارزنبرگر، است که می

های های آموزش عالی و مکانیسمهای اخیر، تغییرات زیادی در تامین منابع مالی سیستمدر سال
تخصیص بودجه بین نهادهای آموزش عالی صورت گرفته است، که علت آن افزایش به یکباره 

ای بوده است که مستلزم افزایش استفاده از منابع جویان و محدود شدن منابع بودجهتعداد دانش
های مالی دولتی و در نتیجه ورود منابع غیردولتی است. تحول اشکال و سازوکارها و سیستم

تامین منابع مالی تا حدود زیادی تحت تاثیر تغییر ماهیت و محتوای آموزش عالی در ارتباط با نیاز 
سازی محتوای آنها، های آموزشی و تربیتی در بخش آموزش عالی، متنوعگیری برنامهبه شکل

شرایط و اشکال تحویل خدمات آموزشی به متقاضیان قرار گرفته است. تامین منابع مالی آموزش 
های زیادی داشته است. به عنوان مثال در آمریکا، آموزش عالی پنجمین عالی همواره هزینه

بات پولی و مالی اقتصاد آمریکا به خود اختصاص داده است، در استرالیا، بخش ردیف را در محاس
کننده بودجه در اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده است. در آموزش عالی سومین مصرف
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المللی را به عنوان فاکتور کلیدی در ایجاد مشاغل ، دولت کانادا آموزش عالی بین2014سال 
به  2022مردم در نظر گرفته است و تعداد دانشجویان خارجی خود را تا سال جدید و بهبود رفاه 

میلیارد دالر  1/16هزار نفر خواهد رساند، این امر هزینه دانشجویان خارجی را در این کشور  450
هزار شغل جدید ایجاد  5/86د داد. نتیجه این موضوع آن است که در کانادا حداقل افزایش خواه

 GDPکشور برتر که بیشترین سهم از  3(، 2012-2006های یونسکو )خواهد شد. بر اساس داده
(. در 2017، 1اند عبارتند از دانمارک، مولداوی و ایسلند )خارلوموواخود را صرف آموزش عالی کرده

های خصوصی و دولتی در بخش آموزش عالی در کشورهای جهان ارائه شده هزینه(، 1جدول )
 است.

 GDP (2010 ،2000 ،2016)هاي خصوصی و دولتی بر آموزش عالی براي اساس نسبت هزینه 1جدول 

 2010 2000  2016 

 
منابع 

 دولتی

هزینه 

 خانوار

هزینه سایر 

نهادهای 

 خصوصی

کل 

منابع 

 خصوصی

خصوصی: 

 یارانه

ابع من

 دولتی

منابع 

 خصوصی

خصوصی: 

 یارانه

منابع 

 دولتی

هزینه 

 خانوار

هزینه 

سایر 

نهادهای 

 خصوصی

کل منابع 

 خصوصی

منابع 

بین 

 المللی

 x 60 13 47 40 0,9 49,0 51,0 0,5 53,5 14,5 39,0 46,5 استرالیا

 a 6 3 3 94 7,7 3,3 96,7 7,7 12,2 9,5 2,6 87,8 اتریش

 3 15 7 8 82 4,5 14,8 85,2 4,4 10,2 5,6 4,7 89,8 بلژیک

 0 47 26 21 53 1,7 39,0 61,0 1,1 43,4 23,9 19,5 56,6 کانادا

 n 85,5 14,5 n 73 10 14 24 4 21,2 11,8 9,4 78,8 چک

 X(4) X(4) 5,0 m 97,6 2,4 n m m m m m 95,0 دامارک

 m X(4) 4,1 n 97,2 2,8 n 92 0 3 3 4 95,9 فنالند

 m 85,7 14,3 2,3 77 11 10 21 2 18,1 8,0 10,1 81,9 فرانسه

 m m m m m 91,8 8,2 a 83 X(9) X(9) 15 2 آلمان

 m m m m m 99,7 0,3 m m m m m m یونان

 m m m m m 76,7 23,3 n 63 X(9) X(9) 35 2 مجارستان

 a 94,9 5,1 m 89 7 1 6 3 8,8 0,6 8,2 91,2 ایسلند

 n 79,2 20,8 m 72 24 5 28 a 18,8 2,5 16,3 81,2 ایرلند
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 3 36 6 30 61 6,1 22,5 77,5 5,8 45,8 8,0 24,4 67,6 ایتالیا

 m 44,9 55,1 m 31 63 17 65 0 65,6 14,1 51,5 34,4 ژاپن

 0 62 18 44 38 1,1 76,7 23,3 1,0 72,7 25,6 47,1 27,3 کره

 0 31 0 31 69 0,6 20,6 79,4 1,3 30,1 0,4 29,8 69,9 مکزیک

 3 29 13 16 67 2,4 22,6 77,4 0,3 28,2 13,5 14,7 71,8 هلند

 m 33,7 m m m n 51 34 15 49 0 33,7 66,3 نیوزلند

 m 4,0 m 96,2 3,8 a 93 3 2 6 1 3,3 96,0 نروژ

 m m m a 79 16 3 18 3 29,4 6,9 22,5 70,6 لهستان

 m 92,5 7,5 m 61 28 4 32 7 31,0 7,6 23,4 69,0 پرتقال

 2 33 4 29 66 2,5 25,6 74,4 1,7 21,8 4,2 17,6 78,2 اسپانیا

 n 9,4 9,4 a 88,1 11,9 m 84 1 11 12 4 90,6 سوئد

 m m m m m m m m m m m m M سوئیس

 m m m m m 95,4 4,6 n 74 10 15 25 1 ترکیه

 4 68 19 49 28 4,6 32,3 67,7 26,5 74,8 18,7 56,1 25,2 انگلیس

 m 33,9 66,1 m 35 46 19 65 A 63,7 15,9 47,8 36,3 آمریکا

OECD 2 32 9 23 66 1,9 21,4 78,6 3,4 36,6 - - 68,4 کل 

mها در دسترس نیست؛ : دادهn بزرگی عدد یا ناچیز است و یا صفر است؛ =xها در طبقه دیگر یا ستون دیگری از جدول ارائه شده = داده
های ؛ سازمان توسعه همکاری2003، 2013نشده است. منبع )آموزش در یک نگاه، ها قابل استفاده نیست، زیرا تایید = دادهaاست؛ 

 (. 2019اقتصادی، 

درصد یا کمتر  5های بخش خصوصی فقط ، هزینهداده شده استنشان (، 1)همانطور که جدول 
، دهد، اما در استرالیا، کاناداهای آموزش عالی را در دانمارک، فنالند و نروژ تشکیل میکل هزینه

درصد( در  70درصد است. باالترین نرخ )بیش از  40بیش از  2010ژاپن و آمریکا در سال 
درصد دانشجویان کشور  80شود. عالوه بر آن، حدود جمهوری کره جنوبی و انگلیس مشاهده می

های اند و دانشجویان در انگلیس در دانشگاههای خصوصی ثبت نام کردهکره جنوبی در موسسه
درصد بودجه نهادهای آموزش عالی  70اند. در عین حال، بیش از دولت ثبت نام کردهوابسته به 

درصد است  50های دانشجویی است. این مقدار در انگلیس تقریبا کشور کره متشکل از شهریه

(OECD ،2013 بر اساس میانگین .)OECD بیشترین منابع از  2010و  2000، در هر دو سال
، که اگر این دو بازه زمانی را مقایسه کنیم باید گفت که تغییر قابل اندجانب دولت عرضه شده
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صورت نگرفته است. بیشترین تغییر در انگلیس روی داده است. اگرچه  2010ای در سال مالحظه
منابع خصوصی در این  2010بیشترین سهم را داشتند، اما در سال  2000منابع دولتی در سال 

توان بیان اند. لذا میبع مالی آموزش عالی را به خود اختصاص دادهکشور بیشترین سهم تامین منا
های آموزش گیریهای تامین منابع مالی و روش اشتراک هزینه در تصمیمداشت که سیاست

های دولتی از عالی در کشورهای مختلف به ویژه انگلیس تاثیر زیادی دارد. در جدول زیر، حمایت
ی به عنوان درصدی از روند تامین منابع مالی آموزش عالی خانوارها و سایر نهادهای خصوص

 توسط دولت در کشورهای مختلف ارائه شده است. 

 خصوصیآموزش عالی هاي دولتی از خانوارها و سایر نهادهاي حمایت 2جدول 

 

 بورسیه/سایرکمک به خانوارها

انتقال و پرداخت به سایر 

 آموزش عالی نهادهای

 خصوصی

 OECDنگین میا وام دانشجویی

 n 21,66 21,66 12,22 استرالیا

 a 21,66 7,18 11,02 اتریش

 n n 21,66 13,65 بلژیک

 n 21,66 1,64 4,33 کانادا

 n A 21,66 2,59 چک

 n 3,95 21,66 21,91 دانمارک

 n 21,66 0,27 14,90 فنالند

 a m 21,66 7,74 فرانسه

 n m 21,66 14,33 مجارستان

 m n 31,66 21,66 ایسلند

 n n 21,66 13,13 ایرلند

 n n 21,66 22,43 ایتالیا

 n 21,66 0,06 0,67 ژاپن

 21,66 4,77 0,35 3,36 جمهوری کره

 a 3,12 21,66 3,87 مکزیک

 21,66 0,42 0,28 10,41 هلند
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 n 32,41 21,66 14,18 نیوزلند

 n 32,41 21,66 10,69 نروژ

 n 9,81 21,66 11,66 لهستان

 m m 21,66 16,55 پرتقال

 n 0,25 21,66 9,16 اسپانیا

 a 14,95 21,66 9,59 سوئد

 m 21,66 4,64 2,00 سوئیس

 21,66 33,46 33,91 0,31 انگلیس

 m 3,70 21,66 24,02 آمریکا

OECD 21,66 9,81 1,97 11,37 کل 

انتقال و پرداخت به سایر نهادهای خصوصی در منابع های اعطایی به خانوار و کشورها به صورت نزولی و بر اساس سهم بورسیه/سایر کمک
 = بزرگی عدد یا ناچیز است و یا صفر است. nها در دسترس نیست؛ : دادهmاند. بندی شدهکل دولت در آموزش عالی رتبه

 (2013، آموزش در یک نگاه )OECDمنبع: 

 

های توسعه یشود، بسیاری از اعضای سازمان همکارمشاهده می 2همانطور که در جدول 

اقتصادی از سیستم منابع مالی دولتی برای حمایت از خانوارها و سایر نهادهای خصوصی استفاده 

درصد کل منابع مالی اختصاصی دولت به آموزش عالی را تشکیل  22کنند که کم و بیش می

( 24,02های توسعه اقتصادی کشور آمریکا )دهد. از بین کشورهای عضو سازمان همکاریمی

( و دانمارک 22,43کند و کشورهای ایتالیا )یشترین کمک مالی را به خانوارها اعطا میب

( کمترین کمک مالی را به 0,31های بعد قرار دارند و کشور انگلیس )( در ردیف21,91)

های ( به ترتیب در رده2,00( و سوئیس )0,67خانوارها اختصاص داده است و کشورهای ژاپن )

( بیشترین وام دانشجویی را به دانشجویان خود پرداخت 33,46کشور انگلیس )بعدی قرار دارند. 

های بعدی هستند و کشور ( در ردیف32,41( و نیوزلند )32,41کرده است و کشورهای نروژ )

( کمترین منابع مالی را به وام دانشجویی اختصاص داده است و کشور هلند 0,25اسپانیا )

به طور کلی، نرخ منابع اختصاصی دولت در استرالیا، شیلی،  ( در رده دوم قرار دارد.0,25)

درصد است، برای  25دانمارک، ایسلند، ژاپن، هلند، نیوزلند، نروژ، انگلیس و آمریکا بیشتر از 

درصد است. ایسلند از دانشجویان با  7کشورهای جمهوری چک، مکزیک و سوئیس کمتر از 

بسیاری از کشورهای دیگر مانند استرالیا، شیلی، هلند،  کند، اما درارائه وام به آنها حمایت می
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شود. به طور نیوزلند، نروژ، سوئد، انگلیس و آمریکا به صورت وام و اعطای کمک مالی انجام می

کنند، از کلی، کشورهایی که از دانشجویان خود بر اساس سیستم تامین مالی وام حمایت می

ه این سیستم نقش زیادی در تخصیص منابع مالی کنند کهای آنها نیز حمایت میخانواده

، OECD ،2013دهد )اختصاصی دولت به آموزش عالی را در کشورهای مختلف تشکیل می

2019 .) 

 گیرينتیجه

جامعه است که داشتن  آموزش عالی به خدمات ارائه هادانشگاه کارکردهای از مهمترین یکی

از  هادانشگاه چنانچه است بدیهی مه آن است وسازی این اهداف الزبهترین عملکرد در پیاده

 مشکل با خود وظایف در انجام نباشند، برخوردار خود اهداف تحقق برای کافی مالی اعتبارات

 روی پیش چالشهای مهمترین از یکی مکفی اعتبارات مالی تامین بنابراین شوند.می مواجه

ین منابع الزم برای حمایت از تقاضای ها است. از طرفی، در محیط اقتصاد کنونی، تامدانشگاه

ها سخت و دشوار شده روزافزون آموزش عالی از طریق منابع مالی دولتی برای بسیاری از دولت

های زیادی را از گذاران تاکید دارند که کشورهایی که مزیتاست. عالوه بر آن، برخی از سیاست

را متقبل شوند. اگرچه، منابع مالی هایی کنند، باید حداقل هزینهبخش آموزش عالی کسب می

دهد، گذاری کشورها در بخش آموزش عالی را تشکیل میدولتی هنوز هم بخش بزرگی از سرمایه

نشان داده شد، منابع خصوصی سیستم تامین منابع مالی نیز  2و  1اما همانطور که در جداول 

ورهای عضو همکاری و کند. در بین کشنقش مهمی در برخی از سطوح آموزش عالی ایفا می

توسعه اقتصادی، تعادل بین تامین منابع مالی از طریق بخش خصوصی و دولتی در سطوح 

آموزش عالی متفاوت است و ایجاد تعادل بین منابع مالی عرضه شده از جانب بخش خصوصی و 

 دولتی به آموزش عالی اهمیت زیادی در این کشورها دارد. در این سطوح، منابع مالی خصوصی

شود که میزان نگرانی در مورد برابری در دسترسی به آموزش عمدتا توسط خانوارها تامین می

ها را به وجود آورده است که تعادل بین تامین منابع مالی از دهد و این نگرانیعالی را افزایش می

دو بخش خصوصی و دولتی ممکن است انگیزه دانشجویان را از ورود به آموزش عالی کاهش 

هایی . برخی نیز اعتقاد دارند که کشورها باید میزان حمایت دولت از دانشجویان  با طرحدهد

مانند وام دانشجویی را افزایش دهند، برخی از متخصصان نیز اعتقاد دارند که بخش خصوصی 

تواند موانع ورود دانشجویان به آموزش باید مشارکت بیشتری داشته باشد. وام دانشجویی می

تواند هزینه آموزش را از دانشجویان کم درآمد به بین ببرد. به ویژه، وام دانشجویی می عالی را از

دهند، خانوارها بزرگترین سهم تامین منابع نشان می 2و  1دولت انتقال دهد. همانطور که جداول 
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درصد در بین کشورهای عضو  74دهند )مالی بخش خصوصی آموزش عالی را تشکیل می

، سهم منابع حاصل از 2016تا  2010های های اقتصادی(، و بین سالکاریسازمان توسعه هم

درصد افزایش داشته است، در حالی که  3بخش خصوصی برای نهادهای آموزش عالی تا حدود 

های سهم منابع دولتی به طور متوسط در کلیه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری

 اقتصادی کاهش یافته است. 
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