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 -1مقدمه
اقتصاد آموزش عالي ،بهعنوان زير نظامي از نظام اقتصادی يک کشور ،از سوی دو نهاد
بازار و دولت سامان مييابد .دولت در چارچوب وظايف خود در نظام اقتصادی ،در
اقتصاد آموزش عالي نیز نقش بازی ميکند .اقتصاددانان (مسگريو و مسگريو)1984 ،1
سه وظیفة اقتصادی اولیه برای دولت بر شمردهاند که عبارتند از -1 :کمک به
تخصیص مؤثر منابع در تدارک کاالها و خدمات؛  -2کمک به توزيع عادالنه هزينهها
و منافع فعالیتهای اقتصادی بین مردم؛  -3کمک به ايجاد ثبات در تولید ،اشتغال و
قیمتها .وظیفة «کمک به توسعة انساني پايدار» را نیز ميتوان به اين وظايف اضافه
کرد (تیلک)2011 ،2؛ بهعبارت ديگر ،در اقتصاد بخش عمومي کارايي ،عدالت ،ثبات و
توسعة انساني پايدار ،چهار معیار اصلي برای قضاوت در مورد سامانيابي مطلوب
نظام اقتصادی هستند؛ بنابراين ،وقتي که مکانیسم بازار در تخصیص مؤثر منابع يا
توزيع عادالنه منافع و هزينهها با شکست مواجه ميشود ،دولت با تدوين شرايط
چارچوب و اتخاذ سیاستهای مناسب ،ضمن اصالح سازوکار بازار برای کاالها و
خدمات خصوصي و شبه خصوصي ،عرضه و تقاضای کاالها و خدمات عمومي و
شبه عمومي را هماهنگ ميکند.
در چارچوب وظايف يادشده و همچنین برای کمک به آنها ،دولتها از سه طريق
در «اقتصادآموزش عالي» دخالت ميکنند -1 :تعیین شرايط چارچوب (تدوين و
تصويب قوانین ،مقررات ،راهبردها و سیاستها) که از اين طريق نقش و سهم بازار و
دولت در اقتصاد آموزش عالي مشخص ميشود؛  -2فراهمسازی زيرساختهای
فیزيکي مناس ب برای عرضه خدمات آموزش عالي که با تأسیس دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي عمومي ،عملي ميشود؛  -3تأمین بخشي از نیازهای مالي
آموزش عالي که با تدوين سیاستهای مناسب و طراحي سازوکارهای مطلوب
صورت ميپذيرد.
در رابطه با وظیفة سوم دولت در آموزش عالي که مورد بحث مقاله حاضر است،
سه سؤال مطرح است -1 :چرا دولت بايد آموزش عالي را تأمین مالي کند؟  -2دولت

1. Musgrave and Musgrave
2. Tilak
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چگونه بايد آموزش عالي را تأمین مالي کند؟  -3دولت به چه میزان بايد آموزش عالي
را تأمین مالي کند؟
در عرصة جهاني ،تحقیقات زيادی در رابطه با «چرايي تأمین مالي آموزش عالي از
سوی دولت» صورت گرفته و داليل متنوعي برای دخالت دولت در آموزش عالي
شناسايي شدهاست (بهعنوان نمونه ،استیگلیتز2000 ،1؛ براونینگ و براونینگ1994 ،2؛
پولسن)2001 ،3؛ بهطوری که امروزه يکي از موضوعات اصلي اقتصاد آموزش عالي،
تبیین عقالنیت (داليل) دخالت دولت در آموزش عالي و تأمین مالي آن بودهاست؛ اما
جای اينگونه تحقیقات در ايران همچنان خالي است.
در رابطه با «چگونگي تأمین مالي آموزش عالي از سوی دولت» نیز تحقیقات قابل
توجهي در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است و تقريباً روشهای مطلوب تأمین
مالي آموزش عالي شناسايي شده است (سالمي و هاپمن2006 ،4؛ مونکس.)2009 ،5
در راستای تحقیقات جهاني ،در ايران نیز سازوکارهای مختلف تأمین مالي آموزش
عالي بر اساس دو اصل کارايي و عدالت ارزيابي شده و سازوکار و روش مناسب
تأمین مالي عمومي آموزش عالي برای ايران پیشنهاد شده است (انتظاری و محجوب،
 .)1392يافتههای مطالعه انتظاری و محجوب ( )1392نشان ميدهد که متأسفانه
دولتهای ايران در دهههای گذشته ،از بدترين روش ممکن (روند گذشته و چانهزني
سیاسي )6برای کمک مالي به دانشگاهها استفاده کردهاند.
جواب به سؤال سوم ،در تبیین چرايي و چگونگي تأمین مالي آموزش عالي از
سوی دولت نهفته است .در واقع ،تنها با تبیین عقالنیت تأمین مالي آموزش عالي و
انتخاب سازوکار تأمین مالي مناسب ميتوان تعیین کرد که دولت ميبايست به چه
میزان آموزش عالي را تأمین مالي کند؛ بنابراين ،مطالعة مستقلي برای پاسخ به اين
سؤال صورت نگرفته است و نیازی نیز به آن احساس نميشود .البته بعضي از
1. Stiglitz
2. Browning and Browning
3. Paulsen
4. Salmi and Hauptman
5. Monks
 .6الزم به يادآوری است که طبق برنامه چهارم توسعه ،دولت بايد کمک مالي به دانشگاهها را بر اساس فرمول
«هزينة سرانة هنجاری» پرداخت ميکرد.
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کوششهای مطالعاتي برای تعیین میزان دقیق کمک دولت به هريک از دانشگاهها
صورت گرفته است (قارون)1392 ،؛ اما نميتوان آن را به کل اقتصاد آموزش عالي
تعمیم داد .عقالنیت اقتصادی اقتضاء ميکند که دولت به اندازه منافع عمومي آموزش
عالي درآن سرمايه گذاری کند .منافع عمومي آموزش عالي زياد است و بخش قابل
توجهي از آن ،کیفي و غیر قابل اندازهگیری است؛ اما بخشي از آن با ارزشیابي بازدهي
اجتماعي سنجیده ميشود که تاکنون برای ايران انجام نشده است.
با توجه به بحث باال ،هدف مقالة حاضر صرفاً «تبیین چرايي تأمین مالي آموزش
عالي از سوی دولت» و بررسي عملکرد دولتهای ايران در رابطه با تأمین مالي
آموزش عالي در چند دهة گذشته است .برای تبیین چرايي مسأله از بررسي اکتشافي
ادبیات منتشر شده ،و برای بررسي عملکرد دولت در رابطه با تأمین مالي آموزش عالي
نیز از تحلیل سریهای زماني شاخصهای تأمین مالي آموزش عالي استفاده شده
است .دادها و اطالعات مورد نیاز برای اين منظور نیز بهصورت کتابخانهای به دست
آمده است.
ادامة مقاله در سه بخش سازمان يافته است :در بخش اول ،ضمن مرور ادبیات
تأمین مالي عمومي آموزش عالي« ،چرايي تأمین مالي آموزش عالي از سوی دولت»
بررسي شده است .در اين بخش به داليلي مانند شايسته بودن خدمات آموزش عالي،
منافع عمومي سرمايهگذاری در آموزش عالي ،بازارهای ناقص ،توزيع مساوی
فرصتها و توزيع مجدد درآمدها ،اشاره شده است .در بخش دوم ،عملکرد دولت
ايران در تأمین مالي آموزش عالي با استفاده از شاخصهای تأمین مالي با دو رويکرد
تحلیل روند گذشته (با تأکید بر سه دهة اخیر) و مقايسه با کشورهای ديگر ،بررسي
شده است.

 -2عقالنیت دخالت دولت در اقتصاد آموزش عالی

دولتها در تمام کشورها و در تمام دورهها ،آموزش عالي را تأمین مالي کرده و
ميکنند؛ تنها شدت تأمین مالي در کشورها و دورههای مختلف متفاوت بوده است
(تیلک2011 ،1997 ،1؛ بالگ و ودهال2؛  .)1979هر کشوری منطق اقتصادی،
1. Tilak
2. Blaug and Woodhall
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اجتماعي ،سیاسي و تاريخي خاصي برای تأمین مالي داشتهاست (تیلک .)2004 ،نظريه
پردازان اقتصاد بخش عمومي (از جمله استیگلیتز2000 ،1؛ براوينگ و براوينگ،2
1994؛ اپگار و براون1987 ،3؛ بودوی )1979 ،4نشان دادهاند که بازار آزاد و رقابتي در
بسیاری از زمینهها ،از جمله آموزش عالي ،بهتنهايي توانايي تخصیص مؤثر منابع و
توزيع عادالنه فرصتها و درآمدها را ندارد؛ به عبارت بهتر ،نظام بازار در هماهنگي
کارآ و عادالنة عرضه و تقاضای آموزش عالي با شکست مواجه ميشود و برای
هماهنگي مطلوب و تحقق عدالت و کارايي ،دخالت دولت اجتناب ناپذير ميشود.
بعضي از محققان (از جمله ،وايزی1962 ،5؛ ايکواس1964 ،6؛ بالگ1970 ،7؛
تومیلسون1986 ،8؛ لوين )1987 ،9آموزش عالي را به عنوان يک کاالی شبه عمومي که
منافع جانبي 10عظیمي ايجاد مي کند در نظرگرفته و تأمین آموزش عالي توسط دولت
را در اين راستا تفسیر کردهاند .بعضي ديگر از محققان (موسگريو1959 ،11؛ آرسیلوس
و لوين )1986 ،12از مفهوم «آموزش عالي به مثابه کاالی شايسته» برای توجیه پرداخت
رايانه به آموزش عالي استفاده کردهاند .بعضي از محققان (بالگ و ودهال1979 ،13
ص352.؛ تیلک )2011 ،14ن یز علت دخالت دولت در تأمین آموزش عالي را توزيع
برابر فرصتهای آموزشي عالي دانستهاند .ارو )1993( 15از چشمانداز نقص در بازار
1. Stiglitz
2. Browning and Browning
3. Apgar and Brown
4. Boadway
5. Vaizey
6. Eckaus
7. Blaug
8. Tomilnson
9. Levin
10. Externalities
11. Musgrave
12. Arcelus and Levine
13. Blaug and Woodhall
14. Tilak
15. Arrow
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سرمايه و ناهمگني اطالعات در اين بازار ،کمک مالي دولت به آموزش عالي را تحلیل
کردهاست .در بعضي از تحقیقات (کولکالو ،)1996 ،1ايجاد اقتصاد مقیاس يا وجود
بازدهي صعودی به مقیاس در صنعت آموزش عالي برای توجیه دخالت دولت در
فراهمسازی آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه ،در رابطه با هريک از
موارد ياد شده ،به اختصار بحث ميشود.

 -1-2آموزش عالی به عنوان یک کاالی شایسته

از چشم انداز جامعه ،کاالها و خدمات تولیدی در يک نظام اقتصادی را به سه دسته
ميتوان تقسیم کرد :کاالها و خدمات شايسته (مانند بهداشت و درمان ،آموزش ،هنر و ،)...
کاالها و خدمات ناشايسته (مانند الکل و سیگار و مواد مخدر) و کاالها و خدمات
خنثي مانند اتومبیل .يکي از استداللها و بحثهای مهم برای توجیه دخالت دولت در
بازار آموزش عالي اين است که آموزش عالي يک «کاالی شايسته» است (آرسیلوس و
لوين1986 ،2؛ پالسن)2001 ،3؛ يعني بهطور مستقیم موجب بهبود وضعیت زندگي
فردی و اجتماعي ميشود ،و هر نوع هزينه روی آموزش يک رفتار مثبت بوده و
شايستة تشويق و تقدير است .در مقابل ،هزينه برای کاالهای ناشايست (مانند الکل،
سیگار و غیره) رفتار ناشايست 4تلقي ميشود و بايد تنبیه شود .دولتها از يارانهها
برای تشويق خرج کردن روی کاالهای شايسته و از مالیات برای تضعیف خرج کردن
بر کاالهای نامطلوب استفاده ميکنند .البته بعضي از افراد از شايسته بودن آموزش
عالي اطالعات کافي ندارند .در اين حالت وظیفه دولت آگاهسازی افراد از ماهیت
خدمات آموزش عالي است .هنگامي افراد برای صرف منابع خود (از جمله زمان)
بهمنظور کسب دانش تشويق ميشوند که اطالعات جديد و فرصت مناسب برای
يادگیری در مورد «شايستگي» (مزايای) سرمايهگذاری در آموزش عالي به دست
آورند .يادگیری در مورد اين فوايد است که به دانشجو و اعضای خانوادهاش امکان
ميدهد تا آگاهانهتر در مورد سرمايهگذاری در آموزش عالي تصمیمگیری کنند.

1. Colclough
2. Arcelus and Levine
3. Paulsen
4. Deleterious
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 -2-2منافع عمومی آموزش عالی

يادگیری عالي و مشارکت افراد در آموزش عالي ،دو نوع پیامد و منفعت به ارمغان
ميآورد :پیامدها و منافع خصوصي و پیامدها و منافع عمومي (بون1977 ،1؛ تیلک،2
 .)2008منافع خصوصي ،منافعي هستند که صرفاً نصیب شخص يادگیرنده و متقاضي
آموزش عالي ميشود؛ در مقابل ،منافع عمومي ،منافعي هستند که با يادگیری و تحصیل
يک فرد در دانشگاه ،نصیب افراد ديگر و کل جامعه ميشود .اين منافع ممکن است که
اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و بهداشتي باشند .منافع اقتصادی نیز ممکن است که
مالي يا غیر مالي باشند .در ادبیات اقتصاد آموزش عالي ،منافع عمومي يادگیری عالي يک
فرد ،که به طور مستقیم نصیب ديگر افراد جامعه ميشود ،منافع خارجي 3نامیده شده است
(وينتر و فیتنر ،)2013 ،4و منافع عمومي يادگیری عالي مجموعهای از افراد که نصیب کل
جامعه ميشود ،سرريز 5نامیده ميشود (مورتي.)2004 ،6
منافع تحصیل يک فرد برای ديگران ،به اين دلیل «خارجي» تلقي ميشود که فرد
نميتواند از کسب اين منافع از سوی ديگران جلوگیری کند .هنگامي که دانشجويان از
دانشگاه فارغالتحصیل ميشوند ،افزايش بهرهوری آنها به دلیل افزايش سرماية
انسانيشان باعث افزايش بهرهوری همکارانشان ميشود .طبق نظريه متعارف دستمزد
بر مبنای محصول نهايي در اقتصاد خرد ،اين امر باعث افزايش دستمزد آنها ميگردد؛
در حالي که بابت افزايش بهرهوری ديگر کارکنان ،دستمزد اضافهای به دانش
آموختگان پرداخت نميشود .میزان افزايش دستمزد ديگر کارکنان ،بهدلیل به افزايش
سرماية انساني دانش آموختگان ،منافع خارجي است ،و چنانکه همکاران ديگرشان نیز
در آموزش عالي سرمايهگذاری کنند ،منافع خارجي به صورت تصاعدی در جامعه
افزايش مييابد و در کل جامعه گسترده ميشود (پولسن.)2001 ،7

1. Bowen
2. Tilak
3. Externalities
4. Winter and Pfitzner
5. Spillover
6. Moretti
7. Paulsen

18

نامه آموزش عالی

منافع سرريزها ،عالوه بر خدمات تدريس ،از تحقیقات و خدمات اجتماعي نیز
حاصل مي شود .منافع غیر مالي سرريز شده را به پنج بخش :شناختي ،فرهنگي،
اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی ميتوان تقسیم کرد .ويژگيهايي مانند تمايل به تغییر،
پذيرش تغییر ،و سازگاری با تغییر ،از جمله منافع شناختي است که در ساية
سرمايهگذاری در آموزش عالي ايجاد ميشود .بهبود ارزشها ،کاهش خرافات ،بهبود
بینش و نگرش به زندگي از جمله اثرات فرهنگي آموزش عالي هستند ،و توسعه
نگرشهای سیاسي در حمايت از برنامههای عمومي ،افزايش آگاهي و دخالت در امور
سیاسي نمونههايي از منافع سیاسي آموزش عالي هستند .کاهش اعمال مجرمانه،
مشارکت بیشتر در خدمات عمومي و کار داوطلبانه ،افزايش خیريه ،بهبود سالمتي
برای والدين تحصیلکرده و فرزندانشان ،و هزينههای عمومي پايینتر برای رفاه و بیمه
بهداشت مستمندان ،کاهش نرخ رشد جمعیت ،و افزايش امید به زندگي از جمله منافع
اجتماعي آموزش عالي محسوب ميشوند ،و در نهايت نیز افزايش اشتغال ،کاهش
بیکاری ،بهبود توزيع درآمد و ثروت و افزايش رفاه عمومي از جملة منافع اقتصادی
هستند.1
افراد هنگام برنامهريزی برای يادگیری عالي و تصمیمگیری به تقاضای خدمات
آموزش عالي ،صرفاً منافع آني و آتي خود را در نظر ميگیرند و توجهي به منافع
ديگران و جامعه ندارند .وقتي افراد با تحلیل هزينه – منفعت شخصي در رابطه با عدم
تقاضای آموزش عالي تصمیمگیری ميکنند ،منافع اجتماعي از دست ميرود .برای
اينکه افراد برای تقاضای آموزش عالي برانگیخته شوند ،الزم است که دولت با
پرداخت يارانه به آموزش عالي ،منافع آني و آتي آموزش عالي را باال ببرد يا
هزينهتحصیل را کاهش دهد.
در رابطه با پرداخت يارانه به تقاضای آموزش عالي ،اين نکته قابل توجه است که:
آيا پرداخت سوبسید به آموزش عالي به همان میزان موجب رشد منافع عمومي
ميشود؟ در واقع بايد مواظب بود که هزينه نهايي منافع عمومي ،معادل هزينه نهايي
عمومي باشد .با توجه به اينکه منافع عمومي در چارچوب بازار اتفاق نميافتد،
اندازهگیری آن و تعیین سطح مناسب پرداخت يارانه به آموزش عالي ،کمي مشکل

1. Medicaid
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است .لسلي و برينکمن )1988( 1سه روش اصلي را برای اندازهگیری منافع اجتماعي
يا عمومي آموزش عالي مطرح کردهاند :محاسبه نرخ بازده اجتماعي؛ برآورد سهم
آموزش عالي در رشد اقتصادی ،و اثرات اقتصادی مؤسسات آموزش عالي بر جوامع
محلي .البته با هیچ يک از اين روشها نميتوان تعیین کرد که چه سطح و رشتة
تحصیلي دارای باالترين منافع جانبي است.

 -3-2بازارهای ناقص سرمایه در اقتصاد آموزش عالی
در کشوهای در حال توسعه بازارها ناقص عمل ميکنند؛ حتي بازاری برای اعتبارات
آموزش عالي وجود ندارد .اين امر باعث ميشود که تقاضای مؤثر برای آموزش عالي
کاهش يابد (کودی و ريتزن .)1985 ،2اگر آموزش عالي را به عنوان يک سرمايهگذاری
در سرماية انساني در نظر بگیريم ،تأمین مالي آن از منابع مؤسسات مالي خصوصي با
مشکل مواجه ميشود؛ چون مؤسسات مالي خصوصي برای تضمین بازگشت اصل و
سود سرمايه خود از دريافت کننده وام و اعتبار ،وثیقه دريافت ميکنند ،و دانشجويان
نميتوانند اين وثیقه را ارائه دهند؛ چون سرماية آنها در وجودشان انباشته ميشود و
قابل انتقال و واگذاری به غیر نیست .به عبارت ديگر ،سرماية انساني يک دارايي
فکری و غیر پولي است .در نبود تضمین دولت ،يارانهها يا مقررات بیمه ،اين شرايط
وام تحصیلي را برای مؤسسات وامدهنده ،بدل به فعالیتي با ريسک باال ميسازد؛ در
واقع ،وامدهندگان با عدم اطمینان مواجه ميشوند؛ بهطوری که حتي به بازگشت اصل
وامشان اطمینان ندارند ،و همچنین نميدانند ،چه مقدار سرماية انساني از سوی
سرمايهگذاری مالي مؤسسه وامدهنده ،در فرد ايجاد شده است (ارو .)1993 ،3به علت
عدم اطمینان وامدهنده و ريسک فعالیت ،حق بیمه اضافي ميتواند به بهرة وام اضافه
شود.
نابرابری در دسترسي به منابع مالي ،يکي ديگر از موارد نارسايي بازار اعتبارات
سرمايهگذاری در آموزش عالي است؛ بهعنوان مثال ،درآمد خانواده از عوامل مهم
دسترسي دانشجو به بازار منابع مالي برای سرماية انساني است که بهطور نامساوی در
1. Leslie and Brinkman
2. Kodde and Ritzen
3. Arrow
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میان دانشجويان و خانوادههای آنها توزيع شدهاست .دانشجويان با پدر و مادر دارای
درآمد باال ،نسبت به کساني که دارای پیشزمینة درآمدی پايینتری (در يک موقعیت
يکسان) هستند ،احتمال بیشتری برای بهدست آوردن سرمايههای مالي برای
سرمايهگذاری در آموزش عالي دارند .در میان دانشجويان با زمینة درآمدی باالتر،
ثروت خانواده (داراييهای واقعي) ميتواند به عنوان وثیقه برای به دست آوردن
وامهای عمومي و خصوصي استفاده شود .در مجموع ،اين عیوب بازار به تخصیص
ناکافي منابع برای سرمايهگذاری در آموزش عالي منجر خواهد شد؛ مگر اينکه
سیاستهای مناسب مداخلهای صورت گیرد.

 -4-2توزیع عادالنه فرصتهای آموزش عالی
آموزش عالي ،ضمن اينکه يک فرصت يادگیری عالي است ،فرصت يادگیری بیشتر
درآينده را نیز فراهم ميکند .يادگیری انباشتي از طريق آموزش عالي ،باعث افزايش
درآمد و ثروت افراد ميگردد؛ بنابراين ،اگر آموزش عالي بهصورت عادالنه توزيع شود،
ميتوان انتظار داشت که درآمد و ثروت در بلندمدت عادالنه توزيع گردد .در تأمین مالي
عمومي آموزش عالي ،دو نوع عدالت مورد توجه است :عدالت افقي و عدالت عمودی.
منظور از عدالت افقي ،پرداخت يارانه همسان به دانشجويان با زمینههای اقتصادی
همسان است؛ در مقابل ،منظور از عدالت عمودی پرداخت يارانة ،ناهمسان به
دانشجويان با زمینههای اقتصادی و اجتماعي ناهمسان است (رودريگز)2004 ،1؛ يعني
به دانشجويان با زمینههای اقتصادی و اجتماعي پايین ،بايد يارانه بیشتری پرداخت شود.
يکي از مهمترين مسائل آموزش عالي در عصر حاضر ،عدم عدالت افقي و عمودی
در تأمین مالي آموزش عالي است .آموزش عالي غیريارانهای تقريباً در انحصار
خانوادههای ثروتمند قرار دارد و خانوادههای کمدرآمد از آن محروم هستند (اسپلنت و
همکاران .)2008 ،2بخش عمدهای از آموزش عالي کیفي يارانهای نیز نصیب خانوادههای
پر درآمد ميشود؛ عالوه بر آن ،دسترسي خانوادههای کمدرآمد به بازارهای مالي (برای
قرض گرفتن برای آموزش عالي) دشوار و تقريباً غیرممکن است .در اين شرايط ،حتي
اگر همه منافع آموزش عالي به خود دانشجويان و خانوادههای آنان برگردد و آنها عالقه
1. Rodriguez
2. Asplund et al

عقالنیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

21

شديدی به ادامه تحصیل داشته باشند ،تعداد زيادی از دانشجويان به دلیل نداشتن بودجه
از ادامه تحصیل بازميمانند و فرصت يادگیری و کسب درآمد بیشتر را از دست ميدهند.
اين مسأله ،خود از عدم کارايي حکايت دارد؛ زيرا برخي افراد جامعه ،فرصت يادگیری و
خود شکوفايي را پیدا نميکنند .اين وضعیت ميتواند فراخواني برای اقدام دولت ،بويژه
برخي از برنامههای تضمیني دولت (همچون يارانه و وام دانشجويي) ،باشد.
شدت نقصان بازار (بهعنوان مانع سرمايهگذاری در آموزش عالي) به تمايل
خانوادههای کمدرآمد (در مقايسه با خانوادهای ثروتمند) برای چشمپوشي از درآمد و
خرجکرد امروزشان (بهمنظور قرض گرفتن) و کسب درآمد احتمالي باالتر در آينده،
وابسته است .با کاهش درآمد خانواده ،ارزش يک ريال امروز نسبت به يک ريال آينده
افزايش مييابد (اين موضوع به اولويتهای فرد از نظر زماني اشاره دارد) .در میان
خانوادههای کمدرآمد ،ارزش کنوني درآمد به دلیل نیازهای معیشتي ،بسیار باالست.
محدوديت اعتباری خانوادههای کمدرآمد ،بسیار شديدتر از محدوديت اعتباری
خانوادههای پردرآمد است .در چنین شرايطي ،اگر دولت در بازار آموزش عالي
دخالت نکند ،به احتمال زياد عدم سرمايهگذاری در آموزش عالي ادامه خواهد يافت.

 -5-2توزیع مجدد درآمد و ثروت
توزيع درآمد در هر جامعهای از ساختار اقتصادی -اجتماعي آن جامعه ،بهويژه شرايط
بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و توزيع سرماية انساني ،ناشي ميشود .محققان
(لي ،رم و اسمیت )1999 ،1نشان دادهاند بازتوزيع درآمد ،2که در راستای توزيع برابر
درآمد انجام ميشود ،تمام مشخصات اثرات جانبي و کاالی عمومي خالص را
داراست؛ يعني غیرقابل استثناء کردن و غیررقابتي است؛ بنابراين ،اگر رفاه جامعه از
طريق توزيع برابرتر درآمد اصالح شود ،سیاست عمومي (از جمله مالیاتها ،انتقالها
و يارانهها) برای اصالح بعضي از شکستهای بازارِ (دخیل در موضوع عدالت
توزيعي) مورد نیاز خواهد بود.
طبق نظريه سرماية انساني ،بهرهوری و در نتیجه عايدی فردی درآينده (در زمان
اشتغال) تحت تأثیر میزان و نوع تحصیالت او در دورة کودکي ،نوجواني و جواني
1. Lee, Ram and Smith
2. Redistribution of income
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است .اگر دولت دخالتي در آموزش نکند و به تحصیالت افراد فقیر يارانه پرداخت
نکند ،آنها از تحصیل باز ميمانند؛ در نتیجه ،توزيع درآمد در بلند مدت بدتر ميشود؛
در مقابل ،اگر دولت در تأمین مالي تحصیالت دخالت کند و به افراد فقیر و کمدرآمد
يارانه پرداخت کند ،وضعیت توزيع درآمد در بلند مدت ،بهتر ميشود؛ بهعبارت ديگر،
آموزش عالي عالوه بر اينکه فرصت يادگیری در زمان حال و ايجادکنندة فرصت
يادگیری در زمان آيندهاست ،اگر در زمان حال بهطور برابر توزيع شود ،به مکانیسم
توزيع مجدد درآمد و ثروت در آينده تبديل ميشود .در واقع از آموزش ،بهعنوان راه
حلي پايدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی ميتوان استفاده کرد.
توجه به نقش آموزش در توزيع درآمد و ثروت در جامعه ،سابقة طوالني در علم
اقتصاد دارد و به تحقیقات بکر )1964( 1و مینسر )1959( 2برميگردد؛ اما ،اولین
3
تحلیل تجربي از اثر آموزش عالي عمومي بر توزيع درآمد ،از سوی هنسن و ويزبراد
( )1969در ايالت کالیفرنیای آمريکا صورت گرفت .آنها نشان دادند که پرداخت يارانه
(صرفاً) به خانوادههای کم درآمد ،زمینة اقتصادی و اجتماعي آنها را در آينده ارتقاء
ميدهد .در سال بعد هنسن ،)1970( 4ضمن بررسي اهمیت ارزشیابي اثرات توزيعي
آموزش عالي ،همان تحلیل را برای ايالت کانساس انجام داد و با مطالعة قبلي در رابطه
با کالیفرنیا مقايسه نمود و به اين نتیجه رسید که اثر آموزش عالي عمومي بر توزيع
درآمد در اياالتهای مختلف ،متفاوت است .همچنین پیچمن )1970( 5اثر آموزش
6
عالي عمومي بر توزيع درآمد را در ايالت کالیفرنیا تحلیل کردند .هايت و پولوک
( )1973بحث را با برآورد انتقال در درون گروه درآمدی در نتیجة مخارج عمومي
روی آموزش عالي در سه ايالت کالیفرنیا ،هاوای و فلوريدا دنبال کردند و نشان دادند
که مخارج عمومي روی آموزش عالي ،باعث انتقال افراد دريافت کننده يارانه از يک
گروه درآمدی به گروه درآمدی ديگر ميشود؛ اما سطح و الگوی انتقال در میان

1. Becker
2. Mince
3. Hansen and Weisbrod
4. Hansen
5. Pechman
6. Hight and Pollock
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اياالتها متفاوت است .فیلدز )1975( 1بحث را به کشورهای کمتر توسعه يافته (مانند
کنیا) کشاند و سه فرضیة جايگزين را در دو حالت «دروننسلي» و «میاننسلي» آزمون
کرد و به اين نتیجه رسید که در صورت توزيع برابر فرصتهای آموزشي ،آموزش
عالي عمومي موجب بهبود توزيع درآمد ميشود .کرين ،)1975( 2ضمن نقد
تحلیلهای تجربي گذشته روی اثر آموزش عالي عمومي بر توزيع درآمد ،رويکرد
دوران زندگي را برای اين منظور معرفي کرد .مور1978( 3و )1982ضمن نقد
تحقیقات گذشته در آمريکا ،به دلیل در نظر نگرفتن ماهیت بین نسلي انتقال منافع
آموزش عالي عمومي ،اين رويکرد را برای تحلیل اثر آموزش عالي عمومي بر توزيع
درآمد در ايالت نیويورک بهکارگرفت که حکايت از انتقال درآمد به طرف گروههای
درآمدی پايین داشت .در دهة  1990تحقیقات در رابطه با اثر آموزش عالي عمومي بر
توزيع درآمد در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه ،گسترش يافت؛ به عنوان
مثال ،خان )1991( 4اثر تأمین مالي عمومي آموزش عالي بر توزيع درآمد در پاکستان
را مطالعه کرد؛ پاترينوز )1992( 5در مطالعهاش روی موضوع «تأمین مالي آموزش
عالي و نابرابری اقتصادی» در يونان نشان داد که آموزش کامالً رايگان که منابعش از
مالیات بر درآمد تأمین ميشود ،پرداخت هزينه تحصیلي ثروتمندان از جیب فقراست؛
اما اگر به طور هدفمند به آموزش عالي فرزندان خانوادههای کم درآمد يارانه
پرداخت شود ،باعث بهبود توزيع درآمد در آينده ميگردد.
تحقیقات در کشورهای پیشرفته با کار پوتوار )2011( 6به اوج خود رسید و با يک
مدل دورهای و بین نسلي نشان داد که در دو دهة  1980و  ،1990به دلیل سیاستهای
حمايت از طبقة متوسط و گسترش آموزش عالي دولتي ،توزيع درآمد در کشورهای
پیشرفته بهتر شده است.
مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه ،همه مؤيّد
همبستگي مثبت و معنادار بین میزان تحصیالت و سطح درآمدهاست .از آنجا که
1. Fields
2. Crean
3. Moore
4. Khan
5. Patrinos
6. Poutvaara
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حدود  75درصد از درآمد افراد ،ناشي از دستمزدهاست و با توجه به آنکه دستمزدها
بهشدت تحت تأثیر میزان مهارتهای کسب شده و تواناييهای ناشي از آموزش
است ،به اين نتیجه کلي ميتوان دست يافت که آموزش بهتدريج از توزيع ناعادالنه
درآمدها ميکاهد و پراکندگي موجود در آن را تقلیل ميدهد .مطالعات انجام شده در
ايران نیز نشان ميدهند که آموزش ،تأثیر قابل مالحظهای بر سطح درآمدها و توزيع
عادالنهتر آن داشته است (عمادزاده.)1380 ،
کفايي و همکاران ( )1386در مطالعهای ،رابطه بین متغیرهای آموزشي (میانگین و
انحراف معیار سواد در جامعه) و توزيع درآمد ايران را در طي دورة  1347تا 1380
ارزيابي کردهاند .نتايج آنها حاکي از آن است که افزايش سطح سواد ،باعث بهبود
توزيع درآمد ميگردد ولي تشديد پراکندگي سواد ،توزيع درآمد را بدتر ميکند؛
بنابراين ،سطح (متوسط) باالتر سواد و اختالف يا پراکندگي (انحراف معیار) کمتر آن
توزيع درآمد در جامعه را بهبود ميبخشند.
خلخالي و همکاران ( )1389اثرات ساختار آموزش بر توزيع درآمد در ايران را در
دوره  1386 -1347بررسي کردهاند .آنها در مطالعه خود ،عالوه بر بررسي تأثیر میزان
آموزش بر نابرابری ،به تحلیل تأثیر هر کدام از سطوح آموزشي ،تأثیر آموزش دولتي و
خصوصي و تاثیر آموزش مردان و زنان بر توزيع درآمد پرداختهاند .يافتههای اين
پژوهش حکايت از آن دارد که سطوح مختلف آموزش ،سبب کاهش نابرابری شده ،و
همچنین افزايش آموزش دولتي نسبت به خصوصي ،سبب کاهش بیشتر نابرابری
خواهد شد و آموزش زنان نیز بیش از آموزش مردان ،نابرابری درآمدی در جامعه را
کاهش داده است.

 -3عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران
عملکرد دولت در تأمین مالي آموزش عالي را با دو رويکرد «تحلیل روند» و « تحلیل
مقايسهای» ميتوان مطالعه کرد .در اين قسمت ،ابتدا تحوالت تأمین مالي آموزش عالي
در سه دهة گذشته بررسي ميشود و آنگاه وضعیت تأمین مالي دولتي در ايران با ساير
کشورها مقايسه ميشود.
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 -1-3تحوالت تأمین مالی آموزش عالی از سوی دولت
الف .دورة قبل انقالب
با تأسیس دانشگاه تهران در سال  ،1313ساير واحدهای آموزش عالي ،از جمله
دانشسراها ،رسمیت بیشتر و شکل منسجمتری يافتند .با اين وجود ،در قانون بودجه
سال  1313رديف خاصي برای هیچ يک از واحدهای آموزش عالي در نظرگرفته نشده
بود .در سال 1314رديفي به مبلغ  1میلیون ريال برای ساخت مدرسه عالي فالحت
کرج در نظر گرفته شد .در سال  1315نیز رديفي به مبلغ  12میلیون ريال برای تکمیل
ساختمان دانشگاه تهران در نظر گرفته شد .تا سال 1319در قوانین بودجه نشاني از
رديف برای واحدهای آموزش عالي نبود؛ اما در سال  1320برای اولین بار رديفي
برای دانشکدة پزشکي دانشگاه تهران (به مبلغ  9025.3هزار ريال) و امور بیمارستانها
(به مبلغ  17338.8هزار ريال) در قانون بودجه منظور شد .در سال  1321مبلغ رديف
دانشکدة پزشکي و امور بیمارستانها به  30میلیون ريال افزايش يافت .از سال 1322
تا سال  1325بودجة دانشگاه تهران و امور بیمارستانها در يک رديف واحد در بودجه
سنواتي ارائه شده بود .از سال  1326به بعد رديف بودجة دانشگاه تهران با در
نظرگرفتن يک میلیون ريال از بودجه امور بیمارستانها جدا شد؛ اما رديف بودجة
دانشکده پزشکي ،همچنان همراه با رديف امور بیمارستانها نشان داده ميشد (قوانین
سنواتي بودجه کشور از  1313تا .)1326
در قانون بودجه سال  ،1326سال تأسیس دانشگاه تبريز ،رديفي به مبلغ  6میلیون
ريال برای تکمیل و اداره امور دانشگاه تبريز در نظر گرفته شده بود؛ اما در سالهای
بعد ،رديف دانشگاه تبريز و وزارت فرهنگ ترکیب شد .اين رديف با تأسیس
دانشگاههای فردوسي مشهد ،شیراز ،اصفهان و اهواز (جندی شاپور) به رديف وزارت
فرهنگ و دانشگاههای شهرستانها تغییر نام يافت و به مدت  10سال (تا سال )1336
دوام يافت (قوانین بودجه سنواتي از  .)1340-1326در سال  1337رديف بودجه
دانشگاههای يادشده از رديف وزارت فرهنگ جدا شدند.
بررسيها و محاسبات نشان ميدهد که در سال  1341سهم اعتبارات آموزش عالي
از تولید ناخالص داخلي برابر  0/54درصد بود که نسبت به سال  )0/60( 1340کاهش
يافت .ولي در سالهای بعد بهبود پیدا کرد و در سال  1350به  0/76درصد رسید.
بودجه سرانة دانشجو در دهة 1340به آرامي افزايش يافت و  50هزار ريال در 1341
حدود  100هزار ريال در پايان اين دهه بالغ گرديد (نمودار .)1
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نمودار ( )1بودجة سرانه دانشجو در دوره ()1350 -1341
منبع :محاسبه شده بر اساس قوانین بودجه 1340تا 1350

در دهة  1350آموزش عالي با رشد فزاينده ای رو به گسترش نهاد و شمار
دانشجويان واحدهای دولتي از  67353نفر در سال  1351به  105188نفر در سال
 1354افزايش يافت .در نتیجة اين تحوالت ،اعتبارات سرانة دانشجوئي از 876 ،140
ريال در سال  1351به  063 ،274ريال در سال  54و  376536ريال در سال 1357
افزايش يافت .رشد چشمگیر جمعیت دانشجويي در سالهای مذکور ،بهدلیل رونق
اقتصادی دهة  1350و افزايش درآمدهای نفتي در سال  1353باعث شد که سهم
اعتبارات آموزش عالي از تولید ناخالص داخلي از  0/81درصد به  1/08درصد در
سال  1358افزايش يابد؛ ضمن آنکه هزينة سرانة دانشجو نیز از حدود  150هزار ريال
در  1351به حدود  450هزار ريال در  1375افزايش يافت (نمودار.)2
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نمودار ( )2سیر تحول هزینه سرانه دانشجو در دوره ()1358-1351
منبع :محاسبه شده بر اساس قوانین بودجه سالهای 1358-1351

به همین ترتیب ،سهم اعتبارات اين بخش از بودجة عمومي دولت از  2/27درصد
در  1351به  3/02درصد در سال  1358و سهم آن از کل اعتبارات آموزشي از 25
درصد به  27/07درصد در سال 1357رسید .در سال  1359به دلیل تحوالت سیاسي و
اقتصادی ،اين روند رو به کاهش گذاشت .در سال  1359بهمنظور متحول ساختن
آموزش عالي و همسو نمودن آن با اهداف انقالب اسالمي ،انقالب فرهنگي به وقوع
پیوست .تعطیلي موقت دانشگاهها وتشکیل ستاد انقالب فرهنگي ،اثرات ويژهای در
ابعاد کمّي و کیفي نظام آموزش عالي بر جای گذاشت.
ب .دورة بعد از انقالب
در پي تحول نظام آموزش عالي کشور به دلیل انقالب فرهنگي در سال  ،1359نظام
مالي آموزش عالي نیز دچار دگرگوني شد و تأمین مالي دانشگاهها به منابع دولتي
محدود گرديد .گزارش دقیقي از میزان تأمین مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي از سوی دولت در سالهای اول انقالب وجود ندارد .با توجه به اينکه تا
سال 1361آموزش عالي و تحقیقات ،فصل مستقلي در بودجه عمومي دولت نداشتند،
اعتبارات مربوط به آنها ذيل فصل آموزش و پرورش منظور ميشد .بررسي قوانین
بودجه سنواتي حکايت از آن دارند که در سه سال پس از انقالب فرهنگي ،که هنوز
پذيرش دانشجو آغاز نشده بود ،اعتبارات دانشگاهها و مراکز آموزش عالي بهشدت
کاهش يافت؛ اما در سال  ،1362بهمنظور تجهیز دانشگاهها به وسايل و امکانات مورد
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نیاز برای بازگشايي آنها پس از انقالب فرهنگي ،با رشد قابل توجهي مواجه شد و به
 80.2میلیارد ريال بالغ گرديد؛ پس از آن با يک روند نسبتاً يکنواخت تا پايان جنگ
تحمیلي ادامه يافت و به مبلغ  150میلیارد ريال در سال  1367رسید .بررسي
شاخصهای اين دوره حاکي از آن است که سهم اعتبارات مراکز آموزش عالي و
تحقیقاتي از تولید ناخالص داخلي نیز تقريباً همین روند را طي کرده است؛ يعني ،اين
سهم ،يکباره از  0/54درصد در سال  1361به  0/62درصد در سال  1362افزايش
يافت و رشد اين شاخص تا پايان دهه بهآهستگي ادامه داشت.

نمودار ( )3سهم اعتبارات آموزش عالی و تحقیقات از تولید ناخالص داخلی (-1360
)1367
منبع :محاسبة محققان بر اساس قوانین سنواتي بودجه و تولید ناخالص داخلي کشور

در برنامة اول توسعه کشور ،سهم اعتبارات آموزش عالي از تولید ناخالص داخلي
نسبتاً ثابت مانده بود و از  1/48درصد در سال  1368با افت و خیزهای سالهای
میاني به  1/47درصد در سال  1372رسید .همین روند در مورد سهم اعتبارات
آموزش عالي از بودجة عمومي دولت و کل اعتبارات آموزشي مشاهده ميشود؛ با اين
تفاوت که اين دو شاخص ،در مقايسه با شاخص اول در سالهای پاياني برنامه ،از
افت بیشتری برخوردار شدند .اعتبارات سرانة دانشجو نیز در اين سالها از بهبود
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برخوردار شد و به قیمتهای اسمي از  1/325میلیون ريال به  3/372میلیون ريال
افزايش يافت که رشد متوسط معادل  23/62درصد را نشان ميدهد .البته با توجه به
نرخ تورم در آن سالها ،اين رشد ،رشد قابل توجهي نیست.
در برنامة دوم توسعه ( )1378-73نیز اعتبارات بخش آموزش عالي از رشد نسبتاً
خوبي برخوردار بود؛ ولي متوسط رشد آن از برنامة اول کمتر بوده است .طي اين
دوره اعتبارات سرانة دانشجويي با رشد متوسط  21/37درصد ،از  4/569میلیون ريال
به  10/451میلیون ريال افزايش يافت و شاخصهای مالي بخش در سه سال اول
برنامة دوم توسعه از رشد خوبي برخوردار بود؛ به طوری که سهم اعتبارات آموزش
عالي از تولید ناخالص داخلي از  1/66درصد به  1/72درصد رسید؛ ولي همانند برنامة
اول در سالهای پاياني برنامه کاهش يافت و به سطح سال  1373رسید .شاخصهای
سهم اعتبارات آموزش عالي از بودجة عمومي دولت و کل اعتبارات آموزشي نیز
همین تغییرات را داشتهاند .در مجموع ميتوان گفت :تخصیص منابع دولتي در ابتدای
هر برنامه ،از وضعیت بهتری نسبت به سالهای پاياني برخوردار بوده است.

نمودار ( )4رشد اعتبارات کل و سرانة آموزش عالی در دوره ()1378-1368
منبع :محاسبة محققان بر اساس قوانین سنواتي بودجه و تعداد دانشجو

در آغاز برنامه سوم توسعه ( )1383-1379کل اعتبارات (آموزشي) تخصیص يافته
به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بالغ بر  9420میلیارد ريال بود که در پايان
برنامه به  26058میلیارد ريال افزايش يافت و رشد آن در دو سال آخر برنامه تقلیل
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پیدا کرد؛ اما شاخصهای مالي اين بخش ،روند ديگری را نشان ميدهند؛ بهطوری که
به دلیل رقابت ساير بخشها ،سهم اعتبارات آموزش عالي از تولید ناخالص داخلي در
سال  1379برابر با  1/63درصد و در سال  1380به  1/72درصد رسید و در سال
 1382به رقم بي سابقة  2/01درصد بالغ گرديد؛ ولي مجدداً در سال  1383به 1/88
درصد نزول پیدا کرد .به دلیل رقابت ساير بخشها در جذب اعتبارات دولتي ،سهم
اعتبارات آموزش عالي از بودجة عمومي دولت نسبت به شاخص اول روند
نامناسبتری داشت و از  7/51در صد در سال  1379به  5/67درصد در سال 1383
کاهش يافت؛ اما در بین برنامههای مختلف آموزشي ،آموزش عالي توانست در طول
اين دوره از اولويت نسبتاً خوبي برخوردار شود و سهم اعتبارات آن در کل اعتبارات
آموزشي از  36/9به  47/48درصد برسد .همچنین اعتبارات سرانة دانشجو در اين
دوره از  12/842میلیون ريال به  25/573میلیون ريال افزايش يافت.

نمودار ( )5تغییرات بودجة سرانة دانشجو به قیمتهای جاری (هزار ریال) در دوره
()1385-1379
منبع :محاسبه محققان بر اساس قوانین سنواتي بودجه و تعداد دانشجو

در دو سال اول برنامة چهارم توسعه ( )1388-1384روند افزايشي اعتبارات کل
(هرچند با ثابت ماندن اعتبارات سرانه) مشاهده ميشود ،ولي در سال سوم برنامه،
منابع تخصیص يافته از سوی دولت با کاهش مواجه شده ،بهطوری که اعتبارات سرانه
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به نصف کاهش يافته است .شاخصهای سهم اعتبارات آموزش عالي از تولید
ناخالص داخلي و بودجة عمومي دولت نیز همین وضعیت را داشت ،ولي سهم
اعتبارات مذکور از اعتبارات آموزشي در تمامي سه سال افزايش يافته بود .مقايسة
رشد اعتبارات آموزش عالي به قیمت جاری و ثابت نیز همانند سالهای قبل حاکي از
کاهش قدرت خريد واقعي اين بخش به حد يک چهارم و حتي کمتر است .نمودار
( )6نشان ميدهد که در دهة گذشته ،روند بودجة سرانه به قیمتهای ثابت ،نزولي
بوده است؛ بهطوریکه از  3133دالر بین المللي در  1381به  1828دالر بینالمللي در
سال  1391کاهش پیدا کرد.

نمودار ( )6تغییرات بودجة سرانه دانشجو به قیمتهای ثابت (دالر بین المللی) در دوره
()1391-1380
منبع :محاسبه محققان بر اساس قوانین سنواتي بودجه و تعداد دانشجو

 -2-3مقایسة عملکرد تأمین مالی دولتی آموزش عالی در ایران و چند کشور
جهان
بررسي دادههای بین المللي از عملکرد مالي دولتها در صنعت آموزش عالي نشان
ميدهد که تأمین مالي دولتي آموزش عالي در ايران ،جايگاه مناسبي در جهان،
کشورهای همتراز و حتي کشورهای منطقه ندارد؛ به عنوان نمونه ،نمودار شمارة 7
نشان ميدهد که در سال  2010مخارج سرانة دانشجو از منابع دولتي در کشور نروژ
تقريباً  10برابر ايران ( 22871دالر بینالمللي در مقابل  2218دالر بینالمللي) ،در

نامه آموزش عالی

32

کشور عمان  4.6براير ايران ،در مالزی  3.5برابر ايران و در تونس  2برابر ايران
بودهاست .همچنین مخارج سرانة دانشجو از منابع دولتي در کشور همسايه شمالي
(ترکیه) نزديک به  1.5براير ايران است .ضمناً اين کشور مانند ايران منابع خدادادی
نفت و گاز ندارد.

نمودار ( )7مقایسة مخارج سرانه دانشجو از منابع دولتی در کشورهای منتخب
منبع :دادههای بانک جهاني 2010

در ايران ،سهم مخارج دولتي سرانه دانشجو از سرانة درآمد ملي نیز پايین است.
نمودار شمارة  8نشان ميدهد که در اين کشور ،تنها 17.6درصد از در آمد ملي سرانه
از سوی دولت ،صرف يک دانشجو ميشود .در حالي که دولتهای کشورهايي مثل
دانمارک ،بیش از پنجاه درصد در آمد ملي سرانه را صرف يک دانشجو ميکنند .کشور
افريقايي تونس نیز دست کمي از اين کشور پیشرفته ندارد؛ همچنان که در مالزی نیز
تقريباً پنجاه درصد درآمد ملي سرانه از سوی دولت صرف يک دانشجو ميگردد.
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نمودار ( )8مقایسه شاخص مخارج سرانه دانشجو از منابع دولتی بهعنوان درصدی از
درآمد ملی سرانه در کشورهای منتخب
منبع :دادههای بانک جهاني 2010

شاخص کلیدی ديگر در رابطه با تأمین مالي آموزش عالي از منابع عمومي «سهم
مخارج عمومي آموزش عالي از تولید ناخالص داخلي» است .اين شاخص در سال
 2010میالدی در ايران در حدود  0/6بود که در مقايسه با کشورهايي مانند تونس،
مالزی ،ترکیه  ،هند و عمان بسیار پايین است (نمودار .)9

نمودار ( )9مقایسة سهم مخارج عمومی آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی در
کشورهای منتخب
منبع :دادههای بانک جهاني 2010
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نتیجهگیری
در بند  3اصل سوم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،تسهیل و تعمیم آموزش
عالي ،به عنوان يکي از ابزارهای دولت برای دستيابي به اهداف ذکر شده در اصل
دوم قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است .اجرای اين اصل ،دخالت مناسب و
مؤثر دولت در نظام آموزش عالي را طلب ميکند .از نظر علمي نیز آموزش عالي
خدمت شايسته ای است که عالوه بر تولید منافع خصوصي کوتاه مدت و بلند مدت
برای افراد ،منافع کالن اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي فوق العادهای را برای
جامعه به ارمغان ميآورد؛ بنابراين ،يکي از وظايف مهم دولت ،کمک مالي به
دانشگاهها و دانشجويان به منظور توسعة ارزشها و تواناييها (ازجمله يادگیری،
بهرهوری ،خالقیت ،نوآوری و کارآفريني) در وجود يادگیرندگان عالي بوده است .در
سند چشمانداز برنامه چهارم و پنجم توسعة جمهوری اسالمي ايران نیز بر اين امر
تأکیده شدهاست؛ اين در حالي است که دولت نه تنها از سازوکار مطلوب برای
پرداخت کمک به دانشگاهها استفاد نميکند (انتظاری و محجوب ،)1392 ،بلکه در
دهة گذشته ،بهطور قابل توجهي کمک مالي واقعي خود به آموزش عالي را کاهش
دادهاست که اين مسأله باعث شده است ،نه تنها کیفیت آموزش عالي تنزل پیدا کند و
اهداف ياد شده به شعارهای بيمحتوا تبديل شوند ،بلکه فعالیتهای روزمره
دانشگاهها نیز مختل شدهاند.
در دهة گذشته ،تأمین مالي آموزش عالي از سوی دولت ،بهطور پیوست ،هم
بهطور مطلق ،هم در مقايسه با تأمین مالي خصوصي و هم در مقايسه با کشورهای
ديگر (از جمله کشورهای منطقه) بهطور قابل توجهي کاهش يافته است .به دلیل عدم
توجه مالي دولت به دانشگاههای دولتي ،آزمايشگاهها ،کارگاهها و ديگر امکانات
آموزشي و پژوهشي دچار استهالک تکنولوژيک و فیزيکي شدهاند و اکثر آنها قابل
استفاده نیستند و نیازمند بهروزرساني هستند؛ عالوه بر آن ،در دهة گذشته ،استهالک
فضای آموزشي و کمک آموزشي دانشگاهها جبران نشده است .کمبود منابع مالي
باعث شده است تا رفاه دانشجويان ،اعضای هیأت علمي و کارکنان دانشگاهها،
بهشدت افت کند .اين مسأله باعث ميشود که نه تنها اهداف برنامههای چهارم و
پنجم توسعه تحقق نیابد ،بلکه کیفیت موجود دانشگاهها افت پیدا کند و اهدافي مانند
تربیت دانشآموختگان يادگیرنده ،خالق ،نوآور و کارآفرين به شعارهای بيمحتوا
تبديل شوند.
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تنها راه بازآفريني اهداف ياد شده ،افزايش مخارج سرانة دانشجو در دانشگاهها و
مراکزآموزش عالي است .اين امر ،نیازمند افزايش کمکهای دولتي به عمران
دانشگاهها ،اصالح روش تخصیص منابع مالي به دانشگاهها و تنوعبخشي به منابع مالي
آنهاست .برای تنوعبخشي به منابع مالي ،تجديد نظری اساسي در مکانیسم تأمین مالي
آموزش عالي ضرورت دارد؛ بنابراين ،سیاستها و راهکارهای زير پیشنهاد ميشود:
 - 1سازماندهي محیط رقابتي و بازاریسازی آموزش عالي؛
 -2هدفمندسازی آموزش عالي رايگان و کمک به دانشجويان نیازمند؛
 -3پرداخت وامهای تحصیلي بلندمدت مشروط بر درآمد به دانشجويان برای
پرداخت شهريه؛
 -4برقراری معافیت مالیاتي برای خانوادههايي که شهريه تحصیلي پرداخت
ميکنند؛
 -5تشويق افراد خیّر و بنیادهای عمومي و خیريهها برای کمک به دانشگاهها و
دانشجويان؛
 -6تشويق تجاریسازی تحقیقات دانشگاهي و هدايت دانشگاهها بهسوی
کارآفريني مبتني بر دانش.

نامه آموزش عالی

36

منابع
 انتخاب سازوکار و روش مناسب برای.)1392(  حسن، يعقوب و محجوب،انتظاری
 فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در،تخصیص منابع عمومي به آموزش عالي
.160 – 141 :)68( 19 ،آموزش عالي
 بررسي اثرات ساختار.)1989(  حسن، منصور مهرگان و دلیری، مهرگان،خلخالي علي
.57 :)2( 4 ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی.آموزش بر توزيع درآمد
31 ، روانشناسي و علوم تربیتي. آموزش و توزيع درآمدها.)1380(  مصطفي،عمادزاده
.227-203 :)1(
 معرفي الگوی برآورد منابع مالي مورد نیاز برای اهداف کالن.) 1392(  معصومه،قارون
 فصلنامه پژوهش و، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومي،بخش علوم
. 19 - 1 :)67( 19 ،برنامهريزی در آموزش عالي
.1392  تا1313 قوانین سنواتي بودجه سالهای
 تأثیر آموزش رسمي بر توزيع.)1386(  عزتاهلل، سید محمدعلي و درستکار،کفايي
.76 - 53 :30 ، پژوهشهای اقتصادی ايران.درآمد ايران
Apgar, W.C. & Brown, H. J. (1987). Microeconomics and Public
Policy. Glenview, IL: Scott, Foresman, and Company.
Arcelus, F. J. & Levine, A. L. (1986). Merit Goods and Public
Choice: The Case of Higher Education, Public Finance =
Finances publiques, 41 (3): 303-315.
Arrow, K. J. (1993). Excellence and equity in higher education.
Education Economics, 1 (1): 5-12.
Asplund Rita, Oussama Ben Adbelkarim & Skalli, Ali (2008). An
equity perspective on access to, enrolment in and finance of
tertiary education, Education Economics, 16 (3): 261-274.
Becker, Gary S. (1964). Human Capital: A Theoretical and
Empirical Analysis, with Special Reference to Education.
Chicago: University of Chicago Press.
Blaug, M. (1970). An introduction to economics of education.
London: Allen Lane the Penguin.
Blaug, M. (1982). The distributional effects of higher education
subsidies. Economics of Education Review, 2 (3): 209-31.
Blaug, M. & Woodhall, M. (1979). Patterns of subsidies to higher
education in Europe. Higher Education, 7: 331- 361.
Bowen, H. (1977). Investment in learning: The individual and social
value of American higher education. San Francisco, CA: JosseyBass.

37

عقالنیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

Bowen, H. R. (1980). The Costs of Higher Education. San Francisco:
Jossey-Bass Publishers,
Broadway, R. W. (1979). Public Sector Economics. Cambridge:
Winthrop Publishers Inc.
Browning, E. & Browning, J. (1994). Public ﬁnance and the price
system. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Colclough, C. (1996). Education and the market: Which parts of the
neoliberal solution are correct? World Development, 24 (4): 589610.
Crean John, F. (1975). The Income Redistributive Effects of Public
Spending on Higher Education, the Journal of Human Resources,
10 (1): 116-123
Eckaus, R.S. (1964). Economic criteria for education and training.
Review of Economics and Statistics (May), 181-3.
Fieds Gary, S. (1975). Higher Education and Income Distribution in
a Less Developed Country. Oxford Economic Papers, 27 (2): 245259.
Hansen W. Lee & Burton, A. Weisbrod (1969). The Distribution of
Costs and Direct Benefits of Public Higher Education: The Case
of California. The Journal of Human Resources, 4 (2): 176-191.
Hansen, W. Lee (1970). Income Distribution Effects of Higher
Education. The American Economic Review, 60 (2): 335-340.
Hight, Joseph E. & Richard, Pollock (1975). Income Distribution
Effects of Higher Education Expenditures in California, Florida,
and Hawai. The Journal of Human Resources, 8 (3): 318-330.
Khan, S. A. (1991).The Income Redistributional Impact of Financing
higher education in Pakistan. World Development, 19 (9):12411246.
Kodde, D. A. & Ritzen, J. M. M. (1985). The demand for education
under capital market imperfections. European Economic Review,
28: 347-362.
Lee, Seong Soo; Rati, Ram & Charles, W. Smith (1999). Distributive
effect of state subsidy to undergraduate education: the case of
Illinois, Economics of Education Review, 18: 213–221.
Leslie, L. L. & Brinkman, P. T. (1988). The economic value of
higher education. New York, NY: American Council on
Education, Macmillan.
Levin, H. J. (1987). Education as a public and a private good.
Journal of Policy and Management, 6 (4): 628-641.
Mincer, J. (1974). Schooling, Experience, and Earnings. New York:
Columbia.
Monks, James (2009).The impact of merit-based ﬁnancial aid on
college enrollment: A ﬁeld experiment; Economics of Education
Review, 28: 99–106.

نامه آموزش عالی

38

Moore, Gary A. (1978). Equity effects of higher education finance
and tuition grants in New York STATE. Journal of Human
Resources, 13 (Fa11):482-501.
Moore, Gary A. (1982). Income Redistribution from Public Higher
Education Finance Within Relevant Age Cohorts. Economics of
Education Review, 2 (2): 175-187.
Moretti, Enrico (2004). Estimating the social return to higher
education: evidence from longitudinal and repeated cross-sectional
data, Journal of Econometrics, 121: 175 – 212.
Musgrave, R.A. (1959). Theory of public finance. New York:
McGraw Hill
Musgrave, Richard A. & Peggy, B. Musgrave (1989). Public
Finance in Theory and Practice, 5th ed., New York: McGrawHill.
Patrinos Harry A. (1992). Higher Education Finance and Economic
Inequality in Greece. Comparative Education Review, 36 (3): 298308.
Paulsen, Michael B. (2001). The Economics of the public sector: The
Nature and Role of Public Policy in the Finance of Higher
Education, Chapter 4 of Paulsen M. B.; Smart J. C. (2001). The
Finance of Higher Education Theory, Research, Policy, and
Practice, A division of Algora Publishing, New York.
Paulsen, M.B. (1998). Recent research on the economics of attending
college: Returns on investment and responsiveness to price.
Research in Higher Education 39 (4): 471-489.
Pechman Joseph (1970).The Distributional Effects of Public Higher
Education in California. Journal of Human Resources, 5: 361-370.
Poutvaara P. (2011).The expansion of higher education and timeconsistent taxation. European Journal of Political Economy, 27:
257–267.
Rodriguez, Gloria M. (2004). Vertical Equity in School Finance and
the Potential for Increasing School Responsiveness to Student and
Staff Needs. Peabody Journal of Education, 79 (3): 7-30.
Jamil, Salmi & Hauptman, Arthur M. (2006). Innovations in
Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of
Allocation Mechanisms. The World Bank Washington, D.C. –
U.S.A.
Stiglitz, J. (2000); Economics of the public sector; (3rd Ed.). New
York: W. W. Norton.
Tilak, J. B. G. (2008). Higher education: A public good or a
commodity for trade? Commitment to higher education or
commitment of higher education to trade. Prospects (UNESCO)
38 (4): 449-66.
Tilak, J. B. G. (2011). Financing of Higher Education: Traditional
versus Modern Approaches, Yüksekö¤retim Dergisi, 2 (1): 28-37.

39

عقالنیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

© 2012 Deomed Çevrimiçi eriﬂim / Available online at:
www.yuksekogretim.org • doi:10.2399/yod.12.003
Tomilinson, T. R. G. (1986). Public education, public good. Oxford
Review of Education, 12: 211-22.
University Press
Vaizey, J. (1962). The economics of education. London: Farber and
Farber.
Stefan, Winter & Pfitzner, Alexander (2013). Externalities and
Optimal Subsidization of Higher Education, Working paper,
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2281207.

