چکیده
هدف از انجام پژوهش ارائه مدلی برای مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی
آموزش عالی است .با بررسی مبانی نظری و پژوهش های انجام شده تعدادی از
شاخص ها و عوامل تأثیر گذار بر راه های تأمین مالی آموزش عالی شناسایی شده و
سپس در مصاحبه نیمه ساختار یافته با  21نفر از اعضای هیأت علمی که در زمینه راه
های تأمین مالی تجربه داشتند و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند ،در
مجموع  05شاخص شناسایی شد و سپس از طریق روایی محتوایی شاخص ها تعدیل
شده و در نهایت  12شاخص برای 22عامل تأثیر گذار مورد تأیید خبر گان قرار گرفت و
بر اساس شاخص های بدست آمده پرسشنامه با  12گویه تدوین شد .پرسشنامه در یک
مطالعه میدانی بین  291نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم انسانی استان
تهران که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند ،توزیع و گردآوری شد.
نتایج حاصل نشان داد در دانشگاه های دولتی ،دولت بیشترین سهم و ایجاد بانک
آموزش عالی کمترین سهم را در تأمین منابع مالی داشته اند .در حالیکه در دانشگاه
های خصوصی ،دانشجو بیشترین سهم و کمک ها یا وام های مؤسسات بین المللی
کمترین سهم را در تأمین منابع مالی داشته اند.
کلید واژه:
مشارکت ،بخش غیردولتی ،تأمین منابع مالی ،آموزش عالی

مقدمه
نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان یک ثروت ،در روند رشد و توسعه ی اقتصادی و
اجتماعی یک کشور نقش مهمی دارد و بسیاری از مدلهای اقتصاد کالن نوین نیز دانش
و مهارت (بهره وری) نیروی انسانی را به عنوان یک متغیر اساسی در برآورد رشد
اقتصادی کشور به حساب می آورند .عالوه بر منافع کالن اقتصادی به صورت رشد و
توسعه اقتصا دی  ،این منافع در سطح خرد و فردی هم قابل مشاهده بوده و عمدتاً
تحصیالت باالتر  ،زندگی مرفه تر و شان اجتماعی واالتری را برای فرد به همراه می
آورد [.]11
بنابراین با توجه به منافع خرد و کالن اقتصادی کشور از توسعه دانش و افزایش
مهارت و بهره وری در میان دانشگاه ها به آخرین دانش روز جهان را الزامی می نماید
که این امر مستلزم صرف هزینه های مالی است که عمدتاَ از طریق دولت و با همراهی
بخش غیردولتی صورت خواهد گرفت[.]12
هزینه بر بودن این بخش ،سرمایه گذاری بیش از اندازه را می طلبد که در بسیاری از
زمینه ها دولتها پاسخگوی این هزینه ها نمی توانند باشند و نیاز به سرمایه گذاری و
مخارج بخش غیردولتی  ،درآمد زایی هر چه بیشتر دانشگاه ها از خدمات آموزشی -
پژوهشی و حضور بازارهای سرمایه احساس می شود[.]1
در سال های اخیر تأمین مالی دولتی بخش آموزش عالی کشور با چالش هایی روبرو
شده است .روند اعتبارات بخش آموزش عالی طی سالهای  2290 -2231بیانگر این
موضوع است که منابع عمومی دولت در تأمین مالی مخارج آموزش عالی نتوانسته
مجموع هزینه ها را پوشش دهد[ .]12همچنین با وجود تحریم های گسترده و انقباض
مالی دولت  ،توان تامین مالی دولت در بخش آموزش عالی در معرض ریسک قرار
داشته و با توجه به عواملی همچون جمعیت جوان کشور  ،وجود بازده خصوصی و
نیاز بیشتر بنگاه های اقتصادی کشور به توسعه تحقیق و توسعه طی سال های اخیر،
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می توان از منابع مالی بخش غیردولتی نیز در این حوزه بهره برد.
بنابراین ارائه جامع خدمات آموزشی  -پژوهشی از سوی دانشگاه ها جهت درآمد زایی ،تبیین الگوی تأمین مالی مدرن و بر اساس
ساختار متنوعی از درآمدها را می طلبد .در این راستا با توجه به اهمیت مشارکت بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی در
جهان و با توجه به مشکالت تأمین مالی آموزش عالی کشور ضرورت انجام پژوهشی هدفمند در راستای ارائه مدلی جهت تأمین منابع
مالی آموزش عالی از طریق کاهش سهم دولت در دانشگاه ها و حضور منابع مالی غیردولتی از جمله بازار سرمایه ،بازار پول و غیره در

دانشگاه ها در کنار حضور سایر عوامل تأثیر گذار احساس شد .لذا با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به
سؤاالت ذیل بود:
.2

عوامل تأثیر گذار در تأمین مالی در نظام آموزش عالی کدامند؟

.1

مؤلفه های اصلی عوامل تأثیر گذار در تأمین مالی نظام آموزش عالی چه می توانند باشند؟

.2

بنگاه های اقتصادی ،بازار پول ،بازار سرمایه و خانوار در تأمین مالی آموزش عالی از چه سهمی برخوردار هستند؟

.1

روابط بین عوامل تأثیر گذار در تأمین مالی نظام آموزش عالی چگونه می تواند باشد؟

.0

درجه تناسب مدل پیشنهادی به چه میزان است؟

.1مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1 .1تأمین مالی آموزش عالی
تأمین مالی ،هنر و علم مدیریت درآمدها و هزینه های یک بنگاه است .هدف از تأمین مالی ،سرمایه گذاری ،سودآوری ،کاهش ریسک و
برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه یا جامعه است[.]11
طی سالهای اخیر با وجود آنکه همچنان دولت ها مهمترین محل تامین منابع آموزش عالی هستند ،اما این سهم روندی نزولی طی می
نماید[ .]25مدل های گوناگونی در جهت تامین مالی آموزش عالی با مشارکت بخش غیردولتی معرفی شده اند که الزام توجه به منابع
مالی بخش غیردولتی و بهره مندی از ابزارهای مالی نوین ،رویکرد های تجاری و مشارکت محور را به عنوان یکی از مهمترین تغییرات
مهم در حوزه آموزش عالی و دانشگاه ها مطرح نموده و تنها در میزان آزادی مالی دانشگاه ها با یکدیگر تفاوت دارند که بدان اشاره می
شود:
مدل مشارکتی :این مدل به حقوق دانشگاه در کسب درآمد از بخش خصوصی در کنار منابع مالی دولت به عنوان کارفرمای اصلی
تمرکز دارد و بر اختیار هزینه کرد منابع مالی با تشخیص دانشگاه تاکید می کند .اگرچه در این مدل منابع مالی دولتی بخش بزرگی
از بودجه مراکز آموزش عالی را در بر می گیرد ،اما دانشگاه آزادی مالی بیشتری دارد و این نکته به دانشگاه اجازه می دهد تا در

مورد چگونگی و محل هزینه منابع مالی با بهره وری بیشتری تصمیم بگیرد.
مدل تجاری :این مدل به دلیل جنبه مشارکتی آن بین همه عوامل شرکت کننده در سیستم آموزش عالی موقعیتی منحصر به فرد دارد .
بر مبنای چنین مدلی ،کار فرمای اصلی ،دیگر دولت نیست در واقع دریافت کنند گان مستقیم خدمات) جامعه و صنعت (کارفرمایان
اصلی هستند .موسسات آموزش عالی تشویق می شوند تا منابع مختلف را بیابند و به کار گیرند تا بتوانند کیفیت و اثربخشی
آموزشی خود را برای پاسخگویی به بازار تامین کنند و درآمد کسب نمایند[.]22
با توجه به ساختار اقتصاد کشور و سهم باالی دولت در اقتصاد از یک سو و همچنین توسعه بخش خصوصی از سوی دیگر ،مدلی
میانی که دانشگاه ها هم در تامین مالی و هم در تخصیص مالی آزادی عمل نسبی داشته باشند ،مد نظر است .در این راستا توسعه
ابزارهای مالی نوین از طریق بازار سر مایه و نیاز بخش خصوصی در خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه  ،می تواند این الگو را تکمیل
نماید.

 .2 .1منابع مالی آموزش عالی
درآمد حاصل از شهریه ،درآمد حاصل از کمک های دولتی ،درآمد سرمایه گذاری و موقوفات ،فروش خدمات آموزشی و پژوهشی ،هدایا
و کمک های مردمی ،درآمد حاصل از خدمات دانشجویی و درآمد فروش خدمات  ،تامین مالی از طریق ابزارهای مالی و فعالیت های
تجاری اجزای منابع مالی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در اقتصاد مدرن تشکیل میدهند[ .]0در جدول زیر منابع مالی برخی از
دانشگاه های معتبر جهان گردآوری شده است:
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جدول( )2سهم منابع مالی برخی از دانشگاه های مطرح دنیا
ردیف

نام

نوع

سهم شهریه

کمک های
دولتی

سرمایه
گذاری و
موقوفات

3
5

کمبریج
کالج لندن

دولتی
دولتی

%11
%37

%11
%11

%7
%1

%32
%53

%13
%1

%4
%4

4

دولتی

%1

%74

%3

%1

%3

%1

%5

تحقیقات

هدایا و کمک
های مردمی

خدمات
دانشجویی

فروش
خدمات و
فعالیتهای
تجاری

1

برکلی

دولتی

%53

%35

-

%3

%11

%1

%3
%15
%11

فدرال
سوئیس
توکیو

دولتی

%1

%41

-

%11

%5

%1

%3

1

پرینستون

خصوصی

%7

%17

%34

%11

%1

%1

%11

7

مؤسسه
فناوری
کالیفرنیا

خصوصی

%3

%9

%3

%73

%7

%1

%1

1

شیکاگو

خصوصی

%17

%3

%57

%4

%13

%3

%14

9
12

کرنل

خصوصی
خصوصی

%1
%12

%35
-

%31
%32

%14
%41

%32
%4

%5
%3

%12
%5

3

MIT

همانطور که جدول باال نشان میدهد در کشورهای توسعه یافته سهم دولت در تامین مالی آموزش ناچیز است .اما در کشورهای توسعه
نیافته علی رغم باال بودن آن  ،این سهم در حال کاهش است ،بگونه ای که از  66درصد در سال  2995به  12درصد در سال 1521
رسیده است .ابزارهای نوین ما لی متناسب با ساختار اقتصادی آموزش عالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و دانشگاه ها باید متکی
به بودجه های غیردولتی شده و به اصطالح درآمد زایی کنند[.]21
متنوع سازی منابع مالی آموزش عالی و دوری از منابع دولتی در ایران طی دو دهه اخیر در دستور کار قرار گرفته  ،اما به دالیلی مانند
کوچک بودن بخش خصوصی ،فقدان بازار رقابتی در کشور و سهم باالی دولت از منابع آزاد در اختیار ،سبب شده مهمترین منبع تامین
مالی دانشگاه ها و بزرگترین سفارش دهندگان پروژه های تحقیقاتی به دانشگاهها و مراکز آموزشی ،همانا دستگاههای وابسته به
ت شکیالت دولت مانند وزارتخانه ها  ،موسسات تولیدی و صنعتی  ،مراکز فرهنگی و اجتماعی و عمومی ،دستگاه ها و نهادهای نظامی و
انتظامی باشند .اما با اعمال تحریم های اقتصادی از یک سو و نیاز به کارا نمودن مخارج دانشگاه ها با توجه به نیاز به مهارت آموزی
نیروی کار آینده از سوی دیگر  ،دانشگاه ها باید در جهت نیل به اهداف عالیه خود روشهای تامین مالی را دگرگون سازند و از وابستگی
به دولت بکاهند.

 .3 .1بررسی وضعیت منابع مالی در دانشگاه های ایران:



عمده منابع تأمین مالی دانشگاه تهران:
بودجه دولت :دانشگاه تهران هر ساله ،در بین س ایر دانشگاه های کشور باالترین درآمد اختصاصی و بیشترین بودجه ساالنه را به
خود اختصاص می دهد.
درآمد از محل دانشجویان :شامل درآمدهای حاصل از شهریه های دوره نوبت دوم ،پردیس که در دو بخش ثابت و متغیر از سوی
متقاضیان پرداخت شده است و مهمترین درآمد اختصاصی دانشگاه مربوط به این بخش است  .بخش دیگر این درآمد مربوط به



خوابگاه دانشجویان و درآمد سلف سرویس دانشگاه است.
پژوهش و تحقیقات صنعتی  23 :درصد درآمد اختصاصی دانشگاه است .این درآمد نشان دهنده میزان ارتباط تولید علم در دانشگاه
با نیاز بازار است و در زمینه استق الل مالی دانشگاه ،تولید علم و گسترش مرزهای دانش در عرصه جهانی ،ارتقای جایگاه دانشگاه
تهران در بین دانشگاه های معتبر دنیا ،کاربردی کردن دانش برای رفع نیازهای جامعه و تحقق اهداف برنامه  25ساله دانشگاه در



راستای سند چشم انداز  15ساله جمهوری اسالمی ایران مؤثر است[.]9
خدمات دانشگاه( انتشارات و غیره) :در حوزه موضوعات علوم اجتماعی ،علوم انسانی ،علوم پایه ،علوم پزشکی و کلیات ،فنی و
مهندسی ،کشاورزی و هنر و معماری دانشگاه کتب مختلفی را هر ساله منتشر می کند .این درآمد سهم  2.0درصدی از درآمدهای کل
دانشگاه را به خود اختصاص می دهد.
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سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری دانشگاه و سایر منابع :سرمایه گذاری دانشگاه تهران در بورس در قالب صندوق سرمایه گذاری
نیکوکاری دانشگاه تهران است که در سال  2292تأسیس شد و هدف آن جمع آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از
دارایی ها ،مدیریت آن جهت کسب منافع و سپس جذب تمام یا بخشی از منابع آن در امور نیکوکارانه از جمله کمک هزینه خرید کتاب،
کمک هزینه تحصیل دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران ،پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان بی بضاعت و غیره است[.]21




عمده منابع تأمین مالی دانشگاه صنعتی شریف:
بودجه و کمک های دولت :به صورت کمک های مستقیم و غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد .به این ترتیب که کمک های
مستقیم از محل اعتبارات عمومی کشور در دو بخش اعتبارات جاری  35درصد و امور عمرانی  15درصد تأمین می شود.
پژوهش و تحقیقات صنعتی  :نسبت درآمد اختصاصی پژوهش به درآمد اختصاصی در این دانشگاه  33.5درصد است که در بین
سایر دانشگاه های کشور باالترین نسبت درآمد اختصاصی پژوهش به درآمد اختصاصی را به خود اختصاص می دهد [.]9



صندوق پژوهش و فناوری :ارائه خدمات مالی و اعتباری متنوع به دانشگاه که توسط مرکز رشد دانشگاه تأسیس شد.



صندوق خیریه :برای کمک به دانشجویان کم درآمد ،کم بضاعت و کمک به صورت وام و کار دانشجویی و غیره.



خدمات دانشگاه (انتشارات) :مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سال  2201تأسیس شد تا با ترجمه ی کتابهای علمی
به زبان فارسی روان و در جهت وحدت ملی و تروی ج زبان اصلی کشور برای یافتن هویت ملی و فرهنگی دانش آموختگان اقدام کنند.
این مؤسسه غیرانتفاعی است و بودجه دولتی ندارد .این درآمد سهم  2.2درصدی از درآمدهای کل دانشگاه را به خود اختصاص می



دهد.
دانشجویان :شهریه  ،غذا ،آموزش که بخش اصلی آن مربوط به شهریه پرداخ تنی دانشجویان است مهمترین درآمد اختصاصی
دانشگاه مربوط به این بخش است که  0درصد از منابع مالی اختصاصی دانشگاه را تشکیل می دهد.



خیرین و سازمانهای صنعتی :اعطای جایزه ،کمک هزینه تحصیل ،بورس های ویژه دانشجویان



پژوهش و فناوری های دانشگاه :ثبت اختراع دانشجویان و اعضای هیأت علمی و غیره



مرکز رشد دانشگاه :فروش محصوالت و ایجاد اشتغال



سرمایه گذاری و سایر منابع :این سرمایه گذاری دانشگاه در بازارهای مالی و سرمایه ای جهت تقویت منابع صورت می گیرد[.]21

 .4 .1جایگاه دولت در تامین مالی آموزش عالی ایران
فارغ از نقش دولت در ب رنامه های توسعه در حوزه آموزش عالی جهت ایجاد عدالت آموزشی و توسعه بهره وری ،در ایران کاهش نقش
دولت اساساً به عنوان یک استراتژی توسعه آموزش عالی اهمیت یافته و بخش خصوصی و غیر دولتی نقش بیشتری در تامین مالی
آموزش عالی یافته است  .سهم دانشجویانی که شهریه میپردازند حدود  30درصد کل دانشجویان را شامل شده و تنها  20درصد از
آموزش عالی رایگان برخوردارند .پرداخت شهریه از دو محل درآمدهای خانوار و یا اخذ تسهیالت وام دانشجویی صورت می گیرد و
نوع دوم فشار مضاعفی بر دولت و صندوق های رفاه دانشجویی وارد می کند  .هر چند به نظر میرسد بودجه اختصاصی آموزش عالی
طی سالهای اخیر افزایش یافته ،اما اوالً بایستی ارقام بودجه را به قیمت ثابت در نظر گرفت و اثر تورم را از آن کم کرد ،ثانیاً بایستی
بودجه سرانه دانشجویی به قیمت ثابت را لحاظ نمود و نه کل بودجه را .در سالهای اخیر که کشور با تحریم در فروش نفت مواجه
شد به دلیل وابسته بودن بودجه دانشگاه ها به میزان فروش نفت  ،دانشگاه ها ضربه جدی در تأمین هزینه ها متحمل شدند .روند
اعتبارات بخش آموزش عالی طی سالهای  2290 -2231بیانگر این موضوع است که منابع عمومی دولت در تأمین مالی مخارج آموزش
عالی نسبت به درآمد های کسری بودجه از این محل شده است.
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جدول ( )1برآورد اعتبارات و درآمدهای وزارت علوم تحقیقات و فناوری (ارقام به میلیون ریال )

درآمدها

رشد درآمد
حقیقی
آموزش

کسری بودجه

جمع

عالی

هزینه ها
درآمدهای

درآمدهای

اختصاصی

عمومی

تملک دارایی
جمع

های سرمایه
ای

اعتبارات

اعتبارات

اختصاصی

هزینه ای

سال

-8725157

3536430

3318630

217800

12261587

2337337

1384 6605620 3318630

20.6

-1224448

4691071

4462571

228500

5915519

350756

1385 1327762 1080001

19.2

-12583637

6445824

6174864

270960

19029461

2899307

1386 9955290 6174864

-94.9

-2420614

1965422

1170122

795300

4386036

948744

1387 2267170 1170122

-14.5

-3591425

1892190

1560890

331300

5483615

1578585

1388 2825654 1079376

-5.4

-3916082

2024419

1547019

477400

5940501

902577

1389 3090905 1947019

-6.4

-4177607

2329261

1648861

680400

6506868

960571

1648861

1390 3897436

-24.5

-7876340

2469128

1718628

750500

10345468

2011607

1391 6615233 1718628

66.2

-3819442

4961650

4231000

730650

8781092

1201374

1392 3348718 4231000

0.2

-5811245

5740225

4889575

850650

11551470

1009514

1393 5652381 4889575

-23.1

-7339832

5100395

3949745

12440227 1150650

1831087

1394 6659395 3949745

2.8

-7437849

5714000

4413350

13151849 1300650

1541089

1395 7197410 4413350

جدول شماره  1نشان می هد  ،درآمد حقیقی آموزش عالی که مابه التفاوت رشد اسمی درآمدها و تورم است به طور متوسط از سال
 ، 2232منفی  22درصد بوده که نشان از کاهش رشد درآمد حقیقی دولت از بخش آموزش عالی است  .برای جبران کسری بودجه در
دانشگاه ها در ایران و جهان مطالع اتی انجام گرفته و راهکارهای مبتنی بر تنوع بخشی به منابع مالی در بخش آموزش عالی را پیشنهاد
نموده اند و در این مسیر انواع کسب درآمد از طریق شهریه ،فروش خدمات دانشجویی ،فروش خدمات پژوهشی و فروش دانش فنی
دانشگاهیان و همچنین اجاره دادن فضاهای آموزشی و کمک آموزش ی به بخش خصوصی را توصیه نموده اند که در ادامه ارائه خواهد
شد.
در جهان الگوهای تأمین مالی مختلفی از جمله الگوی پارنیونس و پریت ( )1522و بار و کراوفور ( )1559و الگوی زایدرمن و آلبرخت
( )1551وجود دارد که میزان دخالت دولت یا سایر بازیگران را نشان می دهد .با تأمل در الگوهای تأمین منابع مالی میتوان وجه اشتراک
الگوی تأمین منابع مالی دیوان ساالرانه پارینوس و پریت ( ،)1522روش دولتی تأمین مالی دانشگاه ارائه شده توسط زایدرمن و
آلبرخت( )1551و پرداخت های انتقالی مدنظر بار و کراوفورد ( )1559را در برجسته نمودن نقش اعتبارات دولتی و حاکمیت اقتدار
اداری با رویکرد متمرکز دانست .در این سه الگو ،فارغ از اینکه به درون داد یا برون داد نظام آموزشی توجه شود ،تأمین کننده
اصلی منابع مالی ،دولت است .اما در الگوهای بازاری و شبه بازاری نقش بخش غیردولتی و بازار عرضه و تقاضا پررنگ تر
است[.]22
پارنیونس و پریت ( )1522در مقاله ای با عنوان روشهای تأمین مالی نظام آموزش عالی به توصیف مدل های تأمین مالی سیستم
آموزش عالی و نمایش مزیت ها و نقاط ضعف هر یک از مدل ها پرداخته است .سیستم تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی یکی از مهم
ترین عناصری است که کل سیستم آموزش عالی را از نظر سازمانی ،کیفی ،دستیابی پذیری و سایر ابعاد تعریف می کند .بر اساس
مطالعات گذشته تأمین مالی بر اساس تعامل منابع تأمین مالی و تأثیر نهادهای سرمایه گذاری بر سیستم آموزش عالی که شامل مدل
های مالی اداری ،دانشگاهی و بازاری هستند و نیز تأمین مالی بر اساس مخاطبان سرمایه گذاری دولتی که همان تأمین مالی سازمانی،
برنامه ای و روش تأمین مالی دریافت کننده های خدمات هستند.
گاکسو و گاکسو ( )1522تأمین مالی آموزش عالی عمدتاً توسط بخش های دولتی یا خصوصی انجام می شود .خصوصاً در دو دهه ی
اخیر ،مشارکت بخش خصوصی در کشورهایی که لیبرالیسم بر سیاست های دولتی غالب است ،افزایش یافته است .چهار گروه در تأمین
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مالی آموزش عالی مشارکت داشته اند .اولین گروه ،دولت ها و مالیات دهندگان هستند .گروه دوم ،والدینی هستند که برای آموزش عالی
فرزندشان پول پس انداز یا قرض می نمایند .گروه سوم بنگاه های اقتصادی هستند که از طریق قراردادهای تحقیقاتی منبع درآمدی
خوبی برای مؤسسات آموزشی می باشند .آخرین گروه ،سازمان های خیریه ای هستند که دانش آموزان ،والدین یا موسسه های
آموزش عالی را مورد حمایت مالی قرار می دهند.
ایزمیل ،بکری ،روسولن و نور ( )1521در مقاله ای با عنوان ارائه چارچوب تبدیل وامهای دانشجویی به اوراق بهادار اسالمی ،به ارائه
الگویی برای تأمین مالی آموزش عالی از طریق تبدیل وامهای دانشجویی به اوراق بهادار پرداخته است .اوراق بهادار با پشتوانه وام
دانشجویی مدّتی است که به طور گست رده در کشورهای توسعه یافته و اخیراً در برخی از کشورهای در حال توسعه مثل مالزی به
دانشجویان اعطا شده است .همانطور که فراید و برهنی ( ،)1559هارتونگ و دیگران ( )1556و الرین و زوریتا ( )1522در گزارشات
مستند خود به آن اشاره کردهاند ،بسیاری از محققین در زمینه تبدیل داراییها به اوراق بهادار ،پیشبینی میکنند که این موضوع در
جهت کمک به تأمین تحصیالت و آموزش عالی برای همه افراد راهگشا خواهد بود .این محققین بر این باورند که وامهای دانشجویی در
فراهم کردن امکان ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع عالی ،به خصوص در مورد دانشجویانی که متعلق به گروه های کم درآمد یا با
درآمد متوسط جامعه هستند ،نقش مهمی را ایفا میکنند.
ویگنرون و نلسون ( )1525در مقاله ای با عنوان اوراق بهادار با پشتوانهی دارایی ( )ABSمبتنی بر وام دانشجویی در ایاالتمتحده به
بررسی انواع اوراق بهادارسازی وام دانشجویی پرداخته است که در برگیرنده اوراق بهادارسازی وام دانشجویی با پشتوانهی دولت
ایاالتمتحده؛ و اوراق بهادارسازی وام دانشجویی خصوصی (یا «جایگزین») می باشند  .از آنجایی که در ایاالتمتحده ،هزینهی تحصیل،
چه در دوره ی کارشناسی و چه تحصیالت تکمیلی ،افزای ش یافته است و همچنان رو به افزایش است ،و این افزایش با شاخص کلی هزینه
ی زندگی همراه شده است که این فشار اقتصادی ،به همراه تقاضای داخلی همیشه در ایاالتمتحده برای آموزش عالی وجود دارد ،نیاز
بیسابقه ای را برای منابع تأمین مالی جایگزین شکل داده است .مقایسهی آمار تأمین مالی وام دانشجویی و اوراق بهادارسازی نشانگر
آن است که اکثر وام های دانشجویی جایگزین نهایتاً توسط بازارهای سرمایه ،از طریق استفاده از واسطهای اوراق بهادارسازی ،تأمین
مالی میشوند.
یحیی( )2232در طرح پژوهشی با عنوان ارزیابی وضعیت امکانات مالی دولت ی در بخش آموزش عالی به این نتیجه دست یافت که با
نگاهی بر منابع و گزارشات تحقیقی موجود و حتی برنامه های توسعه آموزش عالی(از برنامه اول توسعه تا برنامه چهارم توسعه) نشان
می دهد روشهای دیگری عالوه بر امکانات بودجه عمومی دولت برای تأمین منابع مورد نیاز بخش آموزش عالی در نظر گرفته است .این
روشها عبارتند از :استفاده از تسهیالت بانکی در جهت توسعه و افزایش امکانات آموزشی ،پژوهشی و فناوری؛ ایجاد دوره های شبانه با
دریافت هزینه جلب مشارکت شرکت ها و مؤسسات تولیدی ،تجاری و خدماتی برای سرمایه گذاری در زمینه توسعه آموزش عالی و
پژوهش ،تشویق و حمایت سنت وقف در جهت توسعه آموزش عالی ،فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری بخش غیردولتی و افراد خیر در
ایجاد خوابگاه های دانشجویی ،افزایش انگیزه دانشگاه ها به کسب درآمدهای اختصاصی از محل انجام تحقیقات.
ربیعی و نظریان( )2295در مقاله ای با عنوان عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل  11به این نتیجه دست یافتند که
امروزه در اکثر کشورها ،افزایش تعداد دانشگاه ها و جمعیت دانشجویی ،دولت ها را از تأمین بودجه و امکانات الزم برای دانشگاه ها
ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه ها برای انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تالش می کنند ،روشهای مختلفی برای تأمین هزینه های
خود به کار گیرند ،بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است ،منحرف شوند .از جمله راهکارها برای رفع پیامدهای منفی
از بعد اقتصادی عبارتند از :افزایش حمایت مالی از دانشجویان(تنوع در پرداخت تسهیالت به دانشجویان) ،گسترش رابطه صنعت و بازار
و جذب منابع جدید( ایجاد بسترهای مناسب جهت ایجاد شرکت های دانشگاهی ،اعطای مجوز فروش خدمات به بخش دولتی و خصوصی،
توسعه دفاتر ارتباط با صنعت) و اصالح بازارهای تأمین بودجه به ویژه از طریق ترغیب مشارکت مردمی و کمک خیرین.
خان عزیزی و امین بیدختی ( )2290در مقاله ای با عنوان سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش
عالی) به بررسی و مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب سازوکارهای تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و آموزش عالی
پرداخته اند .در خصوص آ موزش عالی یافته ها بیانگر آن بود که در وضعیت موجود ،سازوکار تأمین بودجه مورد نیاز از بودجه
عمومی دولت و در وضعیت مطلوب سازوکار عقد قراردادهای همکاری با صنایع و مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای بیشترین اهمیت
بوده است.
با استناد به مبانی نظری و پیشینه مطرح شده در حوزه تأمین منابع مالی ،مدل مفهومی پژوهش به صورت شکل  2است.
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 .5 .1معرفی الگوی پیشنهادی رساله
سر فصل های درآمدی جهت تأمین مالی دانشگاه ها باید انعطاف پذیر و منطبق بر ساختار اقتصادی هر کشور باشد که این امر مستلزم
ارائه یک الگوی مطلوب برای تأمین مالی فعالیت های دانشگاه ها است .الگویی که سه اصل کارایی ،کیفیت و عدالت را در دانشگاه ها
تحقق می بخشند و ثالثاً دانشگاه ها را برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های خود بر انگیزاند[.]12
با بررسی مقاالت گوناگون و تجزیه و تحلیل مدل ها و الگوهای معرفی شده در هر یک ،به ارائه مدلی مناسب با در نظر گرفتن شرایط
بومی و تجربیات جهانی در راستای بهینه نمودن مشارکت بخش غیردولتی و بخش دولتی ( به غیر از دولت مرکزی ) در تأمین منابع
مالی بخش آموزش عالی پرداخته ایم .قابل ذکر است هر یک از مقاالت به اجزای محدودی از کل اجزای ذکر شده در مدل مفهومی
پژوهش پرداخته بودند .با ترکیب نمودن تمامی اجزاء در تمامی مقاالت به مدل مفهومی ذکر شده رسیده ایم.

شکل ( )2مدل مفهومی مشارکت بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی نظام آموزش عالی کشور

با توجه هم جایگاه واالی دولت در اقتصاد ایران و سهم باالی آن در تامین مالی آموزش عالی منطبق با بودجه کل کشور  ،این تامین
مالی می تواند از طریق اوراق بهادار اسالمی ( صکوک ) از سوی دولت نیز تامین شود .اما بدلیل آنکه تمرکز مقاله بر مشارکت بخش
غیردولتی است ،الگو بر اساس این مهم تبیین می شود .دریافتی دانشگاه ها می تواند بر اساس منابع مالی زیر باشد :
-2شهریه  :شهریه پرداختی از سوی دانشجویان می تواند از محل درآمدهای خانوار و یا تسهیالت بانکی ( وام دانشجویی ) باشد.
تسهیالت بانکی پرداخت شده به دانشجویان ممکن است از محل بودجه مصوب دولت ،منابع جذب شده به شکل سپرده های بانکی و یا
بر اساس اوراق بهادار اسالمی ( صکوک ) باشد.
 -1صکوک  :دانشگاه ها می توانند با انتشار صکوک و جمع آوری منابع  ،برنامه های راهبردی خود را تامین مالی نمایند .خریدار این
صکوک میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد.
 -2تسهیالت بانکی  :بانکها می توانند در جهت تامین مالی دانشگاه ها  ،به اعطای به آن ها اقدام نمایند .تسهیالت بانکی پرداختی به
دانشگاه ها ممکن است از محل بود جه مصوب دولت ،منابع جذب شده به شکل سپرده های بانکی و یا بر اساس اوراق بهادار اسالمی (
صکوک ) باشد.
 -1خدمات آموزشی و پژوهشی  :برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین بورسیه تحصیلی
کارکنان بنگاه های اقتصادی نمونه هایی از این تامین مالی است.

.2روش پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی کاربردی و از نوع آمیخته است .همچنین با توجه به موضوع ،این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.
جامعه آماری پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم انسانی شهر تهران به تعداد 12555بود .با استفاده از جدول مورگان
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و با توجه به جامعه آماری ،حجم نمونه ای معادل  291نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس محاسبه شد .در این پژوهش
برای گردآوری داده ها ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .این پرسشنامه دارای  12گویه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم
شده است .به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی ،صوری و سازه استفاده شد .در این مطالعه ،به منظور روایی صوری از
نظرات  21اعضای هیأت علمی دانشگاه که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند استفاده شد .سپس اصالحات الزم برای
رسیدن به روایی مطلوب اعمال شد .بر اساس روایی صوری نمره تاثیر همه آیتم های طراحی شده باالتر از  2/0بود و در این مرحله
گویهای حذف نشد .در این مطالعه ،به منظور تعیین روایی محتوایی ابزار از نظرات  25نفر از متخصصان در زمینه اقتصاد و مدیریت
بهره گرفته شد و این روایی با نظرات  25متخصص و با استفاده از دو شاخص روایی محتوا ( )CVIو نسبت روایی محتوا ()CVR
تعیین شد .برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شده است .سپس ضریب پایایی عوامل تامین
مالی دانشگاه ها با استفاده از تکنیک همسازی درونی و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده اند .بر اساس مقادیر آلفای کرونباخ محاسبه
شده برای عوامل تامین مالی کمترین مقدار آلفا برابر  5/65مربوط به عامل "جذب دانشجوی خارجی" و بیشترین مقدار آلفا برابر 5/96
مربوط به عامل "دولت" بوده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای من-ویتنی O ،و بارتلت تحلیل همبستگی اسپیرمن ،تحلیل

عاملی اکتشافی و تأییدی در قالب مدلسازی معادالت ساختاری) با استفاده از نرمافزارهای Lisrel3.35, Spss 11

استفاده شد.

انجام این پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران مورد تأیید قرار گرفته و شرکت در پژوهش همراه
با آگاهی و اختیار بوده و شرکت کنندگان مجاز بودند هر وقت که می خواهند از پژوهش خارج شوند.

 .3یافته های پژوهش
عو امل تأثیرگذار در تأمین مالی در نظام آموزش عالی کدامند؟
بعد از شناسایی آیتم های مربوط به راههای تأمین مالی آموزش عالی بر اساس نظر خبر گان و اساتید و تایید روایی صوری و محتوایی
پرسش نامه نگرش به راههای تأمین مالی ،برای تعیین عوامل مربوط به راههای تأمین مالی آموزش عالی کشور از روش تحلیل عاملی
اکتشافی بهر گرفته شد .پیش فرض های کفایت حجم نمونه و آزمون کرویت ماتریس واریانس-کوواریانس برای اعمال تحلیل عاملی

اکتشافی نیز ارزیابی شده اند .مقدار شاخص کایزر-مایر-اولکین برابر KMO = 5/96

حاکی از کفایت حجم نمونه برای تحلیل عاملی

اکتشافی بوده است.
در آنالیز تحلیل اکتشافی بر اساس  12آیتم نهایی که مربوط به راه کارهای تامین مالی هستند 22 ،عامل اصلی شناسایی شدند .عوامل
شناسایی شده بر اساس نظر محقق و اساتید به صورت زیر نامگذاری شدند -2 .دولت -1 ،دانشجو  -2تسهیالت دانشجویی -1 ،بانک ها،
 -0شرکت های صنعتی دولتی و خصوصی -6 ،وقف -2 ،بازار سرمایه و صکوک -3 ،کمک ها یا وام های مؤسسات بین المللی -9 ،جذب
دانشجوی خارجی -25 ،ایجاد بانک های آموزش عالی و  -22سایر راهکارهای تأمین مالی.
در جدول شماره  ،2می توان تبیین مقدار واریانس تبیین شده توسط  22عامل شناسایی شده را مشاهده کرد که برابر با  69/20درصد
بوده است.
جدول ( )2مقدار ویژه و واریانس تبیین شده توسط عوامل
عامل

مقدار ویژه

واریانس تبیین شده ()%

واریانس تبیین شده تجمعی ()%

2

1/251

25/556

25/556

1

2/622

3/909

23/960

2

2/112

3/291

12/202

1

2/125

2/322

20/121

0

2/111

2/362

12/592

6

1/226

6/621

19/222

2

1/216

0/212

00/190

3

2/929

1/219

65/112

9

2/609

1/512

61/125

25

2/231

1/332

62/202

22

2/562

1/091

69/212

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شامل بارهای عاملی که نشان دهنده میزان تبیین هر آیتم توسط عامل مربوطه در جدول شماره  1گزارش
شده است.
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جدول( )1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس  12آیتم
آیتم

شرکت ها

دولت

1

2/71

3

2/11

5

2/74

4

2/11

3

2/34

بازار سرمایه

بانک ها

سایر موارد

تسهیالت
دانشجویی

شهریه

1

2/15

7

2/34

1

2/31

9

2/71

12

2/72

11

2/15

13

2/19

15

2/37

14

2/11

13

2/72

11

2/13

17

2/41

2/11

11

2/73

19

2/73

32

2/13

31

2/33

33

2/73

35

2/13

2/42

34

2/13
2/31

33
31

2/33

37

2/33

31

2/33

39

2/31

52

2/75

51

2/34

53
55

وقف

دانشجوی
خارجی

کمک بین
الملل

بانک آموزش

2/44
2/43

2/11
2/11

54
53

2/35

51

2/17
2/13

57
51

2/15

59

2/12

42

2/74

41

2/13

نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان  12شاخص موجود 22 ،عامل اصلی قابل شناسایی است که عبارتند از دولت(0
گویه)؛ دانشجو ( 1گویه)؛ تسهیالت دانشجویی( 1گویه)؛ بانک ها( 1گویه)؛ شرکت های صنعتی ( 6گویه)؛ وقف ( 1گویه)؛ بازار سرمایه و
صکوک ( 3گویه)؛ کمک ها یا وام های مؤسسات بین المللی ( 2گویه)؛ جذب دانشجوی خارجی( 1گویه)؛ ایجاد بانک آموزش عالی (2
گویه)؛ سایر راهکارهای تأمین مالی( 1گویه).
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مؤلفه های اصلی عوامل تأثیر گذار در تأمین مالی نظام آموزش عالی چه می توانند باشند؟
نتایج نشان داد که در عامل "دولت" در دانشگاه های دولتی ،مؤلفه های " دولت به دلیل تأمین نیروی انسانی کارا و همچنین توسعه
عدالت اجتماعی موظف به تأمین مالی بخشی از هزینه های آموزش عالی دانشگاه ها می باشد" و "مخارج دولت در آموزش عالی هم در
سطح بودجه جاری و هم در سطح بودجه عمرانی دانشگاه ها می باشد" با میانگین  1/10و در دانشگاه های خصوصی مؤلفه "دولت به
دلیل تأمین نیروی انسانی کارا و همچنین توسعه عدالت اجتماعی موظف به تأمین مالی بخشی از هزینه های آموزش عالی دانشگاه ها می
باشد" با میانگین  1/22بعنوان مؤلفه های اصلی شناسایی شدند.
در عامل "دانشجو" در دانشگاه های دولتی ،مؤلفه " درآمد حاصل از شهریه در راستای توسعه ظرفیت های آموزشی منجر به افزایش
عرضه آموزش عالی و دستیابی بیشتر به آموزش عالی می گردد" با میانگین  2/22و در دانشگاه های خصوصی مؤلفه "اخذ شهریه از
محل درآمدهای خا نوارها در برخی مواقع منجر به مسائلی همچون کاهش تقاضا و تخطّی از عدالت اجتماعی می گردد" با میانگین 1/22
بعنوان مؤلفه های اصلی شناسایی شدند.
در عامل " تسهیالت دانشجویی" در دانشگاه های دولتی ،مؤلفه "پرداخت تسهیالت دانشجویی از طریق سیستم بانکی و صندوق رفاه
دانشجویی امکان پذیر است" با میانگین  1/15و در دانشگاه های خصوصی نیز همین مؤلفه بهمراه مؤلفه "پرداخت تسهیالت دانشجویی

از طریق MBS

(اوراق بهادار به پشتوانه دارایی) در دانشگاه های آزاد و شبانه امکان پذیر است" با میانگین  2/13به عنوان مؤلفه

های اصلی شناسایی شدند.
در عامل "بانک ها" در دانشگاه های دولتی ،مؤلفه " دانشگاه بواسطه عملکرد سودآوری خود ،جهت توسعه و تجهیز هر چه بیشتر با
توجه به تحلیل هزینه فایده خود اقدام به اخذ تسهیالت از بانکها می نمایند" با میانگین  2/22و در دانشگاه های خصوصی همین مؤلفه با
میانگین  2/65بعنوان مؤلفه اصلی شناسایی شدند.
در عامل "شرکت های صنعتی " در دانشگاه های دولتی ،مؤلفه " صنایع مختلف می توانند به جای حمایت مستقیم از مؤسسات آموزش
عالی ،بازپرداخت وام های آنها را تضمین نمایند" با میانگین  2/23و در دانشگاه های خصوصی مؤلفه "صنایع مختلف می توانند نیازها
و خواسته های خود را در زمینه طراحی طرح های صنعتی و موارد نیازمند تحقیق به دانشگاه ها اعالم کنند و سپس به حمایت مادی و
معنوی از طرح های دانشگاهی بپردازند" با میانگین  2/13بعنوان مؤلفه اصلی شناسایی شدند.
در عامل "وقف" در دانشگاه های دولتی ،مؤلفه " دانشگاه دولتی با شناسایی نیازها و اولویتهای خود اعم از ساختمان دانشکده ،خوابگاه،
کتابخانه ،آزمایشگاه و سایر موارد مورد نیاز دانشگاه از طریق انتشار اوراق وقف تأمین مالی کند" با میانگین  2/92و در دانشگاه های
خصوصی مؤلفه "دانشگاه اموال وقفی خود را به منظور حفاظت از سرمایه دانشگاه ،استقالل فکری دانشگاه و ایمن سازی دانشگاه در
برابر نوسانات مالی در قالب صندوق های وقفی نگهداری می نمایند" با میانگین  1/12بعنوان مؤلفه های اصلی شناسایی شدند.
در عامل " بازار سرمایه " در دانشگاه های دولتی مؤلفه " دانشگاه های دولتی از صکوک استصناع مستقیم ،زمینه تأمین مالی ساخت
ساختمانهای آموزشی را فراهم می سازد ".با میانگین  2/12و در دانشگاه های خصوصی مؤلفه "اوراق بهادار به پشتوانه تسهیالت بانک

های توسعه ای((MBS

بعنوان پشتوانه بهادار سازی می توانند ابزار تأمین مالی آموزش عالی گردند .تسهیالت بانکی اعطا شده بر

اساس عقد فروش اقساطی بعنوان پشتوانه وام های رهنی دانشجویی قرار می گیرد" با میانگین  2/99بعنوان مؤلفه اصلی شناسایی
شدند.
در عامل "کمک ها یا وام های بین المللی" در دانشگاه های دولتی ،مؤلفه "کمک های بین المللی صندوق های بانک جهانی ،یونسکو و
سازمان ملل در برخی زمینه ها مانند پروژه های آزمایشگاهی و کارگاهی موجبات رشد و توسعه آموزش را در ایران فراهم کرده
است" دارای میانگین  2/02و در دانشگاه های خصوصی برابر  2/22است.
در عامل " جذب دانشجوی خارجی" مؤلفه " جذب دانشجویان خارجی عالوه بر منابع مالی زیادی که به آموزش عالی تخصیص می
دهد ،باعث تقویت اقتصاد جامعه نیز می گردد" در دانشگاه های دولتی با میانگین  2/29و مؤلفه " نظام عالی کشور بایستی با سایر
نظام های آموزش عالی از لحا ظ کیفی قابل رقابت باشد تا جاذبه بیشتری برای جذب دانشجوی خارجی داشته باشد ".در دانشگاه های
خصوصی با میانگین  2/53بعنوان مؤلفه اصلی شناسایی شدند.
در عامل "ایجاد بانک های آموزش عالی" مؤلفه " ایجاد این بانک می تواند به بخش آموزش عالی از طریق دادن وام به دانشجویان برای
پرداخت شهریه ،دادن وام به متقاضیان تأسیس مؤسسات آموزش عالی ،دادن وام به اعضای هیأت علمی و کارکنان یاری رساند و
همچنین به راحتی اوراق بهادار به پشتوانه وام های دانشجویی منتشر گردد" دارای میانگین  2/96و در دانشگاه های خصوصی برابر
 2/20است.
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در عامل " سایر راهکارهای تأمین مالی" در دانشگاه های دولتی ،مؤلفه های " درآمد سلف سرویس  ،اجاره بهای اماکن ،درآمد حاصل از
اماکن ورزشی و مهمان سرا  ،درآمد ناشی از اجاره کارگاه ها و آزمایشگاه ها ،درآمد کتابخانه بخشی از منابع مالی دانشگاه ها می
باشند" و "از صندوق توسعه م لی همانند ردیف های بودجه ای که سالیان اخیر برای آن تخصیص یافته است  ،برای تملک دارایی های
سرمایه ای دانشگاه ها استفاده نمود" با میانگین  2/53و در دانشگاه های خصوصی مؤلفه " درآمد سلف سرویس  ،اجاره بهای اماکن،
درآمد حاصل از اماکن ورزشی و مهمان سرا  ،درآمد ناشی از اجاره کارگاه ها و آزمایشگاه ها ،درآمد کتابخانه بخشی از منابع مالی
دانشگاه ها می باشند " با میانگین  2/51بعنوان مؤلفه اصلی شناسایی شدند.

بنگاه های اقتصادی ،بازار پول ،بازار سرمایه و خانوار در تأمین مالی آموزش عالی از چه سهمی برخوردار هستند؟
با توجه به جدول شماره  ، 0سهم بنگاه های اقتصادی ،بازار پول ،بازار سرمایه و خانوار در تأمین مالی دانشگاه های دولتی به ترتیب
 22درصد  3 ،درصد 2،درصد و  2درصد است .همچنین سهم بنگاه های اقتصادی ،بازار پول ،بازار سرمایه و خانوار در تأمین مالی
دانشگاه های خصوصی به ترتیب  9درصد 22 ،درصد 21 ،درصد و 21درصد است.
در جدول شماره  0درصد تاثیر و میزان سهم هر کدام از عوامل شناسایی شده محاسبه شده است.
جدول ( )0مقایسه عامل ها یا راهکارهای تامین مالی تأمین مالی در دانشگاه ها
دانشگاه دولتی

عوامل تامین مالی آموزش عالی
میانگین

دانشگاه خصوصی

درصد

سهم

میانگین

درصد

سهم

دولت

1/11

35/0

5/22

1/50

16/10

5/56

دانشجو

1/21

12

5/52

2/11

65/0

5/21

تسهیالت دانشجویی

1/21

23/0

5/22

1/31

10/0

5/25

بانکها

1/31

16

5/53

1/21

12

5/25

شرکتهای صنعتی

2/61

66

5/22

1/01

23

5/59

وقف

2/16

06/0

5/59

1/21

13

5/56

بازار سرمایه و صکوک

1/22

11/20

5/52

2/12

00/10

5/21

کمکها یا وامهای مؤسسات بین المللی

2/02

61/20

5/25

2/22

9/10

5/51

جذب دانشجوی خارجی

2/29

01/20

5/59

1/65

15

5/59

ایجاد بانکهای آموزش عالی

2/96

11

5/51

2/20

63/20

5/20

سایر راهکارهای تأمین مالی

1/32

10/10

5/53

1/25

21/0

5/52

روابط بین عوامل تأثیر گذار در تأمین مالی نظام آموزش عالی چگونه می تواند باشد؟
بر اساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن همه عوامل تامین مالی دو به دو در دانشگاه های دولتی همبستگی مستقیم و معنی داری دارند
( )P>5/50بجز اینکه در دانشگاه های دولتی ،عامل "کمک ها یا وام های موسسات بین المللی" با عامل "وقف" دارای همبستگی = 5/22

 rو P = 5/21

بود و این ارتباط معنی دار نبود .همچنین نتایج آزمون همبستگی همه عوامل تامین مالی دو به دو در دانشگاه های

خصوصی همبستگی مستقیم و معنی داری دارند ( )P>5/50بجز اینکه در دانشگاه های خصوصی ،عامل "بانک ها" با عامل "تسهیالت
بود که ارتباط معنی داری را نشان نداد .عامل " دانشجو" با عامل " ایجاد بانک

دانشجویی" دارای همبستگی  r = 5/22و P = 5/502
آموزش عالی" دارای همبستگی  r = 5/22و  P = 5/21بود که ارتباط معنی داری را نشان نداد .همچنین عامل "کمک ها یا وام های
موسسات بین المللی" با عوامل "بانک ها" ( r = 5/259و  " ،)P = 5/219شرکت های صنعتی" ( r = 5/51و " ،)P = 5/01وقف" (= 5/21
 rو  " ، )P = 5/502بازار سرمایه و صکوک" ( r = 5/59و  " ،)P = 5/12جذب دانشجوی خارجی" ( r= 5/25و  " ، )P = 5/20ایجاد
بانک آموزش عالی" ( r= 5/53و  )P = 5/11ارتباط معنی داری نداشتند.
درجه تناسب مدل پیشنهادی به چه میزان است؟
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شکل ( )1مدل تحلیل عاملی تاییدی عوامل تامین مالی در حالت استاندارد شده (بارهای عاملی استاندارد شده)

بر اساس جدول شماره  6شاخص های برازش بدست آمده مدل تحلیل عاملی تاییدی مقادیر قابل قبولی داشته و عوامل تامین مالی
دانشگاه ها با  12آیتم و  22عامل تایید می شود.
جدول ( )6شاخص های برازش مدل  CFAعوامل تامین مالی
نام کامل

نام فارسی

سطح قابل قبول

 CFAعوامل تامین مالی

Chi Square

کای دو

ندارد

2592/6

Degree of Freedom

درجه آزادی

ندارد

211

Chi-Square to DF

کای دو بر درجه آزادی

>1

2/02

RMSEA

Root of Mean Square Error
Approximation

مجذور میانگین مربعات خطای تقریبی

> 5/53

5/526

SRMR

Standardized Root Mean Residuals

مجذور میانگین خطای استاندارد

> 5/25

5/510

GFI

Goodness of Fit Index

شاخص نیکویی برازش

< 5/95

5/99

AGFI

Adjusted Goodness of Fit Index

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

< 5/95

5/99

CFI

Comparative Fit Index

شاخص برازش مقایسه ای

< 5/95

5/99

NFI

Normed Fit Index

شاخص برازش نرم دار

< 5/95

5/93

IFI

Incremental Fit Index

شاخص برازش افزایشی

< 5/95

5/99

شاخص های برازش
χ

1

DF
3
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تقویت مشارکت بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی

نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان داد که عوامل اثر گذار بر تأمین منابع مالی آموزش عالی شامل دولت ،شهریه ،تسهیالت دانشجویی ،بانکها،
بازار سرمایه ،وقف ،کمک های بین المللی ،بانک آموزش عالی ،جذب دانشجویان خارجی ،شرکتهای صنعتی دولتی و خصوصی و سایر
راهکارها می باشند و بر اسا س یافته ها میزان سهم و تأثیر گذاری هر کدام از عوامل تأثیر گذار بر منابع مالی آموزش عالی دانشگاه
های دولتی و خصوصی نشان داد در دانشگاه های دولتی ،دولت بیشترین سهم و ایجاد بانک آموزش عالی کمترین سهم را در تأمین
منابع مالی داشته اند .در حالیکه در دانشگاه های خصوصی ،دانشجو بیشترین سهم و کمک ها یا وام های مؤسسات بین المللی کمترین
سهم را در تأمین منابع مالی داشته اند.
براساس مبانی نظری ،دیدگاه محققان و صاحب نظران این رشته و اعضای هیأت علمی  22عامل (دولت ،شهریه ،تسهیالت دانشجویی،
بانکها ،شرکتهای صنعتی دولتی و خص وصی ،بازار سرمایه ،وقف ،جذب دانشجویان خارجی ،کمک های بین المللی ،ایجاد بانک آموزش
عالی و سایر راهکارهای تأمین مالی) شناسایی شده است .عامل های شناسایی شده با نتایج پژوهش های پارنیونس و پریت 1522؛
جانستون و مارکوچی 1525؛ سالمی و هاپتمن 1553؛ مرکز جهانی تأمین مالی خصوصی آموزش عالی 1559؛ استمن و بنتوت پرووت
 1522؛ شورای سرمایه گذاری آموزش عالی انگلستان 1526؛ برادا ،بینکوسکی و کوبونیوا 1520؛ اسماعیل ،سرگیوا و گرگوریو1522؛
رسته مقدم و نادری 2291؛ قارون2235،؛ یحیی 2233؛ دین محمدی 2291؛ ربیعی و نظریان2295 ،؛انتظاری ،نادری و محجوب 2291؛
سرمدی پور  2290هماهنگ بوده است و در این پژوهش ها نشان داده شده است که یکی از نیازهای نظام آموزش عالی کشور ،طراحی
نظام تأمین منابع مالی در قالب یک الگوی جامع میباشد که در آن نقش دولت ،بخش غیردولتی ،افراد ،سازمانهای اقتصادی و سایر
ذینفعان مشخص شده باشد .چنین الگویی الزم است ویژگیهایی از جمله مشارکتی بودن ،سود دهی برای همه ،پرداخت پذیر بودن و
قابل دفاع بودن را دارا باشد .بنابراین منطقی است عالوه بر متقاضیان آموزش(افراد) ،نهادهای اجتماعی هم در تأمین مالی آموزش
مشارکت داشته باشند یعنی سازمان های دولتی و خصوصی ملزم شوند درصدی از بودجه پژوهشی خود را از طریق خدمات آموزشی
و پژوهشی که دانشگاه ها ارائه می دهند هزینه کنند ،دادن آزادی عمل در قیمت گذاری خدمات آموزشی و پژوهشی توسط خود دانشگاه
ها ،ایجاد مرکزی در داخ ل دانشگاه برای بازاریابی خدمات آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای دانشگاه ها ،ایجاد زمینه برای اختصاص
موقوفات به دانشگاه ها اشاره داشت و همچنین سازمان ها و مؤسسات بین المللی که در راستای تحقق اهداف مختلف ،کمک های
متعددی به ویژه به کشورهای کمتر توسعه یافته ارائه می کنند .همچنین در زمینه ایجاد بانک و ارائه خدمات مالی و بانکی؛ خرید سهام
و سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بکارگیری انواع صکوک در تأمین مالی آموزش عالی می توان اشاره نمود.
با توجه به نتایج این پژوهش در رابطه با سهم بنگاه های اقتصادی به عنوان مشارکت بخش غیر دولتی در تأمین منابع مالی آموزش
عالی ،نتایج پژوهش های پارنیونس و پریت 1522؛ جانستون و مارکوچی 1525؛ سالمی و هاپتمن 1553؛ مرکز جهانی تأمین مالی
خصوصی آموزش عالی 1559؛ شورای سرمایه گذاری آموزش عالی انگلستان 1522؛ برادا ،بینکوسکی و کوبونیوا 1520؛ استرمن و
بنتوت پرووت 1522؛ فرلینگ 1526؛ هنسی  1526؛ گروه حسابرسی و امور مالی دانشگاه توکیو1522؛ نادری،خرازی ،انتظاری و
محجوب عشرت آبادی2291،؛ هاشم نیا ،عماد زاده و ساکتی 2233؛ سرمدی پور 2290؛ خالقی سروش2292نشان داده اند تأمین مالی از
بنگاه های اقتصادی از بارز ترین منابع تأمین کننده مالی هستند و در واقع مؤسسات آموزش عالی خدمات خود را به متقاضیان این
خدمات یعنی بنگاه ها می فروشند .این منابع تأمین مالی که فعالیت محور هستند ،گرایش به سمت رویکرد بازار داشته و واحدهای
آموزشی به نوعی باید در راستای نیازها و خواسته های مشتریان خود خدمات آموزشی را عرضه کنند که همسو با نتایج پژوهش
حاضر است.
با توجه به نتایج این پژوهش در رابطه با سهم بازار پول به عنوان مشارکت بخش غیر دولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی ،نتایج
پژوهش های جانستون و مارکوچی 1525؛ مرکز جهانی تأمین مالی خصوصی آموزش عالی 1559؛ برادا ،بینکوسکی و کوبونیوا 1520؛
استرمن و بنتوت پرووت  1522؛ شورای سرمایه گذاری آموزش عالی انگلستان 1522؛ نلسون و وینگرن 1525؛ گروه حسابرسی و امور
مالی دانشگاه توکیو1522؛ پوتاسوایمیا 1525؛اسماعیل ،سرگیوا و گرگوریو1522؛ فرلینگ1526؛ آرکاری ،دیلو ،لوجی و ویلیامسون
1526؛ محمد زاده اصل 2233؛ خالقی سروش  2292نشان دادند که دانشگاه ها در تأمین و پرداخت تمام هزینه های پرسنلی ،اداری،
سرمایه ای و تهیه و تأمین تجهیزات و هزینه های خرد و کالن دچار مشکالت بسیاری هستند ،بنابراین برای تأمین بسیاری از هزینه
های سرمایه ای خود نظیر ساختمان سازی ،ایجاد تأسیسات مرکزی و غیره به دنبال اخذ تسهیالت بانکی هستند که همسو با نتایج
پژوهش حاضر است.
با توجه به نتایج این پژوهش در رابطه با سهم بازار سرمایه به عنوان مشا رکت بخش غیر دولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی،
نتایج پژوهش های اسماعیل ،سرگیوا و گرگوریو1522؛ اسماعیل ،بکری ،علی ،نور 1521؛ فرلینگ 1526؛هنسی 1526؛ آرکاری ،دیلو،
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لوجی و ویلیامسون1526؛ مرکز جهانی تأمین مالی خصوصی آموزش عالی 1559؛ نلسون و وینگرن 1559؛ علی ،اسماعیل و بکری
1520؛ برادا ،بینکوسکی و کوبونیوا 1520؛ دیموک1525؛ هابرمن 1521؛ سالمی و هاپتمن 1553؛ گروه حسابرسی و امور مالی دانشگاه
توکیو1522؛ محمد زاده اصل 2233؛ قارون 2235؛ خالقی سروش 2292؛ سرمدی پور  2290نشان دادند نشان دادند که یکی از راههای
تأمین منابع مالی دانشگاهها ،ایجاد در آمد از طریق سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار است .بهره گیری از بازده سرمایه
گذاری های مالی مستلزم آن است که منابع مالی مازاد به دست آمده از شهریه  ،فروش خدمات  ،کمک های بالعوض و داراییهای وقفی
خود را در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند ،از عایدات و بازده آن می توانند در آمد دیگری ایجاد کنند که همسو با نتایج پژوهش
حاضر است.
با توجه به نتایج این پژوهش در رابطه با خانوار به عنوان مشارکت بخش غیر دولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی ،نتایج پژوهش
های پارنیونس و پریت 1522؛ جانستون و مارکوچی 1525؛ سالمی و هاپتمن 1553؛ مرکز جهانی تأمین مالی خصوصی آموزش عالی
1559؛ برادا ،بینکوسکی و کوبونیوا 1520؛ استرمن و بنتوت پرووت 1522؛ شورای سرمایه گذاری آموزش عالی انگلستان 1522؛
ویلیارز و نیووودت 1525؛ شیری و نوراللهی 2292؛ رسته مقدم و نادری 2291؛ انصاری 2295؛ خداداد کاشی و حیدری 2239؛
نادری،خرازی ،انتظاری ومحجوب عشرت آبادی2291،؛ سرمدی پور  2290نشان دادند که دریافت شهریه عمدتاً ناشی از هزینه های باال
و فزاینده آموزش عالی است .در قرن بیستم کشورهای مختلف دنیا ،دولت ها در رویارویی با افزایش دائمی هزینه های آموزش
عالی برای کاهش فشار این بار بر بودجه عمومی و احتماالً افزایش کارایی اجتماعی و اقتصادی آموزش عالی ،رشد بخش غیر دولتی
را تشویق کردند و برای ایجاد بخش غیردولتی بر محور شیوه های متداول بازار ،دریافت شهریه ،فروش کاال و خدمات و تشویق
فعالیت های نوع دوستانه فردی و جمعی را در دستور کار خود قرار دادند که همسو با نتایج پژوهش حاضر است .با توجه به نتایج
پژوهش حاضر راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
قرار گرفتن ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده به عنوان مبنای عمل دانشگاه های کشور؛کارگاه های آموزشی با محوریت یافته ها،
مخصوص رؤسای دانشگاه ها در جهت آشنا سازی آنان با روشهای نوین جذب درآمد برگزار شود؛ مرکزی در دانشگاه جهت بازار
یابی خدمات آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای تشکیل شود؛ زمینه جذب مو قوفات به سوی دانشگاه ها فراهم شود و معافیت های
مالیاتی برای افراد و بنگاه هایی که به حمایت مالی از دانشگاه ها می پردازند اجرا شود؛ دانشگاه ها ضمن برقراری ارتباط بیشتر با
دانشگاه های کشورهای دیگر بخصوص دانشگاه های کشورهای منطقه ،زمینه همکاری های بین المللی را از نظر تبادل دانشجو ،استاد،
خدمات آموزشی -فرهنگی فراهم آورند؛ دولت بایستی دستگاه های دولتی و مؤسسات وابسته را ملزم سازد تا در حدی از بودجه
پژوهشی خود را از طریق دانشگاه ها هزینه کنند؛ به دلیل افزایش کارایی و مسئولیت پذیری در هزینه کردن منابع ،شکل بهینه حمایت
مالی دولت از آموزش عالی ،حمایت از طریق دانشجویان است ،لذا توسعه ی نظام کنونی کمکهای دانشجویی الزامی است؛ مدیران
دانشگاه ها در جهت برقراری ارتباط مستمر و فعال با بخش های صنعتی و شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی آنها به منظور عقد
قراردادهای آموزشی و پژ وهشی تقویت شود؛ توان دانشگاه ها جهت ایجاد درآمد از طریق سرمایه گذاری در بازار سرمایه و اوراق
بهادار تقویت شود؛ تمهیدات الزم برای حمایت مالی بانک ها از آموزش عالی صورت گیرد؛ زمینه ی تعامل بیشتر با مراکز بین المللی
ازجمله بانک جهانی ،یونسکو که میتواند زمینه ساز جذب منابع مالی بیشتر شود ،فراهم شود.
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