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 چکیده

 رایب هادولت اصلی هایگاهتکیه از عبارتی به و مهم ارکان از یکیویژه آموزش عالی و به آموزش نظام

 آموزش رد هزینه ساختارشناسی مخصوصاً بخش این اقتصادی ختبازشنا لذا .است اقتصادی توسعه و رشد

 افزایش با مرتبط هایهزینه ارزیابی برای توسعه ریزانبرنامه به کمک بر عالوه هزینه تابع استخراج و عالی

 این لیاص هدف نماید. کمک هادانشگاه درای سرمایه وای هزینه اعتبارات بهینه تخصیص به دتوانمی کمی

 تصادیاق مقیاس بررسی و عالی آموزش هزینه تابع وتخمین عالی آموزش در هزینه ساختار بررسی تحقیق

باشدمی هادانشگاه .  فادهاست هادانشگاه ههزین تابع برآورد برای دوم درجه هزینه تابع فرم از منظور این به 

 یزمان دوره طیهای جامع کشور همه دانشگاه تابلویی هایداده از هزینه تابع پارامترهای وردآبر برای شد.

دش استفاده 3141 -49 .  با لفمخت تحصیلی مقاطع در هادانشگاه هزینه برآورد که داد نشان بررسی نتایج 

 وضعیت ،انسانی نیروی ترکیب ساختاری، عوامل قدمت، از ناشی تواندمی امر این که دارند تفاوت یکدیگر

 از اشین هایصرفه که داد نشان ابعاد و مقیاس از ناشی هایصرفه یبررس .باشد آنهاای منطقه و فیزیکی

 دارد. وجود خروجی میانگین از درصد 351 تا دکتری و تکمیلی تحصیالت و کارشناس سطح سه در مقیاس

 هایستانده تولید هزینه یعنی دارد، وجود دانشگاه در )ابعاد( عام تنوع از ناشی جوییصرفه همچنین

 و مجزا طور به آنها تولید هزینه از کمتر همزمان و مشترک طور به مختلف مقاطع در روزانه دانشجویان

.است دانشگاه برای منفرد  
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 مقدمه

 بهه دادن سهامان بهرای ریزی کشهوربرنامهه و مدیریت نظام نیز و آوریفن و تحقیقات علوم، نظام گذارانسیاست هایتالش

 ایهن اوالً توسعه، پنجم برنامه قانون مصوبات چهارچوب در که است رسیده ایمرحله به بخش، این به دولتی منابع یفرآیند اعطا

 و شدر ازاتمو به. گیردمی صورتها هزینه سرانه دانشگاه و شده تمام قیمت برمبنای آن تخصیص انیاًث و شده تلقی کمک منابع

 و پاسهخگویی ها برایدانشگاه از روزافزون انتظار سمت به نیز نهاآ اداری یهارساختا ،عالی زشموآ تمؤسسا ها وهنشگادا توسعة

 های تصهمیم سهازیشهیوه و سهازمانی سهاختار تجدیهد برای ایانگیزه ،مربوطهای هزینه و آنها عملکرد موشکافی حال عین در

 بهرای ابزاری منزله به و است گذار مرحله سازمانی مدیریت اساسی مؤلفه مالی عملکرد تغییر، و تحول دوره در .شودمی محسوب

یههی از سهوی دولهت بهرای های تشهویقی و تنبهمچنین، اعمهال سیاسهت .جویی استصرفه و اثربخشی آیی، کار به اهداف نیل

ههای ها به تفکیک رشته هها، مقهاطع و دورههای آموزشی به سمت نیازهای کشور، مستلزم اطالع از هزینه دانشگاههدایت برنامه

ههای کنترلهی و نظهارتی را های مورد نظر سیاست گذار را اعمال و ابزارمختلف است تا بتوان به کمک یک سیستم جامع اولویت

 دسهت کهم یها و یهافتن دسهت حاضهر، پایان نامهه قالب در پژوهش این از فهدبا توجه به موارد و نکات ذکر شده، تدارک دید. 

 ایھدانشهگاه از مهالی اطالعهات دسته بنهدی و آوریجمع از پس پیش رو پژوهش در. های استچنین دستاورد به شدن نزدیک

ها دانشهگاههزینه سهرانه  تعیین بر مؤثر عوامل ایکتابخانه اطالعات از هاستفاد با و گیردندمی قرار کاویداده مطالعه مورد کشور،

 شود.می معرفی

بهرای رشهد و توسهعه اقتصهادی  هادولتهای اصلی گاهیهتکدر دنیای امروز، نظام آموزش یکی از ارکان مهم و به عبارتی از 

یهت فهراوان برخهوردار اسهت. از اهمعهالی  مهوزشآ در ساختارشناسی هزینهه بخش مخصوصاًاست. لذا بازشناخت اقتصادی این 

 GDPهای آمهوزش عهالی بهه ینهههز وکهلهای دولهت ینههز کلبههای دولتی در بخش آموزش عالی ینههزی نسبت هاشاخص

 8/31به ترتیهب  (3OECDی )و توسعه اقتصاد یسازمان همکارمتوسط این نسبت درکشورهای  کهدهدیم نشان 2132 سالدر

 4/9درصهد و 8/31تایلند، هنهد، سهنگاپور، اوکهراین( بهه ترتیهب  )مالزی، کشورهایرساصد است. متوسط آن در در 1/5درصد و 

 (.3145ی مجلس، هامرکز پژوهشدرصد است ) 25/3درصد و  1/3ی فوق در ایران به ترتیب هانسبتدرصد است. 

های ینهههزبندی نمهود. یمتقسهغیهر پرسهنلی  های پرسهنلی و هزینههینهههزتوان به دو قسمت یمرا  هادانشگاههای ینههز

های غیهر ینهههزحقوق و مزایای مربوط به کارکنهان و  ،علمییئتهبه اعضایی  هاپرداختپرسنلی شامل حقوق و مزایای و سایر 

در شهود. یمههای پژوهشی ینههز ،های سربار و پشتیبانی و تدارکاتینههز ،های رفاهی امور دانشجویانینههزپرسنلی نیز شامل 

آن  از داده اسهت و پهس باالترین سهم را بهه خهود اختصها  پرسنلی هایینههز معمول ها،اصلی هزینه دانشگاه یهاگروه یانم
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بعهدی قهرار دارنهد  درجهات درو تدارکات  های سربار پشتیبانیینههزهای رفاهی دانشجویی و سایر ینههزهای پژوهشی و ینههز

(McMaster University, 2013). 

کهه عموماً در  «پژوهش عملکهرد آموزش»و ارتبهاط آن بها  آموزش عالی هاییتفعال هایینههز مهالی ابعهاد مشخص کردن

و اثربخشهی  اییکهار وضههعیت تهوانی، حائز اهمیت بسهیار اسهتچ چراکهه مگیردیقرار م عالیمباحث اقتصاد آموزش  چارچوب

داد. یکهی از  سنجش و ارزشهیابی قهرار مورد ،شودیمنزله چالشی اساسی محهسوب م و منابع اختصاصی را که خود به هایتفعال

و  شهودها تصهریح استچ لذا، ضرورت دارد که تابع هزینه دانشهگاه «تهابع هزینهه»ابزارها و مبانی علمی مناسب برای این مههم، 

منابع  یعنهی)ها و هزینهه ارتباط میان ستانده توانیکمک آن، م . بهو مشخص شود طور تجربی تعیینضرایب آن را به ساختار و

، تعیهین میهزان یزیربودجهه را سهنجید و بهرای امهور مهمههی ماننههدآنها  راییکهرد و وضهعیت کا یابیرا ارز (شدهمالی مصرف

 (.3188یزی کرد )نادری، ربرنامه( مناسب از امکانات یریگمنظور بهرهبه) گذارییاستشهریه و س

ههای یبردارتجربهی و بهرای بهره یههاپژوهش منظهر ازشهود. یبهه نظریهه بنگهاه مربهوط م هزینهه، تحلیهل رینظ جایگاه

در برخههی از  آمهوزش عهالیتهابع هزینهه  هاییافتهههها و آورد از دست یریگآموزشی و بهرههای ینه، تحلیل هزگذارییاستس

 (.Callan and Santerre, 1990) سابقه طوالنی دارد (،آمریکا متحدهیاالتا یژهوبه) کشورها

ایهن جدی مطالعات پژوهشی نبهوده اسهت.  توجه موردتفصیلی  صورت به هادانشگاهدر ایران موضوع تحلیل ساختار هزینه 

 آن را بههرایههای، یتکاربردههها و مز،تجربی یههاگسترة پژوهش را با اتکا به تابع هزینههای یتدر پی آن است که قابلتحقیق 

ی دولتهی جهامع هادانشهگاهساختار هزین  بررسیضهمن  برای این منظور، به کارگیرد. در ایران هادانشگاهاختار هزینه بررسی س

 ایران، الگوی برای فرم پذیری تابع هزینه آنها تعریف خواهد شد.

بهه  دولتهی منهابع یاعطها فرآینهد دادن به سامان جهت در های فراوانتالش توجه به با شده،اشاره  پیش در که طورهمان

 ثانیهاً و شهوندمی تلقهی کمکهی منابع منزلهبه  منابع این اوالً ساله پنجم توسعهپنج برنامه مصوبات چارچوب در خصوصی بخش

 مواجهه منهابع کمبهود بها هادانشهگاه همواره و گیردنمی صورت هادانشگاه سرانه هزینه شده وتمام قیمت مبنای بر آن تخصیص

 و تحقیقهات علهوم، وزارت جدیهد قهانون هزینه دانشگاه هها، اساس بر دولتی هایکمک برنامه به تخصیص الزام رب . عالوههستند

تأکید بر رفع تصدیگری و نیز تمرکز زدایی و با جهت گیری معطوف به استقالل دانشگاه هاو موسسات آموزش عهالی  با آوریفن

ای امنای آنها، وظایف برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، هو پژوهش و اختیارات اداری، مالی و استخدامی هیات

های راهبردی در حوزه علوم، تحقیقات و فنهی آوردی را بهه ایهن وزارت ابهالد کهرده اسهت ها و اولویتبررسی و تدوین سیاست

 مهدون الگوی شود کهمی گذاشته اجرا به شرایطی (. این مصوبه قانونی در3181)قانون مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 الزامهات از جهامع، سیسهتمی طراحهی و نظهراتفاق  یک به رسیدن و ندارد وجود هاسرانه دانشگاههزینه  برای محاسبه جامعی و

ر منظهو بهه از طهرف دیگهر. اسهت عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه درها ینههز کارایی ارتقا حالدرعین تحقق اهداف برنامه و



  

 افهزاری،مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضهت نرمسازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش زمینه

های کشهور، های آموزش عالی به سمت نیازهای تشویقی و تنبیهی از سوی دولت برای هدایت برنامهیا به عبارتی هر گونه برنامه

های مختلف است. تحقق این نقش نظارتی و نیز بسهیاری ها به تفکیک رشته ها، و مقاطع و دورهگاهمستلزم اطالع از هزینه دانش

ها و هزینهه های دانشگاهی مستلزم استقرار سیتم جامع نگهداری حسابهای هزینه و محاسبه هزینه سرانه دانشگاهاز برنامه ریزی

 سرانه دانشجویی است.

خصو  ساختار هزینه آموزش عالی انجام شده است برخی مطالعات خارجی به قهرار مطالعات مختلفی در ایران و جهان در

 زیر است.

بهه بررسهی سهاختار هزینهه و « ی پژوهشهی آمریکهاهادانشهگاهساختار هزینهه »( در مقاله تحت عنوان 3443) 2دی گروت

دانشگاه)خصوصی و 391یک نمونه شامل  ی پژوهشی امریکا پرداخته است. برای این منظورهادانشگاهتابع هزینه برای  استخراج

ی مقطعهی تهابع ههااز دادهی قرار داده اسهت. بها اسهتفاده بررس مورد)کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری( مقطعدولتی( در سه 

بازدهی فزاینده و  از وجودی استخراج کرده است. نتایج تحقیق حاکی اقتصادسنجی آماری و هاروش براساسهزینه ترانسلوگ را 

ی اسهت. همچنهین نتهایج نشهان بررس موردی هادر دانشگاهی ناشی از مقیاس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، هارفهص

بدون رشته پزشکی اسهت و نیهز نهوع موسسهه )عمهومی و  مؤسساترشته پزشکی بیشتر از  دهندهارائه مؤسساتهزینه دهد یم

 ینه دارد.هز اجزاء برخصوصی( اثری کمتری 

 یهدر ترکآموزش عالی  مؤسساتهای یتفعالی اقتصادی مقیاس و دامنه هاصرفه ( در مقاله با عنوان3449) 1داندر لوئیس و

دانشهگاه ترکیهه در سهه گهروه از  28 دانشهکده از 381در  اسیهاز مق یناشه یهاو صهرفه اسینوع بازده نسبت به مق یبررس به

چهار خروجی )دانشجویان تحصیالت تکمیلی،کارشناسهی، دکتهری،  با( ی دانشگاهی )اجتماعی، بهداشت، علوم مهندسیهارشته

وجهود  اسیهاز مق یناش یهاو صرفه نهدهیبهازده فزا برای همه مقاطع که دهدیم نشان. نتایج اندپرداختهمیزان وجوه تحقیقات( 

مهوزش هسهتند و نیهز آ هاسهتاندهین رتارزانین و آموزش کارشناسی ترگرانتحقیقات دهند یمها نشان یافته بر آندارد. عالوه 

 .تر از دیگر علوم استعلوم اجتماعی ارزان یهارشته

های انگلسهتان بهه بررسهی ( در مقاله تحت عنوان ساختارهزینه آموزش عهالی در دانشهکده ههای، دانشهگاه2118) 9لنتون

های تابع هزینه درجه دوم و تحلیل مهرز از روشهای انگلستان با استفاده دانشکده، دانشگاه 41های آموزشی در های دورههزینه

های مورد اسهتفاده در ایهن پهژوهش، دسهتمزد متوسهط مدرسهان، پرداخته است. نهاده 2112تا  2111های تصادفی برای سال
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 های این پژوهش، تعداد دانشهجویان درمقهاطعدستمزد متوسط نیروی کار پشتیبانی، نسبت دانشجو به استاد بوده است. ستانده

 های تحصیلی وجود دارد.دهد که کارایی مقیاس در بین تمامی دورهباشد. نتایج نشان میمختلف، وجوه تحقیقات می

ههای های استرلیا به بررسی کهارایی گروهها در دانشگاه( در مقاله تحت عنوان ارزیابی اثر بخشی هزینه2118) 5هو و هورتی

های تابع هزینهه ترانسهلوگ و تحلیهل مهرز و کمیت آموزشی با استفاده از روش دانشگاه در دو بعد کیفیت آموزشی 11آموزشی 

های مورد استفاده در این پژوهش، متوسهط دسهتمزد اعضهای هیهات پرداخته اند. نهاده 2112تا  3445های تصادفی برای دوره

انشهجویان در مقهاطع مختلهف در های ایهن پهژوهش تعهداد دعلمی، متوسط دستمزد نیروی انسانی اداری و پشتیبانی و ستانده

های کشور استرالیا با کارایی کامهل دهد دانشگاهباشد نتایج بررسی نشان میهای فنی و مهندسی میهای علوم پایه و رشتهرشته

 کنند.فعالیت نمی

صی ژاپهن بها ی خصوهادر دانشگاهی اقتصادی هاصرفهها و یتفعالتحت عنوان دامنه  در مقاله( 3441) 1هاشیموتو و کوهن

یر درجه دوم به برآورد تابع هزینه چند محصولی)دانشهجویان تحصهیالت تکمیلهی، دانشهجویان پذانعطافاستفاده از تابع هزینه 

دهد که مقیاس و یم. نتایج نشان اندپرداخته 3443دانشگاه خصوصی ژاپن در سال  49یزان وجوه تحقیقات( برای مکارشناسی، 

 یت شده است.رعای بررس موردی هادر دانشگاهمقاطع  ی اقتصادی در همههاصرفه

 توان به موارد زیر اشاره کرد.در ایران نیز مطالعاتی انجام شده است که از آن جمله می

ها از بودجهه آن در تعیین سهم استان وپرورش وکاربردآموزش ینهتابع هز تخمین ( در پژوهشی تحت عنوان3111عبادی )

مانند اسمیت، مارشال، شولتز و تعریهف مفهاهیم دانانی وپرورش از دیدگاه اقتصادمطالعه اقتصاد آموزشوپرورش به جاری آموزش

فصهول بهه  یردر سهاه اسهت. خارجی اقتصادی و غیراقتصادی پرداختهپیامدهای مانند کاالی عمومی یا خصوصی بودن آموزش، 

، روند تحهوالت کمهی نیهروی یآموزوند جمعیت دانشبا بررسی ر 3158-19وپرورش طی دوره جاری آموزش هایینهتحلیل هز

و بعد بهه بهرآورد تهابع هزینهه جهاری  GNPوپرورش به آموزشی، نسبت اعتبارات جاری آموزش فضاهایو روند تحوالت  انسانی

و عملکهردی ها به روش وپرورش بین استانبه الگوی تخصیص بودجه جاری آموزش یتدرنهااقدام نموده است.  وپرورشآموزش

 .صفر توجه شده است روش

 در آمهوزشبه بررسهی و تحلیهل تهابع هزینهه  تابع هزینه و کاربردهای آن در آموزش( در مقاله تحت عنوان 3188)نادری 

، تهابع هزینههه یشهر تهران و روش الگوسازی چند سطح وپرورشآماری منهاطق آموزش یهاو با استفاده از دادهپرداخته است 

هزینهه  شههکل کلههی تههابع دهنهدیآمده نشان مدستآموزشی تخمین زده است. نتایج به طق و واحهدهایمتوسهط بهرای منها

و انتظارات نظری و همچنین بها  یاست کهه با مبان شکل Uصورت وپرورش شهر تهران بهمتوسط برای واحدها و مناطق آموزش
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آموزشی و نیهز منهاطق  وضعیت فعلی عملکرد واحدهایاد . نتایج همچنین نشان در کشورها سهازگار اسهتمطالعات تجربی دیگ

اقتههصادی بههه مقیههاس  یهاها فاصله بسیار دارد. این مسئله حاکی از وجود صهرفهفعالیت آن وپرورش با وضعیت بهینهآموزش

 .شدید و گسترده است ایینهناکارآمدی هز ینهمچن

ایهران بهه  دولتههی ی منتخهبهادر دانشهگاه ی کهلوربهرهی با ی پژوهشوربهرهمقایسه عنوان  ی بادر پژوهش( 3188دباد )

ایجاد رقابت جههت بهبهود  منظور بهدانشگاه بزرگ دولتی  13ی بخش پژوهشی و کل آموزش و پژوهش وربهرهبررسی کارایی و 

یات آنهها از روش صهخصوبها توجهه بهه  هادانشهگاهی وربههرهییهرات تغیری کهارایی گانهدازهپرداخته است. برای  هاآنی وربهره

سال تحصیلی  5است. برای جلوگیری از تصادفی بودن نتایج از میانگین هندسی  شده استفاده هادادهی تحلیل پوششی ناپارامتر

ی هادانشهگاهههای پژوهشهی شهامل یتفعال ازنظر هادانشگاهدهد کاراترین یماست. نتایج نشان  شده استفاده( 3181الی 3183)

نسهبت بهه  هادانشگاهباشند و بدان معناست که این یمکردستان، محقق اردبیلی، رازی کرمانشاه، لرستان، همدان تهران، شیراز، 

و همچنهین میهزان  اندداشهتهنموده و بیشهترین کهارایی را  ارائههای پژوهشی بیشتری یخروجبا ورودی کمتر،  هادانشگاهبقیه 

ها مشهخص شهد کهه ی دانشگاهوربهرهتر بودند. در بررسی تغییرات یینپاها اهدانشگدانشگاه از سطح متوسط کارایی  31کارایی 

ی پژوهشهی وربهرهطی پنج سال تحصیلی بهبودی محسوس حاصل نشده است و عدم پیشرفت و تغییرات نامحسوس مثبت در 

 کارایی تکنولوژی آنها است. رشد کمناشی از  عمدتاًی کل وربهرهو 

 هنشکددا ردیمو ھ)مطالع انیرا یی دردانشهجو ھناسر ینههبر هز مؤثر ملاعو تحلیلت عنوان ( در پژوهشی تح3184غالمی )

شده حجم نمونه انتخاباست. پرداخته  ییسرانه دانشجو نهیعوامل مؤثر بر هز یو بررس نهیتابع هز نییبه تعتهران(  هنشگادا فنی

 سال است.31 کیدانشگاه تهران به تفک یدانشکده فن یموزشآ یهاگروهعلمی یات کارکنان و اعضا هان،یدانشجو ق،یتحق نیدر ا

کهل  نههیهز ،یقتحق دانشگاه مورد شده در انجام هاییتفعال نهیدر مورد هز موجود منابعبا استفاده از اطالعات و  قیتحق نیدر ا

 نیها ازبها اسهتفاده  .شهوندیمحاسهبه م تیهمربوط به دانشجو براساس حجم فعال هاییتفعال نهیسرجمع هز سپسو  هایتفعال

سهنجی اقتصاد ههاییلشهود. تحلمهی محاسهبه ییسرانه دانشجو نهیو سپس هز نییتع یکل خروج نهیورودی تابع هز یهاداده

 یدوره زمهان کیهکهه در طهول  یمقطعه رههاییمتغاز  ادییها متشکل از تعداد زاز داده یامجموعهی )بیترکهای برمبنای داده

نشهان داد کهه شهاخص  جینتها وتحلیلیهتجز است. شده انجام تاید پانلو استفاده از روش  گیرند(یقرار م یبررس مشخص مورد

و توسعه  قیتحق نهیهز نیهمچن .ستیبرخوردار ن یمناسب گاهیاز جا یخدمات آموزش هایینههز بیترک در اییهسرما هایینههز

 برخهوردار یکارکنان دانشگاه از وزن مناسب حقوقو  اییهسرما هایینههز رینسبت به دو متغ یآموزش عال هایینههز بیدر ترک

اسهت کهه  یدر حهال نیاز حد استاندارد است و ا شتریب علمییاتاعضا ه بهمشخص شد که نسبت دانشجو  گر،یاست. از سوی د

 کیهکهه  یای آموزشهفض سرانه، نهیبه هز دیبا نیهمچن گردد. لیتعد دیکه با استاندارد است حد ریکارکنان ز نسبت دانشجو به

 .اضافه شود گرددیم یتلق اییهسرما نهینوع هز



  

 یهلتحل سیربر بهه آموزش عالی در ایران ینهتحلیل هزینه و استخراج تابع هزی تحت عنوان در پژوهش (3143گرایی نژاد )

و  ایینههههز راتعتبااز ا دهاستفا با رمنظو همین به. پههردازدیم عالی زشموآ هزینه تابعاسههتخراج  وعالی  زشمودر آ هزینه اعنوا

 عالی زشموآ گنسلواتههرو  سگالدا کههاب هزینه تابعهههای مقطعههی( )دادهغیرپزشکی های دانشههگاه3188 لسا ننشجویادا ادتعد

 نمونه یهادر دانشگاه سمقیا ییجوصرفه دجواز و حاکی تحقیق نتایج اند.شده برآورد سنجی دقتصاو ا ریماآ یهاروش اساسبر

. نمایههدیم تبعیت هزینه تابع ممرسوو  عمومی شکلاز  عالی زشموآ هزینه تابع شکل کهن داد نشا هایبررسهه نهمچنههی .اسههت

، ریساختا ملاعو، قدمتاز  ناشی توانهدیم مرا ینا کهدارند  وتتفا یکدیگر با تحصیلی مقاطعدر  نیز هنشگادا نهاسر هزینه آوردبر

 باشد. ی آنهاامنطقهو نسانی ا وینیر ترکیب ،فیزیکی ضعیتو

 عههالی و آمههوزش در انههواع هزینههه و تحلیههل شده تحقیق حاضر با هدف بررسیبه این ترتیب، و با توجه به مقدمه بیان

 غیرپزشکی انجام شده است. هادانشگاهبرآورد مقیاس فعالیت اقتصادی و نیز  پزشکی غیرهای هزینهة دانشگاه تهابع اسهتخراج

 تحقیق روش

روش تجزیهه تحلیهل مبتنهی بهر اطالعهات  .به لحاظ روش، علی معلولی اسهتای و توسعه -کاربردی ش رو،پی پژوهش نوع

 ی شد.آورجمعی است که از دفتر بودجه وزارت علوم اکتابخانه

، لئونتیهف افتههیمیتعمهترانسهلوگ، درجهه دوم  ،CESی تهابعی همچهون، کهاب داگهالس،هافرمجهت برآورد تابع هزینه از 

ی جامع کشور مهدل تهابع هزینهه هادانشگاهدر این تحقیق با استفاده از اطالعات ساختار هزینه بهره گرفت.  توانیم تهافیمیتعم

و  شهدهیمعرف( 3413) 1این مدل اولین بار توسط الئودرجه دوم با استفاده از مدل پانل دیتا برای دانشجویان روزانه برآورد شد. 

در مطالعهات تجربهی از  طور گسهتردهبههی تجربهی، ههادر پژوهشی ویهژه هاییتواناورداری از ی باال و برخریپذانعطافبه دلیل 

 .ردیگیمقرار  استفاده مورد هادانشگاهساختارشناسی تابع هزینه 

در مقاطع مختلهف و تولیهد علهم دانهش و  وقتتمامشکل کلی تابع هزینه درجه دوم برای حالت چندمحصولی )دانشجویان 

 :شودیم فیتعر ریز صورتبهی( انتشار فناور

(3) 

 

 تحقیقهات، میهزان وجهوه تکمیلهی،تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشجویان تحصیالت  iQهزینه کل،  TCکه در آن 

CSIZE ،نسبت دانشجو به هیات علمیFS  علمی، یئتهمتوسط هزینه حقوقα،b،c به ترتیب ضرایب برازش شهده متغیرهها وV 

 است. اخاللجمله  دهندهننشا
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های جوییصهرفه»و « 8های ناشهی از مقیهاسجوییصهرفه»بایسهت با برآورد تابع هزینه چندمحصول برای تحلیل نتایج می

 ( محاسبه شد.2114) 31النگمحاسبه و بررسی شود. در این تحقیق، این مقادیر بر اساس روابط مطالعه النگ« 4ناشی از ابعاد

 باشهد.می یفناور و قاتیتحق، وزارت علوم وابسته بهی دولتی مراکز آموزش عال و هاشامل دانشگاه قیحقت نیا یجامعه آمار

 برآورد شد. Eviews افزارنرمی تابلویی و با استفاده از هادادهمدل تحقیق نیز به روش 

 هایافته

 و ثابهت اثهرات بهودن معنادار آزمون به که آزمون این. تابلویی یا است ترکیبی مورد بررسی مدل که شود مشخص باید ابتدا

 فهر . کنهدمی بررسی تابلویی هایداده الگوی مقابل در را ترکیبی هایداده الگوی است، معروف مقاطع معناداری آزمون به نیز

 جدول در. است تابلویی هایداده مدل مقابل فر  و ترکیبی مدل همان که است مبدأها از عر  بودن یکسان آزمون، این صفر

 .است شدهداده نشان لیمر-F آزمون نتایج( 3)

 لیمر-F آزمون نتایج .(1 جدول

 لیمر-Fآزمون 
 احتمال ضریب

31.23 1.1119 
 تحقیق هاییافته منبع:

 شودها رد میدرصد، پولینگ بودن داده 5داری ی در سطح معنیبررس مورد(، مدل 3با توجه به نتایج جدول )

 یهسهتند. اگهر اثهرات فهرد یتصهادف یاثابت  یفرد اثراتمشخص نمود که  یدباشود  رد هادن دادهبو ینگپول کهیدرصورت

د بهود. هرچنهد ههاستفاده از مدل اثرات ثابت مناسهب خوا باشند داشته یمدل همبستگ یحیتوض یرهایمشاهده با متغ یرقابلغ

 .ودآزمون هاسمن استفاده نم از توانیم یانتخاب اثرات ثابت و تصادف یبرا

 هاسمن آزمون نتایج(. 2جدول

 آزمون هاسمن
 احتمال ضریب

1.111111 3.1111 
 تحقیق هاییافته منبع:

نتایج آزمهون هاسهمن رد فرضهیه صهفر اسهت. بهه عبهارتی نتهایج بیهانگر رد اثهرات ثابهت در مقابهل تصهادفی اسهت زیهرا 

 ستفاده از اثرات تصادفی تخمین زده شود.درصد است. بنابراین مدل این تحقیق باید با ا 5( باالی probاحتمال)
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  دیتا پانل روش با مدل برآورد از حاصل نتایج(. 3جدول

 احتمال ضرایب متغیر

C 51513.98 1.111 

Undergraduates 91.19 1.111 

Graduate students 95.48 1.191 

PhD students 321.12 1.111 

Staff 141.11 1.111 

Researches 11.31- 1.323 

Csize 2311.22- 1.111 

2Undergraduates)  ) 1.1158 1.118 
2 Graduate students) ) 1.134- 1.111 

2Researches)  ) 1.1111 1.818 
2PhD students)  ) 1.11 1.111 

2Staff)  ) 9.13- 1.113 

 tes *Graduate students)(Undergradua 1.1111111133- 1.111 

Undergraduates* PhD students) ) 1.1111111183- 1.111 

staff)Undergraduates*  ) 1.11111155- 1.111 

PhD students)Graduate students *  ) 1.111111135- 1.111 

ate students * researches)Gradu ) 1.1111111181 1.111 

Graduate students * staff) ) 1.1111113 1.111 

PhD students * staff) ) 1.111125- 1.111 

PhD students * researches) ) 1.11111111- 1.111 

researches * staff))  1.1111111 1.111 

*Undergraduates) researches ) 1.111111111- 1.111 

 تحقیق هاییافته منبع:

باشهند و درصد معنهی دار می 45(، اکثر ضرایب از عالمت مورد انتظار تبعیت کرده، ودر سطح بیش از 1با توجه به جدول )

انشجویان دکتری، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، کارشناسی مثبهت و معنهی دار اسهت کهه مقدار برآوردی ضرایب کارکنان و د

نشان دهنده این است که بیشترین درصد هزینه دانشگاه به ترتیب مربوط کارکنان، دانشجویان دکتهری، تحصهیالت تکمیلهی و 

 کارشناسی است.

 یصرفهها سیربر ،شیزموآ تخدما ههههئارا  وهههبخص و دقتصاا در تولید مرا در مهم و ساسیا تموضوعا از یکی که نجاآ از

 باعث صددر یک انمیز به لمحصو یشافزا که شتدا هداخو دجوو مانیز ساهمقی از یهناش یاههرفههص ،تهسا ساهمقی از ناشی

 که هددپاسخ می الئوههس ینا به سمقیا از ناشی یصرفهها ،یگرد رتعبا به. دشو صددر یک ار کمتر انمیز به اههزینهه یشافزا

 مزیت از تولید مرا در ئیراکا و هزینه ظلحا از وچکترههههههک یدهاههههههحوا با مقایسه در گترربز خدماتی و یتولید یحدهاوا یاآ

 یحدهاوا در تولید هزینه ،باشند رداربرخو مزیت از کوچکتر یحدهاوا به نسبت رهههگتربز یدهاهههحوا ههههچنانچ ود هههنرداربرخو



  

 تشکیل جهت اری درذهههگ رمایههههس تهههسا بهتر و ستا کوچکتر یحدهاوا در تولید ینههز از کمتر متوسط رطو ههههب گترربز

 زدهبا ودهمحد از خدماتی و یتولید حدوا چنانچه. دگیر ارقر ییزر برنامه و توجه ردمو گترربز خدماتی و یتولید یحدهاوا

 و سمقیا یشافزا که ستا نکته ینا نگربیا باشد گرفته ارقر سمقیا به نسبت هکاهند زدهبا یطاشر در و هشد رجخا هیندافز

 تولید در مزیت فاقد هکنند دههتولی و دهوهب لوهمحص دهحوا هههزین متوسط یشافزا با اههمرای هکنند تولید چنین نشد رهگتربز

 ت.سا محصولی چنین

 اسیمق از ناشیهای صرفه آزمون از حاصل جینتا (4 جدول

درصدی از میانگین 

 خروجی
 دانشجویان سیدانشجویان کارشنا

 کارشناسی ارشد
 دانشجویان
 دکتری

ناشی از های صرفه

 مقیاس

15 3.13 3 3.92 3.29 

311 1.85 3.11 3.9 3.28 

325 1.19 3.2 3.99 3.92 

351 1.8- 3.3 3.2 3.1 

315 9- 1.1 1.11 1.4 

 تحقیق هاییافته منبع:

 

 لمحصو سه تولید سمقیا از ناشی یصرفهها( 1 نمودار

 و شناسیرکا سطح سهه در شیزموت آدماهخ ههئارا در ساهیمق از یهناش ی اهه رفههص دجوو معد ای دجو( و9ول )جد جینتا

انگر یب خوبی به جینتا. هددمین نشا 3141-49سهال ههای طی  در دانشگاه های مورد بررسی در را یرهکتو د دهشار شناسیرکا

 در شیزموآ تدماهههخ ههههئارا در نیانگهههیم روهههبط یهههسربر ردمو یحدهادر وا 3141- 49های در سههالکه  ستا نکته نیا

 ند.ده ابو سایمق از ناشی یصرفهها دجوو و هندیافز زدهاهب تهحال در یرهکتود دهشار یهشناسرکاسطح

دهد تا زمانی سطح خروجی برابر نشان می اقتصاد مقیاس شعاعی برای مجموع سه مقطع بررسی و برآورد اقتصاد مقیاس یا

وجود دارد. زمانی که سطح خروجی بیشهتر  های فزاینده نسبت به مقیاسصرفهدرصد از میانگین خروجی باشد  351ر یا کوچکت

   

   

   

   

   

   

                

                                                                               



  

های کاهنده نسبت به مقیاس است. بنابراین سطح بهینه پذیرش دانشجو بها درصد از میانگین خروجی باشد دارای صرفه 351از 

و درسهطح تحصهیالت تکمیلهی  2119.29اسی بطهور میهانگین حهدود توجه به مقیاس اقتصادی در حالت کلی در سطح کارشن

 تواند ارزیابی شود.می 188.11ودر سطح دکترا  2235.24حدود 

 ابعاد از ناشیهای صرفه آزمون از حاصل جینتا(.5 جدول

درصدی از میانگین 

 خروجی

 دانشجویان دانشجویان کارشناسی
 کارشناسی ارشد

 دانشجویان
 دکتری

 اقتصاد مقیاس
 بعادا

15 1.18 1.33 1.11 1.31 

311 1.31 1.34 1.11 1.21 

325 1.21 1.14 1.35 1.53 

351 1.51 1.11 1.13 3 

315 1.43 1.41 1.58 3.1 

 تحقیق هاییافته منبع:

 
 لمحصو سه دیتول ابعاد از ناشی یصرفهها(. 2نمودار

 کمتهر مشهترک بطور ستانده چند تولید هزینه آیا که دهدمی نشان عام تنوع از اشینجویی همانطور که مالحظه شد صرفه

 تولیهد کهه فراینهدی در یعنی استچها ستانده بودن مکمل از ناشی امر این. بود خواهد منفرد و مجزا طور به آنها تولید هزینه از

 تنهوع از ناشهیجویی صرفه» GE توجه با. یابدمی کاهشها ستانده تولید هزینه کند،می کمک دیگر ستانده تولید به ستانده یک

دانشهجویان های سهتانده تولیهد هزینهه یعنهی دارد، وجهود دانشگاه در عام تنوع از ناشیجویی صرفه باشد، صفر ازتر بزرگ «عام

 است. دانشگاه برای منفرد و مجزا طور به آنها تولید هزینه از کمتر همزمان و مشترک طور روزانه در مقاطع مختلف به

 گیریبحث و نتیجه

های جاری برای دانشجویان روزانه طی های دولتی ایران با توجه به هزینهدر مطالعه حاضر به بررسی ساختار هزینه دانشگاه

کارکنهان و دانشهجویان دکتهرا و  هسهتها حهاکی از ایهن ی قرار گرفت. نتهایج تخمهین مهدلبررس مورد 3141-49دوره زمانی 



  

های ناشهی از مقیهاس در ارائهه وجود یا عهدم وجهود صهرفه بررسی .ها دارندمیلی بیشترین تاثیر در هزینه دانشگاهتحصیالت تک

نشهان  3141-49های های دولتی طی سهالخدمات آموزشی در سه سطح کارشناسی و تحصیالت تکمیلی و دکتری در دانشگاه

رائه خدمات آموزشی در سطح کارشناسی در حالهت بهازده کاهنهده و های مورد بررسی بطور میانگین در ادهد که در دانشگاهمی

های مهورد بررسهی بهدون انجهام توانهد آن باشهد کهه دانشهگاههای ناشی از مقیاس قرار دارنهد )کهه دلیهل اصهلی میعدم صرفه

ه فیزیکهی های فیزیکی الزم اقدام به پذیرش دانشجو بدون رعایهت تناسهب بهین حجهم پهذیرش و حجهم سهرمایگذاریسرمایه

دانشجو و بیشتر در حالت عدم  1532های آموزشی با تعداد اند(. موید آن است که درسطح کارشناسی بطور متوسط، واحدنموده

تواند بهینه ارزیابی شود. ایهن در دانشجو می 2119های ناشی از مقیاس قرار دارد و تعداد پذیرش بطور میانگین در حدود صرفه

های ناشهی از صیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( در حالهت بهازده فزاینهده و وجهود صهرفهحالی است که در سطح تح

های ناشی از مقیاس هستند و الزم اسهت ها در آنها دارای صرفهاند. بدلیل حجم ناچیز آنها نسبت به کل عمدتا واحدمقیاس بوده

و تعداد پذیرش به ترتیب در سطح تحصیالت تکمیلهی و دکتهری همراه با سرمایه گذاری فیزیکی اقدام به پذیرش بیشتر نمایند 

 .های ناشی از مقیاس هستنددانشجو دارای صرفه 519و 3891بطور میانگین در حدود 

 مآخذ و منابع فهرست

 یاقتصهاد یسهازمدل فصهلنامه ،اسهالمی آزاد دانشگاه منتخب واحدهای در مقیاس به نسبت بازدهی ارزیابی ،3141،منصور ،اردشیر، 
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