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 فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 57،  1389، صص. 21- 1

  دولتيي دانشگاهها تخصيص بودجه به عملكردتحليل 

  

  1يعقوب انتظاري

  

  چكيده

 . است هزينه و درآمدي دولتي ايران از دو منظر هاتخصيص بودجه به دانشگاه عملكرد تحليلحاضر مقاله  هدف

  تخصيص مبتني « با رويكرد »مرزتصادفي بودجه«عنوان  باجديدي رفتاري  الگويابتدا ، براي اين منظور

 دولتي دانشگاه 52هاي با استفاده از داده ،هزينه و درآمد از دو منظررفتاري  يارائه شده است؛ اين الگو »ستانده بر

 .و تحليل شده است زدهتخمين ،1387و 1386 ،1385در سالهاي  وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فرضيه صفر در  ،در هر دو الگوي درآمد و هزينهكه دهند نشان مي »مرزتصادفي بودجه«تخمينها و تحليلهاي 

  اين بدين معناست كه در حال حاضر متغيرهاي ؛دنشوها رد نميخصوص  ضرايب كميت و كيفيت بيشتر ستانده

شود، در الگوي هزينه رد ميكارايي نا فرضيه صفر .كنندبازي نمي دانشگاههاشده نقشي در تخصيص بودجه به  ياد

 رويكرد ،اوالً توان نتيجه گرفت كهمي به دست آمدههاي از يافته .شودميناما اين فرضيه در الگوي درآمد رد 

  تخصيص مبتني «با رويكرد اگر بودجه  اجرا نمي شود؛ ثانياً، جامعطور ه در ايران ب» تخصيص مبتني بر ستانده«

اما اگر بودجه  ،د، تخصيص بودجه ناكارا خواهد بودشو پرداخت دانشگاه هاي يكجبران هزينه به منظور »بر ستانده

، تخصيص بودجه كارا شودپرداخت » توسط دولتستانده هاي دانشگاه  خريد تضميني«درآمد حاصل از  مثابهبه 

  . خواهد بود

  

  .اقتصادي كارايي  ،ستاندهريزي مبتني بر تخصيص بودجه، بودجه عملكرد آموزش عالي، :گانكليد واژ

  

  مقدمه

هاي غير انتفاعي، مباحث تابع درآمد و تابع هزينه ، به عنوان سازماندانشگاههاالي هاي نظري رفتار و عملكرد مپايه

تابع هزينه بوده و به تابع  هها بعالي بيشتر توجهآموزش اما در ادبيات اقتصاد ،عالي استدر اقتصاد خرد آموزش

 Verry and)ابتدا ورري و لياردرا » عاليهزينه در مؤسسات آموزش«موضوع تابع . درآمد كمتر پرداخته شده است

Layard,1975)  و ورري و ديويس)Varry and Daveis,1976 ( و در سالهاي بعد  كردندمطرح  1970در دهه

در دو . دادنداي بسط به حالت تابع هزينه چند ستانده) Brinkman,1990(و برينكمن ) Jimenez,1986(جيمينز 

عالي دركشورهاي مختلف از جمله اياالت هاي مؤسسات آموزشاي بر پايه دادهتابع هزينه چند ستانده ،دهه گذشته

 Johnes, 1997; Horen and)، استراليا);Koshal et al., 2001  Dunder and Lwies,1995(متحده

Hu, 2008)،  ژاپن)Hashimoto and Cohn, 1997(انگلستان ،(Izadi et al., 2002 ; Lanton, 2008; 

Stevens, 2005)تايوان ،)Kuo and Ho, 2008( در اين مطالعات توابع مشهور . و غيره مطالعه شده است
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تفاده از روشهاي هزينه، از جمله تابع كشش جانشيني ثابت، تابع هزينه توان دوم و تابع هزينه ترانسلوگ، با اس

  .بهترين برازش مانند حداقل مربعات و حداكثر درستنمايي استاندارد تخمين زده شدند

با كارهاي اوليه  1990در نيمه دوم دهه » عاليآموزش كارايي هزينه در«هاي اوليه در خصوص بحث   

 در خصوص) Athanassopoulos and Shale,1997(و آدناسوپالس و شعل) Johnes,1996, 1997(جونز

براي  » تحليل مرز تصادفي هزينه«روش  از جونز ،هاي اخيردر سال. ش عالي انگلستان آغاز شدمؤسسات آموز

تحليل مرز تصادفي هزينه با «و روش جديد) Johnes, 2004(تحليل كارايي هزينه واحدهاي همگن آموزش عالي

) Johnes, 2009(آموزش عالي انگلستان براي تحليل كارايي هزينه واحدهاي ناهمگن» پارامترهاي تصادفي

  . است كردهاستفاده 

هاي انگلستان را به عنوان تصادفي،كارايي هزينه در دانشگاه با استفاده از روش مرز) Stevens, 2005(استيونز   

يي را كاراناسازمانهاي توليد كننده چند ستانده در طول چهار سال ارزشيابي و اثر ويژگي كاركنان و دانشجويان بر 

تصادفي هزينه و با استفاده از  با استفاده از روش مرز) Horne and Hu, 2008(هورن و هو. ده استكرتحليل 

هاي يافته. اندكرده سال را برآورد هفت دانشگاه استراليا در 36 هاي پنل، كارايي استفاده از منابع تدريس توسطداده

 .نداهكردي يادشده در دوره يادشده با كارايي كامل عمل نميدانشگاههايك از آنها حكايت از آن دارد كه هيچ

تايوان را در دو وضعيت كشور ي دولتي در دانشگاههاكارايي هزينه  )Kuo and Ho,2008(همچنين، كو و هو

گيري دازهان) ريزي عملياتيريزي سنتي به بودجهانتقال از بودجه( دانشگاههاريزي از اصالح نظام بودجه قبل و بعد

  .اندو تحليل كرده

با استفاده از يك الگوي چندسطحي ضمن تحليل ناهمساني و نابرابري  مخارج سرانه ) Naderi, 2004(نادري   

 دانشگاههابين چند دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران، كارايي تخصيص اعتبارات بين اين 

اري در ساختار مخارج سرانه اددهد كه تفاوت معننشان مي بررسيهاي اين نتايج تحليل. ارزيابي كرده استنيز ا ر

از چشمگيري دهد كه بخش از الگوسازي چندسطحي نشان مي به دست آمده وجود دارد و برآوردهاي دانشگاهها

توان كارايي ميناشود كه بخش زيادي از آن را به ها مربوط ميغييرات الگوها به تفاوت در ويژگيهاي دانشگاهت

  .نسبت داد

تحليل «براي  مطالعه كارايي هزينه در مؤسسات تحقيقاتي ايران  از روش استاندارد ) Entezari, 2008(انتظاري   

اسـتفاده  . استفاده كرده است» هاي تحقيقاتيمرز تصادفي هزينه كوشش«براي ساخت الگوي » مرز تصادفي هزينه

 اقتصاديكارايي ناوجود توان مي دهد كه با احتمال زيادتحقيقاتي ايران نشان ميتجربي از اين الگو براي مؤسسات 

 انتخـابي  ويژگيهاياز  بعضي كرد؛ همچنين،  بررسي نتايج تخمين نشان مي دهد كه ييد أتهاي دانش را در بنگاه

كارايي نادر وقوع » دانشگاهي  با مراكز غير تحقيقاتيهمكاري «مالكيت، اندازه و نوع  مؤسسات تحقيقاتي از جمله

  .دارند نقش آنهااقتصادي 

باشند  داشته رفتار عقاليي ،رانتفاعيبه عنوان سازمانهاي غي ،هادانشگاهانتظار تئوريك اين است كه  :لهئطرح مس

بيشترين  ي معينهانهاده بانظر فني يعني از  ؛طور بهينه تخصيص دهنده را ب و منابع و امكانات در اختيار خود

در اما . 2خود باشند هايهزينهسازي حداقل يادرآمدها دنبال حداكثرسازي به  از نظر مالي و ها را توليد كنندستانده

                                                             

تساوي درآمد شايان ذكر است كه دانشگاههاي دولتي به عنوان سازمانهاي غير انتفاعي به دنبال حداكثر سود نيستند و تالش مي كنند در نقطه سر به سر،  .2

 .عمل كنندو هزينه 
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و  ، نگاهرويكردتحت تأثير  ]به عنوان مديران بخش عمومي[مديران بهينه عقاليي و هاي دولتي رفتار دانشگاه

تخصيص مبتني «رويكرد  سهيكي از ها با دولت ،امروزه. ستهادولتها توسط اين دانشگاهتخصيص بودجه به  الگوي

بودجه تخصيص  هاي دولتيبه دانشگاه» ستانده تخصيص مبتني بر«و  »تخصيص مبتني بر فعاليت«، »بر نهاده

. و نسبتاً جديد است يك رويكرد اقتصادي ستاندهرويكرد تخصيص مبتني بر ). Kuo and Ho,2008 ( مي دهند

ان بودجه دوره جاري را براي جبرها دولت ،هزينه از منظر. تساجرا قابل  هزينه و درآمد از دو منظر اين رويكرد

  نقش ها ستاندههريك از بهاي تمام شده  نگاهدر اين . دنكنميها پرداخت هاي آن دوره به دانشگاههزينه

تا كند ها تالش ميدهد، دانشگاهتخصيص ميه دولت با نگاه هزينه به دانشگاهها بودجه وقتي ك .كننده دارد تعيين

در واقع، . ي دريافت كنندد تا در دوره جاري  بودجه بيشترنهاي دوره گذشته را بيشتر از حد واقعي نشان دههزينه

طور آشكار هكه ب جاي حداقل سازي هزينه به دنبال حداكثر سازي بودجه هستنده هاي دولتي در عمل بدانشگاه

  ).Chalos,1997(هاي دولتي داردغير بهينه و ناكاراي دانشگاه تارحكايت از رف

بودجه را ها بدون توجه به بهاي تمام شده ستانده هادولتكه يك نگاه شبه بازاري است، درآمد  از منظردر مقابل،    

اثربخشي فردي و اجتماعي  نگاهاين  در. دنكنپرداخت ميها به آنها دانشگاهو خدمات خريد محصوالت  به مثابه

ها براي دريافت بيشترين دانشگاه ،از اين رو. استدانشگاه براي دولت مهم ) پيامدهامحصوالت، ستانده ها و (نتايج

بهبود  را خودهاي ستانده كميت و كيفيت تا كننديتالش م از جامعه بودجه از دولت يا كسب بيشترين درآمد

  .رفتار دانشگاه بهينه و كارا خواهد بوددر اين حالت  ،بنابراين .بخشند

 49طبق ماده . هاي دولتي ايران استهاي دانشگاهبا داده ياد شدههاي يههدف مقاله حاضر تحليل تجربي فرض   

نگاه با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دولت بر پايه عملكرد و 

هاي تمام كه دولت بودجه را براي جبران هزينه بدين معنا ؛دهدهاي دولتي بودجه تخصيص ميينه به دانشگاههز

ريزي الگويي كه سازمان مديريت و برنامه. كندها به آنها پرداخت ميهاي مختلف دانشگاهاحد از ستاندهشده هر و

در حال  1385از سال  ،)Iran'sM and PO, 2006(براي اين منظور طراحي كرده است 1384كشور در سال 

  .وجود دارد 1387تا  1385سال  از هاي مورد نيازداده ،از اين رو. ستاجرا

ها توسعه ه به دانشگاهتخصيص بودجروش تحليل عملكرد مشخصي براي  با توجه به اينكه تاكنون الگوي   

 ارائه چنين الگويي نيازمند. كرد نيافته است، براي پيگيري اصولي اين هدف ابتدا بايد الگويي براي اين منظور ارائه

ني و ارزيابي كارايي رفتار ف نمحققان معموالً براي فرموله كرد .هاي دولتي استفرموله كردن رفتار مالي دانشگاه

تحليل پوششي «از روشهاي ناپارامتريك مانند ) هاها يا حداكثرسازي ستاندهسازي نهادهحداقل(ها فني دانشگاه

عالوه بر  دانشگاههاكارايي تخصيص در  تحليلاما براي فرموله كردن رفتار مالي و . 3كننداستفاده مي» هاداده

روش  ،انداستفاده كرده از آن ) Gimenez and Martinez,2006(ها كه بعضي محققانتحليل پوششي داده

مرز روش . عالي بوده استمحققان اقتصاد آموزش بيشتركه مورد توجه  دارد كاربردنيز » مرز تصادفي هزينه«

 منحصر متغير وابسته دارد كه برد رقابليت كاهايي در زمينه فقطها بر خالف روش تحليل پوششي دادهتصادفي 

توان تصادفي اين است كه نمي در مقايسه با روش مرزها ترين ضعف روش تحليل پوششي دادهمهم .به فرد باشد

با توجه به . را تبيين كرد دانشگاههابه بودجه كارايي تخصيص كننده بودجه دانشگاه و امل تعييناز طريق آن عو

                                                             

 .مراجعه شود) Johnes, 2006(عالي به مقاله جونز ها در آموزشبا كاربرد تحليل پوششي داده ارتباطبراي بررسي ادبيات منتشر شده در  .3
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مرز «اصلي اين مقاله است، روش مناسب براي اين مقاله  هدف دانشگاههاكارايي تخصيص بودجه به  آزموناينكه 

  . تواند باشدمي »ادفيتص

با توجه به ادبيات تحليل رفتار هزينه و كارايي  در قسمت اول. ادامه مقاله در سه قسمت سازمان يافته است   

 براي تحليل همزمان » تخصيص مبتني بر ستانده«با رويكرد » تصادفي بودجه مرز«هزينه، الگويي به نام 

 دومده است؛ در قسمت شي دولتي ارائه دانشگاههاو كارايي تخصيص بودجه به  هاي تعيين كننده بودجهستانده

تخصيص بودجه به دانشگاه و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با  روش عملكرد

ري گينتيجه ،در نهايت .4تحليل شده است1387و  1385،1386دانشگاه در سالهاي  52ركيبي هاي تاستفاده از داده

  .ارائه شده است ييبه عمل آمده و پيشنهادها

  

  روش پژوهش

با دو  دولتهاكه اشاره شد، اننهمچ :ي دولتيدانشگاههاتخصيص بودجه به  روشالگوي تحليل 

  ي دولتي بودجه تخصيص دانشگاههابه » تخصيص مبتني بر ستانده«و » تخصيص مبتني بر نهاده«رويكرد 

هاي دانشگاه بودجه دانشگاه تابعي از كميت و كيفيت ستانده» تخصيص مبتني بر ستانده«در رويكرد  .دهندمي

ريزي مبتني بر بودجه«به عنوان » تخصيص مبتني بر ستانده«در ادبيات اقتصاد آموزش عالي از رويكرد  .است

 از نظر انگيزش توليداين رويكرد   .)Kuo and Ho,2008 (ياد مي شودنيز » ريزي عملياتيبودجه«يا » عملكرد

در اين رويكرد . برتري دارد» تخصيص مبتني بر نهاده«، عدالت تخصيص و كارايي تخصيص بر رويكرد بيشتر

  . استقابل الگوسازي و اجربا دو نگاه هزينه و درآمد ي دولتي دانشگاههابه بودجه روش تخصيص 

تمام هاي هزينهكل  معادل دانشگاههاهاي براي جبران هزينهدولت ين معناست كه دب اي به بودجههزينهنگاه    

دانشگاه در اين رويكرد بودجه  ،بنابراين .كندپرداخت ميبه آنها بودجه را به عنوان  دانشگاهها يهاستاندهشده 

و كارايي  در تئوري اقتصاد خرد منحني هزينه در شرايط كارايي فني. معادل هزينه تمام شده دانشگاه است

ها با حداقل استخراج مي شود و بيانگر پوشش يا مرزي است كه بردار معيني از ستاندهاز منحني توليد تخصيص 

و قيمت واحد هاي آن ستاندهكميت و كيفيت هزينه كل يك دانشگاه تابعي از  آن،طبق . شودهزينه توليد مي

توان و مياست همسان دولتي عالي و مراكز آموزش دانشگاههاقيمت واحد عوامل توليد در بين  .استعوامل توليد 

و  ستانده ها حسب بررا  iتابع هزينه دانشگاه  ،بنابراين. )Horene and Hu, 2008(آن را ثابت در نظر گرفت

  :توان نوشتمي 1 رابطهبه صورت كيفيت آنها 

),;,( βαititit QXCC =                                              

itQو itX تابعدر اين 
در زمانرا  iدانشگاه هاي ستاندههاي كيفيت و شاخص هاستانده كميت بردار به ترتيب 

t دهندنشان مي .α  وβ ها هستندنيز به ترتيب بيانگر بردار ضرايب كميت و كيفيت ستانده.  

                                                             

مي شد و براي اجرا ن 1385سال استفاده شده اين است كه كه رويكرد  و روش مورد ارزيابي قبل از سال  3داده هاي مربوط به اين  فقطعلت اينكه  .4

 .نيز داده الزم وجود ندارد 1387سالهاي بعداز 

 1رابطه 
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  5      … تحليل عملكرد تخصيص بودجه به دانشگاههاي دولتي
 

  2به صورت  رابطه  1رابطه مطابق با  tدر زمان iدانشگاه هاي بودجه مورد نياز براي جبران هزينهبنابر اين،    

  .مي توان ناميد 5»بودجه كاراييمرز «طه را اين راب .ين استيقابل تب

),;,( βαitit

ef

it QXCB =  

efدر اين رابطه    

itB ي با كارايي كامل در زمانندر شرايط اطمينا دولتكه اي است بودجهميزان نشان دهندهt 

 ،هاهزينه گيريو خطاي اندازه نشدني كنترلعوامل دليل وجود هبعمل اما در  .دهدتخصيص مي iدانشگاهبه 

در اين شرايط يك عامل تصادفي انحراف  .گيرندمي براي تخصيص بودجه تصميمدر شرايط عدم اطمينان  دولتها

مرز  ،با اعمال اين عامل به مرز بودجه اصلي. نشان داده مي شود vآيد كه با وجود ميهاز مرز اصلي بودجه ب

  :آيددر مي 3تصادفي بودجه به صورت رابطه 

ititit

s

it vQXCB += ),;,( βα  

itv  صفر  ميانگينتوزيع نرمال با  دارايشود گيري است كه فرض مياندازه خطايو  تصادفينشان دهنده عوامل

2(و واريانس ثابت 

vσ (است:),0(~ 2

vNv σ .  

عمدتاً غير و [، ضعف روش شناختي يا مالحظات خاص گذاري نامناسبسياستبه دليل  دولتها ،عالوه برآن   

انحراف بنابراين، . تخصيص دهند دولتيي دانشگاههابه  كامل توانند بودجه ساالنه را با كاراييمعموالً نمي ]علمي

ميزان ). Aigner and et al.,1977( شودكارايي ناميده ميناافتد كه كارايي اتفاق ميديگري از مرز  ترمهم

كارايي با ناعامل  ،منظر هزينه از. شودنشان داده ميitu با tدر زمان iكارايي تخصيص بودجه به دانشگاه نا

به اندازه عامل دانشگاه هر به  ممكن است يعني ؛)4رابطه (شودعالمت مثبت در مرز تصادفي بودجه ظاهر مي

   .شود هبودجه تخصيص داد كارايي بيشتر از حداقل ممكن هزينه،نا

ititititit uvQXCB ++= ),;,( βα                                                   

  

هاي استاندارد و مطلوب دانشگاه از ستانده ،ست كه دولت با پرداخت بودجهامعن اندنگاه درآمدي به بودجه ب   

بنابراين، در اين رويكرد بودجه دانشگاه معادل درآمدي است كه دانشگاه از راه . كندجامعه را پيش خريد مي منظر

بيانگر حداكثر درآمدي در تئوري اقتصاد خرد منحني درآمد . آورددست ميه فروش محصوالت خود به جامعه ب

بيانگر پوشش يا مرزي است  اين منحني .آورددست ميه سطح فروش ب يك بنگاه در شرايط بازار از هر كه است

كل يك دانشگاه تابعي از  درآمدطبق آن، . شودتوليد مي با كارايي كامل اقتصاديها كه بردار معيني از ستانده

را بر حسب ستانده ها و tدر زمان  iدانشگاه  )itR (درآمدتابع  ،اينبنابر. هاي آن استكميت و كيفيت ستانده

  :توان نوشتمي 5 كيفيت آنها به صورت رابطه

),;,( βα ′′′′= ititit QXRR                                              

                                                             

ي توانايي توليد ستانده هاي معين با حداقل ممكن بودجه توسط دانشگاه است كه با نسبت حداقل بودجه به بودجه تخصيص يافته اكارايي بودجه به معن .5

 . گيري مي شوداندازه

  2 رابطه

 4رابطه 

  3 رابطه

 5رابطه 
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itXدر اين تابع  ′itQو ′
 tرا در زمان iهاي دانشگاه هاي كيفيت ستاندهكميت و شاخصر اهداف بردا به ترتيب 

α. دهندنشان مي βو  ′   .نيز به ترتيب بيانگر بردار ضرايب كميت و كيفيت ستانده ها هستند ′

مطابق با رابطه  tدر زمان iدانشگاه  هايپيش خريد ستاندهبودجه مورد نياز براي  ،مطلب بيان شدهبا توجه به    

  .مرز كارايي بودجه مي توان ناميدنيز اين رابطه را . قابل تبيين است  6به صورت  رابطه  1

),;,( βα ′′′′= itit

ef

it QXRB  

ef نيز در اين رابطه

itB ي با كارايي كامل در زمانننشان دهنده ميزان بودجه اي است كه دولت در شرايط اطمينا

t دانشگاه بهi ها و ستاندهگيري و خطاي اندازه نشدني دليل وجود عوامل كنترلهعمل باما در . دهدتخصيص مي

در اين شرايط يك عامل . گيرندمي در شرايط عدم اطمينان براي تخصيص بودجه تصميم دولتها، هاكيفيت ستانده

با اعمال اين عامل به مرز بودجه . شودنشان داده مي ′vآيد كه با وجود ميهاز مرز اصلي بودجه بتصادفي انحراف 

  :در مي آيد 7اصلي، مرز تصادفي بودجه به صورت رابطه 

ititit

s

it vQXRB ′+′′′′= ),;,( βα  

itv′  صفر  ميانگينتوزيع نرمال با  دارايشود فرض مي گيري است كهاندازه خطايو  تصادفينشان دهنده عوامل

2(و واريانس ثابت 

v′σ (است:),0(~ 2

vNv ′′ σ .  

 ]عمدتاً غير علمي[گذاري نامناسب، ضعف روش شناختي يا مالحظات خاص به دليل سياست هاعالوه برآن، دولت   

تخصيص  آنهابودجه ساالنه به عنوان  به را دانشگاههامعادل كل درآمد  توانندمعموالً نمييزهاي دانش رو سر

. شودناميده مي اقتصادي كاراييناافتد كه اتفاق مي )كارايي(درآمدديگري از مرز  ترانحراف مهمبنابراين، . دهند

انداز چشماز . شودنشان داده مي ′ituبا از نگاه درآمد  tدر زمان iكارايي تخصيص بودجه به دانشگاه ناميزان 

يعني ممكن است به هر  ؛)8رابطه ( شوددر مرز تصادفي بودجه ظاهر مي منفيكارايي با عالمت ناعامل  درآمد

  . شود هبودجه تخصيص داد درآمد ممكن حداكثراز  كمتركارايي نادانشگاه به اندازه عامل 

ititititit uvQXRB ′−′+′′′′= ),;,( βα                                                                                  

′≤0(صفر است مساوير يا تبزرگ هميشه ′itu،8ه ابطدر ر
itu(. يعني  ؛آن قرينه)itu′− (بودجه  كارايي ميزان

   دارايبودن ناما به دليل منفي  ،توزيع احتمال است داراينامعين  متغيرعنوان يك ه ب ′itu.دهدنشان ميرا 

توان با روش را نمي 8 رابطهبنابراين، . توزيع شود كاملتواند به صورت نرمال است و نمي محدودي هايتوزيع

 Battese ( از اين رو، محققان. زد تخمينستنمايي استاندارد در حداكثرو ) خطيو غير  معمولي( حداقل مربعات

and Cora,1977(  يكطرفه مانند توزيع نصف نرمال، توزيع نرمال  هايتوزيع بر مبنايدرستنمايي را  حداكثرروش

  . اند، توزيع نمايي و توزيع گاما توسعه دادهبريده

كه  شودفرض مي ؛ يعنيشده استكارايي استفاده نادر اين مقاله از تابع توزيع نصف نرمال براي بيان توزيع    

),0(~ 2

uNu σ+.  نوشت توانميب -9الف و -  9روابط به صورت  عوامل كارايي و خطا راتابع چگالي:  

)
2

exp(
2

2
)(

2

2

u

i

u

i

u
uf

σπσ

−
=                       

 6 رابطه

    7 رابطه

 8 رابطه

 الف -9
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 )
2

exp(
2

1
)(

2

2

v

i

v

i

v
vf

σπσ

−
=               

توان مي 10 رابطه را به صورت آنهامشترك  تابع چگالي ،ديگرل عامل كارايي و عامل خطا از يكبا فرص استقال

  :دست آوردهب

 

)
22

exp(
2

2
)().(),(

2

2

2

2

u

i

v

i

uv

iiii

uv
ufvfuvf

σσπσσ
−−==                                                       

iii فرض با uv +=ε،  تابع توزيع مشترك برايiε وiu  توان نوشتمي 11رابطه را به صورت:  

)
22

)(
exp(

2

2
),(

2

2

2

2

u

i

v

ii

uv

ii

uu
uf

σσ

ε

πσσ
ε −

−
−=                                                                       

  :مي آيد دستبه 12رابطه به صورت  iεتوزيعتابع  ،iuگيري از اين توزيع نسبت به گرالبا انت

  

  با پارامترهاي قبلي  σوλرامترهاي اپعامل كارايي است و رابطه  تابع توزيعبيانگر  Φ(.)باال چگالي  در تابع

  :است ب-13الف و  - 13 به صورت

ب-13   

  
vu σσλ 222  الف -13  =/

uv σσσ +=  

)(طبق تعريف، تابع درستنمايي براي توزيع if ε با حجم نمونهn شودنوشته مي 14 به صورت رابطه:  

)(),|(
1

∏
=

=
n

i

ii fL ελσε                                                                                                                                                      

  :آيدمي دستبهگيري طبيعي از طرفين تابع درستنمايي، تابع لگاريتم درستنمايي به صورت زير با لگارتيم 

)](ln[),|(ln
1

i

n

i

i fL ελσε ∑
=

=                                                                                  

)(تابع چگالي يبا جايگزين if εمحاسبات رياضي الزم، تابع لگاريتم درستنمايي بر  دادن در رابطه باال و انجام

  :آيدمي دستبهحسب پارامترهاي اصلي توزيع 

∑∑
==

−















Φ−+
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=

n

i

i

n

i

i
i nnL

1

2

2
1 2

1
1ln

1
ln

2
ln)],|(ln[ ε

σσ

λε

σπ
λσε                                                   

),;,(با جايگزيني  .بيانگر حجم نمونه است nدر اين تابع βαε iiii QXCB در تابع لگارتيم  =−

نرمال را نصف درستنمايي براي توزيع  لگاريتم حداكثرله ئمسنگاه هزينه  ابتوان درستنمايي و حداكثر سازي آن مي

  .)Behr and Tente, 2008; Green, 2003(آورددست به 17رابطه به صورت 

)
2

exp()](1[
2

2
),()(

2

2

0
σ

ε

σ

λε

πσ
εε ii

iii duuff
−−

Φ−== ∫
∞

 ب -9

 10 رابطه

 11رابطه 

 12رابطه 

 14رابطه 

 15رابطه 

 16رابطه 
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LMax
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1
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βα
σ

βα
σ

λ

σπ
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 فيدتصا هاي پارامترهاي مرزهدندستگاه معادالت تخمين زن ،حداكثر درستنمايي ي از تابعئگيري جزبا مشتق 

  .آيدميدست به بودجه

فرضيه وجود . است دانشگاهدر بودجه كارايي نا، آزمون وجود مذكور درستنمايي حداكثرله ئمس اهداف حليكي از    

. كارايي از كل واريانس استناكه بيانگر سهم واريانس  ل دادتوان تشكيمي زيررا به صورت  بودجهكارايي نامؤلفه 

يه صفر رد ، اگر فرضبنابراين. كارايي وجود نداردناصفر باشد، به كارايي از كل واريانس نزديك نااگر سهم واريانس 

  .نخواهد بودچنين اين ،در غير اين صورت. ريزي حاكم استكارايي در نظام بودجهناشود، 

0:

0:

2

2

2

2

0

≠=

==

σ

σ
γ

σ

σ
γ

α
u

u

H

H
  

2 ( 6شود كه تقريبي از آزمون چي دوآزمون نسبت درستنمايي ناميده مي فرضيه ياد شده آماره آزمون   

lχ(  است

  :شود محاسبه مي زيرفرمول  با استفاده از و 
2

~}ln{ln2 lURR LLD χ−−=  

بعد از تخمين ضرايب مرز تصادفي بودجه و  درستنماييتابع لگاريتم حداكثر ارزش  بيانگر RLlnدر اين رابطه 

با استفاده از  RLln  ،صفر است γهنگامي كه مقدار  ،تربه  عبارت دقيق ؛است γ=0در حالت هاي مربوط آماره

. شودمحاسبه مي تابع حداكثر لگاريتم درستنمايي
URLln  در  تابع لگاريتم حداكثر درستنمايينيز بيانگر ارزش

  .است γ≠0حالت 

 و درجه كارايي را از روابط ituكاراييناميزان  ،نرمالنصف در صورت رد شدن فرضيه صفر و با فرض توزيع    

 γ آماره  مقدار ،كه مشهود استاننهمچ ).Coelli, Rao and Battese, 1998(توان محاسبه كردمي 18و  19
با استفاده  ذكر است كه شايان. ارايي واحدهاي تحت ارزيابي داردكارايي و نمره كناميزان در  اينقش تعيين كننده

   .آيددست ميهب iTEوت براي، نمره هاي متفاΦ(.)از توزيع هاي متفاوت براي تابع توزيع
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6. Chi-square Distribution 

 18 رابطه

 17رابطه 
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   19 رابطه

2
)1(

),;,(

σγγσ

βαε

−=

−=+=

a

itititititit QXCBuv
 

 تصادفي متغيرنرمال استاندارد  چگاليبه ترتيب نشان دهنده تابع توزيع و تابع  φ(.)و Φ(.)ياد شده  در روابط   

  و ساير آماره هاي نشان   γهر دانشگاه با استفاده از مقدار  )TE(است كه ميزان نمره كارايي گفتني. هستند

  .محاسبه مي شود 19داده شده در رابطه 

مرز تصادفي « روشبا استفاده از  دانشگاههاتحليل تجربي عملكرد تخصيص بودجه به  :تحليل تجربي الگو

تصريح مناسب  و )عوامل تعيين كننده بودجه دانشگاه( هاي دانشگاهستاندهكميت و كيفيت نيازمند تعيين  »بودجه

مطالعات تجربي در خصوص تابع هزينه  ،شد نيز اشارهكه در قسمت مرور ادبيات همچنان. است و درآمد تابع هزينه

گوناگون براي دانشگاه در نظر گرفته و از توابع هاي در اين مطالعات ستانده. متنوع است دانشگاههاو درآمد 

اين تنوع و تفاوت در مطالعات مختلف عمدتاً علت . استفاده شده است و درآمد مختلف براي تصريح تابع هزينه

 و درآمد نياز براي تخمين توابع هزينهاطالعات مورد هاي آموزشي و ميزان دسترسي به در نظام ناشي از تفاوت

عالي ديگر هاي آموزشنظر ساختاري با نظامعالي ايران نيز هم از نظر كاركردي و هم از شنظام آموز. است

بنابراين، . تر از كشورهاي پيشرفته استپايينزان دسترسي به اطالعات مورد نياز نيز كشورها متفاوت است و مي

ويژگيهاي نظام به با توجه  بهره جست و بهتر استپيروي كرد و هاي مطالعات قبلي توان دقيقاً از تجربهنمي

  .دكررا تصريح  و درآمد ها را تعيين و تابع هزينهستاندهكميت و كيفيت  موجودعالي ايران و اطالعات آموزش

و دانشجويان در حال تحصيل  آموختگاندانشبا دو رويكرد  دانشگاههاهاي آموزشي در مطالعات قبلي ستانده   

تحليل «مقاله در ) Worthington and Lee, 2008( لي وردينگتون و ،نمونه رايب .گرفته بودمورد توجه قرار 

  در سه سطح كارشناسي،  آموختگاندانش »ي استراليادانشگاههاوري و تغيير فناوري در كارايي، بهره

 Kuo)محققان بيشتر اما .انددر نظر گرفتههاي آموزشي يك دانشگاه را به عنوان ستاندهي ارشد و دكتركارشناسي

and Hu, 2008; Horene and Hu, 2008; Duner and Lwise,1995)  تعداد دانشجويان در حال تحصيل

  هاي دانشگاه به عنوان ستانده را )ارشد و دكتريكارداني، كارشناسي، كارشناسي(تحصيليهاي در دوره

به دو سطح  فقطهاي آموزشي را ستانده )Koshal and Koshal,1999( محققاناز بعضي . اندگرفته در نظر

دانشجويان در  تعداد) Stevens, 2005( استيونز .اندتقسيم كرده 8ارشد و باالترو كارشناسي 7ترو پايينكارشناسي 

شي و درآمدهاي ناشي از هاي آموزهاي تحصيلي مختلف را به عنوان كميت ستاندهسطوح مختلف و گروه

 ,.Abramo et al(آبرامو و همكارانش. ستانده تحقيقات در نظر گرفته استتحقيقاتي را به عنوان قراردادهاي 

تعداد مقاالت علمي را به عنوان كميت و تعداد استنادها به هر مقاله را به عنوان كيفيت ستانده تحقيقات ) 2009

گروههاي تعداد دانشجو در سطوح  و )  Johnes and Johnes, 2008(جونز و جونز. اندمورد توجه قرار داده

                                                             

٧. Undergraduate 

٨. Graduate 
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ستانده آموزشي و درآمدهاي تحقيقاتي از محل قراردادهاي تحقيقاتي و كميت تحصيلي مختلف را به عنوان 

  .اندبخششهاي تحقيقاتي را به عنوان نماينده ستانده تحقيقاتي در نظر گرفته

، كيفيت است خدمات آموزشي در سطوح مختلف تحصيلي تعيين كننده هزينه دانشگاهكه كميت همچنان   

  در نظر گرفتن كيفيت  وضوعم .دارد دانشگاهها) بودجه(خدمات آموزشي نيز نقش اساسي در هزينه و درآمد

ها و كوشال) Duner and Lwise,1995( توسط دونر و لويزعالي در تابع هزينه ابتدا هاي آموزشستانده

)Koshal and Koshal,1995;1999(  سالهاي بعد توسط كوشال و مطرح شده است و در  1990در دهه

هاي الهيات اياالت متحده مورد استفاده هنگام مطالعه تابع هزينه دانشكده) Koshal et al., 2001(همكارانشان

هاي براي كيفيت ستانده تمام محققان قبول موردو  دمعيار استانداريافتن تعريف دقيق و  ،انهفمتأس. قرار گرفت

اما با توجه به . دشوار است افزايش هزينهكيفيت بر  هاياثر كنترلگيري واندازه ،بنابراين .مشكل است دانشگاهها

ها را با استفاده از شاخصهاي ميزان كيفيت ستانده ،ستهاها تابعي از كميت وكيفيت نهادهاينكه كيفيت ستانده

  .گيريمميعالي اندازه و مؤسسات آموزش دانشگاههانهاده به ازاي هر واحد ستانده 

 ،مثال رايب. در نظر گرفته شده استاي براي تابع هزينه چند ستانده هاي گوناگوندر مطالعات مختلف تصريح   

. نداهاستفاده كرد دانشگاههاه در از يك تابع خطي براي تحليل هزين) Verry and Layard,1975(وري و ليارد

. كارگرفته استه تحليل هزينه دانشگاه باي درجه سه را براي تابع هزينه چند جمله) Throsby,1986(دروسبي

ايزدي و . اندهكرد پذير استفادهاز تابع درجه دوم انعطاف) Koshal et al., 2001(كوشال و همكارانش

استيون . انداي با كشش جانشيني ثابت بهره گرفتهتابع هزينه چند ستاندهاز ) Izadi et al., 2002(همكارانش

)Steven, 2001 ( هوو كاو و)Kuo and Ho, 2008 (گ براي تحليل هزينه نهادهاي از تابع ترانسلو  

  . اندعالي استفاده كردهشآموز

  ) تحقيقات، فناوري و خدمات اجتماعي(ها نقش كانوني دارد و ساير كاركرد تدريسعالي ايران در نظام آموزش   

تحقيقات، ، اما امروزه. است تدريسنيز  دانشگاههابر محور آن سازماندهي مي شود و محور تخصيص بودجه به  

الزم شود و دانشگاه محسوب ميكاركردهاي اصلي انتشار كتاب علمي از  از جمله فناوري و ديگر خدمات اجتماعي

  در مقاله حاضر عالوه بر  ،بنابراين. مورد توجه قرار گيرد دانشگاههابه نوعي در تخصيص بودجه به  است

تخصيص بودجه به جاري  الگوياي تحقيقاتي و فناوري نيز در تحليل عملكرد هستانده ،هاي آموزشيستانده

تعداد دانشجويان در قالب هاي آموزشي ستاندهكميت  خصوص،در اين . شده استدر نظرگرفته  ي دولتيدانشگاهها

  تحصيليو گروههاي مختلف ) ارشد و دكتريكارداني، كارشناسي، كارشناسي( مختلف در سطوحدر حال تحصيل 

با توجه به اينكه . 9شده است تعريفدر يك سال معين ) و هنر كشاورزي ،پايه، علوم انساني، علوميفني و مهندس(

در  دانشگاههاهاي آموزشي كارداني و دكتري ندارند، ستاندهمقاطع هاي تحصيلي مختلف در گروه دانشگاهها بيشتر

تحقيقاتي دانشگاه با قرارداهاي آمدهاي تحقيقاتي ناشي از  درمبلغ  .شودخالصه مي 1 جدولنوع به صورت  هشت

                                                             

حكايت از دريافت خدمات آموزشي در دوره بيش از يك سال  آموختگياست كه دانشبه عنوان ستانده اين بوده  آموختگاندانشدليل در نظر نگرفتن تعداد  .9

  را  آموختگاندانشبنابراين، اگر بخواهيم تعداد . نيازمند دريافت حداقل چهار سال خدمات آموزشي است كارشناسيدر دوره  آموختگياي مثال، دانشرب. دارد

با توجه به اينكه دوره تحصيل در سطوح مختلف تحصيل متفاوت است و . ساله در نظر بگيريم بايد دوره مشاهده را چهار ،به عنوان ستانده در نظر بگيريم

  .منطقي نيست آموختگاندانش در نظر گرفتن تعداد ،افتدمشاهدات ساالنه اتفاق مي 
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به  ISIو تعداد مقاالت چاپ شده مجالت  شودگرفته ميستانده تحقيقات در نظر  هنمايندبه عنوان ها ديگر سازمان

  تعداد اختراع  صورت گرفته توسط دانشگاه . گيردعنوان كيفيت تحقيقات انجام شده توسط دانشگاه مد نظر قرار مي

. شوندگرفته ميتوسط دانشگاه به ستانده انتشارات در نظر  شده رتشمنعلمي به عنوان ستانده فناوري و تعداد كتب 

  .داده شده استهاي كيفي مرتبط با آنها نشان شاخصو  دانشگاههاهاي ستانده 1جدول در 
 

  به عنوان متغيرهاي مستقل دانشگاه هايستانده كميت و كيفيت   -1 جدول

  انتشارات  پژوهش  و فناوري  آموزش  

جمع كارداني و 

  كارشناسي

  )نفر(

ارشد و جمع كارشناسي

  )نفر(كتريد

درآمد ناشي از 

  تحقيقات

  )ميليون ريال(

تعداد كتب 

  منتشرشده

 X1 X2  rb book  علوم انساني

  X3  X4  علوم پايه

  X5  X6  فني و مهندسي

  X7  X8  كشاورزي و دامپزشكي

 يار به جمع كارداني و كارشناسينسبت جمع مربي و استاد=Q1  شاخص كيفيت

Q2 =ارشد و دكتري كارشناسي نسبت جمع دانشيار و استاد به  

fs =فضاي آموزشي سرانه  

isi = تعداد مقاالت منتشر

  isiشده درمجالت

Inv =تعداد اختراعات 

 

  

 دانشگاههادر تخصيص بودجه به  10و اقتصاد تنوع اين مقاله به نقش اقتصاد مقياسبراي سادگي تحليل در    

كارايي بررسي نايا  تحليل و كاراييمؤثر بر تخصيص بودجه در سالهاي گذشته  ايعوامل ستانده نشده و فقطتوجه 

 تابع هزينه به صورت ،اي ياد شدهعوامل ستاندهو  ]هزينه از نگاه[ بودجهرابطه بين  لذا، براي تبيين. شده است

ي دولتي در سالهاي دانشگاههااين نوع تصريح بيشتر با منطق تخصيص بودجه به  ،البته. 11شودتصريح ميخطي 

  : شودنوشته مي 1مرز تصادفي بودجه به صورت الگوي ، با اين فرض . اخير سازگار است

itititz

m

z

zitj

n

j

jit uvQXCB ++++= ∑∑
== 11

0 βα  

به ميليون  tدر سال iبراي دانشگاه دولت 12پرداختيبيانگر بودجه  ،به عنوان متغير وابسته، itBدر اين الگو   

مستقل از كه ) 0C(هاي ثابتهزينهبودجه جبراني . 1: توان تقسيم كردبخش ميسه اين بودجه را به . ريال است

  ؛ شودپرداخت مي دانشگاههاطور همسان به تمام ه كيفيت فعاليتها بارتقاي براي  اهستاندهكميت و كيفيت 

nj(ام jدهپرداخت بابت كميت هر واحد ستان. 2 كه هزينه سرانه  )itXبردار( دانشگاههادر ) =2,1,...,

mz(ام zا شاخص كيفيتهاي خاص كه بكيفيت ستانده بابتپرداخت . 3؛ شودناميده مي در ) =2,1,...,

                                                             

 .تحليل نقش اقتصاد مقياس و اقتصاد تنوع در تخصيص بودجه به دانشگاه بحث وسيعي است كه خود مي تواند موضوع مقاله مستقلي باشد . 10

ر چارچوب داده هاي آماري موجود هيچ يك از نظر آماري موجه نيز امتحان شدند، اما  د) از جمله ترانسلوگ( گفتني است كه ساير شكلهاي تابع هزينه  .11

 .اندنبوده

است كه در اينجا ارقام پرداختي بودجه توسط مجلس شوراي در نظر گرفته شده است، چون هدف مقاله تحليل عملكرد تخصيص  به اين نكته الزم توجه .12

  . بايد ارقام عملكردي بودجه در نظر گرفته مي شد ،بود) هزينه( اگر هدف مقاله تحليل عملكرد استفاده از بودجه در دانشگاه . بودجه است

 1الگوي 
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و كيفيت  نوع و واحد متغيرهاي مستقل هر دانشگاه كه شامل كميت. شوندگيري مياندازه) itQبردار( دانشگاهها

  . تعريف شده است 1 ، در جدولهستند هر دانشگاه ستانده هاي

دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقيقات  52 ) سري زماني -مقطعي(هاي تركيبياز داده 1الگوي براي تخمين    

كه در  استاستفاده شده  )ريزيدوره اجراي نظام جديد بودجه( 1387و  1386 ،1385سال متوالي  سهو فناوري در 

تحليل مرز تصادفي و آزمون كارايي ار بروايي و اعتتعداد مشاهده براي  اين. 13را شامل مي شود همشاهد 156كل 

  .استتخمين زده شده  stata10نرم افزار  با استفاده از  ي ياد شدهالگو .كافي است

  

  هايافته

در دهد كه نشان مي  2 پايين جدولبررسي سه سطر . نشان داده شده است 2ل جدودر  1الگوي تخميننتيجه 

)log(داري ابه دليل معن ]كه يك الگوي خطي است[ 1الگوي  2

uσ ي باردوخو پايين بودن احتمالuσ
  

))001.02 =≥ chibarP (ي وابسته به وزارت علوم، دانشگاههاكارايي در تخصيص بودجه به نا

دار بودن معنا ،البته. 14شودرد مي) كارايينانبود (كارايي ناچون فرضيه صفر  ،مشهود استتحقيقات و فناوري 

)log( 2

vσ  گيري و بلكه خطاي اندازه ،كارايي نيستبه نانشان مي دهد كه تمام انحرافات از مرز بودجه مربوط

كارايي به عنوان يك نافرض بر اين است كه عامل . در انحراف از مرز بودجه دارند چشمگيرعوامل تصادفي نقشي 

  . شودتوزيع مي) قسمت مثبت منحني نرمال(متغير نامعين به صورت نصف نرمال

دهد كه به احتمال قوي الگوي جاري تخصيص هاي دانشگاه  نشان ميبررسي ضرايب كميت و كيفيت ستانده   

zPچون به دليل باال بودن را ندارد،جامعيت الزم  دانشگاههابودجه به  ، فرضيه صفر در خصوص ضرايب <

، »مجموع تعداد دانشجويان كارداني و كارشناسي در گروه علوم پايه«هاي آموزشي از جمله بسياري از ستانده

كارداني و  انتعداد دانشجوي مجموع«، »ارشد و دكتري در همان گروهكارشناسيان مجموع تعداد دانشجوي«

متغيرهاي ياد شده  ،ست كه در حال حاضران معنااين بد. ، فرضيه صفر رد نمي شود»كارشناسي درگروه كشاورزي

، fsو  q1فرضيه صفر در خصوص متغيرهاي نشدن با توجه به رد . ندارندنقشي  دانشگاههادر تخصيص بودجه به 

به احتمال قوي تعداد مقاالت نيز در . به احتمال قوي كيفيت آموزشي نيز جايگاهي در تخصيص بودجه ندارد

تعداد اختراعات و انتشار كتب علمي در تخصيص كه رسد اما به نظر مي. ندارندنقشي تخصيص بودجه به دانشگاه 

در حالي كه . دار استالگوي ياد شده منفي و معنا) 0C(ضريب ثابت. ستمورد توجه بوده ا دانشگاههابودجه به 

 دانشگاههاها در طبق تئوري هزينه در اقتصاد خرد اين ضريب بايد مثبت باشد و هزينه ثابت و متوسط قيمت نهاده

له حكايت از اين دارد كه بعضي از متغيرهاي وارد شده در الگو جايگاهي در آن ندارند و بايد ئاين مس. را بيان كند

                                                             

تعداد دانشجويان در گروههاي تحصيلي و . استخراج شده است 1387و  1385،1386رقام مصوب بودجه از قوانين بودجه سالهاي هاي مربوط به اداده .13

استخراج شده است و همچنين، شاخصهاي ) 1387و  1386، 1385مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، ( سطوح تحصيلي از آمار آموزش عالي كشور

ارقام مربوط به فضاي سرانه آموزشي از  گزارشها و بانك اطالعاتي دفتر طرحهاي عمراني . اي آمار آموزش عالي محاسبه شده استكيفي بر اساس داده ه

 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استخراج شده است

بنابراين،  ،باالست) γ( گاماناست كه مقدار پارامتر اين بدان مع و واريانس عامل كارايي بسيار باال و واريانس جمله اخالل پايين استدر الگوي ياد شده  .14

  . باال باشد دتوانكارايي مينا
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  اين در حالي است كه تمام متغيرهاي مستقل وارد شده در تابع بودجه نماينده كميت و كيفيت . حذف شوند

بودجه  دانشگاههااي آنها به ريزي مبتني بر عملكرد بايد بر مبنهاي دانشگاه هستند و طبق رويكرد بودجهستانده

به كميت و  دانشگاههاه حكايت از اين دارد كه در روش جاري تخصيص بودجه به ئلاين مس.  تخصيص داده شود

  .نشده استالزم  هتوجها كيفيت خيلي از ستانده
  

  الگوي اول - هزينه براي جبرانبودجه : بودجهنتايج تخمين مرز تصادفي   -2 جدول

 
  

 2مرز تصادفي بودجه به صورت الگوي  ،درآمد مورد توجه قرار دهيمبه مثابه گر تخصيص بودجه به دانشگاه را ا   

ثابت  أاز جمله عرض از مبد يب اكارايي و تفسير ضرناعامل در عالمت  1تفاوت اين الگو با الگوي . 15آيددر مي

 أعرض از مبدكارايي با عالمت منفي ظاهر مي شود و منظور از نابه تخصيص بودجه، عامل  يدرآمد با نگاه. است

)0R( منافع جانبيكيفي و ارتقاي طور همسان بابت ه مبلغ پولي است كه دولت ب)فعاليتهاي علمي،  )سرريزها

نهايي اين عوامل براي ها و كيفيت آنها مطلوبيت ضرايب ستانده .كندپرداخت مي دانشگاههاآموزشي و فناوري به 

دولت به عنوان نماينده جامعه به اندازه مطلوبيت نهايي هر ستانده به آن بودجه  ،در واقع .دهندجامعه را نشان مي

  .كندپرداخت مي

                                                             

نيز امتحان شدند، اما در چارجوب داده هاي موجود هيچ يك از آنها از نظر ) از جمله درجه دو( ساير شكلهاي تابع درآمد . اين الگو يك الگوي خطي است .15

 .نبوده اندآماري موجه 

Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01) = 9999....77776666            Prob>=chibar2 = 0000....000000001111
                                                                              
                        lambda        2222....555500005555888877774444            9999999966662222....444433334444                                                                                    ----11119999555522223333....55551111                11119999555522228888....55552222
                        sigma2        3333....77778888eeee++++00009999            6666....55552222eeee++++00008888                                                                                        2222....55551111eeee++++00009999                5555....00006666eeee++++00009999
                    sigma_u            55557777111133337777....6666            6666666699990000....666666663333                                                                                        44445555444422220000....11115555                77771111888877777777....99992222
     sigma_v        22222222888800001111....44447777            4444111122226666....111155557777                                                                                        11115555999999992222....99998888                33332222555500008888....44446666
                                                                              
                /lnsig2u        22221111....99990000666644444444            ....2222333344441111999944447777                99993333....55554444            0000....000000000000                    22221111....44444444777744442222                22222222....33336666555544445555
    /lnsig2v        22220000....00006666999911116666            ....3333666611119999222200003333                55555555....44445555            0000....000000000000                    11119999....33335555999988881111                22220000....77777777888855551111
                                                                              
       _cons              ----33336666000066662222....5555            11111111666633337777....88882222                ----3333....11110000            0000....000000002222                    ----55558888888877772222....2222                ----11113333222255552222....8888
          rb              ....3333000033339999000088886666            ....0000999911115555444400009999                    3333....33332222            0000....000000001111                    ....1111222244444444999911117777                ....4444888833333333222255555555
        book              555500005555....1111888855558888            111155553333....6666999999992222                    3333....22229999            0000....000000001111                        222200003333....999944441111                888800006666....4444333300007777
         inv          ----1111111133338888....888800008888            222266668888....6666333388889999                ----4444....22224444            0000....000000000000                    ----1111666666665555....33333333            ----666611112222....2222888855554444
         isi          ----11113333....88884444222266668888            44445555....33335555555511117777                ----0000....33331111            0000....777766660000                ----111100002222....7777333377772222                77775555....00005555111188883333
          fs              11114444....00002222555566662222                555566666666....999944446666                    0000....00002222            0000....999988880000                ----1111000099997777....111166668888                1111111122225555....222211119999
          q2              666622226666999999994444....4444                    111177774444444455550000                    3333....55559999            0000....000000000000                    222288885555000077778888....8888                999966668888999911110000....1111
          q1              222222227777111177778888....6666            111144449999888855554444....5555                    1111....55552222            0000....111133330000                ----66666666555533330000....77776666                        555522220000888888888888
          x8              99994444....66664444999911118888            11115555....00003333999988887777                    6666....22229999            0000....000000000000                    66665555....11117777111155558888                111122224444....1111222266668888
          x7              7777....999999998888555577773333            4444....000055551111444411112222                    1111....99997777            0000....000044448888                    ....0000555577779999555511114444                11115555....99993333999911119999
          x6              55559999....22222222555500007777            11111111....11118888111188883333                    5555....33330000            0000....000000000000                    33337777....33330000999900009999                88881111....11114444111100005555
          x5              11113333....44442222888877771111            4444....666677775555888811114444                    2222....88887777            0000....000000004444                        4444....22226666444422228888                22222222....55559999333311113333
          x4              3333....222277774444777755553333            22226666....22226666000088889999                    0000....11112222            0000....999900001111                ----44448888....11119999555566665555                55554444....77774444555511115555
          x3              6666....555555559999999999994444            8888....000011112222888822226666                    0000....88882222            0000....444411113333                ----9999....111144444444888855557777                22222222....22226666444488884444
          x2              44442222....88882222444422223333            6666....222277772222222200008888                    6666....88883333            0000....000000000000                    33330000....55553333000099993333                55555555....11111111777755553333
          x1              4444....999933339999999999994444            2222....555588885555888866668888                    1111....99991111            0000....000055556666                ----....1111222288882222111144445555                    11110000....0000000088882222
                                                                              
           b        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = ----1111888866661111....6666888899991111                       Prob > chi2     =                 0000....0000000000000000
                                                  Wald chi2( 11115555)   =             1111666644441111....55554444
Stoc. frontier normal/half-normal model           Number of obs   =                             111155555555
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اين بررسي  .استنشان داده شده  3در جدول ، 16نظري و فرضييك الگوي به عنوان  ،2الگوي نتايج تخمين    

كارايي در تخصيص بودجه به نا، دانشگاههابا نگاه درآمدي به بودجه تخصيص يافته به   دهد كهنشان مي جدول

 1به  0.005از uσي باردو خاحتمال چون . روداز بين ميي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاهها

))000.12 =≥ chibarP (كارايي نافرضيه صفر و يابد افزايش مي) با توجه . شودمينرد ) كارايينانبود

خطي از مرز بودجه  اتانحراف متما توانمي ،شودمينرد نيز لگاريتم عامل شوكهاي تصادفي به اينكه فرضيه صفر 

   .نسبت داد ينععوامل تصادفي و نام را به

اما  ،منفي است هالگوي يادشد) 0R(ضريب ثابتكه  دهدمي نشان 3جدول نتايج تخمين الگوي درآمد در    

طبق تئوري درآمد در اقتصاد خرد اين ضريب بايد مثبت باشد و درآمدهاي همسان پرداختي به . نيست دارمعنا

از اين دارد كه ه حكايت ئلاين مس. سازدمنعكس هاي دانشگاه براي جامعه را بابت منافع جانبي فعاليت دانشگاهها

اين در حالي است كه تمام . جايگاهي در الگو ندارند و بايد حذف شوند هاي وارد شده در الگوي از متغيربعض

سازي آنها براي فراهمدولت دهند و رهاي مستقل وارد شده در تابع بودجه كميت و كيفيت ستانده را نشان مييمتغ

  .  كندبودجه پرداخت بايد  وسيله دانشگاهه ب

رسد در اين رويكرد نيز تصريح خطي الگو با توجه به باال بودن قدر مطلق آماره لگاريتم درستنمايي، به نظر مي   

دهد كه در اين رويكرد نيز نشان مي ي دانشگاههاضرايب كميت و كيفيت ستاندهداري امعنبررسي . درست است

فرضيه صفر در  چون ،صادق است دولتيي دانشگاههاالگوي جاري در تخصيص بودجه به نداشتن  جامعيت

مجموع «، »تعداد دانشجويان كارداني و كارشناسي در گروه علوم پايه مجموع«بعضي از ضرايب از جمله خصوص 

كارداني و كارشناسي  انمجموع تعداد دانشجوي«و  »ارشد و دكتري در همان گروهكارشناسيان تعداد دانشجوي

ها در تخصيص بودجه به اين ستانده ست كه به احتمال زيادابدان معن اين. شودنمي رد »درگروه كشاورزي

جمع كردن مقاطع از ضرايب اين متغيرها ناشي  نبودن داراته شود معنگف ممكن است. ندارندنقشي  دانشگاهها

عدم رد فرضيه صفر در خصوص به با توجه . دارداما تخمين مجزا نيز همين نتيجه را  ،استمختلف با يكديگر 

نبودن  دارامعن. گرفته استندر تخصيص بودجه مورد توجه قرار نيز كيفيت آموزشي به احتمال قوي  ،fsمتغير 

نقشي در تخصيص بودجه به نشان مي دهد كه به احتمال زياد اين متغير نيز نيز   ISIتعداد مقاالت ضريب 

انتشار اثر اما  ،گذاردبرجاي مي برآن اثر منفي جهاثرمثبت بر تخصيص بودجاي هتعداد اختراع ب ندارد؛ دانشگاهها

   .مهم است دانشگاههاكتب علمي در تخصيص بودجه به 

معنادار نبودن ضرايب برخي متغيرها و اثر منفي برخي ديگر از متغيرها بر تخصيص بودجه به دانشگاهها    

انتخاب نادرست . 2 انتخاب نادرست الگوي تحليل؛. 1:چهار اتفاق محتمل است ،در اين خصوص. غيرمنتظره است

كننده بودجه سازمان توزيع توجهيبي. 4گيري نادرست متغيرها؛ اشتباه آماري و اندازه. 3متغيرها به عنوان ستانده؛ 

با توجه به اينكه ). نشگاههاي داكميت و كيفيت ستانده( به متغيرهاي يادشده به عنوان عوامل تعيين كننده بودجه

                                                             

لذا، الگوي بودجه به مثابه درآمدها يك الگوي نظري و  ،كنداست كه  در حال حاضر دولت  بودجه را  به مثابه هزينه به دانشگاهها پرداخت مي گفتني .16

  .فرضي است

 2الگوي 
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ها و آوري دادهعالي بوده و دقت الزم در جمعهاي دانشگاه مطابق با تئوريهاي اقتصاد آموزشانتخاب الگو و ستانده

چون بررسي فرمولهاي  ،گيري متغيرها به عمل آمده است، احتمال اتفاق چهارم بيشتر از سه اتفاق ديگر استاندازه

دهد كه متغيرهايي مانند ريزي كشور نشان ميهها توسط سازمان مديريت و برنامهتخصيص بودجه به دانشگا

صحت و سقم هر چهار اتقاق  ،در هر صورت. و تعداد اختراعات در فرمولهاي اين سازمان جايي ندارند ISIمقاالت 

  .شودمند توصيه ميتوان مجدداً بررسي كرد و تحقيق جديدي انجام داد كه به محققان عالقهرا مي
  

 الگوي دوم -به عنوان درآمدبودجه : بودجهنتايج تخمين مرز تصادفي  -3جدول

 
     

  تخصيص مبتني «رويكرد  .1 :به صورت زير خالصه كردتوان مي ]البته با احتياط[را تحليل تجربي هاي يافته      

 ،شودان اجرا نميدقيق در ايرطور كامل و هبه عنوان يك رويكرد جديد و مطلوب تخصيص بودجه ب» بر ستانده

توجهي هاي مختلف تحصيلي ، به تفاوت هزينه درگروهدهد كه اوالًداري ضرايب الگوها نشان ميچون بررسي معنا

ه قرار نگرفته است؛ هاي تحقيقاتي و فناوري، مورد توجها، از جمله ستاندهكميت بسياري از ستانده نشده است؛ ثانياً،

در تخصيص  ،از جمله نسبت استاد به دانشجو در سطوح مختلف و فضاي آموزشي سرانه هاي كيفي،ثالثاً، شاخص

Likelihood-ratio test of sigma_u=0: chibar2(01) = 0000....00000000            Prob>=chibar2 = 1111....000000000000
                                                                              
                        lambda        1111....55557777eeee----00006666            33334444000011119999....11118888                                                                                    ----66666666666677776666....33337777                66666666666677776666....33337777
                        sigma2        1111....66669999eeee++++00009999            1111....99992222eeee++++00008888                                                                                        1111....33331111eeee++++00009999                2222....00006666eeee++++00009999
                    sigma_u        ....0000666644443333777799995555            33333333999933339999....00003333                                                                                                                    0000                                            ....
     sigma_v        44441111000088886666....22228888            2222333333333333....555544444444                                                                                        33336666777755557777....99999999                44445555999922224444....22222222
                                                                              
                /lnsig2u    ----5555....444488885555999911119999                1111000055554444333344442222                ----0000....00000000            1111....000000000000                    ----2222000066666666444477778888                    2222000066666666444466668888
    /lnsig2v        22221111....22224444666688886666            ....1111111133335555999922224444            111188887777....00004444            0000....000000000000                    22221111....00002222444422222222                    22221111....4444666699995555
                                                                              
       _cons          ----11116666333377770000....55553333            22229999777711112222....99997777                ----0000....55555555            0000....555588882222                ----77774444666600006666....88887777                44441111888866665555....88882222
          rb              ....3333999977776666777700009999            ....0000999977772222444400004444                    4444....00009999            0000....000000000000                    ....2222000077770000888833331111                ....5555888888882222555588886666
        book              333399990000....2222555511116666                111166667777....999900003333                    2222....33332222            0000....000022220000                    66661111....11116666777788881111                777711119999....3333333355554444
         inv          ----1111000022225555....222200005555            222255556666....6666555522228888                ----3333....99999999            0000....000000000000                ----1111555522228888....222233336666            ----555522222222....1111777755551111
         isi          ----11116666....11118888444411117777            44442222....88881111333377778888                ----0000....33338888            0000....777700005555                ----111100000000....0000999977776666                66667777....77772222999922229999
          fs              333377778888....0000222277771111            777755557777....6666222211114444                    0000....55550000            0000....666611118888                ----1111111100006666....888888884444                1111888866662222....999933338888
          q2              888800001111555566665555....8888            111199997777777700005555....6666                    4444....00005555            0000....000000000000                    444411114444000066669999....9999                    1111111188889999000066662222
          q1              333333337777111122222222....2222                    111199999999333311119999                    1111....66669999            0000....000099991111                ----55553333555533335555....77776666                777722227777777788880000....2222
          x8              111100008888....7777666688884444            11115555....11116666999911112222                    7777....11117777            0000....000000000000                    77779999....00003333777744446666                111133338888....4444999999993333
          x7              6666....000022226666666644443333            4444....000066666666000077771111                    1111....44448888            0000....111133338888                    ----1111....99994444222277771111                        11113333....999999996666
          x6              55552222....66663333444411111111            11111111....99993333111199995555                    4444....44441111            0000....000000000000                    22229999....22224444777799992222                    77776666....0000222200003333
          x5              11119999....00003333888899991111                4444....77777777555566667777                    3333....99999999            0000....000000000000                    9999....666677778888777766665555                22228888....33339999999900005555
          x4              11113333....88886666999900006666            22225555....00006666666677779999                    0000....55555555            0000....555588880000                ----33335555....22226666000099995555                66662222....99999999999900006666
          x3                  3333....55558888555511113333            8888....000022221111111111115555                    0000....44445555            0000....666655555555                ----11112222....11113333555599997777                11119999....33330000666622223333
          x2              33339999....88887777444400004444            7777....111144440000888811112222                    5555....55558888            0000....000000000000                        22225555....8888777788883333                55553333....88886666999977777777
          x1              7777....444422228888444433333333            2222....777700002222555522222222                    2222....77775555            0000....000000006666                    2222....111133331111555588887777                11112222....77772222555522228888
                                                                              
           b        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood =     ----1111888866666666....555566667777                       Prob > chi2     =                 0000....0000000000000000
                                                  Wald chi2( 11115555)   =             2222222255553333....44443333
Stoc. frontier normal/half-normal model           Number of obs   =                             111155555555

Iteration 1:   log likelihood =     ----1111888866666666....555566667777  
Iteration 0:   log likelihood =     ----1111888866666666....555566667777  

note: inv dropped because of collinearity
. frontier b x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 q1 q2 fs isi  inv inv book rb
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ي دولتي دانشگاههادر  اهزينه رفتار بهينه و كار مثابهبه  دانشگاههاتخصيص بودجه به  .2. اندنداشته نقشي بودجه

طور بهينه هداده شود، آنها بي دولتي تخصيص دانشگاههابه »  درآمدي«اما اگر بودجه با نگاه . كندرا تضمين نمي

  .رفتار خواهند كرد او كار

  

  و پيشنهاد گيرينتيجه

 منـابع  تضـمين ضمن  كه يي استي دولتي الگودانشگاههايك الگوي مطلوب تخصيص بودجه به از لحاظ نظري 

آنها قرار دهد و آنها را به رقابت سالم بـا   ردر اختيانه و عادال شفافطور ه را ب بودجه، دانشگاههاو كافي براي  الزم

و بودجه را با نگاه شبه بازاري و  پيروي كند» ستاندهتخصيص مبتني بر « ويكرداز ر دولت اگر. دكنتشويق يكديگر 

  .شودور خودكار محقق ميطه اين اصول ب هاي دانشگاه به آن اختصاص دهد، خريد ستانده مثابهبه 

تخصـيص مبتنـي بـر    «ايران رويكرد  كشور دركه  نتيجه رسيد دينتوان بميدر اين مقاله  هاي پژوهشاز يافته   

 نيستند دارمعنامنظر هزينه و درآمد  از هر دوها چون ضرايب بعضي از ستانده ،شوداجرا نمي جامعطور ه ب  »ستانده

 انتظـار ي دولتي دانشگاههارفتار بهينه و كارا از  ،پذيردهزينه صورت ميو به دليل اينكه تخصيص بودجه به مثابه 

  .شودنمينيز مشاهده  رود ونمي

آنها براي توسعه  ةنگيزا دانشگاههادر تخصيص بودجه به » تخصيص مبتني بر ستانده«از رويكرد  نكردن پيروي   

كـارايي در تخصـيص نيـز    ناكنـد و  عالي، تحقيقات و فناوري را تضعيف مـي هاي آموزشهاي خود در زمينهستانده

علوم، تحقيقات و فناوري در كشور را توسعه شود و در بلند مدت عالي ميموجب اتالف منابع مالي در نظام آموزش

  .سازدمختل مي

 طور كامل اجرا كنـد هب را» مبتني بر ستاندهتخصيص «رويكرد اوالً،  دولت بايد هئلمساين از گريز براي  ،بنابراين   

ي هـا ستاندهتضميني خريد مثابه بودجه به «به را  »براي دانشگاه هزينهكمك « به مثابهنگاه خود از بودجه ثانياً، و 

ه مي تواند موضـوع مطالعـه ديگـري    ئلاين مس. طراحي كند خصوصتغيير دهد و الگوي جديدي در اين  »دانشگاه

  .شودمند به موضوع دنبال هباشد كه پيشنهاد مي شود توسط محققان عالق
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