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ده  :در این پژوهش ،با برآورد تابع هزینه  75دانشگاه دولتی ایران وابسته به وزارت علوم،
چکي 
صرفههای اندازه و ابعاد اقتصادی دانشگاههای دولتی برآورد و تحلیل میگردد .به این منظور،
برای برآورد تابع هزینه دانشگاهها از فرم تابع هزینه درجه دوم استفاده میشود و مدل پژوهش
با تکنیک دادههای تابلویی تخمین زده میشود .ﻧﺘﺎﯾﺞ بررسی نشان میدهد که صرفههای عام و
خاص مقیاس اقتصادی در دانشگاههای دولتی وجود ندارند و در متوسط آنها ،شکاف معناداری
با مقیاس مطلوب اقتصادی وجود دارد .مقیاس اقتصادی دانشگاهها در مقاطع آموزشی متفاوت
است و مقاطع مختلف بین  1/25تا  2برابر وضع موجود آنها هستند .با سیاست رشد شتابان
دانشگاههای جدید در دو دهه گذشته ،دانشگاههای بسیاری با مقیاس کوچک ایجاد شدهاند که
کمی و کیفی ،و شکاف بسیار معناداری تا مقیاس اقتصادی
هنوز ظرفیت زیادی برای گسترش ّ
دارند .بررسی صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ناشی از ابعاد نشان میدهد که صرفهجویی
ناشی از ابعاد در دانشگاههای دولتی ایران وجود دارد .از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که هزینه
متوسط دانشگاههای غیرجامع ،باالتر از هزینه متوسط دانشگاههای جامع است.

فصلنامه علمي  -پژوهشي

دريافت1397/02/09 :

negar64_diba@znu.ac.ir

فصلنامه علمی -پژوهشی

مقدمه

نظام آموزش عالی ،یکی از عوامل اثرگذار در روند رشد و توسعه اقتصادی است .به همین منظور ،بخش
قابلتوجهی از منابع عمومی و خصوصی ،در حوزه آموزش مصرف یا سرمایهگذاری میشود .آموزش عالی در
کمی بسیار شتابانی را تجربه نموده و تعداد دانشجویان آموزش عالی
ایران ،در چهل سال گذشته ،تحولهای ّ

به بیش از  4/5میلیون نفر در سال  1395رسیده است (موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.)1396 ،
با گسترش شتابان آموزش عالی ،شاخص سهم مخارج آموزش عالی از تولید ناخالص م ّلی مستمر افزایش
یافته است و به حدود  1/2از مخارج تولید ناخالص ملّی رسیده است (سازمان برنامه و بودجه .)1393 ،اندازه

این شاخص ،که یکی از نماگرهای اندازه آموزش عالی است ،با وجود توسعهنیافته بودن ایران ،به حدود 85
درصد متوسط این شاخص در کشورهای  OECDمیرسد که از تعداد بسیاری از کشورهای توسعهیافته
سال بیست و سوم

بیشتر است .با توجه به هزینهکرد بخش قابلتوجهی از منابع مالی در آموزش عالی ،توجه به اقتصاد آموزش
عالی و مدیریت اقتصادی گسترش آن ،شرط بقا و توسعه این بخش مهم است .تعداد دانشجویان کشور
از  2/2میلیون نفر در سال  ،۱۳۸۲به  4/5میلیون نفر در سال  1395افزایش یافته است (موسسه پژوهش
و برنامهریزی آموزش عالی .)1396 ،در این دوره ،تعداد موسسههای آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت

شماره 3

علوم از  44واحد به  143واحد ،واحدهای دانشگاه پیامنور از  256به  520مرکز ،و موسسههای آموزش عالی
غیردولتی و غیرانتفاعی از  75به  353واحد افزایش یافته است (موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی،
 .)1395همچنین ،واحدهای دانشگاه جامع علمی-کاربردی از حدود  400واحد در سال  ،1390به نزدیک
 1000واحد در سال  1396افزایش یافته است .در مجموع ،تعداد موسسههای آموزش عالی از حدود 900
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موسسه در سال  1385به  2640موسسه در سال  1395افزایش یافته است (موسسه پژوهش و برنامهریزی
آموزش عالی.)1395 ،
بررسی ادبیات صرفههای مقیاس نشان میدهد که توجه به اندازه اقتصادی دانشگاهها و دارا بودن
صرفههای مقیاس در کشورهای مختلف ،بهویژه کشورهای توسعهیافته ،مورد توجه جدی بوده است .قرار
گرفتن دانشگاهها در مقیاس اقتصادی ،فعالیت دانشگاهها را در پایینترین هزینه قرار میدهد و از طرفی،
بسیاری از دستاوردها و بروندادهای دانشگاهها ،مانند ارتباط گسترده با بخش صنعت و جامعه ،پس از
دستیابی به مقیاس اقتصادی نمایانتر میشوند .در ایران ،توجه به مقیاس اقتصادی فعالیت دانشگاهها
و دستیابی به صرفههای مقیاس کمتر توجه میشود و در مواردی هم فراموش میشود؛ شاهد این ادعا
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گسترش بیرویه دانشگاههاست .از پیامدهای گسترش سریع دانشگاهها ،کاهش نسبت تعداد دانشجو به

موسسه آموزش عالی از  2700به  1700نفر در هر واحد آموزش عالی در فاصله سالهای  1385تا 1395

است .این پژوهش با تمرکز بر اندازهگیری صرفههای مقیاس در دانشگاههای دولتی ایران ،شکاف اندازه آنها
را از حد مطلوب تحلیل میکند.
هزینه میتوان برای سنجش کارایی ،تعیین مقیاس اقتصادی موسسهها ،و کاربردهای سیاستگذاری مالی
و بودجهای استفاده نمود .تابع تولید و تابع هزینه دانشگاه ،رابطهای همزادی دارند و با بررسی ویژگیهای
ساختار هزینهای دانشگاهها میتوان به ساختار تولید آنها پی برد .بهطور معمول ،اثربخشی آموزشی و
پژوهشی دانشگاه پس از دستیابی به مقیاس اقتصادی رخ میدهد؛ از اینرو ،رسیدن به مقیاس اقتصادی
از شرایط الزم اثربخشی درونی و بیرونی دانشگاههاست .این پژوهش در پی آن است كه صرفههای مقیاس
اندازه و ابعاد را در دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم (بهاستثنای دانشگاه پیامنور و علمی-کاربردی) با
استفاده از تابع هزینه برآورد نماید.

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ...

یكی از ابزارهای مناسب در تحلیل اقتصاد آموزش« ،تابع هزینه» موسسههای آموزش عالی است .از تابع

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

پژوهشی آمریکا میپردازند .آنها  147دانشگاه (خصوصی و دولتی) را در سه مقطع (کارشناسی،
کارشناسی ارشد ،و دکتری) مورد بررسی قرار میدهند و با استفاده از دادههای مقطعی ،تابع هزینه
ترانسلوگ 2را بر اساس روشهای آماری و اقتصادسنجی استخراج میکنند .نتایج پژوهش حاکی از

وجود بازدهی فزاینده و صرفههای ناشی از مقیاس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

همچنین ،نتایج نشان میدهد که هزینه موسسههای ارائهدهنده رشته پزشکی بیشتر از موسسههای

بدون رشته پزشکی است ،و نوع موسسه (عمومی و خصوصی) تاثیر کمتری بر اجزای هزینه دارد.

مصطفی دینمحمدی و همکاران

دی گروت و همکاران )1991( 1به بررسی ساختار هزینه و استخراج تابع هزینه برای دانشگاههای

داندر و لوئیس )1995( 3به بررسی نوع بازده نسبت به مقیاس و صرفههای ناشی از مقیاس در 186

دانشکده از  28دانشگاه ترکیه در سه گروه از رشتههای دانشگاهی (اجتماعی ،بهداشت ،و علوم
مهندسی) با چهار خروجی (دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،کارشناسی ،دکتری ،و مخارج پژوهشها)
میپردازند .نتایجشان نشان میدهد که برای همه مقاطع ،بازده فزاینده و صرفههای ناشی از مقیاس
وجود دارد .عالوه بر آن ،یافتهها نشان میدهند که پژوهشها ،گرانترین و آموزش کارشناسی،
1. De Groot et al
2. Translog
3. Dundar & Lewis
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ارزانترین ستاندهها هستند؛ افزون بر این ،آموزش رشتههای علوم اجتماعی ارزانتر از دیگر علوم است.
گلس و همکاران ،)1995( 1کارایی را در آموزش و پژوهش دانشگاههای انگلستان برآورد میکنند .آنها
به بررسی هزینههای آموزشی دانشگاههای انگلستان با استفاده از روشهای تابع هزینه ترانسلوگ

میپردازند .این پژوهش ،دو ورودی (هزینه واحد سرمایه فیزیکی و هزینه واحد نیروی انسانی) ،با سه
خروجی (شاخص پژوهشها ،تعداد دانشجویان کارشناسی ،و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد) دارد.

نتایج این پژوهش نشان میدهد که اقتصاد مقیاس خاص برای دو ستانده پژوهشها و آموزش دوره
کارشناسی وجود دارد؛ ضمن اینکه اقتصاد مقیاس برای نهادهها وجود دارد.

هاشیموتو و کوهن ،)1997( 2با بررسی دامنه فعالیتها و صرفههای اقتصادی در دانشگاههای

خصوصی ژاپن ،با استفاده از تابع هزینه انعطافپذیر درجه دوم ،تابع هزینه چندمحصولی (دانشجویان

سال بیست و سوم

تحصیالت تکمیلی ،کارشناسی ،و مخارج پژوهشها) را برای  94دانشگاه خصوصی ژاپن برآورد
میکنند .نتایج آنها نشان میدهد که مقیاس و صرفههای اقتصادی در همه مقاطع وجود دارد.

یافتهها همچنین نشان میدهند که هزینه نهایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،بسیار باالتر از هزینه
نهایی دانشجویان کارشناسی است .افزون بر این ،صرفههای اقتصادی برای سطح خاصی از محصوالت

در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشگاههای کوچک وجود دارد ،ولی در مورد

شماره 3

پژوهش ،صرفههای اقتصادی برای دانشگاههای بزرگ است .فیلیپینی و لیپوری ،)2007( 3ساختار
هزینهها و استفاده از ظرفیت و مقیاس اقتصادی را در  12دانشگاه سوییس در گروههای تحصیلی
مختلف تجزیهوتحلیل میکنند .برای این منظور ،تابع هزینه درجه دوم برای دورههای 1994-2002
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برآورد میشود .نتایج نشان میدهد که تفاوت هزینه بین گروههای تحصیلی مختلف بسیار بزرگتر
است.

ساو ،)2004( 4هزینههای آموزش عالی و صرفههای ناشی از مقیاس را در دانشگاههای آمریکا

بر اساس توابع هزینه چندمحصولی برای  2189دانشگاه دولتی و خصوصی در سالهای -1997

 1994با یک ورودی (دستمزد نیروی انسانی) و چهار خروجی (تعداد دانشجویان دوره کارشناسی،
تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ،تعداد دانشجویان دوره دکتری ،و درآمد پژوهشها) مورد
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1. Glass et al
2. Hashimoto & Cohn
3. Filippini & Lepori
4. Sav

تجزیهوتحلیل قرار میدهد .طبق یافتهها ،اقتصاد مقیاس شعاعی 1در موسسههای عمومی محدود

است .همچنین ،اقتصاد مقیاس شعاعی در موسسههای خصوصی وجود دارد؛ ضمن اینکه وجود
اقتصاد مقیاس ستانده خاص در تمام موسسهها مورد تایید قرار گرفت .لنتون ،)2008( 2ساختار هزینه

و تحلیل مرزی تصادفی بررسی میکند .نهادهها در این پژوهش ،متوسط دستمزد مدرسان ،دستمزد
متوسط نیروی کار پشتیبانی ،و نسبت دانشجو به استاد هستند .ستاندههای این پژوهش ،تعداد

دانشجویان در مقاطع مختلف و وجوه پژوهشهاست .نتایج نشان میدهد که کارایی مقیاس در بین
تمامی دورههای تحصیلی وجود دارد .هورن و هو ،)2008( 3کارایی هزینهها را در دانشگاههای استرالیا

کمیت آموزشی با استفاده از روشهای تابع
در گروههای آموزشی  36دانشگاه و در دو بُعد کیفیت و ّ

هزینه ترانسلوگ و تحلیل مرز تصادفی برای دورههای  1995-2002ارزیابی میکنند .نهادههای مورد
استفاده در این پژوهش ،متوسط دستمزد اعضای هیئتعلمی ،متوسط دستمزد نیروی انسانی اداری

و پشتیبانی ،و ستاندههای این پژوهش تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف رشتههای علوم پایه و

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ...

آموزش عالی را در  96دانشکدۀ دانشگاههای انگلستان با استفاده از روشهای تابع هزینه درجه دوم

رشتههای فنی و مهندسی هستند .نتایج آنها نشان میدهد که دانشگاههای استرالیا با کارایی کامل
تصادفی و روش مرزی تصادفی در  121دانشگاه انگلستان بررسی میکنند .نتایج نشان میدهد که
اقتصاد مقیاس به روش تخمین بستگی دارد .در روش اثرهای تصادفی اقتصاد مقیاس وجود دارد،
اما در روش مرزی تصادفی وجود ندارد .النگالنگ و همکاران ،)2009( 5با برآورد تابع هزینه کل

چندمحصولی برای آموزش عالی ،به بررسی نوع بازده نسبت به مقیاس و صرفههای ناشی از مقیاس
در دانشگاههای پژوهشهای چین با استفاده از تابع هزینه انعطافپذیر درجه دوم میپردازند .شواهد
بیانگر آن است که واحدهای مورد بررسی بهطور میانگین در ارائه خدمات آموزشی در سطح کارشناسی

مصطفی دینمحمدی و همکاران

فعالیت نمیکنند .جونز و همکاران ،)2008( 4هزینههای آموزش عالی را با استفاده از روشهای اثرهای

 .1در حالت کلی ،مدلهای اندازهگیری کارایی به دو گروه مدلهای شعاعی و غیرشعاعی تقسیم میشوند.
در مدلهای شعاعی ،نهادهها و ستاندهها متناسب باهم تغییر میکنند .برای مثال ،اگر دو نهاده X1و X2در
نظرگرفته شود ،هر دو به یک مقدار ( )θکاهش مییابند .در مدلهای غیرشعاعی برخالف مدلهای شعاعی،
نهادهها و ستاندهها متناسب باهم تغییر نمیکنند.

2. Lenton
3. Horne & Hu
4. Johnes et al
5. Longlong et al
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و کارشناسی ارشد ،در حالت بازده فزاینده و دارای صرفههای ناشی از مقیاس هستند .آگاسیستی و
دالبیانکو ،)2007( 1به بررسی نوع بازده نسبت به مقیاس صرفههای ناشی از مقیاس در  57دانشگاه

دولتی ایتالیا میپردازند .آنها تابع هزینه انعطافپذیر درجه دوم را با دو نهاده (مخارج جاری ساالنه
دانشگاه ،هزینه سرمایه و استهالک) و سه خروجی (دانشآموختگان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و

دکتری ،و مخارج پژوهشها) برآورد میکنند .نتایج نشان میدهد که دانشجویان دوره کارشناسی در
رشتههای آموزشی نظری ،ارزانتر از دانشجویان دوره کارشناسی رشتههای فیلدی و آزمایشگاهمحور
هستند .دوره دکتری گرانترین ستانده دانشگاه است و کارایی مقیاس نیز وجود ندارد .اولیوارس و
وتزل ،)2014( 2مقیاس اقتصادی  154موسسه آموزش عالی آلمان را با استفاده از روشهای تابع

هزینه فاصلهای و مرزی تصادفی بیزین 3در دوره  2001-2007بررسی میکنند .در این پژوهش،
سال بیست و سوم

نهادههای مورد استفاده مخارج ساالنه دانشگاهها ،مخارج نیروی انسانی ،و ستاندههای این پژوهش
تعداد دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ،و درآمد پژوهشها هستند .نتایج نشان میدهد که

اقتصاد مقیاس در تمامی گروههای علمی وجود دارد .کوهن و همکاران ،)1989( 4با در نظرگرفتن
موسسههای آموزش عالی به عنوان شرکتهای چندمحصولی ،تابع هزینه انعطافپذیر درجه دوم را

با یک ورودی (متوسط هزینه حقوق اعضای هیئتعلمی) و سه خروجی (دانشآموختگان تحصیالت

شماره 3

تکمیلی ،کارشناسی ،و مخارج پژوهشها) برآورد میکنند .نتایج نشان میدهد که مقیاس اقتصادی
برای دانشگاههای خصوصی و دولتی تا سطوح خاصی رعایت میشود؛ با این تفاوت که در دانشگاههای

خصوصی ،صرفههای ناشی از مقیاس در تمامی مقاطع وجود دارد ،ولی در دانشگاههای دولتی فقط
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در مقطع کارشناسی ارشد و فعالیتهای پژوهشی وجود دارد .آگاسیستی و بیانکو ( ،)2007روشهای
مورد استفاده در سنجش تابع هزینه و کارایی دانشگاهها را بررسی ،و بر این نکته تاکید میکنند ،از

آنجا که دانشگاهها ،موسسههای تولیدکننده چندمحصولیاند ،اتفاق نظری در خصوص نحوه تصریح
ستانده دانشگاهها در پژوهشها نیست .در جدول ( ،)1پژوهشهای برآورد کارایی و ارزیابی مقیاس

اقتصادی دانشگاهها آورده میشود:
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1. Agasisti & Dal Bianco
2. Olivares & Wetzel
3. Bayesian
4. Cohn et al

جدول  :1خالصهای از پژوهشهای برآورد کارایی و ارزیابی مقیاس اقتصادی دانشگاهها

ديﮔﺮوت و ﻫﻤﻜﺎران )(1991

آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮگ

ﮔﻠﺲ و ﻫﻤﻜﺎران )(1995

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮگ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﻫﺎﺷﻴﻤﻮﺗﻮ و ﻛﻮﻫﻦ )(1997

ژاﭘﻦ

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﺟﻪ دوم

اﻳﺰدي و ﻫﻤﻜﺎران(2002) 1

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ CES

ﻛﻮﺷﺎل و ﻫﻤﻜﺎران(2001) 2

آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﺟﻪ دوم

ﻣﻚﻣﻴﻼن و ﭼﻦ(2006) 3

ﻛﺎﻧﺎدا

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮگ

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮزي ﺗﺼﺎدﻓﻲ

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﺟﻪ دوم

ﺟﻮﻧﺰ و ﻫﻤﻜﺎران )(2008
آﮔﺎﺳﻴﺴﺘﻲ و ﺑﻴﺎﻧﻜﻮ )(2007

32

منبع :به نقل از ()Agasisti & Dal Bianco, 2007

در پژوهشهای داخلی ،نادری ( )1388به بررسی کاربرد تابع هزینه در آموزش میپردازد و با استفاده

ش و پرورش شهر تهران و روش الگوسازی چندسطحی ،تابع هزینه متوسط
از دادههای آماری مناطق آموز 

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ...

ﻛﻮﻫﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )(1989

آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﺟﻪ دوم

1

مصطفی دینمحمدی و همکاران

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه

را برای مناطق و واحدهای آموزشی تخمین میزند .نتایج نشان میدهد که شكل كلی تابع هزینه متوسط

برای واحدها و مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به صورت  Uشکل است كه با مبانی و انتظارهای نظری،
و همچنین با پژوهشهای تجربی دیگر كشورها سازگار است .همچنین ،وضعیت فعلی عملكرد واحدهای

آموزشی و مناطق آموزش و پرورش با وضعیت بهینه فعالیت آنها فاصله بسیاری دارد .این مسئله حاكی
از وجود صرفههای اقتصادی به مقیاس و ناكارامدی هزینهای شدید و گسترده است .گرایینژاد (،)1391
1. McMillan & Chan
2. Izadi et al
1. Izadi et al
Koshal
2. 3.
Koshal
et al et al
3. McMillan & Chan
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با استخراج تابع هزینه آموزش عالی در ایران ،اﻧﻮاع ﻫﺰﻳﻨﻪ را در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ میکند .برای این

ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرهای هزینهای و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل  1388دانشگاههای ﻏﻴﺮﭘﺰﺷﻜﻲ (دادههای
مقطعی) ،ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ کابداﮔﻼس 1و تراﻧﺴﻠﻮگ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ را برآور د مینماید .ﻧﺘﺎﻳﺞ پژوهش ﺣﺎﻛﻲ از

وﺟﻮد صرفهجویی ناشی از ﻣﻘﻴﺎس در دانشگاههاست .همچنین ،بررسیها ﻧﺸﺎن میدهد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ میکند .ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻘﺎﻃﻊ 

ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارند ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ میتواند ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺪﻣﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ،و منطقۀ آنها ﺑﺎﺷﺪ.
روش پژوهش
سال بیست و سوم

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی-علّی است .این پژوهش از نوع

کتابخانهای است که دادههای مورد نیاز آن ،از دادههای موجود در اطالعات ثبتی منتشرشده و اطالعات

اخذشده از دفتر بودجه و تشکیالت وزارت علوم استخراج میشوند .دامنه زمانی پوشش دادههای مدل در
سالهای  1393و  1394برای  75دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم (دانشگاههایی با بیش از  50نفر

هیئتعلمی) است؛ دادههای قیمتی به قیمت سال  1393ثابت شدهاند .دانشگاههای دولتی در این پژوهش،

شماره 3

دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ،پژوهشها ،و فناوری هستند که منبع اصلی تامین مالی آنها ،اعتبارهای
عمومی است .دانشگاههای شهریهمحور شامل پیامنور ،علمی-کاربردی ،دانشگاههای غیرانتفاعی ،و آزاد در
این پژوهش بررسی نمیشوند .گسترش و فعالیت دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم ،سازوکاری
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متفاوت از دانشگاههای غیردولتی و آزاد دارند .به همین دلیل ،دامنه پژوهش فقط به دانشگاههای دولتی
محدود میشود.

مدل تجربی پژوهش

تابع هزینه در شکل عمومی آن به صورت (  C= C( R,Qنشان داده میشود که در آن Q ،سطح

محصول و  Rبردار قیمت نهادههاست .در استخراج تابع هزینه آموزش عالی ،نخستین پرسش به محصول
آموزش عالی و چگونگی اندازهگیری آن مربوط میشود .فعالیت آموزشی مانند هر فعالیت دیگر دارای
محصولی است كه بهطور ضمنی با توجه به اهداف نظام آموزشی تعریف میشود .این محصول را میتوان

«ذخیره و گسترش مجموع دانش» یا «گسترش ذخیره منابع انسانی» تعریف نمود
128

(.)Hallak, 1970

1. Cobb-Douglas

اگر در انتقال دانش ،دانش به عنوان محصول آموزش قلمداد شود ،آن را میتوان برحسب میزان ثبتنام

دانشجویان یا تعداد دانشجو اندازهگیری نمود .تولید علم ،دانش ،و مشارکت در تولید و انتشار فناوری،
محصول ثانوی یا جانبی دانشگاههاست که در مواردی حتی میتواند با اهمیتتر از محصول اولیه آن باشد.

دوم تعمیمیافته ،2و لئونتیف تعمیمیافته 3بهره گرفت ،ولی تابع هزینه درجه دوم به دلیل انعطافپذیری باال
و امکان برآورد مدل با وجود متغیرهای بامقدار ،بهطور گسترده در پژوهشهای تجربی تابع هزینه دانشگاهها
و موسسههای آموزش عالی مورد استفاده قرار میگیرد .شکل کلی تابع هزینه درجه دوم برای حالت

چندمحصولی (دانشجویان تماموقت در مقاطع مختلف ،تولید علم و دانش ،و انتشار فناوری) به صورت زیر
تعریف میشود (:)Longlong et al., 2009
)(1
(          )1

+ dCSIZE + V

C� ∑���� Q� Staff

+ C� Staff +

�

∑� ∑� b Q Q
� � �� ��� ��� �

+

�∑���� a� Q

TC = α0 +

که در آن TC ،هزینه کل دانشگاه Qi ،تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد،

�[�� Staffمتوسط هزینه
علمی،
دکتری ،و تعداد مقالهها ( CSIZE ، )ISI, ISCنسبت دانشجو به هیئت
} ���� ��� �
)(2

ن

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ...

برای برآورد تابع هزینه میتوان از فرمهای تابعی گوناگونی همچون کابداگالس ،1 CES ،ترانسلوگ ،درجه

=RAY SCALE

حقوق کارکنان (بهجز هیئتعلمی) c ،b ،α ،بهترتیب ضرایب برازششده متغیرها ،و  Vنشاندهنده
���� ���� ��� ��� ��� ��

)(3

صرفههای ناشی از مقیاس و ابعاد در آموزش عالی
} ���� ��� ��{���} �������{���}�� ����{���}���� ��[��

)(4
=WSCOPE
آﻣﻮزش ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس و ابعاد
اﻗﺘﺼﺎد
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ در
ﯾﮑﯽ از موضوعهای
���� ��� ��{��
}

اﺳﺖ .ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس ،زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد خواهند داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ درﺻﺪ 

ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان کمتر از ﯾﮏ درﺻﺪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس

مصطفی دینمحمدی و همکاران

جمله اخالل است.

����
= �WPSSE
���

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی
و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ
ﺑﻪ اﯾﻦ پرسش ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدهند ﮐﻪ آﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
�����{���}
تر���� ����{���}���� ��[��
�{���} ��
} ���� ��� �
)(5

= WPSCO

}

�� �� �{��

�� �
صرفه�جویی ناشی از ابعاد نشان
کوچکتر از ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﺎرایی در آموزش از ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

میدهد که هزینه تولید چند ستانده بهطور مشترک کمتر از هزینه تولید آنها بهطور جداگانه است؛
این موضوع ،ناشی از مکمل بودن ستاندههاست .یعنی در فرایندی که تولید یک ستانده به تولید

ستانده دیگر کمک میکند ،هزینه تولید ستاندهها کاهش مییابد.

1. Constant Elasticity of Substitution
2. Generalized Quadratic
3. Generalized Leontief
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صرفههای ناشی از مقیاس
صرفههای ناشی از مقیاس عام ()RAY SCALE

1

شاخص صرفههای سراسری یا معیار بردار صرفه به مقیاس بامول ،2کشش هزینه نسبت به ستاده

هزینه �نشان م �
�
ازای �
یک درصد تغییر در تمامی �
این
دهد).
درصد تغییرها در هزینه را به
α0با= TC
ی∑ +
است (یعنی)(1
��� a� Q � + � ∑��� ∑��� b�� Q � Q � + C� Staff + C� ∑��� Q � Staff + dCSIZE + V

فرض که ترکیب محصول ثابت است ،این شاخص به صورت زیر تعریف میشود:

} ���� ��� ��[��

)(2

(          )2

���� ���� ��� ��� ��� ��

=RAY SCALE

RAY SCALEی> 1بر وجود صرفه به مقیاس داللت دارد ،زیرا افزایش در هزینهها بهطور تناسبی

سال بیست و سوم

افزایش در محصول است.
کمتر از
)(3

����
= �WPSSE
���

RAY SCALEی< 1بر نبود صرفه به مقیاس داللت دارد ،زیرا افزایش در هزینهها بهطور تناسبی

محصول است.
بیشتر )از(4افزایش در
=WSCOPE

} ���� ��� ��{���} �������{���}�� ����{���}���� ��[��

)(1

} ���� ��� ��{��

�

شماره 3

TC = α0 + ∑���� a� Q� + � ∑���� ∑���� b�� Q� Q � + C� Staff + C� ∑���� Q�3Staff + dCSIZE + V

صرفههای ناشی از مقیاس خاص ()WPSSE

سایر
وجود ثابت
این شاخص نشان میدهد ،زمانی که یک محصول تغییر میکند ،با
بودن��[��
���{���}����
} ���� ��� ��{���} �������{���} ���� �
)(5

= WPSCO

} ���� ��� ��[��

=RAY SCALE
)(2
} ���� ��� ��{��
متوسط
���و�هزینه
نهایی
رابطه��بین
محصوالت ،چگونه هزینه تغییر میکند .این معیار با بررسی����
هزینه�� �
�� ��� �
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بهدست میآید.

(         )3
)(3

WPSSEی> 1به معنی وجود صرفه به مقیاس در تولید Kمین محصول است.
} ���� ��� ��{���} �������{���}�� ����{���}���� ��[��

����
= �WPSSE
���

)(4
WSCOPE
�{��مین محصول است.
تولید K
معنی=نبود صرفه به مقیاس در
WPSSEی< 1به
} ���� ��� �

)(5
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= WPSCO

} ���� ��� ��{���} �������{���} ���� ����{���}���� ��[��
} ���� ��� ��{��

1.Overall Scale Economies
2. Baumol
3. Within-Sample Product-Specific Scale Economies

صرفههای ناشی از ابعاد

)(1

�

TC = α0 + ∑���� a� Q� + � ∑���� ∑���� b�� Q� Q � + C� Staff + C� ∑���� Q� Staff + dCSIZE + V

معیار صرفه در ابعاد به صورت عام ()WSCOPE

1

)(2

���� ���� ��� ��� ��� ��

این معیار ،صرفهجویی ناشی از تولید همزمان دو محصول را نسبت به تولید آنها به صورت

انفرادی نشان میدهد .این معیار ،درصد افزایش را در هزینه ناشی از تقسیم محصول به دانشگاهها
اندازه میگیرد که با رابطه زیر )(3
محاسبه میشود:
)(1

�

TC = α0 + ∑���� a� Q� + � ∑���� ∑���� b�� Q� Q � + C� Staff + C� ∑���� Q� Staff + dCSIZE + V

)(4
(                            )4

=WSCOPE

} ���� ��� ��{���} �������{���}�� ����{���}���� ��[��

)(2
WSCOPEی> 0به معنی صرفه در ابعاد است.

WSCOPEی< 0به معنی نبود صرفه در ابعاد است.

} ���� ��� ��{��
} ���� ��� ��[��

���� ���� ��� ��� ��� ��

=RAY SCALE

خنثی بودن نسبت به صرفه در ابعاد است.
 WSCOPE =0به معنی
)(5

����
= �WPSSE
���

} ���� ��� ��{���} �������{���} ���� ����{���}���� ��[��
����
= WPSCO
WPSSE
} ���� �=�����{��
���

)(3

معیار صرفه در ابعاد برای هر عامل خاص درون نمونه ()WPSCO

=WSCOPE

2

} ���� ��� ��{���} �������{���}�� ����{���}���� ��[��
} ���� ��� ��{��

این معیار ،صرفه در ابعاد تولید محصول Kم را با سایر محصوالت نشان میدهد که با فرمول زیر

محاسبه میشود.

)(5
(               )5

= WPSCO

} ���� ��� ��{���} �������{���} ���� ����{���}���� ��[��
} ���� ��� ��{��

اگر ()QkیWPSCOی>  0باشد صرفه در ابعاد تولید محصول Kم با سایر محصوالت وجود دارد.

اگر ی()QkیWPSCOی<  0باشد صرفه در ابعاد تولید محصول Kم با سایر محصوالت وجود ندارد.

مصطفی دینمحمدی و همکاران

)(4

=RAY SCALE

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ...

} ���� ��� ��[��

برآورد مدل
آزمونهای تشخیصی مدل

در برآورد مدل پژوهش ،ابتدا ترکیب استفاده از دادهها مشخص میشود .برای این منظور ،از

آزمون معنادار بودن اثرهای ثابت (آزمون معناداری مقاطع) استفاده میشود .این آزمون ،الگوی
1. Within-Sample Overall Scope Economies
2. Within-Sample Product-Specific Scope Economies
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دادههای ترکیبی را در مقابل الگوی دادههای تابلویی بررسی میکند .فرضیه صفر این آزمون ،یکسان

بودن عرض از مبداهاست که همان مدل ترکیبی و فرضیه مقابل مدل دادههای تابلویی است .برای

برآورد مدلها از نرمافزار  STATA 16بهره گرفته میشود .در جدول ( ،)2نتایج آزمون -Fلیمر نشان
داده میشود.

جدول  :2نتایج آزمون -Fلیمر

ﺿﺮﻳﺐ

آزﻣﻮن -Fﻟﻴﻤﺮ

18/96

اﺣﺘﻤﺎل

0/000

با توجه به نتایج جدول ( ،)2مدل مورد بررسی در سطح معناداری  5درصد ،ترکیبی بودن دادهها

سال بیست و سوم

رد میشود و مدل دادههای تابلویی پذیرفته میشود .با پذیرش مدل دادههای تابلویی ،آزمون اثرهای

فردی ثابت یا تصادفی بودن آنها انجام میشود .برای انتخاب اثرهای ثابت و تصادفی میتوان از آزمون

هاسمن 1استفاده کرد .در این آزمون ،فرضیه صفر بر مدل دادههای تابلویی با اثرهای تصادفی و فرضیه
مقابل بر مدل با اثرهای ثابت داللت دارد .در جدول ( ،)3نتایج آزمون هاسمن نشان داده میشود:

شماره 3

جدول  :3نتایج آزمون هاسمن

ﺿﺮﻳﺐ

آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ

0/00

اﺣﺘﻤﺎل

1/000
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اگر آماره آزمون هاسمن بزرگتر از مقادیر بحرانیاش یا آماره احتمال آن ( )Probabilityکوچکتر

از  ۵درصد باشد ،فرضیه صفر رد و فرضیه یک ،مبنی بر تایید مدل اثرهای ثابت پذیرفته میشود .با
توجه به نتایج جدول ( ،)3مدل این پژوهش با استفاده از مدل دادههای تابلویی با اثرهای تصادفی

تخمین زده میشود.
نتایج برآورد

در این پژوهش ،تابع هزینه درجه دوم چندمحصولی بر اساس متغیرهای یادشده در قالب روش

دادههای تابلویی تخمین زده میشود .نتایج بهدستآمده از برآورد مدل در جدول ( )4خالصه شده
132

است:

1. Hausman Test

ﺟﺪول  :4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ درﺟﻪ دوم ﭼﻨﺪﻣﺤﺼﻮﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه

جدول  :4نتایج بهدستآمده از برآورد مدل تابع هزینه درجه دوم چندمحصولی دانشگاه

ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

C
Undergraduates
Graduate Students
PhD Students
Staff
Researches
Csize
(Undergraduates) 2

�
�

(Graduate Students) 2
(Researches) 2

�
�

(PhD Students) 2
(Staff) 2

�
�

�

-0/0095

�
�

�

)(Undergraduates *Graduate Students
)(Undergraduates* Staff

�
�

�

)(Graduate Students * PhD Students
)(Graduate Students * Researches
)(Graduate Students * Staff
)(PhD Students * Staff

�
�

�
�

)(PhD Students * Researches
)(Researches * Staff

�
�

�
�

�
�

�
�

)(Researches *Undergraduates

�

�
�

0/013

0/023

0/007

-0/026

0/606

0/1811

0/002

-0/36

0/000

3/6×10-10

0/407

5/1×10-10

0/000

-5/0×10-10

0/000

-7/5×10-9

0/014

2/3×10-9

0/717

-2/2×10-7

0/009

-4/9×10-7

0/016

-2/6×10-9

0/884

8/6×10-7

0/079

-1/6×10-9

0/000

مصطفی دینمحمدی و همکاران

)(Undergraduates* PhD Students

�

�

0/023
0/000
0/000
0/002
0/000
0/113
0/000
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54081/23
55/98
90/51
113/67
265/67
-39/61
-3674/86

اﺣﺘﻤﺎل

در مدل TC ،هزینه کل دانشگاه Undergraduates ،تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  ،

Researches
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪStudents ،
GraduatePhD
StudentsStudents
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ،
UndergraduatesGraduate
Studentsﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ داﻧﺸﮕﺎه،
در ﻣﺪلTC ،
ها
دﻛﺘﺮي ،مقاله
PhDResearchesتعداد
دکتری،
کارشناسیﺗﻌﺪاد ارشد،

ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ) CSIZE ،(ISI, ISCﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻋﻠﻤﻲ Staff ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن )ﺑﻪﺟﺰ ﻫﻴﺌﺖﻋﻠﻤﻲ( اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ در دادهﻫﺎ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﻪ

حقوق ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ
هزینهدر ﺟﺪول )(5
متوسطﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 Staffﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺸﺶ
علمی،دﺳﺖآﻣﺪه از
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮآورد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮاﻳﺐ
 ،)ISI,ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و
کارکنانﺷﻮد( .بهجز
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦهیئت
ﻛﺸﺶ به
دانشجو
نسبت
CSIZE
ﺻﻮرت(ISC
ن

ﺟﺪول  :5ﻛﺸﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

هیئتعلمی) است .به علت وجود مقدار صفر در دادهها ،متغیرهای مدل به صورت لگاریتمی نیستند،
دﻛﺘﺮي
میانگین ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
آمده از محاسبه
ارﺷﺪنتایج بهدست
متغیرهاست.
و تحلیل مناسب ضرایب نیازمند برآورد کشش
ﻛﺸﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

0/14

0/17

0/21
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54081/23
55/98
90/51
113/67
265/67
-39/61
-3674/86

C
Undergraduates
Graduate Students
PhD Students
Staff
Researches
Csize

-0/0095

0/007

0/023

0/606

-0/026

0/002

0/1811

0/000

-0/36

0/407

3/6×10-10

0/000

5/1×10-10

0/000

-5/0×10-10

0/014

-7/5×10-9

0/717

2/3×10-9

0/009

-2/2×10-7

0/016

-4/9×10-7

0/884

-2/6×10-9

0/079

8/6×10-7

0/000

-1/6×10-9

ଵ
ଶ

ଵ
ଶ

ଵ
ଶ

(Undergraduates) 2

(Graduate Students) 2
ଵ
ଶ

ଵ
ଶ

(Researches) 2

(PhD Students) 2
ଵ
ଶ

(Staff) 2

(Undergraduates *Graduate Students)

ଵ
ଶ

ଵ
ଶ

(Undergraduates* PhD Students)
ଵ
ଶ

(Undergraduates* Staff)
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0/013

ﻣﺘﻐﻴﺮ

3 شماره

0/023
0/000
0/000
0/002
0/000
0/113
0/000

ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ

(Graduate Students * PhD Students)

ଵ
ଶ

(Graduate Students * Researches)
ଵ
ଶ

ଵ
ଶ

ଵ
ଶ

(Graduate Students * Staff)
ଵ
ଶ

(PhD Students * Staff)

(PhD Students * Researches)
ଵ
ଶ
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.) نشان داده میشود5( کششهای میانگین در جدول

 کشش میانگین تعداد دانشجویان برحسب مقاطع تحصیلی:5 جدول

(Researches * Staff)

(Researches *Undergraduates)

تفسیر مدل

 متغیر دیگر در سطح اطمینان7  متغیر معنادار و16 ،از مجموع متغیرهایی که وارد مدل شدهاند

 کارشناسی، تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی، از متغیرهای مرتبه اول. درصد معنادار نیستند95
 و کارکنان (بهجز هیئتعلمی) رابطه مثبت و معنادار است و افزایش هر کدام موجب، دکتری،ارشد
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افزایش هزینههای دانشگاهها میشود .نسبت دانشجو به هیئتعلمی ،رابطه منفی و معنادار با افزایش

هزینهها دارد .از متغیرهای مرتبه دوم ،مربع دانشجویان کارشناسی و کارکنان رابطه منفی و معنادار
با هزینه ،و مربع دانشجویان ارشد با هزینهها رابطه مثبت و معنادار دارد و رابطه سایر متغیرها

هزینه (متغیر وابسته) دانشگاههای مورد بررسی  403121میلیون ریال است .نسبت مقدار عرض
از مبدا مدل به میانگین هزینه دانشگاهها  13درصد است؛ این موضوع نشان میدهد که به نسبت

میانگین هزینه دانشگاهها  13درصد هزینه دانشگاهها ماهیت هزینه ثابت دارند و تابعی از متغیرهای
توضیحدهنده مانند تعداد دانشجویان یا کارکنان ،و سایر متغیرها نیستند .در مدل برآوردهشده،

پژوهشها تاثیر معناداری در توضیح تغییرهای هزینه دانشگاهها ندارند؛ هم در سطح ،هم در توان
دو .در این پژوهش ،شاخص متغیر پژوهشها ،تعداد مقالههاست؛ در نتیجه ،میتوان گفت که در
مدل برآوردشده ،تغییرهای فعالیت پژوهشی دانشگاهها تاثیر معناداری بر مخارج آنها ندارند .این
موضوع نشان میدهد که پژوهشها ،متغیر تعیینکنندهای در هزینه دانشگاهها نیستند .در بررسی

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ...

بیمعناست .در مدل برآوردهشده ،عرض از مبدا ،عدد  54439میلیون ریال را نشان میدهد .میانگین

مدل مشخص میشود که اثر درجه دوم و ضربی متغیرهای مورد بررسی بر تابع هزینه دانشگاهها ،با

تغییرهای هزینه دانشگاهها را بیان میکنند ،تغییر در متغیرهای تعداد دانشجویان و هزینه سرانه

کارکنان غیرعلمی و شاخص اندازه نسبت دانشجو به هیئتعلمی است .همچنین ،با توجه به نتایج
محاسبه کشش میانگین ،بهازای هر  1درصد افزایش در دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،و

دکتری بهترتیب  ،0/17 ،0/14و  0/21درصد ،متوسط هزینه دانشگاههای دولتی افزایش خواهد یافت.
نتایج بهدستآمده از بررسی صرفههای مقیاس عام و خاص

مصطفی دینمحمدی و همکاران

وجود معنادار بودن آنها بسیار ناچیز است .متغیرهای دارای اثر معنادار که بهطور قابلتوجهی توضیح

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و ابعاد در هر مقطع

ﯾﮑﯽ از موضوعهای اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس و ابعاد

اﺳﺖ .ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ پرسش ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ 

ﺑﺰرگتر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی کوچکتر ،از ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ و کارایی در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
صرفهجویی ناشی از ابعاد نشان میدهد که آیا هزینه تولید چند ستانده بهطور مشترک کمتر از هزینه
تولید آنها بهطور جداگانه خواهد بود .این امر ناشی از مکمل بودن ستاندههاست؛ یعنی در فرایندی
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که تولید یک ستانده به تولید ستانده دیگر کمک میکند ،هزینه تولید ستاندهها کاهش مییابد.

دانشگاهها واحدهای تولیدی چندمحصولیاند؛ از اینرو ،صرفههای مقیاس آنها میتواند به صورت

عام (تغییر متناسب در مقیاس همه محصوالت) و به صورت خاص (تغییر در مقیاس یک محصول)
ایجاد شود .نتایج بهدستآمده از بررسی صرفههای مقیاس عام و خاص در جدول ( )6ارائه میشود:
ﺟﺪول  :6ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

جدول  :6صرفههای خاص و عام مقیاس بر اساس مقاطع تحصیلی
ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻘﻴﺎس در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ )ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل(

درﺻﺪي از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻋﺎم ﻣﻘﻴﺎس
)ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت(

دﻛﺘﺮي

سال بیست و سوم

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد

1/27

0/97

0/74

1/21

 1/25ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 0/25

1/36

1/06

0/78

1/54

 1/5ﺑﺮاﺑﺮ

1/50

1/47

1/00

1/70

 1/75ﺑﺮاﺑﺮ

0/87

1/60

1/02

1/80

اﻓﺰاﻳﺶ  2ﺑﺮاﺑﺮ

0/79

0/85

1/27

0/80

 2/25ﺑﺮاﺑﺮ

0/68

0/72

0/96

0/65

شماره 3

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻧﻤﻮدار ) (1ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ) (6ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد:

همچنین ،نمودار ( )1بر اساس جدول ( )6ترسیم میشود:

پاییز 1397
225

200

ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻘﻴﺎس

225

2۰۰

175

دﻛﺘﺮا

150

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

100

125

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻋﺎم ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس 1 2 5
ﻧﻤﻮدار :11ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺎص ۰و 1 5
75
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

1۰۰

2.۰2,0
1,8
1.۸1,6
1.61,4
1.41,2
1.21,0
0,8
1.۰0,6
۰.۸0,4
۰.60,2
۰.40,0
۰.2
۰.۰

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
صرفههای ناشی از مقیاس
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ) (6ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﺒﻮد ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻘﻴﺎس را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،و
تحصیلی
مقاطع
اساس
مقیاسن بر
عام
خاصعامو
های
اﻳﺮانه
صرف
نمودار:1:1
ﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي
تحصیلیﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ا
ﺧﻮﺑﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
اساسدﻫﺪ.
ﻣﻲ
ﻧﺸﺎ
-1394
ﻫﺎي
ﺳﺎل
در
دوﻟﺘﻲ
دﻛﺘﺮي در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي
مقاطع
 1393بر
مقیاس
خاص و
های
صرفه
نمودار
 1393-1394واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ،و دﻛﺘﺮي
سه ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس را
بود ﯾﺎ نبود
آﻣﻮزﺷﯽ در اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺎن
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﻪ ﻘﻴﺎس ﺑﻮدهاﻧﺪ.
درزده ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ
 ﺻﺮﻓﻪﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ و در
درﺻﺪ از ﻣ
( ،175 )6و 200
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول،150
ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ
شد ،و
نتایﺞ جدول ( )1بود یا نبود صرفههای ناشی از مقیاس را در ارائه خدمات آموزشی در سه سطح کارشناسی ،کارشناسی ار
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ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺷﻜﺎف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ،در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻘﻴﺎسهای
داﻧﺸﮕﺎهدرﺑﺎ ﻣسال
ست که
نکته ا
داﻧﺸﮕﺎهین
خوبیﻤﻲبیانگر ا
ﻋﻠﺖنتایﺞ
وﻟﻲدﺑﻪهد.
دارد،می
نشان
1313
ﻫﺎي1314
های
سال
ایران در
زﻳﺎدي
ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد
بهرﺷﺪ ﻛ
ﺳﻴﺎﺳﺖ
وﺟﻮد
ﻣﻘﻴﺎس-زﻳﺎدي
ﺻﺮﻓﻪ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
دولتی ﻫﻤﻪ
دکتری در دانشگاههای ﺑﺮرﺳﻲ
طورﻫﻨﻮز
اﻧﺪ ﻛﻪ
ﺷﻌﺎﻋﻲو( دﺑﺮاي
اﻗﺘﺼﺎدر ﻣﻘﻴﺎس
کارﻣﻘﻴﺎس ﻳﺎ
اﻗﺘﺼﺎد
ﻲ ودرﺑﺮآورد
موزﺑﺮرﺳ
دارﻧﺪ.
کتری
شناسیﻋﺎمار)شد،
شناسی ،کا
سطح
شی
ﺗﻮﺳﻌﻪت آ
ﺑﺮايخدما
زﻳﺎديارائه
ﻇﺮﻓﻴﺖ در
میانگین
ﺷﺪهبه
اﻳﺠﺎدسی
ﻛﻮﭼﻚ برر
 1313-1314واحدهای مورد
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ،ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از  175درﺻﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ )ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺷﻮر
نتیجهدار(بیان
بهترتیب تا  ،157 ،175و  555درصد از میانگین خروجی باصرفه و در حالت بازده فزاینده نسبت به قیاس بودهاند .این
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس وﺟﻮد دارد .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ از  175درﺻﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ،

میکند که در متوسط دانشگاههای مورد بررسی ،شکاف معناداری با مقیاس مطلوب اقتصادی وجود دارد .به عبارتی دیگر ،در میانگین
بررسی همه دانشگاهها صرفههای مقیاس زیادی وجود دارد ،ولی به علت سیاست رشد کمّی دانشگاهها ،تعداد زیادی دانشگاه با مقیاس
کوچک ایجاد شدهاند که هنوز ظرفیت زیادی برای توسعه دارند .بررسی و برآورد اقتصاد مقیاس یا اقتصاد مقیاس عام (شعاعی) برای

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،و دﮐﺘﺮی در دانشگاههای دولتی ایران در سالهای  1393-1394ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در سالهای  1393-1394واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 

بهطور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در سطح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،و دﮐﺘﺮی بهترتیب تا
این نتیجه بیان میکند که در متوسط دانشگاههای مورد بررسی ،شکاف معناداری با مقیاس مطلوب
اقتصادی وجود دارد .به عبارتی دیگر ،در میانگین بررسی همه دانشگاهها صرفههای مقیاس زیادی
کمی دانشگاهها ،تعداد زیادی دانشگاه با مقیاس کوچک ایجاد
وجود دارد ،ولی به علت سیاست رشد ّ

شدهاند که هنوز ظرفیت زیادی برای توسعه دارند .بررسی و برآورد اقتصاد مقیاس یا اقتصاد مقیاس

عام (شعاعی) برای مجموع سه مقطع نشان میدهد تا زمانی که سطح خروجی برابر با ،یا کوچکتر

از  175درصد از میانگین خروجی (بخش هاشوردار) باشد ،صرفههای فزاینده نسبت به مقیاس وجود

دارد .زمانی که سطح خروجی بیشتر از  175درصد از میانگین خروجی باشد ،صرفههای کاهنده

نسبت به مقیاس شروع میشوند .توسعه دانشگاه و افزایش ظرفیت آن ،موضوعی زمانبر و سرمایهبر

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ...

 ،175 ،150و  200درصد از میانگین خروجی باصرفه و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزده ﻓﺰاﯾﻨﺪه نسبت به مقیاس ﺑﻮدهاﻧﺪ.

است؛ از این رو ،رسیدن به مقیاس اقتصادی به زمان ،سرمایه ،و موجود بودن تقاضا در آموزش عالی

نتایج بهدستآمده از بررسی صرفههای ناشی از ابعاد عام و خاص

صرفههای ناشی از ابعاد (عام و خاص) یعنی صرفهجویی ناشی از تولید همزمان دو محصول نسبت

به تولید آنها به صورت انفرادی .جدول ( ،)7صرفههای ناشی از ابعاد دانشجویان را بر اساس مقاطع

تحصیلی نشان میدهد.

مصطفی دینمحمدی و همکاران

وابسته است.
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ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺑﻌﺎد )ﻋﺎم و ﺧﺎص( ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﻔﺮادي .ﺟﺪول ) ،(7ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺑﻌﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

فصلنامه علمی -پژوهشی

ﺟﺪول  :7ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺑﻌﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

جدول  :7صرفههای ناشی از ابعاد دانشجویان بر اساس مقاطع تحصیلی
درﺻﺪي از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪاد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻘﻴﺎس در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ )ﻫﺮ
ﻣﺤﺼﻮل(

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

دﻛﺘﺮي

ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻋﺎم
ﻣﻘﻴﺎس

)ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت(

تحصیلی
ابعاد دانشجویان بر
جدول :7
0/17
0/08اساس مقاطع0/09
ﻣﻮﺟﻮدصرفههای ناشی از0/08
وﺿﻌﻴﺖ
صرفههای خاص مقیاس در هر مقطع (هر محصول) صرفههای عام مقیاس
درصدی از تغییر اندازه متغیر تعداد دانشجویان
0/29محصوالت)
(همه
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی
0/16
0/14
0/13
 1/25ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 0/25

سال بیست و سوم
شماره 3

نمودار ( )5بر

وضعیت موجود
 1/5ﺑﺮاﺑﺮ
 1/57یا افزایش 5/57

0/08
0/23
0/13

0/26

0/08
0/14

0/29

0/09
0/16

0/53

0/17
0/29

برابر 1ﺑﺮاﺑﺮ
/75 1/7

0/230/40

0/260/43

0/29 0/49

0/53 0/90

 1/57برابر
اﻓﺰاﻳﺶ  2ﺑﺮاﺑﺮ
افزایش  5برابر

0/40
0/61
0/61

0/66

0/43

0/49

0/90

برابر 2ﺑﺮاﺑﺮ
/255/57

1/131/13

1/211/21

0/66

0/75

0/75

1/35 1/35

1/37

1/37

2/50 2/50

ﺗﺮﺳﻴﻢ :ﻣﻲﺷﻮد:
ترسیم )(7
اﺳﺎس ﺟﺪول
ﻧﻤﻮدار )(2
میشود
جدولﺑﺮ ()5
اساس

نمودار ( )2بر اساس جدول ( )7ترسیم میشود:

پاییز 1397

2.5
2.۰
1.5
1.۰
۰.5

225

138

2۰۰

صرفههای ناشی از ابعاد

175

دکترا

15۰

کارشناسی ارشد

1۰۰

125

۰.۰

کارشناسی

نمودار  :2صرفههای ناشی از ابعاد دانشجویان بر اساس مقاطع تحصیلی

با توجه به جدول ( ،)5صرفهجویی ناشی از ابعاد عام و خاص بزرگتر از صفر هستند که نشاندهندۀ هزینه تولید ستاندههای
دانشجویان در مقاطع مختلف بهطور مشترک و همزمان کمتر از هزینه تولید آنها بهطور جداگانه برای دانشگاههاست .از اینرو،
میتوان نتیجه گرفت که هزینه متوسط دانشگاههای غیرجامع ،فقط تحصیالت تکمیلی یا تخصصی خاص باالتر از هزینه متوسط
دانشگاههای جامع است.

نمودار  :2صرفههای ناشی از ابعاد دانشجویان بر اساس مقاطع تحصیلی

با توجه به جدول ( ،)7صرفهجویی ناشی از ابعاد عام و خاص بزرگتر از صفر هستند که

نشاندهندۀ هزینه تولید ستاندههای دانشجویان در مقاطع مختلف بهطور مشترک و همزمان کمتر
متوسط دانشگاههای غیرجامع ،فقط تحصیالت تکمیلی یا تخصصی خاص باالتر از هزینه متوسط

دانشگاههای جامع است.
بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش ،با برآورد تابع هزینه  75دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم ،صرفههای

اندازه و ابعاد اقتصادی دانشگاههای دولتی ایران برآورد و تحلیل گردیدند .برای این منظور ،از فرم تابع
هزینه درجه دوم برای برآورد تابع هزینه دانشگاهها استفاده شده ،و مدل پژوهش با استفاده از تکنیک

دادههای تابلویی تخمین زده شده است .ﻧﺘﺎﯾﺞ بررسی نشان میدهد که صرفههای عام و خاص مقیاس

برآورد صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ...

از هزینه تولید آنها بهطور جداگانه برای دانشگاههاست .از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که هزینه

اقتصادی در دانشگاههای مورد بررسی وجود ندارند و در متوسط دانشگاههای مورد بررسی ،شکاف
متفاوت است و حسب مقاطع مختلف بین  1/25تا  2برابر وضع موجود آنهاست .به علت سیاست رشد
شتابان دانشگاههای جدید در دو دهه گذشته ،تعداد زیادی دانشگاه با مقیاس کوچک ایجاد شدهاند

کمی و کیفی دارند .سایر یافتههای پژوهش عبارتاند از:
که هنوز ظرفیت زیادی برای گسترش ّ

 -به نسبت میانگین هزینه دانشگاهها 13 ،درصد هزینه دانشگاهها ماهیت هزینه ثابت دارند و

تابعی از متغیرهای توضیحدهنده مانند تعداد دانشجویان یا کارکنان و سایر متغیرها نیستند .سهم این

مصطفی دینمحمدی و همکاران

معناداری با مقیاس مطلوب اقتصادی وجود دارد .مقیاس اقتصادی دانشگاهها در مقاطع آموزشی

مقدار از هزینهها را میتوان از نوع هزینههای سربار ثابت دانست.

 -در مدل برآوردشده ،پژوهشها تاثیر معناداری در توضیح تغییرهای هزینه دانشگاهها ندارند.

در این پژوهش ،شاخص متغیر پژوهشها ،تعداد مقالههاست .در نتیجه ،میتوان گفت که در مدل

برآوردشده ،تغییرهای فعالیت پژوهشی دانشگاهها تاثیر معناداری بر مخارج دانشگاهها ندارد .این
موضوع نشان میدهد که پژوهشهای متغیر ،تعیینکننده در هزینه دانشگاهها نیستند.

 -تغییر در متغیرهای تعداد دانشجویان و هزینه سرانه کارکنان غیرعلمی و شاخص اندازه نسبت

دانشجو به هیئتعلمی ،بهطور قابلتوجهی تغییرهای هزینه دانشگاهها را توضیح میدهند؛ از اینرو،

این متغیرها ماهیت محرک هزینه در دانشگاهها هستند.
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ﻧﺘﺎﯾﺞ بررسی صرفههای عام و خاص مقیاس ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ بهطور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در دانشگاههای

دولتی ایران در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در سطح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،و دﮐﺘﺮی بهترتیب تا ،150

 ،175و  200درصد از میانگین موجود اندازه دانشگاهها باصرفه و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزده ﻓﺰاﯾﻨﺪه نسبت ﻣﻘﯿﺎس

ﺑﻮدهاﻧﺪ .به عبارتی دیگر ،این نتیجه بیان میکند که وضعیت موجود دانشگاههای مورد بررسی ،شکاف
معناداری با مقیاس مطلوب اقتصادی دارد .این موضوع اشاره میکند که در بررسی همه دانشگاهها به

صورت میانگین ،صرفههای مقیاس زیادی وجود دارد ،ولی به علت سیاست رشد دانشگاههای جدید،

بهجای گسترش دانشگاههای موجود ،تعداد زیادی دانشگاه با مقیاس کوچک ایجاد شدهاند که هنوز
ظرفیت زیادی برای گسترش دارند.

بررسی و برآورد اقتصاد مقیاس یا اقتصاد مقیاس عام (شعاعی) برای مجموع سه مقطع آموزشی

سال بیست و سوم

نیز نشان میدهد تا  175درصد از میانگین اندازه موجود دانشگاهها در همه مقاطع ،صرفههای فزاینده

نسبت به مقیاس وجود دارند .گسترش دانشگاه و افزایش ظرفیت آن موضوعی زمانبر و سرمایهبر
است .از اینرو ،رسیدن به مقیاس اقتصادی به زمان ،سرمایهگذاری ،و موجود بودن تقاضا در آموزش
عالی وابسته است .در صورت تحقق نیافتن این شرایط ،دانشگاهها در وضعیت فعلی در شرایط ناکارایی

مقیاس فعالیت خواهند نمود .بررسی صرفههای ناشی از مقیاس و صرفههای ناشی از ابعاد نشان

شماره 3

میدهد که صرفهجویی ناشی از ابعاد در دانشگاههای دولتی ایران وجود دارد .از اینرو ،میتوان
نتیجه گرفت که هزینه متوسط دانشگاههای غیرجامع باالتر از هزینه متوسط دانشگاههای جامع است.

کمی آنهاست .با کاهش تقاضا
دستیابی به مقیاس اقتصادی در دانشگاههای دولتی نیازمند توسعه ّ
پاییز 1397

برای آموزش عالی و نیاز به منابع مالی و سرمایهگذاری زیاد ،امکان گسترش اندازه اقتصادی همه

دانشگاهها فراهم نخواهد شد .از اینرو ،با توجه به فقدان مقیاس اقتصادی دانشگاهها پیشنهاد میشود
که سیاست تجمیع دانشگاهها برای دستیابی به مقیاس اقتصادی اجرایی شود.
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Abstract
This study attempts to analyze the economies of scale and
scope of Iranian public universities through estimating the cost function of 75
public universities. For this purpose, the quadratic cost function form is used
to estimate the cost function of universities. Furthermore, the research model
is estimated by using the panel data technique. The results show that there
are no general and specific economies of scale in the studied universities.
Moreover, there is a significant gap in the average scale of the studied
universities with respect to a desirable economic scale. The economic scale of
the universities is different in different degrees, and overall, the economic scale
of different degrees are about 1.25 to 2 times their extant situation. Due to the
growth policy of the new universities in the past two decades, many smallscale universities have been established that still have a considerable capacity
for quantitative and qualitative development. Investigating the economies of
scale and scope indicates the existence of economies of scale in Iranian public
universities; Accordingly, it can be concluded that the average cost of noncomprehensive universities is higher than that of comprehensive universities.
Hence, the integration of universities is strongly advised to achieve economies
of scale.

