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 پیشگفتار

                                                                                         آموزش عالي همواره ارتباط نزديكي با پيشرفت جوامع داشيته و در الليك کشيورها توجيه بيه      

                                                                                    اقتصاد مبتني بر دانش در اولويت خاصي قرار گرفته است. چگونگي ارتقای سيط  اثربخشيي و   

      هيای                                  محور همواره به عنوان يكي از چالش                           ها برای تحقق اقتصاد دانايي         دانشگاه  آموزشي       عملكرد

  است.                 ريزان قرار داشته                              اسي پيش روی مديران و برنامه  اس

                          هيا مجبيور بيه اتخيا              دوليت        هاست،                کندتر از هزينه                             ای که درآن رشد درآمدها بسيار         در دوره

                                                 هايي نظير ناکافي بودن اعتبيارات آميوزش عيالي،                     جهت رفع محدوديت   در           های مناسك       سياست

رشيد                                            جيامع نظيارت و ارزييابي و ... هسيتند.                                                   ناکافي بودن امكانات آموزش عالي، فقيدان نظيام   

شتابان انتظارات و تقاضاها از آموزش عالي بر تنگناهای ميالي موسسيات آموزشيي دامين زده و     

حيل   های ميالي کيرده اسيت. دو راه    هايي برای تفوق بر محدوديت حل آنان را ناگزير از يافتن راه

گيری از منابع مالي ليير دولتيي و    هرهاساسي برای اين امر پيشنهاد شده است: يكي مشارکت و ب

                  بيا عناييت بيه      ديگری کارآمدسازی نظام تخصي  منابع مالي بين و درون موسسات آموزشيي. 

تيرين   يكيي از مهي                                                                       اينكه اصالح نظام تخصي  منابع مالي و ايجاد تحول در اين زمينه به عنوان

                         درجهت سياستگذاری توصييه   ها حل ترين راه يكي از مه                          مديريت نظام آموزش عالي و   های     ابزار

                               کيارگيری سيازوکارهای مناسيك                                                                  شده، بنابراين درجهت بهبود عملكيرد آميوزش عيالي نييز بيه     

سيازوکارهای تخصيي  منيابع ميالي       .شود تلقي مي      مفيدی                                تخصي  منابع مالي راه حل موثر و

ر به ايجاد گذارند؛ از آن حيث که منج طور مستقي  و ليرمستقي  بر نظام آموزش عالي تاثير مي به

های درسيي در جهيت تفيوق در عرصيه رقابيت و       انگيزه برای عامالن آموزشي و اصالح برنامه

شوند، تاثير مستقي  بر نظام آموزشي داشيته و از آن منظير کيه ابيزار      افزايش کيفيت آموزشي مي

های آموزشيي، اصيالح سياختار آموزشيي در جهيت پاسيخگويي        مهمي در جهت سياستگذاری

شيوند،   عدالتي و در نهايت تامين نيازهای جامعه ميي  شي، ارتقای کارايي، کاهش بيعامالن آموز

 تاثير لير مستقي  بر نظام آموزش عالي دارند.  

                                                                       طي چند دهه اخيير بيا درت تياثير آميوزش بيويژه آميوزش عيالي بير         دهد  شواهد نشان مي

                         و افراد جامعه بيه ايين      ها       دولت                                           اجتماعي، اقتصادی و... منابع بيشتری از سوی  مختلف    های      جنبه
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شده                                              های خاصي برای بهبود کمي و کيفي اين بخش دنبال               و سياستگذاریيافته           بخش تخصي  

                                                                     واقعياتي نظير محدوديت منابع و نامحدوديت نيازهيای انسياني و تخصيي     است. با اين وجود 

   ست                  های اجرايي خاصي ا               کارگيری سياست                                               بخش عظيمي از منابع جامعه به اين بخش مستلزم به

     کيه           از آنجيا .                تيرين آنهاسيت                                                                که تغيير در سازوکارهای تأمين و تخصي  منابع مالي يكي از مهي  

                 در تخصيي  ايين     بخواهنيد                                                            جامعه و فرد هر دو با محدوديت منابع مالي مواجهند، طبيعي است 

             هيای اخيير                                          های خود مطمئن شوند، بنابراين در سيال                                      منابع محدود از کارايي و بهينگي تخصي 

                                                                ها با هدف پاسيخگويي بيشيتر بيه دوليت و کنتيرل مبتنيي بير                        شده به دانشگاه              مالي اعطاء      منابع 

                                 واگيذاری اسيتقالل داخليي تحيت     کيه متضيمن                       ای صيورت پذيرفتيه                          گزارشات مالي و سيرمايه 

  و   ين                                                    که در قاليك سيازوکارهای تخصيي  منيابع ميالي بي      آنها نيز باشد                     مسئوليت و خودگرداني 

  .شده است               وزش عالي مطرح               ها و موسسات آم              درون دانشگاه

            رويكردهيای         هيا و          نظرييه                            های مالي نظام آموزش عيالي سازوکار                 کارکردها و اثرات   تبيين  در  

       قاليك  در                                                                                 مرتبط با مديريت و راهبيری آميوزش عيالي و سيازوکارهای تخصيي  منيابع ميالي       

  ،        ارييابي    باز  ،           اسيتراتژی   ، اقتصاد نهيادی نيوين     ،آرماني                               های مديريت دولتي نوين، حكمراني       نظريه

. بر ايين   شوند مطرح مي  ها و الگوهای رفتار سازماني و نظريه                 تخصي  منابع مالي  سازوکارهای

                                                                                طي چند دهه اخير پاراداي  کنترل دروندادمحور تبديل به هدايت و کنترل بروندادمحور و اساس 

            تيوان بير        ميي   منابع ميالي                          از طريق سازوکارهای تخصي بدين ترتيك   شده است.           عملكردمحور 

                شيوند، تياثير                                                     رکن اصيلي نظيام آميوزش دانشيگاهي محسيو  ميي      که            های آموزشي            رفتار گروه

                                                                                    گذاشت. چگونگي اين فرايند در اين کتا  با مقايسه نظرات انديشمندان و صاحبنظران مختليف  

               بررسي شده است.

کارگيری سازوکار تخصي  منابع مالي مبتني بر عملكيرد   همچنين در اين کتا  چگونگي به

          رقابت بين ،                                افزايش خودگرداني و استقالل داخليشده است که پيامد چنين امری منجر به تبيين 

و           ، کيفييت  ی آموزشيي            برونيدادها   و                 بهبيود کيارايي   ليي،      المل      بيين هيای   رقابت      توسعه،   ها         دانشگاه

            شيفافيت در  ،    گرا                         های درسي مبتكرانه و عمل                    ارائه دروس و برنامهي و پژوهشي،          وری آموزش      بهره

                           افزايش قابليت هوشيياری از                                   تخصي  منابع مالي مناسك و عادالنه،مالي،              اده از منابع          زمينه استف

                 بهبيود همكياری     و در نهاييت                                           افيزايش قراردادهيای آموزشيي و پژوهشيي    ،     هيا               مصارف و هزينه
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            فصل بوده که    4                  اين کتا  مشتمل بر  شود. مي                                ها با تجارت، صنعت و ساير موسسات         دانشگاه

                           و راهبيری آميوزش عيالي،                           ميرتبط بيا ميديريت       های            ظير نظريه                      در برگيرنده موضوعاتي ن

           ، گيروه و                                                کننده رفتار و عملكرد آموزشي واحدهای دانشيگاهي                     ها و الگوهای تبيين       نظريه

       هيای                                  تامين و تخصي  منابع مالي گيروه            و در نهايت         آموزشي    های       گروه       عملكرد              پويايي گروه، 

                          های تخصي  منابع مالي بير                                                           آموزشي است که در خاتمه الگوی چگونگي تاثير گذاری مكانيس 

                          های آموزشي تشري  شده است.             عملكرد گروه
بيه                   فواييد  ييل را     تواند مي                         در نظام آموزش عالي ايرانکارگيری نتايج اين کتا   و به       آشنايي 

  :ارمغان آورد

اطالعيات الزم درخصيوع عملكيرد و     کسيك   موسسات آموزشي از طرييق        کارايي   افزايش  ( 1

های آموزشي و مرتبط ساختن عملكرد آموزشي موسسات با تخصيي  منيابع ميالي و     ستانده

     های هدفمند به موسسات آموزشي پرداخت

                         هايي که منجر بيه کياهش                    در پذيرش نوآوری  های آموزشي گروه                           افزايش ميزان انگيزه مديران   ( 2

    شود   مي  ها      هزينه

کارگيری سيازوکارهای تخصيي     ابداع و به      تا با   های آموزشي گروه                    پرورش خالقيت مديران  ( 3

                                         را با هزينه تعيين شده به حداکثر برسانند.  آموزشي           تحقق اهداف  منابع مالي مختلف،

                                                     بنابراين مطالعه کتا  حاضر به افراد  يل توصيه مي شود:

           ت و فناوری                                                                   ا( سياستگذاران و برنامه ريزان آموزش عالي در حوزه وزارت علوم، تحقيقا

   ها                                      ( سياستگذاران و برنامه ريزان دانشگاه 2

     کشور      ريزی                                                   ( سياستگذاران و برنامه ريزان سازمان مديريت و برنامه 3

                                                             مديريت آموزشيي، برناميه رييزی آموزشيي، اقتصياد آميوزش،           های                         (دانشجويان دکترای رشته 4  

                                           مديريت آموزش عالي، مديريت توسعه و اقتصاد  

                                                 مديريت آموزشي، برنامه رييزی آموزشيي، آميوزش و        های            ارشد رشته                      ( دانشجويان کارشناسي 5

                     بهسازی منابع انساني.

                                                                               اميد است مطالعه کتا  حاضر در نظام آموزش عالي منافع  يل را به همراه داشته باشد:  

در صيورت ارائيه                                     و قانونگيذاران از آميوزش عيالي    های مالي دولت  برخورداری از حمايت  (1
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 عملكرد آموزشيبيشترين و بهترين 

از طريق تخصي  منابع مبتنيي بير عملكيرد          دولتي  مالي                   فرايند تخصي  منابع  سازی شفاف  (2

 موسسات آموزشي

       طرييق     از  اصالح نظام نظارت و کنترل موسسات آموزشي بيه شييوه نظيارت درون گروهيي       (3

 عملكرد و دستيابي به منابع مالي بيشتر              های مبتني بر        گذاری        سرمايه

             بهبود يافته.منابع مالي              ساز يا تقويت               بالقوه مسئلهمالي                شناسايي منابع  (4

های درسي متناسك با تغيييرات   از طريق اصالح برنامه         آموختگان     دانش  ي     آموزشکيفيت       بهبود   (5

  .المللي های ملي و بين محيطي و تكنولوژيكي در جهت برتری در عرصه رقابت

با تشديد رقابت بر سر تامين منابع مالي بيشيتر از طرييق      ها                                بهبود اثربخشي و کارايي دانشگاه  (1

های درسي بيا کيفييت کيه منجير بيه اشياعه        کارگيری اساتيد مشهور و ارائه برنامه جذ  و به

  .شود شهرت و اعتبار موسسه آموزشي مي

   و           شناسيايي           آموزشيي         نظيام          اهيداف     از          انحيراف            آموزشيي،         موسسات        عملكرد     شدن       آشكار    با (7

   شد       خواهد       انجام   ها          نارسائي      اصالح     جهت   ر د       مقتضي         اقدامات

          موسسيات         نفعيان       ی   و           مشيتريان         اطالعات        آموزشي        موسسات        آموزشي        عملكرد     سط        ارائه    با (8

           کارآميدی       بيه         منجير    و         يافتيه        بهبود   و        افزايش      مالي    های        گذاری        سرمايه     جهت    در      عالي       آموزش

  .   شود    مي      آنان      گيری       تصمي 

 عزتی دکتر میترا

عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 


