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 چکیده

محور توسعه و مددار تحدود در جامعده و ابد اری مردی بدرای  ،آموزش

پیشرفت هرکشوری است و در واقع سرمایۀ نسل امروز و آینده ما اسدت  

ی هداو مرارت یزندگ تیفیک ییتوانیآموزش و پرورش نه تنرا م قیاز طر

 شرفتهیپ یتر و ملتمنصفانه یابلکه به جامعه ی،یرا بربود ببخش مردم

امدروزه هسسدو بدا فرایندد جردانی شدد    افدتی ییو خالق دست خدواه

کارکردهای آموزش و پرورش از انتقاد دانش گدرر کدرده و نگداهی بده 

نتیجه مدارس سنتی توا  پاسخگویی  سا  دارد  درپرورش تسام ابعاد ان

 نوین و پویدا کنونی ندارد و باید به سست مدارسی به نیازهای جامعه

رشد روزاف و  جسعیت و اف ایش تقاضا برای آمدوزش در عصر حاضر رفت  

ی دیگدر، از یک سو و کسبود منابع مالی و بودجه مدورد نیداز از سدو

 ای موجود و نیاز جامعۀ محلی شده است هفیتموجب عدم هساهنگی بین ظر

بایسدت در شدیوه برای حرکت به سوی مدارس نوین و تحقق ایدن مردی می

حاضر بدا هدد   در مطالعه مدیریت مالی آموزش و پرورش بازنگری شود 

در راستای  مدیریت مالی و بودجه آموزش و پرورش وضعیت اجسالی بررسی

 ایشدیوه مدروری کتابخانده باشد کده بدهمی حرکت به سوی مدارس فردا

توجده بده مشدکالت  بدا دهدنشا  می هابررسینتایج  است انجام گرفته 

گیری مدارس ندوین ضدروری اسدت از برای شکل موجود در آموزش و پرورش

سرک  گرر کرده و بده سدوی نیسده متسرکد  شدد  ایدن مدیریت مالی مت

 فرایند گام برداشته شود 

 

تسرکد  و عددم تسرکد ، مددارس بودجه،  مدیریت مالی، واژگان کلیدی:

 فردا

 

 

 

 



 مقدمه

ها برای دستیابی به رشدد  و توسدعه اقتصدادی، فرهنگدی و امروزه دولت

ای در گرو توسعه هر جامعه   هستند اجتساعی و ارتقای رفاه جامعه در تالش

گراری در سدرمایهاین اسدت بندابر رشد و تربیت نیرو انسانی در آ  جامعه

جایی که وظیفه تربیت نیدروی انسدانی را بدر عردده  پرورش از آ آموزش و 

و  (1394)عباسی و میددانی،  شودمیگراری بلندمدت محسوب دارد، یک سرمایه

 وری جامعده را بده دنبداد خواهدد داشدتگراری در آ  رشد و بردرهسرمایه

تحقدق  به سدویبنابراین دولت ها به کسک تصویب بودجه  (1384)اسساعیلی، 

  دارند  وری گام برمیبرره

امروزه کشورهای در حاد توسعه در تامین منابع مالی آموزش و پرورش با 

( زیرا بدا رشدد جسعیدت ، 1395، و هسکارا  مشکالت جدی رو به است )احسدی

افدراد بدا  بداتترنسدبتا و پایگاه اجتساعی  توسعه شررنشینی  و درآمد 

ریشدۀ   ( 1393ف ایش پیدا کدرد )ادالحی، آموزش اسواد تقاضا عسومی برای 

های آموزش و پدرورش در تدامین نیازهدای آموزشدی، ارتقدا ترین چالشاالی

توا  در کسبدود مندابع مدالی در و تغیر نظام آموزشی ایرا  را می کیفیت

از آنجایی که ساختار آموزش و پدرورش  ( 1389این حوزه پیدا کرد)نادری، 

شدود کده آیدا محدود است، این سؤاد مطرح می منابع مالی ایرا  متسرک  و

بندابراین شیوه مدیریت مالی و بودجه مناسبی در کشور حاکی است یا خیر  

با توجه اهسیت مساله منابع مالی و بودجه در آموزش و پرورش ضروری اسدت 

به نحوه تخصیص منابع با دقت بیشتری این مساله مورد بررسدی و بدازبینی 

   قرار گیرد

 
 آموزش و پرورش اقتصاد

تعریف علی اقتصاد: دانش است اجتساعی که چگونگی تخصیص منابع  اقتصاد:

ینه سازی مورد مطالعه قرار کسیاب را بین اعساد روزانه آدمی، با هد  بر

  (17: 1385، و هسکارا  به نقل از دهقانی 1973)گوفین، دهدمی

آمدوزش و پدرورش ( اقتصاد 1960) : تئودور شولت اقتصاد آموزش و پرورش

ای از علی اقتصاد است که کاربرد ادحی  کند  "شاخهرا این گونه تعریف می

های نظام آموزشی کند و به تحقق هد منابع را در آموزش و پرورش بررسی می

  (41: 1381)متوسلی و آهنچیا ، رساندترین وجه یاری میاقتصادی به

 

 :سیر تاریخی اقتصاد

شود که آموزش و پدرورش آموزش و پرورش مشخص می با بررسی تحوتت تاریخی

ایدن است  که در قدر  بیسدتی ثروتسندا  بوده  مختصنخست کاتی خصوای و  

داد  در آمدوزش عسدومی آموزش عسومی و هسگانی نوع آموزش جای خود را به 

ها مسئود االی تامین آموزش برای افراد شدند  در اواخر قر  بیسدتی دولت

و آموزش بده تر شد و قر  بیست و یکی نقش دولت ها در تامین آموزش کسرنگ

کاتیی شبه عسومی تبدیل شد؛ دولت و بخش خصوای در راستای تدامین آمدوزش 

 (1390، و هسکدارا  ؛ ع ی ی1395  پاکاری،با یکدیگر هسراه شدند)عباسی و 

با توجه به اهسیت مسائل مالی در آموزش و پرورش و کسبود آ  بایدد ایدن 

 محدود به برترین شکل مدیریت شوند منابع 

 

 مدیریت مالی و بودجه آموزش و پرورش
 تیریتحت عنوا  مداست که  یدر حوزه مال یتیریمد ندیفرآ ،یمال تیریمد

و  )شداهوردیانی شدود یمد فیتعر یمنابع مال نهیبر صیمنابع و تخص نیامت

کداربرد اادود عبارتست از  مدیریت مالیبه عبارت دیگر  ( 1392، هسکارا 

مدیریت مالی براین اساس  ومفاهیی اقتصادي براي تصسیی گیري و حل مساله 

(  هدد  اادلی 1390، و هسکارا  )بریلیهسا  اقتصاد کاربردي استدر واقع 

شدود اهددا  اادلی هایی است که موجدب میستفاده از مرارتمدیریت مالی، ا

های اقتصادی که هسا  اف ایش سرمایه، باتبرد  سود و حداکثر کدرد  بنگاه



واحد تجداري  کی ترین هد در بلند مدت است، تحقق یابد  االی ارزش بنگاه

زاده، )شدفیع در بلندد مددت دانسدتسدرام توا  حداکثر کرد  ارزش  یرا م

یا هسا  کارکردهای اساسی مدیریت عبارتند از:  تیریعام مد فیوظا ( 1380

و ( 1393بندد، عالقه) و رهبدري، کنتدرد تیهددا ،یسازمانده  ي،یبرنامه ر

مدیرا  مالی هسا  وظایف را در شرایط زمانی و مکانی خاص خدود مدد نظدر 

 نیتدرمردی جسلده ازدهندد  داشته و بر پایه آ  وظایف خود را انجدام می

گردد که به  یم یتلق هاو اختصاص آ  یمنابع مال نیتام ،یمال ریمد فهیوظ

(  امروزه 1396)آفندیده و پرکاوش،  شودیم ریپرامکا  یکسک اب ارهاي مال

 ( 1395مرسترین اب ار مدیریت احی  و کارآ، بودجه نویسی است)االحی، 

 حددود عبارتيهبد و اقتصداد در دولت جایگاه دهنده نشا کشور یک بودجه

اداره درست امور مالی بر نظدام اقتصدادی و  و است جامعه در دولت دخالت

واژه بودجه در ابتدا (  1395وند، مدیریتی کشور تأثیر بس ایی دارد )فرج

بدود و بعددها  در آمددهاي دولدت به معني کیف چرمي حاوي اورت مخدارج و

رسدد ر جدامع میتعاریف متعددی ارائه شد که یکی از تعاریفی کده بده نظد

بینی درآمدها و و سدایر مندابع تدأمین اعتبدار و بدرآورد بودجه را پیش

ها و عسلیدات معدین در دوره محددودی از زمدا  وادف کدرده ه ینۀ برنامه

جرت اداره کشور است که به توسعه بودجه مرسترین عامل  ( 1395است)االحی، 

تدرین رکدن پرورش مری (  آموزش و1395وند، نساید )فرجکال  اقتصاد کسک می

برای رشد و توسعه هر کشوری است، بنابراین بودجۀ داده شده به آمدوزش و 

درادد  20طبق اعدالم دسدت انددرکارا  معسدوت   پرورش اهسیت باتیی دارد  

رقدی کستدر  نیکه در حاد حاضر ا  شودیار  آموزش و پرورش م یعسوم بودجه

را بدا مشدکل مواجده  یآموزشد در نظام یگرار استیدراد است لرا س16از  

 ( 1395، و هسکارا  یمشکان) سازدیم

 

 : تامین مالی آموزش و پرورش
چندین ، هیآورنددبه دست می یآموزش نظامای که جوامع  ازمنافعی گسترده

آموزا  و نقدش های آموزش دانشهای حسایتی برای تامین ه ینهنبود پشتوانه

هدا را اکثدر دولتجسله دتیلی است که از اساسی آموزش در مبارزه با فقر 

در  ( 1396به تامین منابع مالی آمدوزش عسدومی  سدوق داده است)انصداری، 

قانو  اساسی  دولدت موظدف اسدت وسدایل آمدوزش  30اال  کشور ما بر اساس

رایگا  برای هسه ملت تا پایا  دوره متوسطه فراهی سازد و وسایل تحصیالت 

به طور رایگا  گسترش دهدد)قانو  اساسدی(  عالی تا سرحد خودکفایی کشور 

هسده عوامدل جامعده در  دولت تنرا منبع تامین مالی آموزش نیسدت بلکده 

تامین منابع مالی نظام آموزشی سریی هستند؛ منابع غیر دولتدی بده کسدک 

هدا بدا توجده بده   دولتمنابع دولتی آمده و در واقع مکسل آ  می باشند

لت در تامین منابع مالی بده دنبداد جلدب گسترش وظایف و محدودیت های دو

   (1393)نادری، مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوای هستند
 دسته تقسیی بندی کرد: 6حامیا  مالی آموزش و پرورش را می توا  در 

ها به آموزش و پرورش دراد بودجۀ دولت 20به طور معسود  :یدولتمنابع  .1

ناخدالص ملدی کده ادر   (  درادی از تولیدد1394)نادری، اختصاص می یاید

شود و یا بخشی از بودجه دولدت مرکد ی کده بده آمدوزش آموزش و پرورش می

های سددنجش کفایددت تددامین منددابع تددرین شدداخصیابددد از رایجاختصدداص می

 ( 1395)عباسی و پاکاری، باشدمی

هدا و : متقاضدیا  اادلی خددمات آموزشدی خانوادههاافراد و خانواده .2

ای در بودجده یل فرزندا  و آموزش جایگاه ویدههو مساله تحص افراد هستند

 ها دارد خانواده

رشد کیفیت  ،در شرایط فعلی کسب و کار هاسازما  :هاموسسات و سازما  .3

کنند، به نحدوی های نیروی انسانی را بسیار مری تلقی میدر تخصص و مرارت

 ( 1394، یدانند)نادرگراری مولد میه ینه در این زمینه را سرمایهکه 



 های آموزشی دارایی و ثروت: درآمد حاال از دارایی و سرمایه .4

 هاهای مردمی: موقوفات، هدایا و بخششکسک .5

 وام و استقراض .6

هدای موسسدات بدین السللی)عباسدی و السللی : کسک یدا واممنابع بین .7

   (1395پاکاری، 

انواع منابع مالی و تامین کنندگا  آ  در آموزش و پرورش )سری مندابع 

در نظام آموزشی، منابع مدالی   :دولتی و غیر دولتی در تامین ه ینه ها(

مورد نیاز باید توسط تسام عناادر جامعده هدی دولدت و غیردولدت تدأمین 

ها در واقع مکسل یکدیگرندد  در واقدع مید ا  دخالدت دولدت در شود آ می

دولتی)افدراد گراری آموزشدی بخدش غیرآموزش به فااله بین می ا  سدرمایه

گراری از نظر کل جامعه، بسدتگی دارد و ومؤسسات( با می ا  مطلوب سرمایه

دراین اورت هرچه فااله بیشتر باشد، اهسیت و ضدرورت دخالدت دولدت نید  

بیشتر خواهد بود  و نقش دولت اطسینا  حاال کرد  از این است که تدأمین 

ابدری و نیازهای اموزشی به اندازه کافی، با کارآمدی تزم و با رعایت بر

 عدالت فراهی شود          

در دهه های اخیر نقش دولت هدی در کشدورهای پیشدرفته و هدی کشدورهای 

قش بخدش غیدر دولتدی افد ایش یافتده  درحاد توسعه قدری کاهش و سری و ن

های است علت االی این تغییرات آگاهی افدراد نسدبت بده مندافع و ه ینده

نواده هدا در تدأمین بخشدی از هسین رو مشارکت افراد و خا آموزش است از

ه ینه های آموزشی فراهی شده است  با توجه به اهسیت مردارت و تخصدص در 

وری، کارفرمایا  و ااحبا  انایع نی  توجه خاای به  رشد تولیدات و برره

مقوله آموزش داشته اند و به ارائه واحدهای آموزشی مستقل در محیط کدار 

از ه ینه های آموزشی، در تأمین مدالی پرداخته اند  و به تسام یا بخشی 

   (  1394اند  )نادری، ه ینه های آموزش نقش داشته

                                                                                                                                                                                                                                         

    علل مشارکت دولت در تامین مالی آموزش       

کند: اجتساعی ایفا می –امروزه آموزش دو نقش اساسی در زندگی اقتصادی 

نخست، آموزش به عنوا  یک انعت که بخش قابل توجری از امکانات جامعه را 

به مختص خود کرده است و دیگدر نقدش آمدوزش در تحدوتت آتدی یدک جامعده 

باشد  در واقع تامین نیازهای آموزشی از طریق نظام بازار و سدازوکار می

نیست یا تسایلی نددارد خددمات شود و بخش خصوای قادر قیست ها انجام نسی

آموزشی مورد نیاز جامعه را تأمین نساید  به هسین دلیدل مداخلده دولدت 

برای تأمین نیازهای آموزشی تبلور می یابد  دتیل مشارکت دولت  در واقع 

نقصا  یا ناکارآمدی بازار) فقدا  بدازار کامدل سدرمایه بدرای آمدوزش، 

تصادی بده مقیداس، وجدود م ایدای نقصا  اطاعات کامل، وجود ارفه های اق

            ( 1383)نادری،  باشدخارجی، عامل االی( و کارآیی، برابری و عدالت می

                                                                                                 

 هانحوه مشارکت دولت در تامین هزینه

آموزش و پرورش پس از انقالب سیستی دولت در  هسکاریمشارکت و در ایرا  

تدأمین  به امکانات آموزشی در نیاز شدیدجسعیت و  به دلیل اف ایش اسالمی

نحدوه مشدارکت   (1392اف ایش یافت )ع ی ی و هسکارا ، هاي مربوطه ه ینه

أمین مالی آموزش را از دو منظر عرضه، تقاضا مورد برسی قدرار تدولت در 

نخست منظر عرضه به تالش دولت در ارائده زیرسداخترا و تسدریالت می دهیی: 

هدایی پردازد  و از منظر تقاضا به تالشتزم جرت تأمین نیازهای آموزشی می

اهددا   دهد است که رفتار متقاضیا  خدمات آموزشی را تحت تأثیر قرار می

ه ها مطسئن شد  از ارائده خددمات آموزشدی بداالی سازوکارهای مالی دولت

اندازه کافی، به طور کارآمد، برابر و عادتنده مدی باشدد  و در تدأمین 

مالی آموزش سه اال اال اساسی کفایت، کارآیی و برابدری و عددالت مدورد 

         (1383نادری، )گیرندتوجه قرار می

 



 ساز و کارهای تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش

 نیبد یمنابع مدال عیتوز یدرواقع به چگونگ یمنابع مال صیسازوکار تخص

 و )عباسدوورشودیاطدالق م یلیانواع آموزش و مقاطع تحصد ،یآموزش یواحدها

    (                                                                                                                            1396 ،ی دانی

 یمندابع مدال نیتأم یها و سازوکارها وهیکشورها ش ریکشور ما و سا در

 ییتفداوت هدا ایشباهت ها  یدارا ،ینظام آموزش یفیو ک یکس تیبرحسب وضع

و متوسطه، دولت به عندوا  مردی  ییکشور ما در مقاطع ابتدا در وباشندیم

 حجدیبا توجه بده  یاست ول ازمطرحیمورد ن یکننده منابع مال نیتأم نیتر

بخدش  نیدر ا یدولت ریسری منابع غ یدانشگاه یآموزش ها یتقاضا برا ادیز

     (                                                                                                                            1395 ،یدختیب نیام و ی یاست )ع  افتهی شیاف ا

 باشدیم یمختلف صیتخص یسازوکارها یدر جوامع بشر صیتخص سازوکار انواع

 یدرونداد و نراده محور به سست سدازوکارها یاز سازوکارها رییو روند تغ

اهددا   یتحول نیچن یاست  و علل اال افتهیبرونداد و ستانده محور تحود 

بده  ییگوپاسخ یدولت ها برا یجد تیسو و محدود کیجوامع از  یرما  هاآو 

 (             1392 ،هسکارا و  ی) نادر بوده است یمال یازهاین

تسرک زدایی به معنی انتقاد اختیارات و وظدایف بخدش عسدومی از جسلده 

سیاستگراری، برنامه ری ی تأمین مالی و اجرای سیاست ها از دولت مرکد ی 

به سازما  های دولتی یا به بخش خصوای است  عدم تسرک  به معنی انتقداد 

و  از مقامات مرک ی به سطوح پایین در دولت های محلی اسدت )عباسدیقدرت 

 (                                                                                   1394 هسکارا ،
تسرک  زدایی مالی به مفروم توزیع قدرت تصسیی گیری در بودجه و امدور 

مالی بین تیه های مختلف دولت در ترکیبی از اقتصداد، اجتسداع و سیاسدت 

عسل می کند وبه طور هس ما  ابعداد مختلفدی را در بدر مدی گیدرد  ایدن 

رهیافت سه هد  یا وظیفۀ بنیادین سیاسدی، مددیریتی و وظیفدۀ مدالی یدا 

 (                               1385، هسکارا ن برای اجرای سیاست را دنباد می کند) رنانی و تأمی

انواع تسرک  زدایی مالی در بودجه: الف( تسرک  در درآمد و عدم تسرک  

در مخارج: تسرک  در درآمد یعنی سیاسدتگراری هدا و مقدررات اجرایدی در 

ی درآمدها به طدور متسرکد  در واود درآمد، نرخ ها، شیوه و محل جسع آور

شوداما مدیرا  داستانی و سازما  های محلدی مرک  کشور تدوین و ابالغ  می

کنندد؛ در واقدع بده مددیرا  اسدتانی در مورد مخارج خود تصسیی گیری می

شود  ب( عدم تسرک  در درآمدد و تسرکد  در اختیارات خرج کرد  واگرار می

آوری مندابع های محلدی اختیدارات جسدعا  سدازما ها و مدیرمخارج: استا 

 و تصسیسات مخارج استا  ها در مرکد  کشدور اتخدا  شوددرآمدی واگرار می

داری تسرکد  وجده دارد  ج( تسرکد  در شود  در این شیوه نظدام خ اندهمی

ی مالیداتی و جسدع آوری آ ، درآمدها و مخارج: وضع مقررات واود درآمدها

رج ساما  های محلی و استا  هدا از مرکد  تصویب و تخصیص اعتبارات و مخا

شود  د( عدم تسرک  در درآمد ها و مخارج: کشور به اورت متسرک  هدایت می

ها، تصویب و تخصدیص مخدارج اسدتای در هدر مقررات مالیاتی، جسع آوری آ 

شود  و دراین روش حکومت مرک ی قدرت نظارت بیشتری استانی تصسیی گیری می

رود انتظار میو  رک زدایی مالی کامل داشته باشد  تسها در زماروی استا 

نقدل از  1385تاجگردو ، بوروکراسی در این روش کاهش یابد)فساد اداری و 

    ( 1394 و هسکارا ، عباسی

 

هدا و توا  گفت دیگر روشبا نگاهی به تحوتت و تغییرات جامعه کنونی می

ای آینده نخواهد بدود  حاکی بر نظام آموزشی پاسخگوی نیازه سنتی تفکرات

امروزه تعریف مدرسه نسبت به شیوه سنتی آ  تحود یافته و مانندد گرشدته 

تنرا مکانی برای حفظ محفوظات نیسدت بلکده محیطدی بدرای رشدد و پدرورش 

نگر و فدردا گیری مدارس آینددهجانبه دانش آموزا  است که در جرت شکلهسه

  1هدایی از جسلده: ای ویهگیاین مدارس دار(  1390است )لطفی و هسکارا ، 

  محددود 3آموزا    تأکید بر حقوق دانش2نقش رسانه و خانواده بر آموزش 



های فردی در   توجه به تفاوت4نبود  یادگیری به مدرسه و توجه به جامعه 

  اسددتفاده از 6و پرنشدداد در مدرسدده   ایجدداد محیطددی گددرم 5یددادگیری 

نظام آموزشی بده (  1389باشند )فاضلی، در مدارس می های آموزشیتکنولوژی

عنوا  خط مقدم و کانو  االی آماده سازی دانش آمدوزا  بدرای مواجرده و 

لطفدی و هسکدارا ، پریرش تحوتت آینده و هسسویی با جریا  جردانی شدد  )

انداز مدارس فردا و تحقق این مری، بدر ( باید در راستای ترسیی چشی1390

 نابع مالی خود تجدید نظر کنند  شیوه مدیریت م

                                                                                                                                        
 نتیجه گیریبحث و 

دولت ها ارتقدا رشدد و توسدعه اقتصدادی، فرهنگدی و  امروزه تسام تالش

باشد  آموزش و پرورش برترین وسدیله رفاه شرروندا  جامعه می اجتساعی  و

بنددابراین شددود بددرای دسددتیابی بدده توسددعه و پیشددرفت جوامددع محسددوب می

گراری دراز مدت و اثربخشی خواهد گراری در آموزش و پرورش، سرمایهسرمایه

بودجۀ مناسب به آموزش و پرورش اهسیت باتیی دارد  بنابراین تخصیص بود  

که در حداد حاضدر   شودیار  آموزش و پرورش م یعسوم دراد بودجه 20 دحدو

را بدا  یآموزشد در نظام یگرار استیدراد است لرا س16رقی کستر از   نیا

 ( 1395، و هسکارا  یمشکان) سازدیمشکل مواجه م

بده دلیدل  ها تنرا منابع تامین مالی آموزش و پرورش نیستند اما دولت

کار، تحقق عدالت و برابری و ارتقا کارآیی،نقش پررنگی ناکارآمدی بازار 

شد روزافد و  جسعیدت و افد ایش در تامین بودجه آموزش و پرورش دارند  ر

تقاضا برای آموزش از یک سو و کسبود منابع مالی و بودجه مورد نیداز از 

ها به دنبداد شده تا دولتموجب ها هی چنین اف ایش وظایف دولتسوی دیگر، 

نابع مدالی آمدوزش و پدرورش باشدند  جلب مشا رکت بخش خصوای در تامین م

 ( 1393)نادری، 

 سدویدرونداد و نراده محور بده  تخصیص منابع مالی یسازوکارهاامروزه 

 نیچند یاست  و علل اادل افتهیبرونداد و ستانده محور تحود  یسازوکارها

 یدولت ها بدرا یجد تیسو و محدود کیجوامع از  یرما  هاآاهدا  و  یتحول

 ( 1392 ،هسکدارا و  ی) ندادر بدوده اسدت یمدال یازهدایبده ن ییگوپاسخ

توا  گفت بدا های انجام شده در این زمینه میهسانطور که بررسیبنابراین 

به سوی تفویض اختیدارات  توجه به منابع محدود مالی در ایرا  باید دولت

تا اندکی  داردگام بر های دولتی یا بخش خصوایبخش عسومی به سازما  مالی

های موجود جرت فعالیدت پویدای مددارس و محدودیت از وظایفشا  کاسته شود

گردد باتوجه به اهسیدت آمدوزش بنابراین پیشنراد می  کنونی از بین برود

گیری مدرسه فردا که یک نسونه جدیددی از مددارس و برای شکل در عصر حاضر

ری ی متسرک  در آموزش مدیریت مالی و بودجهبایست از باشد مینگر میآینده

 به شیوه نیسه متسرک  و به مرور غیرمتسرک  گرر شود و پرورش 

                    

 منابع :

(  مشارکت مالی مردم و اولیا درتدامین مندابع مدالی 1384اسساعیلی، رضا)

  42(، 27مدارس و شیوه تغییر نگرش آنا   فصلنامه آموزه، )

(  نقدی بر کتاب مبانی امور مالی و بودجه)در آموزش و 1396اله)انصاری،عبد

های علوم انسانی، پهوهشگاه نامۀ انتقادی متو  و برنامهپرورش(  پهوهش

  23-24(، 6)17علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 سکیو ر یمنابع مال نیتام تیریمد(  1396آفندیده، نازیال؛ پرکاوش، طاهر )

فرانس بین  در آموزش و پرورش سابداری و سومین کن السللدی مددیریت، ح

شگاه عالمده مجلسدی اقتصاد دانش بنیا  با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دان

 تررا ، ایرا  

(  مددیریت 1390جدی )بریلی، ریچارد؛ مایرز، استوارت سی  و مدارکوس، آلن

ردی ندادری، غالمحسین اسدیمالی  ترجسه:  بردادر ، مریی دولدو، محسدم

   تررا : قلی یوسف نایبی
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(  اقتصداد آمدوزش و 1385رضدا  و محسددی، داود)رحیسی، علیدهقانی، علی؛ 

 پرورش  تررا : آییه 

(  1392رودپشدتی، فریددو  )شاهوردیانی، شادی؛ نیکومرام، هاشدی و رهنسای

سکمدیریت مالی راهبردی )ارزش ررا : آفرینی( مبتنی بر مددیریت ری   ت

 حکیی باشی 

  تررا : دانشگاه پیام 2(  تج یه و تحلیل مسائل مالی1380زاده، علی )شفیع

 نور 

(  مبانی امدور مدالی و بودجده)در آمدوزش و پدرورش(  1393االحی، داوود)

 سست تررا : 

(  طراحی الگوی تخصیص منابع مدالی 1396عباسوور، عباس و ی دانی، راضیه )

موزش) کداهش  پرورش بدا رویکدرد عددالت در آ غیر پرسنلی در آموزش و 

-84 ،19نابرابری ها، محرومیت زدایی(  پهوهش های مدیریت و حسابداری، 

92                               

(  اقتصاد آموزش و پرورش در آینۀ  سند 1394محسود)عباسی، اسدهللا و میدانی، 

لین کنفدرانس بین لی مددیریت، تحود بنیادین آموزش و پدرورش  او السل

سی پهوهشدی و مشداوره ای اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتدی  شدرکت عل

 ساز، مازندرا ، ایرا  آینده

مالی (  ۱۳۹۵)ابوالفضل  ،اسداله و پاکاری ،عباسی ظام راهرای تامین  در ن

دومین هسایش بدین السللدی مددیریت، اقتصداد و    آموزشی ایرا  وجرا 

  ایرا   ، تررا ،توسعه

(  سدازوکارهای تدأمین 1395ع ی ی، محسد خا  و امین بیدختی، علدی اکبدر)

منابع مالی بخش آموزش ) آموزش و پرورش و آموزش عالی(  نامدۀ آمدوزش 

  147-120 :(34) 9عالی، 
 یراهکارهدا یبررس(  1391) محسد ،یانوبرو  وشیپر ،یجعفر نعست هللا؛ ،ی یع 

 نیپدرورش و انتخداب مناسدبترو  در آمدوزش یمشارکت دولت و بخش خصواد

دو فصلنامه (  AHی)سلسله مراتب لیتحل ندیبا استفاده از فرا سییمکان

   32-7(  1)1ی، آموزش  يیمطالعات برنامه ر

(  1392) محسدد ،یادنوبرفرزاد، ولدی هللا و  ؛وشیپر ،یجعفر نعست هللا؛ ،ی یع 

مدورد کداوي :موانع گسترش مشارکت بخش خصوای در آموزش و پرورش ایدرا 

  مجله علوم تربیتی دانشگاه شدرید چسدرا  اهدواز، مدارس غیر انتفاعی

6(1 ،)75-94   

   تررا : نشر روا  یآموزش تیریمقدمات مد (.1393) یبند، علعالقه

(  دیدگاه و بحثی دربداره آیندده مدرسده در ایدرا : 1389هللا )نعستفاضلی، 

  53-51: 7مدارس به مثابه میدا  معنا  مجله مدرسه فردا، 

   تررا : اوستا اگرد تنظیی تا كنترد بودجه(  فر1395وند، اسفندیار )فرج

بداللری، علی؛ حسن زاده ،لطفی نداز  ( ۱۳۹۰)سدیدعلی ، رمضدا  و ع شی ا چ

، اولین هسایش ملی آمدوزش در ایدرا  (EDU366) 1404مدارس ایرا  در ساد 

  ، تررا ، پهوهشکده سیاستگراری علی، فناوری و انعت1404

( اقتصاد آموزش و پرورش  تررا : 1381متوسلی، محسود و آهنچیا ، محسدرضا)

 سست 

عوامدل و  ( 1395) فضدایلی گداه، حسدینو  اکبری، احسدد مشکانی، علیرضا؛

فصددلنامه مطالعددات مدددیریت و    ینفعددا  مددوثر در آمددوزش و پددرورش

  44-27(، 3)2، حسابداری

 یسطرو   (  اقتصاد آموزش  تررا :1383اسی) نادری، ابوالق

(  تحلیل رابطه بین منابع مالی و عسلکرد آموزشدی 1389نادری، ابوالقاسی)

شی -مناطق آموزش و پرورش تررا   فصلنامه علسی مه رید ی و  پهوه برنا

  130(، 1)16بودجه، 

(  مالیه آموزش  تررا : موسسه انتشارات دانشدگاه 1394نادری، ابوالقاسی)

 تررا  

بادی،  جوب عشدرت آ نادری، ابوالقاسی؛ خرازی، کساد؛ انتظاری، یعقوب و مح

(  سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع درآموزش عالی  فصلنامه 1392حسن ) 

    114-92 ،(10)3انسانی، منابع مطالعات ترویجی –علسی 
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https://www.gisoom.com/book/1954654/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9/


(  بررسی رابطه تسرکد  1385رنانی، محسن؛ سامتی، مرتضی و فرازمند، حسن )

، 26های اقتصادی ایدرا ، زدایی مالی و اندازه دولت در ایرا   پهوهش

125-152                                                                                                                       

(  بررسی تدأثیر 1394عباسی، ابراهیی؛ رستگارنیا، فاطسه و حسینو، مردی )

صلنامه تسرک زدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصدادی اسدتا  ها  ف

                                                     19-3(، ص 2)20پهوهشی برنامه ری ی و بودجه،  -علسی


