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 چکیده 

و ارائه خدمات  یتانجام فعال یبرا اجتماعی – یبخش آموزش به عنوان موتورمحرکه توسعه اقتصاد

را در بر دارد؛ مطالعه حاضر به  ییها ینهآنها هز یناست که تام یها و عواملنهاده یریبه کارگ یازمندن

و اثرات  یمال عمناب ینتام یالگوها ی،مال یاستگذاریس یهایزممکان ییو با هدف شناسا یروش مرور

 -یدر جهت تحقق برابر یازمورد ن یارائه خدمات آموزش یبرا یصتخص یهامکانیزمهرکدام از منابع و 

گذاران و  یخط مش یبرا یاستیس یهاینهآموزش درجهت ارائه گز یفیتو ک ییعدالت و بهبود کارا

منابع به آموزش از  صیصتخ یو چگونگ ییچرا یانجام شد. در نوشته حاضر پس از بررس یآموزش یرانمد

و با توجه به  یمنابع با نگرش کاربرد یصتخص یهامکانیزمو  یمال ینتام یهاراه ی،طرف عامالن آموزش

خاص  یهایژگیبا توجه به و یمناسب منابع مال یریتمد یبرا یاستیس یهاینهگز یاستگذاری،وجه س

دهد که کاربرد  ینشان م یبررس یج. نتااستآورند، ارائه شده  یکه به بار م یجیو نتا هرکدام از آنها

عامالن آموزش، و  یندر ب یمتفاوت یمتفاوت، رفتار و عکس العمل ها یمنابع مال یاستگذاریس یالگوها

 ینبا توجه به ا یدمناسب با یزمآورد. انتخاب مکان یم یدآموزش پد یانمشخصا عرضه کنندگان و متقاض

 .یردذدر آموزش صورت پ یگذار یهسرما یجامعه برا یلاثرات و رفتارها و در نظر گرفتن توان و تما

 

 یآموزش یاستگذاریس ی،منابع مال یصتخص مکانیزم ی،منابع مال ینتامواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

باشد. با  یم یدر هر جامعه ا یاصل یها یتجزو اولو یآموزش یازهاین ینبر است و تام ینههز یگرید یتآموزش مثل هر فعال

 یاز جوامع با کاهش توان مال یاریکه آموزش، بعنوان عامل توانمندساز، در سطوح کالن و خرد جوامع دارد، بس یتیوجود اهم

 یآموزش ینابرابر یی،و کارا یفیتعدم ک یرنظ یبا مشکالت یگراز طرف د هستند، روبروآموزش  یها ینههز یشبا افزا یسهدر مقا

  کنند. یدست و پنجه نرم م

 یتباشد، که در نها یدهندگان منابع م یصکنندگان و تخص ینو قواعد حاکم بر رفتار تأم ینعرفت به قوانآموزش شامل م یهمال

آموزش  یهمال ی( بهره گرفت. به لحاظ نظریاستگذاریس یعنی) یو نظام آموزش حدهابهکرد عملکرد وا یقواعد برا ینبتوان از ا

شامل فرد و خانواده، دولت و  یپردازد. عامالن به طور کل یمنابع عامالن م یصرفتار تخص یو چگونگ ییچرا یبه بررس

الزم را فراهم  ینیب یشکرده و پ یینتب یو چگونگ ییبتوانند چرا یدآموزش با یهمال یباشد که مبان یموسسات و بنگاه ها م

را  یبع در داخل نظام آموزشمنا یعکنندگان سهم مشارکت عامالن، توز ینتأم یازمورد ن یمنابع مال یزانم یگر،آورد. به عبارت د

 یمنابع مال یعتوز یمنابع اشاره به چگونگ یص(. تخص1388 ی،کند )نادر یینباشد تب یدبر حسب آنچه که هست و آنچه که با

منابع به عنوان حلقه  یصتخص مکانیزمدارد.  یلیانواع آموزش و سطوح تحص یمناطق آموزش یا ینواح یآموزش یواحدها ینب

هم  یمال ین( سازو کار تأم1987) یلیامزکند. به اعتقاد و یم یفاکنندگان و بهره مند شدگان از آموزش نقش ا ینتأم ینرابط ب

کننده -ینتأم ینکه ب یقابل تحقق باشد، و هم به عنوان راهکار یادگیریکه آموزش و  یا همنابع به گون یصبه عنوان ابزار تخص

 .یدنما یم یفاکند نقش ا یم یجادارتباط ا یو استفاده کننده مناعب مال

ها(  ینهگز یلآن)تحل یهامکانیزممنابع و  یصتخص ی،کنندگان منابع مال ین، تأم یگفته، مطالعه منابع مال یشبا توجه مسئله پ 

 مناسب و یاستیس یها ینهآورد و با ارائه گز یدرا پد ییها ینهو حل مشکالت گز ییشناسا یتواند برا یآنها م یاتو خصوص

 یفیتو ک یتکم ی،جذب منابع اضاف یاو  ییکارا یشافزا یاها و  ینهکاهش هز به یمال یصو تخص ینتأم یها یستمدر س ییرتغ

را  یمنابع مال یصو تخص ینمسئله تام یتنکته اهم یناز آموزش جامه عمل بپوشاند. ا تلفاقشار مخ یبهره مند یزآموزش و ن

  سازد. یآشکار م
 یآموزش یمنابع مال یصتخص یها یاستس

بهه  یمنابع مال ی. در نگرش نهاده ایاستگذارینگرش س یگریو د ینگرش نهاده ا یکیوجود دارد  یدو نگرش عمده به منابع مال

نگهرش  یهنشهود. در ا یفراهم م یعوامل آموزش یرشود که به کمک آن سا یدر نظر گرفته م یعامل در نهاد ینتر یعنوان اصل

نقهش  یکننهدگان منهابع مهال ینتهأم یزندارند و ن یو توجه یتحساس یمنابع مال ینتأم یگبه چگون یآموزش یعامالن نظام ها

 ینتهر یههرا به عنهوان پا یمنابع مال یاستگذاری. نگرش سیستندکردن عوامل عهده دار ن ینهارتباط با نحوه مصرف و هز یورسالت

 یهزانچارچوب م ینآن قائل است در ا یز براین یراهبر یاو  یریتیو مد یاستگذاریس یتحال قابل ینبا ا یردگ یدر نظر م ینهاد

و  یآموزشه یمنهابع بهه عملکهرد واحهدها یصو نحوه تخصه یزاننفع آن و م یذ یها یو توانمند یلمنابع به تما ینو نحوه تأم

 منهابع بهه یصتخصه یهها یهریگ یمتصهم یفکم و ک یرمستقیمبه طرق غ ینشود. بنابرا یربط مرتبط م یذ یرندگانگ یمتصم

اههداف  یدر راسهتا یآموزشه یو عملکهرد واحهدها یعهامالن درونه یهها یهریگ یمتصهم یننفعان و همچن یذ طآموزش توس

(. در 2: 1388 ی،محقهق خواههد شهد)نادر یآموزشه یآرمهان یتشود و به تبع آن حاکم یم یتو هدا یجهت ده یاستگذارانس
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 یرا کهه مه ییهها یها و خط مشه یاستدوم س دیدگاهبا در نظر گرفتن  یمنابع مال یصو تخص ینتام یاتادب یادامه ما با بررس

 .یمده یرا ارائه م یردمدنظر قرار گ یرانگذاران و مد یتواند از طرف خط مش

 یا یهدهآمهوزش دچهار مشهکالت عد یمهال یندر حال توسهعه در تهأم یاز کشورها یاریبس :یمال ینمنابع تام یساز متنوع

آموزش باال رفتهه اسهت.  یتقاضا برا یگرشود. از طرف د یم یدباشد تشد یشتربه آموزش ب یازکه ن یطیامر در شرا ینهستند. و ا

 یهقاز طر یمهال ینتهأم یها یستمدر س ییرتغ یجادشود و بدون ا یر به آموزش میشتمنابع ب یشبه افزا یازدو عامل موجب ن ینا

که  ی(. در حال1985شود )تان،  یم یدآموزش تهد یفیتو ک یتمک یجذب منابع اضاف یاو  ییکارا یشافزا یاها و  ینهکاهش هز

اسهت.  یدتربه آموزش شهد اختصاصیبه نسبت رشد منابع  یآموزش یازهایروند رشد ن یاست ول یاداختصاص منابع به آموزش ز

مدرسه ، تقاضها  ینو باال رفتن تعداد افراد در سن یتاست: رشد جمع یرفتهپذ یرعمدتا ازچند عامل تأث یآموزش یازهاین یشافزا

به عنوان  یلآموزش)مثال تحص یبرا یو خصوص یعموم یتقاضا یشافزا یردولتی،و غ یدولت یکار ماهر در بخش ها یروین یبرا

دمات خه یانمتصهد یگهرهمسو)مثال معلمهان و د یآموزش، فشار گروه ها یفیتورود به مشاغل مورد عالقه(، مسئله ک رتپاسپو

 یو عهدالت آموزشه ییتحقق کارا یبرا یاسیو س یدولت به لحاظ اجتماع ینکهمذکور و ا یرغم فشارها ی. علی( و بخشیآموزش

 یهن. در ایسهتندن یزبلکه قادر به ادامه روند گذشته ن یستندن یازمورد ن عتحت فشار است دولت ها نه تنها قادر به اختصاص مناب

و  یمهال یندر منهابع تهأم ییرباشد. بدون تغ یم یناخالص مل یدو نرخ رشد تول یرشد اقتصاد امر کاهش ینا یاصل یلدل یطشرا

و فراهم کردن آمهوزش  یمال مینتأ یمربوط به دشوار یکیدولت با دو مشکل عمده مواجه خواهد شد که  یصتخص یهامکانیزم

 یبهرا یمختلفه یمربوطه راهها یات(. در ادب1986گت و ساخاروپولوس،  ینآموزش خواهد بود )م یفیتآمدن ک یینپا یگریو د

ها و کهاهش  یتنظر در فعال یدتجد یقاز طر ییکارا یششامل افزا یشده است که به طور کل یشنهادمشکالت پ ینبا ا یاروییرو

کهردن آمهوزش  یبه خصوص یشترب یاتمشخص ارائه شده در ادب ی(. روش ها1985است )تان،  یمنابع مال یساز عمتنو ینه،هز

 یاتبر درآمد و مال یاتمثل مال ییاستفاده از روش ها یزبالعوض، و ن یها و کمک ها یتکسب در آمد از فعال یه،شهر یافتو در 

در آمهوزش  یکردن بخش خصوص یردرگ یرکود اقتصاد یط( در شرا1985( داللت دارد. به نظر تان)1375خاص )قارون،  یها

 یمهال ینتهأم یرا بهرا ییها یاستس ینوجود دارند که چن یزن یگریمدنظر قرار گرفته است. افراد د یراهکار اساس یکبه عنوان 

 .(1976و  1980 ی،؛ ، لزل2008و همکاران،  یتی؛ پ 1991دهند )به عنوان مثال ساخاروپولوس،  یم یشنهادپ

 یدر آموزش بهرا یانمشارکت متقاض یشتقاضا در جهت افزابه طرف  یارانهدادن  یقاز طر یافتهتوسعه  یاز کشورها یاریبس در

 یهکتقاضا مدار دارد کهه بهه عنهوان  یمال ینتأم یتامر نشان از اهم ینرا مدنظر قرار داده اند. ا یآموزش یازهایبرآورده کردن ن

همهراه  یهادیز یبا بحه  هها یآموزش یها یارانهمدنظر قرار گرفته است. البته  آموزش یساز یخصوص یجاددر جهت ا یاستس

کند کهه  ی( بح  م1985تان ) ین( همچن1986گت و ساخاروپولوس ) ین(. م423: 1380 ی،ترجمه انصار یمز،بوده است )ج

حداقل به همه دانهش آمهوزان  یاها را ادامه داد. ) یارانهتوان دادن  ینم یکاهش رشد درآمد ناخالص مل یلبدل یکنون یطدر شرا

 یطی( در شهرا413: 1380 ی،)ترجمهه انصهار یمنهزبه نظر ج که در آن قرار دارند( یطیمح یطگوناگون و شرا یها یبا توانمند

ن ی. همچنهیرنهدقرار گ یتمورد حما یکاف یزانتوانند قطع شوند که مصرف به شدت متأثر نشده و فقرا بتوانند به م یها م یارانه

هها بهه سهبب آنکهه  یارانههحهال  یهناست ضرورت دارد. با ا یعموم یکاال یکآموزش  ینکهبه خاطر ا یآموزش یها یارانهوجود 

 یههدف گهذار یتواند به نحهو بهتهر یسازد م یکند، بهره مند نم یافراد م یبکه نص یاز منافع یشترآموزش را ب یاجزا یتمام

و  یآموزشه یرنهدگانگ یمکه رفتهار تصهم یرندمد نظر قرار گ یبه نحو یدبا هامکانیزمنوع  ینا ی. به طور کلیابد یصشده و تخص

منهابع اسهت  یصتخصه یههامکانیزمبه هر کهدام از  یاطالع از واکنش هر کدام از عوامل آموزش یازمندکنند؛ پس ن یساز ینهبه

ها به  یارانه ینکها یکنند به جا ید میشنها( پ1986گت و ساخاروپولوس ) ینرابطه م ین(. در ا1995 ی،برسب یت)جانسون و و

 یعهال یهارا بخصوص در سطوح متوسهطه  یخدمات آموزش یها ینهاز هز یدانش آموزان بخش یابد،ختصاص آموزش ا یانمتقاض

انهواع آمهوزش  یارانهبه افراد در انتخاب مسهئوالنه و هشه یشترب یزهدادن انگ یقرا از طر ییها، کارا یارانه. کاهش یندپرداخت نما

 یشهود وله یامر باع  کهاهش ثبهت نهام مه ین. هر چند که ایدنما یم یترا تقو یشترتالش ب یآنها برا یزهو انگ یدهبهبود بخش

کهه نهرخ  یمتوسطه و عال یدر بخش ها یلتحص ینههز یشبه نسبت افزا یکل یدهند تقاضا یوجود دارند که نشان م یشواهد
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 یهلدل ین. همچنیافتخواهد  یشافزا یداخل ییکارا به موارد فوق الذکر جه. با تویستحساس ن یادباالست، ز یبازگشت خصوص

و بها  یزهدر مقابل دانش آموزان با انگ یافتهکاهش  یینپا یزهباشد که ثبت نام دانش آموزان با استعداد و انگ ینتواند ا یامر م ینا

کننهد کهه  یرا انتخاب مه یآموزان نوع آموزش نشدا ینکها یلبدل یخارج ییکارا یگرجذب خواهد شد. از طرف د یشتراستعداد ب

 یگهرید یتوانند به آموزش هها یو م یافته یششده افزا یرهامر منابع ذخ ینا یت. در نهایابد یم یشبازار کار باشد افزا یازمورد ن

 .است صرف شود یینیسرانه پا ینهباال و هز ینرخ بازگشت اجتماع یکه دارا یا یهپا یمثل آموزش ها

کمهک هها  یهنا ینکههباشهد. بها توجهه بهه ا یم یو خارج یداخل یکمک ها یافتدر یمال یناز منابع تأم یکیكمک ها:  جذب

که دولت هها بها کمبهود منهابع  یطیدر شرا یشوند. ول یبرنامه ها نم یتموفق یامستقل از عملکرد هستند لزوما منجر به بهبود 

به منهابع  یبخش تنوع ینوع کمک ها را برا ینا یافتدر یادیروبه رو هستند محققان ز یآموزش یازهایمنابع ن ینتأم یبرا یمال

 یبان،شهواهد پشهت یجهادبه آمهوزش، ا یده یتالو یزانمثل م یاز عوامل ییکمک ها ینچن ینکها یلداده اند. به دل یشنهادپ یمال

 یآژانهس هها یهقبخصهوص از طر یانههمشهارکت جو یرهبهر یهزو ن یاسی،س یجذب کمک ها، رهبر یها برا یرساختز یتتقو

 یافهتدر یهقتطب ییو توانها یخهارج یکمهک کننهده هها یهها یژگهیو ی،الملل ینب یها یاستبا س ییشده، همسو یرمتمرکزغ

کننهد کهه  یم یشنهاد( پ2008و همکاران ) یپن یرد،پذ یم یرنفوذ بر آنها تأث یزکمک کنندگان و ن یارهایکنندگان کمک با مع

 ییشرکت ها ینندگان آشکار کرد همچنکمک کن یآموزش و پرروش را برا یتو ... اهم یقاتیتحق شواهدفراهم آوردن  یقاز طر

و  یجههان یبانیپشهت یگهروه هسهته ا یینتع یقکرد و از طر یجادا یالملل یننفعان و عامالن ب یذ یاسیرا متشکل از رهبران س

  .از طرق کمک را بهبود بخشد یمنابع مال ینتأم یتمذکور، وضع یشرکت ها یالملل ینب یادغام ها

وجهود  یهاتانتخهاب دولهت در ادب یکردانتخاب بازار و رو یکردرو یعنیانتخاب  یاز راهبردها دو دسته حوزه انتخاب: گسترش

بهه  یدولته یهتمدارس هستند کهه در آنهها حما ینتأم یبرا ییهامکانیزمبر  یانتخاب بازار در آموزش مبتن یدارد. اغلب الگوها

 یو بن آموزشه یهشهر یاتیمال یتهایشده است که معاف یگیریرابطه پ یندرا وناگونیگ یها یاست. سیدآ یکمک انتخاب بازار م

عرضه مهدار و تقاضها  یهامکانیزمتوجه به  یازمند(. گسترش حوزه انتخاب ن444، ص1380نژاد،  یترجمه گرائ ین،باشد )لو یم

را به  یمنابع یمبپردازد و به طور مستق وزشیبه عرضه خدمات آم یمتواند به طور مستق یخود دولت م ینکهمدار است. عالوه بر ا

عرضهه خهدمات بپهردازد. از طهرف  یبهرا یبخش دولت یببه ترغ یمال یارائه کمک ها یقتواند از طر یآموزش اختصاص دهد م

را  قاضیانو دانش آموزان( دامنه انتخاب مت یاناز دانشجو یمال یتتقاضا مدار )مثال حما یهامکانیزمتواند با استفاده از  یم یگرد

 یارائه خهدمات خواههد شهد. مبهان یبرا یهشهر یافتدر یقموسسات از طر یبرا یشترب یدیامر منجر به عا ینگسترش دهد که ا

کهردن واحهدها،  یرانعطهاف پهذ یقاست. که از طر یو گسترش برابر ییگسترش دامنه انتخاب ناظر بر ارتقا کارا یکردرو یلیتحل

اسهتعدادها کهه  ییاز آمهوزش و شهکوفا یآنان در بهره منهد یو بهتر برا یشترب یفرصت ها و یان،گسترش دامنه انتخاب متقاض

را  یو برابهر ییشهود کهارا یجذب مخاطبان م یعرضه کنندگان خدمات برا ینمنجر به گسترش دامنه رقابت ب یزامر ن ینخود ا

اکم بر انتخهاب مدرسهه، ح یطمشخصا شرا کهرابطه انجام شده است  یندر ا یادیز یقات(. تحق1388 ی،بخشد )نادر یتحقق م

  .و ... را مدنظر دارند یمتو ق یهمثل شهر یعوامل یرتأث

 یهتدر ارتباط است. به نظهر کمپهل و همکهاران )نقهل از جکسهون و و یآموزش یها ینهآموزش با هز یتقاضا برا یطور سنت به

طرف  یها یژگیانتخاب مدرسه باشد. انتخاب مدرسه متأثر از و یکننده اصل ینیب یشتواند پ یآموزش م ینه( هز1975 یبرسب

آن انتخهاب مدرسهه و ثبهت نهام مدرسهه  یدهد که بر مبنا یارائه م یمدل یاسرابطه اسپ ینباشد. در ا یعرضه و طرف تقاضا م

خودشهان )درآمهد و  یهها یژگهیکنند که متهأثر از و یرا اتخاذ م یمتفاوت یماتمدل افراد تصم ینبا توجه به ا یردگ یصورت م

را  ییهامکانیزمتوانند  یسگذاران میارابطه س ینباشد. در ا یمدرسه( م یفیتو ک ینهمدرسه )هز یها یژگی( و ویلیتحص ییتوانا

 یرگهذارمدرسهه تأث یفیهتهها و ک ینههتقاضا مد نظهر قهرار دهنهد کهه بهر هز یهعرضه و از ناح یهآموزش ازناح یمال ینتأم یبرا

 یمه یسهت( نیم)حداقل بطهور مسهتق یاستگذارانتوسط س ییردانش آموزان قابل تغ یها یژگیو ینکها یلبدل باشد)همان منبع(.

پردازنهد کهه  یبهه انتخهاب مه یزمدارس ن کمک کرد. یانتقاضا مدار به گشترش دامنه انتخاب متقاض یهامکانیزم یقتوان از طر

 یهشههر یافهتدر یههناح یهنو از ا یتجارب آموزشه یفیتک یر سازافتد. آنها به دنبال حداکث یاتفاق م یرقابت یطمعموال در شرا
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مدرسه اثرگذار است مدارس بهه  یفیتدانش آموزان بر ک یها یژگیدهد که و ینشان م یقاتکه تحق ییباشد. از آنجا یم یشترب

جهذب دانهش آمهوزان بها  یکههستندبه طو یگرهمد یرو یرتأث یعوامل دارا ینباال هستند. ا ییدنبال جذب دانش آموزان با توانا

مدرسهه و عامهل  یفیهتدادن ک ننشها یبهرا ییهها یگنالبه عنوان سه ینآموزش را بهتر کرده است و همچن یفیتباال ک یفیتک

و  یپیهلرا منجهر خواههد شهد )ا یشترباالتر و ب یهشهر یزو بهتر و ن یشترب یانامر جذب متقاض ینکند که خود ا یعمل م یژپرست

 (.2003همکاران، 

مثهل  یمختلفه یو روشهها یکردهابا رو یاناز متقاض یتحما: یو برابر ییو كارا یهآموزش، شهر یاناز متقاض یمال تحمای

کهه در عمهل  یهردگ یصهورت مه یستگی،دانش آموزان و پرداخت بر اساس شا یازهمه، پرداخت براساس ن یبرا یکسانپرداخت 

مهرتبط  یهردمهدنظر قهرار بگ یهدبا یمهال یتاست. آنچه که در حما رسیمنابع در دست یزاندولت و م یتیحما یاستوابسته به س

بحه   یهنمسهئله مهرتبط بها ا ین(. مهمتر1388:166 ی،است )نادر یعلم یها یستگیو شا یازبه ن یتو نوع حما یزانکردن م

کهاهش  یی،کارا ایرتقبلکه اهداف ا یستندآموزش ن یتنها به دنبال کاهش بار مال یاستگذارانس یهباشد. در وضع شهر یم یهشهر

 165کنند )همان منبع:  یآنها را دنبال م یماتتصم یساز ینهنفعان و به یذ یریپذ یتدرجه مسئول یشافزا ینهمچن ینابرابر

هها بهه عبهارت  یمهتق ییهربه تغ یینهستند که افراد با درآمد پا یانگراینب رابطه انجام شده اند، ینکه در ا یمتعدد یقات(. تحق

و  یمهتق یشافهزا یدر همه سهطوح درآمهد یناز افراد با درآمد متوسط و باال حساس هستند همچن یشترب یهشهر یشافزا یگرد

 یهشههر یرتحت تهأث یشترآموزش ب ینهافراد در زم یها یتگرفت الو یجهتوان نت یبا هم دارند پس م یثبت نام رابطه منف یزانم

 یمهال یبوده و کمک ها یرتصادفیو غ ینیب یشها قابل پ یهرشه هاست ک ینآن ا یل( و دل1975 ی،برسب یتاست )جکسون و و

  .هستند یتصادف یشترو ب ینیب یشکمتر قابل پ

کنهد کهه  یمه یشهنهاد( پ1976مثهال آزاد ) یتوان مدنظر قرارداد بهرا یرا م یمختلف یها یاستتوجه به موارد فوق الذکر س با

کمهک  یبهرا ییتوانهد مبنها یم یلیاستعداد تحص یآزمون ها یقاز طر ییتوانا ینهمچن یازن یدانش آموزان بر مبنا یطبقه بند

کهه از  ییباشهد کهه آنهها یهنتواند ا یها م یاستاز س یکیباشد  یآموزش ینهادها طرفاز  یهشهر یافتدر یزانم یابه آنها  یمال

 یطرا کهه واجهد شهرا ییآنههارا پرداخت کننهد و  یهاز شهر یهستند قسمت یطواجد شرا یدارا یلیو استعداد تحص ییلحاظ توانا

 یمه یگرد یاستخواهد شد. س ییبهبود کارا هامر منجر ب ینبپردازند که خود ا ییرا به تنها یخدمات آموزش یها ینههز یستندن

و بهبهود پشهرفت  یشهترداد کهه درصهورت تهالش ب یشهنهادتهوان پ یم ینباشد. همچن یطبورس به افراد واجد شرا یتواند اعطا

 یصتخصه ییبهه بهبهود کهارا ینههاکنند که همه ا یافتدر یلیتحص ینبودند بورس ها یطکه در ابتدا واجد شرا یافراد یلیتحص

 .منابع کمک خواهد کرد

 یهینشهود. اصهول تع یدرباره آموزش آغهاز مه یاساس یها یریگ یمآموزش با تصم یمال ینتأم به انواع خاص آموزش: توجه

 یهمتها یو به یهژهو یاتخصوصه یهدآنهها با یاز جوامع مختلف کاربرد دارند. اما در کهاربرد واقعه یاریآموزش در بس یمنابع مال

بها توجهه بهه  (.399، ص1380 یسهی،ترجمهه نف ین،هر جامعه بازتاب داشته باشهد )لهو یو فرهنگ یاسیس ی،اجتماع ی،اقتصاد

اختصهاص  ییرا به آموزش ها یشتریمنابع ب یدبا یافتهتوسعه ن یمنابع، کشورها یصدر تخص ییعدالت و کارا ی،برابر یارهایمع

منهابع بهه آمهوزش  یشهتردهند که ب یم یشنهادپ قانازمحق یاریرا تحقق بخشد. بس یو برابر یدهند که بتواند همزمان کارآمد

ر (. بهه نظه1997؛ تهرمن و بههرمن،  1988، تاگور، 1986گت،  ین، م1991مثال ساخاروپولوس،  ی)برا یابداختصاص  ییابتدا

 یبهوده و بههره ور یینسرانه پا ینهباال و هز ینرخ بازگشت اجتماع یدارا یا یهپا ی( آموزش ها1986گت و ساخاراپولوس) ینم

فراهم کند.  یکار و در طول زندگ یطآموزش در مح یرا برا یمناسب یمبنا ینشود. همچن یرا منجر م یگسترده ا یها یتفعال

 یقهاتتحق ینباالست. همچنه یتو مطلوب یرشپذ یدارا یدر حال توسعه از لحاظ اجتماع یاز کشورها یاریدر بس ین،عالوه بر ا

 .کشورها دارد یدر توسعه اقتصاد ینقش اساس یا یهکند که آموزش پا یم شخص( م1988)نقل از تاکور،  یبانک جهان

بها فنهون  یکشهورها و سهازگار یاقتصهاد یهتموقع ییرتغ یزباالست و ن یاربس یآموزش متوسطه و عال یکه تقاضا برا ییآنجا از

 ییبهاال ینههکهه هز یو حرفهه ا یآموزش فن یزو ن یآموزش متوسطه و عال یقاز طر یتخصص یبه آموزش ها یازن یدجد یدیتول

همهراه اسهت  ییمداقه بوده و با چالش ها یازمندن یا یهبه آموزش پا یشترب نابعم یصتخص یاستکاربرد س یندارند، است. بنابرا
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کند کهه  یم یشنهادپ یبانک جهان یقاتتحق یبررس ی( بر مبنا1988تاکور ) ینهزم ین(. در ا1986گت و ساخاراپولوس ،  نی)م

توجهه  یزن یوجود دارد به آموزش تخصص یصنعت یها یرساختبه توسعه ز یازکار ماهر باالست و ن یرویبه ن یازکه ن ییدر جاها

آن دشهوار اسهت و شهواهد  یدهد، گران است، و اجرا ینم یشتوجه داشت که آموزش متنوع نرخ ثبت نام را افزا یدبا یشود. ول

تهوان  مهیمطالهب  ینبازار کار وجود ندارد. با توجه به ا یازهاین ینرابطه آن با تأم یزآنها و ن یدر مورد اثربخش یادیز یقاتیتحق

به  یشترشکل که ضمن توجه ب یندوگانه دارد را مدنظر قرار داد. بد یکرداتخاذ روگت و ساخاراپولوس که اشاره به  ینم یشنهادپ

را  یا یرپایههغ یثبت نام در آموزش ها یزانها و ... م یارانه یل،تحص ینهو هز یگذار یمتق یهامکانیزم یلهبوس ی،ا یهآموزش پا

  .داد یرقرارتحت تأث

کهه هرکهدام از  یخاصه یهها یژگهیبا توجه بهه و :یافتگیمنابع بر حسب توسعه  یصو تخص ینتأم یها یوهش تغییرات

 یارائهه نمهود. در کشهورها یمنهابع مهال یصو تخصه ینخاص تام یکاربرد الگوها ینهدر زم یشنهاداتیتوان پ یکشورها دارند م

هها، از  ینهههز ییکهارآ یشافهزا ،یمنابع مهال یصدرتخص یو برابر آییکار یی،قرار گرفتن پاسخگو یتالو توان یدرحال توسعه م

بهه اتمهام  یقو تشهو یاضهاف یتقاضها یلتعهد یبرا یهشهر یافتآن، در ییاجرا یها یوهو به هنجار کردن ش ینههز یلتحل یقطر

 یهقاز طر ازدانشهگاهدرآمهد خهار   یشدر آموزش و پهرورش و در دانشهگاه، افهزا یمنابع کمک یندر موقع مقرر و تأم یالتتحص

 یهها ینهه. را بعنهوان گزییو تمرکز زدا یساز یخصوص یقها از طر ینهو وقف ها. کاهش هز یاو هدا یپژوهش یخدمات قرارداد

 یزو تمها یفیهتتوجه به ک ینه،هز ییندر تع یتقبول مسئول یدادن برا یاراخت یافتهتوسعه  یدر نظر گرفت. در کشورها یاستیس

در نظهر گرفتهه شهوند  یاستیس یها ینهتوانند بعنوان گز ین، مآ یفموسسات بر حسب رشته، نوع آموزش، سطح آموزش و وظا

 (.1386 یبائیان،)د

در  یهسهتند وله یمنهابع مهال یازمنهدن یعرضه خهدمات آموزشه یبرا یآموزش یواحدها :ینكارآفر یموسسه آموزش ایجاد

منهابع فاقهد  یصو تخصه یهتمتعهارف فعال یروش ها ی،منابع مال یابیکم یالیمثل رقابت و است یمسائل یلبه دل یکنون یطشرا

بتوانند حهداکثر  ینکهحصول به اهدافشان هستند. تا ا یها برا یتفعال ایندنظر در فر یدتجد یازمندن ینالزم هستند بنابرا ییکارا

منشهأ  یاتاست. با توجه به ادب یمنابع مال یمتنوع ساز یازمندها ن یتفعال یساز ینهبه یگراستانداردها را بوجود آورند. از طرف د

خواهد  ینکارافر یموسسه آموزش یک یجادبه ا جردو وجه من ینواحدها باشد. تحقق ا یثمره و ستانده ها یدبا یمتنوع ساز ینا

 (.141- 139: 1388 ی،شد )نادر

 یدر اقتصاد جههان یشیافزاکه نقش مهم و  یاطالعات یرا با تکنولوژ یدیجد یجهان یها یرساختز یاناقتصاد دانش بن پدیداری

آمهوزش،  یریبلکه منجر به بازشکل گ ییردادهدانش را تغ یتنه تنها ماه ی.تیآ یافتن یتکند بوجود آورده است. عموم یم یباز

چه به  یانشان،و مشتر یشانها یژگیو و یشاناز منظر رسالت ها یزن یآموزش ینهادها لیلد ینشده است. به ا یادگیریو  یقتحق

 یذ یبهرا یریپهذ یتو مسهئول ییپاسخگو یازمندکه واحدها ن یشده اند به نحو ییردچار تغ یفیتو چه به لحاظ ک یتلحاظ کم

نقش دانشگاه ها و رسالت  ییرتغ یازمندن امور نیاست. تحقق ا ینافراد و والد ینچون دولت، بازار ، صنعت همچن ینفعان متعدد

توجهه داشهت کهه تحقهق  یهداسهت. با ینانههکارآفر یهها یتش به سمت فعالآموزش و پژوه یآنها و گسترش آنها از نقش سنت

بودن خدمات، نوع و تنوع ستانده هها و نقهش  یدرجه تخصص ینکها یلبه دل ی( در آموزش عالیبازارمدار ین)و همچن ینیکارآفر

  .مد نظر است یشترب است، یشترب یاسیو س یدر امور اجتماع آن

 یزیکهیف ی،انسان یها یهمثل: تدارک سرما ییها یبا استفاده از استراتژ ینیکارآفر یارتقا یکننده و حام یلتواند تسه یم دولت

 یفراهم آوردن خهط مشه ی،ابتکار و توسعه تکنولوز یجادبهره ور به منظور ا یتجار یطشرا یجادا یکی،تکنولوژ یها یرساختو ز

 یاسهتباشهد س ی،و آموزش یصنعت ی،تجار یها یتالش ها و فعالت یو هماهنگ ساز یهمسو ساز یکو تحر یقتشو یبرا ییها

  .باشد یآموزش م یساز یو شرکت یساز یخصوص یساز یشامل بازار ینیتحقق کارآفر یبرا یکل یها

مورد استفاده قهرار گرفتهه اسهت.  ینیکارآفر یقتشو یبرا یگوناگون یاستیس یها ینهو گز یمال یمختلف طرح ها یکشورها در

موسسهات  یجهادکارآمهد و ا یقاتتحق یرو یگذار یهسرما و موسسات متوسط و کوچک، ینانکارآفر یخاص برا یمال یطرح ها

و  یقتحق یاز برنامه ها یتحما یس،انجمن تدر یلطرح تشک یکی،تکنولوژ آوریابتکار و نو یرو یگذار یهسرما ی،کاربرد یقتحق
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تواننهد از  یمه یهزن ی،از ان است. عالوه بر دولت و جامعه، موسسات آموزش ییصنعت و آموزش نمونه ها یتوسعه، برنامه همکار

 یتوانهد از طرقه یمه یآموزشه ت. نقش موسسایرندگ یشرا پ یخاص یها یاستس یمنابع مال یصو تخص ینتام یالگوها یقطر

بازار محهور و متناسهب  یها یتانجام فعال ینی،پرورش کارآفر یبرا یدرس یتدارک برنامه ها یقات،تحق یجنتا یساز یمثل تجار

شهرکت  یجاد(. ا2005باشد )مک،  یصنعت ینیکارآفر یو کمک به ارتقا یصنعت یقتحق یگرندها، طرح کرس یبازار، اعطا یازبا ن

 بهه توسهعه، یشهتردرآمهد و کمهک ب یشدانشگاهها در افزا یتفعال یروشها ینتر یاز اساس یگر،د یکیبه عنوان  گاهیدانش یها

شرکتها را  یندارند. ا یدانشگاه یقاتتحق یجکردن نتا یدر کاربرد یشرکتها، نقش قابل توجه ینشناخته شده است . ا یاقتصاد

نامنهد  یمه یهزن یدانشهگاه یدانشگاهها دربردارند را بنگاهها یبرا ییزا درآمدهدف  یقاتتحق یجکردن نتا یکه عالوه بر کاربرد

 (.1383)شمس و افضالن، 

 یرمتمرکهزغ یبرا یلسه دل یساز یرمتمرکزغ یاتوجود دارد. درادب یریتنحوه مد ییرتغ یبرا یادیز یلدال :یمتمركز ساز غیر

 یههریگ یمو تصههم یاثربخشهه ییآمههوزش، بهبههود کههارا یمههال یننشههان داده شههده اسههت. بوجههود آوردن اسههتطاعت تههأم یسههاز

 یشکنتهرل بهازار، افهزا یهقاز طر ینظارت دولت به سمت یریتمد ییرتغ ین(. عالوه بر ا2005و مک،  2009 یکوکو،)چیمشارکت

 یگهران،و د یس)پهاراد یبازارجههان یهدئولوژیاز ا یدولته یاستگذاریس یرپذیریتأث ی،موسسات آموزش ییو پاسخگو یخود گردان

 یناز مهمتهر یکهیگهر یشده اند. از طهرف د ییدست موجب توجه به تمرکز زدا یناز ا یو مسائل (،1388 ی،نقل از عزت ؛2009

 ی،و نهادر ی؛ نقهل از عزته1989)فهاکس،  1اسهتهها  یهریگ یمدر تصم ییتمرکزگرا ی،موسسات آموزش یینپا یبهره ور یلدال

سهتانده محهور  یصتخصه یهستند و الگوها یریتدر ارتباط با نحوه مد یمال ین(. همانگونه که قبال اشاره شد، الگوها تام1388

  .متمرکز همراه هستند یرغ یریتعموما با مد

در نظهر  ییمنهد نهها یدهنوعا بعنوان فا ییرو کاربر نها یناست. از ا یو حساب پس ده ییبا پاسخگو یونددر پ یمتمرکز ساز یرغ

 یهاگسهترده  یمتمرکهز سهاز یهرغ یریتی،مسئله مهد یک(. بعنوان یمدار ی)مشتریردگ یمد نظر قرار م یازهایشگرفته شده و ن

از افراد را به همراه داشهته  یگستره ا یریپذ یتشود تا مسئول یم یعو توز یمار تسهیاست که چگونه اخت ینمحدود وابسته به ا

(، یسهتمههرم س ی)در باال یریگ یماز عدم تراکم تصم یفیط یمتمرکز ساز یر(. غ2007؛ نقل از گوزمان، 1996 یسکه،باشد )ف

 یهها یو خهط و مشه ینقوان یساز متناسب یفط ینکه در ا یردگ یرا در بر م یساز یتا خصوص یارات،اخت یضتفو یندگی،نما

را توامهان  یهار.و اخت یتمسهئول یضتفهو یهتو در نها یممسهتق یراعمال قدرت غ یریتی،مد یارخاص، انتقال اخت یتکالن با موقع

بهبهود  یهزهشهده و انگ یارانهو هشه ینانههواقهع ب یماتتصم یی،منجر به پاسخگو یمتمرکز ساز یرشود . هر چند که غ یشامل م

اسهت  یو برابهر ییپاسخگو یفیت،بدون از دست دادن ک ی،خودنظارت یلتسه یاش، چگونگ یبرد، چالش اساس یت را باال میفیک

تواننهد  یستانده محور مه یصتخص مکانیزمو  یممستق یرو غ عملکرد محور یمال ینتام یرابطه الگوها ین(. در ا2007)گوزمان، 

بهره مندشوندگان( منجهر بهه  یازهایتقاضا محور )با در نظر گرفتن ن هایمکانیزمو شده و  ییپاسخگو یفیت،منجر به تعهد به ک

، 2س جهذاباز آن مهدار ییمثالها گرفته شده است که یشدر پ یگوناگون یها یتساس یساز یرمتمرکزغ ینهشوند. در زم یبرابر

داشته اند  یافتهتوسعه  یکشورها ررا د یهستند که تجارب موفق یچارترها و مدارس خصوص ی،مدارس اجاره ا ی،مدارس کوپن

 یرانهبصه یماتاست. چراکه تصهم یگریمتعاقب د یاستیدر نظرگرفتن مالحظات س یازمندن یساز یرمتمرکز(. غ2007 ی،)کارنو

 یهزعرضه کننهدگان و ن مشارکت کنندگان و ییها و و توانا یژگیبذل توجه به و یازمندن ییها یاستس یندر مورد استفاده از چن

رابطهه بنسهن  یهن(. در ا1975 ی،برسهب یهتباشد )جکسهون و دو یم یدبه شکل مف یآموزش یبودجه ها ینههز یها ندیتوانم

هستند که نه کامال متمرکز و نه  یباتی( اذعان دارد که در اداره آموزش اکثر دولت ها به دنبال ترت393: 1380 یسی،)ترجمه نف

شده و ممکن  ییو عدم پاسخگو ییو نارسا یریگ یمدر تصم یرو تاخ تشریفاتمتمرکز باشد. تمرکز کامل موجب بروز  یرکامال غ

 یهازمهورد ن یانسهان یروین ییتوان دولت به پاسخگو یزکامل ن ییتمرکززدا ینشود. همچن یاصالح یبرنامه ها یاست مانع اجرا

و  یزمهانبر یهز.)در سهطح خهرد نباشهند یمحله یمال ینتام یکال تابع الگو یمحل یشود که تذارک مال یبرده و موجب م ینازب

                                                        
 (دالیل دیگرتوزیع نامناسب منابع مالی، بی تدبیری در استفاده از منابع و عدم تاکید بر عملکردهای آموزشی می باشد.1388، نقل از عزتی و نادری، 1989بنا به نظر فاکس ) 1

2 magnet school 
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 ی،منابع مال یصو تخص یناز جهت تام ینوجود دارد(. بنابرا یلقب یناز ا یو موارد یو ناهماهنگ یمشارکت یماتتصم یبر ینههز

 ین)در سطح خرد تعهادل بهیو محل یبا حضور هر دو قدرت مرکز یریگ یمقواعد تصم یروکه پ ینظام مختلط تدارک، نظام یک

دولهت هها قهرار  ینب یاست که در گرو روابط مال 3یمال یبات(، مستلزم ترتیو سرپرست یانیو م یعال یریانمد ئولیتو مس یاراخت

 .یردگ یم

 یریتمهد یوهمنهابع مطلهوب تحقهق شه یصو تخصه ینتام یهامکانیزم یجاز نتا یکی مدرسه محور: یریتبه تحقق مد كمک

طح سهدر  یمتمرکزسهاز یربه مهدارس)غ یتو مسئول یارمعطوف به دادن اخت یریتمد یوهش ینباشد. ا یم (SBM)مدرسه محور

 و یو زمهان یو منهابع مهال قهدرت یهد،چون دانهش، فنهون تول اتیبا در نظر گرفتن مالحظ یاراتدادن اخت یازمندمدرسه( است. ن

و  یآموزشه یو بخصهوص عهامالن درون واحهدها یمحله یگرانبهاز ینیمدارس، نقش آفر ینهاد ییراتتغ یناست. همچن یانسان

 دییهاز قیقهاتیخطلبهد. شهواهد ت یرا م معلمان و دانش آموزان ین،فرصت مشارکت والد یجادا یهابرا یتدر رفتار و فعال ییرتغ

 یلی،ش افت تحصهآن بر کاه یرمثال تاث یدهند. برا یکنند را نشان م یاستفاده م یوهش ینرا که از ا یمدارس یاموزش یکارآمد

( 2006 ن،یگهرا؛ کرتلر و د2006 یناس،مدرسه)کارد یفیت( و ک2006 ییر،و شا یاس)شامیلیتحص یشرفتپ یشنرخ تکرار و افزا

 (.2010شده است)نقل از باندو،  ییدتا

سهازمان  یمهارت و تخصص در بهره ور یتافراد به منافع آموزش و اهم یآگاه یشافزا یلبخش اموزش به دل: یساز خصوصی

بهازار اسهت.  یکهردتقاضا محور(در جهت سوق بهه سهمت رو یکردمنابع با رو ین)به خاطر تامیکم شدن نقش عامل اصل یزها و ن

 آموزش باالتر رفتهه یالملل ینجذبه ب یاسین،(. به زعم 1998 یاسین، ثالم یهستند )برا یتواقع ینا یایگو یمتعدد یقاتتحق

و  ی،شهناخت یهریبههره گ ی،انتقال اجتماع ی،شغل یکننده دورنما یینتع یا بعنوان عامل اصلآموزش ر ینو دانش آموزان و والد

 یمنهافع شخصه یکهه دارا یخصوصه یکاال یکبه آموزش به عنوان  یگر. به عبارت دیرندگ یدر نظر م یاجتماع یتبهبود موقع

را  یآوردن به مدارس خصوصه یاز آن( و رو یبخش)حد اقل  آموزش ینههز ینآنان را در تام یادز یلامر تما یننگرند. ا یاست م

بهه آمهوزش و  یشترب یانتقال منابع را موجب شده و دسترس یشتر،مشارکت ب ی،آموزش ینیکارآفر یتمنجر شده است که در نها

ارکت مشه یهتباشهد. تقو یهزن ییمسئله کهارا یتواند پاسخگو یامر م ینکند. ا یم یشتر)مثال استخدام معلمان( را بییاشتغال زا

 است:  یگوناگون 4مالحظاتو  یاستیس یها ینهدر نظر گرفتن گز یازمندن یبخش خصوص

ه که یبهه طهور یفضهع سهییاو س یاجتماع-دیاقتصا ییها و مناطق با توانا یالتاز ا یبانیپشت یبرا ییدر نظر گرفتن برنامه ها

تهرمن و ) یآموزش یگذار یهآنها به سرما یقتشو یاز خانواده ها و افراد برا یتحما ینباشند؛ همچن یانمتقاض یبتوانند پاسخگو

ت و مشهارک یآموزشه یسهاز یخصوصه ینباشد. هرچند کهه رابطهه به یاستیس یها ینهگز یتواند نمونه ا ی( م1997بهرمن، 

 نگهرش یهزن و یان،متقاض یشود که مربوط به نگرش ها یمشارکت محدود م یلیبنا به دال یرسد ول یبه نظر م یهیبد ینفعانذ

ه سهتاند یههاممکانیزو  یدولته یهرغ یمهال یناست. کاربرد منابع تهام ینفعانآنان به مشارکت دادن ذ یلو عدم تما یرانمد یها

 یط مشهخه یهنعهالوه بهر ا را موجهب شهود. یمشارکت یتوانمند یارتقا ننگرش و در طول زما ییرتغ یتواند تا حد یمحور، م

 یهزن واحهدها و یخود نظهارت یداست. پس با یکاستراتژ یزانبه برنامه ر یو بازرس ینقش از سرپرست ییرتغ یازمندن یگذاران محل

ند توا یابع ممن یصو تخص امینت مکانیزمکه باز هم  یردخدمات آموزش مدنظر قرار گ یفبر کم و ک یانو مشتر ینفعاننظارت ذ

 .یردامر مدنظر قرار گ ینتحقق ا یابزار برا یکبعنوان 

 گیری نتیجه
حصول به آنها نیازمند پراداخت هزینه است. پس تامین  ارائه خدمات اموزشی نیازمند به کارگیری نهاده ها و عواملی است که

مقتضی با توجه به نیازهای آموزشی ضروری است. منابع مالی گوناگونی شناسایی و بکارگرفته شده  مالی مکفی از طرق و منابع
ویژگی های خاصی داشته و اثرات و نتایج متفاوتی را بدنبال  بع دولتی و یا غیر دولتی هستند که هرکدامبه بطور کلی منا اند.

                                                        
 این امر نشاندهنده تاثیرو تاثر تامین و تخصیص منابع مالی بر نحوه مدیریت و از آن است. 3
دوستانه مله ای و انگیزه های انسان برخی از این مالحظات در اقتصاد تحت عنوان انگیزه انتقال در امدهای خصوصی مطرح می شود که در چهار چوب کلی انگیزه های اقتصادی و معا 4

 (.Cox ،1987قابل بحث است)برای مثال نگاه کنید به کوکس
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دارند. این منابع در طول زمان دچار تحول شده اند، بنحوی که سهم منابع دولتی در آموزش به مرور کاهش یافته و سهم منابع 
لیل است: یکی عدم افزایش توان مالی دولت همگام با هزینه های آموزش و غیر دولتی افزایش می یابد. این اتفاق ناشی از دو د

 دیگری تغییر شرایط در آموزش به سمت رویکرد بازار. 
های تخصیص منابع بین واحدهای آموزشی، نواحی، مناطق، انواع و سطوح مختلف تقسیم مکانیزممنابع مالی فراهم شده بوسیله 

لیه آموزش قضاوت در مورد مطلوبیت مکانیزم تخصیص منابع به آموزش بر اساس بروندادهای . به اعتقاد صاحبنظران مامی شوند
( 1388مورد انتظار آنها باید سنجیده شود که مهمترین آنها کارایی، برابری و عدالت آموزشی هستند. همانگونه که نادری )

ه و برابری و عدالت در آموزش را به بهترین وجه مطلوب تخصیص منابع آن است که کارایی را بیشین مکانیزمعنوان می کند، 
ممکن محقق سازد. این اصول و شرایط زمانی تحقق می یابند که همه عناصر و عامالن آموزشی در تحقق اهداف مشارکت 

امد. پس داشته باشند و زمانی وافی به مقصود خواهد بود که تالش ها و دستاوردها به تأمین نیازهای آموزشی در حد کفایت بیانج
ها زمانی به این امر جامعه عمل می پوشانند که حداقل بخشی از منافع و ضررهای حاصل از تصمیم گیری به افراد و مکانیزم

های تخصیص مطلوب اهدافی مثل تأمین حداقل امکانات آموزشی برای همه، تحقق مکانیزمموسسات بازگردد. به طور کلی 
طریق تشویق واحدهای کارآمد، یا افزایش رقابت، ارتقای مشارکت بخش غیردولتی، رشد عدالت آموزشی، ارتقای کارایی، از 

کیفیت از طریق تشدید رقابت و مرتبط کردن تخصیص منابع با ستانده ها، تقویت مشارکت فعاالنه عامالن، ارتقای سطح انعطاف 
ها با تنوع شرایط مکانیزماین . ق می بخشندپذیری واحدها و درجه پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئوالن و مدیران را تحق

ها در طول زمان عموما با مکانیزمحاکم بر جوامع دچار تحول شده اند و بصورت انواع گوناگونی پدیدار گشته اند. تغییر و تنوع این 
بطور کلی تغییر  عدالت، افزایش کارایی و گسترش دامنه انتخاب صورت پذیرفته است. -توجه به مسائل کمیابی، و تحقق برابری

های مستقیم به غیر مستقیم مکانیزماز رویکردهای درونداد محور به سمت ستانده محور و از سمت عرضه مدار به تقاضا مدار و از 
عدالت و گسترش -و نحوه اثر گذاری آنها بر کارایی، برابر ها نیز دارای خصوصیات خاصی بودهمکانیزمبوده است. هرکدام از این 

های تقاضا محور به نحو بهتری معیارهای مکانیزمهای ستانده محور در ترکیب با مکانیزماب متفاوت است. در کل دامنه انتخ
 پیش گفته را تحقق می بخشند. 

های تخصیص منابع بعنوان ابزار سیاستگذاری در جهت مکانیزمبا توجه به این مباحث می توان از الگوهای تامین منابع مالی و 
ک اقدامات و برنامه ها بهره گرفت. با توجه به کاهش توان مالی دولت)عدم افزایش توان مالی به نسبت حل مسائل و تدار

افزایش در هزینه ها( و نیز حرکت به سمت رویکرد بازار و نیز افزایش سهم منابع غیر دولتی در آموزش، که عموما منشا 
ستانده محوری و رویکردهای تقاضا مدار به آموزش)از منظر عملکردی دارند،) از ناحیه تامین مالی( و نیز حرکت به سمت 

تخصیص منابع( می توان از طریق مرتبط کردن میزان و نوع منابع به ستانده ها و برقراری ارتباط بین استفاده کنندگان و تامین 
ه کرد، از طریق ایجاد فضای های مطلوبی را در نظر گرفت که در نهایت رفتار عامالن آموزشی را بهینمکانیزمکنندگان منابع، 

و مشتری مداری کارایی، عملکرد و کیفیت آموزش را بهبود بخشید، استقالل و خودگردانی موسسات تشویق و کارآمدی  رقابتی
تصمیم گیری را منجر شد و موسسات آموزشی کارآفرین بوجود آورد. در نوشته حاضر همه این موارد در چارچوب تحقق کارایی، 

  و با مبنا قرار دادن ادبیات موجود و تحقیقات انجام شده مورد بحث قرار گرفتند. الت و گسترش دامنه انتخابعد –برابری 
مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که موضوعات و مسائل زیادی وجود دارند که نیازمند پژوهش هستند. مطالعات 

و الگوهای توزیع  توزیع آنها مین مالی، نحوه تخصیص بهینه بودجه، اعتبارات جاری،انجام شده در ایران غالبا در برگیرنده منابع تا
های تخصیص منابع و اثرات و نتایج آنها، توان مالی جامعه، ارتباط توزیع اعتبارات و عملکرد، مکانیزماعتبارات می شوند. در مورد 

، عزتی، 1388)مثل، عزتی و نادری ،  ن گوناگونیکیفیت و پیشرفت تحصیلی تحقیقات نسبتا کمی انجام شده است. محققا
ها مکانیزم( موضوعات مختلفی را نیاز مند پزوهش می دانند. این مسائل شامل مواردی مثل تاثیر تغییر 1386، دیبائیان، 1388

تفکیک  بر رفتارعامالن آموزشی، میزان مطلوب سرمایه گذاری و سهم منابع دولتی در این خصوص، میزان شهریه مطلوب به
رشته ها، سطوح اموزش و مناطق و ...، راه های کمک به متقاضیان، تعیین شاخه ها ورشته یی که در آنها متقاضی وجود ندارد، 

و ناکاآرمدی در سطح کالن و نیز مناطق، استان ها و شهرهای گوناگون می باشد. تحقیقات خارجی و بین المللی  علل نابرابری
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های تامین و تخصیص منابع و مکانیزمور را در بر می گیرد. عالوه بر آن موضوعات مربوط به انواع انجام شده غالب موارد مذک
اثرات آنها مورد پژوهش قرار گرفته است. با این وجود محققان چندی موضوعاتی مثل روش های موثر تشویق بخش خصوصی، 

آنها به دسترسی، بهره مندی و پیشرفت آموزشی، کشش اثرات شهریه ها در بلند مدت و کوتاه مدت، تغییرات نهادی و اثرات 
قوانین مورد نیاز برای سرمایه گذاری خصوصی در  تقاضای آموزشی، تخمین تقاضای اضافی و اثرات آن برتامین مالی آموزش و

ر برای بهبود و موضوعاتی از این قبیل را را نیازمند پژوهش بیشتری می دانند. البته پیشنهادات محققان خارجی بیشت آموزش
 روش شناختی مطالعات انجام شده ارائه شده است. 
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