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بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل شاخص های توزیع منابع مالی

 آموزش و پرورش استان ایالم1 
                        علی حیات نیا 2 
جواد ابراهیمی3        

چکیده
منابـع مالـي بخـش آمـوزش و پـرورش در ايـران محـدود اسـت؛ از ايـن رو نحـوۀ هزينه کـرد 
ايـن منابـع و تناسـب شـاخص هاي توزيـع با اهـداف مورد نظـر برنامه ريـزان از اهميـت بااليي 

اسـت.  برخوردار 
مطالعـۀ حاضـر ترکيبـي از شـيوه هاي توصيفي و تجربـي و جامعۀ آمـاري آن، صورت هاي مالي 
هزينه کـرد اعتبـارات اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان ايالم در يک دورۀ نه سـاله مي باشـد. 
ابـزار مـورد اسـتفاده جهـت کسـب اطالعـات، منابـع آمـاري، صورت هـاي مالـي و اطالعـات 

اسـنادي و کتابخانـه اي بـوده و در بخش تحليل دلفی از پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت. 
     نتايـج تحقيـق نشـان داد کـه حقـوق و مزايـای کارکنـان باالترين سـهم و امـوال و دارايی ها 
کمتريـن سـهم را از بودجـه داشـته اند. ميانگيـن مجمـوع نرخ رشـد اعتبـارات هزينـه ای واقعی 
طـی دورۀ مـورد بررسـی 3/64 درصـد در سـال و ميـزان هبسـتگي آن بـا نـرخ رشـد تعـداد 
دانش آمـوزان 8/83 درصـد، بـا نـرخ رشـد تعـداد کارکنـان 19/2 درصـد و بـا نرخ رشـد تعداد 
اتاق هـاي آموزشـي 4/99- درصـد بوده اسـت. هزينۀ تمام شـده هـر دانش آموز طـي دورۀ مورد 
بررسـی بـا روش هزينه يابـي سـنتي از 34/1 ميليـون ريال در سـال 1387 بـه 52/6 ميليون ريال 

در سـال 1395 رسـيده است. 
     مـدل نهايـی پيشـنهادي بـراي توزيـع بهينـۀ منابـع مالـي چنيـن اسـت: منابـع کافـی در 
سـطح ملـي تأميـن شـود، تخصيـص اعتبـارات غيرمتمرکز باشـد و توزيـع اعتبارات بـر مبناي 
شـاخص هاي سـرانۀ دانش آموز، سـرانۀ کارکنان آموزشـي و سـتادي، سـرانۀ فضاي آموزشـي، 
سـرانۀ فضـاي اداري و ضريـب محروميت با حفـظ وزن و اهميت هر شـاخص صورت پذيرد. 

واژگان کلیدی: منابع مالی، شاخص های توزيع، آموزش و پرورش، استان ايالم. 

 

1. این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی به همین نام است که در سال 1397 به سفارش شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم 
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مقدمه
بي ترديـد تحـول جنبه هـاي مـادي و معنـوي زندگـي، بـه عنـوان مظاهـر توسـعه، 
بـدون تحـول انسـان امکان پذيـر نبـوده و نيسـت؛ بـه عبـارت ديگـر انسـان، محور 
و پايـۀ توسـعه اسـت. آمـوزش نيـز يکـي از مهمترين عوامـل مؤثر بر تحول انسـان 
يـا بـه عبارت رسـاتر »توسـعۀ انسـاني« و ارتقاي سـطح کمـي و کيفي آن می باشـد. 
امـروزه بسـياري از صاحب نظـران بـر ايـن امر اتفاق نظـر دارند که نخسـتين گام در 
مسـير توسـعۀ اقتصادي و اجتماعي، توسـعۀ آموزش اسـت؛ چراکه آموزش يکي از 
مهمتريـن و مؤثرتريـن منابـع نيرودهنده به توسـعۀ منابع انسـاني، ارتقـاي بهره وري 
و در حقيقـت، شـالوده و زيربناي پيشـرفت فنـي، نوآوري و دگرگوني انديشـه ها به 

شـمار مي رود )دهقانـي و همکاران، 1387: پيشـگفتار(.
     فعاليت هـاي آمـوزش و پـرورش بـه مانند هر فعاليت ديگـري نيازمند منابع مالي 
اسـت و بـدون آن، امـکان تـدارک يا به خدمـت گرفتن عوامل آموزشـي بـه منظور 
توسـعۀ ظرفيت انسـاني يک جامعه ميسـر نخواهد بـود )نـادري، 1394: 16(. جهت 
بهبـود مديريـت و برنامه ريـزي در امـور آمـوزش و پـرورش، مطالعـه در خصوص 
هزينه کـرد منابـع مالـي و شـاخص ها و نحـوۀ توزيـع منابـع مالي در دو سـطح ملي 
و اسـتاني نقـش مهمـی دارد. اين تحقيق به بررسـي و مقايسـۀ شـاخص هاي توزيع 
منابع مالي آموزش و پرورش اسـتان ايالم در طی سـال های 1387 تا 1395 شمسـی 
مي پـردازد. بديهـي اسـت بررسـي هزينه کـرد منابـع مالـي و تعيين شـاخص هاي آن 
مي توانـد در شـناخت درسـت و برنامه ريزي هـاي آتـي ايـن سـازمان فرهنگـي و 

آموزشـي مفيد و مؤثر باشـد. 

پیشینۀ تحقیق
الف( مطالعات صورتگرفته خارجي 

هالـک، چيخسـتاني و ورلـت1  )1972( در پژوهـش خـود نقش سـهم دولـت را در 
تأميـن منابـع مالـي آمـوزش و وضعيت شـاخص هاي مالي يـا هدف گـذاري آنها به 

منظـور بهبـود وضعيت مالـي اين بخـش را بررسـي کرده اند. 

1. Hallak, Cheikhestani & Varlet
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     هنوشـک1  )2003( نيز در فراتحليل هاي خود نشـان داد که منابع اختصاص يافته، 
رابطـۀ مثبـت و معنـاداري بـا عملکـرد آموزشـي نداشـته اسـت. ايـن قبيـل يافته ها 
موجـب بيان پرسـش هاي جديد و مهمتري در دو حوزۀ مرتبط؛ يعني روش  شناسـي 
ارزيابي عوامل و نهادهاي آموزشـي و نحوۀ اسـتفاده از منابع و امکانات شـده اسـت. 
الزمـۀ ورود بـه مباحـث مربـوط بـه منابـع مالـي و نحـوۀ توزيـع آن در آمـوزش و 
پـرورش، مشـخص نمـودن دکتريـن حاکم بر جامعه اسـت تا بتوان از طريق سـمت 
و سـو دادن بـه تعليـم و تربيـت و الگوهـا و مدل هـاي متناسـب بـا آن نظريه هـاي 
مطرحشـده در زمينه هـاي مذکـور را تهيه و اجرا نمود. اين نويسـنده پس از بررسـی 
گزارش هـا ی دولتـی، نهادهـاي آموزشـي و تحقيقاتـي و نهادهـاي بودجه )سـازمان 
برنامـه و بودجـه(، بـه منظـور بهبود وضعيت مالـي در بخش آمـوزش و پرورش، به 

ارائـۀ وضعيت شـاخص هاي مالـي يا هدف گـذاري آنهـا پرداخت.
     گويينـدو2   و همکارانـش )2012: 73( در مـروري بـر معيارهاي تخصيص منابع 
در نظـام مراقبت هـاي سـالمت نشـان دادنـد کـه در دسـته بندي تخصيـص منابـع، 
چارچوب هـاي مفهومـي عدالـت، کارايي و اثربخشـي و عالقه و فشـار ذي نفعان به 

ترتيـب داراي بيشـترين اولويـت بوده اند.

ب( مطالعات صورت گرفته داخلي 
محسـن حاجيتبـار فيروزجانـي و همکارانـش )1394( در پژوهـش خـود بـا عنوان 
تهـران« رونـد  پـرورش شـهر  آمـوزش و  مناطـق  آموزشـي  »تحليـل هزينه هـاي 
هزينه هـاي کل، سـرانۀ آموزشـي دانش آمـوزان و رابطـۀ ميان هزينه ها و سـتانده هاي 
آموزشـي را در مناطق آموزش و پرورش شـهر تهران طي سـال هاي 1383 تا 1389 
بررسـي و تحليـل کرده انـد. نتايـج به دسـت آمـده از تجزيـه و تحليل داده ها نشـان 
مي دهـد کـه ميانگيـن تعـداد دانش آمـوزان طـي سـال هاي مـورد مطالعـه در حدود 
1/24 درصـد کاهـش داشـته و روند هزينه هاي آموزشـي و سـرانۀ آموزشـي نيز چه 
بـا قيمـت جـاري و چه بـا قيمت ثابـت طي ايـن دوره افزايش داشـته اسـت. رابطۀ 
ميـان هزينه هـاي آموزشـي و سـتانده هاي آموزشـي نيز معنادار مي باشـد و متناسـب 

1. Hanushek
2 . Guindo
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بـا مباحـث نظـري، تعـداد دانش آمـوزان به طـور کل، نود و شـش درصـد تغييرات 
متغيـر وابسـته يعنـي هزينۀ سـرانه را تبييـن مي کنند. 

     بهمـن حـوري زاد )1370( در پايان نامـۀ کارشناسـي ارشـد خـود در دانشـگاه 
تهـران به »بررسـي تحليلـي راه حل هاي تأمين هزينه هـاي آموزش و پـرورش ايران« 
پرداختـه اسـت. نتايـج تحقيـق او نشـان می دهـد کـه سـهم آمـوزش و پـرورش از 
بودجـۀ عمومـي دولت بسـيار قابل توجـه )25 درصد در سـال 1368( اسـت؛ اما از 
توليـد ناخالـص ملي بسـيار کـم )چهار درصد( اسـت و اين نشـان مي دهـد مادامي 
کـه آمـوزش و پـرورش بـه خزانـه متصـل اسـت و فقـط مي خواهد مشـکالتش را 
از طريـق آن حـل کنـد موفـق نخواهد بود. در پاسـخگويی به سـؤاالت پرسـش نامۀ 
تحقيـق، تفـاوت معنـاداري بيـن نظـرات سـه گـروه وجـود داشـت و مديـران و 
کارشناسـان آمـوزش و پـرورش بـه نسـبت بقيـۀ گروه هـا ميـزان موافقـت باالتري 

داشتند.
     آرزو فراهانـي و همـکاران )1394( در مقالـۀ خود با عنوان »تحليل هزينه - فايده 
در آمـوزش و پـرورش« نشـان دادنـد کـه منابـع محـدود هر کشـور بايـد در جهت 
تحقـق اهـداف اقتصـادي و اجتماعـي آن کشـور سـوق داده شـود. اين امر مسـتلزم 
تخصيـص بهينـۀ عوامـل توليـد از قبيـل نيروي کار و سـرمايه اسـت. ارتقاي سـطح 
مهـارت و تخصـص افـراد از طرق مختلفي مانند آموزش هاي رسـمي و غيررسـمي 
انجـام مي پذيـرد. اينکـه چـه نـوع آموزش و تا چه سـطحي فراهم شـود و افـراد در 
تصميم گيري هـاي تخصيـص منابـع خود چه رشـتۀ تحصيلـي ای را انتخـاب کنند و 
تـا چـه مقطعـي ادامـۀ تحصيل دهنـد، نيازمنـد انجام تحليل اسـت که در ايـن رابطه 
روش تحليـل هزينـه - فايـده نقـش مهمـي را ايفـا مي کنـد. تحليـل هزينـه   فايـده، 
نوعـي سـرمايه گذاري بـراي افـراد اسـت يعنـي در هـر يـک از سـطوح آمـوزش و 
پـرورش بـه سـرمايه گذاري بـر روي انسـان بـا ايـن هـدف کـه بازده هـا بـه رشـد 
و توسـعۀ کل اقتصـاد کمـک خواهـد کـرد، مي نگـرد و يـک چارچـوب معمولـي 
بـراي بررسـي هزينه هـاي آمـوزش و پرورش در ارتبـاط با درآمدهاي نسـبي نيروي 
انسـاني تحصيل کـرده فراهـم مي سـازد و مي تـوان گفـت کاربردهـاي زيـادي در 
تصميم گيري هـاي آموزشـي نيـز دارد. ايـن رويکرد به شـکلي رابطۀ بيـن آموزش و 

پـرورش و ميـزان درآمـد را بيـان مي کند. 
     محمـد شـريعتي و همـکاران )1387( بـا اسـتفاده از نظريـۀ کارفرمـا - مجري و 

علی حیات نیا - جواد ابراهیمی



دورۀ  بیستم، شمارۀ  62 و 63  ؛  بهار و تابستان  1398

170

فصلنامۀ  علمي

بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل شاخص های منابع...

بـا هـدف تعيين شـاخص هايي بـراي تخصيـص بودجـه در دانشـکده هاي مختلف 
دانشـگاه علوم پزشـکي مبتني بر اصول علمي مديريت و اقتصاد به انجام پژوهشـی 
بـا عنـوان »طراحـي و به کارگيـري شـاخص هاي تخصيص منابـع مالي آمـوزش در 
دانشـگاه هاي علـوم پزشـکي: کاربـرد نظريـۀ کارفرمـا - مجـري در مطالعـۀ کيفـي« 
اقـدام کردنـد. ايـن مطالعـۀ کيفـي به صورت تشـکيل جلسـات صاحب نظـران و به 
روش دلفـي انجام شـد. بـا مطالعۀ روش هـاي تخصيص بودجۀ کشـورهاي مختلف 
و بـا در نظـر گرفتـن شـرايط حاکـم بـر دانشـگاه و دانشـکده هاي تحـت پوشـش، 
شـاخص هاي تخصيـص بودجـه تدويـن گرديـد. نتايـج تحقيق آنـان نشـان داد که 
تخصيـص بودجـۀ آموزش در دانشـگاه علوم پزشـکي منتخب، متناسـب با عملکرد 
دانشـکده ها، تعـداد اعضـاي هيئـت علمـي، تعـداد دانشـجويان، مقطـع تحصيلـی 
دانشـجويان و هزينه بـري رشـته نبـوده و تخصيـص اعتبـارات هر دانشـکده بيشـتر 
معطـوف بـه ميـزان هزينه هـاي سـال قبـل و قـدرت چانه زني رؤسـاي دانشـکده ها 
بـوده و برونـداد حاصـل از عملکـرد کمتر به عنوان شـاخص در نظر گرفته مي شـده 
اسـت؛ همچنين بر اسـاس نتايج پژوهـش آنان، اقداماتي نظيـر چانه زني و توجيهات 
کالمـي بـراي افزايـش سـهم دانشـکده از بودجـۀ کل دانشـگاه در دانشـگاه علـوم 
پزشـکي منتخـب، جـاي خـود را بـه ارائـۀ مسـتندات و عملکـرد در جهت توسـعه 
و حتـي ارتقـاي کيفيـت آمـوزش داد. اين مطالعه نشـان داد مناسـب ترين شـاخص 
بـراي تقسـيم منابـع مالي آمـوزش بين دانشـکده هاي مختلـف يک دانشـگاه، تعداد 
دانشـجو، هزينه بـري هر رشـته و مقطع تحصيلی اسـت؛ لذا در ايـن مطالعه ضرايب 

هزينه بـري رشـته و مقطـع تحصيلـی تعيين و بومي شـد.
»اسـتقرار  بررسـی  بـه  خـود  مقالـۀ  در   )1389( زواره  طاليـي  سيدحسـين       
 )ABC( بودجه ريـزي عملياتـي بـا اسـتفاده از روش هزينه يابـي بـر مبنـاي فعاليـت
در سـازمان پژوهـش و برنامه ريزي آموزشـي وزارت آموزش و پـرورش« پرداخت. 
بـه ايـن منظـور دفتـر برنامه ريـزي و تأليـف کتاب هاي درسـي عمومـي و نظري که 
يکـي از مهمتريـن دفاتـر سـازمان اسـت، انتخاب گرديـد و روش مذکـور در عنوان 
مقالـه بـه صورت آزمايشـي بـه مورد اجرا گذاشـته شـد. اين پژوهـش توصيفي بود 
و اطالعـات مـورد نيـاز بـراي پاسـخگويي بـه سـؤال ها از طريق اسـناد و مـدارک، 
گزارش هـاي تحقيقي و جسـتجو در شـبکۀ جهانـي اينترنت جمـع آوري گرديد و با 
اسـتفاده از روش هزينه يابـي بـر مبناي فعاليت )ABC( داده هاي مورد نياز اسـتخراج 
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و تحليـل شـد. ابزار جمـع آوري اطالعات نيز مصاحبـه و جداول طراحي شـده بود. 
نتايـج ايـن پژوهش بـا شناسـايي بروندادهاي دفتـر برنامه ريزي و تأليـف کتاب هاي 

درسـي عمومـي و نظـري، قيمت تمام شـده را محاسـبه کرد.

روش شناسي تحقیق
اين پژوهش از نـوع تحقيقات کاربردي و از نظر جمع آوري دادهها توصيفي اسـت و 
بـه صـورت مقطعي و گذشتهنگر آمـار و هزينه هـای آمـوزش و پـرورش در اسـتان 
ايـالم را اسـتخراج می کنـد. ابزار گردآوري اطالعات، صورت هـاي مالـي سـال هاي 
1387 تـا 1395 آمـوزش و پـرورش اسـتان ايـالم و بـراي بخـش تحليـل دلفـي، 
پرسشـنامه اسـت بـر مبنـای قانـون بودجه هـای سـاالنه، فصـول هفت گانه و سـاير 
هزينه هـا شـاخص های هزينه کـرد منابـع مالـی آموزش و پـرورش هسـتند؛ بنابراين 
در ابتـدا رونـد کلـي بودجـه به تفکيک سـال ها و فصـول مختلف و روند رشـد آنها 
بررسـي و مقايسـه گرديـد؛ سـپس هزينـۀ تمام شـدۀ هـر دانش آموز بر مبنـاي روش 
سـنتي محاسـبه شـد. در بخـش تحليل دلفي هـم با تهيـۀ پرسشـنامۀ دو مرحله اي و 
توزيـع آن در بيـن خبـرگان مرتبط با موضوع نتايج اسـتخراج گرديـد. در نهايت نيز 

نتايـج کلي و پيشـنهادات الزم ارائه شـد.

بحث و بررسی
همـه سـاله »منابع مالي« قابل توجهي توسـط عامالن سـه گانه؛ يعني فـرد و خانواده، 
دولـت و سـازمان ها بـه آمـوزش اختصـاص مي يابد؛ به تعبير روشـن تر، هـر يک از 
عامالن مزبور نياز هاي متفاوت و گسـترده اي دارند و در مقابل، امکانات در دسـترس 
آنهـا )بـه ويـژه منابـع مالـي( محدود اسـت؛ از ايـن رو با پديـده اي به نـام »کميابي« 
مواجه انـد؛ لـذا امکانـات در دسـترس و کمياب خـود را بايد به گونـه اي اختصاص 
دهنـد کـه نيازمندي هايشـان بـه بهترين وجـه تأمين شـود. اين فراينـد تصميم گيري 
يـا رفتـار بـه »تخصيص منابع« معروف اسـت. به ايـن ترتيب، تخصيـص منابعی که 
در واقعيـت رخ مي دهـد، حاصـل رفتـار عامـالن در تخصيـص منابـع اسـت. مباني 
ماليـۀ آمـوزش بايـد بتواند »چرايـي« و »چگونگي« ايـن رفتار را تبييـن و توجيه کند 

)نادري، 1394: 11(.

علی حیات نیا - جواد ابراهیمی
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انواع ساز و كارهاي تخصیص منابع مالي در آموزش و پرورش 
منابـع مالـي توسـط تأمين کننـدگان فراهـم می گـردد و بـه وسـيلۀ سـاز و کارهـاي 
تخصيـص منابـع مالـي بين واحد هـاي آموزشـي، نواحي يـا مناطق آموزشـي، انواع 
آموزش و سـطوح تحصيلي مختلف تقسـيم  مي شـود؛ به اين ترتيب، سـاز و کارهاي 
تخصيـص يـا چگونگـي توزيـع منابع به عنـوان حلقـۀ رابط بيـن تأمين کننـدگان و 
بهره مندشـوندگان منابـع نقـش ايفـا مي کننـد. از ناحيـۀ بهره مندشـوندگان، سـاز و 
کارهـاي تخصيـص بـه طـور کلـي، معطـوف بـه طـرف عرضه يـا طـرف تقاضاي 
آموزشـي اسـت؛ به عبـارت ديگر، منابـع مالي بـه عرضه کنندگان خدمات آموزشـي 
)يعنـي واحدهـاي آموزشـي( يا بـه متقاضيان خدمات آموزشـي )اغلـب افراد تحت 
آمـوزش( اختصـاص مي يابـد. در دنياي واقعي به طور کلي ترکيبـي از اين دو وجود 
دارد کـه امـر تخصيـص منابـع را ميسـر مي کنـد. اصـوالً در نظام هايـي کـه دولت ها 
در عرضـۀ خدمـات آموزشـي مشـارکت مسـتقيم دارند )ماننـد ايـران( بخش اصلي 
منابـع مالـي بـه عرضه کنندگان خدمـات آموزشـي غيردولتي که در تأمين بخشـي از 
نيازهـاي آموزشـي مشـارکت دارنـد و بخشـي از منابع مالـي دولـت )در قالب بن يا 
حوالـۀ آموزشـي، کمـک بالعوض، وام، بـورس تحصيلي و ...( به افـراد و متقاضيان 
خدمـات آموزشـي اختصـاص مي يابد که اين وجـه از مسـئله در چارچوب رويکرد 

تخصيص تقاضامدار اسـت.
     هـر يـک از حوزه هـای عرضه مـدار و تقاضامـدار بـه نوبـۀ خود سـاز و کارها و 
مبانـي تخصيـص ويـژه اي دارنـد و نکتـۀ جالـب توجـه اين اسـت که تنوع شـرايط 
حاکـم بـر جوامـع مختلـف )از نظـر اهـداف، سـاختار سياسـي، امکانـات و ...( و 
تشـديد ايـن تنـوع در طول زمان، باعـث تحول و تنوع در سـاز و کارهاي تخصيص 
منابـع شـده اسـت؛ عـالوه بر ايـن، دامنۀ تنـوع و تکثر سـاز و کارها در طول مسـير 
زمانـي همـراه بـا تحـوالت درونـي هـر جامعـه اي، بـه تدريـج افزايش يافته اسـت 
و انتظـار مـي رود در آينـده نيـز ايـن رونـد ادامـه پيـدا کنـد )نـادري، 1394: 100(؛ 
در نتيجـه ايـن تنـوع و تکثـر، طيـف گسـترده اي از سـاز و کارهـا تا به امـروز مورد 
توجـه سياسـت گذارن قـرار گرفتـه که مي تـوان )در حـوزۀ عرضه کننـدگان خدمات 
آموزشـي يـا رويکـرد عرضه سـاز( مهمتريـن آنهـا را بـر اسـاس محـور يـا مبنـاي 

تخصيـص بـه صورت زيـر خالصـه کرد: 

بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل شاخص های منابع...
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روند تحول ساز و كارهاي تخصیص منابع مالي
طـي نيـم قـرن گذشـته، سـاز و کارهـاي تخصيـص منابع مالـي در سياسـت گذاري 
آموزشـي اهميـت زيـادي پيـدا کـرده اسـت، مطالعـات انجام شـده نشـان مي دهنـد 
کـه انتخـاب نـوع سـاز و کار جهت دسـتيابی بـه اهـداف سياسـت گذاران و رهبران 

جوامـع، بيـش از هـر چيـز، بـه مسـئلۀ »کميابي« مرتبط اسـت.
     در حـوزۀ تخصيـص منابـع در آمـوزش و پـرورش، گاتـري10  )1983( سـه 
برهـه يـا دوره را مشـخص کـرده اسـت: 1. سـال هاي 1965-1955: عصـر تأميـن 
برابـري و عدالـت در آمـوزش و پـرورش؛ 2. سـال هاي 1975-1965: دورۀ بهبـود 
کارايـي و 3. سـال هاي 1980-1975: دوره اي کـه در آن »انتخـاب بيشـتر« مـالک و 
مبنـاي سياسـت گذاري ها بـوده اسـت. تقسـيم بندي منطقـي مزبـور را مي تـوان تا به 
امـروز بسـط داد، به گونـه اي که طي دهه هـاي 1980 و 1990 مقولۀ گسـترش دامنۀ 

1. Curriculum- based
2.Input-based
3. School-based
4. Operation-based
5. Need-based
6. Standard-based
7. Student-based
8. Output-based
9. Outcome-based
10. Edwin Ray Guthrie
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بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل شاخص های منابع...

انتخـاب آمـوزش به منظـور ارتقـاي کارايي و تحقـق عدالت به طـور جدي تري در 
کشـورهايي کـه تجربـۀ موفقـي در توسـعۀ آمـوزش و به طـور کلي در دسـتيابي به 

اهـداف توسـعۀ خـود داشـته اند، مـورد توجـه و تأکيد بوده اسـت. 

مباني و اصول ارزيابي ساز و كارهاي تخصیص منابع مالي
مبانـي و اصـول ارزيابـي سـاز و کارهـاي تخصيـص منابـع مالـي کـه بـه چگونگي 
توزيـع منابـع بيـن واحدهـاي آموزشـي، نواحي يـا مناطق آموزشـي، انـواع آموزش 
و سـطوح تحصيلـي مي پـردازد، امـروزه از منظـر سياسـت گذاري اهميـت زيـادي 
پيـدا کـرده اسـت. ايـن اهميـت از آنجا ناشـي شـده کـه سـاز و کارها بـه مهمترين 
ابـزار مديريتـي و سياسـت گذاري تبديـل شـده اند؛ بـه گونـه اي کـه بـه کمـک آنها 
دولت مـردان و سياسـت گذاران به دنبال دسـتيابي بـه اهداف اساسـي از قبيل ارتقاي 
کارايـي، اثربخشـي و کاهـش نابرابري هـا و بي عدالتي هـا هسـتند؛ بـه ايـن ترتيـب، 
اصـول و مبانـي »کارايي، برابري، عدالت و گسـترش دامنۀ انتخاب« نقشـی اساسـي 
در طراحـي و انتخـاب نـوع سـاز و کارهـا ايفـا مي کند؛ يعنـي انتخاب نـوع و درجۀ 
مطلوبيـت سـاز و کار، بيـش از هـر چيز به دسـتيابي به حداکثر کارايي و اثربخشـي، 

تحقـق برابـري و عدالت و گسـترش دامنـۀ انتخاب بسـتگي دارد )همـان: 106(.

ساز و كار تخصیص مطلوب
يـک سـاز و کار مطلـوب بـراي تخصيص منابـع مالي آن اسـت که کارايـي )دروني 
و بيرونـي( را بيشـينه و برابـري و عدالـت در آمـوزش و پرورش را بـه بهترين وجه 
ممکـن محقـق کند. دسـتيابي به اين اصول و شـرايط، نخسـت، زماني ميسـر اسـت 
کـه همـۀ عناصـر و عامـالن آمـوزش و پرورش بـه طور مؤثـر و مجدانـه در تحقق 
اهـداف آموزشـي بکوشـند؛ دوم، وقتـي وافـي بـه مقصـود خواهد بود کـه تالش ها 
و دسـتاوردها بـه تأميـن نيازهـاي آموزشـي باکيفيت بينجامـد؛ چراکه هـدف اصلي 
نظـام آمـوزش و پـرورش، تأميـن نيازهـاي آموزشـي جامعـه اسـت. هر قـدر نظام 
مذکـور فعاليت هـا و امـور مختلـف را با کارآمدي بيشـتري )يعني سـتانده بيشـتر با 
نهـاد کمتـر( بـه سـرانجام برسـاند، نيـاز بـه منابع مالـي کمتر می شـود و به تبـع آن، 
تنگنا هـاي مالـي تأميـن نيازهـاي آموزشـي بـه حـد کفايـت کمرنگ تر خواهد شـد 

  .)109 )همان: 
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تحلیل هزينه، فايده در آموزش و پرورش 
تحليـل هزينـه - فايده نوعي ارزيابي سـرمايه گذاري اسـت که به مقايسـۀ هزينه هاي 
يـک طـرح بـا منافع اقتصـادي حاصـل از آن مي پـردازد تا سـودآوري اقتصـادي آن 
را بسـنجد. بـه تعبيـر وودهـال1  »اصطـالح تحليـل هزينـه- فايـده به مقايسـۀ منظم 
و معنـادار هزينه هـا و منافـع انـواع سـرمايه گذاري ها اشـاره دارد تـا بـدان وسـيله 
سـودآوري نسـبي آنهـا را مـورد سـنجش قـرار دهـد«. از اين نـوع تحليـل مي توان 
بـراي انـواع مختلـف سـرمايه گذاري هاي اجتماعي مثـل آموزش و پـرورش، تربيت 
حرفـه اي، بهداشـت، امـور حمـل و نقـل يا طرح هاي توسـعه اسـتفاده کـرد. منظور 
از هرگونـه تحليـل هزينـه- فايـده، مقايسـۀ هزينه هـاي فرصـت يک طرح بـا منافع 
مـورد انتظـار اسـت کـه بر حسـب درآمدهـاي اضافي کـه در آينـده به عنـوان پيامد 

سـرمايه گذاري ايجـاد خواهد شـد، محاسـبه مي شـود )همـان: 137(.

دو روش متداول هزينه يابي 
 )ABC( در ايـن بخـش دو روش هزينه يابـي سـنتي و هزينه يابـي بـر مبناي فعاليـت
کـه متداول تريـن روش هـا براي محاسـبۀ بهاي تمام شـدۀ هـر دانش مي باشـند مورد 

بررسـي و مقايسـه قرار مي گيرند:

الف( روش هزينه يابي سنتي
در ايـن روش کـه قديمي تريـن روش محاسـبۀ هزينه براي کاالها و خدمات اسـت، 
هزينـۀ کل بـر تعـداد محصـول يا خدمت تقسـيم مي شـود. ايـن روش هزينه يابي از 

حيـث اعتبـار، صحـت، کفايت و انسـجام با انتقاداتي مواجه اسـت.

) ABC2(  سیستم هزينه يابي بر مبناي فعالیت )ب
هزينه يابـي مبتنـي بـر فعاليـت از ايـن بـاور سرچشـمه مي گيـرد کـه محصـوالت، 
فعاليت هـا را مصـرف مي کنـد و فعاليت هـا منابـع را. در ايـن روش، هزينـه بـه 
فعاليت هـا اختصـاص مي يابـد؛ سـپس هزينه هـاي تخصيص يافتـه بـه فعاليت ها، بر 

1. Woodhall, M
2. Activity Based Costing
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مبنـاي اسـتفادۀ هر يـک از محصوالت از فعاليت هـا، به محصـوالت اختصاص داده 
مي شـود؛ در واقـع هزينه يابـي مبتنـي بـر فعاليـت، شـيوه اي اسـت که بر اسـاس آن، 
هزينـۀ محصـول بـه عنوان جمع هزينـۀ فعاليت هايي کـه به خاطر سـاخت آن انجام 

مي شـود، بـه دسـت مي آيـد.
     روش هزينه يابـي مبتنـي بـر فعاليـت، سيسـتم طرح ريـزي هزينه هـا بـا تأکيـد بر 
فراينـد مسـتمر بهسـازي اسـت. در ايـن روش، شناسـايي فعاليت هاي ارزشـمند از 
يـک سـو و شناسـايي فعاليت هـاي بـي ارزش از سـوي ديگـر، تشـويق مي شـود و 
بـراي حـذف فعاليت هـاي بـي ارزش و عبـث، کوشـش بـه عمـل مي آيـد؛ بـه بيان 
ديگـر، روش هزينه يابـي مبتنـي بـر فعاليـت را مي تـوان بـراي شناسـايي و حـذف 
فعاليت هايـي بـه کار بـرد کـه هزينـۀ محصـول را بـاال مي برنـد بـدون آنکـه ارزش 
افـزوده اي بـراي محصـول ايجاد کنند )برادران حسـن زاده و سـيدنژاد، 1386: 245(. 

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
منابـع و امکانـات از عناصـر و مؤلفه هـاي اصلـي هر برنامۀ آموزشـي اسـت؛ از اين 
رو، بـدون در نظـر گرفتـن رابطـۀ برنامه با منابـع مالـي پشـتيباني کننده از آن، امکان 
دسـتيابي به مقاصد برنامه وجود نخواهد داشـت. تناسـب مقدار بودجه و تطبيق آن 
بـا مراحـل برنامـه و حجم عمليات پيش بيني شـده در هر مرحله نيز نقشـی اساسـي 

در مديريـت مالي آن برنامه دارد )متوسـلي و آهنچيـان، 1381: 123(. 
     هـدف اصلـي آمـوزش و پـرورش، تأميـن نيازهـاي آموزشـي و پرورشـي تـا 
پايـان سـطح تحصيـالت متوسـطه به طـور کارآمـد، عادالنـه و در حد کافی اسـت. 
از آنجـا کـه ايـن نيازهـا گسـترده هسـتند و منابـع مالـي بـراي تأميـن آنهـا محدود 
اسـت، سـه ويژگـِي کارآمـدي، عادالنه و متناسـب بودن الزم اسـت تا امـکان تأمين 
نيازهـا در حـد کفايـت حاصل شـود. بهره  گيـري نامناسـب از امکانـات، ناکارآمدي 
را بـه دنبـال دارد کـه ايـن امـر، کمبـود منابـع را افزايـش خواهـد دارد يـا نيازهـاي 
مالـي را تشـديد خواهـد کـرد )نـادري، 1394: 131(. در ايـران کمبـود منابع دولتي 
بـراي توسـعۀ آمـوزش همواره بـه عنوان يـک معضل اساسـي مطرح بـوده و تأمين 
نيازهـاي آموزشـي و پرورشـي با ناکارآمـدي بسـيار و نابرابري شـديد، مواجه بوده 
اسـت؛ بـا وجـود ايـن، اهميـت سـاز و کارهـاي تخصيـص نـه در محافـل علمي و 
نـه در حوزه هـاي سياسـت گذاري مـورد اقبـال و توجـه بايسـته قرار نگرفته اسـت 
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)همـان: 116(.
     بهبـود کيفيـت زندگـي انسـان ها، هـدف توسـعه و از سـويي ابـزار ضـروري 
آن اسـت. ايـن ابـزار بـا تندرسـتي و تحصيـل مـردم تقويت مي شـود؛ زيـرا اين دو 
مي تواننـد رشـد بيافريننـد، کيفيـت نيروي کار را بهتر سـازند، انديشـه هاي نـو را به 
بـار آورنـد و بـه تناسـب، سـرمايه گذاري، نـوآوري و سـاير موفقيت هـا را موجـب 
شـوند. از آنجـا کـه عناصر توسـعۀ منابع انسـاني بـا يکديگر مرتبط هسـتند، ممکن 
اسـت بهبـود يـک حـوزه راه را بـراي بهبـود سـاير حوزه هـا همـوار سـازد و تمـام 
جنبه هـاي توسـعه را تقويـت کند؛ اما مهمتريـن عامل از ميان عوامل متعدد توسـعه، 
منابـع انسـاني آمـوزش اسـت؛ زيـرا بر سـاير عوامـل تأثيـر فـراوان دارد )دهقاني و 
محمـدی، 1387: 79(. از نظـر اقتصـادي، توليـد هيـچ کاال يـا خدمتـي بـدون هزينه 
نيسـت. اگرچـه امـروزه از آمـوزش و درمـان رايـگان صحبـت مي شـود؛ ليکـن در 
واقـع توليـد ايـن خدمـات، فوق العـاده هزينه بـر اسـت و هزينـۀ آن را دولت هـا 
تقبـل مي کننـد. در حقيقـت، مصـرف اينگونـه خدمات اسـت کـه رايگان مي باشـد. 
دولت هـا امـروزه  بـر حسـب ضـرورت، تمام يا بخـش اعظمـي از هزينـۀ توليد اين 

خدمـات را تعهـد مي کننـد )عمـادزاده، 1382: 112(.
     آمـوزش تقريبـاً در تمامـي کشـورها، بخش درخور مالحظـه اي از ذخاير و منابع 
را بـه خـود اختصـاص مي دهـد. بـراي آنکـه يـک کشـور بـه نرخ بـه نسـبت قابل 
قبولـي از رشـد اقتصـادي دسـت يابـد، معموالً بـه حداقل تسـهيالت آموزشـي نياز 
خواهـد داشـت )دهقاني و محمدی، 1387: 140(. هزينه هـاي آموزش و پرورش در 
کشـورهاي در حال توسـعه با آهنگ سـريعي در حال افزايش اسـت. چنين رشـدي 
در هزينه هـاي آموزشـي بـه علـت تغييـر و تحـول در عوامـل گوناگونـي اسـت که 
بررسـي و تعمـق در آنهـا موجب مي شـود تحليل مناسـب تري از هزينه ها به دسـت 

آيد )عمـادزاده، 1382: 134(.
     انجـام تحقيقـات در خصـوص نحـوۀ هزينـۀ منابـع مالـي بـه ارتقـاي مديريـت 
هزينه هـا و تخصيـص هدفمنـد و کاراي آنهـا کمـک مي کنـد. منابع مالـي در بخش 
آمـوزش و پـرورش ايـران محـدود اسـت؛ از ايـن رو نحـوۀ هزينه کرد ايـن منابع و 
تناسـب شـاخص هاي توزيـع بـا اهـداف مـورد نظـر برنامه ريـزان از اهميـت بااليي 

اسـت.  برخوردار 
     ايـن مقالـه نحـوۀ هزينه کـرد منابـع مالي آموزش و پرورش اسـتان ايـالم را مورد 
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بررسـي قـرار مي دهد؛ لـذا يافته هاي حاصـل از آن مي تواند مورد اسـتفادۀ مديران و 
برنامه ريـزان آموزشـي قـرار گيرد و ايـن امکان را فراهـم کند تا برخـي از تنگناهاي 
موجـود در رسـيدن بـه اهـداف را شناسـايي و نسـبت بـه رفـع آنهـا اقـدام کنند. به 
عـالوه نتايـج اين تحقيق به کارشناسـان و مسـئوالن نظام آموزشـي کمـک مي کند تا 
نحـوۀ توزيـع منابع مالي را شناسـايي کنند و در جهت ارتقـاي عملکرد و تخصيص 

بهتـر منابـع راهکارهايي ارائـه دهند. اهداف تحقيـق عبارتند از:
و . 1 آمـوزش  مالـي  منابـع  هزينه کـرد  شـاخص هاي  گروه بنـدي  و  شناسـايي 

پـرورش اسـتان ايـالم؛
رتبه بنـدي شـاخص هاي هزينه کـرد منابـع مالـي آمـوزش و پـرورش اسـتان . 2

ايالم؛
شناسـايي مهمتريـن نقـاط ضعـف موجـود در بخـش توزيـع منابـع مالـي در . 3

آمـوزش و پـرورش اسـتان ايـالم؛
ارائـۀ راهکارهـا و پيشـنهادهايي جهت تخصيص بهينۀ منابـع مالي در آموزش . 4

و پرورش اسـتان ايالم.
      جامعـۀ آمـاري تحقيـق، صورت هاي مالي هزينه کرد اعتبـارات اداره کل آموزش 
و پـرورش اسـتان ايـالم در 9 سـال اخير )1387 تـا 1395( اسـت. در بخش تحليل 
دلفـي هـم از صاحب نظـران مرتبط شـامل کارشناسـان مالي  و ذي حسـابان اسـتفاده 

. مي شود

مقايسۀ سهم فصول مختلف در دورۀ مورد بررسي
جهـت مقايسـۀ سـهم فصول مختلف با توجه بـه اينکه اعتبارات آمـوزش و پرورش 
اسـتان ايـالم بـه صـورت متغيـر اسـمي بـوده و تورم زدايي نشـده اسـت، اعتبارات 
آمـوزش و پـرورش اسـتان ايـالم بر مبنای قيمت واقعی و سـال پايه 1395 محاسـبه 

شـده است. 
     بـا اسـتفاده از شـاخص قيمـت مي تـوان متغيرهـاي کالن اقتصـادي )ماننـد 
توليدهـاي اسـمي( را بـه متغيرهـاي واقعـي تبديل کـرد )طبيبيـان، 1379: 116(؛ لذا 
بـه منظـور تبديل متغيرهای اسـمی بـه متغيرهای واقعی، هزينه های اسـمی هر سـال 
بـر شـاخص قيمت آموزش آن سـال )مرکـز آمار ايران، 1395( تقسـيم شـد. بر اين 
اسـاس، مجمـوع هزينه هاي جـاري واقعي آموزش و پرورش اسـتان ايـالم در دورۀ 
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9 سـالۀ مـورد بررسـي )1395-1387( برابـر 32.107.924 ميليون ريال بوده اسـت.  
از نظـر درصـد هزينـه در ايـن سـال ها هـم بـه ترتيـب فصـل اول )جبـران خدمات 
کارکنـان دولت( با 76/2 درصد، فصل ششـم )رفاه اجتماعـي( با 15/4 درصد، فصل 
هفتـم )سـاير هزينه هـا( بـا 3/9 درصد، فصـل دوم )اسـتفاده از کاالهـا و خدمات( با 
2/3 درصـد، فصـل پنجـم )کمک هـاي بالعوض( با 1/1 درصد، سـاير منابـع با 0/5 
درصـد، فصـل چهـارم )يارانـه( بـا 0/37 درصـد و فصل سـوم )هزينه هـاي اموال و 
دارايـي( بـا 0/02 درصـد، باالترين سـهم را در هزينه کـرد اعتبارات جـاري اداره کل 

آمـوزش و پـرورش اسـتان ايالم در اين سـال ها داشـته اند.

مقايسۀ نرخ رشد بودجۀ واقعي در سال هاي مختلف
جـدول شـمارۀ )1( نرخ رشـد بودجـۀ واقعي آموزش و پرورش اسـتان ايـالم را در 
سـال هاي 1387 تـا 1395 نشـان مي دهـد کـه باالتريـن نـرخ رشـد مربوط به سـال 

1395 و باالتريـن کاهـش هـم مربوط به سـال 1389 بوده اسـت.

جدول شمارۀ )1(. نرخ رشد بودجۀ واقعي طي سال هاي 1387 تا 1395

نرخ رشدسال
1387-
1388-3/67
1389-6/38
13907/95
13915
13925/06
13933/46
139436/6
139515/01
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هزينۀ تمام شدۀ هر دانش آموز به روش هزينه يابي سنتي
جـدول شـمارۀ )2( هزينۀ تمام شـدۀ هـر دانش آموز آمـوزش و پرورش اسـتان ايالم 
را طـي سـال هاي 1387-1395 بـه روش هزينه يابـي سـنتي نشـان مي دهـد. هزينـۀ 
تمام شـدۀ هـر دانش آمـوز با ايـن روش از 1/34 ميليون ريال در سـال 1387 به 6/52 

ميليون ريال در سـال 1395رسـيده است. 

جدول شماره )2(. هزينۀ تمام شدۀ هر دانش آموز طي سال هاي 1387-1395 آموزش و 
پرورش استان ايالم با روش سنتي )میلیون ريال(

مقايسۀ نرخ رشد تعداد كاركنان، نرخ رشد تعداد دانش آموزان و نرخ رشد بودجۀ واقعي
همان گونـه کـه در جدول شـمارۀ )3( مشـاهده مي شـود در حالي که تعـداد کارکنان 
آمـوزش و پرورش اسـتان ايـالم طي سـال هاي 1387 تا 1395 حـدود 1/27 درصد 
رشـد داشـته اسـت، طـي ايـن دوره تعـداد دانش آمـوزان بـا  12/62 درصـد کاهش 
مواجـه بـوده و مجمـوع نـرخ رشـد تعـداد اتاق هـاي آموزشـي هـم 18/78درصـد 

است.  داشـته  کاهش 
     مجمـوع نـرخ رشـد اعتبـارات واقعـي آمـوزش و پـرورش اسـتان ايـالم طـي 
سـال هاي 1387 تـا 1395 بـا 32/77 درصـد از نـرخ رشـد تعـداد کارکنـان بـا1/27 
درصـد، نـرخ رشـد تعـداد دانش آمـوزان بـا 12/26-  درصـد و نـرخ رشـد تعـداد 

کالس هـاي آموزشـي بـا 18/78- درصـد بيشـتر بـوده اسـت. 

جدول شمارۀ )3(. مقايسه بین نرخ رشد تعداد كاركنان، نرخ رشد تعداد دانش آموزان
 و نرخ رشد بودجۀ واقعي

138713881389139013911392139313941395سال

هزينۀ تمام شده به روش 
34/133/432/835/337/641/943/746/252/6سنتي )ميليون ريال(

نرخ رشد اعتبارات سال
)درصد(

نرخ رشد تعداد 
اتاق های آموزشي

نرخ رشد تعداد 
دانش آموزان )درصد(

نرخ رشد تعداد 
کارکنان )درصد(

18/7832/77-12/26-1/27مجموع رشد طي دوره
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همبسـتگي بیـن نرخ رشـد اعتبارات با تعـداد دانش آمـوزان، تعداد كاركنـان و تعداد 
آموزشـي اتاق هاي 

ضريـب همبسـتگي، نشـان دهندۀ شـدت و نوع وابسـتگي يـک متغير کمـي با متغير 
کمي ديگر نشـان اسـت. جدول شـمارۀ )4( ضريب همبسـتگي نرخ رشـد اعتبارات 
جـاري واقعـي را بـا نرخ رشـد تعداد دانش آموزان، نرخ رشـد تعـداد کارکنان و نرخ 

رشـد تعـداد اتاق هاي آموزشـي طی دورۀ مورد بررسـی نشـان مي دهد.

جدول شمارۀ )4( ضريب همبستگي نرخ رشد اعتبارات جاري واقعي با نرخ رشد تعداد 
دانش آموزان، نرخ رشد تعداد كاركنان و نرخ رشد تعداد اتاق هاي آموزشي

     همانطـور کـه مشـاهده مي شـود ميـزان همبسـتگي نـرخ رشـد اعتبـارات جاري 
واقعـي با نرخ رشـد تعـداد دانش آمـوزان 8/83 درصد، با نرخ رشـد تعـداد کارکنان 
19/23 درصـد و بـا نـرخ رشـد تعـداد اتاق هاي آموزشـي 4/99- درصد مي باشـد. 

فرايند تحلیل دلفي و نتايج آن
يکي از روش هاي کسب دانش گروهي، تکنيک دلفي است. اين تکنيک، فرايندي 
است که داراي ساختار پيش بيني و کمک به تصميم گيري در طي راندهاي پيمايشي، 
جمع آوري اطالعات و در نهايت، اجماع گروهي است. در حالي که اکثر پيمايش ها 
سعي در پاسخ به سؤال »چه هست؟« دارند، دلفي به سؤاالت »چه مي تواند؟« و »چه 

بايد باشد؟« پاسخ مي دهد )احمدي و همکاران، 1387: 175(.
     در ايـن مرحلـه از تحقيـق، تحليـل دلفـي بـا اخـذ نظـر از دوازده صاحب نظـر و 
افـراد خبـره در زمينـۀ منابـع مالـي آموزش و پـرورش اسـتان ايالم به شـرح زير در 

دو مرحلـه صـورت پذيرفت:
در ابتـدا بـراي توليـد و دريافـت ايده هاي اعضـاي پانل انتخاب شـده، با اسـتفاده از 
پرسشـنامۀ بـاز از هـر عضو خواسـته شـد که دسـت کم شـش عامل را برای پاسـخ 

با نرخ رشد تعداد سال
دانش آموزان

با نرخ رشد تعداد 
کارکنان

با نرخ رشد تعداد 
اتاق هاي آموزشي

ضريب همبستگي نرخ رشد 
4/99-8/8319/23اعتبارات جاري واقعي

علی حیات نیا - جواد ابراهیمی
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بـه سـؤال با توصيفـي کوتـاه ارائه دهند. ايـن سـؤاالت عبارتند از:
مهمترين نقاط ضعف موجود در بخش توزيع منابع مالي آموزش و پرورش استان . 1

ايالم در سطح ملي کدام است؟
مهمترين نقاط ضعف موجود در بخش توزيع منابع مالي در آموزش و پرورش . 2

استان ايالم در سطح استاني و درون سازماني کدام است؟
راهکارهاي پيشنهادي جهت تخصيص بهينۀ منابع مالي در آموزش و پرورش . 3

استان ايالم کدام است؟
     با توافق بر معيارها و اخذ نظر دو مرحله اي، هجده مؤلفۀ مؤثر به تفکيک در سه 
بعد »عوامل ملي مؤثر در تخصيص نابهينۀ منابع مالي«، »عوامل درون سازماني و استاني 
در تخصيص نابهينۀ منابع مالي« و »شاخص هاي پيشنهادي براي توزيع بهينۀ منابع مالي« 
انتخاب شد؛ سپس از اعضاي پانل تحقيق خواسته شد به هر کدام از عوامل، با توجه به 

ضريب اهميت آنها با اعداد 0 تا 10 نمره دهند. 
     در اين تحقيق، روايي محتوا همان نظر خبرگان بوده که به وسيلۀ پرسشنامه و مصاحبۀ 
حضوري دريافت شده است. در مورد روايي سازه هم انجام آزمايشي پرسشنامه قابل ذکر 

است. در خصوص پايايي ابزار از ضريب هماهنگي کندال استفاده شد.
     اشميت )1997( براي تصميم گيري دربارۀ توافق يا ادامۀ دورهاي دلفي يک معيار 
آماري ارائه مي کند که به آن ضريب کندال  تعيين مي گويند. در اين تحقيق براي تعيين 
اختالف نظر ميان اعضاي پانل از ضريب هماهنگي کندال استفاده شده است. جدول 

شمارۀ )6( چگونگي تفسير مقادير گوناگون اين ضريب را نشان مي دهد:

جدول شمارۀ )6(. چگونگي تفسیر مقادير گوناگون ضريب كندال

)اشمیت، 1997(

W اطمينان نسبت به ترتيب عواملتفسيرمقدار
وجود ندارداتفاق نظر بسيار ضعيف0/1

کماتفاق نظر ضعيف 0/2
متوسطاتفاق نظر متوسط0/5

زياداتفاق نظر قوي0/7

بسيار زياداتفاق نظر بسيار قوي0/9
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     بـا دو مرحلـه توزيـع پرسشـنامه بيـن اعضـاي پانـل ميـزان اختـالف نظـر طبق 
جدول شـمارۀ )7( اسـتخراج شـد:

جدول شمارۀ )7(. میزان اختالف ديدگاه اعضاي پانل در نظرسنجي مرحلۀ اول و دوم

کندال شاخصبعد
دور اول

کندال 
دور دوم

اختالف مرحلۀ 
اول و دوم

عوامل ملي 
مؤثر در 

تخصيص 
نابهينۀ منابع 

مالي

0/870/880/01تمرکزگرايي در تخصيص اعتبارات ملي
نقش عوامل غيرکارشناسي و چانه زني در توزيع اعتبارات 

ملي بين استانها
0/80/80/00

0/740/760/02عدم اعمال ضريب محروميت بين استان ها در تخصيص اعتبارات
در  پرورش  و  آموزش  نظام  مناسب  جايگاه  وجود  عدم 

برنامه ريزي هاي ملي
0/790/800/01

0/680/680/00پايين بودن درآمدهاي اختصاصي و پايدار
0/420/430/01عدم تخصيص به موقع منابع

عوامل درون 
سازماني و
استاني در 
تخصيص 

نابهينۀ منابع 
مالي

نقش عوامل غيرکارشناسي و چانه زني در توزيع اعتبارات 
استاني بين مناطق

0/740/760/02

در  آنها  هزينه کرد  عدم  و  بودجه اي  رديف هاي  جابجايي 
محل مناسب

0/760/770/01

و  حسابداري  و  مالي  بخش  در  متخصص  افراد  کمبود 
استفاده از افراد غيرمتخصص

0/830/820/01

760/760/00/عدم اعمال ضريب محروميت بين مناطق در تخصيص اعتبارات
0/220/240/02هزينه هاي باالي اقالم مصرفي

0/370/370/00عدم وجود تفاوت ميزان حقوق کارکنان آموزشي و ستادي

شاخص هاي 
پيشنهادي 

براي توزيع 
منابع

0/930/940/01سرانۀ دانش آموز
0/810/820/01سرانۀ کارکنان آموزشي

0/560/540/02سرانۀ کارکنان اداري و دفتري
0/710/730/02سرانۀ فضاي آموزشي

0/710/710/00سرانۀ فضاي اداري
0/810/820/01ضريب محروميت

علی حیات نیا - جواد ابراهیمی
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     بنا به نظر چنگ و لين )2002: 178( »در صورتي که اختالف ضرايب بيشتر از0/02 
باشد تعداد دفعات تکرار مي شود«. با توجه به اينکه هيچکدام از شاخص ها اختالف 
ضريب بيشتر از0/02 نداشته اند ادامۀ دفعات تکرار در مرحلۀ دوم خاتمه می يابد و نتايج 
تفسير مي شوند. جدول زير شاخص ها را به تفکيک نشان مي دهد؛ شاخص هايي که ضريب 
کندال 0/5 )اتفاق نظر متوسط( و باالتر داشتند، قبول و شاخص هايي که ضريب کندال 
کمتر از 0/5 )کمتر از اتفاق نظر متوسط( داشتند، رد شدند. بر اين اساس 15 شاخص تأييد 

و 3 شاخص رد شد. جدول شمارۀ )8( نتيجۀ نهايي را نشان مي دهد:
جدول شمارۀ )8(. نتايج نهايی تحلیل دلفی

ضريبشاخصبعد
کندال

نتيجه
رد/ قبول

عوامل ملي 
مؤثر در 

تخصيص 
نابهينۀ منابع 

مالي

قبول0/88تمرکزگرايي در تخصيص اعتبارات ملي
قبول0/8نقش عوامل غيرکارشناسي و چانه زني در توزيع اعتبارات ملي بين استان ها

قبول0/76عدم اعمال ضريب محروميت بين استان ها در تخصيص اعتبارات
قبول0/8عدم وجود جايگاه مناسب نظام آموزش و پرورش در برنامه ريزي هاي ملي

قبول0/68پايين بودن درآمدهاي اختصاصي و پايدار
رد0/43عدم تخصيص به موقع منابع

عوامل درون 
سازماني و
استاني در 
تخصيص 

نابهينۀ منابع 
مالي

قبول0/76نقش عوامل غيرکارشناسي و چانه زني در توزيع اعتبارات استاني بين مناطق
قبول0/77جابجايي رديف هاي بودجه اي و عدم هزينه کرد آنها در محل مناسب

افراد  از  استفاده  مالي و حسابداري و  افراد متخصص در بخش  کمبود 
غيرمتخصص

قبول0/82

قبول0/76عدم اعمال ضريب محروميت بين مناطق در تخصيص اعتبارات
رد0/24هزينه هاي باالي اقالم مصرفي

رد0/37عدم وجود تفاوت ميزان حقوق کارکنان آموزشي و ستادي

شاخص هاي 
پيشنهادي 

براي توزيع 
منابع

قبول0/94سرانۀ دانش آموز
قبول0/82سرانۀ کارکنان آموزشي

قبول0/54سرانۀ کارکنان اداري و دفتري
قبول0/73سرانۀ فضاي آموزشي

قبول0/71سرانۀ فضاي اداري
قبول0/82ضريب محروميت
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     بـا توجـه بـه ادبيـات نظـري و نتايـج تحليـل دلفي مـدل نهايي بـراي تخصيص 
بهينـۀ منابـع مالـي آمـوزش و پـرورش در اسـتان ايالم به شـرح زير اسـت:

نتايج تحقیق
 مجمـوع هزينه هـاي جـاري واقعي )به قيمت سـال 1395( آمـوزش و پرورش - 

اسـتان ايـالم در دورۀ 9 سـالۀ مـورد بررسـي )سـال هاي 1387-1395( برابـر 
32.107.924 ميليـون ريـال بـوده اسـت. از نظـر درصـد هزينـه در اين سـال ها 
هـم بـه ترتيـب فصـل اول )جبـران خدمـات کارکنان دولـت( بـا 76/2 درصد، 
فصـل ششـم )رفـاه اجتماعـي( بـا 15/4 درصـد، فصل هفتـم )سـاير هزينه ها( 
بـا 9/3 درصـد، فصـل دوم )اسـتفاده از کاالهـا و خدمات( بـا2/3 درصد، فصل 
پنجـم )کمک هـاي بالعـوض( بـا 1/1 درصد، سـاير منابـع بـا0/5 درصد، فصل 
چهـارم )يارانـه( بـا0/37 درصـد و فصل سـوم )هزينه هـاي امـوال و دارايي( با 
0/02 درصـد، باالترين سـهم را در هزينه کرد اعتبارات جـاري اداره کل آموزش 

و پـرورش اسـتان ايـالم در اين سـال ها داشـته اند.
ميانگيـن نـرخ رشـد مجمـوع دوره5/06 درصد در سـال بوده که بيشـترين نرخ - 

رشـد )15/06( مربـوط بـه سـال 1395 و باالتريـن کاهش نرخ رشـد )6/38-( 
مربـوط به سـال 1389 بوده اسـت. ميزان هبسـتگي نرخ رشـد اعتبـارات جاري 
واقعـي در دورۀ مـورد بررسـي با نرخ رشـد تعـداد دانش آمـوزان، 8/83 درصد، 

علی حیات نیا - جواد ابراهیمی
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بـا نـرخ رشـد تعـداد کارکنـان،19/23 درصـد و با نـرخ رشـد تعـداد اتاق هاي 
بيشـترين  اعتبـارات  رشـد  ايـن رو  از  اسـت؛  بـوده  درصـد  آموزشـي،4/99- 
همبسـتگي مثبـت را بـه ترتيـب با نرخ رشـد تعداد کارکنـان آموزشـي و تعداد 
دانش آمـوزان داشـته و ايـن همبسـتگی با تعـداد اتاق هـاي آموزشـي منفي بوده 

است.
و -  آمـوزش   1395-1387 سـال هاي  طـي  دانش آمـوز  هـر  تمام شـدۀ  هزينـۀ 

پـرورش اسـتان ايـالم بـا روش هزينه يابـي سـنتي از34/1 ميليون ريال در سـال 
1387 بـه 52/6 ميليـون ريال در سـال 1395 رسـيده اسـت. باالترين نرخ رشـد 
هزينـۀ تمام شـده بـه ايـن روش مربوط به سـال 1395 و کمترين نرخ رشـد هم 

مربـوط بـه سـال هاي 1388 بوده اسـت.
بـا توجـه بـه نتايـج پرسشـنامۀ دو مرحلـه اي تحليـل دلفـي، عوامـل مؤثـر در - 

تخصيـص نابهينـۀ منابـع مالي بـه دو بعد ملي و اسـتاني طبقه بندي شـد. در هر 
بخـش نيـز مؤلفه هـاي مؤثـر به شـرح زير اسـت:

الـف( عوامـل ملـي مؤثـر در تخصيـص نابهينـۀ منابـع مالـي بـه ترتيـب نمـرۀ - 
ضريـب اهميـت عبارتنـد از: 1( عـدم وجـود جايـگاه مناسـب نظـام آموزش و 
پـرورش در برنامه ريزي هـاي ملـي؛ 2( نقـش عوامل غيرکارشناسـي و چانه زني 
در توزيـع اعتبـارات ملي بين اسـتان ها؛ 3( پايين بـودن درآمدهاي اختصاصي و 
پايـدار؛ 4( عـدم اعمال ضريـب محروميت بين اسـتان ها در تخصيص اعتبارات 

و 5( تمرکزگرايـي در تخصيـص اعتبـارات ملي؛ 
ب( عوامـل درون سـازماني و اسـتاني در تخصيص نابهينـۀ منابع مالي به ترتيب - 

نمـرۀ ضريـب اهميـت عبارتنـد از: 1( جابجايـي رديف هـاي بودجـه اي و عدم 
هزينه کـرد آنهـا در محـل مناسـب؛ 2( کمبود افـراد متخصص در بخـش مالي و 
حسـابداري و اسـتفاده از افـراد غيرمتخصـص؛ 3( نقـش عوامل غيرکارشناسـي 
و چانه زنـي در توزيـع اعتبـارات اسـتاني بيـن مناطـق و 4( عدم اعمـال ضريب 

محروميـت بيـن مناطق در تخصيـص اعتبارات.

پیشنهادات
محاسـبۀ دقيـق بهاي تمام شـدۀ هـر دانش آموز نيازمنـد آمار دقيـق و تفکيکي از - 

اعتبـارات جـاري و وضعيت فضاهاي فيزيکي و دارايي هاي سـرمايه اي آموزش 
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و پـرورش اسـتان ايـالم اسـت؛ از ايـن رو پيشـنهاد مي شـود در سـال هاي آتي 
بسترسـازي الزم جهت اسـتخراج آمـار و اطالعات مورد نيـاز در اين خصوص 
صـورت پذيـرد؛ چراکـه تدوين شناسـنامۀ کلي سـرمايه هاي فيزيکـي و برآورد 

و ارزش گـذاري آنها ضروري اسـت.
بـا توجـه بـه تحليل بخـش ادبيات نظـري تحقيـق، اسـتفاده از روش هزينه يابي - 

بـر مبنـاي فعاليـت )ABC( بـه عنـوان روشـي مناسـب بـراي محاسـبۀ بهـاي 
تمام شـدۀ هـر دانش آمـوز پيشـنهاد مي گردد که جهت محاسـبۀ آن ابتدا بايسـتي 
سـتانده هاي مـورد نظر مشـخص شـود و فعاليت هـاي ارزشـمند و فعاليت هاي 
فعاليت هـاي  سـطح  سـه  در  فعاليت هـا  سـپس  گـردد؛  شناسـايي  بـي ارزش 
ضـروري، پشـتيباني و انحرافـي تفکيـک شـود و اطالعات کامـل در خصوص 
منابـع، فعاليت هـا و موضوعـات هزينه و تعييـن منابع هزينه کـرد، جمع آوری و 

تجزيـه و تحليـل گردد.
پيشـنهاد می شـود جهت حفظ قدرت خريـد، اعتبارات هزينه ای سـاالنه حداقل - 

متناسـب با نـرخ تورم آن سـال افزايش يابد.
 -

عوامل مؤثر و پيشنهادي در بعد ملي جهت تخصيص بهينۀ منابع مالي:
1( تعريف جايگاه مناسب نظام آموزش و پرورش در برنامه ريزي هاي ملي؛

2( حذف نقش عوامل غيرکارشناسي و چانه زني در توزيع اعتبارات ملي بين استان ها؛
3( ارائۀ راهکارهاي کارشناسي جهت ارتقاي درآمدهاي اختصاصي و پايدار؛

4( اعمال ضريب محروميت بين استان ها در تخصيص اعتبارات؛
5( حذف يا کاهش تمرکزگرايي در تخصيص اعتبارات ملي. 

عوامل مؤثر و پيشنهادي در بعد استاني و سازماني جهت تخصيص بهينۀ منابع مالي:
1( طراحي و اعمال ساز و کار و تنظيم قوانين و مقرارات مالي جهت جلوگيري از 
جابجايي رديف هاي بودجه اي و هزينه کرد آنها در غير از محل فعاليت تعريف شده؛ 

2( شايسته گزيني و استفاده از افراد متخصص در بخش مالي و حسابداري؛ 
3( حذف نقش عوامل غيرکارشناسي و چانه زني در توزيع اعتبارات استاني بين مناطق؛ 

4( اعمال ضريب محروميت بين مناطق در تخصيص اعتبارات.
مـدل پيشـنهادي بـراي تخصيص و هزينه کـرد بهينۀ منابـع مالي آمـوزش و پرورش 
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بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل شاخص های منابع...

بـه صورت زير اسـت:
الف( کفايت منابع مالي در سطح ملي صورت پذيرد.

ب( تخصيص اعتبارات غيرمتمرکز انجام گيرد.
ج( توزيـع اعتبـارات بـر مبناي شـاخص هاي )بـا حفظ وزن و اهميت هر شـاخص( 
سـرانۀ دانش آموز، سـرانۀ کارکنان آموزشـي و ستادي، سـرانۀ فضاي آموزشي، سرانۀ 
فضـاي اداري و ضريـب محروميت صورت پذيرد. رعايت تناسـب و اسـتانداردهاي 

تعريف شـده در سـطح جهاني يا ملي در زمينۀ سـرانه ها ضروري اسـت.
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