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ي بهسازي ها در راستا آموزشی به دانشکده ي بودجه ي تخصیص بهینه
  هاي دولتی ایران:  علمی در دانشگاه هیأتاعضاي 

  ریزي آرمانی رویکرد برنامه
  

  احمد سعیدي
 محمد نوفرستی

  دهیچک
تواند در فرآیند  می آرمانی ریزي برنامههدف از این تحقیق، این است که نشان دهد چگونه مدل 

منابع مالی بین  ي تخصیص بهینه ي خصوص زمانی که با مسئلهه در نظام دانشگاهی، بگیري  تصمیم
مواجه هستیم، مفید بوده و کاربردي عملی ها  علمی دانشکده هیأتدر راستاي ارتقاء اعضاي ها  دانشکده

 دولتی تداركهاي  رئیسه دانشگاه هیأتخواهد داشت. مدل طراحی شده، روش تخصیص معتبري براي 
 کارگیري است. ه راحتی در هر دانشگاهی قابل بهبیند که به سادگی سازگار و قابل انعطاف بوده و ب می

 ي حاضر مدلی توسعه داده شده است که به محضی که کل بودجه ي در همین چارچوب در مقاله
مختلف هاي  آموزشی تخصیص داده شده دانشگاه معلوم گردد، بتوان آن را به طور بهینه بین دانشکده

مین مالی در راستاي ارتقاء منابع انسانی آموزشی أو تتوزیع کرد. به طور ویژه این پژوهش بر مدیریت 
که مفاهیم و  طوري شده، بهبندي   آرمانی فرمول ریزي برنامه. براي این منظور، مدل ه استمتمرکز شد

اهدافی مانند کفایت مالی، اثربخشی، عدالت تخصیصی و کیفیت در مدل به طور صریح یا ضمنی با هم 
آموزشی و پژوهشی را که در هر دانشکده بیشترین حجم فعالیت را  ي ترکیب شده و مدل هر دو جنبه

دانشگاه  ي دانشکده 14رزیابی مدل بر روي ا. به خود اختصاص داده است، مد نظر قرار داده است
تحقیق، تخصیص منابع مالی در دانشگاه مورد هاي  است. بر اساس یافته انجام گرفتهشهید بهشتی 

آموزشی دانشگاه دارد. در این زمینه هاي  حراف زیادي از اهداف و سیاستبررسی، بهینه نبوده و ان
آرمانی،  ریزي برنامهکارگیري رویکرد  هحاصل از اجراي مدل پیشنهادي حاکی از آن است که بهاي  یافته

اتفاق اهداف آموزشی  به تواند روش مناسبی براي نیل به قریب می منابع مالی ي در تخصیص بهینه
  شد.دانشگاه با

  

  .آرمانی، بهسازي منابع انسانی ریزي برنامه: تخصیص منابع، آموزش عالی، کلیديهاي  هواژ
                                                

   مسئول)                              ي چمران اهواز (نویسندهدانشگاه شهید استادیارa_saidee@yahoo.com 

  استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران   
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  مقدمه
یک دانشگاه یا هر نهاد علمی دیگر به عنوان یک نظام (سیستم) از چندین زیر نظام 

ترین آنها، نظام مالی است. طبق  ها و البته اساسی تشکیل شده است. یکی از این زیر نظام
شود که در کنش  هایی اطالق می لفهؤنظام مالی در یک دانشگاه به مجموع عوامل و متعریف 

 کنند موریت دانشگاه خرج میأهاي مرتبط با م متقابل وجوه مالی الزم را کسب و در فعالیت
آن دانشگاه  ي ). یک نظام مالی مطلوب، نظامی است که در سایه1386 (ساکتی و سعیدي،

نحوي خرج کند که بیشترین محصوالت ممکن را تولید،   کسب و بهبیشترین منابع مالی را 
ثیر أها را ایجاد و باالترین اثرات را بر جاي گذارد. نظام مالی دانشگاه تحت ت بهترین ستانده

هاي بیرون و درون دانشگاه است. یک تغییر کوچک در محیط بیرون دانشگاه ممکن است  نظام
  دانشگاه را کاهش دهد.  ی و اثربخشی نظام مالی درونیکارا

اخیر، تصویب قانون اهداف، وظایف و  ي یکی از تغییرات بیرونی و مهمترین آنها در دهه
 ي چهارم توسعه ي تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (وزارت عتف) و برنامه

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در مجلس شوراي اسالمی است. با 
این قوانین، تغییرات در نظام دانشگاهی ایران (هرچند نه چندان عمیق) قطعی شده  تصویب

  است. بخشی از این تغییرات و شاید مهمترین آن، مربوط به نظام مالی دانشگاه است. 
این واقعیت است که در صورت  ي دهنده ، نشانی اجمالی به مفاد مواد قانون فوقنگاه

ریزي درون دانشگاه  تحوالت بنیادي در نظام بودجه اجراي صحیح مقررات فوق، ایجاد
رسد  نظر می  درون دانشگاهی) این قبیل مؤسسات ممکن بهمنابع مالی  ي بهینه(تخصیص 
ریزي  اما به رغم تأکید قانونگذار دایر بر ایجاد تحول در نظام بودجه .)1384(باباجانی، 

توفیق چندانی نصیب  عملیاتی ي جهوداي به ب برنامه ي و تغییر آن از بودجهها  دانشگاه
کماکان ادامه پیدا ها  دانشگاهبندي  نظام بودجهاصالح تالش براي ه و هاي کشور نگردید دانشگاه

  . ه استتوسعه نیز مورد توجه قرار گرفت پنجم ي و در قانون برنامه هکرد
 ست.ها، ابهام در چگونگی (الگوي) تخصیص منابع درون دانشگاه ا یکی از این چالش

، درون دانشگاهیریزي  بودجهامر در اعطا شده با توجه به استقالل و آزادي عمل  معنی که بدین
براي تخصیص منابع درون دانشگاهی یافت؟  (مدلی بهینه) توان الگوي علمی مناسبی آیا می
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شود که  تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی، از آنجا ناشی می ي ضرورت تدوین مدل بهینه
شود، از  رو می هقات درآمد مورد نیاز دولت محقق نشده و دولت با کسري بودجه روبگاهی او

از  دیگر از طرف .شود رو می هبا محدودیت روب ها دانشگاهرو واگذاري اعتبارات به  این
 ي که کارایی خود را ارتقا داده و میزان تولیدات خود را با بودجه رود میها انتظار  دانشگاه

هاي  در دانشگاهاین در حالی است که  .د، افزایش بدهندنگذار ختیارشان میمحدودي که در ا
 اهداف یا ریزي در راستاي نبوده و بودجهاثربخشی تخصیص تا حدود زیادي بر مبناي  ،دولتی

  ). 1389(سعیدي،  باشد ارتقا عملکرد نمی
ناسبی که مدل م تدوینهاي فعلی تخصیص،  رو بنا به اهمیت کارآمدتر کردن روش از این

 و در راستاي ارتقاي عملکرد را انجاماي، تخصیصی بهینه  ودجههاي ب ضمن توجه به محدودیت
حاضر  ي در همین چارچوب در مقاله. ضروري است داده و به اهداف دانشگاهی توجه کند،

ت أیهي زبه بهسا یافته آموزشی تخصیص ي است که به محضی که کل بودجه یافته مدلی توسعه
مختلف توزیع کرد. به هاي  شگاه معلوم گردد، بتوان آن را به طور بهینه بین دانشکدهعلمی دان

(استخدام یا ارتقاي  منابع انسانی يطور ویژه این پژوهش بر مدیریت مالی در راستاي ارتقا
آرمانی  ریزي برنامهمدل  منظور، یندکادر آموزشی و پژوهشی) متمرکز خواهد شد. ب

ري که اهدافی مانند کفایت مالی، اثربخشی، عدالت تخصیصی و کیفیت طو شده، بهبندي  فرمول
آموزشی و پژوهشی  ي مدل هر دو جنبه در مدل به طور صریح یا ضمنی با هم ترکیب شده و

  مد نظر قرار داده است. را دانشکده 
  

  تحقیق ي پیشینه
 ریزي برنامه به منظوررا چند معیاره گیري  تصمیم) روش 1972( 1فین برگ و ، دیرجوفرین

گیرد، را  می در یک سال انجامها  که در دانشکده یپژوهشو  یمتفاوت آموزشهاي  فعالیتکردن 
براي تخصیص را اي  دو مرحله ي چند هدفه ریزي برنامه) طرح 1996( بدري به کار بردند.

ه آرمانی سلسل ریزي برنامه ) مدل1986( 2دیمینی و کواكبه کار برد. منابع درون دانشگاه 

                                                
١-  Geoffrion, Dyer, & Feinberg 
٢-  Diminnie and Kwak  
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بودجه که بر روي از ي مواردکاهش گیرندگان امکان  را تدوین کردند که به تصمیممراتبی 
 ز) با استفاده ا1998( 1فاندل و گال دهد. می، را باشندثیر کمتري داشته أتدانشگاه اهداف 
آموزش عالی براي توزیع منابع مالی بین آموزش و هاي  سیاست ،چند معیارههاي  تکنیک

) 2004( 2و همکاران کابالیرو ند.ردکبندي  مدلرا مختلف هاي  نشگاهپژوهش میان دا
مختلف یک دانشگاه هاي  را به منظور تخصیص منابع مالی میان دانشکده آرمانی ریزي برنامه

آرمانی با  ریزي برنامه) مدل 1992( 3و همکاران طور مشابه گوشه معین پیشنهاد دادند. ب
نابع مالی بین چهار دانشکده از یک دانشگاه به منظور را در تخصیص م متغیرهاي عدد صحیح

   به کار بردند.تعدیل کادر آموزشی و اجرایی 
بودجه  ي ) قابلیت الگوي فرایند تحلیل سلسله مراتبی براي تخصیص بهینه1374سرایی (ک

) مدل 1374آذر (دوم توسعه مورد مطالعه قرار داده است.  ي در برنامه را ها بین دانشگاه
 درمدل خود را و به کار برده دولتی هاي  سازمانبندي  براي بودجهرا آرمانی  ریزي مهبرنا

راهکاري  ي هئ) به ارا1380خلیلی عراقی و سوري (دانشگاه تربیت مدرس آزمون کرده است. 
 اند. پرداخته آموزش عالی کشور ي به طور کالن براي برنامهمنابع  ي پیرامون تخصیص بهینه

جهت تخصیص منابع در بخش آموزشی را آرمانی  ریزي برنامه) مدل 1386( نو همکارا عابدي
   .اند داده هئاراوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  

  هدف تحقیق
تواند در  می آرمانی ریزي برنامهتحقیق، این است که نشان دهد چگونه مدل این هدف از 
منابع  ي بهینهتخصیص  ي لهأکه با مسدر نظام دانشگاهی، به ویژه زمانی گیري  فرآیند تصمیم

ها) مواجه هستیم، رویکردي مفید و عملی  مالی موجود در بین واحدهاي مختلف (دانشکده
 ي رئیسه هیأت. به بیان دیگر در این تحقیق به دنبال آن هستیم که براي مدیران مالی یا باشد

ازگار، منعطف و مورد دولتی روش معتبري را تدارك ببینیم که به سادگی سهاي  دانشگاه
  دهد  می کارگیري نشان کارگیري باشد. این به اطمینان بوده و به راحتی در هر دانشگاهی قابل به

  ج

                                                
١-  Fandel  and Gal  
٢-  Caballero & etal.  
٣-  Ghosh & etal. 
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که چگونه مدل، پارامترهاي اصلی خود را تعدیل و در دانشگاه دیگر به راحتی با هم ترکیب 
 ي تخصیص بهینهخواهد کرد. بنابراین هدف تحقیق عبارت است از تدوین و ارزیابی مدل 

مختلف هاي  بین دانشکدهمالی منابع  ي بهینهدر توزیع گیري  کار به منظور بهآموزشی منابع مالی 
 .منابع انسانی يارتقاهاي  یک دانشگاه دولتی در راستاي سیاست

  
   االت تحقیقؤس

به حال حاضر ال اصلی تحقیق این است که آیا روش تخصیص منابع مالی آموزشی ؤس
روشی بهینه بر اساس دستیابی به اهداف آموزشی  ،دولتی ایرانهاي  در دانشگاها ه دانشکده

یرت گونه نباشد، این میزان تخصیص تا چه اندازه با مقدار بهینه مغا است یا خیر؟ و اگر این
مقایسه با روش بهینه در آیا  یا به اصطالح میزان انحراف از مدل تا چه اندازه است؟).دارد؟ (

  اف مثبت) یا کسري (انحراف منفی) بودجه خواهیم داشت؟مازاد (انحر
  

  شناسی تحقیق روش
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است. در این خصوص از روش 

با در رابطه  ها استفاده شده است. ي تحقیق و تحلیل داده به عنوان پایه 1گیري چند معیاره تصمیم
چند معیاره بودن فرآیند  ي در جنبهداشت که  توان اذعان می مدیریت آموزش عالی،

 .)2004(کابالیرو و همکاران،  سسات آموزش عالی هیچ شکی وجود نداردؤدر مگیري  تصمیم
خود را نسبت به تنها یک هاي  ) انتخاباءامن هیأترئیسه یا  هیأتتصمیم گیرندگان دانشگاه (

از اهداف است که معموالً در اي  دامنه ثر ازأمتگیري  تصمیم بلکه فرآیند ،کنند هدف بهینه نمی
و  (به دلیل تنوع و تضاد اهداف) گیري پیچیدگی محیط تصمیمدلیل  هبتضاد با هم هستند. 

که مالی هاي  تدوین سیاست، درون دانشگاه صیص منابعخت نی درز یند سنتی چانهآاجتناب از فر
امري کامالً ضروري و  ،موزشی و پژوهشی را بهبود ببخشدآهاي  لفهؤکارایی و کیفیت م

 ریزي برنامهدهنده است که  بسیار یاري ن راستادر ای ).1389 ،(سعیدي ناپذیر است اجتناب
  به کار داشته است را آموزش عالی  ي حوزه دراخیر هاي  در سالبیشترین موفقیت را که آرمانی 

  

                                                
١-  Multiple Criteria Decision Making(MCDM)  
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   .ببریم
  

  گیري جامعه و روش نمونه
دولتی هاي  کارگیري در آن است، دانشگاه هبل بآماري که مدل طراحی شده قا ي جامعه

با توجه به اینکه  کشور بوده و ارزیابی مدل در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است.
گیري تصادفی ساده  موردي انجام گرفته است، روش نمونه ي پژوهش حاضر به صورت مطالعه

ردي به تصادف انتخاب شده مو ي ي آماري براي مطالعه بوده است که یک دانشگاه از جامعه
  است.
  

  آوري اطالعات ابزار جمع
 -هاي اطالعاتی موجود در معاونت مالی اطالعات مورد نیاز براي مدل از طریق پایگاه

آوري اطالعات انجام گرفته است.  آوري شده است، که بر اساس فرم جمع اداري دانشگاه جمع
ها  د نیاز از اطالعات موجود در دانشکدههاي مور دست آوردن برخی از داده ههمچنین براي ب

  .اي انجام گرفته است آوري اطالعات دانشکده استفاده شده است که بر اساس فرم جمع
  

  ها مدل و روش تحلیل داده
  :)1377 (اصغرپور، آرمانی، شکل کلی مدل عبارت است از ریزي برنامهدر 

 



n

i
npi ii

ddWZMinimize
1

,   

0,,,:  iiii npjipnjij ddXbddXatoSubject  
  

 dpi ها، انحراف منفی از آرمانها   dni ها، وزن آرمانها   Wi متغیرهاي تصمیم،ها   j ر آن:که د
مجموع موزون انحراف از  Z منابع وها   bi ضرایب فنی،ها   aij ،ها از آرمان مثبتانحراف ها  

  باشد. می LINGOابزار تحلیل نتایج (حل مدل) نرم افزار  است.ها  آرمان
  

  ي تحقیقها یافته
  ساختار مدل تخصیص و و طراحی مدل شامل دو بخش یکی مربوط به تدوین هاي  یافته
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مدل طراحی شده براي  باشد. می مدل تخصیصو ارزیابی عتباریابی بخش دیگر مربوط به ا
  زیر است:هاي  بخشیک دانشگاه دولتی داراي هاي  منابع مالی بین دانشکده ي بهینهتخصیص 

  مورد استفاده در این مدل عبارتند از:هاي  داده: مدلهاي  داده
MTS1 : تومان)ه بدانشکده ( علمی هیأتحقوق اعضاي میانگین.  
NTC2:  عبارت است از مجموع تعداد  ):واحد درسی (به دانشکده آموزش اسمیظرفیت

 (رسمی و غیررسمی) اساتید کل اختصاص داده شده به ي ) ساالنه(موظفیواحدهاي تدریس 
و  سربازيطرح شامل  )یررسمی (غیرثابتغ اتیداس. هیدانشگا ي هر دانشکده بر حسب مرتبه

 فوقاز طریق متغیر  وقت دانشکده نیستند. یاناً تمامو اح رسمیکه استخدام  ستا پیمانی
را به  NTCSE3 یعنی تمام وقت رسمی)ثابت (اساتید  آموزش اسمیتوان متغیر ظرفیت  می

  .آورددست 
RTC4 : عبارت است از تعداد کل ): واحد درسیبه دانشکده (آموزش ظرفیت واقعی
 درس هرحاصلضرب «مجموع از دازه شود. این ان می که واقعاً در دانشکده تدریس واحدهایی

  آید. می به دستدر هر سال  »آن درس هايتعداد واحددانشکده در ه شده در ئارا
TTD5 : واحد درسیبه ( آموزشیا تقاضاي کل  دانشجویان ي هتقاضا شد آموزشکل:( 

نام کرده در هر درس در تعداد  حاصلضرب کل دانشجویان ثبت«عبارت است از مجموع 
کالس  ي به منظور لحاظ کردن اندازه متغیردانشکده. این هر در  سالدر  »درس آنواحدهاي 

 است.کالس) در فرآیند تخصیص منابع مالی آموزشی  و در(تعداد دانشج

 
   گیري متغیرهاي تصمیم

گیري، مقادیري هستند که هدف مدل تعیین مقدار یا سطح بهینه براي آنها  متغیرهاي تصمیم
شود  می براي هر کدام از آنها منجر مقدارياست. حل مدل به خروجی به تفکیک هر دانشکده 

  کند. می را مشخصها  و مجموع آنها براي هر دانشکده میزان تخصیص بودجه به دانشکده
                                                
١-  Mean of  Total Salary 
٢-  Nominal Teaching Capacity 
٣-  NTC of State Employed Staff 
٤-  Real Teaching Capacity 
٥-  Total teaching Demand 
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گیر در  تصمیم هیأتمعموالً به این بستگی دارد که ها  به دانشکده میزان تخصیص بودجه
 ي در حوزهکند.  می را دنبال آموزشیهاي  اهی چه سیاستریزي درون دانشگ خصوص بودجه

و » استخدام جدید«، ها همه دانشگاه دو سیاست کامالً مشخصِآموزشی نیروي انسانی  يارتقا
در خصوص گیري  ثیرگذار در تصمیمأبه عنوان عوامل تکه  ،وجود داردکادر آموزشی » يارتقا«

   :مورد شناسایی قرار گرفتیص میزان تخص ي کننده و تعییناي  دانشکدهآموزشی ریزي  بودجه
بر اساس میزان مبالغ در نظر گرفته شده براي در این حوزه دو متغیر  استخدام جدید:

در هر سال براي هر تمام وقت ) مربی و استادیار(علمی جدید  هیأتاستخدام اعضاي 
 رتیب بابه ت و استادیار استخدام شده تمام وقت را مربیاگر  .گردیدتعیین و تعریف  دانشکده

FT وAT   ،این دو متغیر عبارت خواهند بود از نشان دهیم:  
BA (AT)1:  براي هر دانشکده به منظور مبلغ (تخصیص) در نظر گرفته مقدار کل
. این آنها ي حقوق سالیانهمین أت جهتدر سال جاري  استادیارعلمی  هیأتاستخدام اعضاي 

  شکده است.دانآموزشی و پژوهشی مین نیازهاي أبراي ت تخصیص
BA (FT)2:  براي هر دانشکده به منظور مقدار کل مبلغ (تخصیص) در نظر گرفته
، معموالً به آنها ي مین حقوق سالیانهأتجهت در سال جاري  مربیعلمی  هیأتاستخدام اعضاي 

 .نیاز آموزشی)تدریس ( تقاضايمین أت منظور

کادر آموزشی در عیت استخدامی و تغییر وضرتبه پایه و  ياین عامل ناظر بر ارتقا :ارتقا
 اي هیأت سطح حرفه يارتقا) به معنی تغییر عنوان دانشگاهی( تغییر مرتبه دانشکده است.

  .شدتعریف  متغیربراي این عامل یک دانشیار و استاد تمام است.  علمی از مربی به استادیار،
BA (PRO)3و رتبه  يارتقا جبران مالی ناشی ازبراي  : میزان مبالغ مالی است که باید

  مدنظر قرار بگیرد.ها  دانشکده ي ساالنه ي کادر آموزشی موجود در بودجهوضعیت استخدامی 

  
 مدلهاي  محدودیت

  گیري  اي: مجموع مقادیري که به هر کدام از متغیرهاي تصمیم محدودیت بودجه -
 

                                                
١-  Budgetary Allocation (for Assistant Teacher) 
٢-  Budgetary Allocation (for Faculty Teacher) 
٣-  Budgetary Allocation (for Promotion) 
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گاه در موجود دانشآموزشی  ي شود، باید کمتر یا مساوي کل بودجه می تخصیص داده -
 .است)ها  تعداد دانشکدهn ( باشد. یعنی 1)TB( هر سال

  TBPROBAATBAFTBA
n

i
iii 

1

)()()(0.  

 
ابالغ شده از  ،استادیار براي دانشکده در هر سالمربی و استخدام تعداد محدودیت  -

توان  می مربی و استادیارحداکثر مبالغی که براي استخدام کادر آموزشی یعنی مدیریت دانشگاه: 
 Ki1 تعداد ي سالیانه حقوقمجموع  ي تواند به اندازه می حداکثرکده اختصاص داد به یک دانش

استادیار براي هر دانشکده در  مربی و باشد. حداکثر تعداد استخدام مجازاستادیار  Ki2 ومربی 
آموزشی دانشگاه به هاي  ) پارامترهایی هستند که براساس سیاستKi2و  Ki1 سال (یعنی

توانند تغییر  می و هر سال همشخص شدبراي هر دانشکده دانشگاه  ي رئیسه هیأت ي وسیله
 کنند.

٠ BA(FT)i Ki١.SAL(FT)                         i=٢ ,١, …, n 
٠ BA(AT)i Ki٢.SAL(AT)                         i=٢ ,١, …, n 
 

 استادیار است. مربی و علمی هیأت ي به ترتیب حقوق سالیانه SAL(AT)و  SAL(FT)که 

 ي دانشکده ي مرتبه) ساالنه يتبدیل وضعیت و ارتقا( يمحدودیت تعداد کل ارتقا -
بالغی بدین صورت است که میزان مها  قید متناظر با این محدودیت ابالغی از مدیریت دانشگاه:

یابد، باید کمتر از مقدار  می علمی هر دانشکده اختصاص هیأتارتقاي اعضاي کل  که براي
  کنیم. یعنی؛ می مشخص Ui باشد که آن را بابراي هر دانشکده دانشگاه  ي تعیین شده به وسیله

 
0BA(PRO)iUi                    i=1, 2, …, n 

  
مورد نیاز ارتقا را در سال  ي شی از آن است که معموالً دانشگاه میزان بودجهاین محدودیت نا

گنجانده است و لذا تخصیص نباید سال جاري  ي بینی کرده و در پیشنهاد بودجه قبل پیش

                                                
١-  Total Budget 
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  ي هر قبل از حل مدل براهستند که متغیري پارامترهاي ها   Uiمجدداً  بینی باشد. بیشتر از پیش
  

  .شوندباید تعیین دانشگاه آن  ي رئیسه هیأت ي به وسیلهدانشگاه 
علمی  هیأتاعضاي  يمالی مربوط به ارتقا ي با توجه به اینکه جبران هزینه -

بودجه به  ي ناپذیر است، لذا در حل مدل باید این اطمینان حاصل شود که همه اجتناب
» استاده دانشجو ب«نسبت کاهش  یاز طرف متغیرهاي مربوط به استخدام تخصیص داده نشود.

بوده و براي حصول به بهبود کیفیت تدریس در اولین قدم (تعداد دانشجویان براي هر استاد) 
براي ید بنابراین براي مواجهه با این تضاد بانیازمند کادر آموزشی اضافی هستند. ها  دانشکدهآن 

از کل  )درصد 20صی (به طور مثال حداکثر درصد مشخمدل قیدي (محدودیتی) بگذاریم که 
طور و همین )P1( مربی ي با مرتبه جدیدهاي  علمی هیأتدر دسترس به استخدام  ي بودجه

کنار  )P2( علمی استادیاري ي با مرتبه علمی هیأتبه استخدام حداکثر درصد مشخصی 
 .شوند بندي می مولبه صورت زیر فرمالی هاي  گذاشته شود. این محدودیت





n

i
i TBPFTBA

1
1.%)(  





n

i
i TBPATBA

1
2 .%)(  

  
باقیمانده پس از به  ي بودجه ي به وسیله BA(PRO)مقدار مبالغ مالی اختصاص یافته به 
محدود خواهد شد. این به معنی محدود شدن به اي،  انجام رساندن دو محدودیت قبلی بودجه

خود از  هب درصد کل بودجه خواهد بود که این محدودیت خود) P2+P1(حداقل  ي وسیله
نیز  P2و  P1ي درصدها فنی قبلی استنتاج شده و نیاز به ذکر آن در مدل نیست.هاي  محدودیت

  شوند.  می دانشگاه تعیین ي رئیسه هیأت ي همانند قبل پارامترهایی هستند که به وسیله
تخصیص،  مدلدر وهش دانشگاه، مناسب خواهد بود که ژسطح پ يبه منظور ارتقا -
پذیرش کادر آموزشی جدیدي که قادر باشد وقت بیشتري را به پژوهش  ی در خصوصسیاست

را مورد حمایت قرار دهیم. به همین دلیل در هر دانشکده تعداد اعضاي  ،اختصاص بدهند
  باشد. یعنی؛مربی  تعداد مساوي قلیا حدااستخدام شده باید بزرگتر استادیار علمی  هیأت
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ni
ATSAL

ATBA
FTSAL

FTBA ii ,,2,10
)(

)(
)(

)(
  

 اهداف مدل
  دهند که او  می کنند و نشان می را منعکسمالی  ي گیرنده معموالً انتظارات تصمیم 1اهداف

  

اند، بر  اهدافی که در مدل این تحقیق پیشنهاد شده دام مسیر بهبود را نشانه بگیرد.باید ک
 دولتی را مشخصهاي  دانشگاهگیري  حاضر در تصمیمکه حقیقت حال  یوضعیتاساس همان 

بررسی اسناد کند، بنا گشته و تعریف گردیده است. در مدل این تحقیق، اهداف زیر پس از  می
به عنوان  ین و صاحبنظران دانشگاهیمصاحبه با مسئول باالدستی، بررسی مطالعات قبلی و انجام

باید در نظر ها  بین دانشکدهآموزشی مالی  براي تخصیص منابعدولتی اهدافی که هر دانشگاه 
 تقاضاي«و فوري رفع کامل  -1: )اند آمده(اهداف به ترتیب اولویت  اند بگیرد، شناسایی شده

 رسمی تمام وقت (استخدام ثابت) کادر آموزشیافزایش  -2 .در هر دانشکده »آموزشواقعی 
 - 4و  ه ازاي هر واحد)(یا ب درس در هرکاهش شاخص تعداد دانشجو  -3 .در دانشکده

قرار در کل دانشگاه  »تدریس یک واحد ي میانگین هزینه«که زیر هایی  دانشکدهحمایت مالی از 
 دارند.

مناسب و رسیدگی فایت مالی و کاولین هدف به منظور  توان گفت که می به طور خالصه
مین هدف سوومین و ددانشجویان در هر سال تحصیلی است. در  آموزشبه تقاضاهاي فوري 

ثیر قرار گیرد. أموزش در درون آموزش عالی تحت تسعی شده است که کیفیت پژوهش و آ
ن بر کید آأتاست که ها  مین مالی بین دانشکدهأتدر هدف آخرین نیز به دنبال جستجوي تعادل 

  .(عدالت تخصیصی) باشد می و مشابه همگن آموزشیبه کادر ها  حصول تدریجی دانشکده
  

  فوق تدوین شده است. اهداف بع مربوط به هر یک ازتوادر ادامه، 
هر دانشکده پوشش داده  در آموزشاولین هدف تمایل دارد ضمانت کند که نیاز واقعی  -
اطمینان حاصل شود که تعداد طوري باشند که تخصیص مقادیر این بدان معناست که  شود.

مد هایی که با مبالغ در عالوه واحد هموجود (ظرفیت اسمی) بعلمی  هیأتواحدهاي تدریس 
ظرفیت واقعی  ي حداقل به اندازهآیند،  می به دستنظر براي استخدام جدید در هر دانشکده 

                                                
١-  Objectives  
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نامساوي زیر بیان  ااین هدف ب(تعداد واحدهاي درسی مورد نیاز واقعی) باشد.  آموزش
 شود. می

NTCi-a.NTCi+NBA(AT)i+NBA(FT)i≥RTCi                      i=1, 2, …n 

  
که مقدار ثابتی است و  NTCمیان پارامتر است، فضاي اضافی  )a.NTCi( که در آن

RTC اشد. ایجاد به شده در سال جاري ئاراهاي  درسو تابعی از تعداد  متغیرتواند  می که
که مقداري از خواهد بود قادر  ،دکادر آموزشی موجو خودبدین معنی است که  فضاي خالی

این پارامتر مجدداً  درسی) را به دوش بکشد.هاي  فزایش گروه(ا آموزشتقاضاي افزایش 
تمام التدریسی اساتید  میزان ساعات حق ي دانشگاه دربارههاي  مقداري است که به سیاست

(و البته تمایل آنها) مربوط شده و معموالً درصد کوچکی است. قابل ذکر است که وقت 
  .ي مدل داردبر انعطاف بسیار باالدوباره، این مسئله داللت 

. بنابراین ما به دنبال است رسمی تمام وقتافزایش اساتید آموزشی  ،اولویت دومین -
آموزشی سازي منابع انسانی این به هستیم. استخدام ثابتاز اساتید  بیشتريداشتن تعداد 

 مدت، به معنی افزایش کیفیت و کمیت پژوهشی در دانشکده در کوتاه .انعکاس مضاعفی دارد
. این خواهد شددرس آموزشی در کالس  فرآیندهايو در درازمدت باعث بهبود باشد  می

بدین صورت  و شود می نظر گرفته درگیرندگان مالی  تصمیم ي هدف براي سال بعد به وسیله
) به .NTCi (یعنیها  دانشکده آموزشدرصد از ظرفیت اسمی   شود که باید حداقل می بیان

یعنی تعداد  التدریسی) پوشش داده شود. حق (غیرثابت  وقت اساتید رسمی تمام ي وسیله
عالوه تعداد واحدهاي درسی  هر بضحال حارسمی تمام وقت واحدهاي درسی موظفی اساتید 

  توان پوشش داد، حداقل باید می و تغییر وضعیتبا مبالغ در نظر گرفته شده براي ارتقا که 
  یعنی؛درصد کل ظرفیت اسمی یک دانشکده باشد. 

  

 
NTCSEi+NBA(PRO)i ≥.NTCi              i=1, 2, …, n 
 

هر استاد درس و در نتیجه براي هر تقلیل دادن تعداد دانشجویان براي  مین هدفسو -
به منظور انجام این مهم، بودجه  .است ارتقاي کیفیت آموزشی به منظور )استاددانشجو به نرخ (
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باالترین یا به عبارتی ( درسانشجو به ازاي یک تعلق بگیرد که بیشترین دهایی  باید به دانشکده
مالی تخصیص شود که  می گونه بیان این محدودیت بدین دارا باشند.را  جو به استاد)نرخ دانش

 »واحد درسیدانشجو براي هر   تعداد« هدفپیدا کند که ادامه تا جایی باید جهت استخدام 
بنابراین  .آموزشی تعیین شود)هاي  بر اساس سیاست باید کهاست پارامتري ( تحقق پیدا کند.

(ظرفیت اسمی موجود و اضافه  آموزشظرفیت دانشجویان را بر کل  آموزشاگر تقاضاي کل 
 )،واحد تدریسظرفیت (برحسب واحد یک براي هر باید تقسیم کنیم، شده بر اثر استخدام) 

(دقت شود که واحد سنجش کسر سمت . دانشجو) باقی بماندبرحسب تقاضا (   حداکثر
 .)باشد می »دانشجو«راست 
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به اضافی تخصیص منابع مالی براساس آخرین هدف،  ،اولویت چهارمین -

این شاخص میانگین در آنها کمتر از  »واحد درسیتدریس هر  ي هزینه«است که هایی  دانشکده
شود  می ملحموزشی زیادي را متآدهد که دانشکده فشار  می این نشان .1باشد) (دانشگاه در 

 این هدفشود.  می آموزشی ثابت، تعداد بیشتري واحد درسی در آن تدریس ي و با بودجه
 واحد تدریس واقعی در دانشکده کی ي که میانگین هزینه تواند به صورت زیر بیان شود می

در دانشکده تدریس یک واحد  ي میانگین دانشگاه باشد. میانگین هزینه ي باید حداقل به اندازه
 هیأت(کل حقوق اعضاي دانشکده  آموزشی ي آید که کل بودجه می صورت به دست ه اینب

 دهاي تدریس واقعیحکل وارا بر عالوه مبالغ تخصیص یافته براي استخدام و ارتقا)  هعلمی ب
 کنیم. بنابراین خواهیم داشت: می ده تقسیمدر آن دانشک
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 ه شده درائمقداري است که با تقسیم کل بودجه آموزشی سالیانه دانشگاه بر تعداد کل واحدهاي ار µمیانگین   -1

  حاسبه است.سال در آن دانشگاه قابل م
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  ارزیابی مدل تخصیص 

  واقعی مربوط به یک سال تحصیلی و هاي  اساس داده در این بخش مدل طراحی شده بر
  

صورت  با تخصیص واقعیبه دست آمده از مدل  ي در یک دانشگاه ارزیابی و تخصیص بهینه
به طور ویژه مطالعه  شود. می و انحرافات بررسیاهداف مورد نظر مقایسه گرفته از نظر نیل به 

  دانشگاه شهید بهشتی متمرکز شده است.  ي دانشکده 14بر روي 
در نظر گرفته آموزشی  ي بودجهبهینه با توجه به هاي  زیر ابتدا تخصیصهاي  در خروجی

شود.  می هئها، ارا رفتن محدودیتدانشگاه و با در نظر گ 87سال شده براي استخدام و ارتقا در 
در آن سال با تخصیص بهینه انجام گرفته واقعی پس از آن به بررسی انحرافات تخصیص 

 ,BA(AT))گیري هاي تصمیممتغیرنتایج نهایی براي هر کدام از  خواهیم پرداخت.

BA(FT), BA(PRO))  داده شده استدر کل دانشگاه نشان.   
  

   BA(FT)گیري  متغیر تصمیم
 ي علمی با مرتبه هیأتکه براي استخدام اعضاي  اي بودجهیعنی مقدار  BA(FT)تغیر م
 تخصیص یابد. با توجه به اینکه بر اساس نظر مسئولین دانشگاه مقدارها  به دانشکدهباید مربی 

P1  لذا  هیچ مربی استخدام نشده است، 87درصد در نظر گرفته شده است و در سال صفر
گیري  محدودیت متناظر قبل از حل مدل حذف گردیده و هیچ مقداري براي متغیر تصمیم

BA(FT) له فقط براي دانشگاه محل ارزیابی مدل اتفاق افتاده و أنخواهیم داشت. البته این مس
گونه نباشد. با این حال این  دولتی دیگر پس از حل مدل اینهاي  ممکن است براي دانشگاه

  کند. لیت مدل خللی وارد نمیله به کأمس
  
  BA(AT)گیري  تصمیم متغیر
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در یک  استادیار علمی هیأتاي عضا استخدام منظور که به مبالغی است، BA(AT) متغیر
 چهارم ظاهر و ومساول،  اهدافدر  . این متغیرشود می تخصیص دادهبه هر دانشکده سال 

  است:  شدهبندي  گروهصورت زیر  هبا ه دانشکدهبه میزان تخصیص  ها، بر اساس یافته شود. می
 اند. دانشکده مبالغ مالی دریافت کرده 9شود، تعداد  می مالحظه 1همانطور که در جدول 

 اضافی براي استخدام استادیاران دریافت نخواهند کرد. این ي دانشکده هیچ بودجه 5در مقابل 
  به باید کل بودجه فقطاین واقعیت است که بر اساس تخصیص بهینه  ي دهنده مسئله نشان

  

  جدید بر اساس میزان تخصیص براي استخدام استادیارها  دانشکدهبندي  گروه . 1جدول 
  BA(AT)گیري  تصمیم متغیر

  ها درصد از کل دانشکده  ها تعداد دانشکده  ریال)میلیون (به تخصیص  میزان
0  5  7/35  

  4/21  3  700تا  1از 
  6/28  4  1400تا  701از 
  3/14  2  2100 تا 1400از 

  100  14  کل
  

براي استخدام استادیاران تعلق بگیرد و مابقی نیازي به استخدام ها  درصد از دانشکده 64حدود 
استادیار است.  30در این حالت مبالغ مالی جدید اختصاص یافته شامل تقریباً افزایش ندارند. 

جدید  یاراستاد 30تقریباً بر این اساس در کل دانشگاه شهید بهشتی باید تعداد بنابراین 
موجود خواهد  علمی هیأتاي اعضدرصد افزایش در تعداد  4 که تقریباً حدود شونداستخدام 

 2 علمی تنها باید توسط هیأت 12تقریباً که  مل در جدول فوق این استأقابل ت ي نکتهبود. 
 .شونددانشکده استخدام 

 
  BA(PRO)تصمیم  متغیر

تغییر  ه براي بهبود کادر آموزشی موجود از طریق ارتقا یاکیعنی مقادیري  ،متغیراین 
  .ظاهر شد چهارموم و د هدفدر مدل در  یابد، می تخصیصها  وضعیت استخدامی به دانشکده

 
  علمی هیأتاعضاي  يبر اساس میزان تخصیص براي جبران ارتقاها  دانشکدهبندي  گروه . 2جدول 

  BA(PRO)گیري  تصمیم متغیر
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 ها درصد از کل دانشکده ها تعداد دانشکده ریال)میلیون (تخصیص  میزان
  7/35  5  800تا  100از 
  8/42  6  1600تا  801از 
  5/21  3  2400تا  1601از 

  100  14  کل
  

را دریافت باالیی دانشکده مبالغ مالی  3این است که  در این جدولبسیار مشهود  ي نکته
  آموزشی هاي  و گروهها  هتاز نظر تعداد رشها  شکدهدان ي . این مسئله به علت اندازهخواهند کرد

  ج

  آنها است. علمی  هیأتو حجم باالي تعداد اعضاي 
 دست نیاوردیم، در جدول زیر هاینکه ما جواب کاملی را براي مسئله ب توجه بهدر نهایت با 

  ایم: داده اند، را نشان نایل نشده به تخصیصیها  اولویتهر کدام از  درکه هایی  تعداد دانشکده
  
  ه شدهئنایل نشده به اهداف بر اساس نوع هدف در مدل تخصیص اراهاي  تعداد دانشکده . 3جدول 

  به هدف  شدهننایل هاي  تعداد دانشکده  در هر دانشکده اهداف
  0  هدف اول (رفع تقاضاي واقعی تدریس)

  2  هدف دوم (افزایش اساتید رسمی تمام وقت)
  4  به استاد) هدف سوم (کاهش شاخص دانشجو
زیر هاي  هدف چهارم (حمایت از دانشکده

  9  یک واحد تدریس) ي میانگین هزینه

  
 هدفبه ها  دانشکده ي با تخصیص به دست آمده، همهکه  شود میاستنباط  فوق از جدول

اهد خوپوشش داده نیازهاي آموزشی ها  تمام دانشکدهدر بنابراین  خواهند کرد.اول دست پیدا 
این درجه از عدم حصول از یک طرف دست نخواهند یافت. وم دبه هدف انشکده د 2اما  .شد

که در مدل گنجانده هایی  محدودیتبه دلیل و از طرف دیگر اي  بودجههاي  محدودیتناشی از 
 علمی هیأتاعضاي  ي مرتبه يبودجه براي ارتقاحداکثر  که شامل ، اتفاق افتاده استاند شده
این مسئله نیز به  باشد. می دانشکده 4نایل نشده نیز هاي  دانشکدهبراي هدف سوم تعداد . است

و تراکم و همچنین قیود مربوط به حداکثر استخدام مجاز استادیاران اي  بودجهدلیل محدودیت 
نایل هاي  افزایش تعداد دانشکده به وقوع پیوسته است.ها  بیش از حد دانشجو در این دانشکده
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یک واحد  ي دانشکده باالي میانگین هزینه 7لیل است. اول اینکه نشده به هدف چهارم به دو د
ص اضافی نداشتند. از طرفی به دلیل یتدریس بودند و لذا نیازي به حمایت مالی و تخص

(تخصیص اضافی) به دو دانشکده نبود.  حمایتمدل قادر به  ،و استخداماي  محدودیت بودجه
  دانشکده خواهد بود. 2نشده به هدف چهارم نایل هاي  بنابراین در واقع میزان دانشکده

در جدول آرمانی،  ریزي برنامهتخصیص منابع بر اساس در ادامه براي اثبات مزیت مدل 
کسري (انحراف منفی) و مازاد (انحراف بررسی به به طور اجمالی زیر بر اساس خروجی مدل 

  پردازیم. ها می تخصیصی به دانشکده ي بودجهمجموع کل مثبت) 
  نسبت به میزان تخصیص بهینهها  بررسی کسري و مازاد تخصیص به دانشکده . 5 جدول

  ها درصد از کل دانشکده  تعداد دانشکده  نوع انحراف
  50  7  تخصیص کمتر از مقدار بهینه (کسري)
  3/14  2  تخصیص به اندازه میزان بهینه (بهینه)
  7/35  5  تخصیص بیشتر از مقدار بهینه (مازاد)

  
 14مجموع  زادانشکده  12ان تخصیص انجام گرفته در زمیکه اکی از آن بود حنتایج فوق 

 اند. دانشکده به طور بهینه منابع مالی آموزشی دریافت نموده 2تنها  ونبوده بهینه دانشکده 
آرمانی بر اساس مدل  ریزي برنامهبهینه و بر اساس  ي بنابراین با تخصیص منابع مالی به شیوه

  .شدخواهد ن رفته و تخصیص مبتنی بر اهداف وزیعی درون دانشگاه از بیمذکور، ناعدالتی ت
  

  گیري بحث و نتیجه
ی قادیر بهینه با مقادیر واقعم ي دست آمده از حل مدل و مقایسه بر اساس نتایج به

سازي تخصیص منابع منجر شد.  آرمانی به بهینه ریزي برنامه، استفاده از متغیرهاي تصمیم
واقعی تخصیص یافته به  تحقیق حاضر با مقادیرمدل در ها  نحراف از آرمانمقادیر ا ي مقایسه

سازي  بررسی مدل بیانگر توانایی باالي روش پیشنهادي در بهینه محلدانشگاه هاي  دانشکده
تخصیص منابع آموزشی در آموزش عالی دولتی ایران است. پژوهش مشابهی که توسط 

آرمانی در تخصیص کارایی منابع  ریزي برنامهکاربرد  ي ) در زمینه2004رو و همکاران (یکابال
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بر کارایی  دانشگاه ماالگاي اسپانیا انجام گرفته است،هاي  دانشکدهمالی دانشگاهی بین 
   کید دارد.أسازي منابع آموزشی ت آرمانی در بهینه ریزي برنامه

مالی ص منابع در تخصی دولتی در ایرانهاي  دانشگاهاگرچه در خاتمه باید اذعان کرد که 
اما  از آزادي عمل بیشتري برخوردار شدندی ایجاد شده قانونبستر اخیر بر اساس هاي  در سال

(انطباق بر اهداف  اثربخشی ویژه و به کاراییبهینگی، خودي خود ه این بستر حقوقی ب
علم و فناوري در  ي و توسعه ها وري باالتر در دانشگاه بهره تخصیص و به تبع آن آموزشی)

کارگیري  بهاولین گام در اجرایی کردن این قانون، بدیهی است که  کند. تضمین نمیرا کشور 
درون دانشگاه این منابع در تخصیص منطقی و بهینه هاي  علمی و مبتنی بر روشهاي  روش
اعطا شده به استقالل مالی اثربخش کردن ترین گام  این گام، مهمترین و ضروري است.

  .کید شده استأبرآن ت جم توسعه نیز مجدداًپن ي ر برنامهکه د استها  دانشگاه
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