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تحقق کارکردهای مورد انتظار از دانشــگاه ،مســتلزم تدوین سیاستهای مناسب و توسعهیافتگی
درونزا در وجوه مختلف ازجمله مالی اســت .بهویژه آنکه دانشگاهها در سالهای اخیر با چالشهای
مالــی متعددی نظیر تأمیــن منابع و کارایی درونی مواجه بودهاند .هــدف این پژوهش ،ارائه الگویی
برای توســعه مالی دانشگاه اســت تا بتوان با تکیه بر ظرفیتها ،نهادســازی و توانمندسازی ،امکان
تأمیــن ،تخصیــص و هزینهکرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد .این پژوهش مبتنی بر روش
کیفی و نظریه دادهبنیاد اســت و جامعه آماری ،صاحبنظران توســعه مالی دانشــگاه ،پژوهشگران و
مدیران دارای تجربه زیســته عمیق در این زمینه اســت .جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه اکتشافی
نیمهساختمند با  15صاحبنظر بر اساس راهبرد نمونهگیری نظری انجام شد .پایایی یافتهها ،از طریق
بررســیهای متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شــد و بهمنظور اعتباربخشی به نتایج ،از چهار روش
بازبینی مشارکتکنندگان ،مثلثسازی دادهها ،مثلثسازی بررسیکننده /پژوهشگر و بازبینی همکاران
اســتفاده شد .یافتهها شــامل مدل مفهومی حاوی عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج
مؤلفه اصلی تأمین ،تخصیص ،کارایی ،ترتیبات و ســاختارهای نهادی و عوامل محیطی تشــکیل شده
اســت .نتایج بیانگر آن اســت که دستیابی به توسعه مالی در دانشگاه فرایندی چندوجهی است و تنها
با استقرار نگرشی جامع محقق میشود.
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بیان مسئله

1

در دهههای اخیر با افزایش نقش دانش بهعنوان منبع حیاتیِ رقابتپذیری و ســودآوری
(سوزنچی کاشانی ،)21 :1390 ،از دانش بهعنوان بخش كلیدی نظام اقتصادی و اصلیترین

نوع ســرمایه یاد شــده و لذا نهادهای تولیدکننده و اشاعهدهنده دانش از جمله دانشگاه،
نقش كلیدی در اقتصاد دانشمحور ایفا میكنند( .داناییفرد )167 :1383 ،این در حالی

اســت که دانشگاهها از حیث کارآمدی ســازوکارهای درونی و محدودیتهای بیرونی ،با
چالشهای مالی متعدد مواجهاند .افزایش هزینه و قیمت تمامشــده بروندادهای آموزش

عالی (داوری و دیگران ،)7 :1395 ،استهالک امکانات در واحدهای آموزش عالی (انتظاری

و قارون ،)11 :1394 ،نوسانات بودجه دولتی متأثر از تغییر اولویتها و نوسانات درآمدهای

138

نفتی ،ناکارامدی تخصیص اعتبارات دولتی و روند کاهشــی مخارج واقعی سرانه (نادری،

 )5 :1380از چالشهای مالی دانشگاهها بهشمار میرود.

عالوه بر چالشهای تأمین منابع ،دانشــگاهها نیازمند اصالح ساختار و سازوکارهای

داخلی و بهبود کارایی درونی و مدیریت هزینه نیز هستند .چراکه با افزایش هزینه و تغییر

نقش دولت در تأمین منابع ،انتظارات جوامع در پاســخگویی دانشگاه در خصوص منابع
دریافتی و عملکرد ،افزایش یافته (دباغ و صالحی )109 :1393 ،و مؤید این ضرورت است

که دانشگاهها باید بهصورت کارآمدتری اداره شود( .عمادزاده)134 :1388 ،

تخصیص منابع درون واحدهای دانشگاه نیز از منظر سیاستگذاری و راهبری ،اهمیت

دارد ،بهگونهای که الگوهای تخصیص ،رفتار ســازمانی را متأثر ساخته (محجوب:1394 ،

 )66و کارایی و اثربخشی منابع آموزش ،منوط به نحوه تخصیص منابع مالی است( .نادری،

 )154 :1390در عین حال نهادها ،زیرســاختها و ســازوکارهایی نیز برای پشتیبانی از
ســه محور تأمین ،هزینهکرد و تخصیص منابع باید فراهم شود و بدون توجه به مجموعه
نهادها و زیرساختها ،امکان دستیابی به اهداف توسعه مالی دانشگاه میسر نخواهد بود.

به این ترتیب مدیران دانشگاه و از جمله مدیران مالی ،باید رویکرد مناسب و الگوی

جامعی برای رصد و پایش و تصمیمگیری در خصوص مؤلفههای مختلف مالی در سطح

دانشــگاه داشته باشند .در غیر اینصورت ممکن است نسبت به برخی ابعاد و مؤلفههای
مالی در دانشگاه غفلت شود و سیاستهای اتخاذشده ،دانشگاه را به هدف تحقق توسعه

مالی نرســاند .امــا علیرغم این ضرورت ،تاکنون الگوی جامعی بــرای تبیین مؤلفهها و
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته اقتصاد و مدیریت مالی آموزشعالی دانشگاه تهران است.

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...

ابعاد توسعه مالی دانشگاه و تشریح این مفهوم بنیادین ارائه نشده است و نگرش مدیران

دانشــگاه به مســائل مالی ،معموالً حســب تجربه و دانش ضمنی ایشان شکل میگیرد.
بنابراین با عنایت به پیچیدگی و ابعاد متعدد چالشهای مالی در مؤسسات آموزش عالی،

ارائه الگوی جامعی برای توسعه مالی دانشگاه ضروری است و میتواند نگرش و چارچوب
مناســبی در اختیار مدیران قرار دهد و ایشان را در اتخاذ تصمیمات و سیاستهای حل

مسائل مالی و تحقق توسعهیافتگی مالی در دانشگاه یاری نماید .با توجه به فقدان الگوی

جامع و متناســب با مقتضیات کنونی ،در این پژوهش به این مهم پرداخته و تالش شده
تا چارچوب تحلیلی مناسبی برای توسعه مالی دانشگاه ارائه شود.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تعاریف گوناگونی از «توسعه مالی» ارائه شده است .بهعنوان نمونه مجمع جهانی اقتصاد

1

( )12 :2012که اقدام به انتشــار گزارش بینالمللی توسعه مالی میکند ،توسعه مالی را

اینگونه تعریف کرده :عوامل ،سیاســتها و نهادهایی که منجر به بازارها و واســطهگری

مالی مؤثر 2و نیز دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی میشود .براساس
تعریف بانک جهانی )15 :2015( 3توســعه مالی عبارت است از فرایند کاهش هزینههای

دســتیابی به اطالعات ،اجرای قراردادها 4و انجام دادوستدها و معامالت .براساس بیانیه
نشســت اسکاپ 5توسعه مالی فرآیند طوالنیمدت ســاخت نهادهایی است که پایههای

اطالعاتی و ظرفیتهای تحلیل سیستم مالی را تعمیق میبخشند و همچنین قدرت نفوذ
نهادهای مالی را با خلق ارزش در درون آنها و از طریق گستردهتر کردن ابزارها ،توافقها
و قراردادها ،در پاســخ به تغییرات محیطی و نیازهــای بنگاهها ،خانوارها و دیگر عامالن

اقتصادی افزایش دهد .این تعریف میتواند تعریف جامعی از توسعه مالی محسوب شود.6

(کمیجانی و دیگران)23 :1388 ،

اما با عنایت به مبانی نظری و داللتهای سیاستی اقتصاد آموزش عالی ،اقتصاد دانشگاه
1. WEF
2. Effective Financial Intermediation and Markets
3. World Bank
4. Enforcing Contracts
5. Escap

 .6برای مشــاهده ســایر تعاریف و مؤلفهها در زمینه توسعه مالی میتوان به منابع ذیل رجوع نمود:
(کمیجانی و دیگران1387 ،؛ لوین2005 ،؛ سوویریدزنکا 2016 ،و هوآنگ)2010 ،
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و مالیه آموزش عالی و با توجه به مبانی تجربی و پیشینه تحقیق ،تعریف ذیل برای توسعه

مالی دانشگاه ارائه میشود« :توسعه مالی دانشگاه بیانگر وضعیتی است که دانشگاه میتواند
در راســتای دســتیابی به اهداف و مأموریتهای بلندمدت خود ،به تدوین و پیادهسازی
سیاســتها ،راهبردها و ایجاد نهادهایی اقدام نماید که از طریق ظرفیتسازی 1و تقویت

توانمندیهای درونی و استفاده از فرصتهای بیرونی ،امکان تأمین منابع متنوع ،پایدار و
بلندمدت ،افزایش کارایی و مدیریت هزینه و تخصیص بهینه و مناسب منابع را فراهم آورد».

(منجمزاده و دیگران 1398 ،الف 16 :و  1398ب )189 :بنابراین در مفهوم توسعه مالی

دانشگاه ،تمرکز اصلی بر سازوکارهای مالی درون دانشگاه قرار دارد و اثر سایر مؤلفههای

بیرونی در این الگو ،در چارچوب عوامل محیطی مورد بررســی قرار میگیرد .همانطور
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که از تعریف مشــخص است ،مفهوم توسعه مالی دانشــگاه ،مؤلفههای مختلفی را در بر

میگیرد .بهنحوی که نهتنها به جذب و تأمین منابع مالیِ بیشــتر و پایدارتر از روشهای

متنوع نظیر منابع دولتی و ارتباط با صنایع و وقف و ...اشــاره دارد ،بلکه مدیریت درونی
هزینهها و افزایش کارایی را نیز مورد توجه قرار میدهد و در عین حال به چگونگی توزیع

و تخصیص منابع در درون واحدهای دانشــگاهی و بهرهگیری از آن بهعنوان ابزاری برای

سیاستگذاری درون دانشگاهی در راستای اهداف و مأموریتهای دانشگاه نیز میپردازد.

درخصوص مؤلفههای توسعه مالی در دانشگاه ،موضوعات مختلفی در ادبیات علمی و

پژوهشهای گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .بهعنوان نمونه از دهه  1970به

تدریج تأمین منابع و افزایش درآمد مؤسسات بهعنوان یک موضوع مستقل ،در تحقیقات

مورد توجه قرار گرفته اســت .2در ســالهای اخیر با توجه به چالشهای مالی مؤسسات
آمــوزش عالی ،ایــن موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته (درزنر و هیلز:2014 ،3

 )124چرا که بهدلیل محدودیت منابع مالی دولتی ،امکان سرمایهگذاری بیشتر دولت در

آموزش عالی میسر نیست( .عمادزاده )95 :1388 ،لذا انتظار میرود سهم دولت در تأمین

مالی آموزش عالی همچنان روند کاهشی داشته باشد (کارکاینن )57 :2006 ،4و بهواسطه

رونق بازارمداری در فعالیتها و عملکرد دانشــگاهها ،شاهد جایگزینی آن با منابع حاصل
1. Capacity-Building

ال در تحقیقات قبلی مطرح نشده
 .2دســتهبندی ارائهشده در اینجا برای تبیین پیشینه پژوهش ،مستق ً
اما با عنایت به چارچوب کلی و موضوعات اقتصاد آموزش عالی و مالیه و اقتصاد دانشــگاه بهطور
خاص ،برای دستهبندی و تبیین مؤلفههای توسعه مالی دانشگاه بهکار گرفته شده است.
3. Drezner & Huehls
4. Kärkkäinen

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...

از شــهریه ،فروش محصوالت علمی ـ فنی و سایر خدمات دانشگاهی که بر نیازهای بازار

و مشتریان متمرکز است باشیم( .نادری )90 :1388 ،اِلیکسو 1و دیگران ()1664 :2018

در بررسی خود پیرامون دانشگاه پایدار ،فقدان و کمبود منابع مالی ناشی از عواملی نظیر

کاهش بودجههای آموزش عالی و کاهش شمار دانشجویان را بهعنوان مانع اصلی پایداری

و توسعه پایدار در مؤسسات آموزش عالی معرفی میکنند و شناسایی منابع جدید مالی

را در اینراســتا ضروری دانستهاند .استاکوویاک و کودال )1718 :2017( 2نیز به اهمیت
پایداری مالی 3در مؤسســات آموزش عالی اشــاره داشــته و تأثیر عواملی نظیر قوانین و

مقررات را بر آن مورد بررسی قرار دادهاند.

کارایی و مدیریت هزین ه در درون واحدهای دانشــگاهی نیز یکی از محورهای مورد

مطالعه در تحقیقات اســت و مطالعات هزینه ،نقش و جایگاه ویژهای در تصمیمگیری و

برنامهریزی آموزشــی دارد( .نــادری )102 :1383 ،با توجه به معضالت آموزش عالی از
جمله افزایش تقاضا و عدم ســرمایهگذاری کافی و فزونی گرفتن اعتبارات جاری نسبت

به اعتبارات عمرانی ،یکی از راهحلهای رفع بحران مالی دانشگاهها افزایش کارایی است.

(قارون :1376 ،هـ) عملکرد کارآمدتر ،توان رقابتی را نیز در بازار آموزش افزایش خواهد
داد( .عمادزاده )134 :1388 ،برخی محققان در تبیین راهبردهای مالی مؤسسات معتقدند
کاهــش و کنترل هزینهها ،در صدر آنها قرار دارد( .زیتلو 4و دیگران )56 :2011 ،اهمیت

کاهش هزینهها و بکارگیری روشهایی همچون سادهسازی و تسهیلرویّههای عملیاتی

5

در اینراستا ،تا اندازهای است که در دانشگاههایی که در معرض عدم پایداری ،بحرانهای
مالی و حتی خطر تعطیلی قرار دارند ،بهطور خاص مورد تأکید قرار میگیرد( .دامستر،6

 )143 :2016این مسئله تالش دولتها را نیز برای آگاهی دادن به دانشگاهها و بهکارگیری

راهبردهای کاهش هزینه 7در پی داشته است( .کرتوویکس و مایکل )15 :2005 ،8جانز

9

( )408 :2014با اشاره به تنگناهای رو به تزاید اقتصادی برای دانشگاهها ،افزایش کارایی
1. Aleixo
2. Stachowiak & Kudła
3. Financial Stability
4. Zietlow
5. Streamlining Operational Procedures
6. Dumestre
7. Cost Cutting Strategies
8. Kretovics & Michael
9. Johnes
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و بهرهوری در این مؤسســات را راهکاری اساســی برای مقابله با این چالش معرفی کرده

و نشــان داده اســت اجرای برنامههای ادغام در طول بیش از یک دهه ،توانســته بهطور
چشمگیری کارایی دانشگاههای انگلستان را افزایش دهد.

مؤلفه دیگر توســعه مالی دانشگاه ،تخصیص منابع 1درون واحدهای دانشگاهی است.

کارایی و اثربخشــی منابع آموزش ،منوط به ســازوکارها و نحــوه تخصیص منابع مالی

اســت و تحول در سازوکارهای تخصیص ،مهمترین تمایز بین نظامهای آموزشی موفق و

غیرموفق اســت( .نادری )1390 ،الگوهای تخصیص بودجه در درون مؤسسات آموزشی،

رفتار سازمانی آنها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و در اینراستا بهکارگیری سازوکارهای
تخصیص مبتنی بر عملکرد بیش از ســایر روشها مورد توجه است که عالوه بر افزایش
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استقالل مدیران ،افزایش مسئولیت آنان و انعطافپذیری و شفافیت بهرهگیری از بودجه و

نگرانی مدیران برای درآمدزایی را نیز بهدنبال دارد( .محجوب )66 :1394 ،پیادهسازی این

رویکرد ،نیازمند تعهد مدیران ،تعامالت مناسب و اطالعات کافی از عملکرد واحدهاست.
(استراوس 2و دیگران)24 :1996 ،

در کنار سه مؤلفه فوقالذکر ،دانشگاه نیازمند ترتیبات نهادی 3و ساختارهای نهادی

4

برای فراهم نمودن زمینهها و زیرســاختهای الزم جهت دســتیابی به اهداف توسعهای

در سه حوزه فوقالذکر است 5که مستقیماً بر موفقیت سیاستهای توسعه مالی دانشگاه

تأثیرگذار است .بهعنوان مثال نادری ( )161 :1388تأکید میکند ارتقای عملکرد عناصر
واحد دانشگاهی بهویژه در امور مالی ،تنها با کسب دانش و تخصص و روزآمد نمودن دانش

و مهارتهای افراد میســر میشــود .برخی محققان نیز بر اهمیت بهکارگیری کارکنان و
مدیران آموزشدیده و باتجربه برای افزایش درآمد دانشگا ه تأکید نمودهاند( .پراپر:2009 ،6

149؛ نیلســون 7و دیگران )6 :2012 ،گاسمان و سُ رِل )105 :2017( 8در پژوهش خود
 .1تخصیص منابع ،فرایند توزیع منابع در دســترس ،به کاربریها و برنامههای رقیب ()Competing
و بدیل ( )Alternativeبرای پاسخگویی به اهداف و نیازهای نامحدود است.
2. Strauss
3. Institutional Arrangements
4. Institutional Structure

 .5ترتیبــات نهــادی قواعد رفتاریاند که در محدوده مشــخصی ،رفتــار را اداره کرده و به آن نظم
میبخشند و ساختار نهادی ،کلیت ترتیبات نهادی در یک جامعه است که سازمانها ،قوانین ،رسوم
و ایدئولوژی را در بر میگیرد( .متوسلی)341 :1392 ،
6. Proper
7. Neilson
8. Gasman & Sorrell
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پیرامون رویکردهای آتی دانشــگاهها برای افزایش منابع و درآمدها ،به نقش مهارتهای
ویژه در این زمینه اشــاره دارند و دستیابی به افزایش درآمدهای دانشگاه را بدون کسب

مهارتهای مورد نیاز بهخصوص برای مدیران مؤسسات آموزش عالی غیرممکن میدانند.

توجه به این موضوع در اسناد برنامهای برخی دانشگاههای داخلی نیز قابل مشاهده است.

(معاونت طرح و برنامه)19 :1393 ،

ایجاد ســاختارهای الزم برای تحقق اهداف توســعه مالی نیز توسط برخی محققان

مورد اشاره قرار گرفته و در برخی پژوهشها به ضرورت ساختارهایی در دانشگاه با هدف

تأمین منابع مالی اشاره شده است( .لیندال 260 :2010 ،1و زیتلو )470 :2011 ،به این

اعتبار در پژوهش حاضر نیز به ابعاد و مؤلفههای نهادی در زمینه توســعه مالی دانشــگاه
توجه ویژهای شده است.

143

روش پژوهش

پژوهــش حاضر از نظر هدف ،بنیادی ،از نظر نحوه بهدســت آوردن دادهها توصیفی و از
منظر رویکرد تحقیق ،از روش تحقیق کیفی استفاده شده و مبتنی بر طرح تحقیق نظریه

دادهبنیاد 2و با اســتفاده از رویکرد نوخاسته 3انجام شده است .بر همین اساس و با توجه

اینکه تاکنون چارچوب علمی و نظریهای در زمینه توسعه مالی دانشگاه ارائه نشده است،

در مرحله کیفی این پژوهش از نظریه دادهبنیاد استفاده شده است.

جامعه آماری شامل صاحبنظران ،پژوهشگران دارای تألیفات علمی معتبر و مدیران

دارای تجربه زیسته عمیق در حوزه توسعه مالی دانشگاه است .گردآوری و تحلیل دادهها

در نظریه دادهبنیاد ،بر اســاس نمونهگیری نظری 4انجام میشــود( 5محمدپور:1390 ،

 )39و با اشــاره مشارکتکنندگان ،سایر اطالعرســانان نیز کشف میشوند( .فراستخواه،

 )135 :1395لذا نمونهگیری مبتنی بر راهبرد نمونهگیری نظری و بهصورت هدفمند بر
1. Lindahl

 .2در شــرایطی اســت که نظریه نیرومندی در ارتباط با مسئله و موضوع تحقیق وجود نداشته باشد
و با عدم کفایت نظریه مواجه هستیم میتوان از این روش استفاده نمود( .فراستخواه)88 :1395 ،
3. Emerging
4. Theoretical sample

 .5نمونهگیــری نظری ،فرایند گردآوری دادهها برای تولید نظریه اســت که بهوســیله آن ،تحلیلگر
بهصورت همزمان دادههای خود را گردآوری ،کدگذاری و تحلیل کرده و در مورد دادههایی که بعدا ً
گردآوری میشوند و نیز محل یافتن آنها تصمیم میگیرد تا نظریه خود را آنطور که خودش ظهور
مییابد توسعه دهد( .گالسر و اشتراوس)41 :1967 ،
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اســاس معیارهای ذیل انتخاب شدهاند .1 :انجام تحقیقات مرتبط .2 ،دارا بودن تجربیات

اجرایی مؤثر و مرتبط .3 ،مشارکت در سیاستگذاری .4 ،تخصص.

چارچوب نمونه باید بهگونهای باشد که گروههای مختلف درگیر با تجربههای مرتبط را

در بر بگیرد تا دادهها از حیث تنوعات و کفایت آن به اشباع برسد (فراستخواه)137 :1395 ،

لذا نمونه بهنحوی انتخاب شده که از منظر سنخشناسی ،ترکیب مناسبی از پژوهشگران،

سیاستگذاران و مدیران مالی را در بر داشته باشد .1فرایند نمونهگیری تا آنجا ادامه یافت

که خصیصه تازهای ظهور پیدا نکند (چرمز )33 :2006 ،و اشــباع نظری 2فراهم شود .با

عنایت به اینکه در سه مصاحبه آخر مفاهیم یا مقوالت جدیدی از سوی مشارکت کنندگان
مطرح نشد 15 ،مصاحبه عمیق اکتشافی و نیمهساختمند انجام شده است.
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برای پایایی ابزارهای ســاختمند مانند پرسشهای مصاحبه ،میتوان از بررسیهای

متقابل و وارســیهای مجدد 3نظیر تکرار و چک توســط همکاران تحقیق استفاده نمود.
(فراســتخواه )142 :1395 ،لذا پرسشها پس از تنظیم اولیه و انجام مصاحبه آزمایشی،
با راهنمایی اســتادان راهنما و مشــاور بازبینی شد .برای اطمینان از پایایی یافتهها ،پس

از گذشــت یکماه از تحلیل و کدگذاری اولیه ،چهــار مصاحبه تصادفاً انتخاب و مجددا ً

کدگذاری شد که نتایج جدول 1بیانگر پایایی کل  80درصد بوده که قابل قبول میباشد.
جدول  :1نتایج کدگذاری مجدد تعدادی از مصاحبهها
ردیف

شماره
مصاحبهشونده

تعداد
کدها

کدهای عدم
کدهای
تطابق
دارای تطابق

پایایی

1

1

32

27

5

84

2

4

20

17

3

85

3

5

24

18

6

75

4

9

21

16

5

76

مجموع

-

97

78

19

80

 .1در نمونه عالوه بر پژوهشــگران ،صاحبان تجربه زیســته در سیاستگذاری و مدیریت مالی دارای
ســوابقی نظیــر وزیر ع.ت.ف ،معاون اداری مالی ،مدیر بودجــه و مالی و مدیر برنامهریزی وزارت
ع.ت.ف ،ریاست ،معاون اداری مالی و مدیرمالی دانشگاه و رئیس دانشکده حضور داشتهاند.
2. Theoretical Saturation
3. Cross-Check
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بهمنظور اعتباربخشــی نتایج پژوهش ،از  4روش استفاده شده :الف .با توجه به اینکه

معناداری نظریه از دیدگاه شرکتکنندگان از راههای اعتباربخشی به آن محسوب میشود

(کرســول ،)75 :1999 ،1با روش بازبینی مشــارکتکنندگان ،2نظرات اصالحی ایشــان
اخذ و در مدل نهایی مورد توجه قرار گرفت .ب .مبتنی بر رویکرد مثلثســازی ،3از ســه

روش اعتبارســنجی دیگر نیز استفاده شده .1 :4مثلثسازی دادهها 5که براساس آن برای

جمعآوری دادهها ،به سه دســته سیاستگذاران ،مدیران اجرایی و پژوهشگران مرتبط با
توســعه مالی دانشگاه رجوع شــده .2 .مثلثسازی بررسیکننده /پژوهشگر 6که از طریق

مرور خبرگان غیرشــرکتکننده در پژوهش ،7نظرات تعدادی از صاحبنظران اخذ و در
تحلیل و جمعبندی مورد توجه قرار گرفت .3 .بازبینی توســط همکاران 8که براساس آن

نتایج حاصل از تحلیل دادهها و یافتهها در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار داده شد
و نظرات اصالحی و تکمیلی ایشان در تدوین الگوی نهایی لحاظ شد.

یافتهها

در مرحله کدگذاری باز ،تعداد  280مفهوم و مضمون از گزارههای کالمی اســتخراج شد
که با مقایســه کدهای اســتخراج شده و حذف کدهای تکراری در مرحله دوم کدگذاری

باز ،به  138مقوله ســطح اول تقلیل داده شد .این فرایند ابتدا بهصورت مجزا و در مورد

هر یک از مصاحبهها انجام شد و کدگذاری صورتگرفته ،به تأیید هر یک از صاحبنظران
رسید .در ادامه در مرحله کدگذاری محوری و با توجه به ماهیت و ارتباط مفهومی کدهای

استخراجشده 29 ،مقوله سطح دوم و  9مقوله سطح سوم یا خوشهای تعیین و شناسایی
شدند .مقولههای سطح سوم عبارتاند از :تأمین منابع ،تخصیص منابع ،کارایی و مدیریت

هزینه ،فرهنگ حامی توســعه مالی ،ساختار ســازمانی مناسب ،قاعدهگذاری و رویههای
1. Creswell
2. Member Checking
3. Triangulation

 .4در مثلثســازی (تطابق همگونی دادهها) ،دادهها با روشهای تحلیل مختلف بررســی میشود یا
دادهها با استفاده از روشها و منابع مختلف جمعآوری میشود( .گاوین )61 :2008 ،مثلثسازی به
افزایش روایی درونی و بیرونی پژوهش کیفی کمک میکند( .ابوالمعالی)169 :1391 ،
5. Data Triangulation
6. Investigator/ Researcher Triangulation
7. External Audit
8. Peer Checking
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مالی ،راهبری و مدیریت مالی ،توسعه سرمایه انسانی مالی ـ اقتصادی و عوامل محیطی.

در مرحله ســوم یعنی کدگذاری گزینشی ،تمام مقولههای عمده شامل مقولههای سطح
دوم و سوم و مقوله هستهای (توسعه مالی دانشگاه) در قالب یک الگوی جامع ،با یکدیگر
مرتبط شــدند و ربط هر یک از خوشــههای مقولهای با پدیده اصلی یعنی توســعه مالی

دانشــگاه ،مشخص و چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شد .در جداول  2تا  ،10مقولههای

سطح اول و دوم بهصورت متناظر ،تبیین و ارائه شده است.

جدول  :2مقولههای مربوط به تأمین منابع مالی
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مقولههای سطح اول

مقولههای سطح
دوم

ـ ضــرورت کاهش اتکاء دانشــگاهها به بودجههای دولتی؛ ـ عدم اکتفا به شــهریههای
آموزشــی در درآمدهای اختصاصی؛ ـ کاربردمحوری آموزشها و پژوهشها متناسب با
نیاز جامعه بهمنظور تأمین منابع پایدار.

کفایت ،پایداری و
رشد منابع

ـ تنوعبخشی بازارها و مشتریان؛ ـ تنوعبخشی آموزشها نظیر آموزشهای آزاد ،حرفهای،
غیرحضوری؛ ـ مشــارکت دانشجویان و خانوادهها در پرداخت شهریه؛ ـ توجه به منابع
وقف و خیریه؛ ـ جهتدهی خیریه برای توسعه انسانی؛ ـ انجام پژوهشهای کاربردی؛ ـ
ارتباط با صنعت و قراردادهای پژوهشی و خدماتی؛ ـ جذب سرمای ه در طرحهای دانشگاه؛
ـ ایجاد مزیت اقتصادی برای شرکا و سرمایهگذاران؛ ـ فروش دانش؛ ـ بینالمللی شدن
و جذب منابع دانشجویان خارجی ،کمکها و تحقیقات بینالمللی.

تنوعبخشی به منابع
مالی

ـ ایجــاد برنامه و نهاد بازاریابی؛ ـ ارتبــاط با دانشآموختگان و بهرهگیری از منابع آنها؛
ـ ارتقاء کیفیت خدمات و رضایت مشــتریان بــرای ارتباط پایدار؛ ـ پایش نیاز جامعه و
ذینفعــان؛ ـ تطبیق خدمات با نیازها؛ ـ دریافت بازخورد محصوالت و دانشآموختگان
و اصالح فرایندها؛ ـ خدمات جدید (نیازســازی با فشار عرضه)؛ ـ ارتباط بین دانشگاهی
و پیگیری اهداف مشــترک در توســعه مالی؛ ـ ترویج بازاریابی در مدیران و گروههای
آموزشی؛ ـ حسن شهرت و برندسازی در دانشگاه؛ ـ بازاریابی بینالمللی برای خدمات.

بازاریابی و تعامل با
ذینفعان

ـ شناسایی داراییهای وقفی و بهکارگیری آنها؛ ـ درآمدزایی با بهکارگیری ظرفیتهای
مازاد آزمایشگاه ،کارگاه ،امکانات ورزشی و...؛ ـ شناسایی و بهکارگیری ظرفیتهای مازاد
انسانی برای جذب منابع

بهکارگیری
ظرفیتهای مازاد

در جدول  ،3مقولههای مربوط به کارایی و مدیریت هزینه تبیین شــده است که در

واقع مکمل رویکرد تأمین منابع در دانشگاه محسوب میشود.

جدول  :3مقولههای مربوط به کارایی و مدیریت هزینه
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مقولههای سطح اول

مقولههای سطح
دوم

ـ فنّاوری اطالعات و سامانهســپاری برای کاهش نیاز به منابع انسانی؛ ـ صفسپاری در
واحدها؛ ـ بهکارگیری روشهای حداقل کردن هزینه؛ ـ استفاده بهینه از امکانات موجود؛
ـ کنترل هزینههای آموزشــی نظیر حقالتدریسهــا؛ ـ پایش و کنترل مصرف انرژی؛ ـ
رصد محیط و کاهش برنامهها در حوزههای راکد براساس رویکرد بازارگرا؛ ـ مشارکت با
دانشگاهها در اجرای برنامهها (نظیر آموزش دروس عمومی ،اشتراک خریدها و امکانات،
ادغام برخی رشتههای دارای همپوشانی)

صرفهجویی و کاهش
هزینهها

ـ برونســپاری و واگذاری فعالیتهای پشتیبانی غیرآموزشی و خدمات رفاهی (تغذیه،
چاپخانه ،تأسیسات ،حملونقل ،فضای سبز ،ورزش ،خوابگاه و)...؛ ـ برونسپاری مشروط
به نظارت و حفظ کیفیت ،عدم ایجاد هزینههای واسط و عدم وجود کارکنان برای آن کار.

برونسپاری به
همراه نظارت

ـ کاهش کارکنان غیرآموزشی در سطح استاندارد؛ ـ کوچکسازی ساختار اداری پشتیبانی؛
ـ استقالل دانشگاه در چابک و کوچکسازی ساختار داخلی؛ ـ کارایی و بهرهوری کارکنان؛
ـ تسهیل و تسریع فرایندهای اداری استخدامی و مالی معامالتی

تجمیع ساختارها و
تسهیل فرایندها

ـ تعریف شاخصهای مدیریت هزینه در ارزیابی و رتبهبندی واحدهای دانشگاه؛ ـ نظارت
بر اجرای بودجه دانشگاه (ســفارش ،خرید اقالم و)...؛ ـ حسابداری تعهدی در دانشگاه؛
ـ اطالعرســانی و انتشــار ترازنامه مالی؛ ـ اندازهگیری شاخصهای هزینه در واحدهای
دانشگاه؛ ـ شناسایی دقیق مراکز هزینه

نظارت بر اجرای
بودجه

دیدگاه مشارکتکنندگان در زمینه نحوه تخصیص منابع در درون واحدهای دانشگاهی

و چگونگی بهرهبرداری از آن بهعنوان ابزاری در خدمت ارزشها و سیاستهای دانشگاه،

در جدول  4ذکر شده است.

جدول  :4مقولههای مربوط به تخصیص منابع
مقولههای سطح اول

مقولههای سطح
دوم

ـ تخصیص منابع در دانشــگاه مبتنی بر عملکرد و ســتانده؛ ـ جبران و خرید خدمت از
کنشگران دانشگاه بر مبنای عملکرد و کیفیت

مبتنی بر ستانده و
عملکرد

ـ تخصیص بخشی از منابع مبتنی بر ایجاد رقابت بین واحدهای دانشگاه و هیئت علمی.

ایجاد رقابت

ـ تخصیص مبتنی بر اهداف و راهبردهای دانشگاه؛ ـ تعیین و اعالم معیارهای تخصیص؛
ـ تخصیص منابع براســاس معیارهای ارزشی و اهداف؛ ـ تدوین سیاستهای تخصیص
برای به حداکثر رساندن منافع افراد در دانشگاه در راستای برنامهها؛ ـ تخصیص مبتنی
بر راهبرد بازارگرا و تقاضا.

تخصیص مبتنی بر
راهبردها

ـ کمک به اســتعدادهای برتر محرومان برای دسترسی به دانشگاه؛ ـ برخورد یکسان و
عادالنه با واحدهای دانشگاهی در تخصیص منابع.

تخصیص بر مبنای
عدالت
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در جــداول  5تا  ،9مقولههــای مربوط به ترتیبات و ســاختارهای نهادی از دیدگاه

صاحبنظران تبیین و تشریح شده است .در جدول  5به مقوله خوشهای راهبری و مدیریت
مالی دانشگاه پرداخته شده است.

جدول  :5مقولههای مربوط به راهبری و مدیریت مالی
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مقولههای سطح اول

مقولههای سطح
دوم

ـ تدوین برنامه راهبردی توســعه مالی؛ ـ تدوین راهبرد اقتضایی توســعه مالی متناسب
با نوع و مأموریت دانشــگاه؛ ـ تنوعبخشی به مأموریتها و خدمات متناسب با اقتضائات
محیط و ایجاد دانشگاه کارآفرین.

برنامهریزی
راهبردی مالی

ـ تعیین ویژگیهای مطلوب و ســازوکار انتخــاب مدیران حرفهای و بازارگرا؛ ـ پذیرش
رویکــرد حرفهای به مدیریت اجرایی؛ ـ انتخاب افــراد حرفهای و متخصص مالی برای
مســئولیتهای مالی؛ ـ همگرا نمودن مســیر حرفهای هیئت علمی با مدیریت اجرایی
حرفهای؛ ـ انتخاب هیئت امنای متخصص از جمله در امور مالی.

رویکرد حرفهای به
مدیریت مالی

ـ ایفای نقش سیاستگذاری توسعه مالی توسط هیئت امناء؛ ـ تعیین مأموریتهای مرتبط
با توسعه مالی (درآمدزایی ،کارایی و )...برای مدیران واحدها؛ ـ اراده مدیران برای کاهش
هزینهها ،کوچکسازی ساختار و برنامههای زائد.

تحقق کارکردهای
مدیریت مالی

بیشک توسعه سرمایه انسانی یکی از کلیدهای موفقیت در هر نظامی از جمله در سطح

دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی است .لذا صاحبنظران توجه ویژهای نسبت به این مقوله

از منظر نقش آن در توسعه مالی دانشگاه داشتهاند که در جدول  6شرح داده شده است.
جدول  :6مقولههای مربوط به توسعه سرمایه انسانی در زمینه مالی ـ اقتصادی
مقولههای سطح اول

مقولههای سطح دوم

ـ مهارتافزایی و آموزشهای حرفهای مدیران ،کارکنان و هیئت علمی در زمینه توسعه
مالی؛ ـ انتقال تجربه بین مدیران و کارکنان در امور مالی؛ ـ آموزش سازوکارهای توسعه
مالی نظیر بازاریابی ،روشهای کاهش هزینه و...؛ ـ بازنگری در شرح مشاغل در زمینه
توسعه مالی متناسب با اقتضائات روز و بهکارگیری منابع انسانی متناسب آن

ارتقاء
توانمندیهایشناختی
در زمینه مالی

ـ بهرهگیری از شــبکه مشــاوران متخصص در حوزههای توسعه مالی توسط مدیران
دانشــگاه؛ ـ اســتفاده از ظرفیت تخصصی ذینفعان دانشــگاه نظیر بازنشســتگان،
فارغالتحصیالن و ...برای مشاورههای مالی

شبکهسازی
متخصصین مالی

فرهنگ جاری در دانشگاه نیز مقوله مهم دیگری است که اگرچه تغییرات آن نیازمند

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...

گذر زمان است ،اما نقش مؤثری در توسعه یافتگی مالی دانشگاه ایفا میکند و در صورت
همراســتایی با اهداف توســعه مالی دانشگاه ،میتواند محرک و مقوم آن محسوب گردد.

جدول  7بیانگر توجه مشارکتکنندگان به این مقوله است.

جدول  :7مقولههای مربوط به فرهنگ حامی توسعه مالی
مقولههای سطح اول

مقولههای سطح
دوم

ـ تقویت انگیزههای درونی و غیرمادی اعضای هیئت علمی برای کاربردی نمودن دانش
و ارتباط با ذینفعان؛ ـ تقویت مســئولیت اجتماعی در دانشــگاه برای افزایش کارایی و
پاسخگویی به نیازهای جامعه

انگیزههای درونی
برای توسعه مالی

ـ اصالح نگرش مدیران در مورد وظیفه یک طرفه نهادها برای تأمین منابع دانشــگاه؛ ـ
نگرش عمومیســازی و کاربردی کردن دانش در سطح فعاالن دانشگاه؛ ـ باور پاسخگو
بودن دانشگاه به جامعه؛ ـ تحول در فرهنگ دانشگاهی در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین
و بازارگرا و توسعه مالی

نگرشها و رویکردها
به توسعه مالی

رویهها و قواعد حاکم بر دانشــگاه نیز که عنصر مهمی در شــکلدهی به رفتارهای

کنشــگران حاضر در مؤسسات آموزش عالی محسوب میشود ،مورد توجه صاحبنظران
قرار داشته است و مقولههای مرتبط با آن در جدول  8ذکر شده است.
جدول  :8مقولههای مربوط به قاعدهگذاری و رویههای مالی
مقولههای سطح اول

مقولههای سطح
دوم

ـ استقالل و اهتمام دانشگاه به تدوین قواعد اداری استخدامی و مالی معامالتی متناسب
با نیازهای بومی؛ ـ تقویت نظام درونی ایجاد و انتشــار آمار و اطالعات مالی؛ ـ مشارکت
ذینفعان از جمله صنایع در طراحی رویهها و برنامههای دانشگاه با هدف سازگاری با نیازها.

رعایت اصول
قاعدهگذاری

ـ تمدیــد قرارداد همکاری با کارکنان و هیئت علمی بر مبنای ارزیابی عملکرد؛ ـ پرهیز
از قراردادهای اســتخدام قطعی و بلندمدت با کارکنان و هیئت علمی؛ ـ ســازوکارهای
تشویقی و تنبیهی برای افزایش بهرهوری کارکنان و هیئت علمی.

مقررات اداری
استخدامی

ق در آییننامه
ـ مشوقهای مالی برای ارتباط هیئت علمی با صنعت و جذب منابع؛ ـ مشو 
ارتقاء برای درآمدزایی و توســعه مالی؛ ـ تشویق هیئت علمی برای اظهار و همراستایی
فعالیتهای اقتصادی با دانشــگاه؛ ـ انگیزه مادی برای دانشجو ،هیئت علمی و کارکنان
در راستای توسعه مالی؛ ـ رویههای حقوقی مرتبط با توسعه مالی مثل نحوه بهرهگیری
از موقوفات ،تبدیل دانش به دارایی فکری و محافظت از آن و...

مقررات مالی
معامالتی
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ساختار سازمانی مناسب برای توسعه مالی نیز بهعنوان آخرین مقوله سطح سوم ذیل

مفهوم ترتیبات و ساختارهای نهادی ،در تکمیل فرانید توسعه یافتگی مالی دانشگاه مؤثر
است و لذا مقولههای مرتبط با آن در جدول  9تبیین شده است.

جدول  :9مقولههای مربوط به ساختار سازمانی مناسب توسعه مالی
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مقولههای سطح اول

مقولههای سطح
دوم

ـ ایجاد ســاختارهای الزم برای توســعه مالی نظیر مراکز مشــاوره و...؛ ـ ایجاد ساختار
مدیریت داراییهای دانشــگاه؛ ـ ایجاد بنیادهایی در دانشگاه برای مدیریت داراییهای
وقفی و جذب وقف و خیریه.

ساختارسازی برای
توسعه مالی

ـ انعطافپذیری ساختارهای دانشگاه متناسب با شرایط محیط؛ ـ انعطاف در برنامهها و
مأموریت ساختارهای دانشگاه متناسب با تحوالت.

انعطافپذیری
ساختارها

آخرین بخش از یافتههای پژوهش که در جدول  10آورده شــده ،در خصوص عوامل

محیطی مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است که از سوی صاحبنظران مورد تأکید ویژه قرار

داشته و کثرت و تنوع مقولههای سطح اول در این زمینه مؤید اهمیت این موضوع است.
جدول  :10مقولههای مربوط به عوامل محیطی
مقولههای سطح اول

ـ تقویت اقتصاد دانشبنیان و افزایش تقاضای دانش و رجوع به دانشــگاه و جذب منابع
از طریق پژوهش و مشــاوره؛ ـ کاهش ســوداگری و وابستگی به واردات؛ ـ ثبات اقتصاد
و قابلیت پیشبینی؛ ـ رقابت در اقتصاد و فعاالن کســبوکار؛ ـ ایجاد مشــوقهای مالی
و مالیاتی برای ارتباط با دانشــگاه؛ ـ قانونگذاری برای تقویت ارتباط با دانشــگا ه و تزریق
منابع؛ ـ مشارکت نظام مالی بانکی در تأمین منابع دانشگاهها از جمله ارائه وام شهریه به
دانشجویان؛ ـ اصالح نظام اقتصادی و تشویق به تالش و نوآوری
ـ حاکمیت عقالنیت و شایستهســاالری در فضای کشــور؛ ـ فضای سیاسی مناسب برای
حفظ نخبگان و کارآفرینان در کشــور بهویژه دانشگاهها؛ ـ تسهیل ارتباط با دانشگاههای
خارجی؛ ـ رفع موانع تحریم در تعامل با مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی بینالمللی
ـ تمهید الزامات فرهنگی اجتماعی توســعه فردی دانشجویان ،کارکنان و هیئت علمی؛
ـ ایجاد فرهنگ متناســب با توســعه مالی در کشور؛ ـ فرهنگسازی برای خیریه و وقف
بــه دانشــگاهها؛ ـ اصالح نظام فرهنگی و رویکرد به تالش و نــوآوری؛ ـ تقویت فرهنگ
کارآفرینی در آحاد و نهادها

مقولههای سطح
دوم

عوامل اقتصادی

عوامل سیاسی

عوامل فرهنگی
اجتماعی

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...

ـ تأمین استقالل تصمیمگیری و مالی دانشگاه؛ ـ آزادی در انتخاب عوامل ورودی (دانشجو،
هیئت علمی و )...براساس شایستگی؛ ـ آزادی و استقالل در انتخاب هیئت امنا و رؤسا؛ ـ
توسعه مبتنی بر آمایش و مزیتهای منطقهای؛ ـ ادغام دانشگاهها برای کاهش هزینهها؛
ـ تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد؛ ـ نظارت مســتمر بر هزینهکرد بودجه دانشگاهها؛ ـ
تدوام کمک دولت به دانشگاهها متناسب با رتبهبندی و عملکرد؛ ـ توجه به شاخصهای
فرایندی و خروجی ازجمله در زمینه توســعه مالی در ارزیابیها؛ ـ پاســخگویی دانشگاه
در فرایند ،برونداد و مؤلفههای توســعه مالی ازجمله هزینهکرد؛ ـ عدم یکســاننگری به
دانشگاهها و تقویت نوآوری و توان برنامهریزی آنها؛ ـ رویکرد حرفهای به مدیریت اجرایی
در وزارت ع.ت.ف.؛ ـ اصالح آییننامه ارتقاء و تشویق به جذب منابع و همکاری با صنایع؛
ـ رقابت میان دانشگاهها؛ ـ عدم تنظیم بودجه با عوامل ورودی
ـ افزایش رقابت جهانی و ارتقاء کیفیت دانشــگاههای رقیب در ســایر کشورها؛ ـ ارتقاء
اســتانداردهای بینالمللی عملکرد دانشگاهها در زمینه توسعه مالی؛ ـ افزایش دسترسی
متقاضیان به خدمات دانشگاههای بینالمللی

حکمرانی در آموزش
عالی

جهانی شدن و
محیط بینالمللی

در شکل ،1الگوی توسعه مالی دانشگاه بر مبنای یافتههای پژوهش ارائه شده است.1

بر این اســاس ،ســه مؤلفه «تأمین منابع»« ،کارایی و مدیریت هزینه» و «تخصیص منابع»

مســتقیماً بر توسعه مالی دانشگاه مؤثرند .مؤلفههای «راهبری و مدیریت مالی»« ،توسعه
سرمایه انسانی در زمینه مالی ـ اقتصادی»« ،فرهنگ حامی توسعه مالی»« ،قاعدهگذاری و

رویههای مالی» و «ساختار سازمانی مناسب توسعه مالی» ،بهعنوان اجزاء و ابعاد ترتیبات
و ساختارهای نهادی ،از طریق تأثیرگذاری بر سه مؤلفه فوقالذکر میتوانند به تقویت یا
تضعیف توسعه مالی دانشگاه منجر شوند.

 .1الزم بهذکر اســت هدف از بهکارگیری پیکان در این شکل ،رابطه علّی نیست ،بلکه جهت و نوع
روابط بیان شده است.
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ﻋوامﻞ مﺤیﻄﻲ
 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  -ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ  -ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ  -ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﻭﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ

توسعه مالﻲ دانشگاه
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تﺄمین منابﻊ
 ﻛﻔﺎﻳﺖ ،ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ -ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺯﺍﺩ

ﻛاﺭایﻲ و مدیریﺖ ﻫﺰینه
 ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻭﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﭙﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩﻧﻈﺎﺭﺕ
 ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ
 -ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ

تﺨﺼیﺺ منابﻊ
 ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﻭﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ -ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ترتیباﺕ و ساﺧتاﺭﻫاﻱ نﻬادﻱ
ﺭاﻫبرﻱ و مدیریﺖ مالﻲ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
 ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺎﻟﻲ
ﻗاﻋده ﮔﺬاﺭﻱ و
ﺭویه ﻫاﻱ مالﻲ
 ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻋﺪﻩﮔﺬﺍﺭﻱ
 ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ -ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ

توسعه سرمایه
انﺴانﻲ دﺭ ﺯمینه
مالﻲ -اﻗتﺼادﻱ

 ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟﻲ
 ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎﺯﻱﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ

ﻓرﻫنﮓ ﺣامﻲ
توسعه مالﻲ
 ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ
 ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ

ساﺧتاﺭ ساﺯمانﻲ مناسﺐ
توسعه مالﻲ
 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺎﻟﻲ
 -ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ

شکل  :1الگوی مفهومی پیشنهادی برای توسعه مالی دانشگاه

در عین حال عوامل محیطی که خارج از اراده و اختیار دانشگا ه قرار دارند نیز میتوانند

توسعه مالی دانشگاه و مؤلفههای مؤثر بر آن را تحت تأثیر قرار دهند.
بحث و نتیجهگیری

یکی از مهمترین مؤلفههای توســعه مالی دانشــگاه ،تأمین منابع مالی است که با توجه

به چالشهای ناشــی از عدم کفایت ،نوسانات و عدم تخصیص کامل بودجه و هزینههای

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...

رو بهتزاید مؤسســات آموزش عالی ،زیرمؤلفه کفایت ،پایداری و رشــد منابع ،از ســوی

صاحبنظران مورد تأکید قرار داشــته و به مقوالتی نظیر کاهش اتکاء به بودجه دولتی،

عدم اکتفا به شهریه و کاربردمحوری آموزشها و پژوهشها اشاره شده است .تنوعبخشی

به منابع مالی نیز مورد تأکید مشــارکتکنندگان اســت و گزارههایی چون تنوع خدمات

آموزشــی و پژوهشی ،تنوع مشتریان و بازارها و ارتباط با صنایع و بهرهگیری از خیریه و
وقف بیان شــده اســت .جذب منابع بینالمللی نیز در اینراستا مطرح است که عالوه بر
ت داخلی ،حضور در عرصه جهانی و ارتقاء کیفیت خدمات را بهدنبال داشته
رفع محدودی 

و منابع حاصل از جذب دانشــجوی خارجی و مشارکت در تحقیقات بینالمللی را نیز در

دسترس قرار میدهد .برخی پژوهشها (نظیر :عمادزاده1388 ،؛ نادری1388 ،؛ دیکُ ستر
و دیگران2008 ،؛ شاتوک2008 ،1؛ استرمن و پروِوت )2011 ،2به اهمیت این رویکرد در

دانشــگاه اشاره داشتهاند .بازاریابی و تعامل با ذینفعان ،از دیگر مقولهها است که شامل

گزارههایی چون برنامه بازاریابی داخلی و بینالملل ،پایش نیازهای جامعه ،ارتباط مالی با

ذینفعان ،اعتمادسازی و رعایت الزامات تداوم تعامل مالی بهویژه کیفیت خدمات و بازخورد

از آن میباشد .مقوله بازاریابی و تعامل مؤثر با ذینفعان در دانشگاه در برخی تحقیقات (از
جمله :عمادزاده1388 ،؛ فراستخواه1388 ،؛ حسینی و دیگران1391 ،؛ آراسته و رضایی،

1393؛ لشــر و کوک1996 ،3؛ ســای ِرت و گودمن1997 ،4؛ ولنتین2000 ،5؛ کرتوویکس
و مایــکل2005 ،؛ پریگ2005 ،6؛ براون2007 ،7؛ ا َبرو 8و دیگران2008 ،؛ بری2010 ،9؛

اســترمن و پراوت2011 ،؛ زیتلو و دیگران2011 ،؛ پیرز و توری2012 ،10؛ درزنر و هیلز،

2014؛ استرند )2016 ،11مورد توجه قرار داشته است .بهکارگیری ظرفیتهای مازاد انسانی
و فیزیکی نظیر آزمایشــگاه ،کارگاه و امکانات ورزشــی نیز میتواند منابع جدیدی فراهم
آورد که میتوان در قِبال قراردادهای مالی ،در خدمت سایر دانشگاهها ،صنایع و ...قرار داد.

1. Shattock
2. Estermann & Pruvot
3. Lasher & Cook
4. Cyert & Goodman
5. Valentin
6. Prigge
7. Brown
8. Abreu
9. Berry
10. Pérez & Torre
11. Strand
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یافتههای این بخش با نتایج برخی تحقیقات (مانند :وانگ و لیو )2011 ،1همخوانی دارد.
اما اهمیت کارایی و مدیریت هزینه ،کمتر از تأمین منابع نیست بهگونهای که برخی

مشــارکتکنندگان معتقدند با توجــه به رکود اقتصادی و کاهش منابع در دســترس،

عملیترین راهکار مقابله با چالشهای مالی است .در اینراستا کاهش هزینه مورد تأکید

اســت و با ســازوکارهایی نظیر کاهش هزینه خدمات ،کنترل مصرف انرژی ،مشارکت با

دانشگاههای همکار در اشتراک برنامهها و زیرساختها و استفاده از فنّاوری اطالعات در
فرایندهای داخلی قابل تحقق اســت .برخی پژوهشها (مانند :قارون1376 ،؛ نوهابراهیم،

1381؛ قطبــی1382 ،؛ نــادری1388 ،؛ عمادزاده1388 ،؛ انتظاری1394 ،؛ ســهیلی و

علیمرادی1394 ،؛ کرتوویکس و مایکل2005 ،؛ پریگ2005 ،2؛ و ناکوبا )2014 ،3به این
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مفاهیم اشــاره نمودهاند .مقوله برونسپاری نیز به افزایش کارایی کمک میکند ،مشروط

بر نظارت و حفظ کیفیت خدمات و عدم افزایش هزینههای واسطهگری .بعضی مطالعات

(از جمله :نادری1388 ،؛ بهرامی و ملکی1394 ،؛ و سانگ )2010 ،4نقش برونسپاری را

در افزایش کارایی دانشــگاه مورد تأکید قرارد دادهاند .در اینراستا کوچک و چابکسازی

و تجمیع ساختارها و تسهیل و تسریع در فرایندها به تواتر تأکید شده است .ساختارهای

موازی و چندالیه ،فرایندهای پیچیده ،طوالنی و غیرشفاف و حجیم شدن ساختار اداری

پشتیبانی ،منجر به افزایش هزینههای پنهان و مبادالتی شده و کارایی را مخدوش میکند.

پژوهشهایــی (همچون :نوهابراهیم 1381 ،و عمادزاده )1388 ،نیز به این مفاهیم تأکید

داشــتهاند .نظارت بــر اجرای بودجه نیز مورد تأکید صاحبنظران اســت و آن را ضامن
کارایی واحدهای دانشــگاهی دانستهاند .تعریف و اندازهگیری شاخصهای هزینه ،نظارت

بر هزینهکرد بودجه و ا ِعمال شاخصها در فرایند ارزیابی و رتبهبندی واحدهای دانشگاه،

از جمله گزارههای مربوطه اســت .این مقوله نیــز در مطالعاتی (مانند :امیری و دیگران،

 )1389مورد تأکید واقع شده است.

در زمینه سیاستهای تخصیص درون واحدها ،طراحی و اعالم سیاستهای تخصیص

توسط مدیریت و عنایت به برنامه راهبردی در این فرایند ،بهعنوان یک اصل مورد تأکید

قرار دارد .این یافته با مطالعاتی از جمله (استرمن و پروِوت 2011 ،و تسوما و موگامبی،
1. Wang & Liu
2. Prigge
3. Nacubo
4. Sang

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...

 )2014همخوانی دارد .از ســوی دیگر تخصیص مبتنی بر ســتاندهها و عملکرد واحدها،
ایجاد رقابت از طریق سازوکار تخصیص منابع ،تخصیص بر مبنای عدالت ،بهعنوان دیگر
سیاستهای تخصیص منابع از سوی صاحبنظران مطرح شده است .یافتههای این بخش

با برخی تحقیقات دیگر از جمله (قارون1376 ،؛ روشن1383 ،؛ عمادزاده1388 ،؛ عزتی
و نــادری1388 ،؛ نــادری1388 ،؛  1389و 1390؛ انتظاری و محجوب1392 ،؛ عزتی،

1393؛ بالگ1970 ،؛ وودهال 1983 ،1و 1992؛ فُکس1989 ،2؛ اســتراوس و دیگران،

1996؛ مکفرســون و شــاپیرو1991 ،3؛ بار2004 ،4؛ چاپمن2006 ،5؛ هِرن 6و دیگران،
2006؛ بری2010 ،؛ استرمن و پروِوت2011 ،؛ مارگینسون2018 ،7؛ چاپمن و دوریس،8
 )2018تطابق دارد.

در این پژوهش برای اولینبار به نقش ترتیبات و ســاختارهای نهادی و تأثیرات آن

بر توســعه مالی ،بهصورت ویژه و مستقل از مؤلفههای دیگر پرداخته شده که زیرساخت

نهادی الزم برای بسترسازی و پشتیبانی از سایر کارکردهای توسعه مالی دانشگاه را فراهم

میآورد .فراوانی گزارههای این بخش و توجه صاحبنظران به وجوه نهادی توســعه مالی

دانشگاه ،بیانگر گستردگی ابعاد و تأثیر قابل توجه آن بر مقوله محوری پژوهش است.

راهبری و مدیریت مالی ،یکی از مقوالتی است که مورد توجه بوده و نقش آن در توسعه

مالی دانشــگاه مهم تلقی شده ،از جمله برنامهریزی راهبردی دانشگاه با محوریت توسعه
مالی .جلب پشتیبانی بلندمدت مدیریت و همگرایی نیروهای مؤثر دانشگاه ،مستلزم توجه

به جایگاه و ابعاد توســعه مالی در اسناد و برنامه راهبردی و رسمی است .این یافتهها در
مطالعاتی نظیر (لمبرت2003 ،9؛ اتحادیه دانشگاههای اروپا2008 ،؛ سُ نتاگ 10و دیگران،

 2012و استراند )2016 ،11مورد اشاره قرار گرفته است .همچنین ضرورت رویکرد حرفهای

نسبت به جایگاه مدیریت (بهویژه مدیریت مالی) و نقش آن در پیادهسازی سیاستهای
1. Woodhall
2. Fox
3. Mcpherson & Schapiro
4. Barr
5. Chapman
6. Hearn
7. Marginson
8. Doris
9. Lambert
10. Sontag
11. Strand
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توســعه مالی ،تبیین و کارکردهای سیاســتی و اجرایی هیئت امنا و مدیریت در حوزه

توســعه مالی مورد تأکید قرار گرفته اســت .یافتههای این بخش با نتایج برخی مطالعات
(از جمله :نورشــاهی 1387 ،و 1388؛ جواهریزاده و دیگــران1393 ،؛ رولی1997 ،1؛

نیومن و ای.نیومن1999 ،2؛ رولی و شرمن 2003 ،3و آنیاملی )2004 ،4همخوانی دارد.

از ســوی دیگر مؤثرترین مسیر دستیابی به توسعه در همه سطوح از جمله در سطح

ســازمانی ،توسعه و توانمندسازی سرمایه انســانی است (نادری )1394 ،که مورد تأکید

مشارکتکنندگان واقع شده است .براساس الگوی یکپارچه سرمایه انسانی (نادری،)1394 ،

زیرمؤلفههای اطالعات ،تخصص ،مهارت و دانش ،ذیل مؤلفه توانمندیهای شناختی قرار

دارد .لذا گزارههای مربوط از جمله آموزشهای تخصصی ،ذیل این مقوله آورده شده که
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توجه به آن در همه سطوح مدیریت ،هیئت علمی و کارکنان مورد تأکید است .همچنین

ایجاد شــبکهای از مشــاوران و متخصصان امور مالی نیز توصیه شده است .این مفاهیم

در برخی تحقیقات (همچون :خطیبی1381 ،؛ نکوییمقدم و میررضایی1384 ،؛ ساکتی

و دهقانی1390 ،؛ اســفندیاری و دیگران1390 ،؛ ابیلی و دیگران1394 ،؛ خیراندیش و

دیگران 1395 ،و گیبس و کافی )2004 ،5نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در زمینه قاعدهگذاری و رویههای مالی بهعنوان خطمشیهای رسمی و جهتدهنده به

رفتار واحدها و فعاالن دانشگاهی ،اصول کلی خطمشیگذاری همچون مشارکت ذینفعان

در طراحی رویهها و برنامهها و ســازگاری با نیازهای جامعه مورد توجه قرار داشته است.
سایر موارد از نظر محتوایی به دو دسته مقررات اداری ـ استخدامی همچون قراردادهای

همکاری مشــروط و بر مبنای عملکرد و مالی ـ معامالتی نظیر طراحی مشوقهای مالی

بــرای جذب منابع و مقــررات حقوق مالکیت فکری قابل تفکیک اســت .این مفاهیم با
مطالعاتــی همچون (مَگوای ِــر2003 ،6؛ بری2010 ،؛ پــروِوت 2011 ،و زیتلو و دیگران،

 )2011همخوانی دارد.

فرهنگ حامی توسعه مالی نیز بهعنوان مقولهای مبنایی و زمینهای که در کنار قوانین

و مقررات ،میتواند رفتار فعاالن دانشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد مورد توجه صاحبنظران

1. Rowley
2. Neumann & Neumann E.
3. Sherman
4. Anyamele
5. Gibbs & Coffey
6. Mcguire
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قرار دارد .اگرچه فرهنگ مقولهای مکنون و ناپیداست ،اما برخی صاحبنظران معتقدند تا

زمانیکه فرهنگ مناسب برای توسعه مالی در دانشگاه وجود نداشته باشد ،مقررات سایر
اقدامات مدیریت در این راســتا ،با مقاومتهای درونی روبرو شده و نمیتواند به جریانی

پایدار و ریشــهای تبدیل شــود .در اینراستا نگرشها و رویکردهای فعاالن دانشگاهی به
توســعه مالی مورد بحث قرار گرفته و انگیزههای درونی و مسئولیت اجتماعی مؤسسات

دانشگاه برای پاسخگویی به نیازها و وانتظارات جامعه تبیین شده است.

در زمینه ساختار سازمانی متناسب با توسعه مالی ،دو مقوله مورد توجه صاحبنظران

قرار دارد :ایجاد ساختارهای الزم برای توسعه مالی نظیر دفاتر و واحدهای مربوط به تأمین

منابع و امور حقوقی و داراییهای فکری و انعطافپذیری ســاختارها متناسب با تحوالت

پیرامونی و تغییرات تقاضا .مؤلفه ســاختار سازمانی در برخی تحقیقات مرتبط (از جمله:
بری2010 ،؛ لیندال 2010 ،و زیتلو و دیگران )2011 ،نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
نهایتاً به عوامل محیطی و تأثیر آن بر توســعه مالی دانشــگاه پرداخته شــده است.

مجموع مفاهیم و گزارهها ،بیانگر توجه صاحبنظران به عوامل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی

اجتماعی ،سیاستهای کالن و حکمرانی آموزش عالی و جهانیشدن و محیط بینالمللی

اســت .مؤلفههای اقتصادی و حکمرانی آموزش عالی بیش از ســایرین مورد تأکید قرار

داشــته که بیانگر ضرورت توجه بیشتر به آنها در راستای توسعهیافتگی مالی دانشگاهها
است ،بهنحوی که برخی مشــارکتکنندگان معتقدند بدون بهبود بسترهای اقتصادی و
افزایش تقاضای دانش و بدون اصالح رویکردهای اساسی در سیاستگذاری کالن آموزش

عالی همچون استقالل دانشگاهها ،نمیتوان به توسعه مالی دانشگاه دست یافت .در همین

راستا نیز میتوان به مطالعاتی همچون (الجونن 1و دیگران1999 ،؛ بار2003 ،؛ جانسون
و رحمان 2005 ،2و جابنون )2009 ،3اشــاره نمود که تأثیر عوامل محیطی نظیر عوامل

اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی را بر عملکرد دانشــگاهها بهویژه از منظر مالی مورد تأیید

قرار داده و ابعاد آن را بررسی نمودهاند.
جمعبندی

پژوهش حاضر نشــان میدهد مفهوم توسعه مالی دانشــگاه ،حائز پیچیدگیها ،وجوه و
1. Lajunen
2. Johnson & Rahman
3. Jabnoun
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ابعاد متعددی اســت و این واقعیت ،مؤید ضرورت وجود چارچوب و الگوی جامعی برای
تبیین و تشریح این مفهوم در سطح دانشگاه است .در غیر اینصورت برداشتهای ناقص

و ســادهانگارانه نسبت به مباحث مالی در مؤسســات آموزش عالی ،منجر به فروکاستن
این مفهوم به تنها یک یا چند مؤلفه از کلیت مورد نظر میشــود ،که نتیجهای جز اتخاذ

سیاستهای ناکارآمد و افزایش چالشهای مالی بهدنبال نخواهد داشت .این ویژگی موجب

میشــود نتوان صرفاً با اتخاذ برخی سیاســتها و روشهای ساده و متعارف برای تحقق

توســعه مالی اکتفا نمود؛ بلکه سیاستهایی در همه ابعاد و مؤلفهها را طلب میکند .لذا

تبیین الگوی ارائهشــده در این مقاله برای سیاستگذاران و مدیران دانشگاهی ،به پوشش

هر چه مناسبتر این وجوه و مؤلفهها کمک خواهد کرد.
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برخی مقولهها و عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه نظیر فرهنگ سازمانی و مدیریت

دانشگاه ،عوامل مکتومی هستند که آثار آنها بر توسعه مالی مؤسسات آموزش عالی کمتر

مورد توجه قرار داشته و نیازمند مطالعات بیشتری است .اما یافتهها نشان میدهد پوشیده

بودن این عوامل ،نافی اثر آنها بر فرایند توســعه مالی نیســت و مدیران باید در طراحی
سیاســتها و تصمیمات مالی ،به آنها توجه نمایند .یافتهها در خصوص عوامل محیطی

نیز بیانگر تأثیر قابل توجه آن بر توسعه مالی دانشگاه است .لذا بهویژه در حوزه اقتصاد و
ال در اختیار اصحاب دانشگاه قرار دارد) ،باید پیش از اتخاذ سیاستهای
حکمرانی (که عم ً
نسبت این سیاستها را با توسعه مالی مؤسسات آموزش
ِ
جدید و در زمان بازنگری آنها،

عالی ارزیابی نمود.

ی این پژوهش
در انتهای این بخش ،میتوان به این نکته اشاره نمود که مهمترین نوآور 

عبارت اســت از ارائه و تبیین مفهوم «توســعه مالی دانشگاه» و تشریح مؤلفههای مؤثر بر

این مفهوم و روابط میان آنها .گفتنی اســت تا پیش از این ،مفهوم «توســعه مالی» عمدتاً

در حوزه اقتصاد کالن و در سطح ملی بهکار برده شده است و اگرچه مفهوم «توسعه» در
حوزههای مختلف مرتبط با آموزش عالی نظیر توسعه آموزش عالی ،1توسعه دانشگاهی،2

توســعه هیئت علمی 3و ...مورد اســتفاده قرار گرفته ،اما تاکنون از منظر مالی به مفهوم
توســعه در آموزش عالی و دانشــگاه پرداخته نشده است و انجام این پژوهش میتواند به

تکمیل مطالعات و تحقیقات پیشین بهویژه در سطح خرد (شامل مؤسسات آموزش عالی
1. Development of Higher Education
2. University Development
3. Faculty Development
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و دانشــگاه) کمک نماید .همچنین در پژوهشهایی که تاکنون با محوریت مباحث مالی

در ســطح دانشگاه انجام شده اســت ،معموالً تنها از یک منظر خاص به موضوعات مالی

نگریسته شده و ارائه رویکردی جامع به مسائل مالی در سطح دانشگاه ،کمتر مورد توجه
قرار گرفته اســت .بنابراین انجام این پژوهش میتواند به توســعه مرزهای دانش در این

حوزه کمک نموده و گامی در راســتای رفع نقصان پیشینه تحقیقات و خأل مطالعاتی در
این زمینه باشد.

پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

پیشــنهاد میشود الگوی مفهومی ارائه شده بهعنوان چارچوبی نظری ،در اختیار مدیران
و سیاستگذاران دانشگاهی قرار گیرد تا به ایشان در دستیابی به نگرشی جامعتر و اتخاذ
سیاستهای توسعه مالی کمک نماید.

برای تحقیقات آتی پیشــنهاد میشــود نحوه اثرگذاری مؤلفههای مختلف بر توسعه

مالی بهویژه در حوزه ترتیبات و زیرساختهای نهادی که حتی در قالب مؤلفههای مجزا

کمتر مورد توجه قرار داشته ،در تحقیقات جداگانه و با عمق بیشتر بررسی شود .در میان

عوامــل محیطی نیز عوامل مربوط به کیفیت حکمرانی و اداره کردن آموزش عالی بیش
از ســایرین مورد تأکید صاحبنظران قرار داشته و بر اساس یافتهها ،میتواند تأثیر قابل
توجهی بر تقویت یا تضعیف تالشهای دانشــگاه برای توســعه مالی بگذارد .لذا پیشنهاد
میشــود این سیاستها از منظر توسعه مالی دانشگاه مورد بازنگری قرار گیرد .همچنین

میتوان الگوی پیشنهادی را در برخی دانشگاهها و با مشارکت کنشگران آنها مورد آزمون

و اعتبارسنجی قرار داد .این امر میتواند با مشارکت گروههای مختلف ذینفعان دانشگاه،
بهویژه مدیران مالی دانشگاه انجام پذیرد.
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