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تحقق کارکرد های مورد انتظار از دانشــگاه، مســتلزم تدوین سیاست  های مناسب و توسعه یافتگی 
درون زا در وجوه مختلف ازجمله مالی اســت. به ویژه آنکه دانشگاه  ها در سال  های اخیر با چالش  های 
مالــی متعددی نظیر تأمیــن منابع و کارایی درونی مواجه بوده اند. هــدف این پژوهش، ارائه الگویی 
برای توســعه مالی دانشگاه اســت تا بتوان با تکیه بر ظرفیت  ها، نهادســازی و توانمندسازی، امکان 
تأمیــن، تخصیــص و هزینه کرد منابع مالی را به نحو مطلوب فراهم آورد. این پژوهش مبتنی بر روش 
کیفی و نظریه داده بنیاد اســت و جامعه آماری، صاحب نظران توســعه مالی دانشــگاه، پژوهشگران و 
مدیران دارای تجربه زیســته عمیق در این زمینه اســت. جمع آوری داده  ها از طریق مصاحبه اکتشافی 
نیمه ساختمند با 15 صاحب نظر بر اساس راهبرد نمونه گیری نظری انجام شد. پایایی یافته  ها، از طریق 
بررســی  های متقابل و کدگذاری مجدد ارزیابی شــد و به منظور اعتباربخشی به نتایج، از چهار روش 
بازبینی مشارکت کنندگان، مثلث سازی داده  ها، مثلث سازی بررسی کننده/ پژوهشگر و بازبینی همکاران 
اســتفاده شد. یافته  ها شــامل مدل مفهومی حاوی عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است و از پنج 
مؤلفه اصلی تأمین، تخصیص، کارایی، ترتیبات و ســاختار های 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 می شود. 
. واژگان كلیدی: 

توسعه مالی دانشگاه، دانشگاه  ها و موسسات آموزش عالی، ترتیبات و ساختار های نهادی، نظریه داده بنیاد. 
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بیان مسئله1
در دهه  های اخیر با افزایش نقش دانش به عنوان منبع حیاتِی رقابت پذیری و ســودآوری 
)سوزنچی كاشانی، 1390: 21(، از دانش به عنوان بخش كلیدی نظام اقتصادی و اصلی ترین 
نوع ســرمایه یاد شــده و لذا نهاد های تولیدكننده و اشاعه دهنده دانش از جمله دانشگاه، 
نقش كلیدی در اقتصاد دانش محور ایفا می كنند. )دانایی فرد، 1383: 167( این در حالی 
اســت كه دانشگاه  ها از حیث كارآمدی ســازوكار های درونی و محدودیت  های بیرونی، با 
چالش  های مالی متعدد مواجه اند. افزایش هزینه و قیمت تمام شــده برونداد های آموزش 
عالی )داوری و دیگران، 1395: 7(، استهالک امکانات در واحد های آموزش عالی )انتظاری 
و قارون، 1394: 11(، نوسانات بودجه دولتی متأثر از تغییر اولویت  ها و نوسانات درآمد های 
نفتی، ناكارامدی تخصیص اعتبارات دولتی و روند كاهشــی مخارج واقعی سرانه )نادری، 

1380: 5( از چالش  های مالی دانشگاه  ها به شمار می رود. 
عالوه بر چالش  های تأمین منابع، دانشــگاه  ها نیازمند اصالح ساختار و سازوكار های 
داخلی و بهبود كارایی درونی و مدیریت هزینه نیز هستند. چراكه 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، 1393: 109( و مؤید این ضرورت است 

كه دانشگاه  ها باید به صورت كارآمدتری اداره شود. )عمادزاده، 1388: 134( 
تخصیص منابع درون واحد های دانشگاه نیز از منظر سیاستگذاری و راهبری، اهمیت 
دارد، به گونه ای كه الگو های تخصیص، رفتار ســازمانی را متأثر ساخته )محجوب، 1394: 
66( و كارایی و اثربخشی منابع آموزش، منوط به نحوه تخصیص منابع مالی است. )نادری، 
1390: 154( در عین حال نهاد ها، زیرســاخت  ها و ســازوكارهایی نیز برای پشتیبانی از 
ســه محور تأمین، هزینه كرد و تخصیص منابع باید فراهم شود و بدون توجه به مجموعه  
نهاد ها و زیرساخت  ها، 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 تصمیم گیری در خصوص مؤلفه  های مختلف مالی در سطح 
دانشــگاه داشته باشند. در غیر این صورت ممکن است نسبت به برخی ابعاد و مؤلفه  های 
مالی در دانشگاه غفلت شود و سیاست  های اتخاذشده، دانشگاه را به هدف تحقق توسعه 
مالی نرســاند. امــا علی رغم این ضرورت، تاكنون الگوی جامعی بــرای تبیین مؤلفه  ها و 

1. این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران است.
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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 می گیرد. 
بنابراین با عنایت به پیچیدگی و ابعاد متعدد چالش  های مالی در مؤسسات آموزش عالی، 
ارائه الگوی جامعی برای توسعه مالی دانشگاه ضروری است و می تواند نگرش و چارچوب 
مناســبی در اختیار مدیران قرار دهد و ایشان را در اتخاذ تصمیمات و سیاست  های حل 
مسائل مالی و تحقق توسعه یافتگی مالی در دانشگاه یاری نماید. با توجه به فقدان الگوی 
جامع و متناســب با مقتضیات كنونی، 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. به عنوان نمونه مجمع جهانی اقتصاد1 
)2012: 12( كه اقدام به انتشــار گزارش بین المللی توسعه مالی می كند، توسعه مالی را 
این گونه تعریف كرده: عوامل، سیاســت  ها و نهادهایی كه منجر به بازار ها و واســطه گری 
مالی مؤثر2 و نیز دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی می شود. براساس 
تعریف بانک جهانی3 )2015: 15( توســعه مالی عبارت است از فرایند كاهش هزینه  های 
دســت یابی به اطالعات، اجرای قراردادها4 و انجام دادوستد ها و معامالت. براساس بیانیه 
نشســت اسکاپ5 توسعه مالی فرآیند طوالنی مدت ســاخت نهادهایی است كه پایه  های 
اطالعاتی و ظرفیت  های تحلیل سیستم مالی را تعمیق می بخشند و همچنین قدرت نفوذ 
نهاد های مالی را با خلق ارزش در درون آنها و از طریق گسترده تر كردن ابزار ها، توافق  ها 
و قرارداد ها، در پاســخ به تغییرات محیطی و نیاز هــای بنگاه  ها، خانوار ها و دیگر عامالن 
اقتصادی افزایش دهد. این تعریف می تواند تعریف جامعی از توسعه مالی محسوب شود6. 

)كمیجانی و دیگران، 1388: 23(
اما با عنایت به مبانی نظری و داللت  های سیاستی اقتصاد آموزش عالی، اقتصاد دانشگاه 

1. WEF
2. Effective Financial Intermediation and Markets
3. World Bank
4. Enforcing Contracts
5. Escap
6. برای مشــاهده ســایر تعاریف و مؤلفه  ها در زمینه توسعه مالی می توان به منابع ذیل رجوع نمود: 

)کمیجانی و دیگران، 1387؛ لوین، 2005؛ سوویریدزنکا، 2016 و هوآنگ، 2010( 

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...
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و مالیه آموزش عالی و با توجه به مبانی تجربی و پیشینه تحقیق، تعریف ذیل برای توسعه 
مالی دانشگاه ارائه می شود: »توسعه مالی دانشگاه بیانگر وضعیتی است كه دانشگاه می تواند 
در راســتای دســتیابی به اهداف و مأموریت  های بلندمدت خود، به تدوین و پیاده سازی 
سیاســت  ها، راهبرد ها و ایجاد نهادهایی اقدام نماید كه از طریق ظرفیت سازی1 و تقویت 
توانمندی  های درونی و استفاده از فرصت  های بیرونی، امکان تأمین منابع متنوع، پایدار و 
بلندمدت، افزایش كارایی و مدیریت هزینه و تخصیص بهینه و مناسب منابع را فراهم آورد«. 
)منجم زاده و دیگران، 1398 الف: 16 و 1398 ب: 189( بنابراین در مفهوم توسعه مالی 
دانشگاه، تمركز اصلی بر سازوكار های مالی درون دانشگاه قرار دارد و اثر سایر مؤلفه  های 
بیرونی در این الگو، در چارچوب عوامل محیطی مورد بررســی قرار می گیرد. همان طور 
كه از تعریف مشــخص است، مفهوم توسعه مالی دانشــگاه، مؤلفه  های مختلفی را در بر 
می گیرد. به نحوی كه نه تنها به جذب و تأمین منابع مالِی بیشــتر و پایدارتر از روش  های 
متنوع نظیر منابع دولتی و ارتباط با صنایع و وقف و... اشــاره دارد، بلکه مدیریت درونی 
هزینه  ها و افزایش كارایی را نیز مورد توجه قرار می دهد و در عین حال به چگونگی توزیع 
و تخصیص منابع در درون واحد های دانشــگاهی و بهره گیری از آن به عنوان ابزاری برای 
سیاستگذاری درون دانشگاهی در راستای اهداف و مأموریت  های دانشگاه نیز می پردازد. 
درخصوص مؤلفه  های توسعه مالی در دانشگاه، موضوعات مختلفی در ادبیات علمی و 
پژوهش  های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه از دهه 1970 به 
تدریج تأمین منابع و افزایش درآمد مؤسسات به عنوان یک موضوع مستقل، در تحقیقات 
مورد توجه قرار گرفته اســت2. در ســال  های اخیر با توجه به چالش  های مالی مؤسسات 
آمــوزش عالی، ایــن موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته )درزنر و هیلز3، 2014: 
124( چرا كه به دلیل محدودیت منابع مالی دولتی، امکان سرمایه گذاری بیشتر دولت در 
آموزش عالی میسر نیست. )عمادزاده، 1388: 95( لذا انتظار می رود سهم دولت در تأمین 
مالی آموزش عالی همچنان روند كاهشی داشته باشد )كاركاینن4، 2006: 57( و به واسطه 
رونق بازارمداری در فعالیت  ها و عملکرد دانشــگاه  ها، شاهد جایگزینی آن با منابع حاصل 
1. Capacity-Building
2. دســته بندی ارائه شده در اینجا برای تبیین پیشینه پژوهش، مستقاًل در تحقیقات قبلی مطرح نشده 
اما با عنایت به چارچوب کلی و موضوعات اقتصاد آموزش عالی و مالیه و اقتصاد دانشــگاه به طور 

خاص، برای دسته بندی و تبیین مؤلفه  های توسعه مالی دانشگاه به کار گرفته شده است. 
3. Drezner & Huehls
4. Kärkkäinen
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از شــهریه، فروش محصوالت علمیـ  فنی و سایر خدمات دانشگاهی كه بر نیاز های بازار 
و مشتریان متمركز است باشیم. )نادری، 1388: 90( اِلیکسو1 و دیگران )2018: 1664( 
در بررسی خود پیرامون دانشگاه پایدار، فقدان و كمبود منابع مالی ناشی از عواملی نظیر 
كاهش بودجه  های آموزش عالی و كاهش شمار دانشجویان را به عنوان مانع اصلی پایداری 
و توسعه پایدار در مؤسسات آموزش عالی معرفی می كنند و شناسایی منابع جدید مالی 
را در این راســتا ضروری دانسته اند. استاكوویاک و كودال2 )2017: 1718( نیز به اهمیت 
پایداری مالی3 در مؤسســات آموزش عالی اشــاره داشــته و تأثیر عواملی نظیر قوانین و 

مقررات را بر آن مورد بررسی قرار داده اند. 
كارایی و مدیریت هزینه  در درون واحد های دانشــگاهی نیز یکی از محور های مورد 
مطالعه در تحقیقات اســت و مطالعات هزینه، نقش و جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری و 
برنامه ریزی آموزشــی دارد. )نــادری، 1383: 102( با توجه به معضالت آموزش عالی از 
جمله افزایش تقاضا و عدم ســرمایه گذاری كافی و فزونی گرفتن اعتبارات جاری نسبت 
به اعتبارات عمرانی، یکی از راه حل  های رفع بحران مالی دانشگاه  ها افزایش كارایی است. 
)قارون، 1376: هـ( عملکرد كارآمدتر، توان رقابتی را نیز در بازار آموزش افزایش خواهد 
داد. )عمادزاده، 1388: 134( برخی محققان در تبیین راهبرد های مالی مؤسسات معتقدند 
كاهــش و كنترل هزینه  ها، در صدر آنها قرار دارد. )زیتلو4 و دیگران، 2011: 56( اهمیت 
كاهش هزینه  ها و بکارگیری روش هایی همچون ساده سازی و تسهیل  رویّه های عملیاتی5 
در این راستا، تا اندازه ای است كه در دانشگاه  هایی كه در معرض عدم پایداری، بحران  های 
مالی و حتی خطر تعطیلی قرار دارند، به طور خاص مورد تأكید قرار می گیرد. )دامستر6، 
2016: 143( این مسئله تالش دولت  ها را نیز برای آگاهی دادن به دانشگاه  ها و به كارگیری 
راهبرد های كاهش هزینه 7 در پی داشته است. )كرتوویکس و مایکل8، 2005: 15( جانز9 
)2014: 408( با اشاره به تنگنا های رو به تزاید اقتصادی برای دانشگاه  ها، افزایش كارایی 

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

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...
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و بهره وری در این مؤسســات را راهکاری اساســی برای مقابله با این چالش معرفی كرده 
و نشــان داده اســت اجرای برنامه  های ادغام در طول بیش از یک دهه، توانســته به طور 

چشمگیری كارایی دانشگاه  های انگلستان را افزایش دهد. 
مؤلفه دیگر توســعه مالی دانشگاه ، تخصیص منابع1 درون واحد های دانشگاهی است. 
كارایی و اثربخشــی منابع آموزش، منوط به ســازوكار ها و نحــوه تخصیص منابع مالی 
اســت و تحول در سازوكار های تخصیص، مهم ترین تمایز بین نظام  های آموزشی موفق و 
غیرموفق اســت. )نادری، 1390( الگو های تخصیص بودجه در درون مؤسسات آموزشی، 
رفتار سازمانی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و در این راستا به كارگیری سازوكار های 
تخصیص مبتنی بر عملکرد بیش از ســایر روش  ها مورد توجه است كه عالوه بر افزایش 
استقالل مدیران، افزایش مسئولیت آنان و انعطاف پذیری و شفافیت بهره گیری از بودجه  و 
نگرانی مدیران برای درآمدزایی را نیز به دنبال دارد. )محجوب، 1394: 66( پیاده سازی این 
رویکرد، نیازمند تعهد مدیران، تعامالت مناسب و اطالعات كافی از عملکرد واحدهاست. 

)استراوس2 و دیگران، 1996: 24( 
در كنار سه مؤلفه فوق الذكر، دانشگاه نیازمند ترتیبات نهادی3 و ساختار های نهادی4 
برای فراهم نمودن زمینه  ها و زیرســاخت های الزم جهت دســتیابی به اهداف توسعه ای 
در سه حوزه فوق الذكر است5 كه مستقیماً بر موفقیت سیاست  های توسعه مالی دانشگاه 
تأثیرگذار است. به عنوان مثال نادری )1388: 161( تأكید می كند ارتقای عملکرد عناصر 
واحد دانشگاهی به ویژه در امور مالی، تنها با كسب دانش و تخصص و روزآمد نمودن دانش 
و مهارت  های افراد میســر می شــود. برخی محققان نیز بر اهمیت به كارگیری كاركنان و 
مدیران آموزش دیده و باتجربه برای افزایش درآمد دانشگاه  تأكید نموده اند. )پراپر6، 2009: 
149؛ نیلســون7 و دیگران، 2012: 6( گاسمان و ُسِرل8 )2017: 105( در پژوهش خود 
 )Competing( 1. تخصیص منابع، فرایند توزیع منابع در دســترس، به کاربری  ها و برنامه  های رقیب

و بدیل )Alternative( برای پاسخگویی به اهداف و نیاز های نامحدود است. 
2. Strauss
3. Institutional Arrangements
4. Institutional Structure 
5. ترتیبــات نهــادی قواعد رفتاری اند که در محدوده مشــخصی، رفتــار را اداره کرده و به آن نظم 
می بخشند و ساختار نهادی، کلیت ترتیبات نهادی در یک جامعه است که سازمان  ها، قوانین، رسوم 

و ایدئولوژی را در بر می گیرد. )متوسلی، 1392: 341(
6. Proper
7. Neilson
8. Gasman & Sorrell
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پیرامون رویکرد های آتی دانشــگاه  ها برای افزایش منابع و درآمد ها، به نقش مهارت  های 
ویژه در این زمینه اشــاره دارند و دستیابی به افزایش درآمد های دانشگاه را بدون كسب 
مهارت  های مورد نیاز به خصوص برای مدیران مؤسسات آموزش عالی غیرممکن می دانند. 
توجه به این موضوع در اسناد برنامه ای برخی دانشگاه  های داخلی نیز قابل مشاهده است. 

)معاونت طرح و برنامه، 1393: 19(
ایجاد ســاختار های الزم برای تحقق اهداف توســعه مالی نیز توسط برخی محققان 
مورد اشاره قرار گرفته و در برخی پژوهش  ها به ضرورت ساختارهایی در دانشگاه با هدف 
تأمین منابع مالی اشاره شده است. )لیندال1، 2010: 260 و زیتلو، 2011: 470( به این 
اعتبار در پژوهش حاضر نیز به ابعاد و مؤلفه  های نهادی در زمینه توســعه مالی دانشــگاه 

توجه ویژه ای شده است. 

روش پژوهش 
پژوهــش حاضر از نظر هدف، بنیادی، از نظر نحوه به دســت آوردن داده  ها توصیفی و از 
منظر رویکرد تحقیق، از روش تحقیق كیفی استفاده شده و مبتنی بر طرح تحقیق نظریه 
داده بنیاد2 و با اســتفاده از رویکرد نوخاسته3 انجام شده است. بر همین اساس و با توجه 
اینکه تاكنون چارچوب علمی و نظریه ای در زمینه توسعه مالی دانشگاه ارائه نشده است، 

در مرحله كیفی این پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شده است.
جامعه آماری شامل صاحب نظران، پژوهشگران دارای تألیفات علمی معتبر و مدیران 
دارای تجربه زیسته عمیق در حوزه توسعه مالی دانشگاه است. گردآوری و تحلیل داده  ها 
در نظریه داده بنیاد، بر اســاس نمونه گیری نظری4 انجام می شــود5 )محمدپور، 1390: 
39( و با اشــاره مشاركت كنندگان، سایر اطالع رســانان نیز كشف می شوند. )فراستخواه، 
1395: 135( لذا نمونه گیری مبتنی بر راهبرد نمونه گیری نظری و به صورت هدفمند بر 
1. Lindahl
2. در شــرایطی اســت که نظریه نیرومندی در ارتباط با مسئله و موضوع تحقیق وجود نداشته باشد 
و با عدم کفایت نظریه مواجه هستیم می توان از این روش استفاده نمود. )فراستخواه، 1395: 88( 
3. Emerging
4. Theoretical sample 
5. نمونه گیــری نظری، فرایند گردآوری داده  ها برای تولید نظریه اســت که به وســیله آن، تحلیلگر 
به صورت همزمان داده  های خود را گردآوری، کدگذاری و تحلیل کرده و در مورد داده هایی که بعداً 
گردآوری می شوند و نیز محل یافتن آنها تصمیم می گیرد تا نظریه خود را آن طور که خودش ظهور 

می یابد توسعه دهد. )گالسر و اشتراوس، 1967: 41(

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...
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اســاس معیار های ذیل انتخاب شده اند: 1. انجام تحقیقات مرتبط، 2. دارا بودن تجربیات 
اجرایی مؤثر و مرتبط، 3. مشاركت در سیاستگذاری، 4. تخصص. 

چارچوب نمونه باید به گونه ای باشد كه گروه  های مختلف درگیر با تجربه  های مرتبط را 
در بر بگیرد تا داده  ها از حیث تنوعات و كفایت آن به اشباع برسد )فراستخواه، 1395: 137( 
لذا نمونه به نحوی انتخاب شده كه از منظر سنخ  شناسی، تركیب مناسبی از پژوهشگران، 
سیاستگذاران و مدیران مالی را در بر داشته باشد1. فرایند نمونه گیری تا آنجا ادامه یافت 
كه خصیصه تازه ای ظهور پیدا نکند )چرمز، 2006: 33( و اشــباع نظری2 فراهم شود. با 
عنایت به اینکه در سه مصاحبه آخر مفاهیم یا مقوالت جدیدی از سوی مشاركت كنندگان 

مطرح نشد، 15 مصاحبه عمیق اكتشافی و نیمه ساختمند انجام شده است. 
برای پایایی ابزار های ســاخت مند مانند پرسش  های مصاحبه، می توان از بررسی  های 
متقابل و وارســی  های مجدد3 نظیر تکرار و چک توســط همکاران تحقیق استفاده نمود. 
)فراســتخواه، 1395: 142( لذا پرسش  ها پس از تنظیم اولیه و انجام مصاحبه آزمایشی، 
با راهنمایی اســتادان راهنما و مشــاور بازبینی شد. برای اطمینان از پایایی یافته  ها، پس 
از گذشــت یک ماه از تحلیل و كدگذاری اولیه، چهــار مصاحبه تصادفاً انتخاب و مجدداً 
كدگذاری شد كه نتایج جدول1 بیانگر پایایی كل 80 درصد بوده كه قابل قبول می باشد. 

جدول 1: نتایج کدگذاری مجدد تعدادی از مصاحبه  ها 

شماره ردیف
مصاحبه شونده

تعداد 
کدها

کد های 
دارای تطابق

کد های عدم 
پایاییتطابق

113227584

242017385

352418675

492116576

97781980-مجموع

1. در 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 برنامه ریزی وزارت 

ع.ت.ف، ریاست، معاون اداری مالی و مدیرمالی دانشگاه و رئیس دانشکده حضور داشته اند. 
2. Theoretical Saturation 
3. Cross-Check 
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به منظور اعتباربخشــی نتایج پژوهش، از 4 روش استفاده شده: الف. با توجه به اینکه 
معناداری نظریه از دیدگاه شركت كنندگان از راه  های اعتباربخشی به آن محسوب می شود 
)كرســول1، 1999: 75(، با روش بازبینی مشــاركت كنندگان2، نظرات اصالحی ایشــان 
اخذ و در مدل نهایی مورد توجه قرار گرفت. ب. مبتنی بر رویکرد مثلث ســازی3، از ســه 
روش اعتبارســنجی دیگر نیز استفاده شده4: 1. مثلث سازی داده ها5 كه براساس آن برای 
جمع آوری داده  ها، به سه دســته سیاستگذاران، مدیران اجرایی و پژوهشگران مرتبط با 
توســعه مالی دانشگاه رجوع شــده. 2. مثلث سازی بررسی كننده/ پژوهشگر6 كه از طریق 
مرور خبرگان غیرشــركت كننده در پژوهش7، نظرات تعدادی از صاحب نظران اخذ و در 
تحلیل و جمع بندی مورد توجه قرار گرفت. 3. بازبینی توســط همکاران8 كه براساس آن 
نتایج حاصل از تحلیل داده  ها و یافته  ها در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار داده شد 

و نظرات اصالحی و تکمیلی ایشان در تدوین الگوی نهایی لحاظ شد. 

یافته  ها 
در مرحله كدگذاری باز، تعداد 280 مفهوم و مضمون از گزاره  های كالمی اســتخراج شد 
كه با مقایســه كد های اســتخراج شده و حذف كد های تکراری در مرحله دوم كدگذاری 
باز، به 138 مقوله ســطح اول تقلیل داده شد. این فرایند ابتدا به صورت مجزا و در مورد 
هر یک از مصاحبه  ها انجام شد و كدگذاری صورت گرفته، به تأیید هر یک از صاحب نظران 
رسید. در ادامه در مرحله كدگذاری محوری و با توجه به ماهیت و ارتباط مفهومی كد های 
استخراج شده، 29 مقوله سطح دوم و 9 مقوله سطح سوم یا خوشه ای تعیین و شناسایی 
شدند. مقوله  های سطح سوم عبارت اند از: تأمین منابع، تخصیص منابع، كارایی و مدیریت 
هزینه، فرهنگ حامی توســعه مالی، ساختار ســازمانی مناسب، قاعده گذاری و رویه  های 

1. Creswell
2. Member Checking
3. Triangulation
4. در مثلث ســازی )تطابق همگونی داده ها(، داده  ها با روش  های تحلیل مختلف بررســی می شود یا 
داده  ها با استفاده از روش  ها و منابع مختلف جمع آوری می شود. )گاوین، 2008: 61( مثلث سازی به 

افزایش روایی درونی و بیرونی پژوهش کیفی کمک می کند. )ابوالمعالی، 1391: 169( 
5. Data Triangulation
6. Investigator/ Researcher Triangulation
7. External Audit
8. Peer Checking

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...
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مالی، راهبری و مدیریت مالی، توسعه سرمایه انسانی مالی ـ اقتصادی و عوامل محیطی. 
در مرحله ســوم یعنی كدگذاری گزینشی، تمام مقوله  های عمده شامل مقوله  های سطح 
دوم و سوم و مقوله هسته ای )توسعه مالی دانشگاه( در قالب یک الگوی جامع، با یکدیگر 
مرتبط شــدند و ربط هر یک از خوشــه  های مقوله ای با پدیده اصلی یعنی توســعه مالی 
دانشــگاه، مشخص و چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شد. در جداول 2 تا 10، مقوله  های 

سطح اول و دوم به صورت متناظر، تبیین و ارائه شده است. 

جدول 2: مقوله  های مربوط به تأمین منابع مالی

مقوله  های سطح مقوله  های سطح اول
دوم

ـ ضــرورت كاهش اتکاء دانشــگاه  ها به بودجه  های دولتی؛ـ  عدم اكتفا به شــهریه  های 
آموزشــی در درآمد های اختصاصی؛ ـ كاربردمحوری آموزش  ها و پژوهش  ها متناسب با 

نیاز جامعه به منظور تأمین منابع پایدار.

کفایت، پایداری و 
رشد منابع

ـ تنوع بخشی بازار ها و مشتریان؛ـ  تنوع بخشی آموزش  ها نظیر آموزش  های آزاد، حرفه ای، 
غیرحضوری؛ ـ مشــاركت دانشجویان و خانواده  ها در پرداخت شهریه؛ ـ توجه به منابع 
وقف و خیریه؛ ـ جهت دهی خیریه برای توسعه انسانی؛ ـ انجام پژوهش  های كاربردی؛ ـ 
ارتباط با صنعت و قرارداد های پژوهشی و خدماتی؛ـ  جذب سرمایه  در طرح  های دانشگاه؛ 
ـ ایجاد مزیت اقتصادی برای شركا و سرمایه گذاران؛ ـ فروش دانش؛ ـ بین المللی شدن 

و جذب منابع دانشجویان خارجی، كمک  ها و تحقیقات بین المللی.

تنوع بخشی به منابع 
مالی

ـ ایجــاد برنامه و نهاد بازاریابی؛ـ  ارتبــاط با دانش آموختگان و بهره گیری از منابع آنها؛ 
ـ ارتقاء كیفیت خدمات و رضایت مشــتریان بــرای ارتباط پایدار؛ـ  پایش نیاز جامعه و 
ذی نفعــان؛ ـ تطبیق خدمات با نیازها؛ ـ دریافت بازخورد محصوالت و دانش آموختگان 
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 گروه  های 
آموزشی؛ ـ حسن شهرت و برندسازی در دانشگاه؛ ـ بازاریابی بین المللی برای خدمات.

بازاریابی و تعامل با 
ذینفعان

ـ شناسایی دارایی  های وقفی و به كارگیری آنها؛ ـ درآمدزایی با به كارگیری ظرفیت  های 
مازاد آزمایشگاه ، كارگاه، امکانات ورزشی و...؛ـ  شناسایی و به كارگیری ظرفیت  های مازاد 

انسانی برای جذب منابع

به کارگیری 
ظرفیت  های مازاد

در جدول 3، مقوله  های مربوط به كارایی و مدیریت هزینه تبیین شــده است كه در 
واقع مکمل رویکرد تأمین منابع در دانشگاه محسوب می شود. 

جدول 3: مقوله  های مربوط به کارایی و مدیریت هزینه
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مقوله  های سطح مقوله  های سطح اول
دوم

ـ فّناوری اطالعات و سامانه ســپاری برای كاهش نیاز به منابع انسانی؛ ـ صف سپاری در 
واحدها؛ـ  به كارگیری روش  های حداقل كردن هزینه ؛ـ  استفاده بهینه از امکانات موجود؛ 
ـ كنترل هزینه  های آموزشــی نظیر حق التدریس هــا؛ـ  پایش و كنترل مصرف انرژی؛ـ  
رصد محیط و كاهش برنامه  ها در حوزه  های راكد براساس رویکرد بازارگرا؛ ـ مشاركت با 
دانشگاه  ها در اجرای برنامه  ها )نظیر آموزش دروس عمومی، اشتراک خرید ها و امکانات، 

ادغام برخی رشته  های دارای همپوشانی( 

صرفه جویی و کاهش 
هزینه ها

ـ برون ســپاری و واگذاری فعالیت  های پشتیبانی غیرآموزشی و خدمات رفاهی )تغذیه، 
چاپخانه، تأسیسات، حمل ونقل، فضای سبز، ورزش، خوابگاه و...(؛ ـ برون سپاری مشروط 
به نظارت و حفظ كیفیت، عدم ایجاد هزینه  های واسط و عدم وجود كاركنان برای آن كار. 

برون سپاری به 
همراه نظارت

ـ كاهش كاركنان غیرآموزشی در سطح استاندارد؛ـ  كوچک سازی ساختار اداری پشتیبانی؛ 
ـ استقالل دانشگاه در چابک و كوچک سازی ساختار داخلی؛ـ  كارایی و بهره وری كاركنان؛ 

ـ تسهیل و تسریع فرایند های اداری استخدامی و مالی معامالتی

تجمیع ساختار ها و 
تسهیل فرایندها

ـ تعریف شاخص  های مدیریت هزینه در ارزیابی و رتبه بندی واحد های دانشگاه؛ـ  نظارت 
بر اجرای بودجه دانشگاه )ســفارش، خرید اقالم و...(؛ ـ حسابداری تعهدی در دانشگاه؛ 
ـ اطالع رســانی و انتشــار ترازنامه مالی؛ ـ اندازه گیری شاخص  های هزینه در واحد های 

دانشگاه؛ ـ شناسایی دقیق مراكز هزینه

نظارت بر اجرای 
بودجه

دیدگاه مشاركت كنندگان در زمینه نحوه تخصیص منابع در درون واحد های دانشگاهی 
و چگونگی بهره برداری از آن به عنوان ابزاری در خدمت ارزش ها و سیاست  های دانشگاه، 

در جدول 4 ذكر شده است. 
جدول 4: مقوله  های مربوط به تخصیص منابع

مقوله  های سطح مقوله  های سطح اول
دوم

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

مبتنی بر ستانده و 
عملکرد

ایجاد رقابتـ تخصیص بخشی از منابع مبتنی بر ایجاد رقابت بین واحد های دانشگاه و هیئت علمی.

ـ تخصیص مبتنی بر اهداف و راهبرد های دانشگاه؛ـ  تعیین و اعالم معیار های تخصیص؛ 
ـ تخصیص منابع براســاس معیار های ارزشی و اهداف؛ ـ تدوین سیاست  های تخصیص 
برای به حداكثر رساندن منافع افراد در دانشگاه در راستای برنامه ها؛ ـ تخصیص مبتنی 

بر راهبرد بازارگرا و تقاضا.

تخصیص مبتنی بر 
راهبردها

ـ كمک به اســتعداد های برتر محرومان برای دسترسی به دانشگاه؛ ـ برخورد یکسان و 
عادالنه با واحد های دانشگاهی در تخصیص منابع.

تخصیص بر مبنای 
عدالت

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...
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در جــداول 5 تا 9، مقوله  هــای مربوط به ترتیبات و ســاختار های نهادی از دیدگاه 
صاحب نظران تبیین و تشریح شده است. در جدول 5 به مقوله خوشه ای راهبری و مدیریت 

مالی دانشگاه پرداخته شده است. 

جدول 5: مقوله  های مربوط به راهبری و مدیریت مالی

مقوله  های سطح مقوله  های سطح اول
دوم

ـ تدوین برنامه راهبردی توســعه مالی؛ـ  تدوین راهبرد اقتضایی توســعه مالی متناسب 
با نوع و مأموریت دانشــگاه؛ـ  تنوع بخشی به مأموریت  ها و خدمات متناسب با اقتضائات 

محیط و ایجاد دانشگاه كارآفرین. 

برنامه ریزی 
راهبردی مالی

ـ تعیین ویژگی  های مطلوب و ســازوكار انتخــاب مدیران حرفه ای و بازارگرا؛ـ  پذیرش 
رویکــرد حرفه ای به مدیریت اجرایی؛ ـ انتخاب افــراد حرفه ای و متخصص مالی برای 
مســئولیت  های مالی؛ ـ همگرا نمودن مســیر حرفه ای هیئت علمی با مدیریت اجرایی 

حرفه ای؛ ـ انتخاب هیئت امنای متخصص از جمله در امور مالی.

رویکرد حرفه ای به 
مدیریت مالی

ـ ایفای نقش سیاستگذاری توسعه مالی توسط هیئت امناء؛ـ  تعیین مأموریت  های مرتبط 
با توسعه مالی )درآمدزایی، كارایی و...( برای مدیران واحدها؛ـ  اراده مدیران برای كاهش 

هزینه  ها، كوچک سازی ساختار و برنامه  های زائد. 

تحقق کارکرد های 
مدیریت مالی

بی شک توسعه سرمایه انسانی یکی از كلید های موفقیت در هر نظامی از جمله در سطح 
دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی است. لذا صاحب نظران توجه ویژه ای نسبت به این مقوله 
از منظر نقش آن در توسعه مالی دانشگاه داشته اند كه در جدول 6 شرح داده شده است. 

جدول 6: مقوله  های مربوط به توسعه سرمایه انسانی در زمینه مالی ـ اقتصادی 

مقوله  های سطح دوممقوله  های سطح اول

ـ مهارت افزایی و آموزش  های حرفه ای مدیران، كاركنان و هیئت علمی در زمینه توسعه 
مالی؛ـ  انتقال تجربه بین مدیران و كاركنان در امور مالی؛ـ  آموزش سازوكار های توسعه 
مالی نظیر بازاریابی، روش  های كاهش هزینه و...؛ ـ بازنگری در شرح مشاغل در زمینه 

توسعه مالی متناسب با اقتضائات روز و به كارگیری منابع انسانی متناسب آن 

ارتقاء 
توانمندی  های شناختی 

در زمینه مالی

ـ بهره گیری از شــبکه مشــاوران متخصص در حوزه  های توسعه مالی توسط مدیران 
دانشــگاه؛ ـ اســتفاده از ظرفیت تخصصی ذی نفعان دانشــگاه نظیر بازنشســتگان، 

فارغ التحصیالن و... برای مشاوره  های مالی

شبکه سازی 
متخصصین مالی

فرهنگ جاری در دانشگاه نیز مقوله مهم دیگری است كه اگرچه تغییرات آن نیازمند 
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گذر زمان است، اما نقش مؤثری در توسعه یافتگی مالی دانشگاه ایفا می كند و در صورت 
هم راســتایی با اهداف توســعه مالی دانشگاه، می تواند محرک و مقوم آن محسوب گردد. 

جدول 7 بیانگر توجه مشاركت كنندگان به این مقوله است. 

جدول 7: مقوله  های مربوط به فرهنگ حامی توسعه مالی 

مقوله  های سطح مقوله  های سطح اول
دوم

ـ تقویت انگیزه  های درونی و غیرمادی اعضای هیئت علمی برای كاربردی نمودن دانش 
و ارتباط با ذی نفعان؛ـ  تقویت مســئولیت اجتماعی در دانشــگاه برای افزایش كارایی و 

پاسخگویی به نیاز های جامعه 
انگیزه  های درونی 
برای توسعه مالی

ـ اصالح نگرش مدیران در مورد وظیفه یک طرفه نهاد ها برای تأمین منابع دانشــگاه؛ ـ 
نگرش عمومی ســازی و كاربردی كردن دانش در سطح فعاالن دانشگاه؛ ـ باور پاسخگو 
بودن دانشگاه به جامعه؛ـ  تحول در فرهنگ دانشگاهی در راستای ایجاد دانشگاه كارآفرین 

و بازارگرا و توسعه مالی

نگرش  ها و رویکرد ها 
به توسعه مالی

رویه  ها و قواعد حاكم بر دانشــگاه نیز كه عنصر مهمی در شــکل دهی به رفتار های 
كنشــگران حاضر در مؤسسات آموزش عالی محسوب می شود، مورد توجه صاحب نظران 

قرار داشته است و مقوله  های مرتبط با آن در جدول 8 ذكر شده است. 

جدول 8: مقوله  های مربوط به قاعده گذاری و رویه  های مالی 

مقوله  های سطح مقوله  های سطح اول
دوم

ـ استقالل و اهتمام دانشگاه به تدوین قواعد اداری استخدامی و مالی معامالتی متناسب 
با نیاز های بومی؛ ـ تقویت نظام درونی ایجاد و انتشــار آمار و اطالعات مالی؛ ـ مشاركت 
ذی نفعان از جمله صنایع در طراحی رویه  ها و برنامه  های دانشگاه با هدف سازگاری با نیازها. 

رعایت اصول 
قاعده گذاری

ـ تمدیــد قرارداد همکاری با كاركنان و هیئت علمی بر مبنای ارزیابی عملکرد؛ ـ پرهیز 
از قرارداد های اســتخدام قطعی و بلندمدت با كاركنان و هیئت علمی؛ ـ ســازوكار های 

تشویقی و تنبیهی برای افزایش بهره وری كاركنان و هیئت علمی. 

مقررات اداری 
استخدامی

ـ مشوق  های مالی برای ارتباط هیئت علمی با صنعت و جذب منابع؛ـ  مشوق  در آیین نامه 
ارتقاء برای درآمدزایی و توســعه مالی؛ ـ تشویق هیئت علمی برای اظهار و همراستایی 
فعالیت های اقتصادی با دانشــگاه؛ ـ انگیزه مادی برای دانشجو، هیئت علمی و كاركنان 
در راستای توسعه مالی؛ ـ رویه  های حقوقی مرتبط با توسعه مالی مثل نحوه بهره گیری 

از موقوفات، تبدیل دانش به دارایی فکری و محافظت از آن و... 

مقررات مالی 
معامالتی

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...
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ساختار سازمانی مناسب برای توسعه مالی نیز به عنوان آخرین مقوله سطح سوم ذیل 
مفهوم ترتیبات و ساختار های نهادی، در تکمیل فرانید توسعه یافتگی مالی دانشگاه مؤثر 

است و لذا مقوله  های مرتبط با آن در جدول 9 تبیین شده است. 

جدول 9: مقوله  های مربوط به ساختار سازمانی مناسب توسعه مالی 

مقوله  های سطح مقوله  های سطح اول
دوم

ـ ایجاد ســاختار های الزم برای توســعه مالی نظیر مراكز مشــاوره و...؛ـ  ایجاد ساختار 
مدیریت دارایی  های دانشــگاه؛ ـ ایجاد بنیادهایی در دانشگاه برای مدیریت دارایی  های 

وقفی و جذب وقف و خیریه. 

ساختارسازی برای 
توسعه مالی

ـ انعطاف پذیری ساختار های دانشگاه متناسب با شرایط محیط؛ ـ انعطاف در برنامه  ها و 
مأموریت ساختار های دانشگاه متناسب با تحوالت. 

انعطاف پذیری 
ساختارها

آخرین بخش از یافته  های پژوهش كه در جدول 10 آورده شــده، در خصوص عوامل 
محیطی مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه است كه از سوی صاحب نظران مورد تأكید ویژه قرار 
داشته و كثرت و تنوع مقوله  های سطح اول در این زمینه مؤید اهمیت این موضوع است. 

جدول 10: مقوله  های مربوط به عوامل محیطی

مقوله  های سطح مقوله  های سطح اول
دوم

ـ تقویت اقتصاد دانش بنیان و افزایش تقاضای دانش و رجوع به دانشــگاه و جذب منابع 
از طریق پژوهش و مشــاوره؛ ـ كاهش ســوداگری و وابستگی به واردات؛ ـ ثبات اقتصاد 
و قابلیت پیش بینی؛ ـ رقابت در اقتصاد و فعاالن كســب وكار؛ ـ ایجاد مشــوق  های مالی 
و مالیاتی برای ارتباط با دانشــگاه؛ـ  قانونگذاری برای تقویت ارتباط با دانشــگاه  و تزریق 
منابع؛ ـ مشاركت نظام مالی بانکی در تأمین منابع دانشگاه  ها از جمله ارائه وام شهریه به 

دانشجویان؛ ـ اصالح نظام اقتصادی و تشویق به تالش و نوآوری

عوامل اقتصادی

ـ حاكمیت عقالنیت و شایسته ســاالری در فضای كشــور؛ـ  فضای سیاسی مناسب برای 
حفظ نخبگان و كارآفرینان در كشــور به ویژه دانشگاه ها؛ـ  تسهیل ارتباط با دانشگاه  های 

خارجی؛ ـ رفع موانع تحریم در تعامل با مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی بین المللی

عوامل سیاسی

ـ تمهید الزامات فرهنگی اجتماعی توســعه فردی دانشجویان، كاركنان و هیئت علمی؛ 
ـ ایجاد فرهنگ متناســب با توســعه مالی در كشور؛ـ  فرهنگ سازی برای خیریه و وقف 
بــه دانشــگاه ها؛ـ  اصالح نظام فرهنگی و رویکرد به تالش و نــوآوری؛ـ  تقویت فرهنگ 

كارآفرینی در آحاد و نهادها

عوامل فرهنگی 
اجتماعی
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ـ تأمین استقالل تصمیم گیری 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 مزیت  های منطقه ای؛ ـ ادغام دانشگاه  ها برای كاهش هزینه ها؛ 
ـ تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد؛ـ  نظارت مســتمر بر هزینه كرد بودجه دانشگاه ها؛ـ  
تدوام كمک دولت به دانشگاه  ها متناسب با رتبه بندی و عملکرد؛ ـ توجه به شاخص  های 
فرایندی و خروجی ازجمله در زمینه توســعه مالی در ارزیابی ها؛ـ  پاســخگویی دانشگاه 
در فرایند، برونداد و مؤلفه  های توســعه مالی ازجمله هزینه كرد؛ـ  عدم یکســان نگری به 
دانشگاه  ها و تقویت نوآوری و توان برنامه ریزی آنها؛ ـ رویکرد حرفه ای به مدیریت اجرایی 
در وزارت ع.ت.ف.؛ ـ اصالح آیین نامه ارتقاء و تشویق به جذب منابع و همکاری با صنایع؛ 

ـ رقابت میان دانشگاه ها؛ ـ عدم تنظیم بودجه با عوامل ورودی

حکمرانی در آموزش 
عالی

ـ افزایش رقابت جهانی و ارتقاء كیفیت دانشــگاه  های رقیب در ســایر كشورها؛ ـ ارتقاء 
اســتاندارد های بین المللی عملکرد دانشگاه  ها در زمینه توسعه مالی؛ ـ افزایش دسترسی 

متقاضیان به خدمات دانشگاه  های بین المللی

جهانی شدن و 
محیط بین المللی

در شکل1، الگوی توسعه مالی دانشگاه بر مبنای یافته  های پژوهش ارائه شده است1. 
بر این اســاس، ســه مؤلفه »تأمین منابع«، »كارایی و مدیریت هزینه« و »تخصیص منابع« 
مســتقیماً بر توسعه مالی دانشگاه مؤثرند. مؤلفه  های »راهبری و مدیریت مالی«، »توسعه 
سرمایه انسانی در زمینه مالی ـ اقتصادی«، »فرهنگ حامی توسعه مالی«، »قاعده گذاری و 
رویه  های مالی« و »ساختار سازمانی مناسب توسعه مالی«، به عنوان اجزاء و ابعاد ترتیبات 
و ساختار های نهادی، از طریق تأثیرگذاری بر سه مؤلفه فوق الذكر می توانند به تقویت یا 

تضعیف توسعه مالی دانشگاه منجر شوند. 
 

1. الزم به ذکر اســت هدف از به کارگیری پیکان در این شکل، رابطه عّلی نیست، بلکه جهت و نوع 
روابط بیان شده است. 

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...
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تخصيص مبتني بر ستانده و  -
عملكرد  

ايجاد رقابت با تخصيص منابع -
تخصيص مبتني بر راهبردها  -

تخصيص بر مبناي عدالت  -

تخصیص منابع 
صرفه جويي وكاهش هزينه  -

برون سپاري به همراه   -
نظارت 

تجميع ساختارها و تسهيل  -
فرايندها  

نظارت بر اجراي بودجه  -

كارایي و مدیریت هزینه 

كفايت، پايداري و رشد منابع -
تنوع بخشي به منابع مالي -

بازاريابي و تعامل با ذينفعان -
بكارگيري ظرفيتهاي مازاد -

تأمین منابع 

ارتقاء توانمنديهاي  -
شناختي در زمينه مالي 

شبكه سازي  -
متخصصين مالي  

توسعه سرمایه 
انساني در زمینه 

اقتصادي -مالي

ترتیبات و ساختارهاي نهادي

برنامه ريزي راهبردي مالي   -
رويكرد حرفه اي به  -

مديريت مالي  
تحقق كاركردهاي مديريت  -

مالي 

راهبري و مدیریت مالي 
انگيزه هاي دروني براي  -

توسعه مالي 
نگرش ها و رويكردها به  -

توسعه مالي

فرهنگ حامي 
توسعه مالي 

رعايت اصول قاعده  - 
گذاري  

مقررات اداري استخدامي  -
مقررات مالي معامالتي  -

قاعده گذاري و 
رویه هاي مالي

ساختارسازي براي توسعه  -
مالي  

انعطاف پذيري ساختارها  -

ساختار سازماني مناسب 
توسعه مالي 

توسعه مالي دانشگاه 

عوامل محیطي
جهاني شدن و  -حكمراني در آموزش عالي  - عوامل فرهنگي  اجتماعي -عوامل سياسي  -عوامل اقتصادي  -

محيط بين الملل 

شکل 1: الگوی مفهومی پیشنهادی برای توسعه مالی دانشگاه

در عین حال عوامل محیطی كه خارج از اراده و اختیار دانشگاه  قرار دارند نیز می توانند 
توسعه مالی دانشگاه و مؤلفه  های مؤثر بر آن را تحت تأثیر قرار دهند. 

بحث و نتیجه گیری 
یکی از مهم ترین مؤلفه  های توســعه مالی دانشــگاه، تأمین منابع مالی است كه با توجه 
به چالش  های ناشــی از عدم كفایت، نوسانات و عدم تخصیص كامل بودجه و هزینه  های 
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رو به تزاید مؤسســات آموزش عالی، زیرمؤلفه كفایت، پایداری و رشــد منابع، از ســوی 
صاحب نظران مورد تأكید قرار داشــته و به مقوالتی نظیر كاهش اتکاء به بودجه دولتی، 
عدم اكتفا به شهریه و كاربردمحوری آموزش  ها و پژوهش  ها اشاره شده است. تنوع بخشی 
به منابع مالی نیز مورد تأكید مشــاركت كنندگان اســت و گزاره هایی چون تنوع خدمات 
آموزشــی و پژوهشی، تنوع مشتریان و بازار ها و ارتباط با صنایع و بهره گیری از خیریه و 
وقف بیان شــده اســت. جذب منابع بین المللی نیز در این راستا مطرح است كه عالوه بر 
رفع محدودیت  داخلی، حضور در عرصه جهانی و ارتقاء كیفیت خدمات را به دنبال داشته 
و منابع حاصل از جذب دانشــجوی خارجی و مشاركت در تحقیقات بین المللی را نیز در 
دسترس قرار می دهد. برخی پژوهش  ها )نظیر: عمادزاده، 1388؛ نادری، 1388؛ دیُکستر 
و دیگران، 2008؛ شاتوک1، 2008؛ استرمن و پرِووت2، 2011( به اهمیت این رویکرد در 
دانشــگاه اشاره داشته اند. بازاریابی و تعامل با ذی نفعان، از دیگر مقوله  ها است كه شامل 
گزاره هایی چون برنامه بازاریابی داخلی و بین الملل، پایش نیاز های جامعه، ارتباط مالی با 
ذینفعان، اعتمادسازی و رعایت الزامات تداوم تعامل مالی به ویژه كیفیت خدمات و بازخورد 
از آن می باشد. مقوله بازاریابی و تعامل مؤثر با ذی نفعان در دانشگاه در برخی تحقیقات )از 
جمله: عمادزاده، 1388؛ فراستخواه، 1388؛ حسینی و دیگران، 1391؛ آراسته و رضایی، 
1393؛ لشــر و كوک3، 1996؛ ســایِرت و گودمن4، 1997؛ ولنتین5، 2000؛ كرتوویکس 
و مایــکل، 2005؛ پریگ6، 2005؛ براون7، 2007؛ اَبرو8 و دیگران، 2008؛ بری9، 2010؛ 
اســترمن و پراوت، 2011؛ زیتلو و دیگران، 2011؛ پیرز و توری10، 2012؛ درزنر و هیلز، 
2014؛ استرند11، 2016( مورد توجه قرار داشته است. به كارگیری ظرفیت  های مازاد انسانی 
و فیزیکی نظیر آزمایشــگاه ، كارگاه  و امکانات ورزشــی نیز می تواند منابع جدیدی فراهم 
آورد كه می توان در قِبال قرارداد های مالی، در خدمت سایر دانشگاه  ها، 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

تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی ...
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یافته  های این بخش با نتایج برخی تحقیقات )مانند: وانگ و لیو1، 2011( همخوانی دارد.
اما اهمیت كارایی و مدیریت هزینه، كمتر از تأمین منابع نیست به گونه ای كه برخی 
مشــاركت كنندگان معتقدند با توجــه به ركود اقتصادی و كاهش منابع در دســترس، 
عملی ترین راهکار مقابله با چالش  های مالی است. در این راستا كاهش هزینه مورد تأكید 
اســت و با ســازوكارهایی نظیر كاهش هزینه خدمات، كنترل مصرف انرژی، مشاركت با 
دانشگاه  های همکار در اشتراک برنامه  ها و زیرساخت  ها و استفاده از فّناوری اطالعات در 
فرایند های داخلی قابل تحقق اســت. برخی پژوهش  ها )مانند: قارون، 1376؛ نوه ابراهیم، 
1381؛ قطبــی، 1382؛ نــادری، 1388؛ عمادزاده، 1388؛ انتظاری، 1394؛ ســهیلی و 
علیمرادی، 1394؛ كرتوویکس و مایکل، 2005؛ پریگ2، 2005؛ و ناكوبا3، 2014( به این 
مفاهیم اشــاره نموده اند. مقوله برون سپاری نیز به افزایش كارایی كمک می كند، مشروط 
بر نظارت و حفظ كیفیت خدمات و عدم افزایش هزینه  های واسطه گری. بعضی مطالعات 
)از جمله: نادری، 1388؛ بهرامی و ملکی، 1394؛ و سانگ4، 2010( نقش برون سپاری را 
در افزایش كارایی دانشــگاه مورد تأكید قرارد داده اند. در این راستا كوچک و چابک سازی 
و تجمیع ساختار ها و تسهیل و تسریع در فرایند ها به تواتر تأكید شده است. ساختار های 
موازی و چندالیه، فرایند های پیچیده، طوالنی و غیرشفاف و حجیم شدن ساختار اداری 
پشتیبانی، منجر به افزایش هزینه  های پنهان و مبادالتی شده و كارایی را مخدوش می كند. 
پژوهش هایــی )همچون: نوه ابراهیم، 1381 و عمادزاده، 1388( نیز به این مفاهیم تأكید 
داشــته اند. نظارت بــر اجرای بودجه نیز مورد تأكید صاحب نظران اســت و آن را ضامن 
كارایی واحد های دانشــگاهی دانسته اند. تعریف و اندازه گیری شاخص  های هزینه، نظارت 
بر هزینه كرد بودجه و اِعمال شاخص  ها در فرایند ارزیابی و رتبه بندی واحد های دانشگاه، 
از جمله گزاره  های مربوطه اســت. این مقوله نیــز در مطالعاتی )مانند: امیری و دیگران، 

1389( مورد تأكید واقع شده است. 
در زمینه سیاست  های تخصیص درون واحد ها، طراحی و اعالم سیاست  های تخصیص 
توسط مدیریت و عنایت به برنامه راهبردی در این فرایند، به عنوان یک اصل مورد تأكید 
قرار دارد. این یافته  با مطالعاتی از جمله )استرمن و پرِووت، 2011 و تسوما و موگامبی، 

1. Wang & Liu
2. Prigge
3. Nacubo
4. Sang
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2014( همخوانی دارد. از ســوی دیگر تخصیص مبتنی بر ســتانده  ها و عملکرد واحد ها، 
ایجاد رقابت از طریق سازوكار تخصیص منابع، تخصیص بر مبنای عدالت، به عنوان دیگر 
سیاست  های تخصیص منابع از سوی صاحب نظران مطرح شده است. یافته  های این بخش 
با برخی تحقیقات دیگر از جمله )قارون، 1376؛ روشن، 1383؛ عمادزاده، 1388؛ عزتی 
و نــادری، 1388؛ نــادری، 1388؛ 1389 و 1390؛ انتظاری و محجوب، 1392؛ عزتی، 
1393؛ بالگ، 1970؛ وودهال1، 1983 و 1992؛ ُفکس2، 1989؛ اســتراوس و دیگران، 
1996؛ مک فرســون و شــاپیرو3، 1991؛ بار4، 2004؛ چاپمن5، 2006؛ ِهرن6 و دیگران، 
2006؛ بری، 2010؛ استرمن و پرِووت، 2011؛ مارگینسون7، 2018؛ چاپمن و دوریس8، 

2018( تطابق دارد. 
در این پژوهش برای اولین بار به نقش ترتیبات و ســاختار های نهادی و تأثیرات آن 
بر توســعه مالی، به صورت ویژه و مستقل از مؤلفه  های دیگر پرداخته شده كه زیرساخت 
نهادی الزم برای بسترسازی و پشتیبانی از سایر كاركرد های توسعه مالی دانشگاه را فراهم 
می آورد. فراوانی گزاره  های این بخش و توجه صاحب نظران 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 كه مورد توجه بوده و نقش آن در توسعه 
مالی دانشــگاه مهم تلقی شده، از جمله برنامه ریزی راهبردی دانشگاه با محوریت توسعه 
مالی. جلب پشتیبانی بلندمدت مدیریت و همگرایی نیرو های مؤثر دانشگاه، مستلزم توجه 
به جایگاه و ابعاد توســعه مالی در اسناد و برنامه راهبردی و رسمی است. این یافته  ها در 
مطالعاتی نظیر )لمبرت9، 2003؛ اتحادیه دانشگاه  های اروپا، 2008؛ ُسنتاگ10 و دیگران، 
2012 و استراند11، 2016( مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین ضرورت رویکرد حرفه ای 
نسبت به جایگاه مدیریت )به ویژه مدیریت مالی( و نقش آن در پیاده سازی سیاست  های 

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 كاركرد های سیاســتی و اجرایی هیئت امنا و مدیریت در حوزه 
توســعه مالی مورد تأكید قرار گرفته اســت. یافته  های این بخش با نتایج برخی مطالعات 
)از جمله: نورشــاهی، 1387 و 1388؛ جواهری زاده و دیگــران، 1393؛ رولی1، 1997؛ 
نیومن و ای.نیومن2، 1999؛ رولی و شرمن3، 2003 و آنیاملی4، 2004( همخوانی 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( كه مورد تأكید 
مشاركت كنندگان واقع شده است. براساس الگوی یکپارچه سرمایه انسانی )نادری، 1394(، 
زیرمؤلفه  های اطالعات، تخصص، مهارت و دانش، ذیل مؤلفه توانمندی  های شناختی قرار 
دارد. لذا گزاره  های مربوط از جمله آموزش  های تخصصی، ذیل این مقوله آورده شده كه 
توجه به آن در همه سطوح مدیریت، هیئت علمی و كاركنان مورد تأكید است. همچنین 
ایجاد شــبکه ای از مشــاوران و متخصصان امور مالی نیز توصیه شده است. این مفاهیم 
در برخی تحقیقات )همچون: خطیبی، 1381؛ نکویی مقدم و میررضایی، 1384؛ ساكتی 
و دهقانی، 1390؛ اســفندیاری و دیگران، 1390؛ ابیلی و دیگران، 1394؛ خیراندیش و 

دیگران، 1395 و گیبس و كافی5، 2004( نیز مورد تأكید قرار گرفته است. 
در زمینه قاعده گذاری و رویه  های مالی به عنوان خط مشی  های رسمی و جهت دهنده به 
رفتار واحد ها و فعاالن دانشگاهی، اصول كلی خط مشی گذاری همچون مشاركت ذی نفعان 
در طراحی رویه  ها و برنامه  ها و ســازگاری با نیاز های جامعه مورد توجه قرار داشته است. 
سایر موارد از نظر محتوایی به دو دسته مقررات اداری ـ استخدامی همچون قرارداد های 
همکاری مشــروط و بر مبنای عملکرد و مالی ـ معامالتی نظیر طراحی مشوق  های مالی 
بــرای جذب منابع و مقــررات حقوق مالکیت فکری قابل تفکیک اســت. این مفاهیم با 
مطالعاتــی همچون )َمگوایِــر6، 2003؛ بری، 2010؛ پــرِووت، 2011 و زیتلو و دیگران، 

2011( همخوانی دارد. 
فرهنگ حامی توسعه مالی نیز به عنوان مقوله ای مبنایی و زمینه ای كه در كنار قوانین 
و مقررات، می تواند رفتار فعاالن دانشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد مورد توجه صاحب نظران 
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قرار دارد. اگرچه فرهنگ مقوله ای مکنون و ناپیداست، اما برخی صاحب نظران معتقدند تا 
زمانی كه فرهنگ مناسب برای توسعه مالی در دانشگاه وجود نداشته باشد، مقررات سایر 
اقدامات مدیریت در این راســتا، با مقاومت  های درونی روبرو شده و نمی تواند به جریانی 
پایدار و ریشــه ای تبدیل شــود. در این راستا نگرش  ها و رویکرد های فعاالن دانشگاهی به 
توســعه مالی مورد بحث قرار گرفته و انگیزه  های درونی و مسئولیت اجتماعی مؤسسات 

دانشگاه برای پاسخگویی به نیاز ها و وانتظارات جامعه تبیین شده است. 
در زمینه ساختار سازمانی متناسب با توسعه مالی، دو مقوله مورد توجه صاحب نظران 
قرار دارد: ایجاد ساختار های الزم برای توسعه مالی نظیر دفاتر و واحد های مربوط به تأمین 
منابع و امور حقوقی و دارایی  های فکری و انعطاف پذیری ســاختار ها متناسب با تحوالت 
پیرامونی و تغییرات تقاضا. مؤلفه ســاختار سازمانی در برخی تحقیقات مرتبط )از جمله: 
بری، 2010؛ لیندال، 2010 و زیتلو و دیگران، 2011( نیز مورد تأكید قرار گرفته است. 
نهایتاً به عوامل محیطی و تأثیر آن بر توســعه مالی دانشــگاه پرداخته شــده است. 
مجموع مفاهیم و گزاره  ها، بیانگر توجه صاحب نظران به عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
اجتماعی، سیاست  های كالن و حکمرانی آموزش عالی و جهانی شدن و محیط بین المللی 
اســت. مؤلفه  های اقتصادی و حکمرانی آموزش عالی بیش از ســایرین مورد تأكید قرار 
داشــته كه بیانگر ضرورت توجه بیشتر به آنها در راستای توسعه یافتگی مالی دانشگاه  ها 
است، به نحوی كه برخی مشــاركت كنندگان معتقدند بدون بهبود بستر های اقتصادی و 
افزایش تقاضای دانش و بدون اصالح رویکرد های اساسی در سیاستگذاری كالن آموزش 
عالی همچون استقالل دانشگاه  ها، نمی توان به توسعه مالی دانشگاه دست یافت. در همین 
راستا نیز می توان به مطالعاتی همچون )الجونن1 و دیگران، 1999؛ بار، 2003؛ جانسون 
و رحمان2، 2005 و جابنون3، 2009( اشــاره نمود كه تأثیر عوامل محیطی نظیر عوامل 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی را بر عملکرد دانشــگاه  ها به ویژه از منظر مالی مورد تأیید 

قرار داده و ابعاد آن را بررسی نموده اند. 

جمع بندی 
پژوهش حاضر نشــان می دهد مفهوم توسعه مالی دانشــگاه، حائز پیچیدگی  ها، 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 این صورت برداشت  های ناقص 
و ســاده انگارانه نسبت به مباحث مالی در مؤسســات آموزش عالی، منجر به فروكاستن 
این مفهوم به تنها یک یا چند مؤلفه از كلیت مورد نظر می شــود، كه نتیجه ای جز اتخاذ 
سیاست  های ناكارآمد و افزایش چالش  های مالی به دنبال نخواهد داشت. این ویژگی موجب 
می شــود نتوان صرفاً با اتخاذ برخی سیاســت  ها و روش  های ساده و متعارف برای تحقق 
توســعه مالی اكتفا نمود؛ بلکه سیاست هایی در همه ابعاد و مؤلفه  ها را طلب می كند. لذا 
تبیین الگوی ارائه شــده در این مقاله برای سیاستگذاران و مدیران دانشگاهی، به پوشش 

هر چه مناسب تر این وجوه و مؤلفه  ها كمک خواهد كرد. 
برخی مقوله  ها و عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه نظیر فرهنگ سازمانی و مدیریت 
دانشگاه، عوامل مکتومی هستند كه آثار آنها بر توسعه مالی مؤسسات آموزش عالی كمتر 
مورد توجه قرار داشته و نیازمند مطالعات بیشتری است. اما یافته  ها نشان می دهد پوشیده 
بودن این عوامل، نافی اثر آنها بر فرایند توســعه مالی نیســت و مدیران باید در طراحی 
سیاســت  ها و تصمیمات مالی، به آنها توجه نمایند. یافته  ها در خصوص عوامل محیطی 
نیز بیانگر تأثیر قابل توجه آن بر توسعه مالی دانشگاه است. لذا به ویژه در حوزه اقتصاد و 
حکمرانی )كه عماًل در اختیار اصحاب دانشگاه قرار دارد(، باید پیش از اتخاذ سیاست  های 
جدید و در زمان بازنگری آنها، نسبِت این سیاست  ها را با توسعه مالی مؤسسات آموزش 

عالی ارزیابی نمود. 
در انتهای این بخش، می توان به این نکته اشاره نمود كه مهم ترین نوآوری  این پژوهش 
عبارت اســت از ارائه و تبیین مفهوم »توســعه مالی دانشگاه« و تشریح مؤلفه  های مؤثر بر 
این مفهوم و روابط میان آنها. گفتنی اســت تا پیش از این، مفهوم »توســعه مالی« عمدتاً 
در حوزه اقتصاد كالن و در سطح ملی به كار برده شده است و اگرچه مفهوم »توسعه« در 
حوزه  های مختلف مرتبط با آموزش عالی نظیر توسعه آموزش عالی1، توسعه دانشگاهی2، 
توســعه هیئت علمی3 و... مورد اســتفاده قرار گرفته، اما تاكنون از منظر مالی به مفهوم 
توســعه در آموزش عالی و دانشــگاه پرداخته نشده است و انجام این پژوهش می تواند به 
تکمیل مطالعات و تحقیقات پیشین به ویژه در سطح خرد )شامل مؤسسات آموزش عالی 
1. Development of Higher Education 
2. University Development
3. Faculty Development
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و دانشــگاه( كمک نماید. همچنین در پژوهش هایی كه تاكنون 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، كمتر مورد توجه 
قرار گرفته اســت. بنابراین انجام این پژوهش می تواند به توســعه مرز های دانش در این 
حوزه كمک نموده و گامی در راســتای رفع نقصان پیشینه تحقیقات و خأل مطالعاتی در 

این زمینه باشد.

پیشنهاد ها برای پژوهش  های آتی 
پیشــنهاد می شود الگوی مفهومی ارائه شده به عنوان چارچوبی نظری، در اختیار مدیران 
و سیاستگذاران دانشگاهی قرار گیرد تا به ایشان در دستیابی به نگرشی جامع تر و اتخاذ 

سیاست  های توسعه مالی كمک نماید. 
برای تحقیقات آتی پیشــنهاد می شــود نحوه اثرگذاری مؤلفه  های مختلف بر توسعه 
مالی به ویژه در حوزه ترتیبات و زیرساخت  های نهادی كه حتی در قالب مؤلفه  های مجزا 
كمتر مورد توجه قرار داشته، در تحقیقات جداگانه و با عمق بیشتر بررسی شود. در میان 
عوامــل محیطی نیز عوامل مربوط به كیفیت حکمرانی و اداره كردن آموزش عالی بیش 
از ســایرین مورد تأكید صاحب نظران قرار داشته و بر اساس یافته  ها، می تواند تأثیر قابل 
توجهی بر تقویت یا تضعیف تالش  های دانشــگاه برای توســعه مالی بگذارد. لذا پیشنهاد 
می شــود این سیاست  ها از منظر توسعه مالی دانشگاه مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین 
می توان الگوی پیشنهادی را در برخی دانشگاه  ها و با مشاركت كنشگران آنها مورد آزمون 
و اعتبارسنجی قرار داد. این امر می تواند با مشاركت گروه  های مختلف ذی نفعان دانشگاه، 

به ویژه مدیران مالی دانشگاه انجام پذیرد. 
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