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 آموزش عالی مؤسساتنقش سازوکارهای مالی در بهبود عملکرد 

 3حاتم فرجی ده سرخی،  6علیرضا یوزباشی، 1کریم شاطری





 ده کیچ

یهااساازمانماالییهارهاابااستفاد ازسازوتوانیمدراینپژوهشمحققبهدنبالآن  ههآیا

ماالیرویافارادویهارهاابااساتفاد ازساازوتوانیمآموزایرامدیری هرد؟بهابارتدیگرآیا

ات کردبهتاریداااتههاآنرابهتالشب شتریوادااتهودرنت جههاآنگذاا تار تأثمؤس ات

رانتود ییهاپژوهشبااند؟بههت نمنظورمحققبهبررسیادب اتمربوطهپرداختهودراینراستا

اس ا

آموزشاالیمؤس اتسازوهارهایمالی،ات کرد،: یدیلکواژگان 

 

 مقدمه

ازجت اههاازمانسدردن ایدرحالتغ  ر،مدیری صح حمنابعمالییکیازه  دهایموفق       

آموزایاس اجایه چاکین   ههم ازانمناابعاختصااصداد ااد باهبناشیهاسازمان

آموزش،وهتچن نذهاوتدرهارب  اینمنابعجه دست ابیبهاهدافمشنصاد ،موفق  هر

ابهابارتیدیگرنهتنهام زانمنابعماالیاختصااصداد ااد باههندیمنظا آموزایرامشنص

 اباادیمآموزشمهماس ب کهمدیری صح حاینمنابعن زازاهت  ویژ ایبرخوردار

اااودیماماالیتنص صیهارهامالیوسازون تأمیهارهامالیااملسازویهارهاسازو

یواحادهاص صیاتوزیعمنابعماالیبا ناناصاروتنص صمشنصهنند نحو تنیهارهاسازو

آموزایبود وهموه ف،اکسالعتلوات کرداامالنآموزایدردروننظا آموزشرامشانص

هااییناههز(،ههدراینتحققمنظاوروجاو اختصااصداد ااد باههتاک1311)نادری،هندیم

ابااادیما،آموزش،حتای ا تی،خدماتدانشجوییوتنص صمبتنیبارات کاردهاوا تحص  ی،

                                                           

 (shaterykarim@yahoo.comدانشجویدهتریمدیری آموزایدانشگا تهران)1

دانشجویدهتریمدیری آموزایدانشگا تهران2
3
دانشجویدهتریمدیری آموزایدانشگا خوارزمی 
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آموزایبود واااملمؤس اتمنابعمالیموردن از نتأممشنصهنند نحو  نتأمسازوهارهای

ااودیموقفی،فروشوخدماتوسایرمنابعیدرآمدهادول ،یهاهتکاهریهوفی،

تع ا نااد هااآنرادست ابیبهاهدافیهههت  وه ف ا (ات کرد1002آرم ترانگ)

ادراینجامنظورازات کرد،نرخفارغالتحص  ی،نرخماندگاری،درگ ریداناشهندیماس ،تعریف

انرخفارغالتحص  یابارتازباادیمآموزوات کرددانشآموزان/دانشجویاندردانشگا یامدرسه

اااوندیما/جویانیاس ههموفقبهاخذمدرکتحص  یازموس هیادانشاگا م زاندانشآموزان

درصادوقا 160هااآنسالهابارتازاتارافرادیاسا هاهاخاذمادرک5نرخفارغالتحص  ی

انرخمانادگاریم زانایاسا هاهداناشآماوزان/(NCES, 2011)هشدیمسال(طول2معتول)

اااودیموبهصورتدرصدب انهنندیمدرمدرسه/دانشگا پافشاریجویاندربرنامهآموزایخود

ههبرنامهخودراههپای زگذاتهاروعاد اس راباموفق ا اودیمااملدانشآموزان/جویانی

 هننادیماجه اداماهبرناماهآموزاایخاودثبا ناا مجدداًودرپای زسالجاریهنندیمتتا 

(NCES, 2011 امشاره)هاای ا فعالم زانیاس ههدانشآموز/جوخودرادرگ ر1دانشآموز

منجرباهافازایشیاادگ ریوراادداناشآماوز/جاویتاًنهاهههندیمآموزایواجتتاایخاصی

منظورازات کردداناشآماوزان/دانشاجویانافازایشم اانگ نیتاًنهااو(NCES, 2011)اودیم

اباادیمندردروسمنت فیاهتانپ شرف تحص  ینتراتدانشآموزان/جویا

تنص صمنابعمالیبرات کاردیسازوهارها رتأث»(پژوهشیباانوان1311ازتیونادری)

16انجا دادنداایانپاژوهشدرم اان«آموزایدانشگاهی:مطالعهموردیدانشگا تهرانیهاگرو 

صورتگرف اروشتحق قهتایوازناوع1316-1310گرو آموزایدانشگا تهراندرباز زمانی

آمااریتح  الرگرسا ونویهااروشازهااداد تح   یبود اس اوباهمنظاورتح  ال-توص فی

تحق قنشااندادهاهدوساازوهااراصا ی؛دریافا هاییافتهالگوسازیچندسطحیاستفاد ادا

یهااگارو اهریهازدانشجویانمشروطوافزایشدانشجویانهاراناسیارادنوب دو درات کرد

م زانات کردآموزاین از رهاغمتآموزایاثرم تق مدارد،یعنیبهازایافزایشهرواحددراین

ایابدیمافزایش

سرمایهگذاریرویماندگاریدانشاجویان:تح  ال"(پژوهشیباانوان2002)2تاف-گان تر

رادر"خصوصییهادانشگا موس هونرخنگهداا وفارغالتحص  یدرهایینههزرگرس ونالگوی

ایانتحق اقنشااندادهاییافتهانجا دادا2001-2002دانشگا خصوصیدرباز زمانی350م ان

                                                           
1student engagement 

2Gansemer-Topf 
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مآب ب نااتباراتاختصااصداد ااد باهآماوزش،حتایا ا تای،گرانا هاایٔرابطههه:الف(

دانشگاهیونرخنگهداا وجودداا اب(رابطهایمنفیب نااتبااراتاختصااصداد ااد باه

1نگهداا برایموس اتیبااانتنااببااالخدماتدانشجوییونرخنگهداا وجودداا اج(نرخ

(باوداد(باهطاورمتوساط10/0)2(ب شترازنرخنگهداا برایموس اتیباانتنابپای ن16/0)

اتنااابپااای نپااولب شااتریصاارفگراناا هااایمؤس اااتانتنااابباااالدرق اااسبااامؤس ااات

دالر(5050دالردرمقابل11230آموزای)های  فعالدالر(2233دالردرمقابل1221دانشگاهی)

مآب ومعنیدارب نااتبااراتٔرابطهاو(هنندیمدالر(1212دالردرمقابل2052وحتای ا تی)

ٔرابطهاختصاصداد اد بهآموزش،حتای ا تیوگران هاونرخفارغالتحص  یوجودداا ا (

اد اد بهحتای ازموس هونرخفارغالتحص  یوجاودمنفیومعنیدارب نااتباراتاختصاصد

داا ا

یهادانشگا آیاااتباراتدولتیبرنرخفارغالتحص  یدر"(پژوهشیباانوان2001)3ژانگ

دولتیآمریکاباود وتحق اقازیهادانشگا انجا داداجامعهتحق قاامل"؟گذرندیم رتأثدولتی

برآوردب نموس های،اثراتثاب ،ومدلاثراتیهامدلآماریااملیهاروشنوعهتیبود اس ا

باود و1001-1000تاساالتحصا  ی1101-1002تصادفیبود اس اباز زمانیازسالتحص  ی

اینپژوهشنشاندادهه:الف(موس اتیههوجو هاییافتهااندبود اینتحق قازنوعفک یهاداد 

درصدافزایش%10 نرخفارغالتحص  یباالتریدارندابهطورمتوسطهنندیمدولتیب شتریدریاف 

اب(موس اتیدهدیمدرصدنرخفارغالتحص  یراافزایشFTE،0,52دروجو دولتیبهازایهر

تفاوتدر%10خفارغالتحص  یباالتریدارندابهطورمتوسطنرهنندیمههاهریهب شتریدریاف 

ماوردمؤس ااتدرنرخفارغالتحص  یمرتبطباوداج(وقتای0,12اهریهخوابگا باتفاوتیبرابربا

(افزایشوجو دولتی1005-1000سالهدو )2ههدرییهاآنبررسیبهدودستهتق  مادندیعنی

افازایشدرااتباارات%10نشااندادهاههاایافتههشوجو دولتیدااتند،هههایهاآندااتندو

وجالباینکهدرموس اتیهاهدهدیمنرخفارغالتحص  یراافزایشFTE0,16دولتیبهازایهر

منجرباهFTEدرصدهاهشااتباراتدولتیبهازایهر%10،برندیمازهاهشااتباراتدولتیرنج

اادیمرخفارغالتحص  یهاهشدرن0,65

                                                           
1high selectivity institutions 

2high selectivity institutions 

3Zhang 
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بررسایرابطاهبا نمناابعدرآمادیونارخفاارغالتحصا  یدر"(ن ازباه2011)1الوسون

پرداخا اجامعاهتحق اقاااملهتاه2001-2011درباز زماانی"پژوهشیدولتییهادانشگا 

آمااریماوردیهااروشپژوهشیدولتیآمریکابود وتحق قازنوعهتایباود اسا ایهادانشگا 

مورداستفاد یهاداد هتب تگیورگرس ونچندگانهبودایهاآزموناستفاد دراینپژوهشاامل

اینتحق قنشاندادهه:الف(ب نمنابعدرآمدیونرخهاییافتهااندبود دراینتحق قازنوعفک 

و310/0تیوجوددارد)بهترت بسالهرابطهمعنیدارومآب5سالهو2فارغالتحص  یدانشجویان

پژوهشیدولتیونرخفاارغالتحصا  ییهادانشگا (اب(ب ناهریهسرمایهگذاریاد در311/0

(اج(251/0و616/0سالهرابطهمعنیدارومآبتیوجوددارد)باهترت اب5سالهو2دانشجویان

ساالهرابطاه5فاارغالتحصا  یدانشاجویاناختصاصداد اد ازطرفدول ونارخیدالرهاب ن

نشاندادهایافتهسالهمعنیدارنبوداد(2(امااینرابطهبرایدانشجویان115/0مآبتیوجوددارد)

قاویباراینارخفاارغهاای نبادولتیاختصاصداد اد بهدانشاگا پا شیدالرهاههاهریهو

سالهه تندا5و2التحص  یدانشجویان

تاث رگاذاریبارنارخفاارغالتحصا  یازطریاق»(پژوهشیتح اناوان2012)2ادسپروم

خصوصیانگ  تانجدیدههب شازیهادانشگا درم ان«خصوصییهادانشگا تنص صمنابعدر

صاورتگرفا ا2002-2011صدموس هبودند،انجا دادانوعتحق قهتیبود ودرباز زماانی

ایانهااییافتهشفک بود وروشآماریبههاررفتهرگرس ونگا بهگا بودااینپژوهیهاداد 

دانشگا بانرخفارعالتحص  یرابطهوجودداا ،هایینههزتحق قبهنشاندادهه:الف(درهلب ن

(اج(621/0آموزایبرایهردانشجوونرخفارغالتحص  یرابطهوجاوددااا )هایینههزب(ب ن

/502خدماتدانشجوییبهازایهردانشجوبانرخفارغالتحص  یرابطهوجودداا )هایینههزب ن

منفیداا أرابطهحتای ازموس هبانرخفارغالتحص  یهایینههز(اد(و0

یهادانشگا موس هواخذمدرکدرهایینههزرابطهب ن"انوان(پژوهشیبا2002رایان)

مورداستفاد دراینتحق قازنوعفک یهاداد دانشگا بود اس ا350درم ان"مقطعهاراناسی

اینتحق قنشاندادهه:الف(ب نااتباراتاختصاصداد اد بهآموزشبانرخفارغهاییافتهبودندا

طهمآب ومعنیداروجودداا ،ب(ب نااتبااراتاختصااصداد ااد باهحتایا التحص  یراب

                                                           
1Lawson 

2Promades 
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ونرخفارغالتحص  یرابطهمآب ومعنیداروجودداا ،وج(ب نااتباراتاختصااصداد 1ا تی

 وجودنداا أرابطهاد بهخدماتدانشجوییبااخذمدرک

بارمانادگاریدانشاجویاندرمؤس ااتیب ترمال رتأث»(پژوهشیباانوان2005ت توس)

مؤس هصورتگرف وتحق قازنوعهتای351انجا دادااینتحق قدرب ن«ساله2یهادانشگا 

تحق قنشاندادهاهالاف(بااافازایشهاییافتهصورتگرف ا1005-1001بودههدرباز زمانی

اباهاباارتدیگارنارخمانادگاریرودیمم زاناهریهاحتتالماندگاریدانشجویاندردانشگا باال

ب شاتراسا ،هنندیممالیاستفاد  نتأمموس هایدرموس اتیههازاهریهبهانوانیکمنبع

ب شاتراسا ،ااانسب شاتریبارایFTEجوبهازیهردانشهاآنهایینههزب(موس اتیهههل

،یابادیمماندگاریدانشجویاندارند،ج(درموس اتیههمنابعمالیب شتریبهاموراداریاختصاص

 اانسماندگاریدانشجویانپای نتراس ا

 

 نتیجه گیری

بااتوانیمبودیمههآیاسؤالهتانطورههدرمقدمهتحق قااار ادمابهدنبالجواباین

هارهااگذاا وازطریقاینساازو رتأثاستفاد ازسازوهارهایمالیبرات کردواحدهایآموزای

آموزایرابهنحواثربنشیمدیری هردامؤس ات

یهاسازمانبرموفق  یااد موفق  تواندیمهاآنبیاکمنابعمالیوچگونگیمدیری 

ماالییهارهااماذهورقابالفهاماسا ،ساازویهاپژوهشورههازگذاربااداهتانطر تأثآموزای

آموزایباادابهابارتیدیگرازطریقیهاسازمانابزاریمناسببرایمدیری اثربنشدرتواندیم

آموزایرابهنحواثربنشایدرجها اهادافمؤس اتتوانیموتنص صمالین تأمیسازوهارها

ب شترهاآنذهراد موس اتیهههلبودجهدریافتییهاپژوهشتع  ناد پ شبرداباتوجهبه

اد اس ات کردبهتری)نرخفارغالتحص  ی،نرخمانادگاری،مشااره وپ شارف بهتار(رانشاان

منجارباهات کاردباااللزومااًنمنابعمالیهاافینشانداد اس دااتهاپژوهشاهتچن ناندداد 

،ب کهچ زییههدراینم اناحتتالموفق  راخ  یباالترخواهدبردچگاونگیوصارفاودینت

یواحادهادق الز درتنص صاینمنابع،یعنینحو وهموه فتوزیعمنابعمالیب ناناصارو

اباادیمآموزای،
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این  ههمعتوالًاودیمدید هاپژوهشا ههچ زیههدرب شتراینالبتهبایدتوجهدا

یکمع ار،بهانوانمآالنرخفارغالتحص  ی،نرخماندگاری،اخذمدرکوااابارایتصات مگ اری

آموزایدرنظارگرفتاهااد اسا ،درصاورتیهاهباادرنظارگارفتنیواحدهاراجعبهات کرد

آموزااییواحدهابهاطالااتجامعتریراجعبهات کردتوانیمب شتریبرایات کردیفاهتورها

دس یاف ا
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