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نوآوری در جذب منابع مالي :تأملي بر چالشهای مالي مدیران مدارس
دولتي
زهرا جليلي
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مرتضي طاهري
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چكيده
زمينه :اکثر مدارس در فعاليتهاي جذب منابع مالي شرکت ميکنند .این فعاليتها امري رایج در
مدرسه و به عنوان بخشي از کار مدیران تلقي ميگردد .افزایش فشارها براي ارائه خدمات با کيفيت
و کاهش منابع مالي مسئلهاي است که مدارس با آن مواجه هستند و ضرورت استفاده از فعاليتهاي
جذب منابع مالي را آشکار ميسازد.
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناسایي اهداف ،موانع موجود و راههاي بالقوه جذب منابع مالي
از دیدگاه مدیران و معاونان مدارس انجام شد.
روش :این پژوهش به روش کيفي انجام شد .براي گردآوري دادهها از مصاحبه نيمه ساختار یافته
با  9نفر از مدیران و معاونان با سابقه مدارس استفاده شد .براي تجزیه و تحليل دادهها از روش تحليل
محتوا و فرایند کدگذاري استفاده شد.
یافتهها :نتایج به دست آمده حاکي از آن است که ارائه خدمات آموزشي مهمترین هدف مدیران
از جذب منابع مالي بوده و پایگاه اجتماعي -اقتصادي خانواده و مهارتهاي ارتباطي مدیر به عنوان
اصليترین موانع این فعاليت ها هستند .همچنين اجاره فضاي مدرسه مهمترین راه بالقوه مدارس در
جذب منابع مالي شناسایي شده است.
نتيجهگيري :برآیند نتایج نشان ميدهد ،هدف مدیران از جذب منابع مالي بهبود کيفيت مدرسه
است .همچنين بيان شفاف برنامه هاي جذب منابع مالي همراه با عملکرد بدون ابهام مدرسه از عوامل
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باید مورد توجه مسئولين و محققين قرار گيرد .یکي از این مشکالت کمبود منابع مالي است

84

که آنان را در انجام فعاليتها و دستيابي به اهداف خود با مشکل مواجه کرده است .از یک

کليدي موفقيت این برنامهها است .مدیران مدارس با استفاده از خالقيت و نوآوري خود و با توجه به
شرایط ویژه مدرسه ميتوانند به طرح ریزي و استفاده از روشهاي جذب منابع مالي بپردازند.
واژههای کليدی :نوآوري در جذب منابع مالي ،چالش مالي مدرسه ،موانع تأمين منابع مالي.

پيشگفتار
مدارس داراي مسئوليتهاي خطيري در آموزش و پرورش هستند .آنها در پيشرفت و
توسعه همه جانبه و ارتقاي سرمایه انساني کشور در تمام حوزهها نقش حائز اهميتي دارند
(هوشيار و شيربگي .)1396 ،لذا شناسایي و رفع مشکالت مدارس در دستيابي به اهداف خود

سو بودجه پرداختي به مدارس از سمت دولت پاسخگوي نيازها و هزینههاي آنها نبوده و از
برر
سی
تأث
یر

سوي دیگر لزوم بهبود مستمر کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده توسط مدارس روز به روز
این مشکل را شدت ميبخشد .در دهههاي اخير با تغييرات صورت گرفته در زمينه تأمين
مالي و حرکت به سمت مدلهاي مالي خصوصي و مبتني بر بازار ،روشهاي مدیریت و

عوام

تأمين بودجه در مدارس نيز تغير یافته است .هر چند که پرداخت بودجه دولتي به مدارس

ل

همچنان به عنوان امري ضروري باید صورت گيرد ،اما تغييرات رخ داده باعث ایجاد شرایطي

فرد

براي تالش مدارس به استفاده از راههایي جهت جذب منابع مالي شده است و دیگر دولت به

یو
سازم
انی

تنهایي ارائه دهنده مستقيم آموزش محسوب نميشود (جرارد ،ساوج و اوکانور2017 ،1؛
دیوز و هانچکه.)2002 ،2

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Gerrard, Savage & O’Connor
2. Davies & Hentschke

مدرسه به عنوان یکي از اعضاي اصلي سازمان مدرسه نقش بسزایي در این زمينه دارا است و
با ایجاد و تداوم جریان نوآوري در مدرسه از رکود جلوگيري کرده و به کاهش و رفع
مشکالت کمک ميکند (قدم پور ،کوگاني و جعفري .)1393 ،مدارس در پاسخ به کمبود
بودجه و فشارهاي شدید جامعه در ارائه خدمات با کيفيت ،به طور فزایندهاي به جذب منابع
مالي روي آوردهاند .جذب منابع مالي به عنوان یک مکانيسم مبارزه با چالشهاي مالي
موجود است (بادي2017 ،1؛ پاسي -مادوکس .)2016 ،2مدارس طيف گستردهاي از روشها
را مورد استفاده قرار ميدهند و از راههاي خالقانه و نوآورانه به جذب منابع مالي ميپردازند.
این امر تالشهاي مدارس براي جبران کمبود منابع را تصدیق ميکند (وینتون و ميالني،3
 .)2017به طور کلي ،هدف اصلي از فعاليتهاي جذب منابع مالي استفاده از بودجههاي
خصوصي براي افزایش بودجه عمومي مدارس است (وینتون2018 ،4؛  .)2016عرضه

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

همه سازمانها براي بقا و پيشرفت نيازمند اندیشههاي نو و راهکارهاي تازه هستند .مدیر

85

خدمات غذایي و نوشيدني ،تکثير و نوشت افزار ،منابع درسي ،چاپ جزوات ،خدمات حمل برر
و نقل ،برگزاري اردو و نمایشگاه از جمله این روشها است که بدون شک درآمدزا هستند سی

(نادري .)1394 ،امروزه مدیران مدرسه در محيطهاي رقابتي شدیدي قرار دارند که براي

تأث

یر

یافتن راه حلهاي مشکالت نيارمند مهارتهاي بازاریابي و کارآفریني و براي تأمين نيازهاي

عوام

تحصيلي مدرسه خود مجبور به یادگيري برنامههاي جذب منابع مالي هستند .رهبر کارآفرین

ل

ميتواند با استفاده خالق از منابع خارجي ،دستيابي به اهداف و مأموریت مدرسه خود را

فرد

ممکن سازد (پاشيارد و ساویدز2011 ،5؛ تایر و شارت .)1994 ،6به طور کلي مدیران مؤثر از

یو

منابع خارجي جهت ایجاد تغيير و بهبود در مدرسه استفاده ميکنند (دینام.)2005 ،7
1. Body
2. Posey-Maddox
3. Winton & Milani
4. Winton
5. Pashiardis & Savvides
6. Thayer & Shortt
7. Dinham

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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86
برر
سی
تأث
یر

جذب منابع مالي توسط مدارس به صورت مستقل مسائلي مانند نارضایتي و سردرگمي
والدین ،عدم روشن بودن محل صرف وجوه دریافتي ،دشواري تصميمگيري انتخاب راههاي
جذب منابع مالي و موانع مختلفي در دریافت وجوه را به دنبال دارد .همچنين موجب افزایش
بار مسئوليت مدیر مدرسه ،گسترش نابرابريهاي آموزشي و افزایش احتمال سوء استفاده
برخي افراد ميشود .جذب منابع مالي به عنوان بخشي از مسئوليت مدارس جهت تکميل
بودجه دریافتي از سمت دولت در بيشتر کشورها پذیرفته شده تا از این طریق آموزش با
کيفيتتري ارائه دهند (مستري .)2016 ،1بروز نابرابريهاي آموزشي از واقعيتهاي انکار
ناپذیر این فعاليتها است .زیرا مدارسي که در مناطق با خانوادههاي با توانایي اقتصادي باالتر
هستند ميتوانند پول بيشتري کسب کنند .در نتيجه دانشآموزان این مدارس از امکانات
بيشتري نسبت به دانشآموزاني که در مدارس مناطق ضعيفتر قرار دارند برخوردار
مي شوند .با این حال جذب منابع مالي امري اجتناب ناپذیر براي مدارس دانسته شده است
(وینتون2018 ،؛ بال .) 2009 ،2جهت جلوگيري از بروز فساد احتمالي و اتالف منابع باید به
طور منظم بر فعاليتهاي مدارس نظارت شده و مکانيسمهاي کنترل مالي داخلي و خارجي
جهت اطمينان از صحت مسائل مالي مورد استفاده قرار بگيرد (مستري.)2016 ،
صرف نظر از بودجه دولتي ،مدارس بودجهاي را با تالشهایي که شامل فعاليتهاي

عوام

جذب منابع مالي ،دریافت شهریه و دریافت کمک است براي خود فراهم ميکنند .جذب

ل

منابع مالي فعاليتهایي است که توسط مدرسه تأیيد شده و براي جمع آوري پول یا منابع

فرد
یو
سازم

دیگر مورد استفاده قرار مي گيرد .منابع مالي جذب شده در راستاي تأمين نيازهاي مدرسه
بوده و ميتواند در داخل و یا خارج از مدرسه صورت گيرد .جذب منابع مالي یکي از

انی

راههایي است که والدین و جوامع ميتوانند از طریق آن مدارس خود را حمایت کنند .این

بر

فعاليتها همانند تمام فعاليتهایي که از آموزش حمایت ميکنند باید منعکس کننده

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Mestry
2. Ball

روشهاي متعددي براي جذب منابع مالي استفاده ميکنند .فروش محصوالت مختلف در
مدرسه یکي از محبوبترین روشهاي جمع آوري پول در طول سال است؛ زیرا از جمله
روش هایي است که نيازمند صرف زمان زیاد نبوده و داراي مزایاي دوگانه براي والدین
است .والدین با خرید محصوالت از مدرسه در عين حال که در فعاليتهاي مدرسه فرزند
خود مشارکت ميکنند از قيمت مناسب و مقرون به صرفه نيز برخوردار ميشوند (کروگر،2
 .)2007فروش مواد غذایي نيز به طور خاص یکي از رایجترین محصوالتي است در مدارس
به فروش ميرسد ،به طوري که پژوهشهایي به بررسي کيفيت مواد غذایي مورد استفاده در
برنامههاي جذب منابع مالي پرداختهاند (مثالً کيوبک 3و همکاران.)2009 ،
پژوهشهاي صورت گرفته نشان ميدهند که درآمدهاي مدارس به طور چشمگيري
متفاوت است .به عنوان مثال ،عوامل اجتماعي-اقتصادي ،رهبري مدرسه ،اندازه و ساختار

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

ارزشها و انتظارات از مدرسه باشد (راهنماي جذب منابع مالي .)2011 ،1مدارس از

87

مدرسه و ميزان مشارکت داوطلبانه بر جذب منابع مالي تأثيرگذار هستند .به همين دليل برخي برر
معتقدند فعاليتهاي جذب منابع مالي باعث ایجاد فرصتهاي نابرابر براي دانشآموزان در سی

مدارس مختلف ميشود (بادي2017 ،؛ تيونر ،مالن و صفایي -وایت .)2016 ،4در حالي که

تأث

یر

گوا و جانسون )2017( 5در پژوهش خود در پاسخ به این سوال که آیا جذب منابع مالي

عوام

موجب افزایش نابرابريهاي تحصيلي در مدارس ميشود ،به این نتيجه دست یافتند که

ل

جذب منابع مالي تنها نقش جزئي در ایجاد نابرابري در مدارس را دارد .تقریبا در تمام

فرد

مدارس ایاالت متحده امریکا فعاليتهاي جذب منابع مالي انجام ميشود (کروگر.)2007 ،

یو

فعاليتهاي جذب منابع مالي در حوزه آموزش مانند سایر حوزهها در حال رشد و حرکت به سازم
انی
1
6

سمت حرفهاي شدن هستند (کابوني و پراپر 2007 ،؛ لوي  )2004 ،با اینکه که اغلب مدیران

1. Fundraising guideline
2. Krueger
3. Kubik
4. Turner, Mullen & Safaii-Waite
5. Guo & Johnson
6. Caboni & Proper

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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88
برر
سی
تأث

ترجيح ميدهند این فعاليت ها را انجام ندهند اما همچنان جذب منابع مالي را موجب دستيابي
مدرسه به بازده باالتري ميدانند و منابع مالي را در جهت حمایت از فعاليتهاي مرتبط با
آموزش و تحصيل دانشآموزان استفاده ميکنند( .کروگر2007 ،؛ تيونر ،مالن و صفایي-
وایت )2016 ،به دو طریق جذب منابع مالي ميتوانند بر نتایج تأثير بگذارند .1 :منابع
آموزشي بيشتر به عنوان کتابهاي کتابخانه و منابع کالس درس ميتوانند نتایج را به طور
مستقيم افزایش دهند و  .2استفاده از منابع در دعوت سخنرانان ،امکانات ورزشي بهتر و  ...که
ممکن است نتایج رابه طور غير مستقيم بهبود بخشند (گوا و جانسون .)2017 ،وجود هدف
روشن ،داشتن برنامهریزي ،مشخص بودن شروع و پایان برنامهها ،سازگاري با اهداف و
قوانين مدرسه ،عدم آسيب به محيط یادگيري ،حمایت از پيشرفت دانشآموزان ،نظارت بر
فعاليت ها و ارائه گزارش شفاف منابع مالي از جمله مالحظات و اصول مهم در اجراي
برنامه هاي جذب منابع مالي است .همچنين ارائه گزارش ساليانه و مطلع ساختن جامعه مدرسه
در مورد نحوه و ميزان جذب منابع مالي و هرینههاي فعاليتهاي آموزشي از نکاتي است که
باید مورد توجه قرار بگيرد (راهنماي جذب منابع مالي2011 ،؛ کروگر .)2007 ،همچنين
مدیران مدارس باید توانایي مدیریت مالي وجوه حاصل از طرحهاي جذب منابع مالي را

یر

داشته باشند .مستري ( )2016به بررسي مسئله مدیریت مالي وجوه دریافتي مدارس پرداخته

عوام

است .نتایج این پژوهش حاکي از آن است که مدیران داراي مهارتهاي تخصصي مالي

ل

مانند بودجه بندي ،سازماندهي ،نظارت و کنترل ،ميتوانند با استفاده از وجوه دریافتي

فرد
یو
سازم
انی

موجب تسهيل ارائه آموزشهاي با کيفيت باال و هدایت مدرسه در دستيابي به اهداف
آموزشي شوند.
آشکار شدن دالیل نياز مدارس به منابع مالي یکي از راههاي اثربخش در کاهش

بر

نارضایتي والدین به شمار ميرود .چنانچه مدارس به صورت شفاف هزینههاي خود را بيان

خالق

کرده ،والدین نسبت به آنها آگاه شوند و بدانند که تأثير مستقيم بر کيفيت زندگي تحصيلي

یت
مدیرا
ن
….

1. Levy

راههاي امکان پذیر جذب منابع مالي و موانع موجود در این مسير نيز ميتواند در کاهش
مسائل مالي مدیران مدرسه موثر باشد.
در این پژوهش دالیل نياز مدارس به جذب منابع مالي ،روشهاي پيشنهادي مدیران با
توجه به قابليت هاي مدرسه و موانع و مشکالت پيش روي این برنامهها شناسایي شده است.
نتایج این پژوهش از یک سو ميتواند والدین را نسبت به هزینهها و مشکالت مدارس آگاه
کرده و در نتيجه موجب افزایش مشارکت والدین در امور مالي مدرسه شود .از سوي دیگر
با شناسایي قابليت هاي بلقوه مدارس در جذب منابع مالي احتمال فعليت بخشيدن به آنها را
از سوي مسئولين افزایش مي دهد .همچنين بررسي مشکالت مدراس در استفاده از روشهاي
جذب منابع مالي امکان رسيدگي و برطرف ساختن آنها را فراهم ميکند .در نهایت همه
موارد بيان شده در مسير استفاده موثرتر مدارس از طرحهاي جذب منابع مالي و افزایش

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

فرزندان خود دارد تا حد بسيار زیادي به مشارکت با مدرسه ترغيب ميشوند .شناسایي

89

وجوه دریافتي مدارس است تا از این طریق مدیران مدارس را در ارائه خدمات با کيفيت برر
بيشتر و دستيابي به اهداف تعيين شده یاري دهد .به طور خاص براي پاسخ به سؤالهاي زیر سی

انجام شد:

تأث

یر

 .1اهداف مدارس از جذب منابع مالي بيشتر چيست؟

عوام

 .2مشکالت و موانع موجود در جذب منابع مالي توسط مدارس چيست؟

ل

 .3چه راههایي جهت افزایش و تنوع بخشي جذب منابع مالي از دیدگاه مدیران و معاونان

فرد

مدارس وجود دارد؟

یو
سازم
انی

روش پژوهش

بر
خالق

به منظور بررسي عميق و دستيابي به تجارب مدیران و معاونان مدرسه در حوزه جذب یت

منابع مالي از روش پژوهش کيفي استفاده شده است .این پژوهش از نوع پژوهشهاي کيفي

مدیرا
ن
….
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اکتشافي بوده و به شناسایي دالیل نياز مدارس به جذب منابع مالي ،روشهاي بلقوه و موانع
موجود در این زمينه پرداخته است .دادهها از طریق مصاحبه با  9نفر از مدیران و معاونان
دبيرستان هاي شهر تهران که از سابقه باال و تجربه الزم برخوردار بودند ،گردآوري شد .از
مصاحبه هفتم یافته ها نشان دهنده تکرار و اشباع بود و پس از مصاحبه نهم ،کفایت دادهها
تشخيص داده شد .اطالعات افراد شرکتکننده در جدول  1ارائه شده است .نمونه پژوهش
نيز به منظور دستيابي به بيشترین اطالعات بر مبناي نمونهگيري در دسترس از ميان مدیران و
معاونان شهر تهران انتخاب شده است.
جدول  .1اطالعات شرکتکنندگان در مصاحبه
کد

پست سازماني

سابقه کار

نوع مدرسه

منطقه

1

معاون مدرسه

 25سال

هيئت امنایي

7

2

مدیر مدرسه

 26سال

هيئت امنایي

7

3

معاون مدرسه (بازنشسته)

 25سال

دولتي

4

برر

4

معاون مدرسه

 17سال

غيرانتفاعي

3

سی

5

مدیر مدرسه (بازنشسته)

 30سال

دولتي

7

تأث

6

معاون مدرسه

 23سال

شاهد

8

7

معاون مدرسه

 12سال

نمونه دولتي

4

8

مدیر مدرسه (بازنشسته)

 20سال

دولتي

1

9

مدیر مدرسه

 24سال

دولتي

7

90

یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی

به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز از ابزار مصاحبه نيمه ساختاریافته استفاده شده
است .مصاحبه داراي پنج سؤال باز پاسخ بود (شامل .1 :به چه علت مدارس به جذب منابع
مالي ميپردازند؟  . 2منابع جذب شده توسط مدارس به انجام چه اموري اختصاص داده

بر

ميشود؟  .3چگونه منابع مالي مدارس ميتواند بر ارتقاي کيفيت آنها تأثير بگذارد؟  .4چه

خالق

روشهایي جهت افزایش طرحهاي جذب منابع مالي مدارس وجود دارد؟ (غير از روشهاي

یت

مورد استفاده مدارس)  . 5مدارس در دستيابي به منابع مالي با چه مشکالت و موانعي مواجه

مدیرا
ن
….

فرعي پاسخ شرکتکنندگان پيگيري ميشد .براي بررسي روایي یافتهها از بررسي اعضا
استفاده شد .به این صورت که مجدداً کدهاي احصا شده و متن مصاحبه جهت بررسي براي
برخي از شرکت کنندهها ارسال شد .نظرات اصالحي شرکتکنندگان در متن مصاحبه و
کدهاي به دست آمده لحاظ شد.

یافتههای پژوهش
پس از ضبط و پيادهسازي متن مصاحبههاي انجام شده با مدیران و معاونان مدارس ،تجزیه
و تحليلهاي چندبارة داده هاي کيفي در سطح ،جمله و بند با استفاده از روش تحليل محتوا و

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

هستند؟) که در راستاي سؤاالت پژوهش طراحي شده بودند و در حين مصاحبه با سؤالهاي

91

نظریههاي زمينه اي در دو مرحله کدگذاري باز و محوري انجام شد .بر این اساس 15مورد
دليل نياز مدارس به جذب منابع مالي 10 ،مورد روش جذب منابع مالي و  11مورد به عنوان برر
سی

موانع موجود در این زمينه استخراج شد .پس از طبقهبندي کدهاي باز به دست آمده بر اساس

تأث

ویژگيهاي مشترک در نهایت  5دليل اصلي نياز مدارس به جذب منابع مالي 4 ،روش جذب

یر

اطالعات به دست آمده ارائه شدهاند.

ل

منابع مالي و  6مانع اصلي در جذب منابع مالي مدارس شناسایي شد .در جداول  3 ،2و  4عوام
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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92
برر
سی

سوال  .1اهداف مدارس از جذب منابع مالي بيشتر چيست؟
جدول  .2اهداف مدارس از جذب منابع مالي
مفاهيم

فراواني

درصد

ارائه خدمات آموزشي

9

100

نگهداري و تعميرات وسایل و ساختمان مدرسه

7

77

تأمين هزینههاي جاري

7

77

ارتقاء تکنولوژي مورد استفاده در مدرسه

5

55

اجراي فعاليتهاي فرهنگي

4

44

همان طور که پيشتر بيان شد روشن بودن دالیل نياز مدارس به جذب منابع مالي جهت
کاهش نارضایتي والدین و افزایش مشارکت آنها از اهميت ویژه اي برخوردار است .به
اعتقاد بادي ( ) 2017مدارسي که موفق به جذب منابع مالي بيشتر هستند ،در تمام برنامههاي
جذب منابع مالي ،درخواستهاي خود را براي یک مورد مشخص و هدفمند ارائه ميدهند
که بر اساس نيازهاي شناسایي شده در مدرسه است .این سوال نيز به دنبال شفافسازي هدف
مدارس از جذب منابع مالي بيشتر است .مدارس پول حاصل از جذب منابع مالي را در

تأث

برنامههاي مختلف و براي مقاصد متفاوت مورد استفاده قرار ميدهند .بسياري از مدارس از

عوام

منابع مالي براي خرید مواد و فعاليتهایي جهت غني سازي برنامه درسي ،احياي مدرسه،

ل

خرید تجهيزات ورزشي ،دعوت سخنرانان مهمان و برنامههاي علمي و ورزشي استفاده

فرد

ميکنند (وینتون .)2016 ،با توجه به نظرات مصاحبه شوندگان و نتایج استخراج شده از

یو

مصاحبهها ،ارائه خدمات آموزشي ،ن گهداري و تعميرات وسایل و ساختمان مدرسه ،تأمين

یر

سازم
انی
بر

هزینههاي جاري ،ارتقاء تکنولوژي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي از دالیل نياز مدارس به
جذب منابع مالي بيان شده است که هر یک مورد بحث قرار ميگيرند.

خالق

ارائه خدمات آموزشي :ارائه خدمات آموزشي با کيفيت ،عامل مهمي در اثربخشي مدارس

یت

است .بدون شک انجام فعاليت هاي آموزشي به مانند هر فعاليت دیگري ،نيازمند منابع مالي

مدیرا
ن
….

(نادري .) 1394 ،مدیران مدارس در راستاي ارتقاي کيفيت خدمات آموزشي همواره در
تالش هستند تا از این طریق موجبات تسریع پيشرفت تحصيلي دانشآموزان را فراهم کنند.
کيفيت خدمات آموزشي ارائه شده توسط مدرسه از نظر دانشآموزان و والدین از اهميت
باالیي برخوردار است و توجه به این موضوع در رأس امور مدیران قرار دارد .براي مثال یکي
از مدیران با سابقه در مورد نيروي کيفي ميگوید" :ميزان نيروي کيفي در آموزش و پرورش
کم است .معاون اداره وقتي براي یک کالس مدرسه معلم مشخص ميکرد برایش مهم نبود
که این معلم به ميزان کافي به آن درس تسلط دارد یا نه ،بلکه از نظر او مهم این بود که
کالس بدون معلم نباشد .من از نظر اخالقي به عنوان مدیر مدرسه مسئول هستم و مجبور
هستم خودم یک معلم با کيفيت بياورم تا آن درس را آن گونه که باید به دانشآموزان یاد
بدهد ".یکي دیگر از مدیران نيز معتقد بود که " یکي از مهم ترین موارد براي مدرسه همين
است که مردم کالس ها و معلم هاي کيفي را ببيند".

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

است و بدون آن امکان تدارک یا به خدمت گرفتن عوامل آموزشي ميسر نخواهد بود

93
برر

نگهداري و تعميرات وسایل و ساختمان مدرسه :ضرورت نگهداري و تعميرات وسایل و سی
تأث

ساختمان مدارس بر کسي پوشيده نيست .مدارس نوساز نيز در صورت بيتوجهي در این

یر

زمينه پس از گذشت چند سال فرسوده و مستهلک ميشوند .مدارس نيازمند منابع مالي

عوام

مشخصي براي تعميرات اساسي و جزئي مدرسه هستند .صرف نظر از اهميت تعمير و

ل

نگهداري مدارس از منظر اقتصادي و اتالف سرمایههاي مصرف شده ،مدیران براي

فرد

آمادهسازي مدرسه براي سال تحصيلي جدید و فراهمسازي فضاي مناسب تحصيل براي

یو

دانش آموزان مجبور به تعمير وسایل معيوب و انجام خدماتي همچون رنگ کردن دیوار سازم
انی

مدرسه هستند که خود نيازمند صرف هزینههاي قابل توجهي است .دیوارهاي کثيف و
زخمي ،وسایل گرمایش و سرمایش غير استاندارد و قدیمي ،سرویس بهداشتي و شيرآالت

بر
خالق

خراب ،حياط هاي بدون فضاي سبز از مواردي هستند که در طول سال تحصيلي مدیران به یت

طور مستمر مجبور به رسيدگي به آنها هستند .این اقدامات در باال بردن کارایي فضاي

مدیرا
ن
….
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94
برر
سی
تأث

آموزشي و ایجاد رضایتمندي در دانشآموزان از مدرسه موثر هستند (عظمتي ،صباحي و
عظمتي1391 ،؛ قدسي ،باللي و لطيفي پاک .)1396 ،یقيناً امکانات کالس درس بر یادگيري
دانشآموزان موثر هستند .عالوه بر کالس هاي درس ،راهروها ،حياط مدرسه و سایر بخش
هاي مدرسه نيز باید فضاهایي با طروات باشند .کودکان و نوجوانان نيازمند فضاي شاد هستند.
محيط شاد و سالم موجب رشد و شکوفایي افراد آن محيط ميشود .در چنين محيطي ،نه تنها
دانش آموزان بلکه معلمان نيز به موفقيت و انجام بهتر امور نزدیکتر هستند ،داراي انگيزه
باالتري هستند و همچنين برنامههاي آموزشي کارایي باالتري خواهند داشت (بارخدا و
همکاران1392 ،؛ فاضليان و عظيمي .)1393 ،یکي از مدیران در مورد شادابسازي فضاي
مدرسه اظهار داشت " :یک سال از طرف اداره براي سال تحصيلي جدید مجبور به
شادابسازي فضاي مدرسه بودیم .با توجه به پول موجود در مدرسه تنها توانستيم چند گلدان
خریداري کنيم و در طبقه همکف بگذاریم .اما فضاي مدرسه با چند گلدان شاداب
نميشود".
تأمين هزینههاي جاري :مدارس در تأمين هزینههاي جاري با مشکل مواجه هستند .مدیران
مدارس به دليل فشارهاي ناشي از مشکالت مالي ،قبل از توجه به مسئله آموزش به فکر تأمين

یر

هزینههاي جاري مدرسه هستند .یکي از علل نياز مدیران به استفاده از روشهایي براي جذب

عوام

منابع مالي ،هزینه هاي جاري مدرسه (مانند پول آب ،برق ،گاز ،مواد شوینده و  )...بوده که

ل

براي ادامه فعاليت مدرسه اقدامي ضروري است.

فرد
یو
سازم

ارتقاء تکنولوژي :در دهههاي اخير تغييرات گوناگوني در عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و آموزشي صورت گرفته است .به همين دليل مفهوم تعليم و تربيت نيز تغيير کرده و

انی

نمي توان با طرز تلقي گذشته به دانش آموزان و تربيت آنها نگریست .تحول علم و فناوري

بر

ضرورت ایجاد تحول در فرایند فعاليتهاي آموزشي را موجب شده است (بيدگلي ،نوروزي

خالق

و مقامي .)1397 ،امروزه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار نيرومندي براي

یت
مدیرا
ن
….

ارتقاء کيفيت و کارایي ،آموزش را از خدمتي کاربر به صنعتي سرمایهبر تبدیل نموده است.

عنوان یک اصل مهم در تمام کشورهاي پيشرفته پذیرفته شده است (پيرزاده .)1395 ،تبدیل
تمام مدارس به مدارس هوشمند از دستاوردهاي مهم توسعه فناوري اطالعات در برنامه
آموزش و پرورش است که آثار مثبتي در امر آموزش دارد .در ایران نيز مطابق برنامه
عملياتي وزارت آموزش و پرورش براي اجراي برنامه پنجم توسعه کشور ،تمامي مدارس
کشور باید تا پایان سال  1394در یکي از مراحل پنجگانه هوشمندسازي قرار ميگرفتند.
براي تحقق بخشيدن به این امر و در نهایت هوشمندسازي کامل ،انتظار حمایت و تأمين مالي
مدارس از سوي آموزش و پرورش وجود داشت .اما مطابق با پيشنویس سند راهبردي
مدارس هوشمند ( ،)1384طرح به طور مناسب از سوي مسئولين آموزش و پرورش به
خصوص در زمينه مالي پشتيباني نشده است .در این زمينه یکي از معاونان بيان ميکند" :چند
سال پيش بازرس وارد مدرسه ميش د و اگر مدرسه هوشمند نشده بود مدیر مدرسه را جریمه

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

استفاده از تکنولوژيهاي نوین آموزشي جهت تدریس در مدارس و مراکز آموزشي به

95

ميکرد .مدرسه اي که هيچ دریافتي ندارد باید با کدام پول مدرسه را هوشمند کند؟!" برر
درنتيجه مدیران در راستاي هوشمندسازي مدارس خود اجباراً باید به تأمين مالي از راه هاي سی

دیگري بيندیشند و از طریق جذب منابع مالي برنامههاي خود را پيش ببرند.

تأث

یر

اجراي فعاليتهاي فرهنگي :برخي از مدیران مدارس انجام فعاليتهاي پرورشي و فرهنگي

عوام

را نيز در طول سال تحصيلي مورد توجه قرار ميدهند .این مدیران به دنبال اجراي فعاليتهاي

ل

فرهنگي اثر بخش هستند .یکي از مدیران بازنشسته در این زمينه ميگفت" :از نظر تربيتي و در

فرد

برنامه هاي مناسبتي ما باید چند بار در سال سخنران دعوت کنيم .اما متأسفانه هيچ سرفصلي

یو

براي این بخش تعریف نشده و جایي دیده نشده است".

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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96

سوال  .2مشکالت و موانع موجود در جذب منابع مالي توسط مدارس چيست؟
جدول  .3موانع و مشکالت موجود در جذب منابع مالي مدارس
مفاهيم

فراواني

درصد

پایگاه اجتماعي -اقتصادي خانواده

9

100

مهارتهاي ارتباطي مدیر

9

100

ابهام در قوانين

8

88

اعتماد والدین به مدرسه

7

77

تفاوت ماهيت امور آموزشي و امور اقتصادي

6

66

دشواري رعایت عدالت آموزشي

4

44

پایگاه اجتماعي -اقتصادي خانواده :تفاوتهاي قابل مالحظهاي در زمينه اقتصاد و فرهنگ
خانوادهها ميان مناطق مختلف شهر وجود دارد .تفاوتهاي اقتصادي و فرهتگي از جمله

برر

موانع پيش روي مدارس در جذب منابع مالي است (وینتون و ميالني .)2017 ،این مسئله

سی

باعث ایجاد تفاوت در مقدار وجوه دریافتي مدارس شده و همچنين انرژي الزم جهت ارائه

تأث

درخواست و جمعآوري کمک هاي مالي را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد .اوليایي که

یر
عوام
ل
فرد

نسبت به نيازهاي تحصيلي فرزندان خود ،آگاهي و حساسيت بيشتري دارند و براي امور
تحصيلي و پرورشي فرزندشان اهميت بيشتري قائل ميشوند ،مشارکت در امور مدرسه را نه
تنها کاري اجباري تلقي نميکنند بلکه وظيفه خود ميدانند (قدسي ،باللي و لطيفي پاک،
1

یو

 .)1396کمکهاي مالي به طور مساوي در مناطق پراکنده نيست (بادي و بریز .)2016 ،

سازم

برخي از مدارس در جذب منابع مالي بيشتر از دیگران موفق هستند .مدارسي که در مناطق

انی
بر
خالق

ثروتمند قرار دارند ،ميتوانند به طور قابل مالحظهاي پول بيشتري نسبت به دیگران به دست
آورند (بادي2017 ،؛ وینتون .)2016 ،اقتصاد خانواده یکي از مهمترین عوامل موثر بر عدم

یت
مدیرا
ن
….

1. Body & Breeze

مصاحبهها تفاوت ميزان درآمد مدارس در مناطق مختلف به دليل توانایي مالي متفاوت
خانواده ها کامالً روشن بود .یکي از مدیران معتقد بود" :وقتي مردم خدمات مدرسه ما را
ميبينند که مثل مدارس غيرانتفاعي است به راحتي کمک ميکنند ".این در حالي است که
مدیر دیگري که در منطقه ضعيفتري مدیریت ميکرد ميگفت" :ما کالس فوق برنامه با
معلم با کيفيت برگزار ميکنيم ولي دانشآموزاني داریم که توان مالي شرکت در این
کالسها را ندارند".
مهارتهاي ارتباطي مدیر :مدارس موفق در جذب منابع مالي بر ایجاد روابط فردي با کمک
کنندگان تأکيد دارند و آن را در اولویت قرار ميدهند .زیرا تأکيد بر ایجاد روابط ،بودجه
مورد نظر را فراهم ميکند اما تأکيد بر بودجه هرگز باعث شکلگيري روابط نميشود و
تأمين مالي پایدار را فراهم نميسازد (بادي .)2017 ،کمبود مهارت و دانش براي جذب منابع

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

مشارکت اولياي دانشآموزان در امور مدرسه است (سبحاني نژاد و یوزباشي .)1392 ،در

97

مالي یکي از چالش هاي اصلي پيش روي مدیران و مسئوالن مدارس است .مدیراني که برر
توانایي برقراري ارتباط با اوليا دانشآموزان را دارند در زمينه جذب منابع مالي موفقتر سی

هستند .یکي از معاونان در این رابطه اظهار داشت" :مدیر مدرسه ما مدتي تمام ثبت نامها را
خودش انجام ميداد تا بتواند به خوبي تمام برنامهها و مسائل مدرسه را براي اوليا توضيح دهد
و با آنها ارتباط برقرار کند ".یکي از مدیران نيز با اشاره به ویژگيهاي مهم مدیران مدارس

تأث

یر
عوام
ل

اینگونه بيان کرد " :مدیر باید در برقراري ارتباط با مردم بسيار توانمد باشد ".یکي از معاونان

فرد

مدرسه ميگفت " :مدیراني که جلساتي براي ارائه درخواست کمک مالي برگزار ميکنند،

یو

پول بيشتري نسبت به سایر مدیران دریافت ميکنند".
ابهام در قوانين :شاید به نظر برسد که مدیران در برنامههاي جذب منابع مالي به صورت
سليقهاي عمل مي کنند .اما علت اصلي عملکردهاي متفاوت مدیران تفاوت تلقي آنها از

سازم
انی
بر
خالق

قوانين مربوطه است .بعضي از مدیران مواردي را به عنوان فعاليتهاي غير قانوني عنوان یت

ميکنند در حالي که مدیران دیگر چنين برداشتي ندارند .از نظر اکثر افراد مصاحبه شونده

مدیرا
ن
….
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98
برر
سی
تأث
یر

قوانين داراي ابهام است .چند نفر از مدیران و معاونان قوانين آموزش و پرورش را در این
زمينه "دست و پاگير" ميدانستد .لذا شفافسازي و یا اصالح قوانين مربوطه امري ضروري
به نظر ميرسد.
اعتماد والدین به مدرسه :ميزان شفافيت عملکرد مدیران ميتواند بستري را براي اعتماد یا
بياعتمادي به مدارس فراهم کند .یکي از مدیران ميگفت " :مدارس از نظر مالي شبهه
دارند .چون شفاف کار نميکنند ".مدیر دیگري معتقد بود" :زماني که والدین خدمات
مدرسه را ببينند و مطمئن شوند که نفع شخصي در این پولها نيست به مدرسه اعتماد و
کمک ميکنند ".از سوي دیگر اعتماد افراد به شدت به تجربه آنها وابسته است (قدسي،
باللي و لطيفي پاک .)1396 ،وجود سوء استفاده مالي در برخي از مدارس ،برنامههاي رها
شده و یا عدم تطابق حرف و عمل مسئوالن مدارس از جمله تجربياتي است که مانع اعتماد
والدین به مدارس ميشود.
تفاوت ماهيت امور آموزشي و امور اقتصادي :جو حاکم بر مدارس باید جوي غير مادي
باشد و تمام اقدامات مدرسه به منظور دستيابي به اهداف واالي تربيتي صورت بگيرد ،لذا
نميتوان از هر روشي براي جذب منابع مالي استفاده کرد .معاون یکي از مدارس در این
رابطه اظهار داشت" :کارهاي بسيار زیادي براي جذب منابع مالي ميتوان انجام داد ولي با

عوام

توجه به شرایط تربيتي مدرسه درست نيست که از هر روشي پول به دست آورد .همه

ل

ميگویند مدرسه را به مرکز تجاري تبدیل کردهاند و این خيلي بد است".

فرد
یو
سازم

دشواري رعایت عدالت آموزشي :یکي از مهمترین اصولي که باید مورد توجه مدارس قرار
گيرد ،مسئله عدالت آموزشي است .انگيزه هاي فردي از مشارکت در مسائل مالي مدرسه

انی

متفاوت است .گاهي ممکن است مشارکتهاي والدین باعث ایجاد انتظارات غير منطقي از

بر

آنها شده و یا به عاملي براي نفوذ افراد کمک کننده تبدیل شود (بادي .)2017 ،هرچند که

خالق

تعداد کمي از والدین در مقابل پرداخت پول توقعات غيرمنطقي از مدرسه طلب ميکنند ،اما

یت
مدیرا
ن
….

است.
سوال  .3چه راههایي جهت افزایش و تنوع بخشي جذب منابع مالي از دیدگاه مدیران و
معاونان مدارس وجود دارد؟
جدول  .4راههاي بالقوه جذب منابع مالي در مدارس
فراواني

درصد

مفاهيم
اجاره فضاي مدرسه

9

100

ارائه خدمات به دانشآموزان بعد از ساعت کار مدرسه

7

77

فروش محصوالت

7

77

تأسيس مرکز مشاوره

4

44

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

مواردي مثل نمره باال ،قبولي قطعي و یا حق دخالت در تصميمگيريهاي مدرسه بيان شده

99

با توجه به محدودیتهاي اقتصادي ،مدیران مدرسه باید به صورت خالقتر عمل کرنند .برر
اگر چه آنها در یک بازي قرار گرفتهاند که خود در تنظيم قوانين آن نقشي نداشتهاند ،اما سی

معتقدند که براي هدایت موفقيتآميز مدرسه و فراهم کردن کيفيت مورد انتظار نيازمند

تأث

یر

استفاده از مهارتهاي کارآفریني هستند .چرا که به نوعي مدارس سازمانهایي در حوزه

عوام

کسب و کار یادگيري محسوب ميشوند و در محيطي اقتصادي در حال فعاليت هستند.

ل

مدارس به شدت تحت تأثير محيط خود قرار ميگيرند و جهت ادامه فعاليتهایشان مجبور به

فرد

تعامل گسترده با محيط هستند .در نتيجه ،مدیران باید داراي توانایي کسب و کار باشند تا

یو

بتوانند به عوامل داخلي و خارجي پاسخ دهند (ميلر2018 ،1؛ پاشيارد و ساویدز.)2011 ،
در ایران نيز مدارس با محدودیتهاي اقتصادي شدیدي مواجه هستند .یکي از مدیران در
این زمينه اظهار داشت " :در طي این  10سالي که من مدیر بودم تا به حال یک بار هم سرانه

سازم
انی
بر
خالق

وارد مدرسه نشده است .پس مجبور هستيم که راهحلهاي دیگري پيدا کنيم که پول وارد یت
1. Miller

مدیرا
ن
….
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100
برر
سی
تأث

مدرسه بشود ".مدیر دیگري نيز معتقد بود" :مدیر واقعاً با آبروي خودش این مسئوليت را
ميپذیرد .از یک سو آموزش و پرورش هيچ پولي به مدرسه پرداخت نميکند و از سوي
دیگر مدیر مورد بازخواست قرار ميگيرد ".این مسئله بيانگر نياز شدید مدارس به استفاده از
روش هاي جذب منابع مالي است .مدیران به منظور دستيابي به اهداف و ارائه خدمات مورد
انتظار مجبور به جذب منابع مالي هستند .وجوه دریافتي از فعاليتهاي مدارس حمایت کرده
و آنها را در مسير رشد و پيشرفت قدرمندتر ميسازد .همچنين این امکان را براي مدارس
فراهم ميکند که با سرعت بيشتر به نيازها و اولویتهاي خود پاسخ دهند .در صورت
مدیریت صحيح منابع به دست آمده ،ميتوان دستيابي مدارس به عملکرد و نتایج آموزشي
بهتر را انتظار داشت.
در پاسخ به این سوال روشهاي بالقوه جذب منابع مالي توسط مدارس شناسایي شد .از
نظر افراد مصاحبه شونده مدارس قابليت اجراي برنامههاي بيشتري براي جذب منابع مالي را
دارند .از نظر آنها با اجاره فضاي مدرسه ،ارائه خدمات به دانشآموزان بعد از ساعت کاري
مدرسه ،فروش محصوالت توليدي و تأسيس مرکز مشاوره ميتوانند به منابع مالي بيشتري
دست پيدا کنند .هر یک از موارد بيان شده در ذیل مورد تحليل قرار گرفتهاند.

یر

اجاره فضاي مدرسه :هر یک از مدارس با توجه به امکانات و قابليتهاي خود ميتوانند از

عوام

طریق برنامههاي اجاره فضاي مدرسه مبالغ قابل توجهي از هزینههاي خود را تأمين کنند .به

ل

عنوان مثال برخي مدارس از امکانات ورزشي مناسبي برخوردارند و برخي داراي سالنهاي

فرد
یو
سازم

اجتماعات بزرگي هستند .به طور کلي تمام مدارس امکان اجاره کالسهاي خود براي
برگزاري آزمونهاي آزمایشي و کالسهاي مؤسسات مختلف را در خارج از ساعات مدرسه

انی

و به خصوص روزهاي تعطيل دارند .این روش مورد استفاده بسياري از دانشگاه ها در جذب

بر

منابع مالي است .یکي از مدیران پيشنهاد برگزاري دورههاي آموزش ضمن خدمت معلمان

خالق

در مدارس را مطرح کرد .همان گونه که این دورهها در مؤسسات آموزشي آزاد و دانشگاهها

یت
مدیرا
ن
….

برگزار ميشود ميتوان آنها را در مدارس اجرا کرد .یکي از مدیران در رابطه با اجاره

را هم با اجاره مدرسه درميآورم".
ارائه خدمات به دانشآموزان بعد از ساعت کاري مدرسه :مدارس ميتوانند برخي امکانات
مدرسه را بعد از ساعت کار مدرسه نيز در اختيار دانشآموزان قرار دهند .امکان استفاده از
کتابخانه ،فضاي ورزشي و اجراي برنامههاي مطالعاتي تحت نظارت مشاوران و معلمان
مدرسه از جمله مثال هاي قابل اجرا است .یکي از معاونان در این زمينه معتقد بود" :والدین
مدرسه را محيط امنتري نسبت به سایر محيطها ميدانند و از چنين طرحهایي استقبال
ميکنند".
فروش محصوالت :مدارس در کنار برگزاري نمایشگاههاي مناسبتي ميتوانند از فروش
محصوالت مختلف پول دریافت کنند .اما در حال حاضر فروش محصوالت در مدارس
قانوني نيست .بسياري از مصاحبه شوندگان در صحبتهاي خود به این مورد اشاره کردند.

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

فضاي مدرسه ميگفت " :اگر اختيار را به من بدهند هزینه مدرسه که هيچ ،هزینه کل منطقه

101

فروش محصوالت نه تنها براي مدرسه سودمند است بلکه براي اقتصاد خانواده ها نيز مفيد برر
خواهد بود .انجمن تأمينکنندگان و توزیعکنندگان کمک مالي )AFRDS( 1فروش سی

محصوالت را رویکردي مداوم و مؤثر براي جذب منابع مالي معرفي کرده است و گزارش

تأث

یر

ميکند که مدارس در هر سال با فروش محصوالت مصرفي محبوب ،تقریبا  2ميليارد دالر به

عوام

دست ميآورند و از آن در غنيسازي برنامههاي آموزشي استفاده ميکنند.

ل

تأسيس مرکز مشاوره :ارائه خدمات مشاوره به دانشآموزان و والدین توسط مشاوران زبده

فرد

مدرسه تقاضایي است که از سمت والدین مطرح ميشود .هرچند که اغلب مدارس چنين

یو

خدماتي را کم و بيش به صورت رایگان به والدین ارائه ميدهند اما تأسيس مرکز مشاوره و سازم
انی

فعاليت تخصصي در این زمينه ميتواند موجب خدمات با کيفيتتر و موثرتر گردد .یکي از
مدیران در این زمينه بيان ميکند" :خيلي از والدین درخواست چنين کاري را از من داشتهاند

بر
خالق
یت

1. Association of Fund-Raising Distributors & Suppliers

مدیرا
ن
….
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102
برر
سی
تأث

و واقعاً هم کار خوبي هست .ولي به دليل مسائل خستهکننده آموزش و پرورش من هنوز این
کار را پيگيري نکردهام".

بحث و نتيجهگيری
مدارس عمدتاً با کمبود منابع مالي مواجه هستند .رکود اقتصادي کشورها و کاهش
بودجه در سطح دولتي تأثير قابل توجهي بر بودجه مدارس دارد (تيونر ،مالن و صفایي-
وایت .)2016 ،اکثر افرادي که با آنها مصاحبه شد هرگز پولي از سمت دولت دریافت
نکرده بودند .کمبود بودجه و افزایش انتظارت از مدارس موجب تالش آنها در جذب منابع
مالي بيشتر شده است (وینتون و ميالني .)2017 ،بدون شک جذب منابع مالي اولين نگراني و
مسئله مدیران مدرسه نيست ،اما به دليل فشارهاي مالي موجود به طور فزایندهاي مجبور به
انجام فعاليتهاي جذب منابع مالي هستند .لذا اکثر مدارس در فعاليتهاي جذب منابع مالي
شرکت ميکنند .این فعاليتها به عنوان امري عادي در زندگي مدرسه پذیرفته شده است.
اگرچه جذب منابع مالي در مقياس کوچک صورت ميگيرد اما بخش بزرگي از زندگي

یر

مدرسه را تشکيل ميدهد (بادي .)2017 ،جذب منابع مالي بيشتر ،نيازمند کار سختتري از

عوام

سوي مدیران است  .بيان روشن و قانع کننده دالیل نياز مدارس به منابع مالي بسيار حائز

ل
فرد
یو
سازم

اهميت بوده و عاملي جهت موفقيت این فعاليتها محسوب ميشود (بادي و بریز.)2016 ،
دالیل نياز مدارس شهر تهران بر اساس مصاحبههاي صورت گرفته با مدیران و معاونان با
تجربه  .1ارائه خدمات آموزشي  .2نگهداري و تعميرات وسایل و ساختمان مدرسه  .3تأمين

انی

هرینههاي جاري  .4ارتقاء تکنولوژي مورد استفاده در مدرسه و  .5اجراي فعاليتهاي

بر

فرهنگي شناسایي شده است .همان گونه که پيش تر بيان شد هدف اصلي از جذب منابع

خالق

مالي دستيابي به آموزش با کيفيتتر است .اکثر موارد ذکر شده تأثير مستقيم بر بهبود کيفيت

یت
مدیرا
ن
….

مدرسه دارند .نتایج پژوهش ها نيز نشان ميدهند عوامل محيطي ،امکانات ،تجهيزات و منابع

.)1395
با توجه به مزایاي جذب منابع مالي و تسهيل دستيابي به اهداف مدرسه ،شناسایي موانع و
مشکالت موجود در این مسير جهت کاهش و رفع آنها ضروري است .1 .پایگاه اجتماعي-
اقتصادي خانواده  .2مهارتهاي ارتباطي مدیر  .3ابهام در قوانين  .4اعتماد والدین به مدرسه
 .5تفاوت ماهيت امور آموزشي و امور اقتصادي و  .6دشواري رعایت عدالت آموزشي،
موانع شناسایي شده موثر در جذب منابع مالي هستند .برخي از موانع تا حدودي قابل کنترل
هستند .مدیران مدارس باید مهارتهاي ارتباطي خود را تقویت کنند و مسئوالن در انتصاب
مدیران این ویژگي را مورد توجه قرار دهند .اصالح و ابهام زدایي قوانين در زمينه مسائل و
اختيارات مدرسه در امور مالي ميتواند بسياري از مشکالت را برطرف سازد .مدارس
ميتوانند اطمينان حاصل کنند از روشهایي استفاده ميکنند که با قوانين مغایرت ندارد .لذا

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

بر کيفيت آموزش موثر هستند (پاهنگ ،مهدیون و یاریقلي1396 ،؛ ميرغفوري و همکاران،

103

ميتوانند روشها و برنامههاي جذب منابع مالي را به صورت شفاف براي والدین توضيح برر
دهند و آنها را در ضرورت نياز به منابع بيشتر قانع سازند .همراهي چنين اقدامي با بروز نتایج سی

مثبت عيني مثل فراهم شدن تکنولوژي بيشتر مدرسه ،افزایش اعتماد والدین به مدارس را به

تأث

یر

دنبال خواهد داشت .مدیران با هوشياري و رعایت اصول جذب منابع مالي مانند سازگاري با

عوام

اهداف مدرسه و عدم آسيب به محيط یادگيري ،ميتوانند مشکالت حاصل از تفاوت بين

ل

امور آموزشي و امور اقتصادي را به حداقل برساند .همچنين در مقابل هرگونه اقدامي که

فرد

عدالت آموزشي مدرسه را به خطر مياندازد مقاومت کنند.

یو

مدارس براي تأمين نيازهاي خود از روشهاي متعددي براي جذب منابع مالي استفاده سازم
انی

ميکنند .استفاده از منابع خصوصي در مدارس دولتي و بازاریابي ،پدیدهاي است که در
سراسر جهان در حال وقوع است (وینتون و ميالني .)2017 ،در اصل مدارس براي برخورد

بر
خالق

مناسب با چالشهایي که روزانه با آنها مواجه ميشوند باید نوآور ،مجرب ،خالق و داراي یت

توانایي کسب و کار باشند (ميلر .)2018 ،نتایج تحقيقات نيز وجود رابطه معنادار ميان

مدیرا
ن
….
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خالقيت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع مالي را تأیيد کرده است (هاشمي،
 .)1393مدیران و معاونان مدارس راه هایي جهت جذب منابع مالي بيشتر را توصيه کردند که
شامل .1 :اجاره فضاي مدرسه  .2ارائه خدمات به دانشآموزان بعد از ساعت کار مدرسه .3
فروش محصوالت و  .4تأسيس مرکز مشاوره است .هرچند که روش موفقيت آميز و
پيشنهادي جذب منابع مالي یک مدرسه لزوماً همان نتایج را در سایر مدارس ندارد ،اما به
عنوان تجربيات موفق و پيشنهادهاي قابل اجرا ميتواند سودمند باشند (تيونر ،مالن و صفایي-
وایت .)2016 ،استفاده از هر یک از روشها بر اساس ميزان مشارکت والدین و توانایي مدیر
و مسئوالن مدرسه در اجراي آنها ميتواند نتایج متفاوتي داشته باشد .والدیني که از شرایط
اقتصادي خوبي برخورداند و نسبت به محيط تحصيل فرزندان خود حساس و براي آن ارزش
قائل هستند ،مدارسي را که براي فرزندانشان ميخواهند توليد ميکنند (پاسي -مادوکس،
 .)2016لذا جذب منابع مالي مزایاي جمعي را براي همه دانشآموزان در یک کالس یا
مدرسه فراهم ميکند .حتي اگر بعضي از والدین در فعاليتهاي جذب منابع مالي مدرسه
شرکت کنند تمام دانشآموزان از نتایج مثبت آن برخوردار ميشوند (وینتون و ميالني،
.)2017
به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که مدارس به منظور دستيابي به اهداف و ارائه خدمات

عوام

مورد انتظار مجبور به جذب منابع مالي هستند .وجوه دریافتي از فعاليتهاي مدارس حمایت

ل

کرده ،آنها را در مسير رشد و پيشرفت قدرمندتر ساخته و موجب ميشود که با سرعت

فرد
یو
سازم

بيشتري به نيازها و اولویتهاي خود پاسخ دهند .مدارس براي استفاده از برنامههاي جذب
منابع مالي باید نيازهاي خود را به صورت صریح و شفاف بيان کنند و عملکرد و

انی

هزینههایشان براي والدین هيچ گونه ابهامي نداشته باشد .در اصل شفافيت عملکرد مدارس و

بر

برقراري ارتباط صحيح با والدین موفقيت برنامههاي جذب منابع مالي را تا حدودي تضمين

خالق

مي کند .اما جذب منابع مالي به تنهایي کافي نبوده و تنها در صورت مدیریت صحيح منابع به

یت
مدیرا
ن
….

دست آمده ،ميتوان دستيابي مدارس به عملکرد و نتایج آموزشي بهتر را انتظار داشت.

شد تبيين و تفسير تجربي نتایج با محدودیت مواجه شود .همچنين دشوار بودن هماهنگي
انجام مصاحبهها به دليل مشغله زیاد مدیران و معاونان مدارس از جمله مشکالت روند
پژوهش بوده است.
بر اساس یافتههاي پژوهش پيشنهاد ميشود راههاي بلقوه شناسایي شده در اندازههاي محدود
در سطح مناطق تهران اجرایي شود .همچنين دوره هاي آموزشي مورد نياز براي مدیران
مدارس و والدین تدوین گردد تا از این طریق موانع قابل کنترل در جذب منابع مالي تا حد
امکان کاهش یابد.
سپاسگزاری :پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبائي است.
نویسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از تمامي عزیزاني که ما را در اجراي این پژوهش یاري
رساندهاند تشکر و قدرداني نمایند.

نوآوری در جذب منابع مالی :تأملی بر چالشهای مالی مدیران...

تحقيقات مشابه اندک در این زمينه و ویژه بودن شرایط زمينهاي کشورهاي مختلف موجب
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بارخدا ،سيد جمال ،احمدي ،اقبال ،محمدي ،ناهيد وخورشيد پور ،زهرا .)1392( .نقش مدیریت عوام
فضاهاي آموزشي مدارس در یاددهي -یادگيري دانشآموزان ،پژوهش هاي علوم انساني ،ل
فرد
.26-9 ،)29(5
بيدگلي ،زهرا اشرف السادات ،نوروزي ،داریوش و مقامي ،حميد رضا .)1397( .تأثيرفناوري هاي
هوشمندسازي مدارس برخالقيت دانش آموزان ،ابتکار و خالقيت در علوم انساني،)4(7 ،

.262-241
پاهنگ ،نظام الدین ،مهدیون ،روح اله و یاریقلي ،بهبود .)1396( .بررسي کيفيت مدارس و شناسایي

یو

سازم
انی
بر
خالق

عوامل موثر بر آن :پژوهش ترکيبي .دو فصلنامه علمي پژوهشي مدیریت مدرسه -173 ،)1(5 ،یت
.193
مدیرا
ن
….
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پيرزاده ،وحيد .)1395( .امنيت رواني در فضاهاي آموزشي ،نشریه شباک.18-9 ،)14/4(2 ،
سبحاني نژاد ،مهدي و یوزباشي ،عليرضا .)1392( .بررسي موانع خانوادگي مشارکت اولياي
دانشآموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان .پژوهش هاي آموزش و یادگيري،)3(20 ،
.378-362
عظمتي ،حميدرضا ،صباحي ،سمانه و عظمتي ،سعيد .)1391( .عوامل محيطي موثر بر رضایتمندي
دانشآموزان از فضاي هاي آموزشي .نقش جهان.42-32 ،)2(2 ،
فاضليان ،پوراندنخت و عظيمي ،صابر .)1393( .بررسي دیدگاه هاي معلمان در مورد چگونگي

شاداب سازي مدارس با توجه به استاندارد هاي کالبدي طراحي فضاهاي آموزشي ،پژوهش-
هاي تربيتي.61-41 ،)29(1 ،
قدم پور ،عزت ال ،کوگاني ،نيلوفر و جعفري ،حسن .)1393( .بررسي رابطة بين سبکهاي تفکر و
خالقيت مدیران مدارس متوسطه ،ابتکار و خالقيت در علوم انساني.157-141 ،)3(4 .
قدسي ،علي محمد ،باللي ،اسماعيل و لطيفي پاک ،ندا .)1396( .بررسي تأثير عوامل اجتماعي موثر

بر ميزان مشارکت اوليا در امور مدارس همدان .فصلنامه علمي پژوهشي توسعه اجتماعي،
.108-81 ،)1(12
ميرغفوري ،سيد حبيب اله ،شعباني ،اکرم ،محمدي ،خدیجه و منصوري محمد آبادي ،سليمان.
( .)1395شناسایي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر بهبود کيفيت خدمات آموزشي با استفاده از

عوام

رویکرد تلفيقي ویکور فازي و مدل سازي ساختاري تفسيري ( .)ISMنشریه علمي پژوهشي

ل

آموزش و ارزیابي.33-13 ،)34(9 ،

فرد

نادري ،ابوالقاسم .)1394( .ماليه آموزش .تهران :دانشگاه تهران.

یو

هاشمي ،احمد .)1393( .بررسي رابطه بين خالقيت مدیران مدارس و عملکرد آنان در جذب منابع

سازم
انی
بر
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مالي در شهرستان مالرد .فصلنامه رهبري و مدیریت آموزشي.162-147 ،)3(8 ،
هوشيار ،فاطمه و شيربگي ،ناصر .)1396( .ارزیابي عملکرد مدیران مدرسه ها از دیدگاه معلمان بر

اساس رویکرد کارت امتيازي متوازن ( )BSCمطالعه موردي (مدرسه هاي شهر مریوان).
نوآوري هاي مدیریت آموزشي.86-67 ،)1(46 ،

... تأملی بر چالشهای مالی مدیران:نوآوری در جذب منابع مالی
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