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 چکیده 
ها در پیشرفت و توسعه همه جانبه و های خطیری در آموزش و پرورش هستند. آنمدارس دارای مسئولیت    

خصوص در زمینه تامین ارتقای سرمایه انسانی کشور نقش حائز اهمیتی دارند. لذا رفع مشکالت مدارس به 

مالی از جمله اهدافی است که باید مورد توجه مسئولین و محققین قرار گیرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی 

های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری دادهیشی است. بوده و بر حسب روش پژوهش، پیما

به دست آمده است. همچنین برای رسیدن به هدف این پژوهش،  85/0شده و ضریب آلفای کرونباخ برای آن 

ش مولفه تقسیم شده است. جامعه آماری این پژوه 3متغیر مربوط به تامین مالی مدارس در نظر گرفته و به  30

گیری آن به شکل تصادفی باشد و روش نمونهشامل مدیران و معاونین مدارس در سطح استان کردستان می

آزمودنی تعیین گردیده است. همچنین برای تجزیه و  100بوده است و تعداد آن با استفاده از فرمول کوکران 

های از روش تحلیل عاملی پرسش استفاده شده است و با استفاده SPSSافزار ها از نرمتحلیل آماری داده

سازی مدارس بیشترین دهد که خصوصینتایج حاصل از پژوهش نشان می پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.

 گذارند.تاثیر و مشارکت مالی اولیا کمترین تاثیر را بر تامین مالی مدارس می

 

 

 سازیلت، خصوصیتامین مالی، مشارکت مالی اولیا، تخصیص بودجه دو کلید واژگان:

 

                                                           

 ایران. ندج، سن،  علمی گروه حسابداری دانشگاه کردستان هیات عضو -1

        Email: r.jamei@uok.ac.ir                                                                                نویسنده مسئول:             *

 ایران. ندج، سن، شگاه کردستانحسابداری دانکارشناسی ارشد  -2

 ایران. ندج، سن، شگاه کردستانحسابداری دانکارشناسی ارشد  -3

 100-117صفحات: 



  101 1399 تابستان ،دوم شماره، هشتمدوره                                                     فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 مقدمه

آموزش و پرورش همواره ارتباط نزدیکی با پیشرفت جوامع داشته و در اغلب کشورها نظام     

امروزه به علت افزایش تقاضا برای  توجه به اقتصاد مبتنی بر دانش در اولویت خاصی قرار دارد.

ردن تحصیالت برای فرزندان ها به فراهم کاز طریق رشد سریع جمعیت، گرایش خانواده آموزش

خود و درآمد نسبتاً بیشتر افراد با تحصیالت باال نسبت به سایر افراد جامعه و همچنین برخورداری 

از حقوق اجتماعی و رشد روز افزون فناوری اطالعات و کاربرد و استفاده آن در زندگی روزمره و 

های آموزشی، بودجه در نظام تر از همه محدودیت عمومی منابع مالی و کسری ساختاریمهم

های جدی در سراسر جهان بحث چگونگی تامین مالی در نظام آموزشی را به عنوان یکی از بحران

  (Ahmadi, and at al, 2016).آورد در بحث آموزش بشمار می

شود که به کمک آن منابع مالی مانند تامین منابع مالی آموزش و پرورش به فرآیندی اطالق می

یابد. در واقع تامین مالی آموزش و های مالیاتی به منظور تاسیس و مدیریت تخصیص میدرآمد

شود و همچنین در برخی از مواقع شامل پرورش معموال به مقاطع ابتدایی و متوسطه محدود می

ها، نظام آموزش و برخالف برخی از سازمان (.(Nafisi, 2001شود دبستانی نیز میمؤسسات پیش

ر آید. زیرا بهای شایسته و دارای منافع عمومی بشمار میترین نظامنوان یک از اصلیپرورش به ع

آموزان خود به عنوان تولیدکنندگان، سرمایه انسانی و خالف مشتریان دیگر خدمات، دانش

نتیجه  کنند. درآیند که عالوه بر خودشان برای جامعه هم مطلوبیت فراهم میاجتماعی بشمار می

اشد بهای تازه میبرای پیشرفت و بقا نیازمند راهکارها و اندیشه های دیگرمانند سازمان این سازمان

(Entezari and Mahjoub, 2013).  گویی به مشکل کمبود مدارس برای پاسخبا این حال امروزه

شود به ها وارد میبودجه و فشارهایی که از سوی جامعه درخصوص ارائه خدمات با کیفیت به آن

 ,Body, at al 2017; Posey and Maddox). اندفزاینده به جذب منابع مالی روی آوردهطور 

های مختلفی را برای جبران این کمبود منابع مالی بکار ها و سازوکارنتیجه مدارس راه در (2016

 Winton and)آورند های خالقانه و نوآورانه را به وجود میای از روشگیرند و طیف گستردهمی

Milani, 2017).  ساز و کارها در تامین منابع مالی بر حسب وضعیت با این حال بکارگیری این

ای هکمی و کیفی نظام آموزشی، سطوح تحصیلی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از مولفه

در کشور ما به ویژه در مقاطع ابتدایی و متوسطه  هایی باشد.ها و تفاوتتواند شباهتدیگر می

ی منابع مالی مورد نیاز مطرح است. اما طی چند سال اخیر، کنندهترین تامینبه عنوان مهم دولت

با توجه به حجم زیاد تقاضا برای آموزش، سهم منابع غیر دولتی در این بخش به تدریج افزایش 

 .دباشهایشان میای از مخارج آموزشی متوجه افراد و خانوادهاکنون سهم قابل توجهیافته است و هم

 ها جا که آموزش و پرورش از جمله موضوعات با اهمیت در زندگی بسیاری از افراد و خانوادهاز آن
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ی تامین منابع مالی آموزش و پرورش یکی از چالش های مهم نتیجه نحوه شود، درمحسوب می

د اشبها( و عرضه کنندگان )مؤسسات دولتی و غیر دولتی( میبین متقاضیان )افراد و خانواده

(Khanaziz and Aminbidokhti, 2016).  بنابراین آموزش و پرورش برای توسعه و پیشرفت و

ها به ابزارها و راهکارهای مشخصی نیاز دارد. با توجه به این که در پاسخگویی به مسائل و چالش

های  حلهای متعددی را در این زمینه بکار گرفته است اما راهطول تاریخ آموزش و پرورش راهکار

اند به همین دلیل برای حل این مشکل باید به دنبال اتخاذ شده کارایی و اثربخشی الزم را نداشته

نتیجه  در  .(Nategh Golestan and Zarei Hossein Abad, 2016) کارهای جایگزین بودراه

ع مومی منابامروزه تامین مالی آموزشی به علت تقاضای فزآینده برای آن از یک سو و محدودیت ع

های متعددی در مالی این بخش، از سوی دیگر با مشکل مواجه گشته است. در ایران پژوهش

زمینه تامین مالی مدارس صورت گرفته است. اما به عوامل موثر بر تامین مالی مدارس در استان 

ا توجه ببنابراین  بندی هر یک از عوامل اثر گذار پرداخته نشده است.کردستان و همچنین اولویت

ی به اهمیت موضوع تامین مالی در آموزش و پرورش و همچنین رفع مشکالت موجود در زمینه

بندی عوامل موثر بر تامین مالی در استان کردستان تامین مالی، این پژوهش به بررسی اولویت

 پرداخته است.
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش     

آیند و همواره نقش بسزایی در آموزش ه شمار میهای آموزشی بترین نظاممدارس یکی از اصلی  

و پروش دارند. بنابراین شناسایی و رفع مشکالت مدارس برای دستیابی به اهداف آموزشی باید 

اشد که بمورد توجه مسئولین و محققین قرار گیرد که یکی از این مشکالت کمبود منابع مالی می

رو کرده است. از اهداف مورد نظر خود با مشکل روبه ها و دستیابی بهها را برای انجام فعالیتآن

باشد و ضرورت های آموزشی نمیجا که بودجه پرداختی توسط دولت پاسخگوی نیازها و هزینهآن

بهتر شدن کیفیت ارائه خدمات آموزشی توسط مدارس بیش از پیش افزایش یافته است لذا  

جذب منابع مالی توسط  .(Gerrard at al, 2017) اهمیت رفع این مشکل دو چندان شده است

مدارس خود باعث به وجود آمدن برخی از مسائل مانند: نارضایتی والدین، عدم شفافیت مصارف 

گیری برای انتخاب یک راه مناسب برای جذب منابع وجوه دریافتی و همچنین دشواری تصمیم

یت مدیران در مدارس و همچنین ها است که خود باعث افزایش بار مسئولمالی از بین سایر راه

شود. اما با این حال جذب منابع مالی توسط مدارس افزایش احتمال سؤ استفاده برخی از افراد می

آید تا از این روی آموزش با های تکمیل بودجه دریافتی از سوی دولت بشمار میخود یکی از راه

کند که بروز بیان می Mestry (2016) .(Winton, 2018)  تری از سوی مدارس ارائه شودکیفیت
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ی آید زیرا، مدارسهای انکار ناپذیر در زمینه تامین مالی بشمار میهای آموزشی از واقعیتنابرابری

ول توانند پهایی با توان اقتصادی باال در آن حضور دارند میاند که خانوادهکه در مناطقی بنا شده

تر قرار دارند کسب کنند. بنابراین مشارکت اولیا بیشتری نسبت به مدارسی که در مناطق ضعیف

تواند به عنوان یکی از راهکارها برای جذب منابع مالی توسط مدارس به با توان اقتصادی باال می

نتیجه برای جلوگیری از فسادهای احتمالی و اتالف منابع مالی در مدارس باید به  حساب آید. در

های مالی داخلی و خارجی جهت اطمینان بیشتر از کنترلهای آن نظارت و طور منظم بر فعالیت

هدف اصلی  Winton (2018)بنا به گفته  (Mestry, 2016).از صحت مسائل مالی استفاده گردد 

باشد و های خصوصی برای افزایش بودجه عمومی میاز جذب منابع مالی استفاده از بودجه

های مالی موجود به حساب ی مقابله با چالشهمچنین جذب منابع مالی به عنوان یک مکانیسم برا

ریزی، داشتن برنامه Body, at al (2017) ; Posey and Maddox (2016) . همچنینآیدمی

 آموزان و حمایترسانی به محیط یادگیری دانشها، عدم آسیبمشخص بودن شروع و پایان برنامه

های مالی از جمله اصول مهم در اجرای ها و شفافیت گزارشها و نظارت بر فعالیتاز پیشرفت آن

ه ها از نحوهای سالیانه و مطلع ساختن خانوادهآید. همچنین ارائه گزارشهای مالی بشمار میبرنامه

آموزان از نکاتی های آموزشی دانشهای انجام شده بابت فعالیتو میزان جذب منابع مالی و هزینه

بگیرد. در نتیجه مدیران مدرسه باید توانایی مدیریت  است که باید در این راستا مورد توجه قرار

 (Mestry, 2016).های حاصل از جذب منابع مالی را داشته باشند مالی وجوه حاصل از طرح

ها است که تحت عنوان توانایی و نوع نگرش مدیران یکی از بعدهای سرمایه انسانی در شرکت

 ,Demerjianی طبق گفته Haj Karimi, and at al, (2011)شود بندی میدارایی نامشهود طبقه

at al, (2013)  مدیران به علت داشتن توانایی ذاتی و قدرت تجزیه و تحلیل باال، درک بیشتری از

ی جذب منابع ها و نحوهها در رابطه با سیاستآنبینی  نتیجه پیش شرایط حال و آینده دارند و در

 ت.مالی از کیفیت باالتری برخوردار اس
تحت عنوان نوآوری در جذب منابع مالی در خصوص  Jalili and Taheri (2018)در پژوهشی    

 دهدها نشان میآن های مالی در مدارس دولتی پرداختند. نتایج حاصل از پژوهشتأملی بر چالش

ها نشان که هدف مدیران از جذب منابع مالی بهبود کیفیت مدارس است و همچنین نتایج آن

های جذب منابع مالی همراه با عملکرد بدون ابهام مدرسه کلید ه بیان شفاف برنامهدهد کمی

هاست و مدیران مدارس با استفاده از خالقیت و نوآوری خود و با توجه به موفقیت این برنامه

 Winton. های جذب منابع مالی بپردازندریزی و استفاده از روشتوانند به طرحشرایط مدرسه می

and Milani (2017)  در پژوهشی به بررسی حمایت از سیاست، نابرابری و جذب سرمایه برای

ها حاکی از آن بود که برای ارئه الزامات اساسی آموزش هزینه مدارس پرداختند. نتایج پژوهش آن
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 Goa and تواند ایفای نقش کند.سازی مدارس تنها دولت میو پرورش و حمایت از خصوصی

Johnson (2017)  های مالی مدرسه و نتایج پژوهشی تحت عنوان مزیت غیر منصفانه و تواناییدر

 های تحصیلیآموزان در پاسخ به این سوال که آیا جذب منابع مالی موجب افزایش نابرابریدانش

یافتند که جذب منابع مالی تنها نقش جزئی در  شود یا خیر به این نتیجه دستدر مدارس می

در پژوهشی به بررسی مسئله مدیریت مالی  MESTRY (2016)ارس را دارد. ایجاد نابرابری در مد

وجوه دریافتی مدارس پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدیران دارای 

 توانند با استفاده ازدهی، نظارت و کنترل میبندی، سازمانهای تخصصی مالی مانند بودجهمهارت

های با کیفیت باال و هدایت مدرسه در دستیابی به اهداف رائه آموزشوجوه دریافتی سبب تسهیل ا

به بررسی اینکه علل نامطلوب چیست و  Body and Brace (2016)در پژوهشی  آموزشی شوند.

جه نتی پرداختند.چگونه می توانند از آنها در به دست آوردن منابع مالی موفق استفاده کنند؟ 

آوری و جذب سرمایه انیکه مدارس ابتدایی به طور فعاالنه بر جمعپژوهش حاکی از آن بود که زم

 Posey and Maddoxکنند. های خود سرمایه گذاری میدر زمان و مهارت ،کنندتمرکز می

های مالی در مدارس آوری کمکسازی و جمعدر پژوهشی به بررسی والدین، خصوصی (2016)

دهد که والدین دارای مزیت ها نشان میآن وهشدولتی در ایاالت متحده پرداختند. نتایج پژ

توانند از لحاظ مالی به حمایت و بهبود مدارس دولتی که برای فرزندانشان انتخاب اقتصادی می

در پژوهشی به بررسی Nategh Golestan and Zarei Hossein Abad (2016) اند بپردازند.کرده

های منابع تامین مالی شمالی در زمینه شیوهبندی نگرش مدیران مدارس استان خراسان اولویت

ا نشان هنتایج حاصل از پژوهش آن آموزش و پرورش با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی پرداختند.

های تامین مالی آموزش و پرورش به ترتیب مشارکت مالی اولیا، دهد که به ترتیب از بین روشمی

سازی ، احداث مدارس غیرانتفاعی و خصوصیتخصیص بودجه توسط دولت، همچنین عوامل وقف

 مدارس بر تامین مالی مدارس تاثیر دارند.

به بررسی سازوکارهای تامین منابع مالی  Khanaziz and Aminbidokhti (2016)در پژوهشی 

دهد ها نشان میدر بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آن

بودجه مورد نیاز آموزش از بودجه عمومی دولت در هر دو وضعیت موجود و که سازوکار تامین 

نیز در پژوهشی به   Entezari & Mahjub (2013)مطلوب دارای بیشترین اهمیت بوده است.

بررسی انتخاب سازوکار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی پرداختند. 

د که بهترین سازوکار تخصیص منابع مالی در دنیا پرداخت ها نشان دانتایج حاصل از پژوهش آن

در پژوهشی  باشد.وام مشروط بر درآمد به دانشجویان در چارچوب بازار خدمات آموزش عالی می
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Maleki (2013)  به بررسی تطبیقی منابع مالی )غیر دولتی( آموزش و پرورش ایران با سیزده

دهد که مشارکت مردم و اشکال ژوهش نشان میکشور جهان پرداخته است. نتایج حاصل از پ

ها و های داوطلبانه، مدارس مستقل یا آزاد در سازمانمختلف از قبیل پرداخت شهریه، کمک

اند. در پژوهشی درصد بخشی از منابع مالی را تشکیل داده 50-40های اقتصادی با میانگین بنگاه

Entezari (2011) های دولتی از رویکرد تامین مین مالی دانشگاهتحت عنوان ارائه الگویی برای تا

ها استفاده کرده است. نتایج حاصل از پژوهش مالی مبتنی بر اهداف ستاده و تحلیل پوششی داده

-های دانشگاه، جایگزین مناسبدهد که رویکرد تامین مالی به مثابه پیش خرید ستاندهنشان می

-تر از الگوهای قبلی میها مطلوبدر چارچوب تری برای رویکرد جاری است و الگوی ارائه شده

بری و بازدهی های پولی و مالی دولت بر بهرهبا بررسی اثرات سیاست Kazemi (2011) باشد.

ی دولت در بخش آموزش آموزشی آموزش و پرورش، به این نتیجه دست یافت که افزایش بودجه

 آموزان و کاهشم، افزایش جذب دانشآموز به معلو پرورش در افزایش کیفیت، کاهش نسبت دانش

 ترک تحصیل رابطه مثبتی دارد.

 

 های پژوهش پرسش

های موثر بر تامین مالی مدارس در بعد مشارکت مالی اولیا شامل چه مواردی مولفه (1

 باشد؟می

ی دولت شامل چه مواردی های موثر بر تامین مالی مدارس در بعد تخصیص بودجهمولفه (2

 باشد؟می

سازی مدارس شامل چه مواردی موثر بر تامین مالی مدارس در بعد خصوصی هایمولفه (3

 است؟
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 در نتیجه مدل پژوهش حاضر به شکل زیر می باشد:

  

 

  

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شناسایی پژوهشروش

باشد. این پژوهش از نظر هدف و ماهیت کاربردی و بر حسب روش پژوهش، پیمایشی می   

رد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است و پرسشنامه مورد های موداده

استفاده در پژوهش بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 

گیری آن به شکل باشد و روش نمونهمدیران و معاونین مدارس در سطح استان کردستان می

آزمودنی تعیین گردیده است.  100با استفاده از فرمول کوکران تصادفی بوده است و تعداد آن 

 3متغیر مربوط به تامین مالی در نظر گرفته و به  30همچنین برای رسیدن به هدف پژوهش 

سازی مدارس تقسیم شده مولفه شامل؛ مشارکت مالی اولیا، اختصاص بودجه دولت و خصوصی

و با استفاده از روش تحلیل عاملی  SPSSافزار ها از نرمهمچنین برای تجزیه و تحلیل داده

 .های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته استپرسش

 

 های پژوهشیافته

در این پژوهش با توجه به نوع پژوهش و هدف آن، جهت تجزیه و تحلیل اطالعات نهایی و تقلیل 

ی استفاده شده است، ها، از روش تحلیل عاملبندی آنها و همچنین اولویتتعداد متغیرها به عامل

نتیجه جهت اجرا روش تحلیل عاملی چهار مرحله وجود دارد که به اختصار به توضیح هر یک  در

 پرداخته شده است؛

 

 تامین مالی

 خصوصی سازی

 تخصیص بودجه

 مشارکت مالی
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 های همبستگی مربوطهها و فراهم ساختن ماتریسگردآوری داده مرحله اول:

ینه نظری پژوهش، ی کتب و مقاالت متعدد و بر اساس مبانی و پیشدر این مرحله پس از مطالعه

های ارائه شده در زمینه تامین مالی مدارس در نظر گرفته و استخراج ترین عوامل و شاخصمهم

شده و شناخت جامعی نسبت به مفاهیم، ابعاد، متغیرها و رویکردها بدست آمده است. در نتیجه 

 برای تحلیل و سوال در پرسشنامه نهایی قرار داده شده است و از نتایج حاصل از پرسشنامه 30

-ها استفاده شده است. از آن جا که سواالت از مقیاسهای در برگیرنده این شاخصاستخراج عامل

ای همند بودن، مبادرت به استفاده از طیف لیکرت شد و به ترتیب برای گزینههای نسبی بهره

 ه است.در نظر گرفته شد 1،2،3،4،5های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم، رتبه

 

 های اولیهمرحله دوم: استخراج عامل

است  متغیرهایی از خطی ترکیب ایجاد متغیرها، تقلیل یا سازیخالصه معمول هایروش از یکی

 به تجزیه یا عاملی تحلیل دهند. روش می اختصاص خود به را تغییرات واریانس بیشترین که

 پیچیده روابط و زیاد متغیرهای بین از تا است ساخته فراهم محققان برای را امکان ها اینعامل

 عاملی، اصلی تکنیک تحلیل اهداف از یابند. با این حال یکی دست الگو این به میان آنها علیّ

 باشد.می داده ابعاد کاهش

 
 بارتلت و KMO آزمون. 1 جدول

           

گیری است و تناسب نمونه مجاز بررسی این در عاملی تحلیل بدانیم اینکه در این پژوهش، برای

برادری  که شاخص کفایت نمونه KMOمحاسبه شده است. اندازه  KMOبرقرار است، آماره 

  کند.می مقایسه جزیی مقادیر با را مشاهده گیهمبست مقادیر شود، شاخصی است که،خوانده می

 تحلیل برای نظر مورد های داده باشد 1 به نزدیک باشد و 5/0شاخص باالی  این مقادیر چنانچه

 KMOنتیجه در جدول شماره یک نتایج مربوط به آزمون  مناسب هستند. در عاملی کافی و 

باشد، می 5/0به دست آمده و باالی  70/0آورده شده است. با توجه به این که مقدار این شاخص 

درجه  مقدارآماره مقدار  آزمون

 آزادی

  معناداری

KMO 702/0 - - -  

  000/0 435 248/2159 - بارتلت
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ی انتخابی برای تحلیل عاملی مناسب بوده و از کفایت الزم توان نتیجه گرفت که حجم نمونهمی

 ماتریس بودن معنادار  و اهمیت ارزشیابی در این پژوهش برای  برخوردار است. همچنین

 معناداری سطح ایج این آزمون اگراستفاده شده است. با توجه به نت بارتلت آزمون از همبستگی،

 است. عاملی( مناسب ساختار )مدل برای عاملی تحلیل باشد، درصد 5 از کوچکتر بارتلت آزمون

همچنین در آزمون بارتلت فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند    

عنادار است و حداقل و رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطالعات م

شرایط الزم برای تحلیل عاملی وجود دارد. در نتیجه در جدول شماره یک، نتایج حاصل از آزمون 

 0/000بارتلت آورده شده است که بنابر نتایج به دست آمده مقدار سطح معناداری این آزمون برابر 

توان بیان کرد که تحلیل عاملی برای باشد، در نتیجه میمی 05/0باشد که مقدار آن کمتر از می

 ساختار مدل عاملی مناسب بوده است.

 
 مدارس یمال نیتام بر موثر عامل سه شده نییتب کل انسیوار مقدار. 2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

شود در جدول شماره دو، نتایج مربوط به واریانس کل تبیین شده برای همان طور که مشاهده می

دهد که متغیرهای عامل موثر بر تامین مالی مدارس آورده شده است. این جدول نشان می 3هر 

واریانس مورد نظر را ها چند درصد از توانند به چند عامل تبدیل شوند و این عاملموجود می

باشد. در نتیجه با توجه به نتایج دهنده روایی سواالت نیز میدهند و نشانتبیین و پوشش می

سازی مدارس با مقدار واریانس ی خصوصیتوان بیان کرد که مولفهبدست آمده از این جدول می

ین مالی مدارس دارد. بیشترین درصد واریانس کل را از بین سایر عوامل موثر بر تام 183/50کل 

کمترین درصد واریانس کل را از بین  453/18همچنین مشارکت مالی اولیا با مقدار واریانس کل 

 باشد.عوامل موثر بر تامین مالی مدارس دارا می

 

 واریانس  عامل  ردیف 

مشارکت   1

 مالی اولیا

 453/18 

تخصیص   2

 بودجه دولت

 067/36 

خصوصی   3

 ارسسازی مد

 183/50 
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 چرخش برای بدست آوردن یک جواب نهایی و تفسیر آن مرحله سوم:
 مکسیوار روش به یینها افتهی چرخش سیماتر .3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3عامل 2عامل 1عامل  متغیر ردیف

   683/0 1متغیر 1

   حذف 2متغیر 2

   575/0 3متغیر 3

   721/0 4متغیر 4

   700/0 5متغیر 5

   515/0 6متغیر 6

   760/0 7متغیر 7

   763/0 8متغیر 8

   712/0 9متغیر 9

   575/0 10متغیر 10

  حذف  11تغیرم 11

  677/0  12متغیر 12

  796/0  13متغیر 13

  حذف  14متغیر 14

  636/0  15متغیر 15

  707/0  16متغیر 16

  817/0  17متغیر 17

  732/0  18متغیر 18

  621/0  19متغیر 19

  623/0  20متغیر 20

 497/0   21متغیر 21

 728/0   22متغیر 22

 462/0   23متغیر 23

 660/0   24تغیرم 24

 حذف   25متغیر 25

 550/0   26متغیر 26

 791/0   27متغیر 27

 حذف   28متغیر 28

 790/0   29متغیر 29

 حذف   30متغیر 30
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 های خاصی بر رویها را بهتر تفسیر کنند، دوران و تبدیلها روابط میان دادهبرای اینکه مولفه  

ها به یک عامل ویژه یا حتی به نجام می پذیرد. در بسیاری از موارد که تعدادی از متغیرها اعامل

هایی به وجود ها بستگی دارد، تفسیر عوامل مشکل خواهد بود؛ از این رو، روشتعدادی از عامل

 تر عوامل شود. در نتیجه با توجه بهآمده است که بدون تغییر میزان اشتراکات باعث تفسیر ساده

ها بعد های عاملی هریک از متغیرباشد بارها میدهنده ماتریس مولفهجدول شماره سه، که نشان

 ها وهای عاملی، ضریب همبستگی متغیراز چرخش )با روش واریمکس( نشان داده شده است. بار

 هادهند که هر عامل شامل کدام متغیرعوامل هستند. در این جدول، بارهای عاملی دقیقاً نشان می

ا هتوان وجوه مشترکی را بین این متغیرهای مربوط به هر عامل میباشد. با مقایسه متغیرمی

های درون هر بعد از بیشترین میزان بدست آورد. بدین ترتیب سعی شده است ضمن اینکه آیتم

 همبستگی با یکدیگر برخوردار باشد، میزان همبستگی مابین ابعاد مختلف به کمترین میزان خود

کاهش داده شود. در اینجا الزم است اشاره شود که برخی از پژوهشگران به منظور پژوهش درباره 

و  3/0ها، ضرایب باالتر از گذاری عاملها و نیز دستیابی به تعاریف و نامماهیت روابط بین متغیر

)عامل تصادفی(  را مهم و بامعنا دانسته و ضرایب کمتر از این حدود را به عنوان صفر 4/0باالتر از 

ایم. بدیهی را معنادار در نظر گرفته 4/0اند که ما در این پژوهش ضرایب باالتر از در نظر گرفته

تر باشد، نفوذ آن پرسش در بیان ماهیت عامل مورد نظر است که هر چه بار عاملی پرسش زیاد

ه در توان بیان کرد کبیشتر است. در نتیجه با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره سه، می

 763/0ی اول )مشارکت مالی اولیا( متغیر شماره هشت با مقدار بین متغیرهای مربوط به مولفه

دارای کمترین مقدار بار عاملی از بین  515/0بیشترین بار عاملی و متغیر شماره شش با مقدار 

 دو این متغیر به علت پایین رهی اول را دارا است. در رابطه با متغیر شمامتغیرهای مربوط به مولفه

( نسبت به سایر متغیرها حذف گردید. همچنین از بین 4/0بودن مقدار بار عاملی )کمتر از 

 817/0ی دوم )تخصیص بودجه دولت(، متغیر شماره هفده با مقدار متغیرهای مربوط به مولفه

ی کمترین مقدار بار عاملی دارا 621/0دارای بیشترین بار عاملی و متغیر شماره نوزده با مقدار 

باشند. و نیز از بین متغیرهای مربوط به مولفه دوم متغیرهای یازده و چهارده به علت پایین می

اند. همچنین در بین متغیرهای مربوط به ( حذف شده40/0ها )کمتر از آن بودن مقدار بار عاملی

دارای بیشترین  791/0مقدار مولفه سوم )خصوصی ساری مدارس( متغیر شماره بیست و هفت با 

داری کمترین مقدار بار عاملی  497/0مقدار بار عاملی و متغیر شماره بیست و یک با مقدار 

باشد و از بین متغیرهای مربوط به مولفه سوم متغیرهای بیست و پنج، بیست و هشت و سی می

  اند.  ( حذف شده4/0به علت پایین بودن مقدار بار عاملیشان )کمتر از 
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 گذاریهای عاملی و استفاده از آنها در تحلیل بیشتر نامساختن مقیاس مرحله چهارم:

 هاعامل

اد های عاملی زیها با بارگذاری یک عامل نوعاً مبتنی بر بررسی دقیق پژوهشگر از آنچه متغیرنام

عیت مشترکی را ها و این که چه واقها بر اساس تعریف متغیرگیرند است. در واقع عاملاندازه می

های صورت گرفته در مورد هر عامل به شوند. در پژوهش حاضر، تحلیلگذاری میسنجد ناممی

وان تروشنی مبین نقش موثر هر کدام از این عوامل در تامین مالی مدارس است. بدین ترتیب می

ی عنوان عاملنتیجه گرفت که هر کدام از این عوامل با توجه به اولویت اهمیت خود به درستی به 

 است. موثر بر تامین مالی مدارس در نظر گرفته شده

 

 عامل اول: مشارکت مالی اولیا
 ایاول یمال مشارکت. 4 جدول

    

متغیر که یک  10با  87/0و مقدار آلفای کرونباخ  453/18این عامل با کمترین درصد واریانس 

ها حذف شده است، به نام مشارکت مالی اولیا متغیر آن به دلیل همبستگی پایین با سایر متغیر

، متغیر میزان رضایت 4به نتایج به دست آمده از جدول شماره  گذاری شده است. با توجهنام

 بار عاملی شرح متغیر ردیف

 683/0 وضعیت مالی خانواده 1 1

 575/0 میزان تحصیالت والدین 3 2

 721/0 رکتتبلیغ و ترویج فرهنگ مشا 4 3

 700/0 آگاه کردن خانواده از مشکالت و نیازهای آموزش و  5 4

 515/0 ها در مدیریت مسائل مالیدرگیر کردن خانواده 6 5

 760/0 هامنزلت شغلی خانواده 7 6

 763/0 میزان رضایت والدین از عملکرد مدارس 8 7

 712/0 فعالیت جدی انجمن اولیا در تربیت فرزندان 9 8

 575/0 جذب معلمین و مربیان با تجربه 10 9
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دارای بیشترین مقدار بار عاملی و متغیر درگیر  763/0والدین از عملکرد مدارس با مقدار بار عاملی 

دارای کمترین مقدار بار عاملی  515/0ها در مدیریت مسائل مالی با مقدار بار عاملی کردن خانواده

 باشد.می

 

 وم: تخصیص بودجه دولتعامل د
 دولت بودجه صیتخص. 5 جدول

 

متغیر که دو متغیر آن  10با  77/0و مقدار آلفای کرونباخ  067/36این عامل با مقدار واریانس  

ذاری گها حذف شده است، به نام تخصیص بودجه دولت نامایر متغیربه دلیل همبستگی پایین با س

سازی ، میزان درآمد حاصل از خصوصی5شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره 

دارای بیشترین مقدار بار عاملی و متغیر میزان مازاد تجاری با مقدار بار  817/0با مقدار بار عاملی 

 باشد.ی کمترین مقدار بار عاملی میدارا 621/0عاملی 

 

 

 

 

 

 بار عاملی شرح متغیر ردیف

 677/0 یاتیدرآمد مال زانیم 12 1

 796/0 یدرآمد نفت زانیم 13 2

 636/0 یمتیاندازه نرخ تورم ق 15 3

 707/0 دولت نسبت به آموزش و پرورش دگاهینوع د 16 4

 817/0 یسازیحاصل از خصوص درآمد زانیم 17 5

 732/0 هاارانهیمنابع حاصل از هدفمند کردن  18 6

 621/0 کشور یمازاد تجار زانیم 19 7

 623/0 سطح نظارت دولت 20 8
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 سازی مدارسعامل سوم: خصوصی
 مدارس سازییخصوص. 6 جدول

 

 10با  87/0و مقدار آلفای کرونباخ  183/50رین درصد واریانس کل، یعنی این عامل با بیشت   

-متغیر که سه متغیر آن به علت همبستگی پایین با سایر متغیرها حدف شده است، به نام خصوصی

، متغیر 6گذاری شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول شماره سازی مدارس نام

دارای بیشترین مقدار بار عاملی  791/0رات قانونی با مقدار بار عاملی بکارگیری نظارت جدی و مقر

دارای کمترین مقدار بار  497/0و متغیر عملکرد مدیریت مدارس خصوصی با مقدار بار عاملی 

 باشد.عاملی می

با توجه به کلیه موارد ذکر شده، سه عامل بدست آمده از نتایج پژوهش به عنوان مهمترین    

توان به ترتیب و بر اساس میزان تاثیرگذاری به صورت ر بر تامین مالی مدارس را میعوامل موث

  183/50سازی مدارس با واریانس کل شکل زیر نشان داد. با توجه به نتایج پژوهش متغیر خصوصی

گذارد، سپس متغیر تخصیص بودجه داده شده به مدارس بیشترین تاثیر بر تامین مالی مدارس می

باشد، همچنین مشارکت بر تامین مالی مدارس اثر گذار می 067/36با واریانس کل  توسط دولت

 گذارد.کمترین تاثیر را بر تامین مالی مدارس می 453/18مالی اولیا با 

 

 

 بار عاملی شرح              متغیر ردیف

یمدارس خصوص تیریعملکرد مد 21 1  497/0  

یمدارس خصوص زاتیامکانات و تجه 22 2  728/0  

ینامه مدارس خصوصو فوق بر یتیبرنامه ترب 23 3  462/0  

ینوع نگاه جامعه نسبت به مدارس خصوص 24 4  660/0  

کارکنان یمناسب برا یایحقوق و مزا 26 5  550/0  

یو مقررات قانون ینظارت جد یریبکارگ 27 6  791/0  

-دانش یسازمتنوع جهت آماده یهاآزمون یبرگزار 29 7

 آموزان

790/0  



114 سرادم یلام نیمات رب رثوم لماوع یدنب تیولوا 
  

 گیریبحث و نتیجه

های آموزشی نقش بسزایی در آموزش و پروش دارند. ترین نظاممدارس به عنوان یکی از اصلی   

ها و باالتر بودن جایگاه اجتماعی افراد تحصیل همیت بحث آموزش در خانوادهامروزه به علت ا

 رد گیری افزایش یافته است.کرده در سطح جامعه افزایش تقاضا برای آموزش به شکل چشم

نتیجه این نظام آموزشی به منظور پاسخگویی به کمبود بودجه و فشارهای شدید جامعه در ارائه 

نگی بحث چگواست. بنابراین ای به جذب منابع مالی روی آورده فزاینده خدمات با کیفیت، به طور

آورد. های جدی در سراسر جهان بشمار میتامین مالی در نظام آموزشی به عنوان یکی از بحران

 ها از اهمیتهای مناسب جهت تامین مالی مدارس و مقابله با این بحراننتیجه بکارگیری روش در

بندی عوامل موثر بر تامین باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر اولویتیای برخوردار مویژه

ر د دهد کههای پژوهش نشان میباشد. نتایج حاصل از یافتهمالی مدارس در استان کردستان می

سازی مدارس متغیر بکارگیری نظارت جدی و مقررات قانونی با مقدار بار عاملی بحث خصوصی

 497/0تغیر عملکرد مدیریت مدارس خصوصی با مقدار بار عاملی بیشترین تاثیر و م 791/0

گذارد. همچنین در بحث بودجه تخصیص داده شده به کمترین تاثیر را بر تامین مالی مدارس می

 817/0سازی با مقدار بار عاملی مدارس توسط دولت متغیر میزان درآمد حاصل از خصوصی

 با مقدار بار عاملی متغیر میزان مازاد تجاری کشور بیشترین تاثیر را بر تامین مالی مدارس و

گذارد. همچنین در بحث مشارکت مالی اولیا، کمترین تاثیر را بر تامین مالی مدارس می 621/0

بیشترین تاثیر را بر تامین  763/0متغیر میزان رضایت والدین از عملکرد مدارس با مقدار بار عاملی 

کمترین  515/0ها در مدیریت مسائل مالی با مقدار بار عاملی همالی مدارس و درگیر کردن خانواد

توان های پژوهش به طور کلی مینتیجه با توجه به یافته تاثیر را بر تامین مالی مدارس دارد. در

بیشترین تاثیر بر تامین مالی   183/50سازی مدارس با واریانس کل بیان کرد که متغیر خصوصی

یر تخصیص بودجه داده شده به مدارس توسط دولت با واریانس کل گذارد، سپس متغمدارس می

کمترین  453/18باشد، همچنین مشارکت مالی اولیا با بر تامین مالی مدارس اثر گذار می 067/36

 گذارد.تاثیر را بر تامین مالی مدارس می

 (Nategh Golestan & Zarei Hossein Abad, 2016)  نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش  

های تامین مالی آموزش و پرورش به روش سلسله مراتبی پرداختند و بندی روشکه به اولویت

های تامین مالی آموزش و پرورش مشارکت مالی اولیا اولویت نشان دادند که به ترتیب از بین روش

بیشتری نسبت به تخصیص بودجه توسط دولت، عوامل وقف و احداث مدارس غیرانتفاعی دارد 

نتیجه با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به وزارت آموزش و پرورش و  سازگاری ندارد. در
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شود که برای تسهیل و بهبود فرآیند تامین مالی در مدارس از بین نهادهای مربوطه پیشنهاد می

سازی مدارس را در اولویت قرار دهند. همچنین به های تاثیرگذار بر تامین مالی خصوصیمولفه

شود که این عوامل و دیگر عوامل تاثیرگذار بر تامین مالی مدارس را ژوهشگران آتی پیشنهاد میپ

های کشور مدنظر قرار دهند و نتایج حاصل را با نتایج این پژوهش مقایسه کنند. در سایر استان

هایی مواجه است این پژوهش مانند سایر جایی که هر پژوهشی با محدودیتهمچنین از آن

توان به عدم دسترسی های آن میباشد که از جمله محدودیتهایی میها دارای محدودیتشپژوه

های ارسال به تمامی مدارس در سطح استان کردستان و همچنین عدم دریافت تمامی پرسشنامه

شده اشاره کرد که این موضوع به عنوان یک محدودیت باعث شده که نتوان نتایج حاصل از 

توان بیان کرد که از آن دارس استان کردستان تعمیم داد. در پایان نیز میپژوهش را به کل م

جایی که جامعه آماری این پژوهش تنها مدارس موجود در سطح استان کردستان بوده است در 

 توان به مدارس کل کشور تعمیم داد.نتیجه نتایج حاصل را نمی
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