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چکيده
این پژوهش با هدف بررسی مطالعات انجامشده در جهت

شناستایی ابعتاد و مؤلفت هتای حکمرانتی وت

دانشگاهی انجام شده اس  .روش پژوهش حاضر کیفی و از ن ع فراترکیب ب ده اس  .جامع پژوهش شامل کلیت
منابع مرتبط با حکمرانی و

دانشگاهی طی سالهای  0222تا  0202میالدی ب تعداد  ۲۹0منبتع بت د کت اب تدا

تعداد  ۹۹منبع بر اساس چکیده ان خا شد .سپس  ۹۶منبع بر اساس مح ا گت ینش شتد کت درنهایت
ب عن ان منابع مرتبط ،ب روش تحلیل تم م رد بررسی قرار گرف  .برای کن رل کیفیت

 ۶0منبتع

روش فراترکیتب کیفتی در

روند این پژوهش از دو روش CASP۹و کاپا اس فاده شده اس  .براساس مقیتاس  ۰2ام یتازی  ،CASPمقتاتت
ان خا شده از لحاظ کیفی

م رد ارزیابی قرار گرف ند .همچنین ب منظ ر سنجش پایتایی از شتاوک کاپتا است فاده

شد .مقدار شاوک کاپا  2۷.۶محاسب شد ک در سطح ت افق مع بر قرار گرف اس  .روایی مح ایی پتژوهش نیت
ت سط س تن از وبرگان تحقیق کیفی م رد تأیید قرار گرف  .در نهای
دانشگاهی در هف

پس از تج ی وتحلیتل ،حکمرانتی وت

بُعد و  ۹۹مؤلف طبق بندی شد.

کليد واژهها :حکمرانی ،حکمرانی و

دانشگاهی ،رویکرد فراترکیب.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.۹این مقال مس خرج از رسال دک ری با عن ان «طراحی و تبیین الگ ی حکمرانتی وت

دانشتگاهی رمت ردن دانشتگاه

تهران)» میباشد.
.0دانشج ی دک ری مدیری
.3اس ادیار و عض هیئ
.۶اس اد تمام و عض هیئ
.۰اس ادیار و عض هیئ

آم زشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

علمی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران رن یسنده مسئ ل) – jpkarimi@ut.ac.ir
علمی دانشگاه و ارزمی ،تهران ،ایران.
علمی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

.۹برنام مهارتهای ارزیابی حیاتی یتا روش  CASPبت معنتای  Critical Appraisal Skills Programابت اری
برای ارزیابی کیفی

مطالعات اولی پژوهشهای کیفی اس .





مقدمه
با ت ج ب نقش بسیار با اهمی

دانشگاهها و مؤسسات آم زش عالی در جامعت و حتل

مسائل آن ،فضای سازمانی آنها مدام در حال تغییر ب ده و ما شاهد عبتاراتی نظیتر دانشتگاه
دانشتگاهی 0هست یم کت از ویژگتیهتای

سازمانی ،دانشگاه کارآفرین ۹و حکمرانتی وت

ِ دانشتگاهی 3بت عنت ان عنصتری

دانشگاههای برتر جهان ب شمار میآیند .حکمرانیِ وت
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کلیدی در تمرک اویر روند اصالحات ساو اری در سطح آم زش عتالی در سراستر جهتان
مطرح شده اس  .مفه می نسب اً جدید ک بیانکننده این مطلب اس

ک چگ ن دانشتگاههتا

و سیس مهای آم زش عالی باید اهداف و د را تعریف و اجرا کنند ،نهادهایشان را مدیری
کنند و بر دس اوردهای و د نظارت داش باشتند .از ست یی دیگتر ،ایتن مفهت م بت عنت ان
پاسخی ب بحرانهای مالی و نیاز دانشگاهها جه
مسئ لی

بیش ر ظه ر کرده اس

مدیری

منتابع متالی وت د بتا احستاس

رحسینی ،رحمانی و کمرئی.)۹3۹۶ ،

در ده های اویر ب دتیل چندی مسائل و چالشهای دانشگاههای کش ر نسب
شا

ب قبتل

مضاعفی یاف اس  .عدم وج د اس قالل نهادی و آزادی علمی کافی در دانشتگاههتا،
دی انساتران محض در آم زش عالی ،نداشت ن اع بتارات کتافی و

تمرک گرایی و حاکمی

اتکا ب منابع دول ی ،م ضاد ب دن ق انین دول تی بتا قت انین هیئت امنتا و آیتیننامت متالی و
معامالتی دانشگاه ،فقدان یکپارچگی بین سیاس های دانشگاه بتا سیاست هتای باتدست ی،
ناکافی ب دن مشارک

دانشگاهیان در ان خا

رئیس دانشگاه ،سیاست زدگتی در ان ختا

گ ینش بروی از اس ادان ،سیاسیبازی و نب د سالم
ت ج بیش از حد ب کمی
منابع ،ضعف فن مدیری

و غفل

و

اداری ،رابط محت ری و رانت بتازی،

از کیفی  ،عدم شفافی

در متدیری

دانشتگاه ،کمبت د

مالی در دانشگاه ،وج د مشکالتی در امت ر اداری و متالی ،امت ر

کارکنان ،ام ر دانشج یان ازجمل ایتن مستائل و چتالشهتا متیباشتند .در چنتین فضتایی،
دانشگاهها برای م اجه با مسائل پیشرو مجب ر ب بازاندیشی در ساو ار ،رسال  ،اهتداف،
کارکردها و فرایندهای وت د هست ند و بایتد بت اب ارهتا و رویکردهتای نت ین متدیری ی و
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
۹۹۲



1. Entrepreneur University.
2. University good governance.
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حکمرانی تجهی ش ند .اس فاده از اص ل و مبانی رویکرد حکمرانتی وت

دانشتگاهی در

دانشگاههای کش ر میت اند تح ل کیفی و کارایی و اثربخشی در آنها را بت همتراه داشت
باشد.
ت ج ب حکمرانتی وت

پیادهسازی اثربخش آن در دانشگاهها بسیار مهم و با اهمی
بررسی مطالعات پیشین در زمین حکمرانی و

اس  .از این رو و با ت جت بت

دانشتگاهی مشتخک شتد کت پتژوهش

جامعی ک بیانگر تمامی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

دانشگاهی باشد ،چ در ایتران و

چ در وارج از ایران ص رت نگرف و هتر یتا از محققتان از منظتری بت ایتن م ضت ع
پرداو اند؛ بنابراین در راس ای پاسخگ یی ب این مسئل  ،در این پژوهش تالش شده است
تا براساس مطالعات پیشین ب ص رتی جامع و با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب ،ابعاد و
م ارد مطرحشده و با ت ج ب اهمی

ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

دانشگاهی ،پرسش

پژوهش حاضر اینگ ن مطرح شدن
ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

دانشگاهی براساس مطالعات پیشین کداماند؟

پيشينهشناسي و مباني نظری تحقيق
 پيشينهشناسيمحققان داولی و وارجی بسیاری پیرام ن م ض ع حکمرانی و

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

مؤلف های کلیدی حکمرانی و

دانشگاهی م رد شناسایی قرار بگیرد؛ بنابراین با ت ج ب

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

با ت ج ب مسائل ف ق ،میت ان گف

دانشتگاهی بت منظت ر

دانشگاهی اندیشیده

و آثاری را ب زی ر طبع آراس اند ک ازجمل آنها میت ان ب م ارد زیر اشاره کرد.
ق رچیان و احمدی ر )۹3۹3در تحقیق و د بتا عنت ان «حکمرانتی دانشتگاههتای تتراز
جهانی؛ ضرورت یا نیاز» ب بررسی حکمرانی در دانشگاههای تراز جهتانی پرداو ت انتد .در
این پژوهش ک ب ص رت ت صیفی-ک ابخان ای مطالع شده اس

محققان در یاف های و د

ب این نک اشاره داش اند ک اس فاده از شاوکها و ویژگیهای دانشگاههای تتراز جهتانی
و ب می کردن این شاوکها براساس شرایط ،ظرفی ها و فرهنگ ملی یا ضرورت است
و تا زمانی ک این ضرورت عملی نش د ب نیاز دانشگاههای تراز جهانی پتی نخت اهیم بترد.

۹۹۹




همچنین ب منظ ر دس یابی ب دانشگاه های تراز جهتانی متیبایست

تغییتر نظتام حکمرانتی

رسیاس گذاری و اداره کردن) مبادرت ورزیتد .بترای اجترای ایتن مهتم بایست ی است قالل
سازمانی دانشگاه ها ک در قان ن چهارم ت سع ب تص یب مجلس شت رای استالمی رستیده
اس

را ب اجرا درآورد.
روحانی و همکاران ر )۹3۹3در پژوهشی بتا عنت ان «حکمرانتی دانشتگاهی و ارزیتابی
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پرتالها و وبگاهها» ب این ن یج دس

یاف ند ک حکمرانی دانشگاهی کش ر در دو بُعد کلی

درونی و بیرونی ،قابل ارزیابی اس  .حکمرانی درونی ،ب حق ق ذینفعان داولی مانند اس اد
و دانشج و کارمند ت ج دارد و حکمرانی بیرونی ،ب ذینفعان بیرونی مانند دول  ،مجلس،
جامع و صنع

م مرک است  .همچنتین حکمرانتی یکپارچت و جتامع دانشتگاهی شتامل

حداقل س مؤلف کلیدی حکمرانی آکادمیا ،حکمرانی کستب وکتار یتا متالی و حکمرانتی
اداری یا سازمانی اس
مطل

و چنانچ ب هتر ست مؤلفت ت جت تزم مبتذول گتردد ،حکمرانتی

 ،یکپارچ و جامع دانشگاهی ایجاد و اهد شد.
ف حاللهی و همکاران ر )۹3۹3در تحقیق و د با عنت ان «تحلیتل مح ت ایی برنامت هتای

پنجگان ت سع ایران با ت ج ب مق ل های الگ های حکمرانی آم زش عالی» کت بتا هتدف
مشخک کردن می ان ت ج ب مق ل های اصتلی و زیتر مق لت هتای مترتبط بتا هتر یتا از
الگ های س گان حکمرانی آم زش عالی انجام دادهانتد .در ایتن پتژوهش از طریتق تلفیتق
دیدگاه های مرتبط با الگ های حکمرانی آم زش عالی ،س الگ ی عمده در نظر گرف شتده
اس

ک عبارت اس

از الگ ی دول گرا ،ا لگت ی بتازار محت ر و الگت ی مب نتی بتر وت د

حکمرانی دانشگاهیان رالگ ی ه مب ل ی) اس  .در این تحقیق هرکدام از ق انین برنام هتای
پنجگان ت سع کش ر و اسناد پش یبان آنها با ت ج ب مق ل هتا و زیرمق لت هتای الگ هتای
س گان حکمرانی ب تفکیا م رد بررسی و تحلیل مح ایی قرار گرف  .ن ایج ب دس آمتده
نشان داد ک در برنام اول الگ ی دول گرا ،در برنام دوم الگ ی دول گرا و بازار محت ر،
در برنام س م و چهارم الگ ی ه مب ل ی و در برنام پنجم مق ل ها و زیر مق ل های الگت ی
بازار گرا از کمی
022



بیش ری برو ردار اس .


رونقی و همکاران ر )۹3۹۶در پژوهش وت د بتا عنت ان «انتدازهگیتری بلت ح حاکمیت
دانشگاهی» ک در دانشگاه تهران با اس فاده از مصاحب نیم ساو ارمند انجام داده ب دنتد بت
این ن یج رسیدند ک ابعاد ساو اری ،پاسخگ یی ،متدیری  ،است قالل و مشتارک

دانشگاهی در دانشگاه تهران

وج د دارد.
در پژوهش چاپل ۹ر )02۹3ک یا پایاننام دک ری اس
بر حاکمی
پیمایشی اس

دانشگاهی در نظام آم زش عتالی پرداو ت است

ب ارزیابی تأثیر اصالحات قتان نی
ایتن پتژوهش از نت ع ت صتیفی

چهار دانشگاه را ب ص رت نم ن ان ختا شتده و تتأثیر پیتادهستازی مصت بات

کمیسی ن ویرجینیا در سال  0220میالدی بر روی وضعی

حاکمی

دانشگاهی در دانشگاههای

نم ن با اس فاده از پرسشنام و مصاحب م رد ارزیتابی قترار گرف ت است ؛ ازجملت ن تایج ایتن
دیل 0ر )02۹.در پژوهش و د با عن ان حکمرانی دانشگاهی ب این ن یج دست

یافت

کت

حکمرانی دارای ابعاد درونی ،بیرونی و یکپارچ هس  .همچنین ن ایج او نشان داد کت از طریتق
حکمرانی مناسب و یکپارچ میت ان ه ین های دانشگاه را در تمام دانشگاهها کاهش داد.
ن یسندگان این مقاتت ضمن تعریف حکمرانتی وت

دانشتگاهی ،ستعی نمت دهانتد

ویژگی ها و تأثیرات اح مالی آن را در دانشگاه م رد ارزیابی و بررسی قرار دهنتد ،ولتی در
ن ش ار پیش رو سعی شده اس  ،عالوه بر تشتریح حکمرانتی وت

دانشتگاهی ،ابعتاد و

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

پژوهش بهب د وضعی

حاکمی

دانشگاهی بعد از اعمال مص بات قان نی جدید اس .

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

ارزیابی حاکمی

دانشگاهی و همچنین سطح مناسب حاکمی

جهت

مؤلف های آن نی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب شناسایی و م رد تحلیل قرار گیرد.
 مباني نظريحکمراني خوب دانشگاهي
آم زش عالی در ط ل دو ده اویر ،در پاسخ ب نیازهای اج ماعی ،اق صادی و آم زشی
دچار تغییرات اساسی شده اس

رچن و یانگ .)02۹. ،۹در این بین یکی از مهمترین جنبت هتای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Chappell.
2. Dill.

02۹




آم زش عالی ک تأثیر زیادی هم بر فعالی های آم زشی و پژوهشتی دارد و بت طت ر قابتل
مالحظ ای تح

حکمرانتی است

تأثیر این تغییرات قرار گرف است

ره

انتگ .)02۹۲ ،0واژه

حکمرانتتی ،مفتتاهیم م عتتددی نظیتتر حکمرانتتی جهتتانی 3رونتتگ و روزن ،)022۹ ،۶حکمرانتتی
دول ی۰رستازمان ت ستع

و همکتاری اق صتادی ،)02۹. ،حکمرانتی شترک ی ۹رنیتدو ،)02۹۹ ،.حکمرانتی

فناوری اطالعات ۲رگیالم ،)02۹2 ،۹حکمرانی مشارک ی ۹2رگاون ا )022۹ ،۹۹و ان اع دیگر حکمرانتی
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را در ذهن م بادر میسازد ک ازجمل آن میت ان ب حکمرانی و

دانشگاهی اشتاره کترد

ک در ادام ب ص رت مفصل ت ضیح داده شده اس .
واژه حکمرانی و

اولین بتار در ستال  ۹۹.۹متیالدی از ست ی اق صتاددانی بت نتام

ویلیامس ن مطرح شد و در اواور سده قرن بیس م کان ن ت ج پژوهشهای عل م اج متاعی
قرار گرف

رمالدونادو .)02۹2 ،۹0حکمرانی و

ارتقای تساوی افراد در برابر قان ن ب ده

م رداف بتا شتفافی  ،پاستخگ یی ،عتدال

و

رسلطاننتژاد و گت

درزی )۹3۹۹ ،و بت مثابت یتا پتارادایم

ن ین و فرایند جدید رهبری ،پارادایمهای پیشین مدیری

را ب چالش کشانده و ارزشهتای

ن ینی بر مدیری
اس

سازمان ها ازجمل مدیری

و حکمرانی ستازمانهتای دانشتگاهی افت وده

رپ ی و ایلینگ .)022۶ ،۹3گیبل و همکاران ۹۶ر )02۹3حکمرانی وت

دانشتگاهی را یتا

پدیده چندبُعدی می دانند ک ب چگ نگی تعریف اهداف و دس یابی ب آنها ،مدیری
مالی و انسانی ،برنام های آم زشی ،دوره تحصیلی و کیفی

منتابع

دانشج یان در دانشتگاه اشتاره
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دارد .از دیدگاه تراکمن ۹ر )022۲حکمرانی و

دانشگاهی بت مجم عت ای از فراینتدهای

تصمیم گیری درون یا دانشگاه اطالق می ش د ک براساس آن بدن حکمرانی دانشگاه مل م
ب تعیین وطمشیها ،اهداف و راهبرد های عملیاتی گردیده و باید می ان ت فیق دانشتگاه در
حکمرانی و

دانشگاهی امر بسیار مهمتی در نظتام آمت زش عتالی بت ده و م فقیت

دانشگاه ها در گرو اجترای مطلت

آن است  .حکمرانتی وت

دانشتگاهی بتر قت انین و

سازوکارهایی تأکید دارد ک از طریق آنها ذینفعان م عدد دانشگاهی بر روی تصمیمگیریها
تأثیر میگذارند و بر روی عنصر پاسخگ یی ،اینکت چت کستانی بایست ی پاستخگ باشتند،
میپردازد .همچنین حکمرانی و
چهارچ

دانشگاهی بت اعمتال رستمی و غیررستمی قتدرت در

ق انین ،سیاس ها و مقرراتی اشتاره دارد کت بیتانگر حقت ق و مستئ لی هتای
دانشگاهی چهتارچ بی را در

قان ن با هم در تعامل هس ند؛ ب عبارت دیگر حکمرانی و

برمی گیرد ک در آن مؤسسات آم زش عالی در پی پیگیری اهداف و وطمشیها ب گ نت ای
منسجم و هماهنگ میو اهند ب این سؤال پاسخ دهند کت مستئ لی
دانشگاهی با چ کسانی اس
میگیرد
و

ری رودیس 022۲ ،0ب

دانشتگاه و یتا نظتام

و منشأ مشروعی های تصمیمگیران دانشگاهی از کجا نشتأت

نقل از احمدی رضایی و مالکی .)۹3۹۶ ،در پاستخ بایتد گفت

حکمرانتی

دانشتگاهی طیتف وستیع و پیچیتدهای از شت رای دانشتگاه ،هیئت رئیست  ،روستای

دانشکدهها ،بختشهتای تحقیقتاتی و مشتارک

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

دس اندرکاران مخ لف دانشگاهی اس

و ایتن بتازیگران م عتدد دانشتگاهی ،تحت

لت ای

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

تحقق آن را ب ص رت مداوم رصد کند.

ذینفعتان را در برمتیگیترد رکنتدی )0223 ،3و

هنگامی ب وق ع میپی ندد ک بخش حکمرانی دانشگاهها نسب
دانشج یان ،اس ادان ،کارکنان و آحاد جامع  ،ب و بی ت ج

بت تمتامی ذینفعتان یعنتی

کنند رزاهتدی و چیت ستاز)۹3۲۹ ،

این بس ر را فراهم سازند تا و د دانشگاهیان ،نظام دانشگاهی را مدیری

و

و کن رل نمت ده و

تصمیمات مرب ط ب آن را در درون دانشگاه بگیرند .از او یارات اداری ،متالی ،تشتکیالتی،
برنام ری یهای آم زشی و پژوهشی و امثال آن برو ردار باشند .همچنین در ان خا

رئیس

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
023 1. Trackman.
2. Eurodice.
3. Kennedy.




و مدیران ،هیئ امنا ،اعضای ش راها ،ارزیابی عملکرد ،برکناری ،قان نگذاری ،تعیتین میت ان
و ن ع ب دج  ،اس قراض ،پسانداز ،منابع مالی و ه ین آن ،اس خدام ،حق ق و م ایا ،ارتقتای
اعضای هیئ علمی ،تعداد و نح ه پذیرش دانشج  ،برنام های درسی ،م ض عات پژوهشی
و سایر مسائل مرب ط ب اداره و عملیات ستازمانی صتف و ست اد وت د تصتمیم بگیرنتد و
م احم

و فشار وارجی ربیرونی) و جناحی در این تصمیم مؤثر نباشد رجاهد و نائینی.)۹3۹۹ ،

فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22

الگوهاي حکمراني خوب دانشگاهي در جهان
الگ های دانشگاهی بیانگر نقش ها و وظایف دانشتگاه در ستطح کتالن و در ارتبتاط بتا
جامع و محیط پیرام ن آن هس ند و هر یا شکل ویژهای از گره و ردن این نهاد علمی را
با نیازهای فرهنگی و اج ماعی جامع بازتا

می دهند رذاکرصتالحی۹3۹. ،ن  .).3چهتار الگت ی

شناو شده در این زمین عبارتاند ازن
 .0الگوي ناپلئوني( 0دولتگرا  -دولتتمحتور ::ایتن الگت دانشتگاههتا را بت عنت ان
نهادهایی ک زیر نظر دول

اداره میش ند ،در نظر میگیرد .دانشتگاههتا در معترض کن ترل

اداری رسمی از طرف دول

قرار دارند و اس قالل کمی ب آنها اعطا میش د .این الگت در

نظامهای آم زش عالی کش رهایی چ ن فرانست  ،ای الیتا ،آرژان تین ،استپانیا ،پرتقتال ،اتحتاد
جماهیر ش روی سابق و اقمار آن وج د دارد.
 .2الگوي هومبولتي( 2دانشگاهها بهعنوان جوامع خودگردان از دانشمندان ::این الگت
در دانشگاه های آلمان پیاده شد و بروالف الگ ی ناپلئ نی ک مب نتی بتر آمت زش و دولت
ب د ،بر پژوهش و آزادی علمی و و دتنظیمی امت ر دانشتگاهی ت ستط وت دن دانشتگاهیان
تأکید داش  .این الگ براساس اصل آزادی و تدریس و یادگیری شکل گرف اس

و هنت ز

هم شکل آم زش عالی آلمان و اتریش از ن ع همب ل ی اس .

02۶



تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. The Napoleonic pattern.
2. Humboldt pattern.


 .3الگوي آکسبريجي :0نام این الگ برگرف از تلفیق نام دو دانشتگاه بت رو و قتدیمی
انگلس ان یعنی آکسف رد ر ۹022م) و کمبریج ر ۹02۹م) است  .اولتین ویژگتی ایتن الگت ،
تداوم تاریخی و تقریباً تینقطع سن های ریش دار دانشتگاهی از ستده  ۹3متیالدی تتاکن ن
ب مثاب یا نظام واحد و یکسان آم زش عالی سخن گف

رفراس خ

اه.)۹3۲۲ ،

 .4الگوي بازارمحور (مبتني بر بازار :2:در این الگت دانشتگاههتا بت عنت ان تشتکیالت
اق صادی در نظر گرف می ش ند و مدیران دانشگاهها برای جذ
بیش ر با یکدیگر رقاب

دانشج یان و منتابع متالی

کرده و و د را در نقش یا ت لیدکننده یا کتارآفرین در نظتر متی-

گیرند .دانشگاههای آمریکایی اکثراً از این الگ اس فاده میکنند.

برای انجام پژوهش حاضر از روش فراترکیتب 3است فاده شتده است  ،روش فراترکیتب
ن عی روش تحقیق اس

ک برای ترجم های تفسیری یتا ایجتاد تئت ری بتا بهترهگیتری از

یکپارچگی و مقایس یاف های مخ لف اس فاده میشت د .هتدف فراترکیتب ایجتاد تفستیری
والقان و یکپارچ از یاف های کیفی اس  .ب ط ر کلی دو نگتاه ررویکترد) بتر فراترکیتب
حاکم اس  .رویکرد اول ک یکپارچ کننده نام دارد ،بر جمتعآوری ،گتردآوری و یکپارچت
کردن مطالعات پیشین تأکید دارد .این رویکرد نقاط مشتاب یاف ت هتای مطالعتات پیشتین را
شناسایی و آن ها را براساس م غیرهایی با قابلی

اع ماد بات یکپارچ میکند و نی ن ایجی از

ن ع روابط علی میان پدیدهها و همچنین قابلی

تعمتیمپتذیری یاف ت هتا را بت دنبتال دارد.

رویکرد دوم ک ترکیب تفسیری اس
رویکرد ،مقایس و تفسیر با اهمی

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

روششناسي تحقيق

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

اس

و دومین ویژگی عمده این الگ  ،تکثر م ج د در آن اس

ب حدی ک نمیت ان از آن

بر تأویل و تفسیر مطالعات قبلی تأکیتد دارد .در ایتن
اس  ،بت ایتن دلیتل کت بتا است فاده از نت عی است قرا

پیش بینی میکند ک در شرایط مشاب چ اتفاقی ممکن اس

بیف د و اینک مقت تت چطت ر

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
02۰ 1. Oxbridge pattern.
2. The market-oriented pattern.
3. Meta-synthesis.




ب هم مرب ط میش ند و یا با هم تعامل میکنند رحجازیفر و همکاران .)۹3۹۹ ،در مطالع حاضتر
از رویکرد اول یعنی رویکرد فراترکیبی یکپارچ کننده اس فاده شده اس .
برای دس یابی ب هدف پژوهش از روش فراترکیتب ،مطتابق بتا الگت ی ساندل ستکی و
باروس ۹ر )022.اس فاده شده اس  .این الگ شامل هف

مرحلت است

کت والصت ایتن

مراحل در شکل شماره  ۹مشخک شده اس .
فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22

شکل شماره  -0مراحل پيادهسازي روش فراترکيب

براساس شکل شماره  ،۹مراحل مبس ط پیادهسازی روش فراترکیب ب شرح زیر اس ن
مرحله اول :تنظيم سؤال پژوهش
برای تنظیم سؤال پژوهش از پارام رهای مخ لفی مانند جامع م رد مطالع رچ کسی)،0
چ چی ی ،3چ م قع ۶و چگ نگی ۰روش اس فاده میش د .در این پژوهش ،این سؤال م رد
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

02۹



1. Sandelowski & Barros.
2. Who.
3. What.
4. When.
5. How.


کنکاش قرار گرف

ک «ابعاد و مؤلف های حکمرانی وت

دانشتگاهی براستاس مطالعتات

پیشین کداماند؟»

در این مرحل  ،محقق جس ج ی نظاممنتد وت د را بتر مقتاتت من شرشتده در مجتالت
مخ لف م مرک میکند و واژگان کلیدی مرتبط را ان خا
شامل پژوهشهایی اس

میکند .جامع آماری این مطالعت

کت از ابعتاد مخ لتف بت م ضت ع حکمرانتی وت

دانشتگاهی

پرداو اند .بنابراین ،بترای گتردآوری دادههتای پتژوهش ،در جریتان مطالعت و در مرحلت
نخس  ،پژوهشهای انجامشده با کلیدواژههتای حکمرانتی دانشتگاهی ،حکمرانتی وت
دانشگاهی ،حکمرانی آم زش عالی ،حاکمی

دانشتگاهی ،حاکمیت

وت

دانشتگاهی از

سی یلیکا ،3ن رمگ  ،۶پایگاه اطالعات علمی جهتاد دانشتگاهی ۰و پرتتال جتامع انستانی )۹و
وارجی ر Eric۹ ،SAGE۲ ،Elsevier.و رسال ها و پایاننام های وارجی) جس ج گردید.
مرحله سوم :جستجو و انتخاب مقالههاي مناسب
در اب دای فرایند جس ج مشخک شد آیا م ن با س ال تحقیق م ناسب میباشند یا ویر
و ب منظ ر رسیدن ب این هدف مجم ع مطالعات من خب چندین بتار مت رد بتازبینی قترار
گرف

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

سال  0222تا  0202میالدی در مراک پایگاه اطالعات علمی داولی رایرانداک ،۹مگایتران،0

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

مرحله دوم :بررسي نظاممند متون

و در هر مرحل مقاتت و م نی ک با م ض ع پتژوهش همخت انی نداشت ند حتذف

شدند ک در نهای

ب تعداد مقاتت محدودی اک فتا شتد .بت محتض اینکت مقتاتت بترای
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. www.Irandoc.ac.ir.
2. www.Magiran.com.
3. www.Civilica.com.
4. www.Noormags.ir.
5. www.SID.ir.
6. www.Ensani.ir.
02. 7. www.elsevier.com.
8. journals.sagepub.com.
9. eric.ed.gov.




تناسب با پارام رهای مطالع بررسی شد در قدم بعد کیفی

روششناو ی مطالع ها ارزیتابی

شد .هدف از این گام حذف مقال هایی ب د ک ب یاف های ارائ شتده آنهتا اع متادی نبت د؛
بنابراین برنام مهارتهای ارزیابی حیاتی ۹اب اری ک اغلب برای ارزیابی کیفی
اولی پژوهش کیفی اس فاده میش د .برنام  CASPشامل ده س ال اس

ک ب محقتق کمتا

میکند تا مفه م تحقیق کیفی را دریابد .این اب ار ب محقق کما میکند تا دق
فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22

اهمی

مطالع هتای
و اع بتار و

مطالع های کیفی تحقیق را مشخک کند .این سؤاتت بر م ارد زیر تمرکت داردن -۹

اهداف تحقیق -0 ،منطق روش -3 ،طرح تحقیق -۶ ،روش نم نت بترداری -۰ ،جمتعآوری
دادهها -۹ ،انعکاسپذیری ک شامل رابط بین محقق و شرک کنندگان اس  -. ،مالحظات
اوالقی -۲ ،دق

تج ی وتحلیل دادهها -۹ ،بیتان واضتح و روشتن یاف ت هتا و  -۹2ارزش

پژوهش .در این مرحل پژوهشگر ب هرکدام از سؤاتت یتا ام یتاز کمتی از یتا تتا پتنج
می دهد و سپس یا فرم ایجاد میکند؛ بنابراین او میت انتد ام یتازاتی را کت بت هتر مقالت
میدهد جمع کند و ب آسانی و ب اجمال مجم ع مقاتت را بررسی کرده و ن تایج ارزیتابی
را ببیند .براساس مقیاس  ۰2ام یازی  ،CASPپژوهشگر سیس م ام یازبندی زیر را مطرح می-
کند .عالی ر ،)۶2-۰2ویلی و

ر ،)3۹-۶2و

ر ،)0۹-32م سط ر )۹۹-02و ضتعیف

ر )2-۹2رفینفگیلد .)0223 ،براساس ام یازهای داده شده ب هر مقالت من ختب ،مقتاتتی کت
ام یازات آنها  0۰و باتتر ش د ب لحاظ کیفی تأیید و باقی مقاتت حذف می ش ند .در ایتن
پژوهش حداقل ام یاز داده شده  3۹و حداکثر ام یاز داده شده  ۶۶بت ده است  .در ن یجت در
پژوهش حاضر براساس فرایند ارزیابی ،پژوهشگران از میان  ۲۹0مقال  ۲۰2 ،مقال را حتذف
کرده و در نهای

 ۶0مقال را برای تج ی وتحلیل اطالعات ان ختا

کردنتد .ایتن رونتد در

شکل  0نشان داده شده اس .

02۲
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1. Critical Appraisal Skills Program (CASP).





مرحله چهارم :استخراج اطالعات مقاالت
در پژوهش حاضتر ،اطالعتات پتژوهشهتای انجتامشتده در حت زه حکمرانتی وت
مقال  ،پژوهشگر/پژوهشگران ب همراه سال مقال و مؤلف های کلیدی اشارهشده تنظتیم شتده
اس .
مرحله پنجم :تجزيهوتحليل و ترکيب يافتههاي کيفي
هدف فراترکیب ایجاد تفسیری یکپارچ و جدید از ن ایج مطالعتات پیشتین است  .ایتن
روش برای شفافسازی مفاهیم ،الگ ها و ن تایج در پتاتیش حالت هتای م جت د دانتش و

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

دانشگاهی در جدول شماره  0دس بندی شدهاند .این جتدول براستاس کتد مقالت  ،عنت ان

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

شکل  -2فرايند بازبيني براي انتخاب مقالههاي مورد نظر

ظه ر مدلهای عملیاتی و نظری ها اس فاده شده اس  .در مرحل تج ی وتحلیتل پژوهشتگر
م ض عاتی را جس ج میکند ک در میان مطالع های م ج د در فراترکیب پدیدار شدهاند و
ب محض شناسایی و مشخک شدن م ض ع ،پژوهشگر ب طبق بندی میپردازد کت م ضت ع
را ب به رین شکل ت صیف کند ررحمانی و همکاران .)۹3۹. ،در این پژوهش اب دا کلی مؤلف های
مرب ط شناساییشده و ب عن ان کدهای اولی در نظر گرف شدند و در گتامهتای بعتدی در
قالب مضامین سازنده و مضامین فراگیر قرار گرف ند.
02۹




مرحله ششم :کنترل کيفيت
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش ت افق بین دو کدگذار اس فاده شد ب ایتن
ص رت ک عالوه بر محققی ک کدگذاری اولیت را انجتام داده است  ،محقتق دیگتری نیت
ب ص رت جداگان ب کدگذاری یاف ها پرداو  .ن دیا ب دن این دو کدگذاری ت افق بتین
را نشان میدهد و نشاندهنده پایایی اس  .ب منظ ر محاسب میت ان ت افتق از ضتریب کاپتا
فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22

اس فاده شد ک مقدار آن  2۷.۶ب دس

۹

آمد ک با ت ج ب جدول  ۹در ستطح ت افتق مع بتر

قرار گرف و نشان دهنده پایایی قابل قب لی اس  .همچنین بترای بررستی روایتی پتژوهش،
یاف ها در او یار س تن از وبرگان تحقیق کیفی قرار گرف  .آنها پس از بتازنگری فراینتد
مطالع  ،ن ایج کیفی را م رد تأیید قرار دادند.
جدول  -0وضعيت شاخص کاپا
مقدار عددی شاخص کاپا

وضعيت توافق

کم ر از 2

ضعیف

2-2/0

بیاهمی

2/0۹-2/۶

م سط

2/۶۹-2/۹

مناسب

2/۹۹-2/۲

مع بر

2/۲۹-۹

عالی

مرحله هفتم :ارائه يافتهها
در این مرحل یاف های حاصل از بررسی مقال ها ارائت شتده است

رجتدول  )3کت در

ادام آورده میش د.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقيق
0۹2

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
1. Kappa.




از آنجایی ک حکمرانی و

کت بت تتازگی وارد

دانشگاهی از مباحث جدیدی است

ح زه آم زش عالی شده اس  .تاکن ن مطالعات نظاممندی مشاهده نشده اس

ک ب تمامی

ابعاد و ج انب م ض ع پرداو باشند و هتر یتا از نظریت پتردازان از جنبت واصتی ایتن
مؤلف هایی ک پژوهشگران در مطالعات و د م رد ت ج قرار داده ب دنتد است خراج شتده و
در جدول شماره  0نشان داده شدهاند.

جدول شماره  -2مؤلفههاي استخراجشده از مطالعات پيشين حکمراني خوب دانشگاهي
پژوهشگر/

کد

عنوان مقاله

مقاله

پژوهشگران

مؤلفههای اشارهشده برای حکمراني خوب
دانشگاهي

(سال)

کد ۹

حکمرانتتی وتت

دانشتتگاهین

تجرب دانشگاه اندون ی

ری ن ی و کس ما
ر)02۹۹

مستتئ لی پتتذیری -۶ ،اس ت قالل در تصتتمیمگیتتری-۰ ،
انصاف -۹ ،تضمین کیفیت

و ارتبتاط -. ،اثربخشتی و

کارایی -۲ ،غیران فاعی.
کد 0

حکمرانتتی وتت
مشارک

دانشتتگاهین

ب دج و کن رل داولی

ارزیابی حکمرانی و
کد 3

وردهانی و همکاران
ر)02۹۹

 -۹مشارک

در ب دج  -0 ،کن رل داولی دانشگاه.

دانشگاهی

در آم زش عالی با تمرک بر راهبرد

لیهاریانی و همکاران

کسبوکار همتراز بتا آن در عصتر

ر)02۹۹

 -۹مسئ لی پذیری.

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

 -۹شتتتتفافی  -0 ،پاستتتتخگ یی بتتت ذینفعتتتتان-3 ،

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

م ض ع را م رد ت ج قرار دادهاند؛ بنابراین در این پژوهش از طریق تحلیل مح ت ا ،تمتامی

دادههای ب رو
 -۹شتتتفافی  -0 ،عتتتدال و انصتتتاف -3 ،کتتتارایی-۶ ،
اصتت ت ل حکمرانتتتتی وتت ت
کد ۶

دانشگاهی در دانشتگاه استالمی
محمدی شرقی در ب رنئ

رهای و همکاران
ر)02۹۲

اثربخشتتی -۰ ،م قعی ت برد/بتترد -۹ ،پاستتخگ ب ت دن-. ،
عملکرد -۲ ،بهترهوری -۹ ،فرهنتگ کیفیت -۹2 ،است قالل،
 -۹۹ارتباط -۹0 ،مستئ لی پتذیری -۹3 ،پاستخگ یی-۹۶ ،
سرمای دانشگاهی -۹۰ ،ملم س ب دن -۹۹ ،همدلی.

کد ۰

حکمرانتتی وتت

در دانشتتگاه

وص صی در شهر مدان
کاربرد اص ل حکمرانتی وت

کد ۹

دانشگاهی در اداره دارایتی هتای
دانشگاههای جدید

ساری و همکاران
ر)02۹۲
نگارا و پ رنماساری
ر)02۹۲

 -۹شتتتتفافی  -0 ،پاستتتتخگ یی -3 ،مشتتتتارک -۶ ،
اثربخشی -۰ ،ثبات
 -۹مشتتتتارک  -0 ،جهتتتت گیتتتتری اجمتتتتاع-3 ،
مسئ لی پذیری -۶ ،شفافی  -۰ ،پاسخگ یی -۹ ،متؤثر
و کارآمد -. ،عدال

و شم ل -۲ ،اجرای قان ن.

0۹۹




پژوهشگر/

کد

عنوان مقاله

مقاله

کد .

پژوهشگران

مؤلفههای اشارهشده برای حکمراني خوب
دانشگاهي

(سال)
ع امل مؤثر بر حکمرانی وت
دانشگاهن مفه م نظری

جان ری و همکاران
ر)02۹۲

برای تحقق حکمرانی و

ان ظار می رود تالشهای مخ لفی را در جه
شفافی

فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22

کد ۲

حکمرانی دانشتگاهین تتأثیر بتر
راهبردها و عملکرد دانشگاه

ر)02۹۲

 -۹بهبت د

و  -0پاسخگ یی عم می انجام دهند.

 -۹چتتارچ
رایمارزاک و همکاران

دانشتگاهی ،از دانشتگاههتا

هتتای حقتت قی دانشتتگاه -0 ،ستتاو ار

مدیری  -3 ،می ان است قالل دانشتگاه -۶ ،پاستخگ یی،
 -۰شتتتفافی  -۹ ،مشتتتارک

ذینفعتتتان مخ لتتتف در

تصمیمگیری دانشگاه.
تج ی وتحلیل کاربرد حکمرانتی
کد ۹

وتت

دانشتتگاهی در دانشتتگاه

حنیف ر)02۹۲

وص صی جاوا غربی راندون ی)
کد ۹2

حکمرانتتی شتترک ی دانشتتگاههتتان
بهب د شفافی

و پاسخگ یی

رامیرز و تجادا
ر)02۹۲

حکمرانی دانشگاهی در چتین و
کد ۹۹

ژاپنن یاف های عمده از بررستی

ه انگ ر)02۹۲

ملی
کد ۹0

حکمرانی و

دانشگاهی ،آیتا

ضروری اس ؟

اس قالل -۰ ،انصاف.
 -۹بهب د شفافی

رافشای اطالعات در م رد ستاو ارها

و سازوکارها) -0 ،پاسخگ یی.
 -۹حکمرانی دانشگاهی از بتات بت پتایین رچتین)-0 ،
ت ج ب سط ح پایین در حکمرانی دانشگاهی رژاپن).
 -۹شفافی  -0 ،پاسخگ یی -3 ،مستئ لی پتذیری-۶ ،

فاتمساری ر)02۹.

اس ت قالل -۰ ،انصتتاف -۹ ،آگتتاهی نستتب

ب ت اهتتداف

آم زش عالی.

حکمرانی دانشگاهین چشم انتداز
کد ۹3

 -۹شفافی  -0 ،پاسخگ یی -3 ،مستئ لی پتذیری-۶ ،

ایاتت م حده در م رد مدلهتای

دیل ر)02۹.

وارجی ،داولی و دانشگاهی

 -۹حکمرانتتتی درونتتتی -0 ،حکمرانتتتی بیرونتتتی-3 ،
حکمرانی یکپارچ و جامع.

درک سیس م حکمرانی در ت ستع
کد ۹۶

پتتردیس رمتت ردن دانشتتگاه علتت م
زیس ی و دانشتگاه علتم و صتنع

گ هری و هالسن
ر)02۹۹

 -۹مشارک

ذینفعان داولتی و وتارجی در حکمرانتی

دانشگاه ب منظ ر ت سع و پیشرف

دانشگاه.

نروژ)
قتتدرت ناامیدکننتتده کالجتتداری؟
کد ۹۰

حکمرانی دانشگاهی در لهست ان

 -۹میتتت ان بتتتاتی تتتتأثیر نهادهتتتای دانشتتتگاهی در
ک ئیا ر)02۹۰

از منظر مقایس ای و کمی اروپا
دس رالعمل هتای کیفیت
کد ۹۹

حکمرانتتی وتت

دوال

بترای

در آمتت زش

زمان ر)02۹۰

عالی در سراسر جهان

0۹0



کد ۹.

ب حداکثر رساندن ارزش ذینفعتان
از طریتتتق حکمرانتتتی وتتت

تصمیم گیتریهتای دانشتگاهی -0 ،پتایین بت دن میت ان
ذینفعان وارجی.

 -۹صدا و پاسخگ یی -0 ،ثبات سیاستی -3 ،اثربخشتی
دول -۶ ،کیفی

نظارتی -۰ ،قان ن و  -۹کن رل فساد.

ج نی ا و مگدالنا

ت ج مؤسسات آم زش عالی ب ارتباط با ذینفعان وت د

ر)02۹۶

رهیئتت متتدیره ،متتدیران دانشتتگاه ،کارمنتتدان اداری،


پژوهشگر/

کد

عنوان مقاله

مقاله

پژوهشگران

مؤلفههای اشارهشده برای حکمراني خوب
دانشگاهي

(سال)

دانشج یان ،والدین ،کارفرمایان و ج امع).

دانشتگاهی در مؤسستات آمت زش
عالی
کد ۹۲

دانشگاهی و سیس م وزنی آنها بتا

ک ئین ر)02۹۶

اس فاده از روش دلفی تعدیل شده
ان صابات هیئ مدیره آم زش عالی
کد ۹۹

ویرجینیان تأثیر اصالح قان ن گذاری

کارولین ر)02۹3

بر حکمرانی دانشگاه دول ی
دانشتتگاه و ایال ت
کد 02

 -۹متتتتتدیری

و هتتتتتدای  -0 ،مشتتتتتارک -3 ،

مسئ لی پذیری -۶ ،اس قالل و  -۰شفافی .
 -۹اس فاده از کمیستی نهتا یتا شت راها بترای ان صتا
اعضای هیئ مدیره براساس شایس گی

در ایرلنتتدن از

یا رابطت مبادلت ای مب نتی بتر
اع ماد برای ال امات تج ی شتده

مایکل اٌمالی ر)02۹0

 -۹تغییر در مدیری  -0 ،مسئ لی پذیری -3 ،اس قالل،
 -۶اع ماد دول

ب دانشگاه.

در حکمرانی دانشگاه
کد 0۹

ارزیتتتتتتابی حکمرانتتتتتتی در
دانشگاههای عم می رومانی

ر)02۹۹

حکمرانی دم کراتیا -۶ ،حکمرانی دانشتگاهی و امت ر
مالی صحیح
 -۹اس قالل دانشگاهی -0 ،رهبری مناستب -3 ،وجت د

کد 00

دانشگاههای کالس جهانی جدید

سلمی ر)02۹۹

چارچ

نظم دهنتده -۶ ،وجت د بیتنش راهبتردی-۰ ،

وج د محیط رقاب ی -۹ ،فرهنگ سازمانی مناسب.
راهتتی بتترای تعتتالی دانشتتگاهین
کد 03

ساو

دانشگاه هتای تحقیقتاتی

در سطح جهانی
کد 0۶
کد 0۰

درک الفبای حکمرانی دانشگاهی
مدیری

دانش و حکمرانی مؤثر

دانشگاهی

آلباخ و سلمی
ر)02۹۹
کارنگی و ت ک
ر)02۹2
دب را بلکمن و م نیکا
کندی ر)022۹

حکمرانی شرک ین بیانی های مدل
کد 0۹

برای گنجاندن در گت ارش هتای

کد 0۲

کسبوکار رمالی) و  -3حکمرانی اداری رسازمانی).
 -۹فعالی های مدیری

از دم کراسی تا پاسخگ یی
دانشج یان در حکمرانتی

دانشگاهن آیا یا نیتاز قابتل گف گت
برای اهداف آم زشی اس ؟

دانش -0 ،راهبترد -3 ،تصتمیم

سازی.

برن ر)022.

اس فان کارنی ر)022۹
ماریا الی ف ت من ن
ر)0223

اول یتت هتتای

حکمرانی -3 ،اح ترام بت است قالل نهتادی و  -۶آزادی
علمی در چارچ

حکمرانی دانشگاهی در دانمتارکن
مشارک

 -۹حکمرانتتی آکادمیتتا ردانشتتگاهی) -0 ،حکمرانتتی

 -۹اثربخشتتی متتدیری  -0 ،رعایتت

ساتن
کد 0.

 -۹جذ

هیئ علمی با کیفی .

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

جامعتت متتدنی و کن تترل فستتادن

پیپیدی و دوس

 -۹شتتتتفافی

اداری -0 ،صتتتتداق

دانشتتتتگاهی-3 ،

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

تتتدوین شتتاوکهتتای حکمرانتتی

قان ن.

 -۹دم کراسی رمش رت هم اقشار در تصمیمگیتریهتا
در سطح گس رده) -0 ،مسئ لی پذیری و پاسخگ یی.
 -۹اف ایش می ان مشتارک

دانشتج یان در تصتمیمات

دانشگاه رب ویژه تصمیمات مرب ط ب اهداف آم زشی).

0۹3




پژوهشگر/

کد

عنوان مقاله

مقاله

پژوهشگران

دانشگاهي

(سال)
ال امتتتات و پیامتتتدهای تحت ت ل

کد 0۹

مؤلفههای اشارهشده برای حکمراني خوب

حکمرانتتی آمتت زش عتتالی در

 -۹پاسخگ یی دانشگاه -0 ،رقاب پتذیری دانشتگاه-3 ،
صباغیان ر)۹3۹۲

اروپا

تحرکپذیری دانشگاه -۶ ،بینالمللی شدن دانشتگاه-۰ ،
شبک ای شدن دانشگاه و  -۹تخصصی شدن دانشگاه.
 -۹شفافی

فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22

کد 32

طراحتتتی متتتدل حکمرانتتتی در
آم زش عالی کش ر

داداش کریمی،
میرسپاسی و نجف
بیگی ر)۹3۹۲

شفافی

سیاسی اج ماعی -0 ،شفافی

اق صادی-3 ،

اداری رب روکراتیا) -۶ ،پاستخگ یی سیاستی

اج متتاعی -۰ ،پاستتخگ یی اق صتتادی -۹ ،پاستتخگ یی
اداری رب روکراتیا) -. ،مشتارک
 -۲مشتتتتتارک

سیاستی اج متاعی،

اق صتتتتتادی -۹ ،مشتتتتتارک

اداری

رب روکراتیا).
کد 3۹

بررستتی همگرایتتی حکمرانتتی

امیری فرجآبادی،

دانشتتگاهی و کتتنشهتتای شتتب

اب القاسمی و سلیمانی

تجاری در آم زش عالی ایران

ر)۹3۹.

شتتاوکهتتای حکمرانتتی شتتب تجتتاری ربتتازارگرا)ن -۹
زمین ای -0 ،مالی -3 ،علمی و  -۶سازمانی.
ت ج ب اوالق در زیرسیس م علمی-حرف ای راوالق
آم زشتتی ،اوتتالق پژوهشتتی و اوتتالق کتتارآفرینی) و

کد 30

واکاوی نقش اوتالق حرفت ای
در حکمرانی دانشگاهی

عبدالهی و م س ی
امیری ر)۹3۹۹

زیرسیس م مدیری ی راوتالق متدیری ی) متی ت انتد در
اجرای حکمرانی دانشگاهی مؤثر باشد .ابعاد حکمرانی
دانشگاهی م رد اشاره در این پژوهشن  -۹مأم ری

و

اهتتداف -0 ،ستتاو ار حاکمیتت  -3 ،مشتتارک -۶ ،
مدیری  -۰ ،اس قالل -۰ ،پاسخگ یی.
ارزیتتابی وضتتعی
کد 33

وت

حاکمیتت

دانشتتگاهی بتا است قالل

سازمانی و قابلی

پاسخگ یی

نظتام پاستتخگ یی راهتی بتترای
کد 3۶

دس ت یابی ب ت حاکمی ت

وت

دانشگاهی

احمدی رضایی و
همکاران ر)۹3۹۹
احمدی رضایی و
همکاران ر)۹3۹۰

 -۹اس قالل سازمانی -0 ،قابلی

پاسخگ یی.

 -۹پاسخگ یی.

مقایستتت نظتتتام پاستتتخگ یی
کد 3۰

دانشتتتگاه آزاد استتتالمی بتتتا

کارگر زنجانی

دانشگاه هتای وص صتی شتش

ر)۹3۹۰

 -۹پاسخگ یی.

کش ر آسیایی
کد 3۹

0۹۶



کد 3.

انتتدازه گیتتری بلتت ح حاکمیتت

رونقی ،محم دی و

 -۹ساو ار -0 ،پاسخگ یی -3 ،مدیری  -۶ ،اس قالل

دانشگاهی

اب القاسمی ر)۹3۹۶

و  -۰مشارک .

دانشتتگاهین

احمدی رضایی و

 -۹و دگردانی واحدهای دانشگاهی -0 ،پاستخگ یی

وت دگردانی و

همکاران ر)۹3۹۶

در قبال ذینفعان.

حاکمیتت

وتت

بررسی وضعی


پژوهشگر/

کد

عنوان مقاله

مقاله

مؤلفههای اشارهشده برای حکمراني خوب

پژوهشگران

دانشگاهي

(سال)
پاستتتخگ یی در دانشتتتگاه آزاد
اسالمی

ر)۹3۹3

جهانی ،ضرورت یا نیاز

 -3فرهنگ سازمانی مناسب نظم دهنده -۶ ،حکمرانتی
کارآمد و  -۰مدیری

تغییر.

تحلیتتل مح تت ایی برنامتت هتتای
کد 3۹

پنج گان ت سع ایران با ت ج ب

ف ح اللهی و همکاران

مق ل های الگ هتای حکمرانتی

ر)۹3۹3

 -۹تعادل نهادی قتدرت -0 ،ستازوکارهای متالی-3 ،
و دگردانی کارکنان و  -۶اس قالل حقیقی.

آم زش عالی
کد ۶2

حکمرانی دانشگاهی و ارزیتابی
پرتال ها و وبگاهها

افخمی روحانی،
رحمان سرش

و

مرجانی ر)۹3۹3

 -۹حکمرانت ی مطل ت

مب نتتی بتتر متتدیری

دانتتش و

ارزیابی وبگاه ها و پرتالها.

دانشگاههان مقایس هیئ
کد ۶۹

حاکم

دانشگاه آزاد استالمی بتا نظتام
آمتتت زش عتتتالی کشتتت رهای

احمدی رضایی
ر)۹3۹0

 -۹استتت ت قالل ستتتتتازمانی -0 ،پاستتتتتخگ یی-3 ،
مسئ لی پذیری.

واورمیان
مبتتانی و چتتالش هتتای نظتتری
کد ۶0

ب کارگیری الگ های متدیری -
گرا در دانشگاه

 -۹ت ج ب حق ق ذینفعان -0 ،روشن بت دن رستال
زاهدی و چی ساز
ر)۹3۲۹

دانشگاه -3 ،کار گروهی -۶ ،سهیم کردن کارکنتان در
تصمیم گیری ها -۰ ،مشارک
مدیری

اعضای هیئت علمتی در

و وط مشی گذاری ت لید علم.

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

بررستتتی ستتتاو ار راهبتتتری

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

کد 3۲

حکمرانتتی دانشتتگاههتتای تتتراز

ق رچیان و رضایی

 -۹تمرک بر روی اس عدادها -0 ،منابع متالی فتراوان،

ب :تجزيهوتحليل يافتهها
در این مرحل بعد از تج ی وتحلیل مطالعات انجامگرف وارجی و داولی در وصت
حکمرانی و

دانشگاهی ،کدهای شناساییشده در  ۹۹مضم ن سازنده طبق بنتدیشتده و

سپس در هف

مضم ن فراگیر رمدیری ی ،اوالقی ،قتان نی ،عملکتردی ،ستازمانی ،منتابع و

فرهنگی) قرار داده شدهاند .پس از آن ب منظ ر اول ی بندی مضامین پایت است خراج شتده،
فراوانی پژوهشهایی ک ب مفاهیم م رد نظر اشاره کرده ب دنتد در قالتب جتدول شتماره 3
نشان داده شده اس .

0۹۰
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0۹۹




جدول شماره  -3فراترکيب ابعاد و مؤلفههاي حکمراني خوب دانشگاهي براساس مطالعات پيشين
مضامين

مضامين

فراگير

سازنده

پژوهشگران

مضامين پایه

فراواني

فراواني

مضامين

مضامين

سازنده

فراگير

ساو ار مدیری  ،مدیری

مدیری ی

مدیری
جامع

و هدای ،

راٌمالی ،)02۹0 ،رسلمی،

تغییتتر در متتدیری  ،فعالیتت هتتای

 ،)02۹۹ربلکمن و کندی،

متتدیری

دانتتش ،رهبتتری مناستتب،

اثربخشتتتی متتتدیری  ،متتتدیری ،
مدیری

 ،)022۹ربرن ،)022. ،
رعبدالهی و م س ی امیری،

تغییتر ،حکمرانتی مطلت

 ،)۹3۹۹ررونقی و همکاران،

دانش

 ،)۹3۹۶رق رچیان و رضایی،

مب نی بر مدیری

۹2

 ،)۹3۹3رافخمی روحانی و
همکاران.)۹3۹3 ،
مشارک  ،مشارک

در ب دج  ،مشارک

ذینفعتتان مخ لتتف در تصتتمیمگیتتری
دانشگاه ،ت جت بت ستط ح پتایین در
حکمرانتتتی دانشتتتگاهی ،مشتتتارک
ذینفعتتتان داولتتتی و وتتتارجی در
حکمرانی دانشگاه ب منظت ر ت ستع و
پیشرف

دانشگاه ،میت ان بتاتی تتأثیر

نهادهتتتتتتتتای دانشتتتتتتتتگاهی در
تصمیمگیریهتای دانشتگاهی ،ت جت
مشارک

مؤسسات ب ارتباط با ذینفعتان وت د،

ذینفعان

اس فاده از کمیسی نها و ش راها بترای
ان صا  ،دم کراستی رمشت رت همت
اقشار در تصتمیمگیتریهتا در ستطح
گس ت رده) ،اف ت ایش می ت ان مشتتارک
دانشتتج یان در تصتتمیمات دانشتتگاه،
مشارک

رسیاسی/اج ماعی ،اق صادی

و اداری) ،ت ج بت حقت ق ذینفعتان،
کار گروهی ،سهیم کتردن کارکنتان در
تصمیم گیتری هتا ،مشتارک
هیئ علمی در مدیری

اعضتای

و وتطمشتی

گذاری ت لید علم ،تصمیم سازی.

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

ارتباط ،مشارک

در تصمیمگیتری،

رری ن ی و همکاران،
 ،)02۹۹روردهانی و
همکاران ،)02۹۹ ،ررهای و
همکاران ،)02۹۲ ،رساری و
همکاران ،)02۹۲ ،رنگارا و
پ رنماساری،)02۹۲ ،
ررایمارزاک و همکاران،
 ،)02۹۲ره انگ،)02۹۲ ،
رگ هری و هالسن،)02۹۹ ،
رک ئیا ،)02۹۰ ،رج نی ا و
مگدالنا ،)02۹۶ ،رک ئین،

۶۹

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

ررایمارزاک و همکاران،
 ،)02۹۲رک ئین،)02۹۶ ،

۹۹

 ،)02۹۶رکارولین،)02۹3 ،
ربلکمن و کندی،)022۹ ،
رکارنی ،)022۹ ،رماریا
الی ف ت من ن،)0223 ،
رداداش کریمی و همکاران،
 ،)۹3۹۲رعبدالهی و
م س ی امیری،)۹3۹۹ ،
ررونقی و همکاران،
 ،)۹3۹۶رزاهدی و
چی ساز.)۹3۲۹ ،

0۹.




مضامين

مضامين

فراگير

سازنده

مضامين پایه

پژوهشگران

فراواني

فراواني

مضامين

مضامين

سازنده

فراگير

رری ن ی و همکاران،
 ،)02۹۹ررهای و همکاران،
 ،)02۹۹ررایمارزاک و
همکاران ،)02۹۲ ،رحنیف ،
 ،)02۹۲رفاتمساری،
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اس قالل و
و دگردانی

اس قالل ،اس قالل در تصتمیم گیتری،

 ،)02۹.رک ئین،)02۹۶ ،

می ان اس قالل دانشتگاه ،اح ترام بت

راٌمالی ،)02۹0 ،رسلمی،

اس قالل نهتادی ،است قالل ستازمانی،

 ،)02۹۹ربرن ،)022. ،

استت قالل دانشتتگاهی ،وتت دگردانی

رعبدالهی و م س ی امیری،

واحتتدهای دانشتتگاهی ،و ت دگردانی

 ،)۹3۹۹راحمدی رضایی و

کارکنتتان ،اس ت قالل حقیقتتی ،اع متتاد

همکاران ،)۹3۹۹ ،ررونقی

دول

ب دانشگاه.

۹۰

و همکاران،)۹3۹۶ ،
راحمدی رضایی و
همکاران،)۹3۹۶ ،
رف حاللهی و همکاران،
 ،)۹3۹3راحمدی رضایی،
.)۹3۹0

نظارت و کن رل

کیفیتت

نظتتارتی ،کن تترل داولتتی

دانشگاه ،کن رل فساد.

روردهانی و همکاران،
 ،)02۹۹رزمان.)02۹۰ ،

0

رری ن ی و همکاران،
جه گیری
اجماع

جهت ت گیتتتری اجمتتتاع ،همتتتدلی،
غیران فاعی

 ،)02۹۹ررهای و همکاران،
 ،)02۹۲رنگارا و

3

پ رنماساری)02۹۲ ،
رری ن ی و همکاران،
 ،)02۹۹رلیهاریانی و
همکاران ،)02۹۹ ،ررهای و
همکاران ،)02۹۲ ،رنگارا و
اوالقی

مسئ لی پذیری

مسئ لی پذیری

پ رنماساری،)02۹۲ ،
رحنیف ،)02۹۲ ،
رفاتمساری،)02۹. ،
رک ئین ،)02۹۶ ،راٌمالی،

0۹۲



 ،)02۹0رکارنی،)022۹ ،
راحمدی رضایی.)۹3۹0 ،

۹2

3۲


مضامين

مضامين

فراگير

سازنده

پژوهشگران

مضامين پایه

فراواني

فراواني

مضامين

مضامين

سازنده

فراگير

رری ن ی و همکاران،
 ،)02۹۹ررهای و همکاران،
 ،)02۹۲رنگارا و
پ رنماساری،)02۹۲ ،
رجان ری و همکاران،
 ،)02۹۲ررایمارزاک و
همکاران ،)02۹۲ ،رحنیف ،
پاسخگ یی ،پاسخگ یی ب ذینفعتان،
پاسخگ ب دن ،صتدا و پاستخگ یی،
پاستتخگ یی دانشتتگاه ،پاستتخگ یی
پاسخگ یی

سیاستتتی-اج متتتاعی ،پاستتتخگ یی
رب روکراتیا) ،قابلی

پاستخگ یی،

پاسخگ یی در قبال ذینفعان.

 ،)02۹۲رفاتمساری،
 ،)02۹.رزمان،)02۹۰ ،
رکارنی ،)022۹ ،رصباغیان،
 ،)۹3۹۲رداداش کریمی و

0۹

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

اق صتتتتتادی ،پاستتتتتخگ یی اداری

 ،)02۹۲ررامیرز و تجادا،

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

 ،)02۹۲رساری و همکاران،

همکاران ،)۹3۹۲ ،رعبدالهی
و م س ی امیری،)۹3۹۹ ،
راحمدی رضایی و
همکاران ،)۹3۹۹ ،راحمدی
رضایی و همکاران،
 ،)۹3۹۰رکارگر زنجانی،
 ،)۹3۹۰ررونقی و
همکاران ،)۹3۹۶ ،راحمدی
رضایی و همکاران،
 ،)۹3۹۶راحمدی رضایی،
.)۹3۹0
رری ن ی و همکاران،
 ،)02۹۹ررهای و همکاران،

عدال

و

عدال

انصاف

شم ل.

و انصاف ،انصاف ،عتدال

و

 ،)02۹۲رنگارا و
پ رنماساری،)02۹۲ ،

۰

رحنیف ،)02۹۲ ،
رفاتمساری.)02۹. ،
اوالق و

صتتتتداق

دانشتتتتگاهی ،اوتتتتالق

رپیپیدی و دوس ،)02۹۹ ،

صداق

رآم زشتتی ،پژوهشتتی ،کتتارآفرینی،

رعبدالهی و م س ی امیری،

دانشگاهی

مدیری ی)

.)۹3۹۹

0

0۹۹




مضامين

مضامين

فراگير

سازنده

قان نی

شفافی

پژوهشگران

مضامين پایه

فراواني

فراواني

مضامين

مضامين

سازنده

فراگير

رری ن ی و همکاران،)02۹۹ ،
ررهای و همکاران،)02۹۲ ،
رساری و همکاران،)02۹۲ ،
رافشتتای

شتتفافی  ،بهب ت د شتتفافی
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اطالعتتتات در مت ت رد ستتتاو ارها و
ستتتازوکارها) ،شتتتفافی

سیاستتتی-

اج متتتاعی ،شتتتفافی

اق صتتتادی،

شتتتتفافی

اداری رب روکراتیتتتتا)،

ملم س ب دن

رنگارا و پ رنماساری،
 ،)02۹۲رجان ری و
همکاران،)02۹۲ ،
ررایمارزاک و همکاران،

۹0

 ،)02۹۲رحنیف ،)02۹۲ ،
ررامیرز و تجادا،)02۹۲ ،
رفاتمساری ،)02۹. ،رک ئین،
 ،)02۹۶رپیپیدی و دوس ،
 ،)02۹۹رداداش کریمی و
همکاران.)۹3۹۲ ،

اجرای قان ن ،چارچ
حاکمی

قان ن

های حق قی

دانشتتگاه ،قتتان ن ،آزادی علمتتی در
چارچ

قان ن ،وجت د چتارچ

نظمدهنده.

رنگارا و پ رنماساری،
 ،)02۹۲ررایمارزاک و
همکاران ،)02۹۲ ،رزمان،

۰

 ،)02۹۰رسلمی،)02۹۹ ،
ربرن .)022. ،
رری ن ی و همکاران،)02۹۹ ،

اثربخشی و
عملکردی

کارایی
ربهرهوری)

اثربخشتتتی ،کتتتارایی ،اثربخشتتتی و
کارایی ،عملکرد ،بهترهوری ،متؤثر و
کارآمتتتتد ،اثربخشتتتتی متتتتدیری ،
حکمرانی کارآمد.

ررهای و همکاران،)02۹۲ ،
رساری و همکاران،)02۹۲ ،
رنگارا و پ رنماساری،

.

 ،)02۹۲رزمان ،)02۹۰ ،ربرن ،
 ،)022.رق رچیان و رضایی،
.)۹3۹3

کیفی

تضمین کیفی  ،فرهنگ کیفی

ررهای و همکاران،)02۹۲ ،
رری ن ی و همکاران)02۹۹ ،

0

وج د محیط رقاب ی ،آزادی علمی در
تحرک و
پ یایی
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۹.

دانشگاهی

چتتارچ

قتتان ن ،رقابتت پتتذیری

رسلمی ،)02۹۹ ،ربرن ،

دانشتتگاه ،تحتترک پتتذیری دانشتتگاه،

 ،)022.رصباغیان،)۹3۹۲ ،

بین المللی شتدن دانشتگاه ،شتبک ای

رزاهدی و چی ساز،

شتتدن دانشتتگاه ،تخصصتتی شتتدن

.)۹3۲۹

دانشگاه ،کار گروهی

۶

۹3


مضامين

مضامين

فراگير

سازنده

مضامين پایه

آگتاهی نستب
اهداف

عالی ،وج د بینش راهبردی ،راهبرد،
مأم ری ت
رسال

و اهتتداف ،روشتتن ب ت دن
دانشگاه

مضامين

مضامين

سازنده

فراگير

رفاتمساری ،)02۹. ،ربلکمن و
کندی ،)022۹ ،رسلمی،
 ،)02۹۹رعبدالهی و م س ی

۰

.

امیری ،)۹3۹۹ ،رزاهدی و
چی ساز.)۹3۲۹ ،

رعبدالهی و م س ی امیری،
ساو ار

ساو ار حاکمی  ،ساو ار

 ،)۹3۹۹ررونقی و

0

همکاران.)۹3۹۶ ،
منابع

سرمای انسانی

سرمای دانشتگاهی ،تمرکت بتر روی

ررهای و همکاران،)02۹۲ ،

اس عدادها.

رق رچیان و رضایی.)۹3۹3 ،

0

.

رساری و همکاران،)02۹۲ ،
منتتابع متتالی فتتراوان ،ستتازوکارهای

رفرجآبادی و همکاران،

مالی ،ثبات رمالی)

 ،)۹3۹.رق رچیان و

۰

رضایی ،)۹3۹3 ،رف حاللهی
و همکاران)۹3۹3 ،
فرهنگی

فرهنگ سازمانی
مناسب

فرهنگ ستازمانی مناستب ،فرهنتگ
سازمانی مناسب نظمدهنده.

رسلمی ،)02۹۹ ،رق رچیان
و رضایی.)۹3۹3 ،

نم دار شماره  ۹رتب بندی مضامین فراگیر را نشان میدهد.

نمودار شماره  -0رتبهبندي مضامين فراگير حکمراني خوب دانشگاهي

0

0

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

منابع مالی

حکمرانی کسب وکار رمتالی) ،متالی،

رکارنگی و ت ک،)02۹2 ،

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

سازمانی

مأم ری

و

بت اهتداف آمت رش

پژوهشگران

فراواني

فراواني

00۹




همانط ر ک در نم دار شماره  ۹مشاهده میش د میت ان گف
ابعاد دیگر م رد ت ج قرار گرف اس

و از اهمی

بُعتد متدیری ی بتیش از

بتاتیی بروت ردار است

ابعاد اوالقی و قان نی مهم هس ند .درواقع مهمترین وج حکمرانی و
از مدیری

و پتس از آن

دانشتگاهی پتس

یکپارچ در دانشگاه ،ت جت بت مستائل اوالقتی و قتان نی در دانشتگاه است .

همچنین ابعاد عملکردی ،سازمانی ،منابع و فرهنگی هم ابعادی هس ند ک ب منظت ر اجترا و
فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22
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پیادهسازی هرچ به ر و کاملتر حکمرانی و

در دانشگاه تزم اس

ح ماً بت آنهتا نیت

ت ج ش د.
مضامین فراگیر یا ابعاد رتی اول) و مضامین سازنده یا مؤلف های رتی دوم) حکمرانتی
و

دانشگاهی ک بعد از بررسی مطالعتات پیشتین است خراج شتدند در شتکل شتماره 3

ب ص رت شماتیا کلی نمایش داده شده اس .

شکل شماره  -3ابعاد و مؤلفههاي استخراجشده حکمراني خوب دانشگاهي


نتيجهگيری و پيشنهاد
همان گ ن ک مطرح شد ،حکمرانی و

دانشگاهی از مباحثی اس

ک ب تتازگی وارد

ح زه آم زش عالی شده و تاکن ن چ در مطالعات داولی و چ مطالعات وارجی ،مقال ای
نشده اس

حاضر از طریق فراترکیب و تج ی وتحلیتل نظترات و مبتانی م جت د در زمینت حکمرانتی
و

دانشگاهی ،ب جمعبندی ن ایج مطالعات انجامشده در این ح زه پرداو و حکمرانی

و

دانشگاهی را در هف

بُعد و  ۹۹مؤلف ک عبارتاند ازن بُعد متدیری ی بتا مؤلفت هتای

جامع ،مشتارک

ذینفعتان ،جهت گیتری اجمتاع ،نظتارت و کن ترل ،است قالل و

رمدیری

و دگردانی)؛ بُعد اوالقی با مؤلف های رعدال

و انصاف ،اوالق و صتداق  ،پاستخگ یی،

مسئ لی پذیری)؛ بُعد قان نی با مؤلف های رشفافی  ،حاکمی

قتان ن)؛ بُعتد عملکتردی بتا

مؤلف های راثربخشی و کارایی ،تحترک و پ یتایی دانشتگاهی ،کیفیت )؛ بُعتد ستازمانی بتا
مالی) و بُعد فرهنگ با مؤلف رفرهنتگ ستازمانی مناستب) طبقت بنتدی کترده است  .ن تایج
بررسیها نشان می دهد ک ابعاد مدیری ی ،اوالقی و قان نی بیش از دیگر ابعاد مت رد ت جت
قرار گرف اند ک نشاندهنده اهمی

بات و سهم ب س ای آنها در اجترای حکمرانتی وت

دانشگاهی اس  .الب این ب معنای کماهمی
فرهنگی) حکمرانی و
حکمرانی و

ب دن سایر ابعاد رعملکردی ،سازمانی ،منتابع،

دانشگاهی نیس ؛ چراک ت جت بت تمتامی ابعتاد و مؤلفت هتای

دانشگاهی ک در پیادهسازی مطل

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

مؤلف های رمأم ری

و اهداف ،ساو ار)؛ بُعد منابع بتا مؤلفت هتای رسترمای انستانی ،منتابع

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

یاف

ک ب تمامی ابعاد و ج انب م ض ع اشاره کرده باشتد؛ بنتابراین پتژوهش

و مناسب آن تزم و ملت وم همتدیگر

هس ند ال امی اس  .در ادام ضمن ت ضیح هر یا از ابعاد حکمرانی و

دانشتگاهی ،بت

جمعبندی ت ضیحات نی پرداو شده اس .
بُعد مدیری ی اشاره ب تصمیمات مس مر و مداومی دارد ک در تی ها و ستط ح مخ لتف
دانشگاه راز سطح عالی تا سطح عملیاتی) ت سط مدیران اتخاذ میگردد .مدیران دانشگاه بت
دنبال فراهم کردن زمین و بس ر مناسب جه

مشارک

آزادانت تمتامی ذینفعتان درونتی و

بیرونی دانشگاه در تصمیمگیری دانشگاهی رب ص رت مس قیم یا غیرمس قیم) هست ند .آنهتا
بعد از شنیدن دیدگاههای م ن ع و م فتاوت ذینفعتان ،نظترات مخ لتف آنهتا را بت ستم ی
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رهنم ن میگردند ک بیش رین همگرایی را با اهداف و مأم ریت

دانشتگاه داشت باشتد و

آن ها را در رسیدن ب ت سع پایدار یاری رساند .در کنار این ،مدیران دانشگاه همچنتان کت
سعی در مشارک

دادن ذینفعان دانشتگاه در تصتمیمگیتریهتا دارنتد ،تتالش متیکننتد از

دوال ها و فشارهای نهادها و نیروهای بیرونی در ام ر دانشگاه جل گیری کنند؛ ب عبتارت
دیگر ،سعی میکنند اس قالل دانشگاه را در زمین های مخ لف رسازمانی ،علمی ،مالی) حفظ
فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22

کنند تا و د دانشگاهیان بر ام ر دانشتگاهی نظتارت و کن ترل داشت باشتند نت نیروهتا و
نهادهای بیرونی ک بیش ر ب دنبال منافع و د هس ند.
بُعد اوالقی اشاره ب این دارد ک تمام ذینفعان دانشگاه اع قاد دارند ک با آنها با عدال
و انصاف رف ار میش د و هیچ تبعیضی بین افتراد گذاشت نمتیشت د .عتالوه بتر ایتن ،بت
صداق

در ارائ ن ایج و گ ارش های تحقیقات ،اوالق در پژوهش ،ترویج ن تایج واقعتی و

ویلی م ارد دیگر ت ج میش د ،ب ط ری کت همت افتراد ،دانشتگاه را سرمنشتأ اوتالق و
صداق

در جامع میدانند و آن را الگ ی و د قرار میدهند .همچنین در این بُعد ،ب دلیتل

اینک دانشگاهیان از طریق منابع عم می یا شهری دانشتج یان فعالیت هتای وت د را انجتام
میدهند ،در فعالی ها و رف ارهای و د احساس مسئ لی

میکنند و و د را در قبال تمامی

ذینفعان و کل جامع مسئ ل و پاسخگ میدانند؛ چراک اوتالق حکتم متیکنتد ایتنگ نت
باشند.
بُعد قان نی اشاره ب این دارد ک چتارچ بی عادتنت از قت انین و مقتررات در دانشتگاه
وج د دارد ک دربرگیرنده حمای

کامتل از حقت ق افتراد در دانشتگاه بت ده و بت صت رت

شایس ای اجرا میگردد .ب عبارتی ،تصتمیمات اتخاذشتده در دانشتگاه و اجترای آن تتابع
ق انین و مقررات اس  .همچنین در این بعد ،اطالعات ب ص رت آزاد ،قابل دس رس ،ستاده
و قابل فهم در او یار افرادی ک تح

تأثیر تصمیمات و اجرای آن هس ند قرار میگیرد.

بُعد عملکردی اشاره ب اس فاده بهین و درس
منابع در دانشگاه دارد ک در جه

از منابع در دست رس و بتدون هتدررف

رسیدن ب اهداف و ن تایج اثتربخش مت رد تأکیتد قترار

می گیرد .همچنین در این بعد با ت ج ب ن ایج عملکردهای قبلی ،ب آستیبشناستی و ارائت
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راهکارهایی در جه

رفع آسیبها و م انع پرداو میش د تا زمین تزم برای دس یابی بت


و ارتقای آن فراهم گردد .بات رف ن اثربخشی ،کارایی و کیفیت

کیفی

در دانشتگاه ،باعتث

تحرک و پ یایی دانشگاه شده و سرانجام ب اف ایش رقاب های دانشگاهی ،ارتقای وجهت و
رتب بینالمللی دانشگاه ،ارتقای است انداردهای کیفیت
کارآفرینی دانشگاهی میانجامد.
و همچنتین اشتاره بت او یتارات

بُعد سازمانی اشتاره بت مأم ریت  ،اهتداف ،رستال

ساو اری و فی یکی دانشگاه و در کل ح زه او یارات مدیری
مدیران دانشگاه ب مأم ری  ،رسال

دانشتگاه دارد .در ایتن بعتد

و اهداف دانشگاه ب ص رت دقیق ت ج کترده و همت

فعالی هتا و اقتدامات عملیتاتی دانشتگاه را در جهت

رستال

مینمایند تا ب نح احسن ب اهداف از پیش تعیینشده دس

و اهتداف دانشتگاه تنظتیم
یابند .همچنین متدیران ستعی

دارند در تعیین اهداف و اول ی های دانشگاه و اجترای آنهتا آزادانت رالب ت بتا مشتارک
وج در ودم

ذینفعان درونی و بیرونی دانشگاه باشند.

بعد منابع اشاره ب سرمای انسانی و منابع مالی دانشتگاه دارد کت در اجترای حکمرانتی
و

دانشگاهی ویلی مهم و مؤثر هس ند .سرمای انسانی نت تنهتا مهتمتترین سترمای هتر

دانشگاهی ،بلک مهمترین سرمای هر سازمانی اس ؛ چراک م ی

رقاب ی را بترای دانشتگاه

در بردارد .در این بعد دانشگاه ب هر یا از افراد و د ب دید سرمای مینگترد و در جهت
نگهداش

و ت سع آنان گام برمیدارد .همچنین مدیران دانشگاه ب دنبال دس یابی بت منتابع

مالی کافی هس ند و سعی میکنند از راه درس

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

ذینفعان) و ب دور از هرگ ن مداوالت و فشارهای بیرونی عمل کنند تا ب انند بت به ترین

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

علمی و در نهای

آمت زش ،اب کتار و نت آوری ،آزادی

و اوالقی ،درآمتدهای دانشتگاه را افت ایش

دهند تا ب نهادهای بیرونی نیازی نداش باشند؛ چراک تأمینکنندگان مالی بیرونی میت اننتد
اس قالل و و دگردانی دانشگاه را زیر س ال ببرند و درصدد رسیدن ب منافع و د برآیند ،از
این رو مدیران دانشگاه تمام تالش و د را میکنند تا در کنار او صا

منتابع متالی تزم و

کافی برای ارتقای ت سع دانشگاه ،اس قالل مالی دانشگاه را نی حفظ کنند.
بُعد فرهنگی اشاره ب فرهنگ سازمانی مناسب و نظمدهنتده دانشتگاه دارد .در دانشتگاه
فرهنگی حاکم اس

ک اوالق ،عدال  ،انصتاف ،صتداق  ،مشتارک  ،وت دگردانی ،وت د
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نظارتی ،آزادی علمی ،اب کار و ن آوری ،تحرک و پ یتایی ،مستئ لی پتذیری ،پاستخگ یی،
کیفی  ،اثربخشی و کارایی ،قان نمداری و شفافی

را م رد تأکید قرار میدهد.

در جمعبندی مباحث ف ق ،چی ی ک ویلی مهم و حیتاتی است
پژوهشها م رد غفل

قرار گرف اس  ،رابط تنگاتنگ عل

ب عن ان مثال ،برای اجرای مأم ری
فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22

از راهبرد و مأم ری

و رسال

و شتاید در ویلتی از

و معلت لی بتین ابعتاد است .

دانشگاه ،مدیران دانشگاه ب حمای

دانشگاه نیاز دارند ،این حمای

کارکنتان

در سای ساو ار دم کراتیا دانشتگاه

و اع ماد مدیران ب کارکنان ،باید ب گ ن ای طراحی ش د ک واحدهای مخ لف با هتماف ایتی
و ب ط ر مؤثر با هم مشارک

داش باشند تا بتا رستیدن بت وفتاق عمت می رجهت گیتری

اجمتتاع) ،اهتتداف دانشتتگاه محقتتق گتتردد .بروت رداری از آزادی عمتتل ،تحتترک و پ یتتایی
دانشگاهی ،اوالق و صداق
برای آنک مدیری

دانشگاهی از ویژگیهای یا فرهنگ و ساو ار مناسب اس .

دانشگاه ب ط ر متؤثر در جهت

حمایت

از اهتداف دانشتگاه عملکترد

به ری داش باشد ،بایس ی نظام اداری شفاف و مب نی بر قت انین و مقتررات عادتنت اتختاذ
نماید .ب ط ری ک ذینفعان دانشگاهی ب ص رت آزادان  ،ساده و قابل فهم ب اطالعات مت رد
نیاز دس رسی داش و از مسائل تأثیرگذار بر دانشگاه و و دآگاه باشتند .همچنتین متدیری
دانشگاه ب منظ ر ارتقای کارایی و اثربخشی دانشگاه و بهب د کیفی
برای جذ  ،نگهداش

و ت سع سرمای انسانی و د او صا

آن ،بایتد منتابع تزم را

دهد.

الزامات کاربست حکمراني خوب دانشگاهي
کاربس

و پیادهسازی حکمرانی و

در دانشگاهها و مؤسسات آم زش عالی کش ر با

ت ج ب دتیل و ال اماتی ک در ادام ب ص رت تی روار ب آن پرداو شده است

ضتروری

اس .
ت فراهم کردن زندگی سعادتمندان برای بشر؛
ت مصرف بهین وق  ،منتابع و انترژی در راست ای زنتدگی ستعادتمندان بشتر از طریتق
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حکمرانی دانش؛
ت جل گیری از عقبماندگی کش ر و گام برداش ن در مسیر ت سع ؛


ت حل مسائل و مشکالت کش ر با اس فاده از م ت ر محرک دانش و دانشگاه؛
ت ایجاد نظام آم زش عالی ت سع یاف ؛
ت پرورش نیروی انسانی شایس و ارزشمدار برای حل مسائل جامع ؛
ت ترویج برابری و جل گیری از وش ن  ،ران

بازی و تبعیض جنسی ی.

پيشنهادهاي کاربردي و سياستي
در نهای
و

پیادهسازی مؤثر حکمرانتی

با ت ج ب مطالب ف ق ،پیشنهادهای زیر در جه

دانشگاهی ارائ میگرددن
ت مدیران و مسئ تن آم زش عالی کش ر باید از اداره ب روکراتیا و م مرک دانشگاههتا

تف یض او یار و بهرهگیری از اس عدادن مدیری
سازی حکمرانی و

پی ند آنها حرک

و رهبری افتراد دانشتگاه ،در جهت

دانشگاهی گام برداش و ب ارتقتای ت ستع و کیفیت

پیتاده-

دانشتگاههتا

کما نمایند؛
ت باید زمین ها و بس رهای تزم در جه

اجرای به ر حکمرانی منطقت ای دانشتگاههتا از

طریق نهادهای مرب ط فراهم گردد تا متدیران و مستئ تن دانشتگاهی ب اننتد از امکانتات
مناطق مرب ط اس فاده تزم را ببرند؛

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب

و مؤسسات آم زش عالی ب سم

اداره دم کراتیا و سس

کرده و بتا

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و

ت جل گیری از فساد اداری و سیاسیکاری در دانشگاه و ترویج شایس ساتری؛

ت نهادهای م لی سیاس گذاری و وطمشیگذاری در آم زش عالی کش ر باید کتاهش
یابد تا از این طریتق دوالت هتا و فشتارهای بیرونتی تقلیتل یاف ت و کتارایی و اثربخشتی
دانشگاهها بیش ر ش د؛
ت میت ان از طریق ثبات مدیری ی قابلی

اجرای برنام ها و وطمشتیهتای بلندمتدت را

اف ایش داد و ج سیاسی را در دانشگاهها کاهش داد؛
ت با ایجاد ساو ار پ یا و افقی میت ان عالوه بتر افت ایش میت ان مشتارک
تصمیمگیریها ،اندیش ورزی والق در آنها را نی بهب د بخشید.

ذینفعتان در
00.




فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


احمدی رضایی ،حسین ر ،)۹3۹0بررسی ستاو ار راهبتری دانشتگاههتان مقایست هیئت

دانشگاه آزاد اسالمی با نظام آم زش عالی کش رهای واورمیان  ،اولين کنفتران

حاکمت

ملتي جايگتاه

مديريت و حسابداري در دنياي نوين کسبوکار ،اق صاد و فرهنگ ،علی آبتاد ک ت ل ،دانشتگاه
آزاد اسالمی واحد علیآباد ک ل ].[۶۹
فصلنام علمی مطالعات بینرش ای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،۶۶پایی ۹۶22



احمدی رضایی ،حستین؛ اج هتادی ،مصتطفی؛ ق رچیتان ،نتادرقلی و محمتدداودی ،امیرحستین

ر ،)۹3۹۶حاکميت خوب دانشگاهي :بررسي وضعيت خودگرداني و پاسخگويي در دانشتگاه
آزاد اسالمي ،اولین همایش ملی پیشرف ها و چالش ها در علت م ،مهندستی و فنتاوری ،شتیراز،
م سس عالی عل م و فناوری و ارزمی ].[3.


احمدی رضایی ،حستین؛ اج هتادی ،مصتطفی؛ ق رچیتان ،نتادرقلی و محمتدداودی ،امیرحستین
ر ،)۹3۹۰نظام پاسخگويي راهي براي دستيابي به حاکميت خوب دانشگاهي ،کنفترانس بتین-



المللی نخبگان مدیری

احمدی رضایی ،حستین؛ اج هتادی ،مصتطفی؛ ق رچیتان ،نتادرقلی و محمتدداودی ،امیرحستین
ر ،)۹3۹۹ارزیابی وضعی





].[3۶
حاکمی

و

دانشگاهی با اس قالل سازمانی و قابلیت

پاستخگ یی،

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي ،دوره  ،۲شماره  ،0۹صک .[33] ،۹.۹-020

احمدی رضایی ،حسین و مالکی ،فائ ه سادات ر ،)۹3۹۶سياستگذاري در آمتوزش عتالي بتا
رويکرد حکمراني (خوب ،:تهرانن م سس ان شاراتی مشک ه دانش.
افخمی روحانی ،حسین؛ رحمان سرش  ،حسین و مرجانی ،شهره ر ،)۹3۹3حکمرانی دانشگاهی
و ارزیابی پرتالها و وبگاهها ،نامه آموزش عالي ،سال هف م ،شماره  ،0۲صک .[۶2] ،.۰-۹۹
امیری فرجآبادی ،جعفتر؛ اب القاستمی ،محمت د و ستلیمانی ،ستعید ر ،)۹3۹.بررستی همگرایتی
حکمرانی دانشگاهی و کنشهای شب تجاری در آم زش عالی ایتران ،آموزش عالي ايران ،ستال
دهم ،شماره چهارم ،صک .[3۹] ،۹۹-۲۹



جاهد ،حسینعلی و نایینی ،سید محمدکاظم ر ،)۹3۹۹نقد حکمرانی بر دانشگاههتا از منظتر ایجتاد

چالش در اس قالل دانشگاهی از زمان تأسیس وزارت عل م و آمت زش عتالی ،اولتين کنفتران
حکمراني و سياستگذاري عمومي ،تهران ،دانشگاه صنع ی شریف-پژوهشکده سیاس گتذاری
علم ،فناوری و صنع
00۲



دانشگاه صنع ی شریف.

دانشگاه صنع ی شریف -اندیشکده مطالعات حاکمی

و سیاست گتذاری




حجازیفر ،سعید؛ رهن رد ،فرجاهلل؛ لطیفی ،میثم و طاهرپ ر کالن ری ،حبیتباهلل ر ،)۹3۹۹بررستی
مطالعات حاکمی






دولتي ۹ ،ر ،)۹صک ..۰-۹۹2
حسینی ،سید علتی؛ رحمتانی ،علتی و کمرئتی ،مرضتی ر ،)۹3۹۶تتدوین متدلی بترای راهبتری
دانشگاهی ،فصلنامه حسابداري دولتي ،دوره  ،0شماره 0ن .۰۹-.2
داداش کریمی ،یحیی؛ میرسپاسی ،ناصر و نجف بیگی ،رضا ر ،)۹3۹۲طراحی مدل حکمرانتی آمت زش
عالی کش ر ،فصلنامه مديريت سازمانهاي دولتي ،دوره  ،.شماره  ،3صک .[32] ،۹2-0.
ذاکرصالحی ،غالمرضا ر ،)۹3۹.مسائل آموزش عالي ايران ،تهرانن پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اج ماعی.
رحمانی ،نیره؛ پ رکریمی ،ج اد؛ دیالمت  ،نیکت و ونیفتر ،حستین ر ،)۹3۹.مؤلفت هتای رهبتری
حکم مح رن یا مطالع فراترکیب ،فصلنامه مديريت سازمانهاي دولتي ،سال هف م ،شماره ۹
رپیاپی  ،)0۰صک .0.-۶2



دانشگاهی ،انديشه مديريت راهبردي ،سال نهم ،شماره  0رپیاپی  ،)۹۲صک .[3۹] ،۹3۰-۹۰۹
زاهدی ،شمسالسادات و چی ساز ،علی ر ،)۹3۲۹مبانی و چالشهای نظری ب کارگیری الگ های
مدیری گرا در دانشگاه ،فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول ،دوره  ،۹۶شماره  ،۰۹صک



.[۶0] ،۹-۹۲
سلطانینژاد ،احمد و گ درزی ،سهیل ر ،)۹3۹۹فناوری اطالعات و تحت ل در مفهت م حکمرانتی
و





 ،فصلنامه سياست ،دوره  ،۶.شماره ۹ن ..۹-۹.

صباغیان ،علی ر ،)۹3۹۲ال امات و پیامدهای تح ل حکمرانی آم زش عتالی در اروپتا ،فصتلنامه

دانشگاهی با اس فاده از رویکرد کیفی فراترکیب



رونقی ،محمدحسین؛ محم دی ،جعفر و اب القاسمی ،امیر ر ،)۹3۹۶اندازهگیتری بلت ح حاکمیت

مقال پژوهشین شناسایی ابعاد و مؤلف های حکمرانی و



اسالمی در ایران با اس فاده از روش فراترکیب ،فصلنامه مديريت سازمانهاي

سياستگذاري عمومي ،دوره  ،۰شماره  ،0صک .[0۹] ،00۹-0۶.
عبدالهی ،بیژن و م س ی امیری ،سیده طیب ر ،)۹3۹۹واکاوی نقش اوالق حرف ای در حکمرانتی
دانشگاهی ،فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دهم ،شمارههای  3۰و  ،3۹صک .[30] ،.3-۲۹
ف حالهی ،احمد؛ یمنی ،محمد؛ صباغیان ،زهرا؛ فراس خ اه ،مقصت د و قاضتی طباطبتایی ،محمت د
ر ،)۹3۹3تحلیل مح ایی برنام های پنجگان ت ستع ایتران بتا ت جت بت مق لت هتای الگ هتای
حکمرانی آم زش عالی ،فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران ،سال ششم ،شماره چهارم ،صتک
.[3۹] ،۶.-۲3



فراس خ اه ،مقص د ر ،)۹3۲۲دانشگاه و آموزش عالي :منظرهاي جهاني و مسئلههتاي ايرانتي،
تهرانن نشر نی.

00۹




 حکمرانتی دانشتگاههتای تتراز جهتانی؛،)۹3۹3 حستین ر، نادرقلی و احمدی رضتایی،ق رچیان
.[3۲] ،03-3۶  صک،)۹ ر0۰ ، فصلنامه آيندهپژوهي مديريت،ضرورت یا نیاز

 مقايسه نظتام پاستخگويي دانشتگاه آزاد استالمي بتا دانشتگاههتاي،)۹3۹۰ علی ر،کارگر زنجانی




.[3۰] ،  اولین همایش ملی رویکردهای ن ین در حسابداری و مدیری، کشور آسيايي0 خصوصي
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