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Abstract 
Governance can be considered a way of exercising power in the management of the social and 

economic resources of a country. A review of past research in the field of governance has 

determined that, each research, in terms of the type of approach, emphasis and goals pursued, has 

been characterized by a number of specific characteristics and has not been able to cover a set of 

governance features. In the research, efforts have been made to address this gap and identify the 

effectiveness and efficiency indicators of the higher education governance system with regard to 

political, economic and administrative contexts and provide a model for the governance of higher 

education in the country. This research can be considered as qualitative research. The statistical 

population of the study consisted of two groups of academic directors and professors interviewed 

by semi-structured interviews. In this research, the aim of the study was to provide a model of 

governance in higher education, so some quality analysis methods, such as theme analysis, have 

been used to analyze the interviews. The findings of the research indicated that the final model of 

higher education governance was composed of nine factors: Political social Transparency, 

economic Transparency, administrative Transparency, social political Responsiveness, economic 

Responsiveness, administrative Responsiveness, Political social Partnership, economic Partnership 

and administrative Partnership. 
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 چکیده
با توجه بـه  هاپژوهشیك از هر وعموضوع بوده که درمجم نیا ةدهندنشان یحکمران ةنیگذشته درزم هایپژوهش یبررس

بـه بیـان چنـد ویژگـی خـاص پرداخته و قادر به پوشـش دادن مجموعـه  کرده،یو اهدافی که دنبال م دینـوع رویکـرد، تأک
 ت،یشفاف یهاخأل برطرف شده و شاخص نیتالش شده تا ا پژوهش نیدر ا ،تاراس نیهـای حکمرانی نبوده است. در اویژگـی
قرار  ییمورد شناسا یو ادار یاقتصاد ،یاسیس یهانهیبا در نظرگرفتن زم یآموزش عال یو مشارکت نظام حکمران ییپاسخگو

 ةجامع نیدانست. همچن یفیک پژوهش توانید. پژوهش حاضر را مشودر کشور ارائه  یآموزش عال یگرفته و مدل حکمران
. انجام شده استباز  ةمصاحب قیبوده است که از طر یدانشگاه ادانستو ا رانیمشتمل بر دو گروه افراد مد پژوهش نیا یآمار
مضمون )تم(،  لیتحل روشبوده است از  یدر آموزش عال یارائه مدل حکمران پژوهشهدف  نکهیبا توجه به ا پژوهش نیدر ا
 انگریب پژوهش یهاافتهی( استفاده شده است. یو اصل یفرع یهاتم نییو تع یها )کدگذارمصاحبه لیتحل و هیمنظور تجزبه
 ،یاقتصاد تیشفاف ،یاجتماع یاسیس تیمشتمل بر نه عامل: شفاف یآموزش عال یحکمران ییموضوع بوده که مدل نها نیا

(، مشارکت كی)بوروکرات یادار ییپاسخگو ،یاقتصاد ییپاسخگو ،یاجتماع یاسیس ییك(، پاسخگوی)بوروکرات یادار تیشفاف
 ( بوده است.كی)بوروکرات یمشارکت ادار ،یادمشارکت اقتص ،یاجتماع یاسیس
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 مقدمه
نقـش مهمـی در تربیـت نیـروی انسـانی کارآمـد و ، هادانشگاه

های جامعه نهادها و سازمان دیگرکارآفرین و تولید دانش برای 
 در توسـعة دانـایی برتـریبه عهده دارند و این نقش و جایگـاه 

و  هادانشـگاهفضـای سـازمانی . بر کسی پوشیده نیسـت، محور
تغییر مـداوم  حال در، ممراکز آموزش عالی در قرن بیست و یک

است و ما شاهد عبـاراتی نظیـر دانشـگاه سـازمانی و دانشـگاه 
هـای برتـر جهـان های دانشگاهویژگی هستیم که از 9کارآفرین
همکاری و  سازمان توسعهدر این راستا تعریف . شوندشمرده می
های اخیر تغییریافته و این نهاد در از دانشگاه در سال 2اقتصادی
ها را در قالـ  نهادهـایی بـه ایـن صـور  انشگاهد 2197سال 
محل آرامی برای تدریس و  دیگر، دانشگاه»: ده استکرتعریف 

اندیشیدن  انجام کار پژوهشی با یك سرعت مشخص و تفکر و
بلکــه  .کــه در قــرن گذشــته بــود نیســت گونــهآن، بــه جهــان
 رقابتی وکارکس دنبال به، گرمطالبه، پیچیده، بزرگ، هادانشگاه

، 3تــانزی) «هســتند گــذاری بیشــتر و مــداومو نیازمنـد ســرمایه
2197.) 

گیری در آموزش عالی در تغییرا  چشم 9181 ةاز اواخر ده
سراسر جهان رخ داده است. از آنجـایی کـه حکمرانـی یکـی از 

هـای آمـوزش عـالی اسـت و تـأییر زیـادی بـر ترین جنبهمهم
 یامالحظـهابلق طوربـهآموزشی و پژوهشـی دارد،  یهاتیفعال
در  (.2198، 4هوانـ  ییر این تغییرا  قرار گرفتـه اسـتأتتحت

ــورها  ــیاری از کش ــیبس ــال حکمران ــوزش ع ــهآم ــی از  ی ب یک
همکـاران،  و 5مونـاویر) های اصـلی تبـدیل شـده اسـتاولویت
2191.) 

حکمرانـی  مفـاهیم متعـددی نظیـر، اگرچه واژة حکمرانـی
حکمرانـی ، ی دولتـیحکمرانـ(، 2111، 6وانـ  و روزن) جهانی
هانتیگتون ) حکمرانی فناوری اطالعا (، 2115، 7نیدو) شرکتی

و ( 2114، 1گاونتــا) حکمرانــی مشــارکتی(، 2111، 8و همکــاران
، ولی حکمرانـی، سازدمیانواع دیگر حکمرانی را در ذهن متبادر 

دلیل اهمیـت آن بیشـتر به، شودزمانی که در دانشگاه مطرح می
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، توجـهایـن (. 2191، 91کارنگی و تا ) گیردمیمورد توجه قرار 
امری ، آموزش عالیتوان گفت حکمرانی است که می یاگونهبه

 (،2112) 99است بسیار پیچیده که با پذیرش نظـرا  پـارکر
آن  فیبـازتعر، جهـان دانشـگاه یعنی تغییرا  وسیع زیسـت

کــه ســاختار حکمرانــی ایــن، نکتــة دیگــر. ضــروری اســت
متناسـ  بـا سـاختارهای ، مختلـف دانشگاهی در کشورهای

سـازمان توسـعه و همکـاری ) متفاو  است هاآنحکمرانی 
حکمرانی در آموزش عالی ابـزاری اسـت (. 2197، اقتصادی

و  یدهسـازمانکه مؤسسا  آموزش عالی به صور  رسمی 
. در یك عـرف سـاده حکمرانـی دانشـگاه شوندیممدیریت 
)چـان و  کنندیمت در آن فعالی هادانشگاهاست که  ایشیوه
 (.2198، 92یان 

حکمرانی در  ةتا به امروز درزمین انجام شده هایپژوهش
اغل  بر مباحث نظری مرتبط با حکمرانـی و ، آموزش عالی

حکمرانی آموزش عـالی متمرکـز بـوده و تـالش داشـته تـا 
را مـورد بررسـی  ساز و پیامدهای آنعوامل زمینه، هاچالش
 کرده تغییر، جهان دانشگاه زیست هک گفت اما باید. قرار دهد

، اخیـر تحوال  با مخالفت و موانع، مشکال  باوجود و است
 ةدامنـ و شـکل دربـارة، پیشرفت مسیر در باید دانشگاهیان
 بپردازنـد گفتمـان و بـه بحـث دوبـاره، هادانشگاه تعامال 

 (.9315، و همکاران یگانگی)
 ایراسـتدر  کـه داده نشان پیشین هایپژوهشبررسی 

 به، آموزشی گذارانسیاست، کاراتر هایدانشگاه برای تقاضا

 اییابنده تحول اغل  و حکمرانی الگوهای ةتوسع و طراحی

بر مباحث عالوهمبادر  ورزیده که عالی  آموزش از مؤسسا 
را نیـز  93عالی آموزش قتصادیا -اجتماعی کارکرد، آموزشی

ــرار دهــد ــورد توجــه ق (. 7211، 94کــافمن و ماســتروزی) م
در نظام  حکمرانی، داخلی هایضرور  از اینتیجه عنوانبه

، یافتـه شـکل تغییـر - کـم یا زیاد میزان در -عالی آموزش
مـوارد در جهـت  از بسیاری در و شده مدرنیزه، شده متحول

 بـه موجـ  ایـن. انـدبازارمداری هرچه بیشتر تغییـر یافتـه

 هایرادایمتغییر یافته و پا هادولت گریتصدی نقش تغییرا 

در ایـن اند. هشـد مطـرح هادانشـگاه مدیریت برای جدیدی
 و کارآمدی برای هارؤسای دانشگاه به فشار وارد شده، راستا
 به تا سب  شده، اهداف تحقق و وریبهره و موفقیت کس 
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 ابعاد از برخی و شود توجه بیشتر سازمانی هایجنبه از برخی

به . شود سپرده اموشیفر به یا مغفول مانده مهم دانشگاهی
، خود حقوق تحقق جهت در هادانشگاه نفعانهمین دلیل ذی

تـوان حکمرانی را مـی. اندرا مطرح کرده 9حکمرانی موضوع
اجتماعی و اقتصادی اعمال قـدر  در مـدیریت منابع  ةشیو

 حکمرانـی(. 2113، 2هوسرمان و لندمان) یك کشور دانست
ـــژه ــان »تیــ  در ای از نظــم و ترشـــامل شـــکل وی ــط می رواب

داللـت دارد  هـاتیفعالبوده و بر مجموعه جدیـدی از « هاسازمان
کــه درس ســنتی از حکومـــت و مــدیریت دولتــی را بــه چــالش 

(. 9318محمـدی، و شـاه یواعظـزاده، )کاظمیان، قربانی کشدمی
وقتــی کــه در نظــام آمــوزش عــالی مطــرح شــود بــر قــوانین و 

نفعـان متعـدد ذی هـاآناز طریـق سازوکارهایی تأکید داشته کـه 
 گذارنـدآموزش عالی بـر روی تصـمیما  اتخـاذ شـده تـأییر می

در کشور ایـران تصـدی امـور مربـو  بـه (. 2193، 3مارگینسون)
آمـوزش عـالی و آمـوزش پزشـکی ، ی آمـوزش عمـومیهاحوزه

کـه در  حـالی در؛ هریك به یـك وزارتخانـه واگـذار شـده اسـت
 ،بنـابراین. شودینمنین تفکیکی دیده بسیاری از کشورهای دنیا چ

سد که در کشور ما امر آموزش از حکمرانـی رمینظر  به گونهنیا
باعث بروز بسیاری از مسـائل شـده  ندارد که این خود ایهیکپارچ
ترین نهادهایی هستند که ازجمله مهم هااز آنجا که دانشگاه. است

، افیتنیــاز دارنــد شــف هــاجوامــع جهــت رشــد و توســعه بــه آن
گذشـته  هـایپژوهشبررسـی . الزامی است هاپاسخگویی در آن

این موضـوع بـوده کـه درمجمـوع  ةدهندحکمرانی نشان ةدرزمین
تأکیـد و اهـدافی ، توجه بـه نـوع رویکـرد با هاپژوهشهریك از 
بـه بیـان چنــد ویژگــی خــاص پرداختـه و ، کردهکه دنبال می

هــای حکمرانـی نبـوده قادر به پوشـش دادن مجموعـه ویژگـی
در راسـتای (. 2199، 4آلبـاخ و سـلمی؛ 2193، مارگینسـون) است

ه در این پژوهش تـالش شـده تـا بـ، پاسخگویی به این موضوع
اقتصـادی و (، بروکراتیـك) اداری ةصورتی جامع به هر سه حـوز

هـای اجتماعی در نظام آموزش عـالی پرداختـه و عامـل-سیاسی
ها مورد یی و مشارکت هریك از حوزهپاسخگو، ایرگذار بر شفافیت

شناسایی قرار گیرد تا درنهایت بتوان به مدل جـامع حکمرانـی در 
توجـه  توجه به موارد مطرح شده و با با. آموزش عالی دست یافت

تـالش ، پاسخگویی و مشـارکت، های شفافیتبه اهمیت شاخص
اقتصـادی و ، های سیاسـیتوجه بـه زمینـه شده تا مدل مذکور با
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های پژوهشـی بـه براساس این اهداف پرسش. دشری طراحی ادا

 :این ترتی  مطرح شـد
ــه اســت  ــی در آمــوزش عــالی کشــور چگون  مــدل حکمران

و مشارکت حکمرانـی در  های مؤیر بر شفافیت، پاسخگوییعامل
 آموزش عالی کشور کدامند 

 

 مبانی نظری پژوهش

 5حکمرانی آموزش عالی
ـازوکارهایی تأکیـد دارد کـه از حکمرانی آموزش عالی بر قـوانین  و س

ـاذ ذی هاآنطریق  نفعان متعدد آموزش عالی بـر روی تصـمیما  اتخ
این نـوع حکمرانـی بـه ، عالی در محیط آموزش. گذارندشده تأییر می

ـارچوق قـوانین ها و سیاسـت، اعمال رسمی و غیررسمی قـدر  در چ
انـدرکاران های دسـتمقرراتی اشاره دارد که بیانگر حقوق و مسئولیت
ـا تحت ، مختلف وزش عالی است و این بازیگران متعدد ـانون ب لوای ق

حکمرانـی در ( 2111) 6هینز(. 2193 مارگینسون) هم در تعامل هستند
 .داندمحیط دانشگاهی را دارای دو مؤلفه درونی و بیرونی می

ـازیگران و  ـای نقـش ب حکمرانی بیرونی در اینجا مشتمل بـر ایف
ـاآننی دانشـگاه و تـأییر گذاران بیروسیاست ها از بـر روی دانشـگاه ه

از طـرف دیگـر . طریق هیئت حاکمه و شـوراهای دانشـگاهی اسـت
ـا و مسـئولیتنقش واسـطهبهحکمرانی درونی دانشـگاه  ها و اقتـدار ه

ـان و احمـدی) شـودان شناخته میعلمی و مدیراعضای هیئت ، قورچی
ارهایی تأکیـد دارد کـه حکمرانی دانشگاهی بر قوانین و سازوک(. 9313
ـاذذی هاآناز طریق   نفعان متعدد دانشگاهی بـر روی تصـمیما  اتخ

این نـوع حکمرانـی بـه ، در محیط آموزش عالی. گذارندشده تأییر می
ـارچوق قـوانین ها و سیاسـت، اعمال رسمی و غیررسمی قـدر  در چ

ـای دسـتمقرراتی اشاره دارد که بیانگر حقوق و مسئولیت  اندرکارانه
ـازیگران متعـدد دانشـگاهی تحـت ، مختلف دانشگاهی است و ایـن ب

 (.2193، مارگینسون) لوای قانون با هم در تعامل هستند
ـالی آموزش ةپدید درس دانشمندان هدف، اخیر هایسال در  و ع
ـا  یکـی. اسـت بـوده آن تغییرا   بـه توجـه در مکـرر شـروع از نق

ـالی وزشآمـ هاینظام در قدر  تعادل و نهادی هایریشه ، مـدرن ع
 الگـوی، 8دولتی کنترل الگوی میان که است( 9183) 7مثلث کالرس

ـازار الگـوی و 1حکمرانـی دانشـگاهیان خـود از هومبـولتی  محـور ب

ـا بـذل (. 2113، 99نیـو) شـودمی قائل تمایز 91انگلیسی – ییآمریکا ب

                                                           
5. Higher education Governance 

6. Hintz 

7. Clark triangle 

8. State-control model 

9. Humboldtian model of academic self-rule 

10. Anglo-American market-oriented model 

11. Neave 
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ـایر، کالرس الگوهای به توجه  هایبندیدسـته اخیـراً نویسـندگان س

ـالی آمـوزش در حکمرانـی انواع گوناگون از ایدهآموزن بسیار  ارائـه ع

ـاسـن  شناسـی، دانشـمندان سایر حالی که در. اندداده  بـرای را ییه

ـاص ارائـه هایجنبـه ـانگبلود) انـدداده خ  مثـال بـرای(. 2113، 9ج

 کـرده توصـیف مشـترس را حکمرانی مفهوم( 9111) 2اسپورن

 و مشـارکت، یخـارج دارانسـهام نقـش، مذاکرا  بر که است
 متمرکـز عـالی آمـوزش با مرتبط اهداف و هاروهگمیتما ادغام
، نـوین مـدیریت که کنندمی نیز ادعا( 2119) بروان. است شده
آمـوزش  هایسیسـتم هـدایت برای کلیدی اصل یك عنوانبه
 توسعه پدید و اقتصادی همکاری سازمان عضو کشورهای عالی

 گفـت کـه حکمرانـیتـوان می(. 2194، روتبـرگ) اسـت آمده

 فهم به وابسته، راهبردی موفقیت و هادانشگاه در مؤیر سازمانی

روحـانی و افخمـی ) اسـت آن مـدیریت و دانش نقش از دقیق
 (.9313، همکاران

 
، 3سازی دانش، راهبرد و حکمرانی )دیبورا و مونیکایکپارچه .2شکل 

2111) 

 

 انواع الگوهای حکمرانی در آموزش عالی

 آلایدهالگوی نوع 
 گذاریسیاست تحوال  از لآایده تصویر یك به یابیدست برای

 چنـدوجهی و گسترده تعریف بخش یك این زمان، در طول در

کـه  شـودمی مطـرح معاصر زمان در عالی آموزش حکمرانی از
 سـه میـان استقالل اختصاص و کنترل، هماهنگی از الگوهایی

 وجـود بـه گاهیدانشـ و مدیران دانشگاه دولت، استادان سطح

 ( سـاختار9تحلیلی، ادغـام  چارچوق این ارائه از آورد. هدفمی

 ( رویکـرد2 مـالی و پرسـنلی مـوارد شامل هادانشگاه سازمانی

 و بیرونـی دارانها، سهامدانشگاه ( روابط بین3و  دولت نظارتی

                                                           
1. Jongbloed 

2. Sporn 

3. Deborah &  Monica 

اهمیت  حائز موارد (. از9314الهی و همکاران، است )فتح جامعه
 کـه اسـت خـودگردانی بنـدی، اختصـاصطبقه نایـ در حیاتی

 شـودمی ایجـاد محـیط دانشـگاهی در کـه را نظمی چگونگی

 دهد.می توضیح
 

 گرادولت الگوی
 ( ایـن2117) 4( و اولسـن9183) کالرس بندیطبقه به توجه با

 اداره دولـت نظـر زیـر که نهادهایی عنوانبه را هادانشگاه الگو

مختصـا   مسـتقیم صور به  تدول. گذردمی نظر شوند، درمی
 الزم شـرایط قبیل عالی، از آموزش از عمدهای قسمت یا همه

 غیـره و افـراد انتصاق و درسی، امتحانا  پذیرش، برنامة برای

 هادانشـگاه. کنـدمی هماهنـ  را دانشـگاهی هایپست برای
 و دارنـد قـرار دولـت طـرف از رسـمی اداری کنترل درمعرض
 نگهبـان یك نقش شود. دولتمی عطاا هاآن به کمی استقالل

موضـوعا   بـر فعال به صور  ( و2114، 5کند )نیومی بازی را
 و دانشـگاه روابـط و کیفیـت، کـارایی تضـمین ازجملـه داخلی
 از فاصله حاکی روندها اینکه گذارد. علیرغممی تأییر وکارکس 

 آن میراث از قوی بسیار آیار است، اما گرادولت الگوی از گرفتن

(، 2117(، ترکیه )میزکاسی، 2117فرانسه )کایسر،  در توانمی ار
( و روسـیه 2111نائل،  و کمونیسم )دوبین دوران از پس رومانی
 .( مالحظه کرد2117)میستر، 

 

 محور بازار الگوی
 کـه زمـانی هادانشـگاه کـه کنندمی محور، ادعا بازار الگوهای

 ازارهـایب بـرای و داخـل در اقتصـادی هایعنوان شـرکتبـه

 ایربخشـی بیشـتری کننـد، ازمی عمـل جهـانی یـا ایمنطقـه

 اصول عنوانکارآفرینی به هایتاکتیك حالی که برخوردارند در

عنوان بلـود بـه شـوند. جـانقمی گرفته نظر در قانونی سازمانی
 کنـدمی تعریف هاییسیاست را شدن بازاریزه هایمثال سیاست

 بازارهـا آزادسـازی و ندانشـجویا تقویت انتخـاق هدفشان که

اسـت  ارائـه شـده خـدما  تنـوع و کیفیـت افـزایش منظوربـه
 (.2113، 6؛ فلت9118)کالرس، 

 

 حکمرانی دانشگاهی مطلوب
 آزادی و اسـتقالل عدم معنای دانشگاهی، به مطلوق حکمرانی

 و رعایـت مـدیریت ایربخشی بر نیست، بلکه هادانشگاه قانونی

                                                           
4. Olsen 

5. Neave 

6. Felt 
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آزادی و نهادی استقالل به احترام حکمرانی، نظیر هایاولویت
(. بنـابراین، 2117 ،دارد )برنـز قـانون، تأکیـد در چارچوق علمی

کـه پیونـددمی وقوع به دانشگاهی، هنگامی مطلوق حکمرانی
نفعـان، یعنـیذی حقـوق به نسبت هادانشگاه حکمرانی بخش

توجـه خوبیجامعـه، بـه آحـاد و دانشجویان، استادان، کارکنان
کـردن سهیم و گروهی دانشگاه، کارِ بودن رسالت نکنند. روش
یعلمئتیه مشارکت اعضای نیز و هاگیریتصمیم در کارکنان
حکمرانـی  هایجلوه علم، از تولید گذاریمشیخط و مدیریت در

 (.9313است )افخمی و همکاران،  دانشگاهی مطلوق
حکمرانـی  را هادانشگاه در حکمرانی اصلی مدل پنج برخی

، حکمرانیامنائتیه سازمانی، حکمرانی ی، حکمرانیلمعئتیه
کننــد می حکمرانــی ترکیبــی )آمالگــام( معرفــی و نفعــانذی

(.2118)تراکمن، 
حکمرانی هایمدل ترینقدیمی از یکی: یعلمئتیه حکمرانی

یعلمئـتیه اعضـای سـوی از دانشـگاه دانشگاهی، حکمرانی
غالباً یعلمئتیه یکه اعضا دانندمی این هم را آن دلیل. است
هـای دانشـگاه و چگـونگی آرمان و اهداف از تریصحیح درس
 (.9313و همکاران،  روحانی دارند )افخمی آن تحقق
شـرکتی، کـه یـا سـازمانی حکمرانی مدل: سازمانی حکمرانی
 بر است، بیشتر شده مطرح استرالیا هایبرخی دانشگاه در امروزه
مـدل ، ایـن. درواقعز داردتمرک مدیریتی و مالی هایمسئولیت
فکـر  سـازمان وریبهـره بـه بیشتر و است وکارکس  بر مبتنی
ایـن در کهاین است؛ نظیر وارد مدل این به انتقادهایی. کندمی

علمی جایگاه کهاین یا هستند دولتی ضعیف هایمدل، دانشگاه
 .است آسی  معرض در دانشگاه پژوهشی و

در امنـائتیه نفـوذ قـدر  همـدل، بـ این: امنائتیه حکمرانی
عنوانبـه، امنـائتیه، . درواقـعدارد اشـاره هاحکمرانی دانشگاه

نگرانی. پردازدمی نفعانحقوق ذی مطالبة نفعان، بهذی نمایندة
سـویبه حکمرانی احتمالی دارد، انحراف وجود مدل این در که
تحمیـل ایـر در اقتصـادی صرفاً هایجنبه یا سیاسی هایجنبه
مـبهم مـدل، بسـیار این حالهر  به. است امنائتیه غال  نظر
 .است

بـا نفعـان، درواقـعذی حکمرانـی مـدل: نفعـانذی حکمرانـی
زمانی بیشتر و شودمی شناخته و نماینده یعلمئتیه حکمرانی
نفعان، نظیـراز ذی ترکیبی سوی از حکمرانی که افتدمی اتفاق

ها، شرکت ، نمایندگانالتحصیالنی، فارغعلمئتیهدانشجویان، 
(.9313گیرد )افخمی و همکاران، می انجام مردم عموم دولت و
از ترکیبـی شـامل مـدل ترکیبـی )آمالگـام(: ایـن حکمرانـی

عبارتی، اسـت؛ بـه نفعانذی و امنائتیهها، ی، شرکتعلمئتیه
امکـان و را دارد پیشـین هایمـدل همـة قو  نقا  مدل این

مـدل، مسـئولیت ایـن در. کنـدمی دایجا را متناس  حکمرانی
سود جامعه، کس  کل ساختن دانشی: از است حکمرانی عبار 

 ارائه وجوه از مناس  و بهینه غیرانتفاعی، استفاده هایفعالیت در

بـه توسـعة معطـوف نـوآوری و دولـت، تولیـد سـوی از شـده
نظرا  ارائة برای یعلمئتیه اعضای آزادی اقتصادی، تضمین

و تجربـه شـأن در مختلـف مسـائل مورد در ورهو مشا عمومی
تخصصی هایرشته در های منتقدگروه مربو ، ایجاد تخصص

موفقیت، ایجـاد فضـا کس  برای موردنیاز هایحرف نواحی یا
زمینة شیپبه توجه با معلوما  کس  منظوربه دانشجویان برای
 .شانعلمی

در  ها و الگوهای مرتبط بـا حکمرانـیشاخصای از خالصه
هـا پرداختــه شـده، که در ادبیا  پژوهش بـه آنآموزش عالی 

:در جدول زیر ارائه شده است

اسنادی مروربه با توجهی حکمرانی آموزش عالی هاشاخص. 2جدول 

منبعشاخص
 باکیفیت علمیهیئتجذق 

مزیت تطبیقی ةتحصیال  تکمیلی و مراکز پژوهش در حوز ةقرار دادن برنام
(2199لمی )آلباخ و س

دانشگاهی اللاستق
 مناس  رهبری

دهندهوجود چارچوق نظم
وجود بینش راهبردی
وجود محیط رقابتی
فرهن  سازمانی مناس 

(2199سلمی )

آکادمیك حکمرانی
مالی یا وکارکس  حکمرانی
 سازمانی یا اداری حکمرانی

(2191کارنگی و توس )
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شاخصهاي حکمرانی آموزش عالی با توجه بهمرور اسنادي ادامه جدول 1. 

جذب و نگهداري بهترین کارکنان دانشگاهی با شرایط کاري بسیار مطلوب آزادي 
علمی، فضاي شور روشنفکري در کانون دانشگاه

)ارزیابی مناس ( سنجش خوق
خودحکمرانی و خود نظارتی
پژوهش هایپروژهامکانا  و منابع مالی کافی جهت حمایت از 
آموزش هایپروژهامکانا  و منابع مالی کافی جهت حمایت از 

( دانشگاه 2113آلباخ )
 تراز جهانی

(2111یبورا و مونیکا )دسازیتصمیمو  راهبرد، های مدیریت دانشفعالیت

یربخشی مدیریتا
های حکمرانیرعایت اولویت

احترام به استقالل نهادی
آزادی علمی در چارچوق قانون

(2117برنز )

مذاکرا 
خارجی دارانسهام نقش

عالی آموزش با مرتبط هدافا و هاگروهتمامی ادغام و مشارکت
(9111) 9اسپورن

 (بدون دخالت دولت هابرنامهتنظیم ای و حقیقی )رویهل الاستق
دانشگاه و جامعه، ساختارهای  -روابط عمومی دولت ) دانشگاهی هاینظامتعادل نهادی قدر  در 
 (مدیریت هایروش، ترتیبا  کنترل کیفیت و همچنین گیریتصمیم

 حکمرانی مالی، انخودگردانی کارکن

(9111) 2ردهالب

 تمرکز بر روی استعدادها
 منابع مالی فراوان

دهندهنظممناس   یسازمانفرهن 
 حکمرانی کارآمد
 مدیریت تغییر

قورچیان و رضایی 
(9313)

هایمدل همة قو  است. این مدل نقا  نفعانذی و امنا ئتیهها، ، شرکتیعلمئتیهاین مدل ترکیبی از 
حکمرانی عبار  های مرتبط بامدل، شاخص این کند. درمی ایجاد را متناس  حکمرانی امکان و دارد را پیشین

از: است
غیرانتفاعی هایفعالیت در سود کس ، جامعه کل ساختن دانشی

دولت سوی از شده ارائه وجوه از مناس  و بهینه استفادة
اقتصادی به توسعة معطوف نوآوری و تولید
عمومی نظرا  ارائة برای یعلمئتیه ضایاع آزادی تضمین
 مربو  تخصص و تجربه شأن در مختلف مسائل مورد در مشاوره

موفقیت کس  برای موردنیاز هایحرف نواحی یا تخصصی هایرشته در های منتقدگروه ایجاد
شانعلمی زمینة پیش به توجه با معلوما  کس  منظوربه دانشجویان برای ایجاد فضا

ترکیبی حکمرانی 
3)آمالگام(

و  روحانی افخمی
(9313همکاران )

 نفعانتوجه به حقوق ذی
 کار گروهی، روشن بودن رسالت دانشگاه

 هاگیریسهیم کردن کارکنان در تصمیم
گذاری تولید علممشیدر مدیریت و خط یعلمئتیهمشارکت اعضای 

ساز زاهدی و چیت
(9386)

1. Sporn

2. Berdahl

3 Amalgam 



 21             9318 تابستان، 3شماره  7دوره های دولتی، مدیریت سازمان فصلنامه علمی

 

 شناسی پژوهشروش
. پژوهش چارچوق رویکرد کیفی انجام شده استپژوهش حاضر در 

های غیر های آن از روشکیفی اشاره دارد به پژوهشی که یافته
-می به دستها و رفتارهای محقق آماری و ارجاع به عقاید، ارزش

، با توجه به ماهیت تحقیق حاضر(. 2118، نیخورباشتراوس و ) دیآ
 زیرا ؛ این تحقیق از نوع بنیادی است

همچنین . ها و ارائه مدل استل بررسی روابط میان پدیدهدنبابه
پژوهش حاضر که یکی از اهداف اصلی و کانونی آن توسعه دانش 

ها و مراکز ای به نام حکمرانی دانشگاهو فهم موجود در مورد پدیده
را  توان آنتوجه به این موضوع می پس با، آموزش عالی است

 .پژوهشی تبیینی دانست
مورد مطالعه در این پژوهش جهت شرکت در  آماری ةجامع

مصاحبه و پاسخگویی به پرسشنامه و در راستای گردآوری 
، مشتمل بر دو گروه مدیران، و اعتبارسنجی ازیموردناطالعا  

. آموزش عالی بوده است ةاساتید و خبرگان دانشگاهی آشنا به حوز
، گیرینمونهروش ، پژوهشرویکرد با توجه به  گریدعبار به
توجه به وجود  همچنین با. و قضاوتی بوده استنظری صور  به

دو گروه اصلی انتخاق شدند که ، رویکرد کیفی در این پژوهش
 :اند ازعبار 

  در آموزش عالی  یگذاراستیسمدیران ارشد شاغل در بخش
 .(نفر 8) کشور

 8) آموزش عالی ةدانشگاهی آشنا به حوز یعلمئتیه اعضای 
 .(نفر

گیری قضاوتی )تا رسیدن به از روش نمونهوهش پژدر این 
دلیل گیری استفاده شده است. اشباع نظری( در فرآیند نمونه
گیری در این پژوهش این است که در استفاده از این روش نمونه

یابی به یك درس عمیق از دنیای نیازمند دست پژوهشاین 
گیرند تا پیرامون از نگاه کسانی هستیم که مورد مطالعه قرار می

سازی ها و مراکز آموزش عالی را مدلبتوانیم حکمرانی دانشگاه
مصاحبه، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند  8پس از انجام نماییم. 

ها اند؛ بدین معنـا کـه پاس که کدها به حد اشباع نظری رسیده
 تکراری شده و داده جدیدی یافت نشد.

اختن رفتارهای انسانی، پذیر سگیری و شاخصتوجه به اندازه با
اطمینان از دقت و صحت نتایج، به پیدایش انواع و اقسام اعتبار و 

های های انسانی منجر شد. این امر در پژوهشپایایی در پژوهش
شناسانه آن تحت توجه به مبانی زیربنایی و معرفت کمی با
های آماری دقیق رشد و توسعه یافت، اما با پیدایی آزمون
های متفاو  و تأکید توجه به برداشت وهش کیفی و باهای پژروش

های آن بر جنبه کیفی رفتار انسانی، اعتبار و پایایی هم از آزمون

 تر تغییر کردو تفسیری ییگراتینسبسوی مفاهیم آماری کمی به

برای بررسی روایی  پژوهشدر این  .(9314و همکاران،  فردییدانا)
است. بدین منظور از ابتدا با دقت از قضاو  خبرگان استفاده شده 

المللی و های مرجع بینای و استفاده از مدلدر مطالعا  کتابخانه
های ها و مؤلفهمشابه سعی گردید از شاخص هایپژوهشهمچنین 
و مناس  استفاده شود. در ادامه از خبرگان خواسته شد  موردقبول

خبرگان در  موردنظر اظهارنظر کنند. سؤاال تا در مورد محتوای 
و چند تن  پژوهشراهنما و مشاور  ستاداناین بخش متشکل از ا

برای اطمینان از پایایی  پژوهش. در این است ستادانادیگر از 
)توافق درون موضوعی(  دو کدگذارها از روش بازآزمون و داده

توسط شخص  یکدگذار ندایفر گریدعبار به استفاده شده است؛
تا بتوان با مقایسه  شده انجام ةوباردیگری غیر از پژوهشگر د

ها با فاصله د. همبستگی پاس کرکدگذاری، پایایی آن را بررسی 
بوده و پایایی  %71روز محاسبه شد. این همبستگی باالی  95

 شد. دییتأپرسشنامه 

ها به شکل حضوری و تلفنی در مورد قبل از انجام مصاحبه
در ابتدای . اهنگی گردیدامکان انجام مصاحبه و زمان انجام آن هم

د و تأکید شد که از شکلی هدف پژوهش ذکر  طوربهمصاحبه 
هـا تنهـا برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد و هویت مصاحبه
تحقیـق و مقاال  منتشره  یهاگزارشدر  وجهچیه بهافراد 

 هامصاحبهمتن ها، پس از انجام مصاحبه. مشخص نخواهد شد
شده برای  برداشته هاییادداشتشد و به همراه  زیساپیاده دقتبه

برای تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. مـورد اسـتفاده تحلیل و تجزیه
به هـای ، از روش تحلیل تم بـرای تحلیـل دادههامتن مصاحبه

تحلیل تِم ذکر است که شایان . آمده استفاده شده است دست
موجود درون ( هامتِ) تحلیل و بیان الگوهای، روشی برای تعیین

و در  یدهسازمانها را این روش در حداقل خود داده. ها استداده
تواند از این فراتر رفته و اما می. کندقال  جزئیا  توصیف می

این تحلیل شامل . های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر کندجنبه
های ها و خالصهیك رفت و برگشت مستمر بین مجموعه داده

. آیندهایی است که به وجود میو تحلیل داده ذاری شدهکدگ
 (:2116 از )براون و کالرس، اندعبار مراحل تحلیل تم 

ها: برای اینکه محقق با عمق و گستره محتوایی آشنایی با داده .9
 هاآنای خود را در ها آشنا شود، الزم است که تا اندازهداده
هـا معمـوالً شـامل ور شـدن در دادهور سازد. غوطـهغوطه

جستجوی )هـا هـا و خوانـدن فعاالنـه دادهبـازخوانی مکـرر داده
 .معانی و الگوها( است

-ایجاد کدهای اولیه: این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده .2

 که کنندیمعرفی مها را های دادههاست. کدها یکی از ویژگی
 .رسدنظر می گر جال  بهبـرای تحلیل
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بندی کدهای مختلف در وی مفاهیم: که شامل دستهججست .3
هـای کـردن همـه خالصـه داده قال  مفاهیم و مرت 

کدگذاری شده در قال  مفاهیم مشخص است.

بازبینی و تصفیه  ةهای فرعی: که شامل دو مرحلگیری تمشکل .4
هـای کدگذاری اول بازبینی در سطح خالصه ةهاست. مرحلتم

ها در رابطه با مجموعه دوم اعتبار تم ةشده است و در مرحل
شود.ها در نظر گرفته میداده

های اصلی: در این مرحله، محقق گذاری تمتعریف و نام .5
 هایی را که برای تحلیـل ارائـه داده، تعریـف کـرده و بـهتم

را  هاآنهای داخل پردازد، سپس دادهمی هاآنبازبینی مجدد 
.کندیمتحلیل 

: این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش تهیه گزارش .6

 .است

از مفاهیم شناسایی شـده در مـتن  ییهامثالحاوی  2جدول  .7
های مصاحبه است که در قال  تم ةپیـاده شـدة یـك نمونـ

بندی شده اسـت. چنـین کـاری بـرای هرکـدام از فرعی دسته
امین هایی با مضها انجام شد و در صور  وجود بخشمصاحبه

های قبلـی، از همان کدهای قبلی مشابه در متن مصاحبه
د سپس شاستفاده  هاآننشانگر  عنوانبهاختصاص داده شده 
های فرعی شناسایی شده در کل تحقیق مبراساس تمامی ت

های تری انجام شد کـه منجـر بـه شناسایی تمبندی کلیدسته
شودینـد ارائـه مید. در ادامـه نتـایج حاصـل از ایـن فراشاصلی 

مصاحبه ةمفاهیم شناسایی شـده در مـتن پیـاده شـدة یـك نمونـ. 1جدول  

تم اصلیتم فرعیمفهومقولنقل کد مفهوم

F10 «نفعان مدیر خوق دانشگاهی مدیری است که منافع کلیه ذی
«قدم بردارد. هاآنرا مدنظر قرار داشته و در راستای تأمین 

توجه به نیازهای 
نفعانذی

شایستگی در 
گیری ادارهتصمیم

شفافیت اداری 
)بروکراتیك(

F19 «ها ایرگذار سازی ساختارها بر بهبود مشارکت کلی آنچابك
های توان یکی از نشانهسازی را میچابك ،است. بنابراین

«ها دانست.حکمرانی خوق در دانشگاه

سازیچابك

 پژوهش هایافته
مصاحبه به اشباع نظری رسیده و در  8از پس  پژوهشدر این 
 ،دیگرعبار های بعدی مطل  جدیدی حاصل نشد. بهمصاحبه
پس از مرور اسناد و پیشینه موجود و گردآوری  پژوهشدر این 
ها و داخل تکمیل تم منظوربههای اصلی، از تکنیك دلفی تم

تر شدن نتایج استفاده شد. منظور غنیساختن نظرا  خبرگان به
تـم  1در قال   الگوی حکمرانی آموزش عالیهای مؤلفه
ارائه شده  3مفهوم در جدول  921تـم فرعـی و  31اصـلی، 
 :است

آمده به دستی اصلی هاتم .1جدول 

تم اصلیتم فرعیکدهای اولیه() یفرع یهاتم

وجود بینش راهبردی
 وجود دیدگاه بلندمد 

متوازن ساختن منافع استراتژیك
دیریتیتعهد م

دیدگاه استراتژیك در 
محیط علمی

شفافیت سیاسی اجتماعی

 های آموزشیگروه یعلمئتیهتعداد مدرسان دکتری 
یعلمئتیهاعضای  کلبهالمللی علمی بیننسبت اعضای هیئت
 های آموزشی دانشگاهها و گروهتعداد رشته

جای حاکمیت علمی به
 گریتصدی

 دهندهوجود چارچوق نظم
است زدگی در محیط دانشگاهیعدم سی

 جدایی سیاست از اداره امور عمومی
 شفافیت قانونی

 بینی سازوکارهای پاسخگوییپیش
 قانون مداری

حاکمیت قانون
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ادامه جدول 1. تمهاي اصلی به دست آمده
تم اصلیتم فرعیکدهای اولیه() یفرع یهاتم

پایداری و یبا هایبا  در رویه

 هزینه پژوهشی اعطاییکمك
 های خاصبخشی به گروهعدم اولویت

فاصله درآمدی کم میان سطوح مختلف
قتصادیعدالت ا

شفافیت اقتصادی
 های جاریتمرکز بر هزینه

 شفافیت مالی و اقتصادی
ایهای مالی دورهارائه گزارش
 بندی منعطفنظام بودجه

شفافیت در 
های گیریتصمیم

اقتصادی

نفعانتوجه به نیازهای ذی
 چابك سازی

شایستگی در 
گیری اداریتصمیم

ك(شفافیت اداری )بروکراتی

 مناس  سیستم ارزیابی
ترهای ارزیابی عینیبرانگیختن افراد از طریق سیستم

وجود سیستم 
ارزشیابی کارآمد

 کاربرد نظام جانشین پروری
وجود سازوکار روشن جانشینی

مکانیزم انتخاق و 
جانشینی کارآمد

هاوجود سیستم نظار  بر اجرای سیاست
 سیستم نظارتی کارآمد

وجود سیستم نظارتی 
کارآمد

 روز آزمایشگاهییزا  بهتجه
 فضای مناس  آزمایشگاهی
 مراکز تحقیقی کارآمد

 تعداد مقاال  به ازای هر دانشجو

OIC, ISاستناد مبتنی بر استانداردهای  دانشجویان و اساتید پر

تعداد مقاال  منتشر شده در مجال  معتبر
 ها و نشریا  کتابخانه دانشگاهتعداد کتاق

مراکز تحقیقاتی 
کارآمد

التحصیالن دانشگاه(ارزیابی کارفرمایان )تعداد کارفرمایان متقاضی استخدام فارغ
 استعدادها هب وجه ویژهت
 باکیفیت علمیاعضای هیئتجذق 

ساالریشایسته

 اهتمام به مبارزه با فساد
مبارزه با تبعیض بین سطوح

مبارزه با فساد

پاسخگویی سیاسی اجتماعی

جنسیتی، قومیتی و... رفع هرگونه تبعیض نژادی،
 توزیع عادالنه امکانا 

توجه به مشکال  دانشجویان
عدالت محوری

 علمی و نظری( ةکیفیت پژوهش )در توسع
برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز یعلمئتیهدانشجویان و اعضای 
 المللی سالیانه برگزار شدههای بینتعداد کنفرانس
 ها و اختراعا  یبت شدهتعداد پتنت
 به دانش بیرونی نگاه باز

توجه به توسعه علمی

المللیتعداد دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین
 ییگرامدرس یجابهتوجه به توس انسانی 

 فرصت رشد برابر
توسعه انسانی

های علم و فناوریمراکز رشد به صور  مستقل یا درون پارس
 التحصیالن فعال در مشاغل حساسفارغ
 ه به تربیت نیروی انسانی کارآمد برای جامعهتوج

 تقویت سرمایه
اجتماعی

اخالق مدار رهبری
احترام به ذینفعان

حاکمیت اخالق



کشور یدر آموزش عال یمدل حکمران یطراح داداش کریمی و همکاران:     12

ادامه جدول 1. تمهاي اصلی به دست آمده
تم اصلیتم فرعیکدهای اولیه() یفرع یهاتم
التحصیالنهای ارائه شده توسط دانشجویان و فارغتعداد نوآوری

 المللی دانشگاهوجه و شهر  بین
 التحصیالن دانشگاهارزیابی کارفرمایان از فارغ

 می و آموزشی دانشگاهشهر  عل
 شهر  پژوهشی دانشگاه

نامیشهر  و خوش

 میزان بودجه مصوق دانشگاه
های غیردولتی به دانشگاههای اعطاشده از سوی سازمانمیزان کمك

 هزینه پژوهشی اعطاییکمك
 پژوهش هایپروژهامکانا  و منابع مالی کافی جهت حمایت از 
 آموزش هایپروژهت از امکانا  و منابع مالی کافی جهت حمای

وجود امکانا  و منابع 
کافی

پاسخگویی اقتصادی
های غیردولتی به دانشگاههای اعطا شده از سوی سازمانمیزان کمك

 وجود ارتبا  منطقی میان درآمدها و مخارج
توازن اقتصادی

 ارائه خدما  رفاهی به دانشجویان
 توجه به نیازهای دانشجویان
شرایط کاری مطلوقبا  جذق و نگهداری بهترین کارکنان دانشگاهی

رفاه

 سازمانی تالشگرفرهن 
دهندهسازمانی نظمفرهن 

 ترویج فرهن  پرسشگری

سازمانی فرهن 
کارآمد در محیط 

علمی

پاسخگویی اداری )بروکراتیك(

 دسترسی مناس  به محیط وق
 فعالیت مستمر و فعاالنه در وق

المللی  به منابع علمی بیندسترسی مناس

استفاده بهینه از 
فناوری

المللیتعداد دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین
 التحصیالن فعال در مشاغل حساسفارغ

 التحصیالنبازار کار مناس  فارغ

توانمندسازی نیروی 
انسانی

خود نظارتی
خودگردانی کارکنان

نظارتی خود

التحصیالنارائه شده توسط دانشجویان و فارغ هایتعداد نوآوری
 سازی(کارایی پژوهش )تجاری

توجه به کیفیت 
جای کمیتبه

 مدیریت تغییر
تشویق بهبود سازمانی از سوی مدیران ارشد

 آفرینفزونی نیروهای تحول

تحول و بهبود 
سازمانی

 توجه مدیران ارشد به توسعه دانشی
نشتقویت فرهن  کس  و انتشار دا

 های دانشیبخشی به فعالیتاولویت
محوریدانش

 التحصیالننرخ استخدام فارغ
 التحصیالن دانشگاهارزیابی متخصصان از فارغ

اندالتحصیل شدههای برتر که از دانشگاه فارغمدیران اجرایی ارشد شرکت

کارایی علمی 
التحصیالنفارغ

مشارکت سیاسی اجتماعی

هارهبری شبکه
هدافهمسویی ا

ایمدیریت شبکه

، گیریتصمیم، ساختارهای روابط عمومی) دانشگاهی هاینظامتعادل نهادی قدر  در 
کالن( ترتیبا  کنترل کیفیت و همچنین مدیریت
 مدیریت مشارکتی
 آزادی در بیان عقاید

اداره امور عمومی براساس خواست اکثریت

مدیریت دموکراتیك
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ادامه جدول 1. تمهاي اصلی به دست آمده
تم اصلیتم فرعیکدهای اولیه() یفرع یهاتم

زمانینسبت انتشارا  مشترس بین سا
 یالمللنیبنسبت انتشارا  مشترس 

 مشارکت با سایر مراکز علمی
 اجماع محوری

یریپذمشارکت

 مشارکت باال با صنعت
های اقتصادیمشارکت در پروژه

پذیری مشارکت
اقتصادی

مشارکت اقتصادی سرانه عملکرد علمی به بودجه اعطایی
 حکمرانی مالی

 استفاده ایربخش از منابع محدود مالی

استفاده ایربخش از 
منابع مالی

مرات  اداریکاهش سلسله
 ارتباطا  باز و منعطف
 عدم تمرکز

جای ساختار مسطح به
عمودی

مشارکت اداری )بروکراتیك(

توزیع اختیارا  به سطوح مختلف
 تفویض اختیار

تفویض اختیار

 ایرویه اللاستق
بدون دخالت دولت هابرنامهتنظیم 

هیاستقالل دانشگا

 وجود محیط رقابتی
تقویت بستر رقابت سالم علمی از سوی مدیران دانشگاهی

 جای بوروکراتیكساختار دموکراتیك به

بستر رقابتی سالم 
علمی

شفافیت به معنی جریان آزاد اطالعا   :شفافیت سیاسی اجتماعی
کنندگان استفادهو قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی 

در  فهمقابلکافی و به صور   اندازه بهاست. اطالعا  باید مربوطه 
از  هاآندسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ تصمیما  و اجرای 

 قوانین و مقررا  مشخصی پیروی کند.

: اند ازتم فرعی است که عبار  چهاراین تم اصلی مشتمل بر 
، دیدگاه استراتژیك در محیط علمی، حاکمیت قانون و شفافیت

-مصاحبهو پایداری و یبا ؛  یگریتصد یجابهاکمیت علمی ح

یك سیستم حکمرانی مناس  نیازمند  شوندگان معتقد بودند که
توجه  هاقولنقلبه این . ابعاد سیاسی و اجتماعی است درشفافیت 
 کنید:
در مؤسسا  آموزش عالی داشتن یبا  رویه از اهمیت زیادی »

هایی با ماهیت یکسان ی فعالیتبرخوردار است به این معنا که برا
ها با تثبیت رویه ،نبایستی سازوکارهای متفاوتی وجود داشته باشد. لذا

توان شاهد عملکرد باالتر و تالش در جهت استمرار این یبا  می
 .«سطوح مختلف بود

نگاهی باز به  دبایعلمی می ةمنظور کارایی هرچه بیشتر توسعبه»
محدود به مرکز آموزشی نکرد، تعداد محیط بیرون داشته و خود را 
آفرین و ایربخش بر موفقیت بلندمد هرچه بیشتر نیروهای تحول
 .«مراکز دانشگاهی نقش دارد

گری در حکمرانی و اداره وجود قوانین شفاف و روشن نقش تسهیل»
.«مناس  در محیط دانشگاهی دارد

که تم فرعی است  دواین تم اصلی مشتمل بر  :شفافیت اقتصادی

و عدالت  اقتصادی یهایریگمیتصمشفافیت در  :اند ازعبار 

 توجه کنید: هاقولنقلبه این  اقتصادی.
ای بر بهبود های دورهوجود شفافیت مالی در قال  ارائه گزارش»

 .«اعتماد عمومی و شفافیت باالتر مدیریت نقش دارد
دتر م گیری کاراها و تصمیموضعیتمنظور روشن نمودن صور به»

صور  های مالی را بهگزارش دبایهای دانشگاهی میدر محیط
 .«ای ارائه داددوره

تم  ششاین تم اصلی مشتمل بر  :شفافیت اداری )بروکراتیک(
اداری، وجود  یریگمیتصمشایستگی در  :از اندعبار فرعی است که 
، وجود کارآمد، مکانیزم انتخاق و جانشینی کارآمدسیستم ارزشیابی 

به  .یساالرستهیشاو  کارآمد، مراکز تحقیقاتی کارآمدتم نظارتی سیس
 توجه کنید: هاقولنقلاین 
نفعان را ذی ةمدیر خوق دانشگاهی مدیری است که منافع کلی»

قدم بردارد. همچنین  هاآنمدنظر قرار داشته و در راستای تأمین 
ت. ایرگذار اس هاآنسازی ساختارها بر بهبود مشارکت کلی چابك
های حکمرانی خوق توان یکی از نشانهچابك سازی را می ،بنابراین
 .«ها دانستدر دانشگاه
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ایربخشی آن  ةدهندتربیت منابع انسانی شایسته و کارآمد نشان»
دانشگاه است، همچنین دانشگاهی دارای کارآمدی است که 

 «.توجه باشد توانمندسازی دانشجویان در آن مورد

 
پاسخگویی یك امر حیاتی  :تماعیپاسخگویی سیاسی اج

نهادهای دولتی بلکه  تنهانهحکمرانی خوق است.  مسئلهبرای 
جامعه مدنی باید نسبت به عموم  هایسازمانبخش خصوصی و 
این تم اصلی مشتمل بر پاسخگو باشند.  نفعذیمردم و همه افراد 

مبارزه با فساد، عدالت : از اندعبار تم فرعی است که  هفت

 ةعلمی، توسعه انسانی، تقویت سرمای ةتوجه به توسع محوری،
 قولنقل. به این ینامخوشاجتماعی، حاکمیت اخالق و شهر  و 

 توجه کنید:
مشروعیت  هایارزشقانونی و  هایارزشحکمرانی خوق بر »
 تأکیداقتصادی و کارایی صرف اقتصادی  هایارزش جایبه
دیریتی به بحث میان این تعریف و نگاه م توانمی. کندمی

المللی یك دانشگاه وجه بین حکمرانی خوق ارتباطی برقرار کرد.
جایگاه  ةدهندهای پژوهشی خاص نشانو شهر  آن در زمینه

های علمی در محیط ةعلمی و آموزشی آن دانشگاه است. توسع
. شودعلمی جز با کار و تالش و فرهنگی مشوق آن حاصل نمی

رفع هرگونه تبعیض و تالش در  یکی از اصول حکمرانی ایربخش
 «.جهت کاهش آن است

تم فرعی  سهاین تم اصلی مشتمل بر : پاسخگویی اقتصادی

وجود امکانا  و منابع کافی، توازن  :از اندعبار است که 

 توجه کنید: قولنقلبه این  .اقتصادی و رفاه
 تأکیدمدیریت دولتی نوین مورد  ویژهبهآنچه در اندیشه مدیریت »

مشروعیت و پاسخگویی است  هایارزشقانونی،  هایارزشاست 
کارایی اقتصادی را )البته  درنهایتو این همان چیزی است که 

جدیدی که عدالت اجتماعی را نیز محترم  هایویژگیبا 
. الزمه عدالت در سیستم ( نیز در پی خواهد داشتشماردمی

ویان و دانشگاهی توزیع عادالنه و مساوی امکانا  میان دانشج
 «.های مختلف استبخش

این تم اصلی مشتمل بر  :پاسخگویی اداری )بروکراتیک(

پاسخگو  یسازمانفرهن  :از اندعبار تم فرعی است که  هفت

در محیط علمی، استفاده بهینه از فناوری، توانمندسازی نیروی 
کمیت، تحول و  یجابه، توجه به کیفیت یخود نظارتانسانی، 

 زیر توجه کنید: قولنقلبه  .یمحوردانش بهبود سازمانی و

ای به کس  اهتمام ویژه دبایمدیران ارشد مراکز دانشگاهی می»
دانش در تمامی سطوح داشته باشند و تقویت فرهن   ةو توسع
دانش از سراسر سازمان و انتشار آن از سوی مدیران ارشد  کس 

وری هرچه بیشتر آن مرکز دانشگاهی نقش دارد. بر بهره
توان گفت که مدیران ایربخش دانشگاهی مدیرانی همچنین می

های خود را به دانش و توسعه آن متمرکز هستند که اهم تالش
 .«نمایندمی

مشارکت به معنی حضور همه : سیاسی اجتماعی مشارکت
 صور بهمختلف است که هم  هایگیریتصمیممردم در 

قانونی و  ایطهواسمستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای 
. مباحث مشارکت غالباً مبتنی بر وجود یابدمیمشروع تحقق 

 هایحوزهآزادی بیان و حق اظهارنظر همه افراد جامعه در 
این تم اصلی مشتمل بر . خواهد بود اجتماعیمختلف سیاسی و 

کارایی علمی : از اندعبار سه تم فرعی است که 

و  یت دموکراتیكمدیر، یاشبکهمدیریت ، النیالتحصفارغ
کارایی علمی شوندگان معتقد بودند که مصاحبه یریپذمشارکت
، مدیریت دموکراتیك و یاشبکه، مدیریت النیالتحصفارغ

به یك سیستم حکمرانی مناس  منجر  تواندیم یریپذمشارکت
دارای مشارکت اجتماعی سیاسی  دبایسیستم  ،رونیازا .شود
 نید:زیر توجه ک قولنقلبه  شند.اب
های بر بهبود مشارکت بخش هاآنسازی و مدیریت شبکه»

ها ایرگذار بوده است. با همسوسازی پژوهشی و آموزشی دانشگاه
های توان درصد باالتری از کارایی را نظاماهداف مقررشده می

 .«آموزش عالی محقق کرد

تم فرعی است  دواین تم اصلی مشتمل بر  :مشارکت اقتصادی

اقتصادی و استفاده ایربخش از  یریپذمشارکت :از اندعبار که 

سیستم حکمرانی مناس   شوندگانمصاحبه. از منظر منابع مالی
زیر  هاقولنقلبه  .استنیازمند مشارکت در بعد اقتصادی نیز 

 توجه کنید:
های اقتصادی کاربردی نمودن دانش و مشارکت در پروژه»

 «هاستانشگاهدهنده موفقیت راهبرد مدیران ارشد دنشان

های آموزشی رکن اساسی تخصیص بودجه کافی برای فعالیت»

 «مدیریت دانشگاهی است
تم فرعی است  چهاراین تم اصلی مشتمل بر  :مشارکت اداری

، تفویض اختیار، عمودی یجابهساختار مسطح  :از اندعبار که 

 شوندگانمصاحبه. بستر رقابتی سالم علمیو  استقالل دانشگاهی
حکمرانی مناس  نیازمند مشارکت ن باورند که یك سیستم بر ای

عمودی،  یجابهساختار مسطح که از طریق  استدر بعد اداری 
 تفویض اختیار، استقالل دانشگاهی و بستر رقابتی سالم علمی

 زیر توجه کنید: قولنقلبه  یابد.تحقق می
های با ماهیت یکسان مدیران دانشگاهی در انجام فعالیت»
ها حدی استقالل عمل داشته باشند تا در انجام فعالیت تا دیبامی
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تواند به مشارکت در تصمیما  با موانع روبرو نشوند. این امر می
های علمی و را در محیط یادارمشارکت  تیدرنهاو  منجر شده

در صور  تفویض اختیار به کارکنان آموزشی افزایش دهد. 
و ارتقای عملکردی  هاآنتر شاهد انگیزش بیشتر سطوح پایین
 «خواهیم بود هاآنفردی 

در  هاآنمندی از نظرا  دیگر افراد و مشارکت دادن بهره»
تصمیما  منجر به ارتقای سطوح تعهد و بهبود عملکرد فردی 

 «.شودمی هاآن
با  پژوهشمدل نهایی ، و پس از استخراج کدها تیدرنها
 :صور  نشان داد توان به اینآمده را می به دستی هاتم توجه
 

 
مدل پیشنهادی پژوهش جهت حکمرانی آموزش عالی .1شکل 

 پاسخگویی سیاسی اجتماعی

 مبارزه با فساد 

 عدالت محوری 

 علمی ةتوجه به توسع 

 انسانیة توسع 

 اجتماعی ةتقویت سرمای 

 حاکمیت اخالق 

  ینامخوششهر  و 

 پاسخگویی اقتصادی

 ــ ــا  و من ــود امکان ابع وج
 کافی

 توازن اقتصادی 

 رفاه 

 پاسخگویی اداری )بروکراتیك(

  فرهن  سـازمانی پاسـخگو در
 محیط علمی

 استفاده بهینه از فناوری 

 توانمندسازی نیروی انسانی 

 خودنظارتی 

 توجه به کیفیت به جای کمیت 

 تحول و بهبود سازمانی 

 دانش محوری 

 شفافیت سیاسی اجتماعی
  دیدگاه استراتژیك در محیط

 میعل

 حاکمیت قانون و شفافیت 

  حاکمیــت علمــی بــه جــای
 گریتصدی

  پایداری و یبا 

 شفافیت اداری )بروکراتیك(

  شایستگی در تصمیم گیـری
 اداری

  وجــود سیســتم ارزشــیابی
 کارامد

  مکانیزم انتخاق و جانشـینی
 کارامد

 وجود سیستم نظارتی کارامد 

 مراکز تحقیقاتی کارامد 

 ساالریشایسته 

 شفافیت اقتصادی

  ــــمیم ــــفافیت در تص ش
 های اقتصادیگیری

 عدالت اقتصادی 

 مشارکت سیاسی اجتماعی

  ـــارغ ـــی ف ـــارایی علم ک
 التحصیالن

 مدیریت شبکه ای 

 مدیریت دموکراتیك 

 پذیریمشارکت 

 مشارکت اقتصادی

 پذیری اقتصادیمشارکت 

  استفاده ایربخش از منابع
 مالی

 مشارکت اداری )بروکراتیك(

  ــای ــه ج ســاختار مســطح ب
 ودیعم

 تفویض اختیار 

 استقالل دانشگاهی 

 بسترمشارکت اقتصادی 

 پذیری اقتصادیمشارکت 

  ــابع ــربخش از من اســتفاده ای
 مالی

  رقابتی سالم علمی 

 حکمرانی آموزش عالی
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 گیرینتیجهبحث و 
بررسی بیانگر این  شناختی نمونه موردهای جمعیتبررسی یافته

 5/87) دارای بیشتری میزان درصد فراوانیبود که مردان 
جامعه مورد بررسی شامل  اغل  ،گریدعبار به. اندبوده( درصد

همچنین توزیع سنی . انددانشگاهی مرد بوده استادانمدیران و 
، سال 51تا  49پاسخگویان بیانگر این بود که افراد دارای سن 

را به خود اختصاص ( درصد 51) بیشترین میزان درصد فراوانی
اکثریت  سالانیمتوان گفت که افراد می درمجموع. اندداده

که این موضوع بیانگر  اندبررسی را تشکیل داده جامعه مورد
 51همچنین . سال بودن نسبی افراد موردبررسی استمیان

درصد دیگر را نیز  51درصد از افراد مورد پرسش را مدیران و 
در بخش بعدی بررسی جمعیت . انددادهاساتید تشکیل می

مورد بررسی قرار ، کاری جامعه نمونه ةوضعیت سابق، شناختی
 25) نفر 4بیانگر این موضوع بوده که  رفته است و نتایجگ

 5. 37) نفر 6، سال 95تا  99قه کاری بین دارای ساب( درصد
دارای ( 5. 37) نفر 6سال و  21تا  96ارای سابقه د( درصد

دیگر تمامی افراد مورد عبار به. اندبوده 21سابقه بیشتر از 
 .انددهسال بو 99بررسی دارای حداقل سابقه کاری 

ظور پاسخگویی به سؤال اصلی منبه پژوهشدر این 
ها و مراکز آموزش عالی مدل حکمرانی در دانشگاه)پژوهش 

در ، های این مدلو تبیین شاخص( کشور به چه صورتی است 
های نظری موجود و بررسی اسنادی چارچوق مروربهابتدای امر 

 .الگوهای پیشین پرداخته شده است
این موضوع تالش شده تا به پرسش  هشپژودر راستای 
های ایرگذار شاخص) پاس  داده شود پژوهشدیگر اصلی 

انجام  منظوربه(. حکمرانی مراکز آموزش عالی کدامند 
 طوربهدر ابتدای مصاحبه . دستورالعملی تهیه شد هامصاحبه

برخی ، پژوهش اهدافبا توجه به . دشکلی هدف پژوهش ذکر 
های مؤیر بر شفافیت ر شما عاملبه نظ) همچون سؤاال 

اقتصادی حکمرانی در آموزش عالی کشور کدامند  به نظر شما 
های مؤیر بر پاسخگویی سیاسی اجتماعی حکمرانی در عامل

های مؤیر بر آموزش عالی کشور کدامند  به نظر شما عامل
حکمرانی در آموزش عالی کشور ( بوروکراتیك) مشارکت اداری

 .سؤاال  اصلی در نظر گرفته شد عنوانبهبه در مصاح( کدامند 
آوری اطالعا  موردنیاز در ها و جمعپس از انجام مصاحبه

و تبیین مدل  ژوهشپراستای پاسخگویی به پرسش اصلی 
 .از تکنیك تحلیل تم استفاده شد ژوهشپنهایی 

کیفی از خبرگان  سؤاال در این قسمت ابتدا به طرح برخی 
های اصلی به مفاهیم کلیدی و تم یابیدر جهت دست وهشپژ

یرنده دستیابی به دربرگمذکور  سؤاال ماهیت . مبادر  شد
ی اصلی هاشاخصهایی در جهت شناخت هرچه بهتر پاس 

بوده  هاشاخصحکمرانی دانشگاهی و چگونگی رابطه میان این 
متن ، آن سازیپیادهپس از اتمام هر مصاحبه و . است

ه و با م مورد بررسی قرار گرفتبه روش تحلیل ت هامصاحبه
( مطالعه اسنادی) های حکمرانی آموزش عالیپیشینه شاخص

 .مطابقت داده شده است
از ( های اصلی و فرعیتم) یند کدهای اولیهادر این فر

برای ) مفهوم نهفته در جمال  پاسخگویان استخراج شده

ای یکی از اصول مهم وجود استقالل رویه: A2»: نمونه

: C5» – «های علمی و آموزشی استکارآمد در محیطمدیریت 
مدیریت کارآمد در مراکز آموزش عالی در ایجاد فرصت رشد 

و این کدها با یکدیگر مقایسه ( «استبرابر برای تمامی افراد 
با رجوع مکرر به متن مصاحبه و  هاآنشد و ارتبا  میان 

 پس از کدگذاری روابط تیدرنها. مقایسه و تحلیل کشف شد
های نهایی مؤلفه، نهفته بین مفاهیم از طریق مراجعه مجدد

های مورد در این مرحله مقوله گریدعبار به. استخراج شد
این فرآیند کدگذاری انتخابی . شوندبررسی با یکدیگر مرتبط می
کدگذاری انتخابی دو مرحله . با تکوین نظریه سروکار دارد
ها در االیش مقولهسازی و پکدگذاری پیشین را با یکپارچه
 .کندچارچوق نظری تکمیل می

با کنار هم گذاشتن نتایج به دست آمده در هر مصاحبه و 
تحلیل درون هر یك از ، مقایسه و تطبیق نتایج با یکدیگر
هایی که در در این مرحله تم. موردهای مطالعاتی به انجام رسید

بودند  به اشباع رسیده جهیدرنتمختلف بیان شده و  هایمصاحبه
نتایج تحقیق در مورد مطالعاتی موردنظر شناسایی  عنوانبه

های جدولی متشکل از تم، خروجی نهایی مراحل مذکور. شدند
آمده  به دستهای اصلی تم. آمده بود به دستفرعی و اصلی 

دیدگاه استراتژیك در محیط : مشتمل بر برخی عبارا  همچون
کارایی علمی ، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، علمی
مدیریت ، گریجای تصدیحاکمیت علمی به، التحصیالنفارغ
، های اقتصادیگیریشایستگی در تصمیم، ایشبکه
، امکانا  و منابع کافی وجود، پذیری اقتصادیمشارکت

جای ساختار مسطح به، گیری اداریشایستگی در تصمیم
کارآمد سازمانی فرهن ، وجود سیستم ارزشیابی کارآمد، عمودی

وجود ، مکانیزم انتخاق و جانشینی کارآمد، در محیط علمی
، مراکز تحقیقاتی کارآمد، تفویض اختیار، سیستم نظارتی کارآمد
بوده که در راستای ( تم اصلی 31)استقالل دانشگاهی 

 .حکمرانی آموزش عالی ایرگذار تشخیص داده شدند
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ارائه مدل  ژوهشپکه گفته شد هدف این  طورهمان
در این . ها و مراکز آموزش عالی بوده استدانشگاه رانی درحکم
مصاحبه به اشباع نظری رسیده و در  8پس از  ژوهشپ

 ،دیگرعبار به. های بعدی مطل  جدیدی حاصل نشدمصاحبه
پس از مرور اسناد و پیشینه موجود و گردآوری  پژوهش در این
ل استفاده ارائه مد منظوربهاز تکنیك تحلیل تم ، های اصلیتم
و  بندی مفاهیم مشابه و طی مصاحبهدستهاز  پس تیدرنها. شد

مدل ، های نظری و پیشینه موجودمطابقت آن با چارچوق
، یند تحلیل تماآمده از فر به دستهای اولیه با تممفهومی 

. آمد به دستبه شرح ذیل  پژوهشتعدیل شده و مدل نهایی 
آموزش عالی متشکل  ها و مراکزمدل نهایی حکمرانی دانشگاه

شفافیت ، شفافیت سیاسی اجتماعی»: عامل اصلی 1 از
پاسخگویی سیاسی (، بوروکراتیك) شفافیت اداری، اقتصادی
 پاسخگویی اداری، پاسخگویی اقتصادی، اجتماعی

، مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی اجتماعی(، بوروکراتیك)
 .بوده است «(بوروکراتیك) کت اداریمشار

عا  پیشین بیانگر این موضوع است که بررسی مطال
با برخی مطالعا  گذشته دارای  پژوهشهای این یافته

 .هایی داشته استهمپوشانی و با برخی دیگر تفاو 
 هادر مورد برخی شاخص( 2191) های کارنگی و توسیافته

( وکار یا مالیحکمرانی کس  -حکمرانی اداری یا سازمانی )
ت ولی به شاخص همچون بوده اسژوهش پ مشابه این

. ها اشاره شده استحکمرانی آکادمیك در کنار این شاخص
های مرتبط با پاسخگویی شاخصژوهش پ همچنین در این

همچنین در . سیاسی اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است
نیز شرایطی ( 9111) مورد نظام حکمرانی معرفی شده بردهال
حکمرانی ) این مدلهای مشابه برقرار بوده و برخی شاخص

های این مدل مطابقت داشته ولی به سایر با شاخص( مالی
های شفافیت و مشارکت سیاسی ها همچون شاخصشاخص

 .ای نشده استاشاره(، بوروکراتیك) اجتماعی و همچنین اداری
 سلمی لهیوسبهای در این حوزه عهمطال 2199در سال 

این محقق نشان  هایپژوهشنتایج . ارائه شده است( 2199)
دهنده هایی همچون وجود چارچوق نظمداده است که شاخص
سازمانی فرهن (، اداری و بوروکراتیك) و رهبری مناس 

بر حکمرانی ( سیاسی اجتماعی) مناس  و استقالل دانشگاهی
که وجود  نیا با. های آموزش عالی ایرگذارندمناس  نظام

لعه مذکور مورد ها در مطامحقق تالش داشته تا کلیه شاخص
توجه قرار گیرد اما به کارایی و ایربخشی هریك از این 

 .ها در مطالعه اشاره نشده استشاخص

در پژوهشی با عنوان  نیز( 2199) 9و ماسون کورنیتزکا
ای جهانی و مدل پیش نمونه، هااصالحا  حاکمیتی دانشگاه»

منظور تغییرا  محاسبه به، کشورهای اروپای شمالی
 متأیر از در را هادانشگاه در حاکمیتی الگوهای «یذارگاستیس

، دولتی کنترل متمرکز با استقالل دسته از عوامل عدم چهار
و  مستقلمهین بنگاهی وضعیت، سنتی آکادمیك خودمختاری

های یافته ،گریدعبار به. دانسته است. مستقل بنگاه کامالً مدل
به ) ژوهشپهای ارائه شده در مدل محقق با برخی شاخص
 .متناظر بوده است( ایربخشی اقتصادی، ترتی  کارایی اداری
در پژوهشی خود به شناسایی ( 2117) برنز در سال

محقق در . های حکمرانی در آموزش عالی پرداخته استشاخص
خود حکمرانی مناس  در آموزش عالی را متأیر از  ژوهشپ

ای هرعایت اولویت، یربخشی مدیریتا»هایی همچون شاخص
احترام به استقالل نهادی آزادی علمی در چارچوق ، حکمرانی
های محقق با برخی یافته ،دیگرعبار به. دانسته است «قانون
به ترتی  ایربخشی ) پژوهش های ارائه شده در مدلشاخص
به تعبیری محقق . متناظر بوده است( کارایی اداری، اداری

های عامل نیترهممرا ( بروکراتیك) ایربخشی و کارایی اداری
 .ایرگذار بر حکمرانی آموزش عالی دانسته است

های اغل  مطالعا  صور  گرفته در کشور نیز در حوزه
حکمرانی غیر از آموزش عالی بوده و تنها در مطالعا  محدودی 

های حکمرانی در نظام آموزش عالی اشاره شده به شاخص
های فتهدر یا( 9313) برای نمونه قورچیان و رضایی. است

تمرکز بر روی »هایی همچون مطالعه خود به شاخص
سازمانی مناس  فرهن ، منابع مالی فراوان، استعدادها
در نظام حکمرانی  «مدیریت تغییر، حکمرانی کارآمد، دهندهنظم

چهار دسته  ،دیگرعبار به. انددانشگاهی اشاره داشته
 ،به ترتی  ایربخشی سیاسی اجتماعی) های اصلیشاخص

ایربخشی ، ایربخشی اداری، کارایی اداری، کارایی اقتصادی
زاهدی و . های خود بوده استمورد توجه محقق در یافته( اداری
 5های مطالعه خود به ایرگذاری در یافته( 9386) سازچیت

روشن بودن رسالت ، نفعانتوجه به حقوق ذی»شاخص 
، هاگیریسهیم کردن کارکنان در تصمیم، کار گروهی، دانشگاه

گذاری مشیدر مدیریت و خط یعلمئتیهمشارکت اعضای 
. اندبر نظام حکمرانی آموزش عالی اشاره داشته «تولید علم

به ترتی  شفافیت ) های اصلیپنج دسته شاخص ،گریدعبار به
مشارکت ، مشارکت اداری، شفافیت سیاسی اجتماعی، اقتصادی

                                                           
1. Gornitzka & Maassen 



  مدل حکمرانی در آموزش عالی داداش کریمی و همکاران:     11

 

مورد توجه محقق  (مشارکت سیاسی اجتماعی، سیاسی اجتماعی
 .های خود بوده استدر یافته

 

 پیشنهادها

های مرتبط با باتوجه به اهمیت کارکرد هریك از شاخص
های آموزش عالی در پاسخگویی و مشارکت نظام، شفافیت

، بهبود وضعیت و حکمرانی هرچه بهتر مراکز آموزش عالی
 :دشومواردی به شرح ذیل پیشنهاد می

  هادر دانشگاه یگریتصد یجابهاستقرار حاکمیت علمی 

 هامستقیم دولت در دانشگاه مداخلهعدم 

 از نقش حیاتی فناوری اطالعا  در راستای  یمندبهره
 شفافیت و پاسخگویی هرچه بیشتر

 کاربردی سازی دانش تولید شده با توجه به نیاز روز جامعه 

 از لحاظ کمی و ) ی پذیرش دانشجوهابازنگری در شیوه
 (کیفی

 هاادینه کردن فرهن  پاسخگویی در دانشگاهنه 

  و ایجاد وحد   یبخشانسجامرویکردی استراتژیك جهت
 .رویه
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