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Abstract 
The purpose of this study was to examine the internal and external governance of the higher 

education system in Iran. To achieve this goal, the qualitative approach was used. The 

statistical population of the study was senior managers and senior experts in educational and 

research departments. Based on theoretical data saturation, 11 of them were interviewed 

face to face. Semi-structured interview method was used for data collection and inductive 

content analysis was used for data analysis. The findings of the study showed that the major 

actors of the internal governance include the university chancellor, the board of directors, 

the council of the university, and the board of trustees, and the main actors of external 

governance are the Supreme Council of the Cultural Revolution, the Expediency Council, 

the Supreme Council of the Science, Research and Technology, the Ministry of Science and 

Research and Technology and the Vice-President of Science and Technology Presidency. 

Also, components of the higher education governance system include actors (from the 

government, the market, or civil society) and policies (Intra-institutional policies such as 

financial policies, content policies and structural policies, and other policies such as social 

policies, entrepreneurial policies, and govermental policies). Then, each of the internal and 

external actors of the higher education system were examined based on their legal functions 

in accordance with the research framework. 
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 چکیده
 زین یبلکه عوامل برون وزارت ستندین یاز عوامل درون وزارت یتنها ناش ینامطلوب در نظام آموزش عال یحکمران لیدالاز  یاریبس

 نیبه ا لیمنظور ناست. به رانیا ینظام آموزش عال یرونیو ب یدرون یحکمران لیدر آن نقش دارند. هدف از مقاله حاضر تحل
وزارت  یو پژوهش یآموزش یها¬و کارشناسان ارشد معاونت هارکلیمد قیتحق ی. جامعه آمارداستفاده ش یفیک کردیهدف، از رو
صورت رودررو مورد مصاحبه قرار ها به نفر از آن 11ها، تعداد داده یبودند که بر اساس اشباع نظر یو فناور قاتیعلوم، تحق
استفاده  ییاستقرا یمحتوا لیها از روش تحلآن لیتحل یو برا افتهیساختار مهیها از روش مصاحبه نداده یگردآور یگرفتند. برا

دانشگاه و  یشورا سه،یرئئتیدانشگاه، ه سیشامل رئ یدرون یحکمران گرانیباز نیترپژوهش نشان داد مهم یهاافتهیشد. 
 ینظام، شورا تمصلح صیمجمع تشخ ،یانقالب فرهنگ یعال یشامل شورا یرونیب یحکمران گرانیو باز باشندیم امنائتیه

نظام  یهامؤلفه نی. همچنباشندیم یجمهور استیر یو فناور یو معاونت علم یو فناور قاتیعتف، وزارت علوم تحق یعال
 یدرون نهاد یهااستیس) هااستی( و سیجامعه مدن ای)برخاسته از دولت، بازار و  گرانیمشتمل بر باز یآموزش عال یحکمران

 ،یاجتماع یهااستیشامل س ینهاد-برون یهااستیو س یساختار یهااستیس ،ییمحتوا یهاتاسیس ،یمال یهااستیشامل س
 یآموزش عال ینظام حکمران یرونیو ب یدرون گرانیاز باز کی( هستند. سپس هر یتیحاکم یهااستیو س ینیکارآفر یهااستیس

 .گرفتند قرار یمطابق با چارچوب پژوهش مورد بررس شانیقانون یبر اساس کارکردها

 

 .هااستیس گران،یباز ،ینظام آموزش عال ،یرونیو ب یدرون یحکمران :هاي کلیدياژهو

 

 «.رانیووا ینظووام آموووزش عووال یرونوویو ب یدرونوو یحکمرانوو لیووتحل. »(1911) حسوون، احموودیو  حرسوو، کووویریاستتاناد: 

 .121-144(، 4)8 ، یدولت هایسازمان تیریمد
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  (29/04/1911) دریافت:تاریخ 

 

   (00/07/1911) :تاریخ پذیرش
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 قدمهم
 هایجنبه ترینو پیچیده ترینمهماز  یکی حکمرانی ا کهاز آنج

ها و بر کلیه فعالیت زیادی تأثیر و است نظام آموزش عالی
آشکار و  طوربه دارد، پژوهشی و آموزشی عملکردهای

 قرار تغییرات شگرف آموزش عالی تأثیرای تحتمالحظهقابل
، 3هوانگ)است ده،آغاز ش 3986که از اواخر دهه  است گرفته
8638). 

جهت اداره عمومی نظام آموزش عالی دو پارادایم وجود دارد. 
در پارادایم نخست مسئولیت تمام امور بر عهده دولت است. در 
پارادایم دوم که حکمرانی نام دارد مسئولیت اداره امور بین سه 
نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است. 

ه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند که هر سضمن آن
تعادل  هاآنکه ضعف و قدرت بیش از حد یکی از  ایگونهبه

ایجاد ارتباط و تعادل الزم و  ،اجتماعی را بر هم خواهد زد. لذا
تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن را 

ی و در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد. )ایمانی جاجرم
گذاری تغییر پارادایم از رویکرد قانون در درواقع،(. 3383 دیگران،

گری که در تالش است تا تنظیم دباال به پایین به سمت رویکر
قدرت جای  اعمال ،سیستم را به سمت خودتنظیمی پیش ببرد

 .(8662، 8لیال و تیت) خود را به تفویض قدرت خواهد داد
 حائز نکات زیرآموزش عالی در این گذار پارادایمی در نظام 

 اهمیت است:
 توجه به سطوح مختلف بازیگران خارج از نظام آموزش عالی -3

 توجه به سطوح مختلف بازیگران درونی نظام آموزش عالی -8

متناظر با محیط درونی و بیرونی نظام  هایسیاستتوجه به  -3
 .(8662، 3آموزش عالی )تامسون

د تقسیم قدرت بر مباحثی مانن حوزه حکمرانیپژوهشگران 
میان سطوح دولتی و فرو دولتی، تشویق و ترغیب تمرکززدایی از 
دولت و اتکا روزافزون بر انواع جدید مشاوره و مشارکت 

 .(8663 ،4شهروندان، متمرکز هستند )میهان
 بر شودمی مطرح عالی آموزش نظام در ی که حکمرانیزمان
 نفعانذی هانآ طریق از که داشته تأکید و سازوکارهایی قوانین

گذارند می تأثیر شده اتخاذ تصمیمات روی بر عالی متعدد آموزش
 .(8633 ،2)مارگینسون

 آموزش هایبه حوزه مربوط امور تصدی ایران کشوردر 
 وزارتخانه یک به پزشکی هریک آموزش و عالی آموزش عمومی،

                                                             
1. Huang 
2. Lyall and Tait 
3. Thompson 

4. Meehan 
5. Marginson 

 ما کشور در که رسدمی نظر به گونهاست، بنابراین، این واگذارشده
 برخوردار نیست ایحکمرانی منسجم و یکپارچه از آموزش، سئلهم

البته  شده است. مسائل از بسیاری بروز باعث خود این که
درون موجبات حکمرانی نامطلوب نظام آموزش عالی فقط عوامل 

و  نفعانذی منشأبا  برون وزارتینیستند بلکه عوامل  وزارتی
 رو،ازاین دارند. نیز نقش هاآناتخاذ شده توسط  هایسیاست

هدف پژوهش حاضر شناسایی بازیگران حکمرانی درونی و 
 هاآنقانونی کارکردهای  تحلیل بیرونی نظام آموزش عالی و

 نوآوری پژوهش حاضر در این است که و از سوی دیگر است
که به موضوع حکمرانی نظام آموزش عالی  ییهابیشتر پژوهش

ی )بازیگران داخل نظام( را اند حکمرانی دروندر ایران پرداخته
در رابطه با  منسجم صورت به و پژوهشی اندمورد توجه قرار داده

بازیگران بیرونی نظام آموزش عالی در داخل کشور صورت 
بر وهدر این پژوهش سعی شده است عال ،روازایننگرفته است. 

بیرونی نظام آموزش عالی و طیف بازیگران درونی، بازیگران 
 شناسایی شود. هاآناتخاذ شده توسط  هایسیاست

 

 پژوهشپیشینه 
 تعاریف که است ایواژه عالی آموزش نظام حکمرانی مفهوم
 توسط که هاییسیاست به گسترده مفهوم در اما دارد، مختلفی
 هاآن پذیرش و هاسازمان مناسب عملکرد از اطمینان برای دولت
 (.8633کند )مارگینسون، می اشاره عموم وسیلهبه 

 مؤلفه دو دارای را دانشگاهی در محیط حکمرانی 0هینز
 بر مشتمل اینجا در بیرونی ی. حکمرانداندمی بیرونی و درونی
 تأثیر و دانشگاه بیرونی گذارانو سیاست بازیگران نقش ایفای
 شوراهای و حاکمه هیئت از طریق هادانشگاه روی بر هاآن

 دانشگاه ونیدر دیگر حکمرانی طرف. از است دانشگاهی
 و علمیهیئت اقتدار اعضای و هامسئولیت و هاواسطه نقشبه

 .(3393احمدی،  و قورچیانقلی) شودمی شناخته مدیران
 برخوردارند تعدد و تنوع از هادانشگاهدرونی  حکمرانیِ هایمدل

 ،هادانشگاه. شودنمی دیده همگانی، با پذیرش یکسان مدلی لذا و
 اجتماعی و فرهنگی شرایط با متناسب شدهارائه هایمدل از غالبا  
 .کننداستفاده می خود

 حکمرانی سازمانی، حکمرانی علمی،هیئت تراکمن حکمرانی
 ( را7آمالگام) یبیترک حکمرانی و نفعانذی حکمرانی ،امناهیئت
 .(8668 ،8تراکمن) کندمی معرفی

 علمیهیئتبازیگران اصلی اعضای  :علمیهیئت در حکمرانی
 غالبا   علمیهیئت اعضای که دانندمی این هم را آن یلدل هستند

                                                             
6. Hintz 

7. Amalgam 
8.Trakman 
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 تحقق و چگونگی دانشگاه هایآرمان و اهداف از تریصحیح درک
 اینکه مثال  است؛ واردشده آن به هم انتقادهایی البته .دارند آن

 دارند مهارت پژوهشی و امور آموزشی در غالبا   علمیهیئت اعضای
 هستند پاسخگویی و مالی مدیریت نظیر حکمرانی مهارت فاقد و
 (.3393روحانی، رحمان سرشت و مرجانی،  یافخم(

 بیشتر بر شرکتی یا سازمانی حکمرانی مدل: سازمانی حکمرانی
 مبتنی مدل این ،درواقع. دارد تمرکز مدیریتی و مالی هایمسئولیت

. کندمی سازمان فکر وریبهره به بیشتر و استوکار کسب بر
 و جایگاه علمی اینکه نظیر است؛ وارد مدل این به ییهاانتقاد

 .است آسیب معرض در دانشگاه پژوهشی

 در امناهیئت نفوذ قدرت به مدل، این: امناهیئت حکمرانی
 دارد، وجود مدل این در که ی. نگراندارد اشاره هادانشگاه حکمرانی
 یهاجنبه یا سیاسی هایجنبه سویحکمرانی به احتمالی انحراف
 .است امناهیئت غالب نظر تحمیل اثر در اقتصادی صرفا 

 با درواقع ،نفعانذی حکمرانی مدل: نفعانذی حکمرانی
 زمانی بیشتر و شودمی شناخته نماینده و علمیهیئت حکمرانی
 نظیر ،نفعانذی از ترکیبی سوی از حکمرانی که افتداتفاق می

ها، شرکت ایندگاننم التحصیالن،فارغ علمی،ئتیه دانشجویان،
 آن، عمومی بعد در ی. حکمرانگیردمی انجام مردم عموم و دولت
 و زیستمحیط قومیت، جنسیت، نظیر مسائلی پاسخگوی باید
 مدل این با نوعیبه دولتیهای . دانشگاهباشدمیعمو منافع دیگر

 (.3393ی روحانی، رحمان سرشت و مرجانی، افخم( دارند سروکار

 از ترکیبی شامل مدل این: )آمالگان( ترکیبی حکمرانی
عبارتی،  به است؛ نفعانذی و امناهیئت ها،شرکت علمی،هیئت
 امکان و دارد را پیشین هایمدل همه قوت نقاط مدل این

 .کندمی ایجاد را متناسب حکمرانی
 شد، ارائه 8636 سال در که 3توک و کارنگیحکمرانی  مدل

 حکمرانی :از اندعبارت که است کلیدی مؤلفه سه حداقل شامل
 یا اداری حکمرانی و مالی یا وکارکسب حکمرانی آکادمیک،
های حکمرانی درونی نظام آموزش عالی مدل عنوانبهکه سازمانی 
 .(8636 ،8توک و )کارنگی شدندمعرفی 

به بررسی سه  (8633) 3در خصوص حکمرانی بیرونی دوبینز
که عالوه بر حکمرانی اند مدل حکمرانی آموزش عالی پرداخته

در آموزش  نفعانذیدرونی دانشگاه به بررسی نقش دولت و سایر 
، 4محوراند از مدل دولتین سه مدل عبارتا پردازد.عالی نیز می

 (:8633)دوبینز،  هامبولتیمدل بازار محور و مدل 

                                                             
1. Carnegie & Tuck 

2. Carnegie, & Tuck 
3. Dobbins 
4. State-centered 

 محور – دولت مدل
، 2ووت از )نیو و ون اندعبارت هاسیاستبازیگر اصلی و در این مدل 

3994:) 

 دولتبازیگر اصلی: 

آموزشی، شرایط پذیرش، برنامه  اتخاذ شده: هایسیاست

بودجه، محتوای  هایاولویتامتحانات، تعیین کارکنان دانشگاهی، 
 .آموزش غیره

فرانسه، اسپانیا،  کنند:کشورهایی که از این مدل پیروی می

 .پرتقال و اتحاد جماهیر شوروی

 

 هامبولتی مدل
 )کالرک، از اندعبارت هاسیاست و اصلی بازیگرمدل  ینا در

3998): 

خودتنظیمی امور دانشگاهی توسط جامعه علمی و  بازیگر اصلی:

دانشگاهی از طریق شورای عالی در سطح موسسه در هماهنگی با 
 .بدنه خودتنظیمی خارج از موسسه

مالی همچنان توسط  هایسیاست اتخاذ شده: هایسیاست

 .شودیمدولت اعمال 

آلمان، اتریش  کنند:کشورهایی که از این مدل پیروی می

 .و بسیاری از کشورهای رهاشده از کمونیست

 

 مدل بازار محور
مارگینسون و از ) اندعبارت هاسیاست و یاصل گریباز مدل نیا در

 :(8666، 0کانسیدین

 .تشکیالت اقتصادی مثابهبهدانشگاه  بازیگران:

 کارآفرینی، بازار محور هایسیاست :اتخاذ شده هایسیاست

 متحدهایاالت کنند:میپیروی کشورهایی که از این مدل 

 .امریکا
 :استها به شرح ذیل در رابطه با موضوع پژوهش نتایج پژوهش

( در پژوهش خود با عنوان الگوی ذینفع 3397) روشن و متوسلی
، مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقاء کیفیت وزارت علوم

 رانیدر اتحقیقات و فناوری به این نتیجه دست یافتند که 
از:  اندعبارتنامطلوب در وزارت علوم  یحکمران عوامل ترینمهم
عوامل با  -3 ،یابعاد برون وزارت -8 ،یعوامل درون وزارت -3

 .فقدان ارج و منزلت علم به ما هُوَ علم -4و  نفعانذی منشأ
از: اصالح  اندعبارتتحقیق  برخی از پیشنهادهای سیاستی این

                                                             
5. Neave & van Vught 
6. Marginson & Considine 
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قانون وزارت علوم منطبق با مقتضیات ذینفع محوری، باورمندی 
معیار انتخاب وزیر  عنوانبهنفع محوری به حکمرانی خوب و ذی

علوم، ایجاد نهادهای قوی تظلم خواهی و پیگیری شکایات، 
داخلی و خارجی آموزش عالی و بسط  نفعانذیهای آزادی تشکل
تگویی و معناسازی و ایجاد میزهای فکر و مشورت فضاهای گف

 .آموزش عالی نفعانذیبین 
( در پژوهش خود با عنوان تحلیل 3394)دیگران الهی و فتح

های گانه توسعه ایران با توجه به مقولههای پنجمحتوایی برنامه
الگوهای حکمرانی آموزش عالی به این نتیجه دست یافتند که در 

گرا و بازار گرا، در برنامه دوم الگوی دولتدولت برنامه اول الگوی
محور، در برنامه سوم و چهارم الگوی هومبولتی و در برنامه پنجم 

گرا از کمیت بیشتری برخوردار های الگوی بازارها و زیر مقولهمقوله
 است.

( در پژوهش خود با 3393) ییرضا یاحمدقورچیان و قلی
به این نتیجه دست  ز جهانی؛های تراعنوان حکمرانی دانشگاه

 کیروز،  کیسازمان کار  کی شدن فرهنگ در نهیکه نهادیافتند 
ها کار و سال یدر ط هادانشگاه نیا و ستیسال ن کی ایماه و 

در امر آموزش، پژوهش،  یممتاز نیاند. ادهیرس مرتبه نیتالش به ا
 و یغن یمنابع مال ان،یدانشجو ،علمیهیئت ،یدانشگاهی رهبر
نشان  هادانشگاه نیتر به اقیعم ینگاه نیموارد است. همچن ریاس
دارند و با تمرکز  یپژوهش کردیرو هادانشگاه نیدهد که عمده ایم

 نیو پژوهشگران و برتر دیاسات نیبهتر استعدادها و جذب یبر رو
 نیکه ا گریمهم د اریکنند. موضوع بسیم تیفعال انیدانشجو
 نیا یالمللنیب کردیکند، رویمجزا م هانشگاهدا ریسا را از هادانشگاه
جذب  از خود اعم هایفعالیت یبرا هادانشگاه نیاست. ا هادانشگاه
 مرزهای دانشگاهی دانشجو و کادر متخصص ،علمیهیئت یاعضا

 و گزینش را هابرترین نقاط جهان تمام از و اندشکسته را خود ملی
 یابیدست نشان داد که برای هاآنگیرند. همچنین نتایج می به کار

 و گذاریسیاست) حکمرانی نظام جهانی تغییر تراز هایدانشگاه به
 مهم این اجرای برای است. ایران عالی نظام آموزش کردن( اداره

چهارم  قانون در که هادانشگاه سازمانی استقالل بایستی موضوع
 اجرا را به است رسیده اسلمی شورای مجلس تصویب به توسعه

 .درآورد
( در پژوهش خود با عنوان استقالل 3393)مرندی رزاق

ضرورت پویایی در ؛ های دولتی ایراننهادی اثربخش دانشگاه
 و قوانین فضای جهانی شده نشان داد که بر اساس بررسی

 .دارند استقالل مؤلفه هشت در ایران دولتی هادانشگاه مقررات
 مؤلفه، هشت این در استقالل تأیید ربعالوه نفعذی یهاگروه

 در مؤلفه 84 این .بودند دیگر مؤلفه 30 در استقالل خواستار

 عمل و دارند قرار فرایندی استقالل و اساسی استقالل هایزمینه

 کنترل مدل از را ایران هایدانشگاه اداره کردن نتایج، این به

فضای  در را هاآن و دهدمی تغییر دولتی نظارت مدل به دولتی
 .سازدیم ترچابک خارجی و داخلی رقابتی

( در پژوهش 3393) سرشت و مرجانیروحانی، رحمانافخمی
به  هاو وبگاه هاپرتالحکمرانی دانشگاهی و ارزیابی خود با عنوان 

 بعد دو در کشور دانشگاهی این نتیجه دست یافتند که حکمرانی

 هب درونی، حکمرانی ارزیابی است. قابل بیرونی، و درونی کلی
 و دارد کارمند توجه و دانشجو و استاد مانند داخلی ینفعانذ حقوق

 جامعه مجلس، دولت، مانند بیرونی نفعانذی به بیرونی، حکمرانی

 جامع و . همچنین حکمرانی یکپارچهصنعت متمرکز استو 

آکادمیک،  حکمرانی کلیدی مؤلفة سه حداقل شامل دانشگاهی
 و است سازمانی یا اداری یحکمران و مالی یا وکارکسب حکمرانی
 حکمرانی گردد، مبذول الزم توجه سه مؤلفه هر به چنانچه

 خواهد شد.ایجاد  دانشگاهی جامع و یکپارچه مطلوب،
نشگاهی ( در پژوهش خود با عنوان حکمرانی دا8637) 3ذیل

حکمرانی دارای ابعاد درونی، بیرونی به این نتیجه دست یافت که 
جه به آن حکمرانی بیرونی آموزش عالی با توند، یکپارچه هست و

کند تا منافع چارچوب قوانین و مقررات عمومی را طراحی می
حال، به  نیبا ا را تضمین کند. هادانشگاهعمومی در عملکرد 

در  یکارکنان دانشگاه ،یکار دانشگاه یهایدگیچیپ لیدل
 یادیز یااستقالل حرفه یدارا یسنت طوربهاز کشورها  یاریبس
واِژه حکمرانی  ،دارند. بنابراین یمؤسسات آموزش گیریتصمیم در

خودشان هماهنگی و کنترل  هادانشگاهدرونی فرایندی را که 
عهده تحصیلی را برای اطمینان از منافع عمومی بر  هایفعالیت
که از طریق  کند. همچنین نتایج او نشان داد، توصیف میدارند

دانشگاه را در تمام  هایتوان هزینهحکمرانی مناسب می
 کاهش داد. هادانشگاه

( در پژوهش 8637) 8چو، جوگبلوت، راوینت و ووکاسویک
خود با عنوان حکمرانی آموزش عالی و سیاست نشان دادند که 

به  شدنلیتبددر حال  سرعتبهحوزه است که  کی یآموزش عال
 گریشده د هیعنصر تعبی اسیاز لحاظ سو  شتریب ییزدااستیس

 .است یعموم هایسیاست

 یهادستورالعمل( در پژوهش خود با عنوان 8632) 3زمان
به  در سرتاسر جهان یخوب در آموزش عال حکمرانی یبرا یفیک

یک  عنوانبههای حکمرانی این نتیجه دست یافتند که شاخص
کنند که بیشتر عامل قوی برای افزایش اثرات آموزشی عمل می

و  کندکمک می هادانشگاهمللی البین هایسیاستگیری در شکل
شود که صدا و پاسخگویی بیشتر، ثبات سیاسی، گیری مینتیجه

                                                             
1. Dill 

2. Chou, Jungblut, Ravinet & Vukasovic 
3. Zaman 
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اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون و کنترل فساد، 
مناطق برای  درنهایتدهند که های آموزشی را افزایش مینتیجه

کنند، سودمند می المللیبینهای خود را اصلی جهان که دانشگاه
 ست.ا

( در پژوهش خود با عنوان حکمرانی آموزش 8663) کندی
به این نتیجه دست  83یک مسئله کلیدی در قرن  عنوانبهعالی 

برای  تنهانهیافت که حکمرانی در حال حاضر مسئله کلیدی، 
آموزش عالی بلکه برای کل جامعه است. نحوه مدیریت  مؤسسات
هایی و ارزش اندهدر پیش گرفت هاآنهایی که ، جهتهاسازمان

تغییرات  به این ترتیبرا در مورد  هاییسیگنالدارند،  هاآنکه 
این تغییرات مربوط به نحوه  ترینمهمشروع شد.  توجهیقابل

خاص، نقش  طوربهبود.  هادولتتوسط  هادانشگاهبرخورد 
 .مورد توجه قرار گرفتملی در کمک به اقتصاد  هادانشگاه

 

 چارچوب نظری پژوهش
بر روی مطالعات داخلی و خارجی های انجام شده پس از بررسی

 :استچارچوب نظری در نظر گرفته شده به شرح زیر 

 یافته پژوهشگران(پژوهش )چارچوب نظری  .6 نمودار

 
نظام حکمرانی آموزش عالی  هایمؤلفهدر این چارچوب 

 در نظر گرفته شده است. هاسیاستمشتمل بر بازیگران و 
بازیگران، ممکن است برخاسته از دولت، بازار و یا  مؤلفه

 جامعه مدنی باشند.

کالرک  بندیطبقه به توجه با بازیگر دولت مؤلفه

 اداره دولت نظر زیر که نهادهایی عنوانبه را هادانشگاه (3998)

مختصات  مستقیم صورت به دولت گیرد.می نظر در شوند،می
 الزم شرایط قبیل از لی،عا آموزش از ایعمده قسمت یا همه

 غیره و افراد انتصاب و درسی، امتحانات برنامه پذیرش، برای

در  هادانشگاهکند. می هماهنگ را دانشگاهی یهاپست برای
 استقالل و دارند قرار دولت طرف از رسمی اداری کنترل معرض

 بازی را نگهبان یک نقش دولت .شودمی اعطا هاآن به کمی

 تضمین ازجمله موضوعات داخلی بر فعال صورتبهکند. می

 .گذاردمی تأثیر وکارکسب و دانشگاه روابط و کارایی کیفیت،
فرانسه،  در عالی آموزش هاینظام عمیقی صورتبه ایده این

 در را آن اقمار و سابق شوروی جماهیر اتحاد و پرتقال اسپانیا،

 هتوج بااست.  داده شکل مارکسیستی لنیستی نظریه چارچوب
 عالی آموزش نظام ساختاری ( منطق8667) اولسن نظریه به

 هادانشگاه است. شده تعیین پیش اهداف از اجرای گرا،دولت

راستای  در که شوندمی گرفته نظر در عقالنی ابزار عنوانبه
 و پژوهش شوند.می گرفته کار به ملی هایاولویت به دستیابی
 بر که شوندمی رفتهگ نظر ملی در تولید اصلی عوامل آموزش،

درنتیجه،  نمایند.می کمک تکنولوژی و صنعت شدن تررقابتی
 ملی دولت طریق از باید تجارت و صنعت و دانشگاه بین روابط

 .(3998)کالرک،  گیرد نظارت قرار تحت و تعدیل شده

 که کنندمی ادعا مقابل، در ،محور بازار الگوهای

 و داخل در اقتصادی ایهشرکت عنوانبه که زمانی هادانشگاه
اثربخشی  از کنند،می عمل جهانی یا ایمنطقه بازارهای برای

، کارآفرینی هایتاکتیک که برخوردارند در حالی بیشتری
شوند. جانق می گرفته نظر در قانونی سازمانی اصول عنوانبه

 را شدن بازاریزه هایسیاست مثال؛ عنوانبه( 8663) بلود
 تقویت انتخاب هدفشان که کندیم تعریف هاییسیاست

 تنوع و کیفیت افزایش منظوربه بازارها آزادسازی و دانشجویان
 جذب برای هادانشگاه چارچوب، این است. در ارائه شده خدمات

 کنند. مدیرانمی رقابت یکدیگر با مالی منابع و دانشجویان
 نظر در کارآفرین یا تولیدکننده یک نقش در را خود هادانشگاه

دهند. می ارائه دانشجویان به را خدمات آموزشی که گیرندمی
 آموزش عالی مؤسسات توسط که سازمانی رهبری ،بنابراین
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 آن، پس از است. اصلی هایویژگی از یکی شود،می داده نشان
 حکمرانی ةدرزمین آن با مفاهیم مرتبط و کارآفرین دانشگاه
الهی و )فتح اندیافته تسلط فعلی گفتمان بر تجاری بنگاه

 (.3393 ،دیگران

و  توان گفت که پایهمی بازیگر جامعه مدنیدر مورد 

 زهست. حوا نهفته ییاگردفر بر جدید عصردر  تفکر مبانی
 یهاهبهر ایبر همو  ییاگردفر تحکیم ایبر هم خصوصی
 ،مددرآ ل،شتغاا دیجادار اهعهد بخش ینا .گرفت شکل شخصی
ست. ا رجخا لتدو لکنتراز  که تسا وکارکسب و رتتجا ،تولید

 همافر مدنی جامعه یگیرشکل ایبررا  مینهز زهحو ینا تحکیم
 یگیرشکلدوره  به طمربو مدنی جامعه نهایی تکوینند. کمی
 سساا ینا بر ستداری اسرمایه شگسترو  ملیی هالتدو

 عنصر سهاز  قلاحد بالغ مدنی جامعه یکد شوگفته می
 فرصت هکنندهمافرو  هشد تشکیل زارباو  مالکیت ،ییاگردفر
از  که کسرماو  ست. هگلا انندوشهرو  دممر دجوو ازبرا

 جامعه عناصر ینا به هستند مدنی جامعه یکرتئو ارانمددسر
 روبت زهحواز  ساختی حقیقتدر  مدنی جامعه .نددار توجه مدنی

 برخاسته انندوشهر جمعی تحیا وینیر سطحاز  که جتماعیا
 ارقر لتدو برابردر  ماد، اگیرمی ارقر لتدو برابرو در  ستا

 رمنظو بلکه ،نیست لتدو باآن  تقابلو  دتضا یمعنا به گرفتن
 یا سیاسی رتقد ساختو  دفر نمیا مدنی جامعه نشد حائل
 مدنی جامعه گفت انتوست. میآن آزاد ا خالتاز د که لتدو

-هاوهگرو  هانجمنا ،هاتشکل ،مؤسسات ،هادنهاای از مجموعه

 جتماعیا کنش به که دگیرمیبر  را در مدنیو  خصوصیی 
 جتماعیا ندگیز زهحورا  مدنی جامعه یمونددا ریند. الدازپرمی

از  مستقلو  یگرریا دخو شدتبه ه،فرینند، آدخو افتهیسازمان
 یا حقوقی نظمی به پابندو  خودمختار که نددامی لتدو

 نبیا به انندوشهر که است کمشتر نیناقوای از مجموعه
)امام  ددازپرمی تطالعاا دلتبا و هاندیشها ،منافع، هاخواسته
 (.3392 ،و دیگران زادهجمعه

 هایسیاستدیگر حکمرانی نظام آموزش عالی،  مؤلفه
 هاآنکه بخشی از  استتوسط بازیگران  (3نمودار ) وضع شده

 أثیرت( را تحت نظام آموزش عالی)داخل  فرایندهای درون نهاد
محتوایی و  هایسیاستمالی،  هایسیاستدهد مانند قرار می
که محیط  هاسیاستساختاری و برخی دیگر از  هایسیاست

 تأثیر( مربوطه را تحت نظام آموزش عالی)خارج از  خارج از نهاد
اجتماعی،  هایسیاستشامل  هاسیاستدهند که این قرار می
شود )تریپ، میتی میحاک هایسیاستکارآفرینی و  هایسیاست

 (.8667 ،بهار و فالکن
 

  پژوهش شناسیروش

در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی استفاده 
 انسانی علوم در تحقیق هایروش از یکی موردی، شد. مطالعه

 و عمیق درکی ایجاد برای رویکردی از عبارت است که است
 واقعی، بنابراین، دنیای بستر رد پیچیده موضوع یک از چندجانبه

 درک و بررسی در سعی محقق رود کهمی بکار روش هنگامی این
پدیدهای  با رابطه در یا و داشته را محدود مورد چند یا یک دقیق

 چرایی و چگونگی در مورد سؤاالتی معاصر، زمان در و بخصوص
 موردی، مطالعه پژوهش در .نماید درگیر را محقق آن پیدایش
با  مرتبط پیچیده شرایط و هاویژگی دیگر و زمینه بررسی بر فرض
 آن درک منظوربه جانبه،همه و کامل مطالعه برای مورد چند یا یک

 در نظرانصاحب تمامی بیان در مشترک فصل عنوانبه آنچهاست. 
 آنچه موردی مطالعه در است؛ «مورد»دارد  قرار روش این تعریف
است از سیستمی با مرزهای مشخص عبارت  شود،می خوانده مورد

تواند ساده یا پیچیده باشد )پویا، زمانی و کرمانشاهیان، که می
(. از آنجا که رویکرد کیفی، رویکرد مناسبی برای کشف 3394
یکرد برای اطالع از رواز این های جدید و غیرمنتظره است، داده

 یگر و بااستفاده شد. از طرف د هادانشگاهنظرات محققان و اساتید 
بود که مستلزم  ایگونهبهتحقیق حاضر  سالتوجه به اینکه 

 کنندهشرکتها و تجارب اعضای کنکاش و بررسی نظرات، دیدگاه
 ۀکه در زمردر تحقیق بود از روش مطالعه موردی استفاده شد 

(. مورد مطالعه 8638، )کرسولقرار دارد.  یفیپژوهش ک هایروش
زیگران درونی و بیرونی نظام آموزش در این پژوهش شناسایی با

عالی بوده است و دلیل استفاده از روش مطالعه موردی در پژوهش 
مند نظام بررسی برای تربیش هرچه اطالعاتی منابع این بود که از

داشته  موردنظرافراد استفاده شود تا بررسی عمیق از مسئله  نظرات
 باشیم.

ناسایی بازیگران با توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر ش
بوده  هاآندرونی و بیرونی در نظام آموزش عالی و کارکردهای 

ارتباط ملموس اساتید و محققان با حکمرانی در نظر به  است و
 یآموزش یهاو کارشناسان ارشد معاونت هامدیرکل آموزش عالی،

معه تحقیق عنوآن جابه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یو پژوهش
ای بود تخصص و سابقه هاآنته شدند که دلیل انتخاب در نظر گرف

 گیرینمونهکه در این زمینه حکمرانی نظام آموزش عالی داشتند. 

که  ردک پیدا ادامه آنجا تا و هدفمند بوده صورتبه پژوهش این در
بدین معنی که  اشباع در اطالعات گردآوری شده حاصل شود.

د که همچنان نظرات جدیدی گیری تا زمانی تداوم پیدا کرنمونه
گیری با استفاده از روش نمونه ،شد. لذاتوسط گروه نمونه ارائه می

نفر انتخاب شدند. جزئیات تعداد نمونه و سمت  33هدفمند، تعداد 
 ارائه شده است. 3شوندگان به تفکیک در جدول تمامی مصاحبه
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 هاآن تحصیلی هایرشته و هاشوندهمصاحبه. 6 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
بود که نیمه ساختار یافته ها، مصاحبه ابزار گردآوری داده

الی کلی ؤقیاسی پیاده شد. بدین معنی که ابتدا س صورتبه
بر پرسیده شد و سپس  رتباط حکمرانی آموزش عالیادر 

 سؤاالتشوندگان، های مصاحبهها و پاسخدیدگاه اساس
در راستای هدف تحقیق مطرح شد. دلیلِ  ترییئجز

 سالاستفاده از این نوع مصاحبه آن بود که محقق با طرح 
 هاینگرشباز درصدد بود تا بدون محدود کردن عقاید و 

 مطلع شود. هاآنو نظرات  هادیدگاهها از شوندهمصاحبه
 فردی و رودررو صورتبه متخصصان با هامصاحبه تمامی

 دفترمانند ساکت  مکانی در کنندگانتشرک کاری زمان در
 انجام ماه 2 مدت در بعدازظهر 4 تا صبح 8 ساعات بین کار
 27 تا 82: بین) دقیقه 42 مصاحبه زمان میانگین .شد

 به مربوط موضوعات از غنی کسب توصیفی تا و بود( دقیقه
 .یافتمی ادامه پژوهش

 

 پژوهش روایی برازش

، دستیابی به شناخت ربا توجه به اینکه در پژوهش حاض
حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی تری از عینی
از اهمیت باالتری نسبت به بخش کمی برخوردار  ایران

است اولویت به روش کیفی داده شد چرا که پژوهش حاضر 
 ،رونیازا نداشت. یتربزرگها را به جامعه یافتهقصد تعمیم

 بودن دقیق یعنی هش،پژو روایی از اطمینان حصول برای

 خوانندگان یا کنندگانمشارکت منظر پژوهشگر، از هایافته

و  تحلیل (3شد:  انجام زیر پژوهش اقدامات گزارش

آمده در مرحلة کیفی توسط  به دستهای مقوله بازبینی
روش  (8. های تهرانو اساتید دانشگاه نظرانصاحب

تفسیرها و  ارائه کننده که مبتنی است بربازخورد مشارکت
کنندگان برای اصالح و مشارکتهای محقق به تحلیل

که توسط محقق بدفهم استفاده شد  ویرایش مواردی
از طرف دیگر، از آنجا که تحقیق حاضر، تحقیقی . اندشده

همکاری دو نفر بود، از روش دریافت  به روش گروهی و با
شد ها استفاده نظر همکاران نیز برای یکپارچه کردن داده

 (.3396 ،دیگرانو  نهدیوم)
 

 پژوهش سؤاالت
بازیگران حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی 

 کدامند؟
درونی و بیرونی نظام آموزش  بازیگرانناظر بر  هایسیاست

 عالی کدامند؟
 

 هاتجزیه و تحلیل داده هایروش
پاااژوهش از  نیاااا یفااایآنجاااا کاااه در مرحلاااه ک از

 ،اساتفاده شاده اسات، لاذا افتهیساختار مهین هایمصاحبه
حاصال از مصاااحبه  هااایداده لیاو تحل هیااتجز منظورباه

 بعاد .دیااساتفاده گرد ییاساتقرا یمحتاوا لیاز روش تحل

 هاااا،از مصااااحبه کیااااز مااارور ماااتن مصااااحبه هر

پاژوهش و اهاداف  ساؤاالتکه با توجاه باه  هاییقسمت
در نظاار  هیااکااد اول کیاا عنوانبااه توانسااتیماا قیااتحق

 جنسیت سمت شوندهشماره مصاحبه
 مرد ریزی امور پژوهشیگذاری و برنامهمدیر کل دفتر سیاست 3شونده شماره مصاحبه

 مرد ریزی امورفناوریمدیر کل برنامه 8شماره شونده مصاحبه

 مرد مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی 3شماره شونده مصاحبه

 مرد ریزی آموزش عالیمدیر کل دفتر برنامه 4شماره شونده مصاحبه

 مرد مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و تشکیالت 2شماره شونده مصاحبه

 مرد مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی 0شماره شونده مصاحبه

 مرد علمیکارشناس ارشد مرکز جذب اعضای هیئت 7اره شمشونده مصاحبه

 مرد کارشناس ارشد مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی 8شماره شونده مصاحبه

 مرد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یعلمئتیهعضو  9شماره شونده مصاحبه

 مرد استاد تمام دانشگاه تهران 36شماره شونده مصاحبه

 مرد دبیر کل شورای عالی عتف 33اره شمشونده مصاحبه
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 هیاامفهااوم اول عنوانبااهود مشااخص شااده و گرفتااه شاا
مشاابه کاه  ممفااهی و هاا. در اداماه کاددگردییانتخاب م

 کیادر  شاتنداشااره دا یموضاوع خاصا ایاحوزه  کیبه 
طبقااات  نیاااز ا کیااهاار  یطبقااه قاارار گرفتنااد و باارا

آن  هاایکال کاد انگریاکاه ب دشا فیاتعر یعنوان خاص
 .طبقه باشد

افااراد در یااابی بااه تجربیااات باارای دساات محقااق
 و هارکلیماادبااا  یآمااوزش عااال یخصااوص حکمراناا

کاه  یو پژوهشا یآموزشا هاایمعاونات ارشد کارشناسان
ارتباااط نظااری و عملاای ممتاادی بااا مساائله پااژوهش 

 هاااآن هااایداشاتند، مصاااحبه کاارده و تجاارب و نگاارش
 گااردآوری فرآینااد در. شااد جویااا خصااوص ایاان در را

 خصاوص ایان رد هاامفااهیم و گازاره جیتادربه تاطالعا

. رسایدند تکارار باه هااداده کاه جایی تا شدندمی انباشته
 گفاات بایااد نیااز هاافتااهی ایمرحلااه تحلیاال خصااوص در
 پیاام دارای عناصار باه مصااحبه ماتن تفکیک با ابتدا که

 کادهای تاا شاد تاالش هاا،پااراگراف یا خطوط داخل در
 مفااهیم آن، بعادی مرحلاه در و شاوند اساتخراج مربوطه

از ایان  بعاد .گرفتناد قارار یتاربزرگ هایمقوله بقال در

 هاایمرحله سعی شاد کاه مقاوالت نیاز در قالاب دساته

 از اینموناااه. گردناااد بنااادیطبقاااه مفهاااومی بااازرگ
 .است شده داده نشان 8 جدول قالب در هابندیمقوله

 

 های پژوهشیافته

 

 یالنظام آموزش ع یرونیو ب یدرون یحکمران گرانیباز .2جدول 

 درصد فراوانی شوندهمصاحبه کد مقوالت فرعی اصلی مقوالت مسئله تحقیق
 

 
 یحکمران گرانیباز

نظام  یدرون
 یآموزش عال

 
 

بازیگران حکمرانی 
 درونی

 درصد 03 36،33م ،9م 8م ،7م ،2م ،3م  موسسه رئیس

 درصد 24 36م ،9م ،8م ،7م ،0م ،2م  رئیسههیئت

 درصد 03 33م ،9م ،8م ،0م ،2م ،4م ،8م  موسسه شورای

م ،36م ،9م ،8م ، 4م ،3م ،3م  امناهیئت
33 

 درصد 83

 
 

بازیگران حکمرانی 
 بیرونی

م ،36م ،9م ،8م ، 4م ،3م ،3م  شورای عالی انقالب فرهنگی
33 

 درصد 03

 درصد 24 33م ،0م ،2م ،8م ، 3م  مجمع تشخیص مصلحت نظام

م ،36م ،9م ،8 م، 4م ،3م ،3م  عتف عالی شورای
33 

 درصد 83

 درصد 78 33م ،36م ،9م ،8م ،4م ،8م  وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 استیر یو فناور یاونت علممع
 یجمهور

 درصد 03 33م ،36م ،9م ،8م ،4م ،8م 

 
حاکی از آن بود که رئیس دانشگاه،  8نتایج جدول 

زیگران با عنوانبه امنائتیهو  ، شورای موسسهرئیسههیئت
و شورای عالی انقالب فرهنگی، مجمع  حکمرانی درونی

تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی عتف، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست 

حکمرانان بیرونی نظام آموزش عالی  عنوانبه یجمهور

 شناسایی شدند.

و  حکمرانی درونی بازیگران بر ناظر هایسیاست

 نظام آموزش عالی کدامند؟ یبیرون

 و مؤسسات هادانشگاه سازمانی ساختار رأس در امنا هایهیئت

 ،دارند عهده را بر حساسی و مهم هایمسئولیت عالی، آموزش
امنا در چارچوب  هایهیئت فیبخش اهداف و وظا نیدر ا
منطبق بر چارچوب  یآموزش عال ینظام حکمران هایمؤلفه

)برخاسته از  گرانیبر بازمشتمل  (3نمودار ) نظری پژوهش
 ینهاد هایسیاستو  (یجامعه مدن ایدولت، بازار و 

 هایسیاستو  ییمحتوا هایسیاست ،یمال هایسیاست)
 هایسیاست ،یاجتماع هایسیاست) ی( و فرا نهادیساختار
 تحلیل 3به شرح جدول  (یتیحاکم هایسیاستو  ینیکارآفر
 است. شده
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 امناهیئتضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی در سطح و .3جدول 

 

 

 چارچوب قانونی

 تاریخ تصویب نام سند
و مؤسسات  هادانشگاههای امنای قانون تشکیل هیئت

 آموزش عالی و پژوهشی
 )مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی( 83/38/3307

و  هادانشگاهقانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی 
 های آموزش عالی و پژوهشیؤسسهم

 ()مصوبه مجلس شورای اسالمی 38/36/3309

 بازیگر
 یک حکمرانی( مؤلفه)

 ترکیب بازیگر

 جامعه مدنی بازار دولتی

   * آموزشی عالی مؤسساتی امناهیئت

 هاسیاست
 دو حکمرانی( مؤلفه)

 هاسیاستنوع شناسی 

 ترانهادی نهادی

 اجتماعی کارآفرینی حاکمیتی یمال محتوایی ساختاری

تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که 
های مربوط با هماهنگی سازمان به پیشنهاد وزارتخانه

به تصویب شورای عالی  یو استخدام یامور ادار
 انقالب فرهنگی خواهد رسید.

*      

 رئیسبررسی و تصویب بودجه مؤسسه با پیشنهاد 
 موسسه

  * *   

   * *   صویب بودجه تفصیلی مؤسسهت

   * *   و ترازنامه ساالنه مؤسسه هاحسابتصویب 

تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف 
 آن

  * *   

   * *   دار برای مؤسسهتعیین حسابرس و خزانه

بخش خصوصی و  یهاکمککوشش برای جلب 
 محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با دیعوا

 رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی
  *  * * 

های مالی و معامالتی که بر حسب نامهتصویب آیین
 .استمورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا 

  * *   

و غیر  علمیهیئتالعاده اعضای پیشنهاد میزان فوق
ها( که حسب )کارشناسان و تکنیسین علمیهیئت

های علوم، تحقیقات و وزارتخانه دییتأمورد پس از 
فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 .است اجراقابل

  * *   

تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، 
کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چارچوب 

 خواهد رسید. رانیوزئتیهضوابطی که به تصویب 
*   *   

التدریس، التحقیق، حقتعیین میزان پرداخت حق
 و نظایر آن فیالتألحق، الزحمهحق

  * *   
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 رئیس موسسه وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی در سطح .1جدول 

 چارچوب قانونی

 تاریخ تصویب سند نام سند
آموزش  مؤسساتو  هادانشگاهنامه جامع مدیریت آیین

 (4عالی، پژوهشی و فناوری )ماده 
 شورای عالی انقالب فرهنگی 36/38/89مورخ  084جلسه 

 بازیگر
 یک حکمرانی( مؤلفه)

 ترکیب بازیگر

 جامعه مدنی بازار دولتی
   * رئیس موسسه

 هاسیاست
 دو حکمرانی( مؤلفه)

 هاسیاستنوع شناسی 

 ترانهادی نهادی

 اجتماعی کارآفرینی حاکمیتی مالی محتوایی ساختاری

      * * امور موسسهمسئولیت در قبال کلیه 

      * * های راهبردیتهیه و پیشنهاد برنامه

      *  مشی اجرایی موسسهتعیین خط

      * * نظارت دقیق و مستمر بر حُسن اجرای امور

        استیفای منافع و حقوق موسسه در مراجع قانونی

های مالی ا معامالتی، اداری، استخدامی نامهتهیه آیین
 و تشکیالتی

 *      

تهیه بودجه تفصیلی ساالنه موسسه با رعایت مفاد 
        نامه مالی و معامالتیآیین

امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری و 
        مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

ارائه گزارش عملکرد ساالنه آموزشی، پژوهشی، 
اسباتی ساالنه موسسه به فرهنگی، اجرایی، مالی و مح

 و وزارت متبوع؛ امناهیئت
* *      

، اعضای حقیقی رئیسههیئتنصب و عزل اعضای 
       * هاشوراهای موسسه، رؤسای دانشکده

ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحالل و ادغام واحدها با 
       * ؛ربطذیی امناهیئتهماهنگی شورای موسسه به 

علمی با سایر مؤسسات  یهایکارهمارائه پیشنهاد 
      *  آموزشی یا پژوهشی

از اساتید  تنپنجایجاد شورای مشورتی متشکل از 
       * شاخص و برجسته

ا  علمیهیئتنظارت بر امور انضباطی موسسه )
دانشجویان ا کارمندان( در چارچوب ضوابط و مقررات 

 مربوطه.
*       

 
ست رئیس موسسه دارای مشخص ا 4که از جدول  گونههمان

 کارکردهای آن در هاسیاستشناسی نقش دولتی و از لحاظ نوع
 نیز مشخص است. هاآن ترانهادینقش نهادی و 
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 موسسه رئیسههیئت وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی در سطح .1جدول 

 چارچوب قانونی

 تاریخ تصویب سند نام سند
 مؤسساتو  هادانشگاهنامه جامع مدیریت آیین

 (36آموزش عالی، پژوهشی و فناوری )ماده 
 شورای عالی انقالب فرهنگی 36/38/89مورخ  084جلسه 

 بازیگر
 یک حکمرانی( مؤلفه)

 ترکیب بازیگر

 جامعه مدنی بازار دولتی
   * موسسه رئیسههیئت

 هاسیاست
 دو حکمرانی( مؤلفه)

 هاسیاستنوع شناسی 

 ترانهادی نهادی

 اجتماعی کارآفرینی حاکمیتی مالی محتوایی اریساخت

مشارکت و همکاری فعاالنه در تنظیم 
 های راهبردی موسسهبرنامه

 *     

فراهم نمودن بسترهای الزم جهت تحقق 
       * های راهبردی موسسه؛اهداف برنامه

اجرایی  منظوربهفراهم نمودن بستر مناسب 
نمودن مصوبات شورای عالی انقالب 

 ،امناهیئتهنگی، فر
*       

، هادستورالعملها، تشکیالت، نامهبررسی آئین
      * * ها، دستورجلساتنامهشیوه

از  امناهیئتپیشنهاد بودجه سالیانه موسسه به 
 طریق رئیس موسسه؛

       

بخشی به منابع مالی موسسه از طریق تنوع
 مردمی یهاکمکجذب 

        

های فرصت پیشنهاد توزیع و تخصیص
 آموزشی مدتکوتاههای مطالعاتی و دوره

 *     

ارائه شده در  هاشنهادیپبررسی و تصویب 
تربیتی، فرهنگی،  هایفعالیتخصوص 

 یبدنتیترباجتماعی، سیاسی و 
 *     

تربیتی، فرهنگی،  هاگزارشنظارت و پیگیری 
سیاسی، امنیتی و ... با هماهنگی دیگر 

 ا حصول نتیجه؛ت ربطذی یهادستگاه
 *     

بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات 
       * توسط واحدهای تابعه رئیسههیئت

های مختلف موسسه و ارزیابی عملکرد حوزه
       * * ادواری در شورای موسسه؛ هاگزارشبررسی 

های مختلف ایجاد هماهنگی الزم بین حوزه
       * * موسسه.

 
دانشگاه  رئیسه هیئتمشخص است  2 که از جدول گونههمان

  ، کارکردهایهاسیاستشناسی دارای نقش دولتی و از لحاظ نوع
 

 نیز مشخص است. هاآن ترانهادینقش نهادی و  آن در
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 شورای موسسه وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی در سطح .1جدول 

 چارچوب قانونی

 تاریخ تصویب نام سند
 هادانشگاهمدیریت  نامه جامعآیین

آموزش عالی، پژوهشی  مؤسساتو 
 (11و فناوری )ماده 

 یشورای عالی انقالب فرهنگ10/12/1389مورخ   684جلسه

 بازیگر
 یک حکمرانی( مؤلفه)

 ترکیب بازیگر

 
 جامعه مدنی بازار دولتی

   * موسسهشورای 

 هاسیاست
 دو حکمرانی( مؤلفه)

 هاسیاستنوع شناسی 

 
 نهادیترا نهادی

 
 اجتماعی کارآفرینی حاکمیتی مالی محتوایی ساختاری

   * * * * ارزیابی کلی عملکرد مؤسسه؛

ها و بررسی و تصویب دوره
   *  * * های آموزشی جدیدرشته

بررسی و تصویب ضوابط تدوین 
شده راستای همکاری موسسه با 
 مؤسسات دولتی و غیردولتی

*   *   

ای پذیرش هبررسی و تأیید برنامه
ها و دانشجو توسط دانشکده

 هاآموزشکده
*   *   

های بررسی و تصویب برنامه
پیشنهادی آموزشی و پژوهشی 

 مدت؛کوتاه
 *  *   

بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده 
ربط در توسط واحدهای ذی

خصوص مشکالت تربیتی، 
فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، 
پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و 

 یخدمات

 *  * *  

بررسی ساالنه امکانات علمی 
 )نیروی انسانی و تجهیزات(

 * * *   

ارجاع برخی از موضوعات مؤسسه 
برای بررسی و اظهارنظر به یکی از 
 شوراهای تخصصی حسب مورد؛

*   *   

های نامهتدوین و تصویب آیین
   * *  * های آن.داخلی شورا و کمیته

 
دارای موسسه مشخص است شورای  0که از جدول  گونههمان

 ، کارکردهای آن هاسیاستشناسی نقش دولتی و از لحاظ نوع
 

 نیز مشخص است. هاآن ترانهادینقش نهادی و  در
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 شورای عالی انقالب فرهنگیوضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی در سطح  .1جدول 

 
مشخص است کارکردهای شورای  7که از جدول  گونههمان

شناسی عالی انقالب فرهنگی دارای نقش دولتی و از لحاظ نوع
 هاآن ترانهادینقش نهادی و  ، کارکردهای آن درهاسیاست

 نیز مشخص است.
 

 

 

 چارچوب قانونی

 تاریخ تصویب نام سند
داف و وظایف شورای عالی انقالب مصوبه اصالحیه اه

 فرهنگی
 مصوبه خود شورا 88/8/3373

 بازیگر
 یک حکمرانی( مؤلفه)

 ترکیب بازیگر

 جامعه مدنی بازار دولتی

   * شورای عالی انقالب فرهنگی

 هاسیاست
 دو حکمرانی( مؤلفه)

 هاسیاستنوع شناسی 

 ترانهادی نهادی

 اجتماعی آفرینیکار حاکمیتی مالی محتوایی ساختاری

تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسالمی 
آموزشی،  یهایمشخطایران و تعیین اهداف و 

 پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور
 *  *   

های دانشگاه متناسب با تهیه و تدوین مبانی و شاخص
 کارهای تحقق آننظام اسالمی و طراحی راه

 *  *   

آموزشی و پرورشی و آموزش نظام  هایسیاستتعیین 
 عالی کشور

 *  *   

-شناخت نیازهای فکری و معرفتی ضروری و تهیه طرح

کارگیری های الزم برای فعالیت اندیشمندان و به
گویی به امکانات پژوهشی حوزه و دانشگاه برای پاسخ

 آن نیازها

 *  *   

های همکاری حوزه و ها و طرحتهیه و تصویب برنامه
 های علمی، آموزشی و پژوهشیر زمینهدانشگاه د

 *  *   

توسعه روابط علمی،  هایسیاستتصویب اصول کلی و 
 پژوهشی و فرهنگی با کشورهای دیگر

 *  *   

تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، 
و مراکز  هادانشگاهها، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان

 دنظریجدتآموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک و 
 های مؤسسات مشابه عنداللزومدر اساسنامه

*   *   

تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و 
و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و  هادانشگاهدانشجویان، 

 مدارس کشور و تعیین مرجع برای گزینش آنان
 *     

 یهابرنامهتعیین مرجع برای طرح، تدوین و تصویب 
 پژوهشی، آموزشی، علمی و تحقیقاتیفرهنگی، 

 *     
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی .1جدول 
 چارچوب قانونی

 تاریخ تصویب نام سند
 مجلس شورای اسالمی 38/62/3383مصوب  قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بازیگر
 یک حکمرانی( مؤلفه)

 ترکیب بازیگر

 جامعه مدنی بازار دولتی

   * اوریوزارت علوم، تحقیقات و فن

 هاسیاست
 دو حکمرانی( مؤلفه)

 هاسیاستنوع شناسی 

 ترانهادی نهادی

 اجتماعی کارآفرینی حاکمیتی مالی محتوایی ساختاری

، مراکز علمی و تحقیقاتی هادانشگاهحفظ و تحکیم آزادی علمی و استقالل 
   * * * * (3ماده )

   *  *  (8ده ماراهبردی تحقیقات و فناوری ) هایاولویتبررسی 

های نوین بر های مرتبط با فناوریحمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش
 (8ماده ها )اساس اولویت

  *    

  *  *   (8ماده ریزی برای تدارک منابع مالی توسعه فناوری کشور )برنامه

  *    * (8ماده های مناسب برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور )ایجاد زمینه
آموزشی،  هایفعالیتسویی میان تمهید سازوکارهای الزم برای ایجاد هم

 (8ماده تحقیقاتی و فناوری )
    *  

های اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخش
  *    * (8ماده غیردولتی )

   *  *  (8ماده صالح )یپیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذ

تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و 
ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و تحقیقاتی، رشته

 (8ماده نوآوری علمی )
 *  *   

ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی و 
 (8ماده گیری از ادامه فعالیت، )جلو

 *  *   

های دانشجویان و ها و تشکلتأیید اساسنامه و صدور مجوز تأسیس انجمن
      * (8ماده و مؤسسات آموزش عالی و ) هادانشگاهآموختگان دانش

امنا،  هایهیئتممیزه،  هایهیئتتأیید صالحیت و صدور احکام اعضای 
 هایهیئتو  علمیهیئتگزینش اعضای  هایهیئتمؤسس،  هایهیئت

و مؤسسات آموزش عالی وابسته به  هادانشگاه علمیهیئتانتظامی اعضای 
 (8ماده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق ضوابط و مقررات موضوعه )

*      

تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا 
      * ها و مقاطع تحصیلی)اعم از دولتی یا غیردولتی(، رشتهمؤسسه تحقیقاتی 

و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی  هادانشگاهارزیابی ساالنه عملکرد مالی 
 دولتی

  *    

های علوم، تحقیقات و تخصیص منابع در حوزه هایاولویتبررسی و پیشنهاد 
 ریزی کشورفناوری به سازمان مدیریت و برنامه

  *    

و  هادانشگاهو مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی با مشارکت  هادانشگاهتأسیس 
      * صالحمراکز علمی خارج از کشور، بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذی

 
مشخص است وزارت علوم، تحقیقات  8که از جدول  گونههمان

 ، هاسیاستشناسی و فناوری دارای نقش دولتی و از لحاظ نوع
نیز  هاآن ترانهادینقش نهادی و  آن در کار دهایرکارک

 مشخص است.
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 مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی در سطح .1جدول 
 چارچوب قانونی

 تاریخ تصویب نام سند

های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور سیاست
 اتیدر بخش آموزش عالی و مراکز تحقیق

 )مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام( 32/38/3383

 بازیگر
 یک حکمرانی( مؤلفه)

 ترکیب بازیگر

 جامعه مدنی بازار دولتی

   * مجمع تشخیص مصلحت نظام

 هاسیاست
 دو حکمرانی( مؤلفه)

 هاسیاستنوع شناسی 

 ترانهادی نهادی

 اجتماعی کارآفرینی حاکمیتی مالی محتوایی ساختاری

د بسترهای مناسب جهت دستیابی آسان به تحصیل علم و... ایجا
 (3)ماده 

    *  

    *   (3ها و ... )ماده تقویت منابع مالی پایدار و متنوع در دانشگاه

   *  *  (3اصالح نظام پذیرش دانشجو )ماده 
های درسی بر اساس مبانی طراحی و تدوین متون، کتب و برنامه

های علوم انسانی در نظام آموزشی و در رشته فکری اسالم به ویژه
 (3پردازی در این زمینه )ماده پژوهشی کشور و اهتمام به بسط نظریه

 *  *   

ها، مراکز تحقیقاتی و ریزی برای افزایش نقش دانشگاهبرنامه
 (8ها در ارتقای کارآمدی نظام )ماده فرهنگستان

 *  *   

 
ت مجمع تشخیص مشخص اس 9که از جدول  گونههمان

مصلحت نظام دارای نقش دولتی و از لحاظ نوع شناسی 
نیز  هاآن ترانهادینقش نهادی و  ، کارکردهای آن درهاسیاست

 مشخص است.
 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی در سطح .61جدول 
 چارچوب قانونی

 تاریخ تصویب نام سند

 3380 و وظایف معاونت علمی و فناوریاهداف 

 بازیگر
 یک حکمرانی( مؤلفه)

 ترکیب بازیگر

 جامعه مدنی بازار دولتی

   * معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 هاسیاست
 دو حکمرانی( مؤلفه)

 هاسیاستنوع شناسی 

 ترانهادی نهادی

 اجتماعی کارآفرینی حاکمیتی مالی محتوایی ساختاری

های کاربردی، دفمندسازی، هدایت و توسعه پژوهشه
 هاسازی نتایج آنگرا و کمک به تجاریتقاضامحور و مأموریت

    *  

و حمایت از  یسازیتجارتوسعه فناوری، تقویت فرآیند 
های طراحی و شرکت انیبندانشهای مؤسسات و شرکت

 مهندسی
*      

عه در کشور و ارتقای حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توس
 انیبندانشهای در شرکت« مدیریت فناوری»توان 

 *     
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 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وضعیت موجود حکمرانی نظام آموزش عالی در سطح .61جدول ادامه 
فناوری  یرساناطالعو رصد فناوری، توسعه مراکز  ینگارندهیآ

 *    * های عمومی و تخصصیو ایجاد و ساماندهی فن بازار
 
 

 انیبندانش وکارکسبارتقای کارآفرینی فناورانه و بهبود فضای 
ها و خدمات های کشور جهت تولید کاالمایهو هدایت سر

 انیبندانش
 *   *  

خطرپذیر و تأمین مالی الزم  یگذارهیسرماهای توسعه سازوکار
 انیبندانشدر اقتصاد 

  *  *  

 ةنیدرزمهای خصوصی حمایت از ایجاد و توانمندسازی تشکل
  *    * بنیانها و خدمات دانشتولید و توسعه صادرات کاال

تحریک تقاضا، بازارسازی و تضمین بازار برای تولیدات داخلی 
 انیبندانشها و خدمات و بازاریابی و صادرات کاال

 *   *  

 
مشخص است معاونت علمی و  36که از جدول  گونههمان

فناوری ریاست جمهوری دارای نقش دولتی و از لحاظ نوع 
 ترانهادیو  نقش نهادی ، کارکردهای آن درهاسیاستشناسی 

 نیز مشخص است. هاآن
 

 گیرینتیجهو بحث 
نظام  یرونیو ب یدرون یحکمرانتحلیل  دف از پژوهش حاضره

نتایج نشان داد بازیگران حکمرانی درونی بود.  یآموزش عال
و  دانشگاه یشوراو  رئیسههیئت، دانشگاه رئیسشامل 
 یاشوربازیگران حکمرانی بیرونی شامل  و باشندمی امناهیئت
 یشورا، مصلحت نظام صیتشخ مجمعی، انقالب فرهنگ یعال
و  یمعاونت علم ی وو فناور قاتیعلوم تحق وزارت، عتف یعال

ناظر بر  هایسیاست و استی جمهور استیر یفناور
نی هریک از این عوامل طبق جداول کارکردهای درونی و بیرو

 اند.مشخص شده 36تا  3

یین کارکردهای بازیگران ما در این قسمت به تب ،بنابراین 
نقد و  وزش عالی خواهیم پرداخت. درحکمرانی بیرونی آم

 یعال یدر سطح شورا ینظام آموزش عال یحکمران یبررس
شورای عالی انقالب توان گفت که ی میفرهنگانقالب 

موضوعات  در خصوص گیریتصمیمنظر و فرهنگی باید اظهار
تر واگذار کند پایین مراتبسلسلهرا به  تیاهمکمدست چندم و 

های کلی و مقاصد نهایی و عالی را تعیین و حرکت و جهت
ها و مسیر رسیدن کشور به آن مقاصد را کشور در آن جهت
توان نتیجه گرفت که شورای عالی می ،هموار کند. بنابراین

متمرکز  صورتبه عموما انقالب فرهنگی طبق وظایفی که دارد 
، ور که از وظایف شورا پیداستطو آن کندگیری میتصمیم

یکی از سطوح  عنوانبهشورای عالی انقالب فرهنگی 
پایین  مراتبسلسلهقائل به تفویض اختیار به  گیریتصمیم

 جهیدرنت. استنیست و نحوه حکمرانی در این سازمان متمرکز 
حکمرانی شورای عالی انقالب فرهنگی  یهامؤلفهاز لحاظ 

وضع شده دارای  هایسیاستز منظر نقش یک بازیگر دولتی و ا
 .استنقش ساختاری، محتوایی و حاکمیتی 

از  آنچهدر تبیین کارکردهای وزارت عتف نیز باید گفت 
 مأموریتیو اهداف وزارت عتف مشخص هست،  هاتیمأمور

توجه به نیازهای منطقه و رفع نیازهای آن منطبق با  عنوانبه
-یرد، به چشم نمیگهایی که در دانشگاه صورت میآموزش

خورد. همین عامل موجب شده است توجه به نیازهای منطقه و 
نادیده گرفته شود. بر همین اساس است که  هاآنرشد متوازن 

های الزم در آموختگان به دلیل نداشتن مهارتبسیاری از دانش
باید  متأسفانه مانند.کار مییابند و بیبازار کار توفیق نمی

ور ما هنوز هم عمده فعالیت و تالش بسیاری بپذیریم که در کش
و  ها و دادن مدرک هستنداز مراکز آموزش عالی، افزودن رشته

-های کشور استقالل الزم برای تصمیماز طرف دیگر دانشگاه

یق آزادی گیری در مناطق خود برخوردار نیستند تا بتوانند از طر
مر منطقه خود به ا یهایژگیوو عمل متناسب با امکانات 

آموزش و تربیت نیروی انسانی منطبق با نیازهای منطقه 
 تیمأمورعدم تفاهم در نگاه به بپردازند. از طرف دیگر 

حکمرانی در آموزش عالی موجب شده است که  و هادانشگاه
مسیر روشنی برای توسعه نیروی انسانی نداشته  هادانشگاه
ت عتف توان نتیجه گرفت حکمرانی در وزامی درنهایتباشند. 

شود. و توجه چندانی به مناطق نمی استمتمرکز  صورتبهنیز 
این نوع حکمرانی در بین انواع حکمرانی از نوع کنترل  درواقع

 آید.دولتی به حساب می
با توجه به کارکردهای شورای عالی عتف نیز باید گفت با 

توان گفت توجه به وظایف و اختیارات شورای عالی عتف می
یک شورای فرابخشی دارای یک وظایف  عنوانبهکه این شورا 
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 های آموزشی، پژوهشی و فناوریکه در بخش استکلی 
آموزشی و تحقیقاتی محول  مؤسساتمصوباتی را برای اجرا به 

 ندهد شورای عالی عتف در سطح کالکه این نشان می کندمی
گیری برای اجرا به کند و این تصمیممی گیریتصمیم
توان گفت می ،بنابراین .شودمییین ارجاع داده مراتب پاسلسله

از لحاظ الگوی حکمرانی در نظام آموزش عالی این شورا نیز از 
 هادانشگاهبرد و یک الگوی حکمرانی کنترل دولتی بهره می

 مشارکت همراه به منعطف، و فعال بسیار یهاسازمان عنوانبه

-نمی گرفته رنظ در گیریتصمیم هایبدنه در دانشگاهیان زیاد

 .شوند
با توجه به کارکردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و  هایسیاستخصوص 
-تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی می

را  هاییسیاستتوان گفت که این ارگان نیز یک سری 
ازهای به نی کهنیاکلی تدوین نموده است بدون  صورتبه

توجهی  هادانشگاهکردن  ینیکارآفرآموزشی عالی و نحوه 
نقشی به مانند الگوی حکمرانی دولتی بر  صرفا و  داشته باشد

 عهده داشته است.
همچنین با توجه به اهداف و وظایف معاونت علمی و 

 «جامعه» و «صنعت» با «دانش» ارتباط ارتقای ةنیدرزمفناوری 
 و فناوری و تقاضای های عرضهبخش بین تبادالت تسهیل و

 بین اتصالتوان گفت که معاونت علمی و فناوری به نوآوری می

 هایتالش به و شودمی متمرکز جامعه و بازار ،هادانشگاه

 تحقیقات طریق از صنعت سرمایه آوردن دست به دانشگاه برای

دهد تا کند که این اهداف و وظایف نشان میتأکید می کاربردی
 ونت علمی و فناوری در جهت الگوی حکمرانیحدی معا
 تمرکز داشته است.حداقل در سطح وظایف قانونی  )کارآفرینی(

سطح  2با توجه به ارزیابی حکمرانی نظام آموزش عالی در 
شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت عتف، حکمرانی بیرونی )

شورای عالی عتف، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت 
ها توان گفت که عدم هماهنگی نهادری( میعلمی و فناو

 یگذاراستیسموجب موازی کاری و آشفتگی حکمرانی و 
این عدم هماهنگی ناشی از  که آموزش عالی کشور شده است

حکمرانی در و  هادانشگاه تیمأمورعدم تفاهم در نگاه به 
آموزش عالی  گذاراناستیسدیدگاه  ،درواقع. استآموزش عالی 
، پژوهش، آموزش ةنیدرزمدانشگاه  یهاتیورمأمدر مورد 

و... هنوز مشخص نیست و هر ارگانی بنا به سلیقه  ینیکارآفر
چندین ارگان و  درواقعکند. خودش در آموزش عالی فعالیت می

جود دارد که تصمیماتی مختلفی برای آموزش عالی سازمان و
گیرند و به همین خاطر آموزش عالی دارای مسیر کشور می

به خاطره این مراکز مختلف،  ،درواقعخصی نیست و مش
 حکمرانی آموزش عالی دچار سردگمی شده است.

توان گفت در رابطه با کارکردهای حکمرانی درونی نیز می
دانشگاه و شورای دانشگاه  رئیسههیئترئیس دانشگاه،  که

کارکردهای  هاسیاستدارای نقش دولتی و از لحاظ نوع شناسی 
 .استی تیحاکمی و مالیی، محتوای، ساختارنقش  در اکثرا آن 

 بدنة که است انکارناپذیر ضرورتی دانشگاهی، حکمرانی

 فناوری علم، مدیریت و گذاریسیاست منظوربه کشور حکمرانی

-سریع هرچه باید کشور، علمی جامع نقشة اساس بر فرهنگ، و

 آن مطلوبیت و یکپارچگی و جامعیت بر و ورزد اهتمام آن به تر

 و کشور عالی آموزش فراوان هایظرفیت به توجه با کند. توجه
 و آموزشی مختلف هایفعالیت روزافزون گسترش به نظر

 تقریبا  که دانشگاهی، نفعانذی حقوق شدن محقق پژوهشی،

 و گسترده هایارزیابی مسیر از تنها هستند، اجتماع آحاد همة
 نفی معنای به موضوع این البته، بود. خواهد میسر شده توزیع

 کمبود به با توجه بلکه نیست، مؤسسات استقالل و عمل آزادی

 به رسیدن برای مسیر بهترین عنوانبه ها،فرصت و منابع

 .شودیم نظر گرفتهدر  دانش و علم عرصه در پایدار پیشرفت
 ،(3397) متوسلی و روشنهای یافته پژوهش حاضر با یافته

( 8637) ذیلو  (3393) مرجانی و سرشت رحمان روحانی،
توان گفت که در تبیین این یافته می درواقعهمخوانی دارد. 
 یگذارارزشاجتماعی است که از اقتدار  نهادکیآموزش عالی 

در شرایط آزادی علمی و پژوهش و آموزش مستقل از نهادهای 
 و هارساختیز فقدان سیاسی و نظارتی برخوردار است.

 سد تواندمی چندحزبی پارلمانی نظام و ساختارهای دموکراتیک

 برقراری و علمی آزادی .باشد عالی انگیزی آموزش تحول راه

 جامعه، یهاسازمان و نهادها سایر جویانه باهمکاری مناسبات

 ضرورت کارآمد نهادی عنوانبهعالی  آموزش موقعیت تثبیت در

 .دارد
 توان گفت دستیابیدر تبیین کلی نتایج تحقیق می ،بنابراین

حکمرانی  نظام جهانی، نیازمند تغییر تراز هایدانشگاه به
 است. ایران عالی نظام آموزش کردن( اداره و گذاریسیاست)

 سازمانی استقالل بایستی موضوع مهم این اجرای برای

 شورای مجلس تصویب به چهارم توسعه قانون در که هادانشگاه

 درست و حیحص اجرای در آورد. اجرا را به است رسیده اسالمی

 به را ایران عالی آموزش نظام در تحول عظیمی قانون این

 موضوعیت پاسخگویی شرایطی چنین خواهد داشت. در دنبال

دانشگاه  رئیس عنوانبه را افرادی امناهیئت و کندپیدا می
 را داشته دانشگاه اداره توانایی وی که نمود خواهند انتخاب

 استقالل از پیامدهای دیگر ییک متنوع مالی منابع باشد. تأمین



 رانیا ینظام آموزش عال یرونیو ب یدرون یحکمران لیتحل کوثری و احمدی:       612

 ما آموزشی نظام رهبران دانشگاهی است. هادانشگاه سازمانی

 مصمم هادانشگاه مالی منابع متنوع نمودن جهت در بایستی

 هایدانشگاه برای دولت را بودجه که تا زمانی مهم این و باشند

 دانشجویان و نمایدمی تأمین عمومی بودجه از محل دولتی

حل  ،کنندیم تأمین را غیردولتی هایدانشگاه منابع مالی
 اعم هادانشگاه به کشورها اکثر در هادولت اگرچه .شد نخواهد

 بودجه بخشی از اوال   اما کنند،می کمک غیردولتی و دولتی از

 میزان اینکه از بعد و نمایندمی تأمین هادولت را هادانشگاه

شود. می دانشگاه مشخص عملکرد اساس بر بودجه تخصیص
 هایدانشگاه برای فضای رقابتی یک شرایطی چنین خلق یقینا  

 کیفیت ارتقای جز نیست آن چیزی پیامد که کرد خواهد خلق ما

-دانشگاه سمت به را ما عالی نظام آموزش که است امری آن و

 دهد.سوق می جهانی تراز های
با توجه به اینکه نظام حکمرانی آموزش عالی کشور 

ای ، نیاز به مدیریت و حکمرانی منطقهاستمرکز مت صورتبه
 ،رونیازاآموزش عالی کشور بیش از پیش احساس شده است. 

و  هادانشگاهشناسایی دقیق نیازهای درونی و بیرونی  منظوربه
گانه طبق مصوبه شورای عالی مراکز آموزش عالی، مناطق ده

-قسیمت فناوری و تحقیقات علوم، وزارتانقالب فرهنگی برای 

اند تا متناسب با نیازها و امکانات هر منطقه بندی شده
تخصیص منابع و امکانات اقدام درست و منطقی صورت گیرد. 

اندازی در این راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با راه
زمینه مناسب برای نسبت به ایجاد « امور مناطق کشور دفتر»

های قیق بین حوزههای سازنده، سریع و دگیری تعاملشکل
وزش عالی کشور صف و ستاد؛ در جهت تحقق اهداف عالی آم

در این پژوهش هم سعی شد با شناسایی  .اقدام کرده است
بازیگران و کارکردهای حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش 

 ای اقدام کرد.عالی در جهت تسهیل اجرای مدیریت منطقه
 

 پیشنهادها 

ای در حوزه آموزش عالی و یریت منطقهمدنامه آیین یبا اجرا -
منطقه در مدیریت  توانتدوین ساختار و حکمرانی مناسب می

 و رفع نیازهای آن موفق بود.

های الزم در جهت اجرای بهتر حکمرانی ها و همکاریزمینه  -
ای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق نهادهای منطقه

 مربوطه فراهم شود.
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