
 مقاله پژوهشی
 های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام

 410-419، ص 99، پاییز 05، شماره 41 دوره
Doi: 10.22034/JIERA.2020.209388.2147 

 21/58/89تاریخ دریافت: 
 12/50/88تاریخ پذیرش: 

 اثربخش استقرار و سنجیامکان برای یهچهارالالگویی  ارائۀ
 حکمرانی خوب در آموزش عالی

 ریحانه پورحسن

 اهلل ساالرزهیحبیب
 علیقلی روشن سید

 یعقوبی نورمحمد
 مسعود دهقانی

 دهیچک
 یعال آموزش در خوبی حکمران استقرار وی سنجامکانیِ اهیچهارال یالگو ۀارائ، پژوهشی کل هدف

 یهاافتهی ترکیب با حاضر الگوی. بود موضوع در بازنگری و فراترکیب، حاضر ۀمطالع پژوهش روش. بود
 آموزش در خوب یحکمران ۀحوز در مقاله 289، درمجموع. شد طراحی، مرتبط کمّی و کِیفی هایپژوهش

 محتوای تحلیل با، مربوط دهایکُ و ابعاد و انتخاب پژوهش 64، پایان در و قرار گرفت یابیارز مورد
 هاافتهی. شد یینتع شانون آنتروپی از استفاده با هریک اولویت و اهمیت میزان و شد استخراج هاپژوهش

 پژوهش و آموزشۀ حوز در راتییتغ روند تیریمد، مستمری مالی هاگزارشۀ ارائ یدهاکُ که نشان داد
، یدرس مطالبر ب تسلط، قدرت بودنیقانون، نیقوانی اجرا دری ریپذانعطاف، طیمح راتییتغ بر اساس

در  تالش ،آموزش بهی دسترس موانع برداشتن انیم از، متخصص انسانی نیروی دارا بودن، سیتدرۀ تجرب
ۀ گانهس ابعاد نیب در نفعانیذ نیبی هماهنگ وی عمومی هایآگاه باالبردنی برا مناسبۀ نیزم جادیا جهت

 چهار روش با حاضر پژوهش در شدهارائهی الگو .هستند تیاهم بیضر نیشتریبی دارا، خوبی حکمران
 اثربخش صورتبه را خوبی حکمران استقرار در جهت مطلوب به موجود تیوضع از گذار، یامرحله

 .کندیم سّریم

 بیفراترک کردیرو، خوبی حکمران، یعال آموزش :یدیکل هایهواژ

                                                                                                                                            
 .است سیستان و بلوچستان دانشگاهمدیریت دولتی  ۀدکتری رشت ۀاز رسال حاضر برگرفتهمقاله 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی 

 (گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان )نویسنده مسئول، دانشیار 
salarzehi@mgmt.usb.ac.ir 

 گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.، دانشیار 
 گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.، استاد 

 دانشگاه والیت، ایرانشهر، ایران. ،، دانشکده مدیریت و اقتصادگروه مدیریت، استادیار 

mailto:salarzehi@mgmt.usb.ac.ir


 4999/پاییز 05ی آموزشی/سال چهاردهم/شماره هانظامپژوهش در    411

 مقدمه
، تیریمد، یشناسجامعه، حقوقی هاشاخه نیبی ارشتهانیمی موضوع« 7یحکمران»

 مباحث نیترتازه از زین 9«خوب یحکمران»؛ (2449، 2هانی)می است اسیس علوم و اقتصاد
 موردتوجه و مهم موضوعات ازی کی یامروز جوامع در وی بوده کنون جهان در توسعه
 هک شودیم گرفته در نظری ساختار و ندیفرا عنوانبه خوبی حکمران .است هاسازمان
 جهت هنجارها و هاارزش به تعهد به توجه با رای اقتصاد وی اجتماع، یاسیس روابط

 یهامیتصم اخذ یبرا مطلوب طیشرا کردنفراهم و جادیا بهو  (7884، 0پرکینز) دهدیم
 که میهست شاهد روز هر یاز طرف. دارد اشاره هاسازمان در آن حیصح یاجرا و درست
 استقرار کههستند  خود مسائل برای یلحراه وجویجست در دولتی هایسازمان
 هکی مهم موارد ازی کی نیبنابرا باشد؛ی مناسب حلراه تواندیم هاآن در خوبی حکمران

 وبخی حکمران استقرار، شود توجه آن به دیبا رانیا ژهیوبه، توسعهدرحالی کشورها در
 .هاستآن در

 آموزش»، دارد تیاهم آن در خوبی حکمرانی اجرا و استقرار کهیی هاحوزه ازی کی
، 6جان) شده است مطرحی عال آموزش در خوبی حکمران 7885 در سال .است 5«یعال

 که است ضروری . همچنیندیآیم به شمار توسعه یاصل ارکان ازی کی و (2479
 عنوانبهی عال آموزش (.7989، همکاران و آذر) باشد اصول بر یمبتن آن در یزیربرنامه

 زا ییک و شده شناخته مختلف جوامع نیب دری اجتماع وی اقتصاد تحرک عامل کی
 مناسب یهابرنامه اجرای و یطراح که است کشور فناوری و علم نظام یهاستمیسخرده

 داریپاۀ توسع دری مهم نقش و است دانشگاه هایتوانمندی گسترش راهگشای آن در
، یعال آموزش در خوبی حکمرانی اجرا با (.2478، 1همکاران و انزی) کندیم فایا جوامع

 بای عال آموزش ریمد درواقع؛ (7985، ی)زمان شودیم جادیا رفتار و افکار تکامل و رییتغ
 (.7985، ی و درتاج)شجاع کندیم دایپی شناختی ریدرگ، خوبی حکمران موضوع
 سساتؤم تیریمد و دهیسازمانی برای ابزار عنوانبهی عال آموزش در خوبی حکمران
ی برای اوهیش و نیقوان چارچوب در قدرتی ررسمیغ وی رسم عمالاِ وی عال آموزش

 ریثأتی حکمران کهییآنجااز نیبنابرا ؛(2479، 9انگی و چان)است  دانشگاه تیفعال
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 ریاو)موناست  تیاولوی دارا، دارد کشوری پژوهش وی آموزشی هاتیفعال بری االعادهفوق
 به توجه با که کرد اشاره مسئله این به باید اما، (2479، 2)هوانگ (2478، 7همکاران و

 از، یعال آموزش در خوب حکمرانی ۀتوسع و استقرار در موجود هایمطلوبیت و مزایا
 و است داده رخ جهان سراسر در حوزه نیا دری ریچشمگ راتییتغ 7894ۀ ده اواخر
 و تغییر حال در، ویکمبیست قرن در عالی آموزش مراکز و هادانشگاه سازمانی فضای
 تاس یعال آموزش یهاجنبه ترینمهم از یکی کهی حکمرانبنابراین  ؛است مداوم تحول

 قرار اترییتغ نیا یرتحت تأث، دارد یپژوهش و یآموزش یهاتیفعال بر یادیز ریتأث و
 و فیضعی حکمران، یعال آموزش نادرست کارکردبر  ثرؤم عوامل ازی کی .است گرفته

 (.7981، یمتوسل و )روشناست  نامطلوب
 به هرکدام یعال آموزشی و عموم آموزش یهاحوزه به مربوط امورِ یتصدّ رانیا در

 یکیتفک نیچن ایدن یکشورها از یاریبس در کهیحالدر؛ شده است واگذار وزارتخانه کی
 اننش، دانشگاهۀ ادار در کیبوروکراتی هامیمکانس وجود، دیگر یطرف از .شودینم دهید
 روزب باعث خود که ندارد یاکپارچهی یحکمران، آموزش امرِ ما کشور در که دهدیم

ی اقتصادی همکار و توسعه سازمان گزارش بنا بر ؛شده است مسائل از یاریبس
(OECD9) ،رد که گونهآن پژوهشی کار انجام و تدریس برای آرامی محل گرید دانشگاه 

، یعال آموزش متخصصان از یاریبس ازنظر (.7986، ییرجا) نیست، بود گذشته قرن
 ننبودمنطبق، حاضر حال در رانیا یعال آموزش گذاریسیاستی ناکارآمد عامل ترینمهم

 امنظ .است یپژوهش و ینظر، یعلم یهاپشتوانه با حوزه نیا ماتیتصم و هااستیس
 و هااستیس ستیبایم خود هایمأموریت و اهداف به یابیدست یبرا یعال آموزش

ی ریام) کند اتخاذ... و فرهنگ، پژوهش، آموزش یهانهیزم در را یمناسب یهایشمخط
 (.7985، همکاران وی آبادفرح

 آموزش در خوبی حکمران از یمختلف یهالفهؤم و ابعاد، گذشته هایپژوهش در
ی نجسامکان ازی کامل یالگو کهی امطالعه، جهیدرنت است؛ گرفته قرار موردبررسیی عال
 رد مطالعه با حاضر پژوهشبنابراین  ؛نشد افتی، دهد ارائه خوبی حکمران استقرار و

ی کمرانح استقرار اثربخشی الگو که است الؤس نیا به پاسخ به دنبال شدهارائهی الگوها
 است؟ چگونهی عال آموزش نظام در خوب
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 بوده آن راتییتغ و یعال آموزش ۀدیپد درک دانشمندان هدف، ریاخ یهاسال در
 یحکمران (.2470، 7ونزاوای) است اهدانشگ اقتدار به مربوط دانشگاهی حکمران .است

 متعدد نفعانیذ هاآن قیطر از که دارد تأکید ییسازوکارها و نیقوان بر، یعال آموزش
 ،همکاران وی رسپاسیم) گذارندیم ریتأث اتخاذشده ماتیتصم یبر رو یعال آموزش

 رد قدرت قانونی تخصیص به اشاره عالی آموزش حکمرانی، تعریف با بقاطم(. 7989
اره اد و اجرایی متنوع ساختارهای و دانشگاه هایگیریتصمیم متنوع ساختارهای بین

، مشترک عمومی منافع کردنمرتبط، یعال آموزش حکمرانی هدف .دارد دانشگاه کردن
ی حکمران .است عمل و نظریه در اقتدار مرزهای کردنمشخص و هاآن اهداف فهم و درک

 آموزش مؤسسات به بودجه صیتخص یچگونگ، یقانون چارچوب بای عال آموزش در
 فتارهار که کمتر تیرسم با ییساختارها و هانهیهز قبال در هاآن یریپذتیمسئول و یعال
 (.2479، 2تماری)د دارد سروکار، کندیم تیهدا را

شده یی شناسا 9«متحد ملل سازمان» وی جهان بانک توسط خوبی دارحکومت اصول
، یستگیشا، تیمشروع، استقالل، مشارکت، ییپاسخگو: از اندعبارت که است

 .(2476، 0همکاران و وسافی) قانون حاکمیت وی ریپذتیمسئول، ییپاسخگو

 ؛تسین هادانشگاه یقانونی آزاد و عدم استقالل یبه معنا، یدانشگاه خوب یحکمران
 ینهاد قاللاست به احترام رینظ، یحکمران یهاتیاولو تیرعا و تیریمد یاثربخش بر بلکه

 یگروه کارِ، دانشگاه رسالت بودنروشن؛ دارد تأکید قانون چارچوب در یعلمی آزاد و
 تیریمد در علمیهیئت یاعضا مشارکت زین و هایریگمیتصم در کارکنان کردنمیسه و
ی افخم) است یدانشگاه خوب یحکمران یهاجلوه از، علم دیتول یگذاریمشخط و

 چه ؟گیردمی تصمیم کسی چه» مانند: سؤاالتی به حکمرانی (.7980، همکاران و روحانی
 با همچنین دهد؛می پاسخ «گیرد؟می تصمیم چیزی چه بارۀدر و ؟گیردمی تصمیم موقع

 رایب، هاسبک و هاروش موقعِبه و مناسب تغییر نیز و تغییر برای سازمانی ظرفیت
 در یحکمران(. 2476، همکاران و وسافی) است مرتبط سازمانی نیازهای به پاسخگویی

 عالی آموزش ارزیابی و اجرا، گیریتصمیم، رهبری که است معنی بدین عالی آموزش
 که گفت توانیم .گیرد صورت نفعانذی و مسئوالن بین فکریهم و مشارکت با باید
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 نقش از قیدق فهم به وابسته، یراهبرد تیموفق و هادانشگاه در مؤثر یسازمانی حکمران
 (.7980، همکاران وی روحانی )افخم است آن تیریمد

 هایپژوهش ازی موارد، پژوهش موضوع رامونیپ ورت گرفتهصی سبرر به توجه با

 :شده است آورده ادامه دری عال آموزش در خوبی حکمران تیمحور با شدهانجام
آموزش در  یمدل حکمران ۀارائ» عنوان بای پژوهش در (7989) همکاران وی رسپاسیم

 لِیوتحلهیتجز منظوربه، تحلیلتم مانند، یفیکِ لیتحل یهاروش یبرخ از« یعال
 که ادد نشان پژوهش یهاافتهی. کردند استفاده مدلۀ ارائمنظور به شدهانجامی هامصاحبه

( 2 ی؛اجتماع-یاسیس ییکارا (7عامل  شش شامل یعال آموزش یحکمرانیی نها مدل
 ی؛اقتصاد یاثربخش (5 ی؛اجتماع-یاسیس یاثربخش (0 ی؛ادار ییکارا( 9 ی؛اقتصاد ییکارا

 .استی، ادار یاثربخش (6

 یازمانس استقالل با یدانشگاه خوب تیحاکم تیوضع یابیارز» با عنوانی امقاله در
 از استفاده با (7986) همکاران ویی رضای احمد توسط که «ییپاسخگو تیقابل و

 اللاستق شیافزا یقاز طر دولت که شد مشخص، گرفت انجام ساختهمحققۀ پرسشنام
 .کند تیریمد را دانشگاه تواندیم ییپاسخگو و یسازمان
 ویی کارا، قانون تیحاکم، ییپاسخگو ابعاد، (7981)ی متوسل و روشن پژوهش در
 آموزش نفعانیذ نیب مشورت وی علمی آزاد، خوبی حکمران بهی باورمند، یاثربخش

 .هستندی عال آموزش سساتؤم و علوم وزارت در مطلوبی حکمران موجبات، یعال
ی حکمران که داد نشان« یدانشگاهی حکمران» عنوان بای پژوهش در (2471) 7لید

 کهی ندیفرا فیتوص به و کندیمی طراح را مقررات و نیقوان چارچوب، یعال آموزش
بر  یعموم منافع از نانیاطمی برا رای لیتحصی هاتیفعال کنترل وی هماهنگ هادانشگاه

 .پردازدیم، دارند عهده
 تیحاکم ۀحوز در (2470) 2ترلیم و هنارد توسط گرفتهانجام مطالعات به توجه با

 یعال آموزش یهامؤسسه تا شودیم دهید کشورها اکثر انیم شیگرا کی، یعال آموزش
 یدولت نیوانق یقاز طر دانشگاه ۀادار زمان نسبت به یبهتر جینتا چراکه کند؛ پاسخگوتر را

 .شودیم حاصل
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 نظام در یدانشگاه تیحاکم بر یقانون اصالحات ریتأث (2479) 7چاپل پژوهش در
 تیوضع یوبر ر اینیرجیو ونیسیکم مصوّباتی سازادهیپ ریتأث .شدارزیابی  یعال آموزش

 مورد مصاحبه و نامهپرسش از استفاده با نمونه یهادانشگاه در یدانشگاه تیحاکم
ی اعطا وی دانشگاه تیحاکم تیوضع بهبود، پژوهش جینتاۀ ازجمل. گرفت قرار یابیارز

 .است دیجد یقانون مصوبات اعمال از بعد هادانشگاه به استقالل
 و آسه توسط« اروپاۀ قار دری دانشگاهی حکمران ساختاری بررس» با عنوانی امقاله
 ساختارۀ نیزم دری لیتحل چارچوب کی بر اساس .شده است انجام (2471) همکاران
 شده استی معرف ساختار نوع چهار، اروپا در جامع دانشگاه شش دری دانشگاه حکومت

 وی ریگمیتصم قدرت تمرکز، کیبوروکرات ساختار، کیدموکرات ساختار :از نداعبارت که
 .یرهبر قدرت تمرکز
 کیدیوریا و (2475) زمان، (2470) همکاران وی هر، (2470) سراریا هایپژوهش در

عبارت است از: ، یعال آموزش سساتؤم و هادانشگاه در خوبی حکمران ابعاد، (2476)
 .قانون تیحاکم و یاثربخش، استقالل، ییپاسخگو، یستگیشا، مشارکت، تیشفاف، تیمسئول

ی هادانشگاه رایز، بوده است یعال آموزش ۀمطالع در یمهم موضوع همواره یحکمران
 مطرح دانشگاه در که یزمان یحکمران درواقع .هستند یدولت کنترل شیافزا حال در یدولت

 نقش هادانشگاه کهییآنجااز و ردیگیم قرار موردتوجه شتریب آن تیاهم یلبه دل، شودیم
 و نهادها سایر برای دانش تولید و کارآفرین و کارآمد انسانی نیروی تربیت در مهمی

 کسی بر، یمحوردانایی توسعۀ در برجسته جایگاه و نقش این، دارند جامعه هایسازمان
از  را خود موریتأم باید عالی آموزش هایسسهؤم و هادانشگاه روازاین؛ نیست پوشیده

 لیدتو به باشند قادر که کنند بازنگری چنان هافعالیت و هابرنامه، هاهدف تدوین یقطر
 با انیانس نیروی ترغیب و فنی دانش ۀعرض برای را الزم توانایی و بپردازند علمی دانش

 همفرا خود محیط پیرامون اجتماعی ۀپیچید هایواقعیت درک برای مناسب هایقابلیت
 یحکمران موضوع، خود حقوق تحقق در جهت هادانشگاه نفعانیذ، یلدل ینبه هم؛ آورند

 رحاض پژوهشی اصل ۀمسئل، شدهارائه مطالب به توجه با(. 2470، ونزاوای) اندکرده مطرح را
 ت؟اس چگونهی عال آموزش نظام در خوبی حکمران اثربخش استقراری الگو که است نیا

  

                                                                                                                                            
1. Chappell, C. D. 
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 روش
 جادیا در جهت مطالعه نیچند یسازکپارچهی منظوربه یلفرا تحل همانند« 7بیفراترک»
 یبرا مندنظامی نگرش کردنفراهم با و شودیم انجام یریتفس و جامعی هاافتهی

 یهاعارهاست و موضوعات کشف به، مختلفی فیکِ هایپژوهش بیترک راه از، پژوهشگران
 .آوردیم به وجود مسائل نسبت به را یاگسترده و جامع دید و پرداختهی اساس و دیجد
 یردهاکیرو و موضوع اتیادبی کمّ یهاداده بر که یکمّ لیفراتحل کردیرو با سهیمقا در

 به یفیکِ مطالعات ۀترجم به و بوده یفیکِ مطالعات بر متمرکز بیفراترک، دارد هیتک یآمار
 که است نیا مستلزم بیفراترک (.2446، مری)ز گرددیبرم پژوهشگر قیعم فهم و گریکدی

 را بطمرت یفیکِ هایپژوهش یهاافتهی و داده انجام قیعم و قیدق یبازنگر کی پژوهشگر
 فراهم رای رتقیعم نشیب و میمفاه که استیی هاافتهۀ یارائ، بیفراترک هدف .کند بیترک

 (.7980، ی)کمال کنند

( 2449) 2باروسو وی سندلوسک بیفراترک یامرحلههفت روش از پژوهش نیا در
 .شده استداده نشان، 7 شکل در که شده استفاده

 

 پژوهش ۀگانهفت مراحل. 1 شکل

                                                                                                                                            
1. meta-synthesis 2. Sandelowski, M. & Barroso, J. 

 پژوهش پرسش میتنظ

 متون مندنظام یبررس

 

 مناسب یهامقاله انتخاب و وجوجست

 

 مقاله اطالعات استخراج

 

 هاافتهی بیترک و لیتحلوهیتجز

 

 تیفیک کنترل

 

 هاافتهی ۀارائ
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 هاافتهی
 پژوهش سؤاالت میتنظ: اول گام

 .است پژوهشی پارامترها و سؤاالت شامل 7 جدول

 پژوهش سؤاالت و پارامترها. 1 جدول
 پژوهش التسؤا پارامترها

 اند؟ماکد یعال آموزش در خوب یحکمران ابعاد (what) ی؟زیچ چه
 چیست؟ عوامل این به دستیابی برای موردمطالعه ۀجامع (who) ی؟اجامعه چه

 دارند؟ یوزن و تیاهم چهی عال آموزش در خوبی حکمرانی هامؤلفه و ابعاد از کیهر (when) یزمان تیمحدود
 است؟ چگونه یعال آموزش در خوبی حکمرانی الگو یسازادهیپ چارچوب (how) روشی چگونگ

 متون مندنظام یبررس: دوم گام
 بطمرت مقاالت بر تمرکز با یخارج و یداخل یهاهینشر و داده یهاگاهیپا پژوهش نیا در
 نیب مقاالت در، ترشیپ مطالعات انعکاس به دلیل یعال آموزش در خوب یحکمران با

 یهاگاهیپا در پژوهش یدیکل یهاواژه. شده است یبررس 2478 تا 2474 یهاسال
Science Direct ،SID (Scientific Information Database) ،Emerald ،Sage ,

Elsevier و Springer از یعال آموزش در خوب یحکمران ۀبار. درشد وجوجست 
 مندنظام یوجوجست در هاواژه تنوع نیا به که شده است استفاده یگوناگون یهاواژه

، تیشفاف، خوب یحکمران، یحکمران ازجمله یمتنوع یدیکل یهاواژه. از شد توجه
 یراب یعال آموزش در یاثربخش و ییکارا و استقالل، یریپذتیمسئول، ییپاسخگو

 یهاگاهیپا یبررس و وجوجست ۀجی. درنتشد استفاده پژوهش یهامقاله یوجوجست
، رموردنظ یدیکل واژگان از استفاده با و مختلف یوجوجست یموتورها و هاهینشر، داده
 .شد افتی مقاله 289
 مناسب یهامقاله انتخاب و جووجست: سوم گام

 مانندی مختلف یپارامترها، 2 شــکل تمیالگور بر اســاس مناســب یهامقاله انتخاب یبرا

 .شدی ابیارز پژوهش روش تیفیک و یدسترس، محتوا، دهیچک، عنوان
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 یینها یهامقاله انتخاب تمیالگور. 2 شکل

 جینتا استخراج: چهارم گام

 به همراه، سندهینو ینام خانوادگ و نام شامل مقاله هر به مربوط مرجع بر اساس هامقاله
 .شد یبندطبقه مقاله هر در شدهانیب یهماهنگی اجزا و مقاله انتشار سال
 یفیکِ یهاافتهی قیتلف و لیوتحلهیتجز: پنجم گام

در  ار یکد، نیشیپ مطالعات از شدهاستخراج عوامل تمام یبرا ابتدا، پژوهش نیا در
 شابهم مفهوم کی در را هاآن، کدها نیا از کیهر مفهوم درنظرگرفتن با سپس، گرفته نظر

 تیرعا ،نمونه طوربه؛ شدند مشخص پژوهش میمفاه یبترت ینبدکه  میکرد یبنددسته
 رد نفعانیذی تساو و آموزش بهی دسترس موانع برداشتنانیماز، یفرد یآزاد و حقوق

 طحس در عوامل نیا نکهیا به توجه با و اندشده انتخاب کد سه عنوانبه نیقوان برابر
 هک اندشدهگرفته در نظر خوبی حکمران در عدالت میمفاه جزء، شوندیم مطرحی رفتار

 بر اساس .اندداده لیتشک رای رفتار عواملۀ مقول، مشارکت وی ستگیشا به همراه
، شدهانتخابییِ نهاۀ مقال 64ی روبر  محتوا تحلیل روش با صورت گرفته یهالیتحل

 آموزش در خوبی حکمرانی هامؤلفهی برا کد 209 و مفهوم 75، مقوله 9 درمجموع
 مرحله نیا از حاصل یهاافتهی .شدندی گذاربرچسب و کشف پژوهش نیا دری عال

 شدهافتی منابع

N=289 

 یینها مقاالت کل

N=64 

 پژوهش روش یابیارز یبرا مقاالت

N=88 

 کامل یمحتوا یبررس یبرا مقاالت

N=709 

 دهیچک یبررس یبرا مقاالت

N=227 

 (عنوان) ردشده مقاالت

N=11 

 (محتوا) ردشده مقاالت

N=08 

 (دهیچک) ردشده مقاالت

N=19 

 (پژوهش روش) ردشده مقاالت

N=98 
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 کیهر و نشدهانجام یمندنظام ۀمطالع نیچن، تاکنون یقبل مطالعات در که بود آن انگریب
 وجهت خوبی حکمران استقرار و یسنجامکان ۀمقول از یخاص ۀجنب به فقط مطالعات از

 در نظر مندنظام صورتبه و منسجم چارچوب کی قالب در چندگانه ابعاد و اندداشته
 مقوله هر با مرتبط ۀشداستخراج یینها یکدها ازی برخ 2 جدول در .شده استن گرفته

 .شده است آورده مفهوم و

 هاافتهی یبندمقوله. 2 جدول

 کدها میمفاه مقوله

 عوامل
 یساختار

 تیشفاف

ود، خ یهاتیمسئول و هانقش با کارکنان ییمستمر، آشنا یمال یهاگزارش ۀارائ
 مدرسان، صراحت یهایژگیو ها، صراحتچالش و موضوعات صراحت

آموزشی،  یهابرنامه اهداف از رانیفراگ مدرسان، آگاهی انتخاب یهااستیس
 پژوهش و آموزش یبرا روشن یابرنامه

 و یرهبر
 تیریمد

، طیمح راتییتغ بر اساس پژوهش و آموزش ۀحوز در راتییتغ روند تیریمد
، متقن و چابک یریگمی، تصمیمشورت یریگمی، تصمیکار فشارِ تحمل

ابهام،  از زیک، پرهیاستراتژ هوش از یهدف، برخوردار یمبنا بر تیریمد
 ی.عدچندبُ تفکر از یبرخوردار

 عوامل
 یانهیزم

 تیحاکم
 قانون

 یاجرا در یریپذمالی، انعطاف و اداری ، انضباطیرفتار یکدها تیرعا
ن، یقوان بودنیقدرت، واقع بودنینفعان، قانونیذ یقانون حقوق ین، اجرایقوان
 .داماتاق از تیحما یبرا نافذ و کنندهلیتسه مقررات و نین، قوانیقوان تیقطع

 عوامل
 یرفتار

 یستگیشا

 بودن، دارایرسانخدمت اخالق تیس، تقویتدر ۀ، تجربیدرس مطالب به تسلط
 نفعان، نظامیذ نیب در یاحرفه اخالق کردننهیمتخصص، نهاد انسانی نیروی

 سطح یاارتق به دبودنی، مقیساالرستهیشا یمبنا بر عیترف و نش، ارتقایگز
 ی.پرورستهی، شایعلم

 عدالت

آموزش،  به یدسترس موانع برداشتنانی، ازمیفرد یآزاد و حقوق تیرعا
وسعه، ت و رشد هایفرصت از برابر یمندن، بهرهیقوان برابر در نفعانیذ یتساو

 عی، توزیعموم یهایآگاه باالبردن یبرا مناسب ۀنیزم جادیا در جهت تالش
 ی.آموزش امکانات ۀعادالن

 مشارکت

، یمانساز یباال ، اعتمادیمیت کار یحام یررسمیغ ، ارتباطاتیمیت کار ۀزیانگ
 طحس باالبردن برای الزم تدابیر اتخاذ در ، همکارییگروه کار به مثبت نگرش

 عالف ، حضوریارتباط هوش و رانیفراگ به مشاوره یبرا استادان علمی، حضور
 .پژوهشی یهاپروژه یاجرا در یعلمئتیه یاعضا
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 یاستخراج یکدها کنترل: ششم گام
 یبندرتبه را انیپاسخگو، دهندهرتبه دو که یزمان، استخراجی کدهای کنترل منظوربه
 اپاک شاخص از، میبسنج را دهندهرتبه دو نیا نیب توافق زانیم میدار قصد و کنندیم

 ۀسیمقا از، یاستخراج میمفاه کنترل یبرا (.7999، و صفری پوربیحب) میکنیم استفاده
 .دارد نوسان یک تا صفر نیب کاپا شاخص .شده است استفاده خبره کی با پژوهشگر نظرِ

 نیب یشتریب توافق که دهدیم نشان، باشد ترکینزد کی عدد به سنجه نیا مقدار هرچه
 آن در، باشد ترکینزد صفر عدد به کاپا مقدار که یزمان اما ؛دارد وجود دهندگانرتبه

 مقدار (.7982، همکاران و محقر) دارد وجود دهندهرتبه دو نیب یکمتر توافق صورت
 شد محاسبه 161/4 عدد 444/4ی معنادار سطح در SPSS افزارنرم از استفاده با شاخص

 45/4 ازی معنادار عدد تربودنکوچک به توجه با. شده است داده نشان، 9 جدول در که
ی بمناسیی ایپا از کدها استخراج نیهمچن .شودیم ردی استخراجی کدها استقالل فرض

 .است برخوردار

 توافق ۀانداز ریمقاد. 3 جدول

 یمعنادار عدد استاندارد انحراف مقدار 

 توافق مقدار یکاپا

 معتبر موارد تعداد

161/4 

209 
496/4 444/4 

 با اطاتارتب یمحتوا آن ۀلیوسبه که است یاطالعات ندیفرا از یامرحله، محتوا لیتحل
 و تهافی رییتغ دارنظام و شدهیبندطبقه نیقوان از یامجموعه یریکارگبه از استفاده

 پردازش 7«شانونی آنتروپ» روش .دیآیدرم سهیمقاقابلِ و شدهخالصه یهاداده صورتبه
 یریگاندازه یبرا یشاخص یآنتروپ .دهدیم انجام محتوا لیتحل مبحث در را هاداده
 بر اساس (.7980، یکمال) شودیم انیب احتمال عیتوز کی ۀلیوسبه که است نانیاطمعدم

 از کیهر از گذشته هایپژوهش یبانیپشت و تیاهم زانیم توانیم شانون یآنتروپ روش
 ذشتهگ هایپژوهش یبانیپشت زانیم پژوهش نیا در .کرد مشخص را یشنهادیپ یهامؤلفه

 یاطالعات بار ۀمحاسب یبرا .شودیم داده نشان یآمار صورتبه پژوهش نیا یهاافتهی از
 :شودیم استفاده 2 و 7ۀ رابط از یببه ترت تیاهم بیضر و نانیاطمعدم

  

                                                                                                                                            
1. Shannon entropy 
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𝑬𝒋. 1ۀ رابط = −𝐤 ∑ [𝒑𝒊𝒋 𝐥𝐧 𝒑𝒊𝒋]𝒎
𝒊=𝟏  , (𝒋 = 𝟏, 𝟐 … , 𝒏) , 𝒌 =

𝟏

𝐥𝐧 𝒎
 

𝑾𝒋. 2ۀ رابط =
𝑬𝒋

∑ 𝑬𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

 

 مفهوم آن یکدها وزن مجموع ۀمحاسب به زین میمفاه از کیهر وزن ۀمحاسب یبرا
ۀ شمار جدول در .گرفت صورت یبندرتبه آمدهدستبهی هاوزن بر اساس و شد پرداخته

 .شده است آورده، هستند تیاهم بیضر نیشتریبی دارا کهیی کدها 0

 خوب یحکمران کدهای اهمیت ضریب. 4 جدول

 میمفاه
 )مؤلفه(

 نانیاطمعدم یفراوان کد
Ej 

 تیاهم بیضر
Wj 

 رد رتبه
 میمفاه

 رتبه
 کل

 9 2 4,4142 4,7426 9 مستمر یمال یهاگزارش ۀارائ تیشفاف

 ییپاسخگو
 آموزش ۀحوز در راتییتغ روند تیریمد

 طیمح راتییتغ بر اساس پژوهش و
6 4,7409 4,4171 7 9 

 تیحاکم
 قانون

 7 7 4,7650 4,7426 5 نیقوان یاجرا در یریپذانعطاف

 1 2 4,4114 4,4011 5 قدرت بودنیقانون

 یستگیشا
 0 9 4,7450 4,4090 0 یدرس مطالب رب تسلط

 6 5 4,7498 4,4011 0 سیتدر ۀتجرب

 عدالت

 5 0 4,7452 4,4099 0 متخصص انسانی نیروی دارابودن

 6 5 4,7498 4,4011 74 وزشآم به یدسترس موانع برداشتنانیماز

 مناسب ۀنیزم جادیا در جهت تالش
 یعموم یهایآگاه باالبردن یبرا

74 4,4088 4,7496 2 9 

 2 7 4,7742 4,4546 2 نفعانیذ نیب یهماهنگ مشارکت

 راتییتغ روند تیریمد، مستمری مالی هاگزارشۀ ارائ، 0 جدول اطالعات بر اساس
، نیقوان یاجرا در یریپذانعطاف، طیمح راتییتغ بر اساس پژوهش و آموزشۀ حوز در

 انیانس نیروی دارابودن، سیتدرۀ تجرب، یدرس مطالبر ب تسلط، قدرت بودنیقانون
 ناسبمۀ نیزم جادیا در جهت تالش، آموزش بهی دسترس موانع برداشتنانیماز، متخصص

 همیتا ضریب بیشترین دارای نفعانیذ نیب یهماهنگ و یعمومی هایآگاه باالبردنی برا
 .اندکرده کسب خوبی حکمرانۀ توسع در را رتبه باالترین کل در و هستند
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 خوب یحکمران اثربخش استقرار و یسنجامکان یاهیچهارال یالگو. 3 شکل

 )منبع: پژوهش حاضر(
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 هاافتهی ۀارائ: هفتم گام
اترکیب، فر روش از استفاده با شدهاستخراج کدهای و پیشین هایپژوهش ۀمطالع بر اساس

 و ابعاد این، ادامه در .شدند مشخص یعال آموزش در خوب حکمرانی هایمؤلفه و ابعاد
 یابی، ارزیسازادهیپیِ سنجامکان شامل یاچهارمرحله فرایندی الگوی یک در هامؤلفه
 خوبی حکمرانی سازادهیپ و مطلوب وضع به موجود وضع از موجود، گذار تیوضع
 یحکمران اثربخش استقرار و یسنجامکان یِاهیچهارالی الگو، 9 شکل در .شده است ارائه

 .است شده ارائه خوب
 یسنجامکان: اول فاز

 امهاد در .یردقرار گ یرشموردپذ ارشد تیریمد توسط دیبا دیجد یالگو، آغاز از شیپ
 نییتع و ییشناسای برا... و مقررات و نیقوان، یفرهنگ، یانسان، یتیریمد یازهاینشیپ

 با، موفق یعملکردها از توانیم منظور نیبد .ردیگیم قرار موردبررسی استقرار الزامات
 آموزش در خوبی حکمرانۀ توسععدم لیدال وی کرد الگوبردار یبوم طیشرا به توجه

 نیا نارک در .کردیی شناسای رفتار وی انهیزم، یساختار عوامل به توجه با را کشوری عال
 .ردیگیم قراری ابیارز موردی رفتار وی انهیزم، یساختار عواملیِ سنجامکان، هایبررس

 موجود وضع یابیارز: دوم فاز
 وی انهیزم، یساختار عواملی سنجامکانۀ نیزم در شدهانجامی هایابیارز به توجه با

 خشاثرب استقرار در تأثیرگذار یهامؤلفه موجود وضع از یریتصو، اول فاز دری رفتار
 .دیآیم به دست یعال آموزش در خوبی حکمران

 مطلوب وضع به موجود وضع از گذار: سوم فاز
، یرفتار وی انهیزم، یساختار عواملۀ نیزم در مطلوب و موجود تیوضع شکاف لیتحل
 عوامل ستیبایم .شودیم شکاف کاهش یبرا یمقتضی هایشمطخ اتخاذ سازنهیزم

 .شود نیتدو و مشخصی عال آموزش اهداف با متناسبی رفتار وی انهیزم، یساختار
، کالن اهداف، تیمأمور، اندازچشم فیتعر قیطر از خوبی حکمرانیی اجرا مدل یطراح

ی حکمرانی کارکردها نییتع، استقرار یِامرحلهی الگو یطراح، راهبردها و هایمشطخ
 ساختار و هاشاخص نییتع و استقرار یمکان ۀگستر نییتع، استقرار موانع ییشناسا، خوب

 یکار قلمرو و شدهیطراح اجرا ساختار، مرحله نیا ۀادام در .ردیگیم انجامی ابیارز
 یزیربرنامه سازنهیزم، اقدامات نیا .شودیم مشخص یعال آموزشی هابخش از کیهر

 از شیپ مرحله نیا در .شد خواهد خوبی حکمران استقرار یعنی روشِیپ ندیفرا یاتیعمل
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 نظروردِم طرحی ابیارز به اقدام توانیم، شکاف لیتحل یهاافتهی به توجه با، طرح یاجرا
 راهمف را خوبی حکمران به گذار یبرا الزمی بسترها، صورت گرفته اقدامات یتمام .کرد

 .آوردیم
 خوب یحکمران استقرار: چهارم فاز
 زین و یسنجامکان یهایخروج به توجه با دیبا خوبی حکمران استقرار ندیفرا شروع در

 وی رهبر، ییپاسخگو، تیشفاف)ی ساختار عواملی هامؤلفه، مطلوب وضع مطالعات
 عواملی هامؤلفه، (نظارت و کنترل وی اثربخش ویی کارا، تیمأمور و اهداف، تیریمد
 و (تیحاکم ساختار و قانون تیحاکم، استقالل، تیمشروع، کیاستراتژ نگرش)ی انهیزم

 دهیسر یآمادگ از ازینموردِ سطح به (مشارکت و عدالت، یستگی)شای رفتار عواملی هامؤلفه
 استقرار یاتیعمل مراحل وارد، اقدامات ینازاپس .باشند داشته قرار مطلوب وضع در و

 هارساختیز تیتقو، یحقوقی بسترساز :از اندعبارت که شد میخواه خوبی حکمران
ی سازادهیپ، اجرای راهبرد کارگروه لیتشک، یمشطخ نیتدو، شکاف لیتحل با متناسب

 یامرحله استقرار ندیفرا تمام در .نظارت کارگروه لیتشک و خوبی حکمرانی ندهایفرا
 و یمفهوم یطراح یۀال به ییبازخوردها مداوم طوربه، یعال آموزش در خوبی حکمران
 .شود اتخاذ الزم ماتیتصم، رو شِیپ یازهاین یاقتضا به تا شودیم داده اجرا ساختار

 یریگجهینت و بحث
 تنافیدست در جهت یمناسب یالگو، توسعهدرحالِ یکشورها یبرا خوب تیحاکم طرح

 ۀحوز کی ای کالن سطح خاصِ فقط خوب تیحاکم. است شرفتیپ و یافتگیتوسعه به
 و یاقتصاد، یاسیس، یتیریمد ۀحوز مانند یمختلف یهاحوزه بلکه ست؛ین مشخص

 یضرورت، یعال آموزش در یحکمران. گیردیدر برم مختلف یهاهیال در را یاجتماع
 یفناور، معل تیریمد و گذاریسیاست منظوربه کشور یحکمران ۀبدن که است ریانکارناپذ

 بر و ورزد اهتمام آن به ترعیسر هرچه دیبا، کشور یعلم جامع ۀنقش بر اساس، فرهنگ و
 یعال آموزش یهانشانه از یکی. کند توجه آن تیمطلوب و یکپارچگی و تیجامع

 ستا افتهیسامان یاوزارتخانه و یرسم سازمان کی دارابودن، یاجامعه هر در افتهیتوسعه
، یریپذتیمسئول، تیشفاف، ییپاسخگو مانند خوب یحکمران یهایژگیو یدارا که

. است یرهبر و عدالت، مشارکت، کیاستراتژ نگرش، قانون تیحاکم، ییکارا و یاثربخش
 در، خوب یحکمران اثربخش استقرار یالگو یچگونگ بریمبن پژوهش سؤال به پاسخ در
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 و یسنجامکان یبرا که شد مشخص پژوهش یهاافتهی بر اساس و پژوهش نیا ندیفرا
، تی)شفاف یساختار عوامل ابعاد به دیبا یعال آموزش در خوب یحکمران استقرار

 یریپذتیمسئول، تیمأمور و اهداف، یاثربخش و ییکارا، تیریمد و یرهبر، ییپاسخگو
، کیاستراتژ نگرش، استقالل، قانون تی)حاکم یانهیزمعوامل ، (نظارت و کنترل و

 وجهت( مشارکت و عدالت، یستگیشا) یرفتار و عوامل( تیحاکم ساختار و تیمشروع
 یمال یهاگزارش ۀارائ که شد مشخص، پژوهش نیا در موردمطالعه کد 209 نیب. از شود

، طیمح راتییتغ بر اساس پژوهش و آموزش ۀحوز در راتییتغ روند تیریمد، مستمر
 ۀتجرب، یدرس مطالب بر تسلط، قدرت بودنیقانون، نیقوان یاجرا در یریپذانعطاف

، موزشآ به یدسترس موانع برداشتنانیازم، متخصص انسانی نیروی دارابودن، سیتدر
 نیب یهماهنگ و یعموم یهایآگاه باالبردن یبرا مناسب ۀنیزم جادیا در جهت تالش

 یبرا که است یمعن بدان نیا هستند؛ اهمیت ضریب بیشترین دارای، نفعانیذ
 تیاهم موارد نیا به توجه، خوب یحکمران اثربخش و موفق استقرار و یسنجامکان

 تیحاکم، ییپاسخگو، تیشفاف به نخست دیبا یعال آموزش رو ینهم از دارد؛ یادیز
 در تهگذش هایپژوهش یبررس. باشد داشته توجه مشارکت و عدالت، یستگیشا، قانون

 از کیهر درمجموع که بوده است موضوع نیا ۀدهندنشان خوب یحکمران ۀنیزم
 خـاص یژگـیو چنـد ـانیب بـه، اهداف و تأکید، کـردیرو نـوع بـه توجه با هاپژوهش
 در ؛نبوده است خوب یحکمران یهـایژگـیو ۀمجموعـ دادنپوشـش به قادر و پرداخته

 در وعموض نیا فراوان تیاهم به توجه با و شده برطرف خأل نیا تا شد تالش راستا نیا
 یحکمران استقرار و یسنجامکان یالگو، پژوهش یهاگام یط ازپس ، آموزش ۀحوز

 از گذار، موجود تیوضع یابیارز، یسنجامکان یۀال چهار در یعال آموزش در خوب
 یحکمران یهامؤلفه. شد ارائه خوب یحکمران استقرار و مطلوب وضع به موجود وضع
 زین پژوهش نیا یینها یالگو در، گرفته قرار موردبحث گذشته هایپژوهش در که خوب
 پژوهش زیتما وجه نیبنابرا است؛ گرفته قرار مورداستفاده الگو نیتدو در و شده منظور
 است خوب یحکمران اثربخش استقرار در جهت یامرحله یالگو کی ۀارائ در، حاضر

 وبخ یحکمران اثربخش استقرار و یسنجامکان یبرا یمناسب راه ۀنقش الگو نیا که
 .شودیم محسوب

 شنهادیپ خوب یحکمران استقرار و یسنجامکان یبرا، پژوهش یینها یالگو به توجه با
 یط در شدهمشاهده ازِیموردِن یِقانون الزامات زین و موجود مقررات و نیقوان به که شودیم
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 یاژهیو توجه، یعال آموزش در خوب یحکمران استقرار یبرا یسنجامکان مطالعات
 اب یعال آموزش در خوب حکمرانی پیشرفت روند ارزشیابی هایشاخص و شود مبذول
 قیدق طوربه موضوع اجرایی فرایندهای و هااستیس اصالح و بازخورد گرفتن هدفِ
 در راهبردها و هایمشخطّ، اهداف و تیمأمور، اندازچشم به نیهمچن. شود یطراح
 یزیربرنامه با یعال آموزش رانیمد و شود توجه خوب یحکمران ییاجرا مدل یطراح

 خشیب اقداماتِ از، موضوع با مرتبط ۀپراکند یهاتیفعال یدهسامان و عملیاتی و راهبردی
ه . بکنند فراهم را خوب حکمرانی ۀتوسع بستر، منسجم رویکردی با و کرده اجتناب

شود بـا انجـام مطالعـات تطبیقـی و بـا توجـه بـه ان پیشنهاد میپژوهشگرپژوهشگران و 
هـای اجرایـی سازی تجارب موفق در گـامبه بومی، عملکردهای موفق سایر کشورها

 آموزشر د خوبحکمرانی  یابیشاکنون برای ارزبا توجه به اینکه ت موضـوع اقـدام کننـد.
ه ب توانندیمان پژوهشگر، شده استگامی ارائـه نبهالگوی شفاف و گام، کشور یعال

کشور اقدام کنند.  یعال آموزشدر  خوبحکمرانـی  یابیشهای ارزطراحی شاخص
 آموزش مؤسسات و هادانشگاه در خوب یحکمران ابعاد که شودیم شنهادیپ تیدرنها

 .شود یبررس و ییشناسا یمدن ۀجامع و یخصوص بخش با ارتباط در یعال
 در جهت. در این پژوهش است مترتبیی تنگناها و مشکالت، پژوهش هر انجام در
. شده استها از پرسشنامه استفاده آوری اطالعات و اعتباربخشی به یافتهجمع

 واتید استا  شودیم موجب پرسشنامهی ذات تیمحدود و پژوهش بودنِیاپرسشنامه
 که را آنچه نه، دهند جواب دانندیم صالح به نظرشان که را آنچه علمیهیئتی اعضا
 از یبرخ بازگشتعدم و پرسشنامهی آورجمع و عیتوزی سخت نیهمچن؛ است تیواقع

 است. حاضر پژوهش گریدی هاتیمحدود از زین هاپرسشنامه

 یسپاسگزار
 بلوچستان و ستانیسدانشگاه  یدولت تیریمد ۀرشت یدکتر ۀحاضر برگرفته از رسال ۀمقال

 یاریما به پژوهش  نیا یدر اجرا ینوعبهکه  یافرادهمۀ  از لهیوسنیبد بنابراین ؛است
 شود.می ریتقد، رساندند
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 منابع
 ارتباط پویای لیتحل(. 7989. )ح، ینیحس خداداد و .ح، فردییدانا، .د، غالمرضایی، .ع، آذر

 ییپویا رویکرد با توسعه پنجم ۀبرنام عالی آموزش یهایمشخطّ در دانشگاه و صنعت
 .775-18، (8) 9، صنعتی مدیریت اندازچشم ۀمجل، ستمیس

 تیوضع یابیارز(. 7986. )ا، یمحمدداود و .ن، انیقورچ، م.، یاجتهاد، .ح، ییرضا یاحمد
 اتمطالع ۀمجل، ییپاسخگو تیقابل و یسازمان استقالل با یدانشگاه خوب تیحاکم

 .242-718، (28) 9، یراهبرد تیریمد

 ارزیابی و دانشگاهی حکمرانی(. 7980. )ش، یمرجان و .ح، سرشت رحمان، .ح، روحانی افخمی
 .86-15، (29) 1، یعال آموزش ۀنام، هاگاهوب و هاپرتال

 رد یپژوهاستیس ندیفرا یشناسبیآس(. 7985. )م، یقهرمان و .م، یابوالقاسم، .ج، یآبادفرحی ریام
 .717-798، (0) 9، یانسان علوم در یارشتهانیم مطالعات ۀفصلنام، رانیا یعال آموزش نظام

: تهران. یشیمایپ قاتیتحق در SPSS کاربرد جامع یراهنما(. 7999. )ر، یصفر و .ک، پوربیحب
 .متفکران، هیلو

 در آن یارتباط نظام منظر از آموزش بخش در یحکمران تیوضع یبررس(. 7986. )ا، یرجائ
 .90-26، (0) 1، یفناور و علم ۀناماستیس یجیترو-یعلم ۀفصلنام، جهان یکشورها

 یارتقا یبرا خوب یحکمران بریمبتن یمدارنفعیذ یالگو(. 7981. )م، یمتوسل و .ا، روشن
 72، یآموزش هاینظام در پژوهش ۀفصلنام، یفناور و قاتیتحق، علوم وزارت تیفیک
(07) ،97-744. 

در  گامی :دانشگاه رؤسای سازمانی تجارب مستندسازی اصول کیفی تحلیل(. 7985. )ا، زمانی
، (95) 74، آموزشی هاینظام در پژوهش ۀفصلنام، سازمانی ۀتجرب آفرینیارزش جهت
247-229. 

 و پیشرفت هایهیجان با شناختی درگیری ۀرابط(. 7985) .ف، دُرتاج و .م، شجاعی
 هاینظام در پژوهش ۀفصلنام. ارشد یکارشناس دانشجویان در تحصیلی جوییخودنظم

 .749-95، (90) 74، یآموزش
 ۀفصلنام، یعموم گذاریسیاست در آن کاربرد و بیفراترک یشناسروش(. 7980. )ی، یکمال

 .196-127، (9) 01، استیس

 یهماهنگ جامع یالگو ۀارائ(. 7982. )م، مقدمیصادق و .م، یزدیمدرس، .ا، جعفرنژاد، .ع، محقر
 .780-767، (0) 5، اطالعات یفناور تیریمد ۀمجل، بیفراترک روش از استفاده با یاطالعات

 یعال آموزش یحکمران مدل یطراح(. 7989. )ر، یگیبنجفو  .ی، یمیکرداداش، .ن، یرسپاسیم
 .29-72، (9) 1، یدولت یهاسازمان تیریمد ۀفصلنام، کشور



 414 ... سنجیامکان برای چهارالیه الگویی ارائۀ/  و همکاران پورحسن

 

References 
Afkhami Rouhani, H., Rahman Seresht, H., & Marjani, Sh. (2015). Academic 

governance and evaluation of portals and websites, Higher Education Letter, 
7(28), 75-96. (In Persian). 

Ahmadi Rezaei, H., Ejtehadi, M., Ghourchiyan, N., & Mohammad Davoodi, A. 
(2017). Assess the status of good academic governance with organizational 
independence and accountability, Journal of Strategic Management Studies, 
8(29), 179-202. (In Persian). 

Amiri Farahabadi, J., Abolghasemi, M., & Ghahremani, M. (2016). Pathology of the 
policy research process in the Iranian Higher Education System, 
Interdisciplinary Studies in the Humanities, 8(4), 139-171. (In Persian). 

Åse, G., Peter, M., & Harry, D. (2017). Change in university governance structures in 
continental Europe, higher education quarterly, 3(71), 1-16. 

Azar, A., Gholamreza, D., & Khodad Hosseini, H. (2014). Dynamic Analysis of 
Industry-University Relationship in Higher Education Policies of the Fifth 
Development Plan with System Dynamics Approach, Journal of Industrial 
Management Perspective, 3(9), 79-115. (In Persian). 

Chan, S. J., & Yang, C. Y. (2018). Governance styles in Taiwanese universities: 
Features and effects, International Journal of Educational Development, 63, 
29-35. 

Chappell, C. D. (2013). The Virginia Commission on Higher Education Board 
Appointments: The Impact of Legislative Reform on Public University 
Governance, ProQuest LLC, D.A. Dissertation, George Mason University. 

Dietmar, B. (2013). Changing Governance Models in Higher Education: The Case of 
the New Managerialism, Swiss Political Science Review, 5(3), 1-24. 

Dill, D. (2017). Academic Governance: A US Perspective on External, Internal, and 
Collegial Models. In Sendai, JAHER Annual Conference Symposium. 

Eurydice, S. (2016). Higher Education Governance in Europe: Policies ،Structures, 

Funding and Academic Staff, Belgium: EURYDICE European Unit. 
HabibPour, K., & Safari, R. (2009). Comprehensive guide to the use of SPSS in 

survey research, Tehran: Louyeh, Motafakeran. (In Persian). 
Henard, F. & Mitterle, A. (2014). Governance and Quality Guidelines in Higher 

Education: A review of governance arrangements and quality assurance. 
Berlim: OECD. 

Hery, H., Muljo, A., Wicaksono, I., & Edward, R. (2014). Optimalisasi penerapan 
prinsip good governance bidang akademik dalam upaya mewujudkan good 
university governance, binus business review, 5(1), 91-100. 

Huang, F. (2018). University governance in China and Japan: Major findings from 
national surveys. International Journal of Educational Development, 63, 12-19. 

Israr, A. (2014). Improving Higher Educational Management through Good 
Governance, Journal of Education and Practice, 23(5), 167-17. 

John, D. (2013). The deadly dull issue of university administration? Good governance, 
managerialism and organizing academic work, higher education policy, 11, 
59-79. 

Kamali, Y. (2015). The methodology of meta-synthesis and implications for public 
policy, Politic Quarterly, 47(3), 721-736. (In Persian). 

Meehan, E. M. (2003(. From Government to Governance, Civic Participation and 
'new Politics': The Context of Potential Opportunities for the Better 
Representation of Women. Centre for Advancement of Women in Politics, 
Queen's University Belfast. 

Mirsepasi, N., Dadashkarimi, Y., & Najafbeygi, R. (2019). Designing a model of 
governing higher education in the country, Quarterly Journal of Public 
Organzations Management, 7(3), 12-28. (In Persian). 



 4999/پاییز 05ی آموزشی/سال چهاردهم/شماره هانظامپژوهش در    410

Mohaghar, A., JafarNezhad, A., Modarres Yazdi, M., & SadeghiMoghaddam, M. 
(2013). Provide a comprehensive model of information coordination using the 
meta-combined method, Journal of Information Technology Management, 
5(4), 161-194. (In Persian). 

Munawir, M., Raharjo, K., Djalil, M., Syahputra, H., Muslim, B., & Adam, M. (2019). 
Dimensions of identity strength and organizational citizenship behavior (OCB) 
in establishing good university governance and performance of religious 
ideology-based higher educations, Journal of Applied Research in Higher 
Education, 11(2), 250-272. 

Perkins, J. (1990). The Governance of Higher Education in Spain, Higher Education 
Policy, 3, 25–27 

Rajaei, A. (2017). The Study of the Governance of the Education Sector in Terms of 
Its Communication System in Different Countries of the World, Journal of 
Science and Technology Policy, 7(4), 26-34. (In Persian). 

Rowshan, A., & Motevasseli, M. (2018). Stakeholder model based on good 
governance to improve the quality of the Ministry of Science, Research and 
Technology, Journal of Research in Educational Systems, 12(41), 81-100. (In 
Persian). 

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a Metasynthesis of qualitative 
findings on motherhood in HIV-positive women, Research in nursing & 
health, 26(2), 153-170. 

Shojaei, M., & Dortaj, F. (2016). The relationship between cognitive conflict and 
academic excellence and academic self-management in undergraduate 
students, Journal of Research in Educational Systems, 10(34), 85-108. (In 
Persian). 

Yáñez, S., Uruburu, Á., Moreno, A., & Lumbreras, J. (2019). The sustainability report 
as an essential tool for the holistic and strategic vision of higher education 
institutions. Journal of Cleaner Production, 207, 57-66. 

Yonezawa, A. (2014). The Academic Profession and University Governance 
Participation in Japan: Focusing on the Role of Kyoju-kai. Educational Studies 
in Japan: International Yearbook, 8, 19-31. 

Yousaf, M, Freeha, I. & Abida, i.) 2016). Exploring the impact of good governance 
on citizens' trust in Pakistan ،Government Information Quarterly, 33, 200-209. 

Zaman, K. (2015). Quality guidelines for good governance in higher education across 
the Globe ،Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, 1-7. 

Zamani, A. (2016). Qualitative analysis of the principles of documenting the 
organizational experiences of university deans: a step towards value creation 
of organizational experience, Journal of Research in Educational Systems, 
10(35), 201-228. (In Persian). 

Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts ،
Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311–318. 


