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چکیده
هدف کلی پژوهش ،ارائۀ الگوی چهارالیهایِ امکانسنجی و استقرار حکمرانی خوب در آموزش عالی
بود .روش پژوهش مطالعۀ حاضر ،فراترکیب و بازنگری در موضوع بود .الگوی حاضر با ترکیب یافتههای
پژوهشهای کِیفی و کمّی مرتبط ،طراحی شد .درمجموع 289 ،مقاله در حوزۀ حکمرانی خوب در آموزش
مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان 64 ،پژوهش انتخاب و ابعاد و کُدهای مربوط ،با تحلیل محتوای
پژوهشها استخراج شد و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد .یافتهها
نشان داد که کُدهای ارائۀ گزارشهای مالی مستمر ،مدیریت روند تغییرات در حوزۀ آموزش و پژوهش
بر اساس تغییرات محیط ،انعطافپذیری در اجرای قوانین ،قانونیبودن قدرت ،تسلط بر مطالب درسی،
تجربۀ تدریس ،دارا بودن نیروی انسانی متخصص ،از میان برداشتن موانع دسترسی به آموزش ،تالش در
جهت ایجاد زمینۀ مناسب برای باالبردن آگاهیهای عمومی و هماهنگی بین ذینفعان در بین ابعاد سهگانۀ
حکمرانی خوب ،دارای بیشترین ضریب اهمیت هستند .الگوی ارائهشده در پژوهش حاضر با روش چهار
مرحلهای ،گذار از وضعیت موجود به مطلوب در جهت استقرار حکمرانی خوب را بهصورت اثربخش
میسّر میکند.
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مقدمه
«حکمرانی »7موضوعی میانرشتهای بین شاخههای حقوق ،جامعهشناسی ،مدیریت،
اقتصاد و علوم سیاسی است (میهان)2449 ،2؛ «حکمرانی خوب» 9نیز از تازهترین مباحث
توسعه در جهان کنونی بوده و در جوامع امروزی یکی از موضوعات مهم و موردتوجه
سازمانها است .حکمرانی خوب بهعنوان فرایند و ساختاری در نظر گرفته میشود که
روابط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را با توجه به تعهد به ارزشها و هنجارها جهت
میدهد (پرکینز )7884 ،0و به ایجاد و فراهمکردن شرایط مطلوب برای اخذ تصمیمهای
درست و اجرای صحیح آن در سازمانها اشاره دارد .از طرفی هر روز شاهد هستیم که
سازمانهای دولتی در جستوجوی راهحلی برای مسائل خود هستند که استقرار
حکمرانی خوب در آنها میتواند راهحل مناسبی باشد؛ بنابراین یکی از موارد مهمی که
در کشورهای درحالتوسعه ،بهویژه ایران باید به آن توجه شود ،استقرار حکمرانی خوب
در آنهاست.
یکی از حوزههایی که استقرار و اجرای حکمرانی خوب در آن اهمیت دارد« ،آموزش
عالی» 5است .در سال  7885حکمرانی خوب در آموزش عالی مطرح شده است (جان،6
 )2479و یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار میآید .همچنین ضروری است که
برنامهریزی در آن مبتنی بر اصول باشد (آذر و همکاران .)7989 ،آموزش عالی بهعنوان
یک عامل تحرک اقتصادی و اجتماعی در بین جوامع مختلف شناخته شده و یکی از
خردهسیستمهای نظام علم و فناوری کشور است که طراحی و اجرای برنامههای مناسب
در آن راهگشای گسترش توانمندیهای دانشگاه است و نقش مهمی در توسعۀ پایدار
جوامع ایفا میکند (یانز و همکاران .)2478 ،1با اجرای حکمرانی خوب در آموزش عالی،
تغییر و تکامل افکار و رفتار ایجاد میشود (زمانی)7985 ،؛ درواقع مدیر آموزش عالی با
موضوع حکمرانی خوب ،درگیری شناختی پیدا میکند (شجاعی و درتاج.)7985 ،
حکمرانی خوب در آموزش عالی بهعنوان ابزاری برای سازماندهی و مدیریت مؤسسات
آموزش عالی و اِعمال رسمی و غیررسمی قدرت در چارچوب قوانین و شیوهای برای
فعالیت دانشگاه است (چان و یانگ)2479 ،9؛ بنابراین ازآنجاییکه حکمرانی تأثیر
5. higher education
6. John, D.
7. Yáñez et al.
8. Chan, S. J. & Yang, C. Y
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فوقالعادهای بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کشور دارد ،دارای اولویت است (موناویر
و همکاران( )2478 ،7هوانگ ،)2479 ،2اما باید به این مسئله اشاره کرد که با توجه به
مزایا و مطلوبیتهای موجود در استقرار و توسعۀ حکمرانی خوب در آموزش عالی ،از
اواخر دهۀ  7894تغییرات چشمگیری در این حوزه در سراسر جهان رخ داده است و
فضای سازمانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در قرن بیستویکم ،در حال تغییر و
تحول مداوم است؛ بنابراین حکمرانی که یکی از مهمترین جنبههای آموزش عالی است
و تأثیر زیادی بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دارد ،تحت تأثیر این تغییرات قرار
گرفته است .یکی از عوامل مؤثر بر کارکرد نادرست آموزش عالی ،حکمرانی ضعیف و
نامطلوب است (روشن و متوسلی.)7981 ،
در ایران تصدّی امورِ مربوط به حوزههای آموزش عمومی و آموزش عالی هرکدام به
یک وزارتخانه واگذار شده است؛ درحالیکه در بسیاری از کشورهای دنیا چنین تفکیکی
دیده نمیشود .از طرفی دیگر ،وجود مکانسیمهای بوروکراتیک در ادارۀ دانشگاه ،نشان
میدهد که در کشور ما امرِ آموزش ،حکمرانی یکپارچهای ندارد که خود باعث بروز
بسیاری از مسائل شده است؛ بنا بر گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
( ،)9OECDدانشگاه دیگر محل آرامی برای تدریس و انجام کار پژوهشی آنگونه که در
قرن گذشته بود ،نیست (رجایی .)7986 ،ازنظر بسیاری از متخصصان آموزش عالی،
مهمترین عامل ناکارآمدی سیاستگذاری آموزش عالی ایران در حال حاضر ،منطبقنبودن
سیاستها و تصمیمات این حوزه با پشتوانههای علمی ،نظری و پژوهشی است .نظام
آموزش عالی برای دستیابی به اهداف و مأموریتهای خود میبایست سیاستها و
خطمشیهای مناسبی را در زمینههای آموزش ،پژوهش ،فرهنگ و ...اتخاذ کند (امیری
فرحآبادی و همکاران.)7985 ،
در پژوهشهای گذشته ،ابعاد و مؤلفههای مختلفی از حکمرانی خوب در آموزش
عالی موردبررسی قرار گرفته است؛ درنتیجه ،مطالعهای که الگوی کاملی از امکانسنجی
و استقرار حکمرانی خوب ارائه دهد ،یافت نشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با مطالعه در
الگوهای ارائهشده به دنبال پاسخ به این سؤال است که الگوی اثربخش استقرار حکمرانی
خوب در نظام آموزش عالی چگونه است؟
3. organisation for economic co-operation
and development
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در سالهای اخیر ،هدف دانشمندان درک پدیدۀ آموزش عالی و تغییرات آن بوده
است .حکمرانی دانشگاه مربوط به اقتدار دانشگاه است (یونزاوا .)2470 ،7حکمرانی
آموزش عالی ،بر قوانین و سازوکارهایی تأکید دارد که از طریق آنها ذینفعان متعدد
آموزش عالی بر روی تصمیمات اتخاذشده تأثیر میگذارند (میرسپاسی و همکاران،
 .)7989مطابق با تعریف ،حکمرانی آموزش عالی اشاره به تخصیص قانونی قدرت در
بین ساختارهای متنوع تصمیمگیریهای دانشگاه و ساختارهای متنوع اجرایی و اداره
کردن دانشگاه دارد .هدف حکمرانی آموزش عالی ،مرتبطکردن منافع عمومی مشترک،
درک و فهم اهداف آنها و مشخصکردن مرزهای اقتدار در نظریه و عمل است .حکمرانی
در آموزش عالی با چارچوب قانونی ،چگونگی تخصیص بودجه به مؤسسات آموزش
عالی و مسئولیتپذیری آنها در قبال هزینهها و ساختارهایی با رسمیت کمتر که رفتارها
را هدایت میکند ،سروکار دارد (دیتمار.)2479 ،2
اصول حکومتداری خوب توسط بانک جهانی و «سازمان ملل متحد» 9شناسایی شده
است که عبارتاند از :پاسخگویی ،مشارکت ،استقالل ،مشروعیت ،شایستگی،
پاسخگویی ،مسئولیتپذیری و حاکمیت قانون (یوساف و همکاران.)2476 ،0
حکمرانی خوب دانشگاهی ،به معنای عدم استقالل و آزادی قانونی دانشگاهها نیست؛
بلکه بر اثربخشی مدیریت و رعایت اولویتهای حکمرانی ،نظیر احترام به استقالل نهادی
و آزادی علمی در چارچوب قانون تأکید دارد؛ روشنبودن رسالت دانشگاه ،کارِ گروهی
و سهیمکردن کارکنان در تصمیمگیریها و نیز مشارکت اعضای هیئتعلمی در مدیریت
و خطمشیگذاری تولید علم ،از جلوههای حکمرانی خوب دانشگاهی است (افخمی
روحانی و همکاران .)7980 ،حکمرانی به سؤاالتی مانند« :چه کسی تصمیم میگیرد؟ چه
موقع تصمیم میگیرد؟ و دربارۀ چه چیزی تصمیم میگیرد؟» پاسخ میدهد؛ همچنین با
ظرفیت سازمانی برای تغییر و نیز تغییر مناسب و بهموقعِ روشها و سبکها ،برای
پاسخگویی به نیازهای سازمانی مرتبط است (یوساف و همکاران .)2476 ،حکمرانی در
آموزش عالی بدین معنی است که رهبری ،تصمیمگیری ،اجرا و ارزیابی آموزش عالی
باید با مشارکت و همفکری بین مسئوالن و ذینفعان صورت گیرد .میتوان گفت که

3. United Nations
4. Yousaf, M. et al.

1. Yonezawa, A.
2. Dietmar, B.
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حکمرانی سازمانی مؤثر در دانشگاهها و موفقیت راهبردی ،وابسته به فهم دقیق از نقش
مدیریت آن است (افخمی روحانی و همکاران.)7980 ،
با توجه به بررسی صورت گرفته پیرامون موضوع پژوهش ،مواردی از پژوهشهای
انجامشده با محوریت حکمرانی خوب در آموزش عالی در ادامه آورده شده است:

میرسپاسی و همکاران ( )7989در پژوهشی با عنوان «ارائۀ مدل حکمرانی در آموزش
عالی» از برخی روشهای تحلیل کِیفی ،مانند تحلیلتم ،بهمنظور تجزیهوتحلیلِ
مصاحبههای انجامشده بهمنظور ارائۀ مدل استفاده کردند .یافتههای پژوهش نشان داد که
مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی شامل شش عامل  )7کارایی سیاسی-اجتماعی؛ )2
کارایی اقتصادی؛  )9کارایی اداری؛  )0اثربخشی سیاسی-اجتماعی؛  )5اثربخشی اقتصادی؛
 )6اثربخشی اداری ،است.
در مقالهای با عنوان «ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقالل سازمانی
و قابلیت پاسخگویی» که توسط احمدی رضایی و همکاران ( )7986با استفاده از
پرسشنامۀ محققساخته انجام گرفت ،مشخص شد که دولت از طریق افزایش استقالل
سازمانی و پاسخگویی میتواند دانشگاه را مدیریت کند.

در پژوهش روشن و متوسلی ( ،)7981ابعاد پاسخگویی ،حاکمیت قانون ،کارایی و
اثربخشی ،باورمندی به حکمرانی خوب ،آزادی علمی و مشورت بین ذینفعان آموزش
عالی ،موجبات حکمرانی مطلوب در وزارت علوم و مؤسسات آموزش عالی هستند.
دیل )2471( 7در پژوهشی با عنوان «حکمرانی دانشگاهی» نشان داد که حکمرانی
آموزش عالی ،چارچوب قوانین و مقررات را طراحی میکند و به توصیف فرایندی که
دانشگاهها هماهنگی و کنترل فعالیتهای تحصیلی را برای اطمینان از منافع عمومی بر
عهده دارند ،میپردازد.
با توجه به مطالعات انجامگرفته توسط هنارد و میترل )2470( 2در حوزۀ حاکمیت
آموزش عالی ،یک گرایش میان اکثر کشورها دیده میشود تا مؤسسههای آموزش عالی
را پاسخگوتر کند؛ چراکه نتایج بهتری نسبت به زمان ادارۀ دانشگاه از طریق قوانین دولتی
حاصل میشود.

2. Henard, F. & Mitterle, A

1. Dill, D.
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در پژوهش چاپل )2479( 7تأثیر اصالحات قانونی بر حاکمیت دانشگاهی در نظام
آموزش عالی ارزیابی شد .تأثیر پیادهسازی مصوّبات کمیسیون ویرجینیا بر روی وضعیت
حاکمیت دانشگاهی در دانشگاههای نمونه با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مورد
ارزیابی قرار گرفت .ازجملۀ نتایج پژوهش ،بهبود وضعیت حاکمیت دانشگاهی و اعطای
استقالل به دانشگاهها بعد از اعمال مصوبات قانونی جدید است.
مقالهای با عنوان «بررسی ساختار حکمرانی دانشگاهی در قارۀ اروپا» توسط آسه و
همکاران ( )2471انجام شده است .بر اساس یک چارچوب تحلیلی در زمینۀ ساختار
حکومت دانشگاهی در شش دانشگاه جامع در اروپا ،چهار نوع ساختار معرفی شده است
که عبارتاند از :ساختار دموکراتیک ،ساختار بوروکراتیک ،تمرکز قدرت تصمیمگیری و
تمرکز قدرت رهبری.
در پژوهشهای ایسرار ( ،)2470هری و همکاران ( ،)2470زمان ( )2475و ایوریدیک
( ،)2476ابعاد حکمرانی خوب در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،عبارت است از:
مسئولیت ،شفافیت ،مشارکت ،شایستگی ،پاسخگویی ،استقالل ،اثربخشی و حاکمیت قانون.
حکمرانی همواره موضوع مهمی در مطالعۀ آموزش عالی بوده است ،زیرا دانشگاههای
دولتی در حال افزایش کنترل دولتی هستند .درواقع حکمرانی زمانی که در دانشگاه مطرح
میشود ،به دلیل اهمیت آن بیشتر موردتوجه قرار میگیرد و ازآنجاییکه دانشگاهها نقش
مهمی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و کارآفرین و تولید دانش برای سایر نهادها و
سازمانهای جامعه دارند ،این نقش و جایگاه برجسته در توسعۀ داناییمحوری ،بر کسی
پوشیده نیست؛ ازاینرو دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی باید مأموریت خود را از
طریق تدوین هدفها ،برنامهها و فعالیتها چنان بازنگری کنند که قادر باشند به تولید
دانش علمی بپردازند و توانایی الزم را برای عرضۀ دانش فنی و ترغیب نیروی انسانی با
قابلیتهای مناسب برای درک واقعیتهای پیچیدۀ اجتماعی پیرامون محیط خود فراهم
آورند؛ به همین دلیل ،ذینفعان دانشگاهها در جهت تحقق حقوق خود ،موضوع حکمرانی
را مطرح کردهاند (یونزاوا .)2470 ،با توجه به مطالب ارائهشده ،مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر
این است که الگوی استقرار اثربخش حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی چگونه است؟

1. Chappell, C. D.
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روش
«فراترکیب »7همانند فرا تحلیل بهمنظور یکپارچهسازی چندین مطالعه در جهت ایجاد
یافتههای جامع و تفسیری انجام میشود و با فراهمکردن نگرشی نظاممند برای
پژوهشگران ،از راه ترکیب پژوهشهای کِیفی مختلف ،به کشف موضوعات و استعارههای
جدید و اساسی پرداخته و دید جامع و گستردهای را نسبت به مسائل به وجود میآورد.
در مقایسه با رویکرد فراتحلیل کمّی که بر دادههای کمّی ادبیات موضوع و رویکردهای
آماری تکیه دارد ،فراترکیب متمرکز بر مطالعات کِیفی بوده و به ترجمۀ مطالعات کِیفی به
یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر برمیگردد (زیمر .)2446 ،فراترکیب مستلزم این است که
پژوهشگر یک بازنگری دقیق و عمیق انجام داده و یافتههای پژوهشهای کِیفی مرتبط را
ترکیب کند .هدف فراترکیب ،ارائۀ یافتههایی است که مفاهیم و بینش عمیقتری را فراهم
کنند (کمالی.)7980 ،
در این پژوهش از روش هفتمرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو)2449( 2
استفاده شده که در شکل  ،7نشان دادهشده است.
تنظیم پرسش پژوهش
بررسی نظاممند متون
جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب
استخراج اطالعات مقاله
تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتهها
کنترل کیفیت
ارائۀ یافتهها

شکل  .1مراحل هفتگانۀ پژوهش

2. Sandelowski, M. & Barroso, J.

1. meta-synthesis
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یافتهها
گام اول :تنظیم سؤاالت پژوهش
جدول  7شامل سؤاالت و پارامترهای پژوهش است.
جدول  .1پارامترها و سؤاالت پژوهش
سؤاالت پژوهش

پارامترها
چه چیزی؟

()what

ابعاد حکمرانی خوب در آموزش عالی کداماند؟

چه جامعهای؟

()who

جامعۀ موردمطالعه برای دستیابی به این عوامل چیست؟

محدودیت زمانی

( )whenهریک از ابعاد و مؤلفههای حکمرانی خوب در آموزش عالی چه اهمیت و وزنی دارند؟

چگونگی روش

()how

چارچوب پیادهسازی الگوی حکمرانی خوب در آموزش عالی چگونه است؟

گام دوم :بررسی نظاممند متون
در این پژوهش پایگاههای داده و نشریههای داخلی و خارجی با تمرکز بر مقاالت مرتبط
با حکمرانی خوب در آموزش عالی به دلیل انعکاس مطالعات پیشتر ،در مقاالت بین
سالهای  2474تا  2478بررسی شده است .واژههای کلیدی پژوهش در پایگاههای
,Sage ،Emerald ،)Scientific Information Database( SID ،Science Direct
 Elsevierو  Springerجستوجو شد .دربارۀ حکمرانی خوب در آموزش عالی از
واژههای گوناگونی استفاده شده است که به این تنوع واژهها در جستوجوی نظاممند
توجه شد .از واژههای کلیدی متنوعی ازجمله حکمرانی ،حکمرانی خوب ،شفافیت،
پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،استقالل و کارایی و اثربخشی در آموزش عالی برای
جستوجوی مقالههای پژوهش استفاده شد .درنتیجۀ جستوجو و بررسی پایگاههای
داده ،نشریهها و موتورهای جستوجوی مختلف و با استفاده از واژگان کلیدی موردنظر،
 289مقاله یافت شد.
گام سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب
برای انتخاب مقالههای مناســب بر اســاس الگوریتم شــکل  ،2پارامترهای مختلفی مانند
عنوان ،چکیده ،محتوا ،دسترسی و کیفیت روش پژوهش ارزیابی شد.
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منابع یافتشده
مقاالت ردشده (عنوان)

N=289

N=11

مقاالت برای بررسی چکیده
N=227

مقاالت ردشده (چکیده)
N=19

مقاالت برای بررسی محتوای کامل
N=709

مقاالت ردشده (محتوا)
N=08

مقاالت برای ارزیابی روش پژوهش
N=88

مقاالت ردشده (روش پژوهش)
N=98

کل مقاالت نهایی
N=64

شکل  .2الگوریتم انتخاب مقالههای نهایی

گام چهارم :استخراج نتایج
مقالهها بر اساس مرجع مربوط به هر مقاله شامل نام و نام خانوادگی نویسنده ،به همراه
سال انتشار مقاله و اجزای هماهنگی بیانشده در هر مقاله طبقهبندی شد.

گام پنجم :تجزیهوتحلیل و تلفیق یافتههای کِیفی
در این پژوهش ،ابتدا برای تمام عوامل استخراجشده از مطالعات پیشین ،کدی را در
نظر گرفته ،سپس با درنظرگرفتن مفهوم هریک از این کدها ،آنها را در یک مفهوم مشابه
دستهبندی کردیم که بدین ترتیب مفاهیم پژوهش مشخص شدند؛ بهطور نمونه ،رعایت
حقوق و آزادی فردی ،ازمیانبرداشتن موانع دسترسی به آموزش و تساوی ذینفعان در
برابر قوانین بهعنوان سه کد انتخاب شدهاند و با توجه به اینکه این عوامل در سطح
رفتاری مطرح میشوند ،جزء مفاهیم عدالت در حکمرانی خوب در نظر گرفتهشدهاند که
به همراه شایستگی و مشارکت ،مقولۀ عوامل رفتاری را تشکیل دادهاند .بر اساس
تحلیلهای صورت گرفته با روش تحلیل محتوا بر روی  64مقالۀ نهاییِ انتخابشده،
درمجموع  9مقوله 75 ،مفهوم و  209کد برای مؤلفههای حکمرانی خوب در آموزش
عالی در این پژوهش کشف و برچسبگذاری شدند .یافتههای حاصل از این مرحله
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بیانگر آن بود که در مطالعات قبلی تاکنون ،چنین مطالعۀ نظاممندی انجامنشده و هریک
از مطالعات فقط به جنبۀ خاصی از مقولۀ امکانسنجی و استقرار حکمرانی خوب توجه
داشتهاند و ابعاد چندگانه در قالب یک چارچوب منسجم و بهصورت نظاممند در نظر
گرفته نشده است .در جدول  2برخی از کدهای نهایی استخراجشدۀ مرتبط با هر مقوله
و مفهوم آورده شده است.
جدول  .2مقولهبندی یافتهها
مقوله

مفاهیم

کدها
ارائۀ گزارشهای مالی مستمر ،آشنایی کارکنان با نقشها و مسئولیتهای خود،

شفافیت

صراحت موضوعات و چالشها ،صراحت ویژگیهای مدرسان ،صراحت
سیاستهای انتخاب مدرسان ،آگاهی فراگیران از اهداف برنامههای آموزشی،

عوامل

برنامهای روشن برای آموزش و پژوهش

ساختاری

مدیریت روند تغییرات در حوزۀ آموزش و پژوهش بر اساس تغییرات محیط،
رهبری و

تحمل فشارِ کاری ،تصمیمگیری مشورتی ،تصمیمگیری چابک و متقن،

مدیریت

مدیریت بر مبنای هدف ،برخورداری از هوش استراتژیک ،پرهیز از ابهام،
برخورداری از تفکر چندبُعدی.

عوامل

حاکمیت

زمینهای

قانون

رعایت کدهای رفتاری ،انضباط اداری و مالی ،انعطافپذیری در اجرای
قوانین ،اجرای حقوق قانونی ذینفعان ،قانونیبودن قدرت ،واقعیبودن قوانین،
قطعیت قوانین ،قوانین و مقررات تسهیلکننده و نافذ برای حمایت از اقدامات.
تسلط به مطالب درسی ،تجربۀ تدریس ،تقویت اخالق خدمترسانی ،دارابودن

شایستگی

نیروی انسانی متخصص ،نهادینهکردن اخالق حرفهای در بین ذینفعان ،نظام
گزینش ،ارتقا و ترفیع بر مبنای شایستهساالری ،مقیدبودن به ارتقای سطح
علمی ،شایستهپروری.
رعایت حقوق و آزادی فردی ،ازمیانبرداشتن موانع دسترسی به آموزش،

عوامل
رفتاری

عدالت

تساوی ذینفعان در برابر قوانین ،بهرهمندی برابر از فرصتهای رشد و توسعه،
تالش در جهت ایجاد زمینۀ مناسب برای باالبردن آگاهیهای عمومی ،توزیع
عادالنۀ امکانات آموزشی.
انگیزۀ کار تیمی ،ارتباطات غیررسمی حامی کار تیمی ،اعتماد باالی سازمانی،

مشارکت

نگرش مثبت به کار گروهی ،همکاری در اتخاذ تدابیر الزم برای باالبردن سطح
علمی ،حضور استادان برای مشاوره به فراگیران و هوش ارتباطی ،حضور فعال
اعضای هیئتعلمی در اجرای پروژههای پژوهشی.
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گام ششم :کنترل کدهای استخراجی
بهمنظور کنترل کدهای استخراجی ،زمانی که دو رتبهدهنده ،پاسخگویان را رتبهبندی
میکنند و قصد داریم میزان توافق بین این دو رتبهدهنده را بسنجیم ،از شاخص کاپا
استفاده میکنیم (حبیبپور و صفری .)7999 ،برای کنترل مفاهیم استخراجی ،از مقایسۀ
نظرِ پژوهشگر با یک خبره استفاده شده است .شاخص کاپا بین صفر تا یک نوسان دارد.

هرچه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیکتر باشد ،نشان میدهد که توافق بیشتری بین
رتبهدهندگان وجود دارد؛ اما زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر نزدیکتر باشد ،در آن
صورت توافق کمتری بین دو رتبهدهنده وجود دارد (محقر و همکاران .)7982 ،مقدار
شاخص با استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح معناداری  4/444عدد  4/161محاسبه شد
که در جدول  ،9نشان داده شده است .با توجه به کوچکتربودن عدد معناداری از 4/45
فرض استقالل کدهای استخراجی رد میشود .همچنین استخراج کدها از پایایی مناسبی
برخوردار است.
جدول  .3مقادیر اندازۀ توافق
مقدار
کاپای مقدار توافق

4/161

تعداد موارد معتبر

209

انحراف استاندارد

عدد معناداری

4/496

4/444

تحلیل محتوا ،مرحلهای از فرایند اطالعاتی است که بهوسیلۀ آن محتوای ارتباطات با
استفاده از بهکارگیری مجموعهای از قوانین طبقهبندیشده و نظامدار تغییر یافته و
بهصورت دادههای خالصهشده و قابلِمقایسه درمیآید .روش «آنتروپی شانون» 7پردازش
دادهها را در مبحث تحلیل محتوا انجام میدهد .آنتروپی شاخصی برای اندازهگیری
عدماطمینان است که بهوسیلۀ یک توزیع احتمال بیان میشود (کمالی .)7980 ،بر اساس
روش آنتروپی شانون میتوان میزان اهمیت و پشتیبانی پژوهشهای گذشته از هریک از
مؤلفههای پیشنهادی را مشخص کرد .در این پژوهش میزان پشتیبانی پژوهشهای گذشته
از یافتههای این پژوهش بهصورت آماری نشان داده میشود .برای محاسبۀ بار اطالعاتی
عدماطمینان و ضریب اهمیت به ترتیب از رابطۀ  7و  2استفاده میشود:

1. Shannon entropy
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رابطۀ .1

𝟏
𝒎 𝐧𝐥

𝒎∑ 𝐤𝑬𝒋 = −
= 𝒌 𝒊=𝟏[𝒑𝒊𝒋 𝐥𝐧 𝒑𝒊𝒋 ] , (𝒋 = 𝟏, 𝟐 … , 𝒏) ,

رابطۀ .2

𝒋𝑬

𝒏∑ = 𝒋𝑾

𝒋𝑬 𝟏=𝒋

برای محاسبۀ وزن هریک از مفاهیم نیز به محاسبۀ مجموع وزن کدهای آن مفهوم
پرداخته شد و بر اساس وزنهای بهدستآمده رتبهبندی صورت گرفت .در جدول شمارۀ
 0کدهایی که دارای بیشترین ضریب اهمیت هستند ،آورده شده است.
جدول  .4ضریب اهمیت کدهای حکمرانی خوب
مفاهیم
(مؤلفه)
شفافیت
پاسخگویی

کد
ارائۀ گزارشهای مالی مستمر
مدیریت روند تغییرات در حوزۀ آموزش

عدماطمینان ضریب اهمیت رتبه در رتبه
فراوانی
مفاهیم کل
Wj
Ej
9
2
4,4142
4,7426
9
6

4,7409

4,4171

7

9

حاکمیت

انعطافپذیری در اجرای قوانین

5

4,7426

4,7650

7

7

قانون

قانونیبودن قدرت

5

4,4011

4,4114

2

1

تسلط بر مطالب درسی

0

4,4090

4,7450

9

0

تجربۀ تدریس

0

4,4011

4,7498

5

6

دارابودن نیروی انسانی متخصص

0

4,4099

4,7452

0

5

ازمیانبرداشتن موانع دسترسی به آموزش

74

4,4011

4,7498

5

6

شایستگی

عدالت

و پژوهش بر اساس تغییرات محیط

تالش در جهت ایجاد زمینۀ مناسب
برای باالبردن آگاهیهای عمومی

مشارکت

هماهنگی بین ذینفعان

74

4,4088

4,7496

2

9

2

4,4546

4,7742

7

2

بر اساس اطالعات جدول  ،0ارائۀ گزارشهای مالی مستمر ،مدیریت روند تغییرات
در حوزۀ آموزش و پژوهش بر اساس تغییرات محیط ،انعطافپذیری در اجرای قوانین،
قانونیبودن قدرت ،تسلط بر مطالب درسی ،تجربۀ تدریس ،دارابودن نیروی انسانی
متخصص ،ازمیانبرداشتن موانع دسترسی به آموزش ،تالش در جهت ایجاد زمینۀ مناسب
برای باالبردن آگاهیهای عمومی و هماهنگی بین ذینفعان دارای بیشترین ضریب اهمیت
هستند و در کل باالترین رتبه را در توسعۀ حکمرانی خوب کسب کردهاند.
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گام هفتم :ارائۀ یافتهها
بر اساس مطالعۀ پژوهشهای پیشین و کدهای استخراجشده با استفاده از روش فراترکیب،
ابعاد و مؤلفههای حکمرانی خوب در آموزش عالی مشخص شدند .در ادامه ،این ابعاد و
مؤلفهها در یک الگوی فرایندی چهارمرحلهای شامل امکانسنجیِ پیادهسازی ،ارزیابی
وضعیت موجود ،گذار از وضع موجود به وضع مطلوب و پیادهسازی حکمرانی خوب
ارائه شده است .در شکل  ،9الگوی چهارالیهایِ امکانسنجی و استقرار اثربخش حکمرانی
خوب ارائه شده است.
فاز اول :امکانسنجی
پیش از آغاز ،الگوی جدید باید توسط مدیریت ارشد موردپذیرش قرار گیرد .در ادامه
پیشنیازهای مدیریتی ،انسانی ،فرهنگی ،قوانین و مقررات و ...برای شناسایی و تعیین
الزامات استقرار موردبررسی قرار میگیرد .بدین منظور میتوان از عملکردهای موفق ،با
توجه به شرایط بومی الگوبرداری کرد و دالیل عدمتوسعۀ حکمرانی خوب در آموزش
عالی کشور را با توجه به عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری شناسایی کرد .در کنار این
بررسیها ،امکانسنجیِ عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری مورد ارزیابی قرار میگیرد.
فاز دوم :ارزیابی وضع موجود
با توجه به ارزیابیهای انجامشده در زمینۀ امکانسنجی عوامل ساختاری ،زمینهای و
رفتاری در فاز اول ،تصویری از وضع موجود مؤلفههای تأثیرگذار در استقرار اثربخش
حکمرانی خوب در آموزش عالی به دست میآید.

فاز سوم :گذار از وضع موجود به وضع مطلوب
تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب در زمینۀ عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری،
زمینهساز اتخاذ خطمشیهای مقتضی برای کاهش شکاف میشود .میبایست عوامل
ساختاری ،زمینهای و رفتاری متناسب با اهداف آموزش عالی مشخص و تدوین شود.
طراحی مدل اجرایی حکمرانی خوب از طریق تعریف چشمانداز ،مأموریت ،اهداف کالن،
خطمشیها و راهبردها ،طراحی الگوی مرحلهایِ استقرار ،تعیین کارکردهای حکمرانی
خوب ،شناسایی موانع استقرار ،تعیین گسترۀ مکانی استقرار و تعیین شاخصها و ساختار
ارزیابی انجام میگیرد .در ادامۀ این مرحله ،ساختار اجرا طراحیشده و قلمرو کاری
هریک از بخشهای آموزش عالی مشخص میشود .این اقدامات ،زمینهساز برنامهریزی
عملیاتی فرایند پیشِرو یعنی استقرار حکمرانی خوب خواهد شد .در این مرحله پیش از
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اجرای طرح ،با توجه به یافتههای تحلیل شکاف ،میتوان اقدام به ارزیابی طرح موردِنظر
کرد .تمامی اقدامات صورت گرفته ،بسترهای الزم برای گذار به حکمرانی خوب را فراهم
میآورد.
فاز چهارم :استقرار حکمرانی خوب
در شروع فرایند استقرار حکمرانی خوب باید با توجه به خروجیهای امکانسنجی و نیز
مطالعات وضع مطلوب ،مؤلفههای عوامل ساختاری (شفافیت ،پاسخگویی ،رهبری و
مدیریت ،اهداف و مأموریت ،کارایی و اثربخشی و کنترل و نظارت) ،مؤلفههای عوامل
زمینهای (نگرش استراتژیک ،مشروعیت ،استقالل ،حاکمیت قانون و ساختار حاکمیت) و
مؤلفههای عوامل رفتاری (شایستگی ،عدالت و مشارکت) به سطح موردِنیاز از آمادگی رسیده
و در وضع مطلوب قرار داشته باشند .پسازاین اقدامات ،وارد مراحل عملیاتی استقرار
حکمرانی خوب خواهیم شد که عبارتاند از :بسترسازی حقوقی ،تقویت زیرساختها
متناسب با تحلیل شکاف ،تدوین خطمشی ،تشکیل کارگروه راهبردی اجرا ،پیادهسازی
فرایندهای حکمرانی خوب و تشکیل کارگروه نظارت .در تمام فرایند استقرار مرحلهای
حکمرانی خوب در آموزش عالی ،بهطور مداوم بازخوردهایی به الیۀ طراحی مفهومی و
ساختار اجرا داده میشود تا به اقتضای نیازهای پیشِ رو ،تصمیمات الزم اتخاذ شود.

بحث و نتیجهگیری
طرح حاکمیت خوب برای کشورهای درحالِتوسعه ،الگوی مناسبی در جهت دستیافتن
به توسعهیافتگی و پیشرفت است .حاکمیت خوب فقط خاصِ سطح کالن یا یک حوزۀ
مشخص نیست؛ بلکه حوزههای مختلفی مانند حوزۀ مدیریتی ،سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی را در الیههای مختلف در برمیگیرد .حکمرانی در آموزش عالی ،ضرورتی
انکارناپذیر است که بدنۀ حکمرانی کشور بهمنظور سیاستگذاری و مدیریت علم ،فناوری
و فرهنگ ،بر اساس نقشۀ جامع علمی کشور ،باید هرچه سریعتر به آن اهتمام ورزد و بر
جامعیت و یکپارچگی و مطلوبیت آن توجه کند .یکی از نشانههای آموزش عالی
توسعهیافته در هر جامعهای ،دارابودن یک سازمان رسمی و وزارتخانهای سامانیافته است
که دارای ویژگیهای حکمرانی خوب مانند پاسخگویی ،شفافیت ،مسئولیتپذیری،
اثربخشی و کارایی ،حاکمیت قانون ،نگرش استراتژیک ،مشارکت ،عدالت و رهبری است.
در پاسخ به سؤال پژوهش مبنیبر چگونگی الگوی استقرار اثربخش حکمرانی خوب ،در
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فرایند این پژوهش و بر اساس یافتههای پژوهش مشخص شد که برای امکانسنجی و
استقرار حکمرانی خوب در آموزش عالی باید به ابعاد عوامل ساختاری (شفافیت،
پاسخگویی ،رهبری و مدیریت ،کارایی و اثربخشی ،اهداف و مأموریت ،مسئولیتپذیری
و کنترل و نظارت) ،عوامل زمینهای (حاکمیت قانون ،استقالل ،نگرش استراتژیک،
مشروعیت و ساختار حاکمیت) و عوامل رفتاری (شایستگی ،عدالت و مشارکت) توجه
شود .از بین  209کد موردمطالعه در این پژوهش ،مشخص شد که ارائۀ گزارشهای مالی
مستمر ،مدیریت روند تغییرات در حوزۀ آموزش و پژوهش بر اساس تغییرات محیط،
انعطافپذیری در اجرای قوانین ،قانونیبودن قدرت ،تسلط بر مطالب درسی ،تجربۀ
تدریس ،دارابودن نیروی انسانی متخصص ،ازمیانبرداشتن موانع دسترسی به آموزش،
تالش در جهت ایجاد زمینۀ مناسب برای باالبردن آگاهیهای عمومی و هماهنگی بین
ذینفعان ،دارای بیشترین ضریب اهمیت هستند؛ این بدان معنی است که برای
امکانسنجی و استقرار موفق و اثربخش حکمرانی خوب ،توجه به این موارد اهمیت
زیادی دارد؛ از همین رو آموزش عالی باید نخست به شفافیت ،پاسخگویی ،حاکمیت
قانون ،شایستگی ،عدالت و مشارکت توجه داشته باشد .بررسی پژوهشهای گذشته در
زمینۀ حکمرانی خوب نشاندهندۀ این موضوع بوده است که درمجموع هریک از
پژوهشها با توجه بـه نـوع رویکـرد ،تأکید و اهداف ،بـه بیـان چنـد ویژگـی خـاص
پرداخته و قادر به پوشـشدادن مجموعـۀ ویژگـیهـای حکمرانی خوب نبوده است؛ در
این راستا تالش شد تا این خأل برطرف شده و با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در
حوزۀ آموزش ،پس از طی گامهای پژوهش ،الگوی امکانسنجی و استقرار حکمرانی
خوب در آموزش عالی در چهار الیۀ امکانسنجی ،ارزیابی وضعیت موجود ،گذار از
وضع موجود به وضع مطلوب و استقرار حکمرانی خوب ارائه شد .مؤلفههای حکمرانی
خوب که در پژوهشهای گذشته موردبحث قرار گرفته ،در الگوی نهایی این پژوهش نیز
منظور شده و در تدوین الگو مورداستفاده قرار گرفته است؛ بنابراین وجه تمایز پژوهش
حاضر ،در ارائۀ یک الگوی مرحلهای در جهت استقرار اثربخش حکمرانی خوب است
که این الگو نقشۀ راه مناسبی برای امکانسنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب
محسوب میشود.
با توجه به الگوی نهایی پژوهش ،برای امکانسنجی و استقرار حکمرانی خوب پیشنهاد
میشود که به قوانین و مقررات موجود و نیز الزامات قانونیِ موردِنیازِ مشاهدهشده در طی
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مطالعات امکانسنجی برای استقرار حکمرانی خوب در آموزش عالی ،توجه ویژهای
مبذول شود و شاخصهای ارزشیابی روند پیشرفت حکمرانی خوب در آموزش عالی با
هدفِ گرفتن بازخورد و اصالح سیاستها و فرایندهای اجرایی موضوع بهطور دقیق
طراحی شود .همچنین به چشمانداز ،مأموریت و اهداف ،خطّمشیها و راهبردها در
طراحی مدل اجرایی حکمرانی خوب توجه شود و مدیران آموزش عالی با برنامهریزی
راهبردی و عملیاتی و ساماندهی فعالیتهای پراکندۀ مرتبط با موضوع ،از اقداماتِ بخشی
اجتناب کرده و با رویکردی منسجم ،بستر توسعۀ حکمرانی خوب را فراهم کنند .به
پژوهشگران و پژوهشگران پیشنهاد میشود بـا انجـام مطالعـات تطبیقـی و بـا توجـه بـه
عملکردهای موفق سایر کشورها ،به بومیسازی تجارب موفق در گـامهـای اجرایـی
موضـوع اقـدام کننـد .با توجه به اینکه تاکنون برای ارزشیابی حکمرانی خوب در آموزش
عالی کشور ،الگوی شفاف و گامبهگامی ارائـه نشده است ،پژوهشگران میتوانند به
طراحی شاخصهای ارزشیابی حکمرانـی خوب در آموزش عالی کشور اقدام کنند.
درنهایت پیشنهاد میشود که ابعاد حکمرانی خوب در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی در ارتباط با بخش خصوصی و جامعۀ مدنی شناسایی و بررسی شود.
در انجام هر پژوهش ،مشکالت و تنگناهایی مترتب است .در این پژوهش در جهت
جمعآوری اطالعات و اعتباربخشی به یافتهها از پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامهایبودنِ پژوهش و محدودیت ذاتی پرسشنامه موجب میشود تا اساتید و
اعضای هیئتعلمی آنچه را که به نظرشان صالح میدانند جواب دهند ،نه آنچه را که
واقعیت است؛ همچنین سختی توزیع و جمعآوری پرسشنامه و عدمبازگشت برخی از
پرسشنامهها نیز از محدودیتهای دیگر پژوهش حاضر است.
سپاسگزاری
مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری رشتۀ مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
است؛ بنابراین بدینوسیله از همۀ افرادی که بهنوعی در اجرای این پژوهش به ما یاری
رساندند ،تقدیر میشود.
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