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  چکیده

ـاوري و      هايدانشگاهارزیابی الگوي راهبري  باهدفاین پژوهش  دولتی وابسته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فن

ـتفاده از   یادشـده بود. الگـوي   شدهتدوینتوسط کسکه و همکاران  قبالًجام شد، که الگوي اکتشافی ان تأیید ـا اس ، ب

 صـورت بهنگرژرفاز طریق مصاحبه  هادادهآوريجمعطرح اکتشافی آمیخته و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، 

ـین و فعلـی   علمیهیئتنفر از اعضاي  21انفرادي با  ـالی آمـوزش ، مدیران ارشد پیش دولتـی و   هـاي دانشـگاه و  ع

حاصـل از بخـش کیفـی پـژوهش،      هـاي یافتـه برمبنـاي بود.  شدهانجامعالیآموزشدر حوزه مسائل  نظرصاحب

 22هـاي دانشـگاه تن از اعضاي شـوراي   329با مشارکت  درنهایتو  شدهطراحیپرسشنامه و مدل اولیه مفهومی 

ـناخت   منظـور بـه بخش کمـی   هايتحلیلناوري اجرا شد. دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و ف ش

برازندگی مـدل حـاکی    هايشاخصبخش کیفی انجام گرفت که  هايیافتهتعمیمو  آمدهدستبهروابط بین عوامل 

مقوله کلـی هسـت کـه در     14دهنده نتایج پژوهش نشان بود. شدهتدوینبا مدل مفهومی  هادادهاز برازش مطلوب 

 )؛ پدیـدة محـوري (کیفیـت   بسترهاي حقوقی و قانونی و بینش مدیریتیایمی شامل: شرایط علی (قالب مدل پاراد

ـتی و هویـت     اي()؛ شرایط زمینهنفعان در ادارة دانشگاهمشارکت ذي ـین نهادهـاي باالدس عوامل سازمانی: ارتباط ب

ـنش   گر ()؛ شرایط مداخلهانداز توسعهدانشگاه: نقش دانشگاه در چشم هـاي سیاسـی؛ شـرایط    شـرایط سیاسـی: ک

کنشی جامعه و دانشگاه؛ عوامل اقتصادي: اثرات و بازده اقتصادي دانشگاه؛ عوامـل تـاریخی:   اجتماعی فرهنگی: هم

)؛ راهبردهاي راهبري (راهبردهاي مغـز افـزاري و راهبردهـاي سـازمان افـزار) و      تکوین راهبري دانشگاه در ایران

آمده است که عوامـل  دست) بهش کارایی و اثربخشی و بهبود فرآیندهاافزایش شفافیت و پاسخگویی؛افزایپیامدها(

  کنند.ها را نمایان میمؤثر بر فرآیند راهبري دانشگاه و روابط آن

  دانشگاه آفریناننقشدانشگاه،  نفعانذيراهبري دانشگاه، الگوي راهبري،  واژگان کلیدي:
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وم تربیتی دانشگاه شهید بهشتیو علشناسیکده روان*** استاد دانش
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مقدمه 

راهبري
6
: مدیریت، مدیریت عمـومی،  ازجملهبسیاري علمی  هايرشتهبه یک مفهوم مهم در  

(فرلیعمومی و سیاست بدل گشته اسـت  هايسیاست
7

موسـلین ، 
8

و اندرسـانی 
9

).امـا  2009، 

مهـم   بنـدي تقسـیم . یـک  شودمیمختلفی تعریف  هايشیوهباید توجه داشت که این واژه به 

سـطح کـالن:   (کالن یـا سـازمان    وتحلیلتجزیهتعاریف این حوزه، ارتباط مستقیمی با سطح 

دارد(کورنفـورس   )آن هـاي زیرمجموعهو سطح سازمان: دانشگاه و یا  عالیآموزشنظام 
10

 ،

و کویمن 2003
11
،2 .(  

مرتـون  ۀوسیلبهایدئولوژي استقالل علمی و نهادي که  برحسب  
12
تشـریح شـد و در    

یـک بخـش    عنوانبه، اغلب عالیآموزشتوسعه یافت، بخش  خوبیبهعالیآموزشبخش 

»ایزمتم«
13

حتی در حـوزه   هاسازمانبا انواع دیگر  آسانیبهمستقیم و  طوربه، تلقی شده که 

در سـطح   وجـود بـااین ). 1؛ص2009نیسـت(فرلی و همکـاران،    مقایسهقابلبخش دولتی، 

تخصصی دولتی نظیـر بخـش    هايبخشبا سایر  هادانشگاهسازمانی  هايشباهت، تربنیانی

اصالحات نظـام   درنتیجهاست.  هاآنهايتفاوتاز  ترااهمیتببهداشتی، بسیار  هايمراقبت

کالن دولت براي هدایت خدمات عمـومی   هايسیاستمستقل از  وجههیچبهعالیآموزش

و  هـا سیاسـت مستقیم بر  طوربهنبوده و نخواهد بود و هرگونه تغییر سیاست در آن بخش 

  ).  1؛ص2009ن، خواهد گذاشت(فرلی و همکارا تأثیرعالیآموزشراهبري 

که اصالحات سازمانی و راهبري،  معتقدنددولت  ۀمداخلعدماز طرف دیگر، طرفداران 

 ةگسـتر مسـتقل اسـت و ارتبـاطی بـا      عـالی آمـوزش و ناشی از درون خرده نظام  زاددرون

). نظـام  2000اصالحات ندارد (کوگـان و هـانی،    فرآیندهايدولت یا  هايسیاستاهداف 
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 ۀبودجـ ، مثال خـوبی در ایـن زمینـه اسـت: دولـت      1970ا، تا اواخر دهه بریتانی عالیآموزش

(شوراي کمک به دانشگاه)UGCعمومی را به 
14
هیئـت یـک   عنـوان بهکه  دادمیتخصیص  

  ).  2000(کوگان و هانی، کردمیتوزیع  عالیآموزشمؤسساترابیندانشگاهی آن  کامالً

چگـونگی فعالیـت و تحـول راهبـري      لوتحلیتجزیهبه  تاکنونکه  هایینوشتهبسیاري از 

دانشـگاه  - به رابطه دولت منحصراً، توجه خود را اندپرداختهو دانشگاه  عالیآموزشهاينظام

دولتـی، شـامل پیکربنـدي مجـدد      هـاي سیاسـت محتـواي چنـین    درواقع. اندداشتهمعطوف 

رئیســه هــايهیئــتداخلــی،  ســاختارهاي، هــاجایگــاه
15

ايفرآینــده، هــامســئولیتۀ، حیطــ

). 1999(بـراون و مـرین،    باشـد مـی عـالی آمـوزش مؤسسـات و میدان عمـل   گیريتصمیم

 مؤسسـاتی و تشکیل  هادانشگاه، تمایالتی در راستاي اعطاي استقالل بیشتر نهادي به عالوهبه

  ).2009(فرلی و همکاران، وجود دارد ترمسئولو  پاسخگوترداراي راهبري بهتر، 

تد تاپر
16

، دانـد میمؤثرهادانشگاهدولتی را بر راهبري  هايیاستس)، هرچند 2007(

کـه ممکـن اسـت از کشـوري بـه       پنـدارد مـی را موجی جهـانی   هاسیاستاما تغییر این 

، وي معتقد است مدیریت دولتی جدید بـه  مثالعنوانبهدیگر شیوع پیدا کند.  کشورهاي

در  1980ۀدهـ ز کـه ا  شـود مـی اتـالق   -نظیـر دادگسـتري   -موج اصالحِ بخشِ دولتـی 

کشـورهاي سـوئد و    ویژهبهالمللبینانگلستان، در زمان دولت تاچر پدیدار و در سطح 

کـه انگلسـتان برخـی از     کندمی، وي بیان دیگربیانبهنیز گسترش و نفوذ یافت.  زالندنو

) را مؤسسـات و واگذاري اختیارات مدیریتی بـه   سازيخصوصیراهکارهاي اصالحات(

  این سیاست به انگلستان محدود نماند.  روازایندر کرد، به تمام جهان صا

جغرافیـاي سیاسـی، نظـام سیاسـی و      ۀبرخی از محققین دیگر نیز تغییـرات در نقشـ  

دانند(میلرمی مؤثررا بر راهبري دانشگاه  کشورهادولت داري 
17

 رسدمی). به نظر 2011، 

ن منظور کافی است بـه تشـکیل   نظر امیلی میلر ارائه کرد. بدی تأییدبتوان شواهدي را در 
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از نظـام متمرکـز    ترپیشکه  کشورهااتحادیه اروپا، یا فدرال شدن نظام سیاسی برخی از 

گـذارده و   سـزایی بـه   تـأثیر دولتی برخوردار بودند، توجه نمود که بر راهبري دانشـگاه  

از آن بر خی  ۀواسطبهدولت سنتی است که -. این امر ناشی از تهی سازي ملتگذاردمی

در  هاوزارتخانهنظیر -باال دستی هايبخشملی به  هايخانهاز سطح وزارت  کارکردهاي

و محلی نظیـر اقلـیم فـدرال     ايمنطقهدولت هاي -؛ یا پائین دستی-دولت اتحادیه اروپا

یـا ناچـار بـه مـذاکره بـا بسـیاري از        شـود می؛ حسب مورد واگذار -کردستان در عراق

اجرا که این امر نیز  بر دموکراسی نظارتی تکیه دارد نظیـر   بازیگران اجتماعی در مراحل

در ایـران در دولـت    علمـی هیئـت ماننـد انجمـن صـنفی اعضـاي      -صنفی  هاياتحادیه

اصالحات؛ یا تصمیم وزارت علوم دولت اصالحات براي انتخابی شدن روسا و مـدیران  

گـذار از   تـوان مـی را  عالیآموزشايشبکه. بر همین مبنا، راهبري شوندمی-دانشگاهی

مدیریت نوین عمومی پنداشـته و آن را محصـول چنـین تغییراتـی پنداشـت کـه در آن       

، تنظیم روابـط در درون شـبکه   روازاین، گیردمیتقسیم قدرت یا تفویض اختیار صورت 

  راهبري است.   کارکردهايکه از  یابدمیضرورت 

انشـگاه نبـوده و نـاگزیر از    راهبـري د  آفـرین نقـش این در حالی است که دولت تنها 

 برعکسو  کندنمیفعالیت  خألاین عرصه است. دانشگاه در  آفریناننقشتعامل با سایر 

و  آفرینـان نقـش و منـافع متعـدد    هـا خواسـت تعامل و گـاه تقابـل    ۀاز یک منظر، عرص

  نفعان خاص و عام است.  ذي

دیل اقتصادي دارند. منشأفشار،  نیروهايو  هاخواستبرخی از این 
18

به نقش بـازار   

و بر این مبنا، این انگـاره کـه    کندمیتأکیدعالیآموزشراهبري  ۀدرزمینآن  فشارهايو 

، را ابزارنـد کـاالي عمـومی باشـند، یـک وسـیله و       کـه آنآموزش و پـژوهش بـیش از   

را  عـالی آمـوزش ، راهبري بنیاندانش). ظهور اقتصاد 1996(دیل، دهدمیقرار  موردتوجه

چگونه جامعه به  کهاینآن بر جامعه و  تأثیربرحسبویژهبهوالت اقتصادي، در قلب تح
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ــرار داده اســت(لون و کاســترودهــدمــیآن پاســخ  نیازهــاي ، ق
19

). رونــدي در 2012، 

مؤسسـات است کـه در آن   مشاهدهقابلاروپایی و کشور آمریکا  کشورهايعالیآموزش

اي اقبال بـه بـازار یـا رویکـرد آنـان بـه       بیرونی بر نیروهايتحت نفوذ  ايفزایندهطوربه

)، بالطبع این امر راهبري دانشـگاه را در  2012(لون و کاسترو، گیرندمیپاسخگویی، قرار 

  .دهدمیقرار  تأثیرتحت  کشورهااین 

موسلین
20

و به تحلیـل   نمایدمیتوجه  علمیهیئتاعضاي -) به ارتباط دولت2005( 

و نوع هماهنگی  متداول بین آنان بـراي   هاانشگاهددانشگاهی در راهبري  هايبدنهنقش 

  .کندمیاشاره  عالیآموزشمؤسساتمدیریت 

در راهبـري دانشـگاه    آفریناننقشۀمداخل بازتعریفبرخی دیگر از محققین به لزوم 

. مبناي اسـتداللی آنـان، بـروز پـارادایم جدیـد فاصـله گـرفتن از مفهـوم         کنندمیاشاره 

»دهی و کنترلفرمان«
21

»گـر مداخلـه راهبـري  «و پرهیز از 
22

راهبـري  «وسـوي سـمت بـه  

»ارزیاب
23

رانی به نظارت، از کنترل پیش از اقدام به ارزیـابی پـس از اقـدام، از    کم: از ح

(امرال و همکاران منديضابطهمقررات به 
24

  )، است.  2003، 

کم و لنزندرف
25

 باهـدف )، مطالعات تطبیقی را در مورد چهار کشور اروپـایی  2006(

راهبري  ویژهبهو  عالیآموزشهاينظامدر  شدهتجربهصیف و ارزیابی میزان تغییرات تو

عمـده را در اصـالحات مربـوط بـه      مؤلفهدانشگاه در سطح ملی، انجام دادند. آنان، پنج 

؛ نفعـان ذيشـامل: مقـررات دولتـی؛ هـدایت      داننـد مـی مؤثرهادانشگاهساختار راهبري 

  مدیریتی و رقابت بر سر منابع.استقالل دانشگاهی؛ استقالل 
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.در دهنـد مـی مـورد تحلیـل قـرار     اجتماعینظامیمثابهبهبرخی از محققین، دانشگاه را 

شـوند، نگریستهاجتماعینظام دورازبهاگردارندنقشیآنها درکه ،اجزاییهانظامگونهاین

دهند(کنانمیدستازراخودهايویژگیازبسیاري
1
معنـا اسـت کـه    ). ایـن بـدان   2002،

مربوط به تعامـل   سازوکارهاي، کارکردها و ساختارهابینیپیشتحقق اهداف نظام، مستلزم 

  اجزاي آن باشد.   تکتکزمانهمکل نظام و  هايویژگیبا است که متناسب  آفریناننقش

آن،  مؤثرنهادي اجتماعی و تبیین نقش کنش گران  عنوانبهدانشگاه  هايویژگیتشریح 

کـه دانشـگاه را بـراي تغییـر بـه چـالش        نیروهایینظر گرفتن محیط پیرامونی و  بدون در

 ۀپاشـن  زمانهمپویا، نقطه قوت دانشگاه و  نیروهاينیست. تحلیل این  پذیرامکان، کشندمی

آشیل
2

). مایکـل فـوالن و جـاف اسـکات    2009(فوالن و اسـکات،  رسـد مـی آن به نظر  
3

»لیعاآموزشچرخش رهبري «)در کتاب 2009(
4

، پنج نیروي عمـده و شـش نیرویـی کـه     

، بر 21که در قرن  اندبرشمردهرا  آورندمیفشار  عالیآموزشبراي تغییر بر راهبري  ویژهبه

  به شرح ذیل هستند: نیروهابه سزائی خواهند داشت. این  تأثیرعالیآموزش

  عالیآموزشتغییر مرتبط با  نیروهاي  تغییر عمده نیروهاي

  امکان دسترسی  یفشارهاي جهان

تغییرات در منابع مالی و فشار بـراي ایجـاد منـابع      بازیگران جهانی جدید

  جدید درآمدي

  بازار صادرات و رقابت نوین رو به افزایش  خروج از دوره ازدیاد جمعیت

  کاربر محوري و الگوهاي متغیر مشارکت  انقالب فناوري اطالعات

شدید نگريجزئی
٥

  یان و افزایش تنوعتغییر انتظارات دانشجو  

  تدوام استانداردها

                                                                                                                            
1. kenan
2. Achilles heel
3. Michel Fullan & Geoff Scott 
4. Turn Around Leadership for Higher Education
5. Fractious Divisions
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پیرامـون ایـن مسـائل     بازاندیشیبهدقیقاً اندکیمطالعات رادلی و استون،  زعمبهاما، 

چگونـه  ، گیرنـد مـی قـرار   دسـتور کـار  در هـایی  سیاسـت که چگونه چنـین   اندپرداخته

تحلیـل و مسائل چگونه تعریف، ، شوندمیدرگیرنفعذيهايگروهو کارآفرینان سیاسی 

طـور بـه ).1997(اسـتون،  شـود مـی به آنهـا منتسـب    هاگفتمانو  شوندمیارائه  هاحلراه

را مطـرح   عـالی آمـوزش ات اصـالح  از تـر وسـیع اقتصاد سیاسـی   ندرتبهخالصه، آنها 

  .اندکرده

و دانشگاه در ایران از جنبه اجتماعی بنگریم، راهبـري نظـام    عالیآموزشنظامبهاگر 

 هـاي پدیـده خـاص، یکـی از ایـن     طـور بـه هـا دانشـگاه ر کل، و راهبري د عالیآموزش

کـه برخـی از    آنجـا برخوردار باشد، تـا   ايویژهاز اهمیت  بایستمیاجتماعی است که 

 تـر مهمکه وزیر علوم، کاري  معتقدندمسئوالن پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

یکـی از ارکـان راهبـري     عنـوان بـه -هـا دانشـگاه امنـاي هیئـت هايجلسهاز حضور در 

، نباید داشته باشد_هادانشگاه
1
.  

درزمینـۀ  در ایران، پس از انقالب اسالمی، پنج برنامه توسعه و یک قـانون بسـیار مهـم    

 اجراشده) مصوب و 1383اهداف وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(

زارهـاي توسـعه از جوانـب گونـاگونی     یکی از اب عنوانبهعالیآموزش، بر هاآنۀو در هم

 عـالی آمـوزش توجه شده است. این قوانین که خود به تاسی از تغییرات جهانی و اهمیـت  

و تغییـرات سیاسـی،    سـو یـک تحقـق توسـعه از    نیازهايپیشو مآال  بنیاندانشدر اقتصاد 

عـالی آمـوزش اجتماعی و اقتصادي کشور از سوي دیگر مصوب شدند، بر راهبـري نظـام   

بـر   گفتـه پـیش قـوانین   تـأثیر پذیرفتنـد. در اهمیـت    تأثیرگذاشته و البته تا حدي هم  تأثیر

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي،       49راهبري دانشگاه، کافی است به بند الف ماده 

قانون اهـداف وظـایف و تشـکیالت وزارت علـوم،      10اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده 

راهبري دانشـگاه و اسـتقالل    حدودوثغورد که تا حد زیادي تحقیقات و فناوري اشاره شو

                                                                                                                            
  26/12/1383امناي . جعفر توفیقی، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوري؛ اجالس مشترك هیات هاي 1
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 آفـرین نقـش تریناصلیکارکردهايتوزیعاداري، مالی، استخدامی و تشکیالتی این نهاد و 

. بر همین مبنا، ایـن مـاده در قـانون برنامـه پـنجم      کنندمیرا تعیین  - امناهیئت- این حوزه

. بـه طریـق اُولـی، ایـن     شـود مـی تنفیـذ  توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور نیـز  

قـدرت و نفـوذ    ةبـر سـاختار راهبـري دانشـگاه و تغییـر حـوز       هـا پیشـرفت اصالحات و 

گذاردند که بـراي نمونـه بـه تغییـرات      سزاییبه  تأثیرعرصه راهبري دانشگاه  آفریناننقش

ـیس دانشـگاه   هـا دانشـگاه امنـا در راس ارکـان    هـاي هیئتنقش و جایگاه  ، ، اختیـارات رئ

، ورود هـا دانشـگاه از  حسـابان ذيو شـوراي دانشـگاه، خـروج     رئیسـه هیئـت کارکردهاي

  اشاره کرد.   توانمیحسابرسان مستقل براي ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه و... 

هـاي تـالش رغـم به- ایران،  عالیآموزشبسیاري از پژوهشگران عرصه نظام  زعمبهاما 

استقالل دانشگاه، اغلـب   ۀدرزمینشدهتدوینهايسیاست- هادورهدر برخی از  آمدهعملبه

متناسـب   کارکردهايراهبري دانشگاه داراي ساختار و  گاههیچو  اجرانشدهکامل  صورتبه

ایـن عرصـه یعنـی     آفـرین نقـش نهاد  تریناصلیکهطوريبهبا انتظارات دانشگاهیان نبوده 

؛ 1375بپردازد(صـالحی و طجرلـو،   درخـور ، نتوانسته است به ایفاي کامل نقـش  امناهیئت

؛ کسـکه و  1389؛ داوري اردکـانی، 1386؛ کسـکه،  1386؛ ذاکر صالحی،1375محقق داماد، 

شـدید    تمرکزگرائـی ). این پژوهشگران، عواملی نظیر شـرایط سیاسـی و   1389ایرانمنش، 

يامنـا هیئـت کـه   دهـد مـی ، پژوهش دیگري نشان عالوهبه. دانندمیدولتی را دلیل این امر 

و پژوهشـی در اجـراي وظـایف خـود بـا برخـی از        عـالی آموزشمؤسساتو  هادانشگاه

، داراي تعارض نقش باشندمیقانونی دیگر که در امر راهبري دانشگاه ذي مدخل  نهادهاي

در برخـی از   نهادهـا از سـوي ایـن    امنـا هیئـت و این تعارض، باعث تحدید نقش  اندبوده

  ).  1386شده است(کسکه،  هادوره

بـر نقـش    تأکیـد بـا   هـا دانشـگاه راهبـري   شناسیآسیبدرزمینۀنتایج پژوهش دیگري 

، حاکی از چهار دسته آسیب است (کسـکه و  - این حوزه آفریننقشتریناصلی–امناهیئت

) آسیب ارتباطی (نظیر: عـدم تبیـین نحـوه    1از:  اندعبارتهاآسیب). این 1389ایرانمنش، 

شوراي عالی  :ازجملهباالدستینهادهايلوم؛ وجود تعارض با با وزارت ع امناهیئتتعامل 
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 هـا دانشـگاه منابع  تأمیندارعهدهکه  هاییدستگاهنظارتی و  هايدستگاهانقالب فرهنگی، 

امنـا؛   هايهیئتفعلی  کارکردهايکارکردي (نظیر: عدم تکافوي  هايآسیب) 2هستند)؛  

و ارزیـابی   ریـزي برنامههايسیستمافوي به منابع مالی و عدم تک بخشیتنوععدم امکان 

مدیریتی (نظیر: اشـکاالت راهبـري درونـی     هايآسیب) 3از سوي این نهاد)؛  مؤسسات

و کارکنـان؛ سیسـتم انتصـاب     علمـی هیئتدانشگاه از طریق مقررات استخدامی اعضاي 

 هايسیستمپذیرش دانشجو؛  هايشیوهمختلف موسسه؛  هايبخشمدیران و سرپرستان 

ارزیـابی درونـی ایـن     هـاي شـیوه و  روزبـه هـاي فنـاوري اري و مالی؛ عدم استفاده از اد

و  طرفازیکامنا  هايهیئتساختاري (نظیر: ترکیب اعضاي  هايآسیب)4) و مؤسسات

  آن). سازيپیادهاز طرف دیگر ساختار سازمانی و مکانیزم هاي طراحی و 

و اسـتقالل   يخودمختـار کـه نـوع و ماهیـت    کنـد یمـ ) اذعـان  1386ذاکر صالحی(

دانشگاهی اوالً: استقالل تام نیست بلکه نسبی است. ثانیاً: منظور از استقالل
1

بـه   گاهچیه

معناي استقالل از دولت (استقالل سیاسی) نیست. وي همچنین معتقـد اسـت اگـر ایـن     

اه مرتفع شود، راه براي نهادینه کردن مقررات قانونی مربوط به استقالل دانشگ سوءتفاهم

هاي اداري، مالی، اسـتخدامی و ارتباطـات   نهیزمدریردانشگاهیغينهادهاۀمداخلعدمو 

  ).1386بسیار هموار خواهد شد(ذاکر صالحی،  یالمللنیب

در وضعیت کنونی، دولـت از طریـق    کهیدرحال) معتقدند 1391محمد نژاد و کسکه(

مالی عمومی کشـور را بـه   اجرایی وابسته به خود  نقش باز تخصیص منابع  يهادستگاه

کمتـر از   مراتـب بـه و این باز تخصیص  -نه تخصیص منابع -بر عهده دارد یعالآموزش

و  هـا دانشـگاه است، اما بیشترین انتظار بـراي هـدایت امـور     یردولتیغمنابع تخصیصی 

در راهبري آن دارد. این انتظـار حضـور و هـدایت     ترفعالدانشگاهیان و حضور هر چه 

که از دید دانشگاهیان، مشارکت در راهبري جـاي خـود را بـه     رودیمپیش  جاآنامور تا 

مگـر آنـانی کـه داراي     نیآفرنقشينهادهامداخله و حتی کنترل آن و نفی حضور سایر 

                                                                                                                            
1. Autonomy
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). ایـن در  1391، و کسکهنفوذ سیاسی یا اقتدار حاکمیتی هستند، داده است (محمد نژاد 

حالی است که مک گینس
2

ت مسئولیت اساسـی دولـت، بایـد ایجـاد     ) معتقد اس2005(

  باشد. هاآنو پاسخگویی عمومی  هادانشگاهتعادل بین استقالل 

در ایـران نیـز    هـا دانشگاهبرشمرده شدند، ممکن است بر راهبري  تاکنونعواملی که 

)، طـی پژوهشـی کیفـی، الگـوي     1392باشند. بر این مبنا، کسکه و همکـاران(  تأثیرگذار

به وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري را بـر اسـاس      ۀدولتی وابست يهادانشگاهراهبري 

 نفعـان ذيکه کیفیت مشارکت  اندگرفتهچنین نتیجه  واندکردهنمودار شماره یک معرفی 

محوري راهبري دانشگاه است. در این پـژوهش سـعی شـده بـه      ةدانشگاه پدید ةدر ادار

بر اسـاس آزمـون    یادشدهرزیابی الگوي ،ادرنتیجهپرداخته شود.  شدهارائهارزیابی الگوي 

  :شودمیذیل تعیین  هايفرضیه

  دانشگاه اثر دارد؛ ةاداردر  نفعانذي: شرایط علّی بر کیفیت مشارکت 1فرضیه 

 نفعـان ذيحقوقی قانونی بر کیفیت مشـارکت   بسترهاي: شرط علّی 1-1فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛ ةاداردر 

 ةاداردر  نفعـان ذيیتی بر کیفیـت مشـارکت   : شرط علّی بینش مدیر1-2فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

دانشـگاه اثـر    ةاداردر  نفعـان ذيمحیط، بر کیفیت مشارکت  گرمداخله: شرایط 2فرضیه 

  دارد؛

  ةاداردر  نفعـان ذيمحیط تاریخی بر کیفیت مشارکت  گرمداخله: شرط 2-1فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

حیطی اجتماعی و فرهنگـی بـر کیفیـت مشـارکت     م گرمداخله:شرایط 2-2فرضیه 

  اثر دارد؛ هاگیريتصمیمدانشگاه در  ةاداردر  نفعانذي

                                                                                                                            
2. McGuinness
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 ةاداردر  نفعـان ذيمحیط سیاسی بر کیفیت مشـارکت   گرمداخله:شرط 2-3فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

 ةاداردر  نفعــانذياي اقتصـادي بـر کیفیــت مشـارکت    :شـرایط زمینــه 2-4فرضـیه  

  دارد؛ دانشگاه اثر

  دانشگاه اثر دارد؛ ةاداردر  نفعانذيبر  کیفیت مشارکت  ايزمینه: شرایط 3فرضیه 

 ةاداردر  نفعـان ذياي هویت دانشگاه بر کیفیت مشـارکت  : شرط زمینه3-1فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

اي عوامل سازمانی و فـرا سـازمانی بـر کیفیـت مشـارکت      : شرط زمینه3-2فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛ ةرادادر  نفعانذي

  اثر دارد؛ راهبردهادانشگاه بر  ةاداردر  نفعانذي: کیفیت مشارکت 4فرضیه 

دانشگاه بر راهبرد مغز افـزاري اثـر    ةاداردر  نفعانذي: کیفیت مشارکت 4-1فرضیه

  دارد؛

دانشگاه بر راهبرد سـازمان افـزاري    ةاداردر  نفعانذي: کیفیت مشارکت 4-2فرضیه

  اثر دارد؛

آن اثـر   پیامـدهاي دانشـگاه بـر    ةاداردر  نفعانذي: راهبردهاي کیفیت مشارکت 5رضیه ف

  دارد؛

: راهبردهاي سازمان افزاري و مغز افزاري بر پاسخگویی دانشـگاه اثـر   5-1فرضیه 

  دارند؛

: راهبردهاي سازمان افزاري و مغز افزاري بر بهبـود عملکـرد فـردي و    5-2فرضیه 

  سازمانی اثر دارند؛

 اثربخشـی : راهبردهاي سازمان افـزاري و مغـز افـزاري بـر کـارایی و      5-3فرضیه

  دارند؛ تأثیردانشگاه 
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  )1392؛کسکه و همکاران(مأخذداده بنیاد؛  ۀالگوي راهبري دانشگاه مبتنی بر نظری. 1شکل 

  

اطالعات  و مالحظات اخالقی آوريجمعروش 

و ساخت ابزار گـردآوري   اصلی در ارزیابی الگوي مفهومی بخش کیفی، طراحی ۀمرحل

اطالعـات  يآورجمعحاضر، براي . در پژوهشباشدیماطالعات براي بخش کمی پژوهش 

، از ابـزار  شـده یطراحـ الگوي مفهـومی   ةدربارهادانشگاهدیدگاه اعضاي شوراي و پیمایش 

مقدمه، راهنماي تکمیـل  طرف ازیک حاضر،پژوهشۀپرسشناماست.  شدهاستفادهپرسشنامه 

. استشدهتشکیلسؤالو چهار دسته  دهندگانپاسخشناختیجمعیتامه، مشخصات پرسشن

پرسش  ها،آزمودنیخانوادگینامونام ازاطالعات،ماندنمحرمانهپرسشنامه، جهتدر این

2، بـه شـرح جـدول شـماره    موردبررسیهايمقولهاست.ساختار پرسشنامه بر اساس شده

  .باشدمی
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  هامقولهامه به تفکیک عوامل و ساختار پرسشن .2جدول 

  هاگویهشماره   هاگویهتعداد   موردبررسیعامل   نوع عامل

  شرایط علی

  

  6-5-1  3  حقوقی و قانونی بسترهاي

  22تا  20  3  بینش مدیریتی

  اصلی ةپدید

  29تا  25  5  در اداره دانشگاه نفعانذيساختار مشارکت 

  38تا 30  9  آفریناننقشالگوي فکري رایج در بین 

  39-40  2  عالیآموزشالگوي عملیاتی مدیران 

  شرایط

  گرمداخله

  19-18-2  3  سیاسی هايکنششرایط سیاسی: 

17-16-7  3  جامعه و دانشگاه کنشیهمشرایط اجتماعی فرهنگی: 

  24-23-3  3  عوامل اقتصادي: اثرات و بازده اقتصادي دانشگاه

  13-12-4  3  ایران عوامل تاریخی: تکوین راهبري دانشگاه در

  شرایط

  ايزمینه

  15-14-11  3  باالدستینهادهايعوامل سازمانی: ارتباط بین 

  10-9-8  3  توسعه اندازچشمهویت دانشگاه: نقش دانشگاه در 

  67تا  49  18  مغز افزار  راهبردها

  48تا 41  9  عالیآموزشسازمان افزار: بازنگري در ساختارهاي نظام 

  76-69-68  3  یت و پاسخگوییافزایش شفاف  پیامد

  72تا70  3  اثربخشیافزایش کارایی و 

  75تا  73  3  فرآیندهابهبود 

  76  جمع کل

انجـام   هامصاحبهاز  شدهاستخراجباز  يکدهادر بخش کمی، با توجه به  هایهگوطراحی 

 طـور بـه ، بیشتر آنهـا  کنندگانمشارکتتوسط  هایهگوبودن، این  یرباورپذو براي درك و 

بـراي   کهیناذکریانشااستخراج و در پرسشنامه گنجانده شد.  هامصاحبهمستقیم از متن 

نهایی کردن پرسشنامه عالوه بر نظرات اساتید راهنما و مشاور، از نظرات ده تن از افراد 

  .شودیمحاضر در مصاحبه نیز استفاده گردید که در بخش بعدي تشریح 

  روایی و پایایی  بخش کمی

را  مـوردنظر بتواند خصیصـه و ویژگـی    گیرياندازهۀز روایی آن است که وسیلمقصود ا

نامناسـب و ناکـافی    هـاي گیـري انـدازه اسـت کـه    جهتازآناندازه گیرد. اهمیت روایی 
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). براي روایی انواع 1378و نامعتبر سازد(خاکی،  ارزشبیهر پژوهش علمی را  تواندمی

از  انـد عبـارت  پژوهشگران است کـه  مدنظرشتر است اما دو نوع آن بی ذکرشدهمتفاوتی 

. در بررسی روایـی صـوري، ابـزار پـژوهش     ٤یا ظاهري و روایی محتوایی ٣وایی صورير

. در بررسی روایی محتوایی میـزان معـرف بـودن    گیرندمیظاهري موردبررسی قرار  ازنظر

ــه    ــواي حیط ــؤاالت از محت ــدازهس ــريان ــدنظرگی ــاوتی دارد    م ــت قض ــت و حال اس

  ).  212؛ص1381گان،(بازر

 عنـوان بهحصول اطمینان از شکل ظاهري و نیز ارتباط پرسشنامه  منظوربهدر این پژوهش، 

، موردسـنجش ۀاطالعات و گویه هاي مندرج در آن با موضوع و خصیصـ  آوريجمعابزار 

 نظرخـواهی تن از متخصصین این حیطـه  » 10«ضمن مشورت با اساتید راهنما و مشاور، از

بـدین  ي و محتوایی پرسشـنامه بررسـی و اصـالحات الزم بـه عمـل آمـد.       و روایی صور

يهـا مقولـه و  سـؤاالت اولیه، همراه با جدول مربوط به تعداد و شـماره   ۀپرسشناممنظور، 

 صـورت بـه ارائـه و   یعـال آمـوزش ةحـوز ، به ده تـن از افـراد متخصـص در    یموردبررس

یـک از ایشـان خواسـته شـد     حضوري و همچنین در برخی موارد از طریق پسـت الکترون 

 اظهـارنظر شـده ینتدوۀپرسشنامضمن در نظر گرفتن موارد زیر، در مورد کمیت و کیفیت 

  نمایند. مواردي چون :

در کل پرسشنامه؛ شدهیطراحتعداد گویه هاي 

؛هامقولهبراي ارزیابی هر یک از  شدهیطراحکفایت تعداد گویه هاي 

؛هایهگوو باورپذیر بودن  دركقابل

اشکاالت دستوري، تایپی و شکلی پرسشنامه.

نظرات افراد متخصص و مشورت بـا آنـان و انجـام     يآورجمعنهایی پس از  ۀپرسشنام

لیکـرت   يادرجـه شـش گویه  و در قالب طیـف   76با تعداد  درمجموعاصالحات الزم، 

)؛ 4(مـوافقم  يتا حـدود )؛ 3مخالفم( يتا حدود)؛ 2)؛ مخالفم(1مخالفم( کامالًصورتبه

                                                                                                                            
3. Face Validity
4. Content Validity
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توزیـع شد.(پیوسـت    کننـدگان مشـارکت ) تدوین و در بین 6موافقم( کامالً) و 5موافقم(

  ).2شماره 

همچنین، مالحظات اخالقی در انجام پژوهش براي همکـاري اعضـاي محتـرم شـوراي     

ـ  مدنظرنیز  هادانشگاه توضـیحات در   ۀقرار گرفت. به همین منظور، پژوهشگر براي ارائ

نخستین پرسشنامه نیز آمـده اسـت، تعهـد     ۀصفحدر  کهچنانمورد هدف پرسشنامه، هم

و انتشـار نکـردن آن    کننـدگان مشارکتاخالقی در نگهداري مفاد مصاحبه و مشخصات 

  به اطالع ایشان رسانده شد. کنندگانمشارکتمگر با موافقت خود 

پایایی(قابلیت اعتماد)
5

کـه نتـایج حاصـل از     دهـد مـی نشـان   گیـري انـدازه یـک ابـزار    

تا چه اندازه از ثبات و سازگاري برخورداراسـت. ابـزاري داراي پایـایی و     هاگیرياندازه

قرار گیرد،  مورداستفادهمشابه مجدداً  شرایطتحتکه اگر  شودمیاعتماد کامل محسوب 

). 209؛ ص،1381یکسان به دست دهد(بازرگان،  هايداده

، ضـریب آلفـاي   شـده ارائـه هاي  پایایی پرسشنامه و همسانی درونی گویه ۀاي محاسببر

. (پرسشنامه) اسـت  گیرياندازهاجراي ابزار  باریکتنهامستلزمکه کرونباخ محاسبه شد 

و پایـایی در سـطح    اسـت پرسشـنامه هـاي سؤالمحاسبه آن مبتنی بر انحراف استاندارد 

%95کـه اگـر پرسشـنامه مجـدداً توزیـع گـردد، بـا احتمـال           دهـد میبسیار باال، نشان 

اول آزمـون   ۀمرحلـ خواهـد بـود کـه در     هـایی پاسـخ ، همـان  آمـده دسـت بـه  يهااسخپ

 شـده تـدوین ۀبدین شکل صورت گرفت که پرسشناماست. این محاسبات،  شدهحاصل

(غیـر از   هـا دانشـگاه نفري از اعضاي شوراي  30قبل از اجراي نهایی، در بین یک گروه 

محاسـبه   spssافـزار نـرم خ با اسـتفاده از  افراد نمونه آماري) اجرا و ضریب آلفاي کرونبا

بود که حاکی از قابلیت باالي اطمینان  935/0شد. میزان این ضریب براي کل پرسشنامه 

بـراي هـر یـک از     شـده محاسـبه . همچنین، ضریب آلفـاي کرونبـاخ   باشدمیپرسشنامه 

  .باشدمی3به شرح جدول شماره  موردبررسیهايمقوله

                                                                                                                            
5. Reliability
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  پرسشنامه هايمقولهرونباخ ضرایب آلفاي ک. 3جدول 

تعداد   موردبررسیعامل   نوع عامل

  هاگویه

شماره 

  هاگویه

  ضریب

  شرایط علی:

  

  89/0  6-5-1  3  حقوقی و قانونی بسترهاي

  95/0  22تا  20  3  بینش مدیریتی

  اصلی ةپدید

  95/0  29تا  25  5  در اداره دانشگاه نفعانذيساختار مشارکت 

  93/0  38تا 30  9  آفریناننقشالگوي فکري رایج در بین

  88/0  39-40  2  عالیآموزشالگوي عملیاتی مدیران 

  شرایط

  گرمداخله

  91/0  19-18-2  3  سیاسی هايکنششرایط سیاسی: 

جامعه و  کنشیهمشرایط اجتماعی فرهنگی: 

  دانشگاه

3  7-16-1792/0  

  97/0  24-23-3  3  عوامل افتصادي: اثرات و بازده اقتصادي دانشگاه

  92/0  13-12-4  3  عوامل تاریخی: تکوین راهبري دانشگاه در ایران

  شرایط

  ايزمینه

  85/0  15-14-11  3  باالدستینهادهايعوامل سازمانی: ارتباط بین 

  97/0  10تا  8  3  توسعه اندازچشمهویت دانشگاه: نقش دانشگاه در 

  88/0  67تا  49  18  مغز افزار  راهبردها

در ساختارهاي نظام  نگزيزباسازمان افزار: 

  عالیآموزش

  92/0  48تا 41  9

  91/0  76-69-68  3  افزایش شفافیت و پاسخگویی  پیامد

  98/0  72تا70  3  اثربخشیافزایش کارایی و 

  94/0  75تا  73  3  فرآیندهابهبود 

  935/0  76  جمع کل

  

  گیرينمونهو روش   کنندگانمشارکت

دولتـی وابسـته بـه     هايدانشگاهاعضاي شوراي  آماري بخش کمی، شامل تمامی ۀجامع

 هايفعالیتکه در حال حاضر مشغول انجام  باشندیموزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 ايخوشـه گیـري نمونـه انتخاب شـد، روش   گیرينمونهمربوطه هستند. روشی که براي 

کـه   شـود یمـ زمـانی اسـتفاده    گیـري نمونهبا احتمال برابر بود. این روش  ايمرحلهیک 
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فهرست برداري در داخل یک خوشه بیشـتر از   واحدهايبه دست آوردن یکایک  ۀهزین

فهرست برداري شده نباشد(مختاري امیر مجـدي،   واحدهاياز  اينمونهبه دست آوردن 

، مـدارس و  هـا بیمارستانعمومی نظیر:  مؤسسات). در مورد پیمایش از 255؛ص، 1381

از سـنجش نظـر    ترسادههاخوشهدر داخل  موردنظراد که سنجش نظر کل افر هادانشگاه

 گیـري نمونـه و بخشی از آنـان اسـت، ایـن     اينمونهصورتبهجداگانه ولو  طوربهافراد 

  کاربرد دارد.

، دانشـگاه  85دولتی وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري       هايدانشگاهتعداد 

ساده با احتمال برابر  گیرينمونهاستفاده از  دانشگاه با 22. و از این تعداد، تعداد باشدمی

بـا نمونـه حجـم از معادله مربوط به تعیین حجم نمونه انتخـاب شـدند.    گیريبهرهو با 

داراي  هـاي دانشـگاه محـدود، بـا توجـه بـه تعـداد       هايجمعیتاز فرمول ویژه استفاده

شوراي دانشگاه تعیین شد.

نمونه براي استفاده از تحلیل عاملی و  تعیین حجم يهامالكاز طرف دیگر، یکی از 

 یـري گانـدازه مدل معادالت ساختاري، محاسبه نسبت حجم نمونه بـه تعـداد متغیرهـاي    

 100درصد کمتر در کل و حجـم نمونـه بـیش از     5که این نسبت نباید از  باشدیمشده 

ضـر  ).در پـژوهش حا 1999و اسـتران،   کالوممکاست (فابریگار، وگنیر، یشنهادشدهپنفر 

دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علـوم،  22پرسشنامه در بین اعضاي شوراي  427تعداد 

  شد.   تحقیقات و فناوري که جزو نمونه قرار گرفتند، توزیع

دانشـگاه دولتـی وابسـته بـه وزارت      85ابتدا از بین تعـداد   یريگنمونهدر این روش 

انتخاب شدند.  تصادفبهانشگاه د 22علوم، تحقیقات و فناوري در سراسر کشور، تعداد 

 ۀپرسشـنام بـا اسـتفاده از    یادشـده مؤسسـات سپس نظر تمامی اعضاي شوراي دانشگاه 

 26، -دانشـگاه  22-نمونـه  يهـا دانشـگاه محقق ساخته مورد پیمایش قرار گرفت. تعداد 

درصد کل جامعـه آمـاري بـه شـمار     21نفر،  427است و تعداد  هادانشگاهدرصد از کل 

بعـد از   گـذار سیاسـت دومـین رکـن   شایان یـادآوري اسـت، شـوراي دانشـگاه     . رودیم

جـاري دانشـگاه بـر اسـاس      هـاي برنامـه و  هـا سیاسـت که به تنظـیم   باشدمیامناهیئت
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 نامـه آئـین (پـردازد مـی و یا سایر مراجع قـانونی    امناهیئتکالن مصوب در  هايسیاست

اعضـاي ایـن    ).1389پژوهشـی، و  عـالی آمـوزش مؤسساتو  هادانشگاهجامع مدیریت 

. روساي 2؛ (رئیس و معاونین)موسسهرئیسه هیئت. اعضاي 1: از اندعبارتشورا، مطابق 

هـر یـک از    علمیهیئت. دو تن از اعضاي 3ها؛ ها و پژوهشکدهو آموزشکده هادانشکده

شوراهاي تخصصی (آموزشی و تحصیالت تکمیلـی، پژوهشـی و فنـاوري، دانشـجویی    

در مرتبه علمی حـداقل   علمیهیئت. دو تن از اعضاي 4؛  تخاب رئیس موسسهبه ان و...)

  .به انتخاب رئیس موسسه دانشیار

داد،  را انجـام هـا پرسشـنامه و تحویل  یعکار توزمندنظامصورتبهپژوهشگر  اگرچه

و پـس از پـنج بـار پیگیـري از طریـق       شـده یعتوزيهاپرسشنامهاز مجموع وجودینباا

 یـت درنهاپرسشنامه تکمیـل شـد.    291الکترونیک و تماس تلفنی، تعداد  مراجعه، پست

و  يآورجمـع درصد) 77پرسشنامه (با نرخ تکمیل  329پس از هشت بار پیگیري، تعداد 

تعـداد   یـت کفابـه بر اساس مالك مربـوط   کهینامورد تحلیل قرار گرفت.لذا با توجه به 

بـه نسـبت تعـداد     شـده یلتکميهاامهپرسشن، یعنی تعداد شدهيآورجمعيهاپرسشنامه

و اسـتران،   کـالوم مـک باشـد(فابریگار، وگنیر،  %10مورد تحلیل نباید کمتـر از   یرهايمتغ

درصـد  20.56این مالك در این پـژوهش، مقـدار    ۀمحاسباز  شدهحاصل)، درصد 1999

. بـا در نظـر   باشـد یمـ که حاکی از برآورده شدن مالك تعداد نمونه  باشدیم) 16/329(

منتخـب در نمونـه آمـاري بـه شـرح       يهادانشگاهگرفتن موارد مذکور، سهم هر یک از 

  . باشدیم3جدول شماره 



59  ارزیابی الگوي مشارکت ذي نفعان در ادارة دانشگاه

  مشخصات نمونه آماري .3جدول 

  نام دانشگاه  ردیف

پرسشنامه 

  شدهتوزیع
  پرسشنامه برگشته

د
دا

ع
ت

  

ل 
ک
ز 

 ا
د
ص

ر
د

ه
ام

شن
س
ر
پ

ها
  

د
دا

ع
ت

ز   
 ا
د
ص

ر
د

ه
ام

شن
س
ر
پ

ي
ها

 

ه
شت

س
گ
ر
ب

  

5  817  34  شهید بهشتی  1

6  720  28  طوسی نصیرالدینخواجهصنعتی   2

11  935  37  تبریز  3

4  414  17  فارسخلیج  4

3  311  11  صنعتی همدان  5

5  315  16  صنعتی شاهرود  6

3  39  12  هنر اسالمی تبریز  7

4  414  16  مالیر  8

4  312  14  علوم پایه دامغان  9

5  618  25  زنجان  10

5  516  21  کردستان  11

9  728  32  اصفهان  12

5  415  15  ایالم  13

3  311  12  علوم پایه زنجان تکمیلیحصیالتت  14

2  38  11  صنعتی سهند  15

2  28  10  گلستان  16

7  723  32  بوعلی سینا  17

4  514  20  کاشان  18

2  36  11  صنعتی ارومیه  19

2  38  14  محقق اردبیلی  20

4  412  18  لرستان  21

5  515  21  سمنان  22

  مجموع
42

7  
100  329  100  
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روش 

ها اسـتفاده کـه   ، از روش تحلیل همبستگی چند متغیره دادههادادهبراي انجام تحلیل 

 ۀمرتبـ تحلیـل عامـل تأییـدي    اول و دوم،  ۀمرحلدر سه مرحله اصلی انجام شد. در طی 

 یـک گـام پیشـینی بـراي     نعنوابهمعادالت ساختاري  سازيمدلقبل از اول و مرتبه دوم 

ــار پرسشــنامه ــار و  وارســی اعتب  ۀمرحلــعوامــل انجــام شــد. ســرانجام، در  ةســازاعتب

روابط مفروض پژوهش،  ةشدبازتولیدهاي پرسش اصلی پژوهش و بررسی فرضیهسوم،

سازي معادالت سـاختاري  ، در قالب مدل مفهومی با استفاده از مدلتأییدشدهبین عوامل 

مقولـه کلـی وارد    14گویه پرسشنامه، در قالب 76درمجموعگرفتند.  مورد آزمایش قرار

و  هـا گویـه ؛ به دلیل همبستگی درونـی بـاالي برخـی از    هاگویهتحلیل شدند که از این 

گویـه مربـوط بـه     60گویه از مجموع  15نظري؛ تعداد  هايسازههمپوشانی در سنجش 

ی؛ راهبردها و پیامـدها در تحلیـل   محیط گرمداخله؛ شرایط ايزمینهشرایط علّی؛ شرایط 

محـوري در تحلیـل عـاملی     ةپدیدگویه 16گویه از مجموع  7عاملی مرتبه اول و تعداد 

 ةپدیـد غیـراز بـه کـه ایـن پرسشنامه حذف گردیدند. با توجـه بـه    سؤاالتمرتبه دوم از 

تحلیـل   هـا آنفرعی نبودند لذا در مـورد   هايمؤلفهمحوري، سایر مقوالت اصلی داراي 

نتایج عاملی مرتبه اول و در خصوص پدیده محوري تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام شد. 

و خـرده   هامقولهمعرف خوبی براي خرده  ماندهباقیگویه هاي  کهآن بود  مؤیدحاصله 

  اصلی هستند. هايمقولهنیز معرف مناسبی براي  هامقوله

دولتـی   هـاي دانشـگاه اهبـري  بـراي ر  شـده طراحیبراي تعیین اینکه آیا الگوي  درنهایت

وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از اعتبار کافی برخـوردار اسـت، از تحلیـل    

مـدل پـارادایمی    برمبنايلیزرل، استفاده شد.  افزارنرماز  گیريبهرهمعادالت ساختاري با 

م، اي کیفی و عوامل حاصل از تحلیـل عـاملی مرتبـه اول و دو   همستخرج از تحلیل داده

  مشخص شد. متغیرهابین  غیرمستقیممدل فرضی طراحی شد و روابط مستقیم و 
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    هایافته

نظریـه یـا    برمبنـاي داخـل مـدل را    متغیرهاي، پژوهشگر مدلتعییندر طول فرآیند 

 متغیرهـا کند، اما امکان اشتباه در ادغام یا حذف بخش کیفی پژوهش تعیین می هايیافته

الزم قـوي نبـود، در    اندازهبههاي برازش مدل اولیه ر شاخصدر مدل وجود دارد. لذا، اگ

صــورت  شــدهاصــالحبعــدي، مــدل فرضــی اصــالح و ســپس ارزیــابی مــدل  ۀمرحلــ

هـاي  ). بر این مبنا، با توجـه بـه مـدل اولیـه و یافتـه     1388(شوماخر و لومکس؛ گیردمی

ـ    ۀدر مرحل آمدهدستبه ار بـا حـذف   کیفی در مورد روابط بین متغیرها، مـدل چنـدین ب

، مدل زیر به دلیـل انطبـاق   درنهایتروابط ضعیف و توجه به روابط جدید، اصالح شد. 

بـودن   بخـش رضـایت هاي حاصل از تحلیل کیفی؛ مدل اولیه و مدل فرضـی؛  آن با یافته

مـدل   عنـوان بـه دار بـودن برآوردهـاي آمـاري آن،    هـاي بـرازش مـدل و معنـی    شاخص

ایـن بخـش بـراي عـدم      ۀها در نظر گرفته شد. در ادامـ هداد ۀارائنهایی براي  شدهاصالح

  .شودمیمربوط به آزمون فرض ارائه  هايیافتهخالصه نتایج  طوربهکالم،  ۀاطال

دارمعنیغیرپس از حذف مسیرهاي  شدهاصالحمدلاستانداردشده  بیضرا.2شکل 

  
؛ Regulatحقـوقی و قـانونی:    ايبسـتره ؛ History؛ شـرایط تـاریخی:   Economic: شرایط اقتصـادي:  کلیدها

ةاداردر  نفعـان ذي؛ کیفیت مشـارکت  .Org.Rel؛ عوامل سازمانی و فرا سازمانی: Admin.sمدیریتی:  هايبینش
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؛ پیامـد  Softمغز افـزار:  راهبردهاي؛ .Constسازمان افزار:  راهبردهاي؛ .Particiدانشگاه: 

ــزایش شــفافیت و پاســخگویی:  ــارایی وAccouاف ــزایش ک ــود Eff: اثربخشــی؛ اف ؛ بهب

  Proc.Impفرآیندهاي کاري: 

اسـت کـه نشـان     شـده ارائـه شـده اصـالح برازش مدل  هايشاخص، نتایج 4در جدول 

  برازش مطلوبی دارد. هادادهکه مدل با  دهدمی

  پژوهش شدهاصالحمدل معادالت ساختاري  برازشي هاشاخص.4جدول 

دهآمدستبهمقدار   قبولقابلمقدر نام شاخص

آماره خی دو (
2( و معناداري آن  -  )0016/0=p (17/46.19  

  71/2  5کمتر از )df/2()77=df(خی دو به درجه آزادي  

  076/0  08/0کمتر مساوي  )RMSEAریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی(

  99/0  95/0بزرگتر مساوي )NFI(ششاخص نرم شده براز

99/0  95/0ساوي بزرگتر م  )CFIتطبیقی( ششاخص براز

  98/0  95/0بزرگتر مساوي )GFI(شبراز نیکوییشاخص 

هـا در حـد بسـیار مطلـوب     ، حاکی از آن است کـه تمـامی شـاخص   4نتایج جدول 

ها برازش خوبی دارد و بیانگر این است کـه رابطـه خطـی    و مدل با داده اندشدهگزارش

  بین متغیرها وجود دارد.  

  هافرضیهآزمون 

 ةاداردر  نفعـان ذي، بر کیفیت مشارکت هادانشگاهشرایط علّی راهبري -1آزمون فرضیه 

  دانشگاه، اثر دارد؛

در  نفعـان ذيحقوقی و قانونی بر کیفیت مشـارکت   بسترهاي: شرایط علّی، 1-1فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛ ةادار

نشـگاه  دا ةاداردر  نفعانذي: شرایط علّی، بینش مدیریتی بر کیفیت مشارکت 1-2فرضیه 

  اثر دارد؛
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  )>05/0P*محوري( ةپدیداثرات عوامل شرایط علّی بر  داريمعنیضرایب و  .5جدول 

آماره   استانداردشدهβ  نوع اثر  متغیر مالك  بینمتغیر پیش

t
  کیفیت  حقوقی و قانونی بسترهاي

  مشارکت در اداره دانشگاه

  79/4  29/0  لک

  24/036/4  کل  بینش مدیریتی

حقوقی و قـانونی و   بسترهاي، عامل 5آماري مندرج در جدول  هايهیافتبه  توجهبا

دانشـگاه اثـر مسـتقیم و مثبـت      ةدر ادار نفعـان ذيبینش مدیریتی بر کیفیـت مشـارکت   

  شود .دارد. بنابراین بخش اول و دوم فرضیه فوق تأیید می داريمعنی

 ةاداردر  اننفعـ ذياي راهبري، بـر کیفیـت مشـارکت    شرایط زمینه -2آزمون فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

 ةاداردر  نفعـان ذياي هویـت دانشـگاه بـر کیفیـت مشـارکت      : شرایط زمینه2-1فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

مربوط به ورود متغیر عامل هویـت دانشـگاه بـه     هايآمارهو  پارامترهاکهاینبا توجه به 

. یـک دلیـل ایـن    شـود مـی رد  یادشـده ، فرضـیه  بنابرایننشد،  دارمعنیشدهاصالحمدل 

، دانشـگاه  کننـدگان مشـارکت به این موضوع مربوط باشد که از دیدگاه  تواندمیموضوع 

 نفعـان ذيبر کیفیت مشـارکت   تواندنمیدرنتیجهگرا نیست و  مأموریتدر حال حاضر 

  داشته باشد. تأثیريدانشگاه  ةاداردر 

نهادهـاي انی: ارتبـاط بـین   اي عوامـل سـازمانی و فـرا سـازم    شرایط زمینه -2-2فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛ ةاداردر  نفعانذيبر کیفیت مشارکت  باالدستی

  )>05/0P*محوري( ةپدیدبر  ايزمینهاثرات عوامل شرایط  داريمعنیضرایب و  .6جدول 

tآماره   استانداردشدهβ  نوع اثر  متغیر مالك  بینمتغیر پیش

  کیفیت  هویت دانشگاه

  مشارکت در اداره

  شگاهدان

  ---  ---  کل

  49/072/8  کل  عوامل سازمانی و فرا سازمانی
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در  نفعـان ذيعوامل هویت دانشگاه بر کیفیت مشارکت  تأثیر، 6با توجه به نتایج جدول 

عوامل سازمانی و فرا سازمانی بر کیفیـت مشـارکت    تأثیرنبوده و  دارمعنیدانشگاه  ةادار

در مـورد عامـل دوم    تـأثیر اسـت. همچنـین، ایـن     دارمعنـی دانشـگاه   ةاداردر  نفعانذي

و بخـش اول آن، رد   تأییدشدهفوق  ۀفرضی. بنابراین بخش دوم باشدمیمثبت  صورتبه

  شود.می

گر تاریخی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بر شرایط مداخله-3آزمون فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛ ةاداردر  نفعانذيکیفیت مشارکت 

 ةاداردر  نفعـان ذيگر شرایط سیاسی بـر کیفیـت مشـارکت    شرایط مداخله -3-1ه فرضی

  دانشگاه اثر دارد؛

 نفعانذيگر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر کیفیت مشارکت شرایط مداخله -3-2فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛ ةاداردر 

 ةادارر د نفعـان ذيگر عوامل اقتصادي بر کیفیت مشـارکت  شرایط مداخله -3-3فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

 ةاداردر  نفعـان ذيگر عوامل تاریخی بر کیفیـت مشـارکت   شرایط مداخله -3-4فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

  )>05/0Pمحوري( ةپدیدبر  گرمداخلهاثرات عوامل شرایط  داريمعنیضرایب و  .7جدول 

tآماره   استانداردشدهΒ  نوع اثر  متغیر مالك  بینمتغیر پیش

  سیاسی شرایط

هاگیريتصمیممشارکت در 

  --------  کل

-------  کل  عوامل اجتماعی و فرهنگی

  06/2  08/0    عوامل اقتصادي

  17/3  17/0    عوامل تاریخی
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شـرایط  «عوامـل:   متغیرهـاي مربوط به ورود  هايآمارهو  پارامترهاکهاینبا توجه به 

 تأثیر،  بنابرایننشد،  دارمعنیشدهحاصال، به مدل »سیاسی و شرایط فرهنگی و اجتماعی

دار نیست. بر این مبنـا،  دانشگاه معنی ةاداردر  نفعانذياین دو عامل بر کیفیت مشارکت 

  شود .اول و دوم فرضیه فوق تأیید نشده و آن دو بخش از آن رد می هايبخش

ی دو عامـل اقتصـادي و تـاریخ    تـأثیر ، 7از طرف دیگر، با توجه بـه نتـایج جـدول    

اسـت.   دارمعنیدانشگاه  ةاداردر  نفعانذيمستقیم و مثبت بر کیفیت مشارکت  صورتبه

و آن دو بخـش از فرضـیه    تأییدشدهفوق  ۀفرضیسوم و چهارم  هايبخشاین   بنابراین

  شود .می تأیید

دانشـگاه بـر راهبردهـاي راهبـري      ةاداردر  نفعانذيکیفیت مشارکت  -4آزمون فرضیه 

  ارد؛دانشگاه اثر د

دانشگاه بر راهبرد مغز افزاري راهبـري   ةاداردر  نفعانذيکیفیت مشارکت  -4-1فرضیه 

  دانشگاه اثر دارد؛

راهبري  افزاريسختدانشگاه بر راهبرد  ةاداردر  نفعانذيکیفیت مشارکت  -4-2فرضیه

  دانشگاه اثر دارد؛

آن اثـر   پیامـدهاي دانشـگاه بـر   ةاداردر  نفعانذي: راهبردهاي کیفیت مشارکت 5فرضیه 

  دارد؛

: راهبردهاي سازمان افزاري و مغز افزاري بر پاسخگویی دانشـگاه اثـر   5-1فرضیه 

  دارند؛

: راهبردهاي سازمان افزاري و مغز افزاري بر بهبـود عملکـرد فـردي و    5-2فرضیه 

  سازمانی اثر دارند؛

 خشـی اثرب: راهبردهاي سازمان افـزاري و مغـز افـزاري بـر کـارایی و      5-3فرضیه 

  دارند؛ تأثیردانشگاه 
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  )>05/0P*بر راهبردهاي راهبري ( بینپیشاثرات متغیرهاي  داريمعنیضرایب و . 8جدول شماره 

-tPآماره   استانداردشدهΒ  نوع اثر  متغیر مالك  بینمتغیر پیش

value  

 نفعانذيکیفیت مشارکت 

در اداره دانشگاه

راهبرد مغز افزاري

72/022/1400/0  کل

  08/026/201/0  تقیممس

  09/03/201/0  غیرمستقیمعوامل اقتصادي

17/02/300/0  کل

حقوقی و قانونی بسترهاي

  14/011/300/0  مستقیم

  2/081/400/0  غیرمستقیم

  34/049/600/0  کل

  01/0  26/2  08/0  کل  عوامل تاریخی

  24/066/500/0  کلبینش مدیریت

فرا  عوامل سازمانی و

  سازمانی

  32/052/700/0  کل

 نفعانذيمشارکت  تیفیک

در اداره دانشگاه

  راهبرد سازمان افزار

  

  25/072/500/0  کل

عوامل سازمانی و فرا 

سازمانی

  27/021/600/0  مستقیم

  12/088/300/0  غیرمستقیم  

  39/011/700/0  کل  

  04/061/108/0  کل  عوامل تاریخی

  06/071/109/0کلتبینش مدیری

  04/061/108/0کل  يعوامل اقتصاد

دانشگاه  ةاداردر  نفعانذيمشارکت کیفیت عامل  تأثیرجدول باال،  جیبا توجه به نتا      

است. بنابراین هـر دو   داریو معن میمستقافزاري  سازمانو يافزارمغزراهبردهايدر بر 

یگر، بر اساس الگـوي مفهـومی، راهبردهـاي    .از طرف دشودمیبخش فرضیه فوق تأیید 
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و  ییکـارا  شیافـزا یی؛ و پاسـخگو  تیشفاف شیافزا مستقیم بر پیامدهاي طوربهراهبري 

طوربهشرایط علّی نیز  متغیرهايي اثر دارند. همچنین کار فرآیندهايبهبود ؛ و اثربخشی

 ايزمینـه ایط علّی، شر متغیرهايفوق اثر دارند. همچنین  گانهسهبر پیامدهاي  غیرمستقیم

 تـأثیر راهبـري پیامـدهاي سازمان افزار و مغز افزار بـر   راهبردهاياز طریق  گرمداخلهو 

مستقیم بر هر  صورتبهکه دو راهبرد  دهدمینشان  شدهاصالحمدل  هايیافتهدارند. اما 

کیفیـت  ل عام تأثیرجدول باال،  جیبا توجه به نتادارند. داريمعنیمستقیم  تأثیرسه پیامد، 

 میمسـتق سازمان افزاري ويافزارمغزراهبردهايبر دانشگاه  ةدر ادار نفعانذيمشارکت 

  .شودمیاست. بنابراین هر دو بخش فرضیه فوق تأیید  داریو معن

  گیرينتیجهبحث و 

. این نهاد، کنندمیجوامع ایفا  ۀتوسعنقش بسیار مهمی در پیشرفت و  هادانشگاهامروزه، 

بـالقوه و   هـاي ظرفیـت و  هاموقعیت، هاپیچیدگی، نیازهاقیق محیط و درك با شناخت د

علمـی و   ۀتوسعدر برآوردن نیازهاي  توانندمی، یادشدهبالفعل و تعامل صحیح با شرایط 

نوسـازي   منظـور بههافعالیتفناوري؛ ارتقاي سطح دانش، معرفت و حکمت؛ هماهنگی 

نظـام اقتصـادي، فرهنگـی و اجتمـاعی      جامعه و ایجاد تغییـرات و تحـوالت عمیـق در   

 کنندهتعییناقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، نقشی  هايموقعیتمتناسب با 

بـراي   سـازي زمینـه ایفا کنند. امر مسلم  این است، که ارتقاي علم و فناوري بـر نـوعی   

، اجتماعی، با محیط متکی است. ارتباط تعاملی مؤثر با اوضاع اقتصادي هادانشگاهتعامل 

الزم در سـطح راهبـري    سازوکارفرهنگی و سیاسی کشور از سوي دانشگاه، بدون ایجاد 

و  شـود مـی منفی نیز  پیامدهايموجب  هاتدبیريبیبساچهامکان عملی ندارد،  تنهانهآن 

  اتالف منابع را هم در پی دارد.  

ــري را  ــیراهب ــوانم ــردي دانســت  ت ــراهب ســازي، ، تصــمیم گــذاريسیاســتۀدرزمین

چه کسـانی و بـه چـه میزانـی بایـد       کهاینو مدیریت دانشگاه براي تعیین  گیريتصمیم

، دیگـر بیـان به. داشته باشندمشارکت و در قبال یکدیگر، نهادها و کسان دیگر چه نقشی 
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این عرصه در  آفریناننقشکارکردها و اختیارات  حدودوثغورکنندهتعیینالگوي راهبري 

  و اجرا  است. گیريتصمیم، تصمیم سازي، ذاريگسیاستفرآیندهاي

 نفعـان ذي، نشان داد که پدیده اصلی پژوهش(کیفیت مشـارکت  شدهطراحیمدل پارادایمی 

(کسـکه و همکـاران،   گیردمـی عوامل و شرایط مختلفی قـرار   تأثیردانشگاه) تحت  ةاداردر 

 بنـدي جمعگوي نهایی الگوي پارادایمی و ال هايیافتهشودمی). در این بخش، سعی 1392

، ایـن اسـت کـه کیفیـت     آیـد برمـی شـده طراحـی از مدل پارادایمی  آنچهو تشریح شوند. 

 هـاي بینشقانونی و  بسترهايعوامل علّی:  تأثیردانشگاه، تحت  ةاداردر  نفعانذيمشارکت 

: شـرایط  گرمداخله: عوامل فرا سازمانی و هویت دانشگاه؛ عوامل ايزمینهمدیریتی؛ عوامل 

  .گیردمیو عوامل سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ تاریخی؛ و اقتصادي قرار 

دانشـگاه،   ةاداردر  نفعـان ذي) مهمترین عامـل علّـی بـراي ارتقـاي کیفیـت مشـارکت       1

ــل   بســترهاي ــن عام ــود. ای ــانونی ب ــوقی و ق و  نظــرانصــاحببیشــتر  موردتوجــهحق

ی بخـش کمـی بـود.    ) و حتـ 1392در بخش کیفی(کسکه و همکاران،  کنندگانمشارکت

نانوشته نقش  هايسیاستویژهبهدولت و  هايسیاستقوانین و مقررات عمومی کشور، 

؛ فراهم کـردن امکـان مداخلـه آنـان؛  یـا      نفعانذيمهمی در به محاق کشاندن مشارکت 

 انحصارگرایی. کندمیمصالح دانشگاه  فراهم  برمبنايامکان مشارکت بهینه آنان  عکسبه

اسـت،   تمرکزگـرا -اتتفکـر تـر دقیقیا–هايدولتکه مشخصه  هاشگاهداندر هدایت 

همانند ظرفیت آنان براي تعریف منافع عمومی و ادعاي دفاع از آن، دیرگاهی است کـه  

منـتج   -تمرکزگرایانه هايسیاستانتقاد از  –است. این امر  قرارگرفتهو انتقاد  موردبحث

ف در اتخاذ تصمیمات عمـومی خواهـد شـد.    مختل نفعانذيبر مشارکت بیشتر  تأکیدبه 

این است که اغلب ایـن کشـورها    مؤید، نیز کشورهاسایر  هايدانشگاهمطالعه تطبیقی با 

مشـارکت و   هـاي فرصـت جدیدي را بـراي افـزایش    راهکارهايو  درانداختهطرحی نو 

و  سیاسـتمداران، کارشناسـان دولتـی    فقـط نه(بزرگتر اجتماع هايحلقهبراي  اندیشیهم

برخـی   کهچنان. اندکردهقانونی ایجاد  هايظرفیتدانشگاهی) با استفاده از  نظرانصاحب
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اروپـاي   کشـورهاي ) حتـی در  1392(کسـکه و همکـاران،   اندکـرده از پژوهشگران ادعا 

 کشـورهاي نظام سیاسی، اداري، اقتصادي در بین  متمرکزتریناز  1990شرقی که تا دهه 

را نیز دارا بودنـد،   تمرکزگراییاي تمامی لوازم و ابزار اجراي جهان برخوردار و البته دار

را  آفرینـان نقـش و مشـارکت بیشـتر    تمرکززدایـی آن نظـام،   پـذیري آسـیب با توجه بـه  

پژوهشـگران   زعـم . انـد دادهبیشتري در دستور کار خود قرار  نسبتاًو با شتاب  وضوحبه

دانشگاه این اسـت کـه انجـام     ةادار در تکثرگراییاز مطالعات تطبیقی در مورد  گفتهپیش

 نهادهايایجاد  زمانهماین مهم معادل است با ایجاد یک فهم و باور عمومی آگاهانه، و 

یـا   غیردولتیصورتبههدفمند در سطح ملی(براي نمونه سیاست پژوهی در سطح ملی 

تخصصــی در ســطح دانشــگاه(براي نمونــه  واحــدهايتضــمین کیفیــت)؛ یــا  نهادهــاي

علمـی و توسـعه    هـاي بدنـه رصد دانشـگاهی)؛   واحدهايدانشگاه پژوهی یا  واحدهاي

سـازي فراهم، گفتهپیشاست. اولین قدم براي تحقق موارد  هاآنمشارکت و همفکري با 

در بخش کیفی براي - شوندگانمصاحبهکه  گونههمانحقوقی و قانونی است.  بسترهاي

سـازي فراهم)، 1392سکه و همکاران، خود اظهار داشتند(ک هايمصاحبهدر -مدل تعیین

 حـدودوثغور ؛ تعیـین  نفعانذيتحقق: شفافیت نقش  منظوربهحقوقی و قانونی  بسترهاي

، همخـوانی و  سـازي روانتنسـیق امـور بـین آنـان؛      سـازوکارهاي ؛ آفریناننقشکارکرد 

وجــود ســازگاري قــوانین و مقــررات و انســجام مبــانی فکــري پشــت آن؛ اطمینــان از 

  .  پذیردمی، صورت نفعانذينیاطالعات ب وبرگشترفتدرزمینۀيراهبرد هايبرنامه

دانشـگاه،   ةدر ادار نفعـان ذيبـر کیفیـت مشـارکت     مـؤثر ) یکی دیگر از عوامل علّـی  2

کـه در   گونـه همـان بـود.   دانشگاهراهبريدر عرصه  نفعانذينشیو ب هاتجربه، هاکنش

ایـن   هـاي مؤلفـه )، 1392که و همکاران، شده است(کس تأکیدبخش کیفی این پژوهش، 

و  عالیآموزشالگوهايبا  عالیآموزشيکنش گران عرصه راهبر ییآشناعامل، ناظر بر 

ينظـر  یمبـان بـا   نفعـان ذي، و از طرف دیگر آشـنا سـازي   طرفازیکهاآزمودهستیز

، عمـل حـوزه   سـه میـان سـنخی همو هماهنگی و  آنانمدیریتیيریادگ؛ یعالیآموزش
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،  اما تـا حـد   لزوماًاگرنه. شودمی؛ حاصل عالیآموزشمتولیان ، از سويو قانون ندیشها

و مـدیریتی   دیگرپـذیري یـک نظـام گفتمـانی اقنـاعی؛      شـدن بـاب زیادي این مبحث با 

مترادف است. عالیآموزشدر عرصه راهبري  ايحرفهیادگیرنده و 

ـ ، شـوندگان مصـاحبه ازنظرهویت دانشگاه، عامل دیگري بود که ايزمینه) عامل 3  ۀزمین

یکـی از   عنوانبه. این عامل کندمیدانشگاه را فراهم  ةاداردر  نفعانذيارتقاي  مشارکت 

). 1392قرار گرفت(کسـکه و همکـاران،    تأکید، در مدل پارادایمی مورد ايزمینهشرایط 

عملی برخوردار  وارد نشد، اما از پشتوانه علمی و تأییدياین عامل در مدل  کهآنرغمبه

 هـاي حـوزه و در درون  انـد تخصصو  ساالريدیوانمتشکل از عناصر  هادانشگاهاست. 

تخصصـی مطابقـت    هـاي سازمانو تا حد زیادي با  کنندمیفعالیت  ايیافتهسازمانقویاً 

 هـاي ویژگـی ، باید واجد عالیآموزشمؤسساتقلمرو خرد  طرفازیک، بنابرایندارند. 

باشند. از طرف  دیگر، تحوالت درون آن حوزه، با قلمرو کالن دولـت   علمی و مدیریتی

در فصل دوم مشـاهده شـد کـه از مفـاهیم سـنتی       ارتباطدراینو اجتماع نیز پیوند دارد. 

هم  جدیدتريمنظرهاياست و  شدهگرفتهفاصله  عالیآموزشمرتونی در مورد استقالل 

گـرا   مأموریـت نشگاه نمایان شده اسـت.  استقالل دا درزمینۀ نقش دولت و هم  درزمینۀ 

آمـوزش، پـژوهش و    درزمینـۀ شدن دانشگاه؛ گذار دانشگاه از پارادایم عرضـه محـوري   

ملی و محلی  هايبرنامه؛ ایفاي نقش درخور در تقاضامحوريخدمات علمی به پارادایم 

 دهدهنـ تشـکیل است که  هاییمؤلفهازجملهشدن این نهاد،  ايشبکهاز سوي دانشگاه؛ و 

، استقالل علمی، هادیدگاهاست. پیامد این  تأثیرگذارمحوري  ةپدیداین مقوله است و بر 

اداري، مالی، تشکیالتی، استخدامی دانشگاه و همزمـان بـا آن پاسـخگویی ایـن نهـاد و      

  و شفافیت است.   اثربخشیبراي کارایی،  نفعانذياطمینان بخشی به 

علمـی   هايبدنه؛ دولت؛ و مدیریت دانشگاه با تیباالدس) توجه به ارتباط بین نهادهاي 4

سـازي فـراهم ، در کنندگانمشارکتزعمبهدیگري بود که  ايزمینهو مدیریتی، از عوامل 

دانشـگاه نقـش دارد(کسـکه و     ةاداردر  نفعـان ذيارتقـاي کیفیـت مشـارکت     هـاي زمینه
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 داریو پا ری، فراگمندنظامکنشیهموجود ، نظرانصاحبهايایده). برابر 1392همکاران، 

 هـاي بدنـه ینشـ یامکان مشـارکت ب و همچنین،  دانشگاه یتیریو مد یعلم هايبدنهنیب

در درون و بـرون   يسـاز  میو تصم گیريتصمیمندیدر فرآ علمیهیئتيو اعضا یعلم

نقـش  وزارت علـوم، بـر    ویـژه بـه و از طرف دیگر، تمرکز دولت و  طرفازیکدانشگاه

ی عاملی است کـه  بانیو پشت تیفیک نی، تضماتاعتبار صیتخص ايهزمیندر  يگر لیتسه

  اصلی این پژوهش را فراهم آورد. ةپدیدتحقق  هايزمینهتواندمی

توسـعه کشـور    هـاي برنامـه یکی از اهداف اصـلی  ،اقتصاد  شدن بنیاندانشکهاکنون) 5

و توســعه  رشــد اســتیو اهــداف س عــالیآمــوزشنظــام  نیارتبــاط بــ اســت، 

آن نیز  نفعانذيبر این مبنا، ارتباط بین دانشگاه و . شودمیترواضحازپیشبیش،ياقتصاد

 دیـ جد يهـا يورافنـ دانش، علوم و گسترش ب شود. لزوم یترک تنیدهدرهمو  ترگسترده

هر دو بخش عمومی و بازار را در  گذاريسرمایهکه باید  است یاتیعرصه ح کی، یعلم

، نیروي انسانی زاتیتجه تأمیندر جهت  دولتیحاکمیتبر  نقش  تأکید. باشد داشتهپی 

کند. بـر  مداخله  سوءتفاهمرا دچار  باالدستینهادهايو بسترهاي حقوقی نباید دولت و 

  .باشندو مانند آن  عالیآموزشعام  هايسیاستباید به دنبال  نهادهااین مبنا، این 

زار تقسـیم شـدند. در مـتن    راهبري، به دو بخش مغز افزار و سـازمان افـ   راهبردهاي) 6

مکـرراً   شـوند مـی اداره  تريقويصورتبهکه  هاییدانشگاه، افزایش استقالل هامصاحبه

تأکیـد بهترین گزینه براي تحقق اهداف فوق در اغلب تحقیقـات پیشـین مـورد     عنوانبه

 باهـدف ، اصالحات راهبـري بایـد   بنابراین). 1392است (کسکه و همکاران،  قرارگرفته

مشورتی و راهبـري مشـارکتی و    هايهیئتزمانهمو  هادانشگاهرهبري اجرایی  تقویت

 هـاي نظـام اسـتراتژیک،   هـاي برنامـه بـا لـوازم مدیریتی(   هـا دانشـگاه تجهیز  حالدرعین

؛ هـا شـاخص مـدیریتی)، و   افزارهـاي نرمتضمین کیفیت)، ابزارها ( هاينظامحسابرسی، 

وارد، تغییـر و اصـالح دانـش، بیـنش و رفتـار      صورت گیرد. البته مقدم بر تمامی این مـ 
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 عالیآموزشاز طریق آشنا سازي آنان با تجارب زیسته  نفعانذيو  عالیآموزشمتولیان 

  نوین، ضروري است. ساختارهايو  هاچارچوببراي آمادگی پذیرش 

بـود کـه در مـدل     گـر مداخلـه ) شرایط فرهنگی و اجتمـاعی، یکـی دیگـر از عوامـل     7

مـدل نهـایی ورود پیـدا نکـرد. توجـه بـه کـارکرد         ۀود داشت اما در معادلپارادایمی وج

کلیدي درون جامعه مدنی ملی و محلـی و   هايبخشیکی از  عنوانبهاجتماعی دانشگاه 

و رسـالت اجتمـاعی دانشـگاه از     کارکردهاآن ضروري است.  نفعانذيتعامل گسترده با 

نهادي عاقل و بالغ، بـر   عنوانبهه دانشگاه و از دیگر سو، اعتقاد و اعتماد جامعه ب سویک

به  نفعانذي. نگاه گذاردمیتأثیرآن  ةدر ادار نفعانذيکیفیت مشارکت  ویژهبهراهبري و 

به نسـبت   تريعاماین نهاد و خواست آنان، بستر  کارکردهايدانشگاه، طرز تلقی آنان از 

دانشـگاه   ةاداردر  نفعـان ذيبـراي راهبـري و کیفیـت مشـارکت      ايزمینهشرایط علّی و 

ابـزار توسـعه در مقابـل ابـزاري بـراي قـدرت،        مثابهبه. نگرش به دانشگاه کندمیفراهم 

سیاسـی یکسـان    پـذیري جامعهابزاري براي  عنوانبهثروت و منزلت، یا نگاه به دانشگاه 

ر منظو کهدرحالیدارد  گراتوسعهنگرش اولی بیشتر خواستگاهی  کهآننیست. امر مسلم 

ایـن دو   تـأثیر اسـت.   تمرکزگرایانـه و  انحصـارگرا مشربی  بازتولیدنگرش دوم، تولید یا 

دانشـگاه در دو سـر    ةاداردر   نفعـان ذيهدف بر راهبري دانشـگاه و کیفیـت مشـارکت    

  .  طلبدمیراهبري مخصوص به خود را  ةشیوو هر یک  گیرندمیمقابل یک طیف قرار 

دانشــگاه،   ةدر ادار نفعــانذيیــت مشــارکت  ارتقــاي کیف  راهبردهــايۀدرزمینــ) 8

ــار  شــوندگانمصــاحبه ــیاظه ــتندم ــه  داش ــهک ــان ــیوهتنه ــايش ــخگویی  ه ــنتی پاس س

) باید پیرو شود بلکه براي احتـراز  هادانشگاه(ازجمله انتخابی شدن روساي ساالرانهمردم

در  ازيسـ شـبکه دانشگاه تسلط دارنـد، بایـد    موردنیازکه بر منابع  نفعانیذياز هژمونی 

درون و برون دانشگاه و مکانیزم هاي هـدایت شـبکه فـراهم شود(کسـکه و همکـاران،      

بـراي تعـادل قـواي بیشـتري بـین       بسترسـازي ). این امر به ایـن معنـا اسـت کـه     1392

مشارکت بیشـتر در طـرح    درنتیجهراهبري؛ دموکراسی نظارتی بیشتر؛ و  اندرکاراندست
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بیشـتري فـراهم    طـراز هـم و  ترمتنوع، متعددترنتأثیرگذاراعمومی از سوي  هايسیاست

، دامنه بیشتري از بازیگران و تعامالت ظهور یابند و دولت مرکـزي بیشـتر   درنتیجهشود. 

را داشته و کمتر نقش هدایت مستقیم را بـه عهـده گیـرد. نقـش بـارز       تأثیرگذارينقش 

 نهادهـاي مزمان نیازمند حضور ه» مشترك«هايسیاستتسهیل روابط است.   تنهادولت

یک محصـول مشـترك    تولیدکنندگانعنوانبهدیگر  غیردولتیاجرائی اصلی و بازیگران 

صـنفی در دانشـگاه نظیـر شـوراي مرکـزي       نهادهـاي است. این به معناي احیاي مجدد 

در مـدیریت   سـاالرانه مـردم سـازوکارهاي است. در درون دانشگاه نیـر بایـد    هادانشگاه

  .شودمیترپررنگعلمی  يهابدنهدانشگاه و شرکت 

پیشنهادها

 هـایی پژوهشپژوهش و ب:  هايیافتهپژوهش در دو بخش الف: بر اساس  هاپیشنهاد  

  شودمیبراي آینده ارائه 

  پژوهش هايیافتهالف) پیشنهادهاي عملیاتی بر اساس 

در  گـذاري سیاسـت پـژوهش چنـدین رهنمـود بـراي اقـدام و       هـاي یافتـه بر اساس 

  :شودمیدانشگاه بیان  خصوص راهبري

هـا و  مبنایی براي تـدوین برنامـه   عنوانبهالگوي مفهومی پیشنهادي این پژوهش  -1

راهبري دانشگاه، در دانشگاه دولتی وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و      هايفعالیت

  قرار گیرد؛ مورداستفادهفناوري 

یجـاد مرکـز دانشـگاه    نسـبت بـه ا   شـود میتوصیه  هادانشگاهبه روسا و متولیان  -2

و مآال ارتقـاي مشـارکت    گذاريسیاستمستقیمی بر سیاست پژوهی و  تأثیرپژوهی که 

  دانشگاه دارد، اقدام نمایند؛ ةاداردر  نفعانذي

و الزامات حقوقی و قانونی گردش آزاد اطالعـات   بسترهاسازيفراهمنسبت به  -3

  و اسناد در سطح ملی و سطح دانشگاه اقدام شود؛
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در  عـالی آمـوزش ۀدرزمینـ نسبت به ایجاد مرکز سیاست پژوهی  شودمیتوصیه -4

یا –و تحت نظارت کلی دولت که با همکاري انجمن  غیردولتیصورتبهسطح ملی که 

  اداره شود، اقدام شود؛ عالیآموزش-هايانجمن

دانشگاه)،  ةاداردر  نفعانذيمحوري پژوهش (کیفیت مشارکت  ةبا توجه به پدید -5

 مؤلفـه تـرین کلیديو  ترینمهمعنوانبه، ساختار مشارکت کنندگانمشارکتکه از سوي 

، اعم از صـنعتی،  غیردولتیهايبخشاست، افزایش مشارکت  شدهعنوانفرآیند راهبري 

  قرار گیرد؛ موردتوجهخدماتی و... 

نی حقوقی و قـانو  بسترهاياز شرایط علّی؛ عامل  آمدهدستبههاي در بین مقوله -6

مستقیم  تأثیرمحوري پژوهش  ةپدیدبیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده که بر 

در ایـن مقولـه بـه اختیـارات      موردبحـث موضـوع   تـرین مهـم کـه ایـن دارد، با توجه به 

 هـا دانشگاهمتولی تخصیص منابع عمومی به  هايدستگاهامنا، وزارت علوم و  هايهیئت

در  هـا دسـتگاه : شفافیت نقش ایـن  اوالًص این است که لذا پیشنهاد مشخ شودمیمطرح 

 هادانشگاه: همانند قانون برنامه چهارم توسعه بودجه ثانیاًقوانین و مقررات رعایت شود؛ 

پـارادایم   برمبنـاي امنـا   هـاي هیئتکارکردهاي: در ترکیب اعضا و ثالثاًکمک تلقی شود؛ 

و وزارت علوم  عالیآموزشساختار  اًرابعاستقالل و پاسخگویی این نهاد بازنگري شود؛ 

نقـش کلیـدي آن وزارت در قـانون اهـداف، وظـایف و تشـکیالت آن وزارت        برمبناي

برنامه چهارم و پنجم، مـورد   هايقانونمندرج در  هادانشگاهو نقش استقالل  طرفازیک

تجدید ساختار قرار گیرد. در این تجدید ساختار، تمرکـز حـوزه سـتادي آن وزارت بـر     

شـده پذیرفتـه یـک اصـل    عنوانبههادانشگاه، پشتیبانی و هماهنگی گذاريسیاستمور ا

  قرار گیرد؛     مدنظر

نهـادي بـالغ، مرکـز     عنوانبهاعتماد و اعتقاد به دانشگاه «با توجه به اینکه راهبرد  -7

در مقولـه مربـوط بـه راهبردهـاي مغـز افـزاري،       » تجمع عقالنیت و خرد متصل جامعه

 هـاي کارگـاه ار عاملی را به خود اختصاص داده است در این زمینه برگـزاري  بیشترین ب
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بـراي   هـا رسـانه از طریـق   هـایی برنامـه و نیز  اندیشیهمآموزشی؛ سمینارها و جلسات 

  مخاطبین برگزار و اعتماد اجتماعی به دانشگاه جلب شود؛

نهادهـایی صنفی در سطح دانشگاه و سطح ملی یا احیاي  نهادهايتأسیسامکان  -8

، فـراهم شـود. ایـن    هـا دانشـگاه موجود بودند نظیر شوراي مرکـزي   قبالًکه  دستازاین

و  هـا سیاسـت و پـایش   گـذاري سیاسـت سیاست پژوهی،  درصحنهامکان حضور  نهادها

  اقدامات اجرایی را داشته باشند؛

 کـه اینتضمین کیفیت در سطح ملی بدون وابستگی دولتی ولو  نهادهايتأسیس-9

اداره آن؛ نحـوه   سـازوکارهاي اعتبـار شـوند و    تـأمین بودجه عمومی  هايکمکمحل از 

کشـور؛   نهادهـاي ، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و سـایر     هـا دانشگاهتعامل آن با 

این نهاد بـر منـابع،    هايارزیابینتایج  تأثیراجرایی نظرات و تصمیمات آن؛  هايضمانت

  در قوانین و مقررات فراهم شود؛ دانشگاه؛ و... هايسیاستمدیریت و 

دانشـگاهی حـداقل در بخـش علمـی و آموزشـی       هـاي مدیریتانتخابی شدن  -10

  قرار گیرد؛ هادانشگاهدر دستور کار  مجدداً

 هــايشــیوهآن  تبــعبــهانجــام ایــن مهــم و  هــايشــاخصارزیــابی عملکــرد و  -11

 سـازوکارهاي دي و هاي مختلف چه در سطح فـردي، میـانی و نهـا   زمینهدرپاسخگویی 

دانشگاه  قرار گیرد. بر این مبنـا، ارزیـابی    وعالیآموزشتشویقی مربوطه در دستور کار 

عرصـه   آفرینـان نقـش تـرین اصـلی عنوانبههادانشگاهامنا و روساي  هايهیئتعملکرد 

  ؛      شودمیراهبردي مصوب، پیشنهاد  هايبرنامهو  هاسیاستبرمبنايراهبري دانشگاه، 

سـعی و خطـا و  سیسـتم     برمبنـاي گیـري تصـمیم آنارشی سازمانی برآمـده از   -12

بـدان اشـاره شـد. جـا      هامصاحبهدر ایران، از مواردي بود که در  عالیآموزشايجزیره

، اجماع بـر  راهبردهادارد در جهت رفع این نقیصه اقدامات مقتضی به عمل آید. یکی از 

  باشد؛ تواندمیعالیآموزشدر سطح نهادي عالیآموزشهايسیاستسر 
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آهنین دولتـی در ایـران    تمرکزگراییبه  شوندگانمصاحبه، هامصاحبهدر جریان  -13

). آنـان  1392است، اشاره کردند(کسـکه و همکـاران،    شدهنهادینهتاریخی  صورتبهکه 

 تـأثیرات بوده و بر راهبري دانشگاه نیـز   عالیآموزشمعتقد بودند این مقوله مانعی براي 

 نهادهـاي و تقویـت   تأسـیس که تفـویض اختیـار و    شودمیمنفی گذاشته است. پیشنهاد 

قرار گیـرد. از   عالیآموزشدر دستور کار مطالعات  ايمنطقهاستانی و  صورتبهراهبري 

و گردش اطالعات و تجربیات در بین  هادانشگاهتخصصی  هايشبکهطرف دیگر ایجاد 

  ؛شودمیپیشنهاد  هاشبکهاین 

 عـالی آمـوزش مالیـه   تـأمین که بیشترین نقـش را در   هاخانوادهدر حال حاضر  -14

دولـت   کـه درحـالی . در مقابل، دارندعهدهدارند، کمترین نقش را در راهبري این نهاد بر 

او  داروامبیشتر خـود را   هادانشگاهکه نقش باز تخصیص منابع عمومی را بر عهده دارد، 

در  هـا خانوادهدر جهت مشارکت بیشتر  نمایدمی. پیشنهاد یندنمامیپنداشته و به آن اتکا 

بـر ایـن پدیـده، مداقـه بیشـتري       تأثیرگـذاري آن  سـازوکارهاي و  عالیآموزشراهبري 

  صورت پذیرد.      

  آتی هايپژوهشب) پیشنهادهایی براي 

مختلف پـژوهش شـامل شـرایط علّـی،      هايبخشدر  آمدهدستبههر یک از عوامل  -1

، پدیـده محـوري، راهبردهـا و پیامـدهاي راهبـري      گـر مداخلـه ، شرایط ايینهزمشرایط 

  قرار بگیرد؛ تريمبسوطو  تريدقیقو بررسی  موردپژوهشمجدداًدانشگاه 

جداگانـه   صـورت بـه توانـد مـی در مدل مفهومی پژوهش  شدهارائههر یک از روابط  -2

  و پژوهش قرار گیرد؛ موردبررسی

براي راهبري دانشگاه؛ هر یک از ابعاد ساختار راهبري ؛  شدهلحاصبا توجه به ابعاد  -3

یـک پـژوهش    عنـوان بـه توانـد میعالیآموزشالگوي فکري و الگوي عملیاتی مدیران 

  قرار گیرد؛ تريدقیقموردبررسیمستقل 
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غیــرازبــهموضـوع پــژوهش حاضــر بــا تعـداد نمونــه بیشــتر یــا در جامعـه آمــاري     -4

غیردولتـی هـاي دانشـگاه وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري یـا    وابسته به  هايدانشگاه

  قرار گیرد. موردپژوهشغیرانتفاعی

امنـاي هیئـت اعضاي  ازجملهتريمتفاوتهاينمونهاین پژوهش در جامعه آماري و  -5

تکرار شود.   هادانشگاه
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