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 چکيده
 دارها چگونگي که است( عتف) فناوري و تحقيقات، علوم وزارت، ايران عالي آموزش نظام ارکان از يکي
 ييالگو، خوب حکمراني. رددا کشور عالي آموزش نظام کليت کيفيت در مستقيمي نقش، آن هدايت و

 کمک، شورک در علم ساحت کيفيت ارتقاء به ايبايسته و مؤثر نحو به بتواند علوم وزارت که دهدمي ارائه
 و مطالبات عظيم خيل پاسخگوي، عالي آموزش فعلي نظام، نظرانصاحب از بسياري ديدگاه از. کند

 هدف لذا. نيست (جامعه و دولت، کارفرمايان، دانشجويان از اعم) عالي آموزش نفعانذي هايخواسته
، اننفعذي انتظارات و نيازها به پاسخ براي عتف وزارت در خوب حکمراني الگوي تدوين، پژوهش اين

 ينکورب و اشتراوس سيستماتيک پژوهش طرح و تئوري گراندد روش، حاضر بررسي در. استبوده 
 مرانيحک موجبات ترينمهم ايران در، پژوهش اين يپارادايم الگوي طبق. است گرفته قرار مورداستفاده
 با عوامل -2، وزارتي برون ابعاد -3، وزارتي درون عوامل -4: از اندعبارت علوم وزارت در نامطلوب

 پژوهش اين سياستي پيشنهادهاي از برخي .علم هُوَ ما به علم منزلت و ارج فقدان -1 و نفعانذي منشأ
 وبخ حکمراني به باورمندي، محوري ذينفع مقتضيات با منطبق علوم وزارت قانون اصالح: از اندعبارت

، اياتشک پيگيري و خواهي تظلم قوي نهادهاي ايجاد، علوم وزير انتخاب معيار عنوانبه محوري ذينفع و
 و معناسازي و گفتگويي فضاهاي بسط و عالي آموزش خارجي و داخلي نفعانذي هايتشکل آزادي
 .عالي آموزش نفعانذي بين مشورت و کرف ميزهاي ايجاد

علوم وزارت، عالي آموزش کيفيت، مداري ذينفع، عالي آموزش حکمراني :کليدي هايواژه
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 مقدمه
، است اصلي موضوع يک به شدنتبديل حال در عالي آموزش حکمراني، معاصر دوران در

. دانشده مواجه مختلفي نظرات و هاايده با دولتي عالي آموزش هاينظام بازسازي چراکه
 ابلمق در بيشتر استقالل جوياي دولتي عالي آموزش مؤسسات از برخي، مثال براي
 خشيبتنوع دنبال به مؤسسات اين، حالدرعين. هستند دولتي هايسازمان و گذارانقانون

. ندهست نوآوري و منابع تأمين ظرفيت افزايش و موقوفات جذب و خود مالي منابع به
 وجود، دانشگاه اداره بروکراتيک هايمکانيسم دليل به، عالوهبه(. 3005، 4لي و کاپلين)

 کمرانيح که سؤال اين، جامعه در بيشتر هاينقش ايفاي انتظار نيز و بيشتر نفعانذي
 مطرح ريتبرجسته شکل به، اخير ساليان طي، باشد بايد چگونه عالي آموزش و دانشگاه

 (.3040 ،3ميتِرل و هِنراد) است شده
 و تحقيقات، علوم وزارت و عالي آموزش نظام که گفت توانمي، ارتباط همين در
 تاس کشور هايوزارتخانه و هابخش( ترينمهم نگوييم اگر) ترينمهم از يکي فناوري
 مسئوليت حوزه در بايستي و دارد عهده به را کشور استعدادهاي پرورش درواقع چراکه
 اساس بر. بگيرد شکل نوآور و خالق هايذهن، آن در که دباش محيطي ساززمينه، خود
 مصوب( عتف) فناوري و تحقيقات، علوم وزارت تشکيالت و وظايف، اهداف قانون
 و تحقيقات، علوم توسعه: ازجمله هاييمأموريت و اهداف داراي، وزارتخانه اين، 4262
؛ دوستي معل فرهنگ تقاءار و خالق فکر ترويج و تتبع و پژوهش روحيه تقويت و فناوري
 يازهاين و استعدادها، هاقابليت شناسايي؛ کشور فني و علمي، آموزشي موقعيت اعتالي
 .است کشور فناوري و پژوهش
 وجود ايران عالي آموزش نظام در که ابزارهايي آيا که است اين اساسي مسئله، حال

 تحقق براي( مديريت عمالاِ روش و مقررات و قوانين، بودجه، شوراها، هاسازمان) دارد
 ؟است مناسب هامأموريت و اهداف اين

، 2کارنگي) است عالي آموزش حکمراني ابعاد ترينمهم از يکي کيفيت، عالوهبه
 ضعيف و نامطلوب حکمراني تبعات از يکي، ديگرعبارتبه (.3042، 1ليگاتنه) و( 3006

 جامان. کرد مشاهده توانمي مختلف کشورهاي عالي آموزش هاينظام پايين کيفيت در را
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 تربيت و دانش کردن کاربردي، توليد، انتقال در عالي آموزش سترگ مأموريت
 شهرونداني تحويل و وربهره و کارآفرين، روزآمد، فرهيخته، خالق آموختگانيدانش
 و هاسياست اجراي درگرو، جامعه رجوع مورد و پاسخگو، پرسشگر، آهنگپيش

 سطح سه در حکمراني گستره ازآنجاکه(. 4261، کياني) است يتکيف تضمين فرآيندهاي
 مستقيماً حکمراني عملکرد لذا، است ساري و جاري اجرا و مديريت، سازماني رهبري

 .گذارديم تأثير عالي آموزش نظام يک يا و عالي آموزش موسسه يک کيفيت وضعيت بر
 کميت و يفيتک تعيين در اساسي نقشي 4گيريتصميم کيفيت، ديگر سوي از

 کيفيت که است فرايندي 3خوب حکمراني. دارد سازمان يک نهايي بروندادهاي
 هاسازمان يا جوامع، طريق آن از و دهدمي قرار خود توجه مرکز در را گيريتصميم

 گيريتصميم فرايند در کساني چه کنندمي مشخص و کرده اتخاذ را خود مهم تصميمات
 يدتأک باور اين بر خوب حکمراني. رسانند انجام به را دخو وظيفه چگونه و شوند وارد
 قتحق براي روزافزوني طوربه( عالي آموزش بخش مثالً) بخش يا سازمان يک که دارد

 وابسته خود نفعانذي به، موردنظرش اداره الگوي تحکيم و هاسياست اجراي، اهداف
 انسازم بودن دارا ايجامعه هر در يافتهتوسعه عالي آموزش وجود نشانگان از يکي. است
 حکمراني هايويژگي داراي و عالي آموزش بخش به مربوط بسامان وزارتخانه و رسمي
 .است خوب

در بين معاني با حيطه مبسوط و يا محدودي که براي ، دانيل کافمن و همکاران
را برگزيدند و آن را چنين تعريف کردند: حکمراني  ايميانهحکمراني وجود دارد راه 

. شودميقدرت در جامعه اعمال  هاآن وسيلهبهو نهادهايي که  ورسومآدابعبارت است از 
 هاتدول هاآن وسيلهبهفرايندهايي که  –الف  :گيردبرميسه جنبه را در ، اين اعمال قدرت

ي براي اتخاذ و اجرا هادولتتوانايي و ظرفيت  -ب .شوندمينظارت و جايگزين ، انتخاب
احترام گزاردن به شهروندان و نيز کيفيت نهادهايي  -پ و  لم و درستسا هايسياست

، 2کافمن و همکاران) گيردميتعامالت اقتصادي و اجتماعي صورت  هاآنکه از طريق 
ن بينند. بر ايمديريتي مي هايروشو  هارويهبعضي محققان حکمراني را از منظر (. 3040
را اجزاي حکمراني  6هاي اداريو فعاليت 2مديريت، سازماني 1رهبري توانمي، اساس
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، مديريت به نظارت، راهبردي سازمان است وسويسمتبيانگر ، دانست. رهبري سازماني
اجرايي به اجراي  -اداري  هايفعاليتو  پردازدميسازماني و اثربخشي  پاسخگويي

يک ، سه قلمرو بين اين تواننمي، حالبااين(. 3003، 4ريد و همکاران) گرددبرمي هارويه
اني تواند بر مکانيزم حکمرفرايند مديريت خود مي مثالً چراکه، مرز و تمايز قاطع قائل شد

 ،فردي گانهنهمفهوم حکمراني در سطوح ، طورمعمولبه، از ديگر سو بگذارد. تأثير
 و بررسيقابلجهاني  و ايمنطقه، ملي، يبخش، شهري، روستايي، سازماني، خانوادگي
 ت.اعمال اس

حکمراني آموزش عالي اشاره به تخصيص قانوني ، طبق تعريف، در آموزش عالي
اجرايي  دانشگاه و ساختارهاي متنوع هايگيريتصميمدر بين ساختارهاي متنوع  3قدرت

منافع عمومي  اداره کردن دانشگاه دارد. هدف حکمراني آموزش عالي مرتبط کردن و
خص کردن مرزهاي اقتدار در نظريه و عمل و مش هاستآنمشترک و درک و فهم اهداف 

 ستابر چه چيزي  هاتصميمچه کسي بايستي تصميم بگيرد و تمرکز اينکه است. 
، OECDيا  1اقتصاديسازمان همکاري و توسعه (. از ديدگاه 3042، 2داويدوويچ و آيرام)

روابط و فرايندهايي که ، عبارت است از مجموعة ساختارهاآموزش عالي حکمراني 
 اجرا و بازنگري، آموزش عالي تدوين هايسياست، آن در سطوح ملي و سازماني واسطههب

، اي است شامل چارچوب قانونيشبکه پيچيده دربرگيرندهشوند. حکمراني مي
نحوة تخصيص مالي براي ، با کل سيستم هاآنمؤسسات و نحوة ارتباط  هايويژگي

هزينه کردن و نيز  هايروشمورد  در هاآنشيوه پاسخگويي ، آموزش عالي مؤسسات
سازمان ) گذاردميهاي رسمي و روابطي که رفتارها را هدايت کرده و بر آن اثر ساختار

 عنوانبه تواندميهمچنين  آموزش عالي(. حکمراني 3006، اقتصاديهمکاري و توسعه 
 تيسؤاالدر تحقق اهداف مشترک سازماني درک شود. حکمراني به 2 کاربرد کنترل جمعي

 و در مورد چه چيزي تصميم گيردميچه موقع تصميم ، گيردمينظير چه کسي تصميم 
و  6حکمراني همچنين مرتبط است با ظرفيت سازماني براي تغيير .دهدميپاسخ ، گيردمي

                                                                                                                                        
1. Reed & et al. 

2. legal allocation of power 

3. Crişan, A. & Enache, R. 

 

 

4. The Organisation for Economic Co-

operation and Development - OECD 

5. exercise of collective control 

6. institutional capacity to change 
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مورا ) يسازمانبراي پاسخگويي به نيازهاي  هاسبکو  هاروش موقعبهنيز تغيير مناسب و 
 (.3006، 4و وي يِريا

از سوي مسئوالن وزارت علوم هم اعالم شده ، البته لزوم توجه به حکمراني خوب
تحقيقات و فناوري ، علوم وزارتفرهنگي وقت معاون  ضياء هاشميدکتر  چراکه، است

و  استضرورت نظام آموزش عالي  يکحکمراني خوب در آموزش عالي  بيان داشت:
گاه پايبندي دانش درگروعلم و دانش  موفقيت نظام آموزش عالي در کشور ما براي توليد

مردم و ، دانشگاه بايد در برابر جامعه کهاينبه اصول و حکمراني خوب است؛ يعني 
، هاشمي) باشدمتکي به مشارکت دانشگاهيان و دانشجويان  و نهادهاي مدني پاسخگو

ن اي خواهافزاينده طوربه هادولت، با توجه به مشکالت مالياز سوي ديگر  .(4261
لي ما تأمين. منابع اندشده آموزش عالي پذيرش پاسخگويي و تعهد بيشتر از سوي

 يآموزش عالجديدي وارد حکمراني  نفعانذيمنافع ، درنتيجهو  همتنوع گشت هادانشگاه
و خواهان پاسخگويي آموزش مدعي ، از مخاطبان تريبزرگگروه ، ديگرعبارتبهشد. 
 (.3040 ،رلنراد و ميتِهِ) اندشدهعالي 
 رينتمهم مرتبط است؟ آموزش عالي حکمرانينظامات آموزش عالي با چرا کيفيت اما 

پاسخگويي يکي از  چراکه. دليل آن عبارت است از افزايش پاسخگويي آموزش عالي
ارتقاء  ابزار اصلي بهبود و مثابهبهحکمراني ، بنابراينعناصر اصلي حکمراني خوب است. 

زوال و کاهش ، عالوهبه (.3040، رلنراد و ميتِهِ) کندميل کيفيت در آموزش عالي عم
کيفيت در نظامات آموزش عالي ممکن است ناشي از فقدان عوامل زير باشد: هيات علمي 

ي و حکمران اثربخشي داخلي و خارجي دانشگاه، منابع مالي و فيزيکي الزم، شايسته
 (.3041، 3)عبداهلل و پياليمناسب 

و  وريبهرهحکمراني خوب را الزمه افزايش ، جهاني اقتصادمجمع ، از سوي ديگر
 هايؤلفهمو آموزش عالي را نيز يکي از  داندميافزايش کيفيت ، درنتيجه و پذيريرقابت

(. حکمراني خوب 3042، 2مجمع جهاني اقتصاد) کندميقلمداد  پذيريرقابتبر  تأثيرگذار
اجرا و ارزيابي آموزش عالي ، گيريتصميم، در آموزش عالي بدين معني است که رهبري
 صورت گيرد. نفعانذيبايد با مشارکت و همفکري بين مسئوالن و 

                                                                                                                                        
1. Mora, J. G. & Vieira, M. J. 
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3. world economic forum 



 2379 تابستان/ 12ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   21

 

مختلف مطالعاتي يافته  هايحوزهاصطالحي است که کاربرد روزافزوني در ، 4نفعانذي
خواستار آن است که يک ، 3مفهوم سود سه وجهي، در ادبيات توسعه پايدار مثالًاست. 

نکه فقط به باشد تا اي پذيرمسئوليتخود  نفعانذيبيشتر در مقابل ، زمانشرکت يا يک سا
و  مستقيم طوربهاشاره به کساني دارد که  نفعانذيخود توجه کند.  2مالکان و سهامداران
. بر گيرنديمعملکرد آن سازمان يا شرکت قرار  )منفي يا مثبت( تأثيريا غيرمستقيم تحت 

ايستي ب، در جهت کسب موفقيت بلندمدتنگاه يا سازمان يک ب، نفعانذياساس نظريه 
ينکه ا جايبه، قلمداد کند نفعانذيبراي برآوردن منافع و عالئق تمامي  ايوسيلهخود را 

 (.4263، روشن) باشدفقط به فکر حداکثر کردن سود سهامداران و مالکان قانوني خود 
 هايفعاليتکه از  هاييسازمانو  هاگروه، از افراد اندعبارتآموزش عالي  نفعانذي

اثر دارد و از آن  هاآندانشگاه بر  هايفعاليتو  شوندمي متأثرآموزش عالي  مؤسسات
آموزش عالي شامل:  نفعانذي(. برخي از 3044، )کريشان و اِناچه شوندميمنتفع 

، ههيئت حاکم، دولت، جامعه، اجتماع محلي، هاآنوالدين و يا خانواده ، دانشجويان
، عاننفذيمسئوالن محلي و کارفرمايان فعلي و بالقوه. براي همه اين ، دانشگاهکارکنان 

فرايندهاي دانشگاهي که مرتبط با کيفيت  هاآنبرونداد آموزش عالي مهم است. براي همه 
اهميت دارد. البته براي کارفرمايان و جامعه در درجه اول برونداد دانشگاهي ، برونداد است

اگرچه (. 4665، 1)رولي ارد و براي دانشجويان فرايندهاي دانشگاهي اهميت دارداولويت د
 براي ژهويبه)اما در مبحث بازاريابي  رودميمختلفي به کار  هايزمينهدر ، نفعانذيمفهوم 

هوم کساني که مف دهدميآموزش عالي( کاربردي ندارد. البته بررسي مطالعات علمي نشان 
، خود هايبنديتقسيمدر  عمالً، انددادهقرار  موردبررسيرا  مشتري در آموزش عالي

مشتريان آموزش عالي هم ، طبق اين مطالعات چراکه، اندکردهرا نيز وارد  نفعانذيمفهوم 
هم  و اندکردهپول پرداخت ، و افرادي است که در ازاي دريافت خدمات هاسازمانشامل 
 ،پولي با دانشگاه ندارند دادوستدعامله گرانه و و افرادي است که رابطه م هاسازمانشامل 

، 2مارزو و همکاران) شوندمي مندبهرهاما از خدمات دانشگاهي يا موسسه آموزش عالي 
مفهوم ذينفع و مفهوم مشتري دو اصطالح متداخل و ، در آموزش عالي، بنابراين(. 3005
، شامل: دانشجويان هاييطرف، . به همين خاطر در ادبيات موضوعاست تنيدهدرهم

                                                                                                                                        
1. stakeholders 

2. Triple Bottom Line (TBL) 

3. shareholder 

4. Rowley, J. 

5. Marzo & et al. 
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، هاسازمان، مقامات و مسئوالن دولتي، کارکنان دانشگاه، جامعه، هاانجمن، هاآنخانواده 
و هم جزو مشتريان خدمات  نفعانذيهم جزو  ه؛کارفرمايان فعلي و کارفرمايان بالقو

دو اصطالح ذينفع و  نيز در مقاله حاضر، رويازاين. شوندميمحسوب  آموزش عالي
 .اندشدهمعادل هم فرض مشتري 

بدين  ،رابطه مستقيمي وجود دارد آموزش عالي و کيفيت مداري بين رويکرد ذينفع
 نفعانيذهر چه که نظام آموزش عالي يک کشور بيشتر بتواند در تعامل مثبت با ، خاطر

آموزش عالي خود را تحقق بخشد.  هايمأموريتوظايف و  تواندميبهتر ، خود باشد
ل اصلي توليد و نشر دانش است و ارائه خدمات خود را بايد با نيازهاي يکي از عوام

، آموزش عالي مؤسساتبراي ، رويازايندانشي آشکار و پنهان جامعه مطابقت دهد. 
کسب رضايت مشتريان داخلي و خارجي و برآورده ساختن احتياجات و نيازهاي 

(. 3044، کريشان و اِناچه) تاسداخلي و خارجي به يک امر محتوم تبديل شده  نفعانذي
 ،گره خورده است. طبق تعريف، مشتري مداري با مفهوم کيفيتذينفع مداري و مفهوم 

يک ، يک خدمت، که يک کاال هاييويژگيکيفيت عبارت است از مجموعه صفات و 
شخص و يک سازمان بايد داشته باشد تا نيازها و انتظارات آشکار و پنهان مشتري را 

 .نيز داشته باشد بهبودپذيريظرفيت ، حالدرعينو  کندبرآورده 

 روش
با توجه به هدف اين پژوهش که تدوين الگوي حکمراني خوب )شايسته( براي ارتقاء 

اين پژوهش از نوع پژوهش ، کيفيت وزارت عتف بر مبناي مفهوم ذينفع محوري است
 نوعي مطالعه، نتواميرا پژوهش  . همچنين اينرودميو کاربردي به شمار  ايتوسعه

 هايواقعيتشناسايي  و دنبال کشفپژوهشگر به ، مطالعات اکتشافيست. در ناد 4اکتشافي
 ييا اطالعات، آگاهي چنداني وجود نداشته هاآندر مورد که ، اجتماعي يا سازماني است

در  .آن انجام نشده است مورد درجدي و کاملي  پژوهشو يا  استدست  کلي از آن در
 رموردنظکه براي شناسايي پديده  ايبررسيبا ، کندميمحقق سعي وهش پژنوع  اين

. با توجه به کندرا کشف  آمدهدستبه هايدادهالگوي موجود در ، دهدميصورت 
 از: اندعبارت توضيحات فوق داليل اکتشافي بودن اين پژوهش

                                                                                                                                        
1. exploratory study 
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ه( در آموزش عدم وجود اجماع کامل در تعاريف ارائه شده در مورد حکمراني خوب )شايست -
 اين حوزه نظرانصاحبعالي توسط انديشمندان و 

ش تاکنون پژوه کهآنبه دليل  الگوي حکمراني خوب )شايسته( هايمؤلفهناشناخته بودن  -
 مستقلي در داخل کشور با اين موضوع انجام نگرفته است.

 د برتأکي مروربه، گذشته هدر چند دهنيز رويکرد کيفي است.  پژوهشرويکرد اين 
که  ايگونهبه، کمي شده است شناسيروش يبرترو  جايگزين تفوق، کيفي شناسيروش

، (4266، و امامي فرددانايي) شودميافزوده  دانش در اين عرصه ههر روزه بر دامن
 و غلبه سرمشق کمي در دنيا به پايان رسيده گرايياثباتگفت دوران  توانمي کهطوريبه

هدف نه تقليل ، کيفي پژوهش(. در 4262، فراستخواه) استه و متعلق به قرن بيستم بود
پيچيدگي از طريق تجزيه مسئله به چند متغير بلکه افزايش پيچيدگي از طريق افزودن 

 هايروشدر  شناختيمعرفت(. فرض 4264، فليک) استبه تحليل  ايزمينهاطالعات 
 جايبهکيفي  يهاروشکالسيک است ولي در  گراييعقلاثبات گرايانه و ، کمي
 (.4262، اهفراستخو) است شناختيمعرفتتفسيرگرايي يا انتقادي مبناي ، گرايياثبات

 طورکليبهحاضر با استفاده از روش گراندد تئوري انجام گرفته است.  پژوهش
(. 4264، فليک) شوندو بر اساس آن انتخاب  موردمطالعهبايد متناسب با موضوع  هاروش

يا گراندد تئوري است. اما کي  هادادهنظريه برخاسته از ، کيفي هشپژو هايروشيکي از 
 ظريهندر عرف علمي جاي خالي يک  کهوقتيگراندد تئوري برويم؟  سويبهمجاز هستيم 

 هاينظريههست که  اينجايک موقعيت خاص در ، . يک زمينه خاصشودمياحساس 
هنوز هم چنان ابهاماتي  ي شده است وليهايپژوهش. کنندنميموجود متعارف کفاف 

ا حتي نياز هست ي ايتازه بديع هاينظريهباقي است. اطلس نظري ما نياز به تکميل دارد. 
م براي تازه توليد بکني هاييفرضيه خواهيممينيستيم بلکه فقط  ايتازهدنبال نظريه 

 خودمانبعدي  هايپژوهشکمي و محققان بعد از خودمان يا براي  هايپژوهش
 (.4262، تخواهفراس)

 جايبه، از نظريه گرفتهنشئتخطي و  پژوهشفرايند  برخالفگراندد تئوري 
را نبايد بر  هانظريه .دهدمياولويت  موردمطالعهو ميدان  هادادهنظري به  هايفرضپيش
و در  هادادهاز طريق کار روي  هانظريهبلکه ، ( اعمال کردهاسوژه) موردمطالعهافراد 

(. در گراندد تئوري مطالعه بر روي 4264، فليک) شوندمي بنديصورتو ميدان؛ کشف 
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(. گراندد تئوري ضد پوزيتيويست بوده و 3040، 4گيبز) توصيفاتاست و نه  مفاهيم
 هاريهنظ، پوپر و کوهن است. طبق گراندد تئوري هايديدگاهتالشي در جهت پيوند دادن 

ميداني  هايهداداز  استخراجقابلدارد و  بشرساخت بوده يعني به ذهنيت پژوهشگر بستگي
 (.3002، 3هايهو) هستند

ک از سيستماتي، مختلفي دارد: کالسيک از گليسر هاينسخه البته گراندد تئوري
تحليل موقعيت از کالرک و تحليل ابعاد از ، ساختن گرا از چارمز، اشتراوس و کوربين

سيستماتيک اشتراوس و  پژوهش در بررسي حاضر از طرح (.4262، فراستخواه) شاتزمن
و  1کدگذاري محوري، 2از طريق کدگذاري باز هادادهکوربين استفاده شده که در تحليل 

و همچنين به عرضه پارادايم منطقي يا تصوير تجسمي  کندميعمل  2کدگذاري گزينشي
 (.4265، بازرگان هرندي) پردازدمياز نظريه در حال تکوين 

استفاده  هاداده وتحليلتجزيهبراي  6مکس کيودا افزارنرمز ا، همچنين در اين پژوهش
ت. کيفي کشور داشته اس هايپژوهشکاربرد رو به گسترشي در  افزارنرمشده است. اين 

کمي در بين جامعه دانشگاهي  پژوهش هايروشکيفي در کنار  پژوهش هايروشامروزه 
 هاژهوا، را معاني هاپژوهشاين نوع از  هايداده ازآنجاکهايران توسعه بسياري يافته است. 

 نددهميحجم بسيار وسيعي از داده را پيش روي محقق قرار  دهندميو کلمات تشکيل 
 ،مکس کيودا افزارنرم .کنندميبا مشکل روبرو  هاداده دهيسازمانو وي را در تحليل و 

علوم  هايحوزهدر  است که بسيار هادادهکيفي  وتحليلتجزيهپيشرفته جهت  افزارينرم
 ،پژوهشگران، دانشجويان براي افزارنرم اين. دارد کاربرد …اجتماعي و علوم انساني و 

 :ازجمله، کيفي پژوهش هايروش کارگيريبه خواهان که يپژوهش مؤسسات و اساتيد
 .است کارگشا بسيار، هستند 5روش تحليل محتوا و يا اده بنيادد يا ايزمينه نظريه روش

 هايافته
خاب انت پژوهشبر اساس ارتباطشان با موضوع  موردمطالعهافراد ، کيفي هايپژوهشدر 
آماري از کل جمعيت  دهندهنشانتشکيل يک نمونه  منظوربه هاآن. انتخاب شوندمي

مديران و مسئوالن  -4با سه گروه از افراد يعني  پژوهش(. در اين 4264، فليک) نيست

                                                                                                                                        
1. Gibbs 

2. Hayhoe, S. 

3. open coding 

4. axial coding 

5. selective coding 

6. MAXQDA 

7. content analysis 
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شامل )آموزش عالي  نفعانذي -2و  نظرانصاحبصان و متخص -3اجرايي آموزش عالي 
 عنوانهبرئيس دانشگاه غيرانتفاعي و رئيس دانشگاه دولتي ، کارفرما، دانشجو، هيات علمي

 مصاحبه به اشباع نظري رسيديم. 36ذينفع( مصاحبه صورت گرفت و پس از 

 شوندگانمصاحبهتعداد و ترکيب . 1جدول 

 تعداد شوندگاننوع مصاحبه
 نفر 5 آموزش عالي مديران و مسئوالن اجرايي

 نفر 41 نظرانمتخصصان و صاحب
 نفر 2 آموزش عالي نفعانذي

 نفر 36 جمع

ه به اين نتيج شوندگانمصاحبه هايپاسخپس از غور و بررسي مکرر ، پژوهشاين 
پديده اصلي در مدل اشتراوس و  عنوانبهرا « تصلب شرايين علم»رسيد که اصطالح 

، ئوريدر گراندد ت هادادهمنبع گردآوري  تريناصلي دانيمميچنانکه  انتخاب کند.، وربينک
انجام گرفت. بسياري از  ايآموزنده هايمصاحبه، مصاحبه عميق است. در بررسي حاضر

 دارد کار چه علوم وزارت»: ازجمله. گفتندمياز دردهاي مشترک  شوندگانمصاحبه
؛ ميندار علوم وزارت که ما ؛ستين علوم وزارت، وزارت نيا؟؛ بکند ديبا کار چه، کندمي
 ودخ تيمسئول حوزه در علوم ريوز ؛است شده گرفته او از مروربه علوم وزارت اراتياخت
 وزارت؛ است فشل موجودش بيترک با علوم وزارت ؛کند قدرت اعمال تواندنمي هم

 هب خود عاج برج حصار در علوم وزارتتبديل شده است؛ ي نيماش سازمان کي به علوم
 خود است؛ و نيز اينکه اصالًي اصل کارکرد به بازگشتوزارت علوم نيازمند  ؛بردمي سر

 .«است؟ آمده وجود به چهي برا علوم وزارت
و در  مروربه، حاضر پژوهشبيان اين دردها نشان از بيماري است. در جريان انجام 

يک بيماري  هاينشانهبود. گويي  يريگشکلمفهومي در حال  هامصاحبهحين انجام 
خوني براي تغذيه  هايرگو آن تصلب شرايين علم بود. گويي  شدميهويدا  کمکم

قال . انتکردندنميرساني به علم با تنگنا و سختي مواجه بودند و سهل و روان حرکت 
ر اين امکانات و چرخه آزاد اطالعات د، اکسيژن و توزيع مواد مغذي و منابع مثل بودجه

 با مشکل مواجه است.، حوزه
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نگ و ت هارگشدن ديوارة سرخ  وسختسفت در پزشکي تصلب شرايين به معناي
اهش ک، خوني هايرگاست. منظور از گرفتگي شريان يا  راه جريان خونو گرفتگي شدن 

قطر شريان خوني به خاطر انباشته شدن رسوبات چربي و کلسترول در ديواره 
رفتگي شريان باعث تغييراتي در ديناميک جريان خون مثل تغييرات . اين گهاستشريان

در سرعت و فشار داخل شريان و تغيير رفتار مکانيکي ديواره شريان مثل تغيير شکل و 
 ازجملهعروقي  هايبيماري به بروز و منجر شودميتنش برشي روي ديواره شريان 

گفت وزارت  توانمي(. 4262، عباس نژاد و همکاران) شودميبيماري تصلب شرايين 
وظيفه  عدرواققلب نظام آموزش عالي کشور است که وظيفه تسهيلگري و تقويت و ، علوم
اين نظام را داراست. اما به سه دليل اين  هايزيرسيستمو  هابخشبه بقيه  رسانيخون
دچار رسوبات شده است. اول ضعف  هارگکند و  رسانيخون خوبيبه تواندنميقلب 
بيروني و سون تضعيف به جهت ضعف  هايدستگاهدوم تضعيف از سوي ، ني خودشدرو
قوي باشند وزارت علوم هم قوي خواهد بود. همچنين  نفعانذياگر  چراکه. نفعانذي

 زاهدي و) است تحرکيکمخستگي و سستي و ، تصلب شرايين هاينشانهيکي از 
 ،انتشار، انتقال، ان روان توليدجري، (. در حوزه مسئوليت وزارت علوم4266، همکاران

ترويج و کاربرد دانش را شاهد نيستيم. وزارت علوم با تنگناهاي حرکتي متعدد مواجه 
 است.

ه ک شودنمييک موجود هنگامي داراي سالمت نيست و سالم محسوب ، از ديگر سو
طبق  مثالً(. 4266، زاهدي و همکاران) دهدنتواند کارکردهاي مورد انتظارش را انجام 

هيات ، دانشجويان ازجملهآموزش علي  نفعانذيبسياري از ، شدهانجام هايمصاحبه
ايران يک درصد جمعيت جهان را  علمي و کارفرمايان از آموزش عالي راضي نيستند.

ايران يک در ده هزار است. بسياري از  الملليبينداراست اما تعداد ثبت اختراع 
کردهاي کار تواندنميداشتند که وزارت علوم  تأکيدنيز بر اين نکته  شوندگانمصاحبه

ايف و وظ، کارکردها، انجام رساند. بر اساس تصريحات قانوني به خوبيبهمورد انتظار را 
تحقيقاتي و ، نظام علمي گذاريسياستمواردي همچون: ، وزارت علوم هايمأموريت

اه ارتقاء جايگ، ي آکادميکاستقالل و آزاد، ارزيابي، نظارت، ريزيبرنامه، فناوري کشور
 تقويت اجتماعات علمي و، کشف و شکوفايي استعدادها، ترويج خالقيت، علمي کشور
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 درواقعسازي است. انجام ندادن کارکردها و وظايف نشانه عدم سالمت و  الملليبين
 نشانه بيماري است.

وم علبر اساس اهميتي که قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي براي وزارت  توانمي
ور قلب نظام آموزش عالي کش درواقعچنين استنباط کرد که اين وزارتخانه ، در نظر گرفته

و  هابخشبه بقيه  رسانيخونوظيفه  درواقعبقاء و تقويت و ، است و وظيفه حفظ
 خوبيبه اندتونمياين قلب ، گفتهپيشاين نظام را داراست. اما به سه دليل  هايزيرسيستم

 ترينمهم 3خوني دچار رسوبات شده است. در جدول  هايرگ کند و رسانيخون
، علوم وزارتوزارت علوم بر اساس قانون تشکيالت  هايمأموريتوظايف و ، اهداف

 (.4266، روشن) استاحصاء شده  4262مرداد  36تحقيقات و فناوري مصوب 

 وزارت علوم  هايمأموريتوظايف و ، اهداف ترينمهم .2جدول 

 تحقيقات و فناوري، علومتشکيالت وزارت ون بر اساس قان

ف
ردي

 

 متن قانون
وظايف و ، اهداف
هاي وزارت علوم مأموريت

 منبعث از متن قانون

4 

 خالق فکرتقويت روحيه پژوهش و تتبع و ترويج 
 استعدادها، هاقابليت، هاي نسبيمزيت شناسايي
ها آنهدايت  ي درخشان وبراي شپناسايي و حمايت از شکوفايي استعدادها ريزي برنامه

 هاي راهبردي کشوربه سمت اولويت

ي شناسايترويج خالقيت و 
 استعدادهاو حمايت از 

3 
 ورتحقيقاتي و فناوري کش، نظام علمي گذاريسياست اجرائي و امور بهانسجام بخشيدن 

، هاي آموزشپپپيسپپپويي ميان فعاليتکارهاي الزم براي ايجاد همانجام تمهيد سپپپاز و  
 و فناوري يقاتيتحق

 ايجاد هماهنگي

2 
 تحقيقات و فناوري، توسعه علوم

 علمي و فني کشور، اعتالي موقعيت آموزشي
 ارتقاء جايگاه علمي کشور

1 

 ارتقاء فرهنگ علم دوستي
 هنر و هايجلوه اعتاليهاي انساني و اسالمي و ارزش، معارف، تعميق و گسترش علوم

 ايراني و اسالميو ميراث علمي تمدن  شناسيزيبايي
 جامعه درتوسعه و ترويج فرهنگ تفکر علمي 

 تقويت فرهنگ علمي

2 
 تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني کشور

 هاي فنيارتقاء سطح دانش و مهارت
 افزايش سرمايه انساني

 ل و آزادي علمياستقال مراکز علمي و تحقيقاتي، هادانشگاهحفظ و تحکيم آزادي علمي و استقالل  6

5 
 ورکش انسانينظام آموزش و توسپعه نيروي   گذاريسپياسپت  مشپارکت فعال در فرآيند  

 هاي سطوح مختلف آموزش کشورايجاد هماهنگي الزم بين برنامه منظوربه
 گذاري و هماهنگيسياست
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ف
ردي

 

 متن قانون
وظايف و ، اهداف
هاي وزارت علوم مأموريت

 منبعث از متن قانون

6 

و  وسعهت، ايجاد ريزي براي تدارک منابع مالي توسعه فناوري کشور و مشارکت دربرنامه
 هاي بوميتقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري

در ني ف وآموزشپي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي  ، ريزي اجرائيبرنامه
 جهان

 ريزيبرنامه

6 

 عهتوسپپ هاي کشپپور وي و اثربخشپپي پژوهشيافزايش کارآ منظوربهاتخاذ تدابير الزم 
 ربطذي هايتگاهدسهاي کاربردي با همکاري پژوهش

رهنگي ف اجتماعي و، اقتصادي هايبخشو مراکز تحقيقاتي با  هادانشپگاه تقويت ارتباط 
 کشور

 و اثربخشي کارآيي

40 

 تحقيقاتي و فناوري، علمي غيردولتي هايشرکتها و کمک به ايجاد انجمن
 ا برهآن فعاليتهاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از صپدور مجوز تأسپيس انجمن  

 صالحضوابط مصوب مراجع ذي اساس
 و هاي دانشپپجويان ها و تشپپکل تأييد اسپپاسپپنامه و صپپدور مجوز تأسپپيس انجمن   

 و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي هادانشگاهآموختگان دانش

 تقويت اجتماع علمي

44 
هاي بخشاتخپاذ راهکپارهپاي مناسپپپب براي کمک به توسپپپعه پژوهش و فناوري در    

 غيردولتي
وانمندسازي بخش ت

 خصوصي

43 

 و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور. هادانشگاههاي نظارت بر فعاليت
 اختشن، هاتحقيقات و فناوري شامل پيشرفت، ارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم -

  موانع و مشکالت و تدوين و ارائه گزارش ساالنه
ورت صبه تحقيقاتيسات آموزش عالي و مؤس، هادانشگاهارزيابي و اعتبارسپنجي علمي  

 هافرهنگستان وتخصصي ، هاي مستقل علميحمايت از انجمن طريق ازمستقيم و يا 
 ،تحقيقاتي ومعيارها و اسپتانداردهاي علمي مؤسپسات آموزش عالي   ، تعيين ضپوابط  -

 ها و مقاطع تحصيليرشته
 ارکمد علمييد ارزش التحصپپيالن و تأيتعيين ضپپوابط ارزشپپيابي علمي مدارک فار  -
 دولتي يا غيردولتي( داخل کشورو مراکز آموزش عالي ) هاانشگاهد

نظارت و ارزيابي و بهبود 
 کيفيت

42 
ت امنيتأمين  واتخاذ تدابير و ارائه پيشپپنهادهاي الزم جهت حفظ دانشپپمندان و محققان 

 هاآنهاي شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي
 مغزهاجلوگيري از فرار 

 تخصيص منابع اوريفن و تحقيقات، هاي علومهاي تخصيص منابع در حوزهبررسي و پيشنهاد اولويت 41

42 

 کردننهادينه منظوربپه المللي و اتخپاذ تپدابير الزم   هپاي علمي بين توسپپپعپه همکپاري  
 - علمي مراکزتحقيقاتي داخل کشور با  -ها و مبادالت علمي بين مراکز علمي همکاري

 المللياي و بينقاتي منطقهتحقي
 همکاري جهتريزي براي جذب متخصپپصپپان ايراني داخل و خارج از کشپپور   برنامه
 تحقيقاتي و فناوري، علمي

 و غيردولتي هايدانشپپگاه تحقيقات و فناوري مجاز اسپپت زمينه فعاليت، وزارت علوم
 مراجع مصپپوب ضپپوابط چارچوب درمعتبر خارج از کشپپور را  هايدانشپپگاهشپپعب 

 صالح فراهم کند.ذي

 سازي علم الملليبين

 اصالح کنکور صالحپيشنهاد ضوابط و معيارهاي کلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي 46
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موجبات حکمراني نامطلوب در وزارت  ترينمهمنيز هويداست  2چنانکه از جدول 
ابعاد ، از: عوامل درون وزارتي اندعبارت( کدگذاريمقوالت سطح دوم  عنوانبه)علوم 

و فقدان ارج و منزلت علم به ما هو علم. البته هر  نفعانذي منشأعوامل با ، برون وزارتي
براي عوامل درون وزارتي  مثالًنيز از اجزاء ديگري به وجود آمده است.  هاآنيک از 

اهميت يافته  قدرتبيوزارتخانه ناکارآمد و ، قوانين بد، مواردي همچون حکمران بد
 تعارض، يرونيبي نهادهاي هژمونهمچون  هاييويژگيبعاد برون وزارتي را است. براي ا

 و قاتيتحق، علوم حوزه دري نهاد نگاشت فقدان، هادستگاه و نهادهاي هماهنگ عدم و
امل عواست. از جنبه  آمدهدستبه علوم وزارتي براي صيتخص عدالت فقدانو  يفناور
 داليل نفعانذيي گر مطالبه فقدانو  ننفعاذي گاهيجا ضعفنيز  نفعانذي منشأبا 

فقدان ارج و منزلت علم به ما هو حکمراني نامطلوب قلمداد شده است. و باالخره براي 
منافع  از علم براي کسب سوءاستفادهنيز قائل شدن جايگاه واال يا پَست براي علوم و  علم

 بوده است. موردتوجهفردي )کاسبان دانش( 
 عوامل، ريرانت بزرگ دولتامل دولت زاد يا حکومت زاد مثل نيز عو گرمداخلهعوامل 
 باي علم جوامعضعيف  تعاملعوامل تعاملي مثل ، اعتراض جرأت فقدانمثل  مردم زاد

 يالع آموزش و دانشگاه ريناپذ کنترل تيماهمثل  مديريت ناپذيري آموزش عالي، عتف
است. جداول مربوطه  آمدهتدسبهيک مُسَکِن  عنوانبه دانشگاهاجتماعي مثل  قليان و

 حذف شده است.، براي جلوگيري از طوالني شدن مقاله
از: چتر فراسيستمي مثل  اندعبارتآن  ايزمينهاصلي عوامل  هايخوشه ترينمهم

جتماعي ا –محيط فرهنگي ، خوبي حکمران به نسبتي باالدست سطوح عملکرد و دگاهيد
يط مح، يخواه تظلمي قوي نهادها قدانفمحيط سياسي مثل ، کوچکي کتاتورهايدمثل 

 قحقو ضعفمحيط قانوني مثل ، يمدار ضابطه جايبهي مدار رابطه غلبهاخالقي مثل 
 رهگمحيط اقتصادي مثل ، علم به توجهي بي خصوص بخشمحيط علمي مثل ، يشهروند
 وپليتيکيژئخاص  تيموقعمثل  ژئوپليتيکمحيط ، يعال آموزش با کشور توسعه نخوردن

 و رييتغي برا تيحاکم ليتما عدم و مردم در انگيزگيبيچرخه معيوب مثل ، رانيا
 .ايدن در کشور تيموفق ليپتانسمثبت مثل باال بودن  هايپتانسيل

منجر به رفتارها و کنش  گرمداخلهو عوامل  ايزمينهاما موجبات علي به همراه شرايط 
رصه علم کشور شده است. کنش راهبردهايي از سوي بازيگران ع درواقعيا  هاواکنشو 
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است که به عمل درآمده و به يک عامل  اياراده، انساني رفتاري هدفمند است. کنش
، متوسلي و زبيري) استو اهداف  هاغايتبه سمت  گيريهدف، تبديل شده است. کنش

عادل مثل ت اخالقيبيبيان داشت:  توانمي(. اين راهبردها را تحت اختصار سه بي 4261
 .خود رهيجز به انتقالمثل  انگيزگيبيو  خارج به مهاجرتمثل  اعتماديبي، پايينسطح 

مدل حکمراني نامطلوب يعني موجبات علي و شرايط  دهندهتشکيلمجموعه اجزاء 
پيامدهايي نيز به همراه داشته  نفعانذي هايواکنشو کنش و  گرمداخلهو عوامل  ايزمينه

 کرد: آماج فرهنگي بنديدستهرا  هاآن توانمييان راه( که تحت سه نوع آماج )مقصد و پا
و  زاراف باج عنوانبهي پولي دانشجوآماج اخالقي مثل ، ايپا اجماع فقداناجتماعي مثل  –

 .دانشگاه شبه گيريشکلآماج کيفي مثل 

 
 در آموزش عالي ايران  مدل پارادايمي حکمراني نامطلوب .5شکل 

 پژوهش هاييافتهمنبع: 
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 موجبات علي حکمراني نامطلوب .3ل جدو

 مقوالت سطح اول مقوالت سطح دوم ايخوشه مقوله

موجبات علي 
 حکمراني نامطلوب

عوامل درون 
 وزارتي

 نامناسب حکمران
 نامناسب و مقررات نيقوان

 ناکارآمد وزارتخانه
 علوم وزارت قدرتيبي

 علوم ناهماهنگ رشد
 تمرکز

 جامعه با کيرگانا ارتباط فقدان
 علوم وزارت جوييسلطه

 کارشناس تله
 ماندگيعقب تيمز از نکردن استفاده

 ابعاد برون وزارتي

 يرونيبي نهادهاي هژمون
 هادستگاه و نهادهاي هماهنگ عدم و تعارض

 يفناور و قاتيتحق، علوم حوزه دري نهاد نگاشت فقدان
 علوم ارتوزي براي صيتخص عدالت فقدان

 منشأعوامل با 
 نفعانذي

 نفعانذي گاهيجا ضعف
 نفعانذيي گر مطالبه فقدان

فقدان ارج و منزلت 
 علم به ما هو علم

 قائل شدن جايگاه واال يا پست براي علوم

 گيرينتيجهبحث و 

دارا بودن يک سازمان رسمي  ايجامعهدر هر  يافتهتوسعهيکي از نشانگان آموزش عالي 
حکمراني خوب  هايويژگيوزارتخانه بسامان مربوط به بخش آموزش عالي و داراي و 

 ت.و مشارکت اس اظهارنظرحق ، کاهش فساد، حاکميت قانون، اثربخشي، مثل شفافيت

رعايت قواعد حکمراني خوب  درگرو، يک سازمان مثابهبهبهبود عملکرد وزارت علوم 
، نفعانذيپاسخگو بودن مسئوالن در برابر ، هاگيريدر تصميم نفعانذياست. مشارکت 

مهار فساد و  ،رعايت قانون، بهبود کيفيت مقررات، بهبود اثربخشي، گيريتصميمثبات 
بازيگران ، هاي حکمراني خوب هستند. در يک جامعهشاخص ترينمهمسازي از شفاف

ها اهديدگ هاي بسياري وجود دارند. حکمراني خوب مستلزم آن است که بين اينو ديدگاه
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گري صورت گيرد تا بيشترين خير و نيز چگونگي دستيابي به آن و منافع مختلف ميانجي
 قرار گيرد. موردتوافق، با حداکثر اجماع ممکن

از روش گراندد تئوري و نسخه اشتراوس و کوربين استفاده شد. مدل  پژوهشدر اين 
 بنديشکلدر وزارت علوم را موضوع حکمراني نامطلوب  درواقع، آمدهدستبه پارادايمي

، تدوين الگوي حکمراني براي وزارت علوم»، هدف اين طرح پژوهشي، . گرچهکندمي
شش آن را پو خوبيبهکيفي گراندد تئوري  پژوهشکه روش  بود« تحقيقات و فناوري

و بر اساس  شوندگانمصاحبهاظهارنظرهاي  بر بناو  پژوهشدر طي  اما دهدمي
 ت.رفپيش  نامطلوبتدوين الگوي حکمراني  سويبهمسير بحث  ،موجود هايواقعيت

الت مقو عنوانبه)موجبات حکمراني نامطلوب در وزارت علوم  ترينمهم، هايافتهطبق 
عوامل با ، ابعاد برون وزارتي، از: عوامل درون وزارتي اندعبارتسطح دوم کدگذاري( 

لم به ما هو علم. البته هر يک از سياست زدگي و فقدان ارج و منزلت ع، نفعانذي منشأ
براي عوامل درون وزارتي مواردي  مثالًنيز از اجزاء ديگري به وجود آمده است.  هاآن

اهميت يافته است. براي  قدرتبيوزارتخانه ناکارآمد و ، قوانين بد، همچون حکمران بد
 عدم و تعارض، يرونيبي نهادهاي هژمونهمچون  هاييويژگيابعاد برون وزارتي را 

 يفناور و قاتيتحق، علوم حوزه دري نهاد نگاشت فقدان، هادستگاه و نهادهاي هماهنگ
 نشأمعوامل با است. از جنبه  آمدهدستبه علوم وزارتي براي صيتخص عدالت فقدانو 
 حکمراني داليل نفعانذيي گر مطالبه فقدانو  نفعانذي گاهيجا ضعفنيز  نفعانذي

نيز  فقدان ارج و منزلت علم به ما هو علمت. و باالخره براي نامطلوب قلمداد شده اس
مثالً اهميت بيشتر قائل شدن براي علوم )قائل شدن جايگاه واال يا پَست براي علوم 
 توجهمورديکي از علل وضع موجود  عنوانبهمهندسي و پزشکي نسبت به علوم انساني( 

 بوده است.
 و اوست گرددمي نمايان نفعانذي چهره در اهسازمان هايفعاليتتمامي  نهايي نتايج

 يکديگر با رقابت را به هاآن و زندمي محک را هاسازمان خدمات و محصوالت کيفيت که

و  نفعانذيبه  مربوط اطالعات نشر از عبارت ذينفع مداري، طرفي . ازکندمي وادار
 به آنان نيازهاي فعر براي هاييتاکتيک و هااستراتژي تدوين، سازمان کل در مشتريان

همگاني  تعهد احساس به دستيابي نيز و سازمان هايبخشتمام  سوي از و عملي شکل
 ،ذينفع مداري و مشتري مداري، ديگربيانبه است. شده اتخاذ هايبرنامه اجراي به نسبت



 2379 تابستان/ 12ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   11

 

 براي الزم رفتارهاي، شکل مؤثرترين و به کارآمدترين که است سازمانيفرهنگ نوعي

اين موضوع بسيار مهم است که . کندمي ايجاد را يا ذينفع مشتري براي برتر خلق ارزش
هيات علمي و کارمندان اعضاي اعم از ) هادانشگاهستاد وزارت علوم و تمامي کارکنان 

 هايبچارچوو  هامکانيسمآگاهي يابند. البته ، و مديران( به نقش خود در ارتقاء کيفيت
ول يکسان اما اص، دانشگاه ديگر ممکن است متفاوت باشدتضمين کيفيت از دانشگاهي به 

بر آن حاکم است. افزايش بردباري و صبر و حوصله کارکنان دانشگاه در گوش دادن به 
 .و مشکالت مراجعين يکي از راهکارهاي مديريت کيفيت است هادرخواست، نظرات
ريت ويه اساسي مديکشف شود. يک رَ نفعانذيضروري است که نيازهاي واقعي ، بنابراين

تم طراحي سيس، و به دنبال آن نفعانذيشناسايي انتظارات و نيازهاي ، کيفيت خدمات
 هاآنخرسندي و خشنودي ، درنهايت کهطوريبهارائه خدمات بر مبناي اين نيازهاست 
شناسايي شوند و هر فرايندي بايستي ، نفعانذيحاصل شود. بسيار مهم است که ابتدا 

ضمن اينکه بايستي خود  .ايجاد شود نفعانذيآورده شدن نياز خاصي از بر منظوربه
در ارزيابي کيفيت و يا در تدوين و يا اصالح فرايندهاي مربوط به خود نقش  نفعانذي

 داشته باشند.
تجربه  مستندسازياز منظر  تواندمي، البته اجراي حکمراني خوب در وزارت علوم

قرار گيرد.  موردتوجه، اندداشتهکه مسئوليت  يادورهوزراي آموزش عالي در هر 
مجموعه تجربيات از  توانمياهميت دارد که  روازآناجراي حکمراني خوب  مستندسازي

ان فراتر از گذشتگ، برخوردار گرديد دانشرد تا از سطح باالتري از گذشتگان بهره بُ
(. 4262، زماني) بود اصالح و تکامل افکار و رفتار، انديشيد و هميشه به دنبال تغيير

چه در داخل و )براي اينکه يک مدير آموزش عالي بتواند از تجارب ساير مديران ، گرچه
 ،چه در خارج از کشور( استفاده کند مستلزم اين است که وي با موضوع حکمراني خوب

پردازش  ت.مربوط اس پردازش شناختيدرگيري شناختي داشته باشد. درگيري شناختي به 
اشاره ، دشو يادگيريقرار است  کهبسط شناختي مطالبي  به، و عميق دارعنيمشناختي 

ميان دانش جديد با اطالعات موجود فرد و ايجاد يک  و مستلزم برقراري ارتباط دارد
براي بايستي توجه داشت که ، حالدرعين(. 4262، شجاعي و درتاج) استساختار دانش 

 هايتهخواسخارجي و نيز تمرکز بر  نفعانذيه ب ترباکيفيتارائه خدمات هر چه بهتر و 
مشتريان داخلي تمرکز شود. تمام کارکنان و  نفعانذيکه قبل از آن بر  شدهتوصيه، آنان
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مشتري ، ضمن آنکه آنان، شوندميمشتري داخلي محسوب ، حوزه ستادي وزارت علوم
ودن دارا ب، روياينازخدمات براي ديگري نيز هستند.  کنندهعرضه، حالدرعينيکديگر و 

اتحاد شغلي و يکپارچگي محيط کار اين  کنندهتقويت تواندميقوي  سازمانيفرهنگيک 
 پاسداشت و ارزش نهادن، افزايش سطح تسهيم دانش، وزارتخانه باشد. ارتباطات بهتر

نوآوري کارکنان وزارت عتف و بهبود  و خوبتسهيلگر عملکرد ، دروني نفعانذيبراي 
داخلي ) نفعانذيداشتن درکي روشن از انتظارات  .شودميمشتريان بيروني  رضايت خاطر

 شده و ترفهيمکه وزارت علوم هوشيارتر و  شودميباعث  يا خارجي حوزه ستادي(

و  نفعانذي به نيازهاي حال و آينده که بود خواهد برنده آن نظام آموزش عالي، درنهايت
 داشته باشد. هاآن پاسخگويي به در سعي و بوده آگاه مشتريان خود حساس و

 نفعانذيکه  استقراريافتهبگوييم حکمراني خوب در وزارت علوم  توانيمميهنگامي 
جاي پرداختن به کارآمدي و صاحبان اصلي قدرت محسوب شوند و به هاسرمايه عنوانبه

 م باعلوو توانمندي اين وزارتخانه از طريق حجم و اندازه آن به نوع رابطه وزارت 
حکمراني خوب در وزارت علوم صرفاً انجام وظايف ، بنابراينشود. توجه مي شنفعانذي

ها و شود. هدفبلکه چگونگي و شيوه انجام وظايف را نيز شامل مي دهدنميرا نشان 
هر دو اهميت يکساني براي حکمراني خوب دارند. پاسخگويي وزارت به ، هاروش
 اقدام عملي در مورد رعايت اصول دموکراتيک، فساد به حداقل رساندن سطح، نفعانذي

هاي از ويژگي نفعانذيو گسترش حق انتخاب  نفعانذيجلب اعتماد ، ساالريو مردم
دها فراين، حکمراني شامل تعامالت بين ساختارهارود. اصلي حکمراني خوب به شمار مي

وه اتخاذ تصميمات نح، قدرت و فرهنگي است که نحوه اعمال ورسومآدابو  هاسنتو 
روابط و ، حکمراني درباره قدرت اساساً. کندميرا مشخص  نفعانذي اظهارنظرو نحوه 

و پاسخگويي  گيردميکسي تصميم  چه، پاسخگويي است؛ چه کسي صاحب نفوذ است
حکمراني خوب در وزارت علوم يعني تصميم  ؟گيردميتصميم گيران چگونه صورت 

. پس حکمراني خوب در وزارت علوم را بايستي فراتر اننفعذيسازي با حضور تمامي 
از مديريت ديد. حکمراني خوب در وزارت علوم تنها ارائه خدمات آموزشي خوب و با 

نيست بلکه متشکل از ارائه خدمات خوب با روش خوب است.  نفعانذيکيفيت به 
 آموزش عاننفذيبه معناي گسترش مشارکت  توانميرا در وزارت علوم حکمراني خوب 

 دانست.اين وزارتخانه عالي به همراه پاسخگويي بيشتر 
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، روازاينهم تصميم و هم روش اتخاذ تصميم با اهميت است. ، در حکمراني خوب
رعايت قواعد حکمراني خوب است.  درگرو، سازمان مثابهبهبهبود عملکرد وزارت علوم 

ثبات ، نفعانذيالن در برابر پاسخگو بودن مسئو، هاگيريدر تصميم نفعانذيمشارکت 
اد و مهار فس، رعايت قانون، بهبود کيفيت مقررات، بهبود اثربخشي، گيريتصميم
 خوب مرتبط باحکمراني  هاي حکمراني خوب هستند.شاخص ازجملهسازي شفاف

اين در . است آموزش عالي هايگيريتصميمو  هاگذاريسياستدر  نفعانذيحضور 
، گذاريسياست مثالً)وزارت علوم در ارائه خدماتش ، در ايران عمالًحالي است که 

 به ( رويکرد از باال...و  هانامهآيينتصويب مقررات و ، تخصيص بودجه، نظارت، ارزيابي
وزارت  بين چندجانبهکه عملکرد صحيح و کارا بر اساس توافق  در شرايطيپايين دارد. 

 .شودميآموزش عالي حاصل  نفعانذيو 
رت صو، خودخوديبه کنندگانمصرفيا مشتريان يا  نفعانذيرعايت حقوق  البته

وجود داشته باشد تا حرمت و حقوق مشتري  هاييزمينهبلکه بايد شرايط و ، گيردنمي
رقابت بين توليدکنندگان کاال و  -4:انددخيلپنج عامل ، پاس داشته شود. براي اين کار

نظام قضايي  -2 کنندهمصرفررات حامي حقوق قوانين و مق -3خدمات  دهندگانارائه
 – 2 کنندهمصرفدولتي و نهادهاي مردمي حامي حقوق  هايسازمان -1و دادرسي کارا 

 از حقوق خود و وجود اراده در آنان براي پيگيري و احقاق حق. کنندگانمصرفآگاهي 
 ،کنندميدر يک محيط رقابتي فعاليت ، آموزش عالي آن مؤسساتدر کشورهايي که 

دام پذيرش دانشجويان نخبه يا استخ مثالًمجبورند براي جذب بيشتر مشتري ) هادانشگاه
ر ( به رقابت با يکديگايمشاورههيات علمي متبحر و يا ارائه و فروش خدمات پژوهشي و 

اما در کشور ما که در آن نوعي انحصار ، بشمارندپرداخته و حقوق مشتريان را محترم 
، آموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد( در آموزش عالي حاکم است مؤسسات)دوقطبي 

با ايجاد تسهيالت براي ورود بخش  آميزرقابتشاهد فقدان رقابت هستيم. محيط 
 معتبر هايدانشگاهخصوصي واقعي به آموزش عالي و فراهم نمودن زمينه ايجاد شعب 

 (.4262، روشن) شودمي ارجي تقويتخ
 الزم شرط، به وزارت علوم و عدم دخالت نهادهاي بيروني استقاللاعطاي ، هرچند

خودِ وزارت علوم نيز بايستي ، حالدرعيناما ، است در اين وزارتخانه خوب يحکمران
افتن ي برابر قدرتوزارت علوم و  گيريتصميمشدن ميز  ترگستردهدر جهت  هاييگام
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رتقاء وضعيت حکمراني خوب براي ا، رويازاينبردارد. ، زيمگرداگرد اين  در نفعانذي
مقتضيات ذينفع  با منطبق علوم وزارت قانوناقداماتي همچون اصالح ، در وزارت عتف

 و توانا ريوز انتخاب، در اين قانون نفعانذيمحوري و اعطاي حق و قدرت قانوني به 
 ياهخو تظلم يقو ينهادها جاديا، و باورمند به حکمراني خوب و ذينفع محوري ستهيشا
ميمات به تص اعتراض حق نيتضم ينهادهاطراحي  و نيقوانتدوين ، اتيشکا يريگيپ و

ي مسئوالن عموم جلسات قيطر از نفعانذيي از نظرخواه اي نظرسنجي، و عملکردها
 بسط، دانشگاه از خارج در و داخل در نفعانذي هايتشکل يآزاد، نفعانذيوزارت با 

 رسانه، يعال آموزش نفعانذي نيب شورتم و فکر يزهايم جادياي و معناساز يفضاها
 و نيقوان نيتدو يبرا نفعانذي از يظرخواهن، آموزش عالي نفعانذيي براي گستر

 هايفناوري قيطراز  نفعانذي و وزارت نيب گفتگو هاياتاق جاديا، مربوطه مقررات
ش وزي در جهت آمعال آموزش مسئوالن و رانيمد يبرا نشست اي کارگاه يبرگزار، ديجد

 يحکمران نهيزم در الملليبين تجارب از استفادهاصول حکمراني خوب به آنان و نيز 
 .شودميتوصيه ، و ذينفع محوري خوب
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