الگوي ذينفع مداري مبتني بر حکمراني خوب براي ارتقاء کيفيت
وزارت علوم

احمدرضا روشن

محمود متوسلي

چکيده
يکي از ارکان نظام آموزش عالي ايران ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) است که چگونگي اداره
و هدايت آن ،نقش مستقيمي در کيفيت کليت نظام آموزش عالي کشور دارد .حکمراني خوب ،الگويي
ارائه ميدهد که وزارت علوم بتواند به نحو مؤثر و بايستهاي به ارتقاء کيفيت ساحت علم در کشور ،کمک
کند .از ديدگاه بسياري از صاحبنظران ،نظام فعلي آموزش عالي ،پاسخگوي خيل عظيم مطالبات و
خواستههاي ذينفعان آموزش عالي (اعم از دانشجويان ،کارفرمايان ،دولت و جامعه) نيست .لذا هدف
اين پژوهش ،تدوين الگوي حکمراني خوب در وزارت عتف براي پاسخ به نيازها و انتظارات ذينفعان،
بوده است .در بررسي حاضر ،روش گراندد تئوري و طرح پژوهش سيستماتيک اشتراوس و کوربين
مورداستفاده قرار گرفته است .طبق الگوي پارادايمي اين پژوهش ،در ايران مهمترين موجبات حکمراني
نامطلوب در وزارت علوم عبارتاند از -4 :عوامل درون وزارتي -3 ،ابعاد برون وزارتي -2 ،عوامل با
منشأ ذينفعان و  -1فقدان ارج و منزلت علم به ما هُوَ علم .برخي از پيشنهادهاي سياستي اين پژوهش
عبارتاند از :اصالح قانون وزارت علوم منطبق با مقتضيات ذينفع محوري ،باورمندي به حکمراني خوب
و ذينفع محوري بهعنوان معيار انتخاب وزير علوم ،ايجاد نهادهاي قوي تظلم خواهي و پيگيري شکايات،
آزادي تشکلهاي ذينفعان داخلي و خارجي آموزش عالي و بسط فضاهاي گفتگويي و معناسازي و
ايجاد ميزهاي فکر و مشورت بين ذينفعان آموزش عالي.
واژههاي کليدي :حکمراني آموزش عالي ،ذينفع مداري ،کيفيت آموزش عالي ،وزارت علوم

 عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی (نویسنده مسئول) pendar1234@gmail.com

 استاد دانشگاه تهران
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مقدمه
در دوران معاصر ،حکمراني آموزش عالي در حال تبديلشدن به يک موضوع اصلي است،
چراکه بازسازي نظامهاي آموزش عالي دولتي با ايدهها و نظرات مختلفي مواجه شدهاند.
براي مثال ،برخي از مؤسسات آموزش عالي دولتي جوياي استقالل بيشتر در مقابل
قانونگذاران و سازمانهاي دولتي هستند .درعينحال ،اين مؤسسات به دنبال تنوعبخشي
به منابع مالي خود و جذب موقوفات و افزايش ظرفيت تأمين منابع و نوآوري هستند.
(کاپلين و لي .)3005 ،4بهعالوه ،به دليل مکانيسمهاي بروکراتيک اداره دانشگاه ،وجود
ذينفعان بيشتر و نيز انتظار ايفاي نقشهاي بيشتر در جامعه ،اين سؤال که حکمراني
دانشگاه و آموزش عالي چگونه بايد باشد ،طي ساليان اخير ،به شکل برجستهتري مطرح
شده است (هِنراد و ميتِرل.)3040 ،3
در همين ارتباط ،ميتوان گفت که نظام آموزش عالي و وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري يکي از مهمترين (اگر نگوييم مهمترين) بخشها و وزارتخانههاي کشور است
چراکه درواقع پرورش استعدادهاي کشور را به عهده دارد و بايستي در حوزه مسئوليت
خود ،زمينهساز محيطي باشد که در آن ،ذهنهاي خالق و نوآور شکل بگيرد .بر اساس
قانون اهداف ،وظايف و تشکيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) مصوب
 ،4262اين وزارتخانه ،داراي اهداف و مأموريتهايي ازجمله :توسعه علوم ،تحقيقات و
فناوري و تقويت روحيه پژوهش و تتبع و ترويج فکر خالق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي؛
اعتالي موقعيت آموزشي ،علمي و فني کشور؛ شناسايي قابليتها ،استعدادها و نيازهاي
پژوهش و فناوري کشور است.
حال ،مسئله اساسي اين است که آيا ابزارهايي که در نظام آموزش عالي ايران وجود
دارد (سازمانها ،شوراها ،بودجه ،قوانين و مقررات و روش اِعمال مديريت) براي تحقق
اين اهداف و مأموريتها مناسب است؟
بهعالوه ،کيفيت يکي از مهمترين ابعاد حکمراني آموزش عالي است (کارنگي،2
 )3006و (ليگاتنه .)3042 ،1بهعبارتديگر ،يکي از تبعات حکمراني نامطلوب و ضعيف
را در کيفيت پايين نظامهاي آموزش عالي کشورهاي مختلف ميتوان مشاهده کرد .انجام
3. Carnegie, G. D.
4. Ligatne, A.

1. Kaplin, W. A., & Lee, B. A.
2. Hénard, F. & A. Mitterle
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مأموريت سترگ آموزش عالي در انتقال ،توليد ،کاربردي کردن دانش و تربيت
دانشآموختگاني خالق ،فرهيخته ،روزآمد ،کارآفرين و بهرهور و تحويل شهرونداني
پيشآهنگ ،پرسشگر ،پاسخگو و مورد رجوع جامعه ،درگرو اجراي سياستها و
فرآيندهاي تضمين کيفيت است (کياني .)4261 ،ازآنجاکه گستره حکمراني در سه سطح
رهبري سازماني ،مديريت و اجرا جاري و ساري است ،لذا عملکرد حکمراني مستقيماً
بر وضعيت کيفيت يک موسسه آموزش عالي و يا يک نظام آموزش عالي تأثير ميگذارد.
از سوي ديگر ،کيفيت تصميمگيري 4نقشي اساسي در تعيين کيفيت و کميت
بروندادهاي نهايي يک سازمان دارد .حکمراني خوب 3فرايندي است که کيفيت
تصميمگيري را در مرکز توجه خود قرار ميدهد و از آن طريق ،جوامع يا سازمانها
تصميمات مهم خود را اتخاذ کرده و مشخص ميکنند چه کساني در فرايند تصميمگيري
وارد شوند و چگونه وظيفه خود را به انجام رسانند .حکمراني خوب بر اين باور تأکيد
دارد که يک سازمان يا بخش (مثالً بخش آموزش عالي) بهطور روزافزوني براي تحقق
اهداف ،اجراي سياستها و تحکيم الگوي اداره موردنظرش ،به ذينفعان خود وابسته
است .يکي از نشانگان وجود آموزش عالي توسعهيافته در هر جامعهاي دارا بودن سازمان
رسمي و وزارتخانه بسامان مربوط به بخش آموزش عالي و داراي ويژگيهاي حکمراني
خوب است.
دانيل کافمن و همکاران ،در بين معاني با حيطه مبسوط و يا محدودي که براي
حکمراني وجود دارد راه ميانهاي را برگزيدند و آن را چنين تعريف کردند :حکمراني
عبارت است از آدابورسوم و نهادهايي که بهوسيله آنها قدرت در جامعه اعمال ميشود.

اين اعمال قدرت ،سه جنبه را در برميگيرد :الف – فرايندهايي که بهوسيله آنها دولتها

انتخاب ،نظارت و جايگزين ميشوند .ب -توانايي و ظرفيت دولتها براي اتخاذ و اجراي
سياستهاي سالم و درست و پ  -احترام گزاردن به شهروندان و نيز کيفيت نهادهايي
که از طريق آنها تعامالت اقتصادي و اجتماعي صورت ميگيرد (کافمن و همکاران،2
 .)3040بعضي محققان حکمراني را از منظر رويهها و روشهاي مديريتي ميبينند .بر اين
اساس ،ميتوان رهبري 1سازماني ،مديريت 2و فعاليتهاي اداري 6را اجزاي حکمراني
4. leadership
5. management
6. administration

1. the quality of decision-making
2. good governance
3. Kaufmann & et al
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دانست .رهبري سازماني ،بيانگر سمتوسوي راهبردي سازمان است ،مديريت به نظارت،
پاسخگويي سازماني و اثربخشي ميپردازد و فعاليتهاي اداري  -اجرايي به اجراي
رويهها برميگردد (ريد و همکاران .)3003 ،4بااينحال ،نميتوان بين اين سه قلمرو ،يک
مرز و تمايز قاطع قائل شد ،چراکه مثالً فرايند مديريت خود ميتواند بر مکانيزم حکمراني
تأثير بگذارد .از ديگر سو ،بهطورمعمول ،مفهوم حکمراني در سطوح نهگانه فردي،
خانوادگي ،سازماني ،روستايي ،شهري ،بخشي ،ملي ،منطقهاي و جهاني قابلبررسي و
اعمال است.
در آموزش عالي ،طبق تعريف ،حکمراني آموزش عالي اشاره به تخصيص قانوني
قدرت 3در بين ساختارهاي متنوع تصميمگيريهاي دانشگاه و ساختارهاي متنوع اجرايي
و اداره کردن دانشگاه دارد .هدف حکمراني آموزش عالي مرتبط کردن منافع عمومي
مشترک و درک و فهم اهداف آنهاست و مشخص کردن مرزهاي اقتدار در نظريه و عمل
است .اينکه چه کسي بايستي تصميم بگيرد و تمرکز تصميمها بر چه چيزي است
(داويدوويچ و آيرام .)3042 ،2از ديدگاه سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 1يا ،OECD
حکمراني آموزش عالي عبارت است از مجموعة ساختارها ،روابط و فرايندهايي که
بهواسطه آن در سطوح ملي و سازماني ،سياستهاي آموزش عالي تدوين ،اجرا و بازنگري
ميشوند .حکمراني دربرگيرنده شبکه پيچيدهاي است شامل چارچوب قانوني،
ويژگيهاي مؤسسات و نحوة ارتباط آنها با کل سيستم ،نحوة تخصيص مالي براي
مؤسسات آموزش عالي ،شيوه پاسخگويي آنها در مورد روشهاي هزينه کردن و نيز
ساختارهاي رسمي و روابطي که رفتارها را هدايت کرده و بر آن اثر ميگذارد (سازمان
همکاري و توسعه اقتصادي .)3006 ،حکمراني آموزش عالي همچنين ميتواند بهعنوان
کاربرد کنترل جمعي 2در تحقق اهداف مشترک سازماني درک شود .حکمراني به سؤاالتي
نظير چه کسي تصميم ميگيرد ،چه موقع تصميم ميگيرد و در مورد چه چيزي تصميم
ميگيرد ،پاسخ ميدهد .حکمراني همچنين مرتبط است با ظرفيت سازماني براي تغيير 6و

4. The Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD
5. exercise of collective control
6. institutional capacity to change

1. Reed & et al.
2. legal allocation of power
3. Crişan, A. & Enache, R.
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نيز تغيير مناسب و بهموقع روشها و سبکها براي پاسخگويي به نيازهاي سازماني (مورا
و وي يِريا.)3006 ،4
البته لزوم توجه به حکمراني خوب ،از سوي مسئوالن وزارت علوم هم اعالم شده
است ،چراکه دکتر ضياء هاشمي معاون وقت فرهنگي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
بيان داشت :حکمراني خوب در آموزش عالي يک ضرورت نظام آموزش عالي است و
موفقيت نظام آموزش عالي در کشور ما براي توليد علم و دانش درگرو پايبندي دانشگاه
به اصول و حکمراني خوب است؛ يعني اينکه دانشگاه بايد در برابر جامعه ،مردم و
نهادهاي مدني پاسخگو و متکي به مشارکت دانشگاهيان و دانشجويان باشد (هاشمي،
 .)4261از سوي ديگر با توجه به مشکالت مالي ،دولتها بهطور فزايندهاي خواهان
پذيرش پاسخگويي و تعهد بيشتر از سوي آموزش عالي شدهاند .منابع تأمين مالي
دانشگاهها متنوع گشته و درنتيجه ،منافع ذينفعان جديدي وارد حکمراني آموزش عالي
شد .بهعبارتديگر ،گروه بزرگتري از مخاطبان ،مدعي و خواهان پاسخگويي آموزش
عالي شدهاند (هِنراد و ميتِرل.)3040 ،
اما چرا کيفيت نظامات آموزش عالي با حکمراني آموزش عالي مرتبط است؟ مهمترين
دليل آن عبارت است از افزايش پاسخگويي آموزش عالي .چراکه پاسخگويي يکي از
عناصر اصلي حکمراني خوب است .بنابراين ،حکمراني بهمثابه ابزار اصلي بهبود و ارتقاء
کيفيت در آموزش عالي عمل ميکند (هِنراد و ميتِرل .)3040 ،بهعالوه ،زوال و کاهش
کيفيت در نظامات آموزش عالي ممکن است ناشي از فقدان عوامل زير باشد :هيات علمي
شايسته ،منابع مالي و فيزيکي الزم ،اثربخشي داخلي و خارجي دانشگاه و حکمراني
مناسب (عبداهلل و پيالي.)3041 ،3
از سوي ديگر ،مجمع جهاني اقتصاد ،حکمراني خوب را الزمه افزايش بهرهوري و
رقابتپذيري و درنتيجه ،افزايش کيفيت ميداند و آموزش عالي را نيز يکي از مؤلفههاي
تأثيرگذار بر رقابتپذيري قلمداد ميکند (مجمع جهاني اقتصاد .)3042 ،2حکمراني خوب
در آموزش عالي بدين معني است که رهبري ،تصميمگيري ،اجرا و ارزيابي آموزش عالي
بايد با مشارکت و همفکري بين مسئوالن و ذينفعان صورت گيرد.
3. world economic forum

1. Mora, J. G. & Vieira, M. J.
2. Abdela, Y. H. & Pillay, T.

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /14تابستان 4317

11

ذينفعان ،4اصطالحي است که کاربرد روزافزوني در حوزههاي مختلف مطالعاتي يافته
است .مثالً در ادبيات توسعه پايدار ،مفهوم سود سه وجهي ،3خواستار آن است که يک
شرکت يا يک سازمان ،بيشتر در مقابل ذينفعان خود مسئوليتپذير باشد تا اينکه فقط به
مالکان و سهامداران 2خود توجه کند .ذينفعان اشاره به کساني دارد که بهطور مستقيم و
يا غيرمستقيم تحت تأثير (منفي يا مثبت) عملکرد آن سازمان يا شرکت قرار ميگيرند .بر
اساس نظريه ذينفعان ،يک بنگاه يا سازمان در جهت کسب موفقيت بلندمدت ،بايستي
خود را وسيلهاي براي برآوردن منافع و عالئق تمامي ذينفعان قلمداد کند ،بهجاي اينکه
فقط به فکر حداکثر کردن سود سهامداران و مالکان قانوني خود باشد (روشن.)4263 ،
ذينفعان آموزش عالي عبارتاند از افراد ،گروهها و سازمانهايي که از فعاليتهاي
مؤسسات آموزش عالي متأثر ميشوند و فعاليتهاي دانشگاه بر آنها اثر دارد و از آن
منتفع ميشوند (کريشان و اِناچه .)3044 ،برخي از ذينفعان آموزش عالي شامل:
دانشجويان ،والدين و يا خانواده آنها ،اجتماع محلي ،جامعه ،دولت ،هيئت حاکمه،
کارکنان دانشگاه ،مسئوالن محلي و کارفرمايان فعلي و بالقوه .براي همه اين ذينفعان،
برونداد آموزش عالي مهم است .براي همه آنها فرايندهاي دانشگاهي که مرتبط با کيفيت
برونداد است ،اهميت دارد .البته براي کارفرمايان و جامعه در درجه اول برونداد دانشگاهي
اولويت دارد و براي دانشجويان فرايندهاي دانشگاهي اهميت دارد (رولي .)4665 ،1اگرچه
مفهوم ذينفعان ،در زمينههاي مختلفي به کار ميرود اما در مبحث بازاريابي (بهويژه براي
آموزش عالي) کاربردي ندارد .البته بررسي مطالعات علمي نشان ميدهد کساني که مفهوم
مشتري در آموزش عالي را موردبررسي قرار دادهاند ،عمالً در تقسيمبنديهاي خود،
مفهوم ذينفعان را نيز وارد کردهاند ،چراکه طبق اين مطالعات ،مشتريان آموزش عالي هم
شامل سازمانها و افرادي است که در ازاي دريافت خدمات ،پول پرداخت کردهاند و هم
شامل سازمانها و افرادي است که رابطه معامله گرانه و دادوستد پولي با دانشگاه ندارند،
اما از خدمات دانشگاهي يا موسسه آموزش عالي بهرهمند ميشوند (مارزو و همکاران،2
 .)3005بنابراين ،در آموزش عالي ،مفهوم ذينفع و مفهوم مشتري دو اصطالح متداخل و
درهمتنيده است .به همين خاطر در ادبيات موضوع ،طرفهايي شامل :دانشجويان،
4. Rowley, J.
5. Marzo & et al.

1. stakeholders
)2. Triple Bottom Line (TBL
3. shareholder
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خانواده آنها ،انجمنها ،جامعه ،کارکنان دانشگاه ،مقامات و مسئوالن دولتي ،سازمانها،
کارفرمايان فعلي و کارفرمايان بالقوه؛ هم جزو ذينفعان و هم جزو مشتريان خدمات
آموزش عالي محسوب ميشوند .ازاينروي ،در مقاله حاضر نيز دو اصطالح ذينفع و
مشتري معادل هم فرض شدهاند.
بين رويکرد ذينفع مداري و کيفيت آموزش عالي رابطه مستقيمي وجود دارد ،بدين
خاطر ،هر چه که نظام آموزش عالي يک کشور بيشتر بتواند در تعامل مثبت با ذينفعان
خود باشد ،بهتر ميتواند وظايف و مأموريتهاي خود را تحقق بخشد .آموزش عالي
يکي از عوامل اصلي توليد و نشر دانش است و ارائه خدمات خود را بايد با نيازهاي
دانشي آشکار و پنهان جامعه مطابقت دهد .ازاينروي ،براي مؤسسات آموزش عالي،
کسب رضايت مشتريان داخلي و خارجي و برآورده ساختن احتياجات و نيازهاي
ذينفعان داخلي و خارجي به يک امر محتوم تبديل شده است (کريشان و اِناچه.)3044 ،
مفهوم ذينفع مداري و مشتري مداري با مفهوم کيفيت ،گره خورده است .طبق تعريف،
کيفيت عبارت است از مجموعه صفات و ويژگيهايي که يک کاال ،يک خدمت ،يک
شخص و يک سازمان بايد داشته باشد تا نيازها و انتظارات آشکار و پنهان مشتري را
برآورده کند و درعينحال ،ظرفيت بهبودپذيري نيز داشته باشد.
روش
با توجه به هدف اين پژوهش که تدوين الگوي حکمراني خوب (شايسته) براي ارتقاء
کيفيت وزارت عتف بر مبناي مفهوم ذينفع محوري است ،اين پژوهش از نوع پژوهش
توسعهاي و کاربردي به شمار ميرود .همچنين اين پژوهش را ميتوان ،نوعي مطالعه
اکتشافي 4دانست .در مطالعات اکتشافي ،پژوهشگر به دنبال کشف و شناسايي واقعيتهاي
اجتماعي يا سازماني است ،که در مورد آنها آگاهي چنداني وجود نداشته ،يا اطالعاتي
کلي از آن در دست است و يا پژوهش جدي و کاملي در مورد آن انجام نشده است .در
اين نوع پژوهش محقق سعي ميکند ،با بررسياي که براي شناسايي پديده موردنظر
صورت ميدهد ،الگوي موجود در دادههاي بهدستآمده را کشف کند .با توجه به
توضيحات فوق داليل اکتشافي بودن اين پژوهش عبارتاند از:
1. exploratory study
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 عدم وجود اجماع کامل در تعاريف ارائه شده در مورد حکمراني خوب (شايسته) در آموزشعالي توسط انديشمندان و صاحبنظران اين حوزه
 ناشناخته بودن مؤلفههاي الگوي حکمراني خوب (شايسته) به دليل آنکه تاکنون پژوهشمستقلي در داخل کشور با اين موضوع انجام نگرفته است.

رويکرد اين پژوهش نيز رويکرد کيفي است .در چند دهه گذشته ،بهمرور تأکيد بر
روششناسي کيفي ،جايگزين تفوق و برتري روششناسي کمي شده است ،بهگونهاي که
هر روزه بر دامنه دانش در اين عرصه افزوده ميشود (داناييفرد و امامي،)4266 ،
بهطوريکه ميتوان گفت دوران اثباتگرايي و غلبه سرمشق کمي در دنيا به پايان رسيده
و متعلق به قرن بيستم بوده است (فراستخواه .)4262 ،در پژوهش کيفي ،هدف نه تقليل
پيچيدگي از طريق تجزيه مسئله به چند متغير بلکه افزايش پيچيدگي از طريق افزودن
اطالعات زمينهاي به تحليل است (فليک .)4264 ،فرض معرفتشناختي در روشهاي
کمي ،اثبات گرايانه و عقلگرايي کالسيک است ولي در روشهاي کيفي بهجاي
اثباتگرايي ،تفسيرگرايي يا انتقادي مبناي معرفتشناختي است (فراستخواه.)4262 ،
پژوهش حاضر با استفاده از روش گراندد تئوري انجام گرفته است .بهطورکلي
روشها بايد متناسب با موضوع موردمطالعه و بر اساس آن انتخاب شوند (فليک.)4264 ،
يکي از روشهاي پژوهش کيفي ،نظريه برخاسته از دادهها يا گراندد تئوري است .اما کي
مجاز هستيم بهسوي گراندد تئوري برويم؟ وقتيکه در عرف علمي جاي خالي يک نظريه
احساس ميشود .يک زمينه خاص ،يک موقعيت خاص در اينجا هست که نظريههاي
موجود متعارف کفاف نميکنند .پژوهشهايي شده است ولي هنوز هم چنان ابهاماتي
باقي است .اطلس نظري ما نياز به تکميل دارد .نظريههاي بديع تازهاي نياز هست يا حتي
دنبال نظريه تازهاي نيستيم بلکه فقط ميخواهيم فرضيههايي تازه توليد بکنيم براي
پژوهشهاي کمي و محققان بعد از خودمان يا براي پژوهشهاي بعدي خودمان
(فراستخواه.)4262 ،
گراندد تئوري برخالف فرايند پژوهش خطي و نشئتگرفته از نظريه ،بهجاي
پيشفرضهاي نظري به دادهها و ميدان موردمطالعه اولويت ميدهد .نظريهها را نبايد بر
افراد موردمطالعه (سوژهها) اعمال کرد ،بلکه نظريهها از طريق کار روي دادهها و در
ميدان؛ کشف و صورتبندي ميشوند (فليک .)4264 ،در گراندد تئوري مطالعه بر روي
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مفاهيم است و نه توصيفات (گيبز .)3040 ،4گراندد تئوري ضد پوزيتيويست بوده و
تالشي در جهت پيوند دادن ديدگاههاي پوپر و کوهن است .طبق گراندد تئوري ،نظريهها
بشرساخت بوده يعني به ذهنيت پژوهشگر بستگي دارد و قابلاستخراج از دادههاي ميداني
هستند (هايهو.)3002 ،3
البته گراندد تئوري نسخههاي مختلفي دارد :کالسيک از گليسر ،سيستماتيک از
اشتراوس و کوربين ،ساختن گرا از چارمز ،تحليل موقعيت از کالرک و تحليل ابعاد از
شاتزمن (فراستخواه .)4262 ،در بررسي حاضر از طرح پژوهش سيستماتيک اشتراوس و
کوربين استفاده شده که در تحليل دادهها از طريق کدگذاري باز ،2کدگذاري محوري 1و
کدگذاري گزينشي 2عمل ميکند و همچنين به عرضه پارادايم منطقي يا تصوير تجسمي
از نظريه در حال تکوين ميپردازد (بازرگان هرندي.)4265 ،
همچنين در اين پژوهش ،از نرمافزار مکس کيودا 6براي تجزيهوتحليل دادهها استفاده
شده است .اين نرمافزار کاربرد رو به گسترشي در پژوهشهاي کيفي کشور داشته است.
امروزه روشهاي پژوهش کيفي در کنار روشهاي پژوهش کمي در بين جامعه دانشگاهي
ايران توسعه بسياري يافته است .ازآنجاکه دادههاي اين نوع از پژوهشها را معاني ،واژهها
و کلمات تشکيل ميدهند حجم بسيار وسيعي از داده را پيش روي محقق قرار ميدهند
و وي را در تحليل و سازماندهي دادهها با مشکل روبرو ميکنند .نرمافزار مکس کيودا،
نرمافزاري پيشرفته جهت تجزيهوتحليل کيفي دادهها است که بسيار در حوزههاي علوم
اجتماعي و علوم انساني و … کاربرد دارد .اين نرمافزار براي دانشجويان ،پژوهشگران،

اساتيد و مؤسسات پژوهشي که خواهان بهکارگيري روشهاي پژوهش کيفي ،ازجمله:
روش نظريه زمينهاي يا داده بنياد و يا روش تحليل محتوا 5هستند ،بسيار کارگشا است.
يافتهها
در پژوهشهاي کيفي ،افراد موردمطالعه بر اساس ارتباطشان با موضوع پژوهش انتخاب
ميشوند .انتخاب آنها بهمنظور تشکيل يک نمونه نشاندهنده آماري از کل جمعيت
نيست (فليک .)4264 ،در اين پژوهش با سه گروه از افراد يعني  -4مديران و مسئوالن
5. selective coding
6. MAXQDA
7. content analysis

1. Gibbs
2. Hayhoe, S.
3. open coding
4. axial coding
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اجرايي آموزش عالي  -3متخصصان و صاحبنظران و  -2ذينفعان آموزش عالي (شامل
هيات علمي ،دانشجو ،کارفرما ،رئيس دانشگاه غيرانتفاعي و رئيس دانشگاه دولتي بهعنوان
ذينفع) مصاحبه صورت گرفت و پس از  36مصاحبه به اشباع نظري رسيديم.
جدول  .1تعداد و ترکيب مصاحبهشوندگان
نوع مصاحبهشوندگان

تعداد

مديران و مسئوالن اجرايي آموزش عالي

 5نفر

متخصصان و صاحبنظران
ذينفعان آموزش عالي

 41نفر
 2نفر

جمع

 36نفر

اين پژوهش ،پس از غور و بررسي مکرر پاسخهاي مصاحبهشوندگان به اين نتيجه
رسيد که اصطالح «تصلب شرايين علم» را بهعنوان پديده اصلي در مدل اشتراوس و
کوربين ،انتخاب کند .چنانکه ميدانيم اصليترين منبع گردآوري دادهها در گراندد تئوري،
مصاحبه عميق است .در بررسي حاضر ،مصاحبههاي آموزندهاي انجام گرفت .بسياري از
مصاحبهشوندگان از دردهاي مشترک ميگفتند .ازجمله« :وزارت علوم چه کار دارد
ميکند ،چه کار بايد بکند؟؛ اين وزارت ،وزارت علوم نيست؛ ما که وزارت علوم نداريم؛
اختيارات وزارت علوم بهمرور از او گرفته شده است؛ وزير علوم در حوزه مسئوليت خود
هم نميتواند اعمال قدرت کند؛ وزارت علوم با ترکيب موجودش فشل است؛ وزارت
علوم به يک سازمان ماشيني تبديل شده است؛ وزارت علوم در حصار برج عاج خود به
سر ميبرد؛ وزارت علوم نيازمند بازگشت به کارکرد اصلي خود است؛ و نيز اينکه اصالً
وزارت علوم براي چه به وجود آمده است؟».
بيان اين دردها نشان از بيماري است .در جريان انجام پژوهش حاضر ،بهمرور و در
حين انجام مصاحبهها مفهومي در حال شکلگيري بود .گويي نشانههاي يک بيماري
کمکم هويدا ميشد و آن تصلب شرايين علم بود .گويي رگهاي خوني براي تغذيه
رساني به علم با تنگنا و سختي مواجه بودند و سهل و روان حرکت نميکردند .انتقال
اکسيژن و توزيع مواد مغذي و منابع مثل بودجه ،امکانات و چرخه آزاد اطالعات در اين
حوزه ،با مشکل مواجه است.
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در پزشکي تصلب شرايين به معناي سفتوسخت شدن ديوارة سرخ رگها و تنگ
شدن و گرفتگي راه جريان خون است .منظور از گرفتگي شريان يا رگهاي خوني ،کاهش
قطر شريان خوني به خاطر انباشته شدن رسوبات چربي و کلسترول در ديواره
شريانهاست  .اين گرفتگي شريان باعث تغييراتي در ديناميک جريان خون مثل تغييرات
در سرعت و فشار داخل شريان و تغيير رفتار مکانيکي ديواره شريان مثل تغيير شکل و
تنش برشي روي ديواره شريان ميشود و منجر به بروز بيماريهاي عروقي ازجمله
بيماري تصلب شرايين ميشود (عباس نژاد و همکاران .)4262 ،ميتوان گفت وزارت
علوم ،قلب نظام آموزش عالي کشور است که وظيفه تسهيلگري و تقويت و درواقع وظيفه
خونرساني به بقيه بخشها و زيرسيستمهاي اين نظام را داراست .اما به سه دليل اين
قلب نميتواند بهخوبي خونرساني کند و رگها دچار رسوبات شده است .اول ضعف
دروني خودش ،دوم تضعيف از سوي دستگاههاي بيروني و سون تضعيف به جهت ضعف
ذينفعان .چراکه اگر ذينفعان قوي باشند وزارت علوم هم قوي خواهد بود .همچنين
يکي از نشانههاي تصلب شرايين ،خستگي و سستي و کمتحرکي است (زاهدي و
همکاران .)4266 ،در حوزه مسئوليت وزارت علوم ،جريان روان توليد ،انتقال ،انتشار،
ترويج و کاربرد دانش را شاهد نيستيم .وزارت علوم با تنگناهاي حرکتي متعدد مواجه
است.
از ديگر سو ،يک موجود هنگامي داراي سالمت نيست و سالم محسوب نميشود که
نتواند کارکردهاي مورد انتظارش را انجام دهد (زاهدي و همکاران .)4266 ،مثالً طبق
مصاحبههاي انجامشده ،بسياري از ذينفعان آموزش علي ازجمله دانشجويان ،هيات
علمي و کارفرمايان از آموزش عالي راضي نيستند .ايران يک درصد جمعيت جهان را
داراست اما تعداد ثبت اختراع بينالمللي ايران يک در ده هزار است .بسياري از
مصاحبهشوندگان نيز بر اين نکته تأکيد داشتند که وزارت علوم نميتواند کارکردهاي
مورد انتظار را بهخوبي به انجام رساند .بر اساس تصريحات قانوني ،کارکردها ،وظايف و
مأموريتهاي وزارت علوم ،مواردي همچون :سياستگذاري نظام علمي ،تحقيقاتي و
فناوري کشور ،برنامهريزي ،نظارت ،ارزيابي ،استقالل و آزادي آکادميک ،ارتقاء جايگاه
علمي کشور ،ترويج خالقيت ،کشف و شکوفايي استعدادها ،تقويت اجتماعات علمي و
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بينالمللي سازي است .انجام ندادن کارکردها و وظايف نشانه عدم سالمت و درواقع
نشانه بيماري است.
ميتوان بر اساس اهميتي که قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي براي وزارت علوم
در نظر گرفته ،چنين استنباط کرد که اين وزارتخانه درواقع قلب نظام آموزش عالي کشور
است و وظيفه حفظ ،بقاء و تقويت و درواقع وظيفه خونرساني به بقيه بخشها و
زيرسيستمهاي اين نظام را داراست .اما به سه دليل پيشگفته ،اين قلب نميتواند بهخوبي
خونرساني کند و رگهاي خوني دچار رسوبات شده است .در جدول  3مهمترين
اهداف ،وظايف و مأموريتهاي وزارت علوم بر اساس قانون تشکيالت وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري مصوب  36مرداد  4262احصاء شده است (روشن.)4266 ،
جدول  .2مهمترين اهداف ،وظايف و مأموريتهاي وزارت علوم
بر اساس قانون تشکيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
رديف

اهداف ،وظايف و
متن قانون

مأموريتهاي وزارت علوم
منبعث از متن قانون

تقويت روحيه پژوهش و تتبع و ترويج فکر خالق
4

شناسايي مزيتهاي نسبي ،قابليتها ،استعدادها
برنامهريزي براي شپناسايي و حمايت از شکوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها

ترويج خالقيت و شناسايي
و حمايت از استعدادها

به سمت اولويتهاي راهبردي کشور
انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي ،تحقيقاتي و فناوري کشور
3

تمهيد سپپپاز و انجام کارهاي الزم براي ايجاد همسپپپويي ميان فعاليتهاي آموزشپپپي،

ايجاد هماهنگي

تحقيقاتي و فناوري
2

توسعه علوم ،تحقيقات و فناوري
اعتالي موقعيت آموزشي ،علمي و فني کشور

ارتقاء جايگاه علمي کشور

ارتقاء فرهنگ علم دوستي
1

تعميق و گسترش علوم ،معارف ،ارزشهاي انساني و اسالمي و اعتالي جلوههاي هنر و
زيباييشناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي

تقويت فرهنگ علمي

توسعه و ترويج فرهنگ تفکر علمي در جامعه
2
6
5

تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني کشور
ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي فني
حفظ و تحکيم آزادي علمي و استقالل دانشگاهها ،مراکز علمي و تحقيقاتي
مشپارکت فعال در فرآيند سپياسپتگذاري نظام آموزش و توسپعه نيروي انساني کشور
بهمنظور ايجاد هماهنگي الزم بين برنامههاي سطوح مختلف آموزش کشور

افزايش سرمايه انساني
استقالل و آزادي علمي
سياستگذاري و هماهنگي

14
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رديف

اهداف ،وظايف و
متن قانون

مأموريتهاي وزارت علوم
منبعث از متن قانون

برنامهريزي براي تدارک منابع مالي توسعه فناوري کشور و مشارکت در ايجاد ،توسعه و
6

تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوريهاي بومي
برنامهريزي اجرائي ،آموزشپي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و فني در

برنامهريزي

جهان
اتخاذ تدابير الزم بهمنظور افزايش کارآيي و اثربخشپپي پژوهشهاي کشپپور و توسپپعه
6

پژوهشهاي کاربردي با همکاري دستگاههاي ذيربط
تقويت ارتباط دانشپگاهها و مراکز تحقيقاتي با بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي

کارآيي و اثربخشي

کشور
کمک به ايجاد انجمنها و شرکتهاي غيردولتي علمي ،تحقيقاتي و فناوري
صپدور مجوز تأسپيس انجمنهاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها بر
40

اساس ضوابط مصوب مراجع ذيصالح

تقويت اجتماع علمي

تأييد اسپپاسپپنامه و صپپدور مجوز تأسپپيس انجمنها و تشپپکلهاي دانشپپجويان و
دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
44

اتخپاذ راهکپارهپاي مناسپپپب براي کمک به توسپپپعه پژوهش و فناوري در بخشهاي
غيردولتي

توانمندسازي بخش
خصوصي

نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور.
 ارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم ،تحقيقات و فناوري شامل پيشرفتها ،شناختموانع و مشکالت و تدوين و ارائه گزارش ساالنه
ارزيابي و اعتبارسپنجي علمي دانشگاهها ،مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بهصورت
43

مستقيم و يا از طريق حمايت از انجمنهاي مستقل علمي ،تخصصي و فرهنگستانها
 -تعيين ضپوابط ،معيارها و اسپتانداردهاي علمي مؤسپسات آموزش عالي و تحقيقاتي،

نظارت و ارزيابي و بهبود
کيفيت

رشتهها و مقاطع تحصيلي
 تعيين ضپپوابط ارزشپپيابي علمي مدارک فار التحصپپيالن و تأييد ارزش علمي مدارکدانشگاهها و مراکز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل کشور
42
41

اتخاذ تدابير و ارائه پيشپپنهادهاي الزم جهت حفظ دانشپپمندان و محققان و تأمين امنيت
شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمنديهاي آنها
بررسي و پيشنهاد اولويتهاي تخصيص منابع در حوزههاي علوم ،تحقيقات و فناوري

جلوگيري از فرار مغزها
تخصيص منابع

توسپپپعپه همکپاري هپاي علمي بين المللي و اتخپاذ تپدابير الزم بپهمنظور نهادينهکردن
همکاريها و مبادالت علمي بين مراکز علمي  -تحقيقاتي داخل کشور با مراکز علمي -
تحقيقاتي منطقهاي و بينالمللي
42

برنامه ريزي براي جذب متخصپپصپپان ايراني داخل و خارج از کشپپور جهت همکاري
علمي ،تحقيقاتي و فناوري

بينالمللي سازي علم

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مجاز اسپپت زمينه فعاليت دانشپپگاههاي غيردولتي و
شپپعب دانشپپگاههاي معتبر خارج از کشپپور را در چارچوب ضپپوابط مصپپوب مراجع
ذيصالح فراهم کند.
46

پيشنهاد ضوابط و معيارهاي کلي پذيرش دانشجو به مراجع ذيصالح

اصالح کنکور
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چنانکه از جدول  2نيز هويداست مهمترين موجبات حکمراني نامطلوب در وزارت
علوم (بهعنوان مقوالت سطح دوم کدگذاري) عبارتاند از :عوامل درون وزارتي ،ابعاد
برون وزارتي ،عوامل با منشأ ذينفعان و فقدان ارج و منزلت علم به ما هو علم .البته هر
يک از آنها نيز از اجزاء ديگري به وجود آمده است .مثالً براي عوامل درون وزارتي
مواردي همچون حکمران بد ،قوانين بد ،وزارتخانه ناکارآمد و بيقدرت اهميت يافته
است .براي ابعاد برون وزارتي را ويژگيهايي همچون هژموني نهادهاي بيروني ،تعارض
و عدم هماهنگي نهادها و دستگاهها ،فقدان نگاشت نهادي در حوزه علوم ،تحقيقات و
فناوري و فقدان عدالت تخصيصي براي وزارت علوم بهدستآمده است .از جنبه عوامل
با منشأ ذينفعان نيز ضعف جايگاه ذينفعان و فقدان مطالبه گري ذينفعان داليل
حکمراني نامطلوب قلمداد شده است .و باالخره براي فقدان ارج و منزلت علم به ما هو
علم نيز قائل شدن جايگاه واال يا پَست براي علوم و سوءاستفاده از علم براي کسب منافع
فردي (کاسبان دانش) موردتوجه بوده است.
عوامل مداخلهگر نيز عوامل دولت زاد يا حکومت زاد مثل دولت بزرگ رانتير ،عوامل
مردم زاد مثل فقدان جرأت اعتراض ،عوامل تعاملي مثل تعامل ضعيف جوامع علمي با
عتف ،مديريت ناپذيري آموزش عالي مثل ماهيت کنترل ناپذير دانشگاه و آموزش عالي
و قليان اجتماعي مثل دانشگاه بهعنوان يک مُسَکِن بهدستآمده است .جداول مربوطه
براي جلوگيري از طوالني شدن مقاله ،حذف شده است.
مهمترين خوشههاي اصلي عوامل زمينهاي آن عبارتاند از :چتر فراسيستمي مثل

ديدگاه و عملکرد سطوح باالدستي نسبت به حکمراني خوب ،محيط فرهنگي – اجتماعي
مثل ديکتاتورهاي کوچک ،محيط سياسي مثل فقدان نهادهاي قوي تظلم خواهي ،محيط
اخالقي مثل غلبه رابطه مداري بهجاي ضابطه مداري ،محيط قانوني مثل ضعف حقوق
شهروندي ،محيط علمي مثل بخش خصوصي بي توجه به علم ،محيط اقتصادي مثل گره
نخوردن توسعه کشور با آموزش عالي ،محيط ژئوپليتيک مثل موقعيت خاص ژئوپليتيکي
ايران ،چرخه معيوب مثل بيانگيزگي در مردم و عدم تمايل حاکميت براي تغيير و
پتانسيلهاي مثبت مثل باال بودن پتانسيل موفقيت کشور در دنيا.
اما موجبات علي به همراه شرايط زمينهاي و عوامل مداخلهگر منجر به رفتارها و کنش
و واکنشها يا درواقع راهبردهايي از سوي بازيگران عرصه علم کشور شده است .کنش
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انساني رفتاري هدفمند است .کنش ،ارادهاي است که به عمل درآمده و به يک عامل
تبديل شده است .کنش ،هدفگيري به سمت غايتها و اهداف است (متوسلي و زبيري،
 .)4261اين راهبردها را تحت اختصار سه بي ميتوان بيان داشت :بياخالقي مثل تعادل
سطح پايين ،بياعتمادي مثل مهاجرت به خارج و بيانگيزگي مثل انتقال به جزيره خود.
مجموعه اجزاء تشکيلدهنده مدل حکمراني نامطلوب يعني موجبات علي و شرايط
زمينهاي و عوامل مداخلهگر و کنش و واکنشهاي ذينفعان پيامدهايي نيز به همراه داشته
که تحت سه نوع آماج (مقصد و پايان راه) ميتوان آنها را دستهبندي کرد :آماج فرهنگي

– اجتماعي مثل فقدان اجماع پايا ،آماج اخالقي مثل دانشجوي پولي بهعنوان باج افزار و
آماج کيفي مثل شکلگيري شبه دانشگاه.

شکل  .5مدل پارادايمي حکمراني نامطلوب در آموزش عالي ايران
منبع :يافتههاي پژوهش
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جدول  .3موجبات علي حکمراني نامطلوب
خوشه مقولهاي

مقوالت سطح دوم

مقوالت سطح اول
حکمران نامناسب
قوانين و مقررات نامناسب
وزارتخانه ناکارآمد
بيقدرتي وزارت علوم

عوامل درون

رشد ناهماهنگ علوم

وزارتي

تمرکز
فقدان ارتباط ارگانيک با جامعه
سلطهجويي وزارت علوم

موجبات علي

تله کارشناس

حکمراني نامطلوب

استفاده نکردن از مزيت عقبماندگي
هژموني نهادهاي بيروني
ابعاد برون وزارتي

تعارض و عدم هماهنگي نهادها و دستگاهها
فقدان نگاشت نهادي در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري
فقدان عدالت تخصيصي براي وزارت علوم

عوامل با منشأ
ذينفعان
فقدان ارج و منزلت
علم به ما هو علم

ضعف جايگاه ذينفعان
فقدان مطالبه گري ذينفعان
قائل شدن جايگاه واال يا پست براي علوم

بحث و نتيجهگيري
يکي از نشانگان آموزش عالي توسعهيافته در هر جامعهاي دارا بودن يک سازمان رسمي
و وزارتخانه بسامان مربوط به بخش آموزش عالي و داراي ويژگيهاي حکمراني خوب
مثل شفافيت ،اثربخشي ،حاکميت قانون ،کاهش فساد ،حق اظهارنظر و مشارکت است.
بهبود عملکرد وزارت علوم بهمثابه يک سازمان ،درگرو رعايت قواعد حکمراني خوب
است .مشارکت ذينفعان در تصميمگيريها ،پاسخگو بودن مسئوالن در برابر ذينفعان،
ثبات تصميمگيري ،بهبود اثربخشي ،بهبود کيفيت مقررات ،رعايت قانون ،مهار فساد و
شفافسازي از مهمترين شاخصهاي حکمراني خوب هستند .در يک جامعه ،بازيگران
و ديدگاههاي بسياري وجود دارند .حکمراني خوب مستلزم آن است که بين اين ديدگاهها
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و منافع مختلف ميانجيگري صورت گيرد تا بيشترين خير و نيز چگونگي دستيابي به آن
با حداکثر اجماع ممکن ،موردتوافق قرار گيرد.
در اين پژوهش از روش گراندد تئوري و نسخه اشتراوس و کوربين استفاده شد .مدل
پارادايمي بهدستآمده ،درواقع موضوع حکمراني نامطلوب در وزارت علوم را شکلبندي
ميکند .گرچه ،هدف اين طرح پژوهشي« ،تدوين الگوي حکمراني براي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري» بود که روش پژوهش کيفي گراندد تئوري بهخوبي آن را پوشش
ميدهد اما در طي پژوهش و بنا بر اظهارنظرهاي مصاحبهشوندگان و بر اساس
واقعيتهاي موجود ،مسير بحث بهسوي تدوين الگوي حکمراني نامطلوب پيش رفت.
طبق يافتهها ،مهمترين موجبات حکمراني نامطلوب در وزارت علوم (بهعنوان مقوالت
سطح دوم کدگذاري) عبارتاند از :عوامل درون وزارتي ،ابعاد برون وزارتي ،عوامل با
منشأ ذينفعان ،سياست زدگي و فقدان ارج و منزلت علم به ما هو علم .البته هر يک از
آنها نيز از اجزاء ديگري به وجود آمده است .مثالً براي عوامل درون وزارتي مواردي
همچون حکمران بد ،قوانين بد ،وزارتخانه ناکارآمد و بيقدرت اهميت يافته است .براي
ابعاد برون وزارتي را ويژگيهايي همچون هژموني نهادهاي بيروني ،تعارض و عدم
هماهنگي نهادها و دستگاهها ،فقدان نگاشت نهادي در حوزه علوم ،تحقيقات و فناوري
و فقدان عدالت تخصيصي براي وزارت علوم بهدستآمده است .از جنبه عوامل با منشأ
ذينفعان نيز ضعف جايگاه ذينفعان و فقدان مطالبه گري ذينفعان داليل حکمراني
نامطلوب قلمداد شده است .و باالخره براي فقدان ارج و منزلت علم به ما هو علم نيز
قائل شدن جايگاه واال يا پَست براي علوم (مثالً اهميت بيشتر قائل شدن براي علوم
مهندسي و پزشکي نسبت به علوم انساني) بهعنوان يکي از علل وضع موجود موردتوجه
بوده است.
نتايج نهايي تمامي فعاليتهاي سازمانها در چهره ذينفعان نمايان ميگردد و اوست
که کيفيت محصوالت و خدمات سازمانها را محک ميزند و آنها را به رقابت با يکديگر
وادار ميکند .از طرفي ،ذينفع مداري عبارت از نشر اطالعات مربوط به ذينفعان و
مشتريان در کل سازمان ،تدوين استراتژيها و تاکتيکهايي براي رفع نيازهاي آنان به
شکل عملي و از سوي تمام بخشهاي سازمان و نيز دستيابي به احساس تعهد همگاني
نسبت به اجراي برنامههاي اتخاذ شده است .بهبيانديگر ،ذينفع مداري و مشتري مداري،
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نوعي فرهنگسازماني است که به کارآمدترين و مؤثرترين شکل ،رفتارهاي الزم براي
خلق ارزش برتر براي مشتري يا ذينفع را ايجاد ميکند .اين موضوع بسيار مهم است که
تمامي کارکنان ستاد وزارت علوم و دانشگاهها (اعم از اعضاي هيات علمي و کارمندان
و مديران) به نقش خود در ارتقاء کيفيت ،آگاهي يابند .البته مکانيسمها و چارچوبهاي
تضمين کيفيت از دانشگاهي به دانشگاه ديگر ممکن است متفاوت باشد ،اما اصول يکسان
بر آن حاکم است .افزايش بردباري و صبر و حوصله کارکنان دانشگاه در گوش دادن به
نظرات ،درخواستها و مشکالت مراجعين يکي از راهکارهاي مديريت کيفيت است.
بنابراين ،ضروري است که نيازهاي واقعي ذينفعان کشف شود .يک رَويه اساسي مديريت
کيفيت خدمات ،شناسايي انتظارات و نيازهاي ذينفعان و به دنبال آن ،طراحي سيستم
ارائه خدمات بر مبناي اين نيازهاست بهطوريکه درنهايت ،خرسندي و خشنودي آنها
حاصل شود .بسيار مهم است که ابتدا ذينفعان ،شناسايي شوند و هر فرايندي بايستي
بهمنظور برآورده شدن نياز خاصي از ذينفعان ايجاد شود .ضمن اينکه بايستي خود
ذينفعان در ارزيابي کيفيت و يا در تدوين و يا اصالح فرايندهاي مربوط به خود نقش
داشته باشند.
البته اجراي حکمراني خوب در وزارت علوم ،ميتواند از منظر مستندسازي تجربه
وزراي آموزش عالي در هر دورهاي که مسئوليت داشتهاند ،موردتوجه قرار گيرد.
مستندسازي اجراي حکمراني خوب ازآنرو اهميت دارد که ميتوان از مجموعه تجربيات
گذشتگان بهره بُرد تا از سطح باالتري از دانش برخوردار گرديد ،فراتر از گذشتگان
انديشيد و هميشه به دنبال تغيير ،اصالح و تکامل افکار و رفتار بود (زماني.)4262 ،
گرچه ،براي اينکه يک مدير آموزش عالي بتواند از تجارب ساير مديران (چه در داخل و
چه در خارج از کشور) استفاده کند مستلزم اين است که وي با موضوع حکمراني خوب،
درگيري شناختي داشته باشد .درگيري شناختي به پردازش شناختي مربوط است .پردازش
شناختي معنيدار و عميق ،به بسط شناختي مطالبي که قرار است يادگيري شود ،اشاره
دارد و مستلزم برقراري ارتباط ميان دانش جديد با اطالعات موجود فرد و ايجاد يک
ساختار دانش است (شجاعي و درتاج .)4262 ،درعينحال ،بايستي توجه داشت که براي
ارائه خدمات هر چه بهتر و باکيفيتتر به ذينفعان خارجي و نيز تمرکز بر خواستههاي
آنان ،توصيهشده که قبل از آن بر ذينفعان و مشتريان داخلي تمرکز شود .تمام کارکنان
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حوزه ستادي وزارت علوم ،مشتري داخلي محسوب ميشوند ،ضمن آنکه آنان ،مشتري
يکديگر و درعينحال ،عرضهکننده خدمات براي ديگري نيز هستند .ازاينروي ،دارا بودن
يک فرهنگسازماني قوي ميتواند تقويتکننده اتحاد شغلي و يکپارچگي محيط کار اين
وزارتخانه باشد .ارتباطات بهتر ،افزايش سطح تسهيم دانش ،پاسداشت و ارزش نهادن
براي ذينفعان دروني ،تسهيلگر عملکرد خوب و نوآوري کارکنان وزارت عتف و بهبود
رضايت خاطر مشتريان بيروني ميشود .داشتن درکي روشن از انتظارات ذينفعان (داخلي
يا خارجي حوزه ستادي) باعث ميشود که وزارت علوم هوشيارتر و فهيمتر شده و
درنهايت ،آن نظام آموزش عالي برنده خواهد بود که به نيازهاي حال و آينده ذينفعان و
مشتريان خود حساس و آگاه بوده و سعي در پاسخگويي به آنها داشته باشد.
هنگامي ميتوانيم بگوييم حکمراني خوب در وزارت علوم استقراريافته که ذينفعان
بهعنوان سرمايهها و صاحبان اصلي قدرت محسوب شوند و بهجاي پرداختن به کارآمدي
و توانمندي اين وزارتخانه از طريق حجم و اندازه آن به نوع رابطه وزارت علوم با
ذينفعانش توجه ميشود .بنابراين ،حکمراني خوب در وزارت علوم صرفاً انجام وظايف
را نشان نميدهد بلکه چگونگي و شيوه انجام وظايف را نيز شامل ميشود .هدفها و
روشها ،هر دو اهميت يکساني براي حکمراني خوب دارند .پاسخگويي وزارت به
ذينفعان ،به حداقل رساندن سطح فساد ،اقدام عملي در مورد رعايت اصول دموکراتيک
و مردمساالري ،جلب اعتماد ذينفعان و گسترش حق انتخاب ذينفعان از ويژگيهاي
اصلي حکمراني خوب به شمار ميرود .حکمراني شامل تعامالت بين ساختارها ،فرايندها
و سنتها و آدابورسوم و فرهنگي است که نحوه اعمال قدرت ،نحوه اتخاذ تصميمات
و نحوه اظهارنظر ذينفعان را مشخص ميکند .اساساً حکمراني درباره قدرت ،روابط و
پاسخگويي است؛ چه کسي صاحب نفوذ است ،چه کسي تصميم ميگيرد و پاسخگويي
تصميم گيران چگونه صورت ميگيرد؟ حکمراني خوب در وزارت علوم يعني تصميم
سازي با حضور تمامي ذينفعان .پس حکمراني خوب در وزارت علوم را بايستي فراتر
از مديريت ديد .حکمراني خوب در وزارت علوم تنها ارائه خدمات آموزشي خوب و با
کيفيت به ذينفعان نيست بلکه متشکل از ارائه خدمات خوب با روش خوب است.
حکمراني خوب در وزارت علوم را ميتوان به معناي گسترش مشارکت ذينفعان آموزش
عالي به همراه پاسخگويي بيشتر اين وزارتخانه دانست.
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در حکمراني خوب ،هم تصميم و هم روش اتخاذ تصميم با اهميت است .ازاينرو،
بهبود عملکرد وزارت علوم بهمثابه سازمان ،درگرو رعايت قواعد حکمراني خوب است.
مشارکت ذينفعان در تصميمگيريها ،پاسخگو بودن مسئوالن در برابر ذينفعان ،ثبات
تصميمگيري ،بهبود اثربخشي ،بهبود کيفيت مقررات ،رعايت قانون ،مهار فساد و
شفافسازي ازجمله شاخصهاي حکمراني خوب هستند .حکمراني خوب مرتبط با
حضور ذينفعان در سياستگذاريها و تصميمگيريهاي آموزش عالي است .اين در
حالي است که عمالً در ايران ،وزارت علوم در ارائه خدماتش (مثالً سياستگذاري،
ارزيابي ،نظارت ،تخصيص بودجه ،تصويب مقررات و آييننامهها و  )...رويکرد از باال به
پايين دارد .در شرايطي که عملکرد صحيح و کارا بر اساس توافق چندجانبه بين وزارت
و ذينفعان آموزش عالي حاصل ميشود.
البته رعايت حقوق ذينفعان يا مشتريان يا مصرفکنندگان بهخوديخود ،صورت
نميگيرد ،بلکه بايد شرايط و زمينههايي وجود داشته باشد تا حرمت و حقوق مشتري
پاس داشته شود .براي اين کار ،پنج عامل دخيلاند -4:رقابت بين توليدکنندگان کاال و
ارائهدهندگان خدمات  -3قوانين و مقررات حامي حقوق مصرفکننده  -2نظام قضايي
و دادرسي کارا  -1سازمانهاي دولتي و نهادهاي مردمي حامي حقوق مصرفکننده – 2

آگاهي مصرفکنندگان از حقوق خود و وجود اراده در آنان براي پيگيري و احقاق حق.
در کشورهايي که مؤسسات آموزش عالي آن ،در يک محيط رقابتي فعاليت ميکنند،
دانشگاهها مجبورند براي جذب بيشتر مشتري (مثالً پذيرش دانشجويان نخبه يا استخدام
هيات علمي متبحر و يا ارائه و فروش خدمات پژوهشي و مشاورهاي) به رقابت با يکديگر
پرداخته و حقوق مشتريان را محترم بشمارند ،اما در کشور ما که در آن نوعي انحصار
دوقطبي (مؤسسات آموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد) در آموزش عالي حاکم است،
شاهد فقدان رقابت هستيم .محيط رقابتآميز با ايجاد تسهيالت براي ورود بخش
خصوصي واقعي به آموزش عالي و فراهم نمودن زمينه ايجاد شعب دانشگاههاي معتبر
خارجي تقويت ميشود (روشن.)4262 ،
هرچند ،اعطاي استقالل به وزارت علوم و عدم دخالت نهادهاي بيروني ،شرط الزم
حکمراني خوب در اين وزارتخانه است ،اما درعينحال ،خودِ وزارت علوم نيز بايستي
گامهايي در جهت گستردهتر شدن ميز تصميمگيري وزارت علوم و قدرت برابر يافتن
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ذينفعان در گرداگرد اين ميز ،بردارد .ازاينروي ،براي ارتقاء وضعيت حکمراني خوب
در وزارت عتف ،اقداماتي همچون اصالح قانون وزارت علوم منطبق با مقتضيات ذينفع
محوري و اعطاي حق و قدرت قانوني به ذينفعان در اين قانون ،انتخاب وزير توانا و
شايسته و باورمند به حکمراني خوب و ذينفع محوري ،ايجاد نهادهاي قوي تظلم خواهي
و پيگيري شکايات ،تدوين قوانين و طراحي نهادهاي تضمين حق اعتراض به تصميمات
و عملکردها ،نظرسنجي يا نظرخواهي از ذينفعان از طريق جلسات عمومي مسئوالن
وزارت با ذينفعان ،آزادي تشکلهاي ذينفعان در داخل و در خارج از دانشگاه ،بسط
فضاهاي معناسازي و ايجاد ميزهاي فکر و مشورت بين ذينفعان آموزش عالي ،رسانه
گستري براي ذينفعان آموزش عالي ،نظرخواهي از ذينفعان براي تدوين قوانين و
مقررات مربوطه ،ايجاد اتاقهاي گفتگو بين وزارت و ذينفعان از طريق فناوريهاي
جديد ،برگزاري کارگاه يا نشست براي مديران و مسئوالن آموزش عالي در جهت آموزش
اصول حکمراني خوب به آنان و نيز استفاده از تجارب بينالمللي در زمينه حکمراني
خوب و ذينفع محوري ،توصيه ميشود.
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