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 چکیده

 پاسخگویی ابعاد به نسبت نظرانصاحب و اساتید نگرش و ادراک بررسی، حاضر پژوهش هدف
 از نفر 903 مشارکت با اکتشافی آمیخته رویکرد یمبنا بر پژوهش این. بود تهران شهر دولتی هایدانشگاه
 مرحله هدف. شد انجام 4931 سال در دکتری دانشجویان و عالی آموزش مسئولین، نظرانصاحب، اساتید
 مفهومی مدل و پرسشنامه طراحی برای مبنایی نمودن فراهم و پاسخگویی با مرتبط هایمقوله کاوش کیفی
 ادالتمع مدل وتحلیلتجزیه و دوم مرتبه و اول مرتبه عاملی تحلیل .بود کمی مرحله در استفاده برای

 در اثربخش پاسخگویی متمایز عوامل بین روابط که نمود فراهم را مدلی کمی مرحله در ساختاری
 شرایط میان روابط توصیف برای اکتشافی مدلی، پژوهش هاییافته. دهدمی نشان را دولتی هایدانشگاه

 محیطی هایویژگی و ایزمینه ابعاد، پاسخگویی راهبردهای، ذینفعان نیازهای به زنمتوا پاسخگویی علی
 .دهدمی ارائه را آن از حاصل پیامدهای و دولتی هایدانشگاه

آمیخته مطالعه، عالی آموزش ذینفعان، دولتی هایدانشگاه، اثربخش : پاسخگوییهای کلیدیواژه

  

                                                                                                                                        
 دانشگاه عالمه طباطبائی است. مدیریت آموزش عالیمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته 

( دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی )نویسنده مسئولabbaspour1386@gmail.com 

 دانشگاه عالمه طباطبایی ،مدیریت آموزش عالی دانشجوی دکتری 

 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی 

 ریزی آموزش عالیدانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه 
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 مقدمه
ند کیم ایفا ما جامعه و اقتصاد در گیرچشم محوری شنق یک دولتی عالی آموزش امروزه

 نمدیرا، اجتماعی و اقتصادی، سیاسی الزامات به پاسخ منظوربه(. 8002، 4دودراستات)
 و هریهش پرداخت قدرت، فزاینده انتظارات با منطبق عالی آموزش مدیریت پی در دولتی
 سمت به کشورها از بسیاری کهازآنجایی (.4331، 8نواک) برآمدند شانفعالیت در کارایی
 باالتر اراتانتظ به دستیابی منظوربه دولتی هایبخش در مالی امور بر بیشتر هایکنترل
، هاولتد نقش بر فشارها، اندکرده حرکت آموزشی خدمات پذیریدسترس و کیفیت برای
 الیع شآموز در پاسخگویی و مدیریت ماهیت به توجهبذل برای مهم یهاداللت ینتیجه
 شآموز در پاسخگویی مدیریت سیستم اثربخش . اجرای(8008، 9هلدورث و هیرن) است
 ندفرای در فعال کنندگانمشارکت عنوانبه دانشجویان گرفتن نظر در معنی به عالی

 مدل نقش در آموزشی واحد و، رهبر و مدیر، دهندهآموزش عنوانبه معلمان، آموزشی
 (.8041، 1همکاران ساندو و) است جامعه به نسبت پاسخگو انسانی منابع

 و تجربه و برداشت فراخور به نظریصاحب هر. دارد پیچیده مفهومی پاسخگویی
 رمکر استفاده علیرغم. دهدمی قرار تأکید مورد را آن از مشخص یهاجنبه، خود تحلیل

 کار حاصطال این از توافققابل و شفاف تعریفی، ادراکی کلی سطح یک در، واژه این از
 گونهاین را پاسخگویی لویله، عالی آموزش خصوص در(. 4931، فیوضات) است سختی
 و ونیدر عناصر اینکه از اطمینان حصول برای سیستماتیک روش یک» کندمی تعریف
 8003، 3لویله) «دارند قرار شده قصد اهداف جهت در عالی آموزش مؤسسات بیرونی
 ذینفعان سایر و هادولت که اندشده متذکر هاروی و استنزاکر(. 8048، 1اسپزیاله نقل از

، ندکمی عمل اثربخشی طوربه عالی آموزش آیا که دارند را مطالبه این ایفزاینده طوربه
 یط در دانشجویان آیا، است اقتصاد برای محرک ابزار یک بخش این آیا اینکه از اعم

 یمل اهداف تواندمی هاکالج و هادانشگاه آیا و، گیرندمی یاد کافی حد به تحصیل دوره
 به(. 8044، هاروی و استنزاکر) کنند محقق جوامعشان در را نوآوری و شدن مدرنیزه

 از طیفی دولتی هایدانشگاه اثربخش پاسخگویی مورد در پژوهش موضوعی لحاظ
 برمؤثر  عوامل نیز و، هادانشگاه شدن پاسخگو شرایط و الزامات چون، موضوعات

                                                                                                                                        
1. Duderstadt, J. 

2. Novak, R. J. 

3. Hearn, J. C., & Holdsworth, J. M. 

4. Sandu, E. A., Solomon, G., Morar, D., 

& Muhammad, A. S. 

5. Levile 

6. Speziale, M. T. 



 8 ...: دولتی هایدانشگاه اثربخش پاسخگویی مدل 

 

. گیردیم بر در را دادهایشانبرون بر هادانشگاه پاسخگویی اثرات و هادانشگاه پاسخگویی
 است. آمده هاپژوهش این نتایج از ایخالصه ادامه در

 عالی آموزش پاسخگویی بر شدنیجهان تأثیر خود پژوهش در( 8048) اسپزیاله ترزا
 هک است کرده یریگنتیجه چنین پژوهشگر. است داده قرار بررسی و تحلیل مورد را

 هاپیچیدگی در حدی تا که دهدیم نشان دانشگاه بولونیا و بوستون دو میان مقایسه
 هایچارچوب و اقتصادی - فرهنگی محیط، هاسنت، یخچهتار زمینه در اند امامشابه
 .هستند متفاوت بسیار گیریشکل

 یاگسترده تفاوت که است داده نشان خود پژوهش در( 8044) 4همکارانپلومن و 
. دارد جودو شانپاسخگویی سیستم در مدارس اثربخشی تعیین چگونگی در هاایالت میان
 آغاز، ارسشانمد اثربخشی تعیین درباره را مثبتی تغییرات هاایالت از بسیاری وجودبااین
 دهندهنشان هک پاسخگویی ارزیابی سیستم به دستیابی تا طوالنی راهی که هرچند، اندکرده
 .دارند باشد هاآن حقیقی ییکارا

 رد پاسخگویی سازوکارهای ارزیابی و تبیین به خود پژوهش در( 8044) 8رثچایلد
 ایجنت. است پرداخته مؤسسات رهبران و ایالت عالی آموزش رهبران میان تبادلی محیط
 لهوسیبه باالیی سهم و شده داده تشخیص مهم، سازوکار چهار که داد نشان یابیزمینه
 ،باال عملکرد با هاییالتا در هم و پایین عملکرد با هاییالتا در هم مؤسسات انرهبر
 سنجیاعتبار، ایالت بودجه، استراتژیک ریزیبرنامه: است شده گرفته نظر در هاآن برای

 سیستم. هایسیاست و مؤسسه
 :است داده توضیح دیدگاه دو از را پدیده پاسخگویی خود پژوهش در( 8001) 9دی

 عنوانهب پاسخگویی و استقالل با کارکردگرایی دیدگاه. جدلی و کارکردگرایی گاهدید
 ایالت یاجرای اختیارات میان تنش به منجر که کندیم برخورد متضاد کارکردهای یا نیروها

 ،پاسخگویی و استقالل باالی سطوح جدلی دیدگاه در. شودیم عالی آموزش نهادهای و
 جامه یدولت گذارانسیاست عملکردی انتظارات به تا کندیم قادر را عالی آموزش سیستم

 بپوشند. عمل

                                                                                                                                        
1. Plowman, J., Siebert, T., & Willich, C. 

2. Rothchild, M. T. 

3. Dee, J. 
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. ندهست هادانشگاه اثربخش پاسخگویی مبین زیادی عوامل دهندمی نشان هاپژوهش
، مالی ابعمن تخصیص و تأمین، دانشگاه ذینفعان مشارکت، علمی آزادی، دانشگاه استقالل
 رهغی و مقررات و قوانین، سازمانی ساختار، رسید هایبرنامه، هاآن هایویژگی و اساتید

 لیو هستند؛ اعتبار دارای پژوهشی لحاظ به عوامل این. اندشده شناسایی عوامل ازجمله
 هایشناسیروش از هاپژوهش از هرکدام اوالً داد؛ قرار موردتوجه باید را نکته چند

 است؛ هبود متفاوت هاپژوهش این هدف جوامع و هاموقعیت ثانیاً اند؛گرفته بهره مختلفی
 مکانی، مانیز اقتضائات به وابسته و پراکنده بسیار شدهییشناسا عوامل اینکه دیگر نکته

 زمینه از مستقل عوامل این اعتبار که نمود استدالل توانمی بنابراین. اندبوده موقعیتی و
 حد رد حاضر شپژوه بنابراین. است موجود ادبیات در اصلی شکاف مبین که اندنبوده
 دلم شناسایی زمینه برای بر مبتنی نظریه مناسب شناسیروش کاربرد با خود توان

 وقعیتم با متناسب و ایران دانشگاهی جامعه در دولتی یهادانشگاه اثربخش پاسخگویی
 رد دولتی هایدانشگاه اساسی نقش به توجه با .کرد خواهد تالش آن فرهنگی زمینه و

 روبرو هاآن با هادانشگاه این که هاییچالش حالدرعین و جامعه هاینیاز کردن برآورده
، دولتی هایدانشگاه کانونی نقطه عنوانبه، ذینفعان نیازهای به متوازن پاسخگویی، هستند
 هچ از و، گیردمی بر در را هاییمؤلفه و عناصر چه فرایندی چنین اما. است حیاتی امری

 که تندهس اصلی مسائل هااین دارد؟ دنبال به را تایجین چه و پذیرفته یرتأث شرایطی
 عهمطال این فوق هدف تحقق جهت در. است آن به پاسخگویی دنبال به حاضر پژوهش

 هایدانشگاه اثربخش پاسخگویی ابعاد، نخست مرحله در. است شده انجام مرحله دو در
 یبررس و نخست لهمرح هاییافته رواسازی جهت دوم مرحله در و شده شناسایی دولتی
 البق در مطالعه اهداف. یمابرده بهره کمی مطالعه از آمدهدستبه مفاهیم بین روابط میزان
 :اندشده مطرح زیر یهاسؤال

 است؟ چگونه دولتی هایدانشگاه اثربخش پاسخگویی ( فرایند4
 بخشثرا پاسخگویی فرایند درباره آمدهدستبه کیفی هاییافته، کمی نتایج چگونه (8

 بخشند؟یم تعمیم را دولتی هایدانشگاه
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 روش
عنوان راهبرد پژوهش استفاده شده است. به، 4در این پژوهش از روش آمیخته اکتشافی

در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش مدل معادالت 
تری شجویان دکساختاری استفاده شد. جامعه پژوش در مرحله کیفی تمامی اساتید و دان

د انجام گیری هدفمنگیری با استفاده از روش نمونهدانشگاه دولتی شهر تهران بودند. نمونه
 هاادهدبا سؤاالت باز پاسخ برای گردآوری  یافتهساختارشد. در مرحله کیفی مصاحبه نیمه 

 ها تا آنجا ادامه پیدا نمود که احساس شد(. مصاحبه4921، همکارانانجام شد )گال و 
کنند یها اضافه نمهای قبلی مشابهت داشته و چیزی به یافتهبا پاسخ شدهارائههای جواب

متن ، هامصاحبهرسیده است. عالوه بر  8های مصاحبه به حد اشباعو اصطالحاً یافته
های مدیران و مسئوالن وقت وزارت علوم که در رابطه با مسائل مدیریت یسخنران

ان تحت عنو، ها ایراد شده بودبا امر پاسخگویی دانشگاه آموزش عالی و مسائل مرتبط
ر از منابع عنوان یکی دیگنیز ادبیات پاسخگویی به درنهایتسند مورد تحلیل قرار گرفت؛ 

 قرار گرفت تا موجب غنا و پرباری مدل گردد. نهایتاً مورداستفادهچندگانه برای تحلیل 
نفر و چندین متن از ادبیات نیز مورد  3نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و سخنرانی  44

 9وربینهای تحلیلی اشتراس و کحاضر با استفاده از تکنیک پژوهشتحلیل قرار گرفت. در 
 عبارت و، پاراگراف، عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه( مفاهیم به4332)

الب ه نیز در ققرار گرفتند. بعد از این مرحله سعی شد که مفاهیم اولی موردتوجهجمالت 
 درنهایتمفهوم رسیده شد؛  4014به  درنهایتبندی گردند؛ طبقه های بزرگ مفهومیدسته
شرایط  صورتبهگانه مدل پارادایمی  1مقوله اصلی در دل ابعاد  83ها در قالب مقوله
 اعضای و دانشجویان) ذینفعان نیازهای به متوازن (؛ مقوله اصلی: پاسخگوییمقوله 7علّی )

(؛ شرایط محیطی مقوله 3؛ راهبرد )(دولت و کار بازار، جامعه، علمی( )جامعه علمی تهیأ
 (.4شکل گرفتند )مقوله( جای  9مقوله(؛ پیامد ) 1) یاینهزم هایویژگیمقوله(؛  3)

  

                                                                                                                                        
1. exploratory 

2. saturation 

3. Strauss A., & Corbin J. 
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 ی دولتیهادانشگاهالگوی پارادایمی پاسخگویی  .1شکل 

طی پارادایم کدگذاری محوری و  آمدهدستبههای لذا بر اساس بیان روایتی مؤلفه
 زیر خالصه نمود: 4توان در قالب قضایایرا می هاآنانتخابی و روابط بین 

                                                                                                                                        
1. proposition 

(a):شرایط محیطی 

(b)اعی محیط اجتم، محیط اقتصادی، محیط سیاسی

محیط ، محیط جهانی و فناوری، فرهنگی –

 کالن آموزشی یزیربرنامهگذاری و سیاست

 

 پیامدها:

. پیامدهای فردی 1

 توووانوواوونوودسوووووازی    )

توسووو ه ، دانشوووجویوا  

اخووال ووی و فوورهوونووگووی 

 دانشجویا (

. پیییییامییدهییای   2

)توسووو ه دانشییگاهی 

 دسوووتیووابی بووه ، کویو ی  

 جایگاه حقیقی دانشگاه(

. پیییییامییدهییای   3

اجیییتیییمیییاعیییی   

 ،مندی ذین  ا یت)رضا

 کارآفرینی(، فرار مغزها

 

 راهبردها:

 عدم) . اسییتلالد دانشییگاهی 1

، دخووالووت و تگووودی گیری دولتی 

، به دانشوووگاه واگوذاری اختیوارا   

 (آزادی علای، استقالل دانشگاه

)دانشوجویا  در امور  . مشارکت 2

 ،امور دانشووگاهاسواتید در  ، دانشوگاه 

، دانشوووگوواهویووا  در امور جووام ووه  

 بیرونی در امور دانشگاه( ن  ا ذی

 کاربردی -. تعیامال  عممی  3

ایر با س، مؤسسا  آَموزشی با سایر)

 بخش(

 هشدن دانشگا المممیبین. 4

. تیممین و تصصییین منیاب    5

 مالی

 

 ایهای زمینهویژگی

 . ساختار دانشگاه0

 . جو دانشگاه5

 ت تقاضا با نیاز. تناسب کای0

 پژوهشی -علای  هایزیرساخت. 4

 

 پدیده اصمی:

پاسصگویی متوازن   

بیه نییاز نیناعیان    

)پاسوووخگویی به نیاز 

دانشوووجویا  و هی   

، «جام ه علای»علای 

پواسوووخگویی به نیاز  

پاسوووخگویی ، جام ه

، بووه نیوواز بووازار کووار

پواسوووخگویی به نیاز  

 دولت(

 موجبا  عمّی:

)پژوهش  . عمم میداری دانشییگاه 1

 اولویت علای(، دانش مدیریت، محوری

)موودیریت منوواب   . سییرمایه اننییانی  2

حرفوه منودی   ، حرفه مندی اسواتید ، انسانی

 حاایت و پشتیبانی نخبگا (، مدیرا 

 . انگیزش عییامالن دانشییگییاهی3

 ( التحگیالفارغاساتید و ، دانشجویا )

. نیازسیین ی و توسییعه هدفمند  4

 دانشگاهی

 ،منزلت دانشجویا ) . مشتری مداری5

ارائووه مشووواوره بووه  ، حقوق دانشوووجویووا 

 دانشجویا (

 یادگیری –. فرایند یاددهی 6

دانشییگییاه  سیین یکیییییایییت. 7

 بخشاثرارزیابی ، سوونجی دانشووگاهاعتبار)

 دانشگاه(
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عه و توس نیازسنجی، انگیزش عامالن دانشگاهی، سرمایه انسانی، . علم مداری دانشگاه4
، گاهدانش سنجیکیفیتیادگیری و  –فرایند یاددهی ، مشتری مداری، هدفمند دانشگاهی

 تند.ی دولتی هسهادانشگاهط علّی برای پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان در شرای

اه و شدن دانشگ المللیبین، کاربردی -تعامالت علمی، مشارکت، . استقالل دانشگاهی8
راهبردهایی برای پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان در ، تأمین و تخصیص منابع مالی

 ی دولتی هستند.هادانشگاه

 -میهای علیرساختزتناسب کمیت تقاضا با نیاز و ، جو دانشگاه، . ساختار دانشگاه9
پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان در  یخاص برا یو بستر نهیزم، پژوهشی
 .آورندیفراهم می دولتی هادانشگاه

ی محیط جهانی و فناور -فرهنگی –محیط اجتماعی ، محیطی اقتصادی، . محیط سیاسی1
بستری عام برای راهبردهای ، ریزی کالن آموزشیو برنامه گذاریسیاستحیط و م

 آورند.ی دولتی پدید میهادانشگاهپاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان در 
، ایعوامل زمینه، . پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان تحت تأثیر موجبات علی3

دانشگاهی و اجتماعی به ، مدهای فردیراهبردها و شرایط محیطی پیامدهای همچون پیا
 آورد.همراه می

در  ژوهشپهای کمی اشاره به قابلیت تعیین اعتبار الگوی کیفی: این مسئله در پژوهش
توضیح و انعکاس یک حقیقت عینی دارد. بررسی این امر در پژوهش کیفی با استفاده از 

اپذیری پذیری وابستگی و اتکلانتقا، اعتمادپذیری، مشروعیت، موثق بودن، معیارهایی مثل
صحت پژوهش و دقت ، شود و با استفاده از مواردی مثل ارزشییدپذیری انجام میو تأ

 4کرسول و میلردر این زمینه (. 4923، پذیر است )هومنپژوهش اهمیت پژوهش امکان
و  هاارائه داده، هاکنند که شامل فرایندهای کاهش دادهارائه می هایییشنهادپ( 8000)

ه ها از دیدگامنظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهیید است. بهتأو  گیرینتیجه
 کنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش اقدامات زیر انجام شد:مشارکت، پژوهشگر

 د فرآین، کنندگان گزارش نهایی مرحلة نخستبرخی از مشارکت: 8تطبیق توسط اعضاء
راز اب هاآنرا بازبینی کرده و نظر خود را در ارتباط با  آمدهدستبههای تحلیل یا مقوله

 داشتند.

                                                                                                                                        
1. Creswell, J., & Miller, D. 2. member checking 
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 ا هبه بررسی یافته و متخصصان این حوزه نظرانصاحب: چند نفر از 4بررسی همکار
 پرداختند. هاآندربارة  اظهارنظرو 
 ها کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهاز مشارکت زمانهمطور مشارکتی بودن پژوهش: به

 شد. کمک گرفته
 داوری پژوهشگر کنترل تالش شد سوگیری و پیش امکان: تا حد 8بازاندیشی پژوهشگر

 شود.
در مرحله کیفی از طریق گردآوری  آمدهدستبهمنظور آزمون مدل به ایپرسشنامه

گویه بر مبنای طیف  70 درمجموعطراحی و اجرا شد. که ، ترای وسیعها از نمونهداده
 های اصلی وها بر مبنای مقولهگویه، در خالل فرایند انتخاب دارد. ایدرجهششلیکرت 

اده ها مستقیماً از مفاهیم باز مصاحبه پیانتخاب شدند. اکثر گویه هاآنفرعی و ارتباط بین 
نامه برای پرسش ها با کمی اصالحگویه، شده استخراج گردیدند. و بعد از آزمون مقدماتی

 نهایی تعیین شدند.
 اهمقوله بین روابط میزان آزمون، روابط الگوهای تعین پژوهش میمرحلة ک از هدف

 اینمونه در کیفی بخش در شدهینتدو مدل پذیریتعمیم توانایی از سطوحی به دستیابی و
و دانشجویان دکتری  یداسات نفر از 3188جامعه بخش کمی پژوهش  .است تربزرگ

نفر تعیین  932 اس فرمول کوکرانی شهر تهران بودند که حجم نمونه بر اسهادانشگاه
 داخل در نمونه انتخاب و شد استفاده ایطبقه گیرینمونه روش از پژوهش این گردید. در

اسی های اساست. پس از گام بوده تصادفی صورتبه، هستند هادانشگاه همان که طبقات
رحله اصلی م 8های کمی در وتحلیل دادهتجزیه، 1و جایگزینی مقادیر گمشده 9گریغربال

وتحلیل همبستگی چند متغیره ( تجزیه8ها )وتحلیل توصیفی داده( تجزیه4انجام شد: )
 (.SEM( و مدل معادالت ساختاری )CFA) تأییدیها شامل تحلیل عاملی داده

 هایافته
مقوله فرعی حاصل  14مقوله اصلی و  83های توصیفی مربوط به در این بخش ویژگی

ه های ویژدر پرسشنامه با توجه به سؤال هاآنمربوط به  سؤال 70و از تحلیل مرحله کیفی 
گویه مربوط به  3کنندگان به های مدل پارادایمی ارائه شده است. شرکتو بخش

ای از درجه 1ارائه شده در قالب طیف لیکرت ، پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان
                                                                                                                                        
1. peer examination 

2. researcher reflexivity 

3. data screening 

4. missing values 
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فرعی  مؤلفه 3ادند که خود آن نیز دارای ( پاسخ د1( تا کامالً موافقم )4مخالفم )کامالً 
( و M= 44/9ی دولت )هاخواستهپاسخگویی به  مؤلفهبود. بهترین وضعیت برای 

 ( بود.M=81/8پاسخگویی به نیازهای جامعه ) مؤلفهترین ارزیابی از آن ضعیف
 1علی ارائه شده در قالب طیف لیکرت  به موجباتگویه مربوط  42کنندگان به شرکت
 لفهمؤفرعی بود. بهترین وضعیت برای  مؤلفه 7ای پاسخ دادند که خود آن نیز دارای درجه

و توسعه  نیازسنجی مؤلفهترین ارزیابی از آن ( و ضعیفM= 38/8مشتری مداری )
 هایویژگیگویه مربوط به  44کنندگان به ( بود. شرکتM=37/4هدفمند دانشگاهی )

 1ای پاسخ دادند که خود آن نیز دارای درجه 1 ای ارائه شده در قالب طیف لیکرتزمینه
 12/8پژوهشی ) -های علمی زیرساخت مؤلفهفرعی بود. بهترین وضعیت برای  مؤلفه

=Mیازنتناسب کمیت تقاضا با  مؤلفهترین ارزیابی از آن ( و ضعیف (12/4=M .بود )
 1ف لیکرت گویه مربوط به شرایط محیطی ارائه شده در قالب طی 48به  کنندگانشرکت
، فرعی بود. از دیدگاه پاسخگویان مؤلفه 3ای پاسخ دادند که خود آن نیز دارای درجه

گویه مربوط به  41کنندگان به شرایط محیطی در حد متوسط ارزیابی شده است. شرکت
ای پاسخ دادند که خود آن نیز دارای درجه 1راهبردها ارائه شده در قالب طیف لیکرت 

ترین ( و ضعیفM=79/8مشارکت ) مؤلفه. بهترین وضعیت برای فرعی بود مؤلفه 3
گویه  2کنندگان به ( بود. شرکتM=03/8المللی شدن دانشگاه )بین مؤلفهارزیابی از آن 

ای پاسخ دادند که خود درجه 1مربوط به مقوله پیامدها ارائه شده در قالب طیف لیکرت 
 82/9پیامدهای دانشگاهی ) مؤلفهبرای  فرعی بود. بهترین وضعیت مؤلفه 9آن نیز دارای 

=Mمؤلفهترین ارزیابی از آن ( و ضعیف ( 82/8پیامدهای اجتماعی=M.بود ) 
تحلیل عاملی ، (SEM)معادالت ساختاری  سازیمدلعنوان یک گام پیشین برای به

در تحلیل عاملی شرایط (. 8001، 4براونشد )تأییدی برای ایجاد اعتبار سازه عوامل انجام 
شرایط اقتصادی از تحلیل حذف گردید. بر ، به دلیل پایین بودن بارهای عاملی، محیطی

 توان گفت تحلیل عاملی مورد تأیید است.مبنای این نتایج می
  

                                                                                                                                        
1. Brown, T. A. 
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پرسشنامه پاسخگویی اثربخش  اول مرتبه تأییدی عامل لیتحل برازش یهاشاخص. 1 جدول

 ی دولتیهادانشگاه

 هایعامل
 مرتبه اول

دو  آماره خی
(8)  و

 معناداری آن
(004/0=p) 

نسبت خی دو 
 به درجه آزادی

(/df 8) 

ریشه خطای 
میانگین 

مجذورات 
(RMSEA) 

شاخص 
شده نرم

 شبراز
(NFI) 

شاخص 
 شبراز

 تطبیقی
(CFI) 

شاخص 
 نیکویی

 شبراز
(GFI) 

 معیار
مقادیر معنادار و 

 8 غیر معنادار
 نسبت بین کمتر

 9از 
RMSEA 

≤02/0 
NFI ≥ 

33/0 
CFI ≥ 

33/0 
GFI ≥ 

33/0 

 موجبات علی
331/4 
000/0=p 

812/4 
(8=df) 

011/0 382/0 332/0 33/0 

 پاسخگویی
891/9 
937/0=p 

073/4 
(0=df) 

041/0 331/0 4 373/0 

 هایویژگی
 ایینهزم

423/81 
041/0=p 

041/8 
(49=df) 

037/0 373/0 323/0 313/0 

شرایط 
 محیطی

132/93 
008/0=p 

989/8 
(47=df) 

011/0 373/0 321/0 321/0 

 راهبردها
180/11 
28/0=p 

130/8 
(12=df) 

013/0 383/0 300/0 331/0 

 پیامدها
778/92 
28/0=p 

130/8 
(12=df) 

013/0 311/0 314/0 373/0 

مطلوب مدل  کامالًآماری در تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان دهندة برازش  هایشاخص
df 8/) آزادیخی دو به درجه  طور خاص شاخصاست. به

)  132/8تا  192/4بین ،
شاخص نرم ، 013/0تا  004/0بین  (RMSEA) ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

تا  33/0بین  (CFI) تطبیقی ششاخص براز، 379/0 تا 34/0بین  (NFI) ششده براز
 قرار داشتند. بر این اساس، 372/0تا  30/0بین  (GFI) شبراز نیکوییشاخص ، 322/0

، انگیزش عامالن دانشگاهی، سرمایه انسانی، علم مداری دانشگاههای مقیاسخرده 
یادگیری و  –فرایند یاددهی ، مشتری مداری، نیازسنجی و توسعه هدفمند دانشگاهی

دهنده سازه مکنون دیگری به نام موجبات علی هستند. تشکیل، دانشگاه سنجیکیفیت
تناسب کمیت تقاضا با نیاز و ، جو دانشگاه، های ساختار دانشگاهخرده مقیاس

 هایویژگیمکنون دیگری به نام  دهنده سازهپژوهشی تشکیل -های علمی یرساختز
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شرایط اجتماعی ، شرایط اقتصادی، های شرایط سیاسیای هستند. خرده مقیاسزمینه
، ریزی کالن آموزشیگذاری و برنامهشرایط جهانی و فناوری و شرایط سیاست، فرهنگی
ستقالل های اهستند. خرده مقیاس، دهنده سازة مکنون دیگری به نام شرایط محیطیتشکیل

و  و تأمین، کاربردی –تعامالت علمی ، شدن دانشگاه المللیبین، مشارکت، دانشگاهی
دهنده سازة مکنون دیگری به نام راهبردها هستند. خرده تشکیل، تخصیص منابع مالی

دهنده تشکیل، ای دانشگاهی و پیامدهای اجتماعیپیامده، های پیامدهای فردیمقیاس
 هستند.، سازة مکنون دیگری به نام پیامدها

جهت پاسخ به دومین پرسش  89Amosافزار از تحلیل معادالت ساختاری و نرم
از  های دولتیجهت پاسخگویی اثربخش دانشگاه شدهیطراحآیا الگوی »اصلی پژوهش: 

ل مدل پارادایمی مستخرج از تحلی یبر مبنافاده شد. است، «اعتبار کافی برخوردار است؟
تقیم مسروابط مستقیم و غیر، ای کیفی و عوامل حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دومهداده

، از مرحلة کیفی پژوهش آمدهدستبهبا توجه به مدل مفهومی بین متغیرها مشخص شد. 
 اند.مدل فرضی پژوهش آمدهدر  شدهمشاهدهعنوان متغیرهای های مدل بههریک از سازه

، مدل 8تعیین اند در طول فرایند( توضیح داده4922) 4که شوماخر و لومکس طورهمان
ان اما امک، کندپژوهشگر متغیرهای داخل مدل را بر مبنای نظریه یا پژوهش تعیین می

 هایاشتباه در ادغام یا حذف متغیرها در مدل وجود دارد. با توجه به مدل اولیه و یافته
مدل چندین بار با ایجاد روابط ، در مرحلة کیفی در مورد روابط بین متغیرها آمدهدستبه

که مبانی  تا جایی، Amos افزارنرماصالح مدل در خروجی  هاییشنهادپجدید بر مبنای 
 های حاصل ازمدل زیر به دلیل انطباق آن با یافتهاصالح شد. ، دادیمنظری الگو اجازه 

دن دار بوهای برازش مدل و معنیبودن شاخص بخشرضایتمدل اولیه؛  تحلیل کیفی؛
ها آزمون شد. در این مدل رابطه جدید از پدیده برای ارائه داده، برآوردهای آماری آن

صلی ای به پدیده اینهزمیامدها و از عوامل پاصلی پژوهش یعنی پاسخگویی اثربخش بر 
جهت افزایش اعتبار الگو ترسیم گردید. ، ختاریسا معادالت افزارنرمپژوهش با پیشنهاد 

 است: مشاهدهقابلاصالحات جدید معنادار در مدل زیر 

                                                                                                                                        
1. Schumacker, R. E., & Lumex, R. G. 2. specification 
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 پس از اضافه نمودن مسیرهای معنادار شدهاصالح مدل استانداردشده بیضرا. 2شکل 

شاخص نرم شده ، (RMSEAریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی ) شاخص
و سطح  (GFIش )براز نیکوییشاخص و ( CFI) یقیتطب ششاخص براز، (NFI) شبراز

 (.8ی دارد )جدول قبولقابلها برازش بیانگر آن است که مدل با داده، داری برآوردهامعنی

 پژوهش شدهاصالحی ساختار معادالت مدل برازش یها. شاخص2 جدول

 میزان کفایت برازش معیار نام شاخص

8آماره خی دو )
) 8 غیر معنادار مقادیر و معناداری آن (000/0=p )409.039 
df 8/) خی دو به درجه آزادی

) (99=df)  80.143 و کمتر 9و  8نسبت بین 
 RMSEA ≤4/0 839/0 (RMSEA) ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

 NFI ≥3/0 391/0 (NFI) ششاخص نرم شده براز
 CFI ≥ 3/0 392/0 (CFI) تطبیقی ششاخص براز

 GFI ≥ 3/0 307/0 (GFI) شرازب نیکوییشاخص 

اند و ها در حد مطلوب گزارش شدهحاکی از آن است تمامی شاخص 8نتایج جدول 
ها برازش خوبی دارد و بیانگر این است که رابطه خطی بین متغیرها وجود مدل با داده

 %71شرایط محیطی و پدیده اصلی ، ایزمینه هایویژگیبین های پیشدارد. همچنین متغیر
واریانس در متغیر پیامدها و عوامل  %14متغیر راهبردها ، واریانس در متغیر راهبردها
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متغیر پدیده اصلی یعنی پاسخگویی اثربخش  درواریانس  %30ای و موجبات علی زمینه
 معنادار بودند. 0.03 سطح. همه روابط در مدل نیز در کندرا تبیین می

 ایزمینه هایویژگی، ادالت ساختاریبا توجه به نتایج تحلیل مسیر در مدل مع
و  غیرمستقیمدارای اثر ( بر راهبردها و β=18/0دارای اثر معنادار مستقیم ) پاسخگویی

( معنادار بر پیامدهای پاسخگویی اثربخش بود. عوامل محیطی دارای P= 004/0معنادار )
ر پیامدهای مستقیم معنادار ب( بر راهبردها و اثر غیرβ=18/0اثر مستقیم و مثبت )

(. موجبات علی پاسخگویی اثر β = 004/0بود )پاسخگویی اثربخش از طریق راهبردها 
مستقیم معنادار بر پیامدهای ( و اثر غیرβ = 33/0) یاصلمستقیم و معناداری بر پدیده 

معنادار  دارای اثر مستقیم(. پدیده اصلی P = 004/0داشت )پاسخگویی اثربخش 
(17/0=β بر )یامدها وپ ( 84/0دارای اثر مستقیم معنادار=β بر راهبردهای پاسخگویی )

( بر β=93/0) ی پاسخگویی اثربخش نیز دارای اثر مستقیم معنادارراهبردها اثربخش بود.
 پیامدها بود.

 گیریبحث و نتیجه

هدف اصلی پژوهش حاضر بود. برای  «های دولتیاکتشاف پدیده پاسخگویی در دانشگاه»
در  .های ترکیبی اکتشافی استفاده شدوشاز راهبرد ر شناسیروشدگاه این منظور از دی
بنیاد جهت شناسایی پدیده و فرایند نظریه داده مندنظامپژوهشگر از طرح ، مرحله نخست

 ،طی سه مرحله کدگذاری باز، های کیفیپاسخگویی بهره گرفته شد و با تحلیل داده
. مدل پارادایمی حاکی از به دست آمد طرح مدل پارادایمی پژوهشمحوری و انتخابی 

واملی از یر عتأثبه نیازهای ذینفعان تحت  متوازنآن است که پدیده اصلی پاسخگویی 
وسعه نیازسنجی و ت، انگیزش عامالن دانشگاهی، سرمایه انسانی، قبیل علم مداری دانشگاه

گاه دانش یسنجکیفیتیادگیری و  –فرایند یاددهی ، مشتری مداری، هدفمند دانشگاهی
پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان  هاآنایجاد شده و بدون وجود و کارکرد درست 

هایی از دیدگاه مطلعین کلیدی و با عنایت به . در این میان استراتژیکندینمممکن 
ه آمد ک به دستی دولتی هادانشگاهتجربیات و ادراک آنان از وضعیت پاسخگویی در 

 ،تعامالت علمی کاربردی، شدن دانشگاه المللیبین، مشارکت، استقالل دانشگاهی
و تأمین و تخصیص منابع مالی است. این راهبردها در پاسخگویی متوازن  کاربردپذیری

 سازیپیادهبه نیازهای ذینفعان دارای نقش شایان توجهی هستند. ولی جهت استقرار و 
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 –ماعی اجت، اقتصادی، ط سیاسیاین راهبردها نباید از نقش شرایط محیطی از قبیل محی
و همچنین ، ریزی کالن آموزشیو برنامه گذاریسیاستجهانی و  –فناوری ، فرهنگی

 –های علمی یرساختز، جو دانشگاه، مانند ساختار دانشگاه ایینهزم هایویژگینقش 
ا و هبا وجود این کنش درنهایتغافل شد. ، پژوهشی و تناسب کمیت تقاضا با نیاز

ی دولتی هادانشگاهبه نیازهای ذینفعان در  متوازنها و با دستیابی به پاسخگویی واکنش
 .وددانشگاهی و اجتماعی ب، باید منتظر پیامدهایی در سطح فردی
یا شد که آپاسخ داده می سؤالبایست به این می، پس از دستیابی به این روایت

 مرو پژوهش تعمیم داد؟ پاسخ بهقل مؤسساتها و توان به دانشگاههای کیفی را مییافته
های کمّی نشان طلبید. یافتهانجام مرحله دوّم پژوهش و یا مرحله کمّی را می سؤالاین 

 %71 شرایط محیطی و پدیده اصلی، ایینهزم هایویژگیبین های پیشمتغیرداد که 
عوامل  واریانس در متغیر پیامدها و %14متغیر راهبردها ، واریانس در متغیر راهبردها

متغیر پدیده اصلی یعنی پاسخگویی اثربخش  درواریانس  %30ای و موجبات علی ینهزم
معنادار بوده و روابط مستقیم و  0.03 سطح. همه روابط در مدل نیز در کندیمرا تبیین 

 یید قرار گرفت.تأمستقیم میان متغیرهای الگو مورد غیر
دیده بدین معنا که پ، تأیید رسید این اساس نتایج کیفی در مرحله کمی نیز بهبر 

جبات طور مستقیم از موعنوان پدیده اصلی بهبه نیازهای ذینفعان به متوازنپاسخگویی 
ای گذارد. همچنین راهبردها به پیامدهیمیر تأثعلی اثر گرفته و بر راهبردهای پاسخگویی 

ر سخگویی نیز بای پاینهزمو  شود. عوامل محیطییمدانشگاهی و اجتماعی منجر ، فردی
رابطه جدید از پدیده اصلی پژوهش یعنی پاسخگویی  ضمناًبودند.  تأثیرگذارراهبردها 

 فزارانرمای به پدیده اصلی پژوهش با پیشنهاد ینهزمیامدها و از عوامل پاثربخش بر 
جهت افزایش اعتبار الگو ترسیم گردید. تحلیل کمی وضعیت موجود ، ساختاری معادالت

تر از حد متوسط قرار یینپای فرعی آن هامقولهکی از آن بود که تمامی پاسخگویی حا
دارند و پاسخگویی به نیاز دولت بیشترین میانگین و پاسخگویی به نیاز جامعه کمترین 

ترزا اسپیاله ، (8044. نتایج پژوهش رثچایلد )انددادهمیانگین را به خود اختصاص 
و مظفری ، (4922تقی پور ظهیر و صفایی )، (8041آلینا ساندو و همکاران )، (8048)
ی مشابه این حوزه هاپژوهش. این پژوهش همانند استهمسو  پژوهشبا این ، (4930)

 اندعبارتهای این پژوهش یتمحدود ترینمهمهایی است که برخی از یتمحدوددارای 
 مدار نفعیذ یمفهوم ییکه پاسخگوازآنجایی ان؛یاز نظرات دانشجو یمندعدم بهره از:
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ها و تعدد برداشت. کند جادیرا ا یگریوجود نظرات آنان مدل و استنباطات د دیاست شا
، ییبا مفهوم پاسخگو یو مسئوالن دانشگاه یعلم أتیه یاز اعضا یاریبس ییعدم آشنا
اطالعات  تریقو عم قیدق آوریجمع یحوزه بوده و کار را برا نیا یجد یهااز چالش
 صورتبه یجمع یهامصاحبه یبرگزار یبرا طیم نبودن شرافراه .نمودیمشکل م

 پژوهش نیا هاییتاز محدود یکی زین، تریقدق یهاداده یگردآور یبرا یکانون یهاگروه
و  یخشاستقالل بشود: یمبا توجه به نتایجی که از این پژوهش حاصل شد پیشنهاد  بود.
تمر مس یازسنجین؛ ردیها قرار گاهدانشگ گذارانسیاستدر دستور کار  دیبا یعلم یآزاد
 ساختار آموزش به عمل آید؛ هادانشگاه نفعانیذ یازهاین روزبهو  قیدق صیتشخ یبرا
؛ ابدی رییتغ دیها بابه دانشگاه شتریب اراتیاخت یها با هدف اعطاو ساختار دانشگاه یعال
 نیأمتگیرد؛ قرار  گذارانسیاست ازپیشبیش موردتوجه پژوهشی – یعلم هاییرساختز

صورت  عاننفیذ یازهایبه ن ییبا هدف پاسخگو دیها بابه دانشگاه یمنابع مال صیو تخص
و  یداخل یو کاربرد یاتخاذ گردند که تعامالت علم یبه نحو هایاستو س؛ ردیگ

 گردند. لیها تسهدانشگاه المللیبین
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