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 چکیده

است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر  هااین مقاله در پی تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه

تن عضو هیات  33کنندگان در این پژوهش، شامل  است. مشارکت نظریه داده بنیاد انجام شده

 تجارب زیسته ارزشمندی در ارتباط با پدیدهراهبری آموزش عالی نیز  بودند که در زمینه  علمي

ژرف نگر، جمع آوری و به روش تحلیل  های الزم از طریق مصاحبه. دادهمورد پژوهش داشتند
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ی قرارگرفته است.در هر دو سطح یاد شده، راهبری متاثر ها، مورد بررسمحتوای متن مصاحبه

های از عوامل موثر بر این حوزه مانند: طرز تلقی از نقش و جایگاه دانشگاه در عرصه

در   های عموميارتباط آنان با یکدیگر، سیاست آن حوزه و نحوه گوناگون، نقش آفرینان اداره

 تردگی نقش دولت در این زمینه است.مقولهای حسب مورد و میزان و گسسطح ملی و منطقه

ابعاد:   باشد که در مي« دانشگاه کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره»حاضر  محوری مطالعه

الگوی عملیاتی مدیریتی   ساختار مشارکت نقش آفرینان، الگوی فکری رایج در بین ذینفعان و

 بر اساس آن ارائه شده است.مدیران آموزش عالی، مورد تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی 

راهبری دانشگاه، الگوی راهبری، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ذینفعان  هاي كلیدي: واژه

 دانشگاه. دانشگاه، نقش آفرینان اداره

 

 بیان مسئله  و مقدمه -2

های کمی، چارچوب نظری ارائه  های معمول در پژوهشهای کیفی برخالف رویه در پژوهش

برای افزایش حساسیت نظری و تبیین مسئله پژوهش  ود و بررسی ادبیات پژوهش صرفا  ش نمي

که در پژوهش حاضر نیز این سنت رعایت شده و مطالب این بخش به همین منظور تنظیم  ،است

 شده است.

بسیاری از جمله: مدیریت، مدیریت عمومی،   های علمي به یک مفهوم مهم در رشته 2راهبری

(. Ferlie, Musselin and Andresani, 2009و سیاست بدل گشته است )  ميهای عمو سیاست

شود. یک تقسیم بندی مهم  های گوناگونی تعریف میاین واژه به شیوه اما باید توجه داشت که

با سطح تجزیه و تحلیل کالن یا سازمان )سطح کالن: نظام  تعاریف این حوزه، ارتباط مستقیمي

 ;Cornforth, 2003های آن( دارد ) : دانشگاه و یا زیر مجموعهآموزش عالی و سطح سازمان

Kooiman, 2003 .) 

تشریح شد و در بخش آموزش  3مرتون و نهادی که به وسیله  بر حسب ایدئولوژی استقالل علمي

، تلقی 4«متمایز»عالی به خوبی توسعه یافت، بخش آموزش عالی، اغلب به عنوان یک بخش 

بخش دولتی، قابل  ها حتی در حوزهو به آسانی با انواع دیگر سازمانشده که به طور مستقیم 

های سازمانی تر شباهت (. با این وجود، در سطح بنیانیFerlie et al., 2009: 1مقایسه نیست )
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تر های بهداشتی، بسیار با اهمیتهای تخصصی دولتی مانند بخش مراقبتها با سایر بخش دانشگاه

است. در نتیجه، اصالحات نظام آموزش عالی به هیچ وجه مستقل از ها های آناز تفاوت

نبوده و نخواهد بود و هرگونه تغییر سیاست  های کالن دولت برای هدایت خدمات عمومي سیاست

 Ferlieها و راهبری آموزش عالی تاثیر خواهد گذاشت )در آن بخش به طور مستقیم بر سیاست

et al.,2009; P:1) . 

-طرفداران عدم مداخله دولت معتقدند که اصالحات سازمانی و راهبری، درون از طرف دیگر،

-عالی مستقل است و ارتباطی با گستره اهداف سیاستزاد و ناشی از درون خرده نظام آموزش

(. نظام آموزش عالی Kogan and Hanney, 2000های دولت یا فرآیندهای اصالحات ندارد )

 UGCرا به   مثال خوبی در این زمینه است: دولت بودجه عمومي، 2291بریتانیا، تا اواخر دهه 

دانشگاهی آن را بین  داد که به عنوان یک هیات کامال  تخصیص می 2)شورای کمک به دانشگاه(

 ;Kogan and Hanney, 2000; Halsey, 1992کرد )موسسات آموزش عالی توزیع می

Shattock, 1999  .) 

 

 ور افزایش حساسیت نظریمرور ادبیات پژوهش به منظ -3

های هایی که تاکنون به تجزیه و تحلیل چگونگی فعالیت و تحول راهبری نظامبسیاری از نوشته

دانشگاه معطوف -اند، توجه خود را منحصرا به رابطه دولت عالی و دانشگاه پرداختهآموزش

ها، ساختارهای ایگاههای دولتی، شامل پیکربندی مجدد جاند. در واقع محتوای چنین سیاست داشته

گیری و میدان عمل موسسات ها، فرآیندهای تصمیمی مسئولیتحیطه 3های رئیسه،داخلی، هیات

(. به عالوه، تمایالتی در راستای اعطای Braun and Merrien, 1999باشد ) عالی ميآموزش

خگو تر و مسئول ها و تشکیل موسساتی دارای راهبری بهتر، پاساستقالل بیشتر نهادی به دانشگاه

 (.Ferlie et al., 2009: 6تر وجود دارد )

داند، اما تغییر این ها موثر میهای دولتی را بر راهبری دانشگاه(، هرچند سیاست3119تد تاپر )

های دیگر شیوع پیدا کند  پندارد که ممکن است از کشوری به کشور ها را موجی جهانی ميسیاست

(Tapper, 2007به عنوان مث .) ال، وی معتقد است مدیریت دولتی جدید به موج اصالِح بخِش

در انگلستان، در زمان دولت تاچر  2291ی شود که از دهه اتالق مي -مانند دادگستری -دولتی

پدیدار و در سطح بین الملل به ویژه کشورهای سوئد و زالند نو نیز گسترش و نفوذ یافت. به بیان 

تان برخی از راهکارهای اصالحات )خصوصی سازی و کند که انگلسدیگر، وی بیان می
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واگذاری اختیارات مدیریتی به موسسات( را به تمام جهان صادر کرد، از این رو، این سیاست به 

 انگلستان محدود نماند. 

داری جغرافیای سیاسی، نظام سیاسی و دولت ن دیگر نیز تغییرات در نقشهابرخی از محقق

رسد بتوان شواهدی  (. به نظر میMiller, 2011دانند )شگاه موثر میکشورها را بر راهبری دان

اروپا، یا فدرال  را در تایید نظر امیلی میلر ارائه کرد. بدین منظور کافی است به تشکیل اتحادیه

تر از نظام متمرکز دولتی برخوردار بودند، توجه شدن نظام سیاسی برخی از کشورها که پیش

سازی گذارد. این امر، ناشی از تهیی گذارده و مییشگاه تاثیر به سزاکرد که بر راهبری دان

های ملی به آن برخی از کارکردها از سطح وزارت خانه دولت سنتی است که به واسطه-ملت

های  دولت-ین دستیی؛ یا پا-ها در دولت اتحادیه اروپا مانند وزارت خانه -های باال دستیبخش

شود یا ناچار به  ؛ حسب مورد واگذار مي-ت اقلیم کردستان در عراقای و محلی مانند دول منطقه

این امر نیز  بر دموکراسی   کهشوند  ميمذاکره با بسیاری از بازیگران اجتماعی در مراحل اجرا 

در ایران در  مانند انجمن صنفی اعضای هیات علمي)های صنفی  نظارتی تکیه دارد مانند اتحادیه

م وزارت علوم دولت اصالحات برای انتخابی شدن روسا و مدیران دولت اصالحات؛ یا تصمی

توان گذار از مدیریت نوین دولتی ای آموزش عالی را می دانشگاهی. بر همین مبنا، راهبری شبکه

پنداشته و آن را محصول چنین تغییراتی پنداشت که در آن تقسیم قدرت یا تفویض اختیار صورت 

یابد که از کارکردهای راهبری  ابط در درون شبکه ضرورت ميگیرد، از این رو، تنظیم رو مي

 است. 

آفرین راهبری دانشگاه نبوده و ناگزیر از تعامل با سایر این در حالی است که دولت تنها نقش

کند و بر عکس از یک منظر، عرصه  آفرینان این عرصه است. دانشگاه در خالء فعالیت نمينقش

آفرینان و ذینفعان خاص و عام است. برخی از و منافع متعدد نقشها تعامل و گاه تقابل خواست

به نقش بازار و فشارهای آن در  2ها و نیروهای فشار، منشاء اقتصادی دارند. دیلاین خواست

کند و بر این مبنا، این انگاره که آموزش و پژوهش بیش از  عالی تاکید ميزمینه راهبری آموزش

(. dill, 1996دهد ) ند، را مورد توجه قرار مي یک وسیله و ابزارباشند،   آن که کاالی عمومي

عالی را در قلب تحوالت اقتصادی، به ویژه بر حسب ظهور اقتصاد دانش بنیان، راهبری آموزش

 Lonدهد، قرار داده است ) تاثیر آن بر جامعه و این که چگونه جامعه به نیازهای آن پاسخ مي

and Castro, 2012 عالی کشورهای اروپایی و کشور آمریکا قابل مشاهده آموزش(. روندی در

های بیرونی برای اقبال به بازار یا نفوذ نیرو زیرای است که در آن موسسات به طور فزآینده

(، بالطبع این امر، Lon and Castro, 2012گیرند ) رویکرد آنان به پاسخگویی، قرار مي

 دهد. ثیر قرار ميراهبری دانشگاه را در این کشورها تحت تا
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های دانشگاهی نماید و به تحلیل نقش بدنه توجه مي اعضای هیات علمي-موسلین به ارتباط دولت

ها و نوع هماهنگی متداول بین آنان برای مدیریت موسسات آموزش عالی  در راهبری دانشگاه

 (.Musselin, 2005کند ) اشاره مي

له نقش آفرینان در راهبری دانشگاه اشاره ن به لزوم باز تعریف مداخابرخی دیگر از محقق

فرمان دهی و »کنند. مبنای استداللی آنان، بروز پارادایم جدید فاصله گرفتن از مفهوم  مي

: از 4«راهبری ارزیاب»به سمت و سوی  3«راهبری مداخله گر»و پرهیز از  2«کنترل

م، از مقررات به ضابطه حمکرانی به نظارت، از کنترل پیش از اقدام به ارزیابی پس از اقدا

 (، است. Amaral et al., 2003مندی )

(، مطالعات تطبیقی را در مورد چهار کشور اروپایی با هدف توصیف و 3117کم و لنزندرف )

عالی و به ویژه راهبری دانشگاه در های آموزشارزیابی میزان تغییرات تجربه شده در نظام

عمده را در اصالحات مربوط به ساختار راهبری  سطح ملی، انجام دادند. آنان، پنج مولفه

 : مقررات كه عبارتند ازدانند ها موثر میدانشگاه

 .Kehm, Bدولتی؛ هدایت ذینفعان؛ استقالل دانشگاهی؛ استقالل مدیریتی و رقابت بر سر منابع )

and Lanzendorf, 2006.) 

در اینگونه  دهند. حلیل قرار مياجتماعي مورد ت ن، دانشگاه را به مثابه نظامیابرخی از محقق

 از شوند، بسیاري نگریسته اجتماعي نظام از به دور اگر دارند نقشي هاآن که در ها، اجزایینظام

(. این بدان معنا است که تحقق اهداف Kenan, 2002دهند ) مي دست از را خود هايویژگي

ربوط به تعامل نقش آفرینان  بینی ساختارها، کارکردها و ساز و کارهای منظام، مستلزم پیش

 هاي کل نظام و همزمان تک تک اجزای آن باشد.  است که متناسب با ویژگي

های دانشگاه به عنوان نهادی اجتماعی و تبیین نقش کنشگران موثر آن، بدون در تشریح ویژگی

کان پذیر کشند، امنظر گرفتن محیط پیرامونی و نیروهایی که دانشگاه را برای تغییر به چالش می

رسد  آن به نظر مي 5آشیل های پویا، نقطه قوت دانشگاه و هم زمان پاشنهنیست. تحلیل این نیرو

(Fullan, and Scott, 2009( مایکل فوالن و جاف اسکات .)در کتاب 3112)« چرخش

، پنج نیروی عمده و شش نیرویی که به ویژه برای تغییر بر راهبری 6«رهبری آموزش عالی
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ی یعالی تاثیر به سزا، بر آموزش32اند که در قرن  آورند را بر شمرده ی فشار ميعالآموزش

 خواهند داشت. این نیروها به شرح ذیل هستند:

 

 های تغییر مرتبط با آموزش عالی نیرو های تغییر عمده نیرو

 امکان دسترسی فشارهای جهانی

ایجاد منابع جدید تغییرات در منابع مالی و فشار برای  بازیگران جهانی جدید

 درآمدی

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

 کاربر محوری و الگوهای متغیر مشارکت انقالب فناوری اطالعات

 تدوام استانداردها تغییر انتظارات دانشجویان و افزایش تنوع 2جزئی نگری شدید

 

اند که اندیشی پیرامون این مسائل پرداخته کی دقیقا به بازاند اتمطالعاما، به زعم رادلی و استون، 

های گروهو کارآفرینان سیاسی چگونه ، گیرندقرار می دستور کارهایی در سیاستچگونه چنین 

ها به آن هاگفتمانشوند و  ارائه می هاحلراه مسائل چگونه تعریف، تحلیل و، شوند مي درگیرذینفع 

 از ترخالصه، آنها به ندرت اقتصاد سیاسی وسیعبه طور  (.Stone, 1997د )نشو منتسب مي

(، نیز آموزش عالی را با 3112گودوین آگبرو ) .اند عالی را مطرح کردهات آموزشاصالح

شمرد:  ها را برای تغییر بدین شرح بر مي بیند. وی این فشار فشارهای محیطی مواجه مي

های محلی، تغییرات  ت مرکزی، کاهش حمایت دولتهای روز افزون، کاهش بودجه دول رقابت

 (. Ugboaru, 2009ها در زمینه پاسخگویی ) تکنولوژیکی و افزایش خواسته

های سنتی  عالی را تغییر ایدههای اخیر نظام آموزش(، یکی از چالش3112جان وی کارون )

افزایش رقابت، مالکیت های مالی، هایی مانند رشد فناوری، کاهش کمکپندارد. پدیده راهبری مي

های فکری، تنوع و ازدیاد روزافزون جمعیت، جهانی شدن و امنیت پردیس دانشگاه، را دارایی

اند. به عقیده وی، این فشارهای  گذشته هویدا شده داند که در دهه برخی از اهم این تغییرات مي

های کارا و اثر گیریمهای بیشتری برای تصمیداخلی و خارجی، راهبری دانشگاه را با خواسته

های امنا به عنوان . به عقیده وی، چارچوب فعلی کارکردها و اقدامات هیاتندا بخش مواجه ساخته
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 امروز و فردای آموزش آفرینان عرصه راهبری دانشگاه، پاسخگوی محیط پیچده یکی از نقش

 (.Caron, 2009عالی نیست )

فشار زیادی را برای ایجاد تحول در پاسخ به  ها و مؤسسات آموزش عالی در آمریکا،دانشگاه

کنند که محققان این تحوالت را از تغییرات اجتماعی، سیاسی، مالی، فناوری و محیطی تجربه می

(. یکی از این تغییرات، تغییر Caron, 2009اند ) های گوناگونی مورد توجه قرار دادهجنبه

ست. تغییر مأموریت دانشگاه پدیده جدیدی عالی ا ها و مؤسسات آموزشهای دانشگاهمأموریت

(. Lon, 2012دهد ) نیست، بلکه یک فرآیند مداوم در پاسخ به تغییراتی است که در محیط رخ مي

باید مد داند که میهای دانشگاه را موضوعی می کای لون جیا، نقش راهبری در تحول مأموریت

نیز پرداخته و بر  2ه تحول دانشگاه یوتاامنا در زمیننظر قرار گیرد. وی همچنین به نقش هیأت

سیاسی است تا عقالنی، و هیأت امنا  این تغییر یک پدیده اساس یک تحقیق کیفی دریافته است که

 عمیقا  در آن نقش دارد.

بر اساس آنچه تا کنون گفته شد، نیروهای تغییر بر آموزش عالی به طور عام و راهبری دانشگاه 

ها و کارکردهای آن، حضور بازیگران جدید در این عرصه مأموریت طور خاص، برای تغییر به

 آورند. در نتیجه، این و پاسخگویی به نیازها، فشار می

 این کهشود. کما  اندازهای راهبری دانشگاه مي امر منجر به باز تعریف نقش، جایگاه و چشم

 & Segallتقدند )عالی آمریکا معاندازهای راهبری آموزشسیگل و فریدمن در مورد چشم

Freedman, 2007 « :)عالی شاید برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، آموزش

کند. آنها با رقابت بی سابقه، تقاضاهای جدی برای پاسخگویی و  در محیط جدیدی فعالیت می

هایی که مقابل  دورنمایی برای فعالیت در محیط جهانی مواجه هستند. بزرگ ترین چالش

دانشجویان، پاسخگویی نهادی، تولید درآمد و جهانی ها قرار دارند عبارتند از: مشارکت  دانشگاه

، بازارگرایی، تمرکز بر دانشجو، مدیریت تجاری و راهبردهای پاسخگویی و... در حالی 3شدن

 «.کردند. ها تمرکز ميهای دانشگاهی خود محافظه کار بودند و بر ارزش که در مورد مأموریت

 & Segall) اروپا، معتقد است 5، قائم مقام دانشگاه آزاد4دیدگاه اروپایی، برندا گورلی از

Freedman, 2007« :)در  6ما شاهد زلزله تحول -و من در این رهگذر تنها نیستم -من معتقدم

                                                           
2 Utah Valley University (UVU) 

3. Globalization 

4. Brenda Gourely 

5. Open University 

6. Seismic Shift 



ای مبتنی بر فناوری و  ناشی از جامعه های بی سابقهآموزش عالی هستیم ... پذیرش فرصت

ترین راهبردها برای بقا در این جهان هستند. به بیان دیگر، در حالی که  ی، عمدهپذیرش همکار

کنیم و این که در چه صورت ما معتقد به  های اراسموسی، بحث ميما در مورد مدرک و برنامه

های فرا  البته چالش «تضمین کیفیت هستیم، چین و هندوستان درصدد تصاحب سهم ما هستند.

کنند؛ بلکه آنها بر  شد، به طور مستقل عمل نمي بیانبرخی از آنها پیش از این ها که  روی دانشگاه

 (.Fullan & Scott, 2009) پذیرند گذارند و تأثیر مي یکدیگر تأثیر مي

عالی در کل، و اگر به نظام آموزش عالی و دانشگاه در ایران بنگریم، راهبری نظام آموزش

بایست از اهمیت های اجتماعی است که میاین پدیده ها به طور خاص، یکی ازراهبری دانشگاه

جا که برخی از مسئوالن پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ای برخوردار باشد، تا آنویژه

به  -هاهای هیات امنای دانشگاهند که وزیر علوم، کاری مهم تر از حضور در جلسهبود معتقد

 2نباید داشته باشد. -ها، عنوان یکی از ارکان راهبری دانشگاه

اهداف  در ایران، پس از انقالب اسالمی، پنج برنامه توسعه و یک قانون بسیار مهم در زمینه

 ( مصوب و اجرا شده و در همه2494وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )

جه شده است. عالی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه از جوانب گوناگونی توها، بر آموزش آن

بنیان و مآال عالی در اقتصاد دانشاین قوانین که خود به تاسی از تغییرات جهانی و اهمیت آموزش

های تحقق توسعه از یک سو و تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از سوی پیش نیاز

اثیر پذیرفتند. عالی تاثیر گذاشته و البته تا حدی هم تدیگر مصوب شدند، بر راهبری نظام آموزش

قانون  52در اهمیت تاثیر قوانین پیش گفته بر راهبری دانشگاه، کافی است به بند الف ماده 

قانون اهداف وظایف و  21چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده  برنامه

هبری تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره شود که تا حد زیادی حدود و ثغور را

ترین  و تشکیالتی این نهاد و توسیع کارکردهای اصلی دانشگاه و استقالل اداری، مالی، استخدامي

کنند. بر همین مبنا، این ماده در قانون برنامه پنجم را تعیین می -هیات امنا  -آفرین این حوزه نقش

، این اصالحات و شود. به طریق اُولی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز تنفیذ مي

راهبری  آفرینان عرصهقدرت و نفوذ نقش ها بر ساختار راهبری دانشگاه و تغییر حوزهپیشرفت

های امنا در راس  ی گذاردند که برای نمونه به تغییرات نقش و جایگاه هیاتیدانشگاه تاثیر به سزا

شورای دانشگاه، خروج ها، اختیارات رئیس دانشگاه، کارکردهای هیات رئیسه و ارکان دانشگاه

ها، ورود حسابرسان مستقل برای ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه و... ذیحسابان از دانشگاه

 توان اشاره کرد.  مي

های به  تالش ا وجودب –نظام آموزش عالی ایران  اما به زعم بسیاری از پژوهشگران عرصه

زمینه استقالل دانشگاه، اغلب به  های تدوین شده در سیاست -ها، عمل آمده در برخی از دوره
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گاه راهبری دانشگاه دارای ساختار و کارکردهای متناسب با صورت کامل اجرا نشده و هیچ

آفرین این عرصه یعنی هیات امنا، انتظارات دانشگاهیان نبوده به طوری که اصلی ترین نهاد نقش

زاحم نهادی و اجرایی مواجه بوده ایفای کامل نقش در خور بپردازد و اغلب با ت نتوانسته است به

؛ 2497؛ کسکه، 2497؛ ذاکر صالحی، 2496؛ مهاجرانی، 2496است )صالحی و طجرلو، 

(. این پژوهشگران، عواملی مانند شرایط 2492؛ کسکه و ایرانمنش، 2492داوری اردکانی، 

یگری نشان دانند. به عالوه، پژوهش د ی  شدید دولتی را دلیل این امر ميیسیاسی و تمرکزگرا

عالی و پژوهشی در اجرای وظایف خود با ها و موسسات آموزشدهد که هیات امنای دانشگاه مي

باشند، دارای تعارض مدخل می برخی از نهادهای قانونی دیگر که در امر راهبری دانشگاه ذي

ها دورهاند و این تعارض، باعث تحدید نقش هیات امنا از سوی این نهادها در برخی از نقش بوده

 (. 2497شده است )کسکه، 

 –ها با تاکید بر نقش هیات امنا نتایج پژوهش دیگری در زمینه آسیب شناسی راهبری دانشگاه

 ،(2492، حاکی از چهار دسته آسیب است )کسکه و ایرانمنش، -آفرین این حوزه ترین نقشاصلی

تعامل هیات امنا با وزارت  نحوهمانند عدم تبیین  :( آسیب ارتباطی2ها عبارتند از: این آسیب

های علوم؛ وجود تعارض با نهادهای باال دستی از جمله: شورای عالی انقالب فرهنگی، دستگاه

مانند  :های کارکردی( آسیب3ها هستند(؛   دار تامین منابع دانشگاه هایی که عهده نظارتی و دستگاه

ن تنوع بخشی به منابع مالی و عدم های امنا؛ عدم امکاعدم تکافوی کارکردهای فعلی هیات

 :های مدیریتی ( آسیب4ریزی و ارزیابی موسسات از سوی این نهاد؛ های برنامهتکافوی نظام

و  اعضای هیات علمي  مانند اشکاالت راهبری درونی دانشگاه از طریق مقررات استخدامي

های پذیرش شیوههای گوناگون موسسه؛  کارکنان؛ سیستم انتصاب مدیران و سرپرستان بخش

های ارزیابی درونی  روز و شیوههای بههای اداری و مالی؛ عدم استفاده از فناوریدانشجو؛ نظام

های امنا از یک طرف و از  مانند ترکیب اعضای هیات :های ساختاری ( آسیب5این موسسات و 

 طرف دیگر ساختار سازمانی و ساز و کارهای طراحی و پیاده سازی آن.

: اوال  کند که نوع و ماهیت خود مختاری و استقالل دانشگاهی  ( اذعان مي2492ی )ذاکر صالح

گاه به معنای استقالل از دولت هیچ 2ثانیا : منظور از استقالل و استقالل تام نیست بلکه نسبی است

)استقالل سیاسی( نیست. وی همچنین معتقد است اگر این سوء تفاهم مرتفع شود، راه برای نهادینه 

-نهادهای غیردانشگاهی در زمینه دن مقررات قانونی مربوط به استقالل دانشگاه و عدم مداخلهکر

بسیار هموار خواهد شد )ذاکر ها  دانشگاهو ارتباطات بین المللی  های اداری، مالی، استخدامي 

 (.2492صالحی، 

های ق دستگاه( معتقدند در حالی که در وضعیت کنونی، دولت از طری2422محمد نژاد و کسکه )

بر عهده را کشور  به آموزش عالی   اجرایی وابسته به خود  نقش بازتخصیص منابع مالی عمومي

و این باز تخصیص به مراتب کمتر از منابع تخصیصی غیر دولتی  -نه تخصیص منابع  -دارد 
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تر در الها و دانشگاهیان و حضور هر چه فع است، اما بیشترین انتظار برای هدایت امور دانشگاه

رود که از دید  دارد. این انتظار حضور و هدایت امور تا آن جا پیش مي ها دانشگاهراهبری 

دانشگاهیان، مشارکت در راهبری جای خود را به مداخله و حتی کنترل آن و نفی حضور سایر 

محمد نهادهای نقش آفرین مگر آنانی که دارای نفوذ سیاسی یا اقتدار حاکمیتی هستند، داده است )

(. این در حالی است که مک گینس معتقد است مسئولیت اساسی دولت، باید 2422نژاد و کسکه، 

 (.McGuinness, 2005ها باشد ) آن ها و پاسخگویی عموميایجاد تعادل بین استقالل دانشگاه

تعریف راهبری در هر دو سطح خرد یا کالن، متاثر از عوامل موثر بر این حوزه مانند: طرز 

 آن حوزه و نحوه آفرینان ادارههای گوناگون، نقشاز نقش و جایگاه دانشگاه در عرصه تلقی

ای حسب مورد و میزان و در سطح ملی و منطقه های عمومي ارتباط آنان با یکدیگر، سیاست

(، که در این 21؛ ص: 2492ست )کسکه و ایرانمنش، گستردگی نقش دولت در این زمینه ا

 اه تمرکز خواهد شد.پژوهش بر سطح دانشگ

چه که محققان پیش گفته در مورد فشار نیروها، شرایط و عوامل موثر بر راهبری دانشگاه آن

اند، چه بسا ممکن است به صورت توام و به شکل یک کلیت در آموزش عالی ایران  کردهذکر 

ایط و از این رو الزم است در مورد آن پژوهش شود. به عالوه، نیروها؛ شر ،نیز صدق کند

تاثیر و چه در حوزه تاثر به  گذارند، چه در حوزه عواملی که بر راهبری آموزش عالی تاثیر مي

صورت یکسان، مشابه و همانند نیستند. ممکن است برخی از این شرایط یا عوامل، دلیل؛ بستر 

است که  ساز یا تسهیل کننده و حتی پیامد برخی دیگر از عوامل یا شرایط باشند. بنابراین، الزم

ها مشخص شوند. بر این  ها و پیامد راهبرد ،محیطی ،ای زمینه ،یهای علّ  شرایط یا نیرو ،عوامل

 این نیروها و عوامل در راهبری پرداخته شده است.  تمام مبنا، در این پژوهش به تعامل یا مداخله

راهبری همه جانبه نیروها و عوامل موثر بر  موضوع و مسئله این پژوهش شناخت کامل و

با توجه به مطالب پیش گفته، در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ها در ایران است. دانشگاه

و عوامل و شرایط « کیفیت مشارکت ذینفعان»راهبری دانشگاه با عنایت به پدیده محوری آن 

ها و پیامدهای حاصله  ای، مداخله گر، راهبرد ی، زمینهتاثیر گذار بر آن از جمله عوامل علّ 

 شود.  پرداخته مي

 

 روش پژوهش -4

به مطالعه  2های کیفی بوده و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، پژوهش از نوع پژوهشاین 

داده  پرداخته است. رویکرد نظریه  ها( و ارائه الگوی مفهومي پدیده مورد نظر )راهبری دانشگاه
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مند را به های نظامرائی یک سلسله رویهبنیاد، یک نوع روش پژوهش کیفی است که به طور استق

 (.Strauss & Corbin, 2008ایجاد کند ) پدیده مورد مطالعه  ای دربارهگیرد تا نظریه کار مي

 

 2گیری( و مالحظات اخالقیمشارکت کنندگان )نمونه -2-4

گیری ونهیا نم Gall et al ,2006) 3) گیری هدفمندگیری پژوهش کیفی، که آن را نمونهدر نمونه

است که با توجه به نامند، هدف پژوهشگر انتخاب مواردی  مي Creswell, 2007) 4) تئوریکی

باشند و بتوانند پژوهشگر را در شکل دادن مدل نظری خود  5هدف تحقیق، سرشار از اطالعات

شود و  ها و اطالعات اشباعبندی مربوط به دادهیابد که طبقهیاری دهند. اینکار تا جایی ادامه می

، 7(. مایکل پاتونCresswell, 2007تشریح شود ) و با دقت 6مورد نظر با تمام جزئیات نظریه

موردی که پس  -گیری کیفی، این است که تا رسیدن به موارد زائدآل نمونهدهیمعتقد است شیوه ا

، (.در این پژوهشGall et al ,2006ادامه یابد ) -آید از آن اطالعات جدیدی به دست نمي

، به شكل نیمه ساختار 9نگر به صورت هدایت کلیاتژرف باابزار مصاحبهگردآوری اطالعات 

ها دانشگاه تن از اعضای هیات علمي 33کنندگان در آن، تعداد  شده است و مشارکت انجام 9یافته

عالی، و پژوهشی در حیطه آموزش و موسسات پژوهشی هستند که عالوه بر داشتن سوابق علمي

عالی نیز فعالیت داشته یا دارند، که باعث های گوناگون مدیریتی در نظام آموزشدر پست عموما  

مالحظات اخالقی  شود تجارب زیسته ارزشمندی در زمینه پدیده مورد پژوهش داشته باشند. مي

میزان و چگونگی احترام  در انجام پژوهش نیز مدنظر قرار گرفت که در واقع نشان دهنده

(. در همین راستا، به همراه Gorard & Taylor, 2004باشد )کنندگان می شارکتپژوهشگر به م

ای با امضای پژوهشگر مبنی بر تعهد اخالقی در نگهداری مفاد مصاحبه سواالت مصاحبه، نامه
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کنندگان و منتشر نکردن آن مگر با موافقت خود مصاحبه شونده، ارسال و مشخصات مشارکت

ها ضبط و برای استخراج نکات مصاحبه  کنندگان، تمامموافقت مشارکتشد. همچنین، با اطالع و 

 کلیدی مورد بررسی قرار گرفتند.سپس، مصاحبه  با محوریت سئواالت ذیل انجام شد:

های بارز الگوی فعلی راهبری دانشگاه چیست و نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت آن ویژگی -

 کنید؟  را چگونه ارزیابی مي

آفرینان محیط دور و نزدیک دانشگاه در عرصه نقش ا در خصوص ایفای وظیفهشم تجربه -

 راهبری آن موید چه مواردی است؟ 

 های الگوی مطلوب راهبری دانشگاه چیست؟ ها و شاخصتلقی شما از مشخصات، ویژگی -

 های فرا روی این الگو کدامند؟ ترین موانع و چالشمهم -

آفرینان محیط دور و نزدیک راهبری دانشگاه، در رات نقشحدود و ثغور وظایف و اختیا -

 الگوی مطلوب مد نظر جنابعالی چگونه تعیین شود؟ 

های و  بدنه های علمی، اعضای هیات علميهای مربوط به مشارکت بدنه الزامات و بایسته -

 دانید؟  را در الگوی راهبری مطلوب دانشگاه در چه چیزهایی می مدیریتی 

کنید اجرای الگوی راهبری مطلوب مستلزم چه تغییراتی در قوانین و مقررات باال  فکر می -

 دستی است؟ 

آفرینان عرصه راهبری به نظر شما اجرای الگوی مطلوب مستلزم ورود یا خروج کدام نقش -

 باشد؟  ها مي دانشگاه

عالی و وزشآیا الگوی راهبری مطلوب مستلزم ایجاد تغییرات ساختار سازمانی در سطح آم -

 دانشگاه است؟

 ارائه شده است. 2کنندگان در مصاحبه، به شرح جدول مشخصات مشارکت

 

 کنندگان در مصاحبهمشخصات مشارکت -2جدول 

ردی

 ف
 رشته تحصیلی

گروه 

 آموزشی

درجه 

 علمی
 پست سازمانی

مدرک 

 تحصیلی



 مربی علوم انسانی علوم اجتماعی 2
 -هیات علمی

 2اجرایی

کارشناسی 

 ارشد

 فنی مهندسی مهندسی شیمی 3
استاد 

 تمام
 دکتری اجرایی -هیات علمی

5 
برنامه ریزی 

 آموزشی
 دکتری اجرایی -هیات علمی دانشیار علوم انسانی

 دکتری اجرایی -هیات علمی دانشیار علوم انسانی مدیریت آموزش عالی 6

 علوم پایه بیوشیمی 7
استاد 

 تمام
 دکتری اجرایی -هیات علمی

 دکتری اجرایی -هیات علمی استادیار علوم انسانی اسالمیحقوق  9

 دکتری هیات علمی استادیار علوم انسانی مدیریت آموزش عالی 9

 علوم پایه فیزیک 2
استاد 

 تمام
 دکتری اجرایی -هیات علمی

 فنی مهندسی مهندسی برق 21
استاد 

 تمام
 دکتری اجرایی -هیات علمی

 سانیعلوم ان فلسفه تعلیم و تربیت 22
استاد 

 تمام
 دکتری اجرایی -هیات علمی

 دکتری اجرایی -هیات علمی دانشیار فنی مهندسی مهندسی کشتی 23

 هیات علمی مربی علوم انسانی مدیریت آموزش عالی 24
دانشجوی 

 دکتری

                                                           
هایی چون وزرارت، معاونت، رایی؛ فعالیت داشتن یا فعال بودن در پستمنظور از پست اج -2

مدیریت و مدیر گروه در سطح وزارت و نهادهای وابسته یا ریاست دانشگاه؛ معاونت دانشگاه یا 

 باشد. مدیریت در سطح دانشگاه یا دانشکده می

 



 دکتری هیات علمی استادیار علوم انسانی فلسفه علم 25

 معماری 26
هنرو 

 معماری
 دکتری اییاجر -هیات علمی استاد

 دکتری اجرایی -هیات علمی استاد علوم پایه ریاضی 27

 دکتری اجرایی -هیات علمی استاد علوم پایه آمار 29

 دکتری اجرایی -هیات علمی دانشیار علوم انسانی مدیریت آموزشی 29

 مهندسی مکانیک 22
فنی و 

 مهندسی
 دکتری اجرایی -هیات علمی استاد

 دکتری هیات علمی استادیار نیعلوم انسا علوم سیاسی 31

 دکتری اجرایی -هیات علمی استادیار علوم انسانی اقتصاد آموزش عالی 32

 دکتری هیات علمی استادیار علوم انسانی جامعه شناسی 33

 

 ها )کدگذاری باز( تحلیل داده -5

ها در بعاد آنها و ابندی و کشف ویژگیگذاری مفاهیم و طبقه، فرآیند تحلیلی نام2کدگذاری باز

است که پژوهشگر مفاهیم را از زاوایای  3ای مدام )االکلنگی(ها از طریق انجام مقایسهداده

دهد تا دیدگاه قرار می مورد بررسی و تحلیل 5ای یا وارونه 4گوناگونی از درون و بیرون

 (.Strauss&Corbin, 2008متفاوتی نسبت به اهمیت و جایگاه مفاهیم کسب کند )

                                                           
2. Open Coding 

3. Flip-Flop Technique 

4. Inside out 

5. Upside down 



 2سازی، با استفاده از روش تحلیل محتواهای ضبط شده پس از پیادهپژوهش، مصاحبه این در

بندی یک بار به صورت پاراگرافو در نهایت کل متن مورد بررسی و مفهوم پردازی و مقوله

و خصوصیات مشترک بین کدهای باز؛   قرار گرفت. سپس بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومي

-، کدهای باز؛ زیرمقوله و مقوله3ی از مفاهیم( مشخص شدند. در جدول امقوالت )طبقه و مفاهیم

گر، پدیده محوری و راهبردهای مربوطه مورد ای، مداخلههای مربوط به شرایط علّی، زمینه

 گیرند.بحث و بررسی قرار می

 -هوجود آورنده پدیده مورد مطالعبه ،شود که عامل اصلیبه شرایطی گفته می شرایط علّی: -2-5

های مصاحبه (. نتایج تحلیل محتوای پاسخStrauss & Corbin, 2008باشد ) -راهبری دانشگاه

شوندگان به سواالت پژوهشگر در زمینه شرایط علّی برای ایجاد پدیده مورد مطالعه و کدهای باز 

 تشریح شده است. 3ها در جدول مربوط به آن

 

 های شرایط علّیکدهای باز و مقوله -3جدول 

ر
ش

ّی
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 کـدهای باز ها مقوله

بسترهای حقوقی و قانونی: 

 قوانین، مقررات

 

 قانون اساسی در آموزش 55های اصل سیاست -

 عالی؛

 های قانون برنامه پنجم؛سیاست -

به عنوان یک  هااستقاللدانشگاه رعایت اصل -

 سیاست باال دستیدر مقررات؛

صالح و های پس از اقدام و انهادینه شدن نظارت -

های غیر مفید فعلی بر این مبنا در تحدید نظارت

 قوانین و مقررات؛

شفافیت حدود و ثغور نقش  کنشگران عرصه  -

راهبری دانشگاه به جای سیستم ملوک الطوایفی که 

برای هژمونی خود اقدام به تصویب قوانین و 

 نمایند؛ مقررات مي

همخوانی و سازگاری قوانین و مقررات و انسجام  -

                                                           
2. Content analysis 



مبانی فکری پشت آن )همخوانی مبانی فکری  با 

 مقررات در عمل(؛

سازی مقررات )مقررات میزان تالش برای روان -

 های امنا.زدایی( از سوی هیات

بسترهای حقوقی و قانونی: 

 ها سیاست

 ها در زمینه تمرکز گرایی یا تکثر گرایی؛سیاست -

 های نانوشته دولت و مراجع حقوقی؛سیاست -

رش به دانشگاه به مثابه ابزار توسعه در مقابل نگ -

 ابزاری برای قدرت، ثروت و منزلت؛

تقویت فرهنگ و استفاده از دانشگاه برای تولید  -

 مشارکت یا باز تولید وضع موجود؛

 های دولت در زمینه ارائه خدمات عمومی؛سیاست -

آفرینان خارجی در مقام بسیج شفافیت نقش، نقش -

منابع به جای باز  و توسعهمنابع )تخصیص 

 تخصیص آن(؛

  های علميمشارکت بدنه ها در زمینه نحوهسیاست -

دانشگاه در امر راهبری )اعم  و اعضای هیات علمي

 از مشارکت فعالیتی، زمینه و بینشی(؛

های راهبردی در زمینه رفت و وجود برنامه -

برگشت اطالعات بین سطوح عالی، میانی و 

 اجرایی.

ها،  مل مدیریتی: کنشعوا

ها و بینش ذینفعان در  تجربه

 عرصه راهبری 

 های مدیریتی ذینفعان؛پیشینه و تجربه -

عالی با آشنایی کنشگران عرصه راهبری آموزش -

 ها؛عالی و زیست آزمودهالگوهای آموزش

عالی همکاران و تسلط بر مبانی نظری آموزش -

 مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛



 عالی؛یادگیری مدیریتی مدیران آموزش -

ساله  31 یادگیری سازمانی )بایگانی نکردن تجربه -

 اول انقالب و به حساب  سیاسی گذاردن آن(؛

گسست میان عمل و قانون در عملکرد مدیران  -

 عالی؛آموزش

 

برای کنترل  متقابل های ها / واکنشحادثه یا اتفاق اصلی است که سلسله کنشپدیده اصلی:  -3-5

 شود  یا اداره کردن آن معطوف شده و به آن مربوط مي

(Strauss & Corbin, 2008 ،پدیده اصلی مورد مطالعه در این پژوهش .)« کیفیت مشارکت

 ارائه شده است. 4است که مشخصات مربوط به آن در جدول « دانشگاه ذینفعان در اداره



 وریمح های پدیدهکدهای باز و مقوله -4جدول 

پدیده  مقوالت های باز کد

 محوری

 امور درون و برون دانشگاه؛ مدیریت مشارکتی در اداره -

آنارشی سازمانی در مدیریت دانشگاهی ناشی از تغییرات در  -

 طول زمان؛

کنشی بین ذینفعان ناشی از آنارشی فرا سازمانی در هم -

 تغییرات در طول زمان؛

 آفرینان؛بین نقشکنشی ساختار دموکراتیک در هم -

 دانشگاه؛ کنشی بین رهبران اداری و علمينحوه هم -

 

ساختار مشارکت 

 آفریناننقش
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ن
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ت 
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ت
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کنشی با دانشگاه و در قدرت )فردی و گروهی( در هم دغدغه -

 درون آن؛

 دغدغه معرفت، قدرت، منزلت و ثروت از سوی ذینفعان؛ -

 عالی؛فکری مورد اجماع در بین مدیران آموزش الگوی -

 عالی؛گیر در اجتماع در بین مدیران آموزشالگوی فکری همه -

 عالی؛آفرینان با الگوهای جهانی راهبری آموزشآشنایی نقش -

 برخورداری نقش آفرینان از مبانی نظری تثبیت شده؛ -

پذیری سیاسی، هنجاری و فرهنگی از انتظارنقش جامعه -

 دانشگاه؛

گرایی به الگوهای مرجعیت علم الگوی گذار از پارادایم وظیفه -

 و فناوری؛

 آفرینان؛رواج الگوهای شایستگی در بین نقش -

زدگی و گفتمان بازگشت به خویشتن بحث بر سر گفتمان غرب -

 عالی.در آموزش

 

 

الگوی فکری رایج 

 در بین

 آفریناننقش

 

 



 عالی؛یتی در نظام آموزشای گرایی مدیررواج حرفه -

 اندوزی از آن؛ های مدیریتی پیشین و تجربهدرک دوره -

میزان مدیریت آماتور و مقدماتی در نظام ارائه خدمات  -

 عالی به طور خاص.به طور عام و نظام آموزش  عمومي

 

 مدیریتی پیشینه

 

کند. به  ای داللت ميدیدهای است که به پنشانگر سلسله خصوصیات ویژهای: شرایط زمینه -4-5

ای در طول یک بعد است که در آن عبارت دیگر، محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیده

 & Straussگیرد ) راهبردهای کنش متقابل برای کنترل، اداره و پاسخ به پدیده صورت مي

Corbin, 2008است. 5ای این پژوهش، شامل دو عامل به شرح جدول (. شرایط زمینه 

 ایهای شرایط زمینهکدهای باز و مقوله -5ل جدو

 

نه
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ز
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رای
شــ

ی
ا

 

 کـدهای باز ها مقـــــوله

هویت دانشگاه: نقش 

انداز  دانشگاه در چشم

 توسعه ملی

-های دانشگاه در نظام آموزشباز تعریف ماموریت -

 عالی بر اساس اصل استقالل و پاسخگویی آن؛

سناریو نویسی  مرکز دانشگاهی و 3911باز تعریف  -

 برای آن بر اساس اصل استقالل و پاسخگویی دانشگاه؛

باز تعریف انتظارات بازار، دولت و سایر ذینفعان از  -

 دانشگاه بر اساس اصل استقالل و پاسخگویی آن

 دولت. -باز تعریف نقش ملت -

عوامل سازمانی و 

فرا سازمانی: ارتباط 

بین نهادهای باال 

دستی دولت، و 

دانشگاه با  مدیریت

و  های علمي  بدنه

 مدیریتی

-مند، فراگیر و پایدار بین بدنهوجود هم کنشی نظام -

 و مدیریتی دانشگاه؛  های علمي

گری دولت در زمینه تخصیص اعتبار، نقش تسهیل -

 تضمین کیفیت و پشتیبانی؛

و اعضای  های علمي امکان مشارکت بینشی بدنه -

سازی در یری و تصمیمگدر فرآیند تصمیم  هیات علمي

 درون و برون دانشگاه.

 



های تری هستند که بر چگونگی کنش/کنش(: شرایط کلی و وسیعگرشرایط میانجی )مداخله -5-5

(. در پژوهش حاضر و بر اساس تحلیل Strauss & Corbin, 2008گذارند )متقابل اثر می

عبارتند از شرایط و عوامل تاریخی،  گرها، چهار مولفه به عنوان شرایط مداخلهمحتوای مصاحبه

 باشند. مي 6اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. شرایط مذکور به شرح جدول 

 ایکدهای باز و مقوالت مربوط به شرایط زمینه -6جدول 
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 کـدهای باز ها مقــوله

عوامل تاریخی: 

تکوین راهبری 

دانشگاه در 

 ایران

ی نهادهای تولید دانش در ایران مانند دانشگاه جندی سابقه تاریخ -

 های دینی و علمی؛شاپور یا حوزه

 الگوی ایجاد دانشگاه مدرن در ایران بر مبنای مدل ناپلونی؛ -

 تمرکز گرایی آهنین دولتی در ایران به صورت تاریخی؛ -

 گیری بر مبنای سعی و خطا؛آنارشی سازمانی برآمده از تصمیم -

 عالی در ایران؛ای آموزشزیرهسیستم ج -

تاریخی انتظار از دانشگاه صرفا برای تربیت نیروی  سابقه -

 انسانی.

عوامل اجتماعی 

و فرهنگی: هم 

کنشی جامعه و 

 دانشگاه

 اثرات و پیامدهای دانشگاه در جامعه؛ -

های کالن کشور در اجتماع و اثرات آن بر انعکاس سیاست -

 دانشگاه؛

م به دانشگاه از ابعاد معرفت، منزلت، قدرت و نوع نگاه مرد -

 معیشت؛

 اعتماد اجتماع به دانشگاه و نیروی اجتماعی دانشگاه؛ -

 های اجتماع از سوی دانشگاه.تحقق خواست -

شرایط سیاسی: 

ها  کنش

های  رویه

سیاسی نقش 

میزان انتظارات واقعی و غیر واقعی اجتماعات و نهادهای  -

 سی در دانشگاه برای تحقق اهداف خود؛گوناگون سیا

جایگاه و میزان قدرت هریک از نهادهای درگیر در عرصه  -

 راهبری در نظام سیاسی کشور؛



 ایشان به دولت داری؛  دولت و نگاه روحیه - آفرینان

 میزان حمایت دولت از اختیارات دانشگاه. -

عوامل 

اقتصادی: اثرات 

و بازده 

اقتصادی 

 دانشگاه

 ادی ذینفعان عام دانشگاه؛انفر بازده -

 بازده اجتماعی دانشگاه؛ -

 بازده درونی دانشگاه؛ -

 بازده بیرونی دانشگاه؛ -

 ارتباط صنعت و دانشگاه؛ -

 های دانشگاه؛تامین هزینه -

 گذاری در دانشگاه؛بازده اقتصادی سرمایه -

 تقاضا محوری؛ -

 های علم و فناوری.ایجاد پارک -

هایی برای حل راهبردهای مورد نظر در نظریه داده بنیاد، به ارائه راه مدها:راهبردها و پیا -6-5

مواجه با پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن ؛ برخورد؛ به انجام رساندن و 

کنش )اعمال( و واکنش )عکس  باشد. پیامدها نتیجه حساسیت نشان دادن به پدیده مورد مطالعه مي

(. در Strauss&Corbin,2008شود ) شرایطی است که در خصوص پدیده انجام ميها( العمل

 این مطالعه، سه راهبرد اساسی برای رسیدن به وضعیت مطلوب مشارکت ذینفعان در اداره

 گیری به آن پرداخته شده است. دانشگاه، پیشنهاد شده است که در بخش بحث و نتیجه

 

 وری(ها )کدگذاری محارتباط بین مقوله -6

ها را با های فرعی، دادههایی که از طریق پیوند بین مقوله و مقولهعبارت است ازسلسله رویه

 -ها دهد. بدین ترتیب، کدگذاری محوری اشاره به فرآیند شکل دهی مقوله یکدیگر ارتباط مي

شود  ميدارد.این کار، با استفاده از یک پارادایم )مدل الگویی یا سرمشق( انجام  -اصلی و فرعی

ای؛ شرایط مداخله گر؛ راهبردها و  تا روابط بین شرایط علّی؛ پدیده محوری؛ شرایط زمینه

« کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه»دهد. در پژوهش حاضر، مقوله  پیامدها را نشان می

ها و های ارتباط با سایر مقوالت؛ محور بودن در پژوهش؛ تکرار در دادهبر اساس ویژگی

 محوری پژوهش حاضر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. تزاعی بودن؛ به عنوان مقولهان



 

 نظریه پردازی( کدگذاری انتخابی )مرحله -7

-محوری را )که سایر مقوالت بر محور آن می در این مرحله، نظریه پرداز داده بنیاد، مقوله

-انتخاب و با ارتباط دادن آن با سایر مقوله 2مند دهند( به طور روشگردند و کلیتی را تشکیل می

کند که شرحی انتزاعی برای فرآیندی که در پژوهش مورد مطالعه ها، اقدام به نگارش نظریه می

ارائه شده برای  3(. مدل ترسیمی2497دهد )دانایی فر و امامی،  قرار گرفته است، ارائه مي

 باشد. مي 2ها به صورت شکل الگوی راهبری دانشگاه

 

 هاالگوی راهبری دانشگاه مدل ترسیمي -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2. Systematic 

3. Visual Model 

 شرایط علّی:

بسترهای حقوقی  -

 و قانونی

 عوامل مدیریتی -

 محوری: پدیده

کیفیت مشارکت 

ذینفعان در اداره 

 دانشگاه

 راهبردها:

راهبردهای نرم  -

 یافزار

راهبردهای  -

 ای:شرایط زمینه

 هویت دانشگاه -

عوامل سازمانی و  -

 فراسازمانی

 ها:پیامد

 افزایش پاسخگویی -

افزایش کارایی و  -

 اثر بخشی



 

 

 

 )مداخله گر(:شرایط میانجی

 شرایط سیاسی -

 شرایط اقتصادی -

 شرایط اجتماعی و فرهنگی -

 شرایط تاریخی -



 اعتبار سنجی نظریه داده بنیاد -9

ها و نتایج پژوهش را با این که برخی از پژوهشگران کیفی بحث در مورد اعتبار و روایی داده

(، اما Johnson&Christensen, 2008دانند ) مي های کمي به طور سنتی مربوط به پژوهش

ها،  بخشی بسیار با ها و یافته های کیفی نیز صحت و اعتباردادهواقعیت این است که در پژوهش

های گوناگونی برای اعتبار سنجی در (. روشCreswell, 2012اهمیت از فرآیند پژوهش است )

 2نندگانکدارد که در پژوهش حاضر از دو روش بازبینی توسط مشارکتداده بنیاد وجود  نظریه

ها دانشگاه در پژوهش )پنج نفر از اعضای هیات علمي 3و مرور توسط خبرگان غیر شرکت کننده

موسسات پژوهشی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(، استفاده و پس از  و

دریافت نظرات اصالحی و مشاوره الزم با اساتید راهنما و مشاور، ویرایش الزم انجام و مدل 

 ایی ارائه شد.نه

 

 گیری بحث و نتیجه -9

 راهبری دانشگاه تعریف و گستره مفهومي  -2-9

های سازمان نباشد زیرا به پیشینه پژوهش در مورد راهبری دانشگاه، شاید چندان کمتر از نظریه

(. با این 2423آید )کسکه و همکاران،  هر تقدیر، این نهاد نیز خود نوعی سازمان به شمار مي

های علمی، انجام های زیادی مبنی بر انتشار مقاالت و کتابهای اخیر، شاهد فعالیتدهه حال، در

های مرتبط با این مفهوم در های گسترده و اجرای انواع گوناگونی از فعالیتمطالعات و پژوهش

ایم. در همین خصوص، نتایج تحقیقات  بوده  های علمي سطح دانشگاهها، موسسات پژوهشی و نهاد

این مفهوم متاثر از باز تعریف نقش دانشگاه، تغییر  دهد که از پژوهشگران نشان مي برخی

 Ferlieدولت است )-و باز تعریف نقش ملت  های دولت در زمینه ارائه خدمات عموميسیاست

et. Al., 2009 امروزه راهبری دانشگاه، به عنوان یک مفهوم رایج در بین ذینفعان دانشگاه اعم.)

و   ها، متولیان صنعت، بازار، اعضای هیات علميمداران، خانوادهذاران، سیاستاز: سیاست گ

عالی پذیرفته شده است.هم از این رو است که لوک و همکارانش مدیران و متولیان آموزش

اند که به دو مفهوم ذینفعان و  ( این را به عنوان فرآیند مشارکت ذینفعان در نظر گرفته3114)

ها و (. در بخش مبانی نظری دیدیم که نظریهet al.,2003: 58 Lockeد )بستگی دار 4مشارکت

های بسیاری در زمینه راهبری ارائه شده است.اما، همچنان تعریف یا رویکرد جامعی گفتمان

                                                           
2. Member checking 

3. External Audit 

4. involvement 



های ارائه شده، ابعاد، عوامل و شرایط موثر نسبت این پدیده وجود ندارد و در هیچ یک از نظریه

ها این مساله را از زاویه امل پرداخت نشده است، در هر یک از مدلبر آن به طور جامع و ک

 اند.  خاصی مد نظر قرار داده و بر اساس آن پیشنهاداتی ارائه کرده

و مبانی   تعریف پیشنهادی برای راهبری دانشگاه در پژوهش حاضر براساس مدل ترسیمي

سازی، گذاری، تصمیمیاستتوان راهبردی در سراهبری را می»نظری، بدین صورت است که: 

چه کسانی و به چه میزانی باید مشارکت  این کهگیری و مدیریت  دانشگاه دانستبرای تعیین تصمیم

داشته باشند، در قبال یکدیگر، نهادها و کسان دیگر چه نقشی دارند از چه عواملی یا شرایطی 

د و  ثغور کارکردها و اختیارات پذیرند. به بیان دیگر، الگوی راهبری تعیین کننده حدوتاثیر می

 «.نقش آفرینان و عوامل این عرصه و تاثیر و تاثرات آنان است.

 

 ابعاد راهبری -3-9

شود، راهبری دانشگاه از لحاظ پدیده محوری، از سه  مشاهده مي که در مدل ترسیمي همچنان 

مشارکت ذینفعان در جنبه یا بعد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و هدف مدل، افرایش کیفیت 

 باشد. اداره دانشگاه مي

 Hood etکه با نتایج مطالعات ) آفرینان در راهبری دانشگاه:( بعد ساختار مشارکت نقش2-بعد

al., 2004( ؛)Reed,2002( ؛)Maassen & Stensaker,2005خوانی دارد مبنی بر این  ( هم

فاصله گرفته شده است و دولت در عالی که از مفاهیم سنتی مرتونی در مورد استقالل آموزش

-تری در آموزش عالی دارد. در نتیجه، ساختارهای راهبری و نقشحال حاضر نقش پر رنگ

چنین، نتایج حاصله با نتایج گیرند. هم های دولت قرار ميآفرینان این عرصه، تحت تاثیر سیاست

 ( یا 3111)بانک جهانی، 

(Xiao, 2005&Houدر زمینه ابزارهای راه ) بری خوب که به مدیریت مشارکتی و هیات امنا

 باشد. جهت ميکند، هم اشاره مي

در این مورد، مطالعات ( بعد الگوی فکری رایج در بین نقش آفرینان راهبری دانشگاه: 3-بعد

ارتباط دانشگاه با  انجام شده بیشتر بر محور ارتباط دولت و دانشگاه، مدیریت مشارکتی، نحوه

 Paradeiseکنشی  دولت و دانشگاه با مطالعات )باشد. تنها از جهت هم ز ميمحیط و... متمرک

and Goastellec, 2008( و )Ferlie, Musselin and Andresani,2009 و از بعد دغدغه )

ی ابعاد از ( همخوانی دارد و از بقیه2492قدرت، ثروت، منزلت  با مطالعات )مهر علیزاده، 

آفرینان از عالی؛ برخورداری نقشا الگوهای جهانی راهبری آموزشآفرینان بجمله: آشنایی نقش

مبانی نظری تثبیت شده؛ انتظارنقش جامعه پذیری سیاسی، هنجاری و فرهنگی از دانشگاه؛ بحث 

عالی، دارای نو آوری است. زدگی و گفتمان بازگشت به خویشتن در آموزشبر سر گفتمان غرب

 عالی در ایران باشد.آموزششاید دلیل آن، ویژگی خاص مدیریت 



هایی که در این بعد  ویژگی  ( بعد مربوط به الگوی عملیاتی مدیریتی مدیران آموزش عالی:4-بعد

-ای گرایی مدیریتی در نظام آموزش از الگوی راهبری دانشگاه ذکر شده است مانند: رواج حرفه

ن مدیریت آماتور و مقدماتی اندوزی از آن؛ میزا های مدیریتی پیشین و تجربهعالی؛ درک دوره

عالی به طور خاص؛ عموما  مختص به طور عام و نظام آموزش در نظام ارائه خدمات عمومي 

ای عالی ایران است و مبتال به سایر کشورها نیست. اما به هر تقدیر، از لحاظ حرفهنظام آموزش

 نی دارد.خواهای کالسیک و به ویژه رویکردهای تلفیقی آن هم گرایی با نظریه

، به ویژه -کیفیت مشارکت ذینفعان -ای که در بحث راهبری دانشگاه در زمینه پدیده محوری نکته

عالی در سطح نهادهای حقوقی، قانونی، دولت، آفرینان و سیاستگذاران آموزشاز سوی نقش

رت یک به صو این پدیده تواند مدنظر قرار گیرد، این است که وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری مي

-های گوناگون برنامهتوان برای بخش کلیت و یک مجموعه در هم تنیده دیده شود. هرچند مي

های گوناگونی انجام داد، اما لزوما  تاکید به تنهایی بر یک بخش از فرآیند راهبری، ریزی

دهد. به عنوان مثال، صرفا  بر اصالح تغییرات و اهداف مورد نظر پژوهش را پوشش نمی

-به بعد، ذی 2495از سال  این کهراهبری تکیه کردن وافی به مقصود نخواهد بود، کما ساختار 

تغییر ساختار  -ها فرا خوانده شدندحسابان از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی از دانشگاه

آفرینان عرصه مالی مانند  اما این کنش بدون تغییر پارادایم فکری نقش -راهبری در بعد مالی

سبات، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت علوم و دانشگاه و همزمان دیوان محا

تغییر رفتار ایشان در زمینه تغییر رفتار مالی، سودمند نخواهد بود و لزوما  استقالل مالی و در 

های پیشین موید وجود تعارض در ، پژوهشاین کهنتیجه پاسخگویی را در پی نخواهد داشت. کما 

 (.2492ست )کسکه و محب زادگان، این زمینه ا

ها هم بدان اشاره فراوانی شده است، به رسمیت شناختن گفتمان از مواردی که در تحلیل مصاحبه

گری و پشتیبانی دولت و سایر نهادهای مربوطه بود. و استقالل دانشگاه، نقش تسهیل آزادی علمي 

عالی، با در نظر داشت های آموزشستتغییر ساختار راهبری توام با اجماع نقش آفرینان بر سیا

ها مورد تاکید قرار این پارادایم و تالش برای رفع گسست نظری و عملیاتی در اداره دانشگاه

 باشد. گرفت که بسیار با اهمیت مي

 

 دانشگاه راهبردهای افزایش کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره -4-9

کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه  حاضر دو راهبرد اساسی برای ارتقای در مطالعه

 شوند. شود که در ادامه، هریک توضیح داده مي پیشنهاد مي

سازی بر اندیشه این راهبرد، مبتنی بر سه بعد اساسی  راهبرد اول( راهبردهای نرم افزاری:

قانونی  مبنای پارادایم استقالل دانشگاه و همزمان پاسخگویی این نهاد، ایجاد بسترهای حقوقی و

کنشی بین ها و رفتار مدیریتی، و همبرای امر پیش گفته، باز تعریف و اصالح اهداف و کار ویژه

باشد. امر مسلم این است که بدون تغییر این سه و هم زمان گردش آزاد اطالعات و  این سه مي



د نداشته و به آفرینان دانشگاه وجوکنشی نظام مند، مفید و کارآمد بین ذینفعان و نقشاسناد، هم

 آفرینان نیز منجر نخواهد شد. افزایی  نقشاعتماد و هم

تجدید ساختار و نهاد سازی، برای پیشبرد راهبردهای ( راهبردهای سخت افزاری: 3راهبرد 

های افزایش کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه ضروری افزاری یا به بیان دیگر برنامهنرم

این امر زمانی به صورت مطلوب انجام پذیر  ندگان حاکی از آنبود کهاست. محتوای مصاحبه شو

اندیشه سازی انجام گیرد، در غیر این صورت، تغییر  ها و رفتارها وخواهد بود که تغییر رویه

 بهتری را در پی نخواهد داشت.  سازی جز تزاحم نهادی نتیجهساختار و نهاد

 

 دانشگاه فعان در ادارهپیامدهای افزایش کیفیت مشارکت ذین -5-9

توان به سه بخش  ی دانشگاه را میپیامدهای مربوط به افزایش کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره

تقسیم کرد.این سه بخش عبارتند از: افزایش کارایی و اثر بخشی، بهبود عملکرد و افزایش 

 پاسخگویی.

 

 پیشنهادها

ی اقدام و سیاستگذاری در خصوص راهبری های این پژوهش، چندین رهنمود برا بر اساس یافته

 شود.  دانشگاه بیان مي

ها و  های این پژوهش به عنوان مبنایی برای تدوین برنامه بر آمده از یافته  الگوی مفهومي -2

ها مورد استفاده قرار گیرد. یک راهکار عملی برای این کار، های راهبری، در دانشگاهفعالیت

 ای راهبری دانشگاه است؛تدوین یک الگوی عملیاتی بر

های متعدد و مکرر و از  مندی به جای تدوین قوانین، مقررات و بخشنامهاول ظابطه در وهله -3

 سوی مراجع گوناگون مورد توجه قرار گیرد؛

خوانی قوانین و  های مجلس شورای اسالمی، به تنقیح قوانین و همدر تنظیم لوایح و طرح -4

 ی باال دستی توجه شود؛هامقررات و همچنین سیاست

های پاسخگویی دانشگاه و نظارت پس از اقدام؛  رعایت اصل استقالل دانشگاه؛ ساز و کار -5

گذاری از سوی مراجع ذیربط مشارکت ذینفعان در فرآیند راهبری، سیاستگذاری و قانون

 است؛ الزامي

پژوهی در دهای سیاستهایی که نهاها بر مبنای مطالعات و پژوهشتنظیم قوانین و سیاست -6

 سطح ملی انجام خواهد داد، صورت گیرد؛



عالی نه برای هژمونی برخی از این نقش ها بر اساس اجماع نظرهای ذینفعان آموزش سیاست -7

آفرینان صورت پذیرد و مرز بین سیاستگذاری در راهبری بیرونی و اجرا مشخص شده و 

 سیاستگذاری راهبری درونی دخالت نکنند؛ های اجرایی راهبری یاسیاستگذاران در فعالیت

ذیل ماده  شفافیت حدود و ثغور نقش کنشگران راهبری دانشگاه، که بخشی از آن در تبصره -9

 52قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بند الف ماده  21

کت ذینفعان در اولویت دستور چهارم توسعه درج شده است، با تاکید بر مشار قانون برنامه

گذاری بر مبنای آن گذاری و قانونپژوه قرار گیرد. پس از آن، سیاستکارهای نهاد سیاست

 صورت پذیرد؛

های گوناگون از جمله تقدیم دولت از طریق کارکرد خود در زمینه پشتیبانی دانشگاه در زمینه -7

اه را تسهیل و تشویق و برای جلوگیری از لوایح به مجلس، حضور سایر ذینفعان در اداره دانشگ

 های ذینفع قدرتمند تالش کند؛سیطره جمع محدودی از گروه

بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این وزارت  -9

در کشور است. بر این مبنا، این وزارت باید نقش تنظیم روابط بین ذینفعان   علمي متولی توسعه

-نقشی که در این زمینه بر عهده دارد، نقش دولت به واسطه پساین زمینه را بر عهده گیرد. 

 آفرینان را از موازی کاری و اتالف منابع بر حذر داشته و خود هم از موازی کاری پرهیز کند؛

های گوناگون پژوهش شامل شرایط علّی، شرایط هر یک از عوامل به دست آمده در بخش -9

گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای راهبری دانشگاه، در ای، شرایط مداخله زمینه

های علوم پزشکی های غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد و دانشگاه های دیگر از جمله دانشگاه دانشگاه

 مورد پژوهش و بررسی قرار بگیرد. مجددا  
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