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محتوای متن مصاحبهها ،مورد بررسی قرارگرفته است.در هر دو سطح یاد شده ،راهبری متاثر
از عوامل موثر بر این حوزه مانند :طرز تلقی از نقش و جایگاه دانشگاه در عرصههای
گوناگون ،نقش آفرینان اداره آن حوزه و نحوه ارتباط آنان با یکدیگر ،سیاستهای عمومي در
سطح ملی و منطقهای حسب مورد و میزان و گستردگی نقش دولت در این زمینه است.مقوله
محوری مطالعه حاضر «کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه» ميباشد که در ابعاد:
ساختار مشارکت نقش آفرینان ،الگوی فکری رایج در بین ذینفعان و الگوی عملیاتی مدیریتی
مدیران آموزش عالی ،مورد تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.
واژههاي كلیدي :راهبری دانشگاه ،الگوی راهبری ،رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد ،ذینفعان
دانشگاه ،نقش آفرینان اداره دانشگاه.

 -2مقدمه و بیان مسئله
در پژوهشهای کیفی برخالف رویههای معمول در پژوهشهای کمی ،چارچوب نظری ارائه
نميشود و بررسی ادبیات پژوهش صرفا برای افزایش حساسیت نظری و تبیین مسئله پژوهش
است ،که در پژوهش حاضر نیز این سنت رعایت شده و مطالب این بخش به همین منظور تنظیم
شده است.
راهبری 2به یک مفهوم مهم در رشتههای علمي بسیاری از جمله :مدیریت ،مدیریت عمومی،
سیاستهای عمومي و سیاست بدل گشته است (.)Ferlie, Musselin and Andresani, 2009
اما باید توجه داشت کهاین واژه به شیوههای گوناگونی تعریف میشود .یک تقسیم بندی مهم
تعاریف این حوزه ،ارتباط مستقیميبا سطح تجزیه و تحلیل کالن یا سازمان (سطح کالن :نظام
آموزش عالی و سطح سازمان :دانشگاه و یا زیر مجموعههای آن) دارد ( ;Cornforth, 2003
.)Kooiman, 2003
بر حسب ایدئولوژی استقالل علمي و نهادی که به وسیله مرتون 3تشریح شد و در بخش آموزش
عالی به خوبی توسعه یافت ،بخش آموزش عالی ،اغلب به عنوان یک بخش «متمایز» ،4تلقی
شده که به طور مستقیم و به آسانی با انواع دیگر سازمانها حتی در حوزه بخش دولتی ،قابل
مقایسه نیست ( .)Ferlie et al., 2009: 1با این وجود ،در سطح بنیانیتر شباهتهای سازمانی
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دانشگاهها با سایر بخشهای تخصصی دولتی مانند بخش مراقبتهای بهداشتی ،بسیار با اهمیتتر
از تفاوتهای آنها است .در نتیجه ،اصالحات نظام آموزش عالی به هیچ وجه مستقل از
سیاستهای کالن دولت برای هدایت خدمات عمومينبوده و نخواهد بود و هرگونه تغییر سیاست
در آن بخش به طور مستقیم بر سیاستها و راهبری آموزش عالی تاثیر خواهد گذاشت ( Ferlie
.)et al.,2009; P:1
از طرف دیگر ،طرفداران عدم مداخله دولت معتقدند که اصالحات سازمانی و راهبری ،درون-
زاد و ناشی از درون خرده نظام آموزشعالی مستقل است و ارتباطی با گستره اهداف سیاست-
های دولت یا فرآیندهای اصالحات ندارد ( .)Kogan and Hanney, 2000نظام آموزش عالی
بریتانیا ،تا اواخر دهه  ،2291مثال خوبی در این زمینه است :دولت بودجه عمومي را به UGC
(شورای کمک به دانشگاه) 2تخصیص میداد که به عنوان یک هیات کامال دانشگاهی آن را بین
موسسات آموزش عالی توزیع میکرد ( ;Kogan and Hanney, 2000; Halsey, 1992
.)Shattock, 1999

 -3مرور ادبیات پژوهش به منظور افزایش حساسیت نظری
بسیاری از نوشتههایی که تاکنون به تجزیه و تحلیل چگونگی فعالیت و تحول راهبری نظامهای
آموزشعالی و دانشگاه پرداختهاند ،توجه خود را منحصرا به رابطه دولت-دانشگاه معطوف
داشتهاند .در واقع محتوای چنین سیاستهای دولتی ،شامل پیکربندی مجدد جایگاهها ،ساختارهای
داخلی ،هیاتهای رئیسه 3،حیطهی مسئولیتها ،فرآیندهای تصمیمگیری و میدان عمل موسسات
آموزشعالی ميباشد ( .)Braun and Merrien, 1999به عالوه ،تمایالتی در راستای اعطای
استقالل بیشتر نهادی به دانشگاهها و تشکیل موسساتی دارای راهبری بهتر ،پاسخگو تر و مسئول
تر وجود دارد (.)Ferlie et al., 2009: 6
تد تاپر ( ،)3119هرچند سیاستهای دولتی را بر راهبری دانشگاهها موثر میداند ،اما تغییر این
سیاستها را موجی جهانی ميپندارد که ممکن است از کشوری به کشورهای دیگر شیوع پیدا کند
بخش
اصالح
( .)Tapper, 2007به عنوان مثال ،وی معتقد است مدیریت دولتی جدید به موج
ِ
ِ
دولتی -مانند دادگستری -اتالق ميشود که از دههی  2291در انگلستان ،در زمان دولت تاچر
پدیدار و در سطح بین الملل به ویژه کشورهای سوئد و زالند نو نیز گسترش و نفوذ یافت .به بیان
دیگر ،وی بیان میکند که انگلستان برخی از راهکارهای اصالحات (خصوصی سازی و
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واگذاری اختیارات مدیریتی به موسسات) را به تمام جهان صادر کرد ،از این رو ،این سیاست به
انگلستان محدود نماند.
برخی از محققان دیگر نیز تغییرات در نقشه جغرافیای سیاسی ،نظام سیاسی و دولتداری
کشورها را بر راهبری دانشگاه موثر میدانند ( .)Miller, 2011به نظر میرسد بتوان شواهدی
را در تایید نظر امیلی میلر ارائه کرد .بدین منظور کافی است به تشکیل اتحادیه اروپا ،یا فدرال
شدن نظام سیاسی برخی از کشورها که پیشتر از نظام متمرکز دولتی برخوردار بودند ،توجه
کرد که بر راهبری دانشگاه تاثیر به سزایی گذارده و میگذارد .این امر ،ناشی از تهیسازی
ملت-دولت سنتی است که به واسطه آن برخی از کارکردها از سطح وزارت خانههای ملی به
بخشهای باال دستی -مانند وزارت خانهها در دولت اتحادیه اروپا-؛ یا پایین دستی-دولتهای
منطقهای و محلی مانند دولت اقلیم کردستان در عراق-؛ حسب مورد واگذار ميشود یا ناچار به
مذاکره با بسیاری از بازیگران اجتماعی در مراحل اجرا ميشوند که این امر نیز بر دموکراسی
نظارتی تکیه دارد مانند اتحادیههای صنفی (مانند انجمن صنفی اعضای هیات علميدر ایران در
دولت اصالحات؛ یا تصمیم وزارت علوم دولت اصالحات برای انتخابی شدن روسا و مدیران
دانشگاهی .بر همین مبنا ،راهبری شبکهای آموزش عالی را میتوان گذار از مدیریت نوین دولتی
پنداشته و آن را محصول چنین تغییراتی پنداشت که در آن تقسیم قدرت یا تفویض اختیار صورت
ميگیرد ،از این رو ،تنظیم روابط در درون شبکه ضرورت ميیابد که از کارکردهای راهبری
است.
این در حالی است که دولت تنها نقشآفرین راهبری دانشگاه نبوده و ناگزیر از تعامل با سایر
نقشآفرینان این عرصه است .دانشگاه در خالء فعالیت نميکند و بر عکس از یک منظر ،عرصه
تعامل و گاه تقابل خواستها و منافع متعدد نقشآفرینان و ذینفعان خاص و عام است .برخی از
این خواستها و نیروهای فشار ،منشاء اقتصادی دارند .دیل 2به نقش بازار و فشارهای آن در
زمینه راهبری آموزشعالی تاکید ميکند و بر این مبنا ،این انگاره که آموزش و پژوهش بیش از
آن که کاالی عمومي باشند ،یک وسیله و ابزارند ،را مورد توجه قرار ميدهد (.)dill, 1996
ظهور اقتصاد دانش بنیان ،راهبری آموزشعالی را در قلب تحوالت اقتصادی ،به ویژه بر حسب
تاثیر آن بر جامعه و این که چگونه جامعه به نیازهای آن پاسخ ميدهد ،قرار داده است ( Lon
 .)and Castro, 2012روندی در آموزشعالی کشورهای اروپایی و کشور آمریکا قابل مشاهده
است که در آن موسسات به طور فزآیندهای زیر نفوذ نیروهای بیرونی برای اقبال به بازار یا
رویکرد آنان به پاسخگویی ،قرار ميگیرند ( ،)Lon and Castro, 2012بالطبع این امر،
راهبری دانشگاه را در این کشورها تحت تاثیر قرار ميدهد.
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موسلین به ارتباط دولت-اعضای هیات علميتوجه مينماید و به تحلیل نقش بدنههای دانشگاهی
در راهبری دانشگاهها و نوع هماهنگی متداول بین آنان برای مدیریت موسسات آموزش عالی
اشاره ميکند (.)Musselin, 2005
برخی دیگر از محققان به لزوم باز تعریف مداخله نقش آفرینان در راهبری دانشگاه اشاره
ميکنند .مبنای استداللی آنان ،بروز پارادایم جدید فاصله گرفتن از مفهوم «فرمان دهی و
کنترل» 2و پرهیز از «راهبری مداخله گر» 3به سمت و سوی «راهبری ارزیاب» :4از
حمکرانی به نظارت ،از کنترل پیش از اقدام به ارزیابی پس از اقدام ،از مقررات به ضابطه
مندی ( ،)Amaral et al., 2003است.
کم و لنزندرف ( ،)3117مطالعات تطبیقی را در مورد چهار کشور اروپایی با هدف توصیف و
ارزیابی میزان تغییرات تجربه شده در نظامهای آموزشعالی و به ویژه راهبری دانشگاه در
سطح ملی ،انجام دادند .آنان ،پنج مولفه عمده را در اصالحات مربوط به ساختار راهبری
مقررات
از:
عبارتند
كه
میدانند
موثر
دانشگاهها
دولتی؛ هدایت ذینفعان؛ استقالل دانشگاهی؛ استقالل مدیریتی و رقابت بر سر منابع ( Kehm, B.
.)and Lanzendorf, 2006
برخی از محققان ،دانشگاه را به مثابه نظامی اجتماعي مورد تحلیل قرار ميدهند .در اینگونه
نظامها ،اجزایی که در آنها نقشي دارند اگر به دور از نظام اجتماعي نگریسته شوند ،بسیاري از
ویژگيهاي خود را از دست ميدهند ( .)Kenan, 2002این بدان معنا است که تحقق اهداف
نظام ،مستلزم پیشبینی ساختارها ،کارکردها و ساز و کارهای مربوط به تعامل نقش آفرینان
است که متناسب با ویژگيهاي کل نظام و همزمان تک تک اجزای آن باشد.
تشریح ویژگیهای دانشگاه به عنوان نهادی اجتماعی و تبیین نقش کنشگران موثر آن ،بدون در
نظر گرفتن محیط پیرامونی و نیروهایی که دانشگاه را برای تغییر به چالش میکشند ،امکان پذیر
نیست .تحلیل این نیروهای پویا ،نقطه قوت دانشگاه و هم زمان پاشنه آشیل 5آن به نظر ميرسد
( .)Fullan, and Scott, 2009مایکل فوالن و جاف اسکات ()3112در کتاب «چرخش
رهبری آموزش عالی» ،6پنج نیروی عمده و شش نیرویی که به ویژه برای تغییر بر راهبری
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آموزشعالی فشار ميآورند را بر شمردهاند که در قرن  ،32بر آموزشعالی تاثیر به سزایی
خواهند داشت .این نیروها به شرح ذیل هستند:

نیروهای تغییر عمده

نیروهای تغییر مرتبط با آموزش عالی

فشارهای جهانی

امکان دسترسی

بازیگران جهانی جدید

تغییرات در منابع مالی و فشار برای ایجاد منابع جدید
درآمدی

خروج از دوره ازدیاد جمعیت

بازار صادرات و رقابت نوین رو به افزایش

انقالب فناوری اطالعات

کاربر محوری و الگوهای متغیر مشارکت

جزئی نگری شدید2

تغییر انتظارات دانشجویان و افزایش تنوع تدوام استانداردها

اما ،به زعم رادلی و استون ،مطالعاتاندکی دقیقا به بازاندیشی پیرامون این مسائل پرداختهاند که
چگونه چنین سیاستهایی در دستور کار قرار میگیرند ،چگونه کارآفرینان سیاسی و گروههای
ذینفع درگیر ميشوند ،مسائل چگونه تعریف ،تحلیل و راهحلها ارائه میشوند و گفتمانها به آنها
منتسب ميشوند ( .)Stone, 1997به طور خالصه ،آنها به ندرت اقتصاد سیاسی وسیعتر از
اصالحات آموزشعالی را مطرح کردهاند .گودوین آگبرو ( ،)3112نیز آموزش عالی را با
فشارهای محیطی مواجه ميبیند .وی این فشارها را برای تغییر بدین شرح بر ميشمرد:
رقابتهای روز افزون ،کاهش بودجه دولت مرکزی ،کاهش حمایت دولتهای محلی ،تغییرات
تکنولوژیکی و افزایش خواستهها در زمینه پاسخگویی (.)Ugboaru, 2009
جان وی کارون ( ،)3112یکی از چالشهای اخیر نظام آموزشعالی را تغییر ایدههای سنتی
راهبری ميپندارد .پدیدههایی مانند رشد فناوری ،کاهش کمکهای مالی ،افزایش رقابت ،مالکیت
داراییهای فکری ،تنوع و ازدیاد روزافزون جمعیت ،جهانی شدن و امنیت پردیس دانشگاه ،را
برخی از اهم این تغییرات ميداند که در دهه گذشته هویدا شدهاند .به عقیده وی ،این فشارهای
داخلی و خارجی ،راهبری دانشگاه را با خواستههای بیشتری برای تصمیمگیریهای کارا و اثر
بخش مواجه ساختهاند .به عقیده وی ،چارچوب فعلی کارکردها و اقدامات هیاتهای امنا به عنوان
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یکی از نقشآفرینان عرصه راهبری دانشگاه ،پاسخگوی محیط پیچده امروز و فردای آموزش
عالی نیست (.)Caron, 2009
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در آمریکا ،فشار زیادی را برای ایجاد تحول در پاسخ به
تغییرات اجتماعی ،سیاسی ،مالی ،فناوری و محیطی تجربه میکنند که محققان این تحوالت را از
جنبههای گوناگونی مورد توجه قرار دادهاند ( .)Caron, 2009یکی از این تغییرات ،تغییر
مأموریتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است .تغییر مأموریت دانشگاه پدیده جدیدی
نیست ،بلکه یک فرآیند مداوم در پاسخ به تغییراتی است که در محیط رخ ميدهد (.)Lon, 2012
کای لون جیا ،نقش راهبری در تحول مأموریتهای دانشگاه را موضوعی میداند که میباید مد
نظر قرار گیرد .وی همچنین به نقش هیأتامنا در زمینه تحول دانشگاه یوتا 2نیز پرداخته و بر
اساس یک تحقیق کیفی دریافته است کهاین تغییر یک پدیده سیاسی است تا عقالنی ،و هیأت امنا
عمیقا در آن نقش دارد.
بر اساس آنچه تا کنون گفته شد ،نیروهای تغییر بر آموزش عالی به طور عام و راهبری دانشگاه
به طور خاص ،برای تغییر مأموریتها و کارکردهای آن ،حضور بازیگران جدید در این عرصه
این
نتیجه،
در
میآورند.
فشار
نیازها،
به
پاسخگویی
و
امر منجر به باز تعریف نقش ،جایگاه و چشماندازهای راهبری دانشگاه ميشود .کما این که
سیگل و فریدمن در مورد چشماندازهای راهبری آموزشعالی آمریکا معتقدند ( & Segall
 « :)Freedman, 2007شاید برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون ،آموزشعالی
در محیط جدیدی فعالیت میکند .آنها با رقابت بی سابقه ،تقاضاهای جدی برای پاسخگویی و
دورنمایی برای فعالیت در محیط جهانی مواجه هستند .بزرگ ترین چالشهایی که مقابل
دانشگاهها قرار دارند عبارتند از :مشارکت دانشجویان ،پاسخگویی نهادی ،تولید درآمد و جهانی
شدن ،3بازارگرایی ،تمرکز بر دانشجو ،مدیریت تجاری و راهبردهای پاسخگویی و ...در حالی
که در مورد مأموریتهای دانشگاهی خود محافظه کار بودند و بر ارزشها تمرکز ميکردند.».
از دیدگاه اروپایی ،برندا گورلی ،4قائم مقام دانشگاه آزاد 5اروپا ،معتقد است ( & Segall
« :)Freedman, 2007من معتقدم -و من در این رهگذر تنها نیستم -ما شاهد زلزله تحول 6در
)2 Utah Valley University (UVU
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آموزش عالی هستیم  ...پذیرش فرصتهای بی سابقه ناشی از جامعهای مبتنی بر فناوری و
پذیرش همکاری ،عمدهترین راهبردها برای بقا در این جهان هستند .به بیان دیگر ،در حالی که
ما در مورد مدرک و برنامههای اراسموسی ،بحث ميکنیم و این که در چه صورت ما معتقد به
تضمین کیفیت هستیم ،چین و هندوستان درصدد تصاحب سهم ما هستند ».البته چالشهای فرا
روی دانشگاهها که برخی از آنها پیش از این بیان شد ،به طور مستقل عمل نميکنند؛ بلکه آنها بر
یکدیگر تأثیر ميگذارند و تأثیر ميپذیرند (.)Fullan & Scott, 2009
اگر به نظام آموزش عالی و دانشگاه در ایران بنگریم ،راهبری نظام آموزشعالی در کل ،و
راهبری دانشگاهها به طور خاص ،یکی از این پدیدههای اجتماعی است که میبایست از اهمیت
ویژهای برخوردار باشد ،تا آنجا که برخی از مسئوالن پیشین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
معتقد بودند که وزیر علوم ،کاری مهم تر از حضور در جلسههای هیات امنای دانشگاهها -به
عنوان یکی از ارکان راهبری دانشگاهها - ،نباید داشته باشد2.
در ایران ،پس از انقالب اسالمی ،پنج برنامه توسعه و یک قانون بسیار مهم در زمینه اهداف
وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( )2494مصوب و اجرا شده و در همه
آنها ،بر آموزشعالی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه از جوانب گوناگونی توجه شده است.
این قوانین که خود به تاسی از تغییرات جهانی و اهمیت آموزشعالی در اقتصاد دانشبنیان و مآال
پیش نیازهای تحقق توسعه از یک سو و تغییرات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور از سوی
دیگر مصوب شدند ،بر راهبری نظام آموزشعالی تاثیر گذاشته و البته تا حدی هم تاثیر پذیرفتند.
در اهمیت تاثیر قوانین پیش گفته بر راهبری دانشگاه ،کافی است به بند الف ماده  52قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده  21قانون اهداف وظایف و
تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اشاره شود که تا حد زیادی حدود و ثغور راهبری
دانشگاه و استقالل اداری ،مالی ،استخداميو تشکیالتی این نهاد و توسیع کارکردهای اصلیترین
نقشآفرین این حوزه  -هیات امنا  -را تعیین میکنند .بر همین مبنا ،این ماده در قانون برنامه پنجم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور نیز تنفیذ ميشود .به طریق اُولی ،این اصالحات و
پیشرفتها بر ساختار راهبری دانشگاه و تغییر حوزه قدرت و نفوذ نقشآفرینان عرصه راهبری
دانشگاه تاثیر به سزایی گذاردند که برای نمونه به تغییرات نقش و جایگاه هیاتهای امنا در راس
ارکان دانشگاهها ،اختیارات رئیس دانشگاه ،کارکردهای هیات رئیسه و شورای دانشگاه ،خروج
ذیحسابان از دانشگاهها ،ورود حسابرسان مستقل برای ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه و...
ميتوان اشاره کرد.
اما به زعم بسیاری از پژوهشگران عرصه نظام آموزش عالی ایران – با وجود تالشهای به
عمل آمده در برخی از دورهها - ،سیاستهای تدوین شده در زمینه استقالل دانشگاه ،اغلب به
 .2جعفر توفیقی ،وزیر وقت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ اجالس مشترک هیاتهای امنای
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صورت کامل اجرا نشده و هیچگاه راهبری دانشگاه دارای ساختار و کارکردهای متناسب با
انتظارات دانشگاهیان نبوده به طوری که اصلی ترین نهاد نقشآفرین این عرصه یعنی هیات امنا،
نتوانسته است بهایفای کامل نقش در خور بپردازد و اغلب با تزاحم نهادی و اجرایی مواجه بوده
است (صالحی و طجرلو2496 ،؛ مهاجرانی2496 ،؛ ذاکر صالحی2497 ،؛ کسکه2497 ،؛
داوری اردکانی2492 ،؛ کسکه و ایرانمنش .)2492 ،این پژوهشگران ،عواملی مانند شرایط
سیاسی و تمرکزگرایی شدید دولتی را دلیل این امر ميدانند .به عالوه ،پژوهش دیگری نشان
ميدهد که هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی در اجرای وظایف خود با
برخی از نهادهای قانونی دیگر که در امر راهبری دانشگاه ذيمدخل میباشند ،دارای تعارض
نقش بودهاند و این تعارض ،باعث تحدید نقش هیات امنا از سوی این نهادها در برخی از دورهها
شده است (کسکه.)2497 ،
نتایج پژوهش دیگری در زمینه آسیب شناسی راهبری دانشگاهها با تاکید بر نقش هیات امنا –
اصلیترین نقشآفرین این حوزه  ،-حاکی از چهار دسته آسیب است (کسکه و ایرانمنش،)2492 ،
این آسیبها عبارتند از )2 :آسیب ارتباطی :مانند عدم تبیین نحوه تعامل هیات امنا با وزارت
علوم؛ وجود تعارض با نهادهای باال دستی از جمله :شورای عالی انقالب فرهنگی ،دستگاههای
نظارتی و دستگاههایی که عهدهدار تامین منابع دانشگاهها هستند)؛  )3آسیبهای کارکردی :مانند
عدم تکافوی کارکردهای فعلی هیاتهای امنا؛ عدم امکان تنوع بخشی به منابع مالی و عدم
تکافوی نظامهای برنامهریزی و ارزیابی موسسات از سوی این نهاد؛  )4آسیبهای مدیریتی:
مانند اشکاالت راهبری درونی دانشگاه از طریق مقررات استخدامياعضای هیات علمي و
کارکنان؛ سیستم انتصاب مدیران و سرپرستان بخشهای گوناگون موسسه؛ شیوههای پذیرش
دانشجو؛ نظامهای اداری و مالی؛ عدم استفاده از فناوریهای بهروز و شیوههای ارزیابی درونی
این موسسات و  )5آسیبهای ساختاری :مانند ترکیب اعضای هیاتهای امنا از یک طرف و از
طرف دیگر ساختار سازمانی و ساز و کارهای طراحی و پیاده سازی آن.
ذاکر صالحی ( )2492اذعان ميکند که نوع و ماهیت خود مختاری و استقالل دانشگاهی اوال:
استقالل تام نیست بلکه نسبی است و ثانیا :منظور از استقالل 2هیچگاه به معنای استقالل از دولت
(استقالل سیاسی) نیست .وی همچنین معتقد است اگر این سوء تفاهم مرتفع شود ،راه برای نهادینه
کردن مقررات قانونی مربوط به استقالل دانشگاه و عدم مداخله نهادهای غیردانشگاهی در زمینه-
های اداری ،مالی ،استخدامي و ارتباطات بین المللی دانشگاهها بسیار هموار خواهد شد (ذاکر
صالحی.)2492 ،
محمد نژاد و کسکه ( )2422معتقدند در حالی که در وضعیت کنونی ،دولت از طریق دستگاههای
اجرایی وابسته به خود نقش بازتخصیص منابع مالی عمومي کشور به آموزش عالی را بر عهده
دارد  -نه تخصیص منابع  -و این باز تخصیص به مراتب کمتر از منابع تخصیصی غیر دولتی
Autonomy.2

است ،اما بیشترین انتظار برای هدایت امور دانشگاهها و دانشگاهیان و حضور هر چه فعالتر در
راهبری دانشگاهها دارد .این انتظار حضور و هدایت امور تا آن جا پیش ميرود که از دید
دانشگاهیان ،مشارکت در راهبری جای خود را به مداخله و حتی کنترل آن و نفی حضور سایر
نهادهای نقش آفرین مگر آنانی که دارای نفوذ سیاسی یا اقتدار حاکمیتی هستند ،داده است (محمد
نژاد و کسکه .)2422 ،این در حالی است که مک گینس معتقد است مسئولیت اساسی دولت ،باید
ایجاد تعادل بین استقالل دانشگاهها و پاسخگویی عموميآنها باشد (.)McGuinness, 2005
تعریف راهبری در هر دو سطح خرد یا کالن ،متاثر از عوامل موثر بر این حوزه مانند :طرز
تلقی از نقش و جایگاه دانشگاه در عرصههای گوناگون ،نقشآفرینان اداره آن حوزه و نحوه
ارتباط آنان با یکدیگر ،سیاستهای عمومي در سطح ملی و منطقهای حسب مورد و میزان و
گستردگی نقش دولت در این زمینه است (کسکه و ایرانمنش2492 ،؛ ص ،)21 :که در این
پژوهش بر سطح دانشگاه تمرکز خواهد شد.
آن چه که محققان پیش گفته در مورد فشار نیروها ،شرایط و عوامل موثر بر راهبری دانشگاه
ذکر کردهاند ،چه بسا ممکن است به صورت توام و به شکل یک کلیت در آموزش عالی ایران
نیز صدق کند ،از این رو الزم است در مورد آن پژوهش شود .به عالوه ،نیروها؛ شرایط و
عواملی که بر راهبری آموزش عالی تاثیر ميگذارند ،چه در حوزه تاثیر و چه در حوزه تاثر به
صورت یکسان ،مشابه و همانند نیستند .ممکن است برخی از این شرایط یا عوامل ،دلیل؛ بستر
ساز یا تسهیل کننده و حتی پیامد برخی دیگر از عوامل یا شرایط باشند .بنابراین ،الزم است که
عوامل ،شرایط یا نیروهای علّی ،زمینهای ،محیطی ،راهبردها و پیامدها مشخص شوند .بر این
مبنا ،در این پژوهش به تعامل یا مداخله تمام این نیروها و عوامل در راهبری پرداخته شده است.
موضوع و مسئله این پژوهش شناخت کامل و همه جانبه نیروها و عوامل موثر بر راهبری
دانشگاهها در ایران است .با توجه به مطالب پیش گفته ،در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل
راهبری دانشگاه با عنایت به پدیده محوری آن «کیفیت مشارکت ذینفعان» و عوامل و شرایط
تاثیر گذار بر آن از جمله عوامل علّی ،زمینهای ،مداخله گر ،راهبردها و پیامدهای حاصله
پرداخته ميشود.

 -4روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بوده و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد 2،به مطالعه
پدیده مورد نظر (راهبری دانشگاهها) و ارائه الگوی مفهومي پرداخته است .رویکرد نظریه داده

2. Grounded TheoryApproach

بنیاد ،یک نوع روش پژوهش کیفی است که به طور استقرائی یک سلسله رویههای نظاممند را به
کار ميگیرد تا نظریهای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند (.)Strauss & Corbin, 2008

 -4-2مشارکت کنندگان (نمونهگیری) و مالحظات اخالقی2
در نمونهگیری پژوهش کیفی ،که آن را نمونهگیری هدفمند ( 3 (Gall et al ,2006یا نمونهگیری
تئوریکی ( 4 (Creswell, 2007مينامند ،هدف پژوهشگر انتخاب مواردی است که با توجه به
هدف تحقیق ،سرشار از اطالعات 5باشند و بتوانند پژوهشگر را در شکل دادن مدل نظری خود
یاری دهند .اینکار تا جایی ادامه مییابد که طبقهبندی مربوط به دادهها و اطالعات اشباع شود و
نظریه مورد نظر با تمام جزئیات 6و با دقت تشریح شود ( .)Cresswell, 2007مایکل پاتون،7
معتقد است شیوه ایدهآل نمونهگیری کیفی ،این است که تا رسیدن به موارد زائد -موردی که پس
از آن اطالعات جدیدی به دست نميآید -ادامه یابد (.)Gall et al ,2006در این پژوهش،
گردآوری اطالعات باابزار مصاحبه ژرفنگر به صورت هدایت کلیات ،9به شكل نیمه ساختار
یافته 9انجام شده است و مشارکتکنندگان در آن ،تعداد  33تن از اعضای هیات علميدانشگاهها
و موسسات پژوهشی هستند که عالوه بر داشتن سوابق علميو پژوهشی در حیطه آموزشعالی،
عموما در پستهای گوناگون مدیریتی در نظام آموزشعالی نیز فعالیت داشته یا دارند ،که باعث
ميشود تجارب زیسته ارزشمندی در زمینه پدیده مورد پژوهش داشته باشند .مالحظات اخالقی
در انجام پژوهش نیز مدنظر قرار گرفت که در واقع نشان دهنده میزان و چگونگی احترام
پژوهشگر به مشارکتکنندگان میباشد ( .)Gorard & Taylor, 2004در همین راستا ،به همراه
سواالت مصاحبه ،نامهای با امضای پژوهشگر مبنی بر تعهد اخالقی در نگهداری مفاد مصاحبه
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و مشخصات مشارکتکنندگان و منتشر نکردن آن مگر با موافقت خود مصاحبه شونده ،ارسال
شد .همچنین ،با اطالع و موافقت مشارکتکنندگان ،تمام مصاحبهها ضبط و برای استخراج نکات
کلیدی مورد بررسی قرار گرفتند.سپس ،مصاحبه با محوریت سئواالت ذیل انجام شد:
 ویژگیهای بارز الگوی فعلی راهبری دانشگاه چیست و نقاط قوت ،ضعف ،تهدید و فرصت آنرا چگونه ارزیابی ميکنید؟
 تجربه شما در خصوص ایفای وظیفه نقشآفرینان محیط دور و نزدیک دانشگاه در عرصهراهبری آن موید چه مواردی است؟
 تلقی شما از مشخصات ،ویژگیها و شاخصهای الگوی مطلوب راهبری دانشگاه چیست؟ مهمترین موانع و چالشهای فرا روی این الگو کدامند؟ حدود و ثغور وظایف و اختیارات نقشآفرینان محیط دور و نزدیک راهبری دانشگاه ،درالگوی مطلوب مد نظر جنابعالی چگونه تعیین شود؟
 الزامات و بایستههای مربوط به مشارکت بدنههای علمی ،اعضای هیات علميو بدنههایمدیریتی را در الگوی راهبری مطلوب دانشگاه در چه چیزهایی میدانید؟
 فکر میکنید اجرای الگوی راهبری مطلوب مستلزم چه تغییراتی در قوانین و مقررات باالدستی است؟
 به نظر شما اجرای الگوی مطلوب مستلزم ورود یا خروج کدام نقشآفرینان عرصه راهبریدانشگاهها ميباشد؟
 آیا الگوی راهبری مطلوب مستلزم ایجاد تغییرات ساختار سازمانی در سطح آموزشعالی ودانشگاه است؟
مشخصات مشارکتکنندگان در مصاحبه ،به شرح جدول  2ارائه شده است.

جدول  -2مشخصات مشارکتکنندگان در مصاحبه
ردی
ف

رشته تحصیلی

گروه
آموزشی

درجه
علمی

پست سازمانی

مدرک
تحصیلی

2

علوم اجتماعی

علوم انسانی

مربی

هیات
اجرایی2

3

مهندسی شیمی

فنی مهندسی

استاد
تمام

هیات علمی -اجرایی

دکتری

5

برنامه
آموزشی

علوم انسانی

دانشیار

هیات علمی -اجرایی

دکتری

6

مدیریت آموزش عالی

علوم انسانی

دانشیار

هیات علمی -اجرایی

دکتری

7

بیوشیمی

علوم پایه

استاد
تمام

هیات علمی -اجرایی

دکتری

9

حقوق اسالمی

علوم انسانی

استادیار

هیات علمی -اجرایی

دکتری

9

مدیریت آموزش عالی

علوم انسانی

استادیار

هیات علمی

دکتری

2

فیزیک

علوم پایه

استاد
تمام

هیات علمی -اجرایی

دکتری

21

مهندسی برق

فنی مهندسی

استاد
تمام

هیات علمی -اجرایی

دکتری

22

فلسفه تعلیم و تربیت

علوم انسانی

استاد
تمام

هیات علمی -اجرایی

دکتری

23

مهندسی کشتی

فنی مهندسی

دانشیار

هیات علمی -اجرایی

دکتری

24

مدیریت آموزش عالی

علوم انسانی

مربی

هیات علمی

دانشجوی
دکتری

ریزی

علمی -کارشناسی
ارشد

 -2منظور از پست اجرایی؛ فعالیت داشتن یا فعال بودن در پستهایی چون وزرارت ،معاونت،
مدیریت و مدیر گروه در سطح وزارت و نهادهای وابسته یا ریاست دانشگاه؛ معاونت دانشگاه یا
مدیریت در سطح دانشگاه یا دانشکده میباشد.

25

فلسفه علم

علوم انسانی

استادیار

هیات علمی

دکتری

26

معماری

هنرو
معماری

استاد

هیات علمی -اجرایی

دکتری

27

ریاضی

علوم پایه

استاد

هیات علمی -اجرایی

دکتری

29

آمار

علوم پایه

استاد

هیات علمی -اجرایی

دکتری

29

مدیریت آموزشی

علوم انسانی

دانشیار

هیات علمی -اجرایی

دکتری

22

مهندسی مکانیک

فنی
مهندسی

استاد

هیات علمی -اجرایی

دکتری

31

علوم سیاسی

علوم انسانی

استادیار

هیات علمی

دکتری

32

اقتصاد آموزش عالی

علوم انسانی

استادیار

هیات علمی -اجرایی

دکتری

33

جامعه شناسی

علوم انسانی

استادیار

هیات علمی

دکتری

و

 -5تحلیل دادهها (کدگذاری باز)
کدگذاری باز ،2فرآیند تحلیلی نامگذاری مفاهیم و طبقهبندی و کشف ویژگیها و ابعاد آنها در
دادهها از طریق انجام مقایسهای مدام (االکلنگی) 3است که پژوهشگر مفاهیم را از زاوایای
گوناگونی از درون و بیرون 4یا وارونهای 5مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد تا دیدگاه
متفاوتی نسبت به اهمیت و جایگاه مفاهیم کسب کند (.)Strauss&Corbin, 2008

2. Open Coding
3. Flip-Flop Technique
4. Inside out
5. Upside down

در این پژوهش ،مصاحبههای ضبط شده پس از پیادهسازی ،با استفاده از روش تحلیل محتوا2
یک بار به صورت پاراگرافو در نهایت کل متن مورد بررسی و مفهوم پردازی و مقولهبندی
قرار گرفت .سپس بر اساس مشابهت ،ارتباط مفهومي و خصوصیات مشترک بین کدهای باز؛
مفاهیم و مقوالت (طبقهای از مفاهیم) مشخص شدند .در جدول  ،3کدهای باز؛ زیرمقوله و مقوله-
های مربوط به شرایط علّی ،زمینهای ،مداخلهگر ،پدیده محوری و راهبردهای مربوطه مورد
بحث و بررسی قرار میگیرند.
 -5-2شرایط علّی :به شرایطی گفته میشود که عامل اصلی ،بهوجود آورنده پدیده مورد مطالعه-
راهبری دانشگاه -باشد ( .)Strauss & Corbin, 2008نتایج تحلیل محتوای پاسخهای مصاحبه
شوندگان به سواالت پژوهشگر در زمینه شرایط علّی برای ایجاد پدیده مورد مطالعه و کدهای باز
مربوط به آنها در جدول  3تشریح شده است.

جدول  -3کدهای باز و مقولههای شرایط علّی
شرایط علّی

مقولهها

کـدهای باز
 سیاستهای اصل  55قانون اساسی در آموزشعالی؛
 سیاستهای قانون برنامه پنجم؛ رعایت اصل استقاللدانشگاهها به عنوان یکسیاست باال دستیدر مقررات؛

بسترهای حقوقی و قانونی:
قوانین ،مقررات
 نهادینه شدن نظارتهای پس از اقدام و اصالح وتحدید نظارتهای غیر مفید فعلی بر این مبنا در
قوانین و مقررات؛
 شفافیت حدود و ثغور نقش کنشگران عرصهراهبری دانشگاه به جای سیستم ملوک الطوایفی که
برای هژمونی خود اقدام به تصویب قوانین و
مقررات مينمایند؛
 همخوانی و سازگاری قوانین و مقررات و انسجام2. Content analysis

مبانی فکری پشت آن (همخوانی مبانی فکری با
مقررات در عمل)؛
 میزان تالش برای روانسازی مقررات (مقرراتزدایی) از سوی هیاتهای امنا.

 سیاستها در زمینه تمرکز گرایی یا تکثر گرایی؛ سیاستهای نانوشته دولت و مراجع حقوقی؛ نگرش به دانشگاه به مثابه ابزار توسعه در مقابلابزاری برای قدرت ،ثروت و منزلت؛
 استفاده از دانشگاه برای تولید و تقویت فرهنگمشارکت یا باز تولید وضع موجود؛
 -سیاستهای دولت در زمینه ارائه خدمات عمومی؛

بسترهای حقوقی و قانونی:
سیاستها
 شفافیت نقش ،نقشآفرینان خارجی در مقام بسیجمنابع (تخصیص و توسعه منابع به جای باز
تخصیص آن)؛
 سیاستها در زمینه نحوه مشارکت بدنههای علميو اعضای هیات علميدانشگاه در امر راهبری (اعم
از مشارکت فعالیتی ،زمینه و بینشی)؛
 وجود برنامههای راهبردی در زمینه رفت وبرگشت اطالعات بین سطوح عالی ،میانی و
اجرایی.
 پیشینه و تجربههای مدیریتی ذینفعان؛عوامل مدیریتی :کنشها - ،آشنایی کنشگران عرصه راهبری آموزشعالی با
تجربهها و بینش ذینفعان در الگوهای آموزشعالی و زیست آزمودهها؛
عرصه راهبری
 تسلط بر مبانی نظری آموزشعالی همکاران ومدیران وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛

 یادگیری مدیریتی مدیران آموزشعالی؛ یادگیری سازمانی (بایگانی نکردن تجربه  31سالهاول انقالب و به حساب سیاسی گذاردن آن)؛
 گسست میان عمل و قانون در عملکرد مدیرانآموزشعالی؛

 -5-3پدیده اصلی :حادثه یا اتفاق اصلی است که سلسله کنشها  /واکنشهای متقابل برای کنترل
ميشود
مربوط
آن
به
و
شده
معطوف
آن
کردن
اداره
یا
( .)Strauss & Corbin, 2008پدیده اصلی مورد مطالعه در این پژوهش« ،کیفیت مشارکت
ذینفعان در اداره دانشگاه» است که مشخصات مربوط به آن در جدول  4ارائه شده است.

جدول  -4کدهای باز و مقولههای پدیده محوری
کدهای باز

مقوالت

 آنارشی سازمانی در مدیریت دانشگاهی ناشی از تغییرات درطول زمان؛

ساختار مشارکت
نقشآفرینان

 آنارشی فرا سازمانی در همکنشی بین ذینفعان ناشی ازتغییرات در طول زمان؛
 ساختار دموکراتیک در همکنشی بین نقشآفرینان؛ نحوه همکنشی بین رهبران اداری و علميدانشگاه؛ دغدغه قدرت (فردی و گروهی) در همکنشی با دانشگاه و دردرون آن؛
 دغدغه معرفت ،قدرت ،منزلت و ثروت از سوی ذینفعان؛ الگوی فکری مورد اجماع در بین مدیران آموزشعالی؛ الگوی فکری همهگیر در اجتماع در بین مدیران آموزشعالی؛ آشنایی نقشآفرینان با الگوهای جهانی راهبری آموزشعالی؛ -برخورداری نقش آفرینان از مبانی نظری تثبیت شده؛

الگوی فکری رایج
در بین

 انتظارنقش جامعهپذیری سیاسی ،هنجاری و فرهنگی از نقشآفریناندانشگاه؛
 الگوی گذار از پارادایم وظیفهگرایی به الگوهای مرجعیت علمو فناوری؛
 رواج الگوهای شایستگی در بین نقشآفرینان؛ بحث بر سر گفتمان غربزدگی و گفتمان بازگشت به خویشتندر آموزشعالی.

کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه

 -مدیریت مشارکتی در اداره امور درون و برون دانشگاه؛

پدیده
محوری

 رواج حرفهای گرایی مدیریتی در نظام آموزشعالی؛ -درک دورههای مدیریتی پیشین و تجربهاندوزی از آن؛

پیشینه مدیریتی

 میزان مدیریت آماتور و مقدماتی در نظام ارائه خدماتعمومي به طور عام و نظام آموزشعالی به طور خاص.
 -5-4شرایط زمینهای :نشانگر سلسله خصوصیات ویژهای است که به پدیدهای داللت ميکند .به
عبارت دیگر ،محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیدهای در طول یک بعد است که در آن
راهبردهای کنش متقابل برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده صورت ميگیرد ( & Strauss
 .)Corbin, 2008شرایط زمینهای این پژوهش ،شامل دو عامل به شرح جدول  5است.
جدول  -5کدهای باز و مقولههای شرایط زمینهای
شــرایط زمینهای

مقـــــولهها

کـدهای باز
 باز تعریف ماموریتهای دانشگاه در نظام آموزش-عالی بر اساس اصل استقالل و پاسخگویی آن؛

هویت دانشگاه :نقش  -باز تعریف  3911مرکز دانشگاهی و سناریو نویسی
دانشگاه در چشمانداز برای آن بر اساس اصل استقالل و پاسخگویی دانشگاه؛
توسعه ملی
 باز تعریف انتظارات بازار ،دولت و سایر ذینفعان ازدانشگاه بر اساس اصل استقالل و پاسخگویی آن
 باز تعریف نقش ملت -دولت. وجود هم کنشی نظاممند ،فراگیر و پایدار بین بدنه-عوامل سازمانی و های علمي و مدیریتی دانشگاه؛
فرا سازمانی :ارتباط
بین نهادهای باال  -نقش تسهیلگری دولت در زمینه تخصیص اعتبار،
دستی دولت ،و تضمین کیفیت و پشتیبانی؛
مدیریت دانشگاه با
بدنههای علمي و  -امکان مشارکت بینشی بدنههای علمي و اعضای
هیات علمي در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی در
مدیریتی
درون و برون دانشگاه.

 -5-5شرایط میانجی (مداخلهگر) :شرایط کلی و وسیعتری هستند که بر چگونگی کنش/کنشهای
متقابل اثر میگذارند ( .)Strauss & Corbin, 2008در پژوهش حاضر و بر اساس تحلیل
محتوای مصاحبهها ،چهار مولفه به عنوان شرایط مداخلهگر عبارتند از شرایط و عوامل تاریخی،
اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی .شرایط مذکور به شرح جدول  6ميباشند.
جدول  -6کدهای باز و مقوالت مربوط به شرایط زمینهای
شـرایط مداخله گر

مقــولهها

کـدهای باز
 سابقه تاریخی نهادهای تولید دانش در ایران مانند دانشگاه جندیشاپور یا حوزههای دینی و علمی؛
 -الگوی ایجاد دانشگاه مدرن در ایران بر مبنای مدل ناپلونی؛

عوامل تاریخی:
تکوین راهبری  -تمرکز گرایی آهنین دولتی در ایران به صورت تاریخی؛
دانشگاه
در  -آنارشی سازمانی برآمده از تصمیمگیری بر مبنای سعی و خطا؛
ایران
 سیستم جزیرهای آموزشعالی در ایران؛ سابقه تاریخی انتظار از دانشگاه صرفا برای تربیت نیرویانسانی.
 اثرات و پیامدهای دانشگاه در جامعه؛ انعکاس سیاستهای کالن کشور در اجتماع و اثرات آن برعوامل اجتماعی دانشگاه؛
و فرهنگی :هم
 نوع نگاه مردم به دانشگاه از ابعاد معرفت ،منزلت ،قدرت وکنشی جامعه و
معیشت؛
دانشگاه
 اعتماد اجتماع به دانشگاه و نیروی اجتماعی دانشگاه؛ تحقق خواستهای اجتماع از سوی دانشگاه. میزان انتظارات واقعی و غیر واقعی اجتماعات و نهادهایشرایط سیاسی :گوناگون سیاسی در دانشگاه برای تحقق اهداف خود؛
کنشها
 جایگاه و میزان قدرت هریک از نهادهای درگیر در عرصهرویههای
نقش راهبری در نظام سیاسی کشور؛
سیاسی

آفرینان

 روحیه دولت و نگاه ایشان به دولت داری؛ میزان حمایت دولت از اختیارات دانشگاه. بازده انفرادی ذینفعان عام دانشگاه؛ بازده اجتماعی دانشگاه؛ -بازده درونی دانشگاه؛

عوامل
اقتصادی :اثرات
بازده  -ارتباط صنعت و دانشگاه؛
و
اقتصادی
 تامین هزینههای دانشگاه؛دانشگاه
 -بازده بیرونی دانشگاه؛

 بازده اقتصادی سرمایهگذاری در دانشگاه؛ تقاضا محوری؛ ایجاد پارکهای علم و فناوری. -5-6راهبردها و پیامدها :راهبردهای مورد نظر در نظریه داده بنیاد ،به ارائه راهحلهایی برای
مواجه با پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن ؛ برخورد؛ به انجام رساندن و
حساسیت نشان دادن به پدیده مورد مطالعه ميباشد .پیامدها نتیجه کنش (اعمال) و واکنش (عکس
العملها) شرایطی است که در خصوص پدیده انجام ميشود ( .)Strauss&Corbin,2008در
این مطالعه ،سه راهبرد اساسی برای رسیدن به وضعیت مطلوب مشارکت ذینفعان در اداره
دانشگاه ،پیشنهاد شده است که در بخش بحث و نتیجهگیری به آن پرداخته شده است.

 -6ارتباط بین مقولهها (کدگذاری محوری)
عبارت است ازسلسله رویههایی که از طریق پیوند بین مقوله و مقولههای فرعی ،دادهها را با
یکدیگر ارتباط ميدهد .بدین ترتیب ،کدگذاری محوری اشاره به فرآیند شکل دهی مقولهها -
اصلی و فرعی -دارد.این کار ،با استفاده از یک پارادایم (مدل الگویی یا سرمشق) انجام ميشود
تا روابط بین شرایط علّی؛ پدیده محوری؛ شرایط زمینهای؛ شرایط مداخله گر؛ راهبردها و
پیامدها را نشان میدهد .در پژوهش حاضر ،مقوله «کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه»
بر اساس ویژگیهای ارتباط با سایر مقوالت؛ محور بودن در پژوهش؛ تکرار در دادهها و
انتزاعی بودن؛ به عنوان مقوله محوری پژوهش حاضر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.

 -7کدگذاری انتخابی (مرحله نظریه پردازی)
در این مرحله ،نظریه پرداز داده بنیاد ،مقوله محوری را (که سایر مقوالت بر محور آن می-
گردند و کلیتی را تشکیل میدهند) به طور روشمند 2انتخاب و با ارتباط دادن آن با سایر مقوله-
ها ،اقدام به نگارش نظریه میکند که شرحی انتزاعی برای فرآیندی که در پژوهش مورد مطالعه
قرار گرفته است ،ارائه ميدهد (دانایی فر و امامی .)2497 ،مدل ترسیمی 3ارائه شده برای
الگوی راهبری دانشگاهها به صورت شکل  2ميباشد.

شکل  -2مدل ترسیميالگوی راهبری دانشگاهها
شرایط زمینهای:
 -هویت دانشگاه

شرایط علّی:

 عوامل سازمانی وفراسازمانی

 بسترهای حقوقیو قانونی
 -عوامل مدیریتی

پیامدها:
 -افزایش پاسخگویی

راهبردها:

 افزایش کارایی واثر بخشی

 راهبردهای نرمافزاری

 -راهبردهای

Systematic.2
Visual Model.3

پدیده محوری:
کیفیت مشارکت
ذینفعان در اداره
دانشگاه

شرایط میانجی(مداخله گر):
 شرایط سیاسی شرایط اقتصادی شرایط اجتماعی و فرهنگی -شرایط تاریخی

 -9اعتبار سنجی نظریه داده بنیاد
با این که برخی از پژوهشگران کیفی بحث در مورد اعتبار و روایی دادهها و نتایج پژوهش را
به طور سنتی مربوط به پژوهشهای کمي ميدانند ( ،)Johnson&Christensen, 2008اما
واقعیت این است که در پژوهشهای کیفی نیز صحت و اعتباردادهها و یافتهها ،بخشی بسیار با
اهمیت از فرآیند پژوهش است ( .)Creswell, 2012روشهای گوناگونی برای اعتبار سنجی در
نظریه داده بنیاد وجود دارد که در پژوهش حاضر از دو روش بازبینی توسط مشارکتکنندگان2
و مرور توسط خبرگان غیر شرکت کننده 3در پژوهش (پنج نفر از اعضای هیات علميدانشگاهها
و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) ،استفاده و پس از
دریافت نظرات اصالحی و مشاوره الزم با اساتید راهنما و مشاور ،ویرایش الزم انجام و مدل
نهایی ارائه شد.

 -9بحث و نتیجهگیری
 -9-2تعریف و گستره مفهومي راهبری دانشگاه
پیشینه پژوهش در مورد راهبری دانشگاه ،شاید چندان کمتر از نظریههای سازمان نباشد زیرا به
هر تقدیر ،این نهاد نیز خود نوعی سازمان به شمار ميآید (کسکه و همکاران .)2423 ،با این
حال ،در دهههای اخیر ،شاهد فعالیتهای زیادی مبنی بر انتشار مقاالت و کتابهای علمی ،انجام
مطالعات و پژوهشهای گسترده و اجرای انواع گوناگونی از فعالیتهای مرتبط با این مفهوم در
سطح دانشگاهها ،موسسات پژوهشی و نهادهای علمي بودهایم .در همین خصوص ،نتایج تحقیقات
برخی از پژوهشگران نشان ميدهد کهاین مفهوم متاثر از باز تعریف نقش دانشگاه ،تغییر
سیاستهای دولت در زمینه ارائه خدمات عمومي و باز تعریف نقش ملت-دولت است ( Ferlie
.)et. Al., 2009امروزه راهبری دانشگاه ،به عنوان یک مفهوم رایج در بین ذینفعان دانشگاه اعم
از :سیاست گذاران ،سیاستمداران ،خانوادهها ،متولیان صنعت ،بازار ،اعضای هیات علمي و
مدیران و متولیان آموزشعالی پذیرفته شده است.هم از این رو است که لوک و همکارانش
( )3114این را به عنوان فرآیند مشارکت ذینفعان در نظر گرفتهاند که به دو مفهوم ذینفعان و
مشارکت 4بستگی دارد ( .)et al.,2003: 58 Lockeدر بخش مبانی نظری دیدیم که نظریهها و
گفتمانهای بسیاری در زمینه راهبری ارائه شده است.اما ،همچنان تعریف یا رویکرد جامعی
2. Member checking
3. External Audit
4. involvement

نسبت این پدیده وجود ندارد و در هیچ یک از نظریههای ارائه شده ،ابعاد ،عوامل و شرایط موثر
بر آن به طور جامع و کامل پرداخت نشده است ،در هر یک از مدلها این مساله را از زاویه
خاصی مد نظر قرار داده و بر اساس آن پیشنهاداتی ارائه کردهاند.
تعریف پیشنهادی برای راهبری دانشگاه در پژوهش حاضر براساس مدل ترسیمي و مبانی
نظری ،بدین صورت است که« :راهبری را میتوان راهبردی در سیاستگذاری ،تصمیمسازی،
تصمیمگیری و مدیریت دانشگاه دانستبرای تعیین این که چه کسانی و به چه میزانی باید مشارکت
داشته باشند ،در قبال یکدیگر ،نهادها و کسان دیگر چه نقشی دارند از چه عواملی یا شرایطی
تاثیر میپذیرند .به بیان دیگر ،الگوی راهبری تعیین کننده حدود و ثغور کارکردها و اختیارات
نقش آفرینان و عوامل این عرصه و تاثیر و تاثرات آنان است.».

 -9-3ابعاد راهبری
همچنان که در مدل ترسیميمشاهده ميشود ،راهبری دانشگاه از لحاظ پدیده محوری ،از سه
جنبه یا بعد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و هدف مدل ،افرایش کیفیت مشارکت ذینفعان در
اداره دانشگاه ميباشد.
بعد )2-بعد ساختار مشارکت نقشآفرینان در راهبری دانشگاه :که با نتایج مطالعات ( Hood et
)al., 2004؛ ()Reed,2002؛ ( )Maassen & Stensaker,2005همخوانی دارد مبنی بر این
که از مفاهیم سنتی مرتونی در مورد استقالل آموزشعالی فاصله گرفته شده است و دولت در
حال حاضر نقش پر رنگتری در آموزش عالی دارد .در نتیجه ،ساختارهای راهبری و نقش-
آفرینان این عرصه ،تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار ميگیرند .همچنین ،نتایج حاصله با نتایج
یا
)3111
جهانی،
(بانک
( )Xiao, 2005&Houدر زمینه ابزارهای راهبری خوب که به مدیریت مشارکتی و هیات امنا
اشاره ميکند ،همجهت ميباشد.
بعد )3-بعد الگوی فکری رایج در بین نقش آفرینان راهبری دانشگاه :در این مورد ،مطالعات
انجام شده بیشتر بر محور ارتباط دولت و دانشگاه ،مدیریت مشارکتی ،نحوه ارتباط دانشگاه با
محیط و ...متمرکز ميباشد .تنها از جهت همکنشی دولت و دانشگاه با مطالعات ( Paradeise
 )and Goastellec, 2008و ( )Ferlie, Musselin and Andresani,2009و از بعد دغدغه
قدرت ،ثروت ،منزلت با مطالعات (مهر علیزاده )2492 ،همخوانی دارد و از بقیهی ابعاد از
جمله :آشنایی نقشآفرینان با الگوهای جهانی راهبری آموزشعالی؛ برخورداری نقشآفرینان از
مبانی نظری تثبیت شده؛ انتظارنقش جامعه پذیری سیاسی ،هنجاری و فرهنگی از دانشگاه؛ بحث
بر سر گفتمان غربزدگی و گفتمان بازگشت به خویشتن در آموزشعالی ،دارای نو آوری است.
شاید دلیل آن ،ویژگی خاص مدیریت آموزشعالی در ایران باشد.

بعد )4-بعد مربوط به الگوی عملیاتی مدیریتی مدیران آموزش عالی :ویژگیهایی که در این بعد
از الگوی راهبری دانشگاه ذکر شده است مانند :رواج حرفهای گرایی مدیریتی در نظام آموزش-
عالی؛ درک دورههای مدیریتی پیشین و تجربهاندوزی از آن؛ میزان مدیریت آماتور و مقدماتی
در نظام ارائه خدمات عمومي به طور عام و نظام آموزشعالی به طور خاص؛ عموما مختص
نظام آموزشعالی ایران است و مبتال به سایر کشورها نیست .اما به هر تقدیر ،از لحاظ حرفهای
گرایی با نظریههای کالسیک و به ویژه رویکردهای تلفیقی آن همخوانی دارد.
نکتهای که در بحث راهبری دانشگاه در زمینه پدیده محوری -کیفیت مشارکت ذینفعان ،-به ویژه
از سوی نقشآفرینان و سیاستگذاران آموزشعالی در سطح نهادهای حقوقی ،قانونی ،دولت،
وزارتعلوم ،تحقیقات و فناوری ميتواند مدنظر قرار گیرد ،این است کهاین پدیده به صورت یک
کلیت و یک مجموعه در هم تنیده دیده شود .هرچند ميتوان برای بخشهای گوناگون برنامه-
ریزیهای گوناگونی انجام داد ،اما لزوما تاکید به تنهایی بر یک بخش از فرآیند راهبری،
تغییرات و اهداف مورد نظر پژوهش را پوشش نمیدهد .به عنوان مثال ،صرفا بر اصالح
ساختار راهبری تکیه کردن وافی به مقصود نخواهد بود ،کما این که از سال  2495به بعد ،ذی-
حسابان از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی از دانشگاهها فرا خوانده شدند -تغییر ساختار
راهبری در بعد مالی -اما این کنش بدون تغییر پارادایم فکری نقشآفرینان عرصه مالی مانند
دیوان محاسبات ،معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،وزارت علوم و دانشگاه و همزمان
تغییر رفتار ایشان در زمینه تغییر رفتار مالی ،سودمند نخواهد بود و لزوما استقالل مالی و در
نتیجه پاسخگویی را در پی نخواهد داشت .کما این که ،پژوهشهای پیشین موید وجود تعارض در
این زمینه است (کسکه و محب زادگان.)2492 ،
از مواردی که در تحلیل مصاحبهها هم بدان اشاره فراوانی شده است ،به رسمیت شناختن گفتمان
آزادی علمي و استقالل دانشگاه ،نقش تسهیلگری و پشتیبانی دولت و سایر نهادهای مربوطه بود.
تغییر ساختار راهبری توام با اجماع نقش آفرینان بر سیاستهای آموزشعالی ،با در نظر داشت
این پارادایم و تالش برای رفع گسست نظری و عملیاتی در اداره دانشگاهها مورد تاکید قرار
گرفت که بسیار با اهمیت ميباشد.

 -9-4راهبردهای افزایش کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه
در مطالعه حاضر دو راهبرد اساسی برای ارتقای کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه
پیشنهاد ميشود که در ادامه ،هریک توضیح داده ميشوند.
راهبرد اول) راهبردهای نرم افزاری :این راهبرد ،مبتنی بر سه بعد اساسی اندیشهسازی بر
مبنای پارادایم استقالل دانشگاه و همزمان پاسخگویی این نهاد ،ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی
برای امر پیش گفته ،باز تعریف و اصالح اهداف و کار ویژهها و رفتار مدیریتی ،و همکنشی بین
این سه ميباشد .امر مسلم این است که بدون تغییر این سه و هم زمان گردش آزاد اطالعات و

اسناد ،همکنشی نظام مند ،مفید و کارآمد بین ذینفعان و نقشآفرینان دانشگاه وجود نداشته و به
اعتماد و همافزایی نقشآفرینان نیز منجر نخواهد شد.
راهبرد  )3راهبردهای سخت افزاری :تجدید ساختار و نهاد سازی ،برای پیشبرد راهبردهای
نرمافزاری یا به بیان دیگر برنامههای افزایش کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه ضروری
است .محتوای مصاحبه شوندگان حاکی از آنبود کهاین امر زمانی به صورت مطلوب انجام پذیر
خواهد بود که تغییر رویهها و رفتارها واندیشه سازی انجام گیرد ،در غیر این صورت ،تغییر
ساختار و نهادسازی جز تزاحم نهادی نتیجه بهتری را در پی نخواهد داشت.

 -9-5پیامدهای افزایش کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه
پیامدهای مربوط به افزایش کیفیت مشارکت ذینفعان در ادارهی دانشگاه را میتوان به سه بخش
تقسیم کرد.این سه بخش عبارتند از :افزایش کارایی و اثر بخشی ،بهبود عملکرد و افزایش
پاسخگویی.

پیشنهادها
بر اساس یافتههای این پژوهش ،چندین رهنمود برای اقدام و سیاستگذاری در خصوص راهبری
دانشگاه بیان ميشود.
 -2الگوی مفهومي بر آمده از یافتههای این پژوهش به عنوان مبنایی برای تدوین برنامهها و
فعالیتهای راهبری ،در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد .یک راهکار عملی برای این کار،
تدوین یک الگوی عملیاتی برای راهبری دانشگاه است؛
 -3در وهله اول ظابطهمندی به جای تدوین قوانین ،مقررات و بخشنامههای متعدد و مکرر و از
سوی مراجع گوناگون مورد توجه قرار گیرد؛
 -4در تنظیم لوایح و طرحهای مجلس شورای اسالمی ،به تنقیح قوانین و همخوانی قوانین و
مقررات و همچنین سیاستهای باال دستی توجه شود؛
 -5رعایت اصل استقالل دانشگاه؛ ساز و کارهای پاسخگویی دانشگاه و نظارت پس از اقدام؛
مشارکت ذینفعان در فرآیند راهبری ،سیاستگذاری و قانونگذاری از سوی مراجع ذیربط
الزامياست؛
 -6تنظیم قوانین و سیاستها بر مبنای مطالعات و پژوهشهایی که نهادهای سیاستپژوهی در
سطح ملی انجام خواهد داد ،صورت گیرد؛

 -7سیاستها بر اساس اجماع نظرهای ذینفعان آموزشعالی نه برای هژمونی برخی از این نقش
آفرینان صورت پذیرد و مرز بین سیاستگذاری در راهبری بیرونی و اجرا مشخص شده و
سیاستگذاران در فعالیتهای اجرایی راهبری یا سیاستگذاری راهبری درونی دخالت نکنند؛
 -9شفافیت حدود و ثغور نقش کنشگران راهبری دانشگاه ،که بخشی از آن در تبصره ذیل ماده
 21قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا بند الف ماده 52
قانون برنامه چهارم توسعه درج شده است ،با تاکید بر مشارکت ذینفعان در اولویت دستور
کارهای نهاد سیاستپژوه قرار گیرد .پس از آن ،سیاستگذاری و قانونگذاری بر مبنای آن
صورت پذیرد؛
 -7دولت از طریق کارکرد خود در زمینه پشتیبانی دانشگاه در زمینههای گوناگون از جمله تقدیم
لوایح به مجلس ،حضور سایر ذینفعان در اداره دانشگاه را تسهیل و تشویق و برای جلوگیری از
سیطره جمع محدودی از گروههای ذینفع قدرتمند تالش کند؛
 -9بر اساس قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،این وزارت
متولی توسعه علمي کشور است .بر این مبنا ،این وزارت باید نقش تنظیم روابط بین ذینفعان در
این زمینه را بر عهده گیرد .پس دولت به واسطه نقشی که در این زمینه بر عهده دارد ،نقش-
آفرینان را از موازی کاری و اتالف منابع بر حذر داشته و خود هم از موازی کاری پرهیز کند؛
 -9هر یک از عوامل به دست آمده در بخشهای گوناگون پژوهش شامل شرایط علّی ،شرایط
زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،پدیده محوری ،راهبردها و پیامدهای راهبری دانشگاه ،در
دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاههای غیر انتفاعی ،دانشگاه آزاد و دانشگاههای علوم پزشکی
مجددا مورد پژوهش و بررسی قرار بگیرد.
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