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 چکیده

 کثرت ها، دانشگاه یکم گسترش. است شده مواجه یمتعدد مسائل و ها چالش با گذشته دهه دو در رانیا یعال آموزش

 ییها چالش جمله از کاریب آموخته دانش میعظ لیخ وجود گاهاً و انیدانشجو تعداد شیافزا متنوع، یآموزش موسسات

 و یریپذ تیمسئول لزوم ها چالش نیا. است نموده مواجه یا دهیعد مشکالت با را رانیا یعال آموزش نظام که هستند

 شده منجر رانیا یعال یشیبازاند به وادار را یدانشگاه نظام و است شده منجر رانیا یعال آموزش نظام در را ییپاسخگو

 توان یم. است نموده خود یندهایفرا و کارکردها اهداف، رسالت، ساختار، در یشیبازاند به وادار را یدانشگاه نظام و است

 همان که کشور، کی یها هیسرما نیمهمتر بر آن یاثرگذار و یعلم یبالندگ در یعال آموزش نقش به باتوجه که گفت

 یعال آموزش نظام ،7141 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند اهداف نیهمچن و هستند کشور یانسان یها هیسرما

 و نماند عقب یطیمح عیسر و میعظ راتییتغ از خواهد یم یعال آموزش اگر طیشرا نیا در. است مند نظام یتحول ازمندین

 نیا بر لذا. دینما جادیا معنادار و هدفمند یراتییتغ خود یتیحاکم نظام و خود در یستیبا ندهد، دست از را خود یکارآمد

 ارتقاء جهت ها دانشگاه و یعال آموزش نظام در یحکمران اتینظر تحول ریس یبررس یاصل هدف حاضر پژوهش در اساس

 سپس گرفت، قرار یبررس مورد یعال آموزش نظام در یحکمران مفهوم حاضر پژوهش در راستا نیا در. باشدیم یور بهره

 دانش تیریمد بر یمبتن یدانشگاه یحکمران یجهان یها نمونه ادامه در و شد اشاره یعال آموزش در یحکمران یبهالگوها

 یحکمران ینظر یها بهمدل و گرفت صورت یدانشگاه تیریمد یالگوها انیمیسهایمقا نیهمچن ،یابیارز نظام و

 اشاره ها دانشگاه و یعال آموزش نظام در یحکمران نهیزم در قاتیتحق یخ بر به زین تینها در و دیگرد اشاره یدانشگاه

  .است شده

 

 .یعال آموزش نظام ،یدانشگاه یحکمران خوب، یحکمران: یدیکل کلمات
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 مقدمه 

ای   تواند نظریه  الگوی حکمرانی خوب و بررسی نقش توانمندسازی نیروی انسانی در استقرار حکمرانی خوب سازمانی می

تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی   الگویی که می. جدید باشد های  نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت

لذا یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جدید که از (. 6476، 7مک کال و دان ) برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد

در کشورهای در حال این مسئله به ویژه . به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی خوب است 7384دهه 

ای   ها از جایگاه ویژه  های مربوط به اعطای کمک سازی جامعه مدنی در سیاست توسعه در راستای استقرار و نهادینه

یافتگی  های اصلی کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه  از این رو از دغدغه. برخوردار شده است

هایی است که این کشورها   فساد و عدم حاکمیت قانون از جمله چالش، و فقدان پاسخگویی فقر، عدم رشد اقتصادی. است

ترین عوامل رشد و   های جهانی بیانگر آن است که از مهم  از سوی دیگر مطالعات توسعه و آمارهای سازمان. اند  با آن مواجه

بنابراین با توجه به مطالب فوق . اند  توسعه خوانده که حکمرانی خوب را بنیان  چنان. است« حکمرانی خوب»، توسعه کشورها

ناامنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی را ، توان حکمرانی خوب را روند یا هدفی دانست که باید بتواند فقر می

روند توسعه شهروندان خصوصی و دیگر نهادهای موجود خود را مالک ، بخش بازرگانی، های مدنی  ایجاد کند که سازمان

حکمرانی خوب (. 6476، 6گیزلگوییست) ها بدانند و یا به عبارتی در این روند احساس مالکیت کنند و مدیریت بخش

سیاسی و فرهنگی با ، اجتماعی، های اقتصادی  های عمومی در زمینه  مشی  فرایند تدوین و اجرای خط؛ عبارت است از

ای که ضمن برآوردن   پاسخگویی و اثربخشی به گونه، اصول شفافیت های جامعه مدنی و با رعایت  مشارکت سازمان

، 6474، 5الک وود) امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود، به تحقق عدالت، نیازهای اساسی جامعه

عان متعدد آموزش عالی از طرفی حکمرانی آموزش عالی بر قوانین و سازوکارهایی تأکید دارد که از طریق آنها ذینف(. 133

این نوع حکمرانی به اعمال رسمی و غیررسمی ، عالی در محیط آموزش. گذارند بر روی تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می

اندرکاران مختلف  های دست ها و مقرراتی اشاره دارد که بیانگر حقوق و مسئولیت سیاست، قدرت در چارچوب قوانین

 لذا باتوجه به اهمیت(. 6475، 1مارگینسون) تحت لوای قانون با هم در تعامل هستند، ددوزش عالی است و این بازیگران متع

های  برخی از جنبه توان مشاهده نمود که می، هرچه بیشتر در آموزش عالی وری موفقیت و بهره، کارآمدیدستیابی به 

ذینفعان ، همین دلیلبه . ه استیا فراموشی شد مغفول مانده ودانشگاهی  و برخی از ابعاد مهم گرفتهسازمانی بیشتر توجه 

در این راستا در پژوهش حاضر هدف اصلی . اند مطرح کردهرا  موضوع حکمرانی، ها در جهت تحقق حقوق خود دانشگاه

 . میباشد جهت ارتقاء بهره وری ها ررسی سیر تحول نظریات حکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاهب

                                                       
1 McCall and Dunn 
2 Gisselquist 

3 Lockwood 

4 Marginson 

https://scholar.google.com/citations?user=9mEdtPcAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=nOWhp1IAAAAJ&hl=en&oi=sra
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  مبانی نظری

 حکمرانی در آموزش عالی 

 تعریف. در حال رشد در ادبیات دانشگاهی و سیاسی بوده است سرعت بهدو مفهوم اصلی از حکمرانی  ها سالطی این  در

بانک جهانی و چندین سازمان ملل متحد بکار گرفته شده و حکمرانی را به عنوان روش اعمال  توسط، شناخته شده تر

رهبری  بر، ها سازمانحکمرانی مورد نظر این . ی و اجتماعی کشور تعریف گردیده استقدرت در مدیریت توسعه اقتصاد

که رهبران آنها  شوند میهدایت  هایی رژیمکه توسط  داند میدارد و بر این مبنا کشورهایی را دارای حکمرانی خوب  تأکید

، 7نها کلومپ و دی) کنند میتوجه  از حقوق انسانی و مدنی گیری بهرهشفافیت و حق ، پاسخگویی، به حاکمیت قانون

. تمرکز دارد غیردولتی های سازمانتسهیم اقتدار مدیریت دولتی میان دولت و  بر، رویکرد دوم در تعریف حکمرانی (.6473

ترکیبی و همکاری گونه به حل مشکالت اجتماعی  طور بهجداگانه بلکه  طور بهکه بازیگران دولتی و غیردولتی نه  ای گونه به

. بیند میصرف بر نهادهای دولتی  تأکید جای به چندجانبهشکلی از همکاری  عنوان بهرا  حکمرانی، تفکر این. پردازد می

نیست بلکه یک فعالیت پیچیده و برونگر  سازمانی درونخوب صرفاً یک موضوع  حکمرانی، در هر دو مفهوم هرحال به

حکمرانی دانشگاهی بر قوانین و سازوکارهایی تأکید . کند میایفا سیاسی نقش مهمی را -است که با تعامل محیط اجتماعی

این ، در محیط آموزش عالی. گذارند دارد که از طریق آنها ذینفعان متعدد دانشگاهی بر روی تصمیمات اتخاذشده تأثیر می

د که بیانگر حقوق و ها و مقرراتی اشاره دار سیاست، نوع حکمرانی به اعمال رسمی و غیررسمی قدرت در چارچوب قوانین

تحت لوای قانون با هم در تعامل ، اندرکاران مختلف دانشگاهی است و این بازیگران متعدد دانشگاهی های دست مسئولیت

فصل مشترک بین ، روابط بیرونی، روابط درونی، توان گفت که حکمرانی دانشگاهی می(. 6475، 6مارگینسون) هستند

حکمرانی در محیط دانشگاهی ( 6444) 5هینز. گیرد بزرگتر همچون دولت محلی را در برمیدنیای درونی دانشگاه و محیط 

گذاران  حکمرانی بیرونی در اینجا مشتمل بر ایفای نقش بازیگران و سیاست. داند را دارای دو مؤلفه درونی و بیرونی می

از طرف دیگر حکمرانی . راهای دانشگاهی استها از طریق هیئت حاکمه و شو بیرونی دانشگاه و تأثیر آنها بر روی دانشگاه

، قورچیان و احمدی) شود علمی و مدیران شناخته می ها و اقتدار اعضای هیئت ها و مسئولیت درونی دانشگاه به واسطه نقش

7535 .) 

 در مکرر شروع از نقاط یکی. است بوده آن تغییرات و عالی آموزش پدیده درک دانشمندان هدف، اخیر های سال در

 الگوی میان که است( 7385) 1مثلث کالرک، مدرن عالی آموزش های نظام در قدرت تعادل و نهادی های ریشه به توجه

 قائل تمایز 1انگلیسی – آمریکائی محور بازار الگوی و 2حکمرانی دانشگاهیان خود از هومبولتی الگوی، 3دولتی کنترل

انواع  از ای آموزنده بسیار های بندی دسته اخیراً نویسندگان سایر، کالرک الگوهای به با بذل توجه(. 6445، 8نیو) شود می

خاص  های جنبه برای را هائی  سنخ شناسی، دانشمندان سایر درحالی که. اند داده ارائه عالی آموزش در حکمرانی گوناگون

 (. 6445، 3جانگبلود) اند داده ارائه

                                                       
1 Klomp   & De Hann 

2 Marginson 

3 Hintz 

4 Clark triangle 

5 State-control model 

6 Humboldtian model of academic self-rule 

7 Anglo-American market-oriented model 

8 Neave 

9 Jongbloed 
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 قائل تمایز دولت نظارت الگوهای و دولتی کنترل الگوهای، (7335) همکارانو  قیبوئر و قود( 7383) وگت ون مثال برای

 بلکه، آموزش عالی های دستگاه طراح و سرپرست به عنوان نه را دولت نقش، (الگوی نظارت دولت) نوع اخیر که اند شده

 . اند داده قرار مالحظه مورد، مستقل بسیار های سیستم فعال کننده و واسطه، داور به عنوان

 نفوذ شکل در تغییر یک اند که کرده تصریح همچنین( 6441) 6بوئر و همکاران و دی( 7338) 7نیو همانند نویسندگان سایر

 تمرکز، دولت کنترل از اخیر نوع در که گرفته است صورت( آینده) کننده کنترل به، داشته وجود سابقاً ازآنچه دولت نفوذ

 به دانشمندان سایر. دارد وجود ای مقایسه عملکردی های شاخص عالی و آموزش های موسسه بروندادهای روی بر بیشتری

 مثال برای. اند. پرداخته سال اخیر 64-73عالی اروپا طی  آموزش اصالحات از ای دوره در معاصر حکمرانی الگوهای تنوع

 و مشارکت، خارجی سهامداران نقش، مذاکرات بر که است کرده توصیف مشترک را حکمرانی مفهوم( 7333) 5اسپورن

 . است متمرکزشده عالی آموزش با مرتبط اهداف و ها تمامی گروه ادغام

 آموزش عالی های سیستم هدایت برای کلیدی اصل یک به عنوان، نوین مدیریت که کنند می نیز ادعا( 6447) بروان

 مستلزم نوین مدیریت، سایر موارد میان از. است آمده توسعه پدید و اقتصادی همکاری سازمان عضو کشورهای

 نظر در با خصوصی بخش با همکاری، نهادی استقالل، کیفی و کمی اهداف تعریف، تمرکز عدم رویکرد با هایی سیاست

 (. 6471، 1روتبرگ) است عملکردی قراردادهای و مستمر یادگیری، ای موسسه ارزیابی همانند اصولی گرفتن

 سمت به تغییر عالی و آموزش های موسسه در جاری های پدیده از درک ای فزاینده صورت به هایی تحلیل چنین

 الگوهای زمینه در بحث است این بر اعتقاد، به هرحال. است داده افزایش را مدیریتی و رقابتی، تر منعطف ساختارهای

 در تغییر جهت و درجه گیری اندازه به قادر که، مند نظام تجربی های توسعه شاخص در زیادی میزان به، تواند می حکمرانی

 است اجتماعی ممکن علوم دانشمندان مثال برای. است سودمند، باشد کشورها از تعدادی میان در یا خاص و کشور یک

 مدیریت یا و کارآفرینی جدید به الگوهای، محور دولت تاریخی الگوی از، کشور یک که شوند ای درجه به مند عالقه

 بازار الگوی به سوی، کشور چندین عالی آموزش های سیستم ای چه اندازه تا اینکه یا و است داده شده سوق نوین عمومی

از  گسترده طرح یک دربرگیرنده، کار این شدن عملیاتی برای مهم نیاز پیش یک به هرحال. اند نموده پیدا میل محور

 گذاری سیاست تغییر و آموزش عالی حکمرانی الگوهای از متنوع های حوزه زیر برای، قابل مشاهده تجربی های شاخص

 اند داشته فوق هدف به دستیابی راستای در قابل توجهی سهم مختلف مطالعات اخیر های سال در. است آنها درون در

 (. 6443، 3همکاران و پارادیس)

، شوند می منجر ارزش به که فکری های و سرمایه فیزیکی تجهیزات، مالی منابع از استفاده بر همواره، سازمانی حکمرانی

، آید می وجود به ها دانشگاه در که آگاهی و علم، واقع در. نیست ها این از نیز متفاوت دانشگاهی حکمرانی و دارد تأکید

 مورد، دانشگاه حکمرانی از در حمایت و یابد انتقال، گردد ذخیره و مهار، شود شناخته به رسمیت که است زمانی اثربخش

 و است دانش مدیریت بر مبتنی ها دانشگاه وجودی فلسفة که است معنی این بدان(. 6442، تودورسکیو) گیرد قرار استفاده

 هایی سازمان ها دانشگاه، واقع در. شود می مواجه مشکل با نیز توسعه و تحقیق بلکه، ها دانشگاه تنها نه، دانش بدون مدیریت

                                                       
1 Neave 

2 Deboer et al 

3 Sporn 
4 Rotberg 

5 Paradis et al 
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توان  می. پردازند می توسعه و تحقیق در گذاری سرمایه و کرده تحصیلانسانیِ  نیروی آموزش به که دانش بر متمرکز هستند

 آن مدیریت و دانش نقش از دقیق فهم به وابسته، راهبردی موفقیت و ها دانشگاه در مؤثر سازمانی گفت که حکمرانی

 (. 7531، روحانی و همکاران) است

 
 ( 6443، 7مونیکادیبورا و )سازی دانش، راهبرد و حکمرانی  یکپارچه: 7شکل 

 

 به توجه با خود ظریف های تفاوت دربرگیرنده ملی سیستم هر که کنند می در مجموع نویسندگان مختلف اشاره

 .است شده حکمرانی از ترکیبی های شکل و الگوها ایجاد به منجر اغلب که هست های تاریخی ویژگی

 بررسی الگوهای حکمرانی در آموزش عالی 

 : ودش میدر ادامه به برخی از انواع الگوهای حکمرانی در آموزش عالی اشاره 

 الگوی نوع ایده آل

 و گسترده تعریف بخش یک این در، زمان طول در گذاری سیاست تحوالت از آل ایده تصویر یک به دستیابی برای

 اختصاص و هماهنگی، کنترل از که الگوهایی شود می مطرح معاصر زمان در عالی آموزش حکمرانی از چندوجهی

 کالرک سهگانه تمایز که درحالی -آورد  می وجود به   دانشگاهی و مدیران دانشگاه اساتید، دولت سطح سه میان استقالل

و  5هومبولتی، 6ناپلئونی های سنت دهنده انعکاس خود به نوبه هم این که کند می حفظ را و بازار دانشگاه، دولت بین

 ها دانشگاه سازمانی ساختار( 7ادغام ، تحلیلی چارچوب این ارائه از هدف. است اروپا در رایج عالی آموزش از 1بریتانیائی

فتح ) است جامعه و بیرونی سهامداران، ها دانشگاه روابط بین( 5و  دولت نظارتی رویکرد( 6  مالی و پرسنلی موارد شامل

 نظمی چگونگی که است خودگردانی اختصاص، بندی طبقه این در اهمیت حیاتی حائز موارد از(. 7531، الهی و همکاران

و ( 6443) 3نیکوال و استرمن مطالعات به توجه با همچنین. دهد می توضیح را شود می ایجاد محیط دانشگاهی در که را

 به عنوان( 7334) بردهال که را و آنچه شود می تجزیه آن تشکیل دهنده مهم اجزای به استقالل مفهوم، (7334) 2بردهال
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 های برنامه و اهداف طریق بدان ها دانشگاه که منابعی و ابزار یعنی. شود می بازسازی، است نموده تعریف 7ای رویه استقالل

شناسایی  6دانشگاهی های نظام در قدرت نهادی عنوان تعادل با که تر گسترده طبقه به یک، کنند می عملیاتی را خود

 شناخته 1مالی و حکمرانی 5کارکنان عناوین خودگردانی با که بندی طبقه در دیگر حوزه زیر دو همچنین و شود می

 ترتیبات، گیری تصمیم ساختارهای، جامعه و دانشگاه -دولت  عمومی روابط به مربوط قدرت نهادی تعادل طبقه. شود می

 . است مالی منابع مدیریت و تخصیص، خرید به مربوط مالی حکمرانی. است های مدیریت روش همچنین و کیفیت کنترل

 دولتگرا الگوی

 اداره دولت نظر زیر که به عنوان نهادهایی را ها دانشگاه الگو این( 6441) 2و اولسن( 7385) 3کالرک بندی طبقه به توجه با

 قبیل از، عالی آموزش از عمدهای قسمت یا مختصات همه مستقیم صورت به دولت. گذرد می نظر در، شوند می اداره

. کند می هماهنگ را دانشگاهی های پست برای غیره و افراد انتصاب و امتحانات، درسی برنامه، پذیرش برای الزم شرایط

 نقش دولت. شود می اعطا آنها به کمی استقالل و دارند قرار دولت طرف از رسمی اداری کنترل در معرض ها دانشگاه

 روابط و کارایی، کیفیت تضمین ازجمله موضوعات داخلی بر فعال به صورت و( 6441، 1نیو) کند می بازی را نگهبان یک

( 6441، 8کایسر) فرانسه در عالی آموزش های نظام عمیقی به صورت ایده این. گذارد می تأثیر وکار کسب و دانشگاه روابط

 است داده شکل مارکسیستی لنیستی نظریه چارچوب در را آن اقمار و سابق شوروی جماهیر اتحاد و پرتقال، اسپانیا( 6441

اهداف  اجرای توان در گرا را می دولت عالی آموزش نظام ساختاری منطق( 6441) اولسن نظریه به توجه با(. 6477، دوبین)

 های اولویت به راستای دستیابی در که شوند می گرفته نظر در عقالنی ابزار به عنوان ها دانشگاه. دانست شده تعیین پیش از

 شدن تر رقابتی بر که شوند می گرفته نظر ملی در تولید اصلی عوامل، آموزش و پژوهش. شوند می گرفته کار به ملی

 شده تعدیل ملی دولت طریق از باید تجارت و صنعت و دانشگاه بین روابط، درنتیجه. نمایند  می کمک تکنولوژی و صنعت

 فراهم های دانشگاهی فعالیت روی بر بیشتری کنترل خارجی سهامداران درحالیکه، (6445، نیو) نظارت قرار گیرد تحت و

 بر دولت مالی توسط امور درحالیکه نماید می اعمال مطالعه محتوای روی بر قوی نظارت به طورکلی دولت. نمایند می

 و اداری مراتب سلسله در زیادی میزان وزارتخانه به /دولت قوی اهرم. شود می داده اختصاص مشخص شده موارد اساس

 در یکنواخت قوانین. شود می منعکس، شوند انتخاب اینکه نه و منصوب شوند باید اغلب اداری کارکنان که حقیقت این

 به پرداخت دانشگاه میزان، استخدام و دسترسی همانند مواردی زمینه در به عنوان مثال، ملی های استاندارد رویه با ترکیب

، نیستند امان در کامل صورت به نیروهای خارجی فشار از اگرچه عالی آموزش های نظام. نمایند می معین را مرکزی دولت

 اینکه علیرغم. نمایند تغییر( حاکم سیاسی جناح و سیاسی شرایط) های دولتی ائتالف تغییر به توجه با دارند تمایل آنها اما

، کایسر) فرانسه در توان می را آن میراث از قوی بسیار آثار اما، است گرا دولت الگوی از گرفتن از فاصله حاکی روندها

 مالحظه( 6441، میستر) و روسیه( 6443، نائل و دوبین) کمونیسم دوران از پس رومانی، (6441، میزکاسی) ترکیه، (6441

، یادگیری و تدریس آزادی اصل اساس بر(: الگوی هومبولتی) دانشمندان از خودگردان جوامع به عنوان ها دانشگاه. نمود
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 اروپای از بعد و قبل از اعظمی قسمت و اتریش، آلمان آموزش عالی هم شکل هنوز و است گرفته شکل الگو این

 آمریکا کشور های در دانشگاه هومبولتی الگوی که است ذکر به الزم البته. است( 6443، دوبین و ناتل) کمونیست مرکزی

 گیری شکل تاریخچه و خواستگاه لحاظ به کشور آلمان اینجا در و آلمان کشور های دانشگاه تا دارد بیشتری جلوه و بلوغ

 دانشگاهیان و حکمرانی عنوان خود به، برخی سوی از آن به کننده سازمانی هدایت اصل. است شده ذکر هومبولتی الگوی

، خودتنظیمی قوی، دانشگاهی ضعیف مدیریت بر داللت که است شده داده علمی شرح به عنوان الگاریشی بیشتر تردید با

 (. 6445، 7قودبویر و بویر) دارد پژوهشی و علمی سوابق به توجه با به ویژه اساتید توسط دانشگاهی کنترل

 شده جمعی بنانهاده توافق و صنفی اساس اصول بر حکمرانی، دانشگاه -دولت مشارکت براساس الگو، آل ایده حالت در

 به دانشمندان و دانشگاهیان از ای کمیته وسیلهبه  دانشگاهی امور علمی مترادف با خودتنظیمی الگاریشی، از یکطرف. است

 اتریش است و آلمان کشورهای در خارجی های بدنه با هماهنگی در، سازمانی سطح سنای دانشگاهیان در مجلس شکل

 خود دامنه و حوزه مالی محدودکننده قوانین و گسترده ریزی برنامه لطف به دولت، دیگر طرف از(. 7385، 6کالرک)

هومبولت ارائه  توسط که صورتی همان به استقالل از عالی درجه؛ بنابراین. ماند می باقی قوی بازیگری عنوان به، حکمرانی

 ضرورت، امر این که است محدودشده دولت به دانشگاه مالی و سیاسی وابستگی طریق از حال حاضر در، است شده

 ها دانشگاه، دولت توسط مالی های و کمک علمی آزادی از حفاظت، بااینحال. نمایند می ایجاد را جمعی توافق یک ایجاد

 در(. 6441، اولسن) نمایند می خارجی طراحی به نیاز بدون ساختاری خودشان و هنجاری قوانین و اصول ایجاد به قادر را

 به وسیله، (هومبولتی الگوی حکمرانی) عالی آموزش از درک این، دولت اقتدار بر مبتنی حکمرانی الگوهای با مقایسه

، به عبارت دیگر. است مشخص شده سیاسی اهداف و یا صنعت و دانشگاه های استراتژی بین سازمانی هماهنگی فقدان

 در دانشجویان جایگزینی و علمی های فعالیت به را اقتصادی -اجتماعی که نیازهای انسانی نیروی ریزی برنامه شبیه چیزی

 بر، هومبولت از الگوی نسخه ترین  آرمانی به راستی و ترین خالص، آن جای به. ندارد وجود، سازد مرتبط های علمی رشته

 از ادراک از اینرو. است شده بنا نهاده و تدریس تحقیق میان ناپذیر جدائی اتصال و دانشمندان آزادانه تحقیقات اساس

 و اقتصادی سود، ابزار، کاربرد از صرفنظر، فکری آزادی طریق از جستجوی حقیقت به مشترک تعهد با معادل، دانشگاه

 از جدا و علمی های خواسته روی بر قوی تأکید بااینحال(. 7531، فتح الهی و همکاران) است علمی سیاسی تحقیقات منافع

 فقدان با همانند جمهوری علمی و برج عاج توصیف شده است که معموالً شعارهایی اغلب با، اقتصادی -اجتماعی نیازهای

 دانشجویان انتخاب، تدریس کیفیت شوند به عنوان مثال مشخص می، شد اشاره آنها به قبالً که عملکرد بر مبتنی معیارهای

 ( 6474، 5نیومن) پرداخت مقیاس و

 محور بازار الگوی

 شدن بدتر با اغلب مترادف دانشگاهی خودگردان الگوهای، محدودیت بدون علمی تحقیق در هومبولت آرمان بجای

 ادعا، مقابل در، محور بازار الگوهای. است جامعه شده و ها دانشگاه، دولت بین اعتمادی بی بروکراسی و تراکم، آموزش

 عمل جهانی یا ای منطقه بازارهای برای و داخل در اقتصادی های عنوان شرکت به که زمانی ها دانشگاه که کنند می

 نظر در قانونی سازمانی اصول کارآفرینی به عنوان های تاکتیک حالی که برخوردارند در اثربخشی بیشتری از، کنند می
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تقویت  هدفشان که کند می تعریف هایی سیاست را شدن بازاریزه های بلود به عنوان مثال سیاست جانق. شوند می گرفته

، چارچوب این در. است ارائه شده خدمات تنوع و کیفیت افزایش منظور به بازارها آزادسازی   و دانشجویان انتخاب

 یک نقش در را خود ها دانشگاه مدیران. کنند می رقابت یکدیگر با مالی منابع و دانشجویان جذب برای ها دانشگاه

 که سازمانی رهبری؛ بنابراین. دهند می ارائه دانشجویان به را خدمات آموزشی که گیرد می نظر در کارآفرین یا تولیدکننده

 و کارآفرین دانشگاه، آن پس از. است اصلی های ویژگی از یکی، شود می داده نشان آموزش عالی مؤسسات توسط

(. 6445، 6فلت؛ 7338، 7کالرک) اند یافته تسلط فعلی گفتمان بر تجاری بنگاه حکمرانی زمینه در آن با مفاهیم مرتبط

 بسیار جایگاه از( عملکرد بر مبتنی ریزی همچون بودجه) خصوصی های بنگاه و نوین دولتی مدیریت بر مبتنی های ایده

 توانائی، عالی آموزش کردن رقابتی که درحالی اند شده برخوردار دانشگاه در سطح حکمرانی های مکانیسم میان در خوبی

 برخالف؛ بنابراین(. 6443، فرالی و همکاران) اند داده قرار مدنظر را جدید های فرصت و ها با محدودیت سریع تطبیق

 شمار به عمومی کاالی یک همچنین آنها. نیستند مطلوب کمال خود به صرف دانش و اطالعات، هومبولتی های نظام

، اولسن) شود می گرفته نظر در استراتژیک منبع و گذاری سرمایه، کاالی خاص یک آن به جای عالی آموزش. روند نمی

6444 ) 

 ارزیابیهای جهانی حکمرانی دانشگاهی مبتنی بر مدیریت دانش و نظام  نمونه

 های چارچوب در متناسبی و دقیق ارزیابی که شود می محقق زمانی، موفقیت راهبردی و مطلوب دانشگاهی حکمرانی

 حکمرانی موضوع به دنیا ها در برخی سازمان و مختلف مؤسسات، حاضر حال در. شود انجام دانش بر مدیریت مبتنی

 : اشاره میگرددپردازند که در ادامه به برخی از آنها  می دانشگاهی

 یک به عنوان و تثبیت شد 6441تأسیس و در سال  7333این موسسه در سال  :5ها در انگلستان انجمن روسای دانشگاه -7

 مالقات منظم طور به ها دانشگاه رؤسای با این انجمن. کند می خدمت، حکمرانی اقدامات در شفاف و مشخص مرجع

 پردازد مدیریت می راهنمای تعیین و ها دانشگاه مأموریت بیانیة و انداز چشم تأیید به، ها نظرات آن دریافت ضمن و کند می

 حکمرانی اصول تبیین، راهبردی ریزی برنامه، استانداردها معرفی، ارزیابی برای کلیدی های شاخص کردن مشخص با و

 کند می کمک آنها به، است مطلوب حکمرانی یک موردنیاز آنچه هر و و حسابرسی مالی امور، مؤثر نظارت، وکار کسب

 (. 6441، 1برنز)

 بر تأکید با را حاکمیت بنگاهی در آموزش عالی الگوی( 6447) 3براون: الگوی حاکمیت بنگاهی در آموزش عالی-6

 موردبحث استراتژیک ریزی برنامه راستای آنها در های تالش و عالی آموزش های موسسه کارآفرینی های ویژگی روی

 در دانشگاهیان زیاد مشارکت همراه به، منعطف و فعال بسیار های همانند سازمان ها دانشگاه، حالت این در. است داده قرار

 که، دانشگاهی حکمرانی از دیگری نوع از، بنگاهی الگوی بین براون. شوند می گرفته نظر در گیری تصمیم های بدنه

 بین اتصال به( کارآفرینی) الگو این در(. 7333، 2کالرک) شود می قائل تمایز، است کارآفرینی الگوی از عبارت

 تحقیقات طریق از صنعت سرمایه آوردن دست به دانشگاه برای های تالش به و شود می تمرکز جامعه و بازار، ها دانشگاه
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 یک عنوان به، نوین مدیریت که کند می همچنین عنوان( 6447) براون(. 6477، دوبین و همکاران) شود می تأکید کاربردی

. است آمده توسعه پدید و اقتصادی همکاری سازمان عضو کشورهای آموزش عالی های سیستم هدایت برای کلیدی اصل

 استقالل، کیفی و کمی اهداف تعریف، تمرکز عدم رویکرد با هایی سیاست مستلزم نوین مدیریت، سایر موارد میان از

 قراردادهای و مستمر یادگیری، ای موسسه ارزیابی همانند اصولی گرفتن نظر در با خصوصی بخش با همکاری، نهادی

 (. 6471، 7روتبرگ) است عملکردی

 جاری تغییرات از ای مقایسه های در این مدل درجه: غربی اروپای کشورهای ای مقایسه رویکرد، دانشگاه حکمرانی مدل-5

 برای انعکاس این مورد ها شاخص از سری یک دهنده این مدل ارائه، درعین حال مطرح شده و اروپا عالی در آموزش

 به وسیله که، جنوبی اروپای و در فرانسه عالی آموزش ناپلئونی الگوهای بین نویسندگان، کالرک کار مشابه. هستند

 حکمرانی خود نهاد یک -شمالی  اروپای در هومبولتی و سنت شود می مشخص وزارتی پائین به باال از گذاری قانون

 دور از  به ملی سطح در چشمگیری تغییرات، نیز خاص کشورهای از سری یک در. شوند می قائل تمایز -دانشگاهیان 

به  اینها. گزارش شده است، عالی آموزش حکمرانی در تر رقابتی و مدیریتی رویکردهای سمت به و های تاریخی مدل

 ریزی برنامه به توجه، سهامداران به بیشتر پاسخگوییباهدف  دانشگاه خودگردانی سطح افزایش همانند هایی شاخص وسیله

 بندی بودجه، کارکنان زمینه در خودگردانی و استقالل افزایش، بودجه تأمین تنوع منابع، دانشگاه مأموریت و استراتژیک

در مجموع میتوان گفت که نویسندگان (. 6443، 6همکاران و پارادیس) است شده کیفیت منعکس و ممیزی ای توده

 که هست های تاریخی ویژگی به توجه با خود ظریف های تفاوت دربرگیرنده ملی سیستم هر که کنند می مختلف اشاره

 . است شده حکمرانی از ترکیبی های شکل و الگوها ایجاد به منجر اغلب

ی این ها ریشهدر آموزش و توجه به نیازهای روان شناختی دانشجوبان از  انعطاف پذیری: آکسفورد: اکسبریجی مدل-1

ی این الگو ها محافظه کاری آکادمیک و حاکمیت دیوان ساالری از دیگر ویژگی، دانشگاه سنتی نخبه گرا. الگو است

 . است

 . ی این الگو استها بخشی از ریشه، عقل گرایی و ملی گرایی، عینیت گرایی باتجه به جهان خارج: ناپلئونی

ی حاصل در یک پژوهش از جمله وظایف ها تدریس یافته، ی دانش و صنعتپیشبرد مرزها، پژوهش: ایده آلیسم آلمانی

 . دانشگاه در این الگو است

 مقایسه میان الگوهای مدیریت دانشگاهی

مدل سنتی یا . ها در جوامع مختلف تحوالت چندی را شاهد بوده است در طول چند دهه اخیر مدیریت دانشگاه

وزارتخانه مسئول آموزش ) ها همراه با دخالت غیرمستقیم دولت که مبتنی بر فلسفه استقالل نسبی دانشگاه 5ای دانشکده

میالدی الگوی متداول مدیریت  14گیری بوده است تا اواخر دهه  کارگیری و انتصاب اعضای شوراهای تصمیم در به( عالی

به سمت مدلی گرایش پیدا کرد که شباهت زیادی به  میالدی 34و  84این الگو در دهة . شد ها محسوب می دانشگاه

های اقتصادی  میالدی تحت تأثیر ایدئولوژی اقتصاد آزاد و نفوذ نظریه 84از اوایل دهه . های تجاری دارد مدیریت شرکت

رویکرد جدیدی در مباحث سازمان و مدیریت معرفی شد که به 5و نظریه بازار 1غالب آن زمان چون نظریه کارگزاری

                                                       
1 Rotberg 
2 Paradis et al 
2 Hood 
1Harman and Treadgold 
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اساس اصول مدیریت    های دولتی بر بر پایه این رویکرد اداره سازمان. گرایی موسوم است یریت دولتی نوین و مدیریتمد

نامند  آن را پارادایم دهه هشتاد مدیریت دولتی می این رویکرد که به تعبیری(. 6444، 7هود) شود بخش خصوصی اداره می

گرفته شد و همچنان به عنوان یک الگوی کارآمد   کار و در حال توسعه به حدود دو دهه در بسیاری از جوامع توسعه یافته

(. 6441، 6هارمان و تریگولد) شود استرالیا و زالندنو استفاده می، های بخش دولتی برخی از جوامع نظیر انگلیس در سازمان

گیری  در دهة اخیر جهت. استهای دانشگاهی برخی از کشورها متداول  این الگو با مالحظاتی در آموزش عالی و نظام

اشاعه این رویکرد در استرالیا بر این انتقاد استوار بوده است که در این . بوده است 1ها در استرالیا مدیریت شرکتی دانشگاه

در (. 6441، هارمان و تریگولد) اند شان در حد الزم نگاه تجاری نداشته گیری ها در فرایندهای تصمیم کشور دانشگاه

های  سازی داشته که یکی از مؤلفه ها رو به سوی اشکال مختلف خصوصی رویکردهای مبتنی بر بازار در دانشگاهانگلیس 

میالدی تدریجاً واژه حکمرانی در ادبیات  7334از اواسط دهه (. 7581، فقیهی) گرایی در بخش دولتی است مهم مدیریت

ها و مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر  به عناوین کتابنگاهی . علوم اجتماعی مترادف واژه مدیریت بکار رفته است

و حکمرانی شرکتی بیش از هر زمان دیگری  3مدیریت دنیا حکایت از آن دارد که در دهه اخیر واژگان حکمرانی دولتی

نتی مدیریت در واقع حکمرانی به شیوه جدیدی از اداره کردن اشاره دارد که آن را از مفهوم س. اند مورد استفاده قرار گرفته

در مدیریت سنتی سازوکار اصلیِ ، گیری در نظر بگیریم اگر واژه مدیریت را مترادف قدرت تصمیم. کند متمایز می

در حالیکه ، کند تر حرکت می های پایین مراتب اختیار است و قدرت از رأس هرم سازمانی به سمت الیه گیری سلسله تصمیم

هایی متشکل از  گیری توسط شبکه گیری دخالت دارند و در واقع تصمیم تصمیمدر حکمرانی ذینفعان سازمان در فرایند 

 (. 7581، فقیهی) گیرد ذینفعان سازمان صورت می

گیری در سازمان با چه  در واقع حکمرانی معطوف به ساختار قدرت است و به این سؤال اشاره دارد که اختیار تصمیم

ذینفعان سازمان به منظور تأثیرگذاری بر نتایج تصمیمات با ... »شود که  ای اطالق می کسانی است؟ حکمرانی به شیوه

همراه بوده است و حکمرانی  1و یا مطلوب 2مفهوم حکمرانی غالباً با صفت خوب(. 6445، 5الفتر) «یکدیگر در تعاملند

نی خوب در بر این اساس حکمرا. اثربخشی و انسجام است، مشارکت، پاسخگویی، های شفافیت خوب واجد ویژگی

مشارکت ، پاسخگویی به ذینفعان، هایی چون شفافیت عملکرد شود که ویژگی ای از اداره کردن گفته می دانشگاه به شیوه

 (. 6441، هارمان و تریگولد) ها و انسجام سازمانی را دارا باشد اثربخشی هدف، گیری در تصمیم

. عدم مداخله مستقیم دولت در اداره دانشگاه است، سیاست بهترین، باتوجه به رویکرد دانش مدار در نظام آموزش عالی

امنایی که دفاع از  سیاسی کردن دانشگاه با وظایف هیئت. کند استقالل عملیاتی دانشگاه را محدود می، مداخله دولت

آن انتظار دارد کند و در مقابل  دولت اعتبارات و بودجه دانشگاه را تأمین می، در الگوی سنتی. استقالل آنست منافات دارد

مشی  در این الگو دولت از خط. تعداد دانشجویان و توسعه دانشگاه نظارت شدید اعمال کند، شرح دروس، ها بر دانشکده

دولت . شود استقالل دانشگاه رعایت می، در الگوی شرکتی. کند اقتصاد کالن برای هدایت بخش آموزش عالی استفاده می

حدودی به اعتبارات پژوهشی دولت متکی  ه مستقیم ندارد اما به دلیل آنکه دانشگاه تادر تصمیمات شورای دانشگاه مداخل

دانشگاه در چارچوب کلی ، در الگوی حکمرانی. کند ها را رعایت می قوانین مرتبط با مدیریت کالن دانشگاه، است

                                                       
2 Loffler 
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در . آزادی عمل داشته باشد دهد در مدیریت دانشگاه کند اما ترجیح می های دولت در آموزش عالی فعالیت می سیاست

های  روابط با دولت و شاخص، ساختار سازمانی، ها گانه مدیریت دانشگاه از ابعاد مأموریت و هدف جدول ذیل الگوهای سه

 (. 7581، فقیهی) عملکرد مقایسه شده است

 ( 7581، فقیهی) مقایسه میان الگوهای مدیریت دانشگاهی: 7جدول

 الگوی حکمرانی الگوی شرکتی الگوی سنتی 

مأموریت و 

 ها هدف

، آموزش به عنوان یک کاال آموزش دانشجویان و پژوهش

های  سودآوری آموزش

های  دانشگاهی و پروژه

 تحقیقاتی

پژوهش و توجه ، آموزش دانشجویان

 های اجتماعی به مسئولیت

ساختار 

 سازمانی

ترکیبی از نظام سلسله مراتبی و 

 ای اختیارات دانشکده

اختیارات متمرکز و نظام 

های  شباهت به دانشگاه

 خصوصی

گیری برای ذینفعان  قدرت تصمیم

 درونی و بیرونی دانشگاه

روابط با 

 دولت

بخش اعظم بودجه دولتی 

نظارت دولت بر سازمان . است

دروس و ، و تشکیالت دانشگاه

 تعداد دانشجویان

رعایت ، استقالل زیاد دانشگاه

، اصول کلی آموزش عالی

استفاده از اعتبارات محدود 

 پژوهشی دولت

رعایت چارچوب کلی آموزش 

استقالل نسبی در مدیریت ، عالی

های آموزشی و  برنامه، دانشگاه

 پژوهشی و اعضای هیأت علمی

های  شاخص

 عملکرد

تا حدودی توجه به پیامدهای 

 آموزش و پژوهش

، تأکید بر عملکردهای مالی

تعداد دانشجویان و ستاده 

 پژوهشی

تأکید بر کیفیت آموزش و پژوهش 

 دانشجویان و توجه به نیازهای جامعه

ای دانشگاه و  آنکه به ماهیت حرفه توان سخن را به پایان برد بی ها نمی توان گفت که درباره مدیریت دانشگاه در مجموع می

. ای برخوردارند های شغلی گسترده توانمندیها و  دانشگاهیان از مهارت. ای اشاره کرد نقش دانشگاهیان به عنوان افراد حرفه

مدیریت ، ای و هنجارهای دانشگاهیان سازگار نیست های حرفه های اداری با ارزش ساالر سازمان از آنجا که انتظارات دیوان

های  هاستفاده از شیو. پذیرد مراتبی و کنترل بیش از حد و رویکرد مالی تجاری را نمی ساختارهای سلسله، اثربخش دانشگاه

رابطه مدیران ارشد دانشگاه و (. 7581، فقیهی) آمیز است ای در دانشگاه مخاطره های غیرحرفه نظارتی متداول در سازمان

، اگر کشش قدرت به سمت مدیران ارشد دانشگاه باشد. اعضای هیأت علمی در کانون این ساختار قدرت قرار دارد

بوروکراتیک حرکت خواهد کرد که طبعاً بر استقالل دانشگاه و در نتیجه ای به سمت یک ساختار  دانشگاه از ساختار حرفه

ویژگی ، ها و اعضای هیأت علمی باشد اگر جهت کشش قدرت به سمت دانشکده. گذارد اثربخشی آن تأثیر منفی می

ان ارشد دانشگاه به به این نکته مهم نیز باید اشاره کرد که تعهد مدیر(. 7511، مینتزبرگ) ای دانشگاه حفظ خواهد شد حرفه

 اثربخشی ساختار سازمانی دانشگاه را تضمین خواهد کرد، دانشجویان و کارکنان، توجه به نظرات اعضای هیأت علمی

مدت  قدرت نسبتاً متمرکز و افق دید کوتاه. مدیران به دانشگاه نگاهی بیرونی دارند، در الگوی شرکتی(. 6441، 7کاپالن)

                                                       
1 Kaplan 
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ایجاد اعتماد و . شود به منافع بلندمدت ذینفعان توجه می، برخورداری از مدیریت عملکرد در الگوی حکمرانی ضمن. است

این . عناصر اصلی تأمین منافع درازمدت دانشگاه است، آمادگی و البته توجه به نظرات اعضای هیأت علمی و دانشجویان

در چنین . بخشد ایر ذینفعان را بهبود میکند و روابط میان مدیریت هیأت علمی و س رویکرد همکاری گروهی را ممکن می

شود که ماالً دانشگاه را به اهرم توسعه  هایی مبدل می های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به ستاده شرایطی است که فرصت

 (. 7581، فقیهی) کند ملی تبدیل می

 حکمرانی دانشگاهی مطلوب 

، ابهام این البته. باشد جذّاب، حال عین در و مبهم، حکمرانی اندازةبه  که یافت توان می اجتماعی علوم در ای را واژه کمتر

 واژة از طریق را خود مدنظر مفاهیم، مختلف افراد و نهادها که ای گونه به؛ است شده آن و گسترش کثرت موجب

 و سازمانی، ملی، جهانی سطح چهار و برخی کرده فرض دولت معادل را حکمرانی، برخی. اندکرده توصیف حکمرانی

 مطلوب تشریح حکمرانی به ابتدا، مطلوب دانشگاهی حکمرانی موضوع تبیین برای. اند گرفته نظر در آن برای را محلی

 از دیگر های بخش در ولی، شده شروع ها شرکت اگرچه از، سازمانی مطلوب حکمرانی واژة چراکه؛ پردازیم می سازمانی

، حکمرانی حوزه در موضوع ادبیات بررسی در(. 6443، 7پاول و الری) استقرار گرفته  توجه مورد ها دانشگاه جمله

 ارکان از که ذینفعان مفهوم مغشوش بودن ماهیت، 6برومر گفتة به شاید و، یافت دست تعریف در توافقی به توان نمی

 تمام به که است فنّی اصطالحی، سازمانی حکمرانی. است مشکل کرده را واحد تعریف به رسیدن، است حکمرانی

 و نفعان بین ذی روابط بر حاکم قوانین، ها رویه، ها سیاست از ای مجموعه شامل سازمان که اجرای درحالی های جنبه

 حکمرانی، دیگر بیانی به؛ دارد اشاره، های رسمی سیاست و سازمان اساسنامة، سازمان منشور همچنین، سازمان مدیریت

 را سازمان یک که شود می مربوط فرایندهایی و ها روال به نیز و سازمان ارشدمدیران  مدیریت نحوة به بیشتر، سازمانی

 اصلی راهبردهای و تعقیب سازمان مأموریت با ارشد مدیران عملکرد انطباق از، طریق این از تا کنند می و هدایت کنترل

 از مقررات ای مجموعه، سازمانی حکمرانی ساختار اساس بر، ها کنترل این (. 6477، 5جونگ) شود حاصل اطمینان، سازمان

 وضع گیری تصمیم های روال برای را و قوانینی داده ترتیب، سازمان در کنندگان مشارکت کمک به را ها پاسخگویی و

 (. 6441، 1بانک مرکزی اروپا) کنند می

 بر، آن سر دو که هستند مبتنی بر پیوستاری و گیرند برمی در را ای گسترده طیف، سازمانی حکمرانی از شده ارائه تعاریف

 معنی به، دارد ریشه اطالعات اقتصادشناسی عاملیت که در یا کارگزاری نظریة. دارد قرار نفعان ذی و کارگزاری نظریة دو

 هم دیگر طرف و کند می یا تفویض دهد می   ارجاع دیگری به را کاری، سرمایه صاحب یا کارفرما طرف که این است

 نظر و مدیریت روش، سازمان ماهیت مانند مواردی به نیز نفعان نظریة ذی. دهد می انجام کارفرما از نمایندگی به را کار

 حکمرانی، منظر از این(. 7535، افخمی و همکاران) کند می توجه نفعان ذی منافع دربارة سازمان رئیسة اعضای هیأت

 مرتبط ذینفعان نظریة با، حداکثری نگرش در و توجه دارد عاملیت یا کارگزاری نظریة به، حداقلی نگرش در سازمانی

 به مسائل مربوط بر بیشتر آن تأکید که است مدیریتی مهم موضوعات از، مطلوب حکمرانی سازمانی، هرحال به. شود می

 (. 6477، نایدو) شود می اضافه آن به نیز پذیری است که گاه مسئولیت متمرکز پاسخگویی و شفافیت، عدالت

                                                       
1 Paul & Larry 

2 Brummer 

3 Jonge 

4 European Central Bank (ECB) 
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 حق نظیر ها شاخص از برخی ،6446 تا 7332 های سال طی دنیا کشور 644 در مطلوب حکمرانی بررسی در جهانی بانک

 را فساد کنترل و آشوب فقدان و سیاسی ثبات، دولت اثربخشی، قانون حکمرانی، مقررات کیفیت، پاسخگویی و اظهارنظر

 و ارزیابی مسئول نیز هایی و سازمان است بازنگری حال در مدام ها شاخص این البته. است کرده اعالم خود مبنای سنجش

 های ویژگی ای قطعنامه طی، ملل سازمان بشر حقوق کمیسیون (. 7582، الوانی و علیزاده ثانی) هستند ها شاخص این ممیزی

. است برشمرده پذیری و انعطاف قانون حکمرانی، مشارکت، پاسخگویی، مسئولیت، شفافیت را مطلوب اساسی حکمرانی

، مشارکت را دولتی مدیریت منظر از مطلوب حکمرانی های شاخصه، همکاری اقتصادی و توسعه سازمان همچنین

فقط  دانشگاهی مطلوب حکمرانی، اساس این بر. داند می عدالت و اثربخشی، قانون برابر در تساوی، پاسخگویی، شفافیت

 و ها دانشکده رؤسای، رئیسه هیأت، دانشگاه شورای از ای پیچیده و وسیع طیف بلکه، شود نمی دانشگاه شوراهای شامل

 به توجه و است تر رقابتی و تر پیچیده نیز دولتی هایدانشگاه حکمرانی مطلوب. گیرد در بر می را تحقیقاتی های بخش

 تبدیل و ها دانشگاه هایانجام مأموریت صحت از اطمینان حصول هدف با ها دانشگاه این در سازمانی حکمرانی مطلوب

 (. 6445، 7کندی) گیردمی جامعه صورت و اقتصاد در بادوام و حیاتی نهادهای به آنها

 اثربخشی بر بلکه، نیست ها دانشگاه قانونی آزادی و استقالل عدم معنای به، دانشگاهی مطلوب حکمرانی اینکه مهم نکتة

 دارد تأکید، قانون در چارچوب علمی آزادی و نهادی استقالل به احترام نظیر، حکمرانی های اولویت و رعایت مدیریت

 به نسبت ها دانشگاه حکمرانی بخش که پیوندد می وقوع به هنگامی، دانشگاهی مطلوب حکمرانی، بنابراین(. 6441، 6برنز)

 کارِ، دانشگاه بودن رسالت روشن. کنند توجه خوبی به، جامعه آحاد و کارکنان، استادان، دانشجویان یعنی، ذینفعان حقوق

 گذاری مشی خط و مدیریت در علمی هیأت مشارکت اعضای نیز و ها گیری تصمیم در کارکنان کردن سهیم و گروهی

 (. 7535، افخمی و همکاران) است دانشگاهی حکمرانی مطلوب های جلوه از، علم تولید

 های نظری حکمرانی دانشگاهی مدل

 با یکسان مدلی لذا و برخوردارند تعدد و تنوع از، ها دانشگاه در قرن بیستم در شده گرفته کار به حکمرانیِ های مدل

 استفاده خود اجتماعی و شرایط فرهنگی با متناسب شده ارائه های مدل از غالباً، ها دانشگاه. شود نمی دیده، پذیرش همگانی

، اطالعات عصر در آموزش عالی مؤسسات فشردة رقابت آموزش عالی و عمومی بودجة کاهش متأسفانه. کنند می

 آیا: شود می مطرح مختلفی هایپرسش، زمینه این در. دهد می نشان را ناکارآمد از حکمرانی کننده  ن  نگرا شواهدی

 ذینفعان اعتماد جلب و انجام تعهدات در کافی اندازة به امناء هیأت آیا شوند؟ می اداره مناسب صورتی به ها دانشگاه

 ساختار آیا و هستند آموزشی ی پیچیده محیط پاسخگوی ها حکمرانی دانشگاه های مدل آیا کند؟ می تالش چندگانه

 هایدانشگاه اداره حکمرانی برای، علمی هیأت اعضای که باورند این بر برخی هست؟ نیازها این پاسخگوی، حکمرانی

 در حکمرانی اصلی مدل پنج برخی. دارند دانشگاه و رسالت انداز چشم از صحیحی درک آنها زیرا؛ هستند مناسب دولتی

 حکمرانی ترکیبی و ذینفعان حکمرانی، امناء هیأت حکمرانی، سازمانی حکمرانی، علمی حکمرانی هیأت را ها دانشگاه

 (. 6448، 1تراکمن) کنند می معرفی( 5آمالگام)

                                                       
1 kenedy 
2 Burns 

3 Amalgam 

4 Trakman 
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 هیأت اعضای سوی از دانشگاه حکمرانی، دانشگاهی حکمرانی های مدل ترین قدیمی از یکی: علمی هیأت حکمرانی

های دانشگاه و  آرمان و اهداف از تری صحیح درک غالباً علمی هیأت که اعضای دانند می این هم را آن دلیل. است علمی

 امور در غالباً هیأت علمی اعضای اینکه مثالً؛ است شده وارد آن به هم انتقادهایی البته. دارند آن چگونگی تحقق

، افخمی و همکاران) هستند پاسخگویی و مالی نظیر مدیریت حکمرانی مهارت فاقد و دارند مهارت پژوهشی و آموزشی

7535.)  

 بیشتر، است شده مطرح استرالیا های برخی دانشگاه در امروزه که، شرکتی یا سازمانی حکمرانی مدل: سازمانی حکمرانی

 سازمان وری بهره به بیشتر و است وکار کسب بر مبتنی مدل این، واقع در. تمرکز دارد مدیریتی و مالی های مسئولیت بر

 جایگاه اینکه یا هستند دولتی ضعیف های دانشگاه، مدل این در اینکه نظیر؛ است وارد مدل این به انتقادهایی. کند فکر می

 ای حرفه افرادی سوی از باید دانشگاه که معتقدند، مدل این حامیان. است آسیب معرض در دانشگاه پژوهشی و علمی

 کارآمد و مدیریت مستقیم به قادر و مسلطند ریزی برنامه اصول به، دارند را الزم تجربة، اند دیده که آموزش شود اداره

 های زمینه و شرایط به وابسته، مدل این انتخاب کلی طور و به است مناسب، مالی بحران شرایط در، مدل این طبیعتاً. هستند

 . است مربوط

 به، امناء هیأت واقع در. دارد اشاره ها حکمرانی دانشگاه در امناء هیأت نفوذ قدرت به، مدل این: امناء هیأت حکمرانی

 حکمرانی احتمالی انحراف، دارد وجود مدل این در که نگرانی. پردازد می حقوق ذینفعان مطالبة به، ذینفعان نمایندة عنوان

 بسیار، مدل این، هرحال به. است هیأت امناء غالب نظر تحمیل اثر در اقتصادی صرفاً های جنبه یا سیاسی های جنبه سوی به

 . است مبهم

 اتفاق زمانی بیشتر و شود  می شناخته و نماینده علمی هیأت حکمرانی با واقع در، ذینفعان حکمرانی مدل: ذینفعان حکمرانی

، ها شرکت نمایندگان، التحصیالن فارغ، علمی ت  هیأ، دانشجویان نظیر، از ذینفعان ترکیبی سوی از حکمرانی که افتد می

محیط ، قومیت، جنسیت مسائلی نظیر پاسخگوی باید، آن عمومی بعد در حکمرانی. گیرد می انجام مردم عموم دولت و

  (.7535، افخمی و همکاران) دارند سروکار مدل این با به نوعی دولتی های دانشگاه. باشد عمومی منافع دیگر و زیست

، عبارتی به؛ است ذینفعان و امناء هیأت، ها شرکت، علمی هیأت از ترکیبی شامل مدل این(: آمالگان) ترکیبی حکمرانی

 مسئولیت، مدل این در. کند می ایجاد را متناسب حکمرانی امکان و را دارد پیشین های مدل همة قوت نقاط مدل این

 از مناسب و بهینه استفاده، غیرانتفاعی های فعالیت در سود کسب، جامعه کُلّ ساختن دانشی: از است حکمرانی عبارت

 برای علمی هیأت اعضای آزادی تضمین، اقتصادی به توسعة معطوف نوآوری و تولید، دولت سوی از شده ارائه وجوه

 در های منتقد گروه ایجاد، مربوط تخصص و تجربه شأن در مختلف مسائل مورد در و مشاوره عمومی نظرات ارائة

 کسب به منظور دانشجویان برای ایجاد فضا، موفقیت کسب برای موردنیاز های حرف نواحی یا تخصصی های رشته

 . شان علمی زمینة پیش به توجه با معلومات

: از عبارتند که است کلیدی سه مؤلفة حداقل شامل، شد ارائه 6474 سال در که مدل این: 7توک و کارنگی مدل

 و جامعیت(. 6474، کارنگی و توک) سازمانی یا اداری و حکمرانی، مالی یا وکار کسب حکمرانی، آکادمیک حکمرانی

 حکمرانی، الزم بشود توجه آن مؤلفه سه هر به چنانچه و، نماید می ارائه متناسب و مطلوب نمایشی، مدل این اختصار

                                                       
1 Carnegie & Tuck 

https://scholar.google.com/citations?user=ChGl52MAAAAJ&hl=en&oi=sra
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 فراهم را راهبردی موفقیت زمینة، گیری تصمیم تأثیرگذاری بر با که گردد می ایجاد دانشگاهی جامع و یکپارچه، مطلوب

 شگرف تغییرات از متأثر، بشر سازمانی و اجتماعی سبک زندگی امروزه: فناوری اطالعات و حکمرانی دانشگاهی. کند می

 در های نوین فناوری و اطالعات از استفاده و ها سازمان کنترل شیوه در تغییر که طوری به؛ اطالعات است فناوری دنیای

 های روش در تغییرات، مثال طور به؛ گرفته است قرار چابک و پویا های سازمان اغلب تأکید مورد، سازمانی اقدامات

که  است شده باعث، شود می تلقی عادی امری امروزه که داخلی وتحلیل و تجزیه مالی گزارش های سامانه، حسابداری

 تأثیر تحت، حکمرانی های ارزیابی مؤلفه و سنجش، دیگر عبارت به؛ کند تغییر ذینفعان به پاسخگویی شیوة و شفافیت

 طور به و حکمرانی برای. است سازمانی زندگی در مهمی تکاملی های از گام نشان، همه اینها و است گرفته قرار فناوری

 در تأکید مورد بعد دو، پاسخگویی و شفافیت که است شده ارائه مختلفی ابعاد، دانشگاهی مطلوب حکمرانی، خاص

 از را عامالنشان بتوانند ذینفعان و مالکان که است و مسیری ابزار ایجاد، شفافیت از منظور. رود می شمار به تعاریف اغلب

 سنجش کنند منافعشان با را آنها رفتار انطباق، ایشان از اطالعات کسب با و نموده کنترل، طلبانه فرصت اَعمال نظر

 (. 6474، 7پیتالیک و همکاران)

 ها حکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاهمروری بر تحقیقات در زمینه 

 :توان به تحقیقات  با توجه به مطالب بیان شده در خصوص تحقیقات انجام شده در این زمینه می

 به توجه با ایران توسعه پنجگانه های برنامه محتوایی اشاره نمود که تحقیقی را با عنوان تحلیل( 7531) فتح الهی و همکاران 

 های به مقوله توجه میزان کردن مشخص تحقیق این هدف. اند عالی ارائه نموده آموزش الگوهای حکمرانی های مقوله

 تلفیق طریق پژوهش از این در. است عالی آموزش حکمرانی گانه سه الگوهای از یک هر با مرتبط های مقوله زیر و اصلی

 الگوی از عبارت که است شده نظر گرفته در عمده الگوی سه، عالی آموزش حکمرانی الگوهای با مرتبط های دیدگاه

 تحقیق این در. است( هومبولتی الگوی) حکمرانی دانشگاهیان خود بر مبتنی الگوی و بازارمحور الگوی، گرا دولت

سه  الگوهای های مقوله زیر و ها مقوله به توجه با آنها پشتیبان اسناد کشور و توسعه گانه پنج های برنامه قوانین از هرکدام

اول  برنامه در که نشان داد به دست آمده نتایج. قرارگرفت محتوایی تحلیل و تفکیک موردبررسی به حکمرانی گانه

 پنجم برنامه در و الگوی هومبولتی چهارم و سوم برنامه در، محور بازار و دولتگرا الگوی دوم برنامه در، دولتگرا الگوی

 . است برخوردار بیشتری کمیت از گرا بازار الگوی های مقوله زیر و ها مقوله

 "های کارا های حکمرانی خوب در سازمانبندی بندی شاخص اولویت"نیزدر پژوهشی با عنوان ( 7533) گانگی و همکاران

واحدهای کارا را از بین واحدهای دیگر مشخص نمودند و در نهایت با استفاده  6ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده

نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع بوده که از میان . ها به انجام رسید بندی شاخص اولویت 5از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

های اول تا سوم قرار  ولویتگرایی در ا ارزش، گرایی قانون، به ترتیب پاسخگویی، شده حکمرانی شاخص مطرح 2

 . گیرند می

به بررسی  "ضرورت یا نیاز؛ های تراز جهانی حکمرانی دانشگاه"در تحقیق خود با عنوان ( 7535) قورچیان و احمدی

 از با استفاده و ای کتابخانه –در این پژوهش که به صورت توصیفی . اند های تراز جهانی پرداخته حکمرانی در دانشگاه

                                                       
1 Pitlik et al 
2 DEA 
3 AHP 



 7531 زمستان                              ( 35مسلسل ) اول، شماره چهاردهمسال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

66 

های تراز جهانی مطالعه شده است به  های دانشگاه های بانک جهانی و وبسایت های دولتی و گزارش گزارش، مقاالت

محققان در . منابع فراوان و حکمرانی خوب پرداخته شده است، تمرکز بر روی استعدادها؛ ها های این دانشگاه ویژگی

های تراز جهانی و بومی کردن این  های دانشگاه و ویژگی ها های خود به این نکته اشاره داشته که استفاده از شاخص یافته

ها و فرهنگ ملی یک ضرورت است و تا زمانی که این ضرورت عملی نشود به نیاز  ظرفیت، ها بر اساس شرایط شاخص

ییر نظام بایست تغ های تراز جهانی می منظور برای دستیابی به دانشگاه همچنین به. های تراز جهانی پی نخواهیم برد دانشگاه

ها  برای اجرای این مهم بایستی موضوع استقالل سازمانی دانشگاه. مبادرت ورزید( سیاستگذاری و اداره کردن) حکمرانی

ای که با عنوان  در مطالعه. که در قانون چهارم توسعه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است را به اجرا درآورد

شده  ارائه( 7537) توسط الوانی و مردانی "ساله کشور64انداز  در افق چشم طراحی الگوی توسعه آموزش عالی ایران"

دهی شده است که از این رهگذر در سه حوزه  با هدف تدوین الگوی توسعه در حوزه آموزش عالی کشور جهت. است

، ارزشی: مشتمل برای  گانه عوامل مؤثر ده، باشند پژوهش و فناوری که سه کارکرد اصلی نظام آموزش عالی می، آموزش

احصاء شده و سپس با ، امنیتی و زمانی، جمعیتی، جغرافیایی، فناوری، سازمانی، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی

به بسط و تبیین ، ساختار توسعه آموزش عالی میزان و اولویت اثرگذاری و مشارکت هر یک از این عوامل در، بررسی نحوه

های  نتایج یافته. تدوین شده است، پرداخته و در نهایت الگوی کالن وضع مطلوب در این مسیر آن الگوی یاد شده و اجزای

گانه بر فرآیند  74های  پژوهشگران نشان داد که در طراحی الگوی توسعه آموزش عالی و بررسی میزان تأثیرگذاری مؤلفه

. سبت به دیگر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارنداجتماعی و جغرافیایی ن-فرهنگی، سازمانی -سه عامل مدیریتی، توسعه

 را جوامع کیفیت تأثیر حکمرانی خوب بر فرآیندهای توسعه و ارتقای، های انجام شده در سطح جهان نیز نگاهی به پژوهش

 . دهد می نشان

بنیان در شرق  دانشنقش حاکمیت خوب در رشد اقتصاد "در پژوهشی با عنوان ( 6472) 7در این راستا چندرا و یوکویاما

گذاری  سعی کردند تأثیر حاکمیت خوب بر جذب سرمایه، "( نظیر ژاپن مالزی و چین) آسیا و کشورهای تازه صنعتی شده

های حکمرانی  آنها چنین نتیجه گرفتند که شاخص. بنیان را توضیح دهند مستقیم خارجی در راستای ترویج اقتصاد دانش

بنیان در کشورهای منتخب تأثیر مثبت  گذار خارجی در بهبود و ارتقای اقتصاد دانش سرمایهخوب و نقش آنها در جذب 

 . دارد

 "شکاف ذهنی در آموزش: بنیان جهانی حکمرانی در اقتصاد دانش"در پژوهش خود با عنوان ، (6475) 6ارنست وهارت

وب نهادی ناکافی برای حمایت و تنظیم آن بنیان جهانی و چارچ عنوان نموده که شکاف رو به گسترش میان اقتصاد دانش

تواند منافع بالقوه را به خطر اندازد و همچنین منجر به کم شدن  شکاف موجود می، به نظر این پژوهشگران. وجود دارد

این پژوهشگران رابطه نامتقارن میان راهبردهای شرکتی ، همچنین. بنیان جهانی شود سرعت رشد و حتی توقف اقتصاد دانش

نوبه خود عاملی در راستای ایجاد شکاف میان  به، اند که این موضوع هم های دولت را مورد بحث قرار داده استو سی

 چارچوب یک ارائه" با عنوان تحقیقی در( 6477) 5عالوه بر این دوبین و همکاران. حکمرانی و اقتصاد دانش بنیان است

 تحلیل برای یکپارچه مفهومی چارچوب یک "بین کشورها در عالی آموزش های نظام حکمرانی مقایسه برای تحلیلی

                                                       
1 Chandra & Yokoyama 

2 Ernst & Hart 

3 Dobbins et al 
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 کشورها در را عالی آموزش های نظام تغییرات سیر توان می آن طریق از که اند ارائه داده عالی آموزش حکمرانی های نظام

 به توجه با، عالی حکمرانی آموزش های نظام مقایسه و بررسی برای عینی تجربی های شاخص پژوهش این در. مقایسه نمود

 محور بازار و الگوی دانشگاه خودکنترلی الگوی، کنترل دولتی الگوی قالب در، عالی آموزش حکمرانی گانه سه الگوهای

 . است شده  ارائه

 گیریبحث و نتیجه   

. نماید های یک کشور را تعیین می یکی از عناصر کلیدی است که عملکرد نظام آموزش عالی و دانشگاه، حکمرانی

محیط رقابتی ، بینش راهبردی، دهنده چهارچوب نظم، رهبری، هایی نظیر استقالل دانشگاهی حکمرانی خوب شامل ویژگی

متأثر از رشد ، توان گفت که رشد فزاینده توجه به مفهوم حکمرانی در آموزش عالی می. باشد و فرهنگ سازمانی می

حکمرانی دانشگاهی بر قوانین و سازوکارهایی . ح جهان استی مرتبط با آن در سطها توجه آموزش عالی و سازمان قابل

در محیط آموزش . گذارند تأکید دارد که از طریق آنها ذینفعان متعدد دانشگاهی بر روی تصمیمات اتخاذشده تأثیر می

که  ها و مقرراتی اشاره دارد سیاست، این نوع حکمرانی به اعمال رسمی و غیررسمی قدرت در چارچوب قوانین، عالی

تحت لوای قانون ، اندرکاران مختلف دانشگاهی است و این بازیگران متعدد دانشگاهی های دست بیانگر حقوق و مسئولیت

 آموزش در حکمرانی انواع گوناگون از ای آموزنده بسیار های بندی دسته اخیراً برخی نویسندگان. با هم در تعامل هستند

نظر گرفتن  در. اند داده خاص ارائه های جنبه برای را هائی  سنخ شناسی، دانشمندان سایر درحالی که. اند داده ارائه عالی

شود تا فرایند بهبود نظام آموزش عالی  راهبردهای داخلی هر کشور و تلفیق مناسب این راهبردها با بافت کشور سبب می

وهای ارائه شده جهت حکمرانی در دهنده این موضوع است که الگ برسی مطالعات گذشته نشان. متمایز و متفاوت باشد

بطوریکه اندیشمندان نقدهای . باشند و از کارآمدی الزم برخوردار نیستند های بسیاری می آموزش عالی دارای کاستی

ها  و پاسخگویی دانشگاه کیفیت ارزیابی برای نامناسبی های از شاخص، ها اغلب این نظام. اند بسیاری به این آنها وارد داشته

 منظور به، مختلف های شاخص عالوه بر این ترکیب. اند داشته توجه دسترس در و کمی های داده به و بیشتر کرده استفاده

، تعیین الگوی مناسب حکمرانی فرایند در چرا که گاهی اوقات، قرار گرفته است نقد مورد نهایی نتیجه یک دستیابی به

آنچه . شده و وزن دهی درستی صورت نگرفته است کم یا جهت زیاد بی، مختلف های حوزه در خاص شاخص یک وزن

تواند تنها برمبنای یک عامل صورت گیرد بلکه الزم است مجموعه  ها و الگوها نمی مسلم است این است که این ارزیابی

ه گرفت از بررسی مطالعات پیشین نتیج. عوامل مربوط به این مسأله تا حد امکان شناسایی شده و در قالب مدلی ارائه گردند

، اند شده ها و مراکز آموزش عالی تا به امروز مطرح های متنوع و گاهی متضادی در خصوص حکمرانی دانشگاه که دیدگاه

ها به  کارگیری نگرشی در جهت ترکیب مزایای هریک از روش وان با توجه به مزایای هریک از الگوها و بهت می که

 . ت یافتراهبردهایی بدیع و نوآورانه در این زمینه دس

 منابع
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