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 دهیچک

و  اقتصیادی توسیهه علمیی، تضیمین هیدف بیا نظام آموزشیی یک در گوپاسخ و شفاف مدیریت خوب، حکمرانی

 و ارائیه مفهیوم بیر ایین تکییه بیا بیرآن اسیت، گییرد  نظیام آموزشیی همیواره صیور  می پایدار و عادالنه اجتماعی

از  تهریفیی بیا ارائیه حاضر پژوهش  بیابد نفهان میان ذی در خود برای مستحکم جایگاهی بتواند آن های شاخص

های حیاکم در حکمرانیی آمیوز   و ضیمن ارائیه آسیی  پرداختیه آن های مؤلفیهو   ها شاخص بیان به این مفهوم

ها و اعمیال صیحیح حکمرانیی خیوب در نظیام  عالی ایران و بررسی آثار آن، به ارائیه راهکارهیایی بیرای رفیی آسیی 

های  تفسییری از وضیهیت آسیی -توان کاربردی؛ از نیو  فراتحلیلیی می را حاضر آموزشی پرداخته است  پژوهش

مضیمون و  تحلیی  رو  از ای و اسیاادی کمرانی آموز  عالی در ایران برشمرد  لذا ضیمن ماالهیه کتابنانیهح

تیوان بیا   می کیه اسیت ایین بییانگر پیژوهش های یافتیه  اسیتشیده اسیتفاده هیای علمیی گزار  تحلی  و تجزیه

عییالی اسییت و   آمییوز  حکمرانییی های فییراوان در سییاز آسییی  دار؛ کییه زمیاه شییااخت مسییائ  اساسییی و اولویییت

ها، راهکارها و پیشاهاداتی برای اعمال حکمرانی مالیوب در نظیام آموزشیی اییران  همچاین کشف روابط بین آن

 ارائه داد  
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Abstract: 

Good governance, transparent and accountable management in an educational system with the aim of 

ensuring a fair and sustainable scientific, economic and social development. The educational system always 

strives to find a strong place for itself among the stakeholders by relying on this concept and presenting its 

indicators. The present study provides a definition of this concept, expresses its indicators and components, 

and while presenting the prevailing harms in the governance of higher education in Iran and examining its 

effects, provides solutions to eliminate the harms and correct good governance in the education system. The 

present study can be applied; Enumerated a meta-analytical-interpretation of the situation of injuries in the 

governance of higher education in Iran. Therefore, while studying libraries and documents, the method of 

content analysis and analysis of scientific reports has been used. The research findings indicate that by 

recognizing the basic and priority issues; Which is the cause of many harms in the governance of higher 

education and also the discovery of relationships between them, solutions and suggestions for the 

implementation of good governance in the Iranian education system  
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 مقدمه

 از که جدید حال عین در و مهم مباحث از یکی

 شده، مارح توسهه ادبیا  در بهد به 1980 دهه

 به موضو ، این است؛ «3حکمرانی خوب»موضو  

 راستای در توسهه، حال در کشورهای در خصوص

 ای ویژه مدنی، جایگاه جامهه سازی نهادیاه و استقرار

 دست چگونگی خوب، حکمرانی محوری موضو   دارد

 ساز زمیاه بتواند که است حکومتی به یافتن

 نگاه، این در  باشد ساالر مردم و عادالنه ای توسهه

 دارد تفاو  قدر  اعمال و تسلط با حکمرانی ماهیت

 عوام  جمله از  شود می تلقی گری تاظیم نوعی و

 از مواردی توان می  را خوب حکمرانی نظریه پیدایش

 عملکرد تحول مالی، های بحران افزایش: قبی 

 در اقتصادی کشورهای عملکرد و جهانی اقتصاد

امروزه  ( Naqibi-Mofrad, 2010)برشمرد  گذار حال

ها در واکاش به تغييرا  سریی  سازمان توانایی

های مشتریان، از  گویی به خواستهمحيط و پاسخ

 ,Rfati aslآید )امتیازها به شمار می ترینمهم

Shamoradi, 2020نقش ها، (  تردیدی نیست که دانشگاه 

 و و کارآفرین انسانی کارآمد نیروی در تربیت مهمی

جامهه  های ن سازما و نهادها دیگر برای دانش تولید

 آموز  گذشته، هده دو طول دارند  در عهده را به

 و اقتصادی اجتماعی، نیازهای به پاسخ در عالی

-دانشگاه است  شده اساسی تغییرا  دچار آموزشی

 مواجه تغییر، مدیریت فرآیادهای با حاضر حال در ها

 (  Yáñez, Uruburu, Moreno, Lumbreras, 2019هستاد )

همکاری  و توسهه سازمان تهریف راستا این در

 و تغییر یافته اخیر های سال در دانشگاه از اقتصادی

 قال  در را ها دانشگاه 2017در سال  نهاد این

است:  کرده صور  تهریف این به نهادهایی

 کار انجام و تدریس برای آرامی مح  دیگر دانشگاه،»

اندیشیدن   و تفکر و مشنص سرعت یك با پژوهشی

بلکه   بود؛ گذشته قرن در که نیست گونهآن جهان، به
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 کس  دنبال به گر، ماالبه پیچیده، بزرگ، ها، دانشگاه

 مداوم و بیشتر گذاری سرمایه نیازماد رقابتی و وکار

از   یکی حکمرانی که جاآن (  ازTanzi, 2017) «هستاد

 زیادی تأثیر و است عالی آموز  هایجابه ترینمهم

 به طور دارد، پژوهشی و آموزشی هایبر فهالیت

 گرفته قرار تغییرا  این ای تحت تأثیر قاب  مالحظه

 آموز  در مااس  (  حکمرانی2018)هوانگ، است 

 اثربنشی همچون هایی شاخص از متأثر عالی

 به احترام حکمرانی، های اولویت رعایت مدیریت،

 قانون چارچوب در علمی آزادی و نهادی استقالل

   (Burns, 2007) است

 است که ابزاری عالی آموز  در حکمرانی

 رسمی صور  به عالی آموز  مؤسسا 

 جهان زیست شوند  امروزه می و مدیریت سازماندهی

 مشکال ، با وجود کرده است و تغییر دانشگاه،

 باید اخیر، دانشگاهیان تحوال  با منالفت و موانی

 داماه تهامال  و شک  درباره پیشرفت، مسیر در

بپردازند  گفتمان و بحث به دوباره ها، دانشگاه

(Yeganegi, Alvani, Memarzadeh, 2016 در  ) تصدی ایران 

 آموز  عمومی، آموز  های حوزه مربوط به امور

 واگذار وزارتنانه یك به پزشکی، هر یك آموز  و عالی

 دنیا کشورهای از در بسیاری که حالی در است؛ شده

 به باابراین، این گونه شود؛ نمی دیده تفکیکی چاین

-حکمرانی یک آموز ، ایران امر در که رسد می نظر

 از بسیاری الهل  بروز علت خود این و ندارد ای پارچه

با  حاضر پژوهش  شده است مسائ  و مشکال 

تصویری صحیح از  هارائ به دنبال رویکرد فراتحلیلی

 ههای حکمرانی آموز  عالی در ایران و ارائ آسی 

ها است؛ به این ماظور به   راهکارهای اصالح آسی 

گذاری و کشف روابط بین  بادی، اولویت دسته

پردازد و راهکارها و پیشاهادهایی برای ها می آسی 

اعمال حکمرانی مالوب در نظام آموزشی ایران ارائه  

 دهد   می
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  شااسی حکمرانیمفهوم

 4حکومت مهاای میان روشای تفاو  گذشته در

 نزدیک هم به مفهوم دو این و نبوده 5رانیحکم و

 هجامه هادار  هشیو به در واقی حکومت  است بوده

 مدیریت و امور هادار  هشیو به حکمرانی و سیاسی

(  Kjaer, 2008) است شده می مربوط اجتماعی مسائ 

 های دستگاه و اداری -سیاسی نهادهای حکومت،

 دار عهده که را نظامی و قضایی اجرایی، قانونگذاری،

 برآوردن و جامهه هادار  امایت، و نظم برقراری

گیرد؛   می بر در را هستاد شهروندان گوناگون نیازهای

 گیری، تصمیم فرآیادهای به حکمرانی که در حالی

 شهروندان و دولت روابط و قدر  کاربرد چگونگی

 نگاهی با اغل    حکمرانی(Sardarnia, 2009) دارد اشاره

 مراتبیسلسله ساتی قدر  نمودن محدود به جدید

 های تصمیم سوی به آن مسیر تغییر و( پایین-باال)

 هر از بیش حکمرانی هپدید واقی در  پردازد می جمهی

نیومایر   است قدر  از تمرکززدایی متوجه چیز

 آن در که داند می طریقی»را  حکمرانی (،2002)

 بر که کااد می اتناذ را تصمیماتی گذاران مشیخط

 حقوق تحقق تصمیما ، امکان  آن اساس

 تهریف ترین شود  شاید دقیق می فراهم شهروندی

این   جهانی حکمرانی کمیسیون گزار  در حکمرانی

 های ارز  از ای مجموعه حکمرانی»: باشد گونه

 امور که است و خصوصی فردی و نهادی عمومی

 ,Maidari, Kheirkhahanکاد ) می اداره را مردم مشترک

و  گیری، اجرا، نظار  تصمیم فرایاد حکمرانی ( 2004

 است و کارهایی ساز و شام  گیرد برمی در را ارزیابی

 را خود ماابی ها گروه و شهروندان هاآن طریق از که

 را خود اعمال و تههدا  را شان قانونی و حقوق دنبال

گذارند  می بحث به را نظرها کااد و اختالف می عملی

(Chibambo, 2003 ) 

 قوای همه کارکرد و تهام  نتیجه حکمرانی خوب

 در ویژهبه امروز دنیای در است  حکمرانی یک کشور

                                                                 
4
 Government

5
 Governance

 در مهم بسیار مباحث از نیافته توسهه کشورهای

 حکمرانی  رود شمار می به فقر کاهش های برنامه

 ها فرصت و برابری درآمد توزیی بهبود موج  خوب

 حکمرانی که شده ثابت اخیر های سال در و شود می

 و بیشتر باسوادی نرخ با و کمتر و میر با مرگ خوب

 پیش خوب حکمرانی  است همراه باالتر سرانه درآمد

 در حکمرانی  است سریی فقر کاهش برای الزم شرط

 ها دولت که خدماتی»از:  است عبار  کلی تهریف

بستری که  و محیط سازند می فراهم شهروندان برای

 به قادر شهروندان محیط آن در تا سازند می آماده

 در خوب ( حکمرانیMaidari, 2004) «باشاد فهالیت

 ها دولت توسط جامهه هادار  چگونگی به واقی

 پردازد  می

 

 خوب حکمرانی های و مؤلفه ابهاد، ارکان

 خوب حکمرانی برای توان نمی را واحدی الگوی

 حکمرانی اصلی رکن چهار اما کرد؛ ارائه و مهرفی

 :از اندعبار  خوب

 و هدایت هوظیف که دولت و عمومی بنش -1

 -2  دارد عهده به را قانون حاکمیت برقراری و راهبری

 اشتغال، ایجاد دار عهده که خصوصی های بنش

 به دو  کار را و کس  هوظیف و تجار  تولید، درآمد،

 ابراز فرصت هکااد فراهم که مدنی هجامه -3  دارند

 های سازمان  -4  است شهروندان و مردم وجود

 اعمال و سازماندهی بسیج، هوظیف که محلی

 دارند  عهده به را بومی های فرهاگ

 خوب حکمرانی برای اصلی بهد شش جهانی بانک

 شام  گوییو پاسخ بیان ( آزادی1): است کرده تهریف

 ( اثربنشی2و ثبا  سیاسی؛ ) مدنی هایآزادی

 و کیفیت گذاری مشی خط کیفیت شام  حکومت

قانونی؛  اجبارهای ( فقدان3عمومی؛ ) خدما  هارائ

 مالکیت؛ حقوق از حمایت شام  قانونی ( قواعد4)

(  6فساد؛ ) وکاترل قضاییه هقو درونی ( انسجام5)

 حکمرانی های ویژگی و ابهاد  گوپاسخ اداری نظام
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 متحد مل  هتوسه برنامه گزار  اساس بر خوب

 :است شده بادیطبقه (1) جدول ماابق

 

 خوب حکمرانی های ویژگی و اصول (:1) جدول

 حکمرانی گانهپاج اصول
 اصول قال  در متحد مل  هتوسه هبرنام اصول

 حکمرانی

 بیان وآزادی مشروعیت

 مسیر و جهت

 عملکرد

 گوییپاسخ

 عدالت

 و اجما  توافق به مشارکت؛ تمای 

 انسانی، فرهاگی هتوسه شام  استراتژیک انداز چشم

 و اجتماعی

ومردم؛  سهامداران برابر در نهادها مسئولیت

 وکارایی اثربنشی

 سهامداران؛ شفافیت به و مردم به گوییپاسخ

 قانون برابری؛ رعایت
 

 عالی  آموز  حکمرانی

 که است ابزاری عالی آموز  در حکمرانی

 رسمی صور  به عالی آموز  مؤسسا 

 که است ای شیوه شوند؛ می مدیریت و سازماندهی

 مااس  کااد  حکمرانی می فهالیت آن در ها دانشگاه

 همچون هایی شاخص از متأثر عالی آموز  در

 حکمرانی، های اولویت رعایت مدیریت، اثربنشی

 چارچوب در علمی آزادی و نهادی استقالل به احترام

 بر عالی آموز  حکمرانی  (Burns, 2017) است قانون

 ها،آن از طریق که دارد تأکید ساز و کارهایی و قوانین

 تصمیما  روی بر عالی آموز  متهدد نفهان ذی

 عالی، آموز  محیط در  گذارند می تأثیر اتناذ شده

 قدر  غیررسمی و رسمی به اعمال حکمرانی نو  این

 دارد اشاره و مقرراتی ها سیاست قوانین، چارچوب در

اندرکاران   دست های مسئولیت و حقوق بیانگر که

 متهدد، بازیگران این و است عالی آموز  منتلف

هستاد  تهام  در با هم قانون لوای تحت

(Marginson, 2013)6  سیاست حکمرانی، دل درگذاری 

 حکمرانی هشیو تابی گذاریسیاست و هست هم

 با عالی آموز  در گذاریواقی سیاست است؛ در

 ,Ahmadi Rezaei) گیرد می صور  حکمرانی رویکرد

Maleki, 2015 )  

 

                                                                 
 Marginson, 20136

 عالی در آموز  حکمرانی الگوهای انوا 

 هپدید درک دانشمادان هدف اخیر، های در سال

 نقاط از یکی است؛ بوده آن و تغییرا  عالی آموز 

 تهادل و نهادی های به ریشه مکرر در توجه شرو 

کالرک  مدرن، مثلث عالی آموز  های نظام در قدر 

 هومبولتی دولتی، الگوی کاترل الگوی میان که است

 محور بازار الگوی حکمرانی دانشگاهیان و خود از

(  2003شود )نیو،  می قائ  تمایز انگلیسی – آمریکایی

 و هماهاگی کاترل، الگو، این در  -ل آ ایده نو  الگوی

 و دانشگاه استادان دولت، ساح سه میان استقالل

 ,Fathallah  )است شده توزیی دانشگاهی مدیران

Yamani, Sabbaghian, Farasatkhah, Qazi Tabatabai, 2014)  

 عاوان به ها دانشگاه الگو این در  -گرا دولت الگوی

 و شوند می اداره دولت نظر زیر که هستاد نهادهایی

 به دولت  شود می اعاا ها دانشگاه به کمی استقالل

 آموز  از ای عمده قسمت یا همه مستقیم صور 

 نگهبان را یك نقش دولت   کاد می هماهاگ را عالی

 این در  -محور بازار (  الگوی2004کاد )نیو،  می بازی

 های شرکت عاوان به که زمانی ها دانشگاه الگو،

 جهانی یا ای مااقه بازارهای در و داخ  در اقتصادی

  برخوردارند بیشتری اثربنشی از کااد، می عم 

 سازمانی اصول عاوان به کارآفریای های تاکتیك

 ,Clark, 1998, Felt)شوند  می گرفته نظر در قانونی

2003)  

 

 ایران در عالی آموز  حکمرانی های آسی 

 همؤلف دو دارای دانشگاهی محیط در حکمرانی

 ایاجا در بیرونی حکمرانی  است بیرونی و درونی

 گذارانو سیاست بازیگران نقش ایفای بر مشتم 

از   ها دانشگاه روی بر هاتأثیر آن و دانشگاه بیرونی

 از  است دانشگاهی شوراهای و حاکمه هیئت طریق

 هبه واسا دانشگاه درونی دیگر حکمرانی طرف

  هیئت اقتدار اعضای و ها مسئولیت و ها نقش

 ,Ghorchian, Rezaei) شود می شااخته مدیران و علمی
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Ahmadi, 2014پژوهش در( 1397)متوسلی  و (  روشن 

 حکمرانی موجبا  ایران در نشان دادند که خود

 درون عوام » :از اندعبار  علوم وزار  در نامالوب

نفهان،   ذی ماشأ با وزارتی، عوام  برون وزارتی، ابهاد

های یافته«  علم هو بما علم مازلت و ارج فقدان

مشنص  ( 1393) مرجانی و سرشت رحمان روحانی،

 کلی بهد دو در کشور دانشگاهی حکمرانی»کرد: 

 حکمرانی  «است ارزیابی قاب  بیرونی، و درونی

 بیرونی، و حکمرانی داخلی نفهان ذی حقوق به درونی،

-یک حکمرانی  است متمرکز بیرونی نفهان ذی به

 مؤلفه سه حداق  شام  دانشگاهی جامی و پارچه

 یا کار و کس  حکمرانی آکادمیک، حکمرانی کلیدی

 به چهچاان  است سازمانی یا اداری حکمرانی و مالی

 حکمرانی گردد، مبذول الزم توجه مؤلفه سه هر

 خواهد ایجاد دانشگاهی جامی و پارچهیک مالوب،

 پژوهش در( 1393)رضایی  احمدی و قورچیان   شد

 به دستیابی برای که یافتاد دست نتیجه این به

 حکمرانی نظام تغییر جهانی، تراز های دانشگاه

 عالی آموز  نظام( اداره کردن و گذاریسیاست)

 مهم این اجرای برای  گیرد قرار توجه مورد باید ایران

 در که ها دانشگاه سازمانی استقالل موضو  بایستی

 شورای مجلس تصوی  به توسهه چهارم قانون

 و مقدم باقری  آورد در اجرا به را است رسیده اسالمی

 بنشیانسجام فقدان»: کردند عاوان( 1397)احمدی 

 گذاریسیاست در ساختاری موانی افقی، و عمودی

 و بیرونی و درونی حکمرانی تقاب  عالی، آموز 

 که هستاد هایی اطالعاتی، آسی  پایگاه فقدان

 کرده مواجه مشک  با را عالی آموز  حکمرانی

   «است

عرصه را شام :  7( 1397فرد )جوادی و دانایی

 عرصه های نظام، آسی  کلیت عرصه های آسی »

 های گذاری، آسی  سیاست عرصه های درونداد، آسی 

مجریان،  عرصه های مدیریت، آسی  عرصه

« بازداد عرصه های و آسی  برونداد عرصه های آسی 

 هر عرصه های آسی  ترینمهم شااسایی کردند و

 و ها ( چالش1397مشنص شد  نمکی ) آسی 

عالی کشور  آموز  های ترین چالشراهکارها، مهم

 عالی آموز  نظام نبودن محورپرداخت را جامهه

 نیاز با متااس  آموختگان دانش تربیت ایران، عدم

 محصول شده تمام قیمت بودن کار، باال بازار

 هها، توسه دانشگاه کردن عم  ای ها، جزیره دانشگاه

 و توسهه الگوی به توجه بدون ها، دانشگاه هروی بی

تکمیلی،  تحصیال  در تهادل سرزمین، عدم آمایش

 ارتقای هنحو دانشجویان، اشکال بهدی تک تربیت

 نظام جدی آفریای نقش علمی و عدم هیئت اعضای

 کاد  شریهتی کشور عاوان می تولید در عالی آموز 

 نظار ، افول کّمی، ضهف هرویبی ( رشد1397نیاسر )

استادان،   انگیزگی آموختگان، بیدانش توانمادی

 عدم و دانشگاه با آموختگان دانش ارتباط گسستگی

 و ها واقهیت با باالدستی اسااد های شاخص تاابق

 های ترین چالشجاری را از جمله مهم های سیاست

(،  1397عالی کشور برشمرده است  مهدوی ) آموز 

شااسی حکمرانی نظام آموز  عالی  در بیان آسی 

آیا آموز  عالی در ایران از  »با طرح این سؤال که 

ی برخوردار اقتصاد هکارکردهای الزم در جهت توسه

های مهم این حوزه  ها و آسی  به چالش «است؟

های عملکرد آموز   پرداخت؛ وی در ابتدا، شاخص

عالی را مورد ماالهه و بررسی قرار داد  براساس  

ایران در   ههای حاص ، مشنص است که رتب داده

دانش، نامااس  است و   هحوز  هگان  4های  شاخص

موز  ها، نمایشگر عملکرد ضهیف آ این شاخص

( نمایش  2ها در جدول ) عالی در ایران است؛ شاخص

 داده شده است 

 2018و  2017(: رتبه علمی ایران در سال 2جدول )

 رتبه ایران شاخص

 (2017کشور )  14۵در میان   122 جذب دانش

 (2017کشور )  14۵در میان   123 اشاعه دانش

 (201۸کشور )  141در میان   126 التحصیالن مهار  فارغ

 (201۸کشور )  141در میان   12۸ تفکر انتقادی در آموز 
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( با طرح موضو  اصول بهیاه 1397طهرانچی )

های  حکمرانی نظام آموز  عالی به طرح چالش

 همسئلپیش روی نظام آموز  عالی ایران پرداخته و  

توجهی  اساسی ایران در حکمرانی آموز  عالی را بی

به ماهیت و روح حاکم بر آموز  عالی دانسته است 

سال پیش ساختاری را    ۸0که در کاد: این و عاوان می

ایم و  ها و کارکردهای آن وارد کرده فرض بدون پیش

ایم،  توجه بوده روح حاکم بر آن بیو  به ماهیت

وز  عالی ایجاد کرده هایی را برای نظام آم چالش

شام :  « حکمرانی»دهد:  است  طهرانچی ادامه می

ها،   ها، ابهاد، راباه لفهؤها، م ها، الیه )ساحت چیستی

ها،  )پارادایم، مکات ، رویکرد، نظریه مبانیگران(؛  کاش

 و چگونگیها(؛  شااسی، اهداف، گزاره رو 

ها، ابزار،   ها، قال  ریزی گذاری، برنامه )سیاست

است   ها، قوانین(  ها، مدیریت ها، نظام ریفااو

ها صرفاً به  مسئله این است که با کپی کردن

ایم و دستاوردها صرفاً ماحصر   ها وارد شده چگونگی

های   در تکاولوژی نیست و آثار و پیامدهایی در حیاه

زیست، سالمت، دفا  و امایت، فرهاگ،  محیط

م اثر  آموز  عالی در قرن بیست و     دارد  اقتصاد

بر سه حوزه « علم و فرهاگ )همراه با هم(»متقاب  

است؛ لکن در  « اجتماعی»و « فااوری»، «اقتصادی»

اند    قرن بیست و یکم این سه حوزه در هم ادغام شده

در ایران متأسفانه، هر سه حوزه با مشکالتی مواجه 

اقتصادی با نفت و سلاه  هدر حوز است   

اجتماعی  هوز در ح  مواجه هستیم؛ها   چیواردا 

فااوری   هایم؛ تاها در حوز  رویکردی انفهالی پیشه کرده

علم و  »ایم  از  رسیدههایی  است که به پیشرفت

« علم»و تاها   ایموانهادهرا « فرهاگ»، «فرهاگ

های ساختاری  مورد توجه بوده است  در آسی 

های زبانی نیز اهمیت بسیاری دارد؛ به طور   بحث

، یکی از «آموز »به  Educationمثال ترجمه 

اشتباها  زبانی ما در برخورد با واردا  آموز  عالی 

در حالی که این مفهوم، مفاهیمی چون   است؛

سوزنچی    را نیز در خود دارد « پرور »و « تربیت»

ترین (، ساختارهای موازی را از مهم1397کاشانی )

کاد و   های نظام آموز  عالی عاوان می چالش

هایی دارد که هیچ   حا  هزیاهمهتقد است این اصال 

نهادی حاضر به پرداخت آن نیست  سوزنچی کاشانی  

ها و  کاری همه متوجه موازی»کاد:  تأکید می

و مرج ساختاری هستاد؛ اما   های ناشی از هرج آسی 

حاضر به ایفای نقش در اصالح این ساختار مهیوب  

(، تهدد و تکثر مراکز آموز  1397نایبی )«  !نیستاد

های  ترین آسی و دانشجویان در ایران را از مهمعالی 

کاد  انتظاری مهتقد است:  آموز  عالی عاوان می

حکمرانی در آموز  عالی یا حکمرانی دانش »

ای از حکمرانی در ساح کالن است  او با   زیرمؤلفه

چاور باید حکمرانی  »طرح این سؤال اساسی که: 

د: دار  اظهار می« کایم که ماجر به توسهه شود؟

توسهه پیامد اکوسیستم توسهه است و »

ای مرک  از بازیگرانی  اکوسیستم توسهه به مجموعه

های خرد   شود که شام  اکوسیستم اطالق می

متهدد از جمله اکوسیستم دانش است  شورای 

عالی انقالب فرهاگی، شورای عتف، مهاونت علم و  

ها،  فااوری، وزار  علوم، وزار  بهداشت، دانشگاه

های علمی و      ها، انجمن ا، فرهاگستانه پارک

بوم دانش هستاد؛ این بازیگران   بازیگران این زیست

بوم دانش در ایران را شک    که اجزا و عااصر زیست

هایی هستاد؛ به طور مثال  دهاد، دارای نارسایی می

روابط شورای عالی انقالب فرهاگی و شورای عتف یا 

جمهوری با روابط مهاونت علم و فااوری ریاست 

وزار  علوم یا روابط وزار  علوم و وزار  بهداشت و 

ذاکر صالحی «  خوبی تهریف نشده استغیره به

زدگی را آفت حکمرانی آموز  عالی  ( سیاست1397)

کار حکمرانی را صرفاً »عاوان کرده و مهتقد است: 

داند  وی مهتقد  حفاظت از ساخت دانشگاه نمی

کمرانی قرار دارد و ح هآفریای در حیا است؛ ساخت

ها و   نقشاز   حفاظت از فلسفه و فرهاگ دانشگاه
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کارکردهای حکمرانی آکادمیک است  حکمرانی 

آکادمیک حکمرانی دانش است، حکمرانی دانشمادان 

ای از حکمرانی   باابراین شهبه بر دانشمادان است؛

ذاکر صالحی با اشاره به    «سیاسی نیست

های جمهیت   اییموضوعاتی ماناد: تغییرا  و پوی

در تکاولوژی و ظهور حکمرانی  ، تغییرا   7دانشجویی

ماالبه سابقه   افزایش بیها،  دیجیتال در دانشگاه

برای شفافیت و مشارکت، افزایش سهامداران  

ها )در ایران  پردازان و خانواده ویژه شهریهدانشگاه به

دهاد( و نارکارآمدی   درصد دانشجویان شهریه می  ۸6

عاوان الگوی قدیمی و پرچالش  هیئت اماا به

حکمرانی دانشگاه؛ ضرور  تحول در حکمرانی  

 از ای خالصه«  داند دانشگاهی ایران را مضاعف می

 مبانی نظری در که عالی های حکمرانی آموز  آسی 

 ارائه (3) جدول شده، در پرداخته هاآن به پژوهش

 :است شده

 

 با توجه به مرور اساادی -ک نگاه های حکمرانی آموز  عالی در ی (: آسی 3جدول )

 مابی آسی  )شاخص(

 دانشگاهی کارکاان زیاد ای حرفه استقالل

 ( 2017) دی 

 ای گیری سلیقه تصمیم

 زدگی آموز  عالی سیاست
 و راویات جوگبلو ، چو،

 (2017) ووکاسویک

 حکمرانی های توجهی به شاخصکم

 المللی بین های سیاست توجهی به استقرارکم (201۵) زمان

 گوییتوجهی به پاسخکم

 وزارتی درون عوام 

 (1397) متوسلی و روشن

 وزارتی برون ابهاد

 نفهان ذی ماشأ با عوام 

 علم هو بما علم مازلت و ارج فقدان

 آکادمیک توجهی به حکمرانیکم

 مرجانی و سرشت رحمان روحانی،

(1393) 
 سازمانی یا اداری توجهی به حکمرانیکم

 مالی یا کار و کس  توجهی به حکمرانیکم

                                                                 
 student body7

 مابی آسی  )شاخص(

 در آموز  عالی توجهی به سیاستگذاریکم

 ( 1393)رضایی احمدی و قورچیان

 ها دانشگاه سازمانی توجهی به استقاللکم

 افقی آموز  و عمودی بنشی انسجام فقدان

 عالی

 احمدی حسن و مقدم باقری ناصر

(1397 ) 

 عالی آموز  گزاریسیاست در ساختاری موانی

 عالی در آموز  بیرونی و درونی حکمرانی تقاب 

 عالی اطالعاتی آموز  پایگاه فقدان

 عالی آموز  نظام کلیت عرصه های آسی 

 فرددانایی حسن و جوادی مجتبی

(1397 ) 

 عالی درونداد آموز  عرصه های آسی 

 عالی گذاری آموز  سیاست عرصه های آسی 

 عالی مدیریت آموز  عرصه های آسی 

 عالی مجریان آموز  عرصه های آسی 

 عالی برونداد آموز  عرصه های آسی 

 عالی بازداد آموز  عرصه های آسی 

 ایران عالی آموز  نظام نبودن محورجامهه

 (1397) نمکی سهید

 بازار نیاز با متااس  آموختگان دانش تربیت عدم

 کار

 ها دانشگاه محصول شده تمام قیمت بودن باال

 ها دانشگاه کردن عم  ای جزیره

 الگوی به توجه بدون ها دانشگاه رویه بی هتوسه

 سرزمین آمایش و توسهه

 تکمیلی تحصیال  در تهادل عدم

 دانشجویان بهدی تک تربیت

 علمی هیئت اعضای ارتقای هنحو اشکال

 در عالی آموز  نظام جدی آفریای نقش عدم

 کشور تولید

 نظار  ضهف کّمی، هرویبی رشد

 ( 1397) نیاسر شریهتی مجتبی

 آموختگان دانش توانمادی افول

 استادان انگیزگی بی

 دانشگاه با آموختگان دانش ارتباط گسستگی

 با باالدستی اسااد های شاخص تاابق عدم

 جاری های سیاست و ها واقهیت

 (1397)مهدوی ابوالقاسم عالی آموز  نظام ضهف
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 مابی آسی  )شاخص(

 اقتصادی نظام ضهف

 آموز  بر حاکم روح و ماهیت به توجهی بی

 عالی )فرهاگ بومی(
 ( 1397)طهرانچی محمدمهدی

 عالی آموز  موازی در ساختارهای

 (1397)کاشانی سوزنچی ابراهیم

 عالی ساختاری در آموز  مرج و  هرج

 دانشجویان و عالی آموز  مراکز تکثر و تهدد

 ایران در
 (1397)نایبی  محمدمهدی

 جهت در حکمرانی و توسهه توجهی بهکم

 توسهه
 ( 13۸۵)انتظاری  یهقوب

 (1397) صالحی ذاکر غالمرضا عالی آموز  زدگی سیاست

 

 رو  تحقیق

پژوهش حاضر درصدد به دست آوردن شااختی 

جانبه از حکمرانی در نظام آموز  عالی  ژرف و همه

 و مسائ  مربوط به آن است؛ باابراین در اینایران 

 استفاده تحقیق رویکردی کیفی حاکم و رو  مقاله

 نتایج هرو  فراتحلي ، مقایس بر مبتای شده

 اطالعا  تحلی  و گردآوری دیگران، است  تحقیقا 

پیرامون موضو  حکمرانی  ماالها  پژوهشگران از

در  آموز  عالی در ایران مورد توجه قرار گرفت و  

ها و مقاال    نهایت تحلیلی مجدد از پژوهش

ساله    10 هاساس در یک دور  بر این محققان ارائه شد؛

های تنصصی و   ها و نشست مقاال ، پژوهش

حکمرانی آموز   همصاحبه با ننبگان علمی حوز 

آماری  هآوری و تحلی  محتوا شد  جامه عالی جمی

نفر از محققان و   24این پژوهش، آراء و نظرا  

مورد نظر بود که پس از    هگران در حوز ژوهشپ

ها در   بادی محتوایی آن تفصیلی آن، دسته همااله

دستور کار قرار گرفت و با رویکردی استقرایی، 

های جزئی مشابه با هم ترکی  و فراوانی  آسی 

های  های مشابهت و عرصه آماری آن در حوزه

ها، به صور  ریاضی و آماری تحلی    ساز آسی  زمیاه

کارگیری شیوه تفسیر تحلیلی،  شد  در نهایت با به

های  های گذشته و داده های حاص  از پژوهش داده

ها، مورد بررسی قرار   آماری و ریاضی حاص  از آسی 

های به دست آمده تفسیر شد    گرفت و تحلی 

 از:  اندعبار  تم تحلی  مراح 

 و عمق با محقق کهاین برای :ها داده با آشاایی  1

 تا که است الزم شود، آشاا ها داده تره محتواییگس

 ور غوطه  سازد ور غوطه هاآن را در خود ای اندازه

 ها داده مکرر بازخوانی مهموالً شام  ها داده در شدن

 و مهانی وجویها )جست داده فهاالنه خواندن و

 مرحله این :اولیه کدهای ایجاد  2  است الگوها(

 از یکی کدها هاست؛داده  از اولیه کدهای ایجاد شام 

 برای که کاادمهرفی می را هاداده هایویژگی

 وجویجست  3  رسدمی نظر به جال تحلیلگر

در   منتلف کدهای بادی دسته شام  که: مفاهیم

های   داده خالصه همه کردن مرت  و مفاهیم قال 

  4  است مشنص مفاهیم قال  در شده کدگذاری

و   بازبیای مرحلة دو شام  :فرعی های تم گیری شک 

 ساح در بازبیای اول مرحلة  هاست تم هتصفی

 دوم مرحلة در و است شده های کدگذاری خالصه

 نظر در ها داده با مجموعه راباه در ها تم اعتبار

 :اصلی های تم نامگذاری و تهریف  5  شود می گرفته

 ارائه تحلی  برای که را هایی محقق تم مرحله، این در

 هاآن مجدد به بازبیای و کادمی تهریف داده،

 را تحلی  هاآن داخ  های داده سپس پردازد؛ می

 تحلی  شام  مرحله این :گزار  هتهی  6  کاد می

  است نگار  گزار  و پایانی

 شااسایی مفاهیم از هایی مثال حاوی 5 جدول

 که است پژوهش نمونة یك شدة متن پیاده از شده

 چاین است؛ شده بادی دسته های فرعی تم قال  در

 صور  در و شد انجام ها پژوهش ههم برای کاری

 متن در مشابه با مضامین هایی بنش وجود

 اختصاص کدهای قبلی همان از قبلی، های پژوهش

شد؛   استفاده هاآن نشانگر به عاوان شده داده

 شده شااسایی فرعی های تم تمامی براساس سپس
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 که شد انجام تریکلی بادیدسته ک  تحقیق، در

 نتایج ادامه، در شد؛ اصلی هایتم به شااسایی ماجر

 شود می ارائه این فرآیاد از حاص 

های حکمرانی آموزش عالی )مرور  (: مفاهیم شناسایی شده از جدول آسیب4جدول )

 اسنادی(

 شااسه
های   های جزئی )تم آسی 

 فرعی(

سازی آسی    مفهوم

 کلی )تم اصلی(
 فراوانی عرصه

01 

ای زیاد   استقالل حرفه

 کارکاان دانشگاهی

 ههای عرص آسی 

 مجریان آموز  عالی
 4 فردی

 ای گیری سلیقه تصمیم

های عرصه  آسی 

 مدیریت آموز  عالی

های عرصه  آسی 

 مجریان آموز  عالی

02 

توجهی به استقرار  کم

 المللی های بین سیاست

توجهی به  کم

های  شاخص

 حکمرانی

 3 حاکمیت
توجهی به حکمرانی کم

 آکادمیک

توجهی به حکمرانی کم

 اداری یا سازمانی

 های تحقیق یافته

از گردآوری هدفماد آرا و   پس پژوهش این در

 هعلمی در حوز  همحقق، پژوهشگر و چهر  24نظرا  

 اشبا  های حکمرانی در نظام آموز  عالی به آسی 

 جدیدی مال  بهدی های در بررسی و رسید نظری

های حاصله از  بادی آسی جمی  نشد حاص 

های علمی تنصصی  ها، مقاال  و نشست پژوهش

(  3که در جدول )چااناشاره شده در ساور فوق آن

پوشانی  بادی و ارائه شده است، براساس هم دسته

بادی   های آسی  در دو قال  دسته مهاایی و عرصه

 48شده در قال  های احصاء   شد؛ بدین ترتی  مؤلفه

 سازی مفهوم15، (فرعی های تم) جزئی های آسی 

بادی شد که   دسته عرصه 4و  (اصلی تم) کلی آسی 

ارائه   2و 1( و نمودارهای 6و  5شرح آن در جداول )

 :شده است

 

 ها و مقاال  و فراوانی هر کدام پژوهشهای حکمرانی آموز  عالی در  (: بررسی همپوشانی مهاایی آسی 5جدول )
 

 فراوانی آسی  کلی )همپوشان( های جزیی مشابه آسی  شااسه

 ای زیاد کارکاان دانشگاهی استقالل حرفه 1

 6 های عرصه مجریان آموز  عالی آسی 

 ای گیری سلیقه تصمیم 1

 های عرصه مدیریت آموز  عالی آسی  1

 عالی های عرصه مجریان آموز  آسی  1

 انگیزگی استادان بی 1

 نفهان ذی ماشأ با عوام  1

 زدگی آموز  عالی سیاست 2

 2 زدگی آموز  عالی سیاست

 زدگی آموز  عالی سیاست 2

 های حکمرانی توجهی به شاخصکم 3

 ۵ های حکمرانی کم توجهی به شاخص

 توجهی به حکمرانی آکادمیککم 3

 اداری یا سازمانیتوجهی به حکمرانی کم 3

 توجهی به حکمرانی کس  و کار یا مالیکم 3

 توجهی به توسهه و حکمرانی در جهت توسههکم 3
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 فراوانی آسی  کلی )همپوشان( های جزیی مشابه آسی  شااسه

 المللی های بین توجهی به استقرار سیاستکم 4

 4 گزاری آموز  عالی های عرصه سیاست آسی 

 گزاری در آموز  عالیتوجهی به سیاستکم 4

 گزاری آموز  عالی سیاستهای عرصه   آسی  4

 های جاری ها و سیاست های اسااد باالدستی با واقهیت عدم تاابق شاخص 4

    

 1 گوییپاسخ به توجهیکم گوییپاسخ به توجهیکم ۵

 عوام  درون وزارتی 6

 10 کلیت نظام آموز  عالی  ههای عرص آسی 

 ابهاد برون وزارتی 6

 بیرونی در آموز  عالیتقاب  حکمرانی درونی و  6

 های عرصه کلیت نظام آموز  عالی آسی  6

 های عرصه درونداد آموز  عالی آسی  6

 ضهف نظام آموز  عالی 6

 ضهف نظام اقتصادی 6

 ها دانشگاه سازمانی استقالل به توجهیکم 6

 عالی آموز  افقی و عمودی بنشی انسجام فقدان 6

 ها کردن دانشگاهای عم    جزیره 6

 1 علم هو بما علم مازلت و ارج فقدان علم هو بما علم مازلت و ارج فقدان 7

 1 عالی آموز  اطالعاتی پایگاه فقدان عالی آموز  اطالعاتی پایگاه فقدان ۸

 1 عالی توجهی به ماهیت و روح حاکم بر آموز  بی توجهی به ماهیت و روح حاکم بر آموز  عالی )فرهاگ بومی( بی 9

 گزاری آموز  عالیموانی ساختاری در سیاست 10

 4 گزاری آموز  عالیموانی ساختاری در سیاست

 عدم تهادل در تحصیال  تکمیلی 10

 بهدی دانشجویان تربیت تک 10

 ارتقای اعضای هیئت علمی هاشکال نحو 10

 های عرصه برونداد آموز  عالی آسی  11

 4 برونداد آموز  عالی ههای عرص آسی 

 آموختگان متااس  با نیاز بازار کار عدم تربیت دانش 11

 ها باال بودن قیمت تمام شده محصول دانشگاه 11

 افول توانمادی دانش آموختگان 11

 1 محور نبودن نظام آموز  عالی ایرانجامهه محور نبودن نظام آموز  عالی ایرانجامهه 12

 ها بدون توجه به الگوی توسهه و آمایش سرزمین رویه دانشگاه بی هتوسه 13

 3 کّمی مراکز آموز  عالی  هرویرشد بی

 تهدد و تکثر مراکز آموز  عالی و دانشجویان در ایران 13
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 فراوانی آسی  کلی )همپوشان( های جزیی مشابه آسی  شااسه

 کّمی، ضهف نظار   هرویرشد بی 13

 آفریای جدی نظام آموز  عالی در تولید کشور عدم نقش 14

 آموختگان با دانشگاه گسستگی ارتباط دانش 14 3 عالی آموز  بازداد هعرص های آسی 

 عالی آموز  بازداد عرصه های آسی  14

 ساختارهای موازی در آموز  عالی 1۵

 2 ساختارهای موازی در آموز  عالی

 و مرج ساختاری در آموز  عالی  هرج 1۵

استنراج شده از جدول  های  براساس داده

های احصاء شده،   همپوشانی مهاایی آسی 

های کلیت نظام  شود که آسی  مشنص می

بهد  هآموزشی بیشترین فراوانی و در مرحل

های  های عرصه مجریان آموز  عالی و آسی  آسی 

های حکمرانی آموز   توجهی به شاخص ناشی از کم

های  بهگیرند  در رت های بهدی قرار می عالی در رتبه

عالی،  آموز  گزاری سیاست عرصه های بهد آسی 

 گزاریسیاست در ساختاری های ناشی از موانی آسی 

 آموز  دادبرون عرصه های عالی و آسی  آموز 

اند   عالی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده

عالی،  آموز  زدگی های مربوط به سیاست آسی 

 آموز  مراکز کّمی هرویبی رشد های ناشی از آسی 

عالی و  آموز  بازداد عرصه های عالی، آسی 

 آموز  در موازی ساختارهای های ناشی از آسی 

های شایی در نظام آموز  عالی  عالی نیز جزء آسی 

ها در حکمرانی  آیاد  کمترین آسی  به حساب می

گران، ناشی آموز  عالی به زعم محققان و پژوهش

گویی،  پاسخ به توجهیهای مرتبط با کم از آسی 

 پایگاه علم، فقدان هو بما علم مازلت و ارج فقدان

 روح و ماهیت به توجهی عالی، بی آموز  اطالعاتی

 نظام نبودن محورو جامهه عالی آموز  بر حاکم

 های آسی  ایران است  فراوانی عالی آموز 

محققان   آرای و مقاال  ها، پژوهش از شده استنراج

 خوبی نشان داده شده است ، به1در نمودار 

 

 ها، مقاال  و آراء محققان های استنراج شده از پژوهش (: فراوانی آسی 1نمودار )

بندی عرصه ها براساس دسته فراوانی آسی 

بادی و ارائه شده  ( دسته6)آسیب نیز در قالب جدول 

عرصه حاکمیتی،   4که مشنص است چااناست؛ آن

بادی در نظر   فردی، نظاما  و کارکردی در این دسته

6 

2 

5 

4 

1 

10 

1 1 1 

4 4 

1 

3 3 

2 

 آسی  های عرصه مجریان آموز  عالی

 سیاست زدگی آموز  عالی

 کم توجهی به شاخص های حکمرانی

آسی  های عرصه سیاست گذاری آموز  

 عالی

 کم توجهی به پاسنگویی

آسی  های عرصه کلیت نظام آموز  

 عالی
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هایی   گرفته شده است؛ به عبارتی آن دسته از آسی 

که ناشی از عملکرد افراد و کارکاان آموز  عالی 

های عرصه فردی، آن دسته از  است با عاوان آسی 

ناشی از کارکردهای آموز  عالی با عاوان ی هاآسی 

های مربوط به ساختار و   های کارکردی، آسی  آسی 

های نظاما  و  نظاما  آموز  عالی با عاوان آسی 

ها،   حاکمیت )قوانین، شاخص ههای حوز  آسی 

های حاکمیتی   ها و    ( با عاوان آسی  سیاست

 اند  بادی شده دسته

 براساس عالی آموز  حکمرانی های آسی 

به همراه نمودار نمایشگر   ها آسی  ساز زمیاه عرصه

( و  6موجد آسی  در قال  جدول )  هفراوانی عرص

 ( به شرح زیر ارائه شده است 2نمودار )

 

 و فراوانی هر کدامها و مقاال   ها در پژوهش ساز آسی  های حکمرانی آموز  عالی براساس عرصه زمیاه (: آسی 6جدول )

 فراوانی عرصه ها آسی  فراوانی عرصه ها آسی 

 زدگی آموز  عالی سیاست

 23 حاکمیتی

 ای زیاد کارکاان دانشگاهی استقالل حرفه

 مجریان

 )فردی(

7 

 ای گیری سلیقه تصمیم های حکمرانی توجهی به شاخصکم

 نفهان ماشأ ذیعوام  با  المللی های بین توجهی به استقرار سیاستکم

 های عرصه درونداد آموز  عالی آسی  توجهی به حکمرانی آکادمیککم

 های عرصه مدیریت آموز  عالی آسی  گزاری در آموز  عالیتوجهی به سیاستکم

 های عرصه مجریان آموز  عالی آسی  ها توجهی به استقالل سازمانی دانشگاهکم

 انگیزگی استادان بی بیرونی در آموز  عالیتقاب  حکمرانی درونی و 

 گوییتوجهی به پاسخکم های عرصه کلیت نظام آموز  عالی آسی 

 12 نظاما 

 عوام  درون وزارتی گزاری آموز  عالی های عرصه سیاست آسی 

 ابهاد برون وزارتی ها ای عم  کردن دانشگاه جزیره

ها بدون توجه به الگوی توسهه و  دانشگاه  هروی بی هتوسه

 آمایش سرزمین

 فقدان ارج و مازلت علم بما هو علم

 های عرصه برونداد آموز  عالی آسی 

 های عرصه بازداد آموز  عالی آسی  عدم تهادل در تحصیال  تکمیلی

 نبودن نظام آموز  عالی ایرانمحور  جامهه آفریای جدی نظام آموز  عالی در تولید کشور عدم نقش

 آموختگان متااس  با نیاز بازار کار عدم تربیت دانش رویه کّمی، ضهف نظار رشد بی

ها و   های اسااد باالدستی با واقهیت عدم تاابق شاخص

 های جاری سیاست

 ها باال بودن قیمت تمام شده محصول دانشگاه

 بهدی دانشجویان تربیت تک

 افول توانمادی دانش آموختگان نظام آموز  عالی  ضهف

 آموختگان با دانشگاه گسستگی ارتباط دانش ضهف نظام اقتصادی

 توجهی به حکمرانی اداری یا سازمانیکم توجهی به ماهیت و روح حاکم بر آموز  عالی  بی

 کس  و کار یا مالی  توجهی به حکمرانیکم ساختارهای موازی در آموز  عالی 6 کارکردی

 بنشی عمودی و افقی آموز  عالی فقدان انسجام و مرج ساختاری در آموز  عالی  هرج
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 گزاری آموز  عالیموانی ساختاری در سیاست تهدد و تکثر مراکز آموز  عالی و دانشجویان در ایران

 توجهی به توسهه و حکمرانی در جهت توسههکم

 اطالعاتی آموز  عالیفقدان پایگاه 

 ارتقای اعضای هیئت علمی هاشکال نحو

 

های حکمرانی آموز  عالی استنراج   ساز آسی  زمیاه ه(: فراوانی عرص2نمودار )

 ها، مقاال  و آرای محققان شده از پژوهش

 

 23حاکمیت با در برگیری  هحاکمیت: عرص

های  درصد آسی   48ساز و موجد  آسی ، زمیاه

حکمرانی آموز  عالی است  مواردی چون  

 به توجهیعالی، کم آموز  زدگی سیاست

 استقرار به توجهیحکمرانی، کم های شاخص

 حکمرانی به توجهی المللی، کم بین های سیاست

 آموز  در گزاریسیاست به توجهیآکادمیک، کم

ها،  دانشگاه سازمانی استقالل به توجهی عالی، کم

عالی،  آموز  در بیرونی و درونی حکمرانی تقاب 

 هروی بی هها، توسه دانشگاه کردن عم  ای جزیره

 آمایش و توسهه الگوی به توجه بدون ها دانشگاه

 با باالدستی اسااد های شاخص تاابق سرزمین، عدم

 نظام جاری، ضهف های سیاست و ها واقهیت

 به توجهی اقتصادی، بی نظام عالی، ضهف آموز 

 عالی، ساختارهای آموز  بر حاکم روح و ماهیت

 در ساختاری مرج و  عالی، هرج آموز  در موازی

 در حکمرانی و توسهه به توجهیعالی و کم آموز 

هایی است که   توسهه، همه و همه آسی  جهت

 باشد   ماتج از عرصه حاکمیتی می

آسی ،  12نظاما  با در برگیری   هنظاما : عرص

های حکمرانی  درصد آسی   25ساز و موجد  زمیاه

-پاسخ به توجهیآموز  عالی است؛ مواردی چون کم

-علم، جامهه هو بما علم مازلت و ارج گویی، فقدان

 تربیت ایران، عدم عالی آموز  نظام نبودن محور

 بودن بازار کار، باال نیاز با متااس  آموختگان دانش

 ها، تربیت دانشگاه محصول شده تمام قیمت

 دانش توانمادی دانشجویان، افول بهدی تک

 با آموختگان دانش ارتباط آموختگان و گسستگی

هایی است که ماتج از عرصه   دانشگاه؛ جزء آسی 

ها توجه کاید:  نظاما  است  به این نق  قول

 ما یهای نیست؛ محور جامهه ما عالی آموز »

 عبارتی به کایم؛ نمی تربیت را جامهه نیاز مورد نیروی

 تربیت نیرو جامهه واقهی مشکال  مباای بر

 ای شیشه دیوارهای پشت در ما دانشگاه  کایم نمی

   دارند فاصله جامهه با

 7فردی( با شمول   همجریان )حوز   همجریان: عرص

های  درصد آسی   15ساز و موجد  آسی ، زمیاه

 ردی چون استقاللحکمرانی آموز  عالی است  موا

 گیری دانشگاهی، تصمیم کارکاان زیاد ای حرفه

 های نفهان، آسی  ذی ماشأ با ای، عوام  سلیقه

 عرصه های عالی، آسی  آموز  مدیریت عرصه

استادان، جزء  انگیزگی عالی و بی آموز  مجریان

 هایی است که ماتج از عرصه فردی است   آسی 

آسی ،  6برگیری کارکرد: عرصه کارکردی با در 

های حکمرانی  درصد آسی   12ساز و موجد  زمیاه

 به توجهیآموز  عالی است  مواردی چون کم

 حکمرانی به توجهیسازمانی، کم یا اداری حکمرانی

 و عمودی بنشی انسجام مالی، فقدان یا کار و کس 

 سیاستگزاری در ساختاری عالی، موانی آموز  افقی

عالی و  آموز  اطالعاتی پایگاه عالی، فقدان آموز 

علمی؛ جزء  هیئت اعضای ارتقای هنحو اشکال

 هایی است که ماتج از عرصه کارکردی است   آسی 

حاکمیت، ساختارها و نظاما  را شک  داده و  

نظاما  بر افراد )مجریان( تأثیرگذار است؛ در عین 

های افراد(  ها و خالقیت حال مجریان )سالیق، گرایش

23,48% 

7,15% 

12,25% 

6,12% 

 کارکردی نظاما  فردی حاکمیتی
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خواهد بود  افراد )مجریان(  بر نظاما  مؤثر 

کارکردهای نظام آموز  عالی را رقم خواهاد زد، 

بدیهی است که کارکردها بر حاکمیت اثرگذار است و  

موفقیت یا عدم موفقیت آن، موج  تغییر در رفتار 

حاکمیت خواهد شد؛ هرچاد نو  حاکمیت مستقیماً 

بر فهالیت افراد و مجریان اثرگذار و نظاما  هم بر  

ت یا عدم کیفیت کارکرد آموز  عالی مؤثر کیفی

رغم  که مشنص است علیچااناست؛ باابراین آن

استقالل نسبی هر عرصه، این سیستم برخوردار از  

های آن بر هم تأثیر و  درهم تایدگی است و عرصه

 تأثر دارند 

 های حکمرانی آموز  عالی راهکارهای رفی آسی 

دست آمد،  چه در ساور گذشته به  با توجه به آن

ترین نقش برای ایجاد حکمرانی مالوب در  مهم

حاکمیت است؛ اتناذ  هنظام آموز  عالی، بر عهد

گذاری آن برای دستیابی   گیری دانشی و اولویت جهت

به پیشرفت روزافزون کشور، توجه به اکوسیستم 

سازی تحرک   المللی و هماهاگ توسهه در ساح بین

ر آن،  ها برای ایفای نقش مؤثر د دانشگاه

گزاری صحیح و ماابق برهویت و  سیاست

های دیای و ملی، احترام به اص  آزاداندیشی در   ارز 

سازی   پارچهمحیط و مجامی علمی و دانشگاهی، یک

ای عم  کردن  مدیریت آموز  عالی و پرهیز از جزیره

و ایجاد ساختارهای موازی، تأمین ماابی اقتصادی، 

و مواردی از این  اتناذ رویکرد کیفی به جای کّمی 

های حکمرانی آموز   تواند رافی آسی  دست، می

 عالی در ایران باشد  

مهتقدند: برای رفی  ( 1397) فرددانایی و جوادی

عالی، باید   آموز  گزاریسیاست در ساختاری موانی

 در گزاریسیاست و گذاری مشی خط متولی نهادهای

 طریق این از تا یابد کاهش کشور عالی آموز 

همچاین انتظاری  شود؛ بیشتر هاآن ربنشیاث

 ایجاد یا ادغام حذف،)نهادی  اصالح ،(1385)

 ها؛ افزایش دانشگاه ؛ استقالل(الزم ساختارهای

 بین مشارکت ها؛ افزایش دانشگاه بین رقابت

 شفافیت قانون؛ بهبود حاکمیت ها؛ ارتقای دانشگاه

 گوییپاسخ و بهبود ها دانشگاه های فهالیت

ترین راهکارهای استقرار  ها را به عاوان مهم دانشگاه

دهد  به  حکمرانی مالوب آموز  عالی پیشاهاد می

 راهکارهای رفی( 1397)متوسلی  و زعم روشن

 اصالح: از اندعبار  عالی آموز  حکمرانی های آسی 

 نفی ذی مقتضیا  با ماابق علوم وزار  قانون

 نفی ذی و خوب حکمرانی به باورمادی محوری،

 نهادهای ایجاد علوم، وزیر مهیار عاوان به محوری

 های تشک  آزادی شکایا ، پیگیر و خواهی تظلم قوی

 بسط و عالی آموز  خارجی و داخلی نفهان ذی

 میزهای ایجاد و مهااسازی و وگوییگفت فضاهای

 برنز،)  عالی آموز  نفهان ذی بین مشور  و فکر

 بر دانشگاهی مالوب مهتقد است حکمرانی  (2007

 حکمرانی، های اولویت رعایت و مدیریت اثربنشی

 در علمی آزادی و نهادی استقالل به احترام نظیر

 Afkhamiدارد؛ همچاین ) تأکید قانون،  چارچوب

Rouhani, Rahmani Seresht, Marjani, 2014بودن ( ، روشن 

 کارکاان کردن سهیم و گروهی کار   دانشگاه، رسالت

 در علمی هیئت اعضای ها، مشارکت گیری تصمیم در

 های علم را جلوه تولید گذاری مشیخط و مدیریت

اند    دانشگاهی عاوان کرده مالوب حکمرانی

 های ویژگی از( 1393)رضایی  احمدی و قورچیان

 فرهاگ بودن حاکم جهانی را تراز های دانشگاه

   داناد می ممتازی

ها و   گیری جهتها،  بدون تردید اصالح سیاست

سازی حکمرانی مالوب دانشگاهی در ساح  فرهاگ

حاکمیت، ماجر به اصالح ساختارها و نظاما  در 

نظام آموز  عالی خواهد شد، طراحی و ایجاد    هادار 

گویی و شفافیت نظام آموز  های پاسخ سامانه

و دانش،   بنشی به علم عالی، طراحی نظام مازلت

 آموز  نظام دنپذیرکر  طراحی فرآیادهای جامهه

 نگر برای بین و آیاده پیش هعالی، طراحی سامان



 و راهکارها ها  یبر آس یلیفراتحل  ران؛یدر ا  یآموز  عال یحکمران
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بازارکار،   نیاز با متااس  آموختگان دانش تربیت

طراحی نظام تربیتی مبتای بر هویت دیای و ملی در  

 بهدی چاد های آموز  محور برای تربیت کاار سامانه

دانشجویان و نظایر آن از جمله راهکارهای ناظر بر 

و نظاما  است که در صور  اصالح ساختار 

های حکمرانی  سازی آن، بسیاری از آسی  عملیاتی

 آموز  عالی در ایران رفی خواهد شد 

مجریان و کارگزاران نقش بسیار مهمی در به 

وجود آمدن حکمرانی مالوب آموز  عالی دارند  

سازی قوانین و نظاما   رکن حقیقی و اصلی در پیاده

ریزی شده را بدون   طرحهای   و دستیابی به مالوبیت

شک، عااصر انسانی و مجریان اعم از مدیران، اساتید 

و کارشااسان نظام آموز  عالی ایفا خواهاد کرد  

 جزئی الیافک از رفتار ای حرفه اگرچه استقالل

های   دانشگاهی است و این امر بروز خالقیت کارکاان

متهدد و انجام رسالت نظام آموز  عالی و دستیابی  

دار است؛ لکن همواره باید این  قیت را عهدهبه موف

ای،  اص  را در نظر گرفت که استقالل حرفه

گرایی مجریان در  شنصی و سلیقه گیری تصمیم

چارچوب نظاما  از پیش طراحی شده قاب  تهریف 

ها   است و هرگز به مهای تهایلی نظاما  و برنامه

سازی مجریان با  ننواهد بود؛ باابراین هماهاگ

ای )کوتاه، میان و بلاد مد (   های برنامه چارچوب

دار خواهد بود؛ در عین حال   موضوعی مهم و اولویت

بنشی به   توجه به مسائ  روحی و روانی، مازلت

های متاو  مجریان، از  مجریان و توجه به انگیزه

جمله راهکارهایی است که حکمرانی آموز  عالی را  

ت، موفق در دستیابی به اهداف خود و ایجاد مالوبی

ساالری  خواهد کرد؛ همچاین توجه به اص  شایسته

های زودهاگام و سیاسی مجریان  و پرهیز از جابجایی

متنصص،  و مسلط مدیریت و در حقیقت ثبا 

 اجرای قابلیت و افزایش مجریان را نفس به اعتماد

دهد   ارتقاء می را بلادمد  های مشی خط و ها برنامه

 در زدگی( را )سیاست سیاسی بدیهی است این امرجوّ 

  خواهد داد کاهش نظام آموز  عالی

توان به کارگیری   به عاوان راهکار اثربنش می

 را در این زمیاه پیشاهاد داد  ترکیبی حکمرانی مدل

 ها، شرکت علمی، هیئت از ترکیبی شام  مدل این

 مدل این عبارتی، به است؛ نفهان ذی و اماا هیئت

 حکمرانی امکان و دارد را نپیشی های مدل قو  نقاط

 مسئولیت مدل، این در  کادمی ایجاد را متااس 

جامهه،   ک  ساختن دانشی: از است عبار  حکمرانی

 استفاده غیرانتفاعی، های فهالیت در سود کس 

 دولت، سوی از شده ارائه وجوه از مااس  و بهیاه

 اقتصادی، توسهة به مهاوف نوآوری و تولید

 نظرا  ارائة برای علمی هیئت اعضای آزادی تضمین

 شأن در منتلف مسائ  مورد در مشاوره و عمومی

 در ماتقد های گروه ایجاد مربوط، تنصص و تجربه

 برای موردنیاز ای حرفه نواحی یا تنصصی های رشته

 به دانشجویان برای فضا موفقیت و ایجاد کس 

 زمیاة پیش به توجه با مهلوما  کس  ماظور

 شان  علمی

کارکردهای نظام آموز  عالی متأثر از عوام  

حاکمیتی، ساختارها و نظاما  و ایفای نقش  

مجریان است  بدین سب  وقتی کارکردهای علمی،  

ای، اجتماعی، سیاسی و فرهاگی نظام  صاهتی، حرفه

آموز  عالی متااس  با شرایط کشور نیست و  

خروجی و   هنظام آموز  عالی در شرایط خأل به ارائ

دهد، مسلم است که این   دا  خود ادامه میتولی

نظام نه تاها رافی و حالل مشکال  کشور ننواهد 

بود؛ بلکه دائما با تزریق فرهاگ غیربومی، علم و  

فرهاگی،    ههویت و بدون پشتوان دانش بی

التحصیالن بدون مهار  و بیکار، در کلیت  فارغ

حکمرانی اداری و سازمانی نیز ایجاد اختالل خواهد  

 و تحقیقا  علوم، وزار  ارتباط د؛ از این رو بهبودکر 

 ارتباط گستر  و منتلف، ارتقاء نهادهای با فااوری

 هیئت اعضای شام  دانشگاه درونی نفهان ذی بین

 بیرونی نفهان ذی و دانشجویان مدیران، علمی،

 دولتی، نفوذ با افراد صاهت، بنش از افرادی شام 

 بین های سازمان و محلی دولت دانشجویان، والدین
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 برای انجام مهیای چارچوب تدوین المللی،

ها، توجه به موضو  اساسی   دانشگاه های مأموریت

پذیری دانشجویان،  کار و اشتغال و کس 

عالی، رفی   آموز  افقی و عمودی بنشی انسجام

عالی،  آموز  گزاریسیاست در ساختاری موانی

نظام  عالی و طراحی   آموز  اطالعاتی پایگاه ایجاد

علمی نیز از جمله  هیئت اعضای ارتقای هنحو مدون

کارکردی حکمرانی   هراهکارهای اثربنش در عرص

 آموز  عالی است 

بیگی  نجف در این زمیاه، کریمی، میرسپاسی و

 گری تصدی جای به علمی حاکمیت (، استقرار1397)

 در دولت مستقیم همداخل ها، عدم دانشگاه در

 فااوری حیاتی نقش زا مادی بهره ها، دانشگاه

 هرچه گوییپاسخ و شفافیت راستای در اطالعا 

 به توجه با شده تولید دانش سازی کاربردی بیشتر،

 پذیر  های شیوه در بازنگری جامهه، روز نیاز

 کردن ، نهادیاه(کیفی و کّمی لحاظ از) دانشجو

 رویکردی و اتناذ ها دانشگاه در گوییپاسخ فرهاگ

رویه  وحد  ایجاد و بنشی انسجام جهت استراتژیك

دستیابی به حکمرانی مالوب   را به عاوان راهکارهای

( 1397نیاسر ) اند  شریهتی کرده پیشاهاد دانشگاهی

 مهاوف به کارکرد راهکارهای ترینمهم از برخی

 محورمسئله تحقیقا  بر روی عالی را، تمرکز آموز 

 برای ویژه اعتبار ها، اختصاص دانشگاه در

 به هادانشگاه دانشجویان، هدایت افزاییمهار 

 و فهال) چهارم نس  و( کارآفرین) سوم نس 

 جایگاه ، تقویت(جامهه مسائ  در کااده مشارکت

 عالی، اصالح آموز  امور در تنصصی هایکارگروه

 تهام  و بیشتر پویایی برای آموز  جاری های شیوه

 با ها دانشگاه بیشتر و ارتباط بازار کار با بهتر

 ارتباط و آنان نیازهای رفی برای کارآفرین های شرکت

 صاهت برشماری کرده است  با دانشگاه بیشتر

 

 بحث و نتیجه گیری

 گفت: توان می پژوهش های یافته تبیین در

 گزاری سیاست ۀحوز در نهادی و ساختاری ضهف

 که است موانهی ترینمهم از ایران عالی آموز 

 از واقی در دهد  می قرار تاثیر تحت را آن اثربنشی

 عالی آموز  گزاران سیاست و نظران صاح  دیدگاه

 مقبول و بنش انسجام ساختار و نظام این نبود

 بتواند عالی کشورکه آموز  نظام در گذاری سیاست

 ۀحوز این کالن های سیاست چتر زیر را نهادها همه

 احساس شد  به سازد، هماهاگ و افزا هم همسو،

 موثرترین آمده، دست به نتایج به توجه با  شود می

 4 بین از ایران دولتی های دانشگاه حکمرانی در عام 

 حاکمیت، نظاما ، مجریان و کارکردها، قدر  عام 

تابهی از حاکمیت  دیگر عام  سه و است حاکمیت

های یاد شده بر  است؛ هرچاد تأثیر و تأثر عرصه

اض و حاکمیت نیز موضوعی غیرقاب  اغم

 همسویی پوشی است؛ در عین حال عدم چشم

 و ها سازمان نهادی و هاجاری ارزشی، ترجیحا 

 عالی آموز  گزاری سیاست در نفی ذی های گروه

 ماافی دادن اولویت چون موانهی ماشأ کشور

 و ها ارز  بودن متفاو  و ملی ماافی بر سازمانی

 گزاریسیاست نهادهای اجتماعی -فرهاگی هاجاری

  دستگاه در شده فرامو  اص  یک  است

 ترجیح آموز  عالی کشور، اص  گزاری سیاست

 عبار  به است؛ دستگاهی ماافی بر ملی مصالح

 ملی ماافی بر اغل  دستگاهی و سازمانی تفکر دیگر،

 افزایی هم تقویت برای مانهی خود این که دارد ترجیح

 ۀحوز در گزاری سیاست درگیر نهادهای و ها سازمان

یکی از واقهیا     است بیرون و داخ  در عالی آموز 

 از هاوز ایران ۀجامی است که مسلم در ایران این

 نگذشته عیار تمام دموکراسی یک به دوران گذار

 ماجر دوگانه دولت یک تشکی  به امر این  است

 نه و کاد می ترویج را دموکراسی نه که است شده
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 به سیاسی نظام نه و کاد می تقویت را مدنی جامهه

 گفت توان می باابراین کاد؛ می حرکت استبداد سمت

کاد و می زندگی دوگانگی شرایط در ایران ۀجامی که

این وضهیت بر حکمرانی آموز  عالی تأثیر قاب  

 توجهی خواهد داشت 

 حاکمیت پرور  و آموز  بنش در هیچ

 آموز  مسئولیت زیرا ندارد؛ وجود ماسجمی

 سه به پزشکی آموز  و عالی آموز  عمومی،

 است توجه قاب  باابراین است؛ شده واگذار وزارتنانه

 برای منتلف ساوح در «تهددی» چاین که

 حاکمیت، و عالی آموز  در مدیریت و گزاری سیاست

 خواهد برانگیز چالش بسیار اطمیاان عدم به ماجر

مشکال  حکمرانی آموز   از ای عمده بنش  بود

زدگی(  سیاست )سیاست  ۀحوز از ناشی ایران عالی در

 های دانشگاه در ابتکار قدر  و استقالل ضهف  است

 تفکر ضهف در ترویج گرایی، سوژه گرایی، مدرک ایران،

 کارآفریای، و کارگیری خالقیتضهف در به انتقادی،

 ۀتوسی کیفیت، و حداق  استانداردهای اندک رشد

 از مشابه موارد و المللیبین های همکاری نامالوب

 ایران عالی آموز  زدگی در سیاست پیامدهای جمله

 آموز  حکمرانی»اظهار داشت که:  توان است  می

 و ها سیاست و حاکمیت حکمرانی از تابهی عالی،

 موفقیت عدم یا توفیق در حاکمیت های گیری جهت

 تبیین در   «تأثیرگذار است عالی آموز  حکمرانی

 توان گفت: رقابت با می تحقیق نتایج کلی

 نظام تغییر نیازماد جهانی، تراز های دانشگاه

آموز   نظام کردن اداره و گزاریسیاست حکمرانی،

 بایستی مهم این اجرای برای است و ایران عالی

 قانون در که ها دانشگاه سازمانی استقالل موضو 

 اسالمی شورای مجلس تصوی  به توسهه چهارم

 اجرایبدیهی است   درآورد به اجرا را است رسیده

 نظام در عظیمی تحول قانون، این درست و صحیح

 اگرچه  داشت خواهد دنبال به را ایران عالی آموز 

 دولتی از اعم ها دانشگاه به کشورها اکثر در ها دولت

 ۀبودج از بنشی اوالً  اما کااد؛ می کمک غیردولتی و

 کهدوم این کااد؛ می تأمین ها دولت را ها دانشگاه

 ها دانشگاه عملکرد اساس بر بودجه تنصیص میزان

 حکمرانی آموز  عالی در ایران با  شود می مشنص

 رقابتی فضای و شرایط آوری  سازی و فراهم زمیاه

کیفیت نظام آموز   ارتقای پیامد ها، دانشگاه برای

در بین   زند و آن را برای حضوررا رقم می عالی ایران

   دهدمی سوق جهانی تراز های دانشگاه

 حاکمیت، های عرصه از هر یك اهمیت به توجه با

عالی  آموز  نظام کارکردهای و نظاما ، مجریان

 عالی، آموز  حکمرانی وضهیت بهبود در ایران

 :شود می پیشاهاد زیر شرح به مواردی

 حقیقی نقش ایفای با عالی آموز  حکمرانی -

 و دانش حبس از پرهیز و جامهه به نسبت خود

 فرآیاد تقویت) دانشگاهی مراکز در پژوهش

 رفتار تغییر در تأثیرگذاری نقش ،(شدن اجتماعی

 بدیهی  خواهدکرد ایفا حاکمیتی و دولتی های سازمان

 نیازهای به عالی آموز  حکمرانی توجه است

 اجتماعی فرهاگی، محیای، متغیرهای درک جامهه،

 گیریجهت تهیین در آیاده، تغییرا  به توجه و

 -  است انکار غیرقاب  آن موفقیت و عالی آموز 

 الزاما  سازی فراهم بدون عالی آموز  حکمرانی

 تجهیزاتی، و انسانی مالی، ماابی از اعم آن اعمال

 و جاری های سازمان اداری تشریفا  قال  در صرفا

 اعمال ابزار ترینمهم   ماند خواهد باقی غیرمؤثر

 تقویت و ایجاد همانا عالی، آموز  در حکمرانی

 اختیار، میزان مالی، ماابی اداره، ۀنحو) قدر  ماابی

 و بود خواهد حکمرانان برای( گیریتصمیم ساوح

 و واضح علمی، های بررسی نتایج براساس البته صد

 اختیار در باید هم حکمرانی قدر  که است آشکار

 متنصصان و عالی آموز  فضای با مرتبط اعضای

 آموز  مرانیتوجه جدی حک -  گیرد قرار حوزه این

 نتایج و محصوال  ۀفاید و هزیاه موضو  به عالی

 برخی نظر به چهچاان امری بدیهی است؛ خود

 با تااسبی گرفته، صور  های هزیاه محققان،

-سرمایه و نداشته باشد عالی آموز  نظام خروجی
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 نیاز گویپاسخ مادی، ماابی و انسان زمان، های

 اهداف، به باز نگاه نباشد، حاکمیت و جامهه

 اداره ۀنحو تر،مهم همه از و ساختارها ها، سامانه

 همچاین حکمرانی بود؛ خواهد ضروری عالی، آموز 

 گذشته، های چالش در را خود نقش باید عالی آموز 

 صد و حاکمیت جامهه، از اعم نفهان ذی ۀآیاد و حال

 بدون کاد؛ تهریف خود، مربیان و محصلین البته

 تغییر در و گونه شهامت اقدامی موضو ، این تردید

  بود خواهد اثرگذار عالی آموز  ۀحوز حکمرانان رفتار

 تمام در عالی آموز  حکمرانی انسجام و پارچکییک

 این در و است اهمیت حائز ای مسئله آن، ساوح

 برخوردهای از پرهیز تنصص، به توجه مسیر

 به پایبادی ترمهم همه از و مدیریت ثبا  ای، سلیقه

 گذاری اولویت و درازمد  و میان کوتاه، های برنامه

 به حکمرانی، اعمال عااصر سوی از آن به نسبت

 حکمرانی -کرد  خواهد شایانی کمک آن موفقیت

 به دیگر حاکمیتی ۀحوز هر ماناد باید عالی آموز 

 فضای از متأثر یا درونی های بحران و ها چالش

 را بحران مهار و کاترل ساختار و توجه پیرامونی،

 آن تمرین و آموز  به فرضی فضای در و طراحی

 ابزارهای ترینمهم از یکی تردید کاد؛ بدون اقدام

 و داخلی نفهان ذی و عالی آموز  بین تهاملی

 عبارتی به است؛ رسانی اطال  و تبلیغ موضو  خارجی،

 درک در مهمی نقش تبلیغا ، و عمومی روابط درگاه

 خواهد نفهانذی و عالی آموز  دوجانبه ۀمفاهم و

 نقش عالی، آموز  حکمرانی موفقیت در و داشت

 در متأسفانه که عاصری داشت؛ خواهد نظیری کم

 واقی غفلت مورد همواره کشور عالی آموز  نظام

  است گرفته فاصله خود اصلی کارکردهای از یا شده؛
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