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 نظرانصاحبنفر از اساتید و  22ساختاریافته با های نیمههای این مطالعه حاصل انجام مصاحبهدادهاست. 

گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل های دولتی شهر تهران بود که با روش نمونهمشغول در دانشگاه

تجزیه  قرار گرفت. مورداستفاده( 1332های تحلیلی اشتراوس و کوربین )ای و تکنیکها، روش مرحلهداده

که های دولتی نشان داد دانشگاه راهبردهای پاسخگو نمودن عنوان بهمقوله اصلی را  6ها تحلیل داده

ری دولتی، واگذاری اختیارات به دانشگاه، گ. استقالل دانشگاهی )عدم دخالت و تصدی1 از: اندعبارت
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. 1المللی شدن دانشگاه، . بین4، و تعامالت پژوهشی( هابخشمؤسسات آموزشی، با سایر سایر 
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 مقدمه 

 های اقتصادی، سیاسی و فرهنگیعالی دولتی، نقش محوری در بخشآموزش امروزه

پاسخ به الزامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مدیران دولتی  منظوربهکند. جوامع ایفا می

در پی مدیریت آموزش عالی منطبق با انتظارات فزاینده، قدرت پرداخت شهریه و کارایی 

(. مدیران 2214، 2، به نقل از آلینا ساندو و همکاران1336، 1برآمدند )نواک تشانیفعالدر 

وری آن و های آموزش عالی، بهرهو رهبران آموزشی نیازمند دانش و توجه به هزینه

بسیاری  کهییازآنجاآن به اقتصاد کشور هستند.  بلندمدتو  مدتکوتاهپذیری بازگشت

دستیابی  منظوربههای دولتی بر امور مالی در بخشهای بیشتر از کشورها به سمت کنترل

اند، پذیری خدمات آموزشی حرکت کردهبه انتظارات باالتر برای کیفیت و دسترس

به ماهیت مدیریت و  توجهبذلهای مهم برای ی داللت، نتیجههادولتفشارها بر نقش 

ترزا اسپیاله،  ؛ به  نقل از2222، 3پاسخگویی در آموزش عالی است )هیرن و هلدورث

2212.) 

عالی با تغییرات آموزش برای توسعه پایدار یک ضرورت است. مؤسسات آموزش

و  مواجه هستندای نامهمداوم، نفوذ فناوری، محیط رقابتی، الزامات قانونی و آیین

ای افراد مأموریت آموزش عالی برآورده کردن نیازهای خاص آموزشی و آموزش حرفه

ی جامعه و توسعه اقتصادی جامعه است. اجرای اثربخش سیستم نیازها طورنیهمو 

 عنوانبهمدیریت پاسخگویی در آموزش عالی به معنی در نظر گرفتن دانشجویان 

، مدیر و رهبر، دهندهآموزش عنوانبهفعال در فرآیند آموزشی، معلمان  کنندگانمشارکت

و نسبت به جامعه است )آلینا ساندو در نقش مدل منابع انسانی پاسخگو  و واحد آموزشی

روزافزونی در  طوربهها، ها و جامعه به دلیل تأمین بودجه دانشگاه(. دولت2214همکاران، 

های آموزشی، نتایج تحقیقاتی، ها، کیفیت برنامهبستن مسئولیت به کارخصوص 

 ددارندیتأک نشگاههای آموزشی با نیازهای جامعه و غیره بر پاسخگویی داهماهنگی برنامه

های (. بر این اساس پاسخگویی یکی از نیازها و ضرورت1311و صفایی، )تقی پور ظهیر 
                                                           

1. Novak 

2. Alina Sandu 

3  . Hearn & Holdworth 
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تواند شود که میابزاری محسوب می عنوانبهها بوده و کارآمدی دانشگاه منظوربهاساسی 

ها و بهبود خدمات ها، پیشگیری از سوءاستفادهمؤثر در جهت نظارت بر مسئولیت طوربه

های دولتی در برآورده دانشگاه به کار گرفته شود. با توجه به نقش اساسی دانشگاهیک 

روبرو هستند،  هاآنها با هایی که این دانشگاهچالش حالنیدرعکردن نیازهای جامعه و 

های دولتی، امری عنوان نقطه کانونی دانشگاهنفعان، بهپاسخگویی متوازن به نیازهای ذی

از چه شرایطی  ، ردیگیبرمرا در  ییهامؤلفهحیاتی است. اما چنین فرایندی چه عناصر و 

ها مسائل اصلی هستند که پژوهش حاضر پذیرفته و چه نتایجی را به دنبال دارد؟ این ریتأث

حاصل از  ایی زمینههاداده بر اساسبه دنبال پاسخگویی به آن است. در همین راستا و 

دانشگاهی، راهبردهای  نظرانصاحبهای متخصصان و بررسی ادراکات و نگرش

 تیدرنهاگیرد تا شکل می 1نظریه مبتنی بر زمینه یمیپاراداپاسخگویی بر اساس مدل 

 های دولتی به دست دهد.تری نسبت به پاسخگویی اثربخش دانشگاهدیدگاه روشن

 

 پیشینه پژوهش

برداشت و تجربه و تحلیل  با توجه به ینظرصاحب. هر استپاسخگویی مفهومی پیچیده 

 هیچندالدهد. این مفهوم پیچیده و از آن را مورد تأکید قرار می یصاهای خخود، جنبه

است. علیرغم استفاده مکرر از این واژه، در یک سطح کلی ادراکی، تعریفی شفاف و 

(. در 1332؛ به نقل از مظفری، 1316از این اصطالح کار سختی است )فیوضات،  توافققابل

 یک روش "کند گونه تعریف میخصوص آموزش عالی، لویله پاسخگویی را این

سیستماتیک برای حصول اطمینان از اینکه عناصر درونی و بیرونی مؤسسات آموزش عالی 

(. 2212، 2؛ به نقل از ترزا اسپزیاله1222)لویله،  "در جهت اهداف قصد شده قرار دارند

ای این فزاینده طوربهنفعان ها و سایر ذیدولت "اند که استنزاکر و هاروی متذکر شده

کند، اعم از اینکه آیا این اثربخشی عمل می طوربهکه آیا آموزش عالی  رادارندمطالبه 

بخش یک ابزار محرک برای اقتصاد است، آیا دانشجویان در طی دوره تحصیل به حد 

                                                           
1  Grounded Theory 

2. Teresa Speziale 
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د اهداف ملی مدرنیزه شدن و نتوانها میها و کالجگیرند، و آیا دانشگاهکافی یاد می 

 2نظر پیج بر طبق(. 2211، 1)استنزاکر و هاروی سازندمحقق  جوامعشاننوآوری را در 

ای، سیاسی و بازار.  ( پنج نوع پاسخگویی وجود دارد: سلسله مراتبی، قانونی، حرفه2226)

سازمان آن رهبر  لهیوسبهازوکارها است که هر نوع، مجموعه خاصی از س یهاصهیخص

دولتی  هایدانشگاهتحقیق در مورد پاسخگویی اثربخش  . به لحاظ موضوعیاستپاسخگو 

طیفی از موضوعات، چون رابطه پاسخگویی با استقالل دانشگاهی و آزادی علمی، رابطه 

، و نیز عوامل هادانشگاهدن وبو شرایط پاسخگو ، الزامات هادانشگاهو کیفیت  پاسخگویی

در را  شانیبروندادهابر  هادانشگاهو اثرات پاسخگویی  هادانشگاهبر پاسخگویی  مؤثر

 است.  شدهارائهای از نتایج این تحقیقات ادامه خالصه. در ردیگیبرم

تفاوت پاسخگویی آموزش عالی "( در پژوهش خود تحت عنوان 2212ترزا اسپزیاله )

بر  شدنیجهانتأثیر  "شگاه بوستون و دانشگاه بولونیامیان دان یاسهیمقاجهانی:  درصحنه

 یریگجهینتپاسخگویی آموزش عالی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. پژوهشگر 

اما  اندمشابه هایدگیچیپکه تا حدی در  دهدمیکرده که مقایسه میان دو دانشگاه نشان 

بسیار  یریگشکل یهاقالباقتصادی و  -، محیط فرهنگی هاسنتخچه، یتار نهیدرزم

 متفاوت هستند. 

: پاسخگویی از معلمان یهابرداشت "عنوان خود تحت در پژوهش( 2222) 3گوپتا

 نتیجه این به "در هندها  NGOو خصوصی دولتی، یک مقایسه میان مدارس ابتدایی

 پاسخگویی یهاستمیسدر  که ییهاتفاوت علیرغم مدرسه نوع سه معلمان که رسید

 یمشابه یهادگاهید ،هاآن یاقتصادو   اجتماعی یهانهیزم و بودند مواجه آن با رسمی

 است مسائلی نیترمهم از هک و آموزش مدارس کیفیت.داشتند مسئولیت احساس درباره

 برای هاوهیش بهترین از یکی پاسخگویی و بوده برخوردار فراوانی اهمیت از همواره که

 است. آن تیفیاز ک اطمینان

                                                           
1. Stensaker &Harvey 

2  . Page 
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 بررسی: هادر سازمان پاسخگویی " عنوان تحت خود در پژوهش( 2221) 1هال

 هنجارهای میان معناداری و مثبت رابطه که است کرده یریگجهینت چنین "جیو نتا مقدمات

 شده احساس پاسخگویی و توافق آگاهی، ت،ف، تالش برای پیشرشدهادراک یررسمیغ

 .دارد وجود

: زیاد بسیار پاسخگویی با تدریس " عنوان تحت خود پژوهش در( 2222) 2بیوز

 مهم و متداول یهاتالش علیرغم که رسیده نتیجه این به "بتداییا انمعلم مطالعهمورد

 درسی برنامه طهیدر ح کار، هافعالیت انجام برای پاسخگویی قانون وضع برای معلمان

 خواستار بهبود باوجود اینکه  آموزش، بهبود منظوربه محور مدرسه ساختار و زشدهیتجو

 نسبت معلمان اصول میان رسمی هستند، باید تناقض پاسخگویی اهداف با مطابق آموزشی

 کنندیمدریافت  ایالت از هاآن که پاسخگویی یهاامیپ و آموزشی پاسخگویی به

 .شود وفصلحل

 یک برای اثربخش ارزیابی شناسایی " عنوان تحت خود در پژوهش ( 2211) 3پلومن

 چگونگی در هاالتیا میان یاگسترده تفاوت که داده نشان "ایالتی پاسخگویی سیستم

 از بسیاری وجودنیباا. دارد وجود شانییپاسخگو سیستم در مدارس اثربخشی تعیین

 هرچند که ،اندآغاز کرده مدارسشان اثربخشی تعیین درباره را مثبتی تغییرات هاالتیا

 حقیقی کارایی دهندهنشان که پاسخگویی ارزیابی سیستم به دستیابی تا طوالنی راهی

 .دارند باشد هاآن

در  پاسخگوی یسازوکارها" عنوان تحت خود در پژوهش( 2211) 4رثچایلد

، به پژوهش ترکیبی یشناسروشبا استفاده از یک  "عالی آموزش سهیدپر چند هایسیستم

پاسخگویی در محیط تبادلی میان رهبران آموزش عالی ایالت  یسازوکارهاتبیین و ارزیابی 

نشان داد که چهار سازوکار مهم  یابینهیزمو رهبران مؤسسات پرداخته است. نتایج 

با عملکرد  یهاالتیارهبران مؤسسات هم در  لهیوسبهو سهم باالیی  شدهدادهتشخیص 

                                                           
1  . Hall 

2. Buese 

3. Plowman 

4. Rothchild 
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 یزیربرنامهاست:  شدهگرفتهدر نظر  هاآنبا عملکرد باال، برای  یهاالتیاپایین و هم در  

 سیستم.  هایسیاستسنجی مؤسسه و استراتژیک، بودجه ایالت، اعتبار

( در پژوهش خود نشان داده است که عملکرد آموزش عالی به چگونگی 2226) 1دی

میان رهبران  طیمحمدیریت هیئت اجرایی ایالت برای توازن میان استقالل و پاسخگویی در 

مؤسسات و ایالت بستگی دارد. او این پدیده را از دو دیدگاه توضیح داده است : دیدگاه 

نیروها یا  عنوانبهبا استقالل و پاسخگویی  ییکارکردگرا. دیدگاه 3و جدلی 2کارکردگرایی

که منجر به تنش میان اختیارات اجرایی ایالت و  کندیمکارکردهای متضاد برخورد 

. در دیدگاه جدلی سطوح باالی استقالل و پاسخگویی، شودیمآموزش عالی  نهادهای

دولتی جامه  گذاراناستیستا به انتظارات عملکردی  کندیمسیستم آموزش عالی را قادر 

 عمل بپوشند. 

مطالعه تأثیرات پاسخگویی  "( در پژوهش خود تحت عنوان 2226) 4جانسون

بود که  سؤالدر پی پاسخ به این  "مدیران در مدارس داالس ادراکاتبر  1محورآزمون

، ادراکات مدیران را درباره پاسخگویی مدارس در استانداردشده یهاآزمونچگونه 

که مدیران  دهدمی؟ نتایج این پژوهش نشان دهدیممدارس داالس تحت تأثیر قرار 

 یهاآزموندر  هاآنعملکرد  ازجملهآموزان، برای عملکرد دانش خواهندیم

که عملکرد دانش آموزان در  خواهندینم هاآن، حالنیباا، پاسخگو باشند. استانداردشده

، بخشی از ارزشیابی سالیانه آنان باشد و آن را تحت تأثیر قرار استانداردشده یهاآزمون

 دهد. 

هستند.  هادانشگاه اثربخشعوامل زیادی مبین پاسخگویی که دهند تحقیقات نشان می

؛ مک 2223؛ هاربور، 2221؛ نئاوی، 2222استقالل دانشگاه و آزادی علمی )رمزک، 

؛ آلینا ساندو و 2212؛ ترزا اسپیاله، 2211؛ رثچایلد، 2223؛ روپر، 2226؛ دی، 2223کومبز، 

(، مشارکت ذینفعان 1332؛ و مظفری، 1311؛ تقی پور ظهیر و صفایی، 2214همکاران، 

                                                           
1. Dee 

2. functionalist 

3. dialectical 

4. Johnson 

5. test-driven accountability 
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؛ بورک، 2223؛ هاربور، 2221؛ نئاوی، 2222؛ ویدیچ و اسلی، 2222دانشگاه )گاف، 

؛ آلینا ساندو و 2212؛ ترزا اسپیاله، 2211؛ رثچایلد،2211؛ لیو، 2223؛ روپر، 2221

؛ 2211؛ لیو، 2223؛ روپر، 2221(، تأمین و تخصیص منابع مالی )بورک، 2214همکاران، 

؛ 2223)هاربور،  هاآنهای د و ویژگی(، اساتی1316؛ عزتی، 2214آلینا ساندو و همکاران، 

؛ نئاوی، 1331(، ساختار سازمانی )وود، هارپر و همکاران، 2222؛ وینستون، 2226جانسون، 

. این عوامل به اندشدهییشناساعوامل  ازجمله(، و غیره 2222؛ بونز، 2222؛ بیوز، 2221

؛ اوالً هرکدام قرارداد جهموردتولحاظ پژوهشی دارای اعتبار هستند؛ ولی چند نکته را باید 

ها و جوامع هدف این اند؛ ثانیاً موقعیتهای مختلفی بهره گرفتهشناسیاز تحقیقات از روش

بسیار پراکنده و وابسته  شدهییشناساتحقیقات متفاوت بوده است؛ نکته دیگر اینکه عوامل 

ل نمود که اعتبار این توان استدالاند. بنابراین میزمانی، مکانی و موقعیتی بوده شرایطبه 

مبین شکاف اصلی در ادبیات موجود است. این امر  و عوامل مستقل از زمینه نبوده

دچار مشکل  یموردبررسهای متفاوت از زمینه کاربردپذیری نتایج تحقیقات را در موقعیت

نظریه مبتنی  - مناسب شناسیروشسازد. لذا تحقیق حاضر در حد توان خود با کاربرد می

های دولتی در جامعه برای شناسایی راهبردهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه -زمینهبر 

 دانشگاهی ایران و متناسب با موقعیت و زمینه فرهنگی آن تالش خواهد کرد. 

 شناسیروش

در مورد  نظرانصاحباساتید و  و ادراکاتترین روش برای بررسی تجارب سریع

 وجودنیبااهای دولتی استفاده از مطالعات پیمایشی است؛ راهبردهای پاسخگویی دانشگاه

عینیت و  باوجود هاآندهد که نتایج حاصل از یی نشان میهاسابقه استفاده از چنین روش

فهم سریع، معموالً سطحی نیز هستند؛ این در حالی است که موضوع پاسخگویی معموالً 

تواند هایی نظیر مصاحبه میروش های ناپیدا و ضمنی است که استفاده ازدارای جنبه

تری از موضوع پرداخت توان به ارزیابی دقیقبا کمک آن می چراکهتر باشد اثربخش

 افتهیساختار مهینهای های این مطالعه حاصل انجام مصاحبهداده .(1314)سرمد و همکاران، 

های دولتی شهر تهران بود که با مشغول در دانشگاه نظرانصاحبنفر از اساتید و  22با 



 

8     
 

 94 بهار، 3سال اول، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

در  1ادامه پیدا کرد که اشباع آنجاگیری تا گیری نظری انتخاب شدند. نمونهنمونهروش  

دقیقه و  122تا  42ها بین انجام مصاحبه زمانمدتحاصل شود.  شدهیگردآور اطالعات

 شد. یسازادهیپ بعدازآنحضوری بود که موارد مطروحه به شکل صوتی ضبط و  صورتبه

( 1332های تحلیلی اشتراوس و کوربین )ای و تکنیکها، روش مرحلهدر تحلیل داده

عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مفاهیم به کهینحوبهقرار گرفت؛  مورداستفاده

و با تفکیک متن مصاحبه به  قرار گرفتند وجهموردتمصاحبه، پاراگراف، عبارات و جمالت 

ها تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند. عناصر دارای پیام در داخل عبارات یا پاراگراف

کدگذاری باز طی دو مرحله انجام شد که در آن  شدهاستخراجتعدد زیاد مفاهیم  لیبه دل

مرحله سعی شد که مفاهیم  نیبعدازا .قرار گرفتندتری های بزرگمفاهیم در قالب مقوله

مقوله اصلی  22در قالب  و بندی گردندهای بزرگ مفهومی طبقهاولیه نیز در قالب دسته

 1های فرعی در قالب بندی مقولهها در مرحله نهایی با دستهبندی شدند؛ این مقولهطبقه

ند، جای دولتی مطرح هست هایدانشگاهعنوان مسائل عمده پاسخگویی مقوله اصلی که به

 گرفتند. 

ها از منظر پژوهشگر، برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، یعنی دقیق بودن یافته 

(، از راهبردهای 2222، 2کنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش )کرسول و میلرمشارکت

پذیری پژوهشگر استفاده و مشارکتی بودن و انعکاس 4، بررسی همکار3تطبیق توسط اعضا

را  آمدهدستبههای نخست، مقوله مرحلهکنندگان راستا برخی از مشارکت شد. در این

ابراز داشتند و چهار تن از متخصصان و  هاآنرا در ارتباط با  نظر خودبازبینی کرده و 

همزمان از  طوربهپرداختند؛  هاآن درباره اظهارنظرها و اساتید، به بررسی یافته

با  هامصاحبهها کمک گرفته شد و سعی شد تا در تحلیل و تفسیر داده کنندگانمشارکت

االت پژوهش ؤباز و نیز کدگذاری با ذهن باز و با توجه به س سؤاالتپرسیدن  برهیتک

 .ها جلوگیری شوداز سوگیری حد امکانرود تا در  شیپبه

                                                           
1  . Saturate 

2. Creswell & Miller 

3  . Member Checking 

4  . Peer Examination 
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 هایافته

مقوله  06مفاهیم  بندی اینمفهوم به دست آمد که با طبقه 1601از طریق کدگذاری باز، 

بندی مقوله اصلی طبقه 60و در مرحله کدگذاری محوری حول  فرعی شکل گرفت

سازی و پاالیش شدند. در طول فرایند کدگذاری انتخابی و فرایند تلفیق جهت یکپارچه

قرار گرفت و بعد از  یموردبررسچندین بار  شدهانجامهای نظریه، متن مصاحبه

رکزی )پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان( و استفاده مشخص شدن مقوله م

های هایی که بیانگر روابط بین مقولهها، عبارات و ایدهنزدیک کردن مقوله جهتازآن

های اصلی قرار گرفت. بر همین اساس، روابط بین مقوله موردتوجهاصلی و فرعی بود 

در قالب  آشکارشدههای مقولهپاسخگویی اثربخش شکل گرفت. نهایتاً  یمیپاراداو مدل 

شرایط علّی  صورتبهوجود دارد،  هاآنگانه مدل پارادایمی، با روابطی که بین  0ابعاد 

مقوله(،  0به نیازهای ذینفعان(، راهبرد ) متوازنمقوله(، مقوله اصلی )پاسخگویی 0)

مقوله( جای  3مقوله( و پیامد ) 4) یانهیزم یهایژگیومقوله(،  5شرایط محیطی )

 (.1گرفتند )شکل شماره 
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 مقوله فرعی 01ای اصلی و گزاره مقوله65مرحله کدگذاری محوری: 

A :منابع انسانی، حرفه مندی )مدیریت . سرمایه انسانی 6 اولویت علمی(پژوهش محوری،). علم مداری دانشگاه 1موجبات علّی

. 4(النیالتحصفارغ)دانشجویان، اساتید و .انگیزش عامالن دانشگاهی3(، حمایت و پشتیبانی نخبگاناساتید، حرفه مندی مدیران

)منزلت دانشجویان، حقوق دانشجویان، ارائه مشاوره به دانشجویان( . مشتری مداری  5نیازسنجی و توسعه هدفمند دانشگاهی  

 دانشگاه( اثربخش) اعتبار سنجی دانشگاه، ارزیابی دانشگاه  یسنجتیفیک. 0یادگیری  –د یاددهی . فراین0

B  :عدم دخالت و تصدی گیری دولتی، واگذاری اختیارات به دانشگاه، استقالل دانشگاه، آزادی . استقالل دانشگاهی 1راهبردها(

بیرونی در امور  نفعانیذ)دانشجویان در امور دانشگاه، اساتید در امور دانشگاه، دانشگاهیان در امور جامعه، . مشارکت 6( علمی

. بین الملی 4)با صنعت، با سایر  مؤسسات آَموزشی، با سایر بخش و تعامالت پژوهشی(کاربردی -. تعامالت علمی 3دانشگاه(

 .تأمین و تخصیص منابع مالی0 یریکاربردپذ.5شدن دانشگاه 

C :محیط 5. محیط جهانی و فناوری، 4فرهنگی،  –.  محیط اجتماعی 3. محیط اقتصادی، 6. محیط سیاسی، 1شرایط محیطی .

 و برنامه ریزی کالن آموزشی گذاریسیاست

Dپژوهشی –علمی  هایزیرساخت. 4. تناسب کمیت تقاضا با نیاز؛ 3. جو دانشگاه؛ 6. ساختار دانشگاه؛ 1: ایزمینه هایویژگی 

E  :توسعه . پیامدهای دانشگاهی 6 دانشجویان، توسعه اخالقی و فرهنگی دانشجویان( توانمندسازی). پیامدهای فردی 1پیامدها(

 )رضایت مندی ذینفعان، فرار مغزها، کارآفرینی(. پیامدهای اجتماعی3 کیفی، دستیابی به جایگاه حقیقی دانشگاه(

CC :نیاز دانشجویان و هیأت علمی )جامعه علمی(، پاسخگویی به )پاسخگویی به پاسخگویی متوازن به نیاز ذینفعان : پدیده اصلی

 ، پاسخگویی به نیاز دولت(نیاز جامعه، پاسخگویی به نیاز بازار کار

 گانه مدل 0مرحله کدگذاری انتخابی: ابعاد 
نیاز دانشجویان و هیأت علمی )جامعه علمی(، پاسخگویی به نیاز )پاسخگویی به پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعانمقوله(؛ مقوله اصلی: 0شرایط علّی )

 مقوله( 3مقوله(؛ پیامد ) 4) ایزمینه هایویژگیمقوله(؛  5مقوله(؛ شرایط محیطی )0؛ راهبرد ))، پاسخگویی به نیاز دولتجامعه، پاسخگویی به نیاز بازار کار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در سه مرحله کدگذاریفرآیند مدیریت داده .1شکل

 

 

 گزاره مفهومی اولیه 1601مرحله کدگذاری باز: 
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 هایدانشگاهپاسخگو نمودن  یراهبردها عنوانبهمقوله اصلی را  6ها تجزیه تحلیل داده

 یگریتصدل دانشگاهی  )عدم دخالت و . استقال1از:  اندعبارتنشان داد که  دولتی

. مشارکت 2دولتی، واگذاری اختیارات  به دانشگاه، استقالل دانشگاه، آزادی علمی(، 

)دانشجویان در امور دانشگاه، اساتید در امور دانشگاه، دانشگاهیان در امور جامعه، ذینفعان 

مؤسسات  ربردی)با صنعت، با سایرکا -علمی . تعامالت 3بیرونی در امور دانشگاه(، 

. 1شدن دانشگاه،  یالمللنیب. 4و تعامالت پژوهشی(،  هاآَموزشی، با سایر بخش

 . تأمین و تخصیص منابع مالی.6، و یریکاربردپذ

 

 دانشگاهی استقالل

 و پاسخگویی ،یریپذتیمسئول افزایش برای اصولی سیاستی هادانشگاه به استقالل اعطای

 در مهم موضوعات از یگذاراستیس و گیریتصمیم مالی، منابع . جذباست ثبات ایجاد

 مالی هایکمک که کندیم تأکید نکته این بر و هاستدانشگاه علمی استقالل بحث

گردد  هاآن ییجوقتیحق روحیه و هادانشگاه یشیآزاداند از مانع نباید هرگز هادولت

استقالل دانشگاهی در این پژوهش از چهار مقوله اصلی  (.1332)کریمیان و همکاران، 

گری دولتی، واگذاری اختیارات به دانشگاه، استقالل دیمقوله فرعی: عدم دخالت و تص

گری دولتی است. مقوله فرعی عدم دخالت و تصدی شدهلیتشکآزادی علمی  دانشگاه و

های ذینفعان را از طریق آن پاسخگویی متوازن به نیاز توانیمیکی از راهبردهایی است که 

ها، بهبود بخشید. این مقوله از عواملی مانند: دخالت مستقیم دولت در مدیریت دانشگاه

گری دولت، دخالت ها، کاهش تصدیدخالت دولت در عزل و نصب رؤسای دانشگاه

، خروج دانشگاه از قیمومیت یعلمئتیهجمعی نخبگان  ماتیتصممراجع باالدستی در 

زدایی دولتی، نهادهای دولتی متصدی امور دانشگاهی و تمرکزدولت، کاهش تعدد 

ها است که با تحلیل است. مقوله فرعی دوم واگذاری اختیارات به دانشگاه شدهلیتشک

داشتن اختیارات کافی برای عواملی مانند:  بارهنیدراکلیدی  نظرانصاحببیانات 

های مراجع باالدستی، اختیار داشتن تیها با مسئول، عدم تناقض استقالل دانشگاهپاسخگویی

رت مدیران، ، احساس قدامنائتیه، افزایش اختیارات یعلمئتیهجمع نخبگان 
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بخشی واقعی به رئیس دانشگاه در امور های دانشگاه، و صالحیتبخشی به واحداستقالل 

 حیاتی و اصلی، پدیدار شدند. سومین مقوله فرعی استقالل دانشگاه است که طبق نظر

دانشگاه، احساس استقالل دانشگاه،  یخودگردانکلیدی عواملی مانند:  نظرانصاحب

 عنوانبه علمی تحقیقاتی،  استقالل مراکز علمی گران، استقاللپژوهش علمی استقالل

. ردیگیبرمرا در   دانشگاه اداری استقالل دانشگاه و مالی پاسخگویی، استقالل زیربنای

طبق نظر مطلعین کلیدی از عواملی مانند: باز چهارمین مقوله فرعی آزادی علمی است که 

مدیران،  یاز سو متفاوت یهادگاهید دانشگاه، پذیرش مدیریت نقد آزادی علمی، آزادی

 انتخاب در تحقیق،  آزادی شیوه در تدریس، آزادی شیوه در متقابل، آزادی احترام جو

 است.  شدهلیتشکاطالعات  به آزاد تحقیق و دسترسی موضوع

که  داندیم( مشارکت را فرایندی 1333( به نقل از فوالن )1311مشارکت :تصدیقی )

آوردن ، با به میدان درکنندمیشی تالش های تعامل، با ارتباط اثربخافراد در گروه

و یا راهبردهای مناسب  حلراههای ذهنی و روحی خود برای مسأله و یا هدف خود توانایی

صل مشارکت پذیرش ا ساز ریزترین اندیشه ( معتقد است بنیادی1322طوسی) پیدا کنند.

گاه در پیوند با یکدیگر از اهمیت و وزن برابر برخوردار برابری مردمان است. مردمان هر

یاری دهد و سود و  "و خیز برداشتن برخاستن"به  تواندیمشارکت میان آنان م شوند آنگاه

بسیار برای همه فراهم آورد. اندیشه دیگر آن است که مشارکت یک  یهایمندبهره

نه یک پیامد ساکن و ایستا. آشکار است که مفهوم فراگردی بودن مشارکت  فراگرد است

 نیز عنوان کرد.  "یرومندسازینفراگرد " صورتبه توانیمرا 

در هر جا دارای اقتدار بیشتری نسبت به سازمان استبدادی  هاناانس در سازمان مشارکتی،

کمتری از سوی دیگران نیاز دارند. نقش  انجام امور روزانه خود به تأییدیه هستند و برای

رهبر، تعیین مسیر است و بقیه بستگی به کسانی دارد که باید کار را انجام دهند.)مک لگان 

های مبین مشارکت مشتمل بر تحقیق حاضر مقوله (.1312اسالمیه، ترجمه: .1331 ونل،

مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه، مشارکت اساتید در امور دانشگاه، مشارکت 

و مشارکت ذینفعان بیرونی در امور دانشگاه را شناسایی کرده   دانشگاهیان در امور جامعه

از طریق  توانیمقوله فرعی است که است. مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه اولین م
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آن پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان را بهبود بخشید. از تحلیل ادراکات مطلعین 

 ، مشارکتزادرونمانند: مشارکت مؤثر دانشجویان، مشارکت  ییهامقولهکلیدی 

ت، گوناگون، نفع دوسویه دانشجویان و دانشگاه از مشارک هاییقهحداکثری، توجه به سل

 هاینظرسنجی در دانشجویان تحقیقاتی و مشارکت هاپروژهمشارکت دانشجویان در 

پدیدار شدند که مبین مشارکت دانشجویان هستند. مشارکت اساتید در   اساتید عملکرد

از طریق آن پاسخگویی متوازن به  توانیمامور دانشگاه دومین مقوله فرعی است که 

گیری از مطلعین کلیدی مواردی مانند: بهره ادراکاتنیازهای ذینفعان را محقق کرد. تحلیل 

، علمیهیئتدر موضوعات متنوع دانشگاهی، توجه به نظرات  یعلمئتیهنظرات نخبگان 

رتی عامل توسعه علمی، وحدت حاصل از شورای مشو عنوانبهمشارکت جمعی اساتید 

دانشگاه و مشارکت اساتید در تصمیمات را آشکار ساخت. مشارکت دانشگاهیان در امور 

جامعه سومین مقوله فرعی است که تحلیل ادراکات مطلعین کلیدی مواردی مانند: نقش 

در مسیر  علمیهیئتاز نظرات نخبگان  یریگبهره، یباالدستمشورتی دانشگاه برای مراجع 

هنگی، مشارکت دانشگاهیان در امور جامعه، مشارکت دانشگاهیان در امور فر هایلحتمص

های مختلف دانشگاه، مشارکت دانشگاهیان در فای نقش صحیح بخشاقتصادی، توجه به ای

جامعه را روشن ساخت. چهارمین  مسائل در شناسایی دانشگاه امور اجتماعی و مشارکت

مور دانشگاه است که بر اساس تحلیل ادراکات مقوله فرعی مشارکت ذینفعان بیرونی در ا

مطلعین کلیدی از عواملی مانند: مشارکت ذینفعان بیرونی در مدیریت دانشگاه و مشارکت 

 است.  شدهلیتشکدانشگاه  یگذاراستیسذینفعان بیرونی در 

 

 کاربردی –تعامالت علمی 

علمی مرتبط محقق نخواهد های و سایر محیط بازار کارویی دانشگاه بدون تعامل با پاسخگ

علمی را تعامل مداوم با صنعت و بازار کار و سایر مجامع  باید یک دانشگاه پاسخگو شد.

، ارتباط دانشگاه و یطورکلبهآورد. های اصلی خود به شمار یکی از مأموریت عنوانبه

دستیابی به  باهدفهای رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که صنعت شکل توافق

کنند تا برخی از ، دانشگاه و صنعت تالش میارتباطدراین. شودهای بیشتر ایجاد میموفقیت
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های ، همکاریهرحالبهمشترک و هماهنگ انجام دهند.  طوربههای علمی خود را فعالیت 

قادر به انجام  ییتنهابه هاآنگیرد که هر یک از میهایی را در بردوجانبه این دو نهاد فعالیت

این راهبرد اصلی از چهار مقوله فرعی ارتباط  (.1313نیستند )شفیعی و آراسته،  هاآندادن 

وزشی، تعامل دانشگاه با سایر مؤسسات آمدانشگاه، تعامل دانشگاه با سایر صنعت و 

است. ارتباط صنعت و دانشگاه اولین مقوله فرعی  شدهلیتشکها و تعامالت پژوهشی بخش

که بر اساس تحلیل ادراکات مطلعین کلیدی مواردی از قبیل: ارتباط صنعت و است 

های ارتباط صنعت و دانشگاه و توجه به جایگاه دانش دانشگاه، ضمانت اجرایی سیاست

گیرد. تعامل با سایر مؤسسات آموزشی دومین مقوله فرعی است  یدربرمرا  فنی در صنعت

ها، تأیید هی مانند: تسهیم دانش با سایر دانشگاکه تحلیل ادراکات مطلعین کلیدی عوامل

ها، تقابل واحدهای درسی میان دانشگاهها، تأیید ممتقابل مدارک تحصیلی میان دانشگاه

را  های همکارانه در محیط دانشگاهیو رویکرد علمیهیئتمیان  افتهیسازمانهای همکاری

است که طبق نظر  سومین مقوله فرعی هابخشآشکار ساخت. تعامل دانشگاه با سایر 

برگیرنده عواملی مانند: همکاری با دولت، درخواست خدمات متقابل از مطلعین کلیدی در

سوی بخش خصوصی، ارتباط دانشگاه با جهان اجتماعی، مشارکت جدی در امور 

 های اجرایی و اقتصادی است.بخشای ذینفعان، پیوند دانشگاه با اجتماعی و تعامل شبکه

تعامالت پژوهشی چهارمین مقوله فرعی است که متشکل از عواملی مانند: پیوند میان مراکز 

 یالمللنیبهای کز تحقیقاتی سایر کشورها، همکاری، ارتباط با مراانیبندانشپژوهشی 

 های کاربردی و اعزام اساتید به فرصت مطالعاتی است. پژوهش نهیدرزم

ر جهان تحت سآموزش عالی را در سرتا عمیقاً شدنیجهانی شدن دانشگاه: لالملبین

به  "1انقالب علمی "های بنیادی و بدین ترتیب یکی از محرک تأثیر و تغییر قرار داده است

(. در 1332، 3؛ بروباچر و رودی2211؛ آلبچ، 2222، 1333و همکاران،  2)آلبچ دیآیمشمار 

ما متوجه تقاضای فزاینده برای ی جهانی در آموزش عالی عمده یهایریگجهتمیان 

شواهد تجربی از مناطق مختلف  ایم.پاسخگویی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی شده

                                                           
1. academic revolution  

2. Albach  

3. Brubacher & Rudy  
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اهمیت فزاینده این موضوع، تنوع بسیار زیاد رویکردها، و برخی  دهندهنشانجهان 

؛ 2223، 3؛ بگو و هال2212، 2؛ بانتا2222، 1)الکساندر استهای مشترک و مرتبط جریان

؛ 2211، 1؛ هلر2221، 2؛ فایندلو1333، 6؛ دیل2212، 1؛ کاپانو2221و همکاران،  4بورک

؛ 2221، 11؛ الپوویسکی و کلینگر2212، 12؛ کالیسون و کوهن2224، 3هیوزمن و کوری

، 16؛ الزوانگ و لی1322، 11مورتایمر  ؛2212، 14؛ میداف2212، 13؛ متز2221، 12لویله

؛ 2212، 22؛ شین2212، 13؛ شاولسون2222، 11ستین؛ پیترسون و آگو2224، 12؛ پالتا1314

؛ به نقل از ترزا 2211،  24؛ زومتا2221، 23؛ والکر1336، 22؛ ترو2211، 21استنزاکر و هاروی

 گونهنیابه ترتیب  تواندیمشدن آموزش عالی  یالمللنیبو  یسازیجهان(.2212، 21اسپزیاله

،  فناوری دهیتندرهمبسیار اقتصاد جهانی  وسیلهبه گرفتهشکلواقعیت "تعریف شود، 

، نقش زبان انگلیسی و دیگر نیروهایی یالمللنیبارتباطات و اطالعات، پیدایش شبکه دانش 

بسیاری از "( و 2223)آلبچ و همکاران،  "که فراتر از کنترل مؤسسات دانشگاهی هستند

                                                           
1. Alexander  

2. Banta 

3. Bogue & Hall  

4. Burke 

5. Capano  

6. Dill 

7. Findlow 

8. Heller 

9. Huisman & Currie 

10. Kallison & Cohen 

11. Lapovski & Klinger 

12. Leveille 

13. Metz 

14. Middaugh 

15. Mortimer 

16. Olswang & Lee 

17. Paletta 

18. Peterson & Augustine 

19.Shavelson 

20. Shin 

21. Stensaker &Harvey 

22. Trow 

23. Walker 

24. Zumeta 

25. Teresa Speziale 
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. "کنندیماجرا  شدنیجهاندر پاسخ به  هادولتو  هادانشگاهکه  ییهابرنامهو  هاسیاست 

المللی شدن همچون افزایش تحصیل در خارج از کشور، افزایش های بینامروزه بیشتر نشانه

 توسعهدرحالهای مرزی در کشوربا تأسیس مراکز برون افتهیتوسعههای های کشوردانشگاه

ران مشاهده کرد. طرفدا یخوببهتوان های آموزشی در مقیاس جهانی را میو تولید برنامه

المللی شدن آموزش عالی، بستر و فرصت خوبی را کنند که بینهایی بیان میچنین پیشرفت

هایی با ی دانشجویان مستحق، بخصوص دانشجویان کشوربرای دسترسی گسترده

در تحقیق حاضر نیز  (.2224کند )هاتاکناکا، عالی ضعیف فراهم میهای آموزشسیستم

از مفاهیمی مانند:  از سازوکارهای پاسخگویی و متشکل یکی عنوانبهشدن  المللیبین

، تعامل المللبینکردن آموزش، گسترش روابط  المللیبین، المللیبینگیری از تجارب بهره

 ، فرایندهای فناوری ارتباطات وبخشیکیفیتی شیوه عنوانبه المللیبینبا جهان، ارتباطات 

، ارتباط با مراکز تحقیقاتی سایر المللیبینباطات اطالعات شیوه و الزامی برای برقراری ارت

، افزایش المللیبینکشورها، دعوت از اساتید خارجی، ایجاد ساختاری برای همکاری 

اندازی های اعزام دانشجو به خارج، راهتعداد دانشجویان خارجی، توجه به توافقنامه

دانشگاه،  لمللیابینهای دکتری مشترک، حمایت مالی دولت از ارتباطات دوره

اعتبار  المللیبین، عضویت در نهادهای المللیبین، تعامالت المللیبینآزاد  یهاهمکاری

 .دهدمیشدن را نشان  المللیبین هایاین مفاهیم ابعاد و ویژگیسنجی به ظهور رسید. 

های حاصل از آموزش در کارهای آموخته یریکارگبه: این مقوله اشاره کاربردپذیری

 یهایمشخطبر، دانش اقتصاد ظهور (. با1333عملی و موقعیت واقعی دارد )تقوی، 

 هایشرکت همانند هادانشگاه گردیده سبب که اندشده تغییراتی متحمل عالی آموزش

 نقش ایفای جهانی بازارهای در منابع افزونی و رقابتی هایمزیت کسب برای خصوصی

 دانشگاهی یدارهیسرما یهااز آموزه برگرفته ،در دانشگاه1سازیتجاری کنند. رویکرد

 دانشگاه جانب از خارجی منابع جذب منظوربه که است هاییفعالیت هیبر کل ناظر و بوده

 ایران عالی در آموزش تحوالت روند مطالعه (.1311)عباسی و همکاران،  ردیپذیم صورت

 هایپروژه اشکال در صنعت و دانشگاه همگرایی و فرایندهای تجاری آغاز از حکایت نیز

                                                           
1. Commercialization approach 
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 تأسیس و فناوری انتقال دفاتر و صنعت و دانشگاه دفاتر تأسیس صنعت،و  دانشگاه مشترک

 مبتنی کاربردی هایآموزش ارائه و مادر هایدانشگاه لهیوسبه نوبنیاد و زایشی هایشرکت

 دفاتر هماهنگی شوراهای تشکیل دارد. هاسازمان سایر به دانشگاهی شهریه پرداخت بر

 که ادعاست این بر مصادیقی نیز و صنعت دانشگاه ارتباط عالی یو شورا صنعت با ارتباط

 برای تالش در و نموده انتخاب خود مشتری اولین عنوانبه را صنعت ایران عالی آموزش

 با دانشگاه ارتباط اساس این بر (.1313است )آراسته،  آن هاینیازمندی به پاسخگویی

 کشور فناوری و علوم درازمدت و جامع سیاست یک از بخشی امروزه ها،سازمان و صنایع

 صنایع،بیشترین با یامشاوره و تحقیقاتی آموزشی، ارتباطات میان این در گردد.می تلقی

 دهه در ایران هایدانشگاه برخی فکری هایسرمایه یسازیدر تجار را ارتباطی مکانیسم

 کاربردپذیری(. در تحقیق حاضر نیز 1311)عباسی و همکاران،  اندنموده ایفا گذشته

بر اساس تحلیل ادراکات  شد کهیکی از سازوکارهای پاسخگویی شناسایی  عنوانبه

، توجه به کاربردی بودن هارشتهودن برخی بمطلعین کلیدی عواملی مانند: کاربردی ن

های آموزش، پژوهشی کردن دانش، توجه به کاربردی بودن تحقیقات، لحاظ کردن روش

 ٔ  نهیدرزم المللیبین یهایهمکار، علمیهیئتتحقیقات کاربردی در ارتقای اعضای 

دانش، ظهور یافتند. این  کردن یاتیعملهای کاربردی، کاربست علم در جامعه و پژوهش

 . دهندیمرا نشان  کاربردپذیریهای مفاهیم ابعاد و ویژگی

سرانه و  هایدانشگاه به بودجه ازاندازهشیبتأمین و تخصیص منابع مالی: وابستگی 

های رقابت بر سر کیفیت را از بین زنی سیاسی، زمینهمحدود دولتی و تأمین آن با چانه

ها در به پاسخگویی سیاسی به تقاضای اجتماعی توده عالی صرفاًبرد. وقتی آموزشمی

ای از عدالت توزیعی عالی رایگان و با الگوی سادهمستقیمی از آموزش شکلکی

دانشجویان در مطالبه کیفیت از دانشگاه  "شبیه به مشتری "فروکاسته شود، نقش 

شدن های مؤثر در مطرحترین زمینهکند. تنوع منابع مالی از مهمموضوعیت پیدا نمی

های متعددی را (. راه1312)فراستخواه،  شودارزشیابی عملکرد دانشگاهی محسوب می

آموزشی )افراد  ابع میان برخوردار شوندگان خدماتتوان تعیین نمود که از طریق آن، منمی

. ابدییموزشی )مؤسسات آموزشی( اختصاص کنندگان خدمات آمها( و عرضهو خانواده
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گذارد. این ات بر جای میها و مؤسس، تأثیرات مختلفی بر رفتار خانوادههاراههر یک از این  

ها امکان مدیریت نظام آموزشی را از طرق سازوکارهای مالی به دولت درواقعگذاری تأثیر

 هر به های مالی و بودجه کلی مربوطتهیه برنامه آنجائی کهاز (. 1313)نادری،  دهدیم

 ،رودیم بشمار دانشگاه یک ارزشیابی و کنترل هماهنگی، مدیریت، برای مهمی ابزار واحد

هایی عالی کشورمان با تحوالت جهانی و مواجه با پدیدهسازی نظام آموزشبرای همگام

 ها وهای ارتباطی و اطالعاتی، رقابتی شدن دانشگاهشدن، گسترش فناورینظیر جهانی

 که است قدرتمندی اجرایی سازوکار ...و دانشجویان جذب در بازار رویکرد گسترش

 . با استقرارباشد ریزیبودجهتقرار نظام پاسخگویی و اصالح نظام اس سازچاره تواندیم

اعطاء استقالل کافی به  ٔ  نهیدرزمد سازوکارهای انگیزشی روچنین رویکردی انتظار می

های آموزشی، افزایش کارایی نظام عالی، ارتقاء کمی و کیفی ستاندههای آموزشواحد

)عزتی،  تدوین و اجرا گرددغیره  آموزشی وعالی، افزایش توان رقابتی واحدهای آموزش

یکی از سازوکارهای  عنوانبهدر تحقیق حاضر نیز تأمین و تخصیص منابع مالی . (1316

پاسخگویی و متشکل از مفاهیمی مانند: عدالت در تخصیص منابع مالی، تخصیص منابع با 

 یجابهینی وام ، جایگزهادولتتحقیقاتی  گذاریسیاستتوجه به کارایی، بودجه ابزار 

بر اساس  ریزیبودجهبورس، اعتبارات تشویقی عمومی دولتی برای ارتقای کیفیت، سیستم 

درآمد، کاهش  شیو افزاهای آموزش و پژوهش، حفظ عملکرد، افزایش روزافزون هزینه

ها ها، حمایت شرکتهزینه، دشوار شدن تأمین مالی، یافتن منابع مالی جدید، افزایش هزینه

های تجاری، فعالیت مشترک سازی، مالکیت بر بنگاهتحقیقات، حق ثبت اختراع، تجاریاز 

ها، مدیریت منابع مالی جدید و کاهش تجاری با بخش خصوصی، افزایش شهریه

های تأمین و تخصیص منابع مالی را های دولتی است که این مفاهیم ابعاد و ویژگیحمایت

 .دهندیمنشان 

 گیریبحث و نتیجه

ها دریافت از فحوای متن پیاده شده مصاحبه محقق ،نگاهی عمیقباره و های چندبازنگریبا 

خگویی متوازن به نیازهای های دولتی، پاسمقوله در پاسخگویی دانشگاهترین که اصلی
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پاسخگویی متوازن به  توان گفت که پدیده اصلی در این پژوهشبنابراین می .است ذینفعان

و دولت است که  بازار کار، جامعه، علمیهیئتشامل دانشجویان، اعضای نیازهای ذینفعان 

کنند. برای نیل به این هدف شش ثیرات در جهت توصیف آن حرکت میأهمه عوامل و ت

. 3 مشارکت. 2 دانشگاهی استقالل. 1از:  اندعبارتراهکار اساسی شناسایی شد که 

 تأمین و تخصیص. 6 کاربردپذیری. 1 دانشگاه نشد المللیبین. 4کاربردی –علمی تعامالت

  .مالی منابع

 و دخالت های فرعی عدماول استقالل دانشگاهی است که از مقوله دیراهکار کلی

علمی  دانشگاه و آزادی استقالل دانشگاه، به اختیارات واگذاری دولتی، گریتصدی

ها دولت از عرصه توسعه علمی و فناوری و حمایت از دانشگاه گاهچیه است. شدهلیتشک

گری دولتی نباید به معنای سلب مسئولیت دولت تعبیر کنار نرفته است و کاهش تصدی

ها، به گردد؛ بلکه مقصود آن است که دولت با تفویض اختیارات به مدیریت دانشگاه

)کریمیان و  گماردیمم همت گذاری، پاسخگویی و حمایت از علهای سیاستتقویت نظام

 واگذاری و دهند را انجام خود وظایف باید و هستند مسئول هادانشگاه(.1332همکاران، 

 دیگر هادانشگاه در هادولت دخالت. نیست یباالدست مراجع مسئولیت ناقض اختیارات،

 صورتبه نیست بلکه مستقیم صورتبه مدیریت در ثیرگذاریأت برای یافته جهت دخالتی

 اختیارات باید بنابراین ،است مسئول دانشگاه .است هاآن توسعه برای دانشگاه به کمک

 و مالی استقالل و علمی آزادی چون نیروش و شدهشناخته باشد. اصول داشته را خود

 استقالل به بیشتر توجه همچنین. است نوین عالیآموزش در بقا الزامات از هادانشگاه اداری

 ساززمینه مالی، و اداری استقالل در هم و علمی آزادی بعد در هم هادانشگاه

 دو این استقرار بدون و است دانشگاهی مدیریت در بیشتر پاسخگویی و پذیریولیتئمس

 اعطای قبال در تنها پاسخگویی چراکه .است فایدهبی پاسخگویی از بحث عمالً مهم اصل

 . کندمی پیدا مفهوم و معنی اختیارات

 در های فرعی مشارکت دانشجویانلیدی دوم مشارکت است که از مقولهراهکار ک

جامعه و  امور در مشارکت دانشگاهیان دانشگاه، امور در مشارکت اساتید دانشگاه، امور

 بر اساسگیری تصمیم است. شدهلیتشکدانشگاه  امور در بیرونی نفعانیذمشارکت 
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در اداره  بایدها سای دانشگاهؤر است ورویکرد آموزش عالی  نیترمهمسازی تصمیم 

جمعی را به وجود آورند و از توانایی فکری و سازی مبتنی بر خردها نظام تصمیمدانشگاه

معرفتی کل نظام بهره گیرند و از طرفی، با مشارکت دادن استادان، دانشجویان و 

اگر امور دانشگاه با نظرات .انگیزه ایجاد کنند هاآندر  هایریگمیتصمدانشگاهیان در 

بیشتری داشته و در مقابل  انجام شود مدیریت دانشگاه نیز احساس قدرت علمیهیئت

 .ضروری است علمیهیئتهراسد و در چارچوب قانون رجوع به نظرات مشکالت نمی

تباط های فرعی ارکاربردی است که از مقوله -راهکار کلیدی سوم تعامالت علمی 

ها  و تعامالت بخش سایر با آَموزشی، تعامل مؤسسات ریسا صنعت و دانشگاه، تعامل با

های مختلف علمی تواند خود را در رشتهامروزه هیچ ملتی نمی است. شدهلیتشکپژوهشی 

با مراکز تحقیقاتی  هاآنها بداند. لذا، تشکیل مراکز تحقیقاتی و ارتباط نیاز از دیگر ملتبی

های دانشگاه و صنعت را ( همکاری1313آراسته )رسد. سایر کشورها ضروری به نظر می

ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای  درگرو

ها برای حل و ایجاد سازوکاری پویا در دانشگاه علمیهیئتاتی با حضور اعضای قتحقی

 .داندیممشکالت صنعت 

عالی موفقیت دانشجو شدن دانشگاه است.در آموزش المللیبینراهکار کلیدی چهارم 

ها باید برای داشتن زندگی بهتر و بهبود زندگی دیگران حائز اهمیت است. بنابراین دانشگاه

ای بهتر برای مردم و کشور فراهم کند. این های مناسبی را برای زندگی و آیندهفرصت

های مشترک و یادگیری از جهانیان ، فعالیتالمللیبینموضوع بدون تعامالت ملی و 

برتر، عالوه بر ارتباطات  توسعهدرحالو  افتهیتوسعه. کشورهای رسدمیبه نظر  رممکنیغ

، توجه خود را به علمیهیئتدر تبادالت دانشجویی و اعضای  سنتی المللیبین

های های درسی مشترک، همکاریالمللی بین دانشگاهی، تدوین برنامههای بینهمکاری

 (.1321اند )آراسته، پژوهشی و انتقال فناوری معطوف کرده

های یادگیری راهکار کلیدی پنجم کاربردپذیری است.باید تالش کرد تا روش

تجربی باشد تا تئوری و تئوری را با عملکرد نشان داد. یعنی خیلی به کاربردی  صورتبه

از این جنبه مهم است  در کشور ما مقوله ارتباط صنعت و دانشگاهها تأکید کرد.بودن روش
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های ما ها هستند، اما تحقیقاتی که در دانشگاهعمده در دانشگاه طوربهکه بیشتر محققان ما 

 تر جنبه نظری دارد تا کاربردی.شود بیشانجام می

اگرچه مجموعه منابع مالی که در راهکار کلیدی ششم تخصیص منابع مالی است. 

دهد ولی عالی کشور در گردش هستند، به ما اجازه داشتن حداکثر کیفیت را نمیآموزش

صورت  یعدالتیباین منابع،  نباید تالش کنیم هم در تأمین منابع مالی و هم در هزینه کرد

ای نقش دارند، منابع مالی ها به میزانی که در حل مسائل ملی و منطقهنگیرد و باید دانشگاه

از سوی دیگر در جامعۀ  بیشتری کسب و از آن در جهت ارتقای علمی کشور استفاده کنند.

با ساختار اقتصادی خاصی که دارد، حمایت اعتباراتِ عمومیِ تشویقی توسط دولت   ایران

شفاف  ۀشدفیتعرعالی در یک شرایط آموزش یهابرنامه تقای کیفیت مؤسسات وبرای ار

 ضروری است.  رقابتی و

 

 هاپیشنهاد

افزونی در خصوص به کاربستن روز طوربهها، دولت و جامعه به دلیل تأمین بودجه دانشگاه

آموزشی با  هایهای آموزشی، نتایج تحقیقاتی، هماهنگی برنامهها، کیفیت برنامهمسئولیت

(. 1311ظهیر و صفایی، پور)تقی ددارندیتأکسخگویی دانشگاه نیازهای جامعه و غیره بر پا

های دولتی سازوکارهای مناسب برای پاسخگو نمودن دانشگاه یریکارگبه این امر مستلزم

 است.

های دولتی به نیازهای ذینفعان، رسد با توجه به مسئله عدم پاسخگویی دانشگاهبه نظر می

اولویت اصلی باشد. لذا ایجاد شرایطی که  عنوانبهاستقالل دانشگاهی و آزادی علمی 

ها نماید، بسیار مهم است. عدم دخالت و بتواند مسئولیت بیشتری متوجه دانشگاه

گری دولتی، خودگردانی دانشگاه، پرهیز از مداخالت سیاسی و احترام به تصدی

و  زداییسیاسترسان باشد و مسائلی نظیر تواند در این مسیر یاریمی یدانشگاههای آزادی

های مدیریتی را تا حد زیادی تقلیل دهد. استقالل بخشی به دانشگاه عدم خالقیت در شیوه

ها زمینه را برای سایر سازوکارهای پاسخگویی مانند مشارکت ذینفعان در دانشگاه تواندمی

فراهم سازد. حس تعلق و مسئولیت ذینفعان با مشارکت در امور دانشگاه شکوفا شده و 
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و نفع  آورندیمنقش خود را به دست  بهترچهانگیزه و همدلی الزم برای ایفای هر  

کاربردی دیگر  -ای برای آنان و دانشگاه به همراه خواهد داشت. تعامالت علمیدوسویه

تا  بازار کارهای دولتی است که از تعامل با صنعت و شگاهسازوکار پاسخگو نمودن دان

آموزش و پژوهش شامل  یدر حوزهها و مؤسسات آموزشی را تعامل با سایر دانشگاه

هدف و  ،شود. دانشگاه بدون ارتباطات مؤثر با جامعه و محیط پیرامونی از مأموریتمی

دانشگاه چهارمین سازوکار المللی شدن فلسفه وجودی خود به دور خواهد بود. بین

های نوین مرزهای جغرافیایی در بسیاری های دولتی است. فناوریپاسخگو نمودن دانشگاه

شان در این حوزه ها با توجه به ماهیت علمیاند و دانشگاهها را از پیش رو برداشتهاز حوزه

های علمی جهان وزهتوانند بدون تعامل با حها دیگر نمیاز تقدم برخوردار هستند. دانشگاه

 هجامعه باشند و باید خود را با تحوالت جهانی همگام و همرا ظهورپاسخگوی نیازهای نو

های علمی در جامعه از دیگر سازوکارهای و کاربست آموخته کردن یکاربردکنند. 

به  شودیمها تولید و نشر داده های دولتی است. اگر آنچه در دانشگاهپاسخگویی دانشگاه

متن جامعه نیاید و در رفع نیازهای جامعه به کار گرفته نشود کار دانشگاهی ابتر خواهد ماند 

نیازهای جامعه است محقق نخواهد شد بنابراین  برآورده کردنو هدف اساسی دانشگاه که 

های دانشگاه نگریست که مأموریت نیترمهمیکی از  عنوانبهسازی علم باید به کاربردی

کند. تأمین و تخصیص منابع  نینشدلتواند حاصل کار دانشگاه را برای جامعه ملموس و می

از طریق آن  توانیمهای دولتی است که مالی آخرین سازوکار پاسخگو نمودن دانشگاه

خود حرکت  نفعانیذبه سمت برآورده کردن نیازهای  هادانشگاهشرایطی را مهیا نمود که 

 کنند. 

ها و مداخالت درست در در وهله اول مستلزم تنظیم فعالیتخلق چنین شرایطی 

سازی این آوری شرایط الزم برای پیادهو فراهم طرفکیازها گذاری دانشگاهسیاست

نیازمند عزم  یدولت یهادانشگاهها از طرف دیگر است. کاربست این سازوکارها در سیاست

ای به ن طریق بتوان پاسخ شایستهها است تا از ایگذاران و مجریان سیاستجدی سیاست

های دولتی نیازمند و جامعه داد. همچنین پاسخگو نمودن دانشگاه هاآننیازهای ذینفعان 

های گری در ذینفعان است که با راهکارهای مناسب خواستهگیری فرهنگ مطالبهشکل
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ها را مطالبه و بر عملکرد آنان نظارت نمایند.  باید توجه داشت که خود از دانشگاه حقبه

گیری یک فرهنگ قوی پاسخگویی در مستلزم شکل شدهارائهسازوکارهای  یریکارگبه

بر است؛ نباید انتظار داشت که صرف ایجاد ها هست و ایجاد فرهنگ امری زماندانشگاه

ها به فرهنگ غالب آن تبدیل کرد؛ بلکه گاهتوان پاسخگویی را در دانشاین سازوکارها، می

های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... است و باید به لزم توجه به زمینهتاین امر مس

شناسی مسائلی های اجرای این سازوکارها توجه فراوانی نمود. برای ریشهها و الزمهزمینه

خود دانشگاه و عامالن دانشگاهی درگیر در فرایند پاسخگویی  تنهانهکه شناسایی شد، 

باید  زیرا نتری مانند عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه دانشگاه، بلکه شرایط کالن

های دولتی به طور غیرمستقیم نحوه پاسخگویی دانشگاه. این شرایط که بهداد قرارمدنظر 

 های دیگری دارد. دهد، نیاز به بررسیینیازهای ذینفعان را تحت تأثیر قرار م

های دولتی و تحقیق حاضر اطالعاتی را در مورد سازوکارهای پاسخگویی دانشگاه

دهد که این اطالعات حاصل می به دستاین حوزه  نظرانصاحبهای ادراکات و نگرش

یک مطالعه کیفی در یک موقعیت ساختاری و فرهنگی محدود و در دانشگاه دولتی بوده 

ها و مؤسسات ها و شرایط دانشگاهتعمیم نتایج آن نیازمند توجه به زمینه جهتنیبداست. 

عالی ها و مؤسسات آموزشهای موجود بین دانشگاهشباهت هرحالبهآموزش عالی است. 

عالی اعم از الزم برای استفاده از نتایج تحقیق در سایر مؤسسات آموزش تواند زمینهمی

های ، در کنار این ما نیازمند بررسیوجودنیباارا نیز فراهم آورد.  یردولتیغدولتی و 

کارهای پاسخگو نمودن تر در خصوص راهدیگری برای به دست آوردن اطالعات جامع

های دولتی از منظر دیگر عامالن دانشگاهی نظیر دانشگاه ژهیوبهعالی مؤسسات آموزش

خدمات آموزشی در جامعه هستیم. در این رابطه مطالعه  کنندگانمصرفدانشجویان و 

به های دیگر ای برای بررسیتواند چارچوب اولیهحاضر در کنار مطالعات مشابه دیگر، می

 دهد.  دست
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 منابع 

در  یزیربرنامهفصلنامه پژوهش و (. ارتباط دانشگاه و صنعت، 1313) درضایحمآراسته، 
 .33، شماره آموزش عالی

شهر تهران در عصر  هایدانشگاه(. وضعیت 1312و همکاران ) درضایحمآراسته، 

در آموزش عالی،  یزیربرنامهاز دیدگاه دانشجویان، فصلنامه پژوهش و  شدنیجهان

 .12شماره 

مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید (. 1332اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت )
 .ینشر ن. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: یانهیزمنظریه 

های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول ای بر روشمقدمه(.1312بازرگان، عباس)
 . نشر دیدار.در علوم رفتاری

(. 1331رگان، عباس؛ آراسته، حمیدرضا و مظفری، گشتاسب )پرداختچی، محمد حسن؛ باز

 ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و شکاف پاسخگویی بیرونی از دیدگاه جامعه علمی، 
 .163، شماره در آموزش عالی

وپرورش با تأکید برنگرش  در آموزش(.مدیریت مشارکتی 1311.)یمحمدعلتصدیقی ، 

 .31شماره ،وپرورش در آموزشروابط انسانی.فصلنامه مدیریت 

دانشجویان دکتری علوم تربیتی، پایان  یاحرفه(طراحی الگوی توسعه 1333تقوی، حسین،)

 .یئنامه دکتری دانشگاه عالمه طباطبا

(. ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام 1311تقی پور ظهیر، علی و صفایی، طیبه .)

 12، شماره مدیریت یهاپژوهشمجله آموزش عالی در ایران. 

. های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 1313سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه)

 تهران: انتشارات آگه.

 علمیهیئت( پاسخگویی پژوهشی اعضای 1333سمیعی راد، فاطمه، و قاسمی، زهرا )

، 2، دوره آموزش در علوم پزشکی یتوسعهمجله علوم پزشگی قزوین،  دانشگاه

 14شماره 



 25                                                                         ... پاسخگویی راهبردهای پیرامون کیفی تحقیق 

 

المعارف ؛ دایره“همکاری دانشگاه و صنعت”(؛ 1313رضا آراسته، )مسعود و حمیدشفیعی، 
تهران: بنیاد  .آموزش عالی؛ زیر نظر دکتر ن. قورچیان، ح. آراسته، و پ. جعفری

 دانشنامه بزرگ فارسی.

مدیریت  مرکز آموزش. تهران: (تیو مالکمشارکت)مدیریت (.1322طوسی ،محمدعلی.)

 دولتی،چاپ دوم

( تحقیق کیفی پیرامون 1311، بدری، آرین قلی پور، علی دالور و پریوش جعفری )عباسی

فصلنامه سیاست علم و سنتی دانشگاه،  یهاارزشبر  یسازیتجارتأثیر رویکرد 

 .2، سال دوم، شماره فناوری

اولین عملیاتی در پاسخگویی نظام آموزش عالی،  ریزیبودجه(. نقش 1316عزتی، میترا )
 ، تهرانعملیاتی ریزیبودجه المللیبینکنفرانس 

درباره کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برآمده  یشیاندندهیآ(. 1312فراستخواه، مقصود .)

 12، شماره عالی در آموزش ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و ، (GT)از نظریه مبنایی 

(. مدیریت دانشگاهی و 1332کریمیان، زهرا، جواد کجوری، فرهاد لطفی و میترا امینی .)

مجله ، علمیهیئتپاسخگویی؛ ضرورت استقالل و آزادی علمی از دیدگاه اعضای 

  11، شماره ایرانی آموزش در علوم پزشکی

مقابل در  هادانشگاه(. طراحی و اعتبار یابی الگوی پاسخگویی 1332مظفری گشتاسب )

ذینفعان، پایان نامه دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشکده روانشناسی و علوم 

 تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

. ترجمه:مصطفی اسالمیه عصر مشارکت(.1331مک لگان ، پاتریشیا و نل ، کریستو.)

 فرهنگی ،چاپ دوم یهاپژوهش(،تهران: دفتر 1312)

 زش، نشر یسطرون(اقتصاد آمو1313) ابوالقاسمنادری، 
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