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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،اکتشاف راهبردهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی
است .دادههای این مطالعه حاصل انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با  22نفر از اساتید و صاحبنظران
مشغول در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که با روش نمونهگیری نظری انتخاب شدند .در تحلیل
دادهها ،روش مرحلهای و تکنیکهای تحلیلی اشتراوس و کوربین ( )1332مورداستفاده قرار گرفت .تجزیه
تحلیل دادهها  6مقوله اصلی را به عنوان راهبردهای پاسخگو نمودن دانشگاههای دولتی نشان داد که
عبارتاند از .1 :استقالل دانشگاهی (عدم دخالت و تصدیگری دولتی ،واگذاری اختیارات به دانشگاه،
استقالل دانشگاه ،آزادی علمی) .2 ،مشارکت (دانشجویان در امور دانشگاه ،اساتید در امور دانشگاه،
دانشگاهیان در امور جامعه ،ذینفعان بیرونی در امور دانشگاه) .3 ،تعامالت علمی -کاربردی (با صنعت ،با
سایر مؤسسات آموزشی ،با سایر بخشها و تعامالت پژوهشی) .4 ،بینالمللی شدن دانشگاه.1 ،
کاربردپذیری و  .6تأمین و تخصیص منابع مالی.
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مقدمه
امروزه آموزشعالی دولتی ،نقش محوری در بخشهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
جوامع ایفا میکند .بهمنظور پاسخ به الزامات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،مدیران دولتی
در پی مدیریت آموزش عالی منطبق با انتظارات فزاینده ،قدرت پرداخت شهریه و کارایی
در فعالیتشان برآمدند (نواک ،1336 ،1به نقل از آلینا ساندو و همکاران .)2214 ،2مدیران
و رهبران آموزشی نیازمند دانش و توجه به هزینههای آموزش عالی ،بهرهوری آن و
بازگشتپذیری کوتاهمدت و بلندمدت آن به اقتصاد کشور هستند .ازآنجاییکه بسیاری
از کشورها به سمت کنترلهای بیشتر بر امور مالی در بخشهای دولتی بهمنظور دستیابی
به انتظارات باالتر برای کیفیت و دسترسپذیری خدمات آموزشی حرکت کردهاند،
فشارها بر نقش دولتها ،نتیجهی داللتهای مهم برای بذلتوجه به ماهیت مدیریت و
پاسخگویی در آموزش عالی است (هیرن و هلدورث2222 ،3؛ به نقل از ترزا اسپیاله،
.)2212
آموزش برای توسعه پایدار یک ضرورت است .مؤسسات آموزشعالی با تغییرات
مداوم ،نفوذ فناوری ،محیط رقابتی ،الزامات قانونی و آییننامهای مواجه هستند و
مأموریت آموزش عالی برآورده کردن نیازهای خاص آموزشی و آموزش حرفهای افراد
و همینطور نیازهای جامعه و توسعه اقتصادی جامعه است .اجرای اثربخش سیستم
مدیریت پاسخگویی در آموزش عالی به معنی در نظر گرفتن دانشجویان بهعنوان
مشارکتکنندگان فعال در فرآیند آموزشی ،معلمان بهعنوان آموزشدهنده ،مدیر و رهبر،
و واحد آموزشی در نقش مدل منابع انسانی پاسخگو نسبت به جامعه است (آلینا ساندو و
همکاران .)2214 ،دولتها و جامعه به دلیل تأمین بودجه دانشگاهها ،بهطور روزافزونی در
خصوص به کار بستن مسئولیتها ،کیفیت برنامههای آموزشی ،نتایج تحقیقاتی،
هماهنگی برنامههای آموزشی با نیازهای جامعه و غیره بر پاسخگویی دانشگاه تأکیددارند
(تقی پور ظهیر و صفایی .)1311 ،بر این اساس پاسخگویی یکی از نیازها و ضرورتهای
1. Novak
2. Alina Sandu
3. Hearn & Holdworth
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اساسی بهمنظور کارآمدی دانشگاهها بوده و بهعنوان ابزاری محسوب میشود که میتواند
بهطور مؤثر در جهت نظارت بر مسئولیتها ،پیشگیری از سوءاستفادهها و بهبود خدمات
یک دانشگاه به کار گرفته شود .با توجه به نقش اساسی دانشگاههای دولتی در برآورده
کردن نیازهای جامعه و درعینحال چالشهایی که این دانشگاهها با آنها روبرو هستند،
پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان ،بهعنوان نقطه کانونی دانشگاههای دولتی ،امری
حیاتی است .اما چنین فرایندی چه عناصر و مؤلفههایی را در برمیگیرد  ،از چه شرایطی
تأثیر پذیرفته و چه نتایجی را به دنبال دارد؟ اینها مسائل اصلی هستند که پژوهش حاضر
به دنبال پاسخگویی به آن است .در همین راستا و بر اساس دادههای زمینهای حاصل از
بررسی ادراکات و نگرشهای متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی ،راهبردهای
پاسخگویی بر اساس مدل پارادایمی نظریه مبتنی بر زمینه 1شکل میگیرد تا درنهایت
دیدگاه روشنتری نسبت به پاسخگویی اثربخش دانشگاههای دولتی به دست دهد.

پیشینه پژوهش
پاسخگویی مفهومی پیچیده است .هر صاحبنظری با توجه به برداشت و تجربه و تحلیل
خود ،جنبههای خاصی از آن را مورد تأکید قرار میدهد .این مفهوم پیچیده و چندالیه
است .علیرغم استفاده مکرر از این واژه ،در یک سطح کلی ادراکی ،تعریفی شفاف و
قابلتوافق از این اصطالح کار سختی است (فیوضات1316 ،؛ به نقل از مظفری .)1332 ،در
خصوص آموزش عالی ،لویله پاسخگویی را اینگونه تعریف میکند " یک روش
سیستماتیک برای حصول اطمینان از اینکه عناصر درونی و بیرونی مؤسسات آموزش عالی
در جهت اهداف قصد شده قرار دارند" (لویله2221 ،؛ به نقل از ترزا اسپزیاله.)2212 ،2
استنزاکر و هاروی متذکر شدهاند که " دولتها و سایر ذینفعان بهطور فزایندهای این
مطالبه رادارند که آیا آموزش عالی بهطور اثربخشی عمل میکند ،اعم از اینکه آیا این
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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کافی یاد میگیرند ،و آیا دانشگاهها و کالجها میتوانن د اهداف ملی مدرنیزه شدن و
نوآوری را در جوامعشان محقق سازند (استنزاکر و هاروی .)2211 ،1بر طبق نظر پیج

2

( )2226پنج نوع پاسخگویی وجود دارد :سلسله مراتبی ،قانونی ،حرفهای ،سیاسی و بازار.
خصیصههای هر نوع ،مجموعه خاصی از سازوکارها است که بهوسیله آن رهبر سازمان
پاسخگو است .به لحاظ موضوعی تحقیق در مورد پاسخگویی اثربخش دانشگاههای دولتی
طیفی از موضوعات ،چون رابطه پاسخگویی با استقالل دانشگاهی و آزادی علمی ،رابطه
پاسخگویی و کیفیت دانشگاهها ،الزامات و شرایط پاسخگو بودن دانشگاهها ،و نیز عوامل
مؤثر بر پاسخگویی دانشگاهها و اثرات پاسخگویی دانشگاهها بر بروندادهایشان را در
برمیگیرد .در ادامه خالصهای از نتایج این تحقیقات ارائهشده است.
ترزا اسپزیاله ( )2212در پژوهش خود تحت عنوان "تفاوت پاسخگویی آموزش عالی
درصحنه جهانی :مقایسهای میان دانشگاه بوستون و دانشگاه بولونیا" تأثیر جهانیشدن بر
پاسخگویی آموزش عالی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .پژوهشگر نتیجهگیری
کرده که مقایسه میان دو دانشگاه نشان میدهد که تا حدی در پیچیدگیها مشابهاند اما
درزمینه تاریخچه ،سنتها ،محیط فرهنگی  -اقتصادی و قالبهای شکلگیری بسیار
متفاوت هستند.
گوپتا )2222( 3در پژوهش خود تحت عنوان" برداشتهای معلمان از پاسخگویی:
یک مقایسه میان مدارس ابتدایی دولتی ،خصوصی و NGOها در هند" به این نتیجه
رسید که معلمان سه نوع مدرسه علیرغم تفاوتهایی که در سیستمهای پاسخگویی
رسمی با آن مواجه بودند و زمینههای اجتماعی و اقتصادی آنها ،دیدگاههای مشابهی
درباره احساس مسئولیت داشتند.کیفیت مدارس و آموزش که از مهمترین مسائلی است
که همواره از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و پاسخگویی یکی از بهترین شیوهها برای
اطمینان از کیفیت آن است.

1. Stensaker &Harvey
2. Page
3. Gupta
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هال )2221( 1در پژوهش خود تحت عنوان " پاسخگویی در سازمانها :بررسی
مقدمات و نتایج" چنین نتیجهگیری کرده است که رابطه مثبت و معناداری میان هنجارهای
غیررسمی ادراکشده ،تالش برای پیشرفت ،آگاهی ،توافق و پاسخگویی احساس شده
وجود دارد.
بیوز )2222( 2در پژوهش خود تحت عنوان " تدریس با پاسخگویی بسیار زیاد:
موردمطالعه معلمان ابتدایی" به این نتیجه رسیده که علیرغم تالشهای متداول و مهم
معلمان برای وضع قانون پاسخگویی برای انجام فعالیتها ،کار در حیطه برنامه درسی
تجویزشده و ساختار مدرسه محور بهمنظور بهبود آموزش ،باوجود اینکه خواستار بهبود
آموزشی مطابق با اهداف پاسخگویی رسمی هستند ،باید تناقض میان اصول معلمان نسبت
به پاسخگویی آموزشی و پیامهای پاسخگویی که آنها از ایالت دریافت میکنند
حلوفصل شود.
پلومن )2211( 3در پژوهش خود تحت عنوان " شناسایی ارزیابی اثربخش برای یک
سیستم پاسخگویی ایالتی" نشان داده که تفاوت گستردهای میان ایالتها در چگونگی
تعیین اثربخشی مدارس در سیستم پاسخگوییشان وجود دارد .بااینوجود بسیاری از
ایالتها تغییرات مثبتی را درباره تعیین اثربخشی مدارسشان آغاز کردهاند ،هرچند که
راهی طوالنی تا دستیابی به سیستم ارزیابی پاسخگویی که نشاندهنده کارایی حقیقی
آنها باشد دارند.
رثچایلد )2211( 4در پژوهش خود تحت عنوان "سازوکارهای پاسخگوی در
سیستمهای چند پردیسه آموزش عالی" با استفاده از یک روششناسی پژوهش ترکیبی ،به
تبیین و ارزیابی سازوکارهای پاسخگویی در محیط تبادلی میان رهبران آموزش عالی ایالت
و رهبران مؤسسات پرداخته است .نتایج زمینهیابی نشان داد که چهار سازوکار مهم
تشخیص دادهشده و سهم باالیی بهوسیله رهبران مؤسسات هم در ایالتهای با عملکرد
1. Hall
2. Buese
3. Plowman
4. Rothchild
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پایین و هم در ایالتهای با عملکرد باال ،برای آنها در نظر گرفتهشده است :برنامهریزی
استراتژیک ،بودجه ایالت ،اعتبارسنجی مؤسسه و سیاستهای سیستم.
دی ) 2226( 1در پژوهش خود نشان داده است که عملکرد آموزش عالی به چگونگی
مدیریت هیئت اجرایی ایالت برای توازن میان استقالل و پاسخگویی در محیط میان رهبران
مؤسسات و ایالت بستگی دارد .او این پدیده را از دو دیدگاه توضیح داده است  :دیدگاه
کارکردگرایی 2و جدلی .3دیدگاه کارکردگرایی با استقالل و پاسخگویی بهعنوان نیروها یا
کارکردهای متضاد برخورد میکند که منجر به تنش میان اختیارات اجرایی ایالت و
نهادهای آموزش عالی میشود .در دیدگاه جدلی سطوح باالی استقالل و پاسخگویی،
سیستم آموزش عالی را قادر میکند تا به انتظارات عملکردی سیاستگذاران دولتی جامه
عمل بپوشند.
جانسون )2226( 4در پژوهش خود تحت عنوان " مطالعه تأثیرات پاسخگویی
آزمونمحور 1بر ادراکات مدیران در مدارس داالس" در پی پاسخ به این سؤال بود که
چگونه آزمونهای استانداردشده ،ادراکات مدیران را درباره پاسخگویی مدارس در
مدارس داالس تحت تأثیر قرار میدهد؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدیران
میخواهند برای عملکرد دانشآموزان ،ازجمله عملکرد آنها در آزمونهای
استانداردشده ،پاسخگو باشند .بااینحال ،آنها نمیخواهند که عملکرد دانش آموزان در
آزمونهای استانداردشده ،بخشی از ارزشیابی سالیانه آنان باشد و آن را تحت تأثیر قرار
دهد.
تحقیقات نشان میدهند که عوامل زیادی مبین پاسخگویی اثربخش دانشگاهها هستند.
استقالل دانشگاه و آزادی علمی (رمزک2222 ،؛ نئاوی2221 ،؛ هاربور2223 ،؛ مک
کومبز2223 ،؛ دی2226 ،؛ روپر2223 ،؛ رثچایلد2211 ،؛ ترزا اسپیاله2212 ،؛ آلینا ساندو و
همکاران2214 ،؛ تقی پور ظهیر و صفایی1311 ،؛ و مظفری ،)1332 ،مشارکت ذینفعان
1. Dee
2. functionalist
3. dialectical
4. Johnson
5. test-driven accountability
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دانشگاه (گاف2222 ،؛ ویدیچ و اسلی2222 ،؛ نئاوی2221 ،؛ هاربور2223 ،؛ بورک،
2221؛ روپر2223 ،؛ لیو2211 ،؛ رثچایلد2211،؛ ترزا اسپیاله2212 ،؛ آلینا ساندو و
همکاران ،)2214 ،تأمین و تخصیص منابع مالی (بورک2221 ،؛ روپر2223 ،؛ لیو2211 ،؛
آلینا ساندو و همکاران2214 ،؛ عزتی ،)1316 ،اساتید و ویژگیهای آنها (هاربور2223 ،؛
جانسون2226 ،؛ وینستون ،)2222 ،ساختار سازمانی (وود ،هارپر و همکاران1331 ،؛ نئاوی،
2221؛ بیوز2222 ،؛ بونز ،)2222 ،و غیره ازجمله عوامل شناساییشدهاند .این عوامل به
لحاظ پژوهشی دارای اعتبار هستند؛ ولی چند نکته را باید موردتوجه قرارداد؛ اوالً هرکدام
از تحقیقات از روششناسیهای مختلفی بهره گرفتهاند؛ ثانیاً موقعیتها و جوامع هدف این
تحقیقات متفاوت بوده است؛ نکته دیگر اینکه عوامل شناساییشده بسیار پراکنده و وابسته
به شرایط زمانی ،مکانی و موقعیتی بودهاند .بنابراین میتوان استدالل نمود که اعتبار این
عوامل مستقل از زمینه نبوده و مبین شکاف اصلی در ادبیات موجود است .این امر
کاربردپذیری نتایج تحقیقات را در موقعیتهای متفاوت از زمینه موردبررسی دچار مشکل
میسازد .لذا تحقیق حاضر در حد توان خود با کاربرد روششناسی مناسب  -نظریه مبتنی
بر زمینه -برای شناسایی راهبردهای پاسخگویی اثربخش دانشگاههای دولتی در جامعه
دانشگاهی ایران و متناسب با موقعیت و زمینه فرهنگی آن تالش خواهد کرد.

روششناسی
سریعترین روش برای بررسی تجارب و ادراکات اساتید و صاحبنظران در مورد
راهبردهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی استفاده از مطالعات پیمایشی است؛ بااینوجود
سابقه استفاده از چنین روشهایی نشان میدهد که نتایج حاصل از آنها باوجود عینیت و
فهم سریع ،معموالً سطحی نیز هستند؛ این در حالی است که موضوع پاسخگویی معموالً
دارای جنبههای ناپیدا و ضمنی است که استفاده از روشهایی نظیر مصاحبه میتواند
اثربخشتر باشد چراکه با کمک آن میتوان به ارزیابی دقیقتری از موضوع پرداخت
(سرمد و همکاران .)1314 ،دادههای این مطالعه حاصل انجام مصاحبههای نیمه ساختاریافته
با  22نفر از اساتید و صاحبنظران مشغول در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود که با
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روش نمونهگیری نظری انتخاب شدند .نمونهگیری تا آنجا ادامه پیدا کرد که اشباع 1در
اطالعات گردآوریشده حاصل شود .مدتزمان انجام مصاحبهها بین  42تا  122دقیقه و
بهصورت حضوری بود که موارد مطروحه به شکل صوتی ضبط و بعدازآن پیادهسازی شد.
در تحلیل دادهها ،روش مرحلهای و تکنیکهای تحلیلی اشتراوس و کوربین ()1332
مورداستفاده قرار گرفت؛ بهنحویکه مفاهیم بهعنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل
مصاحبه ،پاراگراف ،عبارات و جمالت موردتوجه قرار گرفتند و با تفکیک متن مصاحبه به
عناصر دارای پیام در داخل عبارات یا پاراگرافها تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند.
به دلیل تعدد زیاد مفاهیم استخراجشده کدگذاری باز طی دو مرحله انجام شد که در آن
مفاهیم در قالب مقولههای بزرگتری قرار گرفتند .بعدازاین مرحله سعی شد که مفاهیم
اولیه نیز در قالب دستههای بزرگ مفهومی طبقهبندی گردند و در قالب  22مقوله اصلی
طبقهبندی شدند؛ این مقولهها در مرحله نهایی با دستهبندی مقولههای فرعی در قالب 1
مقوله اصلی که بهعنوان مسائل عمده پاسخگویی دانشگاههای دولتی مطرح هستند ،جای
گرفتند.
برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،یعنی دقیق بودن یافتهها از منظر پژوهشگر،
مشارکتکنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش (کرسول و میلر ،)2222 ،2از راهبردهای
تطبیق توسط اعضا ،3بررسی همکار 4و مشارکتی بودن و انعکاسپذیری پژوهشگر استفاده
شد .در این راستا برخی از مشارکتکنندگان مرحله نخست ،مقولههای بهدستآمده را
بازبینی کرده و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز داشتند و چهار تن از متخصصان و
اساتید ،به بررسی یافتهها و اظهارنظر درباره آنها پرداختند؛ بهطور همزمان از
مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد و سعی شد تا مصاحبهها با
تکیهبر پرسیدن سؤاالت باز و نیز کدگذاری با ذهن باز و با توجه به سؤاالت پژوهش
بهپیش رود تا در حد امکان از سوگیریها جلوگیری شود.
1. Saturate
2. Creswell & Miller
3. Member Checking
4. Peer Examination
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یافتهها
از طریق کدگذاری باز 1601 ،مفهوم به دست آمد که با طبقهبندی این مفاهیم  06مقوله
فرعی شکل گرفت و در مرحله کدگذاری محوری حول  60مقوله اصلی طبقهبندی
شدند .در طول فرایند کدگذاری انتخابی و فرایند تلفیق جهت یکپارچهسازی و پاالیش
نظریه ،متن مصاحبههای انجامشده چندین بار موردبررسی قرار گرفت و بعد از
مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان) و استفاده
ازآنجهت نزدیک کردن مقولهها ،عبارات و ایدههایی که بیانگر روابط بین مقولههای
اصلی و فرعی بود موردتوجه قرار گرفت .بر همین اساس ،روابط بین مقولههای اصلی
و مدل پارادایمی پاسخگویی اثربخش شکل گرفت .نهایتاً مقولههای آشکارشده در قالب
ابعاد  0گانه مدل پارادایمی ،با روابطی که بین آنها وجود دارد ،بهصورت شرایط علّی
(0مقوله) ،مقوله اصلی (پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان) ،راهبرد ( 0مقوله)،
شرایط محیطی ( 5مقوله) ،ویژگیهای زمینهای ( 4مقوله) و پیامد ( 3مقوله) جای
گرفتند (شکل شماره .)1

01
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مرحله کدگذاری باز 1601 :گزاره مفهومی اولیه

مرحله کدگذاری محوری65 :گزاره مقولهای اصلی و  01مقوله فرعی
 Aموجبات علّی .1:علم مداری دانشگاه (پژوهش محوری،اولویت علمی)  .6سرمایه انسانی (مدیریت منابع انسانی ،حرفه مندی
اساتید ،حرفه مندی مدیران ،حمایت و پشتیبانی نخبگان).3انگیزش عامالن دانشگاهی(دانشجویان ،اساتید و فارغالتحصیالن).4
نیازسنجی و توسعه هدفمند دانشگاهی  .5مشتری مداری (منزلت دانشجویان ،حقوق دانشجویان ،ارائه مشاوره به دانشجویان)
 .0فرایند یاددهی – یادگیری  .0کیفیتسنجی دانشگاه ( اعتبار سنجی دانشگاه ،ارزیابی اثربخش دانشگاه)
 Bراهبردها .1 :استقالل دانشگاهی (عدم دخالت و تصدی گیری دولتی ،واگذاری اختیارات به دانشگاه ،استقالل دانشگاه ،آزادی
علمی)  .6مشارکت (دانشجویان در امور دانشگاه ،اساتید در امور دانشگاه ،دانشگاهیان در امور جامعه ،ذینفعان بیرونی در امور
دانشگاه) .3تعامالت علمی  -کاربردی(با صنعت ،با سایر مؤسسات آَموزشی ،با سایر بخش و تعامالت پژوهشی) .4بین الملی
شدن دانشگاه .5کاربردپذیری .0تأمین و تخصیص منابع مالی
Cشرایط محیطی .1 :محیط سیاسی .6 ،محیط اقتصادی .3 ،محیط اجتماعی – فرهنگی .4 ،محیط جهانی و فناوری .5 ،محیط
سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن آموزشی
Dویژگیهای زمینهای .1 :ساختار دانشگاه؛  .6جو دانشگاه؛  .3تناسب کمیت تقاضا با نیاز؛  .4زیرساختهای علمی – پژوهشی
 Eپیامدها .1 :پیامدهای فردی (توانمندسازی دانشجویان ،توسعه اخالقی و فرهنگی دانشجویان)  .6پیامدهای دانشگاهی (توسعه
کیفی ،دستیابی به جایگاه حقیقی دانشگاه)  .3پیامدهای اجتماعی(رضایت مندی ذینفعان ،فرار مغزها ،کارآفرینی)
 :CCپدیده اصلی :پاسخگویی متوازن به نیاز ذینفعان (پاسخگویی به نیاز دانشجویان و هیأت علمی (جامعه علمی) ،پاسخگویی به
نیاز جامعه ،پاسخگویی به نیاز بازار کار ،پاسخگویی به نیاز دولت)

مرحله کدگذاری انتخابی :ابعاد  0گانه مدل
شرایط علّی (0مقوله)؛ مقوله اصلی :پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان(پاسخگویی به نیاز دانشجویان و هیأت علمی (جامعه علمی) ،پاسخگویی به نیاز
جامعه ،پاسخگویی به نیاز بازار کار ،پاسخگویی به نیاز دولت(؛ راهبرد (0مقوله)؛ شرایط محیطی ( 5مقوله)؛ ویژگیهای زمینهای ( 4مقوله)؛ پیامد ( 3مقوله)

شکل .1فرآیند مدیریت دادهها در سه مرحله کدگذاری
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تجزیه تحلیل دادهها  6مقوله اصلی را بهعنوان راهبردهای پاسخگو نمودن دانشگاههای
دولتی نشان داد که عبارتاند از .1 :استقالل دانشگاهی (عدم دخالت و تصدیگری
دولتی ،واگذاری اختیارات به دانشگاه ،استقالل دانشگاه ،آزادی علمی) .2 ،مشارکت
(دانشجویان در امور دانشگاه ،اساتید در امور دانشگاه ،دانشگاهیان در امور جامعه ،ذینفعان
بیرونی در امور دانشگاه) .3 ،تعامالت علمی  -کاربردی(با صنعت ،با سایر مؤسسات
آَموزشی ،با سایر بخشها و تعامالت پژوهشی) .4 ،بینالمللی شدن دانشگاه.1 ،
کاربردپذیری ،و  .6تأمین و تخصیص منابع مالی.

استقالل دانشگاهی
اعطای استقالل به دانشگاهها سیاستی اصولی برای افزایش مسئولیتپذیری ،پاسخگویی و
ایجاد ثبات است .جذب منابع مالی ،تصمیمگیری و سیاستگذاری از موضوعات مهم در
بحث استقالل علمی دانشگاههاست و بر این نکته تأکید میکند که کمکهای مالی
دولتها هرگز نباید مانع از آزاداندیشی دانشگاهها و روحیه حقیقتجویی آنها گردد
(کریمیان و همکاران .)1332 ،مقوله اصلی استقالل دانشگاهی در این پژوهش از چهار
مقوله فرعی :عدم دخالت و تصدیگری دولتی ،واگذاری اختیارات به دانشگاه ،استقالل
دانشگاه و آزادی علمی تشکیلشده است .مقوله فرعی عدم دخالت و تصدیگری دولتی
یکی از راهبردهایی است که میتوان از طریق آن پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان را
بهبود بخشید .این مقوله از عواملی مانند :دخالت مستقیم دولت در مدیریت دانشگاهها،
دخالت دولت در عزل و نصب رؤسای دانشگاهها ،کاهش تصدیگری دولت ،دخالت
مراجع باالدستی در تصمیمات جمعی نخبگان هیئتعلمی ،خروج دانشگاه از قیمومیت
دولت ،کاهش تعدد نهادهای دولتی متصدی امور دانشگاهی و تمرکززدایی دولتی،
تشکیلشده است .مقوله فرعی دوم واگذاری اختیارات به دانشگاهها است که با تحلیل
بیانات صاحبنظران کلیدی دراینباره عواملی مانند :داشتن اختیارات کافی برای
پاسخگویی ،عدم تناقض استقالل دانشگاهها با مسئولیتهای مراجع باالدستی ،اختیار داشتن
جمع نخبگان هیئتعلمی ،افزایش اختیارات هیئتامنا ،احساس قدرت مدیران،
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استقاللبخشی به واحدهای دانشگاه ،و صالحیتبخشی واقعی به رئیس دانشگاه در امور
حیاتی و اصلی ،پدیدار شدند .سومین مقوله فرعی استقالل دانشگاه است که طبق نظر
صاحبنظران کلیدی عواملی مانند :خودگردانی دانشگاه ،احساس استقالل دانشگاه،
استقالل علمی پژوهشگران ،استقالل علمی مراکز تحقیقاتی ،استقالل علمی بهعنوان
زیربنای پاسخگویی ،استقالل مالی دانشگاه و استقالل اداری دانشگاه را در برمیگیرد.
چهارمین مقوله فرعی آزادی علمی است که باز طبق نظر مطلعین کلیدی از عواملی مانند:
آزادی علمی ،آزادی نقد مدیریت دانشگاه ،پذیرش دیدگاههای متفاوت از سوی مدیران،
جو احترام متقابل ،آزادی در شیوه تدریس ،آزادی در شیوه تحقیق ،آزادی در انتخاب
موضوع تحقیق و دسترسی آزاد به اطالعات تشکیلشده است.
مشارکت :تصدیقی ( )1311به نقل از فوالن ( )1333مشارکت را فرایندی میداند که
افراد در گروههای تعامل ،با ارتباط اثربخشی تالش میکنند ،با به میدان درآوردن
تواناییهای ذهنی و روحی خود برای مسأله و یا هدف خود راهحل و یا راهبردهای مناسب
پیدا کنند .طوسی( )1322معتقد است بنیادیترین اندیشه زیر ساز مشارکت پذیرش اصل
برابری مردمان است .مردمان هر گاه در پیوند با یکدیگر از اهمیت و وزن برابر برخوردار
شوند آنگاه مشارکت میان آنان میتواند به "برخاستن و خیز برداشتن" یاری دهد و سود و
بهرهمندیهای بسیار برای همه فراهم آورد .اندیشه دیگر آن است که مشارکت یک
فراگرد است نه یک پیامد ساکن و ایستا .آشکار است که مفهوم فراگردی بودن مشارکت
را میتوان بهصورت "فراگرد نیرومندسازی" نیز عنوان کرد.
در سازمان مشارکتی ،انسانها در هر جا دارای اقتدار بیشتری نسبت به سازمان استبدادی
هستند و برای انجام امور روزانه خود به تأییدیه کمتری از سوی دیگران نیاز دارند .نقش
رهبر ،تعیین مسیر است و بقیه بستگی به کسانی دارد که باید کار را انجام دهند(.مک لگان
ونل .1331 ،ترجمه :اسالمیه .)1312،تحقیق حاضر مقولههای مبین مشارکت مشتمل بر
مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه ،مشارکت اساتید در امور دانشگاه ،مشارکت
دانشگاهیان در امور جامعه و مشارکت ذینفعان بیرونی در امور دانشگاه را شناسایی کرده
است .مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه اولین مقوله فرعی است که میتوان از طریق
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آن پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان را بهبود بخشید .از تحلیل ادراکات مطلعین
کلیدی مقولههایی مانند :مشارکت مؤثر دانشجویان ،مشارکت درونزا ،مشارکت
حداکثری ،توجه به سلیقههای گوناگون ،نفع دوسویه دانشجویان و دانشگاه از مشارکت،
مشارکت دانشجویان در پروژهها تحقیقاتی و مشارکت دانشجویان در نظرسنجیهای
عملکرد اساتید پدیدار شدند که مبین مشارکت دانشجویان هستند .مشارکت اساتید در
امور دانشگاه دومین مقوله فرعی است که میتوان از طریق آن پاسخگویی متوازن به
نیازهای ذینفعان را محقق کرد .تحلیل ادراکات مطلعین کلیدی مواردی مانند :بهرهگیری از
نظرات نخبگان هیئتعلمی در موضوعات متنوع دانشگاهی ،توجه به نظرات هیئتعلمی،
مشارکت جمعی اساتید بهعنوان عامل توسعه علمی ،وحدت حاصل از شورای مشورتی
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
مشورتی دانشگاه برای مراجع باالدستی ،بهرهگیری از نظرات نخبگان هیئتعلمی در مسیر
مصلحتهای جامعه ،مشارکت دانشگاهیان در امور فرهنگی ،مشارکت دانشگاهیان در امور
اقتصادی ،توجه به ایفای نقش صحیح بخشهای مختلف دانشگاه ،مشارکت دانشگاهیان در
امور اجتماعی و مشارکت دانشگاه در شناسایی مسائل جامعه را روشن ساخت .چهارمین
مقوله فرعی مشارکت ذینفعان بیرونی در امور دانشگاه است که بر اساس تحلیل ادراکات
مطلعین کلیدی از عواملی مانند :مشارکت ذینفعان بیرونی در مدیریت دانشگاه و مشارکت
ذینفعان بیرونی در سیاستگذاری دانشگاه تشکیلشده است.

تعامالت علمی – کاربردی
پاسخگویی دانشگاه بدون تعامل با بازار کار و سایر محیطهای علمی مرتبط محقق نخواهد
شد .یک دانشگاه پاسخگو باید تعامل مداوم با صنعت و بازار کار و سایر مجامع علمی را
بهعنوان یکی از مأموریتهای اصلی خود به شمار آورد .بهطورکلی ،ارتباط دانشگاه و
صنعت شکل توافقهای رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که باهدف دستیابی به
موفقیتهای بیشتر ایجاد میشود .دراینارتباط ،دانشگاه و صنعت تالش میکنند تا برخی از
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فعالیتهای علمی خود را بهطور مشترک و هماهنگ انجام دهند .بههرحال ،همکاریهای
دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را در برمیگیرد که هر یک از آنها بهتنهایی قادر به انجام
دادن آنها نیستند (شفیعی و آراسته .)1313 ،این راهبرد اصلی از چهار مقوله فرعی ارتباط
صنعت و دانشگاه ،تعامل دانشگاه با سایر مؤسسات آموزشی ،تعامل دانشگاه با سایر
بخشها و تعامالت پژوهشی تشکیلشده است .ارتباط صنعت و دانشگاه اولین مقوله فرعی
است که بر اساس تحلیل ادراکات مطلعین کلیدی مواردی از قبیل :ارتباط صنعت و
دانشگاه ،ضمانت اجرایی سیاستهای ارتباط صنعت و دانشگاه و توجه به جایگاه دانش
فنی در صنعت را دربرمی گیرد .تعامل با سایر مؤسسات آموزشی دومین مقوله فرعی است
که تحلیل ادراکات مطلعین کلیدی عواملی مانند :تسهیم دانش با سایر دانشگاهها ،تأیید
متقابل مدارک تحصیلی میان دانشگاهها ،تأیید متقابل واحدهای درسی میان دانشگاهها،
همکاریهای سازمانیافته میان هیئتعلمی و رویکردهای همکارانه در محیط دانشگاهی را
آشکار ساخت .تعامل دانشگاه با سایر بخشها سومین مقوله فرعی است که طبق نظر
مطلعین کلیدی در برگیرنده عواملی مانند :همکاری با دولت ،درخواست خدمات متقابل از
سوی بخش خصوصی ،ارتباط دانشگاه با جهان اجتماعی ،مشارکت جدی در امور
اجتماعی و تعامل شبکهای ذینفعان ،پیوند دانشگاه با بخشهای اجرایی و اقتصادی است.
تعامالت پژوهشی چهارمین مقوله فرعی است که متشکل از عواملی مانند :پیوند میان مراکز
پژوهشی دانشبنیان ،ارتباط با مراکز تحقیقاتی سایر کشورها ،همکاریهای بینالمللی
درزمینه پژوهشهای کاربردی و اعزام اساتید به فرصت مطالعاتی است.
بینالمللی شدن دانشگاه :جهانیشدن عمیقاً آموزش عالی را در سرتاسر جهان تحت
تأثیر و تغییر قرار داده است و بدین ترتیب یکی از محرکهای بنیادی " انقالب علمی "1به
شمار میآید (آلبچ 2و همکاران2222 ،1333 ،؛ آلبچ2211 ،؛ بروباچر و رودی .)1332 ،3در
میان جهتگیریهای عمدهی جهانی در آموزش عالی ما متوجه تقاضای فزاینده برای
پاسخگویی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی شدهایم .شواهد تجربی از مناطق مختلف
1. academic revolution
2. Albach
3. Brubacher & Rudy
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جهان نشاندهنده اهمیت فزاینده این موضوع ،تنوع بسیار زیاد رویکردها ،و برخی
جریانهای مشترک و مرتبط است (الکساندر2222 ،1؛ بانتا2212 ،2؛ بگو و هال2223 ،3؛
بورک 4و همکاران2221 ،؛ کاپانو2212 ،1؛ دیل1333 ،6؛ فایندلو2221 ،2؛ هلر2211 ،1؛
هیوزمن و کوری2224 ،3؛ کالیسون و کوهن2212 ،12؛ الپوویسکی و کلینگر2221 ،11؛
لویله2221 ،12؛ متز2212 ،13؛ میداف2212 ،14؛ مورتایمر1322 ،11؛ الزوانگ و لی،16
1314؛ پالتا2224 ،12؛ پیترسون و آگوستین2222 ،11؛ شاولسون2212 ،13؛ شین2212 ،22؛
استنزاکر و هاروی2211 ،21؛ ترو1336 ،22؛ والکر2221 ،23؛ زومتا2211 ،24؛ به نقل از ترزا
اسپزیاله.)2212 ،21جهانیسازی و بینالمللی شدن آموزش عالی میتواند به ترتیب اینگونه
تعریف شود" ،واقعیت شکلگرفته بهوسیله اقتصاد جهانی بسیار درهمتنیده ،فناوری
ارتباطات و اطالعات ،پیدایش شبکه دانش بینالمللی ،نقش زبان انگلیسی و دیگر نیروهایی
که فراتر از کنترل مؤسسات دانشگاهی هستند" (آلبچ و همکاران )2223 ،و "بسیاری از
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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سیاستها و برنامههایی که دانشگاهها و دولتها در پاسخ به جهانیشدن اجرا میکنند".
امروزه بیشتر نشانههای بینالمللی شدن همچون افزایش تحصیل در خارج از کشور ،افزایش
دانشگاههای کشورهای توسعهیافته با تأسیس مراکز برونمرزی در کشورهای درحالتوسعه
و تولید برنامههای آموزشی در مقیاس جهانی را میتوان بهخوبی مشاهده کرد .طرفداران
چنین پیشرفتهایی بیان میکنند که بینالمللی شدن آموزش عالی ،بستر و فرصت خوبی را
برای دسترسی گستردهی دانشجویان مستحق ،بخصوص دانشجویان کشورهایی با
سیستمهای آموزشعالی ضعیف فراهم میکند (هاتاکناکا .)2224 ،در تحقیق حاضر نیز
بینالمللی شدن بهعنوان یکی از سازوکارهای پاسخگویی و متشکل از مفاهیمی مانند:
بهرهگیری از تجارب بینالمللی ،بینالمللی کردن آموزش ،گسترش روابط بینالملل ،تعامل
با جهان ،ارتباطات بینالمللی بهعنوان شیوهی کیفیتبخشی ،فرایندهای فناوری ارتباطات و
اطالعات شیوه و الزامی برای برقراری ارتباطات بینالمللی ،ارتباط با مراکز تحقیقاتی سایر
کشورها ،دعوت از اساتید خارجی ،ایجاد ساختاری برای همکاری بینالمللی ،افزایش
تعداد دانشجویان خارجی ،توجه به توافقنامههای اعزام دانشجو به خارج ،راهاندازی
دورههای دکتری مشترک ،حمایت مالی دولت از ارتباطات بینالمللی دانشگاه،
همکاریهای آزاد بینالمللی ،تعامالت بینالمللی ،عضویت در نهادهای بینالمللی اعتبار
سنجی به ظهور رسید .این مفاهیم ابعاد و ویژگیهای بینالمللی شدن را نشان میدهد.
کاربردپذیری :این مقوله اشاره بهکارگیری آموختههای حاصل از آموزش در کارهای
عملی و موقعیت واقعی دارد (تقوی .)1333 ،با ظهور اقتصاد دانش بر،خطمشیهای
آموزش عالی متحمل تغییراتی شدهاند که سبب گردیده دانشگاهها همانند شرکتهای
خصوصی برای کسب مزیتهای رقابتی و افزونی منابع در بازارهای جهانی ایفای نقش
کنند .رویکرد تجاریسازی1در دانشگاه ،برگرفته از آموزههای سرمایهداری دانشگاهی
بوده و ناظر بر کلیه فعالیتهایی است که بهمنظور جذب منابع خارجی از جانب دانشگاه
صورت میپذیرد (عباسی و همکاران .)1311 ،مطالعه روند تحوالت در آموزش عالی ایران
نیز حکایت از آغاز فرایندهای تجاری و همگرایی دانشگاه و صنعت در اشکال پروژههای
1. Commercialization approach
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مشترک دانشگاه و صنعت ،تأسیس دفاتر دانشگاه و صنعت و دفاتر انتقال فناوری و تأسیس
شرکتهای زایشی و نوبنیاد بهوسیله دانشگاههای مادر و ارائه آموزشهای کاربردی مبتنی
بر پرداخت شهریه دانشگاهی به سایر سازمانها دارد .تشکیل شوراهای هماهنگی دفاتر
ارتباط با صنعت و شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت نیز مصادیقی بر این ادعاست که
آموزش عالی ایران صنعت را بهعنوان اولین مشتری خود انتخاب نموده و در تالش برای
پاسخگویی به نیازمندیهای آن است (آراسته .)1313 ،بر این اساس ارتباط دانشگاه با
صنایع و سازمانها ،امروزه بخشی از یک سیاست جامع و درازمدت علوم و فناوری کشور
تلقی میگردد .در این میان ارتباطات آموزشی ،تحقیقاتی و مشاورهای با صنایع،بیشترین
مکانیسم ارتباطی را در تجاریسازی سرمایههای فکری برخی دانشگاههای ایران در دهه
گذشته ایفا نمودهاند (عباسی و همکاران .)1311 ،در تحقیق حاضر نیز کاربردپذیری
بهعنوان یکی از سازوکارهای پاسخگویی شناسایی شد که بر اساس تحلیل ادراکات
مطلعین کلیدی عواملی مانند :کاربردی نبودن برخی رشتهها ،توجه به کاربردی بودن
روش های آموزش ،پژوهشی کردن دانش ،توجه به کاربردی بودن تحقیقات ،لحاظ کردن
تحقیقات کاربردی در ارتقای اعضای هیئتعلمی ،همکاریهای بینالمللی درزمینهٔ
پژوهشهای کاربردی ،کاربست علم در جامعه و عملیاتی کردن دانش ،ظهور یافتند .این
مفاهیم ابعاد و ویژگیهای کاربردپذیری را نشان میدهند.
تأمین و تخصیص منابع مالی :وابستگی بیشازاندازه دانشگاه به بودجههای سرانه و
محدود دولتی و تأمین آن با چانهزنی سیاسی ،زمینههای رقابت بر سر کیفیت را از بین
میبرد .وقتی آموزشعالی صرفاً به پاسخگویی سیاسی به تقاضای اجتماعی تودهها در
یکشکل مستقیمی از آموزشعالی رایگان و با الگوی سادهای از عدالت توزیعی
فروکاسته شود ،نقش " شبیه به مشتری" دانشجویان در مطالبه کیفیت از دانشگاه
موضوعیت پیدا نمیکند .تنوع منابع مالی از مهمترین زمینههای مؤثر در مطرحشدن
ارزشیابی عملکرد دانشگاهی محسوب میشود (فراستخواه .)1312 ،راههای متعددی را
میتوان تعیین نمود که از طریق آن ،منابع میان برخوردار شوندگان خدمات آموزشی (افراد
و خانوادهها) و عرضهکنندگان خدمات آموزشی (مؤسسات آموزشی) اختصاص مییابد.
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هر یک از این راهها ،تأثیرات مختلفی بر رفتار خانوادهها و مؤسسات بر جای میگذارد .این
تأثیرگذاری درواقع امکان مدیریت نظام آموزشی را از طرق سازوکارهای مالی به دولتها
میدهد (نادری .)1313 ،از آنجائی که تهیه برنامههای مالی و بودجه کلی مربوط به هر
واحد ابزار مهمی برای مدیریت ،هماهنگی ،کنترل و ارزشیابی یک دانشگاه بشمار میرود،
برای همگامسازی نظام آموزشعالی کشورمان با تحوالت جهانی و مواجه با پدیدههایی
نظیر جهانیشدن ،گسترش فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،رقابتی شدن دانشگاهها و
گسترش رویکرد بازار در جذب دانشجویان و ...سازوکار اجرایی قدرتمندی است که
میتواند چارهساز استقرار نظام پاسخگویی و اصالح نظام بودجهریزی باشد .با استقرار
چنین رویکردی انتظار میرود سازوکارهای انگیزشی درزمینهٔ اعطاء استقالل کافی به
واحدهای آموزشعالی ،ارتقاء کمی و کیفی ستاندههای آموزشی ،افزایش کارایی نظام
آموزشعالی ،افزایش توان رقابتی واحدهای آموزشی و غیره تدوین و اجرا گردد (عزتی،
 .)1316در تحقیق حاضر نیز تأمین و تخصیص منابع مالی بهعنوان یکی از سازوکارهای
پاسخگویی و متشکل از مفاهیمی مانند :عدالت در تخصیص منابع مالی ،تخصیص منابع با
توجه به کارایی ،بودجه ابزار سیاستگذاری تحقیقاتی دولتها ،جایگزینی وام بهجای
بورس ،اعتبارات تشویقی عمومی دولتی برای ارتقای کیفیت ،سیستم بودجهریزی بر اساس
عملکرد ،افزایش روزافزون هزینههای آموزش و پژوهش ،حفظ و افزایش درآمد ،کاهش
هزینه ،دشوار شدن تأمین مالی ،یافتن منابع مالی جدید ،افزایش هزینهها ،حمایت شرکتها
از تحقیقات ،حق ثبت اختراع ،تجاریسازی ،مالکیت بر بنگاههای تجاری ،فعالیت مشترک
تجاری با بخش خصوصی ،افزایش شهریهها ،مدیریت منابع مالی جدید و کاهش
حمایتهای دولتی است که این مفاهیم ابعاد و ویژگیهای تأمین و تخصیص منابع مالی را
نشان میدهند.

بحث و نتیجهگیری
با بازنگریهای چندباره و نگاهی عمیق ،محقق از فحوای متن پیاده شده مصاحبهها دریافت
که اصلیترین مقوله در پاسخگویی دانشگاههای دولتی ،پاسخگویی متوازن به نیازهای
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ذینفعان است .بنابراین میتوان گفت که پدیده اصلی در این پژوهش پاسخگویی متوازن به
نیازهای ذینفعان شامل دانشجویان ،اعضای هیئتعلمی ،جامعه ،بازار کار و دولت است که
همه عوامل و تأثیرات در جهت توصیف آن حرکت میکنند .برای نیل به این هدف شش
راهکار اساسی شناسایی شد که عبارتاند از .1 :استقالل دانشگاهی  .2مشارکت .3
تعامالت علمی–کاربردی  .4بینالمللی شدن دانشگاه  .1کاربردپذیری  .6تأمین و تخصیص
منابع مالی.
راهکار کلیدی اول استقالل دانشگاهی است که از مقولههای فرعی عدم دخالت و
تصدیگری دولتی ،واگذاری اختیارات به دانشگاه ،استقالل دانشگاه و آزادی علمی
تشکیلشده است .هیچگاه دولت از عرصه توسعه علمی و فناوری و حمایت از دانشگاهها
کنار نرفته است و کاهش تصدیگری دولتی نباید به معنای سلب مسئولیت دولت تعبیر
گردد؛ بلکه مقصود آن است که دولت با تفویض اختیارات به مدیریت دانشگاهها ،به
تقویت نظامهای سیاستگذاری ،پاسخگویی و حمایت از علم همت میگمارد (کریمیان و
همکاران.)1332 ،دانشگاهها مسئول هستند و باید وظایف خود را انجام دهند و واگذاری
اختیارات ،ناقض مسئولیت مراجع باالدستی نیست .دخالت دولتها در دانشگاهها دیگر
دخالتی جهت یافته برای تأثیرگذاری در مدیریت بهصورت مستقیم نیست بلکه بهصورت
کمک به دانشگاه برای توسعه آنها است .دانشگاه مسئول است ،بنابراین باید اختیارات
خود را داشته باشد .اصول شناختهشده و روشنی چون آزادی علمی و استقالل مالی و
اداری دانشگاهها از الزامات بقا در آموزشعالی نوین است .همچنین توجه بیشتر به استقالل
دانشگاهها هم در بعد آزادی علمی و هم در استقالل اداری و مالی ،زمینهساز
مسئولیتپذیری و پاسخگویی بیشتر در مدیریت دانشگاهی است و بدون استقرار این دو
اصل مهم عمالً بحث از پاسخگویی بیفایده است .چراکه پاسخگویی تنها در قبال اعطای
اختیارات معنی و مفهوم پیدا میکند.
راهکار کلیدی دوم مشارکت است که از مقولههای فرعی مشارکت دانشجویان در
امور دانشگاه ،مشارکت اساتید در امور دانشگاه ،مشارکت دانشگاهیان در امور جامعه و
مشارکت ذینفعان بیرونی در امور دانشگاه تشکیلشده است .تصمیمگیری بر اساس
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تصمیمسازی مهمترین رویکرد آموزش عالی است و رؤسای دانشگاهها باید در اداره
دانشگاهها نظام تصمیمسازی مبتنی بر خردجمعی را به وجود آورند و از توانایی فکری و
معرفتی کل نظام بهره گیرند و از طرفی ،با مشارکت دادن استادان ،دانشجویان و
دانشگاهیان در تصمیمگیریها در آنها انگیزه ایجاد کنند.اگر امور دانشگاه با نظرات
هیئتعلمی انجام شود مدیریت دانشگاه نیز احساس قدرت بیشتری داشته و در مقابل
مشکالت نمیهراسد و در چارچوب قانون رجوع به نظرات هیئتعلمی ضروری است.
راهکار کلیدی سوم تعامالت علمی  -کاربردی است که از مقولههای فرعی ارتباط
صنعت و دانشگاه ،تعامل با سایر مؤسسات آَموزشی ،تعامل با سایر بخشها و تعامالت
پژوهشی تشکیلشده است .امروزه هیچ ملتی نمیتواند خود را در رشتههای مختلف علمی
بینیاز از دیگر ملتها بداند .لذا ،تشکیل مراکز تحقیقاتی و ارتباط آنها با مراکز تحقیقاتی
سایر کشورها ضروری به نظر میرسد .آراسته ( )1313همکاریهای دانشگاه و صنعت را
درگرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت ،ایجاد واحدهای
تحقیقاتی با حضور اعضای هیئتعلمی و ایجاد سازوکاری پویا در دانشگاهها برای حل
مشکالت صنعت میداند.
راهکار کلیدی چهارم بینالمللی شدن دانشگاه است.در آموزشعالی موفقیت دانشجو
برای داشتن زندگی بهتر و بهبود زندگی دیگران حائز اهمیت است .بنابراین دانشگاهها باید
فرصتهای مناسبی را برای زندگی و آیندهای بهتر برای مردم و کشور فراهم کند .این
موضوع بدون تعامالت ملی و بینالمللی ،فعالیتهای مشترک و یادگیری از جهانیان
غیرممکن به نظر میرسد .کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه برتر ،عالوه بر ارتباطات
بینالمللی سنتی در تبادالت دانشجویی و اعضای هیئتعلمی ،توجه خود را به
همکاریهای بینالمللی بین دانشگاهی ،تدوین برنامههای درسی مشترک ،همکاریهای
پژوهشی و انتقال فناوری معطوف کردهاند (آراسته.)1321 ،
راهکار کلیدی پنجم کاربردپذیری است.باید تالش کرد تا روشهای یادگیری
بهصورت تجربی باشد تا تئوری و تئوری را با عملکرد نشان داد .یعنی خیلی به کاربردی
بودن روشها تأکید کرد.در کشور ما مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه از این جنبه مهم است
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که بیشتر محققان ما بهطور عمده در دانشگاهها هستند ،اما تحقیقاتی که در دانشگاههای ما
انجام میشود بیشتر جنبه نظری دارد تا کاربردی.
راهکار کلیدی ششم تخصیص منابع مالی است .اگرچه مجموعه منابع مالی که در
آموزشعالی کشور در گردش هستند ،به ما اجازه داشتن حداکثر کیفیت را نمیدهد ولی
باید تالش کنیم هم در تأمین منابع مالی و هم در هزینه کردن این منابع ،بیعدالتی صورت
نگیرد و باید دانشگاهها به میزانی که در حل مسائل ملی و منطقهای نقش دارند ،منابع مالی
بیشتری کسب و از آن در جهت ارتقای علمی کشور استفاده کنند .از سوی دیگر در جامعۀ
ایران با ساختار اقتصادی خاصی که دارد ،حمایت اعتباراتِ عمومیِ تشویقی توسط دولت
برای ارتقای کیفیت مؤسسات و برنامههای آموزشعالی در یک شرایط تعریفشدۀ شفاف
و رقابتی ضروری است.

پیشنهادها
دولت و جامعه به دلیل تأمین بودجه دانشگاهها ،بهطور روزافزونی در خصوص به کاربستن
مسئولیتها ،کیفیت برنامههای آموزشی ،نتایج تحقیقاتی ،هماهنگی برنامههای آموزشی با
نیازهای جامعه و غیره بر پاسخگویی دانشگاه تأکیددارند (تقیپورظهیر و صفایی.)1311 ،
این امر مستلزم بهکارگیری سازوکارهای مناسب برای پاسخگو نمودن دانشگاههای دولتی
است.
به نظر میرسد با توجه به مسئله عدم پاسخگویی دانشگاههای دولتی به نیازهای ذینفعان،
استقالل دانشگاهی و آزادی علمی بهعنوان اولویت اصلی باشد .لذا ایجاد شرایطی که
بتواند مسئولیت بیشتری متوجه دانشگاهها نماید ،بسیار مهم است .عدم دخالت و
تصدی گری دولتی ،خودگردانی دانشگاه ،پرهیز از مداخالت سیاسی و احترام به
آزادیهای دانشگاهی میتواند در این مسیر یاریرسان باشد و مسائلی نظیر سیاستزدایی و
عدم خالقیت در شیوههای مدیریتی را تا حد زیادی تقلیل دهد .استقالل بخشی به دانشگاه
میتواند زمینه را برای سایر سازوکارهای پاسخگویی مانند مشارکت ذینفعان در دانشگاهها
فراهم سازد .حس تعلق و مسئولیت ذینفعان با مشارکت در امور دانشگاه شکوفا شده و
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انگیزه و همدلی الزم برای ایفای هر چهبهتر نقش خود را به دست میآورند و نفع
دوسویهای برای آنان و دانشگاه به همراه خواهد داشت .تعامالت علمی -کاربردی دیگر
سازوکار پاسخگو نمودن دانشگاههای دولتی است که از تعامل با صنعت و بازار کار تا
تعامل با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی را در حوزهی آموزش و پژوهش شامل
میشود .دانشگاه بدون ارتباطات مؤثر با جامعه و محیط پیرامونی از مأموریت ،هدف و
فلسفه وجودی خود به دور خواهد بود .بینالمللی شدن دانشگاه چهارمین سازوکار
پاسخگو نمودن دانشگاههای دولتی است .فناوریهای نوین مرزهای جغرافیایی در بسیاری
از حوزهها را از پیش رو برداشتهاند و دانشگاهها با توجه به ماهیت علمیشان در این حوزه
از تقدم برخوردار هستند .دانشگاهها دیگر نمیتوانند بدون تعامل با حوزههای علمی جهان
پاسخگوی نیازهای نوظهور جامعه باشند و باید خود را با تحوالت جهانی همگام و همراه
کنند .کاربردی کردن و کاربست آموختههای علمی در جامعه از دیگر سازوکارهای
پاسخگویی دانشگاههای دولتی است .اگر آنچه در دانشگاهها تولید و نشر داده میشود به
متن جامعه نیاید و در رفع نیازهای جامعه به کار گرفته نشود کار دانشگاهی ابتر خواهد ماند
و هدف اساسی دانشگاه که برآورده کردن نیازهای جامعه است محقق نخواهد شد بنابراین
باید به کاربردیسازی علم بهعنوان یکی از مهمترین مأموریتهای دانشگاه نگریست که
میتواند حاصل کار دانشگاه را برای جامعه ملموس و دلنشین کند .تأمین و تخصیص منابع
مالی آخرین سازوکار پاسخگو نمودن دانشگاههای دولتی است که میتوان از طریق آن
شرایطی را مهیا نمود که دانشگاهها به سمت برآورده کردن نیازهای ذینفعان خود حرکت
کنند.
خلق چنین شرایطی در وهله اول مستلزم تنظیم فعالیتها و مداخالت درست در
سیاستگذاری دانشگاهها ازیکطرف و فراهمآوری شرایط الزم برای پیادهسازی این
سیاستها از طرف دیگر است .کاربست این سازوکارها در دانشگاههای دولتی نیازمند عزم
جدی سیاستگذاران و مجریان سیاستها است تا از این طریق بتوان پاسخ شایستهای به
نیازهای ذینفعان آنها و جامعه داد .همچنین پاسخگو نمودن دانشگاههای دولتی نیازمند
شکلگیری فرهنگ مطالبهگری در ذینفعان است که با راهکارهای مناسب خواستههای
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بهحق خود از دانشگاه ها را مطالبه و بر عملکرد آنان نظارت نمایند .باید توجه داشت که
بهکارگیری سازوکارهای ارائهشده مستلزم شکل گیری یک فرهنگ قوی پاسخگویی در
دانشگاهها هست و ایجاد فرهنگ امری زمانبر است؛ نباید انتظار داشت که صرف ایجاد
این سازوکارها ،میتوان پاسخگویی را در دانشگاهها به فرهنگ غالب آن تبدیل کرد؛ بلکه
این امر مستلزم توجه به زمینه های فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...است و باید به
زمینهها و الزمههای اجرای این سازوکارها توجه فراوانی نمود .برای ریشهشناسی مسائلی
که شناسایی شد ،نهتنها خود دانشگاه و عامالن دانشگاهی درگیر در فرایند پاسخگویی
دانشگاه ،بلکه شرایط کالنتری مانند عوامل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه را نیز باید
مدنظر قرار داد .این شرایط که بهطور غیرمستقیم نحوه پاسخگویی دانشگاههای دولتی به
نیازهای ذینفعان را تحت تأثیر قرار میدهد ،نیاز به بررسیهای دیگری دارد.
تحقیق حاضر اطالعاتی را در مورد سازوکارهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی و
ادراکات و نگرشهای صاحبنظران این حوزه به دست میدهد که این اطالعات حاصل
یک مطالعه کیفی در یک موقعیت ساختاری و فرهنگی محدود و در دانشگاه دولتی بوده
است .بدینجهت تعمیم نتایج آن نیازمند توجه به زمینهها و شرایط دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی است .بههرحال شباهتهای موجود بین دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی
میتواند زمینه الزم برای استفاده از نتایج تحقیق در سایر مؤسسات آموزشعالی اعم از
دولتی و غیردولتی را نیز فراهم آورد .بااینوجود ،در کنار این ما نیازمند بررسیهای
دیگری برای به دست آوردن اطالعات جامعتر در خصوص راهکارهای پاسخگو نمودن
مؤسسات آموزشعالی بهویژه دانشگاههای دولتی از منظر دیگر عامالن دانشگاهی نظیر
دانشجویان و مصرفکنندگان خدمات آموزشی در جامعه هستیم .در این رابطه مطالعه
حاضر در کنار مطالعات مشابه دیگر ،میتواند چارچوب اولیهای برای بررسیهای دیگر به
دست دهد.
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