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چکیده
در این تحقیق به تحلیل محتوایی اسناد مرتبط با برنامههای پنجگانه توسعه با توجه به مقولههای
الگوهای حکمرانی آموزش عالی پرداختهشده است .هدف این تحقیق مشخص کردن میزان توجه به
مقولههای اصلی و زیر مقولههای مرتبط با هر یك از الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی است.
جامعه آماری این تحقیق برنامههای پنجگانه توسعه کشور و اسناد پشتیبان آنها است .نمونه تحقیق نیز
دربرگیرنده کل جامعه آماری است .معیار توصیف الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی بود .واحد
تحلیل در این مطالعه ،هرکدام از برنامههای توسعه و اسناد پشتیبان آنها بود و واحد ضبط عبارتها،

-2این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان بررسی مقایسهای تغییرات ساختاری و کارکردی استقالل نظام دانشگاهی در برنامههای 5
ساله بخش آموزش عالی بعد از انقالب اسالمی ایران رشته برنامهریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی است.
 -2عضو هیئتعلمی دانشگاه پیام نور ،دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران ،نویسنده مسئول.
 -3استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 -4استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 -5استادیار موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
 - 6استاد دانشگاه تهران.
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گزارهها ،جملهها و کلمات است که دربرگیرنده مضامین و مفاهیم مرتبط با مقولهها و زیر مقولههای
الگوهای مختلف حکمرانی آموزش عالی است .روش پژوهش ،تحلیل محتوای کمی است .در این مقاله
از طریق تلفیق دیدگاههای مرتبط با الگوهای حکمرانی آموزش عالی ،سه الگوی عمده در نظر
گرفتهشده است که عبارت از الگوی دولتگرا ،الگوی بازار محور و الگوی مبتنی بر خود حکمرانی
دانشگاهیان (الگوی هومبولتی) است .در این تحقیق هرکدام از قوانین برنامههای پنجگانه توسعه کشور
و اسناد پشتیبان آنها با توجه به مقولهها و زیر مقولههای الگوهای سهگانه حکمرانی به تفکیك
الگوی دولتگرا ،در برنامه دوم الگوی دولتگرا و بازار محور ،در برنامه سوم و چهارم الگوی
هومبولتی و در برنامه پنجم مقولهها و زیر مقولههای الگوی بازار گرا از کمیت بیشتری برخوردار است.
واژگان کلیدی:
الگوهای حکمرانی آموزش عالی ،الگوی دولتگرا ،الگوی بازار محور ،الگوی هومبولتی ،تحلیل محتوا،
برنامههای توسعه ایران.

Downloaded from ihej.ir at 4:24 +0330 on Tuesday January 21st 2020
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مقدمه
در سراسر جهان آموزش عالی موضوعی است که در معرض تغییرات روزافزونی است .ظهور
جامعه دانشمحور (دالنتی ،2552 ،آرتور 2556 ،و کورنیتزکا و همکاران  ،)2552تحوالت
جهانیشدن ،توسعه روزافزون اقتصادی و فشارهای رقابتی فزاینده ناشی از جهانیشدن ،محرك
تالشهای گوناگون در راستای اصالحات در زمینه نظامهای معاصر آموزش عالی شده است.
مؤسسات داخلی آموزش عالی بهصورت فزایندهای در معرض دیدگاههای رقابتی (انتقادی) از
اینکه نظامهای آموزش عالی و مؤسسات آموزش عالی چگونه باید حکمرانی شوند،
قرارگرفتهاند (ویرا ،2554 3اولسون ،2552 4کرد چن و همکاران .)2552 5در همان زمان ،نظام-
های آموزش عالی ملی منحصربهفرد که هنوز تحت کنترل رژیمهای هماهنگکننده و تنظیم-
کننده در هر کشور خاص بودند ،به میزان بسیار زیادی منعکسکننده تحوالت نهادی و تاریخی
ملی هستند .تحقیقات قبلی نشان دادهاند که در میان تقاضا برای دانشگاههای کاراتر ،سیاست-
گذاران آموزش ملی ،در حال طراحی و توسعه الگوهای حکمرانی و اغلب تحول یابنده از
مؤسسات آموزش عالی ،نقش دولت در کنار نقش و کارکرد اجتماعی -اقتصادی آموزش عالی
هستند (کورنیتزکا و ماسون .)2555 ،6بسیاری از اصالحات در حال وقوع در اروپا ،مخصوصاً
تحت لوای بازاری شدن ،در طیفی از عقبنشینی دولت بهعنوان تأمینکننده مالی تا اختصاص
اقتدار راهبردی به مدیران دانشگاهها و همچنین تمرکز فزاینده به کاربرد اقتصادی تدریس و
تحقیق قرار دارند (میك ،2555 ،7فیلیپ 2555 8و نیو.)2553 9
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در اروپا و فراتر از آن ،فرایند بلونیا ،نیز نقش کلیدی در تحریك اصالحات کلیدی آموزش
عالی داشته است و دالیل قوی مبنی بر این ادعا وجود دارد که بلونیا احتماالً مروج تغییرات در
ساختار حکمرانی ملی است .تحلیلهای گوناگون نشان داده است که فرایند بلونیا ،بازیگران
داخلی را قادر نموده است تا حمایت خودشان را در طیفی از جنبههای خاص آموزش عالی،
در زمینههای همانند درآمدزایی و خصوصیسازی تقویت نمایند (دوبین و نائل ،2553 1بیبر

2

های اروپائی قرار داده است که دربرگیرنده مواردی همانند تنوع منابع مالی ،تشدید روابط بین
دانشگاه و صنعت و اتصال نزدیكبین کیفیات عرضهشده و تقاضای بازار کار است (اتحادیه
اروپا 2553 4و  .)2556بهعنوان نتیجهای از فشارهای فراملی و ضرورتهای داخلی ،نظامهای
ملی از حکمرانی آموزش عالی – در میزان زیاد یا کم -تغییر شکل دادهشده ،متحول شده،
مدرنیزه شده و در بسیاری از موارد بازاری شدهاند .این تغییرات نقش دولت را تغییر داده،
پارادایمهای جدید برای مدیران دانشگاهها مطرح کرده و در اشکال جدید رابطه بین دانشگاه و
صنعت نقش داشته است.
با توجه به اهمیت رابطه بین دولت و دانشگاه که نشاندهنده الگوی حکمرانی نظام آموزش
عالی در هر کشوری است ،در این مقاله نیز به بررسی و تعیین الگو و یا الگوهای حکمرانی
متصور شده برای نظام آموزش عالی ایران ،در طی هرکدام از برنامههای پنجگانه توسعه و اسناد
پشتیبان آنها پرداختهشده است .الزم به ذکر است که در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی
در کشور ایران ،پنج برنامه توسعه تنظیمشده که از آنها ،تعداد چهار برنامه توسعه به اجرا
درآمده است .با توجه به متن هرکدام از برنامههای توسعه و اسناد پشتیبان آنها ،شرایط و
ویژگیهای متفاوتی در زمینه حکمرانی آموزش عالی برای نظام آموزش عالی کشور متصور
شده است و ازاینرو ،ذهنیتهای متفاوت برنامهریزان در هرکدام از برنامههای توسعه،
ایجادکننده الگوهای متنوع حکمرانی آموزش عالی در طی برنامههای توسعه بوده است .با
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توجه به این موارد ،محقق در این مقاله قصد دارد تا از طریق تحلیل محتوا ،میزان توجه به هر
یك از الگوهای حکمرانی را در هرکدام از برنامههای توسعه با توجه به مقولههای موردنظر
مشخص کند و در ادامه ،سیر تغییرات الگوهای حکمرانی را در طول برنامههای پنجگانه توسعه
ارائه دهد.
حکمرانی آموزش

عالی1

در سالهای اخیر ،هدف دانشمندان درك پدیده آموزش عالی و تغییرات آن بوده است .یکی از
مثلث کالرك )2343( 2است که میان الگوی کنترل دولتی ،3الگوی هومبولتی از خود حکمرانی
دانشگاهیان 4و الگوی بازار محور آمریکائی – انگلیسی 5تمایز قائل میشود (نیو .)2553 ،6با
بذلتوجه به الگوهای کالرك ،سایر نویسندگان اخیراً دستهبندیهای بسیار آموزندهای از انواع
گوناگون حکمرانی در آموزش عالی ارائه دادهاند (ون وگت ،2335 7براون ،2552 8نیکوالسون

9

 ،2336مك دانیل ،)2336 10درحالیکه سایر دانشمندان ،سنخشناسیهائی را برای جنبههای خاص
ارائه دادهاند (جانق بلود 2553 11برای حکمرانی مالی) .برای مثال ون وگت ( )2343و قود قیبوئر و
همکاران ،)2333( 12بین الگوهای کنترل دولتی و الگوهای نظارت دولت تمایز قائل شدهاند که نوع
اخیر (الگوی نظارت دولت) ،نقش دولت را نه بهعنوان سرپرست و طراح دستگاههای آموزش
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عالی ،بلکه بهعنوان داور ،واسطه و فعالکننده سیستمهای بسیار مستقل ،مورد مالحظه قرار دادهاند.
سایر نویسندگان همانند نیو )2334 a,b( 1و دی بوئر 2و همکاران ( )2552همچنین تصریح کردهاند
که یك تغییر در شکل نفوذ دولت ازآنچه سابقاً وجود داشته ،به کنترلکننده (آینده) صورت گرفته
است که در نوع اخیر از کنترل دولت ،تمرکز بیشتری بر روی بروندادهای موسسههای آموزش عالی
و شاخصهای عملکردی مقایسهای وجود دارد (نیو .)2334 a,b
اروپا ،طی  25-25سال اخیر پرداختهاند .برای مثال اسپورن ،)2333(3مفهوم حکمرانی مشترك
را توصیف کرده است که بر مذاکرات ،نقش سهامداران خارجی ،مشارکت و ادغام تمامی
گروهها و اهداف مرتبط با آموزش عالی متمرکزشده است .براون )2552(4الگوی حاکمیت
بنگاهی را با تأکید بر روی ویژگیهای کارآفرینی موسسههای آموزش عالی و تالشهای آنها
در راستای برنامهریزی استراتژیك موردبحث قرار داده است .در این حالت ،دانشگاهها همانند
سازمانهای بسیار فعال و منعطف ،به همراه مشارکت زیاد دانشگاهیان در بدنههای تصمیم-
گیری در نظر گرفته میشوند .براون بین الگوی بنگاهی ،از نوع دیگری از حکمرانی دانشگاهی،
که عبارت از الگوی کارآفرینی است ،تمایز قائل میشود (کالرك .)2333 ،5در این الگو
(کارآفرینی) به اتصال بین دانشگاهها ،بازار و جامعه تمرکز میشود و به تالشهای دانشگاه
برای به دست آوردن سرمایه صنعت از طریق تحقیقات کاربردی تأکید میشود (آی بید،6
 2552به نقل از دوبین و نائل و همکاران  .)2522بروان و مرین )2333( 7و بروان ( )2552نیز
ادعا میکنند که مدیریت نوین ،بهعنوان یك اصل کلیدی برای هدایت سیستمهای آموزش
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عالی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 1پدید آمده است .از میان سایر
موارد ،مدیریت نوین مستلزم سیاستهایی با رویکرد عدم تمرکز ،تعریف اهداف کمی و کیفی،
استقالل نهادی ،همکاری با بخش خصوصی با در نظر گرفتن اصولی همانند ارزیابی موسسه-
ای ،یادگیری مستمر و قراردادهای عملکردی است (آیبید 2333 ،2و  2552به نقل از دوبین و
همکاران .)2522
و تغییر به سمت ساختارهای منعطفتر ،رقابتی و مدیریتی را افزایش داده است .بههرحال،
اعتقاد بر این است بحث در زمینه الگوهای حکمرانی میتواند ،به میزان زیادی در توسعه
شاخصهای تجربی نظاممند ،که قادر به اندازهگیری درجه و جهت تغییر در یك کشور خاص
و یا در میان تعدادی از کشورها باشد ،سودمند است .برای مثال دانشمندان علوم اجتماعی
ممکن است عالقهمند به درجهای شوند که یك کشور ،از الگوی تاریخی دولتمحور ،به
الگوهای جدید کارآفرینی و یا مدیریت عمومی نوین سوق دادهشده است و یا اینکه تا چه
اندازهای سیستمهای آموزش عالی چندین کشور ،بهسوی الگوی بازار محور میل پیدا نمودهاند.
بههرحال یك پیش نیاز مهم برای عملیاتی شدن این کار ،دربرگیرنده یك طرح گسترده از
شاخصهای تجربی قابلمشاهده ،برای زیر حوزههای متنوع از الگوهای حکمرانی آموزش
عالی و تغییر سیاستگذاری در درون آنها است.
در سالهای اخیر مطالعات مختلف سهم قابلتوجهی در راستای دستیابی به هدف فوق داشته-
اند .برای مثال نسخه اخیر حکمرانی دانشگاه :رویکرد مقایسهای کشورهای اروپای غربی
(پارادیس و همکاران ،)2553 b ،3درجههای مقایسهای آموزندهای را از تغییرات جاری در
آموزش عالی اروپا مطرح مینماید که درعینحال ،ارائهدهنده یك سری از شاخصها برای
انعکاس آن هستند .مشابه کار کالرك ،نویسندگان بین الگوهای ناپلئونی آموزش عالی در
فرانسه و اروپای جنوبی ،که بهوسیله قانونگذاری از باال به پائین وزارتی مشخص میشود و
سنت هومبولتی در اروپای شمالی -یك نهاد خود حکمرانی دانشگاهیان -تمایز قائل میشوند.
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چنین تحلیلهایی بهصورت فزایندهای درك از پدیدههای جاری در موسسههای آموزش عالی

 /54فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران  سال ششم  شماره چهارم  پاییز 2333

در یك سری از کشورهای خاص نیز ،تغییرات چشمگیری در سطح ملی بهدوراز مدلهای
تاریخی و به سمت رویکردهای مدیریتی و رقابتیتر در حکمرانی آموزش عالی ،گزارششده
است .اینها بهوسیله شاخصهایی همانند افزایش سطح خودگردانی دانشگاه باهدف
پاسخگویی بیشتر به سهامداران ،توجه به برنامهریزی استراتژیك و مأموریت دانشگاه ،تنوع
منابع تأمین بودجه ،افزایش استقالل و خودگردانی در زمینهی کارکنان ،بودجهبندی تودهای و
اشاره میکنند که هر سیستم ملی دربرگیرنده تفاوتهای ظریف خود با توجه به ویژگیهای
تاریخی هست که اغلب منجر به ایجاد الگوها و شکلهای ترکیبی از حکمرانی شده است.
الگوهای نوع ایدئال

پیشنهادی2

برای دستیابی به یك تصویر ایده آل از تحوالت سیاستگذاری در طول زمان ،در این بخش
یك تعریف گسترده و چندوجهی از حکمرانی آموزش عالی در زمان معاصر مطرح میشود که
الگوهایی از کنترل ،هماهنگی و اختصاص استقالل میان سه سطح دولت ،اساتید دانشگاه و
مدیران دانشگاهی به وجود میآورد -درحالیکه تمایز سهگانه کالرك بین دولت ،دانشگاه و
بازار را حفظ میکند که این هم بهنوبه خود انعکاسدهنده سنتهای ناپلئونی ،3هومبولتی 4و
بریتانیائی 5از آموزش عالی رایج در اروپا است .هدف از ارائه این چارچوب تحلیلی ،ادغام )2
ساختار سازمانی دانشگاهها شامل موارد پرسنلی و مالی )2 ،رویکرد نظارتی دولت و  )3روابط
بین دانشگاهها ،سهامداران بیرونی و جامعه است (مك دانیل .)2336 ،6از موارد حائز اهمیت
حیاتی در این طبقهبندی ،اختصاص خودگردانی است که چگونگی نظمی را که در محیط
دانشگاهی ایجاد میشود را توضیح میدهد .همچنین با توجه به مطالعات استرمن و نیکوال
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( )2553و برد هال ،)2335( 1مفهوم استقالل به اجزای مهم تشکیلدهنده آن تجزیه میشود و
آنچه را که بردهال ( )2335بهعنوان استقالل رویهای 2تعریف نموده است ،بازسازی میشود.
یعنی ابزار و منابعی که دانشگاهها بدان طریق اهداف و برنامههای خود را عملیاتی میکنند ،به
یك طبقه گستردهتر که با عنوان "تعادل نهادی قدرت در نظامهای دانشگاهی" 3شناسایی
میشود و همچنین دو زیر حوزه دیگر در طبقهبندی که با عناوین "خودگردانی کارکنان" 4و
 دانشگاه و جامعه ،ساختارهای تصمیمگیری ،ترتیبات کنترل کیفیت و همچنین روشهایمدیریت است .حکمرانی مالی مربوط به خرید ،تخصیص و مدیریت منابع مالی است .برای
مثال ،آیا مدیریت دانشگاه دارای استقالل پیادهسازی مدیریت و بودجه برمبنای عملکرد هست
و در چه حوزهای از موارد پرسنلی دولت نفوذ دارد؟ خودگردانی کارکنان مربوط به اقتدار
نهادها در زمینهی تنظیم آزادانه شرایط برای کارکنان در مواردی همانند انتصاب ،حقوق و حتی
ساعات کاری و نقش و وضعیت روسای دانشگاهها و یا رهبران دانشگاهی است .همچنین
موارد مرتبط با استقالل حقیقی( 6بردهال ،)2335 ،7که دربرگیرنده احتماالت کلی برای
موسسههای دانشگاهی ،در تنظیم برنامهها بدون دخالت دولت هست ،مطرح شده است (ون
واقنینن .)2553 ،8مفهوم (استقالل حقیقی) مربوط به این موضوع است که آیا قدرتهای
تصمیمگیری در زمینههایی همانند اهداف ،برنامهها و پروفایلهای پژوهشی و برنامه درسی به
سطح دانشگاه و یا اعضای هیئتعلمی واگذار شده است یا نه؟ آیا دانشگاهها وسیلهای برای
تنظیم محتوای برنامه درسیشان و استانداردهایی برای اعطای مدارك دانشگاهی دارند؟
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استقالل حقیقی در نتیجه شامل آزادی برای مرور و حذف برنامههای دانشگاهی و کنترل
فعالیتهای سازمانی و پژوهشی است.
الگوی

دولتگرا1

با توجه به طبقهبندی کالرك )2343( 2و اولسن )2552( 3این الگو دانشگاهها را بهعنوان
نهادهایی که زیر نظر دولت اداره میشوند ،در نظر میگیرد .دولت بهصورت مستقیم مختصات
امتحانات و انتصاب افراد و غیره برای پستهای دانشگاهی را هماهنگ میکند .دانشگاهها در
معرض کنترل اداری رسمی از طرف دولت قرار دارند و استقالل کمی به آنها اعطا میشود.
دولت نقش یك نگهبان را بازی میکند (نیو 2554 ،4و  )2336و بهصورت فعال بر موضوعات
داخلی ازجمله تضمین کیفیت ،کارایی و روابط دانشگاه و کسبوکار تأثیر میگذارد (نیو و ون
وگت .)23325این ایده بهصورت عمیقی نظامهای آموزش عالی در فرانسه (کایسر،)2552 ،6
اسپانیا ،پرتقال و اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمار آن را در چارچوب نظریه مارکسیستی-
لنیستی شکل داده است (دوبین.)2522 ،
با توجه به نظریه اولسن ( )2552منطق ساختاری نظام آموزش عالی دولتگرا ،اجرای اهداف
از پیش تعیین شده است .دانشگاهها بهعنوان ابزار عقالنی در نظر گرفته میشوند که در راستای
دستیابی به اولویتهای ملی به کار گرفته میشوند .پژوهش و آموزش ،عوامل اصلی تولید ملی
در نظر گرفته میشوند که بر رقابتیتر شدن صنعت و تکنولوژی کمك مینمایند .درنتیجه،
روابط بین دانشگاه و صنعت و تجارت باید از طریق دولت ملی تعدیلشده و تحت نظارت
قرار گیرد (نیو ،)2553 ،درحالیکه سهامداران خارجی کنترل بیشتری بر روی فعالیتهای
دانشگاهی فراهم مینمایند.
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دولت بهطورکلی نظارت قوی بر روی محتوای مطالعه اعمال مینماید درحالیکه امور مالی
توسط دولت بر اساس موارد مشخصشده اختصاص داده میشود .اهرم قوی دولت /وزارتخانه
به میزان زیادی در سلسلهمراتب اداری و این حقیقت که کارکنان اداری اغلب باید منصوب
شوند و نه اینکه انتخاب شوند ،منعکس میشود .قوانین یکنواخت در ترکیب با رویههای
استاندارد ملی ،بهعنوانمثال در زمینهی مواردی همانند دسترسی و استخدام ،میزان پرداخت
خارجی بهصورت کامل در امان نیستند ،اما آنها تمایل دارند با توجه به تغییر ائتالفهای
دولتی (شرایط سیاسی و جناح سیاسی حاکم) تغییر نمایند .علیرغم اینکه روندها حاکی از
فاصله گرفتن از الگوی دولتگرا است ،اما آثار بسیار قوی از میراث آن را میتوان در فرانسه
(کایسر ،)2552 ،ترکیه (میزکاسی ،)255 ،1رومانی پس از دوران کمونیسم( 2دوبین و نائل،3
 )2553و روسیه (میستر )2552 ،4مالحظه نمود.
دانشگاهها بهعنوان جوامع خودگردان از دانشمندان (الگوی

هومبولتی)5

بر اساس اصل آزادی تدریس و یادگیری ،6این الگو شکل گرفته است و هنوز همشکل آموزش
عالی آلمان ،اتریش و قسمت اعظمی از قبل و بعد از اروپای مرکزی کمونیست( 7اسکات 2552 ،8و
نیبوم ،2553 ،9دوبین و نائل )2553 ،10است .البته الزم به ذکر است که الگوی هومبولتی در
دانشگاههای کشور آمریکا بلوغ و جلوه بیشتری دارد تا دانشگاههای کشور آلمان و در اینجا کشور
آلمان به لحاظ خواستگاه و تاریخچه شکلگیری الگوی هومبولتی ذکر شده است .اصل سازمانی
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هدایتکننده به آن از سوی برخی ،بهعنوان "خود حکمرانی دانشگاهیان" و با تردید بیشتر بهعنوان
"الگاریشی علمی" شرح داده شده است که داللت بر مدیریت ضعیف دانشگاهی ،خودتنظیمی
قوی ،کنترل دانشگاهی توسط اساتید بهویژه با توجه به سوابق علمی و پژوهشی دارد (بویر و قود
بویر .)2553 ،1در این شکل ایده آل ،الگو بر اساس مشارکت دولت -دانشگاه ،حکمرانی بر اساس
اصول صنفی و توافق جمعی 2بنانهاده شده است .ازیكطرف ،الگاریشی علمی 3مترادف با
دانشگاهیان 4در سطح سازمانی ،در هماهنگی با بدنههای خارجی در کشورهای آلمان و اتریش
است (کالرك .)2343 ،5از طرف دیگر ،دولت به لطف برنامهریزی گسترده و قوانین مالی
محدودکننده حوزه و دامنه خود حکمرانی ،بهعنوان بازیگری قوی باقی میماند.
بنابراین؛ درجه عالی از استقالل به همان صورتی که توسط هومبولت 6ارائهشده است ،در حال
حاضر از طریق وابستگی سیاسی و مالی دانشگاه به دولت محدودشده است که این امر،
ضرورت ایجاد یك توافق جمعی را ایجاد مینماید .بااینحال ،حفاظت از آزادی علمی و
کمكهای مالی توسط دولت ،دانشگاهها را قادر به ایجاد اصول و قوانین هنجاری و ساختاری
خودشان بدون نیاز به طراحی خارجی مینماید (اولسن.)2552 ،7
در مقایسه با الگوهای حکمرانی مبتنی بر اقتدار دولت ،این درك از آموزش عالی (الگوی
حکمرانی هومبولتی) ،بهوسیله فقدان هماهنگی سازمانی بین استراتژیهای دانشگاه و صنعت و
یا اهداف سیاسی مشخصشده است .بهعبارتدیگر ،چیزی شبیه برنامهریزی نیروی انسانی که
نیازهای اجتماعی -اقتصادی را به فعالیتهای علمی و جایگزینی دانشجویان در رشتههای
علمی مرتبط سازد ،وجود ندارد .بهجای آن ،خالصترین و بهراستی آرمانیترین نسخه از
الگوی هومبولت ،بر اساس تحقیقات آزادانه دانشمندان و اتصال جدائیناپذیر میان تحقیق و
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تدریس بنانهاده شده است .ازاین رو ادراك از دانشگاه ،معادل با تعهد مشترك به جستجوی
حقیقت از طریق آزادی فکری ،صرفنظر از کاربرد ،ابزار ،سود اقتصادی و منافع سیاسی
تحقیقات علمی است (اولسن.)2552 ،
بااینحال تأکید قوی بر روی خواستههای علمی و جدا از نیازهای اجتماعی -اقتصادی ،اغلب
با شعارهایی همانند "جمهوری علمی" و" برج عاج" توصیفشده است (اولسن 2552 ،و نیو
 )2553که معموالً با فقدان معیارهای مبتنی بر عملکرد که قبالً به آنها اشاره شد ،مشخص می-
و نیومن.)2525 2
مدل بازار

محور3

بجای آرمان هومبولت در تحقیق علمی بدون محدودیت ،الگوهای خودگردان دانشگاهی اغلب
مترادف با بدتر شدن آموزش ،تراکم بروکراسی 4و بیاعتمادی بین دولت ،دانشگاهها و جامعه
شده است .الگوهای بازار محور ،در مقابل ،ادعا میکنند که دانشگاهها زمانی که بهعنوان
شرکتهای اقتصادی در داخل و برای بازارهای منطقهای یا جهانی عمل میکنند ،از اثربخشی
بیشتری برخوردارند (مارجینسون و کان سیدن ،)2555 ،5درحالیکه تاکتیكهای کارآفرینی
بهعنوان اصول سازمانی قانونی در نظر گرفته میشوند (کالرك .)2334 ،جانق بلود)2553( 6
بهعنوانمثال؛ سیاستهای بازاریزه شدن را سیاستهایی تعریف میکند که هدفشان تقویت
انتخاب دانشجویان و آزادسازی بازارها بهمنظور افزایش کیفیت و تنوع خدمات ارائهشده است.
در این چارچوب ،دانشگاهها برای جذب دانشجویان و منابع مالی با یکدیگر رقابت میکنند.
مدیران دانشگاهها خود را در نقش یك تولیدکننده یا کارآفرین در نظر میگیرند که خدمات
آموزشی را به دانشجویان ارائه میدهند .بنابراین؛ رهبری سازمانی که توسط مؤسسات آموزش
عالی نشان داده میشود ،یکی از ویژگیهای اصلی است .پسازآن ،دانشگاه کارآفرین و مفاهیم
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مرتبط با آن در زمینهی حکمرانی بنگاه تجاری بر گفتمان فعلی تسلط یافتهاند (کالرك2334 ،1
و فلت .)2553 ،2ایدههای مبتنی بر مدیریت دولتی نوین و بنگاههای خصوصی (بهعنوانمثال
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد )3از جایگاه بسیار خوبی در میان مکانیسمهای حکمرانی در
سطح دانشگاه برخوردار شدهاند درحالیکه رقابتی کردن آموزش عالی ،توانائی تطبیق سریع با
محدودیتها و فرصتهای جدید را مدنظر قرار دادهاند (فرالی و همکاران.)2553 ،2336 ،4
آنها همچنین یك کاالی عمومی به شمار نمیروند .آموزش عالی بهجای آن یك کاالی
خاص ،سرمایهگذاری و منبع استراتژیك در نظر گرفته میشود (اولسن.)2555 ،
بهجای شکلدهی و طراحی نظام (آموزش عالی) ،دولت مایل به ترویج رقابت با اطمینان از
کیفیت و شفافیت است (فلیپ 2555 ،5و فرالی و همکاران  .)2553بر این اساس؛ رقابت میان
خریداران (دانشجویان) و فروشندگان (مؤسسات آموزش عالی) ،انضباط بیشتر تصمیمگیری
مؤسسات در رابطه با هزینهها و محصول آموزشی را تضمین خواهد نمود که این نیز بهنوبه
خود ،فرایند تطبیق مؤسسات آموزش عالی و نوآوری آنها را تسهیل خواهد کرد .بازاری کردن
آموزش عالی ممکن است شامل خصوصیسازی باشد هرچند که همیشه اینطور نیست.
در همان زمان ،نظامهای بازار محور ممکن است مجموعهای از ابزارهای سیاستی بهمنظور افزایش
رقابت ازجمله مقررات در زمینهی سوبسیدها و ابزارهایی که ساختار قیمتها و ثبتنام را تحت
تأثیر میگذارد (همانند پذیرش رقابتی 6و سقف قیمت )7را پیشنهاد نمایند .نظام آموزش عالی
آمریکا ،بهعنوانمثال ،به خاطر انگیزههای مالیاتی برای خانوادههایی که بر روی آموزش فرزندان
خود سرمایهگذاری کردهاند و یا برای شرکتهایی که کمكهایی را به مؤسسات آموزش عالی ارائه
میدهند ،شناخته شده است .ازاینرو ،دخالت دولت دربرگیرنده مقررات و انگیزه برای رقابت و
کیفیت است تا اینکه دارای محتوای رهنمودی ،ارشادی و یا برنامهریزی نیروی انسانی باشد.
- Clark

2

- Felt

2

- Performance-based funding

3

- Ferlie et al

4

- Philip

5

- Competitive admission

6

- Price ceiling
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بنابراین؛ برخالف نظامهای هومبولتی ،اطالعات و دانش بهصرف خود کمال مطلوب نیستند.

تحلیل محتوایی برنامههای پنجگانه 62 / .....

بااینحال؛ مؤسسات ازلحاظ مالی به ذینفعان خارجی همانند شرکتهای خصوصی به همراه
دانشجویان و ذینفعان نهائی آموزش عالی وابسته میمانند .درنتیجه؛ تحقیق و آموزش به قیمت
رقابتی در بازار فروخته میشود (مارجینسون ،کان سیدین.)2555 ،1
در این راستا ،دانشگاهها درزمانی که خود را در یك موقعیت حساس از پاسخگویی دوگانه
نسبت به خواستههای دولت بر بخش عمومی و بازاری ببینند ،بهاحتمالزیاد مستعد ابتال به
عالیق خاص میشوند .بهعبارتدیگر ،مقامات دولتی بهصورت عمودی به سیستمهای آموزش
نیروهای بازار بهصورت افقی خواستههای مصرفکننده را به سیستم تزریق مینمایند (ولد و
همکاران )2336 2که این خود منجر به افزایش پتانسیل تعارض میشود.
با توجه به توضیحات ارائهشده در زمینه الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی و مطالعاتی
که در این رابطه از قبیل مدلهای حکمرانی آموزش عالی گورنیتزکا و ماسون ( ،)2552طبقه-
بندی مدلهای سهگانه سیستمهای حکمرانی دوبین و نائل ( ،)2522الگوی همتاسازی
حکمرانی دانشگاهی دیبوئر و همکاران ( )2552و همچنین طبقهبندی کالرك از سیستمهای
حکمرانی ( )2334به انجام رسیده است ،مقولههای اصلی و زیر مقولههای مرتبط با هرکدام از
الگوهای سهگانه حکمرانی در قالب چهار حوزه تعادل نهادی قدرت در سیستمهای دانشگاهی،
سازوکارهای مالی آموزش عالی ،خودگردانی کارکنان و استقالل حقیقی به تفکیك هرکدام از
الگوهای سهگانه در جداول زیر ارائهشده است.

- Marginson and Considine

2

- t’ Veld et al

2
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عالی نفوذ میکنند تا بر اهرم خود بر روی ساختار بازار آموزش عالی تأکید کنند درحالیکه،

جدول  :1مقولهها و زیر مقولههای تعادل نهادی قدرت در سیستم دانشگاه به تفکیك هرکدام از الگوهای سهگانه حکمرانی
مقوله

مقولههای

اصلی

فرعی 1

مقولههای فرعی سطح 2

اصلیترین کنشگران در تصمیم-
سازی
ساختار سازمانی
ساختار موسسه-
ای دانشگاه
رویکرد مدیریتی غالب

()X1

دولت

مدیر دانشگاه

()X2
()X3

نمایندگی دولت
دیوانساالری
برآورده سازی اهداف اقتصادی
اجتماعی دولت

()X5

وزارتخانه

()X6

فرایند آکادمیك

بنگاه
کارآفرینانه
ارائه خدمات به مصرفکننده آکادمیك و
برآورده سازی تقاضای بازار
بدنههای ارزشیابی و اعتباربخشی دولتی یا
شبهدولتی
کیفیت محصوالت آکادمیك

مشارکت بنگاهی دانشگاه و دولت
همکارانه دانشگاهی

خودارزیابی بهوسیله همکاران دانشگاهی (در چارچوب
مقررات کالن و کلی که بهوسیله دولت تعیین میشود)
کیفیت بروندادهای تحقیقی و انتشارات

()X7

قبل از اعالم (ارزیابی درونی)

بعد از اعالم (ارزیابی بیرونی)

اقتضائی و برحسب تقاضای دانشگاه

تمرکز ارزشیابی کیفیت

()X8

اهداف دولتی /ملی

الزامات اقتصادی ،جهانی ،منطقهای و محلی؛
کارایی و انعطافپذیری

دستیابی به اهداف علمی و پژوهشی

ابزارهای کنترل دولتی

()X9

طراحی سیستمی برنامهریزی
منابع انسانی

مشوقهای برانگیزاننده برای رقابت،
بهبود کیفیت

چارچوب مالی و قانونی

()X10

بر اساس تعریف دولت

تقاضاهای بازار

پیشرفت علمی

()X11

کنترل

بازاریابی

محدودشده (بالقوه :مدافعان بیرونی موسسه)

()X12

دولت

مدیریت دانشگاه

دانشگاهیان

چه کسی کنترل و ارزشیابی می-
کند؟
چه چیزی کنترل میشود؟
چه زمانی ارزشیابی به انجام می-
رسد؟

جهتگیری و مطلوبیت
تدریس و تحقیق
وظیفه ذینفعان کارفرما و
اقتصادی
منصوب شدن بهوسیله

()X4

آزادی آکادمیك و تعهد طوالنیمدت به تولید دانش
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طرحهای کنترل
و ارزشیابی
کیفیت

فرعی

اجتماع اعضای هیئتعلمی و مدیران حرفهای

مأموریت اصلی دانشگاه

تعادل
نهادی
قدرت

شماره مقوله

الگوی دولتگرا

الگوی بازار محور

الگوی هومبولتی

جدول  :2مقولهها و زیر مقولههای سازوکارهای مالی آموزش عالی به تفکیك هرکدام از الگوهای سهگانه حکمرانی
مقوله اصلی

مقولههای فرعی
پایه اساسی تأمین
بودجه
رویکرد تأمین بودجه

سازوکارهای مالی

دولت

سرمایهگذاری
استراتژیك

()X13

()X14
()X15

()X16

بودجه دولت (بودجه دانشگاه بخش پیوسته
به بودجه دولت)
شمردهشده (اختیار بودجهریزی کم برای

رقابتی و متنوع (درآمد/اهدائات،
گرنتهای پژوهشی ،نهادهای
خصوصی ،دولت)
یکجا (اختیار بودجهریزی زیاد برای

بودجه دولت (با بودجه خود
دانشگاه)
نوع مختلط (اختیار بودجهریزی

دانشگاهها)

دانشگاهها)

زیاد برای دانشگاه)

بر اساس درونداد – برونداد (اهداف

بر اساس برونداد (اهداف تعریفشده

مبتنی بر درونداد (اهداف مذاکره-

بهوسیله دولت تعریف و تعیین میشود)

بهوسیله دانشگاه)

ای بهوسیله دولت و دانشگاه)

تعریفشده بهوسیله دولت

چندوجهی (عهدهدار شده بهوسیله

حسب موقعیتهای مختلف بر

ریاست دانشگاه ،اعضای هیئتعلمی،

عهده مدیران دانشگاه و گروههای

شرکتهای دانشبنیان ،مراکز تکنولوژی)

دانشگاهی
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تخصیص در دانشگاه

شماره مقوله فرعی

الگوی دولتگرا

الگوی بازار محور

الگوی هومبولتی

جدول  :3مقولهها و زیر مقولههای خودگردانی کارکنان به تفکیك هرکدام از الگوهای سهگانه حکمرانی
مقوله اصلی

استخدام کارکنان علمی سطح باال

((X17

منصوب یا انتصابشدن بهوسیله دولت

استخدام کارکنان مدیریتی مرتبه باال

)(X18

انتصاب بهوسیله دولت

استقالل دانشگاه در انفصالازخدمت

)(X19

انتخابشده بهوسیله اعضای
هیئتعلمی  /مدیریت دانشگاه
انتخابشده بهوسیله مدیریت
دانشگاه

صورت نمیگیرد .دولتها بهطورمعمول
خودگردانی
کارکنان

کارکنان علمی سطح باال

انجام نمیدهند .استخدام رسمی قطعی وجود

صورت میگیرد .انفصال به دالیل

دارد .تنها در دولتهای غیر دمکراتیك به

فقدان بهرهوری ،امتیازات استخدام

دالیل سیاسی و ایدئولوژیك موارد

رسمی محدودی وجود دارد

انفصالازخدمت صورت میگیرد.
پیشزمینه حرفهای روسای دانشگاه

)(X20

مشارکت کارکنان علمی در مدیریت

)( X21

اداری

مدیر

مدیریت دولتی

میانهرو

محدودشده

انتخابشده بهوسیله استادان
انتخابشده بهوسیله استادان
صورت نمیگیرد .استخدام
رسمی قطعی وجود دارد.
انفصال به دالیل فقدان
عملکرد علمی
دانشمندان /صاحبان کرسی
باال

جدول  :4مقولهها و زیر مقولههای استقالل حقیقی به تفکیك هرکدام از الگوهای سهگانه حکمرانی
مقوله اصلی

استقالل حقیقی

مقولههای فرعی

شماره مقوله فرعی

مدل دولتگرا

مدل بازار محور

مدل هومبولتی

تعیین نیمرخ آکادمیك /طرح برنامه درسی

()X22

دولت  /دانشگاهیان

مدیریت دانشگاه /دانشگاهیان

دانشگاهیان

تعیین اهداف استراتژیك

()X23

دولت

مدیریت دانشگاه

دانشگاهیان

تعیین نیمرخ تحقیق

()X24

دولت  /دانشگاهیان

مدیریت دانشگاه /دانشگاهیان

دانشگاهیان

()X25

دولت

مدیریت دانشگاه

تعیین شرایط ورود ،اندازه موسسه و
تخصصهای کلیدی

دولت /دانشگاه (مذاکره-
ای)
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مقولههای فرعی

شماره مقوله فرعی

الگوی دولتگرا

الگوی بازار محور

(الگوی هومبولتی)

 /65فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران  سال ششم  شماره دوم  بهار 2333

پیشینه تحقیق:
با نگاهی به ادبیات تحقیق مالحظه میشود که در هرکدام از تحقیقات با دیدگاهی خاص و از
زاویه نگرشی منحصربهفردی نسبت به موضوع حکمرانی آموزش عالی نگریسته شده است.
ذاکر صالحی و همکاران ( )2343به بررسی دیدگاه مدیران علمی مراکز علمی کشور در زمینه
استقالل دانشگاهی در ایران پرداخته است .در این تحقیق که از نوع نگرش سنجی است ،ابتدا
اداری ،آزادی آکادمیك و استقالل در ارتباطات ملی و بینالمللی شناسایی شد .سپس نگرش
سه گروه از مدیران مراکز علمی نسبت به این مؤلفهها و میزان اهمیت آنها سنجیده شد.
درنهایت پس از شناسایی آثار و پیامدهای استقالل دانشگاهی در ایران (مشتمل بر  23مورد) ،با
استفاده از آزمون نسبت دوجملهای مشخص شد که پاسخگویان کدامیك از این عوامل را
بهعنوان آثار و پیامد تلقی میکنند .در تحقیقی دیگر ذاکر صالحی ( )2332به مطالعه ظرفیت-
های قانونی استقالل دانشگاهی در ایران پرداخته است و با بهرهگیری از روش تحلیل حقوقی
کوشیده شده است ظرفیتهای قانونی موجود در ایران برای ایده استقالل دانشگاهی بازنمایی
و تحلیل شود .یافتهها نشان میدهد این ظرفیتها در بستر تاریخی خود از زمان تأسیس
دارالفنون تاکنون هفت دوره را پشت سر گذاشته است :نظام شورایی و خودمختاری محدود،
نهادینه شدن خودمختاری محدود در دانشگاه تهران ،اداره هیئتامنایی ،انحالل هیئتهای امنا و
بازگشت به تمرکزگرایی دولتی ،احیای قوانین قدیمی و آغاز فرایند اعطای اختیارات و
درنهایت شتاب بخشی به آن از سال  2343تاکنون .همچنین یافتههای این تحقیق بیانگر وجود
ابهامات و تعارضاتی در قوانین موجود است اما درنهایت با معرفی ظرفیتهای جدید قانونی
چنین نتیجهگیری میشود که به دلیل وجود موانع ساختاری از همین ظرفیتهای حداقلی
استفاده و بهره الزم به عمل نیامده است .نیو و ون وقت )2334( 1در زمینه الگوهای حکمرانی
آموزش عالی به دو الگوی نظارت دولت در برابر کنترل دولتی اشاره میکنند .در حالت نظارت
دولتی ،دولت خودمختاری دانشگاهی را به رسمیت میشناسد و صرفاً بر کار دانشگاهها نظارت
دارد .درحالیکه در الگوی کنترل دولت بر دانشگاهها ،خودمختاری دانشگاهها به رسمیت
شناختهنشده و دولت در تمامی امور دانشگاهی دخالت میکند .درواقع در این دو الگو،
- Neave and van Vught

1
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متغیرهای تشکیلدهنده مفهوم استقالل دانشگاهی در چهار گروه استقالل مالی ،خودگردانی

 /66فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران  سال ششم  شماره چهارم  پاییز 2333

موضوع حکمرانی آموزش عالی در قالب ساختار روابط قدرت و اختیار تصمیمگیری ،در طیفی
از خودمختاری کامل دانشگاهها و اختیار کامل تصمیمگیری دانشگاهها (الگوی نظارت دولت بر
دانشگاهها) تا وابستگی دانشگاهها به دولت (الگوی کنترل دولت بر دانشگاهها) قرار دارد.
کالرك )2334( 1سیستمهای حکمرانی را در سه سیستم دولتی ،2سیستم بازاری 3و سیستم
حرفهای 4طبقهبندی نموده است .از سوی دیگر دوبین ،نائل و وقت )2522( 5در تحقیقی با
کشورها" ،یك چارچوب مفهومی یکپارچه برای تحلیل نظامهای حکمرانی آموزش عالی ارائه
دادهاند که از طریق آن میتوان سیر تغییرات نظامهای آموزش عالی را در کشورها مقایسه
نمود .در این پژوهش شاخصهای تجربی عینی برای بررسی و مقایسه نظامهای حکمرانی
آموزش عالی ،با توجه به الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی ،در قالب الگوی کنترل
دولتی ،6الگوی خودکنترلی دانشگاه هیان 7و الگوی بازار محور ارائهشده است .کورنیتزکا و
ماسون )2552( 8نیز الگوهای حاکمیتی در دانشگاهها را در چهار طبقه عدم استقالل با کنترل
متمرکز دولتی ،9خودمختاری آکادمیك سنتی ،10وضعیت بنگاهی نیمهمستقل 11و مدل بنگاه
کامالً مستقل 12در نظر گرفتهاند .جك اچ نات و ابیقیل پینه )2553( 13نیز ساختار حکمرانی
دانشگاههای ایالتهای مختلف آمریکا در یك دهه  25ساله را موردبررسی قرار دادهاند و تأثیر
ساختار حکمرانی و تصمیمگیری این دانشگاهها در ایالتهای مختلف آمریکا را بر روی
عملکردهای آنها بررسی نمودهاند .آنها در فرضیات سهگانه تحقیق ،ساختار حکمرانی

1

- Clark
- State system
3
- Market system
4
- Professional system
5
- Michael Dobbins • Christoph Knill • Eva Maria Vo¨gtle
6
- State centered model
7
- University as a self-governing community of scholars (the Humboldt model
8
- Gornitzka, A., & Maassen, P.
9
- The Fully Non-autonomous Centralized State Control
10
- The Traditional Academic Autonomy
11
- The Semi-Autonomous Corporate State
12
- The Fully Autonomous Corporate Model
13
- Jack H Knott & A. Abigial Payne
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متمرکز ،غیرمتمرکز و فدرال را با توجه به عملکردها و کارکردهای دانشگاه در ایالتهای
مختلف موردتحقیق قرار داده و یافتههای تحقیقشان بدین شرح است که ساختار غیرمتمرکز و
فدرال ،تأثیر مثبتی در عملکردها و کارکردهای دانشگاهی ازجمله مسائل تحقیقی و مالی بر
جای گذاشته است .بهعنوان موردی دیگر ،هنری اف دیبوئر ،جورجین ایندرس و یوف
اسچیمانك ،)2552( 1در رابطه با مقایسه سیستمهای حکمرانی آموزش عالی در چهار کشور
توجه به مدل همتاسازی حکمرانی 2در آموزش عالی انجام پذیرفته است .مدل همتاسازی
حکمرانی آموزش عالی ،بر پنج جنبه از حوزههای حکمرانی در نظامهای آموزش عالی اشاره
دارد که دربرگیرنده مقررات دولتی ،قدرت و نفوذ ذینفعان ،خود حکمرانی آکادمیك ،خود
حکمرانی مدیریتی و رقابت است .با توجه به الگوی همتاسازی حکمرانی مالحظه میشود که
جنبههای مختلف ساختار قدرت در دانشگاهها که تعیینکننده الگوی حکمرانی آنها است،
بهنوعی در الگوی همتاسازی حکمرانی لحاظ شده است .با توجه به عناصر این الگو ،اگر میزان
نفوذ مقررات دولتی و دخالت دولت در حوزه حکمرانی دانشگاه زیاد باشد ،الگوی
بوروکراتیك دولتگرا حاکم خواهد شد .اگر میزان نفوذ خود حکمرانی اعضای هیئتعلمی در
ساختار قدرت و تصمیمگیری دانشگاه زیاد باشد ،الگوی معروف به الگوی هومبولتی حاکم
خواهد شد و درصورتیکه نقش بازار در تصمیمگیریهای دانشگاه و تغییرات آن محوری
باشد ،الگوی بازار محور ،الگوی غالب حکمرانی خواهد بود و درنهایت اگر میزان قدرت
گروه های ذینفع در اداره و مدیریت دانشگاه زیاد باشد ،در این حالت الگوی حکمرانی ذینفعان
غالب خواهد شد .تحقیق دیگری توسط جوزف ویال لتا )2552( 3در زمینه تعیین یك نظام
هماهنگی و سیاستگذاری بین دولت و دانشگاهها صورت گرفته است .در این مقاله نویسنده
تجربیات دانشگاههای ایالت کاتاالن در کشور اسپانیا را موردبررسی قرار داده و درنهایت مدلی
برای نظارت بر دانشگاهها با توجه بر مدل حکمرانی آنها و موارد مرتبط با مسائل مالی و
بودجهای ارائه داده است.

- Harry F. de Boer, Jürgen Enders1 and Uwe Schimank
- Governance equalizer model
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اروپائی ،تحقیقی به انجام رساندهاند .مقایسه سیستمهای حکمرانی در چهار کشور اروپائی با
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با توجه به موارد ارائهشده مالحظه میشود که موضوع حکمرانی آموزش عالی ،بهعنوان یکی
از چالشهای مهم پیش روی نظام آموزش عالی ،مدنظر محققان و پژوهشگران مختلف
قرارگرفته است و هرکدام از آنها از زاویه فکری منحصربهفردی آن را موردبررسی و تتبع قرار
دادهاند .در این تحقیق نیز با توجه به مبانی نظری تحقیقات مذکور ،موضوع الگوهای حکمرانی
آموزش عالی و بررسی پیرامون تجربه زیسته برنامههای توسعه کشور ایران ،باهدف کشف
چگونگی و روند پراکندگی الگوهای حکمرانی آموزش عالی ،در طول برنامههای توسعه مدنظر
الگوهای حکمرانی آموزش عالی ،متن هرکدام از برنامههای توسعه را با توجه به مقولهها و زیر
مقولههای مرتبط ،مورد تحلیل محتوایی قرار دهد و از این طریق میزان پراکندگی الگوهای
حکمرانی آموزش عالی را در طول هرکدام از برنامههای پنجگانه توسعه مشخص نماید.
هدف تحقیق:
هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل محتوایی متن برنامههای پنجگانه توسعه و اسناد پشتیبان آنها
با توجه به مقولهها و زیر مقولههای الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی است .برای
رسیدن به این هدف کلی محقق دو گام جزئیتر را در نظر گرفته است .در گام اول با توجه به
مقولهها و زیر مقولههای الگوهای حکمرانی آموزش عالی ،هرکدام از برنامههای توسعه و اسناد
پشتیبان آنها بهصورت مجزا مورد تحلیل محتوایی قرارگرفته است و در گام دوم روند
صعودی و نزولی الگوهای حکمرانی آموزش عالی ،در طول برنامههای پنجگانه توسعه
مشخصشده و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است.
روش تحقیق:
روش تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوای کمی است .تحلیل محتوا یك شیوه پژوهشی است
که برای تشریح عینی ،منظم و کمی محتوای آشکار پیامهای ارتباطی به کار میرود (رضایت،
 .)2332در رویکرد کمی تحلیل محتوا ،هدف اندازهگیری حجم (شمارش) مقولههای موضوعی
در رسانهها ازجمله روزنامه ،رادیو ،فیلم ،کتابهای درسی ،مجالت ،سخنرانیها و آگهیها
است .مراحل تحلیل محتوا در این تحقیق با توجه به نظر بورگ و گال ( ،)2346شامل شش
مرحله "شناسایی اسناد مربوط به پژوهش"" ،تدوین سؤالها ،فرضیهها و اهداف پژوهش"،
"انتخاب نمونهای از اسناد"" ،تدوین روش مقولهبندی"" ،شمارش فراوانی هر مقوله" و
"تفسیر نتایج" است .الزم به ذکر است که برای تدوین روشهای مقولهبندی ،محقق از شیوه
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"بهکارگیری قیاسی مقولهها" 1استفاده نموده است .بدینصورت که مقولهها و زیر مقولههای
مرتبط با الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی ،با توجه به ادبیات تحقیق و نظریههای
متفاوتی که در این زمینه ارائهشده است ،استخراجشده و هرکدام از برنامههای توسعه و اسناد
پشتیبان آنها ،با توجه به این مقولهها و زیر مقولهها مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است .با
توجه به تعریفی که از تحلیل محتوا ارائه دادیم ،رویکرد محقق در تحلیل محتوا کمی بوده
مورد شمارش قرار گرفته و در راستای اهداف تحقیق مورداستفاده قرار میگیرند .در این
تحقیق نیز متن برنامههای توسعه و اسناد پشتیبان آنها با توجه به میزان فراوانی هرکدام از
مقولهها و زیر مقولههای الگوهای حکمرانی آموزش عالی ،مورد شمارش قرار گرفته و با
یکدیگر مقایسه شدهاند .معیار توصیف ،مقولهها و زیرمقولههای مرتبط با الگوهای سهگانه
حکمرانی آموزش عالی است .در این پژوهش ،واحد تحلیل عبارت از هرکدام از برنامههای
توسعه بود و واحد ضبط ،شامل :عبارتها ،گزارهها ،جملهها و کلمات برنامههای توسعه است
که دربرگیرنده مضامین و مفاهیم مرتبط با مقولهها و زیرمقولههای الگوهای مختلف حکمرانی
آموزش عالی بودند .الزم به ذکر است که برای انجام این کار از نرمافزار  NVIVOکمك
گرفته شده است .نرمافزار  NVIVOیکی از نرمافزارهای تحلیل محتوا است که بسته به اینکه
رویکرد محقق در تحلیل محتوا کمی یا کیفی باشد و یا اینکه در تحلیل محتوا برای تدوین
روشهای مقولهبندی از مدلهای قیاسی و یا استقرائی استفاده شود ،میتوان از آن به نحو
مناسبی برای تحلیل محتوایی متون یا اسناد مختلف بهره گرفت .در این پژوهش محقق با توجه
به رویکرد کمی تحلیل محتوا و روش قیاسی تدوین مقولهها از نرمافزار  NVIVOبرای تحلیل
محتوای اسناد برنامههای پنجگانه استفاده نموده است.
نحوه شمارش مقولهها
نحوه شمارش مقولهها بر اساس تعداد و فراوانی زیرمقولههای مرتبط با الگوهای سهگانه
حکمرانی آموزش عالی بر مبنای واحد تحلیل محتوا و واحد ضبط (عبارتها ،گزارهها،
جملهها و کلمات در برنامههای توسعه) است .زیرمقولههای مرتبط با الگوهای حکمرانی در
جداول ( )2الی ( )4مقاله تحت عنوان ستون شماره مقوله فرعی ( )X1الی ( )X25مشخص
- Deductive category application
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است .در روشهای تحلیل محتوای کمی ،متن یا اسناد موردنظر با توجه به تعداد کمی مقولهها
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شدهاند .مالحظه میشود که برای هرکدام از الگوهای حکمرانی ،بهطور مجزا تعداد 25
زیرمقوله وجود دارد که با در نظر گرفتن سه الگوی حکمرانی ،جمعاً  25زیرمقوله بهعنوان
شاخص برای تحلیل محتوای متون برنامههای توسعه وجود خواهد داشت .بدین منظور
کاربرگهای کدگذاری جداگانهای با عنایت به دستورالعمل کدگذاری مقولهها ،برای تمامی 25
زیرمقولههای هرکدام از الگوهای حکمرانی آموزش عالی در نظر گرفته شده است که نمونه
آنها برای سه الگوی حکمرانی در برنامه اول توسعه ،در دستورالعمل کدگذاری ارائهشده
جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری تحقیق حاضر متون برنامههای پنجگانه توسعه و اسناد پشتیبان آنها بود .کل
جامعه آماری در نمونه تحقیق نیز مورداستفاده قرار گرفته و با توجه به اهداف تحقیق ،مورد
تحلیل محتوایی قرار گرفته است.
روایی بخشی به کدگذاریها
در رابطه با روائیبخشی به کدگذاریها ،با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و بهرهگیری از
مساعدت آنها ،گروهی مستقل از داوران بیرونی که دربرگیرنده سه نفر از خبرگان حوزه
تحقیق بودند ،مشخص شدند و بعد از آموزش کدگذاری برنامههای توسعه در قالب
دستورالعمل کدگذاری ،داوران بیرونی بهطور جداگانه اقدام به کدگذاری برنامههای توسعه
نمودند .بعد از اتمام فرایند کدگذاری توسط داوران بیرونی ،میزان پایائی کدگذاریهای محقق
با کدگذاری داوران بیرونی از طریق فرمول کاپای کوهن 1محاسبه شده و ضریب پایائی 5/24
به دست آمد و از آنچنانکه ضریب پایائی بهدستآمده باالی  5/25بود ،لذا نشاندهنده میزان
قابلقبول پایائی کدگذاریها است .با توجه به ضریب باالی پایائی بهدستآمده و با ملحوض
دادن برخی از تضادها در کدگذاری و توافق نهائی بر سر نسخه نهائی کدگذاریها ،روایی
کدگذاریها تأمین شده است.
یافتههای تحقیق:
با توجه به توضیحات ارائهشده در بخش مبانی نظری ،مالحظه میشود که الگوهای عمده
حکمرانی آموزش عالی دربرگیرنده الگوی دولتگرا ،الگوی مبتنی بر خود حکمرانی
- Kohen’s Kappa
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است .کامالً بدیهی است که برای سایر برنامههای توسعه نیز به همین صورت عمل شده است.
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دانشگاهیان (الگوی هومبولتی) و الگوی بازار محور (الگوی بریتانیائی – آمریکائی) است.
مقولههای اصلی نشاندهنده هرکدام از این الگوها نیز در قالب چهار مقوله اصلی تعادل نهادی
قدرت ،استقالل کارکنان ،استقالل مالی و استقالل حقیقی طبقهبندیشده است و زیر مقولههای
مرتبط با هرکدام از مقولههای اصلی در بخش ستون مقوله فرعی ( X1الی  )X25در جداول 2
الی  4مقاله ارائهشده است .ازآنجاییکه رویکرد تحلیل محتوایی در این تحقیق ،کمی است ،لذا
هرکدام از برنامههای توسعه و اسناد پشتیبان آنها با عطف توجه به تعداد کمی مقولهها و زیر
این بخش ،ابتدا فراوانی مقولههای مذکور در هرکدام از برنامههای توسعه ارائهشده و در ادامه
فراوانی و شاخصهای آماری هرکدام از برنامهها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
جدول  6فراوانی و درصد مقولهها و زیر مقولههای مرتبط با الگوهای حکمرانی در برنامه اول توسعه
شاخص
تعادل نهادی
قدرت
سازوکارهای
مالی
خودگردانی
کارکنان
استقالل
حقیقی

الگوی هومبولتی

الگوی بازار
محور

الگوی دولتگرا

مقدار

درجه

سطح

کای دو

آزادی

معناداری

2

5/555
5/552

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

23

4332

42

24355

266

23322

265/26

5

22322

26

35355

24

53333

22/23

2

4

25

5

25362

23

53332

25/24

2

5/556

2

23322

26

32332

24

54335

23/55

2

5/552

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  6مالحظه میشود برای برنامه اول توسعه در مقوله
تعادل نهادی قدرت و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=265/26،P<5/52تفاوت معنیداری در سه
الگو وجود دارد و در برنامه اول توسعه در این شاخص ،الگوی دولتگرا بهکاربرده شده است.
در مقوله سازوکارهای مالی و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=22/23،P<5/52تفاوت معنیداری در
سه الگو وجود دارد و در برنامه اول توسعه در این شاخص ،الگوی دولتگرا بهکاربرده شده
است .در مقوله خودگردانی کارکنان و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=25/24،P<5/52تفاوت معنی-
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مقولههای مرتبط با الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی ،مورد شمارش قرار گرفته که در
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داری در سه الگو وجود دارد و در برنامه اول توسعه در این شاخص ،الگوی دولتگرا
بهکاربرده شده است .در مقوله استقالل حقیقی و زیرمقولههای آن (،)χ2)2(=23/55،P<5/52
تفاوت معنیداری در سه الگو وجود دارد و در برنامه اول توسعه در این شاخص ،الگوی
دولتگرا بهکاربرده شده است.
جدول  7فراوانی و درصد مقولهها و زیرمقولههای مرتبط با الگوهای حکمرانی در برنامه دوم توسعه

تعادل نهادی
قدرت
سازوکارهای
مالی
خودگردانی
کارکنان
استقالل
حقیقی

محور

کای دو

آزادی

معناداری

2

5/555
5/552

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

45

22332

32

33342

33

42345

26/34

25

22354

32

35322

42

42322

22/56

2

25

26332

25

52336

4

22355

6/52

2

5/534

24

24332

35

45354

26

35323

3/22

2

5/22

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  2برای برنامه دوم توسعه ،در مقوله تعادل نهادی قدرت
و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=26/34،P<5/52تفاوت معنیداری در سه الگو وجود دارد و در
برنامه دوم توسعه در این شاخص ،ترکیبی از الگوهای بازار محور و دولتگرا بهکاربرده شده
است .در مقوله سازوکارهای مالی و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=22/56،P<5/52تفاوت معنی-
داری در سه الگو وجود دارد و در برنامه دوم توسعه در این شاخص ،الگوی دولتگرا
بهکاربرده شده است .در مقوله خودگردانی کارکنان و زیرمقولههای آن (،)χ2)2(=6/52،P<5/52
تفاوت معنیداری در سه الگو وجود دارد و در برنامه دوم توسعه در این شاخص ،الگوی بازار
محور بهکاربرده شده است .در مقوله استقالل حقیقی و زیرمقولههای آن
( ،)χ2)2(=3/22،P>5/55تفاوت معناداری در سه الگو وجود ندارد.
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الگوی هومبولتی

الگوی بازار

الگوی دولتگرا

مقدار

درجه

سطح
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جدول  8فراوانی و درصد مقولهها و زیرمقولههای مرتبط با الگوهای حکمرانی در برنامه سوم توسعه
شاخص
تعادل نهادی
قدرت
سازوکارهای
خودگردانی
کارکنان
استقالل
حقیقی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

23

35353

22

34323

64

35326

5/64

24

27.58

32

36.78

32

35.63

2/32

2

22

56.66

6

20

2

23.33

2/4

2

5/525

24

32.87

26

35.61

23

31.50

5/232

2

5/3

کای دو

آزادی

معناداری

2

5/22
5/52

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  4برای برنامه سوم توسعه ،در مقوله و زیرمقولههای
تعادل نهادی قدرت ( ،)χ2)2(=5/64،P>5/55سازوکارهای مالی ( )χ2)2(=2/32،P>5/55و
استقالل حقیقی ( ،)χ2)2(=5/232،P>5/55تفاوت معنیداری در سه الگو وجود ندارد و ترکیبی
از هر سه الگو بهکاربرده شده است؛ اما در مقوله خودگردانی کارکنان و زیر مقولههای آن
( ،)χ2)2(=2/4،P<5/55تفاوت معنیداری در سه الگو وجود دارد و در برنامه سوم توسعه در
این شاخص الگوی هومبولتی بهکاربرده شده است.
جدول  9فراوانی و درصد مقولهها و زیر مقولههای مرتبط با الگوهای حکمرانی در برنامه چهارم توسعه
شاخص
تعادل نهادی
قدرت
سازوکارهای
مالی
خودگردانی
کارکنان
استقالل
حقیقی

الگوی همبولتی

الگوی بازار
محور

الگوی دولتگرا

مقدار
کای

درجه

سطح

آزادی

معناداری
5/555

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دو

254

55.91

25

8.06

62

36.02

64/44

2

34

22.97

42

58.78

22

18.24

42/43

2

5/555

25

96.15

2

3.84

5

5

22/25

2

5/555

32

26.05

52

47.89

32

26.05

22/36

2

5/553
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الگوی بازار محور

الگوی دولتگرا

مقدار

درجه

سطح
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با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  3برای برنامه چهارم توسعه ،در مقوله تعادل نهادی
قدرت و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=64/44،P<5/52تفاوت معنیداری در سه الگو وجود دارد
و در برنامه چهارم توسعه در این شاخص الگوی دولتگرا بهکاربرده شده است .در مقوله
سازوکارهای مالی و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=42/43،P<5/52تفاوت معنیداری در سه الگو
وجود دارد و در برنامه چهارم توسعه در این شاخص ،الگوی بازار محور بهکاربرده شده است.
در مقوله خودگردانی کارکنان و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=22/25،P<5/52تفاوت معنیداری
شده است .در مقوله استقالل حقیقی و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=22/36،P<5/52تفاوت
معنیداری در سه الگو وجود دارد و در برنامه چهارم توسعه در این شاخص الگوی بازار محور
بهکاربرده شده است.
جدول  11فراوانی و درصد مقولهها و زیرمقولههای مرتبط با الگوهای حکمرانی در برنامه پنجم توسعه
شاخص
تعادل نهادی
قدرت
سازوکارهای
مالی
خودگردانی
کارکنان
استقالل
حقیقی

الگوی هومبولتی

الگوی بازار
محور

الگوی دولتگرا

مقدار
کای

درجه

سطح

آزادی

معناداری
5/56

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دو

234

31.08

256

35.13

255

33.78

2/23

2

42

24.60

46

45.02

54

30.36

22/2

2

5/552

34

87.17

3

7.69

2

5.12

55/32

2

5/555

45

30

55

33.33

55

36.66

2

2

5/6

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  25برای برنامه پنجم توسعه ،در مقوله و زیرمقولههای
تعادل نهادی قدرت ( )χ2)2(=2/23،P>5/55و استقالل حقیقی ( ،)χ2)2(=2،P>5/55تفاوت
معنیداری در سه الگو وجود ندارد و ترکیبی از الگوهای حکمرانی بهکاربرده شده است .در
مقوله سازوکارهای مالی و زیرمقولههای مرتبط ( ،)χ2)2(=22/2،P<5/52تفاوت معنیداری در
سه الگو وجود دارد و در برنامه پنجم توسعه در این شاخص ،الگوی بازار محور بهکاربرده
شده است .در مقوله خودگردانی کارکنان و زیرمقولههای آن ( ،)χ2)2(=55/32،P<5/52تفاوت
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در سه الگو وجود دارد و در برنامه چهارم توسعه در این شاخص ،الگوی هومبولتی بهکاربرده
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معنی داری در سه الگو وجود دارد و در برنامه پنجم توسعه در این شاخص ،الگوی هومبولتی
بهکاربرده شده است.
جدول  11فراوانی و درصد مقولهها و زیرمقولههای مرتبط با الگوهای حکمرانی به تفکیك هرکدام از برنامه-
های پنجگانه توسعه
الگوی

الگوی بازار

هومبولتی

محور

الگوی دولتگرا

کای دو

آزادی

معناداری

برنامه اول توسعه

33

25335

23

22325

232

245/26 66326

2

5/555

برنامه دوم توسعه

43

23325

223

45323

225

45365

34/44

2

5/555

برنامه سوم توسعه

234

34362

235

33332

225

32345

5/63

2

5/2

234

45355

265

33345

225

26353

24/32

2

5/552

264

32353

235

35345

265

32326

2/26

2

5/32

شاخص

فراوانی درصد فراوانی

برنامه چهارم
توسعه
برنامه پنجم توسعه

درصد

فراوانی درصد

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  22در برنامه توسعه اول ،بین میزان کاربرد مقولههای سه
الگو ( )χ2)2(=245/26،P<5/52تفاوت معنیداری وجود دارد و در برنامه اول ،الگوی دولتگرا
بهکاربرده شده است .در برنامه توسعه دوم بین میزان کاربرد مقولههای سه الگو
( ،)χ2)2(=34/44،P<5/52تفاوت معنیداری وجود دارد و در برنامه دوم ،ترکیبی از الگوهای بازار
محور و دولتگرا بهکاربرده شده است .در برنامه توسعه سوم ،بین میزان کاربرد مقوله و زیرمقوله-
های سه الگو ( ،)χ2)2(=5/63،P>5/55تفاوت معنیداری وجود ندارد و ترکیبی از سه الگو بهکاربرده
شده است .در برنامه توسعه چهارم ،بین میزان کاربرد مقولههای سه الگو (،)χ2)2(=24/32،P<5/52
تفاوت معنیداری وجود دارد و در برنامه چهارم ،الگوی هومبولتی بهکاربرده شده است .در برنامه
توسعه پنجم ،بین میزان کاربرد مقولههای سه الگو ( ،)χ2)2(=2/26،P>5/55تفاوت معنیداری وجود
ندارد و ترکیبی از سه الگو بهکاربرده شده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
در رابطه با نتایج تحقیق میتوان از دو جنبه نسبت به نتایج بهدستآمده از تحقیق توجه نمود.
در نگاه اول میتوان میزان توجه به مقولهها و زیرمقولههای الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش
عالی را در هرکدام از برنامههای توسعه معین نمود و در نگاه دوم میتوان سیر سعودی و
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سطح
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نزولی هرکدام از الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی را در طی برنامههای پنجگانه توسعه
معین نمود .با توجه به این موارد ابتدا نتایج را از دیدگاه نکته اول یعنی میزان توجه به مقولهها
و زیرمقولههای مرتبط با الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی در هرکدام از برنامههای
توسعه ارائه میدهیم و در ادامه نتایج تحقیق را از دیدگاه سیر سعودی و نزولی هرکدام از
الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی در طی برنامههای پنجگانه توسعه ارائه میدهیم.
الف :نتایج بهدستآمده با توجه به میزان توجه به مقولهها و زیرمقولههای مرتبط با
 .2برنامه اول توسعه :با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شماره  6در برنامهه اول توسهعه،
بههین میههزان کههاربرد مقولهههههها و زیرمقولههههههای الگوهههای حکمرانههی آمههوزش عههالی
( ،)χ2)2(=245/26،P<5/52تفاوت معنهیداری وجهود دارد و در برنامهه اول ،جههتگیهری
الگوی حکمرانی بهسوی الگوی دولتگرا بوده است.
 .2برنامه دوم توسعه :با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شماره  2در برنامه دوم توسهعه،
بین میزان کاربرد مقولهها و زیرمقولههای مرتبط با الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی
( ،)χ2)2(=34/44،P<5/52تفههاوت معنههیداری وجههود دارد و در برنامههه دوم ،جهههتگیههری
الگوی حکمرانی به سمت ترکیبی از الگوهای بازار محور و دولتگرا بوده است.
 .3برنامه سوم توسعه :با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شماره  4در برنامه سوم توسعه،
بههین میههزان کههاربرد مقولهههههها و زیرمقولههههههای مههرتبط بهها الگوهههای سهههگانههه حکمرانههی
( ،)χ2)2(=5/63،P>5/55تفاوت معنیداری وجود ندارد و جهتگیری الگوی حکمرانهی بهه
سمت ترکیبی از سه الگو بوده است.
 .4برنامه چهارم توسعه :با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  3در برنامهه چههارم توسهعه،
بههین میههزان کههاربرد مقولههه و زیرمقولههههههای مههرتبط بهها الگوهههای سهههگانههه حکمرانههی
( ،)χ2)2(=24/32،P<5/52تفاوت معنیداری وجود دارد و در برنامه چهارم توسعه ،جههت-
گیری الگوی حکمرانی به سمت الگوی هومبولتی بوده است.
 .5برنامه پنجم توسعه :با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  25در برنامه پنجم توسعه ،بین
میههزان کههاربرد مقولهههههها و زیرمقولههههههای مههرتبط بهها الگوهههای سهههگانههه حکمرانههی
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( ،)χ2)2(=2/26،P>5/55تفاوت معنیداری وجود ندارد و جهتگیری الگوی حکمرانهی بهه
سمت ترکیبی از سه الگو بوده است.
ب :نتایج بهدستآمده با توجه به سیر صعودی و نزولی الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش
عالی در طول برنامههای پنجگانه توسعه
با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول  ،22در برنامه توسعه اول بین میزان کاربرد مقولههای
سه الگو ( ،)χ2)2(=245/26،P<5/52تفاوت معنیداری وجود دارد و در برنامه اول ،جهتگیری
های سه الگو ( ،)χ2)2(=34/44،P<5/52تفاوت معنیداری وجود دارد و در برنامه دوم ،جهت-
گیری الگوی حکمرانی به سمت ترکیبی از الگوهای بازار محور و دولتگرا بوده است .در
برنامه توسعه سوم ،بین میزان کاربرد مقولههای سه الگو ( ،)χ2)2(=5/63،P>5/55تفاوت معنی-
داری وجود ندارد و جهتگیری الگوی حکمرانی به سمت ترکیبی از سه الگو بود .در برنامه
توسعه چهارم ،بین میزان کاربرد مقولههای سه الگو ( ،)χ2)2(=24/32،P<5/52تفاوت معنیداری
وجود دارد و در برنامه چهارم ،جهتگیری الگوی حکمرانی به سمت الگوی هومبولتی بود .در
برنامه توسعه پنجم بین میزان کاربرد مقولههای سه الگو ( ،)χ2)2(=2/26،P>5/55تفاوت معنی-
داری وجود ندارد و جهتگیری الگوی حکمرانی به سمت ترکیبی از سه الگو بوده است.
در رابطه با روند صعودی و نزولی الگوهای سهگانه حکمرانی آموزش عالی که مورداشاره قرار
گرفت ،باید شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور را در طول سی سال اخیر مدنظر قرار داده شود.
کامالً بدیهی است که برنامه اول و تا حدودی برنامه دوم توسعه ،در اوایل پیروزی انقالب اسالمی
تدوین شده است و بهشدت تحت تأثیر تبعات ناشی از جنگ تحمیلی هشتساله قرار گرفته است.
لذا طبیعی است که ذهنیت برنامهریزان و سیاستگذاران بیشتر به سمت کنترل دولتی و متمرکز
نمودن روند اداره امور کشور باشد که این امر نیز در حوزه نظام آموزش عالی و در رابطه با متن
برنامههای توسعه و اسناد پشتیبان آنها به چشم میخورد .در چارچوب زمانی برنامه سوم توسعه
نیز ،عمدتاً بیشتر تفکر بازسازی حاصل از خرابیهای زمان جنگ تحمیلی و تا حدودی خصوصی-
سازی مدنظر مسئوالن و برنامهریزان قرار گرفته است .این رویه در اواسط برنامه سوم توسعه و با
روی کار آمدن دولت اصالحات ،تغییر جهت داده و با توجه به شرایط فکری حاکم ،تفکر استقالل
دانشگاهی که نزدیك به الگوی هومبولتی است ،توسط برخی از برنامهریزان و سیاستگذاران وقت
موردتوجه قرار گرفته است و در متن برنامه چهارم توسعه و در بند الف ماده  43قانون برنامه
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الگوی حکمرانی به سمت الگوی دولتگرا بود .در برنامه توسعه دوم ،بین میزان کاربرد مقوله-
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چهارم توسعه انعکاس یافته است .در برنامه پنجم توسعه نیز تفکر مبتنی بر الگوی هومبولتی مدنظر
مسئوالن و برنامهریزان بوده است و در بند ب ماده  25قانون برنامه پنجم توسعه منظور شده است؛
اما عالوه بر آن ،به مقولهها و زیرمقولههای مرتبط با الگوی بازار محور همانند دانشگاه کارآفرین و
اقتصاد دانشبنیان اشاره شده است .مقوالت مرتبط با تفکر دولتی در اداره امور نیز در برنامه پنجم
توسعه در میان مفاهیم و مضامین برنامه پنجم توسعه وجود دارد .کما اینکه فارغ از متن برنامههای
توسعه و در عرصه عملیاتی نیز برگشت قابلتوجهی به الگوی دولتگرا و تمرکز امور در طی سال-
نمود که در طول پنج برنامه توسعه ،یك اصالح نگرش و رفتار در ذهنیت برنامهریزان و سیاست-
گذاران کشور در حوزه آموزش عالی از سمت الگوی دولتگرا به سمت الگوی هومبولتی رخ داده
است که این روند در طی برنامه چهارم توسعه به اوج شکوفایی خود رسیده است؛ اما در طی برنامه
پنجم توسعه و باوجود تنفیذ موادی از قانون برنامه چهارم توسعه در قانون برنامه پنجم توسعه ،اما
در واقعیت برگشتی به سمت الگوی دولتگرا الگوی حکمرانی آموزش عالی رخ داده است.
پیشنهادها:
در این بخش پیشنهادهایی در راستای انجام تحقیقات بعدی ارائه میشود:
-

این پژوهش در بعد ملی و صرفاً بر اساس دادههای نظام برنامهریزی و سیاستگذاری
کشور ایران در طول سی سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی انجام پذیرفته است .لذا
محقق پیشنهاد مینماید که تحقیقی بر روی اسناد برنامهریزی و سیاستگهذاری سهایر
کشورها در بعد منطقهای و قارهای صورت پهذیرد و وضهعیت کشهور ایهران بها بقیهه
کشورها در چارچوب زمانی سی سال اخیر موردبررسی و مقایسه قرار گیرد.

-

این پژوهش بر روی متن برنامههای پنجگانه توسعه کشور در زمینهی ابعاد حکمرانی
آموزش عالی و استقالل دانشگاهی انجام پذیرفتهه اسهت .لهذا پیشهنهاد مهیشهود کهه
تحقیقات جداگانهای در فاصله زمانی هرکدام از برنامههههای توسهعه بهه تفکیهك ،در
رابطه با میزان عملیاتی و اجرائی شدن برنامههای موردنظر صورت پهذیرد تها فاصهله
بین اسناد و برنامههای مکتوب با وضعیت واقعی معین شود.

-

همچنین پیشنهاد میشود تا با توجه به مقولهها و زیرمقولههای تحقیق حاضر ،تحقیقی
در رابطه با وضعیت موجود استقالل دانشگاهی در نظام آمهوزش عهالی کشهور ایهران
انجام داد و آن را با وضعیت سایر کشورها در بعد منطقهای و قارهای مقایسه نمود.
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