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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،ارائه چارچوب نظاممند از عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی آموزش عالی میباشد .روش پژوهش ،کیفی و از
نوع فراترکیب میباشد و برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه ،کلیه منابع علمی مرتبط با
موضوع عوامل موثر بر تحول حکمرانی آموزش عالی (بین سالهای  1390تا  1400همچنین  2000تا  )2020میباشد .در نتیجه 2 ،بعد اصلی
الزامات داخلی و الزامات خارجی تحول حکمرانی آموزش عالی شناسایی شد که هر یک دربردارنده مؤلفههایی است .الزامات خارجی شامل
تحوالت حاکمیتی از جمله تحوالت جهانی شدن و تحوالت قدرت و سیاست ،تحوالت زیرساختی از جمله تحوالت اقتصادی ،تحوالت در
عرصه مدیریتی ،تحوالت نرم افزاری از جمله تحوالت اجتماعی ،تحوالت فناوری و تحوالت طبیعت شامل تحوالت اقلیمی است .الزامات
داخلی نیز شامل  2عامل درون سیستمی (چالش های درون دانشگاهی ،استقالل دانشگاهی ،توسعه کمی و کیفی آموزش عالی) و برون
سیستمی آموزش عالی (مشارکت ذینفعان و تحوالت اجتماعی) میباشد.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ،حکمرانی آموزش عالی ،تحوالت حکمرانی آموزش عالی ،فراترکیب.
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مقدمه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان شاخصترین نهاد علمی که به پرورش انسانها اهتمام میورزد ،موتور محرکه
و مغز متفکر جامعه بوده و سکاندار حرکت به سمت توسعه پایدار میباشد .بر همین اساس ،برخی مواجهه آموزش عالی با
تغییرات زیاد در محیط داخلی و خارجی طی دهههای گذشته و لزوم پاسخ به چالشهای در حال ظهوری نظیر افزایش تقاضا
برای آموزش عالی ،کاهش حمایت مالی دولتی ،پیشرفت سریع تکنولوژی ،تغییرات جمعیتی ،منسوخ شدن برنامههای دانشگاهی
و نیاز برای رقابت با مدلهای نوین آموزش عالی را تحت شرایطی که ماهیت یک دانشگاه جامع سنتی حفظ گردد ،مطرح
نمودهاند (اکبری و همکاران .) 1395 ،تغییر جهانی به سمت اقتصادها و جوامع دانش بنیان ،دانش را در مرکز سیاست عمومی
قرار داده و آموزش عالی را به سرعت به یک عرصه سیاستگذاری عمومی تبدیل کرده است .به موازات مواجه و آگاهی جوامع
از چالش های بزرگی همچون تغییرات آب و هوایی ،پیر شدن جمعیت و اهمیت یافتن امنیت غذایی انتظار سیاستگذاران از
نظامهای آموزش و پژوهش عالی برای ارائه راهحلهای غلبه بر این چالشها بیشتر شده است و آموزش عالی از جهات مختلف
برای سایر حوزه های سیاستگذاری در جهت ارائه راه حل نیز اهمیت یافته است .درواقع آموزش عالی به بخش جداییناپذیر
گفتمانهای سایر حوزههای سیاستگذاری تبدیل شده است (صباغیان.)1398 ،
از سوی دیگر ،امروزه فشارهای محیطی و اعمال حاکمیت خوب در سطح جامعه موجب شده که دانشگاه نیز با ایجاد
کمیتههای راهبردی ،به منظور تسهیل فرایند تصمیمگیری و واکنش مناسب در برابر تغییرات محیطی در اولویت قرار دهد؛ زیرا
مهمترین تفاوت دانشگاه با سایر سازمانها تفاوت در نوع حکمرانی و اداره کردن آن است (عبداللهی و موسوی امیری.)1396 ،
از آنجایی که حکمرانی یکی از مهمترین جنبههای آموزش عالی است و تاثیر زیادی بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دارد،
به طور قابل مالحظهای تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته است و در بسیاری از کشورها حکمرانی آموزش عالی به یکی از
اولویتهای اصلی تبدیل شده است (هوانگ2018 ،؛ به نقل از داداش کریمی و همکاران .)1397 ،با ظهور جامعه دانشی و
استراتژیهای توسعه اقتصاد دانشپایه ،تغییراتی در ماموریت و تالشهای گوناگونی در راستای اصالحات کارویژههای دانشگاه-
های پیشرو صورت گرفت .براین اساس ،این دانشگاهها ،به صورت فزایندهای در معرض دیدگاههای رقابتی از اینکه نظام
آموزش عالی چگونه باید حکمرانی شود ،قرارگرفتند (طرقی بیدآبادی .)1398 ،عوامل مختلفی همچون عمومی شدن آموزش
عالی و مشارکت تعداد بیشتری از مردم در عرصه آموزش عالی موجب شده که انتظار سیاستگذاران از نظامهای آموزش و
پژوهش عالی برای ارائه راهحلهای غلبه بر این چالشها بیشتر شود .تحقق چنین انتظاری مستلزم تحول در نظام آموزش عالی
و همسازکردن آن با نیازهای عینی جوامع است (صباغیان .)1398 ،با توجه به نقش آموزش عالی در بالندگی علمی و اثرگذاری
آن بر مهمترین سرمایههای یک کشور؛ همچنین تحقق اهداف و چشمانداز جوامع ،نظام آموزش عالی همواره نیازمند تحول
است .در این شرایط اگر آموزش عالی میخواهد از تغییرات عظیم و سریع محیطی عقب نماند و کارآمدی خود را از دست
ندهد ،بایستی در خود و نظامهای حاکمیتی تغییراتی هدفمند ایجاد نماید .تغییر و تحول ،امری است که در هر پدیدهای بنا به
دالیلی ضرورت پیدا میکند؛ آموزش عالی جوامع نیز از این امر مستثنی نبوده؛ در طول سالیان متمادی با توجه به شرایط حاکم
بر جوامع و در پاسخ به نیازهای اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی دچار تغییرات اساسی شده است .تاثیرپذیری دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی از آن شرایط ،طیف وسیعی از تحوالت اساسی در هویت ،رسالت و کارکرد ،چشماندازها و ماموریتها
و نظام حاکمیتی و حکمرانی را منجر شده است .از همین رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی
آموزش عالی است.
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شناسایی عوامل مورث رب تحوالتِ حکمرانی آموزش عالی :مطالعهای فرارتکیب
زهرا قموشیو هم کار
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب 1میباشد .فراترکیب برای سنتز و
ترکیب یافتههای مطالعات کیفی با هدف ارائه تفسیر جدیدی از پدیده انجام می شود.
به عبارت دیگر فراترکیب تفسیر یکپارچه یافتههای به دست آمده از مطالعات کیفی
است که در آن تمام دادههای حاصل از هر یک از مطالعات کیفی ،تفسیر شده و با هم
ترکیب میشوند و در نهایت تصویری کلی از پدیدهها ارائه میدهد(نجفی و همکاران،
 .)1392در این پژوهش ،از مدل هفت مرحلهای باروسو و ساندلوسکی( 2کمالی،
 )1396به صورت شکل( )1استفاده شد:
 -1تنظیم سؤال پژوهش :برای تنظیم سؤال پژوهش از پارامترهای مختلفی مانند:
جامعه مورد مطالعه ،چه چیزی ،چه موقع و چگونگی روش استفاده میشود .در این
پژوهش ،سؤال زیر مورد کنکاش قرار گرفت :چه عواملی در تحوالت حکمرانی
آموزش عالی موثراند؟
 -2مروری بر ادبیات به شکل نظاممند :در این مرحله ،محققان جستجوی نظاممند
خود را بر مقاالت منتشر شده در مجالت مختلف داخلی و خارجی متمرکز کردند و
فراترکیب(منبع :باروسو و ساندلوسکی؛
واژگان کلیدی مرتبط را انتخاب کردند .در جستجوی اولیه واژههای حکمرانی،
به نقل از کمالی)728 :1396 ،
حکمرانی آموزش عالی ،حکمرانی دانشگاهی ،تحول در حکمرانی آموزش عالی،
عوامل موثر بر حکمرانی حکمرانی آموزش عالی به عنوان کلیدواژههای جستجو در پایگاههای اطالعات علمی جهاد دانشگاهی،3
نورمگز ،4مگیران ،5پرتال جامع علوم انسانی ،6کتابخانه و پایاننامههای دانشگاه تهران ،7گنج بتا 8و پایگاه خارجی همچون
سالهای 1390-1400؛ منابع خارجی بین
 Proquest ،Elsevier ،Scholar.googleدر  20سال اخیر (منابع داخلی 9بین
سالهای  )2000-2020انجام شد.
شکل  -1مراحل پیادهسازی

 -3جستجو و انتخاب متون مناسب :در این گام ،محققان در هر بازبینی
تعدادی از مقاالت را رد کردند .در پژوهش حاضر ،فرایند بازبینی به
صورت خالصه در شکل ( )2آورده شده است.
بعد از بررسی تناسب مقاالت مستخرج با پارامترهای موردنظر ،در
قدم بعدی باید کیفیت روش شناختی تحقیقات را ارزیابی نمود .هدف
از این مرحله شناسایی و حذف مقالههایی است که یافتههای آنان قابل
اعتماد نیستند .در بررسیهای به عمل آمده ،برخی از آنها علی رغم
داشتن عنوان حکمرانی چون در جامعهای خارج از آموزش عالی انجام
شده بودند ،از این رو در فرایند ارزیابی ،حذف شدند و در نهایت تعداد

شکل  -2فرایند بازبینی.
(منبع :باروسو و ساندلوسکی؛ به نقل از قموشی)1399 ،

1 - Meta-Synthesis
2 - Barroso & Sandelowski
3 - www.sid.ir
4 - www.noormags.ir
5 - www.magiran.com
6 - www.ensani.ir
7 - www.ibrary.ut.ac.ir
8 - www .ganj-beta.irandoc.ac.ir

 - 9موضوع حکمرانی آموزش عالی؛ در ایران در پایگاه دادههای داخلی این حوزه؛ مربوط به  10سال اخیر یافت شد.
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مقاله برای تجزیه و تحلیل اطالعات که دقیقا در راستای هدف پژوهش میباشد ،باقی ماندند.
 -4استخراج اطالعات متون :در سراسر فراترکیب ،پژوهشگر به طور پیوسته مقاالت منتخب را به منظور دستیابی به یافتهها و
طبقهبندی مؤلفهها ،چندین بار مرور میکند .در پژوهش حاضر ،اطالعات مقاالت بدین صورت دستهبندی شده است :نام محقق
و دیگران ،سال انتشار مقاله و مؤلفههایی که در مقاالت مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 -5تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی :در طول تجزیه و تحلیل ،پژوهشگر کدهایی را از مطالعات پیشین اتخاذ کرد که
در راستای هدف پژوهش بود ،بنابراین به مواردی که خارج از هدف پژوهش بود ،نپرداخته است .بعد از شناسایی کدهای
عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی ،آنها را در مقولههایی دستهبندی نمودند که مجموعه یکسری از کدها ،یک مفهوم کلیتر را
میرساند و به همین منوال تمامی کدهای مستخرج در طبقات انتزاعیتر دستهبندی شدند.
 -6کنترل کیفیت :در روش فراترکیب محققان رویههای زیر را برای حفظ کیفیت در مطالعه خود در نظر میگیرند - :در سراسر
تحقیق ،محققان تالش میکنند برای کیفیت بخشی به یافتههای پژوهش حاضر توضیحات روشن و واضح از اقدامات انجام
شده در هر گام ارائه نمایند؛ .1محققان هر دو راهکار جستجوی الکترونیک و دستی را در چندین مرتبه جستجو به کار میبرند
تا مقاالت مربوط را پیدا کنند؛ .2پژوهشگران از روشهای کنترل کیفیت در مطالعات کیفی استفاده نمودهاند.
 -7ارائه یافتهها :در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای حاصل از مراحل قبل ارائه میشوند 16 .مقاله انتخاب شده از
سوی پژوهشگران به دقت مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات مورد نیاز بر اساس هدف اصلی این مقاله که شناسایی عوامل
موثر بر تحوالت حکمرانی آموزش عالی شناسایی شد .بعد از بررسیهای مکرر توسط تیم تحقیق عوامل موثر بر تحوالت
حکمرانی در تعدادی مولفه اصلی ،تعدادی مولفه فرعی دستهبندی شدند.

یافتهها
در جدول  1طبقهبندی عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی قابل مشاهده میباشد.
جدول -1طبقهبندی عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی آموزش عالی
منبع

مفاهیم

مقوله 1

مقوله 2

مقوله
اصلی

رقابتهای ناشی از

R5،R3،R1

بینالمللی و جهانی شدن دانشگاهها

R13، R11،R6

افزایش ارتباط با نهادهای فراملی

R17،R15

جهانیشدن

فشارهای نظامی و سیاسی کشورهای توسعه یافته به کشورهای جهان سوم

تحوالت قدرت و

زوال قدرت سیاسی کشورها

سیاست

الزامات خارجی

نقش سازمانهای بینالمللی (صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی ،سازمان تجارت جهانی)

تحوالت

تحوالت حاکمیتی

نیروهای جهانیسازی خارج از کنترل حاکمیت

رکود اقتصادی جوامع
کاهش منابع عمومی

،R3، R2، R1

تشدید رقابتهای اقتصادی

R8،R7،R6،R5

برهم خوردن قوانین و مقررات تنظیم بازار

R17،R9،

تالشهایی برای غلبه بر پیامدهای بحران اقتصادی
استقبال ملل از نظریات بازارگرا
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تحوالت اقتصادی

تحوالت زیرساختی

تغییر ماهیت اقتصادی جهانی
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منبع

مفاهیم

مقوله 1

مقوله 2

مقوله
اصلی

مطرح شدن اقتصاد دانشبنیان
مطرح شدن نسل دانشگاه کارآفرین
نقش دانشگاه در توسعه اقتصادی -منطقهای
مطرح شدن رویکردهای نوین مدیریت عمومی
مدیریت مسئولیتمحور
مطرح شدن اهمیت پاسخگویی
R17،R7،R3،R2

مطرح شدن اهمیت شفافیت
افزایش کارایی

تحوالت در
عرصه مدیریتی

مطرح شدن افزایش همکاری و تعامالت
مقاومت در برابر نظارت و کنترل بر عملکرد نظامهای دانشگاهی
چالشهای اجتماعی
سرمایه انسانی

،R6،R3،R2،R1

افزایش نرخ بیکاری کشورها

تحوالت اجتماعی

R17

سرمایه هویتی

تحوالت نرمافزاری

کهنسالی جوامع

مالحظات اخالقی
تحوالت فناوری

نوآوریهای تکنولوژیکی و فناوری
تغییرات آب و هوایی

R1

تغییرات اقلیمی

تحوالت
طبیعت

فقدان سازوکار تضمین کیفیت واقعی
تقابل بین تفکر عدم استقالل با کنترل متمرکز دولتی
با تمرکز زدایی و مقررات زدایی آموزش عالی
کمبود منابع مالی و بودجهای آموزش عالی

،R4،R12،R10

چالشهای درون

R17

دانشگاهها

تغییر رویکرد شوراهای دانشگاهی از کنترلکنندگی صرف به نهادهای مشورتی
مشارکت کارکنان ،اساتید و دانشجویان در تصمیمگیری

R17

دانشگاهی

گسترش کمی دانشگاهها
اصالح و تغییر قوانین و مقررات
تامین زیرساختها و فراهم آوردن امکانات و فضا

،R2،R14،R4،R15

اصالح سازوکارهای تامین مالی آموزش عالی

R17،R11، R7،R3

افزایش مقیاس و محدوده پژوهشهای دانشگاهی

الزامات داخلی

اعطا اصالحات استقالل نهادی به دانشگاهها

،R16، R11،R3

استقالل

عوامل درون سیستمی

افزایش دانشآموختگان بیکار

توسعه کمی و
کیفی آموزش
عالی

تجاریسازی و کاربردی نمودن تحقیقات دانشگاهی
دخالت ذینفعان خارجی
در امور داخلی دانشگاهها
تغییر در تقسیم صالحیت و توزیع مسئولیتها بین دولت و موسسات آموزش عالی
افزایش تقاضا برای تناسب و ارتباط مدارک دانشگاهی با نیازهای بازار کار
مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی
مشارکت تجاری با بازار و صنعت
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R3،R13،R16،R11

مشارکت
ذینفعان خارجی

عوامل برون سیستمی

افزایش ارتباط با جامعه

فصلنامه سیاستگذا ری عمومی
دوره  ، 8شماره  ، 1بهار  . 1401صفحات 155 - 165
منبع

مفاهیم

مقوله 1

مقوله 2

مقوله
اصلی

باال رفتن انتظارات شهروندان
بهبود نگرش جامعه
R11،R2،R6

فرهنگ جامعه

تحوالت اجتماعی

توسعه اقتصادی -اجتماعی
رشد و بالندگی جامعه
تغییرات فلسفی ،جهانبینی و ایدئولوژیکی در ساحتهای مختلف زندگی در سطح جهان

R15

براساس جدول  ،1عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی آموزش عالی در دو بُعد اصلی ارائه شده است:
الف) الزامات خارجی
الزامات خارجی که سطح کالن تحوالت حکمرانی آموزش عالی است ،اشاره به تحوالتی در سطح حاکمیتی ،زیرساختی،
نرمافزاری و طبیعتی رخ داده است و نظام آموزش عالی جوامع و کشورها تحت تاثیر آن قرار گرفته و منجر به تغییر در پارادایم
و ایدئولوژی ،ماموریت و رسالت دانشگاهها ،تغییر در ساختار ،فرایندها و مناسبات دانشگاهها ،هویت و کارکردهای دانشگاه
شده است و امروزه حکمرانان آموزش عالی در پی بازاندیشی و بازتعریف پدیده آموزش عالی و نحوه حکمرانی و اداره امور
دانشگاهها برآمدهاند.
الف) تحوالت حاکمیتی :این دسته اشاره به تحوالت در مناسبات سیاسی جوامع و ملل در سطح جهانی و بینالمللی است
که در ذیل به تحوالت این دسته اشاره شده است:




تحوالت جهانی شدن :نیروهای جهانیسازی خارج از کنترل حاکمیت ،نقش سازمانهای بینالمللی (صندوق بین-
المللی پول ،بانک جهانی ،سازمان تجارت جهانی) ،رقابتهای ناشی از بینالمللی و جهانی شدن دانشگاهها ،افزایش
ارتباط با نهادهای فراملی
تحوالت سیاست و قدرت :فشارهای نظامی و سیاسی کشورهای توسعه یافته به کشورهای جهان سوم ،زوال قدرت
سیاسی کشورها

ب) تحوالت زیرساختی:




تحوالت اقتصادی :تغییر ماهیت اقتصادی جهانی ،رکود اقتصادی جوامع ،کاهش منابع عمومی ،تشدید رقابتهای
اقتصادی ،برهم خوردن قوانین و مقررات تنظیم بازار ،تالشهایی برای غلبه بر پیامدهای بحران اقتصادی ،استقبال
ملل از نظریات بازارگرا ،مطرح شدن اقتصاد دانشبنیان ،مطرح شدن نسل دانشگاه کارآفرین ،نقش دانشگاه در توسعه
اقتصادی -منطقهای
تحوالت در عرصه مدیریتی :مطرح شدن رویکردهای نوین مدیریت عمومی ،مدیریت مسئولیتمحور ،مطرح شدن
اهمیت پاسخگو یی ،مطرح شدن اهمیت شفافیت ،افزایش کارایی ،مطرح شدن افزایش همکاری و تعامالت ،مقاومت
در برابر نظارت و کنترل بر عملکرد نظامهای دانشگاهی
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ج) تحوالت نرمافزاری:



تحوالت اجتماعی :کهنسالی جوامع ،چالشهای اجتماعی ،سرمایه انسانی ،افزایش نرخ بیکاری کشورها ،سرمایه
هویتی ،مالحظات اخالقی
تحوالت فناوری :نوآوریهای تکنولوژیکی و فناوری

د) تحوالت طبیعت :این دسته نیز اشاره به تحوالت در عناصر موجود در طبیعت دارد که بدیهیترین مصداق آن امروزه
تغییرات اقلیمی و آب و هوایی است.
ب) الزامات داخلی
الزامات داخلی تحوالت حکمرانی آموزش عالی ،اشاره به تغییرات و تحوالتی در ابعاد درون سیستمی و برون سیستمی
آموزش عالی جوامع دارد که در سطح خرد و در محدوده کشورها به تناسب بافت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی داخل
کشورها رخ میدهد که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جوامع تحت تاثیر آنها قرار گرفته و منجر به تغییر در روندهای
حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی شده است.
الف) عوامل درون سیستمی :عوامل درون سیستمی اشاره به تحوالتی که در درون دانشگاهها و در سطح دانشگاهی رخ
داده است - :چالشهای درون دانشگاهی -استقالل دانشگاهی  -توسعه کمی و کیفی آموزش عالی
ب) عوامل برون سیستمی :عوامل برون سیستمی
اشاره به تحوالتی که در بیرون از سیستم آموزش عالی
و در ارتباط با جامعه ،بازار و صنعت ،نظام حاکمیتی
کشورها رخ داده است - :مشارکت ذینفعان و -
تحوالت اجتماعی.
الزم به ذکر است نکته حائز اهمیت این که همان-
گونه که در شکل ( )1نشان داده شده است ،کلیه
عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی آموزش عالی؛ متاثر
از تغییرات فلسفی ،پارادایمی و ایدئولوژی در
ساحتهای مختلف زندگی در سطح جهان میباشد.
به عبارتی تغییرات فلسفی حاکم بر سایر ابعاد زندگی
است و منجر به تحوالت در آنها میشود .بنابراین در
تحلیل تحوالت حکمرانی آموزش عالی ،نباید تاثیر
آن را از نظر دور داشت .در نهایت ،مدل پژوهش به
شکل  3ترسیم شد.

شکل -1مدل مفهومی پژوهش.

بحث
حکمرانی یکی از مهمترین و پیچیدهترین جنبههای نظام آموزش عالی است و تاثیر زیادی بر کلیه فعالیتها دارد و به طور
آشکاری تحت تاثیر تغییرات شگرف آموزش عالی قرار گرفته است که از دهه  1980آغاز شده است (هوانگ2018 ،؛ به نقل از
کوثری و احمدی .)1399 ،سخن گفتن از مفهوم حکمرانی در نظامهای آموزشی چند نکته را آشکار میکند :اول اینکه نظامهای
آموزشی و اصالح آنها توسط یک بازیگر مسلط مثل دولت و کارکنان اجرایی آن شکل نمیگیرد ،بلکه بازیگران دیگری هم در
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شکلگیری یک نظام آموزشی دخیل هستند .یکی دیگر از ویژگیهای چشمانداز حکمرانی این است که نظامهای اجتماعی
پیچیده همچون نظامهای آموزشی باید به عنوان یک پدیده چندسطحی مورد توجه قرار گیرد .این مفهوم این را میرساند که
همه بازیگران دخیل در فرایند حکمرانی به یک نحو با هم تعامل ندارند .علت آن است که منطق مداخله بازیگران یک سطح با
منطق مداخله بازیگران سطح دیگر ممکن است تفاوت اساسی داشته باشد .بر این اساس در امر توسعه و تحول نظامهای
آموزشی رویکرد چندسطحی توجهها را به مسائل هماهنگی فرامرزی بین سطوح مختلف نظام معطوف میکند که مهمترین
مسئله در توسعه نظام است (آلتریچتر2015 ،؛ به نقل از صباغیان .)1398 ،از همین رو محققان با نگاه چندسطحی به مفهوم
تحوالت حکمرانی آموزش عالی پرداختهاند .مفهوم حکمرانی آموزش عالی طی دهههای اخیر ،دچار تحوالت اساسی شده
است .خاستگاه تحوالت مذکور ،به پویایی و چالشهای فراروی آموزش عالی باز میگردد .پژوهشگران چالشهای مختلفی را
در حوزه آموزش عالی مدنظر قرار دادهاند که بر نحوه حکمرانی و مدیریت دانشگاهها تاثیرات عمیقی برجای گذاشته است و
در عموم موارد موجب تحرک دانشگاه به گزینش رویکردهای حکمرانی بازارمحور و شبه تجاری و فاصله گرفتن از رویکرد
دولت محور مرسوم داشته است .در ادامه به عواملی که منجر به تغییرات در عرصه حکمرانی آموزش عالی گشته و تغییرات
بنیادی در نحوه حکمرانی دانشگاهها از حالتهای سنتی به رویکردهای کارآفرینانه به منظور انطباق با محیط رقابتی عصر کنونی
شده است؛ اشاره میشود:
براساس یافتههای پژوهش ،کلیدیترین عامل تحوالت؛ تغییرات فلسفی ،پارادایمی و ایدئولوژیکی است که کلیه ساحتهای
زندگی بشر از آن تاثیر پذیرفته و مبنای مناسبات زندگی خود را براساس آن تحوالت طرحریزی کردهاند .از این رو تحوالت
حکمرانی آموزش عالی نیز از این قائده مستثنی نبوده و بلکه تحت تاثیر آن قرار گرفته است .بنابراین انتظار سیاستگذاران از
نظامهای آموزش و پژوهش عالی برای ارائه راهحلهای غلبه بر این چالشها بیشتر شده است و آموزش عالی از جهات مختلف
برای سایر حوزه های سیاستگذاری نیز اهمیت یافته است .درواقع آموزش عالی در سراسر جهان به طور روزافزون تحت فشار
قرار گرفته تا راهحلهای سیاستگذارانه به سایر عرصه های سیاستگذاری عمومی جوامع ارائه دهد .به عنوان نمونهای از تاثیر
تغییرات پارادایمی بر تحوالت حکمرانی آموزش عالی ،پورکریمی ( )1398در پیشگفتار ترجمه کتاب حکمرانی معرفتشناسانه
در آموزش عالی بیان میکند که امروزه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی به سمت رویکردی استقاللطلبانه
و خودمختاری حرکت کرده و دخالتهای دولتها را برنمیتابند ،دولتها هم براساس همین تغییر پارادایمی ،نگاه خود را از
«دخالت در امور جزیی» به سمت «نظارت بر امور کالن» معطوف کردهاند (کمپبل و کارایانیس .)2013 ،براساس یافتههای
پژوهش ،دو بُعد اصلی الزامات داخلی که بیانگر سطح خرد تحلیل و بُعد الزامات خارجی که بیانگر سطح کالن پدیده تحوالت
حکمرانی آموزش عالی است؛ توجه نمود .موسسات داخلی آموزش عالی به صورت فزایندهای در معرض دیدگاههای رقابتی
از این که نظامهای آموزش عالی و موسسات آموزش عالی چگونه باید حکمرانی شوند ،قرار گرفتهاند .به عنوان نتیجهای از
فشارهای فراملی و ضرورتهای داخلی ،نظامهای ملی از حکمرانی آموزش عالی تغییر شکل داده شده ،متحول شده و مدرنیزه
شده است .این تغییرات پارادایمهای جدید برای مدیران دانشگاهها مطرح کرده است .کندی ( )2003نیز در پژوهش خود با
عنوان حکمرانی آموزش عالی به عنوان یک مسئله کلیدی در قرن  21به این نتیجه دست یافت که حکمرانی در حال حاضر
مسئله کلیدی ،نه تنها برای موسسات آموزش عالی بلکه برای کل جامعه است .نحوه مدیریت سازمانها ،جهتهایی که آنها
در پیش گرفتهاند و ارزشهایی که آنها دارند ،سیگنالهایی را در مورد به این ترتیب تغییرات قابل توجهی شروع شد .مهمترین
این تغییرات مربوط به نحوه برخورد دانشگاهها توسط دولتها بود .به طور خاص ،نقش دانشگاهها در کمک به اقتصاد ملی
مورد توجه قرار گرفت (کوثری و احمدی .)1399 ،اینکه الگوی حکمرانی آموزش عالی مطلوب کدام است؟ تنها وابسته به
دخالت و یا عدم دخالت عوامل بیرونی نیست؛ بلکه نهاد دانشگاه به عنوان مجری سیاستهای آموزش عالی ممکن است منشا
تحوالت نبوده و به جای کاهش بحرانها و مسائل اجتماعی بر آنها بیفزاید و این نشانه بدی از نوع حکمرانی آموزش عالی و
حتی عدم توافق در مورد مفهوم علم و دانشگاه است (طرقی بیدآبادی .)1398 ،الزامات خارجی تحوالت حکمرانی آموزش
عالی ،اشاره به تغییرات و تحوالتی در ابعاد جهانیشدن ،اقتصادی ،سیاست و قدرت ،مدیریتی ،اجتماعی ،فناوری و اقلیمی که
در سطح جهان رخ داده است و نظام آموزش عالی جوامع و کشورها تحت تاثیر آن قرار گرفته و منجر به تغییر در پارادایم و

162

شناسایی عوامل مورث رب تحوالتِ حکمرانی آموزش عالی :مطالعهای فرارتکیب
زهرا قموشیو هم کار
ایدئولوژی ،ماموریت و رسالت دانشگاهها ،تغییر در ساختار ،فرایندها و مناسبات دانشگاهها ،هویت و کارکردهای دانشگاه شده
است و امروزه حکمرانان آموزش عالی در پی بازاندیشی و بازتعریف پدیده آموزش عالی و نحوه حکمرانی و اداره امور
دانشگاهها برآمدهاند .حریریان توکلی و همکاران ( )1397نیز بر این باور است که رکود اقتصادی و کاهش منابع در بخش
عمومی ،اولین و مهم ترین عامل توجه به تغییرات در حکمرانی است .این عامل باعث شده که تغییرات در آموزش عالی برای
ایجاد پایداری اقتصادی در این بخش جهتگیری اقتصادی پیدا کند .بسیاری از تغییرات بنیادین در آموزش عالی ریشه اقتصادی
و تمایل موسسهها به ذخیرهسازی منابع دارد .توسعهها و تغییراتی مانند جهانیسازی ،بینالمللی سازی و اروپایی شدن از طریق
ظهور قدرتهای فراملی و نقشآفرینان صحنه آموزش عالی ،دومین عامل موثر در تحوالت نوع حکمرانی آموزش عالی است.
الزامات داخلی تحوالت حکمرانی آموزش عالی ،اشاره به تغییرات و تحوالتی در ابعاد درون سیستمی و برون سیستمی آموزش
عالی جوامع دارد که در سطح خرد و در محدوده کشورها به تناسب بافت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی داخل کشورها
رخ میدهد که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جوامع تحت تاثیر آنها قرار گرفته و منجر به تغییر در روندهای حکمرانی
و سیاستگذاری آموزش عالی شده است .عوامل برون سیستمی در اینجا مشتمل بر ایفای نقش بازیگران و سیاستگذاران بیرونی
دانشگاه و تاثیر آنها بر روی دانشگاهها است .از طرف دیگر ،عوامل درون سیستمی دانشگاه به واسطه نقشها و مسئولیتها و
اقتدار اعضای و عناصر درون دانشگاه شناخته میشود .داداش کریمی و همکاران ( )1397نیز بر این باور است که حکمرانی
آموزش عالی بر قوانین و سازوکارهایی تاکید دارد که از طریق آنها ذینفعان متعدد آموزش عالی بر روی تصمیمات اتخاذ شده
تاثیر میگذارند .به عبارت دیگر ،با توجه به دستاوردهای عظیم در آموزش عالی ،برخی از جنبههای سازمانی بیشتر مورد توجه
قرار گرفته و برخی از ابعاد مهم دانشگاهی مغفول مانده و به فراموشی سپرده شده است .از همین رو ذینفعان دانشگاهها در
جهت تحقق حقوق خود ،موضوع حکمرانی را مطرح کرده و موجبات تحوالت در عرصه حکمرانی آموزش عالی شده است
(داداشکریمی و همکاران .) 1397 ،مرور تاریخ و سیر تحوالت نظام دانشگاهی در یک قرن اخیر ،همه نشان از ضرورت تغییر
و تحوالت نظام دانشگاهی و انطباق فعال آن با شرایط محیطی و جامعه دارد .بیتوجهی به ضرورت ،روند و پیامدهای تغییر
می تواند برای نظام دانشگاهی ،جامعه و پایداری توسعه دانشگاه و توسعه پایدار ملی زیانبار باشد .بنابراین ،یکی از محورهای
کلیدی بحث درباره نظام آموزش عالی و نهاد دانشگاه ،مسئله مسئولیتپذیری و پاسخگویی در قبال نیازهای متنوع سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و زیست محیطی است که تحقق این کارکرد صرفا منوط به درجه انطباق و سازگاری آموزش عالی
و نهاد دانشگاه با محیط علمی و اجتماعی است .به باور مهدی ( ،)1394دانشگاهی که فاقد قدرت سازگاری با هنجارها و
سازوکارهای علمی و اجتماعی است چگونه میتواند در مواجهه با نیازها و مسائل محیطی پاسخگو و مسئلهگشا باشد .از منظر
کیفیت دانشگاه های گذشته قادر به تامین و تضمین کیفیت در ابعاد فردی ،شایستگی و اجتماعی نبوده و الزمه آموزش عالی
کیفی ،تحول در نهاد دانشگاه در رویارویی با محیط و مسائل و نیازهای مبتال به جامعه و نظامهای پیرامونی است .این همه
دگرگونی ،دولت و مدیریت فرایندها ،ساختارها و ارزش های حکمرانی و اداره امور عمومی را در همه جا به چالش میطلبد.
نیاز به ظرفیتسازی ،بهبود و نوآوری در خطمشی و مدیریت در صورتی که دولتها بخواهند با چالشهای جهانی شدن مواجه
شوند و آن را مهار کنند ،از هر زمان دیگر ضروریتر به نظر میرسد .نظر به همه عوامل گفته شده ،تغییرات بنیادی در نحوه
حکمرانی دانشگاهها و تغییر از حالتهای سنتی به رویکردهای کارآفرینانه به منظور انطباق با محیط رقابتی عصر کنونی ایجاد
شده است .پیامد این تحوالت شامل ،پاسخگویی ،رقابتپذیری ،تحرکپذیری ،بینالمللی شدن ،شبکهای شدن و تخصصی شدن
دانشگاه ظهور و بروز یافته است.

توصیههای سیاستی
˗ پیشنهاد میشود محققان بیشتری وارد عرصه مطالعاتی در حوزه حکمرانی آموزش عالی شوند ،چرا که سیاستگذاران حاکمیتی
ملل مختلف ،برای حل چالشهای جوامع خود از دانشگاهها ،طلب کمک میکنند تا مراکز علمی و پژوهشی راهحلهایی را
پیش روی آنان قرار دهند.
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˗ محققان و سیاستگذاران در تحلیل تحوالت حکمرانی آموزش عالی نگاه چندسطحی داشته و به همه ابعاد آن به صورت
سیستمی و شبکه به هم پیوسته توجه نمایند.
˗ با فهم عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی آموزش عالی ،تصمیمسازان و تصمیمگیران حکومتی جوامع در برابر این عوامل
منفعل نبوده و با آینده پژوهی و سیاست پژوهی تحوالت پیرامون خود را پیشبینی و قابلیتهایی را برای مقابله با عوامل مخرب
و حسن استفاده از عوامل سازنده کسب نمایند.
˗ باتوجه به طرح کلی اندیشه اسالمی در جامعه ایران و پیگیری استقرار دانشگاه تمدنساز اسالمی ،میتوان در این تحوالت
کنشگری فعاالنه داشت و زمینهساز عوامل موثر بر تحوالت حکمرانی آموزش عالی تمدنساز بود.
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