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اعمال حاکمیت خوب نیازمند توجه و بررسی بخشهای مختلف در سطح کشور است .هر
چقدر سطح حاکمیت به سطح حاکمیت خوب نزدیکتر باشد بلوغ حاکمیت مناسبتر است.
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مقدمه

اعمال قدرت مدیریتی ،اقتصادی یا سیاسی در ابعاد اجرایی ،قانونگذاری یا قضایی برای اداره
امور عمومی در همه سطوح مفهوم حاکمیت را در برمیگیرد ( .)Feng, 2003, p.87حاکمیت
به کلیه سازوکارها ،فرایندها و نهادهای که از طریق آن شهروندان و سازمانها منافع خود را
ابراز کنند و از حقوق قانونی خود استفاده و تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختالفات خود
را با وساطت حل و فصل کنند ،خواهد پرداخت (رهنورد و عباسپور ،1831 ،ص .)61در دهه
گذشته مفهوم حاکمیت خوب موجب گردیده است تا پژوهشگران در حوزههای مختلف
چون سیاست ،اقتصاد ،جامعهشناسی و مدیریت بهدنبال تحلیل مفهوم ،ارزیابی شاخصها و
استانداردهای مرتبط با آن باشند (فاطمینیا ،1831 ،ص .)81هر چه شاخصهای موردنظر
سطح مناسبتری داشته باشند ،میزان بلوغ حاکمیت بیشتر است .اعمال حاکمیت خوب بدون
توجه به نهادهای آموزشی و دانشگاهی میسر نیست .دانشگاههای دولتی نیز بهعنوان نهادهای
عمومی در جامعه با مفهوم حاکمیت درگیر هستند و بهکارگیری و اجرای حاکمیت خوب در
آنها موجبات رشد و پیشرفت و اثربخشی را به همراه خواهد داشت ( .)IGOPP, 2007بر
همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد و شاخصهای حاکمیت دانشگاهی و
ارزیابی آن در دانشگاه مادر کشور یعنی دانشگاه تهران است .در ادامه پس از مرور پیشینه
نظری و تجربی پژوهش ،روششناسی پژوهش ارائه شده است .پس از شناسایی ابعاد و
شاخصهای حاکمیت دانشگاهی و وزندهی فازی آنها مطابق نظر گروه خبرگان پژوهش
به ارزیابی حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران پرداخته شده است .در انتها نتایج بهدستآمده
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
 .4پیشینه نظري پژوهش
 .4-4ادبیات موضوع

حاکمیت اعمال اقتدار در مدیریت سازمان ،مؤسسه و یا دولت است که در سطح جهانی نیز
مطرح شده است (رهنورد و عباسپور ،1831 ،ص)61؛ بنابراین حاکمیت در سطوح مختلفی
قابل دسترسی است و فقط سطح دولت را شامل نمیشود .حاکمیت همانند حکومت میتواند
خوب یا بد باشد .حاکمیت خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار مطرح شده است
که در آن بر کاهش فقر ایجاد شغل ،رفاه پایدار ،حفاظت و تجدید محیط زیست و رشد و
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توسعه زنان تأکید میشود ( .)Bebchuck et al., 2013, p.328حاکمیت خوب رویکردی تلقی
میشود که با ویژگیهای خاصی شناسایی میشود این ویژگیها حاصل اجماع دیدگاههای
مدیریتی سیاسی برخی از نهادهای بینالمللی یا صاحبنظران است ()Goodsel, 2006, p.22؛
برای مثال ،صندوق بینالمللی پول در چارچوب حاکمیت خوب به دنبال تشویق کشورهای
عضو به خطمشیگذاری شفاف ،حداکثر اطالعرسانی راجع به مالیه عمومی ،استانداردسازی
رویههای حسابرسی و پشتیبانی از مبارزه با تروریسم است ( .)UNDP, 2000طبق اعالمیه
بانک جهانی کشورهای عضو باید به بهبود سازوکارهای تخصیص منابع ،فرایندهای تدوین،
انتخاب و اجرای خطمشیها و روابط بین حکومت و شهروندان به پردازد .حاکمیت خوب
مدیریت اثربخش منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور بهگونهای شفاف ،عدالتجو ،پاسخگو
و باز است (.)UNESCAP, 2002
در حاکمیت خوب شراکت بین سه رکن اصلی دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی
در انجام فعالیتها وجود دارد .حاکمیت خوب حوزهها و سطوح مختلف را در برمیگیرد
(الوانی و علیزاده .)1831 ،در حاکمیت خوب شیوه اعمال اقتدار بهگونهای است که مدیران
یا کارگزاران حافظ منافع مالکان یا ذینفعان هستند .این تعریف را بانک جهانی ارائه میدهد
و با شش شاخص ارزیابی میشود (:)UNESCAP, 2002
 .1پاسخگویی و حق اظهارنظر :نشاندهنده فرایند دموکراسی و حق اظهار بیان در یک
جامعه است .هرقدر میزان پاسخگویی بیشتر باشد افراد از سازوکارهای مناسبتری جهت
حفاظت از منافع خود برخوردار خواهند بود .میزان آزادی بیان باعث میشود که از خیانت
مدیران به ذینفعان جلوگیری به عمل آید (.)Feng, 2003, p.92
 .6پاسخگویی و مسئولیتپذیری :مسئولیتپذیری در مقابل اختیار مطرح میشود و
نشاندهنده حس تعهد نسبت به وظیفه محول شده است .هر چه مسئولیتپذیری افراد و
مجریان بیشتر باشد دستیابی به حاکمیت خوب راحتتر میشود (.)Rudra et al., 2011, p.3
 .8ثبات سیاسی و عدم آشوب :بیثباتی بیشتر به معنای غیر دموکراتیک بودن قدرت
حاکم است و تزلزل قدرت را به همراه دارد .در چنین شرایطی افراد برای حفظ جایگاه خود
دست به بیعدالتی خواهند زد.
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 .4حاکمیت قانون و مبارزه با فساد :نشاندهنده آن است که مردم یک جامعه چقدر به
قانون احترام میگذارند و حریمهای شخصی تا چه اندازه حفظ میشود

( Lochwood, 2010,

 .)p.755فساد بر بنیاد قانونی عبارت است از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع
شخصی .بر مبنای افکار عمومی جامعه اقدامی (در چارچوب فعالیت اداری و رسمی) مصداق
فساد است که از دید مردم جامعه غیراخالقی و مضر باشد .وجود قانون جامع و اعمال مستمر
آن موجب کاهش فساد و مبارزه با آن خواهد شد (فاطمینیا ،1831 ،ص.)85
 .9مقررات زائد :کاهش مقررات و رویههای اضافی که دست و پاگیر و موجب اتالف
هزینه و زمان میشوند.
 .1اثربخشی و کارایی :به میزان کارآمدی و دستیابی به اهداف عمومی در انجام وظایف
محوله اشاره دارد.
یکی از دالیل اهمیت پرداختن به مفهوم حاکمیت تأثیر آن بر کیفیت زندگی و رفاه افراد
است .بهبود هر یک از مؤلفههای حاکمیت از قبیل آزادیهای مدنی حتی در شرایطی که سایر

عوامل اجتماعی – اقتصادی ثابت بمانند ،مستقیماً کیفیت زندگی مردم یک کشور را ارتقاء
میدهد ( .)Kardos, 2012, p.1169ازاینرو ،حاکمیت را میتوان یکی از نهادههای مستقیم برای
بهزیستی مردم به شمار آورد .یک دلیل دیگر اهمیت حاکمیت رابطه آن با برخی شاخصهای
کالن یک جامعه است؛ برای مثال ،حاکمیت بد میتواند باعث کاهش نرخ رشد درآمد و سرمایه
انسانی شود و سرعت به پایان رسیدن منابع طبیعی را افزایش دهد؛ این امر غالباً نتیجه حضور
گروههای ذینفوذ سیاستمداران و نخبگان است .بهعالوه ،در دولتهای با حاکمیت بد ،شاهد
مجموعة اختاللزایی از سیاستهای اقتصادی و نهادی هستیم که بهرهوری عوامل تولید ،رشد
اقتصادی و ریشهکنی فقر را کند میکنند .بنابراین ،دولت کارآمد و پاکیزه ،از طریق سازوکارهای
پیچیدة مستقیم و غیرمستقیم ،عامل مهمی برای اجرا و پایداری سیاستهای سالم اقتصادی و
نهادی ،توسعه سرمایه انسانی و ریشهکنی فقر است (.)Daines et al., 2010, p.440
دانشگاه نیز بهعنوان یک نهاد علمی در سطح جامعه عالوه بر ایفای نقش پررنگ در
سطح کالن حاکمیت خوب خود نیز دارای سازوکار حاکمیتی است .حاکمیت دانشگاهی یک
پدیده چندبعدی است که به چگونگی تعریف اهداف و دستیابی به آنها ،مدیریت منابع مالی
و انسانی ،برنامههای آموزشی،

دوره تحصیلی ،کیفیت دانشجویان اشاره دارد ( Giebels et al.,
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 .)2012امروزه فشارهای محیطی و اعمال حاکمیت خوب در سطح جامعه و شرکتها موجب
شده است که دانشگاه نیز به دنبال اعمال حاکمیت در درون خود باشد .نیروهای اجرایی در
رأس دانشگاه باید در قبال ذینفعان پاسخگو باشند .در همین راستا ایجاد هیئتمدیره متمرکز
و کمیتههای راهبردی موجب نظارت بیشتر و تسهیل فرایند تصمیمگیری و واکنش مناسب
در برابر تغییرات محیطی در دانشگاه میشود .همچنین مشارکت ذینفعان مانند اعضای
هیئتعلمی و دانشجویان در برخی از تصمیمات نمونه دیگری از تغییر ساختارهای اجرایی
دانشگاهی به سمت اعمال حاکمیت خوب به حساب میآید (.)Shattock, 2006, pp.152-153
الگوهای حاکمیت دانشگاهی بر چهار نمونه است :اول الگوی تکقوهای که یک ساختار
متمرکز بر مسائل علمی و اجرایی مسئول است .دوم حاکمیت دوقوهای که از ساختار
دوگانهای یکی جهت وظایف اجرایی و دیگری هیئت آموزشی و علمی سود میبرد .نوع
سوم ساختار سهگانهای متشکل از هیئت اجرایی ،کمیته آموزشی و علمی و هیئت قانونگذار
و ناظر است .نوع چهارم دارای ساختار ترکیبی است و در آن هیئتمدیره و اجرایی در کنار
اعضای هیئتعلمی و برخی از نماینده دانشجویان ،مسئول اداره امور هستند این حالت که
نیاز به بسترهای اینترنتی و فناوری دارد بیشتر در دانشگاههای دارای دوره مجازی و آموزش
از راه دور به کار میرود (.)Dennison, 2006
ابعاد حاکمیت دانشگاهی عبارتاند از (:)IUQB, 2007
 .1مأموریت و اهداف .یک بعد کلیدی در تعریف حاکمیت دانشگاهی چارچوب کلی از
سیستم و نحوه تعامل بین مؤسسه و نهاد باالتر یا دولت است .در دانشگاههای دولتی منبع اصلی
نقدینگی بودجه اختصاصیافته دولتی است و کامالً طبیعی است که چارچوبها و ضوابط
قانونی برای این امر طراحی شده باشد .در این دسته دانشگاهها محدودیتهایی جهت تعریف
اهداف و نحوه صرف هزینهها وجود دارد و حتی تملک داراییهایشان بر اساس ضوابط قانونی
شکل میگیرد .برخی از اهداف دانشگاه ممکن است شامل :تعامل بیشتر با صنعت و دنیای
کسب و کار ،تعامل با دانشگاههای خارجی ،ارتقای کیفیت دانش دانشجویان باشد.
 .6ساختار حاکمیت .در این مقوله به دانشگاه بهعنوان یک مؤسسه واحد و یک کل
نگریسته میشود که در آن رسالت ،سیاست و رویهها مشخص میگردد؛ برای مثال ،نخبههای
دانشگاهی شناسایی و تقدیر میشوند ،برنامههای کلیه مقاطع تحصیلی طراحی میشوند،
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بخشها و سطوح پایینتر حاکمیت و مدیریت مشخص میشوند ،اختصاص منابع به
واحدهای مختلف و برنامهها صورت میگیرد ،روشهای مدیریت دانشگاه و انتخاب رئیس
دانشگاه و معاونین بررسی میگردد و ساختار مناسب انتخاب میشود (.)Fielden, 2008
 .8مدیریت :مدیریت دانشگاهی اشاره به تصمیمات مستمری دارد که در الیههای مختلف
اتخاذ میشود این تصمیمات ارتباط با سطوح مختلفی از سطح عملیاتی تا سطوح عالی دارد.
تصمیماتی چون :نحوه پذیرش ،ثبتنام ،ارائه گواهی فارغالتحصیلی ،ارتقای کارکنان و اعضای
هیئتعلمی ،انتصابات ،برنامههای زمانبندی فعالیتهای دانشگاه ،امور رفاهی ،امور پژوهشی
و دهها مورد دیگر .یکی از سختترین تصمیمات مدیریت که توانایی انعطافپذیری دانشگاه
را در مقابل تغییرات محیطی افزایش میدهد تخصیص منابع است ( .)CUC, 2009کارایی
منابع گامی مهم در جهت پیشرفت دانشگاه محسوب میشود .با توجه به وظایف مهم مدیریت
انتخاب مدیر ارشد (رئیس) دانشگاه بسیار حیاتی است .به همین جهت باید نحوه انتخاب
رئیس یا مدیر ،نحوه پاسخگویی ،ارزیابی عملکرد ،تخصیص وظایف ،مسئولیتها و ساختار
مدیریتی بهدقت مورد بررسی قرار گیرد.
 .4استقالل :در سال  6111کمیسیون اروپا بیانیهای پیرامون چارچوب جدید دانشگاهها
اعالم کرد و طی آن به بهبود استقالل و پاسخگویی دانشگاهها اشاره کرد .بر این اساس انجمن
دانشگاهی اروپا استقالل دانشگاهها را در قالب چهار بعد مطرح کرد :بعد دانشگاهی ،بعد
مالی ،بعد سازمانی و بعد نیروی انسانی .استقالل مالی به توانایی دانشگاه در دریافت شهریه،
برنامههای درآمدزایی ،نحوه تخصیص بودجه و امکان سرمایهگذاری اشاره دارد .استقالل
دانشگاهی به برنامهریزی مجزا جهت نحوه جذب دانشجویان در مقاطع مختلف یا اضافه و
حذف کردن رشته یا مقاطع تحصیلی جدید اشاره دارد .استقالل نیروی انسانی به نحوه انتصاب
مدیران یا ارتقای کارکنان و گزینش و استخدام افراد میپردازد .استقالل سازمانی به اختیارات
ساختاری و فیزیکی دانشگاه و حوزه اختیارات مدیریت اشاره دارد (.)Singh, 2007, p.99
 .9پاسخگویی :اهداف و برنامههای دانشگاه باید در قالب شاخصهایی تعریف شوند تا
در قبال آنها مدیریت دانشگاه و مدیران میانی مستمر پاسخگوی ذینفعان باشند .بهعنوان نمونه
اگر هدف ارتقای سطح پژوهشی دانشگاه است و یکی از شاخصهای ارزیابی سطح پژوهشی
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دانشگاه تعداد مقاالت پذیرفتهشده در نشریههای علمی پژوهشی است علت افت و افزایش
این شاخص در بازههای مختلف از مدیریت پرسش شود (.)Moraru, 2012, p.81
 .1مشارکت :در این بعد مشخص میشود که چه تعداد از ذینفعان در تصمیمات مرتبط
مشارکت دارند .ذینفعان دانشگاه شامل دانشجویان ،اساتید ،کارکنان دانشگاه ،دولت،
نمایندگان صنعت ،انجمنهای خیریه ،اتحادیهها و فارغالتحصیالن است.
 .2-4فرايند سلسله مراتبي فازي

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چندمنظوره است و در
حالتی که عمل تصمیمگیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیمگیری روبهروست میتواند
استفاده گردد .ویژگی مشخص این روش تلفیق ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی است
که موجب تصمیم بهینه میشوند .آنجاکه برای تصمیمگیرندگان ارائه قضاوتها بهصورت
کالمی راحتتر از ارائه یک پاسخ بهطور قطعی است و نتایجی به واقعیت نزدیکتر ارائه
میدهد لذا استفاده از مفاهیم فازی در تصمیمگیریها بسیار مهم شده است (اصغرپور.)1838 ،
در تحلیل سلسله مراتبی فازی از مفاهیم فازی و سلسله مراتبی بهصورت ترکیبی استفاده شده
است .در همین راستا برای مشخص کردن اولویت و میزان اهمیت شاخصهای یک پژوهش
نسبت به یکدیگر میتوان از اعداد فازی استفاده کرد .در جدول  1مقدار کمی متناظر با هر
گزینه زبانی نمایش داده شده است.
جدول  .4نمايش مقادير فازي
میزان اهمیت

اعداد فازي

دقیقاً برابر

)(1,1,1

عدم ترجیح

)(1/2,1,3/2

نسبتاً مهمتر

)(1,3/2,2

مهمتر

)(3/2,2,5/2

خیلی مهمتر

)(2,5/2,3

کامالً مهمتر

)(5/2,3,7/2
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پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی که عناصر آن را اعداد فازی تشکیل میدهند
در روش تحلیل فازی برای هر سطر ماتریس مقدار  Skمحاسبه میشود .مقدار این متغیر از
طریق رابطه  1به دست میآید (اکبری و مهرگان.)1831 ،
رابطه 1

𝒏
-1
𝒎∑[* 𝒋𝒌𝑴 𝟏=𝒋𝒏∑ = Sk
] 𝒋𝒊𝑴 𝟏=𝒋∑ 𝟏=𝒊

در این رابطه  iنشاندهنده گزینههای تصمیم  jتعداد شاخصها و  kشماره سطر ماتریس
است.

در روش تحلیل فازی پس از محاسبه Skها باید درجه بزرگی آنها را نسبت به هم به
دست آورد .درجه بزرگی دو عدد فازی  M1و  M2با ) V(M1>M2نمایش داده میشود که از
طریق رابطه  6محاسبه میشود
رابطه 2
رابطه 3

)M2 = (l2,m2,u2), M1=(l1,m1,u1
𝟏 = ) 𝟐𝑴 ≥ 𝟏𝑴(𝑽
𝟐𝒎 ≥ 𝟏𝒎 𝒇𝒊
{
) 𝟐𝑴 ∩ 𝟏𝑴(𝒕𝒈𝒉 = ) 𝟐𝑴 ≥ 𝟏𝑴(𝑽
𝒆𝒔𝒊𝒘𝒓𝒆𝒉𝒕𝒐
𝟐𝒍𝒖𝟏 −

𝒖( = ) 𝟐𝑴 ∩ 𝟏𝑴(hgt

) 𝟏𝒎𝟏 −𝒍𝟐 )+(𝒎𝟐 −

وزن شاخصها در ماتریس مقایسه زوجی نیز بر اساس رابطه  8محاسبه میشود.

𝒊 ≠ 𝒌 𝒏 ́ 𝒊 ) = 𝑴𝒊𝒏{𝑽(𝑺𝒊 ≥ 𝑺𝒌 )} , 𝒌 = 𝟏, 𝟐, … ,
𝒙(𝑾

بردار وزن شاخصها از طریق رابطه  4به دست میآید این بردار همان بردار غیر نرمال
فرایند تحلیل فازی است.
رابطه 4

𝒄(𝑾 ́ 𝟏 ),
𝒄(𝑾 ́ 𝟐 ), … ,
𝒄(𝑾[ = ) 𝒊 ́
́ 𝒏 )]T
𝒙(𝑾

با استفاده از رابطه  9نتایج بردار وزن نرماالیز میشود.
رابطه 5

𝒊 ́𝒘
𝒊 ́𝒘

∑ =Wi

در صورتی که بین شاخصهای منتخب وابستگی وجود داشته باشد و شاخصها مستقل
از یکدیگر نباشند برای هر شاخص ماتریس مقایسه زوجی بر اساس تحلیل رابطه بین
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شاخصها تشکیل میشود .بردار نرماالیزشده آن بهصورت ماتریس ستونی  Bمحاسبه میشود
و بر اساس رابطه  1بردار وزن به دست میآید:
رابطه 6

𝑾 𝝎𝒄 = 𝑩.

 .2پیشینه تجربي پژوهش

بر اساس مطالعات صورت گرفته موردی که مستقیم مطابق موضوع پژوهش باشد یافت نشد؛
اما در حوزه حاکمیت و حاکمیت خوب پژوهشهای متعددی صورت گرفته است.
پژوهش سحابی و دیگران ( )1856اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی
با استفاده از دادههای آماری  11کشور درحالتوسعه و توسعهیافته برای دوره زمانی -1554
 6111بررسی شده است .این پژوهش از نوع تحلیلی توصیفی است .نتایج نشان میدهد که
نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای درحالتوسعه دارد همچنین
اندازه دولت تأثیر منفی و حکمرانی خوب تأثیر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد
مطالعه دارد (سحابی و دیگران .)1856 ،نتایج این پژوهش در سطح کالن قابل اتکاست اما
رویکرد ملی در این پژوهش نادیده گرفته شدهاند.
پژوهش مقیمی و اردکانی ( )1851با هدف بررسی شاخصهای حکمرانی خوب و تأثیر
استقرار دولت الکترونیک بر شاخصهای حکمرانی در سازمانهای دولتی انجام شده است.
پژوهش از نوع پیمایش است .در این پژوهش 611 ،پرسشنامه بهطور تصادفی بین مدیران و
کارشناسان هفت سازمان دولتی استان یزد توزیع شد .نتایج پژوهش نشان میدهد استقرار
دولت الکترونیک به ارتقای پاسخگویی ،اثربخشی نقشها و وظایف ،ظرفیتسازی،
شفافسازی ،نتیجهگرایی و ارتقای ارزشها بهعنوان شاخصهای حکمرانی خوب منجر
میشود (مقیمی و اردکانی .)1851 ،این پژوهش در زمان نگارش پیشرو در زمینه بررسی
شاخصهای حکمرانی خوب در ایران بوده است اما تنها از اطالعات افراد یک منطقه استفاده
کرده است لذا تعمیمپذیری نتایج قابل بحث است.
در پژوهش جاسبی و نفری ( )1833با هدف طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه
نظریه سیستمهای باز انجام شده است .پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی است .الگوی

پیشنهادی با رهیافتی فرایندی – غایتمندانه ،حکمرانی خوب را سیستمی متشکل از
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ویژگیهای فرایندی (ابزاری) و غایتمندانه (ارزشی) در تمام حوزههای اداری ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی معرفی مینماید که میبایست انواع نهادهای نظام سیاسی بنا بر موقعیت
هر کشور در ایجاد آن نقش ایفا نمایند (جاسبی و نفری .)1833 ،این پژوهش از لحاظ نظری
و توصیفی نتایج قابل توجهی ارائه داده است.
در پژوهش شاپل ( )6118که یک پایاننامه دکتری است به ارزیابی تأثیر اصالحات
قانونی بر حاکمیت دانشگاهی در نظام آموزش عالی پرداخته است این پژوهش از نوع
توصیفی پیمایشی است چهار دانشگاه را بهصورت نمونه انتخاب شده و تأثیر پیادهسازی
مصوبات کمیسیون ویرجینیا در سال  6116بر روی وضعیت حاکمیت دانشگاهی در
دانشگاههای نمونه با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ از جمله
نتایج این پژوهش بهبود وضعیت حاکمیت دانشگاهی بعد از اعمال مصوبات قانونی جدید
است (.)Chappell, 2013
در پژوهش سینگه و کارن ( )6116به بررسی چگونگی دستیابی به حاکمیت خوب از
طریق فناوری اطالعات ارتباطات پرداخته است؛ از جمله نتایج این پژوهش میتوان به ایجاد
حق دسترسی اطالعات از طریق فناوری اطالعات و در نهایت بهبود شاخص حاکمیت خوب
اشاره کرد ( .)Singh & Karn, 2012نتایج این پژوهش بهصورت نظری نکات بهروز و جدیدی
را ارائه داده است که میتواند مبنای بسیاری از پژوهشهای دیگر باشد.
در تحقیق بکتاس و یوسل ( )6116ارتباط بین حاکمیت شرکتی و رضایت شغلی مورد
بررسی قرار گرفته است؛ از جمله اهداف این پژوهش ارزیابی نقش ویژگیهای فردی با
مقوله حاکمیت شرکتی است این پژوهش در بین مدیران و معلمان نواحی ترکیه صورت
گرفته است .در این تحقیق از روش رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است و از
نتایج آن میتوان به ارتباط مستقیم بین رضایت شغلی معلمان مورد مطالعه و حاکمیت شرکتی
توانمند اشاره کرد (.)Bektas & Yucel, 2012
نال و زلوکزیستی ( )6111به تشریح شاخصهای حکمرانی خوب از ابعاد مختلف
پرداختند .دو مفهوم کیفیت حکمرانی خوب و بعد مشارکتی در حاکمیت خوب را بهعنوان
ابعاد جدید مطرح میکنند و همچنین آنها معتقدند که تعبیر و درک شاخصهای حاکمیت
خوب بر اساس هر منطقه مجزاست (.)Knoll & Zloczysti, 2011
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کافمن و دیگران ( )6111به چگونگی محاسبه شاخصهای حاکمیت خوب توسط
بانک جهانی پرداختهاند .در این پژوهش زیرشاخصهای مربوط به حوزههای ششگانه مدنظر
بانک جهانی را معرفی کردهاند و بیان میدارند که بانک جهانی اطالعات مربوط به رتبهبندی
حاکمیت را از سه حوزه بخش عمومی ،خصوصی و انجمنهای هر کشور جمعآوری میکنند.
این پژوهش رابطههای مورد استفاده بانک جهانی را بهعنوان یک نهاد بینالمللی معرفی میکند
و ضرایب ثابتی برای هر شاخص مدنظر قرار میدهد (.)kaufmann et al., 2010
در پژوهشهای مورد مطالعه اغلب مفهوم حاکمیت خوب در سطح جامعه و کالن و یا
در سطح شرکتی مورد ارزیابی قرار گرفته است .در برخی از پژوهشها بهمرور مفهوم
حاکمیت دانشگاهی و عوامل مؤثر بر آن نیز پرداختهاند اما در پژوهش پیشرو شاخصهای
ارزیابی حاکمیت دانشگاهی بر اساس روش غیرقطعی فازی در یک دانشگاه ایرانی مورد
ارزیابی قرار گرفته است.
 .9روششناسي پژوهش

پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است که در آن پس از مطالعه ادبیات پژوهش و مرور
تحقیقهای پیشین شاخصهای اولیه ارزیابی حاکمیت دانشگاهی استخراج شد .با استفاده از
مصاحبه نیمهساختارمند و نظرسنجی از گروه خبرگان پژوهش شاخصهای نهایی تدوین
گردید .به دلیل غیرقطعی بودن مقادیر فازی و نزدیکی به واقعیت از اعداد فازی جهت وزندهی
ابعاد استفاده شد .گروه خبرگان پژوهش شامل  9استاد گروههای مدیریت دانشگاه بودند .بر
اساس نظر گروه خبرگان پژوهش فرضیهها و متغیرهای تحقیق مشخص گردید .بر مبنای
متغیرهای پژوهش پرسشنامه طراحی شد و در بین نمونه آماری توزیع گردید .سپس فرضیههای
تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و در انتها نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 .4-9جامعه و نمونه آماري

جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران شامل میشود .دانشگاه
تهران به دلیل بزرگترین دانشگاه کشور بودن بهعنوان نمونه مطالعاتی انتخاب گردید .دانشگاه
تهران دارای ذینفعان متعددی شامل مدیران ،اعضای هیئتعلمی ،کارکنان ،دانشجویان،
پژوهشگران و پیمانکاران است در این پژوهش اعضای هیئتعلمی رسمی دانشگاه به دالیل
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ارتباط مستمر با دانشگاه ،آگاهی از سیاستها و رویههای کالن دانشگاهی ،دارا بودن دانش
و تخصص و همچنین بهعنوان گروهی از ذینفعان دانشگاه جهت جامعه آماری پژوهش
انتخاب شدند .روش نمونهگیری ساده تصادفی است و بر اساس رابطه کوکران در سطح 9
درصد تعداد  111نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید .ترکیب اعضای نمونه آماری در
شکل  1نشان داده شده است.

استاد

%18
استادیار

دانشیار
%61

%11

شکل  .4تفکیک درجه اعضاي نمونه پژوهش

 .2-9ابزار پژوهش

ابزار جمعآوری داده مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه است .پرسشنامه اول جهت تعیین
وزن ابعاد بین گروه خبرگان توزیع شد .سپس پرسشنامه دوم تدوین و در بین تعدادی از
اعضای نمونه توزیع و اصالحاتی بر آن انجام شد و پرسشنامه نهایی آن طراحی شد .به دلیل
انجام اصالحات مطابق نظر خبرگان میتوان ادعا کرد پرسشنامه از روایی ظاهری و مفهومی
قابل قبولی برخوردار است .برای سنجش روایی محتوایی از روش نسبت اعتبار محتوا بهره
گرفته شد رابطه این روش بهصورت رابطه  1است .در این رابطه  neبرابر تعداد پاسخهای
ضروری برای سنجش و یا تأیید قابلیت سنجش موضوع پژوهش توسط شاخص است و
مقدار  Nبرابر تعداد خبرگان است.
رابطه 1

𝒏𝒆− 𝑵⁄

𝟐

𝑵⁄
𝟐

=CVR
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نسبت اعتبار محتوا برای کلیة شاخصها و عوامل قابل محاسبه بوده و باید از 1/19
بیشتر باشد تا در سطح معناداری  1/19اعتبار محتوایی برای آن شاخص یا عامل ،مطلوب
تشخیص داده شود .مقدار این شاخص برای پنج سازه پرسشنامه برابر با ،1/31 ،1/36 ،1/15
 1/35و  1/51به دست آمد .اعتبار محتوایی نیز مورد تأیید قرار گرفت .جهت ارزیابی پایایی
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .بهوسیله نرمافزار  SPSSاین مقدار برای
 9سازه پرسشنامه برابر  1/19 ،1/3 ،1/31 ،1/18و  1/35به دست آمد که میتوان بیان داشت
ابزار پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار است .پرسشنامه نهایی در بین اعضای نمونه توزیع
و در مدت  89روز تعداد  59پرسشنامه جمعآوری شد .بهمنظور تأیید مؤلفههای شناساییشده
از آزمون  tاستفاده شده است .با توجه به مقادیر  P-valueبهدستآمده به ازای هر پرسش در
سطح  9درصد معناداری کلیه سؤالها مورد تأیید قرار گرفت.
 .9-9فرضیههاي پژوهش

این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است.
فرضیه اصلی :دانشگاه تهران از سطح مناسب بلوغ حاکمیت دانشگاهی برخوردار است.
فرضیه فرعی اول :بعد ساختاری حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران از سطح مناسبی
برخوردار است.
فرضیه فرعی دوم :بعد مشارکت حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران از سطح مناسبی
برخوردار است.
فرضیه فرعی سوم :بعد استقالل حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران از سطح مناسبی
برخوردار است.
فرضیه فرعی چهارم :بعد پاسخگویی حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران از سطح
مناسبی برخوردار است.
فرضیه فرعی پنجم :بعد مدیریت حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران از سطح مناسبی
برخوردار است.
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 .1يافتههاي پژوهش

پس از مطالعه ادبیات پژوهش پنج بعد نهایی جهت ارزیابی حاکمیت دانشگاهی بر اساس
تحلیل محتوای کمّی متن مصاحبههای نیمهساختارمند با خبرگان به دست آمد .در تحلیل
محتوای کمّی ،از شمارش واحدهای محتوایی استفاده میشود و تالش میگردد تا ویژگیهای
خاصی در متن اندازهگیری شود .بر اساس نظر چهار نفر از گروه خبرگان دو بعد ساختار و
اهداف به دلیل نزدیکی ارتباط و تأثیرپذیری بر یکدیگر در یک بعد ساختاری در نظر گرفته
شدند .این ابعاد و شاخصهای آنها در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .2ابعاد و شاخصهاي ارزيابي حاکمیت دانشگاهي
M2

M3

M4

M5

M1

مشارکت
( IUQB,
)2007

مدیریت
()IUQB, 2007

استقالل
()Singh, 2007

پاسخگویی
()Moraru, 2012

سازوکارهای
مشارکت

فرایند انتصاب
مدیران

سیاست پذیرش
دانشجو

نظارت مالی

برگزاری جلسات

نقشها و مسئولیتها

سیاست جذب و
استخدام

خسارات عدم تعهد

حق رأی اعضاء

ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد

شفافیت عملکرد
کلیه اعضا

شفافیت قانونی

عملکرد قانونی

سیاست ارتقاء

افشای اطالعات

همراستایی اهداف

نحوه تخصیص
بودجه

درآمدزایی و
سرمایهگذاری

حضور فعال

ساختاری
()Fielden, 2008
فرایند تعریف
اهداف
ترکیب ساختار
حاکمیت
تفکیک مسئولیت

و رسالت

سپس ماتریس مقایسات زوجی شاخصها بر اساس اطالعات جمعآوریشده پرسشنامه
اول پژوهش تشکیل گردید .اطالعات مربوط به یکی از پاسخدهندگان در جدول  8نشان داده
شده است.
جدول  .9ماتريس مقايسات زوجي
M1
M2
M3
M4
M5

M1
)(1,1,1
)(2/5,1/2,2/3
)(1/2,2/3,1
)(1/3,2/5,1/2
)(1/2,2/3,1

M2
)(3/2,2,5/2
)(1,1,1
)(1,3/2,2
)(2/3,1,2
)(3/2,2,5/2

M3
)(1,3/2,2
)(1/2,2/3,1
)(1,1,1
)(2/5,1/2,2/3
)(1,3/2,2

M4
)(2,5/2,3
)(1/2,1,3/2
)(3/2,2,5/2
)(1,1,1
)(3/2,2,5/2

M5
)(1,3/2,2
)(2/5,1/2,2/3
)(1/2,2/3,1
)(2/5,1/2,2/3
)(1,1,1
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ضرایب هر سطر از ماتریس مقایسه زوجی بر اساس رابطه  1محاسبه میشود؛
𝒏
-1
-1
𝒎∑[
)𝒊=𝟏 ∑𝒋=𝟏 𝑴𝒊𝒋 ] = (22/10, 28/54, 36/64) = (0/02, 0/03, 0/04
)S1= (6/5, 8/5, 10/5) * (0/02, 0/03, 0/04) = (0/13, 0/25, 0/42
)S2= (2/8, 3/66, 4/82) * (0/02, 0/03, 0/04) = (0/05, 0/10, 0/19
)S3= (4/5, 5/82, 7/5) * (0/02, 0/03, 0/04) = (0/09, 0/17, 0/3
)S4= (2/8, 3/4, 4/82) * (0/02, 0/03, 0/04) = (0/05, 0/10, 0/19
)S5= (5.5/7.16/9) * (0/02, 0/03, 0/04) = (0/11, 0/21, 0/36

درجه بزرگی هر یک از Siها نسبت به یکدیگر محاسبه میشود (رابطه  6و .)8
Min V(S1>S2,S3,S4,S5) = Min (1/00,1/00,1/00,1/00)= 1/00
Min V(S2>S1,S3,S4,S5) = Min (0/28,0/58,1/00,0/42)=0/28
Min V(S3>S1,S2,S4,S5) = Min (0/68,1/00,1/00,0/82)=0/68
Min V(S4>S1,S2,S3,S5) = Min (0/28,0/58,1/00,0/42)=0/28
Min V(S5>S1,S2,S3,S4) = Min (0/85,1/00,1/00,1/00)=0/85

اوزان غیر نرمال ابعاد پنجگانه همانند زیر است (رابطه .)4
W’(Xi)= [1/00,0/28,0/68,0/28,0/85]T

بر اساس رابطه  9مقدار نرماالیز شده اوزان مطابق زیر میشود.
)W= (0/32, 0/09, 0/22, 0/09, 0/27

در این پژوهش ابعاد مستقل از یکدیگر فرض شدهاند .با توجه به اوزان بهدستآمده
بعد ساختاری دارای باالترین وزن شد و پس از آن بعد پاسخگویی از دید خبرگان دارای
اهمیت است .بعد مدیریت در اولویت سوم قرار گرفت .ابعاد استقالل و مشارکت دارای
ضریبی تقریباً برابر هستند.
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون  tاستفاده شد .با توجه به اعمال وزن ابعاد
بهدستآمده فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان  59درصد مورد تأیید قرار گرفت .این نتیجه
نشان میدهد که دانشگاه تهران از وضعیت مناسب حاکمیت دانشگاهی برخوردار است .جهت
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ارزیابی ابعاد مختلف حاکمیت دانشگاهی فرضیههای فرعی نیز مورد آزمون قرار گرفت .در
سطح اطمینان  59درصد هیچکدام از فرضیههای فرعی رد نشد .بدین مفهوم که کلیه ابعاد
حاکمیت دانشگاهی در دانشگاه تهران بهعنوان دانشگاه مادر کشور از سطح قابل قبولی برخوردار
است .نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیهها در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .1نتايج آزمون فرضیههاي پژوهش
Test value= 3

فاصله اطمینان  59درصد

تفاوت
میانگین

سطح
معنیداری
دوسویه

درجه
آزادی

t

1/111

54

3/141

54
54

9/55
6/384
3/531

حداکثر

حداقل

1/881

1/611

1/6151

1/491
1/845

1/111
1/141

1/814
1/139

1/111
1/111

1/888

1/113

1/611

1/116

54

1/841

1/165

1/631

1/111

54

4/811

1/465

1/663

1/861

1/111

54

1/438

فرضیه
اصلی
فرعی اول
فرعی دوم
فرعی
سوم
فرعی
چهارم
فرعی
پنجم

مقادیر بهدستآمده هر یک از ابعاد حاکمیت دانشگاهی در شکل  1نشان داده شده است؛
همانگونه که مشاهده میشود بعد مشارکت و استقالل نسبت به سایر ابعاد از مقدار کمتری
برخوردار است.
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مدیریت

استقالل

ساختار
400
300
200
100
0
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پاسخگویی

مشارکت

شکل  .2مقادير ابعاد حاکمیت دانشگاهي در نمونه مطالعاتي

جمعبندي

طرح حاکمیت خوب برای کشورهای درحالتوسعه الگوی مناسبی جهت دست یافتن به
توسعهیافتگی و پیشرفت است .حاکمیت خوب تنها خاص سطح کالن یا یک حوزه مشخص
نیست بلکه حوزههای مختلف چون حوزه مدیریتی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را در
الیههای مختلف در برمیگیرد .شاخصهای حاکمیت خوب توسط مراجع و سازمانهای
مختلف همچون بانک جهانی تبیین شده است اما با توجه به فراگیر بودن این مقوله نیاز به
بازنگری و انطباق این شاخصها در بخشهای مختلف وجود دارد .لذا در این پژوهش
شاخصهای ارزیابی حاکمیت در حوزه دانشگاهی مورد شناسایی و وزندهی قرار گرفت و
جهت شناخت حاکمیت دانشگاهی در ایران این شاخصها در دانشگاه تهران مورد ارزیابی
قرار گرفت .بر اساس نتیجه بهدستآمده پنج بعد ساختار و اهداف ،مدیریت ،مشارکت،
استقالل و پاسخگویی بهعنوان ابعاد ارزیابی حاکمیت دانشگاهی شناسایی شدند .نتایج حاصل
از وزندهی این ابعاد نشان داد که بعد ساختار و اهداف دارای بیشترین وزن و بعد پاسخگویی
در رتبه دوم قرار دارد و به همین ترتیب بعد مدیریت ،استقالل و مشارکت در رتبههای بعدی
قرار دارند .بر این اساس میتوان اذعان داشت پس از ساختار مناسب حاکمیت در دانشگاه،
پاسخگویی مجریان و مدیران دانشگاه برای شکلگیری یک حاکمیت خوب دانشگاهی و
دستیابی به سطح بلوغ بسیار مهم است .بر اساس نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی میتوان
نتیجه گرفت که دانشگاه تهران از سطح مناسب بلوغ حاکمیت دانشگاهی برخوردار است
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همچنین نتیجه آزمون فرضیههای فرعی نیز سطح مناسب ابعاد مختلف حاکمیت دانشگاهی
در دانشگاه تهران را تأیید میکند .در مقایسه مقادیر ابعاد مختلف حاکمیت دانشگاهی بعد
مشارکت و استقالل دارای امتیاز کمتری نسبت به سایر ابعاد گردید .جهت تقویت هر چه
بیشتر این بعد و دستیابی به بلوغ کاملتر پیشنهاد میشود جلسات تعامل بین مدیران با اساتید
هیئتعلمی و سایر ذینفعان مانند دانشجویان ،کارکنان و حتی دانشگاههای دیگر بهطور
مستمر برگزار شود .همچنین نماینده دانشجویان و اعضای هیئتعلمی در عزل یا نصب
مدیران دارای حق رأی باشند و برخی از تصمیمات دانشگاه با استفاده از نظر ذینفعان صورت
بگیرد .با توجه به دولتی بودن و نقش راهبردی دانشگاه تهران ،استقالل دانشگاه تا حدود
زیادی تحت تأثیر تصمیمات وزارت علوم است و افزایش سطح این بعد نیاز به تصمیماتی
در ابعاد کالنتر دارد.
در این پژوهش ابعاد حاکمیت دانشگاهی در بزرگترین دانشگاه کشور مورد ارزیابی
قرار گرفت پیشنهاد میشود این ابعاد در دانشگاههای دیگر بررسی و نتایج مقایسه شود.
همچنین بررسی روابط علّت و معلولی بین ابعاد مختلف حاکمیت دانشگاهی بهعنوان موضوع
پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.
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