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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the status of structural components of good 

governance in University of Sistan and Baluchestan. Accordingly, this research is 

descriptive-survey in terms of practical purpose and in terms of nature and method 

of data collection. The statistical population of the study is the faculty members of 

Sistan and Baluchestan University that 187 people were selected as sample 

members using the stratified random sampling method and the required data were 

collected by a researcher-made questionnaire. The face validity of the research 

instrument showed acceptable results and Cronbach's alpha method was used for 

the reliability of the research instrument. The alpha coefficient for the research 

components was more than 0.7. Finally, the results of the analysis of the collected 

data indicate that the structural components of good governance (including 

transparency, accountability, leadership and management, efficiency and 

effectiveness, accountability, control and oversight, and goals and mission) in 

Sistan and Baluchestan University are not good condition.  
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  هاي ساختاري حكمراني خوب در آموزش عاليارزيابي وضعيت مؤلفه

 *2، ریحانه پورحسن1نورمحمد یعقوبی
 

 چكيده

های ساختاری حکمرانی خوب در دانشگاه سیستان و پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت مؤلفه

ماهیت و روش از نظر هدف کاربردی و از نظر این پژوهش  بر این اساس، بلوچستان انجام شده است.

باشد. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگاه پیمایشی می -ها، توصیفیآوری دادهجمع

ای طبقهعنوان اعضای نمونه با استفاده از روش نفر به 181تعداد  باشند کهمیسیستان و بلوچستان 

آوری جمعاز میان آنان ساخته ای محققوسیله پرسشنامههای مورد نیاز بهو دادهشدند تصادفی انتخاب 

روایی صوری ابزار تحقیق، نتایج قابل قبولی را نشان داد و برای پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای  .گردید

 دست آمد. درنهایت، به 1/0های پژوهش بیش از آلفا برای مؤلفهکرونباخ استفاده شد که میزان ضریب 

های ساختاری حکمرانی خوب حاکی از آن است که مؤلفه شدهآوریهای جمعوتحلیل دادهنتایج تجزیه

پذیری، کنترل و نظارت، و )شامل شفافیت، پاسخگویی، رهبری و مدیریت، کارایی و اثربخشی، مسئولیت

 باشند.اهداف و مأموریت( در دانشگاه سیستان و بلوچستان از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی

 ، دانشگاه سیستان و بلوچستانهای ساختاریعالی، مؤلفه حکمرانی خوب، آموزش واژگان کلیدی:
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 های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی ارزیابی وضعیت مؤلفه

 مقدمه

 عمومی اداره امور برای قضایی یا اجرایی، قانونی ابعاد در سیاسی یا اقتصادی مدیریتی، قدرت اعمال     

 حاکمیت در سطوح مختلفی بنابراین (؛2002، 1)فنگ گیرددربرمی حکمرانی را مفهوم هر سطحی در

 طریق از که نهادهایی و فرایندها سازوکارها، کلیه تواند خوب یا بد باشد. حاکمیت بهو میشود مطرح می

 وظایف و تعهدات و استفاده خود قانونی حقوق از و را بیان کنند خود منافع هاسازمان و شهروندان آن

 دهه گذشته در. (1281پور، )رهنورد و عباس پردازدمی کنند، وفصلحل خود را اختالفات و ایفا را خود

 اقتصاد، سیاست، مختلف چون هایحوزه در پژوهشگران تا است شده موجب 2خوب حاکمیت مفهوم

 آن با مرتبط و استانداردهای هاشاخص ارزیابی مفهوم، تحلیل و بررسی به دنبال مدیریت و شناسیجامعه

 کشور سطح در مختلف هایبخش بررسی و توجه نیازمند خوب حاکمیت اعمال (.1281نیا، )فاطمی باشند

 یک عنوانبه باشد. دانشگاهنمی میسر دانشگاهی و آموزشی نهادهای به بدون توجه آن باشد و اعمالمی

 دارای خود، خوب حاکمیت کالن در سطح پررنگ نقش ایفای بر عالوه جامعه سطح در علمی نهاد

 حاکمیت مفهوم با جامعه در ادهای عمومینه عنوانبه دولتی هایباشد. دانشگاهحاکمیتی نیز می سازوکار

 به را اثربخشی و پیشرفت و رشد موجبات هادر آن خوب حاکمیت اجرای و کارگیریبه و هستند درگیر

  (. 2001، 2های خصوصی و عمومی)مؤسسه حکمرانی سازمان دارد همراه

 که است وجب شدهم هاشرکت و جامعه سطح در خوب حاکمیت اعمال و محیطی فشارهای امروزه     

 قبال در باید دانشگاه در رأس اجرایی نیروهای. باشد خود درون در حاکمیت اعمال دنبال به نیز دانشگاه

 راهبردی هایکمیته متمرکز و مدیرههیأت ایجاد ،راستاهمیندر. باشند پذیرپاسخگو و مسئولیت نفعانذی

 دانشگاه در محیطی تغییرات برابر مناسب در شواکن و گیریتصمیم فرایند تسهیل و بیشتر نظارت موجب

 از برخی در اجرای دانشجویان و ت علمیاعضای هیأ مانند نفعانذی مشارکت همچنین. دنشومی

 باشدخوب می حاکمیت اعمال سمت به اجرایی دانشگاهی ساختارهای تغییر از دیگری نمونه تصمیمات

 تحوالت دهه اخیر انشگاه سیستان و بلوچستان درو باالخص د ایران 5آموزش عالی(. 2001، 4)شاتوک

 و مجازی دنیای شدن،جهانی مانند هاییپدیده که ورود معنی بدین. است گذاشته سر پشت را عظیمی

 وری،افن توسعه جدید، ساختارهای ای،حرفهتوسعه  بنیان،اقتصاد دانش دانش، مدیریت سایبری، فضای

 درون ... به و دانشجویی جمعیت ایشافز دانشگاهی، هایرشته وعتن و تکثر تغییرات جهانی، ارتباطات،
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 آموزش هاینظام و ساختارهای هاسیاست محتواها، ها،برنامه دانشگاه موجب شده است که اکوسیستم

 خود سنتی کارکرد از دانشگاه توان گفت،ای که میگونهبه گیرند؛ قرار تحول و تغییر دستخوش عالی

 جدیدی جهان نمایان است، بیرون از آنچه. پردازدمی خویش هایرسالت عریف مجددت به و گرفته فاصله

 اهداف و معاصر جامعه باشد. درمی شناور عالی آموزش مواج در اقیانوس یخ کوه بسان که است

 تغییر و تحول و شدنکشیده چالش به حال در هاهدانشگا توسط هااقدامات و سیاست اجرای هایروش

 طوربه عالی آموزش مختلف هایجنبه بر اخیر هایدهه در ایجادشده ت و تغییرات اساسیتحوال. است

کنار تغییرات و  در اندشده مواجه آن با هاهدانشگا که متعددی هایاست. چالش بوده چشمگیری تأثیرگذار

 . دراست آورده وجود به هاهای آنقابلیت ارتقاء و بهبود برای را زیادی سریع محیطی فشارهای تحوالت

 دانشگاه آیا ،اینکه مواجه هستیم: اول اساسی پرسش دو با دانشگاه وضعیت مدیریت یک از پرسش

 هر دهد؟ درمی انجام را درست اقدامات دانشگاه آیا ،اینکه دوم و دهد؟انجام می درست را اقدامات

 و عملیات مدیریت و است ستاقدامات در کننده انجامتضمین، مدیریت در سرآمدی و استقرار دانشگاهی

مواجه  چالش این دارد. دانشگاه سیستان و بلوچستان با تمرکز اقدامات درست انجام بر بیشتر یندهافرا

 با در مقایسه را خویش جایگاه کرده، ارزیابی بهبود مسیر در را خود وضعیت تواندمیچگونه  که شده است

 و مرحله تعریف به مرحله بهبود، مسیر در را ثمربخشی اتاقدام و دریابد های کشور و جهاندانشگاه سایر

، به وضعیت مطلوب خوب در سطح باالتری باشند های حکمرانیمؤلفه چقدر هر ،واقع کند. در اجرا

های ساختاری حکمرانی خوب در هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت مؤلفهلذا  ؛تر هستندنزدیک

 است.دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 

 پژوهش چوب نظري و پيشينهچار

تاکنون از ناآگاهی به سممت پیشمرفت حرکمت کمرده      1990حکمرانی یک اصطالح است که از سال      

 های اجتماعی نسمبتا  ، بلکه در بحث در رابطه با سازماناست. در حقیقت، حکمرانی یک کلمه جدید نیست

د اقتصمادی در دسمتور کمار    تمدا در بعم  اصطالح حکمرانمی خموب اب  (. 2012، 1)گراهام و پلومتر جدید است

المللمی بمه کشمورهای    های توسمعه از جانمب مؤسسمات بمین    شرط کمکوان پیشعنالمللی بهمجامع بین

 (. 1291)عیوضی و همکاران،  درآمد قرار گرفت و بعدها در بعد سیاسی نیز مطرح شدتوسعه و کمدرحال

شموند و  مقررات تولید، تنظیم و پایدار میها و سیاستکه چگونه قوانین، هنجارها، حکمرانی این است      

روابط بین سهامداران را هماهنمگ،   ها، قوانین و مقررات است کهفرایندها، سیاستشامل نقش، مسئولیت، 

شموند  نفعان مختلف با یکدیگر درگیر میکند. حکمرانی شامل این است که چگونه ذیهدایت و کنترل می
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 .(2012، 2؛ بمویر 2011، 1)ابمدل  نحوه همدایت و کنتمرل سمازمان را انجمام دهنمد     گیری در مورد تا تصمیم

هما،  ای از توافقباشد؛ به این معنا که مجموعهبی است که فرایند، متکی بر آن میسیستم حکمرانی چارچو

کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ شموند و  ها مشخص میها و سیاسترویه

 (.2018، 2؛ یاکوب1291)سلیمی و مکنون،  وظایف چگونه انجام شوند همچنین

سمایر   ماننمد  نیمز  ایمران  و کنمونی اسمت   جهمان  در توسعه مباحث جدیدترین خوب از حکمرانی نظریه     

 را آن کمه  باشمد ممی  همایی ویژگمی  و هما لفهعوامل، مؤ از گسترده و عمیق درک نیازمند های سیاسینظام

حکمرانمی خموب بما همدف دسترسمی بمه       (. 1291زاده، )صفریان و امام جمعه نماید تراثربخش و کارآمدتر

ه پایدار و رشمد و پیشمرفت   توسعه انسانی پایدار مطرح شده است که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل، رفا

همای  انی خموب رویکمردی اسمت کمه بما ویژگمی      حکمر(. 2012، 4)ببکوک و همکاران شودافراد تأکید می

سیاسمی برخمی از نهادهمای     -های ممدیریتی ها حاصل اجماع دیدگاهاین ویژگی شود.ناسایی میخاصی ش

، المللمی پمول در چمارچوب حکمرانمی خموب     باشند. برای مثال، صندوق بینظران مینالمللی یا صاحببین

سمی  همای حسابر رسانی و استانداردسازی رویهگذاری شفاف، حداکثر اطالعکشورهای عضو را به خطمشی

 (.  2011، 5؛ یوسف و همکاران1294کند )رونقی و همکاران، تشویق می

 آموزشمی  نهماد  یمک  عنوانشود. دانشگاه نیز بهها و سطوح مختلفی را شامل میحکمرانی خوب، حوزه     

عنموان  بمه  آموزش عمالی  .باشدمی خوب اجرای حکمرانی تحلیل و بررسی ،ارزیابی نیازمند کشور سطح در

 از یکممی تحممرک اقتصممادی و اجتممماعی در بممین جوامممع مختلممف شممناخته شممده اسممت و  یممک عامممل 

باعمث   آن، در مناسب هایبرنامه اجرای و طراحی که باشدفناوری کشور می و علم نظام هایسیستمخرده

 .(2019، 1)یمانز  کنمد ی در توسعه پایدار جوامع ایفما ممی  شود و نقش مهممی دانشگاه هایتوانمندی ارتقاء

حکمرانمی خموب در    9519سمال   در(. 2014، 1)یمونزاوا اه اسمت  دانشگرانی دانشگاه مربوط به اقتدار حکم

حکمرانمی   ،در دوران معاصمر (. 2012، 8)جمان  عنوان موضوعی سیاسی مطرح بموده اسمت  آموزش عالی به

 موفقیت نظام آموزش عالی در کشور مما  نظام آموزش عالی است و در خوب در آموزش عالی یک ضرورت

)روشمن و   باشمد ممی به اصول حکمرانمی خموب    گرو پایبندی دانشگاه دانش در علم و و ارتقاءبرای تولید 

ریزی، سازماندهی، ممدیریت  عنوان ابزاری برای برنامه(. حکمرانی خوب در آموزش عالی به1291متوسلی، 

بمرای فعالیمت   ای می قدرت در چمارچوب قموانین و شمیوه   اعمال رسمی و غیررس مؤسسات آموزش عالی،
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 چگمونگی  قمانونی،  حکمرانمی در آمموزش عمالی بما چمارچوب     (. 2018، 1)چانس و یانگ باشددانشگاه می

 بما  و سماختارهایی  هما هزینمه  قبمال  در هما آن پذیریو مسئولیت عالی مؤسسات آموزش به بودجه تخصیص

حکمرانمی خموب در   (. 2201، 2)دیتممار  کار داردکند، سمرو می هدایت و کنترل که رفتارها را کمتر رسمیت

 ممدیریت  آنهما،  بمه  دسمتیابی  و اهمداف  تعریف چگونگی به که باشدمی چندبعدی یک پدیده آموزش عالی

)گیبلمز و   دارد اشماره  دانشمجویان  تحصمیلی و پیشمرفت   دوره آموزشمی،  همای برنامه انسانی، مالی و منابع

 (. 2001، 4؛ دنیسون2012، 2همکاران

 ند از:احکمرانی خوب عبارت «5اختاریهای سمؤلفه»در این پژوهش، 

، شمفافیت  واقع شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطالعات آموزشی و پژوهشی داللت دارد. در شفافیت:     

د منجر بمه دسمتاورد دقیمق شمود،     نای که اطالعات بتوانگونهعنوان قابلیت رؤیت و استنتاج اطالعات بهبه

  (.2014، 1)کوساک و فانگشود مطرح می

هما  شموند تما در قبمال آن    هایی تعریفهای دانشگاه باید در قالب شاخصاهداف و برنامه پاسخگویی:     

عنموان نمونمه اگمر همدف،     نفعان باشند؛ بمه طور مستمر پاسخگوی ذیدیریت دانشگاه و مدیران میانی بهم

شمی دانشمگاه   پژوههای ارزیابی سمطح  یقاتی دانشگاه است و یکی از شاخصسطح پژوهشی و تحق ارتقاء

ت افت و افمزایش  عل طور مستمر، باید بهباشدهای علمی پژوهشی میشده در نشریهتعداد مقاالت پذیرفته

 (. 2012، 1)مورارو های مختلف از مدیریت پرسش شوداین شاخص در بازه

همای  هتصمیمات مستمری دارد که در الیم  مدیریت و رهبری دانشگاهی اشاره به مدیریت و رهبری:     

لی ارتبماط دارد.  شود. این تصمیمات با سطوح مختلفی از سطح عملیماتی تما سمطوح عما    مختلف اتخاذ می

ت علمی، التحصیلی، ارتقاء کارکنان و اعضای هیأنام، ارائه گواهی فارغتصمیماتی مانند نحوه پذیرش، ثبت

  (. 2009، 8... )کوکانتصابات، امور رفاهی، امور آموزشی و پژوهشی و 

این مورد به میزان دستیابی به اهداف آموزشی و پژوهشی و صرف زمان بهینمه   کارایی و اثربخشی:     

در انجام وظایف اشاره دارد. کارایی و اثربخشی در آموزش عالی شامل کارایی و اثربخشی مالی، کمارایی و  

ی مکانمات و بودجمه بمرا   از حداقل منابع و ا و اثربخشی در پژوهش است کهاثربخشی در تدریس و کارایی 

                                                             
1. Chan &Yang 
2. Dietmar 
3. Giebels et al. 
4. Denison 
5. Structural factors 
6. Kosack & Fung 
7. Moraru 
8. Cuc 
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کیفیمت  ، ارائه خدمات آموزشمی و پژوهشمی با  واقع شود. دربرداری میتحقق اهداف به بهترین شکل بهره

 (. 2011، 1)دیویدباشد نفعان را برآورده سازد، مدنظر میکه نیازهای ذی

هی، در تعریمف حاکمیمت دانشمگا    همای دولتمی یمک بعمد کلیمدی     در دانشمگاه  اهداف و مأموریتت:      

. برخی از اهداف دانشگاه ممکن اسمت شمامل   ها و ضوابط است، چارچوبموریتکردن اهداف، مأمشخص

همای خمارجی و یما ارتقماء کیفیمت دانمش       وکار، تعاممل بما دانشمگاه   تعامل بیشتر با صنعت و دنیای کسب

 (.  2001، 2های ایرلنددانشجویان باشد )هیأت کیفیت دانشگاه

دهنمده تعهمد نسمبت بمه     شمود و نشمان  پذیری در مقابل اختیار مطرح میئولیتمس پذیری:مسئولیت     

ت علممی، اسماتید و دانشمجویان    پذیری مدیران، اعضای هیمأ چه میزان مسئولیت وظایف محوله است. هر

 (. 2014، 2)آورام و آواسیلکانی تر می شود، دستیابی به حکمرانی خوب آسانبیشتر باشد

زای اصملی ممدیریت در بخمش    رل و نظارت رویمدادهای سمازمان، یکمی از اجم    کنت کنترل و نظارت:     

هما و  ر رشمد آن منظمو به مشاوره مدرسانو  عنوان فرایند کمک، هدایتنظارت آموزشی، بهباشد. آموزش می

 (. 1291)سجادی و همکاران،  شودمطرح میبهبود کیفیت آموزش 

رفته در رابطه با حکمرانمی خموب در آمموزش عمالی     گهای صورتدر ادامه به بررسی برخی از پژوهش     

 شود. پرداخته می

 الگمویی چهارالیمه بمرای    ارائمه »تحمت عنموان   (، 1299در پژوهشی که توسط پورحسن و همکاران )     

انجمام  بما اسمتفاده از روش فراترکیمب     ،«حکمرانی خوب در آموزش عالی اثربخش استقرار و سنجیامکان

 شمانون  آنتروپمی  از اسمتفاده  بما   یمک  همر  اولویت و اهمیت میزان و استخراج وطهمرب کدهای و ابعادشد؛ 

مالی مستمر، مدیریت روند تغییرات در حموزه   یهاکدهای ارائه گزارش ها نشان داد کهگردید. یافته تعیین

ه بودن قدرت، تسلط بم پذیری در اجرای قوانین، قانونیفآموزش و پژوهش بر اساس تغییرات محیط، انعطا

برداشمتن موانمع دسترسمی بمه     ودن نیروی انسانی متخصص، از میان بمطالب درسی، تجربه تدریس، دارا 

نفعمان  گی بمین ذی های عمومی و هماهنبردن آگاهیجهت ایجاد زمینه مناسب برای باال آموزش، تالش 

همچنمین، در   .بودنمد دارای بیشترین ضریب اهمیمت  در آموزش عالی گانه حکمرانی خوب در بین ابعاد سه

از منظر نظام ارتبماطی   بررسی وضعیت حکمرانی در بخش آموزش» (، با هدف1291پژوهشی که رجایی )

در بسمیاری از ایمن کشمورها،    انجام داد، درنهایت به این نتیجه دست یافت کمه  « آن در کشورهای جهان

کمه  ؛ درحمالی داردیی نیز افزاها همدیگر از حوزه و با برخی اردمنسجمی دوضعیت بخش آموزش حکمرانی 

در پمژوهش دیگمری کمه توسمط     و بخش آموزش، حکمرانی منسجمی ندارد.  چنین نیستندر کشور ما ای

                                                             
1. David 
2. Irish Universities Qulity Board (IUQB) 
3. Avram & Avasilcai 
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مطالعمه شمناخت وضمعیت موجمود مسمئولیت اجتمماعی       »عنوان  ( تحت1298شفائی یامچلو و همکاران )

گرفمت،  انجمام   «گاه تهرانت علمی در دانشاساس دیدگاه اعضای هیأ دانشگاه مبتنی بر الگوی واالیس بر

وضمعیت مسمئولیت اجتمماعی در دانشمگاه تهمران چنمدان مطلموب و         به ایمن نتیجمه دسمت یافتنمد کمه     

(، 1291که توسط احممدی رضمایی و همکماران )   پژوهشی در بخش نیست و مستلزم بهبود است. رضایت

گرفمت، بمه ایمن     انجمام  «پاسمخگویی  قابلیت با دانشگاهی خوب حاکمیت وضعیت ارزیابی»تحت عنوان 

هما در سمطح   برای حاکمیت خوب دانشگاهی از نظر آزمودنی نیاز میزان پاسخگویی مورد نتیجه رسیدند که

بررسی ساختار حکمرانی دانشمگاهی  »( نیز در پژوهشی با عنوان 2011) 1آسی و همکارانپایینی قرار دارد. 

پرداخمت و درنهایمت،    اه جامع در اروپادر شش دانشگساختار حکومت دانشگاهی  به بررسی «در قاره اروپا

ار : سماختار دموکراتیمک، سماخت   کمرد کمه عبمارت بودنمد از    به ترتیب اهمیمت معرفمی   را نوع ساختار  چهار

 2در پمژوهش دیگمری کمه توسمط کموین     گیری، تمرکز قدرت رهبمری.  بوروکراتیک، تمرکز قدرت تصمیم

 بما اسمتفاده از  دهی به آنها ی و سیستم وزنهای حاکمیت دانشگاه(، انجام گرفت به تدوین شاخص2011)

پمذیری، کمارایی و   ، شمفافیت، مسمئولیت  چهمار بعمد ممدیریت   وی . نتایج پژوهش پرداخته شدروش دلفی 

ه بعمد شمفافیت دارای رتبم   از میمان ایمن آنهما    که  عنوان ابعاد حاکمیت دانشگاهی نشان دادرا بهاثربخشی 

وری آموزش عمالی در  (، در پژوهشی که به بررسی بهره2018) 2نبود. درنهایت، مایلز و همکاراتری پایین

همای آموزشمی   وری )کارایی و اثربخشمی( فعالیمت  ، به این نتیجه دست یافتند که بهرهطول زمان پرداختند

 افزایش یافته است.  2011 تا 2002 هایسال بین

 .داده شده است، نشان 1در قالب شکل مدل مفهومی پژوهش حاضر بر اساس آنچه گفته شد، 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

                                                             
1. Åse et al. 

2. Quyen 

2. Miles et al. 
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همای سماختاری   گانه ذیل جهت بررسی وضعیت مؤلفمه هفتاالت بر اساس مدل مفهومی پژوهش سؤ

 :حکمرانی خوب در دانشگاه سیستان و بلوچستان تجمیع و ارائه شده است

 ؟  ستان چگونه استگاه سیستان و بلوچلفه شفافیت در دانشوضعیت مؤ. 1

 ؟  گاه سیستان و بلوچستان چگونه استلفه پاسخگویی در دانشمؤ. وضعیت 2

 ؟  گاه سیستان و بلوچستان چگونه استلفه رهبری و مدیریت در دانشمؤ. وضعیت 2

 ؟ گاه سیستان و بلوچستان چگونه استلفه کارایی و اثربخشی در دانشمؤ. وضعیت 4

 ؟ گاه سیستان و بلوچستان چگونه استر دانشپذیری دمسئولیتلفه مؤ. وضعیت 5

 ؟  گاه سیستان و بلوچستان چگونه استلفه کنترل و نظارت در دانشمؤ. وضعیت 1

 ؟ بلوچستان چگونه است موریت در دانشگاه سیستان ووضعیت مولفه اهداف و مأ. 1

 شناسي پژوهشروش

 -توصمیفی از نموع  هما،  آوری دادهعمنظمر ماهیمت و روش جمم   نظر هدف کاربردی و از این تحقیق از      

آوری و همای کیفمی جممع   ای دادهبررسی مقاالت و مطالعات کتابخانمه ابتدا از طریق  باشد کهمی پیمایشی

اسماس طیمف لیکمرت     سماخته کمه بمر   ای محقمق نمه، بما اسمتفاده از پرسشمنامه    پس از انتخاب گمروه نمو 

نیاز گردآوری گردیمد. در   های موردتهیه شده بود، اطالعات و داده 5 تا 1ای ای با مقیاس فاصلهگزینهپنج

داد. زمینه روایی صوری ابزار تحقیق، بمازخورد حاصمل از نظمرات نخبگمان نتمایج قابمل قبمولی را نشمان         

گردید. بدین منظمور  برای سنجش و ارزیابی پایایی ابزار پژوهش از فرمول آلفای کرونباخ استفاده همچنین 

دسمت  ه همای بم  آزمون شد و با اسمتفاده از داده پرسشنامه پیش 20مونه اولیه شامل ژوهش یک ندر این پ

برای مؤلفمه   ی کرونباخآمده، میزان اعتبار درونی با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان ضریب آلفا

مؤلفمه   بمرای ، 880/0 و ممدیریت رهبمری  ، بمرای مؤلفمه   892/0 برای مؤلفه پاسخگویی ،814/0 شفافیت

، و 891/0 ، برای مؤلفمه کنتمرل و نظمارت   851/0 پذیری، برای مؤلفه مسئولیت892/0 کارایی و اثربخشی

دهنمده آن اسمت کمه    دست آمد که این مقمادیر نشمان  ه ب ،899/0درنهایت برای مؤلفه اهداف و مأموریت 

ی این پمژوهش شمامل اعضمای    قبولی برخوردار است. جامعه آماراز قابلیت اعتماد )پایایی( قابل پرسشنامه

نفر با اسمتفاده از   181، تعداد اساس فرمول کوکران ت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان است که برأهی

تحلیمل  ومنظمور تجزیمه  عنوان اعضای نمونه انتخاب شمدند. درنهایمت بمه   به تصادفی ایطبقهگیری نمونه

 گردید.استفاده   SPSSافزار ز طریق نرما اینمونهتک Tزمون آحاصل از پرسشنامه از  هایداده

 هاي پژوهشيافته
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در خصمو   همای پمژوهش   ی پژوهش، پاسخ به سؤاالت پژوهش است. بنابر یافتههاترین یافتهصلیا     

همای  مؤلفمه داری هممه  سمطح معنما   ،1جمدول  در شمده  نتمایج ارائمه  توجه به با  توان گفت کهمی االتسؤ

و  اسمت  05/0ش عالی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بیشتر از مقمدار  ساختاری حکمرانی خوب در آموز

کمارایی و   ،رهبمری و ممدیریت   )یعنمی شمفافیت، پاسمخگویی،    های موردنظرهمه مؤلفهمیانگین همچنین 

متوسمط  ، و اهداف و مأموریت( در جامعه موردمطالعمه در حمد   کنترل و نظارت ی،پذیرمسئولیت ،اثربخشی

های ساختاری حکمرانی خوب در دانشمگاه سیسمتان و بلوچسمتان در    کلیه مؤلفهن گفت توانیستند؛ لذا می

 وضعیت مطلوبی قرار ندارند. 

حکمرانی خوب در آموزش عالی در دانشگاه  های ساختاریمؤلفهای نمونهتکنتایج آزمون تی. 1جدول 

 سیستان و بلوچستان

 وضعیت ناداریسطح مع t آماره نمره معیار میانگین تعداد هامؤلفه

 نامطلوب 528/0 290/11 522/0 122/2 181 شفافیت

 نامطلوب 112/0 514/8 118/0 481/2 181 پاسخگویی

 نامطلوب 822/0 011/11 512/0 112/2 181 رهبری و مدیریت

 نامطلوب 425/0 158/11 511/0 110/2 181 کارایی و اثربخشی

 نامطلوب 418/0 105/12 188/0 198/2 181 پذیریمسئولیت

 نامطلوب 251/0 241/11 122/0 189/2 181 کنترل و نظارت

 نامطلوب 125/0 120/19 489/0 102/2 181 موریتأاهداف و م

 

 گيريبحث و نتيجه

یمافتگی  یافتن به توسعهتوسعه الگوی مناسبی جهت دستطرح حاکمیت خوب برای کشورهای درحال     

، بلکمه شمامل   طح کمالن یما یمک حموزه مشمخص نیسمت      و پیشرفت است. حاکمیت خوب تنها خا  س

همای مختلمف نیمز    یاسمی، اقتصمادی و اجتمماعی در الیمه    چون حوزه ممدیریتی، س هم یهای مختلفحوزه

های مختلف همچون بانک جهانی تبیمین شمده   حاکمیت خوب توسط مراجع و سازمان هایشود. مؤلفهمی

هما در  زنگری و انطبماق و بررسمی ایمن شماخص    ه بما اما با توجه به فراگیربودن ایمن مقولمه نیماز بم     ؛است

همای سماختاری حکمرانمی خموب در     های مختلف وجود دارد؛ لذا در ایمن پمژوهش وضمعیت مؤلفمه    بخش
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پمژوهش نشمان   االت بررسمی سمؤ  دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصمل از  

بلوچستان در وضمعیت مطلموبی قمرار     اه سیستان وهای ساختاری حکمرانی خوب در دانشگمؤلفهکه دادند 

همای  عدم وجود وضمعیت مطلموب در رابطمه بما مؤلفمه     دهد که ها نشان می. نتایج حاصل از بررسیندارند

پیچیمدگی برخمی قموانین کمه باعمث      از  ناشمی  ساختاری حکمرانی خوب در دانشگاه سیستان و بلوچستان

عمدم  ریزی در آموزش و پژوهش، نسبتا  نامشخص برای برنامه طرحها می شود، نتفاسیر گوناگون آ تعابیر و

یکمی و ممادی   بودن امکانات فیزکم  عدم جامعیت اهداف، داف مدون در حوزه آموزش و پژوهش،وجود اه

عمدم   گیری،ی دانشگاه جهت تصمیمساؤدقت و سرعت پایین ر اعتماد به نفس، سازمان برای پاسخگویی،

 هما، نادرست فعالیمت ارزیابی  توجهی به رعایت استانداردهای آموزشی،کم و یپذیروجود فرهنگ مسئولیت

صرف زممان و هزینمه    ،گیری میزان تحقق اهداف آموزشی و پژوهشیعدم وجود معیار مناسب جهت اندازه

ت علممی و دانشمجویان از   هشی، آگاهی کم اساتید، اعضمای هیمأ  زیاد جهت انجام اقدامات آموزشی و پژو

هما جهمت تحقمق اهمداف آموزشمی،      و تمدوین نادرسمت وظمایف و مأموریمت    و پژوهشی قوانین آموزشی 

دسمت آممده از پمژوهش حاضمر      درنهایت با توجه به نتایج بمه باشد. یفرهنگی و اداری م پژوهشی، مالی،

های ساختاری حکمرانی خوب در دانشگاه سیستان و بلوچسمتان  منظور ارتقاء سطح مؤلفهپیشنهادات زیر به

 گردد:یارائه م

ت علمی دانشگاه سیستان و بلوچسمتان  اعضای هیأشود که منظور بهبود وضعیت شفافیت پیشنهاد میبه -

 های مشخصی را برای اجرای حکمرانی خوب در برنامه های سازمانی خود بماز دستورکار شفاف و سرفصل

همای نقمدی و   یا و پماداش حوه محاسبه حقوق و مزانارتباط اهداف و عملکرد دانشگاه روشن شود،  نمایند،

 تعیین گردد. نیاز برای انجام وظایف محوله نیز غیرنقدی و نحوه دستیابی به آخرین اطالعات مورد

و پاسخگویی جمامع   اتپیشنهاد ات ونظام انتقادگردد که منظور بهبود وضعیت پاسخگویی پیشنهاد میبه -

 هایی که در تممامی سمطوح  ای تصمیمات و سیاستدانشگاه در ازاندازی شود و مدیران در این دانشگاه راه

 توضیحات الزم را ارائه دهند.   ،کننداتخاذ و اجرا می

خمود را افمزایش   سای دانشگاه اعتماد به نفس تا رؤ الزم استمنظور بهبود وضعیت رهبری و مدیریت به -

اداری و فرهنگمی از   همای آموزشمی، پژوهشمی، ممالی،    ها و اقدامات خود در زمینهگیریدهند و در تصمیم

ری متقابمل جهمت تسمهیم دانمش     محیطی مبتنی بر اعتماد و همکاسرعت و دقت الزم برخوردار باشند و 

 .فراهم کنند مدتهای کوتاهها و موفقیتنفعان و خلق پیروزیبین ذی

لممی و  ت عشود که مدیران، اساتید، اعضای هیأپیشنهاد میپذیری نیز بهبود وضعیت مسئولیتمنظور به -

تما  ای فراهم شود را در میان خود افزایش دهند و همچنین زمینههای تیمی دانشجویان، گرایش به فعالیت
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جهمت بهبمود وضمعیت دانشمگاه و حمل مسمائل و        و در گردنمد پذیری آشنا های مختلف مسئولیتبا جنبه

 . شوندمشکالت تشویق 

انمداز،  تشکیالت دانشگاه در جهت تحقق چشم بهبود وضعیت کارایی و اثربخشی الزم است کهمنظور به -

عمرانمی و   ی، اداری، ممالی، پژوهشم  زم در زمینه تحقق اهمداف آموزشمی،  سازی شده و اقدامات المتناسب

 .  با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت، صورت گیردفرهنگی 

نشمگاه تشمکیل   های تخصصی نظارت در داالزم است کارگروهبهبود وضعیت کنترل و نظارت منظور به -

های تحصمیلی و  گردد تا اقدامات آموزشی و پژوهشی، برنامهشود و استانداردی برای انجام عملیات تعیین 

پذیرش دانشجویان مورد کنترل و نظارت قرار گیرد و با استاندارد انجام عملیات مقایسه گردد و نقاط قوت 

 شود.و ضعف مشخص 

روز، کمه محتواهمای آموزشمی بمه    شمود  توصمیه ممی  ت نیمز  موریم منظور بهبود وضمعیت اهمداف و مأ  به - 

هما  سازمانسایر کفا جهت توسعه مناسبات علمی با مراکز پژوهشی خودو  شوندپرور محور و خالقیتمسأله

ی آموزشی و تحقیقاتی برای هاساختتوسعه امکانات و زیرو دانشگاه،  دناندازی گرد، راهسسات علمیؤو م

و بمر   دهمد خود را در سمرلوحه اهمداف قمرار     نفعانذیمندی معتبر جهانی و رضایتستانداردهای انطباق با ا

های آموزشی و پژوهشی نیز تأکیمد  و بر بهبود زیرساخت های عملیاتی خود را دنبال کنداساس آن سیاست

 .نماید

ایمن   در اینکمه  شود، بما توجمه بمه   مند در زمینه موضوع پژوهش پیشنهاد میدرنهایت به محققان عالقه -

های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی در قطب علمی جنوب شرق کشمور  مؤلفه پژوهش وضعیت

چنین بررسمی  گر بررسی و نتایج مقایسه شود. همهای دیها در دانشگاه، این مؤلفهمورد ارزیابی قرار گرفت

موضموع   عنموان لمف حکمرانمی خموب در آمموزش عمالی بمه      همای مخت لفمه ؤروابط علت و معلولی بمین م 

 شود.های آتی پیشنهاد میپژوهش
 

 منابع
 

 رزیابی(. ا1291محمدداودی، امیرحسین ) ؛قورچیان، نادرقلی رضایی، حسین؛ اجتهادی، مصطفی؛ احمدی

، راهبردی مدیریت مطالعات پاسخگویی. و قابلیت سازمانی استقالل با دانشگاهی خوب حاکمیت وضعیت

29 ،119-202. 
 

 ارائه(. 1299مسعود ) ی، نورمحمد؛ دهقانی،یعقوب اهلل؛ روشن، علیقلی؛، حبیبرزهیساال پورحسن، ریحانه؛

نشریه پژوهش  .حکمرانی خوب در آموزش عالی اثربخش استقرار و سنجیامکان الیه برای الگویی چهار

 .112-142(، 50)14، های آموزشیدر نظام
 



 

 

 

           111 

 

 های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی ارزیابی وضعیت مؤلفه

 
نظام ارتباطی آن در کشورهای از منظر بررسی وضعیت حکمرانی در بخش آموزش  (.1291رجایی، امیر )

 .24-25(، 4)1، ترویجی سیاست نامه علم و فناوری –فصلنامه علمی . جهان
 

مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقای (. الگوی ذینفع1291محمود ) متوسلی،روشن، احمدرضا؛ 

 .100-81 (،12)41، فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی. ت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکیفی
 

 دانشگاهی. حاکمیّت بلوغ گیریاندازه(. 1294محمدحسین؛ محمودی، جعفر؛ ابوالقاسمی، امیر )رونقی، 

 .151-125 (،2)9 ،راهبردی مدیریت اندیشه
 

مطالعمات  سمازی آن در ایمران.   (. حاکمیمت خموب و امکمان پیماده    1281پور، باقر )اهلل؛ عباسرهنورد، فرح

 .28-25(، 55)18، ولمدیریت بهبود و تح
 

. مروری بر نظارت آموزشی اثربخش(. 1291آزرمی، سمیه ) ؛فتحی مقدم، عبداهلل سجادی، سیده اعظم؛

  .41-41 (،1)5، شریه مطالعات آموزشین
 

حکمرانی در  ههای علمی ناظر بر مسئلتحلیل کیفی پژوهشفرا(. 1291مکنون، رضا ) ؛جلیل سلیمی،

 .20-1 (،10)1، تیفصلنامه مدیریت دول. ایران
 

مطالعه شناخت وضعیت موجود (. 1298شفایی یامچلو، طاهره؛ آبیلی، خدایار؛ قراملکی، احدفرامرز )

اساس دیدگاه اعضای هیأت علمی، مطالعه  مسئولیت اجتماعی دانشگاه مبتنی بر الگوی واالیس بر

  .100-81 (،4)8، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران. موردی: دانشگاه تهران
 

توسعه  سرمایه اجتماعی و خوب؛ حکمرانی الگوی(. 1291زاده، سیدجواد )جمعهامام اهلل؛صفریان، روح

  .181-145 (،21)2 ،پژوهیدولت فصلنامه جانبه.همه
 

تا الگوی  حکمرانی خوب از بررسی(. 1291عیوضی، محمدرحیم؛ مرزبان، نازنین؛ صالحی، معصومه )

 .85-55 (،85)21، نامه راهبردفصلر. حکمرانی پایدا
 

شمهروند   شهروندی محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و فرهنگ (.1281)نیا، سیاوش فاطمی

 .59-25 (،1)21، فصلنامه رفاه اجتماعی .فعال
 

Abdel, A. A. (2016). Universities’ Leadership Style in the Light of Governance 

Principles. International Review of Management and Business Research, 5(3), 1-

15. 
 

Åse, G., Peter, M. & Harry, D. (2017). Change in university governance structures 

in continental Europe. Higher Education quarterly, 71(3), 274-289. 
 



 

 

 

     1011، بهار 1، شماره 2دوره حکمرانی و توسعه،  112    

Avram, E., & Avasilcai, S. (2014). Business Performance Measurement in Relation 

to Corporate Social Responsibility: A Conceptual Model Development. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences. 109, 1142-1146. 
 

Bebchuk L., Cohen A. & Wang C. (2013). Learning and the Disappearing 

Association between Governance and Returns. Journal of Financial Economics, 

108(2), 323-348. 
 

Bevir, M. (2013). Governance, A very short introduction. Oxford, UK: Oxford 

University Press, 33-36. 
 

Chan, S. J., & Yang, C. Y. (2018). Governance styles in Taiwanese universities, 

Features and effects. International Journal of Educational Development, 63, 29-35. 
 

CUC (Committee of University Chairs). (2009). Guide for Members of Higher 

Education Governing Bodies in the UK. Bristol: CUC Publication. 
 

David, A. M. (2016). Assessing the research efficiency of higher education 

institutions in Chile: A data envelopment analysis approach. International Journal 

of Educational Management, 30(6), 809-825. 
 

Dennison, J. D. (2006). From a Community College to University: A Personal 

Commentary on the Evolution of an Institution. Canadian Journal of Higher 

Education, 36(2), 107-124. 
 

Dietmar, B. (2013). Changing Governance Models in Higher Education, the Case 

of the New Managerialism. Swiss Political Science Review, 5(3), 1-24. 

 

Feng, Y. (2003). Democracy, Governance and Economic performance; Theory and 

Evidence. Camdridge: MA, MIT press. 84-99.  
 

Giebels, D., Van Buuren, A. & Edelenbos, J. (2012). Ecosystem-Based 

Management in the Wadden Sea: Principles for the Governance of Knowledge. 

Journal of Sea Research, 82, 176-187. 
 

Graham. J, & Plumptre. T. (2013). Governance and Good Governance: 

International and Aboriginal Perspectives, 3-15. 

 

IGOPP (Institute for Governance of Private and Public organizations). (2007). 

Report of the Working Group on University Governance, Montreal. 

 

IUQB (Irish Universities Quality Board). (2007). A Framework for Quality in Irish 

Higher Universities: Concerted Action for Institutional Improvement, Dublin. 
 



 

 

 

           111 

 

 های ساختاری حکمرانی خوب در آموزش عالی ارزیابی وضعیت مؤلفه

 
Kosack, S., Fung, A. (2014). Does transparency improve governance? Annual. 

Review of Political Science, 17(1), 65-87. 

 

Miles, P. C., Michael, P., Grant, M. & Danuse, B. (2018). Higher education: 

exploring productivity over time. Journal of Applied Research in Higher 

Education. 10(4), 534-546. 

 

Moraru, L. (2012). The Romanian Modern University in the Frame of the 

Academic Profession and Governance. Social and Behavioral Sciences, 69, 79-88. 
 

Shattock, M. (2006). Good Governance in Higher Education. Open University 

Press، New York: McGraw-Hill Education. 140-153. 
 

Yacoub, N. (2016). Universities’ Leadership Style in the Light of Governance 

Principles. International Review of Management and Business Research, 5(3), 

1092-1114. 
 

Yáñez, S., Uruburu, Á., Moreno, A. & Lumbreras, J. (2019). The sustainability 

report as an essential tool for the holistic and strategic vision of higher education 

institutions. Journal of Cleaner Production, 207, 57-66. 
 

Yonezawa, A. (2014). The Academic Profession and University Governance 

Participation in Japan: Focusing on the Role of Kyoju-kai. Educational Studies in 

Japan, 8, 19-31. 
 

Yousaf, M., Freeha, I. & Abida, E. (2016). Exploring the impact of good 

governance on citizens' trust in Pakistan. Government Information Quarterly, 

33(1), 200-209. 

 

 

 

 


