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تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی  دانشگاه های علوم 

پزشکی کالن منطقه یک

جواد بخشی1، رضا یوسفی سعید آبادی2*، محمد صالحی3

چکیده

  زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم 

بر کیفیت آموزشی  دانشگاه های علوم پزشکی کالن منطقه یک است.
  روش بررسی: این مطالعه کاربردی با رویکردی مختلط با استفاده از یک رویکرد کیفی و کمی در سال 1399 انجام 
شده است. در بخش کیفی از روش دلفی استفاده شده و در بخش کمی نیز از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده 
است. در بخش کیفی 14 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قانون اشباع انتخاب شدند و از 1851 استاد هیات 
علمی دانشگاه های علوم پزشکی کالن منطقه یک آمایش آموزش عالی بخش سالمت کشور 320 نفر با استفاده از روش 
نمونه گیري تصادفي طبقه بندي شده براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از 
دو پرسشنامه محقق ساخته حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم با 64 سوال در 8 بعدو پرسشنامه 
کیفیت آموزشی صادقی و همکاران )1396( با 53 سوال در 6 بعد استفاده شد. روایی و میزان اعتبار ابزارها توسط اساتید 
راهنما و مشاور تأیید شد و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نیز باالتر از 0/7 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از 

نرم افزار SPSS21 و PLS3.2 استفاده شد. .
  یافته ها: نتایج نشان داد که حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم دارای 8 بعد بین المللی سازی 
دانشگاه، پاسخگویی، چشم انداز دانشگاه، آزادی علمی، کار تیمی، آینده نگری، شفافیت و ساختار دانشگاه است که مهمترین 

بعد آن بین المللی سازی دانشگاه با ضریب 662/0 و مقدار R2 برابر 438/0 است.
  نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تأثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاههای نسل چهارم بر کیفیت آموزشی 

دانشگاه  های علوم پزشکی کالن منطقه یک با ضریب 355/0 مثبت و معنادار می  باشد.

   كلمات كلیدی: حکمرانی خوب، دانشگاه های نسل جهارم، کیفیت آموزشی، منطقه یک

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران.   .1 
 ruosefi@yahoo.com .استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران نویسنده مسئول.2.   .*2

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران.  .3
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مقدمه
رقابت  افزایش  قبیل  از  عواملي  تاثیر  تحت  امروز،  سازمانهاي 
و  خدمات  و  کیفیت  به  نیاز  ناگهاني،  دگرگونیهاي  جهاني، 
دارند  قرار  زیادي  فشارهاي  زیر   ... و  محدود  منابع  وجود 
زمینه علم  در  آمده  پدید  دیگردگرگوني هاي  سوي  از   .)1(
خدمات  فراروي  را  نویني  افق هاي  آنکه  آوري، ضمن  فن  و 
گوناگون گشوده، مسئولیتهاي جدیدي را نیز براي نهاد های 
به  به یک مفهوم  این دگرگونیها  ایجاد نموده است.  آموزشی 
بخش  براي  متفاوت  و  جدید  هاي  نقش  آمدن  پدید  معناي 
عمومي و بطور خاص براي دولت تلقي میشود که در معناي 
جدید، حکمراني خوب دولتي تلقي مي شود )2(. دربسیاري 
ادار  آموزش،  بخش  امور  اداره  افزون بر  جهان  کشورهاي  از 
نهاد متولي آموزش  برعهده  نیز  از حوزه ها  امور برخي دیگر 
است. نظام آموزشي به عنوان رکن اصلي آموزش همه مردم 
جامعه، وظیفه اي بي بدیل در ارائه الگوي مناسب انسان سالم 
اي که سبب  به گونه  دارد،  بر عهده  این شاخصها  آموزش  و 
اشکال  وجود  و  کوتاهي  صورت  در  و  گردد  اخالقي  تکامل 
جامعه  همه  پیکره  بر  ناپذیري  جبران  ضربات  آن  انجام  در 
وارد مي آید و ممکن است هرگز جبران نشود )3( ، یکي از 
از دهه 1980  و در عین حال جدید که  بسیار مهم  مباحث 
به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمراني خوب 
در  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  ویژه  به  مسئله  این  است. 
سیاست  در  مدني  جامعه  سازي  نهادینه  و  استقرار  راستاي 
هاي مربوط به اعطاي کمک ها از جایگاه ویژه اي برخوردار 
شده است. از این رو از دغدغه هاي اصلي کشورهاي در حال 
است.  یافتگي  توسعه  و  توسعه  مسیر  در  گرفتن  قرار  توسعه 
عدم  و  فساد  پاسخگویي،  فقدان  و  فقر  اقتصادي،  رشد  عدم 
کشورها  این  که  است  هایي  چالش  از جمله  قانون  حاکمیت 
آمارهاي  و  توسعه  مطالعات  دیگر  سوي  از  اند.  مواجه  آن  با 
عوامل  مهمترین  از  که  است  آن  بیانگر  جهاني  سازمانهاي 

چنانکه  است.  خوب«  »حکمراني  کشورها،  توسعه  و  رشد 
اند. حکمراني خوب  خوانده  توسعه  بنیان  را  حکمراني خوب 
عبارت است از فرایند تدوین و اجراي خط مشي هاي عمومي 
با  فرهنگي  و  سیاسي  اجتماعي،  اقتصادي،  هاي  زمینه  در 
مشارکت سازمانهاي جامعه مدني و با رعایت اصول شفافیت، 
پاسخگویي و اثربخشي به گونه اي که ضمن برآوردن نیازهاي 
اساسي جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع 

انساني منجر شود ) 4(
با توجه به اهمیت دستیابی به کارآمدی، موفقیت و بهره وری 
که  نمود  مشاهده  می توان  عالی،  آموزش  در  بیشتر  هرچه 
از  برخی  و  توجه گرفته  بیشتر  از جنبه  های سازمانی  برخی 
ابعاد مهم دانشگاهی مغفول مانده و یا فراموشی شده است. به 
همین دلیل، ذینفعان دانشگاه ها در جهت تحقق حقوق خود، 
موضوع حکمرانی را مطرح کرده اند. حکمرانی خوب صرفاً یک 
موضوع درون سازمانی نیست بلکه یک فعالیت پیچیده و برونگر 
را  مهمی  نقش  سیاسی  اجتماعی-  محیط  تعامل  با  که  است 
سازوکارهایی  و  قوانین  بر  دانشگاهی  حکمرانی  می کند.  ایفا 
بر  دانشگاهی  متعدد  ذینفعان  آنها  طریق  از  که  دارد  تأکید 
روی تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می گذارند. در محیط آموزش 
عالی، این نوع حکمرانی به اعمال رسمی و غیررسمی قدرت 
در چارچوب قوانین، سیاست ها و مقرراتی اشاره دارد که بیانگر 
دانشگاهی  مختلف  اندرکاران  دست  مسئولیت های  و  حقوق 
است و این بازیگران متعدد دانشگاهی، تحت لوای قانون با هم 
در تعامل هستند )5(. مفهوم حکمرانی غالباً با صفت خوب یا 
مطلوب  همراه بوده است و حکمرانی خوب واجد ویژگی های 
بر  انسجام است.  اثربخشی و  شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، 
اداره  از  شیوه ای  به  دانشگاه  در  خوب  حکمرانی  اساس  این 
عملکرد،  ویژگی هایی چون شفافیت  که  می شود  گفته  کردن 
اثربخشی  به ذینفعان، مشارکت در تصمیم گیری،  پاسخگویی 

هدف ها و انسجام سازمانی را دارا باشد )6(.
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از طرفی، آموزش عالی ایران در دو دهه گذشته با چالش ها 
کمی  گسترش  است.  شده  مواجه  متعددی  مسائل  و 
تعداد  افزایش  متنوع،  آموزشی  موسسات  کثرت  دانشگاه ها، 
از  بیکار  دانشجویان و گاهاً وجود خیل عظیم دانش آموخته 
با  را  ایران  عالی  آموزش  نظام  جمله چالش هایی هستند که 
لزوم  چالش ها  این  است.  نموده  مواجه  عدیده ای  مشکالت 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی را در نظام آموزش عالی ایران 
منجر شده است و نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی عالی 
ایران منجر شده است و نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی 
خود  فرایندهای  و  کارکردها  اهداف،  رسالت،  ساختار،  در 
نموده است. می توان گفت که با توجه به نقش آموزش عالی 
سرمایه های  مهمترین  بر  آن  اثرگذاری  و  علمی  بالندگی  در 
و  هستند  کشور  انسانی  سرمایه های  همان  که  کشور،  یک 
ایران  اسالمی  جمهوری  چشم انداز  سند  اهداف  همچنین 
نظام مند  تحولی  نیازمند  عالی  آموزش  نظام   ،1404 افق  در 
است. در این شرایط اگر آموزش عالی می خواهد از تغییرات 
از  را  خود  کارآمدی  و  نماند  عقب  محیطی  سریع  و  عظیم 
دست ندهد، بایستی در خود و نظام حاکمیتی خود تغییراتی 
هدفمند و معنادار ایجاد نماید )7(.  بنابراین، کیفیت آموزش 
از  و  است  مرتبط  کیفیت  مفهوم  از  موجود  اندیشه  به  عالی 
لذا  ندارد،  محدودیت  انسانی  خالقیت  و  اندیشه  که  آنجا 
تصور کیفیتی نهایی و کامل از آموزش عالی نیز امکان دفاع 
است  بعدی  چند  و  نسبی  پدیدهای  آموزشی  کیفیت  ندارد. 
دانشجو،  یادگیری  )محتوا،  آموزشی  پدیده های  کیفیت  و 
هیئت  اعضای  مدیران،  مهارت  و  دانش  آموزشی،  فضای 
و  دارد  دانشگاه بستگی  به کیفیت  و غیره(  و کارکنان  علمی 
بهبود کیفیت دانشگاه )اهداف آموزشی، محتوا و سازماندهی 
ارتقای  و  دانشگاه(  سازمان  پویایی  و  آموزش  تحصیلی، 
آن  فرهنگ  یا  دانشگاهی  فضای  در  دانشگاه  عملکرد.  کیفی 
سازمان  نقش  و  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  است.  امکانپذیر 

های آموزشی و دانشگاهی، از جمله سوابق دانشگاه های علوم 
ضروری  کشور،.  پیشرفت  در  آن  گیر  چشم  تاثیر  و  پزشکی 
و  ملی  عزمی  سالمت  عالی  آموزش  مدیریت  حوزه  در  است 
در  جلو  به  رو  حرکت  و  آینده  به  امید  با  بینانه  واقع  نگاه 
مقام  انقالب  دوم  گام  راهبردی  بیانیه  سازی  اجرایی  مسیر 
ابعاد  تمام  در  آموزشی   کیفیت  و  حکمرانی  رهبری  معظم 
برقرار شود. امینی سابق و همکاران )1398( در تبیین نظریه 
مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
با تأکید بر حکمرانی خوب نشان دادند که مسئولیت اجتماعی 
قانونی،  سیاسی،   – اجتماعی  اقتصادی،  بعد  پنج  در  جوانان 
معنوی- اخالقی و نوع دوستی و حکمرانی خوب در پنج بعد 
مشارکت اقتصادی، استقالل و آزادی، عدالت خواهی و مبارزه 
قرار  دولت  اثربخشی  و  کارایی  و  قانون  حاکمیت  فساد،  با 
رویکرد  با  جوانان  اجتماعی  مسئولیت  مدل  همچنین  گرفت. 
انقالبی با تاکید بر حکمرانی خوب، برازش خیلی خوبی داشت 
و در نهایت مدل مسئولیت اجتماعی جوانان با رویکرد انقالبی 
باقری   .)7( شد  ارائه  و  طراحی  خوب  حکمرانی  بر  تاکید  با 
حکمرانی  آسیب شناسی  هدف  با   )1397( احمدی  و  مقدم 
انسجام  فقدان  که  دادند  نشان  ایران  عالی  آموزش  نظام  در 
سیاستگذاری  در  ساختاری  موانع  افقی،  و  عمودی  بخشی 
آموزش عالی، تقابل حکمرانی درونی و بیرونی و فقدان پایگاه 
اطالعاتی؛ آسیب هایی هستند که حکمرانی آموزش عالی را 
با مشکل مواجه کرده است )2(. رحمانی و همکاران )1397( 
در  درمانگاهی  آموزش  کیفیت  ارزیابی  هدف  با  پژوهشی  در 
و  اساتید  اکثریت  که  دادند  نشان  آموزشی  بیمارستان  یک 
را  درمانگاهی  آموزش  کیفیت  عمومی  پزشکی  دانشجویان 
متوسط ارزیابی نموده اند )8(. محمدی سلیمانی و همکاران 
)1396( با هدف ارائه مدلی برای رتبه بندی کیفیت خدمات 
مدل  کردند  بیان  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  آموزشی 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  آموزشی  خدمات  رتبه بندی 
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کیفیت  ارزیابی  برنامه های  هزینه های  و  زمان  می تواند 
کارگزاران  به  و  دهد  کاهش  را  دانشگاه ها  آموزشی  خدمات 
با کیفیت یاری نماید )9(. یعقوبی  ارائه خدمات آموزشی  در 
آموزشی  خدمات  کیفیت  بررسی  در   )1396( همکاران  و 
عنوان  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  دیدگاه  از 
از  پزشکی  علوم  مختلف  رشته های  دانشجویان  که  کردند 
دارند  کمی  بسیار  رضایت  شده  ارائه  آموزش های  کیفیت 
وضعیت  در  آموزشی  خدمات  کیفیت  بین  زیادی  فاصله  و 
وایز   .)10( شد  مشاهده  مطلوب  وضعیت  به  نسبت  موجود 
و  حکمرانی  هدف  که  کردند  عنوان   )2020( همکاران  و 
بومی  رهبران  توانمندسازی  عالی  آموزش  بومی  حاکمیت 
برای ایجاد تأثیر مثبت در آموزش عالی و کمک به آموزش 
بومی  جوامع  و  دانشجویان  برای  باال  کیفیت  با  پژوهش  و 
با  ای  مطالعه  در   )2020( همکاران  و  مارویاما   .)11( بود 
که  کردند  عنوان  پایدار  حکمرانی  بذرهای  پرورش  عنوان 
،سهمی  عمومی  های  سیاست  نظر  از  برزیل  های  نوآوری 
توسعه  ادغام  در  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  در 
تحقیقی  در   )2020( همکاران  و  موشین   .)12( دارد  پایدار 
تدریس  کیفیت   ، دانشگاه  خوب  حاکمیت  که  کردند  عنوان 
بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  یادگیری،  امکانات  و  استادان 
شده  انجام  پژوهش های   .)13( دارد  دانشجویان  رضایت 
بر  اغلب  عالی،  آموزش  در  حکمرانی  زمینه  در  امروز  به  تا 

با حکمرانی و حکمرانی آموزش عالی  مباحث نظری مرتبط 
متمرکز بوده و تالش داشته تا چالش ها، عوامل زمینه ساز 
اما باید گفت که  و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار دهد. 
زیست جهان دانشگاه، تغییر کرده است و باوجود مشکالت، 
موانع و مخالفت با تحوالت اخیر، دانشگاهیان باید در مسیر 
دوباره  دانشگاه ها،  تعامالت  دامنه  و  شکل  درباره  پیشرفت، 
به  پژوهش،  این  در  بنابراین  بپردازند.  گفتمان  و  بحث  به 
دنبال بررسی تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه 
بر کیفیت آموزشی در دانشگاه های علوم  های نسل چهارم  

پزشکی کالن منطقه یک هستیم.

روش تحقیق
رویکرد  با  که  است  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش  
در  شد.  انجام  اکتشافی  طرح  با  کمی(  و  )کیفی  آمیخته 
به  چون  کمی  رویکرد  در  و  دلفی  روش  از  کیفی  رویکرد 
نوع  از  توصیفی  روش  از  پرداخته،  موجود  وضعیت  بررسی 
دو  از  مطالعه  مورد  آماری  جامعه  و  شد  استفاده  پیمایشی 
دانشگاه های  اساتید  کیفی:  بخش  است.  شده  تشکیل  گروه 
تحصیلی  مدرک  دارای  که  یک  منطقه  کالن  پزشکی  علوم 
دکتری، سابقه تدریس باالی 10 سال و مرتبه علمی دانشیار 
قرار  مورد شناسایی  آنان  از  نفر   25 تعداد  به  بودند  باالتر  و 

گرفته و در بخش کیفی از نظرات آنان استفاده شد. 

جدول 1. تعداد جامعه و نمونه آماری به تفکیک دانشگاه

 درصد  نمونه جامعه دانشگاه
19/ 45 62 360 بابل  

11/ 08 35 205 سمنان  
7/ 02 22 130 شاهرود   
16/ 64 53 308 گلستان  
23/ 93 77 443 گیالن   

21/ 88 70 405 مازندران   
 100 320 1851 جمع 
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نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  بخش  این  در  گیری  نمونه 
هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 14 نفر به 
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بخش کمی: اساتید هیات 
آمایش  یک  منطقه  کالن  پزشکی  علوم  دانشگاه های  علمی 
آموزش عالی بخش سالمت کشور به تعداد 1851 نفر  که در 
بخش کمی از نظرات آنان استفاده شد.در این بخش بر اساس 
فرمول کوکران در سطح اطمینان %95 و خطاي اندازه گیري 
α=5%، تعداد 320 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 

نمونه  عنوان  به   1 جدول  شرح  به  دانشگاهی  واحد  براساس 
آماری انتخاب شدند. 

با  مصاحبه شوندگان  مصاحبه،  جلسه  هر  در  کیفی  بخش  در 
 45 مصاحبه  هر  زمان  میانگین  شدند.  آشنا  مصاحبه  اهداف 
دقیقه و نکات کلیدی هر مصاحبه توسط مصاحبه گر یادداشت 
ارایه  در  مصاحبه  نحوه  تاثیر  کاهش  منظور  به  شد.  برداری 
انجام  پژوهشگر  شخص  توسط  مصاحبه ها  تمامی  اطالعات، 
خبرگان  پرسش نامه   تولید  کیفی،  بخش  نتیجه  پذیرفت. 
با 64  نسل چهارم  دانشگاه  توسعه  رویکرد  با  حکمرانی خوب 
محقق  پرسشنامه  دو  از  نیز  کمی  بخش  در  می باشد.  سوال 
ساخته حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه ه نسل چهارم 
علمی، شفافیت،  »آزادی  بعد   8 و  دارای  64سوال  دارای  که 
دانشگاه،  سازی  المللی  بین  آینده نگری،  دانشگاه،  چشم انداز 
ساختار دانشگاه، کار تیمی و پاسخگویی« می باشد که در طیف 
5 گزینه ای لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( 
 )1396( همکاران  و  صادقی  آموزشی  کیفیت  پرسش نامه  و 
)14( که دارای 53 سوال و 6 بعد »طراحی برنامه درسی، اجرا 
زیرساخت ها  آن،  اشاعه  و  پژوهش  درسی،  برنامه  ارزشیابی  و 
و  یادگیرنده و سازمان  پیشرفت  از  یادگیری، حمایت  منابع  و 
مدیریت« و 12 مولفه »اهداف، محتوا و فرایند، اجرای عملیاتی، 
زیرساخت های  پژوهش،  اشاعه  پژوهش،  ارزشیابی،  و  سنجش 
کالبدی  و آموزشی، منابع انسانی، کارایی سیستم، فعالیت های 

مدیریت  و  درونی  هماهنگی  مشاوره ای،  و  فرهنگی  اجتماعی، 
لیکرت  و کیفیت مدیریت« می باشد که در طیف 5 گزینه ای 
)خیلی کم، کم، متوسط، خیلی زیاد، زیاد استفاده گردید. در 
آمار  روش های  از  داده ها،  تحلیل  و  تجزیه  برای  کمی  بخش 
معیار،  انحراف  میانگین،  فراوانی،  درصد  )فراوانی،  توصیفی 
نمودار و جدول( و استنباطی جهت بررسی نرمال بودن توزیع 
بررسی  برای  و  اسمیرنوف  کولموگروف-  آزمون  از  داده ها 
سوال های پژوهش از آزمون های    تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل 
عاملی تاییدی و معادالت ساختاری استفاده شده است. تجزیه 
  PLS و SPSS21 افزارهای با استفاده از نرم  و تحلیل داده ها 

انجام گرفت.

یافته های تحقیق
در زمینه یافته های تحقیق باید عنوان کرد که در بخش کیفی 
زیر  حائزموارد  شناختی  جمعیت  اطالعات  لحاظ  به  تحقیق 

بودند: 
64/2 درصد از خبرگان را مردان و 35/8 درصد را زنان تشکیل 
دادند. 21.4 درصد از نمونه آماری در گروه سنی کمتر از 45 
سال، 21.4 درصد در گروه سنی 45 تا 50 سال و 57.2 درصد 

در گروه سنی باالی 50 سال قرار دارند.
در خصوص یافته های توصیفی تحقیق پیرامون اطالعات افراد 
میان  که از  گفت  باید  تحقیق  کمی  بخش  در  کننده  شرکت 
جامعه آماری شرکت کننده در پژوهش، تعداد 41.8 درصد از 
نمونه آماری را زنان و 58.2 درصد را مردان تشکیل می  دهند. 
سال،   40 از  کمتر  سنی  گروه  در  آماری  نمونه  از  درصد   10
61.25 درصد در گروه سنی 40 تا 50 سال و 24.40 درصد 
در گروه سنی باالی 50 سال قرار دارند. 17.8 درصد از نمونه 
آماری دارای سابقه کاری کمتر از 10 سال، 57.8 درصد دارای 
باالی 20  کاری  سابقه  دارای  و 24.4 درصد  تا 20 سال   10
 53.1 مربی،  را  آماری  نمونه  از  درصد   14 می  باشند.   سال 



4 
ره

ما
 ش

 -
 29

ره 
دو

 -
13

99
ن 

ستا
زم

4 
ره

ما
 ش

 -
 29

ره 
دو

 -
13

99
ن 

ستا
زم

289
جواد بخشی و همکاران تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های.... 

استاد  را  و 9.5 درصد  دانشیار  استادیار،  23.4 درصد  درصد 
درصد  باالترین  دارای  دانشیاری  سطح  و  می  دهند.  تشکیل 
از  داده  ها  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  جهت  است.  فراوانی 
در  آن  نتایج  که  شد  استفاده  کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون 

جدول 2 ارائه شده است.
H0 : .داده  ها از توزیع نرمال پیروی می  کنند

H1 : .داده  ها از توزیع نرمال پیروی نمی  کنند
 %95 اطمینان  سطح  در  چون   2 جدول  داده  های  براساس 
برای  معناداری  سطح   ،α =5% اندازه  گیري  خطاي  و 
متغیرهای پژوهشsig>0/05  محاسبه شد، یعنی برای متغیر  
حکمرانی خوب )1.425(  کیفیت آموزشی )1.115(  باالتر از 
سطح معنا داری محاسبه شد، لذا توزیع داده ها نرمال است 
و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، استفاده از آزمون 
 3 جدول    در  ادامه  است. در  مجاز  پارامتریک  آماری  های 

مؤلفه  های  و  ابعاد  از  یک  هر  تائیدی  عاملی  تحلیل  بررسی 
آن انجام شد.

نتایج تحلیل عاملی تاییدی مندرج در جدول 3 نشان می  دهند 
که:

ابعاد  همه  برای   t-value مقادیر   99% اطمینان  سطح  در   -
بازه  ی  )2/58، 2/58- پرسشنامه حکمرانی خوب در خارج 

ابعاد در سطح  برای همه    R2مقادیر  ، دارند. همچنین  قرار   )
متوسط می  باشد و براساس ضرایب استاندارد بین حکمرانی 
 ،)0/573( شفافیت   ،)0/627( علمی   آزادی  ابعاد   با  خوب  
بین   ،)0/606( نگری  آینده   ، دانشگاه )0/598(  انداز  چشم 
المللی سازی دانشگاه )0/662(، ساختار دانشگاه )0/551(، کار 
تیمی  )0/641( و پاسخگویی  )0/610( برقرار است، لذا بین 
متغیر حکمرانی خوب با همه  ابعاد آن  رابطه مثبت و معناداری 

وجود دارد. 

جدول2. تجزیه و تحلیل نرمال بودن توزیع داده  ها
 کیفیت آموزشی  حکمرانی خوب  

 320 320 تعداد  

Normal Parametersa,b 
 3.5857 3.7158 میانگین

 0.62798 0.47268 انحراف معیار 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.425 1.115 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.034 0.166 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

جدول 3.  نتایج حاصل از یافته  های تحلیل عاملی تاییدی
 2R ضریب استاندارد  t-value مؤلفه  متغیر

 حکمرانی خوب 

ی علم  يآزاد  94.552 0.627 0.393 
ت یشفاف   80.342 0.573 0.328 

انداز دانشگاه  چشم  71.962 0.598 0.358 
ي نگر ندهیآ  88.753 0.606 0.368 

دانشگاه ي ساز ی الملل نیب  104.486 0.662 0.438 
دانشگاه  ساختار  79.366 0.551 0.304 
یمیت کار  100.060 0.641 0.411 

 0.372 0.610 75.469 یی پاسخگو
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بر اساس ضرایب R2 بیشترین مقدار به بعد بین المللی سازی 
دانشگاه با مقدار )0/438( و کمترین مقدار نیز به بعد ساختار 
اثرگذاری  میزان  است.   مربوط   )0/304( مقدار  با  دانشگاه 
چهارم  نسل  های  دانشگاه  توسعه  رویکرد  با  خوب  حکمرانی 
منطقه  کالن  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  آموزشی  کیفیت  بر 
روابط  براساس  متعادل  و  یکپارچه  الگوی  ارائه  همراه  به  یک 
در  که  شد  محاسبه   pls افزار  نرم  از  استفاده  با  متغیرها  بین 

نمودارهای 1 و 2 و جدول 4 ارائه شده است.
برون  زا  مکنون  متغیر  بین  مسیر  تحلیل  نتایج  به  توجه  با 
)کیفیت  درون  زا  مکنون  متغیر  با  خوب(  )حکمرانی 
برقرار   0/355 عاملی  بار  مسیر،  ضرایب  براساس  آموزشی(، 
اینکه مقدار  )t-value )5.827 در  به دلیل  است، همچنین 
اطمینان  سطح  در  دارد  قرار   )-2/58 و   2/58( بازه    خارج 
معنی  دار  آموزشی  کیفیت  بر  خوب  حکمرانی  تاثیر    99%

حکمرانی  تاثیر  که  گرفت  نتیجه  می  توان  لذا  است.  شده 
کالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  های  آموزشی  کیفیت  بر  خوب 

منطقه یک مثبت و معنادار می  باشد. 
بحث 

براساس نتایج حاصل از پرسشنامه حکمرانی خوب مشخص شد 
که پرسشنامه دارای  64سوال و 8 بعد »آزادی علمی، شفافیت، 
دانشگاه،  سازی  المللی  بین  آینده نگری،  دانشگاه،  چشم انداز 
ساختار دانشگاه، کار تیمی و پاسخگویی« می باشد. نتایج حاصل 
با نتایج پژوهشهای )3(، )11( ، )4(، )15( و )16( از حیث ابعاد 
و  تیمی  کار  دانشگاه،  مطروحه  در خصوص شفافیت، ساختار 
پژوهش  نتایج  که  داشت  اذعان  باید  همراستاست.  پاسخگویی 
حاضر از حیث ابعاد با نتایج تحقیق  )17( پیرامون بین المللی 
سازی، ساختار دانشگاه در کالس جهانی و چشم انداز دانشگاه در 
جذب دانشجویان فرا ملی در جهت بستر سازی مناسب  همسو 
است. در مقوله کار تیمی به عنوان یکی از ابعاد مهم حکمرانی 
خوب نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق )18( از حیث اهمیت 
میان  در  روحیه  پرورش  و  اخالق  ایجاد  و  رشد  در  تیمی  کار 
دانشجویان و نهایتا رسیدن به آرمان حکمرانی خوب همسو است. 

 

نمودار 1. مدل ساختاری رابطه بین حکمرانی خوب و كیفیت آموزشی در حالت تخمین استاندارد مسیر
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در میان ابعاد مختلف پرسشنامه حکمرانی خوب باید ذکر کرد 
که که بعد " بین المللی سازی دانشگاه " با میانگین رتبه ای 
پیرامون  نتایج  این  با  . همسو  داراست  را  رتبه  باالترین   5.89
ابعاد پرسشنامه از حیث اهمیت ، تحقیقات )17( و )19(  نیز 
الزام و حرکت به سوی یک سیستم آموزش عالی بین المللی در 
کالس جهانی با دانشجویان فرا ملی را اصلی مهم بر می شمرد 
و بر این عقیده اند که سیاست های حاکمیتی و حکمرانی بر 
دانشجویان بین المللی باید بخش آموزش عالی را تسهیل کند 
تا بتواند بستر بین المللی سازی موثر و تأثیرگذاری در دانشگاه 

را ایجاد کند. از منظر توجه به پاسخگویی به عنوان بعد دوم 
با  نتایج تحقیق حاضر  حائز اهمیت در مقوله حکمرانی خوب 
نتایج تحقیقات )20(، )3( و )15( همراستاست و توجه به این 
نکته شده است که یکی از عوامل حکمرانی خوب احراز مقوله 
اجتماعی،  از بحث سیاسی،  اعم  آن  ابعاد  تمام  در  پاسخگویی 

اقتصادی و اداری است. 

نتیجه گیری
از آنجایی که حکمرانی یکی از مهم ترین جنبه های آموزش 

 

نمودار 2. مدل ساختاری تاثیر حکمرانی خوب بر كیفیت آموزشی در حالت معنی داری ضریب مسیر

جدول 4. نتایج حاصل از یافته  های تحلیل مسیر

 ضریب استاندارد  نمونه میانگین tآماره   سطح معنی داري  SD متغیرها

 0.355 0.847 5.827 0.000 0.037 تاثیر حکمرانی خوب بر کیفیت آموزشی 
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عالی است و تأثیر زیادی بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
قرار  تغییرات  این  تأثیر  تحت  مالحظه ای  قابل  به طور  دارد، 
گرفته است. در بسیاری از کشورها حکمرانی آموزش عالی به 
حاضر  پژوهش  است.  شده  تبدیل  اصلی  اولویت های  از  یکی 
در راستای شناسایی ابعاد حکمرانی خوب بر کیفیت آموزشی 
دانشگاه های علوم پزشکی کالن منطقه )دانشگاه هاي مازندران، 
گیالن، گلستان، بابل، سمنان و شاهرود(، و ایجاد آگاهی نسبی 
آموزشی  کیفیت  بر  خوب  حکمرانی  مدل  ارائه  و  مفهوم  از 
دانشگاه ها انجام شد. شناسایی موانع و عوامل تسهیل کننده و 
همچنین انجام برنامه ریزی های کوتاه مدت در دانشگاه، براساس 
در  پژوهش  اصلی  مولفه های  ارتقاء  جهت  پژوهش  یافته های 
مدیران  و  مسئولین  به  کمک  و  سالمت  عالی  آموزش  مراکز 
کالن منطقه یک آمایش آموزش عالی بخش سالمت  مراکز 
ارتقاء  جهت  بلندمدت  استراتژی های  تدوین  برای  کشور، 
عالی  آموزش  مراکز  در  آموزشی  کیفیت  بر  خوب  حکمرانی 
حیث  از  است.   پژوهش  این  کاربردی  پیامدهای  از  سالمت 
توجه به مقوله های مدیریتی و راهبردی و رهبری و در کالمی 
جامع تر از حیث حکمرانی و ارائه خدمات با کیفیت آموزشی در 

زمینه های ارتقاء سطح تحصیالت اساتید و از منظر مدیریتی و 
تصمیم گیری های کالن آموزشی، تاثیر عناصر اداری، اجتماعی 
که از مولفه های حکمرانی خوب به حساب می آیند  در باب 
پرورش مدیران و تصمیم گیران تراز و اساتید پاسخگو و فراهم 
و رشد کیفی  توسعه  امکانات الزم در جهت  و  کردن ساختار 
مراکز آموزشی،  لذا پیشنهاد می شود که کلیه ابعاد شناسایی 
شده برای ذینفعان و مسئولین دانشگاهی تبیین و تشریح شود. 
کیفیت  و  خوب   حکمرانی  شده  تبیین  شاخص های  عملکرد 
ارزیابی گردد. شاخص های  و  دانشگاهیان رصد  برای  آموزشی 
شناسایی شده برای دانشگاهیان جهت دستیابی به اهداف مورد 

نظر تبیین گردد.

تشکر و قدردانی 
پژوهشگران وظیفه خود میدانند از تمامی اعضای هیات علمی 
که با صبر و حوصله فراوان در زمینه تکمیل پرسشنامه های 
به  را  اند، کمال تشکر و قدردانی  این پژوهش همکاری کرده 

عمل آورد.
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The Effect of Good Governance with The Development Approach of 

Fourth Generation Universities on the Educational Quality of Macro 

Medical Universities in Region One

Javad Bakhshi1, Reza Yousefi Saeedabadi2 *, Mohammad Salehi3

Abstract
Background and objective: The general objective of the present study was to evaluate the impact of good 

governance with fourth-generation university development approach on the educational quality in macro medical 
universities of region 1.

Methods and Materials: This applied study was conducted with a mixed approach using a qualitative and 
quantitative approach in 2020. In the qualitative section, the Delphi method was used, and in quantitative 
part, the descriptive survey method was applied. In the qualitative section, the statistical population 
consisted of 14 people who were selected by purposive sampling method based on saturation law, and 1851 
faculty members of macro-medical universities in region one were in the quantitative section of whom 320 
were selected as a sample using stratified random sampling method based on Cochran’s formula. In order 
to collect the data, three questionnaires on good governance with the development approach of fourth-
generation universities with 64 questions in 8 dimensions and Sadeghi et al.’s (2015) educational quality 
questionnaire with 53 questions in 6 dimensions were used. The face and content validity of the tools were 
approved by the supervisor and the consultant and the composite reliability and Cronbach’s alpha were 
calculated above 0.7. The SPSS21 and PLS3.2 software were used to analyze the data.

Results: The results showed that good governance with the development approach of fourth generation 
universities had 8 dimensions of university internationalization, accountability, university vision, academic 
freedom, teamwork, foresight, transparency and university structure, the most important dimension of which was 
the internationalization of the university. The path coefficient was 0.662 and the value of R2 was equal to 0.438.

Conclusion: The results showed that the impact of good governance with the development approach of fourth 
generation universities on educational quality with coefficients of 0.355 was positive and significant.
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