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Abstract 
Participatory governance in higher education is one of the approaches that has been 
presented to the management of the academic institution by focusing on participation 
and involvement of all stakeholders in matters of oversight. This study was conducted 
to explore the components of the implementation process and the realization of 
participatory governance in higher education institutions. The present research is 
qualitative and is applied research in the paradigm of interpretivism  and from the point 
of view of pure pose and cross-sectional in terms of research time. The method of data 
analysis was thematic analysis and the participants were professors and experts in the 
field of governance and higher education who were purposefully selected and after 
theoretical saturation reached 14 people. Data collection was done through semi-
structured interviews. According to the coding and the included categories, the research 
findings show that four stages can be envisaged for the implementation and realization 
of participatory governance in higher education institutions:1-awareness and awareness 
stage.2-evaluation.3-improvement.4-care and maintenance. The results show that the 
realization of participatory governance, given the current situation of higher education 
institutions and benefits this style of governance brings to improve their efficiency and 
effectiveness, will be important step to increase higher education success in the country. 
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  الیع آموزش مؤسسات در مشارکتی حکمرانی تحقق و اجرا مراحل

  حیدر احمدي
 و انیبازرگ فارس،دانشکده خلیج دانشگاه بازرگانی، مدیریت گروه استادیار،

 ایران.بوشهر اقتصاد
  

 حمیدرضا نعمت الهی
 ت،مدیری دانشکده تهران، دولتی،دانشگاه مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوي

 .تهران،ایران
  

 تهران،ایران مدیریت، دانشکده تهران، دانشگاه بازرگانی، مدیریت دکتراي الهه اسدالهی دهکردي

 چکیده
حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازي 

در امور ناظر به اداره مؤسسه آکادمیک ارائه شده است. این پژوهش باهدف اکتشاف  نفعانذيتمامی 
هاي مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزش عالی انجام شده است. پژوهش مؤلفه

حاضر کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردي و از نظر زمان پژوهش 
صان کنندگان در آن اساتید و متخصها تحلیل مضمون بوده و مشارکتوتحلیل دادهعی است. روش تجزیهمقط

 14صورت هدفمند انتخاب شده و بعد از اشباع نظري به تعداد اند که بهحوزه حکمرانی و آموزش عالی بوده
ش نشان هاي پژوهجام شد. یافتهساختاریافته انهاي نیمهها نیز از طریق مصاحبهنفر رسیدند. گردآوري داده

براي مراحل اجرا و تحقق  توانمیهاي احصا شده، گرفته و مقولهبه کدگذاري صورتباتوجه دهد،می
 -2سازي.مرحله آگاهی و آگاه -1حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزش عالی چهار مرحله را متصور شد: 

به دهد که تحقق حکمرانی مشارکتی باتوجهج نشان میمراقبت و نگهداري است. نتای -4بهبود. -3ارزیابی.
شرایط کنونی مؤسسات آموزش عالی و مفادي که این سبک از حکمرانی در جهت ارتقا کارایی و اثربخشی 

 .وفقیت آموزش عالی کشور خواهد بودها به همراه دارد، گامی مهم در جهت افزایش مآن

ــارکت، واژگان کلیدي:  آموزش حکمرانی عالی، آموزش شــارکتی،م حکمرانی حکمرانی، مش
 .عالی

  ahmadi@pgu.ac.ir ∗نویسنده مسئول:
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 مقدمه
اي در علوم اجتماعی است که موضوع آن اداره کارآمد جامعه رشتهحکمرانی مفهومی بین

 1زیهبراي تحقق اهداف جامعه است ( هاتیظرفمندي از همه بازیگران و بهره همهبا مشارکت 
به ساختار و  عالی و دانشگاهیی آموزش حکمران). 2020،و همکاران 2گونزالس، 2018، 

 تیگاه اهمدانش یو خارج یداخل نفعانذي يکه برا یمواجهه با مسائل در گیريند تصمیمیفرا
 . )2016 ،3دگرانول و لهوا( ، اشاره دارددارند

هاي مختلفی در موضوعات و حیطه 4حکمرانی مشارکتی آنمبحث حکمرانی و ذیل 
ت عالی اس آموزشموارد حکمرانی مشارکتی در  نیاگیرد، یکی از قرار می مورداستفاده

از  7شدهیا حکمرانی تسهیم حکمرانی مشارکتی ).1996، 6رودز، 2009، 5لوماکس(
، 2016،  8کوماررویکردهاي جدیدي است که در حوزه آموزش عالی مطرح شده است (

 ). 2018 ،9ساساا
اس آن که بر اسشود میگفته  یبه مجموعه اقدامات عالی آموزشدر  حکمرانی مشارکتی

مربوط به عملکرد مؤسسه خود  يهاگیريدر تصمیم و دانشجویان و کارمندان دیاسات
مشاهده شده در  يهاشباهت رغمیعل). 2020، 11آفراسیو،102015میشل، کنند (میمشارکت 

مشخص  يمفهوم معنا نیاصطلاح، ا نیمختلف ا فیحکمرانی مشارکتی در تعار اتیخصوص
 یعاجتما ی،فرهنگ نهیتفاوت در زم لیبه دل نی. ا)2021و همکاران،  12ریاورما( ندارد یو شفاف

. در این نوع )2020،  14ینالی؛ سوگووتو و ر 2020،  13لدزیچا( جوامع مختلف است
، علمیگیري در برخی موارد به اعضاي هیئتحکمرانی ممکن است که قدرت تصمیم

1 Hayes 
2 Gonzalez 
3 Walle & Groeneveld 
4 Shared governance 
5 Lomax 
6 Rhodes 
7 Shared governance  
8 Kumar 
9 Asesa 
10 Michelle 
11 Ofrasio 
12 Overmyer 
13 Childs 
14 Soegoto & Rinaldy 
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). 2010، 2نیلیکر،2020 ،1لتونی، همسچریو، ف(براردکارکنان و دانشجویان تفویض شود 
، 3انکمپ، پالمر و استرل( پذیريیی، مسئولیتکارااثربخشی،  توانمیخلاصه  صورتبه

2019( ، 
قضاوت )، 2021و همکاران،  5هولت( ، عینی بودن4یطرفیب ي،سازتیظرفپاسخگویی، 

اهداف  را از 7توانمندسازي کلانبندي و پذیري، شفافیت، زمان، تعهد، واکنش6تیفیباک
سرکار دلیپ و نهادهاي آموزشی و پژوهشی دانست ( مؤسساتحکمرانی مشارکتی در 

 ). 2004، 9 یآنتون، 2006، 8کومار
هاي ها و ... با مسائل و چالشها، پژوهشگاهآموزشی و پژوهشی از قبیل دانشگاه مؤسسات

رو هستند استراتژیک در شرایط متغیر امروزي روبهریزي مختلف مالی و آشفتگی در برنامه
گیري در نحوه تصمیم رونیازا). 2021و همکاران،  11؛ زنگ 2021و همکاران،  10يو(

 نفعانيذهاي آموزشی و پژوهشی به یک مسئله تبدیل شده است و لازم است به انواع محیط
 ،13دي بوي، 2010، 12یو نهادینه کردن روند دموکراتیک در این زمینه توجه شود (هین

 ). 2018، 14انیو دور ایربکا کورنل ،2015
راردو، ب(روبرو است  زیاديعملی هاي شارکتی در محیط دانشگاهی با چالشحکمرانی م

 یو پژوهش یآموزش تیو مأمور دهیچی، ساختار پحالنیباا). 2020، لتونی، همریسچف
عد مست یطیها را به محسازمان نیدر آنها، ا ییایو ضرورت وجود پو یمؤسسات آموزش عال

 .)2014همکاران، و  15زاده شوریده آتش( کرده استتبدیل  آنو نیاز به مشارکت  يبرا

1 Berardo, Fischer & Hamilton 
2 Crellin 
3 Kemp, Palmer, Strelan 
4 neutrality 
5 Howlett 
6 quality judgement 
7 overall empowerment 
8 Sarkar Dilip Kumar 
9 Anthony 
10 Wei 
11 Zeng 
12 Heaney 
13 DeBoy 
14 Rebecca M. L. Curnalia & Dorian Mermer 
15  Atashzadeh-Shoorideh  
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اطانه باشد خردمندانه و محت صورتبهباید بدانیم که کاربست آن در عرصه عملیاتی بایستی 
 تا با کمترین آسیب و چالش بیشترین فواید و بازده را براي سازمان داشته باشد. 

 تیریاغلب با مد و ستیشناخته شده ن یخوب، مفهوم حکمرانی مشارکتی بهرانیدر ا
 هدگایی از دبا حکمرانی مشارکتدررابطه ی نیزمطالعات کم شود ومیاشتباه گرفته  یمشارکت

ش معمول در آموز یمراتبخاطر ساختار سلسلهبه از طرفیانجام شده است.  یآموزش هاينهاد
ها و بازارگرایی جدیدي که مؤسسات اشکال سنتی حکمرانی دانشگاهو البته  ی ایرانعال

اي آموزش عالی در تلاش براي ادامه حیات خود در عرصه آموزش عالی به طور فزاینده
 جادیگ و افرهن رییرا بر آن داشته تا به دنبال تغی آموزشها و جوامع نشگاه، دااندکردهاتخاذ 

 .و مشارکت باشند يهمکار يخلاقانه برا هايفرصت
 مؤسسات درتوضیحات داده شده و ضرورت اجراي حکمرانی مشارکتی  بهباتوجه 

 بهاتوجهبو از سویی دیگر  سوکاز یآن، استفاده از مزایا و مفاد  منظوربهآموزش عالی کشور 
که اعضا را در  آموزش عالی مؤسساتدر  آنسردرگمی و عدم ذهنیت واحد در اجراي 

 ودرمون ، 2016،  1مک گوان و گود( کندمیدچار مشکل  آنرسیدن به اهداف حاصل از 
و تحقق  بررسی این مسئله که مراحل اجرا باهدفپژوهش حاضر  )،2020 ،2داگماك

و مراحل از چه  راهکارهاعالی چه هست و این  آموزش در مؤسساتحکمرانی مشارکتی 
هایی را ار، راهکسؤالتا با پاسخگویی به این  آمدهه وجود ت؟ بیی تشکیل شده اسهامؤلفه

 .عالی روشن ارائه دهد آموزشها براي مدیران و افراد دخیل در براي این مسئله

 نظري پژوهش پیشینه
 آنی حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی و تاریخچه شناسمفهوم

،حکمرانی 4خوب،حکمرانی 3انواع متعدد حکمرانی مانند حکمرانی شرکتی بهباتوجه 
، و در نهایت حکمرانی مشارکتی 7،حکمرانی جهانی6،حکمرانی چندسطحی5دیجیتال

از  صحبت توانمی یهنگام .ي مختلف حائز اهمیت استهانهیزمدر  هاآن استفاده از هریک

1 McGowan & Goode 
2 Dermon & Dagmak 
3 Corporate governance 
4 Good Governance 
5 Digital  governance 
6 Multilevel governance 
7 Global governance 

                                                           



 1401 پاییز|  105شماره |  31سال | بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 108
 

، شامل: مشارکت یمشارکت یاز چهار اصل از حکمران یکیکرد که  یمشارکت یحکمران
شود  جادیا نفعانذيبین  در تیو مالک ، عدالت)1384 ،یسالار زره ،یهی(فق ییپاسخگو

 ). 1391، انیحجارپور، ، قلیپور عزتحجاریان، (
انجمن  1966شروع بحث با بیانیه سال ، عالی آموزشدر مبحث حکمرانی مشارکتی و 

 ).2005، وکبهی. باکان و بو2015  ن،یدان و و لور،یتبوده است (1اساتید دانشگاهی آمریکا
و  انیدانشجو ،علمیهیئت ياعضا ران،ی، مدامنائتیه يمطرح شد که اعضا یمفهوم زمان نیا

 ياه مرحلهب کایمتحده آمر الاتیا يهاها و دانشکدهکه کالج دندیباور رس نیافراد بر ا ریسا
). خلاصه 2009لوماکس، ، 1996، 3(رودز هستند 2شده میتسه تیکه خواستار مسئول دندیرس

استار اند که خوهاي آمریکا به این مرحله رسیدهها و دانشگاهاین بیانیه این بود که کالج
پرهوده، ، 2010، نیلیکر، 2019، 4ریمک گوامسئولیت مناسب و اقدام مشترك هستند (

 يهمکار نهیرا در زم لیدر هاروارد برنامه و يمدرسه کند .)2019 ، 5یسچلل و نکلریو
 يهااز کنفرانس یمال تیبا حما وزیراکیدر دانشگاه س 6بیماکسول مدرسه و مشترك

و  نچستریوند (، طرح ابتکار حکمرانی را آغاز کردیو رقابت درس يمورد ه، مطالعیقاتیتحق
 بیترت نی. به هم)2013،  9نانسی و کورلند، 2020،  8داگلاس و همکاران، 2015،  7همکاران

 یانجمن مل،  10انجمن مدیریت بخش عمومی آمریکا مانند يامهم حرفه يهاانجمن
را با  ياژهیجلسات و ، 12دولت یعموم یمل یآکادم،  11ییسرپرستان پرسنل دانشجو

 آفراسیو، ،2017، 13گرسلراند (ایجاد کرده، یمشارکت حکمرانی و آموزش قتحق تیمحور
 :پردازیممیمشارکتی  در جدول زیر به چندین تعریف از حکمرانی. )2020

 

1 American Association of University Professors 
2 shared responsibility 
3 Rhodes 
4 McGuire 
5 Prehoda,Winkler & Schelly 
6 bMaxwell 
7 Winchester  
8 Douglas  
9 Nancy B. Kurland 
10 ASPA 
11 NASPAA 
12 NAPA 
13 Greszler 
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 . تعاریف مهم حکمرانی مشارکتی1جدول 
 تعاریف پژوهشگران
(بجو و 
بجو، 
2016( 

 تیموجب آن ظرفاست که به یاز حکمران ینظام ،یدر مؤسسات آموزش یمشارکت یحکمران
شامل  نهای. ادشویم ضیهستند تفو ماتیتأثیر تصمکه تحت یگیري مؤسسه به کسانتصمیم

 .هستند انی، کارمندان و دانشجویعلمئتیه ي، اعضارانی، مدرهیمدئتیه
روین،  (بن

2010( 
دادن شکل يبرا ی دارندفرصتو  جامعه دانشگاه از امکانات لازم برخوردار هستند ياعضا هیکل

 و به نفع آنها خواهد دهدتأثیر قرار میکه آنها را تحت یماتیبه تصم
(میشل، 

2015( 
ر و کارمندان د دیکه بر اساس آن اساتشود میگفته  یحکمرانی مشارکتی به مجموعه اقدامات

 کنند.میمربوط به عملکرد مؤسسه خود مشارکت  يهايریگمیتصم
 (کوبله،
2019( 

ر بین را د يریپذتیمشترك ، عدالت ، مالکیت و مسئولگیري ساختاري که همکاري ، تصمیم
 .کندمییادگیري دانشگاهی تقویت  کیفیت محیط اساتید و کارکنان در حمایت از ارتقا

(سوانسون، 
2019( 

ات مؤسساست که توسط دولت ( یو اقدامات ندهایشامل فرا یمحدود حکمرانی مشارکت فیتعر
-مشیخطمرحله خاص از روند  کیرا در  یردولتیهاي غو سازمانشود می تی) هداعمومی

 کند.می درگیرشده  نییتع شیبه هدف از پ یابیباهدف دست يگذار

(ابراهام، 
2019( 

حکمرانی مشارکتی الگویی یکپارچه از حکمرانی است که در آن مدیریت ارشد، واحدهاي 
 کیدر مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان) ( دانشگاهی و نمایندگان بازیگران دانشگاهی

 ارتباطات باز، شفاف و همکارانه مبتنی بر اعتماد وجود دارند.

 در آموزش عالی آنبر تحقق  سازنهیزمعوامل و ساختار حکمرانی مشارکتی 
ل مراتبی به حالت مسطح تبدیدر حکمرانی تسهیم شده، ساختار سازمانی از حالت سلسله

سازمان یا واحدهاي اداري و دانشگاهی متمرکز  رأسدیگر قدرت در عبارتشود. بهمی
گیري و اقتدار اداري بین سطوح مختلف و اعضاي مختلف تسهیم نیست بلکه قدرت تصمیم

دیگر عبارت). به1389،کاظمیان، قربانی زاده، رستگار، 1386ی، علیزاده ثان، (الوانیشود می
با حاکم شدن ساختار حکمرانی تسهیم شده بایستی مشارکت، توانمندسازي و رضایت شغلی 

 ساختار حکمرانی مشارکتی ).2021،  2؛ کوه و کان 2021و همکاران،  1احمدارتقا یابد (
رده فراهم ک رانیمد اب يمواز دانشجویی، يهاگروهو  علمیهیئت ياعضا يرا برا یتیموقع

، 2006  ،3(گاي شیفتالدهند  شیگیري افزاتصمیم يندهایاست تا مشارکت خود را در فرا
 . )2020ژائو، 

1 Ahmed 
2 Koh & Kan 
3 Guy-Sheftal 
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نقش  4و دانشجویان 3، کارمندان2وقت، اساتید مدعو و پاره1یی همچون مدیرانهاگروه   
حکمرانی  يندهایدرك فرا يبرا). 2016، 5بجو و بجو( در حکمرانی مشارکتی دارند مهمی

 .)2021،  6امسونیلیو( است بسیار مهم مربوطه گرانیمجموعه باز قیدق ییشناسا مشارکتی،
و مقررات  نیتنها قواننه دی، بادر آموزش عالی آمیز حکمرانی مشارکتیموفقیت ياجرا يبرا

 يه منابع کارشته باشد، بلکسازمانی متناظر وجود دادرون یبانیکننده مشارکت و پشتتسهیل
 دیبا یوجود داشته باشد و آموزش کار گروه رانیارائه شده توسط مد نفعانذي يمناسب برا

ل شام رمجموعهیاز چهار ز عوامل پشتیبان گروه نی. ااشدب رانیهمه پرسنل و مد تیاولو
 ياسب برامنابع من"،  "سازمانی متناظردرون یبانیپشت"،  "کننده مشارکتتسهیل نیقوان"

، 2019  و همکاران، دهیشور شده است (آتش زاده لیتشک "یکار گروه يریادگی"و  "کار
 .)2020، لتونی، همسچریبراردو، ف

سازي اجرا و پیاده بادررابطهصورت خلاصه برخی از نکات مهم در این قسمت به 
آموزشی و پژوهشی بیان شد. حکمرانی مشارکتی اگرچه  مؤسساتحکمرانی مشارکتی در 

ولی مؤسسات آموزشی و پژوهشی  است و تازهي بدیع اهینظراز نظر علمی و تئوریک 
ی باشد. بایستی مبتنی بر حکمرانی مشارکت شانادارهیکی از نهادهاي تخصصی، شیوه  عنوانبه
هادهاي تخصصی همچون رویکرد بوروکراتیک و دستوري در اداره ن گریدعبارتبه

مؤسسات آموزشی و پژوهشی مناسب نیست. در رویکرد حکمرانی مشارکتی بایستی به 
 یو طراح یو خارج ینفعان داخلذي ییشناسااقتضائات و الزامات اجرایی همچون 

ا و هاز افراد، اقدامات، ارزش يامختلف (مجموعه گرانیباز نیب یمشارکت ستمیاکوس
، آموزش و يتوانمندساز قیاز طر یمشارکت یتحقق حکمران يبرا يازستیظرف، )هايفناور
 یطراح، طیاز مح يریو بازخوردگ يرگذاریتأث يابزارها و سازوکارها یو طراح نیتدو

 ندین فراکردن و مشروع ساخت یقانون یی،و پاسخگو تیو مسئول اریاخت ضیتفو يسازوکارها
 توجه ویژه کرد تا در عمل ...ی و و تعامل یمشارکت يساختارها یطراح ،مشارکت در سازمان

1 Administrators 
2 Part-time faculty 
3 Staff 
4 Students 
5 Bejou & Bejou 
6 Williamson 
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ا موفقیت ب توأمسازي و اجراي حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزشی و پژوهشی نیز پیاده
 و کارآمدي باشد.

 پیشینه پژوهش
هاي هایی که به راهکارها و ضرورتترین پژوهشدر این بخش به طور خلاصه برخی از مهم

پایان  شوند. در، معرفی میاندپرداختهي حکمرانی مشارکتی در نظام آموزش عالی سازادهیپ
 شود.هاي پیشین تشریح میتئوریک و نوآوري پژوهش نسبت به پژوهش خلأ

 پیشینه تجربی پژوهش. 2جدول 
 ي پژوهشیهاافتهخلاصه موضوع و ی وشر -ن نویسندگا عنوان مقاله

بررسی سیر تحول 
در نظریات حکمرانی 

نظام آموزش عالی و 
ها جهت دانشگاه

 وريارتقاء بهره

، یسپاس ری، مکریمی
 نجف بیگی

ررسی ب -)1397(
 مطالعات

شامل حداقل  یدانشگاه امعو ج کپارچهی یحکمران
 یحکمران ،کیآکادم یحکمران يدیسه مؤلفه کل

 یو سازمان يادار یو حکمران یمال ایوکار کسب
است و چنانچه به هر سه مؤلفه توجه لازم مبذول 

و جامعه  کپارچهیمطلوب  حکمرانی ،گردد
 خواهد شد جادیا یدانشگاه

حکمرانی 
هاي تراز دانشگاه

جهانی؛ ضرورت یا 
 نیاز

 ياحمدو  قورچیان
 -)1393( ییرضا
 - وصیفیت

 ياکتابخانه

حاکم بودن  یتراز جهان يهادانشگاه يهایژگیو
 نهیکه نهاد دیآمی . به نظراست يفرهنگ ممتاز

ماه  کیروز  کیسازمان کار  کیشدن فرهنگ در 
ها سال یدر ط هادانشگاه نیو ا ستین کسانی ایو 

 .دندیرس يکار و تلاش به برتر
انداز و چشم قیتحق

 تیحاکم هینظر
 یمشارکت

 1سن اوکونیخ
 میک -)2017(

 و، تجربه آموزش عالیی مشارکت تیدر روند حاکم
فس ناعتمادبه و ایجاد ندهایفرا به دنیسرعت بخش

 از الزامان است. نیو مشارکت طرف
 

 

 

 . 2جدول ادامه 

1 Xiaokun Sun 
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 ي پژوهشیهاافتهخلاصه موضوع و ی وشر -ن نویسندگا عنوان مقاله

 دنیبخش تیمشروع
به حکومت مشترك 
در بخش آموزش 

 نیچ یعال

و  1تنگ تنگ
 -)2022همکاران، (
 کمی

 ،يگریاز هر زمان د شیب ن،یچ يهادانشگاه
اند. گرفته شیمشترك را در پ یحکمران يهاوهیش
 ياشتراك، در اجرا ایمشارکت،  زانی، محالنیباا
که  یلآ دهیبا حالت ا سهیدر مقا ،یطورکلبه استیس

بهبود  شتریب دیشده است، با حیها تصردر گفتمان
 .ابدی

: يدرك همکار
 واردکردن حالت

 حاکمیت مشارکتی

و  اسکات داگلاس
 2، همکاران

 میک -)2020(

 افتهیرییتغ يهاهیرو انگرینما ،یمشارکت تیحاکم
در سراسر جهان در  یهاي دولتسازمان

ها است. دولت هااستیس يو اجرا يگذاراستیس
 يراخود ب ییتوانا يهاتیاز محدود شتریب یبا آگاه

 کیکلاس يسازوکارها قیاداره مؤثر از طر
 ن،ییپاهاز بالاب کیو بوروکرات یاسیس يریگمیتصم

 اند.تمرکز کرده یافق يکردهایدر رو شتریب

سازي یکپارچه
 حکمرانی مشارکتی

 خورشیدي براي

 شلیپرهودا، ر یلیام
 یو چلس نکلریو

 -)2019( 3یشل
 میک

) 1: (ي حکمرانی مشارکتیسازادهیپالزامات 
 يفرد يهایژگی) و2، (جودانش يفرد يهایژگیو

) 4و ( جویاندانش ندگانی) سازمان نما3کارکنان، (
 در مورد مشارکت استیفرهنگ و س

آموزش  تیحاکم
و مشارکت  یعال

: دانشگاه کیدموکرات
 کیو فرهنگ دموکرات

 )2011( 4برگان

در  یآموزش عال تیریدر مد انیمشارکت دانشجو
شناسایی عوامل  رونیاکثر کشورها کم است. ازا

، يسازآگاهاین مشارکت مانند: اعتماد،  جادکنندهیا
ضروري  آني دارنگهو سعی در  روندهابهبود 
 .است

حکمرانی ارزیابی 
در مشارکتی 

هاي دولتی دانشگاه
 کنیا

ادنا  يآسسه آموند
 -)2018( 5آلوچ

 میک

 مؤسساتجهت تحقق حکمرانی مشارکتی در 
تعیین نقش بازیگران و ابعاد ذیل ، آموزش عالی

 ضروري است. آنهاهریک از 

1 Tengteng 
2 Scott Douglas et al 
3 Emily Prehoda , Richelle Winkler and Chelsea Schelly 
4 Bergan 
5 Asesa Amondi Edna Aluoch 
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 . 2جدول ادامه 
 ي پژوهشیهاافتهخلاصه موضوع و ی وشر -ن نویسندگا عنوان مقاله

 انیدانشجو دگاهید
با مشارکت دررابطه

 آنها در اداره دانشگاه

 -)2005( 1ماریا
 کمی

مشارکت محدود درك شده منجر به احساس 
 تیثرشد، اک نشجویاندا نیدر ب یتیو نارضا يدیناام

 از مشارکت يدهندگان خواستار سطح بالاترپاسخ
ه در نظر گرفت يریگمیتصم تیهر سه موقع يبرا

 شده در مطالعه بودند.

حکمرانی مشارکتی 
 در آموزش عالی

 2انسل سیکر
 میک -)2008(

: لشام موفق یمشارکت یحکمران جادیا يراه براسه
 و نخبگان ای ی، اجماع عمومکیستماتیس يرهبر

 محدوده قدرت.

حکمرانی  ،یدموکراس
 و دانشگاه مشارکتی

 -)2010( 3هینی
 میک

یري گی وارد فرایند تصمیمعلمئتیهوقتی اعضاي 
شوند، زمان زیادي صرف شده و سرعت می

یابد؛ و این را یکی از گیري کاهش میتصمیم
 هاي اصلی اجراي حکمرانی مشارکتیچالش

 دانند.می

در سطح  خصوصبهي اندکی هاپژوهشموضوع پژوهش حاضر، مقالات و  بادررابطه 
ي حکمرانی است. هامدلداخلی انجام شده است و عموم مقالات در خصوص دیگر 

بر مباحث  غلبزمینۀ حکمرانی در آموزش عالی، ا هاي انجام شده تا به امروز درپژوهش
 نیا يدهاامیپی آن و بررس فیتعارو  یآموزش عال حکمرانـی ومفهوم کلی نظري مرتبط با 

حکمرانی ي دیگر هامدل بررسی به ایاست و  یها و مراکز آموزشدر دانشگاه یحکمران
ها، عوامل داشـته تـا چالش تلاشمتمرکـز بـوده و  مانند حکمرانی خوب)آموزش عـالی (

 قاتیتحق ،انجام شده یبه بررسباتوجه هد.ساز و پیامدهاي آن را مـورد بررسـی قرار دزمینه
خوب و  یمانند حکمران یحکمراني هامرتبط با انواع مدل یخارج يهادر پژوهش یکم

رورت که ض ستانجام شده ا هاو دانشگاه یآن بر نظام آموزش راتیو تأث ی دیجیتالحکمران
 المثعنوانبه سازد،اجراي حکمرانی مشارکتی را در نظام آموزش عالی تا حدودي روشن می

قرار  مورد بررسی یها و مؤسسات آموزشدر دانشگاه هالاو پرت کیالکترون یاثرات حکمران

1 Maria 
2 Chris Ansell 
3 Heaney 
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 یژوهشاما خلأ پ ی.آموزش يهاطمحی درخوب  یحکمران راتیابعاد و تأث یبررس ایو  گرفته
راي ي راهکارهایی جهت اجهامؤلفهو شناسایی  یمشارکت یحکمران نهیزم تحقیقی در نبود

 . شناختاست عالی آموزش مراکز و هادانشگاه بر آن ریتأثموفق این نوع حکمرانی و 
 شی، جهت افزای ایراندر مراکز آموزش ینوع از حکمراناین  اجرا با متناسبراهکارهایی 

پرداخته نشده  آنکه در هیچ پژوهشی داخلی به و دانشگاه  یمؤسسات آموزش يوربهره
هاي کمی از سویی در اکثر مطالعات از روش. کندمیاهمیت این مطالعه را دوچندان است، 

به  مونمض لیوتحلهیتجزاستفاده شده و لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی 
عالی  آموزشمشارکتی در  ي مراحل اجراي حکمرانیهامؤلفهبررسی جامع و کشف 

 شده است.  پرداخته

 روش پژوهش
و از نظر روش تحقیق  کاربردي، از حیث هدف، تفسیريهاي پژوهش جاري از نوع پژوهش

هاي میدانی است. ها، یک پژوهش کیفی و از حیث صبغه پژوهشی جزء پژوهشو نوع داده
 هستند. و آموزش عالیحکمرانی  حوزه و متخصصان اساتیدجامعه آماري پژوهش حاضر، 

گیري هدفمند است. گاهی گیري در پژوهش حاضر از نوع نمونههمچنین، روش نمونه
دست آوریـم، یعنـی افرادي که قادرند  ضرورت دارد که اطلاعات را از افراد خاص به

را  توانند اطلاعـات لازماطلاعات مطلوبی ارائه دهند؛ زیرا یا آنها تنها کسانی هستند که می
 ،1امیلیدهنـد یـا افرادي هستند که با معیار خاص مدنظر پژوهشـگر تناسـب دارنـد (پوپاپ و وب

تکل . پروبوده است افتهیساختارمهیمصاحبه ن در این پژوهش هاي دادهآورجمعروش . )1998
و  گر اجازه سنجشاست که به مصاحبه ياشده باز از قبل تعیین لاتمصاحبه شامل سؤا

عنوان ابزار گردآوري داده با طرح ها بهمصاحبه .احث در طی مصاحبه را دادمب يسازشفاف
 يگذاراشتراكمنظور بهها بهدقیقه انجام شد؛ گاه مصاحبه 90تا  70 نیبازب ییهاپرسش

در صورت تأیید  .شدندیم لیوتعدح و جرحلامقدماتی، تکمیل، اص يهاافتهی
 يترقیتحلیل و بررسی دق ،تا با مرور گفتگوها شودیها ضبط ممصاحبه ،کنندهمشارکت

نامه مقدماتی موافقت .کنندگان انجام شودطرح شده مشارکت يهادگاهینسبت به د
اولیه  مقدماتی و بررسی يهامصاحبه، تحقیقمسئله بر اساس مطالعات مقدماتی،  )پروتکل(

1 Popap and William 
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 کل)(پروت نامهفقتموا يسازییمنظور نهابه .ادبیات نظري تحقیق طراحی گردیده است
 صاحبهم کنندگانمشارکت از سه با اولیهنامه مقدماتی مصاحبه در ابتدا بر اساس موافقت

 نامهافقتموگرفته صورت هايمصاحبه کدگذاري و تحلیل از پس گرفت. صورت مقدماتی
تعیین  4 جدول شرح به علمی خبرگان براي نهایی نامهو موافقت اصلاح اولیه پروتکل یا

هاي پرسش اصلی بود که به اقتضاي پاسخ چهاراین پروتکل شامل  .دیگرد
فرد مذکور انتخاب شده بود  ،کنندگان و گاهی تجارب خاصی که بر اساس آنمشارکت

 هاي مذکور با استفاده از دستگاهتمامی مصاحبه .سؤالات دیگر نیز ذیل آنها طرح گردید
شونده ها توسط پژوهشگر به مصاحبهشدن آنکتوب دیجیتال ضبط و ثبت شده و پس از م

 .جهت تأیید عودت داده شد

 و اساتید مصاحبه با خبرگان علمی )پروتکل(نامه . موافقت3جدول 

 
) شامل 1985( 1ها از چهار معیار گوبـا و لیـنکلناعتبارسنجی یافتهدرپژوهش حاضر براي       

 و کرسول،استفاده شده است (5يریدپذییتأ، 4يریپذنانیاطم، 3يریپذمیتعم،2اعتبارپذیري
، از روش ). براي ارزیابی اعتبارپذیري نیز1985 ،7گوبا و لینکلن از نقل به 2000 ،6میلر

 اریاخت در پـژوهش هايیافته و نتـایج کـه ياگونهبه استفاده شده است، 8بازخور اعضـا
 ارزیابی براي .کردند تأیید را تفسیرها و هایافته صحت آنها و گرفت قرار کنندگانمشارکت

 و پرداخته هاافتهی تفسیر تا گیرينمونه از پژوهش شرح فرایند بـه پژوهشـگران ،يریپذمیتعم

1 Guba & Lincoln 
2 Credibility 
3 Transferability 
4 Dependability 
5 Confirmability 
6 Creswell & Miller 
7 Lincoln & Guba 
8 Member checking 

 پروتکل سوالات
 یا تجربه و تخصصتان در این حوزه بفرماییدحوزه حکمرانی مشارکتی کمی از خودتان و میزان آشنایی با 

 ؟دیپردازیم آموزش عالی حکمرانی مشارکتی درچرا به موضوع 
 ؟وجود دارد تحقق و اجراي حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزش عالیدر مورد  يچه راهبردها

این مؤسسات را بعد از تحقق چگونه است؟ و کارکرد سیستم مؤسسات آموزش عالی عملکرد فعلی 
 ؟دینیبیچگونه م حکمرانی مشارکتی
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 تواندب خواننده کهينحوبه کردند، ارائـه مصـادیقی عنوانبه را هامصاحبه متن از اينمونه
ج، نتـای از يریپذنانیبررسـی اطم بـراي همچنـین. کنـد ارزیـابی را آن يریپذانتقال
تحت نظارت چنـد تـن از اسـاتید حـوزه مـدیریت انجـام گرفـت  هاداده تحلیل و آوريجمع

ور هاي پژوهش در اختیار اساتید مذکي نتایج، یافتهو در نهایـت بـراي ارزیـابی تأییدپذیر
و تحقق  مراحل اجرا يهامنظور تعیـین مؤلفهبه .قرار داده شد و توسط ایشان به تأیید رسید

آمده دستهاي بهبـراي تحلیـل داده تم لی، از روش تحلحکمرانی مشارکتی در آموزش عالی
مصاحبه، پژوهشگران به این  14پس از انجام ). 2006، 1استفاده شده است (براون و کلارك

 .انددهینتیجه رسیدند که کدها به حد اشباع نظري رس
ها از روش پایایی بازآزمایی و روش توافق درون موضوعی براي سنجش پایایی مصاحبه      

فته چهار گرانجام يهامصاحبه نیآزمون، از ب زاسـتفاده شـده اسـت. بـراي محاسبه پایایی با
 يروزه کدگذار 20 یفاصله زمان کیمصاحبه انتخاب شده است و هرکدام از آنها دوباره در 

کد ها در  نی، تعداد کل توافقات ب198روزه برابر  20 یها در فاصله زمان کدشدند تعداد کل 
 ییایپا نیابرااست بن 36دو زمان برابر  نیو تعداد کل عدم توافقات در ا 78دو زمان برابر  نیا

 زانیم نکهیبه ااست که باتوجه 77برابر  قیتحق نیگرفته در اانجام يهاآزمون مصاحبه زبا
ناسب م یمصاحبه کنون لیتحل ییایپا زانیادعا کرد که م توانمی است، 60از  شتریب ییایپا

است. همچنین براي محاسبه پایایی مصاحبه به روش توافق درون موضوعی، از یک 
ها بهکند. پایایی مصاح اريسه مصاحبه را کدگذ دانشجوي مقطع دکتري درخواست شد که

به اینکه میزان درصد بود و باتوجه 83به روش توافق درون موضوعی در ایـن تحقیق برابر با 
عا اد توانمیشود و درصد اسـت، قابلیـت اعتمـاد کدگـذاري تأییـد می 60پایایی بیشتر از 

  .ها مطلوب استکرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه

 هایافته
اي ري، پس از تهیه مستندات حاصل شده از طریق مصاحبه، بکدگذاري و بنددسته منظوربه 

، (براون و کلاركد اسـتفاده شـ، از روش تحلیل مضمون هامتن مصاحبه لیوتحلهیتجز
2006 .( 

1 Braun & Clark 
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-ل دادهک بارکیها را شروع کند در پژوهش کنونی، محقق قبل از اینکه کدگذاري داده -1
و  يبردارادداشتیها را خوانده است. در واقع از آغاز همین مرحله، هاي حاصل از مصاحبه

 .خواهد شد شروع شده استگذاري معانی که در مراحل بعدي به آنها نیاز پیدا علامت
 یمتن يوبر ر ادداشتینوشتن  لهیوسها بهانجام گرفت. داده یصورت دستبه يکدگذار -2

ا هها انجام شد. سپس همۀ خلاصه دادهکردن قسمت یشود و با استفاده از رنگیم لیکه تحل
ها مصاحبهاز  هیکد اول 223مرحله،  نیاند. در اشده و در قالب هر کد مرتب شده يکدگذار

 استخراج شد. 
 هیلاو يهامختلف در قالب تِم يکدها يبندها، دستهمصاحبه هیاول يپس از کدگذار -3

 از کدها استخراج شد.  یمفهوم اصل 67مرحله،  نیانجام شد. در ا
استخراج  ـهایـن مرحلـه بها در تم  هیبازبینی و تصف محققین با فرعی: يهاتم يریگشکل -4

  .رسیدندآمده دستبه تم فرعی از مفاهیم 16
 دست یافتند تم اصـلی 4به ي فرعی هاتمبین  وبرگشترفتین با در این مرحله، محقق-5

این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش  -6 باشد.تحقیق قابل تبیین می موردنظرکه در زمینه 
 .گزارش است

 استخراجاي از متن مصاحبه و نحوه . نمونه4جدول 
کد 

 مصاحبه
 متن مصاحبه

مفاهیم اولیه یا 
 کدهاي باز

 
 
 
 2م 

 ی در آموزشمشارکت یکه در تحقق حکمران يترین موارداز مهم یکی
 آگاهی افزایشمنظور به ياعتمادساز رد،یمدنظر قرار بگ یستیبا عالی
 یخبر براي این منظورمختلف است،  گرانینفعان و بازذي نیدر ب

 جادیا براي هاو رهبران مؤسسه رانیجانب مد که ازاقدامات لازم 
 تواند صورت بگیرد به شرح زیر است:می نفعانذي انیم رابطه اعتماد

و  ارزیابی محیطو  سازمان شرایط واقعیو مواجهه با  ییارویرو-1
 ؛مشارکتی شدن بهبود براي آنشرایط 

 ؛خوب یروابط شخصو  ی، اخلاقتعاملات سالمحفظ -2
مستمر  دیو تاک یمشارکت یو حکمران ریپذتحول تیماهاستقبال از -3

 انداز؛بر رسالت و چشم
 .یمشارکت یبر اساس حکمران ساختار مجدد يبازساز-4

 اعتماد
تعاملات سالم و 

 اخلاقی
 روابط مناسب
 افزایش آگاهی

نفعان جهت ذي
استقبال از روند 

 مشارکتی
کمک به بازسازي 

 ساختارها
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ها مطالعه گردید و سپس ابتدا متن مصاحبه، شودمشاهده می 4که در جدول  طورهمان 
خط کشیده شد و در قسمت مفاهیم  هاآنزیر ، بودند پژوهشمفاهیمی که مرتبط با موضوع 

مرحله کدهاي باز به لحاظ مفهومی که نزدیک به هم  نی. بعدازاشد بازنوشتهاولیه یا کدهاي 
با عنوان  گذاري شدند ونام، مفاهیمی که داشتند بر اساس وار گرفتند بودند در یک دسته قر

هاي فرعی به لحاظ مفهومی و معنایی در یک در نهایت مقوله. مقوله فرعی مشخص شدند
ها، از داده دلیل حجم بالاي . بهگذاري شدند و مقوله اصلی را تشکیل دادندنام تربزرگبسته 

مورد از مضامین فرعـی در قالب  دوده و فقط نحوه استخراج ها خودداري کرارائه همه داده
جدول5 به همراه سایر اطالعات ارائه میشود. 

از فرایند استخراج مضامین اصلی  يا. نمونه5جدول 
مرتبط با آن يهاقولکدهاي نهایی و نقل مضامین فرعی

 یبخشیآگاه

 افزایش اطلاعات در خصوص مفاد حکمرانی مشارکتی
 ازیلاعات نبه اط یگیري مؤثر به دسترسکنندگان در حکمرانی مشارکتی قبل از تصمیمشرکت
 دارند.

 تیتقو کیآکادم يریادگی طیمح تیفیک داز بهبو تیحما يبراي حکمرانی مشارکتی ساختار
 کندمی

 يگريتصد يجابه یعلم تیحاکم
 نفعاناعتماد حاصل از آگاهی در میان ذي

 ي دانشگاه براي حل مسائل دانشگاههابخشنیاز به آگاهی و اعتماد متقابل بین همه 
 يذاراستگیدر س )رهیغ و تیشفاف ،يمدارقانون ،ییپاسخگو(  یحکمران يهابه شاخص توجه

 یحکمرانان آموزش عال پرورش
 یدانشگاهستقلال به ا توجه

 بهبود

 اقدام جهت بهبود سیستم آموزش عالی
ه به و دانشگاه، به طور فعالان انیدانشجو نیو روابط ب تیریمد تیفیبهبود ک يبرا هادانشگاه

 بپردازند... اساتید و ، ارزیابی و بهبود روابط دانشجو
 بالادستیقوانین اصلاح 

 تمرکززدایی
 مهندسی مجدد ساختارها و فرایندها

 آموزش عالیمؤسسات مفاد بهبود حاصل از حکمرانی مشارکتی در 
 یادگیري آکادمیک کیفیت خدمات ارائه شده و زندگی کاري در محیط بهبود

اطات را ارتبشود و می نیمعتمد نیببهتر رابطه  و هیمنجر به بهبود روح حکمرانی مشارکتی
 بخشدیبهبود م

 یالمللنیبلات واکنش به روند تغییرات و تحو
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صورت جدول زیر مضمون اصلی به 4هاي متعدد در نهایت پس از رفت و برگشت
 :شناسایی شد

 هادهنده آنهاي فرعی شکلهاي اصلی و مضمونمضمون. 6جدول 
 هاي فرعیمضمون هاي اصلیمضمون

 
 
 

 يسازآگاهی و آگاه

 توسعه فرهنگ شکوفایی فردمحور
 و پاسخگویی تیقدم نسبت به شفافتعهد ثابت
 هادگاهیبحث در مورد د يبرا یفرصت

 اعتمادسازي و ارتباط مناسب
 یمشارکت کردیگسترش رو يبرا قیتشو

 گوناگون ي مختلف در سطوحهامیتتوسعه 
 در روند مشارکت نگرش مثبت نسبت به ورود

 
 رزیابیا

 استراتژیک اندازچشمیا  تیمأموري ادورهو ارزیابی  دنظریتجد
 هادر دانشگاه يانقطه یابیارز یسامانده

 اهدافاصلاح روند تعیین 
 هابرنامهتوسعه و بازنگري 

 رویکردي مستمر جهت ارزیابی

 
 

 بهبود

 حفظ تعاملات سالم، اخلاقی و روابط شخصی خوب
 حکمرانی مشارکتی تیاز وضع قیدق یابیارز ک: یبهبودي قدم برا نیاول

 اعضا نیب یاجتماع هیسرما شیافزا يآگاهانه برا يهاراه
 عوامل مستعدکننده ییشناسا

 مجدد ساختار بازسازي
 گیريبراي تصمیم ازیموردندسترسی به اطلاعات 

 
 

 داريمراقبت و نگه

 تعمیق اصول و فرهنگ حکمرانی تسهیم شده
 یسازماندرون یبانیمشارکت و پشت کنندهلیو مقررات تسه نیقوان

 یکار گروه و استمرار  آموزش
 نفعانتحکیم شبکه همکاري بین ذي

 کنندهمشارکتهاي گسترش روابط اجتماعی با گروه

  :شد ارائه زیر صورتبه پژوهش از حاصل مضامین شبکه گزارش، و تهیه 6پیرو مرحله 
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 آموزش عالی مؤسسات مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی درشبکه مضامین . 1 نمودار

 

 مدل نهایی پژوهش
) تریانتزاع میمفاه( همقول قالب چهار در مفاهیم اینها، مصاحبه کل مفاهیم تحلیل از پس

و  راقبتم -د هبوب - رزیابیا - يسازآگاهی و شامل آگاه هامقوله این. شدند يبنددسته
 مطالعه از فرعیهاي مقوله که شد مشخص هاافتهی بررسی با پژوهش این . دراستي دارنگه

 تغییري فرعی دوازدهم، مقوله مطالعه از پس اینکه ضمن ؛اندداشته جزئی بعد تغییري به دهم
. رسید ملاز غناي به خوبیاصلی، بههاي ها، مقولهمصاحبه ادامه با نظر پژوهشگر از و نیافت

 ارچوبچ کهگفت  توانمیاصلی،  هايمقوله اشباع و فرعی هايمقوله شدن یبه غنباتوجه
مراحل اجرا و تحقق  توانمی بنابراین است؛ رسیده نظري به کفایت پژوهش مفهومی

 :کرد ارائه را عالی آموزشحکمرانی مشارکتی در 
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 . مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی1شکل 

 

)،و 5جدول (نمونه فرایند استخراج مضامین اصلی و  گرفتهصورتهاي مصاحبه بهباتوجه
مربوط  ادامه به تشریح هریک از مراحل و توضیحات)، در 6مضامین اصلی و فرعی (جدول 

 .میپردازیمبه هر یک 

و  علمیهیئت يو اعضــا رانیمد( يســازآگاهمرحله آگاهی و  مقولـه اول:
 )دیکن ریرا به طور فعال درگ دانشجویان

ادراك مشترکان مختلف از  یاجرا، شروع بحث در مورد چگونگ ندیقدم در فرا نیاول    
 ،يسازمدل است. مرحله آگاه نینقش خود در ا دنید یو چگونگ یمشارکت یحکمران

که در آن مراحل و گفتگوها نوشته شده است، هرگونه اختلاف در نحوه  ياجلسه حاًیترج
را بر اساس  هاآنیا نمایندگان  انیعلمی و دانشجوهیئت يمدیره، اعضامشاهده هیئت

 کیتوسعه مجموعه اصول مشترك و تفک ر ادامهدهد. دنشان می یمشارکت یحکمران
ی مورد بررسشود، کننده اعمال میانتخاب يکه در مورد عملکرد همه اعضا یهایمسئولیت
 پیشرفتز ا نانیمتقابل خود را در قبال اطم تیمسئول دیبا نی. سپس همه طرفگیردقرار می

از تجربه  اریدارد زرا بر عهده  کیهاي آکادمسیاست تیمسئول انشکدهدانشگاه درك کنند. د
مسئول نظارت بر ارائه  ئتیه نی، اگریبرخوردار است. از طرف د نهیزم نیدر ا يبالاتر

ها و نقش عینظر در توزدر صورت عدم اختلاف دیتواناست. توجه: شما می تیفیآموزش باک
وع اختلافات ن نیکه از آن استفاده شود تا روش حل ا دینک هیدستورالعمل ته کیها، مسئولیت

 رانیمد -1: است ریمرحله به شرح ز نیا ياجرا يو اقدامات لازم برا هایژگیروشن باشد. و
 ریرگکنند و همه اعضا د ریتلاش کنند کل دانشکده را درگ دیرئیسه باو هیئت یدانشگاه

در حال  عالف شوند تا به طور دنظریتجد دیگیري باتصمیم ندیدر فرا نفعانذي هیکل -2 .باشند
 یانداز و رسالت مشخصچشم دیمدیره ما باو هیئت رانیمد -3 .ی باشندنظردهیی و جاجابه

در خصوص اهداف خودآگاه و روشن  دیبا(شامل موارد بالا)  نفعانذي -4 .داشته باشند
 .باشند

آگاهی و آگاه مرحله 
سازي 

مرحله ارزیابی  مرحله بهبود
مرحله مراقبت و 

نگهداري
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 يالازم است. اگر اعض یدر تمام سطوح سازمان انینگرش مثبت نسبت به ورود دانشجو      
ت مشارک شی) مرتبط با افزایو سازمان ي(اعم از فرد يایاز مزا یمدیره درك درستهیئت

شارکت هاي مآوردن فرصتنداشته باشند، احتمالاً در برابر اقدامات باهدف فراهم انیدانشجو
از  ياریدر بس هاتهیدر کم انیاگر دانشجو یمقاومت خواهند کرد. حت انیبه دانشجو یاضاف

 یقانون طیراش نیتأم يبرا فاتیتشر کیعنوان حضور آنها غالباً به ،کنندشرکت می طوحس
ي دانشگاه، هادر کمیته انیمشارکت دانشجو یاثربخش شیافزا يهااز راه یکیشود. می یتلق

ال ارائه پرونده در جلسات است. در ح يبرا انیدانشجو ندگانیبه نما شتریاختصاص وقت ب
صورت ندرت بهمداخلات مختصر که به قیاز طر انیکه دانشجو ستحاضر، معمول ا

 ندگانیکنند. در مقابل، نماها مشارکت میدر بحث ج،یهاي رابا دیدگاه دینظر شداختلاف
 دیه باشوند ک قیمهم تشو يهاتیموقع لیوتحلهیو ارائه تجز هیته يبرا دیبا انیدانشجو

نها ، آبیترتنیاها را ارائه دهند. بههمراه با نقاط قوت و ضعف عمده آن نیگزیجا يهاحلراه
خود را  گیري در سطوح بالا داشته و منافعمرتبط با تصمیم يهایدگیچیاز پ یتوانند درکمی

افزایش  و نفعانذيي ساز. آگاهنندیتر نهاد خود ببگسترده استیو س تیدر چارچوب مأمور
اطلاعات اعضاي هیئت حاکمه در مورد مفاد و مزایاي مشارکت اساتید و مدیران دانشگاهی 

 اتدر مؤسسي حکمرانی مشارکتی سازادهیپدانشجویان اولین گام در جهت  خصوصبهو 
 مشارکت لیتسه يشده برا یطراح يسازوکارها یاثربخش تیدرنها عالی است. آموزش
 یابیرزا یسازمان يزیمم قیاز طر دیبا یدر حکمران ی و مدیرانعلمئتیهاعضاي ، انیدانشجو

 شود. 

حکمرانی مشارکتی را  تیوضع يادورهصورت ی (بهابیارزمرحله  مقوله دوم:
 )دیکرده و توسعه ده یابیارز
ارکتی حکمرانی مش یفعل تیوضع یابیارز يبرا یچارچوب دیمرحله بعد، رأي دهندگان با در

املاً کامل در اکثر نهادها ک حکمرانی مشارکتیبهبود  يبرا یاتیبرنامه عمل کی کنند. جادیا
 کی است که نیا بهبودي برا بعدي قدماست.  قیدشوار، نامرتب و نادق يکار رای، زستین

ود، لحاظ شتواند در موارد مختلف انجام که می حکمرانی مشارکتی تیاز وضع قیدق یابیارز
 .برطرف شود، آشکار خواهد کرد دیدر اجرا را که با منظم، هرگونه خلأ یابیارز نیا گردد.

صادقانه  یابیآوردن ارزدستبحث منظم انجام شود. به ایی نظرسنج قیتواند از طرمی یابیارز
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اهده از نحوه مش يبه شما درك بهتر هایابیمهم است. سپس ارز اریشدگان بساز همه انتخاب
 نمونه .دهندحکمرانی مشارکتی می يبرا دانشجویانلمی و عهیئت يمدیره، اعضاهیئت

رأي دهندگان چقدر  نیب تیشفاف زانیم -1اند از: ارزیابی وضعیت عبارت يبرا سؤالات
 ياطلاعات خوددارارائه از  کسچیه کنندمیها احساس همه گروه ایآ نکهیا یعناست، ی

 تند؟گیري مهم هستصمیم يهستند که برا یاطلاعات يهمه افراد دارا ای، آنی؟ همچنکندینم
مراحل  نیگیري و همچنمراحل تصمیم ایآ -3 ها چگونه است؟ها و مسئولیتنقش عیوزت -2

مؤسسه  کیاهداف استراتژ يبرا ایآ -4 همه روشن است؟ ي) برادییلازم (مشاوره و تأ
 وجود دارد؟ ییهمسو یآموزش عال
 یونگدر مورد چگ یشنهاداتیارائه پ يسؤال آزاد برا کی که دی: در نظر داشته باشتوجه

 .دیارائه ده مؤسسهبهبود حکمرانی مشارکتی در 

 مرحله بهبود مقوله سوم:
 دهد،یا نشان مر هایرا که کاست ییهانهیبهبود زم ،یمشارکت یاز حکمران قیدق یابیارز کیبا 

 یاطلاعات انیتا جر دیاستفاده کن يقو یارتباط يهاکار، از برنامه نیانجام ا ي. برادیشروع کن
و  یعلمئتیه ياعضا ره،یمدئتیه زیتجه ياطلاعات برا انیفراهم شود. جر ياساده

است. در مدل  يآگاهانه ضرور يریگمیتصم يلازم برا نشیو ب به دانشدانشجویان 
 یتگموقع اطلاعات بسو به کنواختی عیهمه عملکرد همه اعضا به توز ،یمشارکت یحکمران
 رهیمدئتیبه ه یمرتباً در مورد ارزش برنامه دانشگاه دیمثال، دانشکده باعنواندارد. به

طلاعات ا نیخود به ا ینظارت يهاتیانجام مؤثر مسئول يراب رهیمدئتیه يگزارش دهد. اعضا
گان ی و دانشجویان یا نمایندعلمئتیه ياعضا دیبا رهیمدئتی، هبیترت نیدارند. به هم ازین

مثال، عنواندعوت کند. به کیاستراتژ يریگمیتصم يندهایشرکت در فرا يرا برا هاآن
ات جلس ای رهیمدئتیدر جلسات ه ی و نمایندگان دانشجویانعلمئتیه ياعضا دیاجازه ده

 ياجانبهو همه قیعم يهامشاوره دیبا یمیشرکت کنند. قبل از هر تصم رهیمدئتیه تهیکم
باشند و تخصص آنها را به کار گرفته شود. علاوه بر  لیآن دخ انجام شود که همه اعضا در

وقع را داشته مبه يریگمیتصم ییمهم است که دانشکده توانا اریکارکرد مدل، بس يبرا ن،یا
 . باشد
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 ينگهدارمرحله مراقبت و  مقوله چهارم:
هاي اشـــتراك روش دیبا یســـازنده در مؤســـســـات آموزش عال يگام، اعضـــا نیدر آخر

تواند با مهم می نیکنند. ا تیتقو ندهیاثبات شده در آ یمشـارکت یحکمران ياطلاعات را برا
ــرما جادیا ــترش س ــود. به قیاز طر یاجتماع هیو گس ــل ش مثال، عنوانابتکارات مختلف حاص

ــب)، مدرس مهمان (به عنوانبهتوانند مدیره میهیئت ياعضــا شــرط داشــتن تخصــص مناس
نند. ک تی. عملکردها را تقویعلمئتیحضــور در جلســه ه ای یدانیم يدر ســفرها مشــارکت

هر دانشــگاه متفاوت خواهد  يبرا یآموزش عال یتوســعه حکمران يهايو اســتراتژ ندهایفرا
ــل ــکده نقش اص ــت میرا در تنظ یبود. دانش ــیاس ــگاهس  دیاب رهیمدئتیه و دارد یهاي دانش

ـــئول اطم ـــکـده را مس ـــا نینظر بامر بداند. در موارد اختلاف نیز اا نانیرهبران دانش  ياعض
ــجویانعلمئتیه ــا ی و نمایندگان دانش ــمهیئت يو اعض ــکه هر  یماتیمدیره درباره تص  هس

تقسیم  يراهنما يها)، کتابروین لیو تعد تیمسـئول يمثال، تصـدعنواندارند (به تیمسـئول
ــانقش  ــوح ببه دیحاکم با اردمو ریو س ــکل انیوض ــت و به ش  یکنند که اختلافات چگونه اس

 .یخطاب شده و توسط چه کس

 بحث  
ي بسیاري در مورد هادگاهید ،در تلاش براي تعریف اهداف آموزش عالی ها،سالدر طی 

یک هدف مطلوب براي آموزش عالی باشد، مطرح شده است. در غیاب  تواندیمآنچه که 
نفعان آن (دانشجویان، اساتید، مدیران، ایده واحد آموزش عالی، اغلب بسیاري از ذي

 تیورمأمدر بیانیه  که رندیگیمو غیره) تصمیم  گذاراناستیسها، کارفرمایان، خانواده
ها و ههاي معاصر در تأمین خواسترند. دانشگاهها متناسب با منافع خود تصمیم بگیدانشگاه

هایی روبرو هستند و منجر به بحران در آموزش عالی و انتظارات عموم مردم با دشواري
ر از مباحث مهم د یکشود. یبه وضعیت انحصاري دانشگاه در تولید دانش می دادنانیپا

و  یآموزش يدهادر نها یمشارکت یحکمرانو تحقق  اجرا ،یمشارکت یحوزه حکمران
  است. یپژوهش

سازي حکمرانی مشارکتی در هر بخش و سازمانی بایستی مبتنی بر یک سري اصول پیاده
و اقتضائات خاص باشد. حکمرانی مشارکتی نیز داراي یک سري اصول است که بایستی این 

دنظر سازي آن در سازمان ممنظور پیادهادامه به اصول در وهله اول خوب شناخته شود و در
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هاي خصصها، منافع و تکند تا ایدهها کمک میحکمرانی تسهیم شده به دانشگاه قرار بگیرد.
هاي بیرونی به دست بیاورند. ی را براي رسیدن به اهداف نهادي و مواجهه با چالشعلمئتیه

ی از حق تصدي و حکمرانی تسهیم شده ررسمیغصورت رسمی و ها بهبایستی در دانشگاه
ي را افزایش دهد و به وربهرهحمایت شود این امر بایستی گردش مالی را کاهش دهد، 

ع اجراي براي تحقق و شرو مؤسسات کمک کند به تغییرات محیطی پاسخ مناسب ارائه دهند.
ی و شوزآمبه شرایط فعلی مؤسسات حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزش عالی باتوجه

و  ساختارهابه دلیل نبود . داریم روشیپراه سخت و مشکلی را در ، پژوهشی کشور
اکثر  ي مشارکتیریگمیتصمي سازمانی که همسو با هارساختیزو  بلندمدتي زیربرنامه

ی ي اجرایهاچالشمؤسسات با  گونهنیااعضا باشد و همچنین نبود فرهنگ مشارکت در 
ي هامصاحبهطور که از همان. سازدمی روروبهرا با مشکل  آني هستیم که روند اجرا روروبه

دریافتیم، جهت اجراي حکمرانی مشارکتی در مؤسسات  آمدهدستبهي هامقولهپژوهش و 
چهار مرحله هستیم، اما هر یک از این مراحل مستلزم  کردنیطآموزش عالی ملزم به 

 عوامل مؤثر بر نیترمهمدر ادامه به بررسی . یی براي عملی شد هستندهانهیزممقدمات و 
 پردازیم.می آندر شده کارگرفتهبه ياز ابزارها یبرخ نیو همچن یمشارکت یحکمران تیموفق

  يریگجهینت
هاي فرهنگی و اجتماعی از هر عامل جنبه مرحله یک)،( يسازآگاهدر طی روند آگاهی و  

). 2017(کارتر،  در آموزش عالی لازم استدیگري براي نهادینه ساختن حکمرانی مشارکتی 
در نظر  هادولتکه اگر اقتضائات و شرایط فرهنگی و نهادي و همچنین سیاسی  یصورتبه

فراهم  و زمینه براي تحقق آن ماندیمگرفته نشود، تحقق حکمرانی مشارکتی مانند افسانه 
 نیست. 

گی هاي فرهنشایستگی گانههن) در پژوهش خود تأثیر ابعاد 2017( 1دورانی و چادوهاري
 گانههن. این ابعاد اندنمودهعلمی و دانشجویان بررسی را بر تمایل مشارکت اعضاي هیئت

-جهت گیري آینده،گروهی، جهتگرایی درونگرایی نهادي، جمعشامل ابراز وجود، جمع
 زبرابري خواهی جنسیتی، فاصله قدرت و اجتناب ا گیري عملکرد،گیري انسانی، جهت

ي پیشین انجام شده، (برگان، هاپژوهشدر . )2017دورانی و چادوهاري، ( قطعیت است

1 Durrani & Chaudhary 
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 )،2005) و کریس انسل (2022)، تنگ تنگ، (2019و همکاران ( دهیزاده شور آتش )،2011
خته عالی پردا آموزش مؤسساتو اهمیت اجراي حکمرانی مشارکتی در  ضرورتبه شتریب

. اما در بستر پرداختن به این اهمیت به مراحلی که اندنکردهشده و از این بعد به موضوع نگاه 
از حیث روش  اغلبنبوده و  مندنظامصورت که به اندکردهتوان اجرا نمود اشاراتی می

 انظر شناسایی عمیقی از مراحل اجر نیاي یا روش کمی است که از اکتابخانهمطالعات 
 .صورت نگرفته است

 دیتاکبا ( ،شد آوردههاي پژوهش قسمت یافته ي که درامرحله 4به باتوجه در همین راستا
مینه براي ز مواردي که بایستی در نظر گرفته شود تا ترینبرخی از مهم، بر مرحله یک و سه)

 ست:ا فراهم شود به شرح ذیل اجراي حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزشی و پژوهشی
 -2 علمی و دانشجویان.حکمرانی متقابل و مشترك بین مدیران و اعضاي هیئت -1

مدت و بلندمدت به طور مداوم با ارزیابی و مشارکت اعضاي مدت، میانریزي کوتاهبرنامه
حکمرانی شفاف و روراست باشد؛ به این صورت  -3 گیرد.صلاح دانشگاه صورت میذي

ر بایست هشود، چه کسی میدانند که کارها چگونه انجام میکه همه افراد در دانشگاه ب
کاري را انجام دهد، چرا هر اختیاري به افرادي واگذار شده است و بهترین روش انجام هر 

 -5 دهند.ها را پوشش میتا حد ممکن ساده بوده و همه گروه ندهایفرا -4 کاري چیست.
اوم هاي شخصی مقدر عملکرد و تعارض هاي بیرونی، ضعفحکمرانی باید در برابر دخالت

کند که بر پایه رسالت  ساختار حکمرانی از یک فرهنگ دانشگاهی حمایت -6 باشد.
مشترك و مشارکت اعضاي دانشگاهی بنا نهاده شده است. درنتیجه افراد شایسته، فداکار و 

ت اهمی ساختار حکمرانی امکان تخصیص منابع را بر پایه -7 شوند.شناس جذب میوظیفه
حکمرانی منعطف بوده و مطابق با  -8 هاي آکادمیک و پیشرفت آموزشی فراهم کند.تلاش

که خواهان تعالی در آموزش، بورس تحصیلی، پژوهش و  یصورتبهاستانداردها رفتار کند، 
 .خدمات اجتماعی فعال باشد

طبق مراحل دوم و سوم) ( یکی دیگر از عوامل مهم بر موفقیت حکمرانی مشارکتی     
دگان در کننو دانشجویان است. مشارکت رانیمد و علمیهیئت کامل و حیصح آفرینینقش

ه شرح زیر ب آفرینیمؤسسه آموزشی بایستی بر اساس تخصص و عملکردشان هرکدام نقش
 هايو ایجاد سیاست کندمی اقتدار اصلی و نهایی را اعمال 1 رهیمدئتیه -1: دهندمیانجام 

1 governing board 
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 1رئیس دانشگاه -2شود را بر عهده دارد.کلانی که منجر به هدایت مؤسسه و عملیات آن می
هاي دستیابی به آن، اداره دانشگاه و و همچنین تعریف اهداف و روش مسئولیت رهبري

ارتباط میان اجزاي جامعه دانشگاهی را بر عهده دارد. نوآوري، نمایندگی در  کردنفراهم
امنا، هاي تعیین شده توسط هیئتها و دستورالعملرجی، اجراي سیاستخا نفعانذيبرابر 

زیع و امنا، توعلمی و نمایندگان دانشجویان در هیئتهاي اعضاي هیئتنمایندگی از دیدگاه
عضاي ا -3نگهداري از منابع سازمانی از دیگر کارکردهاي رئیس دانشگاه است. 

هاي چون برنامه درسی، موضوعات و روشهایی هممسئولیت اصلی در زمینه 2علمیهیئت
علمی، وضعیت زندگی دانشجویان مرتبط با روند آموزشی، پژوهش، وضعیت اعضاي هیئت

هاي دانشگاهی، اند از: طراحی برنامهعلمی عبارتآموزشی را دارد. وظایف اعضاي هیئت
اب، و انتصتعیین شرایط لازم براي دریافت مدرك، ارزیابی همکاران، فرایندهاي ارتقا 

ایجاد سازماندهی و  علمیاعضاي هیئت الزحمهحقهاي مربوط به ها و رویهطراحی سیاست
 بهاتوجهبنکاتی که در حکمرانی مشارکتی  ترینعلمی. از مهمکمیته سناي اعضاي هیئت

مرحله دوم و هنگام ارزیابی بایستی مدنظر قرار بگیرد این نکته است که شفافیت و سازوکار 
گیري سازي حکمرانی مشارکتی و مشارکت در تصمیمپاسخگویی از الزامات مهم براي پیاده

 . در نظام آموزش عالی است
وکار ترین الزامات حکمرانی مشارکتی در نهادهاي آموزشی، طراحی سازیکی از مهم

پاسخگویی است. اگر چنانچه حکمرانی مشارکتی بدون تهیه سازوکار پاسخگویی مناسب 
ي شخصی، فرهنگ خودبینی و هایطلبمنفعتهاي بسیار زیادي همچون اجرا شود، چالش

هیه ت نی؛ بنابراافتدخودخواهی، ناکارآمدي علمی و اداري و فرار از مسئولیت اتفاق می
و تحقق حکمرانی مشارکتی در نهادهاي  الزامات مهم براي اجرا سازوکار پاسخگویی یکی از

 )،2017( سن اوکونیخهاي دانشگاهی است، نتایج این بخش از تحقیق همسو با پژوهش
) 2020( لتونیهم ویمت شر،یبراردو، مانوئل ف رویام) و ر2019و همکاران ( دهیزاده شور آتش
 . است

م بهبود بایستی در حکمرانی تسهیم شد مدنظر اهنگسوم و  مرحلهاز ابعاد مهمی که طبق 
قرار بگیرد، بحث اصلاح قوانین و همچنین طراحی سازوکار پاسخگویی است. اگر چنانچه 

1 president 
2 Faculty 
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ها جاري نشود و ها، مقررات و دستورالعملصورت قانونی، حکمرانی مشارکتی در رویهبه
د و حکمرانی آیصورت یک هدف مدنظر باشد موفقیت چندانی به دست نمیتنها به

هاي شود. نتایج این بخش از تحقیق همسو با پژوهشها نهادینه نمیمشارکتی در دانشگاه
 يآموند آسسه) و 2015فانگ ( آرچون)، 2019( یشل یو چلس نکلریو شلیپرهودا، ر یلیام

 . است) 2018( ادنا آلوچ
هاي صپذیري که جزو شاخنکته دیگر این است که بایستی پاسخگویی و مسئولیت

حکمرانی خوب هستند در حکمرانی مشارکتی موردتوجه جدي قرار بگیرد. اینکه افراد 
 پذیري و سازوکار پاسخگوییگیري و اختیار شوند ولی مسئولیتداراي قدرت تصمیم

اسی شود که از سیوکار پاسخگویی باعث میخواهد بود. طراحی ساز زابیآسطراحی نشود، 
شدن حکمرانی مشارکتی ممانعت به عمل بیاید و اعضاي مؤسسات علمی در مواردي که به 

صورت خلاصه به .شوند آفرینیدنبال ارتقاي کارآمدي سیستم هستند وارد مشارکت و نقش
 :ح زیر دانستآمیز حکمرانی مشارکتی را به شرعوامل مؤثر بر اجراي موفقیت توانمی

 یمشارکت کردیرو يسازنهینهاد يارشد سازمان برا رانیرؤسا و مد تیقاطع -1
ارمندان، ک ،علمیهیئت يبا اعضا یسطوح عال رانیمد وستهیو ارتباط مستمر و پ لاقاتم -2 

  ... و دانشجویان
 ییاعضا تیگیري با عضوو تصمیم یمشورت يو شوراها هاتهیکم یو طراح ياختارسازس -3 

 یسطوح سازمان یاز تمام
طوح س یمنابع در سازمان بر اساس مشارکت تمام صیروند بودجه و تخص سازيفافش -4 

 مشترك تهیکم لیتشک قیاز طر
 . یمشارکت یسازي حکمرانپیاده يو نظارت برا ییپاسخگو يسازوکارها یراحط -5 

هاي در نظام تسهیم شدهمنظور حفظ و نگهداشت حکمرانی به، مرحله چهارم بهباتوجه
و  یاتیارتباط در سطوح عمل شیافزا -الف  شود:موارد زیر پیشنهاد می آموزش عالی نیز

و  وقتهمین دیو اسات یعلمئتیه دیاسات انیتعامل و ارتباط م شیافزا -سازمان. ب  یصف
. يریپذتیمشارکت و مسئول کنندهقیتشو ياز ابزارها و سازوکارها يریگبهره -وقت. ج پاره

ه حضور در جلس يبرا دی(دعوت از اسات یعلمئتیه يبا اعضا امنائتیه يتعامل اعضا -د 
 )یهشگایو آزما یدرس يهادر کلاس امنائتیه ياز اعضا دیدعوت اسات نیو همچن امنائتیه

 یمختلف نهاد آموزش ياعضا انیم یگسترش روابط اجتماع -. ه و نمایندگان دانشجویان
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 -مشترك و.و  يدهایمشترك، بازد يهاها و مراسمو جشنواره هاییهماگرد يبرگزار
 يندهایو فرا هاهیها و رودستورالعمل یمستند کردن تمام يبرا انشد تیریسامانه مد یطراح

 .یو مقررات سازمان هاهیاعضا با رو یتمام ییآشنا يموجود برا
به شرایط حال باتوجه )،2005) و کریس انسل (2022همسو با مطالعات تنگ تنگ (

ي جذب ندهایفراها در کشور، و مشکلات مالی، آموزش عالی و دانشگاه مؤسسات حاضر
 هاي مختلف با یکدیگر، معضلاتدانشجو در مقاطع مختلف، فاصله سطح علمی دانشکده

هاي چالش ،دیاساتگیري در خصوص جوانب مختلف زندگی دانشجویان و مربوط به تصمیم
که در نتیجه عدم مشارکت این ... و  لانیالتحصفارغکاري و تحصیلی  هندیآ مربوط به

منظور سازي حکمرانی مشارکتی بهگیري است، ضرورت پیادههاي تصمیمنفعان در فرایندذي
دها براي و تهدی هافرصت جانبههمه درنظرگرفتنافزایش کارایی و اثربخشی تصمیمات و 

اجراي این سبک از حکمرانی در  تیاهمذیل این تصمیمات،  ریرپذیتأثي هاگروهافراد و 
به ادبیات بیان شده و موارد اشاره اما باتوجه. است دوچندان شدهها و مؤسسات عالی دانشگاه

ترسیم  اشيسازادهیپ، بیان و نقشه راهی براي آني مهمی جهت اجراي هاگامشده هنوز 
ي تشکل دهنده مراحل حکمرانی هامؤلفهیی شناسااین پژوهش باهدف  رونیازانشده است، 

سات مؤس ندهیآمشارکتی در مؤسسات آموزش عالی انجام شد که شروعی بر این فرایند در 
 ی به بررسی موردي مراحلآتجهت مطالعات  گرددیمدر نهایت پیشنهاد . عالی باشد آموزش

ي اصلی هامقوله پرداخته شود و یا براي هریک از آنسازي ي پیادههاچالشذکر شده و 
 ي براي اجرا شناسایی گردد.هاشاخص

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 منابع
). تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در 1386الوانی، سید مهدي، علیزاده ثانی، محسن. (

 18)53،(1-24،)مطالعات مدیریت (بهبود و تحول .ایران
). بررسی جایگاه 1390، آرین، حجاریان، مسعود. (پوری، قلاصغریحجاریان، عفیفه، پور عزت، عل

 21)64،(19-53،مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) .عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت
). بررسی سیر تحول نظریات 1397رضا. ( ، ناصر، نجف بیگی،یسپاس ریداداش کریمی، یحیی، م

مدیریت  يهاينوآور .وريها جهت ارتقاء بهرهحکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاه
  14)1،(1-26،آموزشی

). اصلاحات مدیریت شهري در کشورهاي 1384. (اللهبیفقیهی، ابوالحسن، سالار زهی، حب
 12)45،(113-138، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) .اروپایی

هاي تراز جهانی؛ ضرورت حکمرانی دانشگاه ،)1394قورچیان، نادر قلی، احمدي رضایی، حسین. (
 34-23) , 100(پیاپی  ،1شماره  مدیریت، یپژوهندهیآ .یا نیاز

). عوامل مؤثر بر حق دسترسی 1389کاظمیان، غلامرضا، قربانی زاده، وجه الله، رستگار، سید حامد. (
مدیریت  مطالعات .در شهر مشهد يامحلی: مطالعه يهابه اطلاعات در حکومت شهروندان

 20)،60،(73-88 ،(بهبود و تحول)
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