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This study aims to analyze the position of student institutions in governing higher education. The 
qualitative research happened in two phases. First, it employed a principled review approach 
in order to extract the keywords such as student and university governance, student voices at 
university, student and decision making at university, and self-governance of the students in valid 
international data centers like Science Direct, Springer, Eric, Emerald, Sage, and Online Library 
Wiley from 1995 to 2020. After that, 39 articles were selected through PARISMA form. In the 
second phase, using the three-stage thematic analysis of Walcot (2008), the selected articles were 
investigated. The findings regarding the student institutions in the governance of higher educa-
tion were 6 primary and 13 secondary peripheral themes. These themes included para-university 
governance (para-university policy making and para-university management), inner-university 
governance (inner-university policy making and inner-university management), discourse of stu-
dents (the structure of student institutions, student agency, and student role), student development 
(developing human resources and developing social capital of students), supportive and legal 
systems (supportive and encouraging systems and legal systems), and soft capacities of univer-
sity (cultural values and social values). In this regard, introducing encouragements for increasing 
the students’ motivation for contribution, establishing student cooperatives, university culture for 
supporting the student contribution, and collective decision making at university were the most 
significant elements. Finally, some general policies for Iran’s higher education were suggested..
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497صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

هــدف از ایــن پژوهــش، تحلیــل جایــگاه نهادهــای دانشــجویی در حکمرانــی آمــوزش عالــی اســت. 
ایــن پژوهــش کیفــی در دو گام تدویــن شــده  اســت. نخســت بــا اســتفاده از روش مــروری نظام منــد، 
کلیدواژه هــای تخصصــی پژوهــش شــامل دانشــجو و حکمرانــی دانشــگاه، صــدای دانشــجویان در 
ــای  ــجویان در پایگاه ه ــی دانش ــگاه و خودحکمران ــری در دانش ــجویان و تصمیم گی ــگاه، دانش دانش
بین المللــی معتبــِر ســاینس دیرکــت، اشــپرینگر، اریــک، امرالــد، ســیج و آنالیــن الیبــرری وایلــی در 
بــازۀ زمانــی 1995 تــا 2020 م جســت وجو شــد و درنهایــت بــا اســتفاده از فــرم پریســما، 39 مقالــه 
انتخــاب گردیــد. در مرحلــۀ دوم بــا اســتفاده از روش ســه مرحله ای تحلیــل تماتیک ولــکات )2008(، 
مقــاالت منتخــب تحلیــل شــد. یافته هــای مؤلفه هــای نقــش نهادهــای دانشــجویی در حکمرانــی 
آمــوزش عالــی به طــور کل 6 تــم فرعــی اولیــه بــا 13 تــم فرعــی ثانویــه به دســت آمــد. ایــن تم هــا 
شــامل حکمرانی فرادانشــگاهی )سیاســت گذاری فرادانشــگاهی و مدیریت فرادانشــگاهی(، حکمرانی 
درون دانشــگاهی )سیاســت گذاری درون دانشــگاهی و مدیریــت درون دانشــگاه(، گفتمان دانشــجویی 
)ســاختار نهادهــای دانشــجویی، کنشــگری دانشــجویان و نقــش دانشــجویان(، توســعۀ دانشــجویی 
ــی دانشــجویان(، ســازوکارهای  )توســعۀ ســرمایۀ انســانی دانشــجویان و توســعۀ ســرمایۀ اجتماع
حمایتــی و قانونــی )ســازوکارهای حمایتــیـ  تشــویقی و ســازوکارهای قانونــی( و ظرفیت هــای نــرم 
ــۀ  ــان، ارائ ــن می ــد. از ای ــت آم ــی( به دس ــای اجتماع ــی و  ارزش ه ــای فرهنگ ــگاه )ارزش ه دانش
ــا و  ــاد اتحادیه ه ــارکت، ایج ــرای مش ــجویان ب ــزۀ دانش ــه و انگی ــش عالق ــرای افزای ــوق هایی ب مش
اصنــاف دانشــجویی، فرهنــگ دانشــگاهی حامــی مشــارکت دانشــجویان و جمع ســپاری در 
تصمیم گیری هــای دانشــگاه وزن بیشــتری از دیگــر مفاهیــم کلیــدی داشــتند. در پایــان براســاس 

یافته های پژوهش، سیاست های پیشنهادی برای نظام آموزش  عالی ایران ارائه شد.
.I20, I23, I28. R50 :JEL طبقه بندی
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احمد کیخا و همکار. جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاست های کلی.

1. مقدمه 

دانشگاه ها )در معناي عام این واژه( در زمرۀ مهم ترین نهادهاي تأثیرگذار در ظهور و نیز شکل دادن به 
چالش هاي  به  پاسخ گویي  در  اساسي  نقشي  همچنین  دانشگاه  نهاد  مي آیند.  به شمار  مدرن  جهان 
ایفا مي کند که بي وقفه در جهان مدرن رخ مي نمایند. شتاب ظهور این چالش ها و تنوع  پایان ناپذیري 
آن ها، در قیاس با آنچه در جهان پیشامدرن پدیدار مي شد، به مراتب فزون تر است )پایا، 1398(. علی رغم 
 Moriña,( این چالش ها، کماکان از دانشگاه ها انتظار می رود پاسخ گوی نیازهای گوناگون دانشجویان باشند
2017(. یکی از چالش های مهم دانشگاه ها و نظام های آموزش  عالی در سطح بین المللی وادار شدن برای 
ایجاد  باعث  امر  این  از جمعیت های دانشجویی است.  بزرگ تر و متنوع تری  به مجموعه های  پاسخ گویی 
تغییرات اساسی در روابط و انتظارات بین دانشجویان و دانشگاه ها شده  است )Tight, 2018(؛ چنانه که 
امروزه با تغییر روابط بین دانشگاه ها و ذی نفعان، پژوهشگران و سیاست گذاران به دنبال شناسایی هریک 
از این ذی نفعان و بازکاوی نقش آن ها در حکمرانی آموزش عالی )دانشگاه( هستند. براساس مطالعات، 
گروه های ذی نفع در حکمرانی دانشگاه به شش دسته: اعضای هیئت علمی، مدیران، دانشجویان، هیئت امنا، 
استراتژی های  از  باید  دانشگاه ها  اما   .)Choi, 2019( می شوند  بخش بندی  جامعه  و  صنعت  نمایندگان 
 Kvilhaugsvik,( مختلف برای کنترل و هماهنگی میان ذی نفعان جهت مدیریت ارتباطات استفاده کنند
2021(. در اسناد سیاستی آموزش عالی، دانشجویان »ذی نفع اصلی«1 شناخته می شوند؛ زیرا در حلقۀ 
مرکزی تصمیم سازی و تصمیم گیری قرار دارند. این امر بازتاب دهندۀ اهمیت و نقش مشارکتی آن هاست. 
بااینکه در طی چند دهۀ اخیر قاطبۀ دانشگاه های بین المللی بر مشارکت دانشجویان در حکمرانی آموزش 
 Minksová( تأکید کرده اند، این مسئله تا کنون به طور بایسته مورد توجه قرار نگرفته است )عالی )دانشگاه
بیانیه ای دربارۀ حکمرانی  اولین سازمانی بود که  امریکایی  انجمن استادان دانشگاه   .)& Pabian, 2011
مشارکت  بیانیه،  این  در  کرد.  تدوین  مشارکت  و  دموکراتیک  ارزش های  اصول  براساس  عالی  آموزش  
دانشجویان در حکمرانی آموزش عالی )دانشگاه( از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا آن ها بخشی از 
ذی نفعان اصلی دانشگاه قلمداد می شوند )Gachoka, 2014(. درواقع دانشجویان از مدیران دانشگاه ها و 
سیاست گذاران آموزش  عالی انتظار دارند بستری را برای ارائۀ آموزش ها، دیدگاه ها و مشارکت آنان فراهم 
 Byrne,( کنند تا از این طریق در آینده به شهروندان سازنده برای ایجاد جامعه ای دموکراتیک تبدیل شوند
2015(. بنابراین دانشجویان حق دارند بستر و آموزش های مورد نیاز برای پیشرفت اجتماعی و حرفه ای را 
مطالبه کنند )Leisyte, Westerheijden, Epping, Faber & Weert, 2013(. افزون بر این، آن ها تا زمانی 
که به اصول و موازین انضباطی پایبند باشند، حق صحبت و نقد آزادانه در کالس درس را دارند. آن ها 
همچنین دارای حق مشارکت در حکمرانی دانشگاه به منظور حصول اطمینان از برخورداری از آموزش های 
مورد نیاز هستند ).ibid(؛ همچنین دارای حق سیاسی برای سازمان دهی نهادهای دانشجویی2 هستند و 
از دولت ها تقاضا دارند منابع کافی را برای تحصیالت آن ها تخصیص دهند و صنایع را ملزم به حمایت از 
پژوهشی  ادبیات  در  دانشگاه  در  دانشجویان  نقش  درکل   .)Choi, 2019( کنند  آن ها  شغلی  آموزش 

1. Major stakeholder
2. Student institutions
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پیچیدگی های زیادی دارد و با عناوین و برچسب های گوناگونی واکاوی شده است.  

ــامل  ــجویان را ش ــه ای از دانش ــی( اوالً، مجموع ــش اجتماع ــگاه جنب ــجویی )در جای ــش دانش جنب
ــگاه و  ــول در دانش ــر و تح ــاد تغیی ــرای ایج ــی را ب ــی جمع ــه حرکت ــورت داوطلبان ــه به ص ــود ک می ش
ــوع  ــی از ن ــت تغییرات ــن اس ــش ممک ــی خوی ــت جمع ــن حرک ــان در ای ــد. آن ــامان می دهن ــه س جامع
فرهنگــی، ارزش اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی را دنبــال کننــد؛ ثانیــاً، جنبــش دانشــجویی فعالیتــی 
ــی  ــن کوشــش جمع ــی رود. ای ــای مشــترک به شــمار م ــداف و آرمان ه ــه اه ــرای رســیدن ب ــی ب جمع
ــجویی  ــازمان های دانش ــا و س ــجویان، گروه ه ــان دانش ــمی می ــل غیررس ــبکه های تعام ــر ش ــتر ب بیش
بنــا شــده اســت؛ ثالثــاً، جنبــش دانشــجویی تابــع قبض وبســط یــا فرازوفرودهــای فضــای گفتمانــی و 
جریــان روشــن فکری هــر جامعــه، در هــر دوره ای اســت )مطلبــی و بیــژن، 1396(. عمــدۀ نظریه هــای 
موجــود درخصــوص جنبــش دانشــجویی دربــارۀ تجربــۀ دهــۀ شــصت جنبــش دانشــجویی در اروپــای 
غربــی، به خصــوص فرانســه و آلمــان، و در کشــور امریــکا اســت. ایــن تجربــۀ حرکت هــای دانشــجویی 
ــه  ــرای نمون ــت؛ ب ــده اس ــی ش ــاوت بررس ــق های متف ــا سرمش ــون ب ــان گوناگ ــدگاه جامعه شناس از دی
ایــن جنبش هــا از منظــر جامعه شناســان کارکرد گــرا و محافظــه کار، مارکسیســت های انقالبــی و 
انتقــادی، و نئومارکسیســت ها بررســی شــده اســت. درحــال حاضــر نیــز، نظریه پــردازان متأخــر آن را 
به مثابــۀ نوســازی مــورد واکاوی قــرار داده انــد )جاللی پــور، 1389(. درواقــع صــدای دانشــجو3 به عنــوان 
ــات  ــورد موضوع ــجویان درم ــارکت دانش ــث و مش ــو و بح ــه گفت وگ ــده، ب ــور و پیچی ــی نوظه مفهوم
ــات  ــا، ادبی ــیعی از پژوهش ه ــف وس ــد. در طی ــاره می کن ــان اش ــوص تحصیالتش ــده درخص نگران کنن
آموزشــی و اســناد سیاســت گذاری درمــورد صــدای دانشــجو، قرائت هــای متنوعــی از مفهــوم صــدای 
ــن قرائت هــا شــامل مشــارکت دانشــجویان4، درگیــری دانشــجویان5، گــوش  دانشــجو آمــده اســت. ای
 دادن بــه دانشــجویان6، مشــاوره بــا دانشــجویان7، گفت وگــو بــا دانشــجویان8، پژوهــش بــا دانشــجویان9، 
ــازی  ــجویان12 و توانمندس ــیلۀ دانش ــی به وس ــجویان11، ارزیاب ــای دانش ــجویان10، دیدگاه ه ادراک دانش
دانشجویان13می شــود. باوجــود ایــن، ایــن اصطالحــات اغلــب به جــای یکدیگــر، در پژوهش هــا و 
ــوند  ــه می ش ــه کار گرفت ــتند، ب ــط هس ــجو مرتب ــدای دانش ــوم ص ــا مفه ــه ب ــی ک ــف فعالیت های توصی

3. Student voice
4. Participation of students
5. Involvement of students
6. Iistening to students
7. Consulting with students
8. Dialogue with students
9. Researching with students
10. Students’ perceptions
11. Students’ perspectives
12. Evaluation by students
13. Empowering of students



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

500

پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3

احمد کیخا و همکار. جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاست های کلی.

ــده شــده  )Fleming, 2015(. امــا صــدای دانشــجویان در آمــوزش  عالــی به روش هــای مختلفــی گنجان
ــا مشــارکت دانشــجویان در طراحــی برنامــۀ  درســی،   اســت؛ از بازخــورد درمــورد تجــارب یادگیــری ت
ــای  ــن فعالیت ه ــود. ای ــامل می ش ــری را ش ــای تصمیم گی ــجویی در فراینده ــای دانش ــه نهاده و ازجمل
 .)Seale, 2016( مختلــف داللــت بــر نقش هــای متفــاوت دانشــجویان در ســاختار دانشــگاه دارد
ــدرت تخصصــی  ــع ق ــک منب ــۀ ی ــی )دانشــگاه( به مثاب ــی آمــوزش عال ــت دانشــجویان در حکمران دخال
ــۀ  ــاد و درک جامع ــود اعتم ــب بهب ــه موج ــود ک ــته می ش ــی انگاش ــی ـ قانون ــروعیت سیاس دارای مش
ــی  ــی و بی عالقگ ــه ناآرام ــد ب ــدان آن می توان ــه فق ــت ک ــی اس ــن درحال ــردد؛ ای ــگاهیان می گ دانش

.)Kuriakose, 2018; O’Sullivan, 2018( ــود ــج ش ــجویان منت دانش

مقالــۀ حاضــر، چنان کــه از عنــوان آن مشــهود اســت، بــه تحلیــل جایــگاه نهادهــای دانشــجویی در 
حکمرانــی آمــوزش عالــی می پــردازد. از بــاب اهمیــت مســئله، می تــوان از چنــد نظــرگاه آن را بررســی 
ــه  ــگاهی را دربرگرفت ــای دانش ــه نظام ه ــت ک ــی اس ــای فراوان ــوالت و دگرگونی ه ــت، تح ــرد. نخس ک
ــن  ــن ای ــت. از مهم تری ــرده اس ــود ک ــای خ ــاختار و کارکرده ــی در س ــه بازاندیش ــر ب ــا را ناگزی و آن ه
تحــوالت تغییــر روابــط بیــن دانشــگاه و ذی نفعــان آن اســت. یکــی از کلیدی تریــن ذی نفعــان دانشــگاه 
ــه  ــیاری ب ــات بس ــا مطالع ــن ادع ــر ای ــتند. دال ب ــجویان هس ــری، دانش ــازی و تصمیم گی در تصمیم س
Liz-( پرداخته انــ )داهمیــت و لــزوم دخالــت دانشــجویان در اداره و حکمرانــی آمــوزش عالــی )دانشــگاه

ــی  ــای اساس ــی از راهبرده ــده، یک ــرایط پیچی ــن در ش zio & Wilson, 2009; Menon, 2003(. بنابرای
بــرای برون رفــت و اصــالح ســاختار نظــام دانشــگاهی، مشــخص کــردن نقــش دانشــجویان )نهادهــای 
ــام  ــم، انج ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــی اســت. ب ــوزش  عال ــی در آم ــۀ حکمران دانشــجویی( در زمین
پژوهــش در ایــن زمینــه بــرای بهبــود کارایــی و اثربخشــی نظام هــای دانشــگاهی ضــروری اســت. دوم، 
ــات پژوهشــی داخــل کشــور،  ــن حــوزه، علی رغــم اهمیــت اساســی آن در ادبی ــود مطالعــه ای در ای نب
اســت. تــا جایــی کــه نگارنــدگان ایــن پژوهــش در پایگاه هــای مختلــف جســت وجو کردنــد، پژوهشــی 
در ایــن زمینــه در داخــل کشــور نوشــته نشــده اســت.14 بنابرایــن بــا توجــه بــه عــدم بلــوغ و ناپختگــی 
ــۀ  ــرای ارائ ــی ب ــاالت بین الملل ــوای مق ــل محت ــا رویکــرد تحلی ــه ای ب موضــوع پژوهشــی، انجــام مطالع
ــی  ــی داخل ــات پژوهش ــی در ادبی ــوزۀ موضوع ــن ح ــی هایی در ای ــایی پژوهش ــۀ بازگش ــا و زمین دورنم
ــا درنظــر گرفتــن دامنــۀ  ضــروری می نمایــد. عالوه بــر ایــن، نگارنــدگان ایــن پژوهــش کوشــیدند تــا ب
ــری  ــای جامع ت ــوا، یافته ه ــل محت ــام تحلی ــرای انج ــت وجو ب ــورد جس ــای م ــری از کلیدواژه ه متنوع ت
را فراهــم آورنــد و ســهم هرچنــد اندکــی در غناســازی ادبیــات ایــن موضــوع در پژوهش هــای داخــل 
کشــور داشــته باشــند. بــرای دســتیابی بــه هــدف مــورد نظــر، پرســش »مؤلفه هــای نقــش نهادهــای 
دانشــجویی در حکمرانــی آمــوزش عالــی بــه چنــد دســته تقســیم می شــود؟« طرح ریــزی شــده  اســت. 

در  دانشجویان  مشارکت  مبحث  نیز  فناوری  و  علم  بخش  در  نظام،  کلی  نظیر سیاست های  کشور،  باالدستی  اسناد  در   .14
حکمرانی و سیاست گذاری دانشگاه و آموزش  عالی مغفول مانده است. 
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2. پیشینۀ تحقیق 
آدئوال و بوکوال15 )2014( در پژوهشــی به بررســی مشــارکت دانشــجویان در حکمرانی و اثربخشــی ســازمانی در 
دانشــگاه های نیجریــه پرداختنــد. یافته هــای آن هــا نشــان  داد که مشــارکت دانشــجویان در حکمرانی دانشــگاه 
پاییــن بــوده؛ درحالــی کــه میــزان اثربخشــی ســازمانی در ســطح متوســط قــرار داشــته  اســت. عــالوه بــر این، 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان مــی داد تفــاوت معنــاداری در مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاه های 
فــدرال و ایالتــی وجــود داشــت؛ زیــرا دانشــجویان دانشــگاه های فــدرال بیشــتر از دانشــجویان دانشــگاه های 
ایالتــی در حکمرانــی دانشــگاه مشــارکت داشــتند. لیــزو و ویلســون16 )2009( در بررســی نقــش انجمن هــای 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بزرگ تریــن چالــش فعلــی انجمن هــای  دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاه ب
دانشــجویی ابهــام در ایفــای نقــش اســت و ایجــاد آن بــه توانایــی و تمایــل مدیــران دانشــگاهی بــرای برقــراری 
گفت وگــوی ســازنده بــا دانشــجویان در زمینــۀ حکمرانــی در دانشــگاه بســتگی دارد. بنابرایــن دانشــگاه ها بایــد 
ــا بررســی دیــدگاه  رویکــرد فعاالنــه ای را در ایــن زمینــه درپیــش گیرنــد واکوئــرو17 )2007( در مطالعــه ای ب
تکاملــی و تاریخــی از مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاه های اســپانیا بــه ایــن نتیجه دســت یافتند 
کــه بــه مشــارکت بیشــتر دانشــجویان نیــاز اســت؛ لــذا ضــرورت تغییــر مدل های فعلــی مدیریــت در دانشــگاه 
ــراری و  ــجویی تک ــای دانش ــیلۀ نهاده ــه به وس ــای صورت گرفت ــات و کاره ــه اقدام ــود؛ چراک ــاس می ش احس
عمدتــاً کنش هــای غیرضــروری اســت. پرســون18 )2003( در پژوهشــی بــه مطالعــۀ مشــارکت دانشــجویان در 
دانشــگاه براســاس نظرســنجی در 48 کشــور عضــو اتحادیــۀ اروپــا همــت گماشــت. براســاس یافته هــای ایــن 
پیمایــش، همــۀ ســاختارها حامــی افزایــش مشــارکت دانشــجویان در حکمرانی دانشــگاه های 48 کشــور عضو 
بودنــد. گیمنــز19 )2001( در پژوهشــی دیگــر، در واکاوی میــزان مشــارکت و موقعیــت سیاســی دانشــجویان 
دانشــگاه کاتــاالن بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه میــزان مشــارکت دانشــجویان در انتخابــات مجلــس ســنا 
)باالتریــن نهــاد حاکــم بــر دانشــگاه بــا ذی نفعــان مختلــف: اعضــای هیئــت علمــی، دانشــجویان و پرســنل 

خدماتــی و اداری( بــه 17 درصــد نــرخ مشــارکت رســیده  اســت.

3. چارچوب نظری 
ــه  ــدی گفت ــه فراین ــگاه( ب ــی )دانش ــوزش عال ــجویان در آم ــارکت دانش ــناختی، مش ــر مفهوم ش از نظ
ــوزش  ــی آم ــای حکمران ــۀ جنبه ه ــگاه در هم ــی دانش ــع اصل ــۀ ذی نف ــجویان به مثاب ــه دانش ــود ک می ش
ــن،  ــود ای ــند )Wang & Zhang, 2019(. باوج ــته باش ــارکت داش ــر مش ــکلی براب ــگاه به ش ــی و دانش عال
ایــن مشــارکت چنــدان مــورد توجــه متصدیــان و مدیــران آمــوزش  عالــی قــرار نگرفتــه اســت. مطالعــات 
انگشت شــماری کــه بــه محدودیت هــا و مســائل مرتبــط بــا عــدم مشــارکت دانشــجو در تصمیم گیــری و 

15. Adeola & Bukola
16. Lizzio & Wilson
17. Vaquero
18. Persson
19. Gime´nez
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حکمرانــی در آمــوزش عالــی )دانشــگاه( پرداخته انــد، ایــن عوامــل را شــامل بی مهــری مدیــران و اعضــای 
هیئــت علمــی بــه دانشــجویان بــرای مشــارکت در فراینــد تصمیم گیــری، بی عالقگــی دانشــجویان، گــذر 
از دوران دانشــجویی، عــدم بلــوغ فکــری دانشــجویان، غیبــت مکــرر دانشــجویان در جلســات کمیته هــای 
دانشــگاه، دانــش و تجربــۀ انــدک دانشــجویان و نیــاز بــه محرمانــه و حســاس بــودن برخــی از موضوعــات 
ــجویان،  ــر دانش ــارکت پررنگ ت ــا مش ــه ب ــال آنک ــد )Lee, 1987(. ح ــگاه می دانن ــری در دانش تصمیم گی
درمــورد مســائل دانشــجویی می تــوان تصمیمــات آگاهانه تــری گرفــت، درک بهتــری از نیازهــای 
ــه دانشــجویان پدیــد آورد، نیازهــا و عالیــق آینــدۀ  دانشــجویی و درنتیجــه بهبــود خدمــات ارائه شــده ب
ــت  ــگاه حمای ــالن دانش ــرد، از فارغ التحصی ــق ک ــد خل ــای جدی ــود، ایده ه ــی نم ــجویان را پیش بین دانش
کــرد و پاســخ گویی بــه خواســته های دموکراســی اجتماعــی و تشــویق دانشــجویان بــه اســتقالل و بلــوغ 
بیشــتر را فراهــم آورد )Goldberg, 1980(. مبانــی نظــری مرتبــط بــا مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی 

آمــوزش عالــی )دانشــگاه( بــه چنــد دســته تقســیم  می شــود: 

ــک  ــه در آن، ی ــود ک ــف می ش ــه ای تعری ــط به گون ــه، رواب ــن نظری ــی:20 در ای ــۀ نمایندگ 1. نظری
ــد  ــذار می کن ــده( واگ ــر )نماین ــخص دیگ ــه ش ــئولیت هایی را ب ــب کار( مس ــوان صاح ــخص )به عن ش
)Köksal & Strähle, 2021(. شــخص اول را در اصطــالح مالــک21 و شــخص را کارگــزار22 یــا نماینــده 
قلمــداد می کننــد. داللــت ایــن نظریــه بــر مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش عالی )دانشــگاه( 
بــه واگــذاری اختیــار تصمیم ســازی و تصمیم گیــری از ســوی سیاســت گذاران/ مدیــران آمــوزش عالــی 
ــف  ــا مشــارکت در ســاختار مختل ــده( ب ــزار و نماین ــوان کارگ ــک( و دانشــجویان )به عن و دانشــگاه )مال
تصمیم گیــری مدیریــت و مشــارکت در کمیته هــا و انجمن هــای مختلــف بــه نقش آفرینــی در 

ــد. ــگاه( می پردازن ــی )دانش ــوزش عال ــی آم حکمران

ــی مابیــن ســازمان ها و گروه هــا اشــاره دارد کــه  ــراردادی ف ــه ق ــه ب ــن نظری ــۀ مباشــرت:23 ای 2. نظری
براســاس آن، ســازمان فــرد یــا گروهــی از افــراد را به عنــوان نماینــدۀ خــود انتخــاب می کنــد و آن هــا را در 
جایــگاه مســئول و راهبــر در عرضــۀ مجموعــه ای مشــخص از خدمــات قــرار می دهــد. ایجــاد ایــن قــرارداد 
نیازمنــد تفویــض اختیــار تصمیم گیــری بــه نماینــدگان اســت. ایــن قــرارداد بلندمــدت اســت و براســاس 
اعتمــاد، اهــداف جمعــی و همســویی اهــداف اتخــاذ می شــود )Perlman, Reddick & Zheng, 2020(. داللت 
ایــن نظریــه بــر مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش عالــی )دانشــگاه( را بایــد از منظــر کنشــگری 
ــیع تری از  ــۀ وس ــا جامع ــه در آن ه ــرد ک ــی ک ــره( بررس ــاف و غی ــا، اصن ــجویی )انجمن ه ــای دانش نهاده
دانشــجویان، دانشــجویانی را از طریــق اجمــاع و رأی گیــری به عنــوان نماینــدگان خــود برمی گزیننــد و بــا 

تفویــض اختیــار بــه آن هــا، انتظــار کســب حداکثــر منافــع را دارنــد. 

20. Agency theory
21. principal
22. agent
23. Stewardship theory
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3. نظریــۀ تصمیم گیــری:24 هربــرت ســایمون در مطالعاتــش این گونــه اســتدالل می کــرد کــه 
عقالنیــت انســان در تصمیم گیــری محــدود اســت و  ایــن محدودیت هــا ناشــی از ذهــن انســان و عوامــل 
ــژه در  ــران به وی ــری مدی ــوۀ تصمیم گی ــیوه و نح ــددی در ش ــل متع ــن عوام ــت. بنابرای ــر آن اس ــر ب مؤث
ــل در  ــت کام ــن عقالنی ــروض گرفت ــا مف ــه ب ــن نظری ــع ای ــت. درواق ــر اس ــی مؤث ــازمان های اجتماع س
ــارکت،  ــر مش ــگاه(، ب ــی )دانش ــوزش عال ــران آم ــت گذاران/ مدی ــری سیاس ــازی و تصمیم گی تصمیم س
ــم از  ــد. اتخــاذ یــک تصمی ــه دانشــجویان تأکیــد می کن همکنشــی و همفکــری همــۀ ذی نفعــان ازجمل

ــد.  ــش می ده ــان را کاه ــدم اطمین ــری و ع ــزان خطرپذی ــون می ــای گوناگ ــا و دیدگاه ه نظرگاه ه

ــدرت در ســاختار به شــکل  ــع ق ــری و توزی ــق و براب ــر تواف ــه ب ــن نظری ــۀ دموکراســی:25 ای 4. نظری
ــکل ها  ــی و تش ــاختارهای انتخابات ــورت س ــارکت به ص ــن مش ــاره دارد. ای ــک اش ــارکتی و دموکراتی مش
ــجویان در  ــارکت دانش ــرای مش ــه ب ــن نظری ــت ای ــت. دالل ــون اس ــای گوناگ ــا نقطه نظره ــزاب ب و اح
ــیوۀ  ــر ش ــۀ تغیی ــون در زمین ــکال گوناگ ــکاری دانشــجویان در اش ــه هم ــی )دانشــگاه(، ب ــوزش عال آم

ــاره دارد.  ــگاه اش ــی و دانش ــوزش عال ــت در آم ــت گذاری و مدیری سیاس

4. روش تحقیق  
پژوهــش کیفــی حاضــر بــا اســتفاده از دو روش مــروری نظام منــد26 و تحلیل تماتیک27 تدوین شــده  اســت. 
ــرای ارزیابــی و تلفیــق نتایــج پژوهش هاســت.  روش مــروری نظام منــد به دنبــال جســت وجویی منظــم ب
ایــن مــرور در چنــد گام انجــام شــد: 1. تدویــن ســؤال پژوهــش )مؤلفه هــای نقــش نهادهــای دانشــجویی 
در حکمرانــی آمــوزش عالــی بــه چنــد دســته تقســیم می شــود؟(. 2. جســت وجوی سیســتماتیک منابــع: 
ــی دانشــگاه28، صــدای  ــرای ایــن منظــور، طیــف متنوع تــری از کلیدواژه هــا شــامل دانشــجو و حکمران ب
ــجویان31  ــی دانش ــگاه30 و خودحکمران ــری در دانش ــجویان و تصمیم گی ــگاه29، دانش ــجویان در دانش دانش
ــد35، ســیج36  ــک34، امرال ــد ســاینس دیرکــت32، اشــپرینگر33، اری ــر مانن ــی معتب ــای بین الملل در پایگاه ه

24. Theory decision-making
25. Democratic theory
26. systematic review study
27. Thematic analysis
28. student and university governance
29. the voice students in the university
30. students and decision making at the university
31. student self-government
32. Science Direct
33. Springer
34. ERIC
35. Emerald  
36. Sage Journals
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ــد. 3. انتخــاب  ــل آم ــا 2020 م جســت وجو به عم ــی 1995 ت ــازۀ زمان ــی37 در ب ــرری وایل ــن الیب و آنالی
ــا اســتفاده از فــرم پریســما38 مقــاالت مناســب گزینــش شــد. در  ــه، ب پژوهــش مناســب: در ایــن مرحل

ــت. ــده  اس ــی ش ــده بازنمای ــاالت جست وجوش ــرند مق ــی و س ــکل 1، ارزیاب ــه در ش ادام

شکل 1. فرم پریسما در سرند و گزینش مقاالت

3. اســتخراج اطالعــات مقــاالت منتخــب: اطالعــات مربــوط بــه هــر مقالــه بــه کمــک فیش بــرداری 
خالصه بــرداری شــد کــه به جهــت رعایــت ایجــاز و خالصه نویســی از آوردن جزئیــات خــودداری شــد. در 

جــدول 1، فهرســت مقــاالت منتخــب و کــد مربــوط بــه هــر مقالــه بــرای تحلیــل تماتیــک آمــده  اســت.
جدول 1. فهرست مقاالت منتخب برای تحلیل تماتیک

Code Article

1
Wang, Z., & Zhang, R. (2019, May). A Study on the Mechanisms of American Students’ Participation 
in University Governance. In 2019 International Conference on Management, Education Technology 
and Economics (ICMETE 2019) (pp. 121-125). Atlantis Press.

2 Planas, A., Soler, P., Fullana, J., Pallisera, M., & Vilà, M. (2013). Student participation in university 
governance: the opinions of professors and students. Studies in Higher Education, 38(4), 571-583.

3 Luescher, T. M. (2005). Student governance in Africa: Thematic summary of key literature. Retrieved 
August, 12, 2013.

4 Zuo, B., & Ratsoy, E. W. (1999). Student participation in university governance. Canadian Journal of 
Higher Education, 29(1), 1-26.

5 Pabian, P., & Minksová, L. (2011). Students in higher education governance in Europe: Contrasts, 
commonalities and controversies. Tertiary Education and Management, 17(3), 261-273.

6 Klemenčič, M. (2012). The changing conceptions of student participation in HE governance in the 
EHEA. In European Higher Education at the crossroads (pp. 631-653). Springer, Dordrecht.

37. Wiley Online Library
38. PRISMA
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Code Article

7 Moore, P. L. (1995). Perspectives on Student Participation in University Governance: An Update. NAS-
PA Journal, 32(3), 198-207.

8
Naylor, R., Dollinger, M., Mahat, M., & Khawaja, M. (2020). Students as customers versus as active 
agents: conceptualising the student role in governance and quality assurance. Higher Education Re-
search & Development, 1-14.

9
Luescher-Mamashela, T. M. (2010). From university democratisation to managerialism: The chang-
ing legitimation of university governance and the place of students. Tertiary Education and Manage-
ment, 16(4), 259-283.

10 Adeola, A. O., & Bukola, A. B. (2014). Students’ participation in governance and organizational effec-
tiveness in universities in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(9), 400.

11 Miles, J., Miller, M., & Nadler, D. P. (2008). Increasing Participation in Student Governance Through 
First-Year Programs. Journal of College Orientation, Transition, and Retention, 15(2).

12 Klemenčič, M., & Galán Palomares, F. M. (2018). Transnational student associations in the European 
multi-level governance of higher education policies. European Educational Research Journal, 17(3), 365-384.

13
Bateson, R., & Taylor, J. (2004). Student involvement in university life—Beyond political activism 
and university governance: A view from Central and Eastern Europe. European Journal of Educa-
tion, 39(4), 471-483.

14 Canning, J. (2017). Conceptualising student voice in UK higher education: four theoretical lenses. 
Teaching in Higher Education, 22(5), 519-531.

15 Cardoso, S., & dos Santos, S. M. (2011). Students in higher education governance: the Portuguese case. 
Tertiary Education and Management, 17(3), 233-246.

16 Carey, P. (2018). The impact of institutional culture, policy and process on student engagement in uni-
versity decision-making. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 22(1), 11-18.

17 Das, J. (2014). Higher Education Governance: Students’ Participation, Union Elections & the Role of 
Lyngdoh Commission.

18 Kouba, K. (2018). Determinants of student participation in higher education governance: The case of 
student turnout in academic senate elections in Czechia. Higher Education, 76(1), 67-84.

19 Miles, J. M., Miller, M. T., & Nadler, D. P. (2008). A National Study of Improving Participation in 
Student Self-Governance Leadership. Online Submission.

20 Miller, M. T., & Nadler, D. P. (2009). Communication Apprehension Levels of Student Governance 
Leaders. Online Submission.

21 Muhsin, S., Nurkhin, A., Pramusinto, H., Afsari, N., & Arham, A. F. (2020). The Relationship of Good 
University Governance and Student Satisfaction. International Journal of Higher Education, 9(1).

22 Mthethwa, V., & Chikoko, V. (2020). Does participation in university governance add value to a stu-
dent’s academic experience?. South African Journal of Higher Education, 34(4), 211-229.

23 Strydom, F., & Loots, S. (2020). The student voice as contributor to quality education through institu-
tional design. South African Journal of Higher Education, 34(5), 20-34.

24 Carey, P. (2013). Student engagement: stakeholder perspectives on course representation in university 
governance. Studies in Higher Education, 38(9), 1290-1304.
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Code Article

25 Tamrat, W. (2020). The exigencies of student participation in university governance: Lip services and 
bottlenecks. Higher Education Quarterly, 74(1), 35-47.

26
Gachoka, J. M. (2014). Factors influencing student involvement in university Governance: a case of 
bachelor of education (arts) of The university of Nairobi, Kenya (Doctoral dissertation, University of 
Nairobi).

27 Garwe, E. C. (2015). Student voice and quality enhancement in higher education. Journal of Applied 
Research in Higher Education.

28 Akinyeye, T. V. (2019). Administrative effectiveness in university system: the trajectory of students’ in-
volvement in governance. Journal of Education Research and Rural Community Development, 1(1), 73-88.

29 Jungblut, J., & Weber, R. (2012). National student governance in Germany: the case of fzs. European 
Journal of Higher Education, 2(1), 47-62.

30 Kouba, K. (2018). Determinants of student participation in higher education governance: The case of 
student turnout in academic senate elections in Czechia. Higher Education, 76(1), 67-84.

31
Lizzio, A., & Wilson, K. (2009). Student participation in university governance: the role conceptions 
and sense of efficacy of student representatives on departmental committees. Studies in Higher Edu-
cation, 34(1), 69-84.

32 Luescher-Mamashela, T. (2011). Student involvement in university decision-making: Good reasons, 
a new lens.

33 McLeod, J. (2011). Student voice and the politics of listening in higher education. Critical studies in 
Education, 52(2), 179-189.

34
Meeuwissen, S. N., Spruijt, A., van Veen, J. W., & de Goeij, A. F. (2019). Student participation in gov-
ernance of medical and veterinary education: experiences and perspectives of student representatives 
and program directors. Advances in Health Sciences Education, 24(4), 665-690.

35 Menon, M. E. (2005). Students’ views regarding their participation in university governance: Implications 
for distributed leadership in higher education. Tertiary Education and Management, 11(2), 167-182.

36 Rodgers, T., Freeman, R., Williams, J., & Kane, D. (2011). Students and the governance of higher 
education: A UK perspective. Tertiary Education and Management, 17(3), 247-260.

37 Hynek, R. Jana. P (2011). Higher education act in Czech Republic: What are the implications for the 
role of students and their governance?.

38 Omal, F. (2019). Contestations of Stakeholder Participation in University Governance: A Case of a 
Historically Black University. Available at SSRN 3415478.

39 Borg, C. (2019). The Role of Students in the Governance of Public Higher Education: a Case Study of 
Malta. Journal of Intercultural Management, 11(3), 1-20.

4. تحلیــل داده هــا: پــس از اســتخراج یافته هــای اصلــی مقــاالت بــرای تحلیــل دقیق تــر و مطالعــۀ 
تلفیقــی، از روش تحلیــل تماتیــک ولــکات اســتفاده شــد. روش تحلیــل تماتیــک مبتنــی بــر اســتدالل 
ــی درون داده ای و  ــا و الگویاب ــدی داده ه ــق طبقه بن ــق از طری ــی آن، محق ــه ط ــت ک ــتقرایی39 اس اس
بــرون داده ای بــه یــک سنخ شناســی تحلیلــی دســت می یابــد. تحلیــل تماتیــک عبــارت اســت از عمــل 

39. inductive reasoning
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کدگــذاری و تحلیــل داده هــا بــا ایــن هــدف کــه داده هــا چــه می گوینــد. زمانــی کــه تحلیــل داده هــا 
ــئت  ــا نش ــا از داده ه ــی تم ه ــرد؛ به عبارت ــورت بگی ــی از آن ص ــت موضوع ــد حمای ــد، بای ــت آم به دس
می گیــرد )محمدپــور، 1392(. در ایــن پژوهــش نیــز، همان گونــه کــه تشــریح شــد، از راهبــرد تحلیــل 

ــکات40 )2008( اســتفاده شــده  اســت: تماتیــک ســه مرحله ای ول

مرحلــۀ اول، توصیــف داده هــا: داده هــا در نظــم و پیوســتار زمانــی قــرار می گیــرد. در ایــن پژوهــش، 
ــپس  ــم و س ــی تنظی ــی زمان ــاس توال ــد براس ــروری نظام من ــۀ م ــت آمده در مرحل ــات به دس مطالع

ــد. ــیم ش ــت وجو ترس ــورد جس ــاالت م ــال های مق ــی س ــم زمان ــودار نظ نم

شکل 2. نمودار نظم زمانی مطالعات گزینش شده

مرحلــۀ دوم، تحلیــل داده هــا: ســامان دهی، تنظیــم و تم بنــدی آن هاســت. در ایــن مرحلــه، مطالعــات 
ــار مــورد بازخوانــی قــرار گرفــت. ســپس مفاهیــم کلیــدی  گزینش شــده از مــرور نظام منــد چندیــن ب
مربــوط بــه هــر مقالــه به تفکیــک احصــا و یادداشــت برداری شــد. مفاهیــم کلیــدی )کدهــا( براســاس 
وجــوه اشــتراک و افتــراق در قالــب تم هــای فرعــی ثانویــه جــای گرفــت. تم هــای فرعــی ثانویــه نیــز 

ــه دســته بندی شــد. ــی اولی ــای فرع ــب تم ه ــی در قال ــای معنای ــۀ تشــابهات و تفاوت ه برپای

ــام شــد و ســپس  ــا انج ــه، نخســت تفســیر یافته ه ــن مرحل ــا: در ای ــوم، تفســیر داده ه ــۀ س مرحل
ــه یافته هــا  ــرای اعتباربخشــی ب ــد. در ایــن پژوهــش، ب مــدل )نقشــه( تماتیــک یافته هــا ترســیم گردی
از دو راهبــرد اســتفاده شــد. راهبــرد نخســت بازبینــی توســط همــکار پژوهشــی41 اســت کــه در آن، 
یافته هــای پژوهــش دراختیــار محقــق دیگــر و همــکار پژوهــش قــرار گرفــت. پــس از بازبینــی و انجــام 
ــر اجمــاع  ــرد ب ــن راهب ــه انجــام شــد. ای ــه و ثانوی ــا، تم هــای فرعــی اولی ــی در کده اصالحــات، بازبین
 .)Barber & Walczak, 2009( همــکاران پژوهــش بــرای رســیدن بــه اعتبــار در داده هــا تأکیــد می کنــد

40. Wolcott
41. Peer debriefing
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ــار  ــا دراختی ــه، یافته ه ــن مرحل ــد. در ای ــتفاده ش ــان42 اس ــی همتای ــرد بازبین ــۀ دوم، از راهب در مرحل
ــی را  ــای کیف ــام پژوهش ه ــۀ انج ــه تجرب ــت ک ــرار گرف ــش ق ــم پژوه ــارج از تی ــرف خ ــان بی ط محقق

.)Bitsch, 2005( دارنــد؛ لیکــن بــا اعمــال نظــرات اعتبــار بــه داده هــا افزایــش یافــت

5. یافته های تحقیق
در پاســخ بــه پرســِش »مؤلفه هــای نقــش نهادهــای دانشــجویی در حکمرانــی آمــوزش عالــی بــه چنــد 
ــاالت،  ــن مق ــی مت ــس از بررس ــد، پ ــان ش ــر بی ــه پیش ت ــه ک ــوند؟«، همان گون ــیم می ش ــته تقس دس
ــاب  ــا در ق ــای تشــابهات و تفاوت ه ــدی برمبن ــم کلی ــدی اســتخراج شــدند. ســپس مفاهی ــم کلی مفاهی
تم هــای فرعــی اولیــه و ثانویــه جای گــذاری شــد. بــرای اعتباربخشــی بــه مفاهیــم کلیــدی، کــد مربــوط 

ــه در کنــار آن ذکــر شــد. ایــن فراگــرد به تفصیــل در جــدول 2 بازنمایــی شــده  اســت.  ــه هــر مقال ب
جدول 2. مؤلفه های نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی، 1995 تا 2020 م43
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اصــالح ســاختار سیاســی حاکــم بــر جامعــه )4(، اصــالح ســاختار اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه )4(، 
بازبینــی قوانیــن ملــی )5، 12ـ13 و 26(، کاهــش کنتــرل دولتــی )14(، بین المللــی کــردن آمــوزش 
ــوزش   ــت گذاران در آم ــجویان و سیاس ــدگان دانش ــان نماین ــات می ــادل اطالع ــی )12ـ13(، تب  عال
ــی )3، 6 و 16(، اتخــاذ  ــوزش  عال ــای دانشــجویی در سیاســت گذاری آم ــی )3(، مشــارکت نهاده عال
رویکــرد مشــارکتی در حکمرانــی در دانشــگاه ها )6(، ارتبــاط بــه ســطوح مختلــف سیاســت گــذاری 
ــه  ــتقالل ب ــذاری اس ــی )12(، واگ ــوزش  عال ــطحی در آم ــی چندس ــی )6(، حکمران ــوزش  عال در آم
ــی  ــاًل در حکمران ــر کام ــۀ بازیگ ــجو به مثاب ــرش دانش ــگاه ها )5ـ6، 15، 17ـ18، 21 و 39(، پذی دانش
دانشــگاه )5 و 7(، بازبینــی قوانیــن در آمــوزش  عالــی )12ـ13، 22ـ23، 29 و 39(، سیاســت گذاری 
ــی  ــوزش  عال ــری در آم ــع رهب ــی )21(، توزی ــوزش  عال ــه آم ــی ب ــش دسترس ــارکتی )12(، افزای مش
)25(، مشــخص کــردن ذی نفعــان مختلــف در آمــوزش  عالــی )25(، ترویــج گفتمــان دموکراســی در 

آمــوزش  عالــی )31(. 
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مدیریــت نویــن دولتــی )6(، تشــدید فضــای رقابتــی بیــن دانشــگاه ها )2(، بازتعریــف رابطــۀ دانشــگاه ها 
ــی )4، 15،  ــوزش  عال ــه )4(، تضمیــن کیفیــت در آم ــا جامع ــود رابطــۀ دانشــگاه ها ب ــت )6(، بهب ــا دول ب
18 و 21(، به کارگیــری ســبک های رهبــری متنــوع در آمــوزش  عالــی )4(، پیاده ســازی الگــوی 
ــا  ــا ظرفیت ه ــر ب ــی متناظ ــالت تکمیل ــش دانشــجویان تحصی ــی )5(، افزای ــوزش  عال ــک در آم دموکراتی

ــی )15(. ــوزش  عال ــن آم )13(، مشــارکت دانشــجویان در قوانی

42. Peer examination
43.  اعداد کنار هر مفهوم کلیدی نمایانگر کد مقاله ای است که مفهوم کلیدی مذکور از آن استخراج شده  است.
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ــدّون  ــم انداز م ــاد چش ــگاه )1ـ3، 5، 7، 9، 31 و 35(، ایج ــای دانش ــجویان در هیئت امن ــارکت دانش مش
ــه دانشــجویان )3، 7، 9،  ــان ب ــرای مشــارکت دانشــجویان )1 و 9(، اعطــای آزادی آکادمیــک و آزادی بی ب
ــری  ــگاه )4(، به کارگی ــت گذاری درون دانش ــجویان در سیاس ــارکت دانش 13، 18، 26، 30 و 37ـ38(، مش
ــازی  ــگاه )4(، تصمیم س ــی دانش ــجویان در حکمران ــارکت دانش ــعۀ مش ــتی در توس ــتراتژی های سیاس اس
و تصمیم گیــری در دانشــگاه بــا رویکــرد جمع ســپاری و مشــارکتی )7، 10، 15، 19، 23، 25، 28 و 
ــا  ــگاه ب ــتانداردهای دانش ــازی اس ــگاه )21(، همسوس ــتراتژیک در دانش ــت اس ــزی و مدیری 39(، برنامه ری
ــدرت در  ــهیم ق ــگاه )30(، تس ــارکتی دانش ــی مش ــی )28(، حکمران ــگاه کالس جهان ــتانداردهای دانش اس
دانشــگاه )31(، ایجــاد تعــادل و هارمونــی بیــن ســاختارهای مختلــف حکمرانــی در دانشــگاه )38(، برقــراری 
تناســب و ترکیــب ذی نفعــان داخلــی و خارجــی در دانشــگاه )38(، اعطــای حــق رأی بــه دانشــجویان در 
ــکاس  ــای مشــارکت دانشــجویان )2(، انع ــا مکانیزم ه ــاق ســاختارهای دانشــگاه ب ــا )1 و 6(، انطب کمیته ه
صــدای دانشــجویان در همــۀ ســطوح ســازمانی دانشــگاه )2(، ماهیــت چندســطحی حکمرانی دانشــگاه )3(، 
ــی  ــد در حکمران ــازوکارهای جدی ــاد س ــگاه )4، 12، 21، 28، 31 و 35(، ایج ــاختار دانش ــازی س شفاف س
دانشــگاه بــرای تســهیل مشــارکت دانشــجویان )5(، تغییــر ســبک رهبــری در دانشــگاه )19و 35(، ایجــاد 
ــوی مشــارکتی در دانشــگاه )26(، به رســمیت  ــورد نحــوۀ ادارۀ دانشــگاه )25(، الگ ــدگاه مشــترک درم دی

شــناختن نقــش دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاه )28(.
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ــد در  ــت جدی ــگاه )1(، مدیری ــجویان در دانش ــارکت دانش ــرای مش ــدت ب ــت های بلندم ــن سیاس تدوی
ــی و سیاســی  ــای اجتماع ــر فعالیت ه ــارکاری دانشــجویان )2 و 8(، نظــارت ب ــم ب دانشــگاه )1 و 9(، تنظی
دانشــجویان )3(، ارائــۀ اطالعــات جامــع از عملکــرد دانشــگاه بــه دانشــجویان )1(، گــردش مــداوم اطالعــات 
مدیریــت دانشــگاه بــا نهادهــای دانشــجویی )1ـ2 و 34(، کنتــرل و تعــادل قــدرت در دانشــگاه )1(، مدیریت 
ــا در رســیدگی  ــات )1(، آزادی نهاده ــای دانشــجویی در انتصاب ــای دانشــجویی )1(، آزادی نهاده انجمن ه
بــه شــکایت دانشــجویان )1(، ارائــۀ الگــوی یکپارچــه بــرای مشــارکت دانشــجویان در دانشــگاه )1(، ایجــاد 
ــای  ــجویی )1، 3، 6 و 12(، ارتق ــای دانش ــه نهاده ــی ب ــی کاف ــع مال ــص مناب ــی )3(، تخصی ــر کاریاب دفات
کیفیــت خدمــات ارائه شــده بــه دانشــجویان )4 و 21(، به اشــتراک گذاری اطالعــات )4(، توســعۀ امکانــات 
ــری  ــی یادگی ــام آموزش ــرد نظ ــارض )4(، رویک ــت تع ــگاه )4، 10 و 21(، مدیری ــاخت های دانش و زیرس
دانشــجومحور )6(، توجــه بــه چشــم اندازهای شــغلی دانشــجویان )6(، مدیریــت کیفیــت در دانشــگاه )8(، 
ــرای دانشــجویان )8، 11 و 13(، اثربخشــی ســاختار ســازمانی دانشــگاه )10(، مشــخص  اشــتغال آفرینی ب
ــات  ــه تصمیم ــرام ب ــجویی )13، 11 و 19(، احت ــدگان دانش ــت و نماین ــل مدیری ــارات متقاب ــردن انتظ ک
دانشــجویان )11(، تدویــن کتابچــۀ راهنمایــی از نقش هــا )13(، متنوع ســازی برنامه هــای آموزشــی 
ــرای  ــجویان ب ــازی دانش ــگاه )21(،  آماده س ــی در دانش ــری رقابت ــط یادگی ــاد محی ــی )13(، ایج و درس
ــش  ــگاه )27(، کاه ــتم اداری دانش ــه سیس ــی ب ــه ای )26(، کارایی بخش ــت حرف ــارکت )23(، مدیری مش
تعارضــات مدیریــت دانشــگاه بــا دانشــجویان )28(، ایجــاد وفــاق سیاســی )32(، ســامان دهی فعالیت هــای 
ــجویان  ــازی دانش ــگاه )36(، آگاه س ــر در دانش ــان تصمیم گی ــردن ذی نفع ــخص ک ــجویان )34(، مش دانش
ــگاه ها )37(،  ــر دانش ــا دیگ ــجویان ب ــکاری دانش ــازمان دهی هم ــگاه )31(، بازس ــا در دانش ــش آن ه از نق
مدیریــت عملکــرد )39(، اعتمــاد بــه فعالیت هــای دانشــجویان )1(، ارائــۀ بازخــورد و گزارش دهــی 
ــوش دادن  ــجویان )25(، گ ــارات دانش ــش اختی ــجویان )1، 27، 31 و 37(، افزای ــرد دانش دوره ای از عملک
ــه دانشــجویان )27(، شفاف ســازی فراینــد مشــارکت دانشــجویان )1 و 17(، تســهیل فراینــد مشــارکت  ب
دانشــجویان )2(، توســعۀ فناوری هــای هوشــمند )2، 13 و 17(، حضــور نماینــدگان مختلــف دانشــجویان 
ــرض )3(، ایجــاد مشــاغل  ــی )3(، ســامان دهی فعالیت هــای دانشــجویان معت ــف مدیریت در ســطوح مختل
دانشــجویی )4، 16، 24 و 36(، ارتقــای کیفیــت برنامه هــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه )4، 6، 16، 23 
ــف نقــش دانشــجویان در دانشــگاه )5 و 9(، توســعۀ  ــران )21، 28 و 31(، بازتعری و 24(، پاســخ گویی مدی
ــهیل  ــجویان )11 و 27(، تس ــارکت دانش ــرای مش ــازی ب ــگاه )6، 2 و 14(، فرصت س ــازمانی دانش ساختارس
ــت  ــکایت دانشــجویان )25(، مدیری ــه ش ــیدگی مســتمر ب ــای دانشــجویی )12(، رس ــت نهاده ــد ثب فراین

ــا دانشــجویان )31(، جــدی گرفتــن دانشــجویان )34(.   مشــارکتی )26(، تمــاس مســتمر ب
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نش
دا اســتقالل پرســنلی نهادهــای دانشــجویی )1(، اســتقالل مالــی نهادهــای دانشــجویی )1(، بازتعریــف نقــش نهادهــای 

دانشــجویی در حفاظــت از منافــع دانشــجویان )1(، اســتفاده از ترکیبــی از روش هــا در ثبت نــام نامزدهای انتخابــات )1(، 
فضــای رقابتــی بیــن نامزدهای انتخاباتی )1(، برگــزاری انتخابــات آزاد دانشــجویی )1، 4، 8 و 34(، شفاف ســازی رویه های 
انتخابــات )12(، ماهیت چندســطحی مشــارکت دانشــجویان )6(، سیاســت زدایی از نهادهــای دانشــجویی )6، 17 و 25(.
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ـ32(، افزایش  ـ26 و 31 حضــور نماینــدگان دانشــجویان در کمیته ها )جــذب اســتادان، ارتقــا و غیــره( )1، 4، 10، 25
انجمن هــای دانشــجویی )1، 4، 8، 25 و 30(، مشــارکت در تدویــن اســاس نامه در زمینــۀ مشــارکت دانشــجویان در 
ـ2(، توجــه بــه مقاطــع دانشــجویان در برنامه ریــزی دانشــجویان )4(، مشــارکت در شــوراهای دانشــگاه  دانشــگاه )1
)8 و 38(، شــرکت مرتــب نماینــدگان دانشــجویان در جلســات )1(، تشــکیل گروه هــای متنــوع دانشــجویی )1(، 
عمومــی کــردن جلســات )1(، ایجــاد وب ســایت و وبالگ هــای دانشــجویی )1(، مشــارکت نهادهــای دانشــجویی در 
ـ اجرایــی )1(، ایجــاد کرســی های ثابــت دانشــجویی  تمــام ســطوح دانشــگاه )1(، تشــکیل هیئت هــای نظارتــی 
در دانشــگاه )1(، تعییــن وظایــف و نقــش دانشــجویان )2، 8، 24، 31 و 34(، مشــارکت در مســئولیت اجتماعــی 
دانشــگاه )1(، مشــارکت در مســائل مالــی دانشــگاه )2، 3، 6، 15، 32 و 34(، مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای 
دانشــگاه )2(، مشــارکت در برنامه هــای فرهنگــی دانشــگاه )2 و 13(، مشــارکت در برنامه هــای تفریحــی و ورزشــی 
ـ3 و 6(،  )2، 13 و 20(، مشــارکت در کارهــای داوطلبانــه و خیرخواهانــه )2(، توســعۀ جنبش هــای دانشــجویی )2
ـ13، 18 و  خودســازمان دهی فعالیت هــای دانشــجویان )2(، توســعۀ فعالیت هــای سیاســی دانشــجویان )3، 9، 12
ـ9،  ـ6، 8 ـ6، 11، 13، 18، 21 و 32(، ایجــاد اتحادیــه و اصناف دانشــجویی )3 21(، ایجــاد تشــکل های دانشــجویی )3
ـ4(،  ـ4 و 11(، توســعۀ انتشــارات دانشــجویی )3 ـ30 و 35(، اســتفاده از رســانه های جمعــی )3 ـ25، 27 ـ18، 23 16
مشــارکت دانشــجویان در باالترین ســطح از تصمیمات دانشــگاه )4، 20 و 36(، زمان بندی منظم جلســات )4، 11، 
22 و 34(، پــرورش روحیــۀ مطالبه گــری دانشــجویان )4، 20 و 36(، رفــع تداخــل ســاعت کالس درس بــا جلســات 
ـ31،  نهادهای دانشــجویی )4(، مدیریت تعارضات در نهادهای دانشــجویی )4(، مشــارکت در ســنا )18، 21، 25، 30
ـ34، 36 و 39(، عضویت اجباری  ـ36 و 39(، مشــارکت در فرایندهــای ارزیابــی کیفیــت دانشــگاه )8، 27، 29، 32 35
ـ7 و 29(، مشــارکت در تدویــن برنامه هــای آموزشــی و  )اختیــاری( همــۀ دانشــجویان در نهادهــای دانشــجویی )6
درســی )6، 15، 20، 22، 24، 27 و 37(، مشــارکت در تدویــن مأموریت هــای دانشــگاه )6(، مشــخص کــردن نقطــۀ 
بهینــه در تصمیم گیــری )6(، ایجــاد ائتالف هــای دانشــجویی )7(، تعییــن شــرح وظایــف دانشــجویان )7(، برگزاری 
رویدادهــای دانشــجویی )کنفرانــس، نمایشــگاه، مناظــره و غیــره( )2، 7 و 25(، افزایــش فعالیت هــای دانشــجویی 
ــای دانشــجویی  ــت در نهاده ــای اقلی ــه گروه ه ــه ب ــای دانشــجویان )9(، توج ــازی فعالیت ه )8 و 21(، مستندس
ــدی  ــذاری و اولویت بن ــجویان )1، 9 و 33(، هدف گ ــارکت دانش ــیتی در مش ــری جنس ــه براب ــه ب )9 و 34(، توج
ــای  ــاد انجمن ه ــجویان )11(، ایج ــای دانش ــن فعالیت ه ــی بی ــجویی )10، 21 و 36(، هماهنگ ــای دانش برنامه ه
ـ34(، تشــکیل احــزاب سیاســی )12(، شفاف ســازی عملکــرد )12 و 34(،  ـ13 و 33 بین المللــی دانشــجویان )12
ایجــاد انجمــن فارغ التحصیــالن )12(، مشــارکت در امــور زندگــی خوابگاهــی )13(، مشــارکت در تصمیمــات امــور 
اداری )13، 15 و 36(، مشــارکت در شــورای آموزشــی )15 و 25(، مشــارکت در انتصاب رئیس دانشــگاه )15 و 24(، 
مشــارکت در تدویــن اســاس نامه های دانشــگاه )15(، مشــارکت در برنامه هــای توســعۀ دانشــگاه )15(، مشــارکت 
در شــورای مدیریــت دانشــگاه )15(، انتخــاب نماینــدگان براســاس شایســتگی )17(، برگــزاری نظام منــد انتخابات 
ـ19 و 31(، برگــزاری انتخابــات رقابتی )18(، ســاماندهی انتخابــات )18(،  )22(، مشــارکت در امــور دانشــجویی )18
اطالع رســانی گســتردۀ انتخابــات )18(، کمپین هــای دانشــجویی )18(، آمادگی دانشــجویان قبل از جلســات )21(، 
ــی  ــک اطالعات ــودن نهادهــای دانشــجویی )21(، مکتوب  ســازی صورت جلســات )21(، ایجــاد بان مســئله محور ب
در تصمیمــات دانشــجویان )23(، ارزیابــی تجــارب تصمیم گیــری دانشــجویان )23(، پاســخ گو بــودن نماینــدگان 
دانشــجویان )4 و 23(، فعالیت هــای بین المللــی دانشــجویان )23(، مشــارکت در ارزیابــی کارکنــان )24(، مشــارکت 
ـ26 و 35(، مشــارکت در تدویــن  در مدیریــت منابــع انســانی )25(، مشــارکت در طراحــی و ارزیابــی برنامه هــا )25
سیاســت های دانشــگاه )26 و 35(، بازتــاب صریــح و انتقــادی دیــدگاه خــود )27(، ایجــاد تاالرهــای گفت وگــوی 
آنالیــن )27(، مشــارکت دانشــجویان در کمیتــۀ  انضباطــی )28 و 31(، پرداخــت حــق عضویــت بــه دانشــجویان 
در نهادهــای دانشــجویی )29(، پارلمان هــای دانشــجویی )29(، افزایــش بــازۀ زمانــی انتخابــات )30(، رأی گیــری 
مجــازی بــرای مشــارکت بیشــتر )30(، ایجاد و ترســیم اهداف جمعــی )32(، برقــراری هماهنگی میــان نمایندگان 
دانشــجویی )34(، افزایــش جلســات غیررســمی )32(، مشــارکت از دســتورکار تــا اجرای تصمیمات )39(، تســهیل 

مشــارکت دانشــجویان فارغ التحصیــل در جلســات )39(.
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دا دانشــجو به مثابــۀ دســتیار مدیــر دانشــگاه )1(، دانشــجو به مثابــۀ ذی نفــع اصلــی دانشــگاه )3 و 21(، دانشــجو 

به مثابــۀ شــریک و همــکار )8، 14، 23 و 31(، دانشــجو به مثابــۀ ارزیــاب )8 و 16(، دانشــجو به مثابــۀ عامــل 
تغییــر )8 و 16(، تلقــی از نماینــدگان دانشــجویان به عنــوان حافظــان منافــع دانشــجویان )6(.
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توســعۀ مهــارت رهبــری دانشــجویان )7، 19، 24، 34 و 36(، ارتقــای دانــش سیاســی دانشــجویان )2(، 
ــرای نماینــدگان دانشــجویان  ــۀ آموزش هــای خــاص ب ــش و آگاهــی دانشــجویان )2(، ارائ افزایــش دان
ــه دانشــجویان  ــی ب ــات مطالعات ــش خدم ــی )3، 8، 13 و 25(، افزای ــش بورســیه های تحصیل )2(، افزای
برنامه هــای  انتقــادی دانشــجویان )3، 31ـ34 و 37(، توســعۀ  تقویــت دیــدگاه و تفکــرات   ،)3(
ــجویان )7(،  ــه دانش ــوزش ب ــۀ آم ــنجی در ارائ ــه )6، 9، 12ـ13، 20، 25، 31 و 34(، نیازس فوق برنام
ــۀ  ــجویان )7 و 34(، برنام ــعۀ دانش ــرای توس ــگ ب ــای منتورین ــالف )7(، برنامه ه ــل اخت ــارت ح مه
ــگاهیان )13(،  ــتعداد دانش ــت اس ــجویان )13(، مدیری ــخصیت دانش ــرورش ش ــغلی )11(، پ ــعۀ ش توس
ــی  ــی )13(، برنامه های ــی و پژوهش ــای آموزش ــعۀ مهارت ه ــناختی )13(، توس ــای ش ــعۀ مهارت ه توس
بــرای پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان )19(، مهــارت مذاکــره و چانه زنــی )20(، مهــارت حــل 
اختــالف )20(، مهــارت نظــم و انضبــاط شــخصی )20(، مهارت هــای کارآفرینــی و شــغلی )13، 37 و 
39(، توســعۀ شــخصی )23، 25ـ26 و 33ـ35(، مهــارت دیپلماســی )34(، مهــارت مســئولیت پذیری و 

ــارت حــل مســئله )36(.  ــی )36(، مه ــارت مدیریت ــای نقــش )34(، مه ایف
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وس
ت ــا  ــا هیئت امن ــالت دانشــجویان ب ــر )1 و 23ـ24(، توســعۀ تعام ــا یکدیگ ــالت دانشــجویان ب توســعۀ تعام

)1(، توســعۀ تعامــالت اســتادان بــا دانشــجویان )1، 6، 13 و 23(، توســعۀ ارتباطــات دانشــجویان 
ــر  ــا دیگ ــجویان ب ــمی دانش ــالت غیررس ــعۀ تعام ــگاه )1ـ2، 4، 12، 26 و 38(، توس ــران دانش ــا مدی ب
ذی نفعــان )3ـ4، 12 و 38(، توســعۀ ارتباطــات دانشــجویان بــا کارکنــان )16، 23ـ24، 34 و 36(، رابطــۀ 
سیســتماتیک دانشــجویان بــا انجمن هــای کارکنــان و اعضــای هیئــت علمــی )6(، ایجــاد ارتباطــات بــاز 
در ســاختار دانشــگاه )4(، ایجــاد ســبک های جدیــد بــرای گســترش ارتباطــات دانشــگاهیان )6(، تقویــت 
ــازی  ــجویی )7(، پویاس ــای دانش ــای گروه ه ــعۀ فعالیت ه ــجویان )6(، توس ــن دانش ــی بی ــکاری علم هم
ــت و  ــگاهیان )12 و 34(، مدیری ــا دانش ــط ب ــازی رواب ــی )4 و 7(، شبکه س ــالت بین گروه ــان تعام جری

ــجویان )4، 20 و 34(.  ــردی دانش ــای بین ف ــعۀ مهارت ه ــط )31(، توس ــت رواب ــای کیفی ارتق
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افزایــش  دانشــجویان )1، 2، 5، 10ـ12، 18، 30 و 34ـ35(،  افزایــش عالقــۀ  بــرای  مشــوق هایی 
کمک هزینــۀ تحصیلــی )1، 12، 14، 19 و 36(، ســازوکارهایی بــرای افزایــش انگیــزۀ دانشــجویان بــرای 
مشــارکت )1، 2، 4، 12ـ14، 25، 31 و 37(، مشــوق هایی بــرای مشــارکت بیشــتر )2، 25 و 30(، 
ــی  ــت زندگ ــاه و کیفی ــطح رف ــای س ــجویان )3ـ4، 8، 21 و 24(، ارتق ــکالت دانش ــل مش ــه ح ــک ب کم
ــی  ــع دانشــجویان )4(، کمــک مال ــت از مناب ــی دانشــجویان )6ـ7، 12، 14، 25ـ26 و 36(، حمای تحصیل
بــه دانشــجویان )4(، توســعۀ برنامه هــای وام دانشــجویی )4 و 14(، پشــتیبانی مســتمر )13ـ14(، 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــک مال ــت کم ــجویان )6 و 9(، پرداخ ــی از دانش ــت سیاس ــی )4(، حمای ــوق های مال مش
ــه  ــاداش و تنبی ــتم پ ــی )9 و 20(، سیس ــت مال ــی )9(، حمای ــوق های تحصیل ــۀ مش ــرد )9(، ارائ عملک
عادالنــه )9(، افزایــش جوایــز و هدایــای ســالیانه )9(، برنامه هــای مشــاورۀ تحصیلــی )13، 23، 31، 34، 
ــران دانشــگاه )16(، تشــویق  ــت مدی ــای مشــاوره ای روان شناســی )13 و 38(، حمای 37 و 39(، برنامه ه
ــس و  ــۀ اعتمادبه نف ــش روحی ــی )16(، افزای ــای گروه ــویق کاره ــو )16(، تش ــه گفت وگ ــجویان ب دانش
خودبــاوری )21، 24، 32 و 34(، کمــک بــه دانشــجویان کم برخــوردار )21(، مشــوق بــرای ازبیــن بــردن 

ــارکت )30(. ــی دانشــجویان در مش بی تفاوت
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ایجــاد چارچــوب قانونــی بــرای مشــارکت دانشــجویان )1، 8ـ9، 18، 25، 29ـ30 و 32(، تدویــن 
ــه مشــارکت دانشــجویان )2، 4، 9، 12 و  ــی ب ــات )1(، مشروعیت بخشــی قانون ــۀ انتخاب ــن در زمین قوانی
ــرای مشــارکت  ــی ب ــن آیین نامه های ــرای تســهیل مشــارکت )2 و 32(، تدوی ــی ب 30ـ31(، ایجــاد قوانین
ــن  ــه قوانی ــه ب ــن درون دانشــگاهی )2، 14ـ15، 25 و 39(، توج ــری در قوانی درون دانشــگاهی )2(، بازنگ
نانوشــته در مشــارکت دانشــجویان )2(، تدویــن قوانیــن حمایتــی )1، 4 و 10(، تدویــن قوانینــی در زمینــۀ 

ــا )21(. ــع تبعیض ه ــرای رف ــی ب ــجویان )4(، قوانین ــات دانش انتخاب
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ارز فرهنــگ دانشــگاهی حامــی مشــارکت دانشــجویان )4ـ6، 14، 16، 20، 24، 27، 29، 31، 33ـ34 و 
38(، ایجــاد درک بین فرهنگــی )37(، توســعۀ ارزش هــای چندفرهنگــی )9(، فرهنــگ مشــارکتی )11(، 
ــرش  ــری و پذی ــگ دگرپذی ــی )16(، فرهن ــگ تعامل ــجویان )13(، فرهن ــن دانش ــو بی ــگ گفت وگ فرهن
افــکار مخالــف )14و35(، فرهنــگ کار گروهــی )16، 26 و 31(، تغییــر خــرده فرهنگ هــای درون 
ــی )34(. ــی و قوم ــامح مذهب ــگ تس ــاداش )34(، فرهن ــر و پ ــگ تقدی ــی )31(، فرهن ــای آموزش گروه ه

عی
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 اج
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ایجــاد تعهــد اجتماعــی در دانشــجویان )2(، بهبــود جــّو دانشــگاه مبتنــی بــر مشــارکت )2(، 
ــرام  ــای احت ــاد فض ــجویان )4ـ5، 21 و 34(، ایج ــارکت دانش ــه مش ــران زمین ــرش مدی ــر نگ تغیی
ــی  ــی اجتماع ــای جمع ــر دانشــگاه )5(، ارزش ه ــم ب ــای حاک ــل )4(، اصــالح ارزش ه ــاد متقاب و اعتم
)4 و 37(، پــرورش روحیــۀ کار گروهــی )7(، تعمیــق ارزش هــای دموکراســی در دانشــگاه )9 و 
37(، ایجــاد ارزش هــای مشــترک در زندگــی دانشــگاهی )9(، مساعدســازی جــّو سیاســی دانشــگاه 
)9(، برقــراری جــّو رقابتــی بیــن گروه هــای آموزشــی )9(، ایجــاد ذهنیــت مثبــت از دانشــگاه 
ــۀ  ــرورش روحی ــگاهی )13 و 26(، پ ــق دانش ــس تعل ــاد ح ــجویان )11 و 14(، ایج ــن دانش در ذه
دموکراتیــک دانشــجویان )15(، پــرورش هویــت جمعــی دانشــجویان )18(، ایجــاد جــّو مثبــت )32(، 
جامعه پذیــری دموکراتیــک دانشــجویان )32(، ایجــاد جــّو حمایتــی در بیــن همســاالن )34(، ایجــاد 

دانشــجویان )35(.  خوش بینــی در 

ــی  ــای فرع ــاه از تم ه ــیری کوت ــت تفس ــکات، نخس ــوم ول ــۀ س ــا در مرحل ــیر داده ه ــرای تفس ب
ــد. در  ــا ترســیم گردی ــک یافته ه ــل تماتی ــی )نقشــه( تحلی ــدل مفهوم ــه شــد و ســپس م ــه ارائ اولی
مؤلفــۀ حکمرانــی فرادانشــگاهی، ســاختار حکمرانــی کالن از منظــر درجــۀ تمرکــز و عــدم تمرکــز و 
ــی  ــی آمــوزش  عال ــه، وضعیــت بخــش خصوصــی و دولتــی، شــیوۀ حکمران ســاختار اقتصــادی جامع
هــر کشــور ســهم و نقــش تعیین کننــده ای در نحــوۀ حکمرانــی درون دانشــگاهی و کنشــگری هریــک 
از ذی نفعــان به ویــژه دانشــجویان دارد. در پژوهشــی، داداش کریمــی، میرسپاســی و نجف بیگــی 
ــی  ــی حکمران ــدل نهای ــد. م ــور پرداختن ــی کش ــوزش عال ــی آم ــدل حکمران ــی م ــه طراح )1398( ب
ــادی،  ــفافیت اقتص ــی، ش ــی اجتماع ــفافیت سیاس ــِل ش ــه عام ــر نُ ــتمل ب ــا مش ــی آن ه ــوزش عال آم
اقتصــادی،  پاســخ گویی  اجتماعــی،  ـ  سیاســی  پاســخ گویی  )بوروکراتیــک(،  اداری  شــفافیت 
پاســخ گویی اداری )بوروکراتیــک( و مشــارکت سیاســی ـ اجتماعــی، مشــارکت اقتصــادی، مشــارکت 
ــه  ــن مؤلف ــۀ ای ــا تجزی ــت. ب ــگاهی اس ــی درون دانش ــۀ دوم حکمران ــود. مؤلف ــک( ب اداری )بوروکراتی
ــورد  ــی در دانشــگاه م ــت درون دانشــگاهی، دو ســطح اجرای ــای سیاســت گذاری و مدیری ــه مؤلفه ه ب
ــگری  ــی، کنش ــات پژوهش ــاس ادبی ــطح براس ــر دو س ــجویان در ه ــت. دانش ــه  اس ــرار گرفت ــه ق توج
دارنــد و یکــی از پایه هــای اصلــی حکمرانــی درون دانشــگاهی تلقــی می شــوند. مؤلفــه ســوم 
ــگاه  ــی دانش ــجویان در حمکران ــای دانش ــب فعالیت ه ــه قل ــن مؤلف ــت. ای ــجویی اس ــان دانش گفتم
محســوب می شــود. بــا بخش بنــدی ایــن مؤلفــه نیــز، ســه زیرمؤلفــۀ ســاختار نهادهــای دانشــجویی، 
ــر  ــی ب ــه گواه ــدام از ســه زیرمؤلف ــد. هرک ــش دانشــجویان به دســت آم کنشــگری دانشــجویان و نق
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اهمیــت و چندگانگــی نقــش دانشــجویان در مشــارکت حکمرانــی آمــوزش عالــی )دانشــگاه( اســت. 
ــه دو بخــش توســعۀ اجتماعــی  مؤلفــۀ بعــدی توســعۀ دانشــجویی اســت. توســعۀ دانشــجویی نیــز ب
ــی و  ــازوکارهای حمایت ــم س ــۀ پنج ــود. مؤلف ــیم می ش ــجویان تقس ــانی دانش ــرمایۀ  انس ــعۀ س و توس
ــازوکارهای  ــی ـ تشــویقی و س ــازوکارهای حمایت ــۀ س ــب زیرمؤلف ــه در قال ــن مؤلف ــی اســت. ای قانون
قانونــی تقســیم می شــود. هرکــدام از ایــن زیرمؤلفه هــا ســهم بســزایی در میــزان و چگونگــی 
ــن  ــد. آخری ــی درون دانشــگاهی دارن ــه مشــارکت دانشــجویان در حکمران ــی ب مشروعیت بخشــی قانون
ــگ  ــی از فرهن ــر و تحول ــر تغیی ــتۀ ه ــع پیش بایس ــت. درواق ــگاه اس ــرم دانش ــای ن ــه ظرفیت ه مؤلف
ــگاه  ــر دانش ــم ب ــی حاک ــای اجتماع ــگاهی و ارزش ه ــگ دانش ــد فرهن ــن بای ــرد. لیک ــئت می گی نش
ــهم  ــه س ــد. در ادام ــی )دانشــگاه( باش ــوزش عال ــی آم ــا مشــارکت دانشــجویان در حکمران همســو ب

ــت. ــده  اس ــی ش ــکل 3 بازنمای ــدی در ش ــورت درص ــا به ص ــک از مؤلفه ه هری

شکل 3. نمودار درصدی اهم مفاهیم کلیدی مؤلفه های نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی

ــش  ــای نق ــک مؤلفه ه ــی تماتی ــه( مفهوم ــدل )نقش ــات، م ــای مطالع ــاس یافته ه ــه براس در ادام
ــده  اســت. ــیم ش ــی ترس ــوزش عال ــی آم ــای دانشــجویی در حکمران نهاده
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شکل 4. مدل مفهومی )نقشه( تحلیل تماتیک یافته های پژوهش

6. نتیجه 
یکــی از اصــول مهــم حکمرانــی خــوب در آمــوزش عالــی مفهــوم حکمرانــی مشــترک اســت. ایــن حکمرانی 
بــه کنشــگری ذی نفعــان مختلــف، ازجملــه دانشــجویان، در فرایندهــای تصمیم گیری هــای آمــوزش عالــی 
ــی نشــان از  ــن پژوهشــی جهان ــن، شــواهد و قرای )دانشــگاه( اشــاره دارد )Klemencic, 2014(. باوجــود ای
 Bergan, 2011; Parejo( ــگاه ها دارد ــی دانش ــا و حکمران ــجویان در تصمیم گیری ه ــدک دانش ــارکت ان مش
ــجویان در  ــارکت دانش ــن مش ــیه رفت ــرای به حاش ــوان ب ــه می ت ــی ک ــه دالیل Lorente, 2012 &(. ازجمل
حکمرانــی دانشــگاه برشــمرد، اوالً، پیچیدگــی روابــط بــا دانشــجویان و ثانیــاً، مقاومــت طوالنی مــدت دربرابــر 
 Naylor,( پذیــرش دانشــجویان به مثابــۀ ذی نفعــان قانونــی و کنشــگر فعــال در حکمرانــی دانشــگاه اســت
ــجویان در  ــارکت دانش ــش و مش ــعۀ نق ــرای توس ــتری را ب ــد بس ــاً بای ــگاه ها ضرورت ــن دانش 2019(. بنابرای
حکمرانــی دانشــگاه فراهــم ســازند. بســیاری از دانش پژوهــان نیــز از کمبــود مطالعــات در ایــن قلمــرو ابــراز 
نگرانــی کرده انــد )Trowler, 2010(. در واقــع، مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش  عالــی )دانشــگاه( 
ــران  ــی و مدی ــوزش  عال ــه سیاســت گذاران آم ــورد توج ــد م ــه بای ــم و اساســی اســت ک ــات مه از موضوع
دانشــگاه ها قــرار گیــرد. بــا افزایــش چالش هــای فــراروی دانشــگاه ها، گفتمــان مشــارکتی بــا حضــور همــۀ 
ذی نفعــان در حکمرانــی آمــوزش  عالــی )دانشــگاه( ازجملــه سیاســت های کلیــدی آمــوزش عالی کشــورهای 
ــن راســتا، دانشــگاه ها و  ــی آن هاســت. در همی ــی ـ اجرای ــرای بازاندیشــی در ســاختار مدیریت پیشــرفته ب
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مؤسســات آمــوزش  عالــی کشــور نیــز، ماننــد ســایر مراکــز آمــوزش  عالــی دنیــا، رســالت و وظیفۀ ســنگینی 
بــرای تربیــت اصولــی دانشــجویان براســاس نیازهــای کشــور برعهــده دارنــد کــه مســتلزم تــالش و پیگیــری 
هدفمنــد اســت و بایــد مســئوالن نظــام آمــوزش  عالــی کشــور بکوشــند تــا ضمــن فراهم کــردن بســتر الزم 
بــرای واکاوی زمینه هــا و علــل مشــکالت جــاری در نظــام دانشــگاهی کشــور، بــه بازبینــی نظــام و ســاختار 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی آمــوزش  عالــی کشــور و همین طــور برنامه هــای اجرایــی آن اهتمــام ورزنــد 
)صاعدموچشــی و عزیــزی، 1399(. بــا توجــه بــه هــدف ایــن پژوهش، تحلیــل جایــگاه نهادهای دانشــجویی 
در حکمرانــی آمــوزش عالــی، مؤلفه هــای شــش گانه ای بــرای مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش 
عالــی به دســت آمــد. تحلیــل همســویی ایــن یافته هــا بــا مطالعــات انجام شــده در ایــن زمینــه چیکــده وار 

در جــدول 3 بیــان شــده  اســت.
جدول 3. بررسی هم گرایی یافته های پژوهش با مطالعات انجام شده

مؤلفه های 
به دست آمده در 

پژوهش
همسویی با یافته های پژوهش ها

حکمرانی فرادانشگاهی

ــو46 )2020(،  ــوا و چیکوک ــران )2020(، ماتی ــین45 و دیگ ــرات )2020(، موش ــس44 )2020(، تام ــتریدوم و لوت اس
میوویســن47 و دیگــران )2019(، بــورگ48 )2019(، کوبــا49 )2018(، کلمنشــیچ و گاالن پالومــارس50 )2018(، 
ــود53 )2011(، داس54 )2014(، کلمنشــیچ55 )2011(،  ــک ل ــر52 )2012(، م ــت و وب ــگ بول ــگ51 )2017(، جان کانین
ــور58 )2004(، ژای و  ــون و تیل ــون )2009(، بیتس ــزا و ویلس ــر57 )2002(، لی ــانتوس56 )2011(، لوچ ــو و س کاردوس

ــا )2018( ــوکا )2014(، کوب ــوا60 )2011(، گاچ ــن و مینکس ــتو59 )1999(، پابی راس

44. Strydom & Loots
45. Muhsin
46. Mthethwa & Chikoko
47. Meeuwissen
48. Borg
49. Kouba
50. Klemenčič & Galán Palomares
51. Canning
52. Jungblut & Weber
53. McLeod
54. Das
55. Klemenčič
56. Cardoso & dos Santos
57. Luescher
58. Bateson & Taylor
59. Zuo & Ratsoy
60. Pabian & Minksová
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مؤلفه های 
به دست آمده در 

پژوهش
همسویی با یافته های پژوهش ها

حکمرانی درون دانشگاهی

نایلــور61 و دیگــران )2020(، آکینــی62 )2019(، کاری63 )2018(، پالنــاس64 و دیگــران )2013(، آدئــوال و بوکــوال65 
)2014(،  لیشرممســاال66 )2011(، اومــال67 )2019(، میلــز68 و دیگــران )2008(، گارو69 )2015(، موشــین و دیگــران 
ــا )2018(،  داس )2014(،  ــران )2011(، کوب ــرز71 و دیگ ــگ )2017(، راج ــر70 )2008(، کانین ــر و نادلی )2020(، میل
ماتیــوا و چیکوکــو )2020(،  مــور72 )1995(، اســتریدوم و لوتــس )2020(،  کلمنشــیچ )2011(، بیتســون و تیلــور 
ــورگ  )2019(، وانــگ و  )2004(،  تامــرات )2020(، گاچــوکا )2014(، پابیــن و مینکســوا )2011(، کاری )2013(، ب
ژانــگ )2019(، لوچــر )2005(، کوبــا )2018(، ژای و راســتو )1999(، کلمنشــیچ و گاالن پالومارس )2018(، کاردوســو 
و ســانتوس )2011(، میلــز و دیگــران )2008(، لیــزا و ویلســون )2009(، جانــگ بولــت و وبــر )2012(، لیشرممســاال  

)2010(، مــک لــود )2011(، میوویســن و دیگــران )2019(، منــون )2005(

گفتمان دانشجویی

ژای و راســتو )1999(، راجــرز و دیگــران )2011(،  وانــگ و ژانــگ )2019(، کوبــا )2018(، نایلــور  و دیگــران )2020(، 
پالنــاس و دیگــران )2013(، ماتیــوا و چیکوکــو  )2020(، میلــز و دیگران )2008(، اســتریدوم و لوتــس )2020(، میلز 
و دیگــران )2008(، اومــال )2019(، کاردوســو و ســانتوس )2011(، میلــر و نادلیــر )2008(،  هاینک و جانــا73 )2011(، 
ــارس  ــیچ و گاالن پالوم ــران )2019(، کلمنش ــن و دیگ ــر )2005(، میوویس ــی )2019(،  لوچ ــون )2005(، آکین من
)2018(، تامــرات )2020(،  کانینــگ )2017(، مــک لــود )2011(، لیشرممســاال )2011(، جانــگ بولــت و وبــر )2012(، 
گارو )2015(،  پابیــن و مینکســوا )2011(، کوبــا  )2018(،  کاری )2018(، کلمنشــیچ )2011(، مــور )1995(، گاچــوکا 
)2014(، بــورگ  )2019(، لیــزا و ویلســون )2009(،  آدئــوال و بوکــوالپ )2014(،  بیتســون و تیلــور )2004(، داس 

)2014(، موشــین و دیگــران )2020(، کاری )2013(، لیشرممســاال  )2010(

توسعۀ دانشجویی

مــک لــود )2011(، وانــگ و ژانــگ )2019(، هاینــک و جانــا )2011(، کاری  )2018(، پالنــاس و دیگــران )2013(، مور 
)1995(،  لوچــر )2005(، پابیــن و مینکســوا )2011(، کلمنشــیچ )2011(، میلــز و دیگــران )2008(، میلــر و نادلیــر 
)2008(، کاری )2013(، تامــرات )2020(، منــون )2005(، راجــرز و دیگــران )2011(، ژای و راســتو )1999(، بیتســون 
و تیلــور )2004(، میلــز و دیگــران )2008(، کلمنشــیچ و گاالن پالومــارس )2018(، کانینــگ )2017(، کاردوســو و 
ــورگ   ــو  )2020(، ب ــوا و چیکوک ــاال  )2010(، ماتی ــران )2019(،  لیشرممس ــن  و دیگ ــانتوس )2011(، میوویس س

)2019(،  اســتریدوم و لوتــس )2020(، گاچــوکا )2014(، لیــزا و ویلســون )2009(، اومــال )2019(

61. Naylor
62. Akinyeye
63. Carey
64. Planas
65. Adeola & Bukola
66. Luescher-Mamashela
67. Omal
68. Miles
69. Garwe
70. Miller & Nadler
71. Rodgers
72. Moore
73. Hynek & Jana
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مؤلفه های 
به دست آمده در 

پژوهش
همسویی با یافته های پژوهش ها

سازوکارهای حمایتی 
و قانونی

ــوال و  ــاال  )2011(، آدئ ــتو )1999(، لیشرممس ــگ )2019(، ژای و راس ــگ و ژان ــران )2019(، وان ــن  و دیگ میوویس
بوکــوال )2014(، کاردوســو و ســانتوس )2011(، کاری  )2018(، گاچــوکا )2014(، ماتیــوا و چیکوکــو )2020(، پالناس 
و دیگــران )2013(، کانینــگ )2017(، میلــز و دیگــران )2008(، جانــگ بولــت و وبــر )2012(،  اســتریدوم و لوتــس 
)2020(، کلمنشــیچ و گاالن پالومارس  )2018(، کلمنشــیچ )2011(، لیشرممســاال  )2010(، لیزا و ویلســون )2009(، 
مــک لــود )2011(،  مــور  )1995(، موشــین و دیگــران )2020(، بــورگ  )2019(،  نایلــور  و دیگــران )2020(، منــون 
)2005(، بیتســون و تیلــور )2004(، میلــر و نادلیــر )2008(، کوبــا  )2018(، میلــز و دیگران )2008(، تامــرات )2020(، 

کوبــا )2018(، راجــرز  و دیگــران )2011(، هاینــک و جانــا )2011(

ظرفیت های نرم دانشگاه

کوبــا  )2018(، پالنــاس و دیگــران )2013(، ژای و راســتو )1999(، کلمنشــیچ )2011(،  پابیــن و مینکســوا )2011(، 
لیشرممســاال  )2011(، میلــز و دیگــران )2008(، گارو )2015(، اســتریدوم و لوتــس )2020(، جانــگ بولــت و وبــر 
)2012(، گاچــوکا )2014(، کوبــا )2018(،  بیتســون و تیلــور )2004(، کاری )2018(، کلمنشــیچ و گاالن پالومــارس 
)2018(، میوویســن و دیگــران )2019(، هاینــک و جانــا )2011(،  تامــرات )2020(، کاری )2013(، لیــزا و ویلســون 
)2009(، اومــال )2019(،  کانینــگ )2017(، کاردوســو و ســانتوس )2011(، راجــرز و دیگــران )2011(، میلــر و نادلیــر 

)2008(، ماتیــوا و چیکوکــو )2020(، لیشرممســاال  )2010(، مــک لــود )2011(، منــون )2005(، بــورگ  )2019(

ــن مســئله براســاس  ــا ای ــری از کلیدواژه ه ــف متنوع ت ــا طی ــا ب ــن پژوهــش، کوشــش شــد ت در ای
ــام  ــرای نظ ــی را ب ــا و داللت های ــوان آموزه ه ــا بت ــود ت ــل ش ــی و تحلی ــی بررس ــات بین الملل مطالع
آمــوزش  عالــی ایــران اســتخراج کــرد. محدودیت هــای ایــن مطالعــه بــه ایــن شــرح بــود: تعمیم پذیــری 
انــدک پژوهش هــا کیفــی، ابزارگــردآوری داده هــا و عــدم اســتفاده از مصاحبــه و مشــاهده و دسترســی 

نداشــتن بــه متــن برخــی از مقــاالت. 

7. پیشنهادها
بــه پژوهشــگران پیشــنهاد می شــود بــا اســتفاده از روش هــای پژوهشــی دیگــر )کّمــی و آمیختــه و انــواع 
دیگــر روش هــای کیفــی( بــه واکاوی ایــن موضــوع در یــک قلمــرو جغرافیایــی خاص )یــک نمونه دانشــگاه 
ــا شــرایط بومــی و آمــوزش  عالــی کشــور به دســت آیــد.  ایرانــی( بپردازنــد تــا یافته هــای مناســب تری ب
همچنیــن می تواننــد بــا رویکــرد آسیب شناســی بــه وضعیــت مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی درون 
ــجویان در  ــارکت دانش ــی مش ــۀ تطبیق ــه مطالع ــد ب ــن، می توانن ــر ای ــد. افزون ب ــه کنن ــگاه ها توج دانش
ــای  ــان براســاس یافته ه ــد. در پای ــف بپردازن ــی )دانشــگاه( در کشــورهای مختل ــوزش عال ــی آم حکمران
ــنهادها  ــود )پیش ــه می ش ــران ارائ ــی ای ــوزش  عال ــام آم ــرای نظ ــنهادی ب ــت های پیش ــش، سیاس پژوه
برمبنــای نمــودار درصــدی مهم تریــن مفاهیــم کلیــدی یافته هــا ارائــه شــده  اســت(: بازبینــی و بازنویســی 
اســناد باالدســتی آمــوزش  عالــی بــا توجــه بــه ســهم هرکــدام از ذی نفعــان در حکمرانــی آموزش عالــی 
ــون  ــه قان ــت از اســتقالل دانشــگاه ها و توجــه ب ــر مشــارکت دانشــجویان؛ حمای ــد ب ــا تأکی )دانشــگاه( ب
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احمد کیخا و همکار. جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاست های کلی.

ــام  ــارکتی تم ــری مش ــازی و تصمیم گی ــجویان، تصمیم س ــژه دانش ــگاهیان به وی ــک دانش آزادی آکادمی
ســطوح نظــام آمــوزش  عالــی ایــران )درون و بــرون دانشــگاهی(؛ حضــور دائمــی نماینــدگان دانشــجویان 
در کمیته هــای اصلــی آمــوزش عالــی/ دانشــگاه )جــذب اســتادان، ارتقــای اســتادان، انضباطــی و غیــره( 
و احتــرام بــه نظــرات آن هــا؛ توســعۀ تشــکل ها و انجمن هــای دانشــجویی بــا مشروعیت بخشــی 
ــی  ــگ دانشــجویان در برنامه هــای ارزیاب ــا؛ مشــارکت پررن ــرای آن ه ــی و ایجــاد آزادی کارکــردی ب قانون
ــا  کیفیــت دانشــگاه ها و دریافــت و اعمــال نقطه نظــرات آن هــا؛ تدویــن  برنامه هــای درســی و آموزشــی ب
حضــور متخصصــان، اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان در تمامــی ســطوح آمــوزش  عالــی و پرهیــز از 
ــرای  ــد ب ــتمر و نظام من ــای مس ــۀ برنامه ه ــی؛ ارائ ــی و آموزش ــای درس ــن برنامه ه ــی در تدوی تمرکزگرای
توســعۀ ســرمایۀ  انســانی دانشــجویان از طــرق گوناگــون برنامه هــای منتورینــگ، کوچینــگ، فرصت هــای 
مطالعاتــی و غیــره؛ اســتفاده از مشــوق های مالــی و غیرمالــی بــرای ایجــاد انگیــزه و عالقــه در دانشــجویان 
ــن  ــرای مشــارکت بیشــتر در تصمیم گیری هــای دانشــگاه؛ تدوی ــا ب ــی آن ه ــردن بی تفاوت ــن ب ــرای ازبی ب
قوانیــن و چارچــوب و حامــی بــرای مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی درون دانشــگاهی و فرادانشــگاهی؛ 
تغییــر در خرده  فرهنگ هــای دانشــگاهی بــا توجــه بــه فرهنــگ کارگروهــی، دگرپذیــری و تحمــل عقایــد 

ــان دانشــگاهیان. ــف و گفت وگــو می مخال
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