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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 education 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 students (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 university (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..
JEL Classification: I20, I23, I28. R50.

* Corresponding Author:
Ahmad Keykha
Address: Tehran University, Tehran
Tel: +98 (912) 9583889
E-mail: ahmadkeykha@ut.ac.ir

496

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1400دورۀ  .9شمارۀ 3

جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاستهای کلی
* احمد کیخا ، 1جعفر توفیقیداریان
iD

iD 2

.1دانشجوی دکتری ،رشتۀ اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی ،دانشکدة علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2ااستاد ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

20.1001.1.23452544.1400.9.35.3.3
تاریخ دریافت 27 :بهمن 1399

تاریخپذیرش 6 :اردیبهشت 1400
تاریخانتشار 1 :مهر 1400

نوع مقاله :علمی ـ پژوهشی

کلیدواژهها:

حکمرانی دانشگاه،
مدیریت نوین دانشگاه،
نهادهای دانشجویی،
حکمرانی دانشجو،
حکمرانی آموزشعالی.

هــدف از ایــن پژوهــش ،تحلیــل جایــگاه نهادهــای دانشــجویی در حکمرانــی آمــوزش عالــی اســت.
ایــن پژوهــش کیفــی در دو گام تدویــن شــدهاســت .نخســت بــا اســتفاده از روش مــروری نظاممنــد،
کلیدواژههــای تخصصــی پژوهــش شــامل دانشــجو و حکمرانــی دانشــگاه ،صــدای دانشــجویان در
دانشــگاه ،دانشــجویان و تصمیمگیــری در دانشــگاه و خودحکمرانــی دانشــجویان در پایگاههــای
بینالمللــی معتبـ ِر ســاینس دیرکــت ،اشــپرینگر ،اریــک ،امرالــد ،ســیج و آنالیــن الیبــرری وایلــی در
بــازۀ زمانــی  1995تــا  2020م جسـتوجو شــد و درنهایــت بــا اســتفاده از فــرم پریســما 39 ،مقالــه
انتخــاب گردیــد .در مرحلــۀ دوم بــا اســتفاده از روش سـهمرحلهای تحلیــل تماتیک ولــکات (،)2008
مقــاالت منتخــب تحلیــل شــد .یافتههــای مؤلفههــای نقــش نهادهــای دانشــجویی در حکمرانــی
آمــوزش عالــی بهطــور کل  6تــم فرعــی اولیــه بــا  13تــم فرعــی ثانویــه بهدســت آمــد .ایــن تمهــا
شــامل حکمرانی فرادانشــگاهی (سیاسـتگذاری فرادانشــگاهی و مدیریت فرادانشــگاهی) ،حکمرانی
دروندانشــگاهی (سیاسـتگذاری دروندانشــگاهی و مدیریــت درون دانشــگاه) ،گفتمان دانشــجویی
(ســاختار نهادهــای دانشــجویی ،کنشــگری دانشــجویان و نقــش دانشــجویان) ،توســعۀ دانشــجویی
(توســعۀ ســرمایۀ انســانی دانشــجویان و توســعۀ ســرمایۀ اجتماعــی دانشــجویان) ،ســازوکارهای
حمایتــی و قانونــی (ســازوکارهای حمایتــی ـ تشــویقی و ســازوکارهای قانونــی) و ظرفیتهــای نــرم
دانشــگاه (ارزشهــای فرهنگــی و ارزشهــای اجتماعــی) بهدســت آمــد .از ایــن میــان ،ارائــۀ
مشــوقهایی بــرای افزایــش عالقــه و انگیــزۀ دانشــجویان بــرای مشــارکت ،ایجــاد اتحادیههــا و
اصنــاف دانشــجویی ،فرهنــگ دانشــگاهی حامــی مشــارکت دانشــجویان و جمعســپاری در
تصمیمگیریهــای دانشــگاه وزن بیشــتری از دیگــر مفاهیــم کلیــدی داشــتند .در پایــان براســاس
ش عالی ایران ارائه شد.
یافتههای پژوهش ،سیاستهای پیشنهادی برای نظام آموز 
طبقهبندی .I20, I23, I28. R50 :JEL
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 .1مقدمه
دانشگاهها (در معناي عام اين واژه) در زمرۀ مهمترين نهادهاي تأثيرگذار در ظهور و نيز شكل دادن به
جهان مدرن بهشمار ميآيند .نهاد دانشگاه همچنين نقشي اساسي در پاسخگويي به چالشهاي
پايانناپذيري ايفا ميكند كه بيوقفه در جهان مدرن رخ مينمايند .شتاب ظهور اين چالشها و تنوع
آنها ،در قياس با آنچه در جهان پيشامدرن پديدار ميشد ،بهمراتب فزونتر است (پایا .)1398 ،علیرغم
این چالشها ،کماکان از دانشگاهها انتظار میرود پاسخگوی نیازهای گوناگون دانشجویان باشند (Moriña,
 .)2017یکی از چالشهای مهم دانشگاهها و نظامهای آموزشعالی در سطح بینالمللی وادار شدن برای
پاسخگویی به مجموعههای بزرگتر و متنوعتری از جمعیتهای دانشجویی است .این امر باعث ایجاد
تغییرات اساسی در روابط و انتظارات بین دانشجویان و دانشگاهها شد ه است ()Tight, 2018؛ چنانهکه
امروزه با تغییر روابط بین دانشگاهها و ذینفعان ،پژوهشگران و سیاستگذاران بهدنبال شناسایی هریک
از این ذینفعان و بازکاوی نقش آنها در حکمرانی آموزش عالی (دانشگاه) هستند .براساس مطالعات،
گروههای ذینفع در حکمرانی دانشگاه به شش دسته :اعضای هیئت علمی ،مدیران ،دانشجویان ،هیئتامنا،
نمایندگان صنعت و جامعه بخشبندی میشوند ( .)Choi, 2019اما دانشگاهها باید از استراتژیهای
مختلف برای کنترل و هماهنگی میان ذینفعان جهت مدیریت ارتباطات استفاده کنند (Kvilhaugsvik,
 .)2021در اسناد سیاستی آموزش عالی ،دانشجویان «ذینفع اصلی» 1شناخته میشوند؛ زیرا در حلقۀ
مرکزی تصمیمسازی و تصمیمگیری قرار دارند .این امر بازتابدهندۀ اهمیت و نقش مشارکتی آنهاست.
بااینکه در طی چند دهۀ اخیر قاطبۀ دانشگاههای بینالمللی بر مشارکت دانشجویان در حکمرانی آموزش
عالی (دانشگاه) تأکید کردهاند ،این مسئله تا کنون بهطور بایسته مورد توجه قرار نگرفته است (Minksová
 .)& Pabian, 2011انجمن استادان دانشگاه امریکایی اولین سازمانی بود که بیانیهای دربارۀ حکمرانی
آموزش عالی براساس اصول ارزشهای دموکراتیک و مشارکت تدوین کرد .در این بیانیه ،مشارکت
دانشجویان در حکمرانی آموزش عالی (دانشگاه) از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا آنها بخشی از
ذینفعان اصلی دانشگاه قلمداد میشوند ( .)Gachoka, 2014درواقع دانشجویان از مدیران دانشگاهها و
ش عالی انتظار دارند بستری را برای ارائۀ آموزشها ،دیدگاهها و مشارکت آنان فراهم
سیاستگذاران آموز 
کنند تا از این طریق در آینده به شهروندان سازنده برای ایجاد جامعهای دموکراتیک تبدیل شوند (Byrne,
 .)2015بنابراین دانشجویان حق دارند بستر و آموزشهای مورد نیاز برای پیشرفت اجتماعی و حرفهای را
مطالبه کنند ( .)Leisyte, Westerheijden, Epping, Faber & Weert, 2013افزونبر این ،آنها تا زمانی
که به اصول و موازین انضباطی پایبند باشند ،حق صحبت و نقد آزادانه در کالس درس را دارند .آنها
همچنین دارای حق مشارکت در حکمرانی دانشگاه بهمنظور حصول اطمینان از برخورداری از آموزشهای
مورد نیاز هستند )(ibid.؛ همچنین دارای حق سیاسی برای سازماندهی نهادهای دانشجویی 2هستند و
از دولتها تقاضا دارند منابع كافی را برای تحصیالت آنها تخصیص دهند و صنایع را ملزم به حمایت از
آموزش شغلی آنها كنند ( .)Choi, 2019درکل نقش دانشجویان در دانشگاه در ادبیات پژوهشی
1. Major stakeholder
2. Student institutions
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پیچیدگیهای زیادی دارد و با عناوین و برچسبهای گوناگونی واکاوی شده است.
جنبــش دانشــجویی (در جایــگاه جنبــش اجتماعــی) اوالً ،مجموعــهای از دانشــجویان را شــامل
میشــود کــه بهصــورت داوطلبانــه حرکتــی جمعــی را بــرای ایجــاد تغییــر و تحــول در دانشــگاه و
جامعــه ســامان میدهنــد .آنــان در ایــن حرکــت جمعــی خویــش ممکــن اســت تغییراتــی از نــوع
فرهنگیــ ،ارزش اقتص��ادی ،اجتماعــی و سیاس��ی را دنباــل کننــد؛ ثانیـاً ،جنبــش دانشــجویی فعالیتــی
جمعــی بــرای رســیدن بــه اهــداف و آرمانهــای مشــترک بهشــمار مــیرود .ایــن کوشــش جمعــی
بیشــتر بــر شــبکههای تعامــل غیررســمی میــان دانشــجویان ،گروههــا و ســازمانهای دانشــجویی
بنــا شــده اســت؛ ثالث ـاً ،جنبــش دانشــجویی تابــع قبضوبســط یــا فرازوفرودهــای فضــای گفتمانــی و
جریــان روشـنفکری هــر جامعــه ،در هــر دورهای اســت (مطلبــی و بیــژن .)1396 ،عمــدۀ نظریههــای
موجــود درخصــوص جنبــش دانشــجویی دربــارۀ تجربــۀ دهــۀ شــصت جنبــش دانشــجویی در اروپــای
غربــی ،بهخصــوص فرانســه و آلمــان ،و در کشــور امریــکا اســت .ایــن تجربــۀ حرکتهــای دانشــجویی
از دیــدگاه جامعهشناســان گوناگــون بــا سرمشــقهای متفــاوت بررســی شــده اســت؛ بــرای نمونــه
ایــن جنبشهــا از منظــر جامعهشناســان کارکردگــرا و محافظــهکار ،مارکسیســتهای انقالبــی و
انتقــادی ،و نئومارکسیس��تها بررســی شــده اســت .درحــال حاضــر نیــز ،نظریهپــردازان متأخــر آن را
بهمثابــۀ نوســازی مــورد واکاوی قــرار دادهانــد (جاللیپــور .)1389 ،درواقــع صــدای دانشــجو 3بهعنــوان
مفهومــی نوظهــور و پیچیــده ،بــه گفتوگــو و بحــث و مشــارکت دانشــجویان درمــورد موضوعــات
نگرانکننــده درخصــوص تحصیالتشــان اشــاره میکنــد .در طیــف وســیعی از پژوهشهــا ،ادبیــات
آموزشــی و اســناد سیاس ـتگذاری درمــورد صــدای دانشــجو ،قرائتهــای متنوعــی از مفهــوم صــدای
دانشــجو آمــده اســت .ایــن قرائتهــا شــامل مشــارکت دانشــجویان ،4درگیــری دانشــجویان ،5گــوش
دادن بــه دانشــجویان ،6مشــاوره بــا دانشــجویان ،7گفتوگــو بــا دانشــجویان ،8پژوهــش بــا دانشــجویان،9
ادراک دانشــجویان ،10دیدگاههــای دانشــجویان ،11ارزیابــی بهوســیلۀ دانشــجویان 12و توانمندســازی
دانشجویان13میشــود .باوجــود ایــن ،ایــن اصطالحــات اغلــب بهجــای یکدیگــر ،در پژوهشهــا و
توصیــف فعالیتهایــی کــه بــا مفهــوم صــدای دانشــجو مرتبــط هســتند ،بــهکار گرفتــه میشــوند
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

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

499

پاییز  .1400دورۀ  .9شمارۀ 3

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

( .)Fleming, 2015امــا صــدای دانشــجویان در آمــوزشعالــی بهروشهــای مختلفــی گنجانــده شــده
اســت؛ از بازخــورد درمــورد تجــارب یادگیــری تــا مشــارکت دانشــجویان در طراحــی برنامــۀدرســی،
و ازجملــه نهادهــای دانشــجویی در فرایندهــای تصمیمگیــری را شــامل میشــود .ایــن فعالیتهــای
مختلــف داللــت بــر نقشهــای متفــاوت دانشــجویان در ســاختار دانشــگاه دارد (.)Seale, 2016
دخالــت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش عالــی (دانشــگاه) بهمثابــۀ یــک منبــع قــدرت تخصصــی
دارای مشــروعیت سیاســی ـ قانونــی انگاشــته میشــود کــه موجــب بهبــود اعتمــاد و درک جامعــۀ
دانشــگاهیان میگــردد؛ ایــن درحالــی اســت کــه فقــدان آن میتوانــد بــه ناآرامــی و بیعالقگــی
دانشــجویان منتــج شــود (.)Kuriakose, 2018; O’Sullivan, 2018
مقالــۀ حاضــر ،چنانكــه از عنــوان آن مشــهود اســت ،بــه تحلیــل جایــگاه نهادهــای دانشــجویی در
حکمرانــی آمــوزش عالــی میپــردازد .از بــاب اهمیــت مســئله ،میتــوان از چنــد نظــرگاه آن را بررســی
کــرد .نخســت ،تحــوالت و دگرگونیهــای فراوانــی اســت کــه نظامهــای دانشــگاهی را دربرگرفتــه
و آنهــا را ناگزیــر بــه بازاندیشــی در ســاختار و کارکردهــای خــود کــرده اســت .از مهمتریــن ایــن
تحــوالت تغییــر روابــط بیــن دانشــگاه و ذینفعــان آن اســت .یکــی از کلیدیتریــن ذینفعــان دانشــگاه
در تصمیمس�اـزی و تصمیمگی��ری ،دانش��جویان هستــند .دال ب��ر ایـ�ن ادعــا مطالعــات بســیاری بــه
اهمیـ�ت و لـ�زوم دخالـ�ت دانشـ�جویان در اداره و حکمرانـ�ی آمـ�وزش عالـ�ی (دانشـ�گاه) پرداختهانـدد (�Liz
 .)zio & Wilson, 2009; Menon, 2003بنابرایــن در شــرایط پیچیــده ،یکــی از راهبردهــای اساســی
بــرای برونرفــت و اصــاح ســاختار نظــام دانشــگاهی ،مشــخص کــردن نقــش دانشــجویان (نهادهــای
ش عالــی اســت .بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم ،انجــام
دانشــجویی) در زمینــۀ حکمرانــی در آمــوز 
پژوهــش در ایــن زمینــه بــرای بهبــود کارایــی و اثربخشــی نظامهــای دانشــگاهی ضــروری اســت .دوم،
نبــود مطالع ـهای در ایــن حــوزه ،علیرغــم اهمیــت اساســی آن در ادبیــات پژوهشــی داخــل کشــور،
اســت .تــا جایــی کــه نگارنــدگان ایــن پژوهــش در پایگاههــای مختلــف جسـتوجو کردنــد ،پژوهشــی
در ایــن زمینــه در داخــل کشــور نوشــته نشــده اســت 14.بنابرایــن بــا توجــه بــه عــدم بلــوغ و ناپختگــی
موضــوع پژوهشــی ،انجــام مطالع ـهای بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای مقــاالت بینالمللــی بــرای ارائــۀ
دورنمــا و زمینــۀ بازگشــایی پژوهشــیهایی در ایــن حــوزۀ موضوعــی در ادبیــات پژوهشــی داخلــی
ضــروری مینمایــد .عالوهبــر ایــن ،نگارنــدگان ایــن پژوهــش کوشــیدند تــا بــا درنظــر گرفتــن دامنــۀ
متنوعتــری از کلیدواژههــای مــورد جســتوجو بــرای انجــام تحلیــل محتــوا ،یافتههــای جامعتــری
را فراهــم آورنــد و ســهم هرچنــد اندکــی در غناســازی ادبیــات ایــن موضــوع در پژوهشهــای داخــل
کش��ور داش��ته باشنــد .بــرای دســتیابی بـ�ه ه��دف مــورد نظـ�ر ،پرســش «مؤلفههــای نقــش نهادهــای
دانشــجویی در حکمرانــی آمــوزش عالــی بــه چنــد دســته تقســیم میشــود؟» طرحریــزی شــدهاســت.
 .14در اسناد باالدستی کشور ،نظیر سیاستهای کلی نظام ،در بخش علم و فناوری نیز مبحث مشارکت دانشجویان در
حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه و آموزش عالی مغفول مانده است.
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 .2پیشینۀ تحقیق

آدئوال و بوکوال )2014( 15در پژوهشــی به بررســی مشــارکت دانشــجویان در حکمرانی و اثربخشــی ســازمانی در
دانشــگاههای نیجریــه پرداختنــد .یافتههــای آنهــا نشــانداد که مشــارکت دانشــجویان در حکمرانی دانشــگاه
پاییــن بــوده؛ درحالــی کــه میــزان اثربخشــی ســازمانی در ســطح متوســط قــرار داشــتهاســت .عــاوه بــر این،
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان مـیداد تفــاوت معنــاداری در مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاههای
فــدرال و ایالتــی وجــود داشــت؛ زیــرا دانشــجویان دانشــگاههای فــدرال بیشــتر از دانشــجویان دانشــگاههای
ایالتــی در حکمرانــی دانشــگاه مشــارکت داشــتند .لیــزو و ویلســون )2009( 16در بررســی نقــش انجمنهــای
گتریــن چالــش فعلــی انجمنهــای
دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بزر 
دانشــجویی ابهــام در ایفــای نقــش اســت و ایجــاد آن بــه توانایــی و تمایــل مدیــران دانشــگاهی بــرای برقــراری
توگــوی ســازنده بــا دانشــجویان در زمینــۀ حکمرانــی در دانشــگاه بســتگی دارد .بنابرایــن دانشــگا هها بایــد
گف 
17
رویکــرد فعاالن ـهای را در ایــن زمینــه درپیــش گیرنــد واکوئــرو ( )2007در مطالع ـهای بــا بررســی دیــدگاه
تکاملــی و تاریخــی از مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاههای اســپانیا بــه ایــن نتیجه دســت یافتند
کــه بــه مشــارکت بیشــتر دانشــجویان نیــاز اســت؛ لــذا ضــرورت تغییــر مدلهای فعلــی مدیریــت در دانشــگاه
احســاس میشــود؛ چراکــه اقدامــات و کارهــای صورتگرفتــه بهوســیلۀ نهادهــای دانشــجویی تکــراری و
عمدتـاً کنشهــای غیرضــروری اســت .پرســون )2003( 18در پژوهشــی بــه مطالعــۀ مشــارکت دانشــجویان در
دانشــگاه براســاس نظرســنجی در  48کشــور عضــو اتحادیــۀ اروپــا همــت گماشــت .براســاس یافتههــای ایــن
پیمایــش ،همــۀ ســاختارها حامــی افزایــش مشــارکت دانشــجویان در حکمرانی دانشــگاههای  48کشــور عضو
بودنــد .گیمنــز )2001( 19در 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 ذینفعــان مختلــف :اعضــای هیئــت علمــی ،دانشــجویان و پرســنل
خدماتــی و اداری) بــه  17درصــد نــرخ مشــارکت رســیدهاســت.

 .3چارچوب نظری

از نظــر مفهومشــناختی ،مشــارکت دانشــجویان در آمــوزش عالــی (دانشــگاه) بــه فراینــدی گفتــه
میشــود کــه دانشــجویان بهمثابــۀ ذینفــع اصلــی دانشــگاه در همــۀ جنبههــای حکمرانــی آمــوزش
عالــی و دانشــگاه بهشــکلی برابــر مشــارکت داشــته باشــند ( .)Wang & Zhang, 2019باوجــود ایــن،
ش عالــی قــرار نگرفتــه اســت .مطالعــات
ایــن مشــارکت چنــدان مــورد توجــه متصدیــان و مدیــران آمــوز 
انگشتشــماری کــه بــه محدودیتهــا و مســائل مرتبــط بــا عــدم مشــارکت دانشــجو در تصمیمگیــری و
15. Adeola & Bukola
16. Lizzio & Wilson
17. Vaquero
18. Persson
19. Gime´nez
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حکمرانــی در آمــوزش عالــی (دانشــگاه) پرداختهانــد ،ایــن عوامــل را شــامل بیمهــری مدیــران و اعضــای
هیئــت علمــی بــه دانشــجویان بــرای مشــارکت در فراینــد تصمیمگیــری ،بیعالقگــی دانشــجویان ،گــذر
از دوران دانشــجویی ،عــدم بلــوغ فکــری دانشــجویان ،غیبــت مکــرر دانشــجویان در جلســات کمیتههــای
دانشــگاه ،دانــش و تجربــۀ انــدک دانشــجویان و نیــاز بــه محرمانــه و حســاس بــودن برخــی از موضوعــات
تصمیمگیــری در دانشــگاه میداننــد ( .)Lee, 1987حــال آنکــه بــا مشــارکت پررنگتــر دانشــجویان،
درمــورد مســائل دانشــجویی میتــوان تصمیمــات آگاهانهتــری گرفــت ،درک بهتــری از نیازهــای
دانشــجویی و درنتیجــه بهبــود خدمــات ارائهشــده بــه دانشــجویان پدیــد آورد ،نیازهــا و عالیــق آینــدۀ
دانشــجویان را پیشبینــی نمــود ،ایدههــای جدیــد خلــق کــرد ،از فارغالتحصیــان دانشــگاه حمایــت
کــرد و پاسـخگویی بــه خواســتههای دموکراســی اجتماعــی و تشــویق دانشــجویان بــه اســتقالل و بلــوغ
بیشـ�تر را فراهـ�م آورد ( .)Goldberg, 1980مبانــی نظــری مرتبــط بــا مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی
آمــوزش عالــی (دانشــگاه) بــه چنــد دســته تقســی م میشــود:
 .1نظریــۀ نمایندگــی 20:در ایــن نظریــه ،روابــط بهگونــهای تعریــف میشــود کــه در آن ،یــک
شــخص (بهعنــوان صاحــب کار) مســئولیتهایی را بــه شــخص دیگــر (نماینــده) واگــذار میکنــد
( .)Köksal & Strähle, 2021شــخص اول را در اصطــاح مالــک 21و شــخص را کارگــزار 22یــا نماینــده
قلمــداد میکننــد .داللــت ایــن نظریــه بــر مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش عالی (دانشــگاه)
بــه واگــذاری اختیــار تصمیمســازی و تصمیمگیــری از ســوی سیاسـتگذاران /مدیــران آمــوزش عالــی
و دانشــگاه (مالــک) و دانشــجویان (بهعنــوان کارگــزار و نماینــده) بــا مشــارکت در ســاختار مختلــف
تصمیمگیــری مدیریــت و مشــارکت در کمیتههــا و انجمنهــای مختلــف بــه نقشآفرینــی در
حکمرانــی آمــوزش عالــی (دانشــگاه) میپردازنــد.
 .2نظریــۀ مباشــرت 23:ایــن نظریــه بــه قــراردادی فــی مابیــن ســازمانها و گروههــا اشــاره دارد کــه
براســاس آن ،ســازمان فــرد یــا گروهــی از افــراد را بهعنــوان نماینــدۀ خــود انتخــاب میکنــد و آنهــا را در
جایــگاه مســئول و راهبــر در عرضــۀ مجموعـهای مشــخص از خدمــات قــرار میدهــد .ایجــاد ایــن قــرارداد
نیازمنــد تفویــض اختیــار تصمیمگیــری بــه نماینــدگان اســت .ایــن قــرارداد بلندمــدت اســت و براســاس
اعتمــاد ،اهــداف جمعــی و همســویی اهــداف اتخــاذ میشــود ( .)Perlman, Reddick & Zheng, 2020داللت
ایــن نظریــه بــر مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش عالــی (دانشــگاه) را بایــد از منظــر کنشــگری
نهادهــای دانشــجویی (انجمنهــا ،اصنــاف و غیــره) بررســی کــرد کــه در آنهــا جامعــۀ وســیعتری از
دانشــجویان ،دانشــجویانی را از طریــق اجمــاع و رأیگیــری بهعنــوان نماینــدگان خــود برمیگزیننــد و بــا
تفویــض اختیــار بــه آنهــا ،انتظــار کســب حداکثــر منافــع را دارنــد.
20. Agency theory
21. principal
22. agent
23. Stewardship theory
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 .3نظریــۀ تصمیمگیــری 24:هربــرت ســایمون در مطالعاتــش اینگونــه اســتدالل میکــرد کــه
عقالنیــت انســان در تصمیمگیــری محــدود اســت و ایــن محدودیتهــا ناشــی از ذهــن انســان و عوامــل
مؤثــر بــر آن اســت .بنابرایــن عوامــل متعــددی در شــیوه و نحــوۀ تصمیمگیــری مدیــران بهویــژه در
ســازمانهای اجتماعــی مؤثــر اســت .درواقــع ایــن نظریــه بــا مفــروض گرفتــن عقالنیــت کامــل در
تصمیمســازی و تصمیمگیــری سیاســتگذاران /مدیــران آمــوزش عالــی (دانشــگاه) ،بــر مشــارکت،
همکنشــی و همفکــری همــۀ ذینفعــان ازجملــه دانشــجویان تأکیــد میکنــد .اتخــاذ یــک تصمیــم از
نظرگاههــا و دیدگاههــای گوناگــون میــزان خطرپذیــری و عــدم اطمینــان را کاهــش میدهــد.
 .4نظریــۀ دموکراســی 25:ایــن نظریــه بــر توافــق و برابــری و توزیــع قــدرت در ســاختار بهشــکل
مشــارکتی و دموکراتیــک اشــاره دارد .ایــن مشــارکت بهصــورت ســاختارهای انتخاباتــی و تشــکلها
و احــزاب بــا نقطهنظرهــای گوناگــون اســت .داللــت ایــن نظریــه بــرای مشــارکت دانشــجویان در
آمــوزش عالــی (دانشــگاه) ،بــه همــکاری دانشــجویان در اشــکال گوناگــون در زمینــۀ تغییــر شــیوۀ
سیاســتگذاری و مدیریــت در آمــوزش عالــی و دانشــگاه اشــاره دارد.

 .4روش تحقیق

پژوهــش کیفــی حاضــر بــا اســتفاده از دو روش مــروری نظاممنــد 26و تحلیل تماتیک 27تدوین شــد ه اســت.
روش مــروری نظاممنــد بهدنبــال جس ـتوجویی منظــم بــرای ارزیابــی و تلفیــق نتایــج پژوهشهاســت.
ایــن مــرور در چنــد گام انجــام شــد .1 :تدویــن ســؤال پژوهــش (مؤلفههــای نقــش نهادهــای دانشــجویی
در حکمرانــی آمــوزش عالــی بــه چنــد دســته تقســیم میشــود؟) .2 .جسـتوجوی سیســتماتیک منابــع:
بــرای ایــن منظــور ،طیــف متنوعتــری از کلیدواژههــا شــامل دانشــجو و حکمرانــی دانشــگاه ،28صــدای
31
دانشــجویان در دانشــگاه ،29دانشــجویان و تصمیمگیــری در دانشــگاه 30و خودحکمرانــی دانشــجویان
36
در پایگاههــای بینالمللــی معتبــر ماننــد ســاینس دیرکــت ،32اشــپرینگر ،33اریــک ،34امرالــد ،35ســیج
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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 انتخــاب.3 . م جســتوجو بهعمــل آمــد2020  تــا1995  در بــازۀ زمانــی37و آنالیــن الیبــرری وایلــی
 در. مق��االت مناس��ب گزینشــ ش��د38 بــا اســتفاده از فــرم پریســما، در ایــن مرحلــه:پژوهــش مناســب
. ارزیابــی و ســرند مقــاالت جستوجوشــده بازنمایــی شــدهاســت،1 ادامــه در شــکل
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 فرم پریسما در سرند و گزینش مقاالت.1 شکل

 اطالعــات مربــوط بــه هــر مقالــه بــه کمــک فیشبــرداری: اســتخراج اطالعــات مقــاالت منتخــب.3
 در.خالصهبــرداری شــد کــه بهجهــت رعایــت ایجــاز و خالصهنویســی از آوردن جزئیــات خــودداری شــد
. فهرســت مقــاالت منتخــب و کــد مربــوط بــه هــر مقالــه بــرای تحلیــل تماتیــک آمــدهاســت،1 جــدول
 فهرست مقاالت منتخب برای تحلیل تماتیک.1 جدول
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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7

Moore, P. L. (1995). Perspectives on Student Participation in University Governance: An Update. NASPA 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 Research & Development, 1-14.

9

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

10

Adeola, A. O., & Bukola, A. B. (2014). Students’ participation in governance and organizational effectiveness 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 Education, 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 university 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 student’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 institutional 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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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’ involvement 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 Education, 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 governance 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.
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 پــس از اســتخراج یافتههــای اصلــی مقــاالت بــرای تحلیــل دقیقتــر و مطالعــۀ: تحلیــل دادههــا.4
 روش تحلیــل تماتیــک مبتنــی بــر اســتدالل. از روش تحلیــل تماتیــک ولــکات اســتفاده شــد،تلفیقــی
 محقــق از طریــق طبقهبنــدی دادههــا و الگویابــی دروندادهای و، اســت کــه طــی آن39اســتقرایی
 تحلیــل تماتیــک عبــارت اســت از عمــل.بــروندادهای بــه یــک سنخشناســی تحلیلــی دســت مییابــد
39. inductive reasoning
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کدگــذاری و تحلیــل دادههــا بــا ایــن هــدف کــه دادههــا چــه میگوینــد .زمانــی کــه تحلیــل دادههــا
بهدســت آمــد ،بایــد حمایــت موضوعــی از آن صــورت بگیــرد؛ بهعبارتــی تمهــا از دادههــا نشــئت
میگیــرد (محمدپــور .)1392 ،در ایــن پژوهــش نیــز ،همانگونــه کــه تشــریح شــد ،از راهبــرد تحلیــل
تماتیــک س ـهمرحلهای ولــکات )2008( 40اســتفاده شــدهاســت:
مرحلــۀ اول ،توصیــف دادههــا :دادههــا در نظــم و پیوســتار زمانــی قــرار میگیــرد .در ایــن پژوهــش،
مطالعــات بهدســتآمده در مرحلــۀ مــروری نظاممنــد براســاس توالــی زمانــی تنظیــم و ســپس
نمــودار نظــم زمانــی ســالهای مقــاالت مــورد جســتوجو ترســیم شــد.

شکل  .2نمودار نظم زمانی مطالعات گزینششده

تاهیراهبردیوکالن
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مرحلــۀ دوم ،تحلیــل دادههــا :ســاماندهی ،تنظیــم و تمبنــدی آنهاســت .در ایــن مرحلــه ،مطالعــات
گزینششــده از مــرور نظاممنــد چندیــن بــار مــورد بازخوانــی قــرار گرفــت .ســپس مفاهیــم کلیــدی
مربــوط بــه هــر مقالــه بهتفکیــک احصــا و یادداش ـتبرداری شــد .مفاهیــم کلیــدی (کدهــا) براســاس
وجــوه اشــتراک و افتــراق در قالــب تمهــای فرعــی ثانویــه جــای گرفــت .تمهــای فرعــی ثانویــه نیــز
برپایــۀ تشــابهات و تفاوتهــای معنایــی در قالــب تمهــای فرعــی اولیــه دســتهبندی شــد.
مرحلــۀ ســوم ،تفســیر دادههــا :در ایــن مرحلــه ،نخســت تفســیر یافتههــا انجــام شــد و ســپس
مــدل (نقشــه) تماتیــک یافتههــا ترســیم گردیــد .در ایــن پژوهــش ،بــرای اعتباربخشــی بــه یافتههــا
از دو راهبــرد اســتفاده شــد .راهبــرد نخســت بازبینــی توســط همــکار پژوهشــی 41اســت کــه در آن،
یافتههــای پژوهــش دراختیــار محقــق دیگــر و همــکار پژوهــش قــرار گرفــت .پــس از بازبینــی و انجــام
اصالحــات ،بازبینــی در کدهــا ،تمهــای فرعــی اولیــه و ثانویــه انجــام شــد .ایــن راهبــرد بــر اجمــاع
همــکاران پژوهــش بــرای رســیدن بــه اعتبــار در دادههــا تأکیــد میکنــد (.)Barber & Walczak, 2009
40. Wolcott
41. Peer debriefing
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در مرحلــۀ دوم ،از راهبــرد بازبینــی همتایــان 42اســتفاده شــد .در ایــن مرحلــه ،یافتههــا دراختیــار
محققــان بیطــرف خــارج از تیــم پژوهــش قــرار گرفــت کــه تجربــۀ انجــام پژوهشهــای کیفــی را
دارنــد؛ لیکــن بــا اعمــال نظــرات اعتبــار بــه دادههــا افزایــش یافــت (.)Bitsch, 2005

 .5یافتههای تحقیق

ـش «مؤلفههــای نقــش نهادهــای دانشــجویی در حکمرانــی آمــوزش عالــی بــه چنــد
در پاســخ بــه پرسـ ِ
دســته تقســیم میشــوند؟» ،همانگونــه کــه پیشتــر بیــان شــد ،پــس از بررســی متــن مقــاالت،
مفاهیــم کلیــدی اســتخراج شــدند .ســپس مفاهیــم کلیــدی برمبنــای تشــابهات و تفاوتهــا در قــاب
تمهــای فرعــی اولیــه و ثانویــه جایگــذاری شــد .بــرای اعتباربخشــی بــه مفاهیــم کلیــدی ،کــد مربــوط
بــه هــر مقالــه در کنــار آن ذکــر شــد .ایــن فراگــرد بهتفصیــل در جــدول  2بازنمایــی شــدهاســت.
جدول  .2مؤلفههای نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی 1995 ،تا  2020م
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کدها

سیاستگذاری فرادانشگاهی

حکمرانی فرادانشگاهی

مدیریت فرادانشگاهی

مدیریــت نویــن دولتــی ( ،)6تشــدید فضــای رقابتــی بیــن دانشــگاهها ( ،)2بازتعریــف رابطــۀ دانشــگاهها
ش عالــی (،15 ،4
بــا دولــت ( ،)6بهبــود رابطــۀ دانشــگاهها بــا جامعــه ( ،)4تضمیــن کیفیــت در آمــوز 
ش عالــی ( ،)4پیادهســازی الگــوی
 18و  ،)21بهکارگیــری ســبکهای رهبــری متنــوع در آمــوز 
دموکراتیــک در آمــوزش عالــی ( ،)5افزایــش دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی متناظــر بــا ظرفیتهــا
( ،)13مشــارکت دانشــجویان در قوانیــن آمــوزش عالــی (.)15

مؤلفههای مشارکت دانشجویان در حکمرانی درون دانشگاه

اصــاح ســاختار سیاســی حاکــم بــر جامعــه ( ،)4اصــاح ســاختار اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه (،)4
بازبینــی قوانیــن ملــی (12 ،5ـ 13و  ،)26کاهــش کنتــرل دولتــی ( ،)14بینالمللــی کــردن آمــوزش
عالــی (12ـ ،)13تبــادل اطالعــات میــان نماینــدگان دانشــجویان و سیاســتگذاران در آمــوزش
عالــی ( ،)3مشــارکت نهادهــای دانشــجویی در سیاســتگذاری آمــوزش عالــی ( 6 ،3و  ،)16اتخــاذ
رویکــرد مشــارکتی در حکمرانــی در دانشــگاهها ( ،)6ارتبــاط بــه ســطوح مختلــف سیاســت گــذاری
در آمــوزش عالــی ( ،)6حکمرانــی چندســطحی در آمــوزش عالــی ( ،)12واگــذاری اســتقالل بــه
دانشــگاهها (5ـ17 ،15 ،6ـ 21 ،18و  ،)39پذیــرش دانشــجو بهمثابــۀ بازیگــر کامــ ً
ا در حکمرانــی
دانشــگاه ( 5و  ،)7بازبینــی قوانیــن در آمــوزش عالــی (12ـ22 ،13ـ 29 ،23و  ،)39سیاس ـتگذاری
مشــارکتی ( ،)12افزایــش دسترســی بــه آمــوزش عالــی ( ،)21توزیــع رهبــری در آمــوزش عالــی
( ،)25مشــخص کــردن ذینفعــان مختلــف در آمــوزش عالــی ( ،)25ترویــج گفتمــان دموکراســی در
آمــوزش عالــی (.)31

تم فرعی تمفرعی تم
اولیه اصلی
ثانویه

42. Peer examination

 .43اعداد کنار هر مفهوم کلیدی نمایانگر کد مقالهای است که مفهوم کلیدی مذکور از آن استخراج شدهاست.
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تم فرعی تمفرعی تم
اولیه اصلی
ثانویه

سیاستگذاری دروندانشگاهی
مدیریت دروندانشگاهی

حکمرانی دروندانشگاهی

تدویــن سیاســتهای بلندمــدت بــرای مشــارکت دانشــجویان در دانشــگاه ( ،)1مدیریــت جدیــد در
دانشــگاه ( 1و  ،)9تنظیــم بــارکاری دانشــجویان ( 2و  ،)8نظــارت بــر فعالیتهــای اجتماعــی و سیاســی
دانشــجویان ( ،)3ارائــۀ اطالعــات جامــع از عملکــرد دانشــگاه بــه دانشــجویان ( ،)1گــردش مــداوم اطالعــات
مدیریــت دانشــگاه بــا نهادهــای دانشــجویی (1ـ 2و  ،)34کنتــرل و تعــادل قــدرت در دانشــگاه ( ،)1مدیریت
انجمنهــای دانشــجویی ( ،)1آزادی نهادهــای دانشــجویی در انتصابــات ( ،)1آزادی نهادهــا در رســیدگی
بــه شــکایت دانشــجویان ( ،)1ارائــۀ الگــوی یکپارچــه بــرای مشــارکت دانشــجویان در دانشــگاه ( ،)1ایجــاد
دفاتــر کاریابــی ( ،)3تخصیــص منابــع مالــی کافــی بــه نهادهــای دانشــجویی ( 6 ،3 ،1و  ،)12ارتقــای
کیفیــت خدمــات ارائهشــده بــه دانشــجویان ( 4و  ،)21بهاشــتراکگذاری اطالعــات ( ،)4توســعۀ امکانــات
و زیرســاختهای دانشــگاه ( 10 ،4و  ،)21مدیریــت تعــارض ( ،)4رویکــرد نظــام آموزشــی یادگیــری
دانشــجومحور ( ،)6توجــه بــه چش ـماندازهای شــغلی دانشــجویان ( ،)6مدیریــت کیفیــت در دانشــگاه (،)8
اشــتغالآفرینی بــرای دانشــجویان ( 11 ،8و  ،)13اثربخشــی ســاختار ســازمانی دانشــگاه ( ،)10مشــخص
کــردن انتظــارات متقابــل مدیریــت و نماینــدگان دانشــجویی ( 11 ،13و  ،)19احتــرام بــه تصمیمــات
دانشــجویان ( ،)11تدویــن کتابچــۀ راهنمایــی از نقشهــا ( ،)13متنوعســازی برنامههــای آموزشــی
و درســی ( ،)13ایجــاد محیــط یادگیــری رقابتــی در دانشــگاه ( ،)21آمادهســازی دانشــجویان بــرای
مشــارکت ( ،)23مدیریــت حرفــهای ( ،)26کاراییبخشــی بــه سیســتم اداری دانشــگاه ( ،)27کاهــش
تعارضــات مدیریــت دانشــگاه بــا دانشــجویان ( ،)28ایجــاد وفــاق سیاســی ( ،)32ســاماندهی فعالیتهــای
دانشــجویان ( ،)34مشــخص کــردن ذینفعــان تصمیمگیــر در دانشــگاه ( ،)36آگاهســازی دانشــجویان
از نقــش آنهــا در دانشــگاه ( ،)31بازســازماندهی همــکاری دانشــجویان بــا دیگــر دانشــگاهها (،)37
مدیریــت عملکــرد ( ،)39اعتمــاد بــه فعالیتهــای دانشــجویان ( ،)1ارائــۀ بازخــورد و گزارشدهــی
دورهای از عملکــرد دانشــجویان ( 31 ،27 ،1و  ،)37افزایــش اختیــارات دانشــجویان ( ،)25گــوش دادن
بــه دانشــجویان ( ،)27شفافســازی فراینــد مشــارکت دانشــجویان ( 1و  ،)17تســهیل فراینــد مشــارکت
دانشــجویان ( ،)2توســعۀ فناوریهــای هوشــمند ( 13 ،2و  ،)17حضــور نماینــدگان مختلــف دانشــجویان
در ســطوح مختلــف مدیریتــی ( ،)3ســاماندهی فعالیتهــای دانشــجویان معتــرض ( ،)3ایجــاد مشــاغل
دانشــجویی ( 24 ،16 ،4و  ،)36ارتقــای کیفیــت برنامههــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه (23 ،16 ،6 ،4
و  ،)24پاســخگویی مدیــران ( 28 ،21و  ،)31بازتعریــف نقــش دانشــجویان در دانشــگاه ( 5و  ،)9توســعۀ
ساختارســازمانی دانشــگاه ( 2 ،6و  ،)14فرصتســازی بــرای مشــارکت دانشــجویان ( 11و  ،)27تســهیل
فراینــد ثبــت نهادهــای دانشــجویی ( ،)12رســیدگی مســتمر بــه شــکایت دانشــجویان ( ،)25مدیریــت
مشــارکتی ( ،)26تمــاس مســتمر بــا دانشــجویان ( ،)31جــدی گرفتــن دانشــجویان (.)34
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مشــارکت دانشــجویان در هیئتامنــای دانشــگاه (1ـ 31 ،9 ،7 ،5 ،3و  ،)35ایجــاد چشــمانداز مــد ّون
بــرای مشــارکت دانشــجویان ( 1و  ،)9اعطــای آزادی آکادمیــک و آزادی بیــان بــه دانشــجویان (،9 ،7 ،3
 30 ،26 ،18 ،13و 37ـ ،)38مشــارکت دانشــجویان در سیاســتگذاری درون دانشــگاه ( ،)4بهکارگیــری
اســتراتژیهای سیاســتی در توســعۀ مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاه ( ،)4تصمیمســازی
و تصمیمگیــری در دانشــگاه بــا رویکــرد جمعســپاری و مشــارکتی ( 28 ،25 ،23 ،19 ،15 ،10 ،7و
 ،)39برنامهریــزی و مدیریــت اســتراتژیک در دانشــگاه ( ،)21همسوســازی اســتانداردهای دانشــگاه بــا
اســتانداردهای دانشــگاه کالس جهانــی ( ،)28حکمرانــی مشــارکتی دانشــگاه ( ،)30تســهیم قــدرت در
دانشــگاه ( ،)31ایجــاد تعــادل و هارمونــی بیــن ســاختارهای مختلــف حکمرانــی در دانشــگاه ( ،)38برقــراری
تناســب و ترکیــب ذینفعــان داخلــی و خارجــی در دانشــگاه ( ،)38اعطــای حــق رأی بــه دانشــجویان در
کمیتههــا ( 1و  ،)6انطبــاق ســاختارهای دانشــگاه بــا مکانیزمهــای مشــارکت دانشــجویان ( ،)2انعــکاس
صــدای دانشــجویان در همــۀ ســطوح ســازمانی دانشــگاه ( ،)2ماهیــت چندســطحی حکمرانی دانشــگاه (،)3
شفافســازی ســاختار دانشــگاه ( 31 ،28 ،21 ،12 ،4و  ،)35ایجــاد ســازوکارهای جدیــد در حکمرانــی
دانشــگاه بــرای تســهیل مشــارکت دانشــجویان ( ،)5تغییــر ســبک رهبــری در دانشــگاه (19و  ،)35ایجــاد
دیــدگاه مشــترک درمــورد نحــوۀ ادارۀ دانشــگاه ( ،)25الگــوی مشــارکتی در دانشــگاه ( ،)26بهرســمیت
شــناختن نقــش دانشــجویان در حکمرانــی دانشــگاه (.)28
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ساختار نهادهای
دانشجویی

حضــور نماینــدگان دانشــجویان در کمیتهها (جــذب اســتادان ،ارتقــا و غیــره) (25 ،10 ،4 ،1ـ 26و 31ـ ،)32افزایش
انجمنهــای دانشــجویی ( 25 ،8 ،4 ،1و  ،)30مشــارکت در تدویــن اســاسنامه در زمینــۀ مشــارکت دانشــجویان در
دانشــگاه (1ـ ،)2توجــه بــه مقاطــع دانشــجویان در برنامهریــزی دانشــجویان ( ،)4مشــارکت در شــوراهای دانشــگاه
( 8و  ،)38شــرکت مرتــب نماینــدگان دانشــجویان در جلســات ( ،)1تشــکیل گروههــای متنــوع دانشــجویی (،)1
عمومــی کــردن جلســات ( ،)1ایجــاد وبســایت و وبالگهــای دانشــجویی ( ،)1مشــارکت نهادهــای دانشــجویی در
تمــام ســطوح دانشــگاه ( ،)1تشــکیل هیئتهــای نظارتــی ـ اجرایــی ( ،)1ایجــاد کرسـیهای ثابــت دانشــجویی
در دانشــگاه ( ،)1تعییــن وظایــف و نقــش دانشــجویان ( 31 ،24 ،8 ،2و  ،)34مشــارکت در مســئولیت اجتماعــی
دانشــگاه ( ،)1مشــارکت در مســائل مالــی دانشــگاه ( 32 ،15 ،6 ،3 ،2و  ،)34مشــارکت در تدویــن اســتانداردهای
دانشــگاه ( ،)2مشــارکت در برنامههــای فرهنگــی دانشــگاه ( 2و  ،)13مشــارکت در برنامههــای تفریحــی و ورزشــی
( 13 ،2و  ،)20مشــارکت در کارهــای داوطلبانــه و خیرخواهانــه ( ،)2توســعۀ جنبشهــای دانشــجویی (2ـ 3و ،)6
خودســازماندهی فعالیتهــای دانشــجویان ( ،)2توســعۀ فعالیتهــای سیاســی دانشــجویان (12 ،9 ،3ـ 18 ،13و
 ،)21ایجــاد تشــکلهای دانشــجویی (3ـ 21 ،18 ،13 ،11 ،6و  ،)32ایجــاد اتحادیــه و اصناف دانشــجویی (3ـ8 ،6ـ،9
16ـ23 ،18ـ27 ،25ـ 30و  ،)35اســتفاده از رســانههای جمعــی (3ـ 4و  ،)11توســعۀ انتشــارات دانشــجویی (3ـ،)4
مشــارکت دانشــجویان در باالترین ســطح از تصمیمات دانشــگاه ( 20 ،4و  ،)36زمانبندی منظم جلســات (،11 ،4
 22و  ،)34پــرورش روحیــۀ مطالبهگــری دانشــجویان ( 20 ،4و  ،)36رفــع تداخــل ســاعت کالس درس بــا جلســات
نهادهای دانشــجویی ( ،)4مدیریت تعارضات در نهادهای دانشــجویی ( ،)4مشــارکت در ســنا (30 ،25 ،21 ،18ـ،31
35ـ 36و  ،)39مشــارکت در فرایندهــای ارزیابــی کیفیــت دانشــگاه (32 ،29 ،27 ،8ـ 36 ،34و  ،)39عضویت اجباری
(اختیــاری) همــۀ دانشــجویان در نهادهــای دانشــجویی (6ـ 7و  ،)29مشــارکت در تدویــن برنامههــای آموزشــی و
درســی ( 27 ،24 ،22 ،20 ،15 ،6و  ،)37مشــارکت در تدویــن مأموریتهــای دانشــگاه ( ،)6مشــخص کــردن نقطــۀ
بهینــه در تصمیمگیــری ( ،)6ایجــاد ائتالفهــای دانشــجویی ( ،)7تعییــن شــرح وظایــف دانشــجویان ( ،)7برگزاری
رویدادهــای دانشــجویی (کنفرانــس ،نمایشــگاه ،مناظــره و غیــره) ( 7 ،2و  ،)25افزایــش فعالیتهــای دانشــجویی
( 8و  ،)21مستندســازی فعالیتهــای دانشــجویان ( ،)9توجــه بــه گروههــای اقلیــت در نهادهــای دانشــجویی
( 9و  ،)34توجــه بــه برابــری جنســیتی در مشــارکت دانشــجویان ( 9 ،1و  ،)33هدفگــذاری و اولویتبنــدی
برنامههــای دانشــجویی ( 21 ،10و  ،)36هماهنگــی بیــن فعالیتهــای دانشــجویان ( ،)11ایجــاد انجمنهــای
بینالمللــی دانشــجویان (12ـ 13و 33ـ ،)34تشــکیل احــزاب سیاســی ( ،)12شفافســازی عملکــرد ( 12و ،)34
ایجــاد انجمــن فارغالتحصیــان ( ،)12مشــارکت در امــور زندگــی خوابگاهــی ( ،)13مشــارکت در تصمیمــات امــور
اداری ( 15 ،13و  ،)36مشــارکت در شــورای آموزشــی ( 15و  ،)25مشــارکت در انتصاب رئیس دانشــگاه ( 15و ،)24
مشــارکت در تدویــن اســاسنامههای دانشــگاه ( ،)15مشــارکت در برنامههــای توســعۀ دانشــگاه ( ،)15مشــارکت
در شــورای مدیریــت دانشــگاه ( ،)15انتخــاب نماینــدگان براســاس شایســتگی ( ،)17برگــزاری نظاممنــد انتخابات
( ،)22مشــارکت در امــور دانشــجویی (18ـ 19و  ،)31برگــزاری انتخابــات رقابتی ( ،)18ســاماندهی انتخابــات (،)18
اطالعرســانی گســتردۀ انتخابــات ( ،)18کمپینهــای دانشــجویی ( ،)18آمادگی دانشــجویان قبل از جلســات (،)21
مســئلهمحور بــودن نهادهــای دانشــجویی ( ،)21مکتوبســازی صورتجلســات ( ،)21ایجــاد بانــک اطالعاتــی
در تصمیمــات دانشــجویان ( ،)23ارزیابــی تجــارب تصمیمگیــری دانشــجویان ( ،)23پاسـخگو بــودن نماینــدگان
دانشــجویان ( 4و  ،)23فعالیتهــای بینالمللــی دانشــجویان ( ،)23مشــارکت در ارزیابــی کارکنــان ( ،)24مشــارکت
در مدیریــت منابــع انســانی ( ،)25مشــارکت در طراحــی و ارزیابــی برنامههــا (25ـ 26و  ،)35مشــارکت در تدویــن
سیاسـتهای دانشــگاه ( 26و  ،)35بازتــاب صریــح و انتقــادی دیــدگاه خــود ( ،)27ایجــاد تاالرهــای گفتوگــوی
آنالیــن ( ،)27مشــارکت دانشــجویان در کمیتـ ۀ انضباطــی ( 28و  ،)31پرداخــت حــق عضویــت بــه دانشــجویان
در نهادهــای دانشــجویی ( ،)29پارلمانهــای دانشــجویی ( ،)29افزایــش بــازۀ زمانــی انتخابــات ( ،)30رأیگیــری
مجــازی بــرای مشــارکت بیشــتر ( ،)30ایجاد و ترســیم اهداف جمعــی ( ،)32برقــراری هماهنگی میــان نمایندگان
دانشــجویی ( ،)34افزایــش جلســات غیررســمی ( ،)32مشــارکت از دســتورکار تــا اجرای تصمیمات ( ،)39تســهیل
مشــارکت دانشــجویان فارغالتحصیــل در جلســات (.)39

کنشگری دانشجویان

دانشــجو بهمثابــۀ دســتیار مدیــر دانشــگاه ( ،)1دانشــجو بهمثابــۀ ذینفــع اصلــی دانشــگاه ( 3و  ،)21دانشــجو
بهمثابــۀ شــریک و همــکار ( 23 ،14 ،8و  ،)31دانشــجو بهمثابــۀ ارزیــاب ( 8و  ،)16دانشــجو بهمثابــۀ عامــل
تغییــر ( 8و  ،)16تلقــی از نماینــدگان دانشــجویان بهعنــوان حافظــان منافــع دانشــجویان (.)6

نقش
دانشجویان

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

گفتمان دانشجویی

اســتقالل پرســنلی نهادهــای دانشــجویی ( ،)1اســتقالل مالــی نهادهــای دانشــجویی ( ،)1بازتعریــف نقــش نهادهــای
دانشــجویی در حفاظــت از منافــع دانشــجویان ( ،)1اســتفاده از ترکیبــی از روشهــا در ثبتنــام نامزدهای انتخابــات (،)1
فضــای رقابتــی بیــن نامزدهای انتخاباتی ( ،)1برگـزاری انتخابــات آزاد دانشــجویی ( 8،4،1و ،)34شفافســازی رویههای
انتخابــات ( ،)12ماهیت چندســطحی مشــارکت دانشــجویان ( ،)6سیاسـتزدایی از نهادهــای دانشــجویی ( 17،6و.)25
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ثانویه

توسعۀ سرمایۀ انسانی دانشجویان
توسعۀ سرمایۀ اجتماعی دانشجویان
سازوکارهای حمایتی ـ تشویقی
سازوکارهای قانونی

ایجــاد چارچــوب قانونــی بــرای مشــارکت دانشــجویان (8 ،1ـ29 ،25 ،18 ،9ـ 30و  ،)32تدویــن
قوانیــن در زمینــۀ انتخابــات ( ،)1مشروعیتبخشــی قانونــی بــه مشــارکت دانشــجویان ( 12 ،9 ،4 ،2و
30ـ ،)31ایجــاد قوانینــی بــرای تســهیل مشــارکت ( 2و  ،)32تدویــن آییننامههایــی بــرای مشــارکت
دروندانشــگاهی ( ،)2بازنگــری در قوانیــن دروندانشــگاهی (14 ،2ـ 25 ،15و  ،)39توجــه بــه قوانیــن
نانوشــته در مشــارکت دانشــجویان ( ،)2تدویــن قوانیــن حمایتــی ( 4 ،1و  ،)10تدویــن قوانینــی در زمینــۀ
انتخابــات دانشــجویان ( ،)4قوانینــی بــرای رفــع تبعیضهــا (.)21

توسعۀ دانشجویی

مشــوقهایی بــرای افزایــش عالقــۀ دانشــجویان (10 ،5 ،2 ،1ـ 30 ،18 ،12و 34ـ ،)35افزایــش
کمکهزینــۀ تحصیلــی ( 19 ،14 ،12 ،1و  ،)36ســازوکارهایی بــرای افزایــش انگیــزۀ دانشــجویان بــرای
مشــارکت (12 ،4 ،2 ،1ـ 31 ،25 ،14و  ،)37مشــوقهایی بــرای مشــارکت بیشــتر ( 25 ،2و ،)30
کمــک بــه حــل مشــکالت دانشــجویان (3ـ 21 ،8 ،4و  ،)24ارتقــای ســطح رفــاه و کیفیــت زندگــی
تحصیلــی دانشــجویان (6ـ25 ،14 ،12 ،7ـ 26و  ،)36حمایــت از منابــع دانشــجویان ( ،)4کمــک مالــی
بــه دانشــجویان ( ،)4توســعۀ برنامههــای وام دانشــجویی ( 4و  ،)14پشــتیبانی مســتمر (13ـ،)14
مشــوقهای مالــی ( ،)4حمایــت سیاســی از دانشــجویان ( 6و  ،)9پرداخــت کمــک مالــی مبتنــی بــر
عملکــرد ( ،)9ارائــۀ مشــوقهای تحصیلــی ( ،)9حمایــت مالــی ( 9و  ،)20سیســتم پــاداش و تنبیــه
عادالنــه ( ،)9افزایــش جوایــز و هدایــای ســالیانه ( ،)9برنامههــای مشــاورۀ تحصیلــی (،34 ،31 ،23 ،13
 37و  ،)39برنامههــای مشــاورهای روانشناســی ( 13و  ،)38حمایــت مدیــران دانشــگاه ( ،)16تشــویق
دانشــجویان بــه گفتوگــو ( ،)16تشــویق کارهــای گروهــی ( ،)16افزایــش روحیــۀ اعتمادبهنفــس و
خودبــاوری ( 32 ،24 ،21و  ،)34کمــک بــه دانشــجویان کمبرخــوردار ( ،)21مشــوق بــرای ازبیــن بــردن
بیتفاوتــی دانشــجویان در مشــارکت (.)30

سازوکارهای حمایتی و قانونی

توســعۀ تعامــات دانشــجویان بــا یکدیگــر ( 1و 23ـ ،)24توســعۀ تعامــات دانشــجویان بــا هیئتامنــا
( ،)1توســعۀ تعامــات اســتادان بــا دانشــجویان ( 13 ،6 ،1و  ،)23توســعۀ ارتباطــات دانشــجویان
بــا مدیــران دانشــگاه (1ـ 26 ،12 ،4 ،2و  ،)38توســعۀ تعامــات غیررســمی دانشــجویان بــا دیگــر
ذینفعــان (3ـ 12 ،4و  ،)38توســعۀ ارتباطــات دانشــجویان بــا کارکنــان (23 ،16ـ 34 ،24و  ،)36رابطــۀ
سیســتماتیک دانشــجویان بــا انجمنهــای کارکنــان و اعضــای هیئــت علمــی ( ،)6ایجــاد ارتباطــات بــاز
در ســاختار دانشــگاه ( ،)4ایجــاد ســبکهای جدیــد بــرای گســترش ارتباطــات دانشــگاهیان ( ،)6تقویــت
همــکاری علمــی بیــن دانشــجویان ( ،)6توســعۀ فعالیتهــای گروههــای دانشــجویی ( ،)7پویاســازی
جریــان تعامــات بینگروهــی ( 4و  ،)7شبکهســازی روابــط بــا دانشــگاهیان ( 12و  ،)34مدیریــت و
ارتقــای کیفیــت روابــط ( ،)31توســعۀ مهارتهــای بینفــردی دانشــجویان ( 20 ،4و .)34
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توســعۀ مهــارت رهبــری دانشــجویان ( 34 ،24 ،19 ،7و  ،)36ارتقــای دانــش سیاســی دانشــجویان (،)2
افزایــش دانــش و آگاهــی دانشــجویان ( ،)2ارائــۀ آموزشهــای خــاص بــرای نماینــدگان دانشــجویان
( ،)2افزایــش بورســیههای تحصیلــی ( 13 ،8 ،3و  ،)25افزایــش خدمــات مطالعاتــی بــه دانشــجویان
( ،)3تقویــت دیــدگاه و تفکــرات انتقــادی دانشــجویان (31 ،3ـ 34و  ،)37توســعۀ برنامههــای
فوقبرنامــه (12 ،9 ،6ـ 31 ،25 ،20 ،13و  ،)34نیازســنجی در ارائــۀ آمــوزش بــه دانشــجویان (،)7
مهــارت حــل اختــاف ( ،)7برنامههــای منتورینــگ بــرای توســعۀ دانشــجویان ( 7و  ،)34برنامــۀ
توســعۀ شــغلی ( ،)11پــرورش شــخصیت دانشــجویان ( ،)13مدیریــت اســتعداد دانشــگاهیان (،)13
توســعۀ مهارتهــای شــناختی ( ،)13توســعۀ مهارتهــای آموزشــی و پژوهشــی ( ،)13برنامههایــی
بــرای پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان ( ،)19مهــارت مذاکــره و چانهزنــی ( ،)20مهــارت حــل
اختــاف ( ،)20مهــارت نظــم و انضبــاط شــخصی ( ،)20مهارتهــای کارآفرینــی و شــغلی ( 37 ،13و
 ،)39توســعۀ شــخصی (25 ،23ـ 26و 33ـ ،)35مهــارت دیپلماســی ( ،)34مهــارت مســئولیتپذیری و
ایفــای نقــش ( ،)34مهــارت مدیریتــی ( ،)36مهــارت حــل مســئله (.)36
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کدها

تم فرعی تمفرعی تم
اولیه اصلی
ثانویه
ارزشهای فرهنگی

ایجــاد تعهــد اجتماعــی در دانشــجویان ( ،)2بهبــود جــ ّو دانشــگاه مبتنــی بــر مشــارکت (،)2
تغییــر نگــرش مدیــران زمینــه مشــارکت دانشــجویان (4ـ 21 ،5و  ،)34ایجــاد فضــای احتــرام
و اعتمــاد متقابــل ( ،)4اصــاح ارزشهــای حاکــم بــر دانشــگاه ( ،)5ارزشهــای جمعــی اجتماعــی
( 4و  ،)37پــرورش روحیــۀ کار گروهــی ( ،)7تعمیــق ارزشهــای دموکراســی در دانشــگاه ( 9و
 ،)37ایجــاد ارزشهــای مشــترک در زندگــی دانشــگاهی ( ،)9مساعدســازی ج ـ ّو سیاســی دانشــگاه
( ،)9برقــراری جــ ّو رقابتــی بیــن گروههــای آموزشــی ( ،)9ایجــاد ذهنیــت مثبــت از دانشــگاه
در ذهــن دانشــجویان ( 11و  ،)14ایجــاد حــس تعلــق دانشــگاهی ( 13و  ،)26پــرورش روحیــۀ
دموکراتیــک دانشــجویان ( ،)15پــرورش هویــت جمعــی دانشــجویان ( ،)18ایجــاد جـ ّو مثبــت (،)32
جامعهپذیــری دموکراتیــک دانشــجویان ( ،)32ایجــاد ج ـ ّو حمایتــی در بیــن همســاالن ( ،)34ایجــاد
خوشبینــی در دانشــجویان (.)35

ارزشهای اجتماعی

ظرفیتهای نرم دانشگاه

فرهنــگ دانشــگاهی حامــی مشــارکت دانشــجویان (4ـ33 ،31 ،29 ،27 ،24 ،20 ،16 ،14 ،6ـ 34و
 ،)38ایجــاد درک بینفرهنگــی ( ،)37توســعۀ ارزشهــای چندفرهنگــی ( ،)9فرهنــگ مشــارکتی (،)11
فرهنــگ گفتوگــو بیــن دانشــجویان ( ،)13فرهنــگ تعاملــی ( ،)16فرهنــگ دگرپذیــری و پذیــرش
افــکار مخالــف (14و ،)35فرهنــگ کار گروهــی ( 26 ،16و  ،)31تغییــر خــرده فرهنگهــای درون
گروههــای آموزشــی ( ،)31فرهنــگ تقدیــر و پــاداش ( ،)34فرهنــگ تســامح مذهبــی و قومــی (.)34

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بــرای تفســیر دادههــا در مرحلــۀ ســوم ولــکات ،نخســت تفســیری کوتــاه از تمهــای فرعــی
اولیــه ارائــه شــد و ســپس مــدل مفهومــی (نقشــه) تحلیــل تماتیــک یافتههــا ترســیم گردیــد .در
مؤلفــۀ حکمرانــی فرادانشــگاهی ،ســاختار حکمرانــی کالن از منظــر درجــۀ تمرکــز و عــدم تمرکــز و
ســاختار اقتصــادی جامعــه ،وضعیــت بخــش خصوصــی و دولتــی ،شــیوۀ حکمرانــی آمــوزشعالــی
هــر کشــور ســهم و نقــش تعیینکننــدهای در نحــوۀ حکمرانــی دروندانشــگاهی و کنشــگری هریــک
از ذینفعــان بهویــژه دانشــجویان دارد .در پژوهشــی ،داداشکریمــی ،میرسپاســی و نجفبیگــی
( )1398بــه طراحــی مــدل حکمرانــی آمــوزش عالــی کشــور پرداختنــد .مــدل نهایــی حکمرانــی
عامــل شــفافیت سیاســی اجتماعــی ،شــفافیت اقتصــادی،
آمــوزش عالــی آنهــا مشــتمل بــر ن ُــه
ِ
شــفافیت اداری (بوروکراتیــک) ،پاســخگویی سیاســی ـ اجتماعــی ،پاســخگویی اقتصــادی،
پاس ـخگویی اداری (بوروکراتیــک) و مشــارکت سیاســی ـ اجتماعــی ،مشــارکت اقتصــادی ،مشــارکت
اداری (بوروکراتیــک) بــود .مؤلفــۀ دوم حکمرانــی دروندانشــگاهی اســت .بــا تجزیــۀ ایــن مؤلفــه
بــه مؤلفههــای سیاســتگذاری و مدیریــت دروندانشــگاهی ،دو ســطح اجرایــی در دانشــگاه مــورد
توجــه قــرار گرفتــهاســت .دانشــجویان در هــر دو ســطح براســاس ادبیــات پژوهشــی ،کنشــگری
دارنــد و یکــی از پایههــای اصلــی حکمرانــی دروندانشــگاهی تلقــی میشــوند .مؤلفــه ســوم
گفتمــان دانشــجویی اســت .ایــن مؤلفــه قلــب فعالیتهــای دانشــجویان در حمکرانــی دانشــگاه
محســوب میشــود .بــا بخشبنــدی ایــن مؤلفــه نیــز ،ســه زیرمؤلفــۀ ســاختار نهادهــای دانشــجویی،
کنشــگری دانشــجویان و نقــش دانشــجویان بهدســت آمــد .هرکــدام از ســه زیرمؤلفــه گواهــی بــر
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اهمیــت و چندگانگــی نقــش دانشــجویان در مشــارکت حکمرانــی آمــوزش عالــی (دانشــگاه) اســت.
مؤلفــۀ بعــدی توســعۀ دانشــجویی اســت .توســعۀ دانشــجویی نیــز بــه دو بخــش توســعۀ اجتماعــی
و توســعۀ ســرمایۀانســانی دانشــجویان تقســیم میشــود .مؤلفــۀ پنجــم ســازوکارهای حمایتــی و
قانونــی اســت .ایــن مؤلفــه در قالــب زیرمؤلفــۀ ســازوکارهای حمایتــی ـ تشــویقی و ســازوکارهای
قانونــی تقســیم میشــود .هرکــدام از ایــن زیرمؤلفههــا ســهم بســزایی در میــزان و چگونگــی
مشروعیتبخشــی قانونــی بــه مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی دروندانشــگاهی دارنــد .آخریــن
مؤلفــه ظرفیتهــای نــرم دانشــگاه اســت .درواقــع پیشبایســتۀ هــر تغییــر و تحولــی از فرهنــگ
نشــئت میگیــرد .لیکــن بایــد فرهنــگ دانشــگاهی و ارزشهــای اجتماعــی حاکــم بــر دانشــگاه
همســو بــا مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش عالــی (دانشــگاه) باشــد .در ادامــه ســهم
هریــک از مؤلفههــا بهصــورت درصــدی در شــکل  3بازنمایــی شــدهاســت.

شکل.3نموداردرصدیاهممفاهیمکلیدیمؤلفههاینقشنهادهایدانشجوییدرحکمرانیآموزشعالی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در ادامــه براســاس یافتههــای مطالعــات ،مــدل (نقشــه) مفهومــی تماتیــک مؤلفههــای نقــش
نهادهــای دانشــجویی در حکمرانــی آمــوزش عالــی ترســیم شــدهاســت.
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شکل  .4مدل مفهومی (نقشه) تحلیل تماتیک یافتههای پژوهش
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .6نتیجه

یکــی از اصــول مهــم حکمرانــی خــوب در آمــوزش عالــی مفهــوم حکمرانــی مشــترک اســت .ایــن حکمرانی
بــه کنشــگری ذینفعــان مختلــف ،ازجملــه دانشــجویان ،در فرایندهــای تصمیمگیریهــای آمــوزش عالــی
(دانشـ�گاه) اشـ�اره دارد ( .)Klemencic, 2014باوجــود ایــن ،شــواهد و قرایــن پژوهشــی جهانــی نشــان از
مشــارکت انــدک دانشــجویان در تصمیمگیریهــا و حکمرانــی دانشــگاهها دارد (Bergan, 2011; Parejo
 .)& Lorente, 2012ازجملــه دالیلــی کــه میتــوان بــرای بهحاشــیه رفتــن مشــارکت دانشــجویان در
حکمرانــی دانشــگاه برشــمرد ،اوالً ،پیچیدگــی روابــط بــا دانشــجویان و ثانیـاً ،مقاومــت طوالنیمــدت دربرابــر
پذیــرش دانشــجویان بهمثابــۀ ذینفعــان قانونــی و کنشــگر فعــال در حکمرانــی دانشــگاه اســت (Naylor,
 .)2019بنابرایــن دانشــگاهها ضرورتــاً بایــد بســتری را بــرای توســعۀ نقــش و مشــارکت دانشــجویان در
حکمرانــی دانشــگاه فراهــم ســازند .بســیاری از دانشپژوهــان نیــز از کمبــود مطالعــات در ایــن قلمــرو ابــراز
نگرانــی کردهانــد ( .)Trowler, 2010در واقــع ،مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزشعالــی (دانشــگاه)
ش عالــی و مدیــران
از موضوعــات مهــم و اساســی اســت کــه بایــد مــورد توجــه سیاســتگذاران آمــوز 
دانشــگاهها قــرار گیــرد .بــا افزایــش چالشهــای فــراروی دانشــگاهها ،گفتمــان مشــارکتی بــا حضــور همــۀ
ش عالــی (دانشــگاه) ازجملــه سیاسـتهای کلیــدی آمــوزش عالی کشــورهای
ذینفعــان در حکمرانــی آمــوز 
پیشــرفته بــرای بازاندیشــی در ســاختار مدیریتــی ـ اجرایــی آنهاســت .در همیــن راســتا ،دانشــگاهها و
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ش عالــی کشــور نیــز ،ماننــد ســایر مراکــز آمــوزشعالــی دنیــا ،رســالت و وظیفۀ ســنگینی
مؤسســات آمــوز 
بــرای تربیــت اصولــی دانشــجویان براســاس نیازهــای کشــور برعهــده دارنــد کــه مســتلزم تــاش و پیگیــری
ش عالــی کشــور بکوشــند تــا ضمــن فراهم کــردن بســتر الزم
هدفمنــد اســت و بایــد مســئوالن نظــام آمــوز 
بــرای واکاوی زمینههــا و علــل مشــکالت جــاری در نظــام دانشــگاهی کشــور ،بــه بازبینــی نظــام و ســاختار
سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی آمــوزشعالــی کشــور و همینطــور برنامههــای اجرایــی آن اهتمــام ورزنــد
(صاعدموچشــی و عزیــزی .)1399 ،بــا توجــه بــه هــدف ایــن پژوهش ،تحلیــل جایــگاه نهادهای دانشــجویی
در حکمرانــی آمــوزش عالــی ،مؤلفههــای شـشگانهای بــرای مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی آمــوزش
عالــی بهدســت آمــد .تحلیــل همســویی ایــن یافتههــا بــا مطالعــات انجامشــده در ایــن زمینــه چیکــدهوار
در جــدول  3بیــان شــده اســت.
جدول  .3بررسی همگرایی یافتههای پژوهش با مطالعات انجامشده
مؤلفههای
بهدستآمده در
پژوهش

همسویی با یافتههای پژوهشها

حکمرانیفرادانشگاهی

اســتریدوم و لوتــس ،)2020( 44تامــرات ( ،)2020موشــین 45و دیگــران ( ،)2020ماتیــوا و چیکوکــو،)2020( 46
میوویســن 47و دیگــران ( ،)2019بــورگ ،)2019( 48کوبــا ،)2018( 49کلمنشــیچ و گاالن پالومــارس،)2018( 50
کانینــگ ،)2017( 51جانــگ بولــت و وبــر ،)2012( 52مــک لــود ،)2011( 53داس ،)2014( 54کلمنشــیچ،)2011( 55
کاردوســو و ســانتوس ،)2011( 56لوچــر ،)2002( 57لیــزا و ویلســون ( ،)2009بیتســون و تیلــور ،)2004( 58ژای و
راســتو ،)1999( 59پابیــن و مینکســوا ،)2011( 60گاچــوکا ( ،)2014کوبــا ()2018

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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مؤلفههای
بهدستآمده در
پژوهش

همسویی با یافتههای پژوهشها

65
نایلــور 61و دیگــران ( ،)2020آکینــی ،)2019( 62کاری ،)2018( 63پالنــاس 64و دیگــران ( ،)2013آدئــوال و بوكــوال
( ،)2014لیشرممســاال ،)2011( 66اومــال ،)2019( 67میلــز 68و دیگــران ( ،)2008گارو ،)2015( 69موشــین و دیگــران
( ،)2020میلــر و نادلیــر ،)2008( 70کانینــگ ( ،)2017راجــرز 71و دیگــران ( ،)2011کوبــا ( ،)2018داس (،)2014
ماتیــوا و چیکوکــو ( ،)2020مــور ،)1995( 72اســتریدوم و لوتــس ( ،)2020کلمنشــیچ ( ،)2011بیتســون و تیلــور
حکمرانیدروندانشگاهی ( ،)2004تامــرات ( ،)2020گاچــوکا ( ،)2014پابیــن و مینکســوا ( ،)2011کاری ( ،)2013بــورگ ( ،)2019وانــگ و
ژانــگ ( ،)2019لوچــر ( ،)2005کوبــا ( ،)2018ژای و راســتو ( ،)1999کلمنشــیچ و گاالن پالومارس ( ،)2018کاردوســو
و ســانتوس ( ،)2011میلــز و دیگــران ( ،)2008لیــزا و ویلســون ( ،)2009جانــگ بولــت و وبــر ( ،)2012لیشرممســاال
( ،)2010مــک لــود ( ،)2011میوویســن و دیگــران ( ،)2019منــون ()2005

گفتمان دانشجویی

توسعۀ دانشجویی

ژای و راســتو ( ،)1999راجــرز و دیگــران ( ،)2011وانــگ و ژانــگ ( ،)2019کوبــا ( ،)2018نایلــور و دیگــران (،)2020
پالنــاس و دیگــران ( ،)2013ماتیــوا و چیکوکــو ( ،)2020میلــز و دیگران ( ،)2008اســتریدوم و لوتــس ( ،)2020میلز
و دیگــران ( ،)2008اومــال ( ،)2019کاردوســو و ســانتوس ( ،)2011میلــر و نادلیــر ( ،)2008هاینک و جانــا،)2011( 73
منــون ( ،)2005آکینــی ( ،)2019لوچــر ( ،)2005میوویســن و دیگــران ( ،)2019کلمنشــیچ و گاالن پالومــارس
( ،)2018تامــرات ( ،)2020کانینــگ ( ،)2017مــک لــود ( ،)2011لیشرممســاال ( ،)2011جانــگ بولــت و وبــر (،)2012
گارو ( ،)2015پابیــن و مینکســوا ( ،)2011کوبــا ( ،)2018کاری ( ،)2018کلمنشــیچ ( ،)2011مــور ( ،)1995گاچــوکا
( ،)2014بــورگ ( ،)2019لیــزا و ویلســون ( ،)2009آدئــوال و بوكــوالپ ( ،)2014بیتســون و تیلــور ( ،)2004داس
( ،)2014موشــین و دیگــران ( ،)2020کاری ( ،)2013لیشرممســاال ()2010
مــک لــود ( ،)2011وانــگ و ژانــگ ( ،)2019هاینــک و جانــا ( ،)2011کاری ( ،)2018پالنــاس و دیگــران ( ،)2013مور
( ،)1995لوچــر ( ،)2005پابیــن و مینکســوا ( ،)2011کلمنشــیچ ( ،)2011میلــز و دیگــران ( ،)2008میلــر و نادلیــر
( ،)2008کاری ( ،)2013تامــرات ( ،)2020منــون ( ،)2005راجــرز و دیگــران ( ،)2011ژای و راســتو ( ،)1999بیتســون
و تیلــور ( ،)2004میلــز و دیگــران ( ،)2008کلمنشــیچ و گاالن پالومــارس ( ،)2018کانینــگ ( ،)2017کاردوســو و
ســانتوس ( ،)2011میوویســن و دیگــران ( ،)2019لیشرممســاال ( ،)2010ماتیــوا و چیکوکــو ( ،)2020بــورگ
( ،)2019اســتریدوم و لوتــس ( ،)2020گاچــوکا ( ،)2014لیــزا و ویلســون ( ،)2009اومــال ()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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همسویی با یافتههای پژوهشها
میوویســن و دیگــران ( ،)2019وانــگ و ژانــگ ( ،)2019ژای و راســتو ( ،)1999لیشرممســاال ( ،)2011آدئــوال و
بوكــوال ( ،)2014کاردوســو و ســانتوس ( ،)2011کاری ( ،)2018گاچــوکا ( ،)2014ماتیــوا و چیکوکــو ( ،)2020پالناس
و دیگــران ( ،)2013کانینــگ ( ،)2017میلــز و دیگــران ( ،)2008جانــگ بولــت و وبــر ( ،)2012اســتریدوم و لوتــس
( ،)2020کلمنشــیچ و گاالن پالومارس ( ،)2018کلمنشــیچ ( ،)2011لیشرممســاال ( ،)2010لیزا و ویلســون (،)2009
مــک لــود ( ،)2011مــور ( ،)1995موشــین و دیگــران ( ،)2020بــورگ ( ،)2019نایلــور و دیگــران ( ،)2020منــون
( ،)2005بیتســون و تیلــور ( ،)2004میلــر و نادلیــر ( ،)2008کوبــا ( ،)2018میلــز و دیگران ( ،)2008تامــرات (،)2020
کوبــا ( ،)2018راجــرز و دیگــران ( ،)2011هاینــک و جانــا ()2011
کوبــا ( ،)2018پالنــاس و دیگــران ( ،)2013ژای و راســتو ( ،)1999کلمنشــیچ ( ،)2011پابیــن و مینکســوا (،)2011
لیشرممســاال ( ،)2011میلــز و دیگــران ( ،)2008گارو ( ،)2015اســتریدوم و لوتــس ( ،)2020جانــگ بولــت و وبــر
( ،)2012گاچــوکا ( ،)2014کوبــا ( ،)2018بیتســون و تیلــور ( ،)2004کاری ( ،)2018کلمنشــیچ و گاالن پالومــارس
( ،)2018میوویســن و دیگــران ( ،)2019هاینــک و جانــا ( ،)2011تامــرات ( ،)2020کاری ( ،)2013لیــزا و ویلســون
( ،)2009اومــال ( ،)2019کانینــگ ( ،)2017کاردوســو و ســانتوس ( ،)2011راجــرز و دیگــران ( ،)2011میلــر و نادلیــر
( ،)2008ماتیــوا و چیکوکــو ( ،)2020لیشرممســاال ( ،)2010مــک لــود ( ،)2011منــون ( ،)2005بــورگ ()2019

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در ایــن پژوهــش ،کوشــش شــد تــا بــا طیــف متنوعتــری از کلیدواژههــا ایــن مســئله براســاس
مطالعــات بینالمللــی بررســی و تحلیــل شــود تــا بتــوان آموزههــا و داللتهایــی را بــرای نظــام
آمــوزش عالــی ایــران اســتخراج کــرد .محدودیتهــای ایــن مطالعــه بــه ایــن شــرح بــود :تعمیمپذیــری
انــدک پژوهشهــا کیفــی ،ابزارگــردآوری دادههــا و عــدم اســتفاده از مصاحبــه و مشــاهده و دسترســی
نداشــتن بــه متــن برخــی از مقــاالت.

 .7پیشنهادها

(کمــی و آمیختــه و انــواع
بــه پژوهشــگران پیشــنهاد میشــود بــا اســتفاده از روشهــای پژوهشــی دیگــر ّ
دیگــر روشهــای کیفــی) بــه واکاوی ایــن موضــوع در یــک قلمــرو جغرافیایــی خاص (یــک نمونه دانشــگاه
ایرانــی) بپردازنــد تــا یافتههــای مناس ـبتری بــا شــرایط بومــی و آمــوزشعالــی کشــور بهدســت آیــد.
همچنیــن میتواننــد بــا رویکــرد آسیبشناســی بــه وضعیــت مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی درون
دانشــگاهها توجــه کننــد .افزونبــر ایــن ،میتواننــد بــه مطالعــۀ تطبیقــی مشــارکت دانشــجویان در
حکمرانــی آمــوزش عالــی (دانشــگاه) در کشــورهای مختلــف بپردازنــد .در پایــان براســاس یافتههــای
ش عالــی ایــران ارائــه میشــود (پیشــنهادها
پژوهــش ،سیاســتهای پیشــنهادی بــرای نظــام آمــوز 
برمبنــای نمــودار درصــدی مهمتریــن مفاهیــم کلیــدی یافتههــا ارائــه شــدهاســت) :بازبینــی و بازنویســی
ش عالــی بــا توجــه بــه ســهم هرکــدام از ذینفعــان در حکمرانــی آموزشعالــی
اســناد باالدســتی آمــوز 
(دانشــگاه) بــا تأکیــد بــر مشــارکت دانشــجویان؛ حمایــت از اســتقالل دانشــگاهها و توجــه بــه قانــون
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آزادی آکادمیــک دانشــگاهیان بهویــژه دانشــجویان ،تصمیمســازی و تصمیمگیــری مشــارکتی تمــام
ســطوح نظــام آمــوزشعالــی ایــران (درون و بــرون دانشــگاهی)؛ حضــور دائمــی نماینــدگان دانشــجویان
در کمیتههــای اصلــی آمــوزش عالــی /دانشــگاه (جــذب اســتادان ،ارتقــای اســتادان ،انضباطــی و غیــره)
و احتــرام بــه نظــرات آنهــا؛ توســعۀ تشــکلها و انجمنهــای دانشــجویی بــا مشروعیتبخشــی
قانونــی و ایجــاد آزادی کارکــردی بــرای آنهــا؛ مشــارکت پررنــگ دانشــجویان در برنامههــای ارزیابــی
ن برنامههــای درســی و آموزشــی بــا
کیفیــت دانشــگاهها و دریافــت و اعمــال نقطهنظــرات آنهــا؛ تدوی ـ 
حضــور متخصصــان ،اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان در تمامــی ســطوح آمــوزشعالــی و پرهیــز از
تمرکزگرایــی در تدویــن برنامههــای درســی و آموزشــی؛ ارائــۀ برنامههــای مســتمر و نظاممنــد بــرای
توســعۀ ســرمایۀانســانی دانشــجویان از طــرق گوناگــون برنامههــای منتورینــگ ،کوچینــگ ،فرصتهــای
مطالعاتــی و غیــره؛ اســتفاده از مشــوقهای مالــی و غیرمالــی بــرای ایجــاد انگیــزه و عالقــه در دانشــجویان
بــرای ازبیــن بــردن بیتفاوتــی آنهــا بــرای مشــارکت بیشــتر در تصمیمگیریهــای دانشــگاه؛ تدویــن
قوانیــن و چارچــوب و حامــی بــرای مشــارکت دانشــجویان در حکمرانــی دروندانشــگاهی و فرادانشــگاهی؛
تغییــر در خردهفرهنگهــای دانشــگاهی بــا توجــه بــه فرهنــگ کارگروهــی ،دگرپذیــری و تحمــل عقایــد
مخالــف و گفتوگــو میــان دانشــگاهیان.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان ،در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان ،حق کپیرایت ( )CCرعایت شده است.

518

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

Quarterly Journal of
Autumn 2021, Volume 9, Number 3

The Macro and Strategic Policies

References
Adeola, A. O., & Bukola, A. B. (2014). Students’ participation in governance and organizational effectiveness in universities in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences,
5(9), 400.
Akinyeye, T. V. (2019). Administrative effectiveness in university system: the trajectory of
students’ involvement in governance. Journal of Education Research and Rural Community Development, 1(1), 73-88.
Barber, J. P., & Walczak, K. K. (2009). Conscience and critic: Peer debriefing strategies in
grounded theory research. In Annual Meeting of the American Educational Research
Association, San Diego, CA.
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 Education, 39(4), 471-483.
Bergan, S. (2011). Higher education governance and democratic participation: the university
and democratic culture. In S. Bergan (Ed.), Not by bread alone (pp. 15-32). Strasbourg:
Council of Europe.
Bitsch, V. (2005). Qualitative research: A grounded theory example and evaluation criteria.
Journal of Agribusiness, 23(1), 75-91.
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.
Byrne, P. (2015). Academic freedom for the next 100 years: Social value of academic freedom defended. Indiana Law Journal, 91, 5-16.
Canning, J. (2017). Conceptualising student voice in UK higher education: four theoretical
lenses. Teaching in Higher Education, 22(5), 519-531.
Cardoso, S., & dos Santos, S. M. (2011). Students in higher education governance: the Portuguese case. Tertiary Education and Management, 17(3), 233-246.
Carey, P. (2013). Student engagement: stakeholder perspectives on course representation in
university governance. Studies in Higher Education, 38(9), 1290-1304.
Carey, P. (2018). The impact of institutional culture, policy and process on student engagement in university decision-making. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 22(1), 11-18.
Choi, S. (2019). Identifying indicators of university autonomy according to stakeholders’

519

Keykha, A. et al. (2021). The Position of Student Institutions in Governing Higher Education with the General Policy Approach. JMSP, 9 (3), 496-524.

Quarterly Journal of

The Macro and Strategic Policies

Autumn 2021, Volume 9, Number 3

interests. Tertiary education and management, 25(1), 17-29.
Dadash Karim, Y., Mirsepasi, N., & Najaf Beigi, R. (2019). Designing a model for higher
education governance. Public Organizations Management, 7(3), 11-28. (Persian)
Das, J. (2014). Higher Education Governance: Students’ Participation, Union Elections & the
Role of Lyngdoh Commission. International Journal of Humanities and Social Science
Studies, (I).
Fleming, D. (2015). Student voice: An emerging discourse in Irish education policy. International electronic journal of elementary education, 8(2), 223-242.
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).
Garwe, E. C. (2015). Student voice and quality enhancement in higher education. Journal of
Applied Research in Higher Education, 4(3).
Gime´nez, L. ed. (2001). L’associacionisme i la participacio´ estudiantil a les universitats de
Catalunya. Barcelona: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Goldberg, M. (1980). Student involvement: A resource for administrators. Educational Record, 61(2), 15-17.
Hynek, R., & Jana, P. (2011). Higher education act in Czech Republic: What are the implications for the role of students and their governance?.
Jalalipour, H. (2010). Understanding student movement in Iran: a focus on the student movement in the reform period (1997-2005), Iranian Journal of Social Problems, 1(3), 179213. (Persian)
Jungblut, J., & Weber, R. (2012). National student governance in Germany: the case of fzs.
European Journal of Higher Education, 2(1), 47-62.
Klemenčič, M. (2012) The Changing Conceptions of Student Participation in HE Governance in the EHEA. In Curaj, A. et al. (Eds.), European Higher Education at the Crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms.
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.
Köksal, D., & Strähle, J. (2021). Social Sustainability in Fashion Supply Chains—Understanding Social Standard Implementation Failures in Vietnam and Indonesia Using

Keykha, A. et al. (2021). The Position of Student Institutions in Governing Higher Education with the General Policy Approach. JMSP, 9 (3), 496-524.

520

Quarterly Journal of
Autumn 2021, Volume 9, Number 3

The Macro and Strategic Policies

Agency Theory. Sustainability, 13(4), 2159.
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.
Kuriakose, F. (2018). The student as stimulus: How student participation facilitates quality in
higher education. Technical presentation to student charters and quality enhancement in
higher education National Assessment and Accreditation Council (NAAC). Kerala: The
Internal Quality Assurance Cell, St. Berchman’s College.
Kvilhaugsvik, H. (2021). Bridging higher education and the world of work? Employer panels
in Nordic university governance. European Journal of Higher Education, 1-17.
Lee, H. H. (1987). The nature and scope of student participation in policy making in academic government. Paper presented at the Sixth International Seminar on Current Issues in
University Education of Korea and Japan, Seoul, South Korea. (ERIC Document Reproduction Services No. ED 291 266).
Leisyte, L., Westerheijden, D. F., Epping, E., Faber, M., & Weert, E. D. (2013) Stakeholders
and quality assurance in higher education, Paper for 26th Annual CHER Conference
Lausanne (CH).
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 Education, 34(1), 69-84.
Luescher, T. M. (2005). Student governance in Africa: Thematic summary of key literature. Retrieved August, 12, 2013.
Luescher-Mamashela, T. M. (2010). From university democratisation to managerialism: The
changing legitimation of university governance and the place of students. Tertiary Education and Management, 16(4), 259-283.
Luescher-Mamashela, T. M. (2011). Student representation in university decision making:
good reasons, a new lens?. Studies in Higher Education, 38(10), 1442-1456.
Matlabi, M., & Bijan, A. (2017). A pathological study on the nature and independence of the
student movement in the contemporary Iran. Journal of International Studies, 14(3),
71-94. (Persian)
McLeod, J. (2011). Student voice and the politics of listening in higher education. Critical
studies in Education, 52(2), 179-189.

521

Keykha, A. et al. (2021). The Position of Student Institutions in Governing Higher Education with the General Policy Approach. JMSP, 9 (3), 496-524.

Quarterly Journal of

The Macro and Strategic Policies

Autumn 2021, Volume 9, Number 3

Meeuwissen, S. N., Spruijt, A., van Veen, J. W., & de Goeij, A. F. (2019). Student participation in governance of medical and veterinary education: experiences and perspectives of
student representatives and program directors. Advances in Health Sciences Education,
24(4), 665-690.
Menon, M. E. (2003). Student involmement in university governance: A need for negotiated
educational aims?. Tertiary Education and Management, 9(3), 233-246.
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.
Miles, J. M., Miller, M. T., & Nadler, D. P. (2008 a). A National Study of Improving Participation in Student Self-Governance Leadership. Online Submission.
Menon, M. E. (2008 b). Increasing Participation in Student Governance Through First-Year
Programs. Journal of College Orientation, Transition, and Retention, 15(2).
Miller, M. T., & Nadler, D. P. (2009). Communication Apprehension Levels of Student Governance Leaders. Online Submission.
Minksová, L., & Pabian, P. (2011). Approaching students in higher education governance:
introduction to the special issue. Tertiary Education and Management, 17(3), 183-189.
Mohammadpour, A. (2013). Qualitative research method 2: principles and processes of the
qualitative methodology. Tehran: Jameshenasan. (Persian)
Moore, P. L. (1995). Perspectives on Student Participation in University Governance: An
Update. NASPA Journal, 32(3), 198-207.
Moriña, A. (2017). Inclusive education in higher education: challenges and opportunities.
European Journal of Special Needs Education, 32(1), 3-17.
Mthethwa, V., & Chikoko, V. (2020). Does participation in university governance add value
to a student’s academic experience?. South African Journal of Higher Education, 34(4),
211-229.
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).
Naylor, R. (2019). Old technologies, new opportunities: Rethinking traditional approaches
to student engagement in Australia. In M. Tanaka (Ed.), Student engagement and quality
assurance in higher education (pp. 57-72). London: Routledge.

Keykha, A. et al. (2021). The Position of Student Institutions in Governing Higher Education with the General Policy Approach. JMSP, 9 (3), 496-524.

522

Quarterly Journal of
Autumn 2021, Volume 9, Number 3

The Macro and Strategic Policies

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 Research & Development, 1-14.
O’Sullivan, K. (2018). Working together to foster education innovation: The student dimension in university governance. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 23(6),
59-66.
Omal, F. (2019). Contestations of Stakeholder Participation in University Governance: A
Case of a Historically Black University. Available at SSRN 3415478.
Pabian, P., & Minksová, L. (2011). Students in higher education governance in Europe: Contrasts, commonalities and controversies. Tertiary Education and Management, 17(3),
261-273.
Parejo, J. L., & Lorente, J. (2012). From student associations to CEUNE: the development
of student representation in Spain. European Journal of Higher Education, 2(1), 78-94.
Paya, A. (2019). University system: local and global challenges, and interaction with the
social media, Rahyaft, 76, 1-22. (Persian)
Perlman, B. J., Reddick, C. G., & Zheng, Y. (2020). Agency vs. Stewardship Theory in Local
Government Contracted Mobile Apps: Analysis of Survey Data on User Satisfaction in
China. International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA), 7(4),
16-34.
Persson, A. (2003). Student participation in the governance of higher education in Europe.
A Council of Europe Survey. In Steering Committee on Higher Education and Research
(CD-ESR). Working Party on the Bologna Process. Strasbourg: Council of Europe. Received from: http:// www.eees.es/pdf/Oslo_estudiantes.pdf (accessed May 6, 2009).
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.
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), 247260.
Saed Moucheshi, L., & Azizi, N. (2020). A qualitative and quantitative analysis of higher
education policies in Iran. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 8(29),
166-184. (Persian)
Seale, J. (2016). How can we confidently judge the extent to which student voice in higher

523

Keykha, A. et al. (2021). The Position of Student Institutions in Governing Higher Education with the General Policy Approach. JMSP, 9 (3), 496-524.

Quarterly Journal of

The Macro and Strategic Policies

Autumn 2021, Volume 9, Number 3

education has been genuinely amplified? A proposal for a new evaluation framework.
Research Papers in Education, 31(2), 212-233.
Strydom, F., & Loots, S. (2020). The student voice as contributor to quality education through
institutional design. South African Journal of Higher Education, 34(5), 20-34.
Tamrat, W. (2020). The exigencies of student participation in university governance: Lip
services and bottlenecks. Higher Education Quarterly, 74(1), 35-47.
Tight, M. (2018). Higher education research: The developing field. London: Bloomsbury
Publishing. The University of Queensland. (2016). Student strategy 2016–2020 white
paper. Received from: https://student-strategy.uq.edu.au/files/453/Student-Strategy_
White-Paper.pdf.
Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. The higher education academy,
11(1), 1-15.
Vaquero, C. (2004). El movimiento estudiantil universitario. De la Ley de Autonomı´a Universitaria a la Ley Orga`nica de Universidades. Mientras Tanto, 92, 155-76.
Wang, Z., & Zhang, R. (2019). 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.
Wolcott, H. F. (2008). Writing up qualitative research. Sage Publications.
Zuo, B., & Ratsoy, E. W. (1999). Student participation in university governance. Canadian
Journal of Higher Education, 29(1), 1-26.

Keykha, A. et al. (2021). The Position of Student Institutions in Governing Higher Education with the General Policy Approach. JMSP, 9 (3), 496-524.

524

