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چکیده
تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاههای کشورهای پیشرو میتواند نقش موثری در ارتقای
دانشگاه داشته باشد .بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس مطالعه دانشگاههای
شهای کیفی است که با روش تحلیل مضمون انجام شد .برای انجام
کشورهای پیشرفته بود .این پژوهش جزء پژوه 
این پژوهش ابتدا مضامین دانشگاه مستقل با استفاده از روش تحلیل مضمون و بر اساس حوزه پژوهش از میان 52
مقاله از پایگاههای علمی مختلف بین سالهای  0 00 2تا  2810شناسایی شد .سپس مضامین استخراجشده دانشگاه
مستقل در مطالعه دانشگاههای کشورهای پیشرفته با مضامین سازماندهنده در حوزههای هشتگانه شامل استقالل
نالمللیسازی ،آزادی علمی و هیات
سازمانی ،استقالل علمی ،استقالل نیروی انسانی ،استقالل مالی ،پاسخگویی ،بی 
امنایی شناسایی شدند .بنابراین مدیران ،مسئوالن و دستاندرکاران دانشگاههای کشور باید برای بهبود وضعیت
کمی و کیفی دانشگاهها و رشد و ارتقای آموزش عالی به نقش همزمان همه حوزههای هشتگانه توجه کرده و بر
اساس آنها برنامههایی طراحی ،تدوین و اجرا کنند.
کلید واژهها :مدل مفهومی ،دانشگاه ،کشورهای پیشرفته.
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مقدمه
دانشگاهها از جمله سازمانهایی هستند که در هر جامعه حساسیتی خاص دارند و این حساسیت
بیشتر به این دلیل است که فعالیت داخلی آن در معرض دید همگان بوده و مورد قضاوت عامه
شدهنده دانشجویانی باشند که با جرات و جسارت و با
مردم قرار میگیرد .دانشگاهها باید پرور 
تکیه بر انرژی درونی و تالش و عملکرد خویش از شکست نهراسند و آن را پلی برای رسیدن به
نزاده .) 97 31 ،دانشگاهها در طول دهههای
پیروزی بدانند (ساغری ،علی اسماعیلی و حسی 
گذشته ناگزیر بودند که همواره موازنه ظریفی را میان حق استقالل خود و اختیارات جوامعی که
یکردند ،حفظ نمایند .آنها اگر چه همیشه موفق نبودند ،اما آرمان استقالل
در آنها فعالیت م 
خواهی آنها هرگز رنگ نباخته است .دانشگاهها در فرایند شکلگیری و تکامل خود ابعاد و
یهای مختلفی را در کشورهای مختلف جهان اختصاص دادهاند و سطح استقالل دانشگاهها
ویژگ 
در نظامهای آموزش عالی نیز متفاوت بوده است (رحمانی میاندهی و نصرآبادی لواسانی،
 .) 1380امروزه به دلیل تحوالت مداوم و فراپیچیدگیهایی که جهان همواره به طور متناوب با
آن روبروست ،نظامهای سیاسی و اجتماعی خصوص ًاًا نظام آموزش عالی بیش از دیگر نظامها در
معرض نقد و بررسی جامعه و افکار عمومی قرار گرفتهاند .کارآمدی نظام آموزش عالی و میزان
مسئولیتپذیری و پاسخگویی آن در انجام رسالت فوق و استفاده بهینه از فرصتها و منابع به
تها نیز به دلیل تأمین بودجه دانشگاهها به
شهای اساسی بستگی دارد .جامعه و دول 
بررسی چال 
تها ،کیفیت برنامههای آموزشی ،نتایج
طور فزایندهای در خصوص چگونگی بکاربستن مسئولی 
تحقیقات ،هماهنگی برنامهها با نیازهای جامعه و غیره بر پاسخگویی دانشگاهها تاکید دارند.
مهای دقیق نظارت و پاسخگویی یکی از
هدایت و رهبری مؤثر در دانشگاهها و وجود سیست 
بناپذیر در یک نظام کارآمد و خدمتگزار بوده و ابزاری مؤثر جهت
تها و نیازهای اجتنا 
ضرور 
نظارت و کنترل بر قدرت و پیشگیری از سوءاستفادهها از اختیارات عمومی و در نهایت ابزاری
یشود (تقی پورظهیر و صفایی،
بتر محسوب م 
ترسانی مطلو 
جهت بهبود خدمات و خدم 
 .) 1388دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نهادهایی هستند که الزم است تا از نظر دانش ،علوم،
فنون و الگوهای رفتاری حداقل یک گام از بقیه نهادها جلوتر باشند و نظر به نقش دانشگاهها در
یکند که آموزش عالی و
پاسخگویی به نیازها و انتظارات اجتماعی و جهانی ایجاب م 
تهای خود را بهبود بخشند (پهلوان
سازمانهای آموزشی به طور مداوم کیفیت فرایند و فعالی 
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نآبادی .) 94 31 ،مدیریت متمرکز دولتی برای اداره دانشگاهها
صادق ،عبدالهی ،نوهابراهیم و زی 
مشکلی و انجماد سازمانی را بوجود میآورد ،در حالی که تنوع سازمانی دانشگاهها و
نوعی ه 
شیوههای گوناگون پاسخگویی به نیازها و شرایط و امکانات بیشتری را بریا غنای علمی کشور
فراهم میسازد (اسیپیان.) 2017 ،1

سهامداران بر این اصل توافق دارند که استقالل نهادینه برای دانشگاههای مدرن حائز اهمیت
یدهد تا
ششرط ضروری است که به دانشگاهها اجازه م 
است و استقالل نهادینه یک پی 

ماموری 
تهای خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند (استرمان .) 2015 ،2پاسخگویی بیرونی
دانشگاه باید هماهنگ با اصول آزادی علمی و استقالل دانشگاهی صورت پذیرد .اگر
پاسخگویی با این اصول در تضاد باشد یا دانشگاه نتواند تعادل میان آزادی علمی و استقالل
دانشگاهی از یک سو و پاسخگویی به ذینفعان بیرونی را از سوی دیگر برقرار کند به سمت
الگوهای ناکارآمد مدیریتی حرکت خواهد کرد که ممکن است یا دانشگاه را منزوی سازد یا به

تابعیت و پیروی بی چون و چرا از نیروها و فشارهای بیرونی گرفتار کند .چنین دانشگاهی
یها و
نخواهد توانست عملکرد سازنده و متعالی داشته باشد و به احتمال فراوان دچار ناکام 
اختاللهای مهم عملکردی خواهد شد (پرداختچی ،بازرگان ،آراسته و مظفری .)1931 ،استقالل
نهای ملی و در طول زمان متغیر است و به
دانشگاه یک مفهوم دشوار و پنهان است که در مت 
صورت کلی استقالل دانشگاه را بهعنوان قدرت نهاد برای مدیریت امور داخلی خود بدون نفوذ

ینظیر خارجی تعریف شده است (پیوکن .) 2007 ،3در حالی که امکان تعریف واحدی برای
ب 
دانشگاه مستقل وجود ندارد ،اما در ادبیات منتشر شده یک توافق وجود دارد که استقالل
دانشگاه مفهومی چندبعدی است .تعداد و نام ابعاد مختلف در سراسر جهان متفاوت است .مث ًال
ًال
برخی دو بعد استقالل دانشگاهی و مالی را مطرح و برخی چهار بعد استقالل سازمانی ،مالی،

یکنند (اروز .) 018 2 ،4دانشگاه مستقل به معنای برخورداری از
کارکنان و تحصیلی را بیان م 
آزادی و عدم پایبندی به مقررات دستوپاگیر دیوانساالرانه دولتی در ارتباط با سازمان داخلی
دانشگاه ،مدیریت آن ،توزیع داخلی منابع مالی ،کسب درآمد از منابع غیرعمومی ،استخدام
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کارکنان ،شرایط تحصیل و برخورداری از آزادی در خصوص چگونگی تدریش و پژوهش
یباشد.
(جاودانی .) 1383 ،در دانشگاههای مستقل ،دانشگاه مسئول طراحی و اجرای دورهها م 
تهای استخدامی را تعیین
دانشگاه هیات علمی را استخدام ،متقاضیان را ارزیابی و اولوی 
ینماید .برکنار کردن و اخراج نیز در اختیار دانشگاه میباشد .دانشگاه مستقل بودجه خود را
م 

یگیرد (وولرت .) 2014 ،1دانشگاه مستقل دانشگاهی
تنظیم و در مورد نحوه مصرف آن تصمیم م 
است که از دخالت مستمر دولت به جز در موارد خاص و آن هم شفاف به دور است ،حق
انتخاب ارکان خود را دارد ،از منابع عمومی و دولتی به شکل کمک برخوردار است ،در جذب
کهای مردمی ،هدایا ،موقوفات و کسب درآمد از محل تحقیقات و آموزش بدون اینکه به
کم 
کهای
کیفیت علمی آسیبی وارد شود ،آزاد است و اختیار چگونه هزینه کردن درآمدها و کم 

یتوان آزادی
دولتی را دارد (اکوروسای-اروبیت ،پائولی و آبراهام .) 2012 ،2آزادی علمی را م 

اعضای جامعه علمی به صورت فردی ،گروهی یا جمعی در پیگیری ،توسعه و انتقال دانش
قلمداد کرد (فراستخواه .) 1388 ،پاسخگویی یک روش سیستماتیک برای حصول اطمینان از این
است که عناصر درونی و بیرونی مؤسسات آموزش عالی در جهت اهداف قصدشده قرار دارند
سپور ،شاکری ،رحیمیان و فراستخواه .) 94 31 ،هیات امنا افرادی هستند که در رأس
(عبا 
یگیرند و هدف
هرمهای سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی قرار م 
تاندرکاران نظام آموزش عالی کشورهای مختلف از ایجاد چنین نهادهایی دادن اختیار و
دس 
استقالل عمل بیشتر به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،تمرکززدایی و
سپور و همکاران.) 94 31 ،
یباشد (عبا 
مگیری بر پایه آراء ،نظرات و مشارکت اعضا م 
تصمی 
استقالل دانشگاه سنگ بنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاهها در
تهای خود و اجرای آنها آزاد گذاشته شوند .استقالل دانشگاه به طور
تعیین اهداف و اولوی 
چشمگیری به چشمانداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است .با وجود اینکه تأمین
استقالل دانشگاهها در آموزشی عالی نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیابته
است ،اما این مفهوم در دوران حیات خود همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوه است .ابتدا
صها و سپس موانع متفاوت پیش روی آن بهویژه متأثر از
درک نادرست از ابعاد و شاخ 
. Woelert
. Okorosaye-Orubite, Paulley & Abraham
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دخالتهای دولتی (غیاثی ندوشن و خلیلی .) 97 31 ،سیر تحول استقالل و خودمختاری دانشگاهها
یتوان دستهبندی کرد .مرحله اول سالهای  277 1تا  1339را شامل
در ایران را در پنج مرحله م 
ًال عهدهدار هدایت نسبی مؤسسات علمی
یشود که شورای دانشگاهها و مؤسسات علمی عم ًال
م 
یشدند
یشود که به صورت مستقل اداره م 
بودند .مرحله دوم سالهای  1340تا  8531را شامل م 
ننامههای مصوب هیات امنای خود بودند .اعتبارات جاری منظور در بودجه ساالنه کل
و تابع آیی 
یشد.
کشور برای این قبیل مؤسسات بر اساس آییننامههای مصوب هیات امنای آنها مصرف م 
مرحله سوم سالهای  9531تا  366 1را شامل میشود که تسهیالت اعطایی به دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی لغو و مصرف اعتبارات جاری ،عمرانی و اختصاصی آنها تابع مقررات
یشود که دانشگاهها و مؤسسات
عمومی شد .مرحله چهارم سالهای  367 1تا  13 28را شامل م 
آموزش عالی و پژوهشی از طریق وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقالب
فرهنگی تالشهای برای کسب استقالل مجدد مالی ،اداری و استخدامی به عمل آوردند .مرحله
پنجم سالهای  1383به بعد را شامل میشود که بر اساس آن دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی دارای مجوز از شورای گسترش
تخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
آموزش عالی و وزار 
ننامهها و مقررات اداری ،مالی ،استخدامی
و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند ،صرف ًاًا بر اساس آیی 
یرسد بدون الزام به رعایت
و تشکیالتی خاص مصوب هیات امنای مربوط که به تأیید وزارتین م 
قانون محاسبات عمومی ،قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی
و استخدامی اداره خواهند شد (ذاکر صالحی.) 1388 ،
شهای بسیار اندکی انجام شده است .برای مثال
درباره استقالل دانشگاه یا دانشگاه مستقل پژوه 

استرمان و استینل ) 2011 ( 1ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که استقالل دانشگاه شامل چهار
بعد استقالل سازمانی ،استقالل علمی ،استقالل مالی و استقالل استخدامی است .کوتبایر) 008 2( 2

استقالل دانشگاه را چهار نوع خاص معرفی میکند که شامل استقالل سازمانی (به معنای وجود
تهای خاص) ،علمی (به معنای
مگیری برای ساختار داخلی و ماموری 
استقالل و ظرفیت تصمی 
تهای خاص) ،شخصی (به معنای ظرفیت برای مدیریت کردن کارکنان
توانایی تعریف ماموری 
. Estermann & Steinel
. Kothbauer
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تپذیری برای توسعه فردی) و مالی (به معنای در دسترس بودن بودجه به
علمی و اداری و مسئولی 
یها همراه با قابلیت و ظرفیت هزینه
کجا و ظرفیت در جمعآوری بودجهها و دارای 
صورت ی 
کردن کامل بودجهها بر اساس برنامههای استراتژیک و در نهایت اطمینان از ثبات مالی) است.
همچنین غیاثی ندوشن و خلیلی ( ) 97 31ضمن پژوهشی با عنوان نقش و جایگاه دولت در
استقالل دانشگاهها به این نتیجه رسیدند که چهار بعد استقالل سازمانی ،مالی ،علمی و استخدامی
بهعنوان ابعاد اصلی استقالل دانشگاه بیشترین اشتراک نظر را داشته و فرایندهای سیاسی کشورها،
تهای مالی و استخدامی،
حاکمیت تفکر سیاسی ،سیستم متمرکز تصمیمگیری دولتی ،محدودی 
تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقالل دانشگاه بوده که در
ینمایند .عباسپور و همکاران ( ) 94 31ضمن
تها نقش اساسی ایفا م 
بروز تمامی این موارد دول 
پژوهشی با عنوان تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاههای دولتی از دیدگاه
خبرگان آموزش عالی به این نتیجه رسیدند که شش مقوله اصلی راهبردهای پاسخگو نمودن
یگری دولتی ،واگذاری
دانشگاههای دولتی شامل استقالل دانشگاهی (عدم دخالت و تصد 
اختیارات به دانشگاه ،استقالل دانشگاه و آزادی علمی) ،مشارکت (مشارکت دانشجویان در امور
دانشگاه ،استاتید در امور دانشگاه ،دانشگاهیان در امور جامعه و ذینفعان بیرونی در امور

دانشگاه) ،تعامالت علمی – کاربردی (تعامالت با صنعت و سایر مؤسسات آموزشی ،سایر
نالمللی شدن دانشگاه ،کاربردپذیری و تأمین و تخصیص منابع
شها و تعامالت پژوهشی) ،بی 
بخ 
مالی بود.
در ایران موضوع پاسخگویی به علل تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی به صورت دقیق و

نظاممند مورد بررسی قرار نگرفته است .در نتیجه شناخت کافی از پاسخگویی دانشگاهها و نظام
آموزش عالی در ایران در اختیار نیست یا مروری بر مسیر تکوین و پیشرفت نظام آموزش عالی
در ایران نشان میدهد که اعتالی خودگردانی به دستگاهها در برنامه توسعه چهارم برای اولین بار
مطرح و تصویب شده و دولت مکلف شده است که دانشگاهها را در جهت پاسخگویی و
شهای مختلف جامعه را برآورده سازند.
بدهی توانمند سازند تا آنجا که بتوانند نیازهای بخ 
جوا 
فشارهای کنونی از سوی جامعه کارفرمایان ،دانشجویان و سایر ذینفعان بیرونی برای پاسخگویی
تها ،کارکردها و فرایندهای
یشود تا آنها در ساختارها ،ماموری 
بیشتر و حاکمیت خوب سبب م 
خود تجدیدنظر و مهندسی مجدد یابند (پرداختچی و همکاران .)1931 ،همچنین اهمیت مساله
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به حدی است که برخی کارشناسان تحول جدید را به مثابه تأسیس یک دولت محلی برای هر
مرکز علمی تعبیر کردند ،یعنی تأسیس یک واحد مدیریتی با قوانین استخدامی و مالی منحصر به
فرد که حاکی از خودمختاری در بیشتر زمینههای فعالیت باشد .در شرایط حاضر چنانچه
دانشگاهها با بهرهمندی هر چه بیشتر از اختیارات هیاتهای امنا و تقویت کمیسیونهای دایمی
نتوانند نسبت به وضع و تصویب قوانین و مقررات جدید به موقع اقدام کنند در وضعیت خأل
قانونی بسر خواهند برد .وضعیتی که تداوم آن برای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی خسارت
یتوجهی به استقالل دانشگاه باعث
زیادی به بار خواهد آورد (ذاکر صالحی .) 1388 ،ب 
تها و برنامههای
یشود .زیرا چنانچه خود سیاس 
یانگیزگی اساتید ،مدیران و کارکنان آن م 
ب 
یداند و تالش
حوزه خود را تدوین کند ،خویشتن را در قبال تصمیماتی که گرفته شریک م 
تهای خود جامه عمل بپوشاند و دیگر بهانهای برای مقصر دانستن
یکند که به اهداف و رسال 
م 
دیگران در شکست برنامهها نداشته باشد .با توجه به اینکه دانشگاه محل کار اعضای هیات علمی
یتوانند برنامههای دانشگاه را تدوین نمایند،
و مدیران متخصص است و آنان بهتر از هر کسی م 
لذا سزاوار است که استقالل دانشگاه بیشتر از هر سازمانی به رسمیت شناخته شود .در نتیجه این
یکند و در این
پژوهش مهمترین مولفههای دانشگاه مستقل در کشورهای پیشرفته را شناسایی م 
راه چند کشور که از لحاظ رتبهبندی جهانی و همسایگی و مسلمان بودن جایگاه مناسبی داشتند
ینماید تا مدیران و
(انگلیس ،استرالیا و چین) را مورد مطالعه قرار داده و در پایان مدلی تدوین م 
برنامهریزان آموزش عالی کشور بتوانند از آن در جهت رشد و بالندگی دانشگاه و ارتقای
مدیریت آن استفاده نمایند .بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر
اساس مطالعه دانشگاههای کشورهای پیشرفته بود.
روش تحقیق
شهای کیفی است که به
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزء پژوه 
ثسازی استفاده شده است .به منظور تدوین مبانی نظری و
منظور جمعآوریها از روش مثل 
ادبیات پژوهش از تحلیل مضمون و سیاهه جهت گردآوری دادههای اولیه که از قبل وجود
نداشتند ،استفاده شد .روش تحلیل شبکه مضامین روش مناسبی در تحلیل مضمون است که
آتراید-استیرلینگ ) 2001 ( ،آن را توسعه دادند .شبکه مضامین بر اساس روندی مشخص،
نترین سطح قضایای پدیده را از متن استخراج نموده (مضامین پایه) ،سپس با دستهبندی این
پایی 
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مضامین پایهای و تلخیص آنها به صورت مجردتر و انتزاعی به دستهبندی جدید دست پیدا
میکند (مضامین سازماندهنده) و در نهایت یا قدم سوم این مضامین عالی در قالب استعارههای
یآیند (مضامین فراگیر) .جامعه
اساسی گنجانده شده و به صورت مضامین حاکم بر کل متن درم 
پژوهش این مطالعه کلیه مقاالت داخل و خارج کشورهای انگلیس ،استرالیا و چین مندرج در
پایگاههای علمی الزویر ،ساینس دایرکت ،پروکوئست و اشیرینگر بین سالهای  0 00 2تا 018 2
یباشند که در حوزه مطالعات دانشگاه مستقل نمایه شدهاند .دو عامل مهم در انتخاب این
م 
کشورها نقش داشته است .یکی جایگاه کشورها در رتبهبندی دانشگاههای جهان و دیگری
یتوان
شهای معتبر این کشورها در زمینه دانشگاه مستقل بود .به طور کلی م 
مطالعات و پژوه 
گفت که برای انجام این پژوهش ابتدا مضامین دانشگاه مستقل با استفاده از روش تحلیل مضمون
و بر اساس حوزه پژوهش از میان  52مقاله از پایگاههای علمی مختلف بین سالهای  0 00 2تا
جشده دانشگاه مستقل در مطالعه دانشگاههای
 018 2شناسایی شد .سپس مضامین استخرا 
تگانه شامل استقالل سازمانی،
کشورهای پیشرفته با مضامین سازماندهنده در حوزههای هش 
نالمللیسازی ،آزادی علمی
استقالل علمی ،استقالل نیروی انسانی ،استقالل مالی ،پاسخگویی ،بی 
و هیات امنایی شناسایی شدند .الزم به ذکر است که تحلیل دادهها با روش تحلیل مضمون انجام
شد.
يافتهها
جشده دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاههای کشورهای پیشرفته در
نتایج مضامین پایه استخرا 
جدول  1گزارش شده است.
جشده دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاههای کشورهای پیشرفته
جدول  .1نتایج مضامین پایه استخرا 
ردیف

مولفهها یا مضامین

1

عدم دخالت دولت

2

استقالل سازمانی

3

استقالل در گزینش اساتید و دانشجویان وکارکنان

4

استقالل در برگزازی دوره ضمن خدمت

5

توانایی عزل کارکنان

6

استقالل در بازنگری ساختار

7

استقالل آکادمیک

8

مگیری در انتخاب روسا
توانایی تصمی 

9

توانایی در خاتمه دادن برنامهها

10
11

صهای تضمین کیفیت
توانایی انتخاب شاخ 
توانایی در دریافت هزینه کردن شهریهها

انگلیس

*

استرالیا

چین

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

*
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کها
توانایی استقراض پول از دولت و بان 

13

تها
توانایی جذب منابع حاصل از مشارک 

14

استقالل در انتخاب دانشجویان

15

توانایی نگهداری درآمدهای اختصاصی دانشگاه

61

دانشگاه مستقل

71

توانایی مالکیت بر ساختمانها

18

ظرفیت انتخاب محتوای دروس

19
02

شهای استخدام اساتید
توانایی بر روی رو 
توانایی عزل اساتید

21

توانایی تصمیم بر روی حقوق

22

هیأت امنایی اداره کردن دانشگاه

23

استقالل عمل در دانشگاه

24

استقالل علمی

25

توانایی تصمیم برای انتشار دانش

26

توانایی در دادن بورس تحصیلی

27

توانایی توجه به مسائل اخالقی

82

توانایی توجه به مسائل سیاسی

29

توانایی توجه به مسائل اقتصادی

30

توانایی توجه به مسائل اجتماعی

31

آزادی آکادمیک

32

مگیری برای مشارکت آزاد
توانایی تصمی 

33

آزادی آکادمیک هیات علمی

34

توانایی در دادن آزادی بیان

53

توانایی تدوین و ارائه برنامه

36

مگیری راجع به تعداد دانشجو
توانایی تصمی 

37

استقالل در تشکیالت اداری

38
93

نالمللی
توانایی جذب دانشجویان بی 
تمرکززدایی

40

ارتباط با سازمانهای دیگر

41

استقالل مدیریتی

42

تهای پاسخگویی دانشگاه
ایجاد ظرفی 

43
44

شهای دانشگاهی
پژوه 
نالمللی کردن دانشگاه
ظرفیت بی 

45

استقالل مالی

46

استقالل حقوقی

47

مدیریت کارکنان

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

بر اساس نتایج جدول فوق  47مؤلفه یا مضمون پایه برای دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاههای
جشده
کشورهای پیشرفته شناسایی شد .نتایج مضامین فراگیر ،سازماندهنده و پایه استخرا 
دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاههای کشورهای پیشرفته در جدول  2گزارش شده است.
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جشده دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاههای
ندهنده و پایه استخرا 
جدول  .2نتایج مضامین فراگیر ،سازما 
کشورهای پیشرفته

مضامین فراگیر

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه

دانشگاه مستقل

استقالل مالی

کها
 .1توانایی استقراض پول از دولت و بان 
 .2توانایی جذب منابع خاص از مشارکت
 .3توانایی اعتمادورزی دریافت شهریه
 .4توانایی مالکیت بر ساختمانها

استقالل علمی

 .1استقالل در گزینش اساتید و دانشجویان
 .2توانایی در خاتمه دادن برنامهها
صهای تضمین کیفیت
 .3توانایی انتخاب شاخ 
 .4استقالل در انتخاب دانشجویان
 .5ظرفیت انتخاب محتوای دروس
مگیری برای انتشار دانش
 .6توانایی تصمی 
 .7توانایی دادن بورس تحصیلی
 .8توانایی تدوین برنامه
 .9توانایی در ارائه اولویت پژوهشی
مگیری درباره تعداد دانشجویان
 . 10توانایی تصمی 

استقالل نیروی انسانی

 .1توانایی بر روشهای انتخاب اساتید
 .2توانایی عزل اساتید
 .3توانایی تصمیم بر روی حقوق
 .4استقالل در برگزاری دوره ضمن خدمت
 .5توانایی عزل کارکنان

استقالل سازمانی

 .1عدم دخالت دولت
 .2استقالل در بازنگری ساختار
 .3توانایی تصمیم گیری انتخاب روسا
 .4استقالل عمل در دانشگاه
 .5توانایی توجه به مسائل اخالقی
 -6توانایی توجه به مسائل سیاسی
 -7توانایی توجه به مسائل اقتصادی
 -8توانایی توجه به مسائل اجتماعی
 -9استقالل در تشکیالت اداری
 - 10تمرکززدایی
 - 12توانایی ارتباط با سازمانهای دیگر
 - 13استقالل مدیریتی
 - 14استقالل حقوقی

پاسخگویی

 -1ایجاد ظرفیتهای پاسخگویی دانشگاه

هیات امنا

-1ایجاد ظرفیت هیأت امنایی شدن دانشگاه

یسازی
نالملل 
بی 

 -1توانایی جذب دانشجویان بینالمللی
یسازی
نالملل 
 -2ایجاد ساختار بی 

آزادی علمی

مگیری برای مشارکت آزاد
 .1توانایی تصمی 
 .2آزادی آکادمیک هیأت علمی
 .3توانایی در دادن آزادی بیان
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بر اساس نتایج جدول فوق از میان مضامین پایه برای مضمون فراگیر دانشگاه مستقل بر اساس
دانشگاههای کشورهای پیشرفته تعداد هشت مضمون سازماندهنده شناسایی شد .مضامین
تگانه شامل استقالل مالی (دارای  4مضمون پایه) ،استقالل
سازماندهنده در حوزههای هش 
علمی (دارای  10مضمون پایه) ،استقالل نیروی انسانی (دارای  5مضمون پایه) ،استقالل سازمانی
(دارای  14مضمون پایه) ،پاسخگویی (دارای  1مضمون پایه) ،هیات امنا (دارای  1مضمون پایه)،
یسازی (دارای  2مضمون پایه) و آزادی علمی (دارای  3مضمون پایه) هستند .بنابراین
بینالملل 
مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاههای کشورهای پیشرفته در نمودار  1گزارش شده
است.

نمودار  .1مدل مفهومی دانشگاه مستقل بر اساس دانشگاههای کشورهای پیشرفته

بحث و نتیجهگیری
اهمیت دانشگاه مستقل به حدی است که برخی کارشناسان تحول جدید را به مثابه تأسیس یک
دولت محلی برای هر مرکز علمی تعبیر کردند ،یعنی تأسیس یک واحد مدیریتی با قوانین
استخدامی و مالی منحصر به فرد که حاکی از خودمختاری در بیشتر زمینههای فعالیت باشد.
یشود .زیرا
یانگیزگی اساتید ،مدیران و کارکنان آن م 
یتوجهی به استقالل دانشگاه باعث ب 
ب 
چنانچه خود سیاستها و برنامههای حوزه خود را تدوین کند ،خویشتن را در قبال تصمیماتی

18 1

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره چهارم /زمستان 97 31
فص 

تهای خود جامه عمل بپوشاند و
یکند که به اهداف و رسال 
یداند و تالش م 
که گرفته شریک م 
دیگر بهانهای برای مقصر دانستن دیگران در شکست برنامهها نداشته باشد .با توجه به اینکه
دانشگاه محل کار اعضای هیات علمی و مدیران متخصص است و آنان بهتر از هر کسی
یتوانند برنامههای دانشگاه را تدوین نمایند ،لذا سزاوار است که استقالل دانشگاه بیشتر از هر
م 
سازمانی به رسمیت شناخته شود .در نتیجه هدف پژوهش حاضر تدوین مدل مفهومی دانشگاه
مستقل بر اساس مطالعه دانشگاههای کشورهای پیشرفته بود.
نتایج نشان داد که از میان مضامین پایه تعداد هشت مضمون سازماندهنده برای مضمون فراگیر
دانشگاه مستقل شناسایی شد که این مضامین سازماندهنده شامل استقالل سازمانی ،استقالل
یسازی ،آزادی علمی و هیات
نالملل 
علمی ،استقالل نیروی انسانی ،استقالل مالی ،پاسخگویی ،بی 
شهای اندکی درباره دانشگاه مستقل و مضامین و مولفههای آن انجام
امنایی بودند .با اینکه پژوه 
شهای قبلی همسو بود .برای مثال استرمان و
شده ،اما نتایج این پژوهش از جهاتی با نتایج پژوه 
استینل (  ) 2011استقالل دانشگاه را شامل چهار بعد استقالل سازمانی ،استقالل علمی ،استقالل
مالی و استقالل استخدامی معرفی کردند .کوتبایر ( ) 008 2استقالل دانشگاه را شامل چهار بعد
یداند .همچنین غیاثی ندوشن و خلیلی ( ) 97 31چهار
استقالل سازمانی ،علمی ،شخصی و مالی م 
بعد استقالل سازمانی ،مالی ،علمی و استخدامی را بهعنوان ابعاد اصلی استقالل دانشگاه شناسایی
سپور و همکاران ( ) 94 31شش مقوله اصلی راهبردهای پاسخگو نمودن دانشگاههای
کردند .عبا 

دولتی را شامل استقالل دانشگاهی ،تعامالت علمی – کاربردی ،بینالمللی شدن دانشگاه،
کاربردپذیری و تأمین و تخصیص منابع مالی معرفی کردند.
نتایج پژوهش حاضر نشان از شناسایی مولفههای مهمی چون عدم دخالت دولت ،استقالل
سازمانی ،استقالل در گزینش اساتید و کارکنان ،توانایی عزل کارکنان ،توانایی تصمیمگیری،
انتخاب روسا ،توانایی در خاتمه دادن به برنامهها ،توانایی انتخاب شاخص تخمین ،توانایی در
کها ،توانایی جذب حاصل
دریافت و هزینهکردن شهریهها ،توانایی استقراض پول از دولت و بان 
از مشارکتها ،دانشگاه مستقل ،توانایی مالکیت بر ساختمانها ،ظرفیت انتخاب محتوای دروس،
شهای استخدام اساتید ،توانایی تصمیم بر روی حقوق ،استقالل عمل در
توانایی بر روی رو 
تها ،استقالل در انتخاب و گزینش دانشجویان ،توانایی
دانشگاه ،توانایی جذب حاصل از مشارک 
عزل اساتید ،توانایی تصمیم برای مشارکت آزاد ،آزادی آکادمیک هیات علمی ،آزادی بیان،
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توانایی و تدوین ارائه برنامه ،توانایی تصمیمگیری راجع به تعداد دانشجو ،استقالل در تشکیالت
اداری ،توانایی تصمیمگیری برای انتشار دانش و غیره بود .در نتیجه اعطای استقالل به دانشگاهها
تپذیری ،پاسخگویی و ایجاد ثبات است .جذب منابع مالی،
سیاستی اصولی برای افزایش مسئولی 
تگذاری از موضوعات مهم در بحث استقالل علمی دانشگاهها است و بر
مگیری و سیاس 
تصمی 
تها هرگز نباید مانع از آزاداندیشی دانشگاهها و
کهای مالی دول 
این نکته تاکید میکند که کم 
روحیه حقیقتجویی آنان گردد .ماهیت و سرشت دانش که رهایی بخشی ،نقادی و نوآوری
یکند .اعطای استقالل به دانشگاهها
است ،آزادی و خودمختاری نهادهای علمی را طلب م 
تپذیری ،پاسخگویی و ایجاد ثبات است ،اما پاسداری از
سیاستی اصولی برای افزایش مسئولی 
یگیرد.
استقالل واقعی دانشگاه و تبدیل نکردن آن به سازمانی متمرکز به آسانی صورت نم 
نالمللی را داشته و دانشگاهها
حکمرانی امکان تعامل آزادی علمی با محیط علمی و پژوهشی بی 
باید بتوانند خود درآمد اختصاصی داشته و از اختیار گزینش دانشجو و استاد برخوردار باشند.
تاندرکاران دانشگاههای کشور برای بهبود
یشود مدیران ،مسئوالن و دس 
بنابراین پیشنهاد م 
وضعیت کمی و کیفی دانشگاهها و رشد و ارتقای آموزش عالی به نقش همزمان همه حوزههای
هشتگانه توجه کرده و بر اساس آنها برنامههایی طراحی ،تدوین و اجرا کنند .همچنین پیشنهاد
شنیازهای اساسی تحقق دانشگاه مستقل از جمله افزایش قدرت اعضای هیات علمی،
یشود پی 
م 
نهادینهکردن مدیریت مشارکتی و بهبود نظام مالی و اداری در دانشگاهها ایجاد شود.
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