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  چكيده
علمي به شمار  هيأت ياعضا بانيدارد و از اصول پشت كيآزاد و دموكرات يبه جو ازيهاي دانشگاه ن اصالت و پويايي فعاليت: مقدمه

پژوهش حاضر با . و پويايي آن است ييگو پاسخ ،پذيري مسؤوليت شيافزا يبرا ياصول ياستيس زيها ن استقالل به دانشگاه ياعطا. رود يم
  .علمي انجام شد علمي در دانشگاه از ديدگاه اعضاي هيأت زاديهدف بررسي وضعيت استقالل و آ

اي  بر اساس جدول مورگان نمونه. دهند علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكيل مي عضو هيأت 550ژوهش را  جامعه آماري پ: ها روش
- ، و تاثير سياستاستقالل دانشگاه، آزادي علمي .هاي مختلف انتخاب گرديد علمي به نسبت دانشكده عضاي هيأتانفر از  230مشتمل بر

 100نمره هر گويه از و  گرفت سخ در مقياس ليكرت مورد سنجش قرارسؤال بسته پا 15ساخته با  توسط پرسشنامه محقق هاي خارجي
  .تأييد شد 91/0آن با ضريب آلفاي كرونباخ  ينظران و پاياي پرسشنامه توسط صاحب ييروا. محاسبه گرديد

ي خارج يها ، تأثير سياست)3/81±3/21(ها استقالل دانشگاهميانگين نمره اختصاص يافته به حيطه هاي اصلي شامل : نتايج
، تأثير )6/85( ها عدم استقالل مالي دانشگاه و وابستگي به بودجه دولتي در بين گويه .بود) 3/73±6/21(ي علم يو آزاد ،)5/20±9/76(

، تغيير مداوم )9/76( دانشگاهي بر فضاي علمي نهاي سياسي مديرا ، تأثير نگرش)1/79( يالملل نيب يروابط سياسي بر روابط علم
  .مشكالت را به خود اختصاص دادند نيانگيم نيشترياز جمله مواردي بودند كه ب) 5/76(ي تيريد از تغييرات مدها بع برنامه
 شيگويي و رشد خالقيت در دانشگاه، اين مسأله بايد ب در پاسخ يرسد با توجه به اهميت آزادي و استقالل علم به نظر مي: گيري نتيجه

تواند  مند مي گويي نظام و مديريت استراتژيك و استقرار سيستم پايش و پاسخ يريز وجه به برنامههمچنين ت. مورد توجه قرار گيرد شياز پ
  .ناشي از تغييرات سياسي جلوگيري نمايد هاي ياز بسياري از دوباره كار

  
  يي، رهبري دانشگاهيگو مديريت دانشگاهي، استقالل، آزادي علمي، پاسخ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 ديآ مي انيها سخن به م كه از مشكالت دانشگاه يهنگام

 نيحجم سنگ ،يذهن ما به مشكالت مال زيقبل از هرچ
 ينبود كاركنان كارآمد و امكانات ناكاف س،يآموزش و تدر
 Academic(ي علم يشود اما آزاد معطوف مي

Freedom(آزادانه افكار و نداشتن دغدغه در كشف  اني، ب
هايي است كه در  چالش هاز جمل قتيو انتشار حق

 يعلم يآزاد). 1(ها كمتر بدان پرداخته شده است دانشگاه
رود كه بر اساس آن،  به شمار مي بانيياز اصول پشت

از حق  ديبا جامعه سالم مي كيعلمي در  هيأت ياعضا
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ها در  هينظر انيو ب شهيتبادل آزاد اند يخود برا يعيطب
آن، و  جينتا رآزادانه پژوهش و انتشا يكالس درس، اجرا

 يدرباره موضوعات علم يتخصص يها اظهار نظر
حقوق احترام  نيبه ا ديبرخوردار باشند و دانشگاه با

 يها يبر گرفته از آزاد يعلم يشالوده آزاد). 3و2(بگذارد
وارد  يالها به حوزه آموزش ع است كه بعد يو مدن يفرد

به  يعلم يگيري از مفهوم آزاد سرآغاز بهره. شده است
 يگردد كه بر دو اصل آزاد آلمان باز مي يها دانشگاه
 يو آزاد) Freedom of Philosophizing( يپرداز فلسفه
 نيا. اند تأكيد داشته) Freedom of inquiry(قيتحق

چون استخدام  يگريدر كنار اصول د جيمفهوم به تدر
 ياما كانون اصل. گرفت ها قرار و استقالل دانشگاه يرسم

علمي و  هيأت ياعضا يفكر ستقاللآن همچنان بر ا
 تيتوجه به ماه با). 2(استوار بود يمتخصصان دانشگاه

آموزشي و پژوهشي دانشگاه در خلق  يها فعاليت
. است يكامالً ضرور يامر يعلم يآزاد ن،ينو يها دهيا

 يها تيها و محدود ، خواستجوامع، اهداف ياما در برخ
 ملبه عنوان عا يعلم يها طهيحاكم بر ح ياسيس

 تيحاكم). 4(مطرح است يدانشگاه يها بازدارنده فعاليت
 ،يگيري دولت ميمتمركز تصم ستميس ،ياسيتفكر س

هستند  ياز موانع يو جناح يقوم ،يتعصبات خاص گروه
  .دانشگاه قرار دارد يعلم ريكه در مس

ژان دوگوروف و . هاست استقالل دانشگاهمسأله ديگر 
عدم ضرورت  يهمكاران، استقالل دانشگاه را به معنا

 يدر ارتباط با سازمان داخل يدولت يوانساالريبه د يبند يپا
 ،يداخل يمنابع مال عيتوز ت،يريدر مد يدانشگاه، و آزاد

 طياستخدام كاركنان، شرا ،يكسب درآمد از منابع خارج
و انجام  سيدر مورد نحوه تدر يباالخره آزاد و ليتحص

ها  استقالل به دانشگاه ياعطا). 5(كند مي فيپژوهش تعر
 ييگو پاسخ ،پذيري مسؤوليت شيافزا يبرا ياصول ياستيس

گيري و  ميتصم ،يجذب منابع مال. ثبات است جاديو ا
 يمهم در بحث استقالل علم گذاري از موضوعات سياست
 يها كند كه كمك نكته تأكيد مي ينهاست و بر ا دانشگاه

ها  دانشگاه يشيمانع از آزاد اند ديها هرگز نبا دولت يمال
 يها البته در همه كشور. آنها گردد ييجو قتيحق هيو روح

 دهيكه مقوله استقالل دانشگاه به سرانجام رس شرفتهيپ

و  يو فناور يدولت از عرصه توسعه علم گاه چياست، ه
نرفته است و كاهش  نارك ها از دانشگاه تيحما
دولت  تيسلب مسؤول يبه معنا دينبا يدولت يگر يتصد
بلكه مقصود آن است كه دولت با تفويض . گردد ريتعب

 يها نظام تيها، به تقو اختيارات به مديريت دانشگاه
از علم همت  تيگويي و حما پاسخ ،يگذار سياست

  ).6(گمارد مي
 تيديگر در بحث آزادي و استقالل علمي، تأثير ماه مسأله

. و دانش است شهياند ديتول نديها بر فرا حكومت ياسيس
در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي كمتر توسعه 

 ،يو اجتماع ياسيس ييافته به علت بسته بودن فضا
 ديآزادانه افكار پد انيو ب يورز شهياند يبرا يمجال
ها و  آن كه در اغلب موارد، برنامه گريمشكل د. ديآ نمي

 ياسيتحت تأثير تحوالت س يعلم يها يگذار سياست
ها نتوانند در  گردد برنامه امر سبب مي نيكند و ا مي رييتغ

و  جيو نتا رنديبگ شهيخود ر ياجرا انيمتن جر
مسأله، اتالف منابع و  نيا. نديآن به ثمر نش يها دستاورد

از ). 4(خواهد داشت يدر پ ار يجامعه علم يزگيانگ يب
از  استيدانشگاه و س نياعتماد متقابل ب گر،يطرف د

روابط سالم در جامعه است كه  جاديا يها مقوله نيتر مهم
از جمله عدم استدالل  يجد ياجتماع يها بينبودن آن، آس

تك  اتيروح شيافزا ،يوفاق عموم فيتضع ،ييگرا
خواهد  يرا در پ يخارج يها بستن قدرت ديو ام يمحور
 شيرابطه معتقد است افزا نيكلمن در ا مزيج. داشت

 يامكان بالقوه كنش اجتماع شياعتماد به نخبگان، به افزا
آنها منجر شده و عدم اعتماد به نخبگان باعث به وجود 

به  شترياعتماد ب ضيشود كه به تفو مي يآمدن فشار
مهاجرت مغزها يكي از . شود منجر مي گريد ييجا
 يبر اساس آمارها. عدم اعتماد است نيا يمنف يها امديپ

 رانيپول، ا يالملل نيصندوق ب يارائه شده از سو يرسم
 افته،يكشور در حال توسعه و كمتر توسعه  61 انيدر م
سفانه رتبه اول مهاجرت نخبگان را به خود اختصاص أمت

در  يالديم 1990سال  يداده است و طبق سرشمار
 يكشور دارا نيا ميمق يارهاتب يرانيدرصد ا 77 كا،يآمر

بر اساس آمار سازمان ملل . اند بوده يدانشگاه التيتحص
 ليتحص يرانيهزار نفر ا 240تا حدود يك دهه پيش حدود 
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 يبررس نيكردند كه طبق آخر مي يزندگ كايكرده در آمر
علمي با  نفر عضو هيأت 1826تعداد  نيانجام شده، از ا

به صورت تمام وقت در  ياريو استاد ياريرتبه دانش
كنند و با احتساب استادان  مي سيتدر كايآمر يها دانشگاه

. رسد نفر مي 5000 بالغ بر يبه شمار بايوقت تقر مهين
از خروج نخبگان از  يناش نهيتر آن كه هز نكته اسفناك

دالر برآورد  ارديليم 38كشور در دهه گذشته بالغ بر 
محل  ازكشور  انهيكه درآمد سال شده است؛ حال آن
 گرياز د. دالر بوده است ارديليم 12صادرات نفت تنها 

 2دالر و انگلستان  ارديليم 7ساالنه  كايسو، كشور آمر
  ).7(برند جذب نخبگان سود مي دهيدالر از پد ارديليم
عوامل مؤثر بر خروج نخبگان  يكه در بررس وجود آن با

از  يكي، اما توان اشاره كرد را مي ياز كشور موارد مختلف
و  ياسسي تأثير عوامل دهيپد نيعوامل عمده مؤثر بر ا

علم،  خيبه گذشته و تار ينگاه). 8(استنخبگان  يانزوا
كه  ييها كند كه حكومت آشكار مي يرا به خوب قتيحق نيا

اجازه جوالن داده و با سعه  يورز شهيبه دانش و اند
را تجربه  يشگرف يها شرفتياند، پ صدر برخورد نموده

در  ميرا شاهد هست يكرده و بر عكس؛ هرجا زوال تمدن
چون محدود  يعلل ركود و افول آن به عوامل يبررس

عرصه علم و دانش بر  ييستايو ا شمندانينمودن اند
 ياوج اقتدار و قدرت علم خ،يربه گواه تا. ميخور مي

رو به افول نهاد كه  يشاپور زمان يدانشگاه بزرگ جند
صاحبان  يمهر ور علم و عالم مورد كمدر درون كش

 رانيدر خارج از ا گريد يقرار گرفت و از سو استيس
جذب دانشمندان و  استياتخاذ س قيوقت از طر يحكما

 جاديا نهيمآنها، ز يبرا التيفراهم نمودن امكانات و تسه
را در آن ممالك به  يبزرگ و مراكز علم يها دانشگاه

به  يعلم يتوجه به استقالل و آزاد). 9(وجود آوردند
 كياكنون  ييگو پاسخ يها استقرار نظام يربنايعنوان ز

 افتهيدر همه جوامع توسعه  رشيضرورت مهم مورد پذ
خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه و نقشه جامع . است
 يلمع يپرداختن به استقالل و آزاد زين مانكشور يعلم

 ياصل يها يريگ از جهت يكيها به عنوان  در دانشگاه
 يمكررا مورد تأكيد قرار گرفته و واگذار يآموزش عال

به منظور  قاتيها و مراكز تحق به دانشگاه يقانون اراتياخت

و  يكارآمد شيها، افزا برنامه يانعطاف در اجرا جاديا
 ،يريز در برنامه ژهيها به و فعاليت يساز و روان ليتسه
علمي و دانشجو از  اندازي رشته، جذب هيأت راه

 تيريها و مد يگذار در توسعه سياست ياصل يراهبردها
  ).10(رود به شمار مي يآموزش عال

پژوهش ابعاد مختلف  نيموضوع، در ا تيتوجه به اهم با
 ياعضا دگاهيدر دانشگاه از د يعلم ياستقالل و آزاد

 يمورد بررس رازيش يعلمي دانشگاه علوم پزشك هيأت
  :پرداخته شد يقرار گرفته و به دو سؤال اصل

و  يعلم يآزاد تيعلمي وضع هيأت ياعضا دگاهياز د) 1
  در دانشگاه چگونه است؟ ياستقالل دانشگاه

رشته  كيعلمي به تفك هيأت ياعضا دگاهيد نيب ايآ) 2
تفاوت  يو مرتبه علم تيدانشكده، جنس ،يليتحص

  وجود دارد؟ يمعنادار
  

  اه روش
انجام  يشيمايپ يفيحاضر به روش توص يمطالعه كاربرد

 ينفر از اعضا 550پژوهش را  يجامعه آمار. شد
داد كه با  ليتشك رازيش يعلمي دانشگاه علوم پزشك هيأت

اي، حجم  گيري طبقه استفاده از جدول مورگان و نمونه
دانشكده و مركز  8نفر به نسبت  230اي شامل  نمونه
 227انتخاب و در مجموع  يدفبه روش تصا يقاتيتحق

ابزار پژوهش، پرسشنامه . پرسشنامه بازگردانده شد
 طهيسؤال بسته پاسخ در سه ح 15ساخته شامل  محقق
 يخارج يها و سياست ياستقالل دانشگاه ،يعلم يآزاد
 يسؤال باز پاسخ طراح 1و  كرتياي ل نهيگز 4 اسيبا مق
 تونم يا از بررسه طهيح يمحتوا نييتع يبرا. ديگرد
 ياز اعضا هياول ينظر سنج زيگذشته و ن قاتيو تحق يعلم

علمي با سؤاالت باز پاسخ استفاده شد، و پس از آن،  هيأت
با  هيسؤاالت پرسشنامه اول يو صور ييمحتوا ييروا

 15و با  يبررس نينفر از متخصص 7 دگاهياستفاده از د
 رب يبا بررس زيابزار ن ييايپا. ديرس ييسؤال به تأييد نها

 91/0كرونباخ  يعلمي با آلفا هيأت ينفر از اعضا 25 يرو
 افزار ها با استفاده از نرم داده .مورد تأييد قرار گرفت

SPSS14 يها گروه يتاي،  تك نمونه يت يها و با آزمون 
 ليو تحل هيمورد تجز كراههي انسيوار ليمستقل و تحل
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كه  بود 100تا  1 نيب نهيبازه نمره هر گز. قرار گرفت
وجود مانع و  يبه معنا) 5/62(يمرز نيانگيم ينمرات باال

 اي يمرز نيانگينحوه محاسبه م. شود مشكل قلمداد مي
نسبتاً  4=موافقم: ها از آنجايي كه مقدار گويه: خط برش

بود مجموع 1=و مخالفم 2=نسبتاً مخالفم 3=موافقم
به  5/2ها عدد  نهيآن بر تعداد گز ميكه با تقس 10=ها گزينه

 4از حداكثر نمره  5/2يعني عدد (  نيانگيم نيا. دست آمد
 5/62معادل  100صفر تا  اسيدر مق ،)4تا  1در مقياس 

از  شينمره در هر سؤال ب نيانگيكه م يدر صورت. است
با ). 11(شده است يوجود مانع تلق يبود به معنا 5/62

به  ليم امكان كرتيل ييپنج تا اسيكه در مق توجه به آن
به دست آوردن  ياست، برا شتريب يانيم نهيانتخاب گز
نظران و مطالعه  صاحب هيبنا به توص ها دگاهيتفاوت د

  .دياستفاده گرد كرتيل ييتا 4 اسياز مق نيشيپ قاتيتحق
  

  نتايج
 53 ق،يكننده در تحق نفر افراد شركت 227از مجموع 

از نظر مرتبه . درصد زن بودند 47درصد مرد و 
درصد  5/44 ،يدرصد موارد مرب 5/22در  يدانشگاه
. درصد استاد بودند 2/5و  اريدرصد دانش 5/18 ار،ياستاد

 يپزشك يها درصد رشته 3/31 ،يلياز نظر رشته تحص
 7/16 ،يپزشك هيدرصد علوم پا 4/24 ،يو جراح يداخل

 يپزشك ريغ يها رصد رشتهد 6/17و يراپزشكيدرصد پ
علمي در دانشكده  هيأت يدرصد اعضا 4/37. بودند
درصد  7 ،يدرصد دانشكده دندانپزشك 7/9 ،يپزشك

درصد  4/4 ،ييماما يدرصد پرستار 2/13،يداروساز
درصد بهداشت  7/9 ،يراپزشكيدرصد پ 1/10 ،يتوانبخش

مشغول به  يقاتيدرصد در مراكز تحق 4/8و  تيريو مد
بودند و  ييااجر تيمسؤول يدرصد دارا 3/46. كار بودند

به دست آمده  جينتا. نداشتند يياجرا تيافراد مسؤول هيبق
  .نشان داده شده است 2 و 1در هر سؤال در جداول 

 نيانگيم سهياي و مقا تك نمونه ياستفاده از آزمون ت با
رد مو طهيسه ح نياز ب ق،يتحق يمرز نيانگينظرات با م

 يو ادار يمشكالت مربوط به استقالل مال ؛يابيارز
مقدار را به خود ) از صد 3/81(نيشتريدانشگاه ب

 9/76(يالملل نياختصاص داده و سپس تأثير ارتباطات ب

در مراتب  بيبه ترت) از صد 3/73(يعلم يو آزاد) از صد
  .)1جدول (قرار دارند يبعد

  
استقالل  يها هيعلمي در مورد گو هيأت ياعضا دگاهيد: 1 جدول

  *اي تك نمونه Tبر اساس آزمون  يعلم يو آزاد

ميانگين و انحراف   حيطه ها
  t  )از صد(معيار نمره 

درجه 
 P  آزادي

 01/0  221  7/82  3/81±30/21  استقالل دانشگاهي
 05/0  208  2/75  9/76±52/20  سياست خارجي

 05/0  205  7/72  3/73±64/21  آزادي علمي

افراد با  دگاهيد نيانگياي در واقع م تك نمونه يدر آزمون ت*
  .شود مي سهيخط برش مقا اي يمرز نيانگيم
  

دهد مشكالت  نشان مي 2ها در جدول  افتهيكه  طور همان
ها مشاهده  هيدر همه گو يعلم يمربوط به استقالل و آزاد

 نيكمتر يعلم يمربوط به آزاد يها هيشود اما گو مي
 يبه خود اختصاص داده است و اعضارا  نيانگيم

 يو ادار يعلمي در مورد مشكالت استقالل مال هيأت
  .را اختصاص داده اند يشتريب نيانگيها م دانشگاه

 دگاهيبر تفاوت د يمبن قيپاسخ به سؤال دوم تحق در
 طهيدر ح ؛يتيعوامل جمع كيعلمي به تفك هيأت ياعضا

به تفكيك  يخارج يها و تأثير سياست ياستقالل دانشگاه
نوع  ،يياجرا تيدانشكده، مرتبه علمي، داشتن مسؤول

. و جنسيت تفاوت معناداري وجود نداشت يليرشته تحص
 يافراد ؛يليرشته تحص كيبه تفك و يعلم يآزاد طهيدر ح

 طهيح نيبودند موانع ا يعلوم پزشك ريغ يها رشتهاز كه 
علوم  يها از رشته شيرا در حد نزديك به معناداري ب

  ).=056/0P(نمره داده بودند  يشكپز
  بحث
 ياستقالل و آزاد ،ياسيگذشته، به تأثير مسائل س قاتيدر تحق

 يدر پژوهش خواه لتيكمتر پرداخته شده است، فض يعلم
پژوهشگران و مراكز  يبه مسأله عدم استقالل علم حايتلو
در ) Majumder( ماجومدر ).12(اشاره نموده است يقاتيتحق
به  ييايآس يها در مورد موانع پژوهش در كشور يقيتحق

و  يعلم يها بر فعاليت ياسيس يتأثير تحوالت ناگهان
  ).13(دينما يم جوامع اشاره نيا يا توسعه يها برنامه
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 يعلم يو آزاد يخارج استيس ،يمربوط به استقالل دانشگاه يها هيبا گو انيگو توافق پاسخ نيانگيم. 2 جدول

  موافقت با هر گويه هاگويه
  )100نمره از ( 

 ميانگين انحراف معيار 

دان
الل 

ستق
ا

هي
شگا

  

 6/85 3/19  وابستگي دانشگاه به بودجه صرفا دولتي و متنوع نبودن منابع مالي دانشگاه
 8/84 9/23  هاي نوين مالي و اداري كارگيري نظام عدم استقالل دانشگاه در به

 8/81 4/20  محدوديت دانشگاه در بهره برداري از درآمدهاي اختصاصي 
 6/79 7/21  اي در انتخاب مديران و كاركنان هاي علمي و حرفه رجحان رويكردهاي سياسي بر ويژگي

 3/78 3/20  هاي سياسي علمي از رويكردها و جناح بندي تأثير نظام گزينش و جذب اعضاي هيأت
 4/77 6/22  هاي پذيرش دانشجو ها در تنوع بخشي به شيوه دانشگاهمحدوديت اختيارات 

  3/81  3/21 ميانگين نمرات حيطه استقالل دانشگاهي                

ست
سيا

جي
خار

 

  1/79  1/21  تأثير روابط سياسي كشور بر روابط علمي بين المللي و پذيرش مقاالت در مجالت خارجي
 8/74 9/19  ها سياسي و روابط بين الملل بر امكانات و روند علمي دانشگاههاي  ها و تحريم تأثير محدوديت

  9/76  5/20 ميانگين نمرات حيطه سياست خارجي                

مي
عل

ي 
زاد

آ
  

  9/76  2/21  هاي سياسي برخي مديران بر فضاي علمي و پژوهشي دانشگاه تأثير نگرش
 5/76 5/20  از تغيير و تحوالت سياسيهاي پژوهشي پس  ها و طرح تغيير مداوم برنامه

 9/75 9/21  علمي  مديريت متمركز دولتي و كمي اختيارات دانشگاهي در گزينش و جذب اعضاي هيأت
 8/74 0/22  هاي تحقيقاتي ها و فعاليت عدم امكان انتشار برخي نتايج طرح

 6/72 7/21  )در اثر اختالف نظرهاي سياسي(علميگيري بخشي از نيروهاي  كاهش بنيه علمي دانشگاه به علت كناره
 1/69 9/23  نا كافي بودن فضاي آزاد علمي در انتخاب موضوعات پژوهشي

 8/66 1/20  ناكافي بودن فضاي آزاد علمي در تدريس، اداره كالس و مباحث درسي

  3/73  6/21 ميانگين نمرات حيطه آزادي علمي               

 
  
در ) Henninks & Stephenson( فنسونو است كزينهن

 انگذار ارتباط پژوهشگران و سياست يبه بررس يپژوهش
هند  ا،يتانزان ،يكشور ماالو 4حوزه بهداشت و درمان در 

پژوهش،  نيا جيو پاكستان پرداختند كه بر اساس نتا
ها و تأثير آن بر  دولت ريياز تغ يمشكالت ناش

از مشكالت عمده در  يكي يپژوهش يها يگذار سياست
 زيو همكاران ن يمراد كيب). 14(ديگرد انيكشورها ب نيا

 يدانشگاه يرهبر يدر مورد الزامات اثربخش يقيدر تحق
به تأثير مسائل  رانيا يعلوم پزشك يها در دانشگاه

 رانيانتخاب مد رينظ يعلم يبر فضاها ياسيس
 يامدهايها و پ دانشگاه تيريعدم ثبات در مد ،يانشگاهد

كه  چنان طهيسه ح يدر بررس). 15(پردازد آن مي يمنف
 يآزاد طهيمربوط به ح يها هيدهد گو نشان مي 2جدول 

پژوهش و  جيانتخاب موضوع و انتشار نتا ژهيبه و يعلم
را داشته  نيانگيم نيو بحث در كالس كمتر سيتدر اي

 اسااس يعلوم پزشك يها با توجه به آن كه رشته. است
دارند  ياسيس ريغ يتيبر سالمت انسان بوده و ماه يمبتن

حد را به خود  نيدسته موانع كمتر نيرفت ا مي زيانتظار ن
علمي  هيأت ياختصاص دهند، اما با توجه به آن كه اعضا

رشته  از شيها را ب هيگو نيانگيم يپزشك ريغ يها رشته
 قيقتح نياگر ا ديرسد شا اند به نظر مي نشان داده يپزشك

 نيانجام شود ا يو اجتماع يعلوم انسان يها در حوزه
كه در  يمشكل نيشترياما ب. محسوس باشد شتريتفاوت ب

 ياعضا ياز سو يعلم يآزاد طهيو در ح قيتحق نيا
 ياسيس يها علمي احساس شده است تأثير نگرش هيأت
 يو پژوهش يعلم يبر فضا يدانشگاه رانيمد يبرخ

پاسخ  زيباز ن سؤاالتدر بخش . باشد دانشگاه مي
 يعلم يها طيمح تيريدهندگان بر ضرورت دور بودن مد

. اند تأكيد نموده ياسيو س يو تحوالت جناح ريياز تغ
 يبر فضاها ياسيتفكر س تينظران معتقدند حاكم صاحب
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از جمله  يو جناح يقوم ،يو تعلقات خاص گروه يعلم
ن ياست كه بر سر راه پژوهشگران قرار دارد و ا يموانع

و  يهيو فراغت خاطر الزم كه اصل بد يعلم يامر با آزاد
است منافات دارد و از  يشناخته شده در كار پژوهش

 يانسان يرويموجب اتالف منابع زمان و ن گريد يسو
  ).4.(خواهد شد

ده مربوط به ش ادي طهيسه ح نيدر ب نيانگيم نيشترياما ب
عدم  طهيح نيا يها هيگو نيدر ب. بود ياستقالل دانشگاه

 اراتياخت تيمحدود زيدانشگاه و ن يو ادار ياستقالل مال
و كاركنان  رانياستاد، دانشجو، مد نشيدانشگاه در گز

در  نيا. را به خود اختصاص داده است ييباال نيانگيم
 نيتر مهمها  در سازمان يانسان يرويكه ن ي استلحا

 يرويو جذب ن نشيآنها محسوب شده و گز هيسرما
اي آنها به  و حرفه يعلم يها تيصالح نييو تع يانسان

 يتياي از اهم و حرفه يتخصص يها طيدر مح ژهيو
 ،ييايپو شيافزا يبرا دوچندان برخوردار است؛ و اساساً

و  يعلم يفضاهادر  نينو يها دهيو بروز ا تيخالق
كه  يها و مراكز آموزش عال دانشگاه رياي نظ حرفه

 .دهد مي ليها را تشك محور فعاليت يتخصص و دانشور
خلق  نهيكه زم )Collegial( همكارانه يكردهايوجود رو

را  كيآكادم يها طيبه مح يو تنوع بخش نينو يها دهيا
كند در مقايسه با رويكردهاي بوروكراتيك و  فراهم مي
عه دانشگاه ايفا تري را در توس نقش مهم ،سياسي

بر  زيكشور ن يدر نقشه جامع علم). 16و17(كند مي
 يها وهيدر ش شتريب اراتياخت يو اعطا ياستقالل علم

تأكيد  يانسان يرويو جذب ن يريز و برنامه تيريمد
كشور بر  يكالن علم يها يگذار و اهتمام سياست دهيگرد

 نيپرداختن به ا يبرا را يمقوله اكنون مجال مناسب نيا
آن فراهم آورده  يو عمل ينيع يها شاخص نييمهم و تع

  .است
بر دانشگاه عالوه بر  يو دولت ياسيس يكردهايرو تأثير
 يها، از برخ در دانشگاه يو استقالل علم يآزاد يقلمرو

 ميمستق ريكه به طور غ رديپذ تأثير مي زين يرونيعوامل ب
تأثير روابط سياسي . تأثير دارند يدانشگاه يندهايبر فرا

و پذيرش مقاالت در  المللي نيب يكشور بر روابط علم
 ياسيس يها ميها و تحر تيو تأثير محدود يخارج التمج

 يها از جمله موارد دانشگاه يبر امكانات و روند علم
پژوهش بدان اشاره  نيعلمي در ا هيأت يبودند كه اعضا

) Sumathipala et al( انو همكار پااليسومات. اند داشته
تعداد مقاالت منتشر شده از  افتنديدر يقيدر تحق
 يمجله معتبر علوم پزشك 5در  وسعهدر حال ت يكشورها
مقاالت مربوط به  نيشتريدرصد بوده و ب 2/3كمتر از 
هرچند ). 18(و انگلستان بوده است كايآمر يكشورها

 قاتيتحقباره برشمرد اما  نيتوان در ا را مي ياديز ليدال
 اريمطلب است كه قدرت كشورها و در اخت نيا دؤيم گريد

 رشيدر پذ يتأثير معنادار يداشتن مجالت و محافل علم
 70داشته است؛ چنان كه بيش از  يو چاپ مقاالت علم

 Medicalدرصد مقاالت چاپ شده در دو مجله 
Education وAcademic Medicine  به ترتيب از

نويسنده اين . نويسندگان انگليسي و آمريكايي بوده است
تحقيق معتقد است اين شمار پذيرش مقاالت ناشي از آن 

سردبيران و هيات تحريريه اين مجالت از  كهبوده است 
اي كه در  مطالعه نيهمچن .)19(همين كشورها بوده است

 نهترايمنطقه مد يكشورها يعلم داتيتول سهيمورد مقا
كه از ثبات و  يينشان داد كشورها انجام شد يشرق

با  سهيبرخوردار بودند در مقا يشتريب ياسياستقالل س
عراق، افعانستان،  ريو بحران نظ گدر حال جن يكشورها
تا  نيداشتند و ا يشتريب يعلم داتيفلسطين تول ،يسومال

 تيريبر مد ياسيدهنده تأثير ثبات س نشان يحد
 يرونيعامل مهم تأثيرگذار ب كيها به عنوان  دانشگاه

  ).20(است
  

  گيري نتيجه
متمركز كه دولت همه امور  يدانشگاه يها در نظام

و  تيريمد ،يريز برنامه ،يگذار از سياست يآموزش عال
و  نينو يعرصه ظهور فكرها عمالً دينما مي نيياجرا را تع

 يد و از سوگرد محدود مي يدانشگاه تيريدر مد تيخالق
كه همه ابعاد آن به طور متمركز و سلسله  يدانشگاه گريد

 تيريدولت مد يمĤبانه از سوميق يكرديو با رو يمراتب
 امديپ. رود مي نياز ب جيبه تدر زين ييگو پاسخ نهيشود زم

 رانيمد يعدم رشد و بالندگ ،يكرديرو نيچن گريد يمنف
 ندهيمتفكر و خالق در آ يروهايو كمبود ن يدانشگاه
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كامالً متمركز كه همه منابع  ستميس كيچرا كه در . است
ها و  نامه نييآ ،يآموزش يها برنامه ،يادار يروندها ،يمال

 يبه جز اجرا رانيگردد، مد نييدولت تع يمقررات از سو
 يمينداشته و اصوال طرح مفاه يگريمصوبات نقش د

 يساز ميتصم ت،يخالق ،يتفكر، طراح ،يريز چون برنامه
 ياز سو. نخواهند داشت يروشن گاهيجا زين ييگو و پاسخ

شدن  يالملل نيشدن و ب يجهانچون  يميظهور مفاه گريد
را به  يدانشگاه تيريامروز، مد يايدر دن يآموزش عال

در  ميمفاه نيخواند كه گستره ا فرا مي نينو يچالش
كز متمر يها نظام رهيو تك متغ يمعادالت انحصار

در ارائه  يو تنوع بخش رييو اساسا مفهوم تغ گنجد ينم
 يهمخوان ستايو ا يرقابت ريغ تيريبا مد يآموزش عال

  .ندارد
و  يعلم يچون آزاد يشناخته شده و مبرهن اصول

ها از الزامات بقا در  دانشگاه يو ادار ياستقالل مال
به استقالل  شتريتوجه ب نيهمچن. است نينو يآموزش عال

و هم در استقالل  يعلم يها هم در بعد آزاد دانشگاه
 ييگو پذيري و پاسخ ساز مسؤوليت نهيزم ،يو مال يادار

 نياست و بدون استقرار ا يانشگاهد تيريدر مد شتريب
چرا . است دهيفا يب ييگو بحث از پاسخ دو اصل مهم عمالً

و  يمعن اراتياخت يتنها در قبال اعطا ييگو كه پاسخ

توجه داشت كه  زينكته ن نيبه ا ديبا. كند مي دايمفهوم پ
از  يها به معنا در دانشگاه يعلم يبحث از استقالل و آزاد

 يبلكه واگذار ستيها ن رفتن نقش دولت در دانشگاه نيب
ها عالوه بر  به دانشگاه يريز وبرنامه يتيريمد اراتياخت
 تيامروز و ترب رانيمد يرشد و بالندگ يفرصت برا جاديا

چون  يتر فردا، امكان پرداختن دولت به امور مهم رانيمد
 تيريمد يها، نظارت بر حسن اجرا از دانشگاه تيحما

را فراهم  ييگو پاسخ يها زميو استقرار مكان يدانشگاه
رايي اعضاي  انتخاب مديران علمي دانشگاه با هم. آورد مي

هاي  در محيط يعلمي به عنوان ضرورت اساس هيات
علمي  هيأت ياعضا يآكادميك در سؤاالت باز از سو

و مديريت  يريز همچنين توجه به برنامه. تأكيد شده است
ها و استقرار سيستم پايش و  استراتژيك در دانشگاه

تواند از بسياري از دوباره  مند مي گويي نظام پاسخ
. هاي ناشي از تغييرات سياسي جلوگيري نمايد كاري

ها در اداره امور  استقالل دانشگاه شيزااف نيعالوه بر ا
كارگيري  و نوآوري و به تيرشد خالق نهيزم ،يداخل
رهگذر  نيكند و از ا مي جاديرا ا يتيريمتنوع مد يها سبك

را در  يدانشگاه نينو تيريدر مد ياندوزامكان تجربه 
فراهم  ندهيبرتر را در آ يالگوها يكاو نهيو به يسطح مل

  .آورد مي
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Higher Education Administration and Accountability; the Necessity of 
Autonomy and Academic Freedom from Faculties’ Viewpoint 

 
Zahra Karimian1, Javad Kojouri2, Farhad Lotfi3, Mitra Amini4 

 
Abstract 
 
Introduction: Originality and dynamism of university activities calls for a democratic atmosphere and 
considered as a supporting principles for faculties. Giving autonomy to universities is a fundamental policy 
to enhance their responsibility, accountability, and dynamism. Hence, this study is an endeavor to 
investigate the autonomy and academic freedom situation in university from the viewpoints of faculty 
members. 
Methods: Study population included 550 faculty members in Shiraz University of Medical Sciences. 
According to Morgan tables, a sample size of 230 faculties was selected from different schools. Academic 
freedom, the effect of international policies, and university independence were measured through a 
researcher-designed questionnaire including 15 close questions in 4 points Likert scale. The score for each 
item was calculated out of 100. The questionnaire’s validity was verified by experts and the reliability was 
approved by Cronbach's Alpha (91%). 
Results: The mean scores for main domains were: university’s autonomy (81.3±21.3), the effect of 
international policies (76.9±20.5), and academic freedom (73.3±21.6). Among the items, lack of university’s 
financial independence and its reliance to governmental budget (85.6), the effect of international politics on 
international academic associations (79.1), the effect of political attitude of university managers on 
academic atmosphere (76.9), continuous changes of programs after management changes (76.5) were 
factors which showed the highest mean scores respectively. 
Conclusion: Regarding the importance of academic freedom and autonomy in accountability and the growth 
of creativity and innovation in university, this subject should be considered more than ever. Besides, 
according to strategic management and planning and establishment of monitoring system and systematic 
accountability could prevent the redundancy resulted from political changes. 
 
Keywords: University Administration, Autonomy, Academic Freedom, Accountability, Academic 
Leadership, 
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