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   يخبرگان دانشگاه دگاهياز د يابعاد استقالل دانشگاه يبندتيلووا
  

  *فالح ديوح، يآقاتبار رودبار لهيجم، يمانيبر جهيخد، يمحل ييرزايطاهره آقام
  

 

  چكيده
 دگاهياز د يابعاد استقالل دانشگاه يبنداولويت هدف باپژوهش  اينو كاركردي آن است.  ياستقالل دانشگاه از الزامات ساختمقدمه: 

  انجام شد. يروانينوش يبابل و صنعت يخبرگان دانشگاه علوم پزشك
 يعلمي دانشگاه صنعتنفر از اعضاي هيأتسي  انجام شد. 1396و در سال  يشيمايپ –يفيپژوهش حاضر از نوع توصها: روش

آموزش و يادگيري داراي سابقه و تجربه بودند به عنوان خبرگان ، بابل كه در زمينه آموزش عالي يو دانشگاه علوم پزشك يروانينوش
ساخته از پرسشـنامه محقق، هامند براي شركت در مطالعه انتخاب شدند. جهت گردآوري دادهگيري هدفبه روش نمونه يدانشگاه

نرخ ناسازگاري پرسشنامه ، . همچنـينديخبرگـان دانشـگاهي رس تأييدد. روايـي پرسشـنامه به هاي زوجـي اسـتفاده شماتريس مقايسه
با  AHPاز روش  هاداده ليو تحل هيآمد. جهت تجز به دست 074/0 يروانينوش يو در دانشگاه صنعت085/0 يپزشك در دانشگاه علوم

  استفاده شد. expert choice-11افزار نرم
استقالل ، 37/1با وزن  يعلم يآزاد، اولويت بيبه ترت يروانينوش يخبرگان دانشگاه صنعت دگاهياز د ياستقالل دانشگاهابعاد نتايج: 

ابعاد  را به خود اختصاص داد. 86/0و استقالل كاركنان با وزن  ياستقالل سازمان، 21/1با وزن  ياستقالل مال، 23/1با وزن  يقيحق
با وزن  يقياستقالل حق، 33/2با وزن  ياستقالل مال اولويت بيبابل به ترت يپزشك مخبرگان دانشگاه علو دگاهياز د ياستقالل دانشگاه

  را به خود اختصاص داد. 44/0استقالل كاركنان با وزن ، 61/0 يعلم يو آزاد 9/0با وزن  ياستقالل سازمان، 25/1
هاي استقالل بررسي اولويت .است هاي آموزش عاليقوت بسيار مهم نظاميكي از نقاط ، مطلوب يبه استقالل دانشگاه يابيدستگيري: نتيجه

پيشنهاد  و قرار دارد دانشگاه آن تحت تاثير رسالت و اهداف و كاركردهاي ياهميت هر بعد استقالل دانشگاه، دانشگاهي دو دانشگاه نشان داد
  .ريزي گرددي تمامي ابعاد براي دستيابي به استقالل طرحسازي نسبت به استقالل دانشگاهي و ارتقااي براي حساسبرنامه گرددمي

  
  .استقالل كاركنان، يعلم يآزاد، ياستقالل سازمان، يقياستقالل حق، ياستقالل مال، يبنداولويتهاي كليدي: واژه
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مقدمه  

، و كاركردي آن است ياستقالل دانشگاه از الزامات ساخت
ها كه دانشگاه كنديم جابيدانش ا يتخصص يدگيچيپ رايز

                                                 
دانشكده علوم ، يتيگروه علوم ترب، )اري(استاد فالح ديوح دكترنويسنده مسؤول:  *

  vahidfallah20@yahoo.com. رانيا، يسار، يدانشگاه آزاد واحد سار، يانسان
، يتيگروه علوم ترب، يآموزش عال تيريمد يدكترا يدانشجو، يمحل ييرزايطاهره آقام

. رانيا ساري،، يساردانشگاه آزاد واحد ، يدانشكده علوم انسان
)taghamirzaee@yahoo.comتيريمد يدكترا يدانشجو، يمانيبر جهيخد )؛ 

، يدانشگاه آزاد واحد سار، يدانشكده علوم انسان، يتيگروه علوم ترب، يآموزش عال
 يدانشجو، يآقاتبار رودبار لهيجم)؛ kh_barimani@yahoo.com(. رانيا، يسار

دانشگاه آزاد ، يدانشكده علوم انسان، يتيعلوم ترب گروه، يآموزش عال تيريمد يدكترا
  )؛j.aghatabar@yahoo.com(. رانيا ساري،، يواحد سار

  4/9/96 تاريخ پذيرش:، 3/8/96تاريخ اصالحيه: ، 25/5/96 مقاله: تاريخ دريافت

 رييپذتيمسؤول، ). عموماً با اعطاء استقالل1مستقل باشند(
، اراتيو اخت هاتيمسؤولنكردن  ضي. تفوابدييم شيافزا

دارد و  يها را در پانزوا و انفعال افراد و سازمان
. اعطاء استقالل به دهديها را كاهش مآن ييگوپاسخ

، رييپذتيمسؤول شيبراي افزا ياصول ياستيس ،هادانشگاه
اما پاسداري از استقالل ، ثبات است جاديو ا ييگوپاسخ
به ، متمركز يازماننكردن آن به س ليدانشگاه و تبد يواقع

صورت  يبه آسان، رمتمركزيغ يجاي نظام آموزش عال
بر استقالل  يها و جامعه علمسو دانشگاه كي. از رديپذينم

به علت مشكالت ، گريو از سوي د كننديخود پافشاري م
هاي ها به كمكدانشگاه ازين، اقتصادي و ساختار متمركز
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، يمال ابع. جذب منشوديم تربيشدولت هر روز  يمال
از موضوعات مهم در بحث ، گذارياستيو س رييگميتصم

 ديياز ابزارهاي كل، يهاست و منابع مالاستقالل دانشگاه
به  يمال ياست و وابستگ يدولت براي كنترل آموزش عال

  ).2دولت است( هاياستيمعناي اجراي س
اند تا شده قيها تشوچندي دولت ليبه دال ريهاي اخدهه در

اين كه از جمله ، اعطا كنند يتربيشها استقالل به دانشگاه
 شوديم تربيش يهر چه رشد تقاضا براي آموزش عال

تر ها به نقش خود در ارتقاي توسعه اقتصادي واقفدولت
هاي آموزش مطمئن شدن از اداره اثربخش نظام، شونديم
شده است كه . آشكار ابدييم تياهم ندهيبه طور فزا يالع

و  قاتيتحق، كنترل كامل از سوي وزارت علوم يميمدل قد
 راست و در سراسر جهان د داريمدت ناپافناوري در دراز

حالت  رييتغ يعني، هاستمدل ريشدن با سا نيگزيحال جا
ها و دانشگاه تربيشاز دخالت گسترده متمركز به استقالل 

  ).3عملكرد( ينظارت و بررس تردهيچيپ هايوهيبر ش هيتك
از  ارييبس فاءياست كه ا نيشده ا اديهاي بحث جهينت

 لياز قب، دانشگاه در قبال جامعه يهاي امروزرسالت
از  يو فرهنگ ياجتماع، اقتصادي داريمشاركت در توسعه پا

هاي انتقال فناوري اينوآوري و توسعه ، پژوهش قيطر
متخصص و مورد  يانسان رويين تيترب، ازجامعهيمورد ن

 يانسان هيسرما يتوسعه و تعال، و جامعه كاربازار  ازين
ها و از ارزش انتيفرهنگ و تمدن و صارتقاي ، جامعه

 نيبر ا هيتنها با تك ياقتصادي و فرهنگ، يسالمت اجتماع
 سري) مياستقالل و آزادي علم يعنيدانشگاه ( ينسب تيمز

دانشگاه در برابر  ييگوپاسخ نيشود. همچن يم داريو معن
با ، آن يو اعتبار علم تيفياعتماد و حفظ ك تيقابل، جامعه

  ). 4(كنديم دايمفهوم پ، نيادياصول بن نيبر هم هيتك
 جاديمستلزم ا، مطلوب يبه استقالل دانشگاه يابيدست

 اريروابط قدرت و اخت نهيساختارهاي مناسب در زم
 رامونيپ طيو مح يهاي دانشگاهنظام نيب رييگميتصم
در ، هابه دانشگاه رييگميتصم ارياخت ضيها و تفوآن
 يو چگونگ هاتياهداف و اولو نييامور مرتبط با تع نهيزم

بروز و ظهور  زيامري ن نيچن جهياست. نت هانبه آ يابيدست
، يدر قالب استقالل سازمان يكاركردهاي استقالل دانشگاه

 يو آزاد يقيحق استقالل، ياستقالل مال، استقالل كاركنان

از  يدر واقع برخوردار ي). استقالل دانشگاه5است( يعلم
 ريبه مقررات دست و پاگ يبنديو عدم پا يآزاد

، دانشگاه يدر ارتباط با سازمان داخل يدولت وساالرانهيد
كسب درآمد از منابع ، يمنابع مال يداخل عيتوز، آن تيريمد
  ).6(است ليتحص طيشرا و استخدام كاركنان، يعموم ريغ

در  يعلم رياز مداخالت غ ييرها ياستقالل دانشگاه
منابع  صيعمل در تخص يآزاد شتنموسسه و دا تيريمد
 طيشرا نييعمل در استخدام افراد و تع يداشتن آزاد، يمال
داشتن ، انيدانشجو نشيعمل در گز يداشتن آزاد، كار
در  يو داشتن آزاد يو ارائه مواد درس يدر طراح يآزاد

 يهااز كاركرد يابيروش ارز نييو تع ارهايوضع مع
، استقالل كاركنان، ي(استقالل سازمان ياستقالل دانشگاه

  ). 7(است )يعلم يو آزاد يقياستقالل حق، ياستقالل مال
كه بتواند با  شوديمستقل محسوب م يدر واقع دانشگاه

از  يعيخود بخش وس ياستفاده از اساسنامه داخل
، هاتياولو نييو تع يگذارهدف يهانهيرا در زم ماتيتصم

جذب و ، و اعتبار مدارك يبرنامه درس، پژوهش، آموزش
و  علميهيأتاستخدام ، منابع به مصارف مختلف صيتخص

  ).8اتخاذ كند(، دانشجو نشيگز نيكاركنان و همچن
 دانشگاه ها در    ميان استقالل دانشگاهي و جايگاه

 هاي رتبه بندي رابطه همبستگي وجود دارد. به نظام

اندازه اي كه دانشگاه ها از استقالل آكادميك برخوردار 
 شوند، به همان ميزان از رتبه هاي بهتري برخوردار

از ، در پژوهش خود آورده است زين يسينف). 9(مي گردند
، روستبا آن روبه رانيا يكه آموزش عال ييهاجمله چالش

نبودن دانشگاه در مقابل  گوپاسخو  استقالل نهادينداشتن 
). آراسته 10(است نفعانيهمه ذ، يكل به طور ايجامعه و 

آن  انگريب يموجود آموزش عال قيكرده است كه حقا انيب
 تيهدا ييتوانا يو متمركز كنون وانساالرياست كه نظام د

 زيو همكاران ن ي). جاودان11را ندارد( يمراكز آموزش عال
نظام  يعال رانيمد %71دارند كه  يم انيخود ب قيدر تحق

 وانساالرييد تيحاكم، ييتمركزگرا رانيا يآموزش عال
را جزو نقاط  كيو شكل نگرفتن استقالل آكادم يسنت

  ). 12(داننديم رانيا يضعف آموزش عال
 يموارد يدانشگاه يابعاد خودمختار، مطالعه روشن در

موارد مربوط به  يو اجرا يريگميعمل در تصم يچون آزاد
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، اهداف نييتع، و روش اداره امور تيريانتخاب نوع مد
و  يريگميتصم، هايريزو برنامه هااستيس، هامأموريت

مديره و موارد  هيأتمدير و  نييموارد مربوط به تع ياجرا
و توزيع درآمدها را شامل  نيو تأم يانسان يرويبه ن وطمرب
و همكاران كه با روش  انيكريم). در مطالعه 13(شوديم
نقش دو عامل عدم  علميهيأت يانجام شده اعضا يمايشيپ

دانشگاه در  اراتيو محدوديت اخت يو ادار ياستقالل مال
از  ترمهمگزينش استاد و دانشجو و مديران و كاركنان را 

 گريد قيتحق جينتا ني). همچن14اند(عوامل دانسته ريسا
و  نيتربيش يود كه موانع مالب نيو همكاران ا انيميكر

 يعلم در دانشگاه ها ديسهم را در تول نيتركم ياسيموانع س
  ).15به خود اختصاص داده است( يعلوم پزشك

گرفتند كه استقالل  جهينت يو همكاران در پژوهش نيآق
بلكه با استفاده ، دانشگاه قاتيتحق تيفيدانشگاه نه تنها با ك

ها از همبسته است. آن زيدانشگاه ن يكارآمدتر از منابع مال
و  يحكمران وهيرتبه باالي دانشگاه را ش يجمله عوامل اصل

رتبه  ودنب نييدادند و پا صيدانشگاه تشخ يمال نيتأم
 ييكايهاي آمررا نسبت به دانشگاه ييهاي اروپادانشگاه

از  يو برخ ياستقالل ناكاف، فيضع يحاصل حكمران
ها ين پژوهشترمهم). يكي از 16كردند( انيب گريعوامل د

انجام  )Browyn( پيرامون موضوع آزادي علمي را براون

داد تا به بررسي تأثير تغييرات سازماني در دانشگاه بر 
استادان بپردازد. وي به اين نتيجه رسيد كه  علميآزادي 

آزادي علمي استادان را محدود ، تغييرات سازماني
با  )Boland( كه بوالند گريد يپژوهش). در  17اند(ساخته
، انجام داد "در دانشگاه روچستر انيب يآزاد زانيم"عنوان

 يآزاد زانيم فيباعث تضع ياسينشان داد كه مداخالت س
  ).18(است شدهانيب يو آزاد يفكر يدر ابعاد آزاد يلمع

 يآموزش عال يها ياستگذاريس رسدينجا كه  بنظر مآاز 
عمل و استقالل  به دانشگاهها در دو  يآزاد ياز جمله اعطا

وزارت علوم   ،يوزارتخانه (بهداشت و آموزش پزشك
موضوع   يبه منظور بررس است متفاوت )يفناور قاتيتحق

پژوهش  نيبنابرا. دو دانشگاه مورد مطالعه قرار گرفت نيا
 يابعاد استقالل دانشگاه يبنداولويتحاضر با هدف 

 يآزاد، ياستقالل سازمان، يقياستقالل حق، ي(استقالل مال
و  ي) از ديدگاه خبرگان دانشگاه فنناناستقالل كارك، يعلم

بابل صورت  يو دانشگاه علوم پزشك يروانينوش يمهندس
  گرفت. 

 ريبه شكل ز قيتحق يتوجه مطالب ارائه شده مدل مفهوم با
  ).1(شكلگردديارائه م

  
  قيتحق يمدل مفهوم :1شكل
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  هاروش
در سال  است كه يشيمايپ - يفيپژوهش حاضر از نوع توص

 يخبرگان دو دانشگاه صنعت يانجام شد. جامعه آمار 1396
به تعداد  بابل يو دانشگاه علوم پزشك يروانينوش
نفر از دانشگاه 15نفر از دانشگاه علوم پزشكي و15نفر(30

كه  اين پژوهش يبا توجه به هدف اصل صنعتي) بودند كه
خبرگان  دگاهياز د يابعاد استقالل دانشگاه يبندرتبه

، دو دانشگاه بود نيدر ا گانخبر دگاهيد سهيو مقا يدانشگاه
رتبط با استقالل م يهايريگميها در تصمآن گاهيجابه دليل 
دارا بودن سابقه و تجربه در زمينه ، همچنين يدانشگاه

گيري آموزش عالي، آموزش و يادگيري، به روش نمونه
مند و به صورت آگاهانه براي شركت در مطالعه هدف

پرسشنامه طبق هماهنگي قبلي و مراجعه  .انتخاب شدند
حضوري نزد خبرگان و پس از توضيح اهداف پژوهش 

  وكسب رضايت توسط ايشان تكميل گرديد.
منظور كسب نظرات خبرگان از پرسشـنامه محقق ساخته  به

 AHPهاي زوجـي اسـتفاده شده است. مدل ماتريس مقايسه

كار  به 1970در دهة  يتوسط توماس. ال. ساعت بارنياول
مدل از جمله  نياست كه امروزه ا يدر حال نيگرفته شد. ا

با ابعاد گوناگون  هايزيركارا در برنامه يهامدل نيترمهم
 يبندتيو اولو ييمدل با شناسا نياست. ا افتهي ييكارآ

سلسله  ندي. در فراشوديشروع م يريگميعناصر تصم
عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در  يمراتب

ها شده و وزن آن سهيمقا يسطح باالتر به صورت زوج
. ميناميم يها را وزن نسبوزن ني. كه اشوديمحاسبه م

 نهيگز هر ييوزن نها، ينسب يهاوزن قيسپس با تلف
به  يسلسله مراتب نديدر فرا هاسهيمقا هي. كلگردديمشخص م

 ميخواهي. در پژوهش فوق مرديگيانجام م يصورت زوج
 يخبرگان بررس ديرا از د يابعاد استقالل دانشگاه اولويت

از  يقيحق قاللرا با است يبه طور مثال ابتدا استقالل مال ميكن
را در مورد  سهيمقا نيكرده و سپس ا سهينظر مقا نيا

 ني. اميدهيابعاد استقالل انجام م هيبا بق ياستقالل مال
 اندشده ليتبد 9تا  1 يكم ريبه مقاد يتوسط ساعت هاسهيمقا

  ).19(انددهيمشخص گرد ريكه در جدول ز
  

  يازدهيها و الگوي امتروش پاسخ دادن به پرسش :1جدول
 توضيح  اولويت ارزش

  .اهميت برابر دارد و يا ارجحيتي نسبت به هم ندارند jنسبت به  iگزينه يا شاخص   ترجيح يكسان 1
  .است ترمهمكمي  jنسبت به  iگزينه يا شاخص   كمي مرجح 3
  .است ترمهم jسبت به ن iگزينه يا شاخص   خيلي مرجح 5
  .است jي از تربيشداراي ارجحيت خيلي  iگزينه  خيلي زياد مرجح 7
 .نيستjو قابل مقايسه باترمهممطلقاjًازiگزينه  كامال مرجح 9
  .است iبراي  9تر از و پايين7بيانگر اهميتي زيادتر از  8مثال ، دهدهاي ترجيحي را نشان ميبين ارزش، هايارزش  بينابين 8و6و4و2

  .را مقايسه كنيم A, B, C, D عنصر 4خواهيم براي مثال فرض كنيد مي ها هستند.نماد معيار i ,jتوجه: 
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بـراي سـنجش روايـي پرسشـنامه از نظـرات خبرگـان 
نرخ ناسازگاري ، دانشـگاهي اسـتفاده گرديـد. همچنـين

و در  085/0 يپزشكپرسشنامه فوق در دانشگاه علوم 
آمده است  به دست 074/0 يروانينوش يدانشگاه صنعت
 اياست پرسشنامه پا تركم 1/0از اين كه و با توجه به 

ها از داده ليو تحل هيتجز جهت تيو در نها ستا
  استفاده شد. expert choice-11افزار نرم

  
  نتايج
نفر از  30حاضر شامل  قيكنندگان در تحقشركت

 يدارا علميهيأت يكه شامل اعضا يخبرگان دانشگاه
دو  در يتيريدر سطوح مختلف مد ييسوابق اجرا

 3/13( نفر زن 4شامل  يدانشگاه بود. خبرگان دانشگاه
 ارينفر استاد 8، درصد) 7/86مرد ( 26درصد) و 

نفر استاد  4درصد) و  60( ارينفر دانش 18، )7/26(
 15- 1 ييدرصد) با سنوات اجرا 3/33نفر( 10، )3/13(

درصد) با سنوات  7/66( نفر 20، سال در دانشگاه
نفر از دانشگاه  15، سال به باال در دانشگاه 15 يياجرا
بابل  ياز دانشگاه علوم پزشك 15و  يروانينوش يصنعت
  .بودند

  
خبرگان  دگاهيبندي ابعاد استقالل ازداولويت: 2جدول

  يصنعتي نوشيروان دانشگاه علوم
 يزوج سهيمقا سيدار وزن در ماتربر  ابعاد  اولويت

 73/1  آزادي علمي  1

23/1 يقيحق استقالل 2
21/1 ياستقالل مال 3
86/0 يسازمان استقالل 4
86/0 كاركنان استقالل 5

بندي ابعاد استقالل ازديدگاه خبرگان دانشگاه اولويت
نشان داده شده  2جدولدر علوم صنعتي نوشيرواني

از  يزوج سهيمقا سيبردار وزن در ماتر نيانگيماست. 
از  بيبابل به ترت يخبرگان دانشگاه علوم پزشك دگاهيد

 33/2 نيانگيبا م ياستقالل مال، نيتركمتا  نيتربيش
، 25/1 نيانگيبا م يقياستقالل حق، را اولويت نيتربيش

با  يعلم يآزاد، 91/0 نيانگيبا م ياستقالل سازمان
 44/0 نيانگيكاركنان با م اللو استق 61/0 نيانگيم

  ).3 جدول( دارد اولويت نيتركم
  

خبرگان دانشگاه  دگاهيابعاد استقالل ازدبندي اولويت :3 جدول
  بابل يعلوم پزشك

 سيدار وزن در ماتربرميانگين  ابعاد  اولويت
 يزوج سهيمقا

 33/2  استقالل مالي  1

 25/1  استقالل حقيقي  2

 91/0  استقالل سازماني  3

 61/0  آزادي علمي  4

 44/0 استقالل كاركنان  5

  
 يخبرگان از دو دانشگاه صنعت دگاهيد سهيمقا
 دهديبابل نشان م يو دانشگاه علوم پزشك يروانينوش
ابعاد استقالل مربوط  يبندتياختالف اولو نيتربيشكه 

) و پس از آن 12/1( يعلم يو آزاد يبه استقالل مال
) و در 05/0( ياستقالل سازمان، )42/0استقالل كاركنان (

) 02/0( يقياختالف مربوط به استقالل حق نيتركم تينها
  ).2است(شكل 
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  مقايسه ديدگاه خبرگان دانشگاه صنعتي نوشيرواني و علوم پزشكي بابل :2شكل
  

  بحث
، و كاركردي آن است ياستقالل دانشگاه از الزامات ساخت

كه  كنديم جابيدانش ا يتخصص يدگيچيپ رايز
دهد ها مستقل باشند. نتايج اين پژوهش نشان ميدانشگاه
خبرگان دانشگاه صنعتي نوشيرواني ابعاد  دگاهيكه از د

استقالل ، يعلم يشامل آزاد اولويت بياستقالل به ترت
 استقالل كاركنان، ياستقالل سازمان، يمال لاستقال، يقيحق

خبرگان  ياصل اولويت رسدي. در واقع به نظر ماست
از  يعار يطيداشتن مح، يروانينوش يدانشگاه صنعت

و  اسييس يهاعلمي از نگرش يهاتيفعال يريرپذيتاث
 هيأت ياعضا يعلمي برا يآزاد جاديا ارياخت نيهمچن

. است و مباحث علمي ساداره كال، سيعلمي در تدر
خبرگان دانشگاه صنعتي  دگاهيدوم از د اولويت

تواند بيانگر اين بود كه مي يقياستقالل حق، نوشيرواني
 ليتما يروانينوش ينكته باشد كه خبرگان دانشگاه صنعت

 يمستقل بتواند برنامه درس به طوردارند دانشگاه 
، يرا در تمام مقاطع (كارشناس يليتحص يهارشته

در  ينموده و به طور كل ني) تدويدكتر، ارشد يارشناسك
 رشيو پذ يو سازمان يآموزش يهادوره ياعتبارسنج
سوم استقالل  اولويت. ديبه طور مستقل عمل نما دانشجو

خبرگان دانشگاه  دگاهيچهارم و پنجم از د اولويتو  يمال
 و استقالل كاركنان ياستقالل سازمان، صنعتي نوشيرواني

بندي استقالل قابل توجه در اولويت مسأله. است
فاصله كم ، دانشگاهي در دانشگاه صنعتي در اين مطالعه

از نظر اهميت وزني و  يكديگر،ابعاد استقالل دانشگاهي از 
را به ذهن متبادر  مسألهموضوع اين كه اين  است اولويت

استقالل ، نمايد كه در دانشگاه صنعتي نوشيروانيمي
گرا و سيستمي مورد توجه قرار كل ديددانشگاهي با يك 

گرفته است. به بياني ديگر ابعاد استقالل دانشگاهي 
آيد از هم منفك نيستند و براي چنان كه به نظر ميآن

رسيدن به مفهوم واقعي استقالل دانشگاهي تمامي اين 
هم برخوردارند. ابعاد از اهميت نه يكسان بلكه نزديك به

از نظر خبرگان دانشگاه  شگاهيداناستقالل ، به بيان ديگر
ملموسي است. در واقع از اين نظر نسبتاً صنعتي موضوع 

استقالل دانشگاهي چيزي نيست كه نباشد و بايد به دست 
بيايد. بلكه چيزي است كه وجود دارد ولي بايد نمود 

ي پيدا نمايد. البته از طرفي اهميت وزني نزديك به تربيش
تواند نشانگر دانشگاهي مي لهاي ابعاد استقالهم اولويت
هاي محيط و رسالت و وظايف و برنامه تركمپيچيدگي 

و وجود ثبات نسبي و  تركمدانشگاه و يا تغيير و تحوالت 
نسبت به استقالل دانشگاهي  تركميا حساسيت و دغدغه 

تر بودن وزن استقالل مالي در اين دانشگاه باشد. پايين
، در دانشگاه نوشيروانينسبت به آزادي علمي و حقيقي 

نسبت به مسايل  تركمدهنده وجود دغدغه تواند نشانمي
 تركماي و يا نداشتن مشكالت بودجه، مالي در آن دانشگاه

هاي با ثبات بودن برنامه، مشكل داشتن از اين لحاظ
، هاي مرتبط با بودجهدر برنامه تركمدانشگاه و تغييرات 

و يا نظام عادالنه و  اليابع ممن تأمينهاي متنوع وجود راه

0 0.5 1 1.5 2 2.5

استقالل مالی

آزادی علمی

استقالل حقيقی

استقالل سازمانی

استقالل کارکنان

خبرگان علوم پزشکی خبرگان دانشگاه صنعتی نوشيروانی
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به موقع پرداخت حقوق و مزايا باشد كه پيامد آن توجه 
شايسته و اهتمام ويژه به مسايل علمي و آموزشي و 

  رسالت اصلي دانشگاه است. 
خبرگان  دگاهياين پژوهش نشان داد كه از د نيهمچن

 بيبابل ابعاد استقالل به ترت يدانشگاه علوم پزشك
 يآزاد، ياستقالل سازمان، يقياستقالل حق ،ياستقالل مال

 اولويتقرار دارند.  اولويتو استقالل كاركنان در  يعلم
استقالل ، بابل يخبرگان دانشگاه علوم پزشك ياصل

متنوع و وابسته نبودن به  يمنابع مال نيدانشگاه در تام
 ينگهدار، يبودجه دانشگاه عيتوز، يبودجه صرفا دولت

با  افتهي ني. ااست انيدانشجو هيدرآمد حاصل از شهر
كه  نيبر ا يو همكاران مبن انيميزهرا كر قيتحق يجهينت

ها و چالش هيكل انيرا در م نيانگيم نيتربيش يموانع مال
 يخوانهم، علم به خود اختصاص داده بودند ديموانع تول

). وزن باال و اهميت قابل توجه بعد استقالل مالي 15دارد(
در دانشگاه علوم پزشكي نسبت به ابعاد ديگر هم در 
دانشگاه علوم پزشكي بابل و هم نسبت به بعد استقالل 

تواند ناشي از مالي در دانشگاه صنعتي نوشيرواني مي
متفاوت اين دانشگاه نسبت  يرسانرسالت و نوع خدمات

اه صنعتي نوشيرواني باشد. رسالت اصلي به دانشگ
خدمات بهينه و متناسب به ارائه دانشگاه علوم پزشكي 

بيماران و همچنين خدمات آموزش اعم از تئوري و باليني 
به فراگيران در سطوح مختلف از كارداني تا فوق 

نيازها و  تأمين. همچنين است تخصص باليني و غيرباليني
نيمه ، اي از كاركنان ماهرحقوق و مزاياي طيف گسترده

تخصصي و فوق تخصصي باليني و ، كارشناسي، ماهر
، تجهيزات پيشرفته و امروزي تأميننياز به ، غير باليني

آموزشي  يتغييرات فناوري و محتوا، هاتغيير بار بيماري
لزوم استانداردسازي ، هاي سالمتمتناسب با نياز

هاي ونهزينه مراكز آزم، آموزشي و درماني فضاهاي
تنوع و ، ايحرفه، هاي مهارتيباليني و تخصصي و كارگاه

علوم پزشكي  ه در دانشگاهئخدمات قابل اراپيچيدگي نوع 
اي و درماني مشاوره، پژوهشي، اعم از خدمات آموزشي

موجب اهميت يافتن بعد ، ه اين خدماتئو هزينه باالي ارا
استقالل مالي در دانشگاه علوم پزشكي است. از طرفي 

بيني به صورت پيش گاهيهاي مختلف كه ابالغ برنامه

شود نشده و ناگهاني در مقاطع مختلف هر سال انجام مي
از جمله است،  و دانشگاه علوم پزشكي ملزم به انجام آن

مه ارتقاي اي و تحولي مانند برناهاي توسعهبرنامه
هاي تحول نظام سالمت درحوزه هايامهبرن، وريبهره

تحول و نوآوري در آموزش پزشكي ، درمان و بهداشت
هاي تحولي هاي مشترك و ويژه حاوي برنامهدر بسته

، مناطق آمايشي از جمله توسعه آموزش مجازي
حركت به سمت دانشگاه نسل ، سازي آموزشالملليبين

 گرهاي دياي تحولي در حوزههسوم و ساير برنامه
تحقيقات و ، دانشگاه (فناوري اطالعات و ارتباطات

دارو و غذا و فرهنگي ، توسعه مديريت و منابع، فناوري
هاي نظارتي و پايش و كه متصل به سيستم دانشجويي)
براي اجرا و هستند،  دروني و بيروني اعتبارسنجي

. اهميت عملياتي شدن نياز به منابع مالي متنوع دارند
پزشكي بابل از آنجا مالي در دانشگاه علوم ستقاللوزني ا

برابر بعد  2قابل اهميت ويژه است كه اين بعد نزديك به 
 4نزديك به ، برابر استقالل سازماني 5/2، استقالل حقيقي

برابر استقالل كاركنان  5برابر آزادي علمي و بيش از 
خبرگان  كه از ديدگاه دهداست. اين مطالعه نشان مي

در دانشگاه علوم پزشكي دستيابي ، پزشكيدانشگاه علوم
 پذيربه استقالل دانشگاهي بدون استقالل مالي امكان

دوم خبرگان دانشگاه علوم  اولويت. به بياني ديگر نيست
كه همان استقالل  يقيبابل يعني استقالل حق يپزشك

در  يليتحص يهارشته يبرنامه درس نيدانشگاه در تدو
 يدكتر، ارشد يكارشناس، يناستمام مقاطع (كارش

فلوشيپ و فوق ، تخصصي باليني و غير باليني
 يو سازمان يآموزش يهادوره ياعتبارسنج، تخصصي)

سوم  اولويتو  است دانشجو به طور مستقل رشيو پذ
 يعلم يچهارم آزاد اولويتو  يآن يعني استقالل سازمان

نسبت به بعد استقالل  پنجم استقالل كاركنان اولويتو 
ند. آنچه قابل ذكر هستي برخوردارتركممالي از وزن 

است اين است كه اهميت وزني پايين ساير ابعاد استقالل 
دهنده ارزش دانشگاهي در دانشگاه علوم پزشكي نشان

 مسألهاين ، اين ابعاد نسبت به استقالل مالي نيست تركم
قرارگرفتن اين  الشعاعتحتتواند بيانگر وابستگي و مي

توان ادعا نمود كه استقالل مالي باشد. مي عدابعاد به ب



  يخبرگان دانشگاه دگاهياز د يابعاد استقالل دانشگاه يبندتيلووا  و همكاران يمحل ييرزايطاهره آقام
 

ijme.mui.ac.irhttp://  / 91/  )10( 18: 1397خرداد  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

خبرگان دانشگاهي در دانشگاه علوم پزشكي نسبت به 
بااليي پيدا نسبتاً تحقق استقالل دانشگاهي حساسيت 

اند و در جستجوي استقالل دانشگاهي هستند اما نموده
  دانند. تحقق آن را در گرو استقالل مالي مي

خبرگان دو دانشگاه علوم  دگاهيد سهيپژوهش در مقا نيا
مجموعه دو  ريبابل و صنعتي نوشيرواني كه ز يپزشك

وزارت علوم ، وزارتخانه مجزا (وزارت بهداشت و درمان
خبرگان  تياولو، نشان داد باشندي) ميو فناور قاتيتحق

(با وزن  يعلم يدر آزاد يروانينوش يدانشگاه صنعت
 تياولو ي) وليانشگاه علوم پزشكد زباالتر ا اريبس

(با  يبابل در استقالل مال يخبرگان دانشگاه علوم پزشك
 ني. همچناست )يروانيباالتر از دانشگاه نوش اريوزن بس

 است يقيدوم در استقالل حق اولويت، در هر دو دانشگاه
مطلب است كه استقالل در برنامه  نيدهنده او نشان

، يرا در تمام مقاطع (كارشناس يليتحص يهارشته يدرس
 يدر اعتبارسنج ي) و به طور كليدكتر، ارشد يكارشناس

دانشجو از  رشيو پذ يو سازمان يآموزش يهادوره
  .است مشترك خبرگان هر دو دانشگاه يهااولويت

استقالل  اولويتوزن  دهديپژوهش نشان م يهاافتهي
بابل  يخبرگان دانشگاه علوم پزشك دگاهياز د يسازمان

 يخبرگان دانشگاه صنعت اولويتاز وزن  تربيش ياندك
دهنده آن است كه خبرگان نشان نياست. ا يروانينوش

جهت استقالل  يتربيش ازيبابل ن يدانشگاه علوم پزشك
 يو بازنگر يدهسازمان، دانشگاه در عزل و نصب

از نظر  زيو ن كنندياحساس م يادار التيساختار و تشك
 نيخبرگان هر دو دانشگاه استقالل كاركنان در آخر

 يدر دانشگاه صنعت تياما وزن اولو، قرار دارد اولويت
بابل  ياز دانشگاه علوم پزشك تربيش اريبس يروانينوش

 يخبرگان دانشگاه صنعت رسدياست. به نظر م
استقالل  ايدر ارتباط  يتربيشدغدغه  يروانينوش

حقوق و  يبر رو يريگميمانند تصم يليدانشگاه در مسا
ارتقاي  يهاهيبر رو يريگميتصم، ديكاركنان و اسات ايمزا

  دارند. ديكاركنان و اسات
  

  گيرينتيجه
توان نتيجه گرفت كه براي دستيابي از پژوهش حاضر مي
هاي ابعاد استقالل تعيين اولويت، به استقالل دانشگاهي

، مشخص گرديدكه انچن. است دهندهكننده و رهنمودكمك
در دانشگاه صنعتي نوشيرواني به دليل اهميت وزني 

اي براي بايد برنامه، تر و نزديك به هم اين ابعادپايين
سازي نسبت به استقالل دانشگاهي و ارتقاي حساس

ريزي گردد. با تمامي ابعاد براي دستيابي به استقالل طرح
هاي قابل توجه فاصلهعنايت به اهميت وزني باالتر و با 

در دانشگاه علوم پزشكي به ويژه در بعد استقالل مالي و 
دانشگاه علوم اين كه براي ، هاي پژوهشبا توجه به يافته

در درجه ، پزشكي بتواند به استقالل دانشگاهي دست يابد
بايستي در راستاي اجراي رسالت خود در ابعاد اول مي
اعتبارات الزم با  تأمين، ايهاي بودجهبر برنامه، مختلف

اي و اي و غير بودجههاي بودجهكارراهاستفاده از 
هاي درآمدزايي مانند استفاده از بخشي در راهتنوع

ارتباط با صنعت و ، اعتبارات تأمينظرفيت خيرين در 
  منابع تاكيد و اهتمام نمايد. تأمينهاي كارراهساير 

  
  قدرداني

 علميهيأت ياعضاو  نيمسؤول هياز كل لهيوس نيبد
بابل  يو دانشگاه علوم پزشك يروانينوش يدانشگاه صنعت

، رساندند ياري پژوهش نيكه ما را در انجام هرچه بهتر ا
  .شوديم يگزارسپاس
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Abstract 
 
Introduction: Independence is one of the structural and functional requirements of university. The purpose 
of this study was to prioritize the dimensions of university independence from the perspective of academic 
experts at Babol University of Medical Sciences and Noshirvani University of Technology. 
Methods: This descriptive survey was conducted in 2017. Thirty faculty members of Noshirvani University 
of Technology and Babol University of Medical Sciences were selected by purposive sampling method to 
participate as academic experts in higher education, teaching and learning. Data collection tool was a 
researcher-made questionnaire based on paired comparison matrix whose validity was confirmed by the 
academic experts. Also, the incompatibility rate of the questionnaire was obtained at 0.085 and 0.074 at 
University of Medical Sciences and Noshirvani University of Technology, respectively. Data were analyzed 
using the AHP method in expert choice-11 software. 
Results: The dimensions of university independence from the viewpoints of experts at Noshirvani University 
of Technology, in priority order, was academic freedom (weight=1.37), actual independence (weight=1.23), 
financial independence (weight=1.21), organizational independence and staff independence (weight=0.86). 
The dimensions of university independence from the viewpoints of experts at Babol University of Medical 
Sciences, in priority order, was financial independence (weight=2.33), actual independence (weight=1.25), 
organizational independence (weight=0.9), academic freedom (weight=0.61), and staff independence 
(weight=0.44). 
Conclusion: Achieving a desired university independence is one of the most important strengths of higher 
education systems. Assessment of the university independence priorities of the two universities showed that 
the importance of each dimension is influenced by the mission, goals and functions of the university. It is 
therefore suggested that in order to achieve independence, a plan should be developed for sensitization 
towards university independence and promotion of all of the dimensions. 
 
Keywords: Prioritization, financial independence, actual independence, organizational independence, 
academic freedom, staff independence 
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