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 پیماسمیه کوه
Abstracty: Undoubtedly, universities need to be 
autonomous in their various areas to make the 
most of their potential because the autonomy of 
universities is a fundamental policy to increase 
responsibility, accountability and stability. Thus, 
the purpose of research was to study the 
antecedents and consequences of organizational 
autonomy in Universities. Research type was 
descriptive correlative and statistical population 
consisted all of faculty members in University of 
Kashan (N=303) that by Cochran Formula and 
stratified randomized sampling 169 ones were 
chosen as sample. To gather data, the 
questionnaires of antecedents, consequences and 
university autonomy on base five scale Likert 
were used. Questionnaires’ content validity were 
confirmed. Questionnaires’ reliability coefficient 
through Cronbach alpha coefficient, were 
estimated equal to 0.87 for antecedents, 0.85 for 
consequences and 0.72 for university autonomy. 
Data analyses done in descriptive & inferential 
level through SPSS & AMOS software. 
Findings showed mean of organizational 
autonomy antecedents and consequences were 
lower than average and mean of university 
autonomy was upper than average. Correlation 
coefficient revealed all of antecedents 
(intellectual capital, enablers of excellence & 
managerial competencies) have significant & 
positive effect on organizational autonomy. Also 
university autonomy have significant & positive 
effect on all organizational consequences. 

برای استفاده حداکثری از  هادانشگاهبدون شک  چکیده:
های مختلف ظرفیت خود، نیازمند داشتن استقالل در بخش

، سیاستي اصولي برای هادانشگاهخود هستند زیرا استقالل 
پذیری، پاسخگویي و ایجاد ثبات است. افزایش مسئولیت

پژوهش، بررسي وضعیت  از اجرای این هدف بنابراین،
ا و پسایندهای استقالل دانشگاهي بود. نوع پژوهش، پیشاینده

علمي  تئشامل اعضای هی آماری توصیفي همبستگي و جامعه
 فرمول از استفاده که بابود نفر  303دانشگاه کاشان به تعداد 

عنوان به نفر 169ای، طبقه تصادفي گیریکوکران و روش نمونه
ی هاپرسشنامهاز  هادادهگردآوری  برای .نمونه انتخاب شدند

پیشایندهای استقالل دانشگاهي، پسایندهای استقالل دانشگاهي 
ای لیکرت درجهو استقالل دانشگاهي بر حسب طیف پنج

 پایایيیید شد و تأ هاپرسشنامهشد. روایي محتوایي استفاده 
، 87/0ضریب آلفای کرونباخ برای پیشایندها  نیز با هاپرسشنامه
 . تحلیلشد برآورد 72/0دانشگاهي و استقالل  85/0پسایندها 

 افزارنرم از استفاده استنباطي با توصیفي و سطح در هاداده
Spss  وAmos میانگین هر ها نشان داد یافته. گرفت انجام

تر از یک از پیشایندها و پسایندهای استقالل دانشگاهي پایین
حد متوسط و میانگین استقالل دانشگاهي باالتر از حد متوسط 

فکری، . ضریب همبستگي نشان داد همه پیشایندها )سرمایهبود
مدیریتي( بر استقالل  هایتوانمندسازهای تعالي و شایستگي

دار دارند. همچنین استقالل يمثبت و معن تأثیردانشگاهي 
دار يمثبت و معن تأثیرگاهي بر همه پسایندهای سازماني دانش

 دارد. 
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 مقدمه
 و است بوده مطرح علمي مجامع در هاسال طي هادانشگاهو آزادی علمي  استقالل

 نظر نیز اکنون. دارد وجود آن مختلف ابعاد و مفهوم این به نسبت نظرات مختلفي
ویکم با افزایش است. در قرن بیست کرده جلب خود به را پژوهانعلم از بسیاری

ها و کارکردهایي که جامعه از این نهاد انتظار دارد ، برای تحقق رسالتهادانشگاهنقش 
برای  هادانشگاه. بدون شک کرده استفاده از حداکثر توان و ظرفیت دانشگا باید
های د، نیازمند داشتن استقالل در بخشتفاده حداکثری از توان و ظرفیت خواس

دانشگاه به دلیل داشتن (. 1396 مختلف مأموریتي و کارکردی خود هستند )خلیلي،
خواهي، نوآوری، نقادی و برانگیختن روحیه پرسشگری، های التزام به حقیقتویژگي

ها است و ها و دولتها، انساناندیشه رجع است. دانشگاه، سازندهمنبع قدرت و نهاد م
های علمي، نیاز به استقالل اش در میدانای و تخصصيبه سبب خصوصیات حرفه

توان روی یک را مي هادانشگاهمیزان استقالل زیرا  (.1392عمل دارد )ذاکرصالحي، 
 با و یابدپذیری افزایش ميبا اعطای استقالل، مسئولیت عموماً که طیف ارزیابي کرد

را در پي دارد ها ، انزوا و انفعال افراد و سازمانها و اختیاراتتفویض نکردن مسئولیت
، سیاستي اصولي هادانشگاهدهد. بنابراین استقالل ها را کاهش ميو نیز پاسخگویي آن

آقاتبار )است  هادانشگاهبات در و ایجاد ثپذیری، پاسخگویي ئولیتبرای افزایش مس
 (. 1396، نرودباری و همکارا

 مجموعاً  که دانشگاهي استقالل گانۀشش ابعاد ،عالي آموزش المعارفدایره در
 مداخالت از رهایي( الف :است آمده شرحاین  به دهدمي تشکیل را آن تعریف

 که نحوی به مالي، منابع تخصیص در عمل آزادی( ب ؛مؤسسه مدیریت در غیرعلمي
 آزادی( د ؛کار شرایط تعیین و استخدام در عمل آزادی( ج ؛داندمي مناسب مؤسسه

 در آزادی( و ؛درسي مواد ارائه و طراحي در آزادی( ه ؛دانشجویان گزینش در عمل
 موضوعي قلمروهای و ابعاد توانمي ارزیابي. بنابراین روش تعیین و معیارها وضع

 انتخاب رد استقالل انساني، نیروی تأمین مالي، کنترل سازماني، مدیریتدر  را استقالل
 هر وزن و ترکیب. کرد خالصه یابيارزش و سنجش نحوۀ و درسيبرنامۀ و دانشجو

 (.1392 ذاکرصالحي،) است متفاوت کشور هر برای مؤلفه
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استقالل را در سه بعد  ، استقالل دانشگاهي(2007) 1و همکارانش گروفودژان

در . اندکردهزماني دنبال ی( و استقالل ساانامه)نظام ایاستقالل رویه بنیادی یا ذاتي؛
خود را که  هاییلي و هدفهای تحصدانشگاه حق دارد برنامه، استقالل بنیادی یا ذاتي

های آن است؛ تدوین کند، این مفهوم بیشتر ناظر به آزادی ترین مأموریتاز بنیادی
 ،آن است که بر مبنای ایویهدر برگیرنده ر ،ای(نامهای )نظاماستقالل رویه علمي است.

هایي که از قبل برای او به منظور به انجام رساندن اولویتدانشگاه مقاصد خود را 
یتي از این مثابه بخشي از سیاست ملي تعیین شده است، دنبال کند. استقالل مدیربه

تر به بخش ساختاری دانشگاه بر بیش ،استقالل سازماني شود ومفهوم استخراج مي
 (.1389گردد )ذاکرصالحي، مي

 سساتؤم و هادانشگاه استقالل هایلفهؤم تریناز جمله مهم ،بر همین اساس
 علمي استقالل ،است گرفته قرار توجه مورد پژوهش این در که عالي آموزش

است. استقالل  ساختاری استقالل و مالي استقالل ،(پردازینظریه و آزاداندیشي)
 جامعه یک در ئت علميهی آن اعضای اساس بر که استعلمي  آزادی همان ،علمي
 در کالس هانظریه بیان و اندیشه آزاد تبادل برای خود حق طبیعي از بایدمي سالم

 درباره تخصصي و اظهارنظرهای آن نتایج انتشار و پژوهش آزادانه اجرای درس،
 احترام بگذارد. با حقوق این به باید دانشگاه و باشند علمي برخوردار موضوعات

 نوین، هایخلق ایده در دانشگاه پژوهشي و آموزشي هایلیتماهیت فعا به توجه
 و هاخواست ،هاهدف جوامع، برخي در اما. است ضروری کامالً امری علمي آزادی

 هایفعالیت عامل بازدارنده عنوانبه علمي هایحیطه بر حاکم های سیاسيمحدودیت
اصلي اداره  هدف ،الل مالي(. در استق1390است )کریمیان،  مطرح دانشگاهي

های مالي های ناشي از کمبوددر مقابل آسیب، کیفیت مطلوب و حفظ آن هادانشگاه
دولت است. در استقالل مالي، حفظ استانداردهای آموزشي، امکان گسترش صحیح و 
متناسب با نیاز بازار کار، کنترل ظرفیت پذیرش دانشجو و ایجاد هدف و انگیزه برای 

(. استقالل 1377)دورعلي، سرلوحه کارها قرار خواهد داشت و دانشجویان در  استادان
 بر علمي، هیئت اعضای و گرددبرمي دانشگاه ساختاری بخش به بیشتر ساختاری،

 داشت دنخواه را حق این دیگران به نسبت خویش هایتخصص و هامهارت اساس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jan De Groof et al 
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 و هاسسهمؤ ،اههمدرس گروه، دانشکده، برگیرنده در غالباً که را خود علمي سازمان که

 (.1389 ذاکرصالحي،) بخشند سامان است، ایحرفه هایحوزه
 استقالل دانشگاهي مانند هر پدیده دیگری در اجرایي شدن با ،حالدر عین

تواند درون سازمان وجود داشته باشد یا ها ميهایي روبرو است و این چالشچالش
 چراکه ،شودنمي فراهم آسانيبه دانشگاه واقعي استقالل (.1396 خلیلي،) بیرون از آن

 و منطق از دور ،آن نیازهایپیش به توجه بدون هادانشگاه استقالل از صحبت صرفاً
 زماني هادانشگاه و عالي آموزش استقالل اساساً بنابراین. است دانشگاهي علمي فضای
 هایقابلیت و دشو ارزیابي ،دانشگاهي استقالل پیشایندهای الزامات و که است مطرح

الزامات و  ترینمهماز . گیرد قرار بررسي مورد مهم این دنکر اجرایي در نظام این
طبق نظرات محققان مختلف  عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه استقالل پیشایندهای

 توانمندسازهای ،(2017، 2؛ ردینگ2007، 1آقیون) مدیریتي هایشایستگيتوان به مي
افشاني و صالحي، ؛ گل2006، 3سیاسي آموزش عالي مرکز مطالعات) دانشگاه تعالي
؛ 2011 ،4پاسوات و همکاران) هادانشگاه فکریهای سرمایهاز دن کراستفاده  و (1398

 ها،مهارت دانش، مجموعه همان مدیریتي هایشایستگي .کرداشاره  (1394الهي، فتح
 شودمي القاط شغل با مرتبط هایتوانمندی و تجارب عالیق، شخصیتي، خصوصیات

 پژوهشگران .(1391)عریضي،  کندمي موفق خود شغلي عملکرد در را فرد که
 تفکر دمانن) شناختي شایستگيبعد در سه  يهای مدیریتکه شایستگي معتقدند مدیریت

 ،خودآگاهي مانند) هیجاني هوش شایستگي(، الگو شناخت و سیستماتیک
 هوش شایستگياجتماعي( و همدلي، مهارت اجتماعي و مسئولیت  ،خودمدیریتي

شود خالصه مي (تیمي کار و ارتباطات مدیریت، اجتماعي آگاهي شامل) اجتماعي
توانمندسازهای توان به های مدیریت، ميدر کنار شایستگي .(1393 )زارعي متین،

 های رهبری،سازهای تعالي در سازمان همان سبکتوانمند. اشاره کردسازماني  تعالي
خدمات سازمان  و کاالها یندها،افر منابع، ها،مشارکت کارکنان، ي،استراتژی سازمان

 هادانشگاهبه تحقق استقالل سازماني توانند ( که مي1393هستند )کریمي جعفری، 
نیز عامل موثری در تحقق  هادانشگاههای فکری در وجود سرمایه. همچنین کنندکمک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aghion 
2. Redding 
3. Center for Higher Education Policy Studies 
4. Phusavat et al 
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 بازار، ناملموس دارایي ترکیب یبرا اصطالحي ،فکری سرمایهاست. استقالل سازماني 

 انجام برای را سازمان که است، زیرساختاری دارایي و انساني دارایي فکری، دارایي
 ساختاری سرمایه ،انساني سرمایهشامل  فکری سرمایه. سازدمي توانمند هایشفعالیت

ور در کنار یک سری ترکیب عوامل مذک .(1387لي، )قلیچ است ایرابطه سرمایه و
سسات آموزش عالي ؤو م هادانشگاهبه تحقق استقالل سازماني تواند امل دیگر ميعو

بر اینکه نیاز به  افزون هادانشگاهسازی استقالل سازماني در پیادهمنجر شود. همچنین 
تواند ین اثرات ميگذارد که اات مهم و مثبتي به جا ميتأثیرالزاماتي دارد، تحقق آن نیز 

؛ اسدی، 2014، 1وارگیز و مارتین) سازماني وریبهرهمانند  هایيمؤلفهدر قالب 
 سازماني نوآوری ،(2009، 3؛ نیف2015، 2مارکوني و ریتزن) سازماني چابکي ،(1395

 به گرایانهواقع نگرشي ،وریبهرهو نظایر آن نمود پیدا کند.  (2014، و همکارانریتزن )

 موجود را وضعیت مستمر طوربه توانمي آن کمک به که است معیاری و زندگي و کار

صورت عیني و ملموس ه بآموزشي  نظامو کارایي و اثربخشي را در  بخشید بهبود
ني، از اثرات استقالل سازماني وری سازمادر کنار بهره(. 1388نیا، )رحیم مشاهده کرد

، پذیریانعطاف توانایي اشاره کرد. چابکي سازماني، سازماني چابکيتوان به مي
چنین هم .(1390 )جلودار،دهد خگویي نهاد دانشگاه را افزایش ميو پاس سرعت

 و شودمي شروع ایده از که نوآوریتواند به تحقق توان استقالل سازماني دانشگاه مي
 جدید خدمت یا محصول تولید در نو هایروش و هارویه بهبود تجاری انتشار به

 . کند، کمک یابدمي خاتمه
 

 پژوهشپیشینه 
های مختلفي پژوهش هادانشگاهماني در زمینه پیشایندها و پسایندهای استقالل سازدر 

 شود.ن اشاره ميصورت گرفته است که در این بخش به چند مورد آ
 دانشگاه 67 کارایي بر سازماني عوامل تأثیر بررسي با( 2008) 4لو پ کمپکس

 و هادانشگاه مدیریت ارساختبه  دانشگاه هایخروجي و هاهزینه که نددریافت دولتي
 دهدمي نشان اقتصادسنجي شواهد همچنین. است مرتبط دانشگاه کارکنان کادر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Varghese & Martin 
2. Marconi & Ritzen 
3. Neef 
4. Kempkes & Pohl 
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 کارآمدتر ،دولتي قوانین ی تابعهادانشگاه از آزاد نسبتاً قانوني چارچوب با یهادانشگاه
با  تنهانه دانشگاه استقالل که( در پژوهش خود نتیجه گرفت 2007آقیون ) .هستند
 کارآمدتر از استفادۀ با که آن دانشگاه مربوط است، گرفته در های انجامژوهشپ کیفیت
هر  رتبۀ باالی اصلي عوامل یکي از آنها. است همبسته نیز دانشگاه مالي منابع

 و اندداده تشخیص هر دانشگاه مالي تأمین و نیز چگونگيِ شیوۀ مدیریت را دانشگاهي
 حاصل را آمریکایي یهادانشگاهبه  نسبت اروپایي یهادانشگاه رتبۀ بودن پایین

رتین وارگیز و ما اند.دانسته دیگر عوامل برخي و ناکافي استقالل ضعیف، حکمراني
پس از حرکت به سوی  اندونزیی هادانشگاه که ( در پژوهشي نشان دادند2014)

ي و شیوه پذیرش های درسویژه در برنامهارتقای کیفیت به استقالل دانشگاهي به
اند و این امر موجب ارتقای کیفیت علمي و کسب دستاوردهای انشجو دست یافتهد

بین  بندیرتبههای ی این کشور در نظامهادانشگاهد از جمله ارتقای جایگاه جدی
های آزادی علمي و چالش» در پژوهشي با عنوان( 2016) 1کوری اند.المللي شده

استقالل با هر گاه که ، دریافت «يآفریقای جنوبی هادانشگاهاستقالل نهادی در 
به برتری در مدیریت علمي،  یي همراه شود، الزاماً پاسخگواحساس مسئولیت و 

پژوهشي با عنوان ( در 2017ردینگ ) د.سسات منجر خواهد شؤحکومتي و مالي م
چهارچوبي را ارائه داد که ، «جامعهتفکر انتقادی، استقالل دانشگاهي و سیر تکاملي »

م کارکنان، جذب راهبردی، استخدااستقالل بر اساس چهار معیار  هانشگاهدادر آن، 
 2ارسزهمچنین  شوند.بندی ميو طبقه بندیرتبههای مدیریتي، دانشجو و شایستگي

، «ابعاد به هم پیوسته استقالل دانشگاهي در اروپا» در پژوهشي با عنوان (2018)
وجود قوانین  هستند، با آن مواجه اهدانشگاهمخاطراتي که یکي از بدترین  دریافت

  .دکنخالقیت آنها را محدود ميکه  عملیاتي یا ساختارهای سازماني است
را در ایران  تحقق استقالل دانشگاهي ، موانع( در پژوهش خود1388صالحي ) ذاکر

، ابهام در نامه استخداميدر ضوابط آیینمواردی چون ابهام  و دریافت شناسایي کرد
های سازماني و مسئله بازنگری در تشکیالت و پست ت دیوان محاسبات،نحوه نظار

ظر پاسخگویان اهمیت نحوه پاسخگویي رئیس دانشگاه در قبال نهادهای نظارتي، از ن
نداشتن استقالل مالي که در پژوهش خود دریافت  (1390اند. کریمیان )باالیي داشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kori 
2. Orosz 
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المللي، ط سیاسي بر روابط علمي بینرواب تأثیردانشگاه و وابستگي به بودجه دولتي، 

ها بعد ر فضای علمي، تغییر مداوم برنامههای سیاسي مدیران دانشگاهي بشنگر تأثیر
در زمینه که بیشترین میانگین مشکالت را  هستنداز تغییرات مدیریتي، ازجمله مواردی 

ي ژوهشدر پنیز ( 1392رزاق مرندی ) ند.اهبه خود اختصاص داداستقالل دانشگاهي 
 به دانشگاهي استقالل هفتگانه هایحیطه در دولت توجه قابل دخالت که دریافت
 تدریس، و درسيبرنامه انتشار، و تحقیق حیطه: از نداعبارت بیشتر به کمتر از ترتیب

 امور و مالي و اداری امور حکمراني، امور کارکنان، امور علمي، استانداردهای
بر  همچنین. شد ارزیابي زیاد خیلي هاحیطه این در دولت دخالت ضمناً .دانشجویان

 بین از ایران یهادانشگاه اداره در مؤثر عامل ترینمهم این پژوهش، هاییافتهاساس 
 و است اداری مقررات بازار، و مقررات اداری سیاسي، تصمیمات آکادمیکي، قدرت

عوامل استقالل رابطه ( 1395اسدی ) .است فرایندی ،عمدتاً در آن موجود استقالل
شامل پژوهش وی نمونه  .را بررسي کردی اروپایي هادانشگاه بندیرتبهدانشگاهي و 

ی اروپایي و هادانشگاهانجمن  بندیرتبهی هادادهدانشگاه بر اساس  249کشور و  15
بین استقالل در  وی دریافتتایمز بود.  بندیرتبهی اروپایي در هادانشگاهبهترین 

داری رابطه مثبت و معني ،تایمز بندیرتبهی اروپایي در هادانشگاههترین تأمین نیرو و ب
کننده مناسبي بینيپیش ،جز استقالل سازمانيعوامل استقالل دانشگاهي به و وجود دارد

پژوهشي ( در 1396آقاتبار رودباری و همکاران )مذکور هستند.  بندیرتبهبرای 
، در تمامي و دانشگاه علوم پزشکي بابل نيدانشگاه صنعتي نوشیروادر  کهدریافتند 

شکاف وجود دارد. در دانشگاه صنعتي نوشیرواني، این  ،ابعادِ استقاللِ دانشگاهي
استقالل کارکنان، استقالل سازماني، آزادی علمي و  مربوط بهبه ترتیب ها شکاف

زماني، مربوط به استقالل سابه ترتیب استقالل مالي و در دانشگاه علوم پزشکي بابل 
افشاني و گل ي، استقالل حقیقي و استقالل مالي بودند.استقالل کارکنان، آزادی علم

رهبری بصیر بر استقالل دانشگاهي ( در پژوهش خود نشان دادند 1398صالحي )
رهبری و  ی دارددارمعنيمثبت و  تأثیر ،ی علوم پزشکي کالن منطقه یکهادانشگاه

قای کیفیت اثربخشي آموزشي و استقالل دانشگاهي از عوامل مهم در بهبود ارتر بصی
 .شودمحسوب مي
دهد. در مدل مفهومي حاضر، ابعاد را نشان مي پژوهش( مدل مفهومي 1شکل )

استقالل دانشگاهي، پیشایندها و پسایندهای استقالل دانشگاهي بر اساس مباني نظری 
 ،ظری، این ابعاد، استخراج شده که در قسمت مباني نهای پیشینپژوهشو تجربي 
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پژوهش حاضر، از اجرای هدف است. بر همین اساس،  شدهتشریح و منابع آن ذکر 

سسات و مؤ هادانشگاهایندهای استقالل سازماني بررسي وضعیت پیشایندها و پس
وضعیت استقالل سازماني  دریابداین پژوهش درصدد است  بود.آموزش عالي 

 تأثیر ؟ساختاری و آزادی علمي چگونه است دانشگاه کاشان در ابعاد استقالل مالي،
یتي( بر استقالل های مدیرو شایستگي یه فکری، توانمندسازهای تعاليپیشایندها )سرما

ی بر تأثیره چ هادانشگاهو اینکه استقالل سازماني  ؟چگونه است هادانشگاهسازماني 
 وری، نوآوری و چابکي سازماني( دارد؟پسایندها )بهره

 

 پژوهشدل مفهومی ( م1شکل )
  (1397منبع: پژوهشگر )

 
 روش پژوهش

. استکاربردی و از نظر اجرا توصیفي همبستگي  ،نوع پژوهش از نظر هدف
به نفر بود.  303دانشگاه کاشان به تعداد  هیئت علميی اعضا همهشامل  آماریجامعه

 افراد از گروهي روی بر مقدماتي مطالعه یک انجاممنظور تعیین حجم نمونه اصلي، 
 30 گروه یک منظور، همین به. داشت ضرورت جامعه واریانس تعیین منظور به جامعه
 و توزیع آنها بین در پرسشنامه شد و انتخاب تصادفي صورت به آماریجامعه از نفری

 پسایندها

 چابکي سازماني-

 نوآوری سازماني-

 وریبهره-

 پیشایندها

 شایستگي مدیریت-

 توانمندسازها-

 سرمایه فکری-

 استقالل سازمانی

 آزادی علمي-

 استقالل مالي-

 استقالل ساختاری-
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 حجم برآورد ،قدماتيم نمونه گروه هایپاسخ به مربوط یهاداده استخراج از پس

کوکران  فرمول از استفاده با نمونه حجم جامعه، اریانسو برآورد و آزمون توان جامعه،
در  .آمد دست به نفر 169ای متناسب با حجم، طبقه تصادفي گیریو به روش نمونه

پرسشنامه برگشت داده شد. با توجه به اینکه نرخ بازگشت  159این پژوهش تعداد 
ودني انجام گرفت آزم 159تحلیل آماری بر روی ، بود بر این اساس 94/0 هاپرسشنامه

 ،محاسبه و کفایت آزمون ،ی پس از تحلیل مقدماتيدارمعنيو توان آماری و سطح 
 :استفاده شدساخته محقق، از سه پرسشنامه هادادهگردآوری  برای برآورد شد. 93/0

 از ،پیشایندهای استقالل دانشگاهي سنجش برایپیشایندهای استقالل:  -الف
های و شایستگيفکری، توانمندسازهای تعالي لفه سرمایهمؤ در قالب سه ایپرسشنامه

 -ب ؛استفاده شدای لیکرت درجهبر حسب طیف پنجگویه  مدیریتي در شانزده
ای در سشنامهپر از پسایندهای استقالل دانشگاهي، سنجش پسایندهای استقالل: برای

ر حسب طیف گویه ب وری، نوآوری و چابکي سازماني در شانزدهلفه بهرهؤقالب سه م
استقالل  سنجش استقالل دانشگاهي: برای -ج ای لیکرت استفاده شد؛درجهپنج

استقالل مالي، استقالل ساختاری و  مؤلفهای در قالب سه پرسشنامه از دانشگاهي،
با توجه به ای لیکرت استفاده شد. درجهگویه بر حسب طیف پنج 26آزادی علمي در 

( مبنا قرار 3ای بود، میانگین فرضي )درجهس پنجهر سه پرسشنامه، مقیا اینکه در
دهنده وضعیت مطلوب ( نشان3دست آمده باالتر از )ه گرفت، به نحوی که میانگین ب

 .بود( معرف وضعیت نامطلوب در سه متغیر مذکور 3تر از )ن پایینو میانگی
روایي  بررسي . درشدروایي محتوایي استفاده  از ،هاپرسشنامه اعتبار تضمین برای

ال( ؤترین محتوا )ضرورت سترین و صحیحاطمینان از اینکه مهم برایو  یيمحتوا
ابزار  هایالؤاطمینان از اینکه س به منظورو  1انتخاب شده است، نسبت روایي محتوا

استفاده  2گیری محتوا طراحي شده، از شاخص روایي محتوااندازه برایبه بهترین نحو 
حوزه مدیریت  نانفر از متخصص 15به  هاپرسشنامه ،توایيتعیین روایي مح برای شد.

و از آنان درخواست شد که درخصوص هر یک شد ارسال  ،و مدیریت آموزش عالي
و « ضروری نیست ولي مفید است»، «ضروری است»به صورت  پرسش، 71از 

 محاسبه و با جدول (CVR) اساس فرمول ها بر، پاسخ دهند. پاسخ«ضرورتي ندارد»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Content Validity Ratio 
2. Content Validity Index 
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س از پ مورد قبول واقع شد. 94/0باالتر از  هایانطباق داده شد. عدد (1975) 1الوش

صورت  یيبر اساس شاخص روایي محتوا (CVIي )، بررس(CVR) تعیین و محاسبه
ن انفر از متخصص 15 به( CVI) محاسبه برایپرسشنامه  ، دوبارهگرفت. بدین منظور

، سه معیار زیر پرسش 71هر یک از  از آنان خواسته شد که در مورد ارائه و ،ذکر شده
ساده بودن و : مربوط بودن، کنندنظر قسمتي اظهارساس طیف لیکرتي چهاررا بر ا

کاماًل مرتبط(.  =4مرتبط و  =3تاحدودی مرتبط،  =2غیرمرتبط،  =1واضح بودن. )مثالً 
 3 به وسیله مجموع امتیازات موافق برای هر آیتم که رتبه (CVI)امتیاز  ،بدین منظور

دهندگان محاسبه شد. در این یأبر تعداد کل ر بودند )باالترین نمره( کسب کرده 4و 
، 2004، 2)مونرو شاخص روایي محتوا محاسبه شد (CVI) مطالعه با استفاده از فرمول

. حداقل مقدار قابل بود 79/0باالتر از ( CVI)ها براساس نمره پذیرش آیتم(. 105ص 
ای کمتر گویه (CVIاست و اگر شاخص ) 79/0ابر با بر( CVIقبول برای شاخص )

پرسشنامه اولیه پیشایندهای استقالل  بنابراین، شد.آن گویه باید حذف مي بود 79/0از 
و  پرسش 20، پسایندهای استقالل دانشگاهي دارای پرسش 21دانشگاهي دارای 

و  از بررسي روایي )شاخص پسبودند که  پرسش 30استقالل دانشگاهي دارای 
 پرسش 26و  16، 16به ترتیب به  هاپرسشنامهایي محتوایي( و پایایي، نسبت رو

 داده شدند.کاهش 
 85/0، پسایندها 87/0پیشایندها ضریب آلفای کرونباخ برای  با هاپرسشنامه پایایي

 و بوده دارمعني 01/0 آلفای سطح در که شد برآورد 72/0و استقالل دانشگاهي 
 استفاده با پژوهش این یهاداده تحلیل .است گیریاندازه ابزار االیب پایایي دهندهنشان

 سطح در. گرفت انجام استنباطي و توصیفي سطح دو در Amosو  Spss افزارنرم از
 آمار سطح درو معیار  انحراف میانگین و مانند آماری هایشاخص از توصیفي
ن و مدل معادالت پیرسو همبستگي ای، ضریبنمونهتک تي آزمون از استنباطي
 .استفاده شد ساختاری
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1. Lawshe 
2. Munro 
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 هایافته
وانمندسازهای )سرمایه فکری، ت ی استقالل سازمانیوضعیت پیشایندها .1

 های مدیریتی( در دانشگاه کاشان چگونه است؟و شایستگیتعالی 
 

 (3( مقایسه میانگین هر یک از پیشایندهای سازمانی با میانگین فرضی )1جدول )
 یدارمعنی df t میانگین تعداد متغیر

 000/0 -52/5 158 73/2±61/0 159 شایستگي مدیریت
 001/0 -34/3 158 80/2±74/0 159 توانمندسازها

 003/0 -78/2 158 85/2±54/0 159 فکریسرمایه

 000/0 -17/4 158 82/2±54/0 159 پیشایندها

 
یشایندهای میانگین هر یک از پ دهنده آن است که( نشان1جدول )های داده

تر از های مدیریتي( پایینو شایستگيفکری، توانمندسازهای تعالي زماني )سرمایهسا
های نمونه با . آزمون تي نشان داد بین میانگیناستنوعي نامطلوب متوسط و به حد

شگر در سطح وجود دارد و فرض ادعای پژوه دارمعنيمیانگین فرضي جامعه، تفاوت 
 ود.شپذیرفته مي 05/0خطای 

وضعیت استقالل سازمانی )آزادی علمی، استقالل مالی و استقالل  .2
 ساختاری( دانشگاه کاشان چگونه است؟

 
 (3با میانگین فرضی ) های استقالل سازمانیمؤلفه( مقایسه میانگین هر یک از 2جدول )
 یدارمعنی df t میانگین تعداد متغیر

 000/0 22/16 158 50/3±38/0 159 آزادی علمي
 000/0 -03/4 158 81/2±58/0 159 استقالل مالي

 001/0 23/3 158 10/3±37/0 159 ساختاری

 000/0 77/5 158 13/3±30/0 159 استقالل دانشگاهي

 
از حد آزادی علمي باالتر میانگین  دهنده آن است که( نشان2جدول )های داده

تاری باالتر از حد متوسط تر از حد متوسط و استقالل ساخمتوسط، استقالل مالي پایین
ه کاشان باالتر از حد متوسط وضعیت استقالل دانشگاهي دانشگا ،کلي طوربه. اما است
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های نمونه با . آزمون تي نشان داد بین میانگیننوعي در وضعیت مطلوب بودو به

شگر در سطح وجود دارد و فرض ادعای پژوه دارمعنيمیانگین فرضي جامعه، تفاوت 
 شود.پذیرفته مي 05/0خطای 

وری، نوآوری و چابکی )بهره ی استقالل سازمانیوضعیت پسایندها .3
 سازمانی( در دانشگاه کاشان چگونه است؟

 
 (3( مقایسه میانگین پسایندهای سازمانی با میانگین فرضی )3جدول )

 یدارمعنی df t میانگین تعداد متغیر

 000/0 -48/12 158 56/2±43/0 159 بهره وری

 013/0 -5/2 158 85/2±74/0 159 آورینو

 000/0 -65/3 158 82/2±60/0 159 چابکي

 000/0 -66/6 158 74/2±47/0 159 پسایند

 

ر یک از پسایندهای میانگین ه دهنده آن است که( نشان3جدول )های داده

نوعي متوسط و به تر از حد، نوآوری و چابکي سازماني( پایینوریسازماني )بهره

های نمونه با میانگین فرضي جامعه، . آزمون تي نشان داد بین میانگیناستوب نامطل

پذیرفته  05/0ای وجود دارد و فرض ادعای پژوهشگر در سطح خط دارمعنيتفاوت 

 شود.مي

  ؟دارند تأثیرتا چه اندازه پیشایندها بر استقالل سازمانی دانشگاه،  .4

 
 بر استقالل سازمانی پیشایندها  تأثیرستگی بهمضریب  (4)جدول 

 

 

 
 

 Sig رابطه متغیرها
 000/0 38/0 شایستگي مدیریتي و استفالل 

 000/0 36/0 توانمندسازها و استقالل 

 000/0 33/0 فکری و استقالل سرمایه
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، فکریایندها )سرمایههمه پیش دهنده آن است کهنشان ضریب همبستگي

مثبت و  تأثیر دانشگاهي( بر استقالل های مدیریتيتوانمندسازهای تعالي و شایستگي
و ي، توانمندسازها های مدیریتهرچه وضعیت شایستگي ،. به عبارتيدارد دارمعني

ن میزان استقالل سازماني تقویت شود و بهبود یابد به هما هادانشگاهفکری در سرمایه
 د.شونیز بیشتر مي هادانشگاه

 ؟دارند تأثیردها، . تا چه اندازه استقالل سازمانی بر پساین5
 

 همیستگی رابطه استقالل سازمانی با پسایندهای سازمانیضریب  (5)جدول 

 

 

 
 

استقالل سازماني بر همه  دهنده آن است کهضریب همبستگي پیرسون نشان
هرچه استقالل سازماني  ،يدارد. به عبارت دارمعنيمثبت و  تأثیرپسایندهای سازماني 

نیز بیشتر  هادانشگاهوری در وری و نوآبیشتر شود میزان چابکي، بهره هادانشگاه
 د.شويم

 ( تحلیل مسیر پیشایندها و پسایندهای استقالل سازمانی2شکل )

 Sig رابطه متغیرها
 000/0 38/0 الل و چابکي سازمانياستق

 000/0 36/0 وریاستقالل و بهره
 000/0 49/0 استقالل و نوآوری
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 ل مسیر متغیرها( تحلی6جدول )

Chi-
Square 

Df IFI GFI CFI NFI RMSEA 

041/77 22 91/0 91/0 91/0 92/0 087/0 

 
( RMSEA. شاخص خطای تقریب )استبرازش مناسب الگو  دهندهنشان ،نتایج

=  087/0تر باشد برازندگي الگو بیشتر است و در اینجا )هر چه به صفر نزدیک
RMSEA)، 92/0بونت )-بنتلر برازش هنجار شدهشاخص . به صفر نزدیک است =

NFI( شاخص برازش تطبیقي ،)91/0 =CFI( و شاخص برازش افزایشي )91/0 =
IFI بابیشتر باشند نشانگر برازش مناسب الگو هستند.  90/0( نیز در صورتي که از 

شایستگي  مؤلفه، استقالل دانشگاهي در پیشایندهای که شدتحلیل عاملي مشخص 
و در  83/0استقالل ساختاری با  مؤلفه، در استقالل دانشگاهي، 82/0با  مدیریتي

دارای بیشترین بار  93/0نوآوری سازماني با  مؤلفه، استقالل دانشگاهيپسایندهای 
پیشایندها روی استقالل سازماني و استقالل سازماني طبق مدل، عاملي و وزن بودند. 

  دارند. دارمعنيمثبت و  تأثیرروی پسایندها 
 
 گیریحث و نتیجهب

فکری،  رمایه)س دانشگاهياستقالل ها نشان داد میانگین هر یک از پیشایندهای یافته
در نوعي و به تر از حد متوسطهای مدیریتي( پایینو شایستگي توانمندسازهای تعالي

گیری و حل تصمیم ،دهد روحیه کار تیمي. این نشان مياستنامطلوب وضعیت نسبتاً 
با  رانیمد، میزان ارتباط و همکاری گیردانجام ميگروهي  صورتبه  ، کمترمسائل

ای و ، تعهد اخالقي، تعهد حرفهاستمحدود نسبتاً و صنعت، نمایندگان جامعه 
های ها وجود دارد، مدیران از ایدهنسبتاً ضعیفي به وظایف و مسئولیتکاری وجدان

منظور ارائه شده به هایموزشآکنند، ، استقبال چنداني نميهیئت علميجدید اعضای 
ساختار و فرهنگ ، متناسب با نیازهای آنها نیست، هیئت علمي اعضای توانمندسازی

کامل  آگاهي خود همه وظایفاز  هیئت علمياعضای نیست و باز و حمایتي  ،دانشگاه
های ( شایستگي1392شاهد )محمدی بني و ، نصیری ولیکزمینهدر همین  دارند.ن

بر خالف نتیجه از حد متوسط و  ترپاییننان دانشگاه آزاد همدان را مدیریتي کارک
فکری کارکنان دانشگاه  ( میانگین سرمایه1394و همکاران )رحیمي حاضر،  پژوهش

علوم پزشکي ایالم فکری کارکنان دانشگاه  سرمایه( 1397میری )، ایدی و سادهکاشان



 21 ها...ضعیت پیشایندها و پسایندهای استقالل سازمانی در دانشگاهبررسی و

 
دیریتي کارکنان دانشگاه تربیت های م( شایستگي1389زاده و همکاران )و خانعلي

 دند.کررا باالتر از حد متوسط ارزیابي مدرس 
تر از از حد متوسط، استقالل مالي پاییننتایج، میانگین آزادی علمي باالتر  بر اساس

طور کلي وضعیت حد متوسط و استقالل ساختاری باالتر از حد متوسط بود. اما به
نسبتًا نوعي در وضعیت تر از حد متوسط و بهاستقالل دانشگاهي دانشگاه کاشان باال

ت علمي در ئدهد که در بعد آزادی علمي، اعضای هیمطلوب بود. این نتایج نشان مي
ند، هست برخوردارالزم نسبي و تدریس، اداره کالس و مباحث علمي از آزادی علمي 

دی آزادی درسي، تا حدود زیارای موارد مربوط به تدوین برنامهگیری و اجدر تصمیم
پردازی توانند نیروهای توانمندی در زمینه نظریهمي هادانشگاهعمل وجود دارد و 

 به هادانشگاهذکر است که  شایانالبته . پردازی را گسترش دهندنظریه و تربیت کنند

دموکراتیک و  یساختار از آن هایمأموریت و هافده و علمي ترکیب و بافت دلیل
ملي،  جامعه هایآرمان با دانشگاه هایمأموریت انطباق میزان و ندبرخوردار ارگانیک
 و هااولویت و هاهدف تعیین نظر از دانشگاه استقالل و علمي آزادی مستلزم

 علمي استقالل نیازمند است نهادی دانشگاه، . بنابراین،آنهاست به برای نیل ریزیبرنامه

 دانشجویان، پژوهشگران، استادان، آن در که علمي هایاز آزادی برخوردار و سازماني و

اقدام  اجتماعي تعهدات تعمیق و و دانش اندیشه تولید به کارکنان بتوانند و کارشناسان
 .کنند

متنوع  هادانشگاهمین منابع مالي است که تأدر بعد استقالل مالي، نتایج بیانگر این 
های نوین ارگیری نظامکه در ب هادانشگاهست، و به بودجه صرفًا دولتي وابسته ابوده ن

از اختیارات نسبي در  هادانشگاهبرخوردارند،  محدودیمالي و اداری از استقالل 
در  هادانشگاه و ی از درآمدهای اختصاصي برخوردارندمدیریت و بهره بردار

گیری و اجرای موارد مربوط به تخصیص و توزیع درآمدها، آزادی عمل نسبي تصمیم
 عالي، مؤسسات آموزش سایر و صنعت و دانشگاه ت نداشتنمشارک و ارتباط. دندار

در نکردن  شرکت همچنین و دانشگاه از خارج هایظرفیت از نکردن برداریبهره
 بودجه به و نداشته استقالل مالي نظر از هادانشگاه سودآور، باعث شده هایپروژه

 دخالت باشد مترک دانشگاه مالي استقالل هرچه .داشته باشند زیادی وابستگي دولتي

 باز خود اصلي رسالت از دانشگاه شودمي باعث که شده بیشتر دانشگاه امور در دولت

 .بدهد دست از پویا و مستقل ینهاد عنوانبه را خود استقالل و بماند
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ها، تعیین گیریدر تصمیم هادانشگاهدهد تاری، نتایج نشان ميدر بعد استقالل ساخ

در ، ت علميضای هیئگزینش اعدر جذب و ، هاستها و سیاموریتأ، مهاهدف
گیری و اجرای موارد مربوط به تعیین ها و روش اداره امور، در تصمیمگیریتصمیم

گیری و اجرای موارد مربوط به نیروی ت امنا(، در تصمیمئت مدیره )هیئمدیر و هی
گیری و ت علمي و کارمندان(، در تصمیمئانساني )معیارهای استخدام و اخراج هی

اجرای موارد مربوط به تعیین و استقرار نظام ارزیابي عملکرد، آزادی عمل نسبي 
استقالل دانشگاهي ( 1398افشاني و صالحي )گلحاضر،  پژوهش همسو باد. ندار

را باالتر از حد متوسط  سالمت ی علوم پزشکي کالن منطقه یک آمایشيهادانشگاه
( 1396، آقاتبار رودباری و همکاران )وهشاین پژدند. بر خالف نتایج ارزیابي کر

و دانشگاه علوم پزشکي بابل و  وضعیت استقالل سازماني دانشگاه صنعتي نوشیرواني
(، وضعیت استقالل سازماني دانشگاه ارومیه را نامطلوب 1395میالني و همکاران )

ر پژوهش خود نشان داد که ( د1388ذاکرصالحي )همچنین  دند.کرارزیابي 
ی و ساز، تمایل بیشتری به تمرکز، یکسانتأسیسی مناطق محروم یا تازههادانشگاه

افته، گرایش یی بزرگ و توسعههادانشگاهو  هادانشگاههای سنتي بر استمرار نظارت
 های استقالل دانشگاهي دارند. مؤلفهبیشتری به کسب 

، نوآوری وریهسازماني )بهرنتایج نشان داد میانگین هر یک از پسایندهای استقالل 
. نتایج بیانگر استنامطلوب نسبتاً نوعي و به تر از حد متوسطو چابکي سازماني( پایین

انطباق کمي دارد، میزان  ي،طیمح راتییدانشگاه با تغ هایهدفاین است که 
ها در دانشگاه، بیش از حد متعارف است، میزان رضایت دانشجویان و جامعه جابجایي

نسبتًا سطح  یافزارو نرم یافزارسخت نظردانشگاه از پایین است،  از دانشگاه، نسبتاً 
سرعت انجام ها و نحوه ارائه خدمات در دانشگاه بهستمیس رییتغ، دارد يمناسبنا
، داردنخود  يو خارج يداخل طیبا مح يدانشگاه تعامل سازنده و اثربخش، ردیگيمن

در انجام دادن و دانشگاه  شوديمن تیریمد يخوبشده در دانشگاه به جادیا راتییتغ
باقری کراچي  زمینه،در همین  د.کنميها و نظریات جدید، کمتر استقبال امور از طرح

های سازمان مؤلفهی دولتي استان فارس با هادانشگاهمیزان انطباق ( 1393) همکارانو 
علیزاده محمدرحیمي و  این پژوهش،متوسط و بر خالف نتایج کمتر از را  چابک

زاده و ، ایرانهای سازمان چابکمؤلفهبا  المصطفي قم میزان انطباق دانشگاه( 1398)
و  وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریزبهره( 1392همکاران )



 23 ها...ضعیت پیشایندها و پسایندهای استقالل سازمانی در دانشگاهبررسی و

 
( نوآوری سازماني کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران را 1396) همکاراناسدی و 

 د.دنکرباالتر از حد متوسط ارزیابي 
ندسازهای تعالي و ایندها )سرمایه فکری، توانمهمه پیشنتایج نشان داد 

 ،. به عبارتيدندار دارمعنيمثبت و  تأثیرهای مدیریتي( بر استقالل سازماني شایستگي
فکری در ي، توانمندسازهای تعالي و سرمایههای مدیریتهرچه وضعیت شایستگي

نیز  هادانشگاهاستقالل سازماني  ،ن میزاناتقویت شود و بهبود یابد به هم هادانشگاه
ها و دریافت به همان نسبت که نگرش (1389) همچنین ذاکرصالحيد. شوبیشتر مي

نیز های عیني شود، زمینهراکز علمي مساعدتر ميها نسبت به توسعه استقالل مذهنیت
 ود دریافتدر پژوهش خنیز ( 1393رزاق مرندی )یابند. بهبود یافته و موانع کاهش مي

 تصمیمات آکادمیکي، قدرت بین از ایران یهادانشگاه اداره در مؤثر عامل ترینمهم که
( در 1398افشاني و صالحي )گل. است اداری مقررات بازار، و مقررات اداری سیاسي،

ی علوم هادانشگاهرهبری بصیر بر استقالل دانشگاهي پژوهش خود نشان دادند 
عنوان یکي از رهبری بصیر بهو  ی دارددارمعنيمثبت و  ثیرتأ ،پزشکي کالن منطقه یک

عوامل مهم در بهبود ارتقای کیفیت اثربخشي آموزشي و استقالل دانشگاهي محسوب 
 .شودمي

مثبت و  تأثیر ،نشان داد استقالل سازماني بر همه پسایندهای سازماني نتایج
بیشتر شود میزان چابکي،  هاگاهدانشهرچه استقالل سازماني  ،يدارد. به عبارت دارمعني
 این پژوهش،نتایج  همسو باد. شونیز بیشتر مي هادانشگاهوری و نوآوری در بهره

 قوانین و مقررات که هایيایالت یهادانشگاه که نددریافت( 2008) و پل کمپکس
. ندهست ورتربهره )آلمان( ی این کشورهادانشگاه دیگر از دارند، آزادتری دانشگاهي

 با کیفیت تنهانه دانشگاه استقالل که( در پژوهش خود نتیجه گرفت 2007قیون )آ
 منابع کارآمدتر از استفادۀ با که آن دانشگاه مربوط است، گرفته در های انجامپژوهش

 دادند( در پژوهشي نشان 2014. وارگیز و مارتین )است همبسته نیز دانشگاه مالي
به ارتقای  ،رکت به سوی استقالل دانشگاهيپس از ح اندونزی ی کشورهادانشگاه

اند و این امر ي و شیوه پذیرش دانشجو دست یافتههای درسرنامهویژه در بکیفیت به
د از جمله ارتقای جایگاه موجب ارتقای کیفیت علمي و کسب دستاوردهای جدی

( در 1395اسدی ) .است المللي شدهبین بندیرتبههای ی این کشور در نظامهادانشگاه
تایمز  بندیرتبهدر رتبه  سازماني دانشگاه و ارتقایبین استقالل  خود دریافت پژوهش

 به بیشتر توجه نشان دادنیز ( 1390) کریمیان. داری وجود داردبطه مثبت و معنيرا
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 ساززمینه مالي، و اداری استقالل در هم و علمي آزادی در بعد هم هادانشگاه استقالل

کوری همچنین است.  دانشگاهي مدیریت در اسخگویي بیشترپ و پذیریمسئولیت
یي همراه شود، پاسخگواستقالل با احساس مسئولیت و که هرگاه ( دریافت 2016)

 د.منجر خواهد ش هادانشگاهدر به برتری در مدیریت علمي، حکومتي و مالي  الزاماً
مین أتي، تهستند که بخش دولکشورهای پیشرفته مایل  بیشترذکر است که  شایان

ی این کشورها از هادانشگاهبگیرد و البته های مربوط به آموزش عالي را برعهده هزینه
، هادانشگاهپس، این باور که الزمۀ استقالل  بیشترین استقالل سازماني نیز برخوردارند.

 از بسیاری در. هاست، الزاماً درست نیستشدن آنها از تأمین مالي دولت مستقل
 امور در ست،هادانشگاه بودجۀ اصلي کنندۀ تأمین ،دولت با وجود اینکه دنیا کشورهای

 حضور کشورها، این در. دارد بسیار محدود دخالتي یا کندنمي دخالت آنها سازماني
 تأمین در هادانشگاه مشوق و دارد جنبۀ نظارتي بیشتر ،عالي آموزش در دولت
 کیفیت تضمین و عالي وزشآم به دسترسي در عدالت جامعه، ایتوسعه هایهدف

 (.2017، 1)روشن است دانشگاهي خدمات
 کیفیت بهبود ترین عواملمهماز  دانشگاهي استقالل که توان گفتمي ،کلي طوربه

 برطرف دانشگاه برای .است هادانشگاهسازماني وری، نوآوری و چابکي ، بهرهدروني

 برای ،دیگر سوی از و ننفعاذی و تحول جامعه حال در تقاضاهای و نیازها دنکر

 سازماني استقالل از برخورداری نیازمند ،های خودموریتأم و هارسالت دنکر محقق

 تا شد خواهدمنجر  سسات آموزش عاليؤم و هادانشگاه کارآمدی به امر این. است

 به و کنند استفاده نحو بهترین به مالي، منابع جمله از خود منابع تمامي از بتوانند

 رویکرد با ارتباط در مخصوصاً  دانشگاه استقالل ،طرفي از. یابند دست خود هایهدف

 بودجه با ترکیب در مالي هایشیوه وداخلي  گیریتصمیم انساني، نیروی علمي،

 و کمیت و داشته بهتر شایستگي با التحصیالنيفارغ تا سازدمي قادر را دانشگاه مناسب،
 بهبود و دانشگاهي هایپژوهش خروجي. دنده ارتقا را يپژوهش هایخروجي کیفیت

در همه  نوآوری و وریبهره موجب خود، نوبهبه نیز تحصیالنالفارغ هایشایستگي
 د. شومي ابعاد

طلوب استقالل باید با تشخیص فاصلۀ بین وضعیت موجود و م هادانشگاهامروزه 
از تماميِ منابع  بردن یزی صحیح و بهرهرموجود، با برنامههای دانشگاهي و درک خأل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Roshan 
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روز آموزش عالي، استقالل دانشگاهي را و امکانات، ضمن سازگاری با الزاماِت به

های باالتر رتبه ،یيهادانشگاهگرفته،  انجام هایپژوهشبراساس نتایج ا ؛ زیرکنندتجربه 
 با توجه ،. بر همین اساسوری بیشتری دارند که از استقالل کافي برخوردارندو بهره

استقالل دانشگاهي ، به منظور رسیدن به یک وضعیت مطلوب در پژوهشایج به نت
 :شودمي های زیر ارائهپیشنهاد

گیری و حل مسائل به شکل گروهي در دانشگاه تقویت تصمیم ،روحیه کار تیمي-
شتر شود، تعهد و صنعت، بیبا نمایندگان جامعه  رانیمد، میزان ارتباط و همکاری شود

از ها بیشتر شود، مدیران کاری به وظایف و مسئولیتو وجدانای اخالقي، تعهد حرفه
 اعضای ارائه شده به هایآموزش، کننداستفاده  هیئت علميهای جدید اعضای ایده

شود و ساختار و فرهنگ دانشگاه باز و حمایتي ، متناسب با نیازها باشد، هیئت علمي
 سازی در همه امور دانشگاه باشد.شفاف
 چراکه ؛کنند توجه آنان و توانمندی شایستگي به مدیران، جذب در هادانشگاه-

ای حرفه و باید مدیران شایسته هادانشگاه دانشگاهي، ایجاد استقالل و حفظ برای
های فکری موجود در از سرمایهدر کنار توانمندسازهای تعالي تا بتوانند  باشند داشته

 .کنندنحو استفاده بهترین دانشگاه به 
شود به اعضای پیشنهاد مي ،و در بعد آزادی علمي ینه استقالل سازمانيدر زم-

گیری در تصمیم هادانشگاهتدریس، اداره کالس و مباحث علمي و به  در هیئت علمي
درسي، آزادی عمل دهند. در بعد استقالل مالي، رای موارد مربوط به تدوین برنامهو اج

برداری در مدیریت و بهره ،وین مالي و اداریهای نکارگیری نظامه در ب هادانشگاهبه 
اجرای موارد مربوط به تخصیص و  گیری ومدهای اختصاصي و در تصمیماز درآ

در  هادانشگاه بهدر بعد استقالل ساختاری،  کافي دهند.استقالل توزیع درآمدها 
، در جذب و گزینش اعضای هاها و سیاستموریتؤ، مهاها، تعیین هدفگیریتصمیم

مدیره تئوارد مربوط به تعیین مدیر و هیگیری و اجرای م، در تصمیمهیئت علمي
)معیارهای  گیری و اجرای موارد مربوط به نیروی انسانيت امنا(، در تصمیمئ)هی

گیری و اجرای موارد مربوط و در تصمیمو کارمندان(  هیئت علمياستخدام و اخراج 
 و اختیار کافي دهند. د، آزادی عملبه تعیین و استقرار نظام ارزیابي عملکر

در  هادانشگاهعه تطبیقي میزان استقالل د به مطالشویشنهاد ميبه پژوهشگران پ-
 .اقدام کنندکشورهای مختلف 



 نامة آموزش عالی 26

 
ی وابسته به وزارت علوم، وزرات هادانشگاهحقق استقالل دانشگاهي در میزان ت-

 .شود ایسهقبررسي و م ،و غیره بهداشت، وزارت کار و رفاه اجتماعي
 

 هامحدودیت
 دهيخودگزارش یهاپرسشنامه از صرف استفاده پژوهش این هایمحدودیت جمله از

 ت علمي دانشگاهاعضای هیئ به نمونه پژوهش شدن محدود متغیرها، برای ارزیابي
نشان  برای همبستگي طرح از و استفاده هاداده مقطعي آوریگردکاشان و بررسي، 

متغیرها،  بین شده داده نشان رابطه شدن مشخصبود. زیرا  رهامتغی بین رابطه دادن
علمي به  تئمحدودیت دسترسي به همه اعضای هی دارد. طولي مطالعات به احتیاج

اعضای  سویتلقي کردن بحث استقالل دانشگاه از  سیاسي و زیادکاری  دلیل مشغله
 بود. های دیگرمحدودیتاز ، علمي تئهی
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 منابع
سازی لليالمل دانشگاهي در بین(. جایگاه تمرکز گرایي و استقال1395اسدی، محمد )

 کنگره ملي آموزش عالي ایران.نظام آموزش عالي ایران، 
ی هادانشگاه بندیرتبهنقش عوامل استقالل دانشگاهي در (. 1395اسدی، محمد )

 .49-31 ،(36)9 مجله نامه آموزش عالي، .اروپایي
(. مطالعه 1396حیدری، ناهید ) ؛فالح، اسماعیل ؛اسدی، صدیقه؛ درگاهي، حسین

عمومي دانشگاه  هایری سازماني در کارکنان بیمارستانرابطه بین خالقیت و نوآو
 .587-578 ،(5)11، مجله پیاورد سالمت علوم پزشکي تهران.

 ،یوسفي سعیدآبادی ؛خدیجه ،بریماني ؛طاهره ،آقامیرزایي ؛جمیله ،آقاتبار رودباری
 دیدگاه خبرگان دانشگاهي بررسي شکاف استقالل دانشگاهي از (.1396) رضا

راهبردهای مجله  .ي(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکي بابل و صنعتي نوشیروان)
 . 344-334 ،(5)10 ،آموزش در علوم پزشکي

فکری در دانشگاه (. ارزیابي وضعیت سرمایه1397ه )میری، ظریفایدی، محمد؛ ساده
 . 180-172 ف(5)26مجله دانشگاه علوم پزشکي ایالم،  .علوم پزشکي ایالم

رابطه بین (. 1392زاده، سلیمان؛ زمستاني، قادر؛ پاکدل، مهدی؛ بابایي، صادق )ایران
 .وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریزسالمت سازماني و بهره
 .71-49 (،24)7، مجله مدیریت بهره وری

 ،مهرگان ؛حمید ،رحیمیان ؛احمد ،آقازاده ،عباس ،پورعباس ؛امین ،باقری کراچي
 مجله .هادانشگاههای چابکي سازماني در مؤلفهمیزان کاربست (. 1393)محمدرضا 

 .31-25، (1)7، راهبردهای آموزش در علوم پزشکي
 پذیریگویي و انعطافازماني: سرعت پاسخسچابکي(. 1390جلودار ابراهیمیان، یاسر )

 .34-13 ف(39)8، توسعه انساني پلیس .يسازمان
رابطه (. 1389اصغر؛ مشبکي، اصغر )زاده، رقیه؛ کردنائیج، اسداهلل؛ فاني، عليخانعلي

نامه پژوهش .دانشگاه تربیت مدرس دربین توانمندسازی و یادگیری سازماني 
 .45-20 ،(3)2 مدیریت تحول،

ای اساسي استقالل دانشگاهي در ه(. تأملي بر ابعاد و چالش1396) خلیلي، ابراهیم
 ،سومین همایش ملي آموزش عالي دانشگاه شهید بهشتي تهرانآموزش عالي. 

1(1،) 1-8. 
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ی مستعد، از بودجه کشور؛ هادانشگاه(. استقالل مالي 1377دورعلي، محمد )

اولین کنگره بین المللي و چهارمین کنگره های علمي. گیری بهینه از سرمایهبهره
 .244 -236 ،های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه مليمکاریسراسری ه

در  هادانشگاه. بررسي ابعاد حقوقي و مدیریتي استقالل (1388) غالمرضا ذاکرصالحي،
تدوین راهکارهای اجرایي  قانون برنامه چهارم توسعه( و 49ایران )موضوع ماده 

 .106-79 ،(53) ،ریزی در آموزش عاليفصلنامه پژوهش و برنامه تحقق آن.
(. بررسي دیدگاه مدیران مراکز علمي کشور در زمینه 1389ذاکرصالحي، غالمرضا )

 .59-33 ،(1)3 ،فصلنامه انجمن آموزش عالي ایراناستقالل دانشگاهي در ایران. 
انوني استقالل دانشگاهي در های ق(. مطالعه ظرفیت1392ذاکرصالحي، غالمرضا )

 .55-23 ،(4)5 ،رانآموزش عالي ای مجله .ایران
 هوش تأثیر میزان بررسي (.1388) طوبي دالرام، ؛سعید مرتضوی،؛ فریبرز نیا،مرحی

 . 75-61 (،18)6 ،فردا مدیریت .عملکرد بر فرهنگي
فکری و فرایندهای سرمایه(. 1394رحیمي، حمید؛ اطهری، زینب؛ افالکیان، ندا )

فصلنامه  .انشگاه کاشانمدیریت دانش در سازمان کوانتومي: بررسي موردی د
 .119-99 ،(4)21، ریزی در آموزش عاليپژوهش و برنامه

ذیری دانشگاه پانطباقمیزان بررسي (. 1398رحیمي، حمید؛ محمدعلیزاده، مجتبي )
فصلنامه مدیریت  .های سازمان یادگیرنده، چابک وکوآنتوميهالمصطفي قم با مؤلف

 .193-167 ،(4)2، راهبردی دانش سازماني
ی دولتي وابسته به وزارت هادانشگاه( استقالل نهادی 1392) زاق مرندی، هادیر

 .163-137 ،(4)5 ،آموزش عالي ایران مجله .علوم، تحقیقات و فناوری
ی دولتي ایران: هادانشگاهاستقالل نهادی اثربخش  (.1393هادی ) مرندی، رزاق

ریزی در آموزش مهفصلنامه پژوهش و برنا .ضای جهاني شدهضرورت پویایي در ف
 .28-1 (،4)2 ،عالي

 فرهنگي هایسازمان در مدیران شایستگي مدل (. طراحي1393متین، حسن ) زارعي
 .36-19 ،(8)2 ،دولتي هایسازمان مدیریت فصلنامه .کشور

 تعیین در شغل تحلیل و ارزیابي کانون (. کاربرد1391عریضي، حمیدرضا )
 .98-85 ،(1)7 ،صرمعا روانشناسي مدیریتي، هایشایستگي
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های توسعه آموزش عالي با تمرکز بر (. تحلیل محتوای برنامه1394مد )الهي، احفتح

فصلنامه سیاست علم و  .و کارکردی استقالل نظام دانشگاهيتغییرات ساختاری 
 .45-27(: 1)7 ،فناوری

 دو موردی مطالعه) رقابتي مزیت ایجاد در فکریسرمایه نقش (.1387لي، بهروز )قلیچ
 .124-109، (32)11 ،رفتار دانشور دوماهنامه .(ایراني خودروساز شرکت

 با تعالي توانمندسازهای و سازماني فرهنگ بین رابطه(. 1393) فاطمه جعفری، کریمي
-153 ،(1)29 ،بیمه پژوهشنامه .بیمه صنعت کارکنان عاطفي تعهد نقش بر تأکید
179. 

و پاسخگویي، ضرورت استقالل و آزادی  (. مدیریت دانشگاهي1390کریمیان، زهرا )
 ،مجله ایراني آموزش در علوم پزشکي .علمي از دیدگاه اعضای هیئت علمي

11(8،) 855-863. 
صیر رهبری ب تأثیرارائه مدلي جهت تبیین (. 1398افشاني، علي؛ صالحي، محمد )گل

مت ی علوم پزشکي کالن منطقه یک آمایشي سالهادانشگاهبر استقالل دانشگاهي 
 .129-114 ،(1)28، مجله طب و تزکیه .کشور

استقالل دانشگاه و رابطه آن (. 1395زاده، ابوالفضل )میالني، امید؛ حسني، محمد؛ قاسم
مجله  .با پاسخگویي و تضمین کیفیت خدمات دانشگاه در سیستم آموزش عالي

 .167-147 (،7)2، های رهبری و مدیریت آموزشيپژوهش

ابطه بین (. بررسي ر1392رالسادات؛ محمدی شاهد، الهام )بني، فخنصیری ولیک
های سازمان یاددهنده با اثربخشي مدیریت سازمان در مؤلفهشایستگي مدیران و 
 .60-33 (،1)2، هامجله مدیریت بر آموزش سازمان .دانشگاه آزاد همدان
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