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Background and Aims: Achieving the desirable academic independence, 

requires the creation of appropriate structures and programs. This study has conducted 

with the aim of investigating the academic independence gap, from the Noshirvani and 

Medical Sciences University experts’ viewpoint. 

Methods: This study is descriptive-survey. The statistical population consisted of 

50 experts of two Noshirvani and Medical Sciences University. In order to collect data, 

two researcher- made questionnaire (current and desirable situation of academic 

independence) were used. To analyze the data, Wilcoxon test was used by means of 

software Spss18. 

Results: There are gaps in all aspects of academic independence in both 

Universities. In Noshirvani University, the maximum to minimum gap is related to the 

staff, actual, organizational, financial independence, and academic freedom dimensions 

and in Babol Medical Sciences University, it includes organizational, staff, actual, 

financial independence, and academic freedom. Financial and organizational 

independence gap, and academic freedom in Medical Sciences University is rather than 

of Noshirvani University and staff and actual independence gap of the Noshirvani 

University is more than the Medical Sciences University. 

Conclusions: the presence of a gap between the present and desirable status of all 

aspects of academic independence in two universities, indicate the demand of academic 

independence. The tendency to acquire academic independence components in these universities 

and existing gap perception, represents the desire to growth and development. Planning and 

enforcement actions to reduce or eliminate existing gap are the key factors for achieving the 

desired academic independence and, consequently, the development in all fields. 

KeyWords: Financial Independence, actual Independence, Organizational Independence, 

Academic freedom, Staff Independence,gap 
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 دانشگاهی  خبرگان ازدیدگاه دانشگاهی استقالل بررسی شکاف

 نوشیروانی()مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل و صنعتی 

 
 4رضا یوسفی سعید آبادی ، 3بریمانی خدیجه ،2آقامیرزایی محلی طاهره، 1آقاتبار رودباری جمیله

 

 

 ندبیرخانة تحول و نوآوری در آموزش، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرا .1

 بل، ایران گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت و فناوری، دانشگاه علوم و فنون مازندران، با .2

 دانشجویی، دانشکدة بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران  امور واحد .3
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های مناسب است. ایجاد ساختارها و برنامه مطلوب، مستلزم استقالل دانشگاهی به دستیابی زمینه و اهداف:

و دانشگاه علوم  دانشگاه صنعتی نوشیروانی خبرگان بررسی شکاف استقالل دانشگاهی از دیدگاه با هدف پژوهش این

 .فتگر پزشکی بابل انجام

 دو نفر از خبرگان 35 شامل آماری آن جامعة. است پیمایشی –توصیفی نوع از حاضر پژوهش: بررسیروش 

ساخته  محقق پرسشنامة از دو ها،داده به منظور گردآوری است و بابل پزشکی علوم دانشگاه و نوشیروانی صنعتی دانشگاه

 از گیریبهره با ویلکاکسون از آزمون ها،داده تحلیل برای و  شده استفاده (دانشگاهی استقالل مطلوب و موجود وضعیت)

 .است شده بهره برده Spss18 افزارنرم

دانشگاه صنعتی نوشیروانی،  در هر دو دانشگاه، در تمامی ابعادِ استقاللِ دانشگاهی شکاف وجود دارد. در: هایافته

حقیقی، استقالل سازمانی، آزادی علمی و استقالل مالی  شوند به ابعاد استقالل کارکنان، استقاللها مربوط میاین شکاف

و در دانشگاه علوم پزشکی بابل مربوط هستند به استقالل سازمانی، استقالل کارکنان، آزادی علمی، استقالل حقیقی و 

ه از دانشگا دانشگاه علوم پزشکی بیشتر استقالل مالی. شکاف استقالل مالی، استقالل سازمانی و آزادی علمی در

 شود.دیده می نوشیروانی است و شکاف استقالل حقیقی و کارکنان، در دانشگاه  صنعتی نوشیروانی بیشتر
 

این  وجود شکاف بین وضع موجود و مطلوب تمامی ابعاد استقالل دانشگاهی در دو دانشگاه، بیانگر :گیرینتیجه

 هایمؤلفه کسب گرایش به تجوی آن هستند.در جساین دو دانشگاه ای است که است که استقالل دانشگاهی مطالبه

ریزی برای یافتگی است. برنامهتوسعه دهندة تمایل بهها و ادراک خأل موجود، نشاندانشگاهی در این دانشگاه استقالل

 کاهش یا رفع شکاف موجود، تنها راه دستیابی به استقالل دانشگاهی مطلوب است.
 

 

 حقیقی، استقالل سازمانی، آزادی علمی، استقالل کارکنان، شکافاستقالل مالی، استقالل  کلیدی: کلمات

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
  رضا یوسفی سعید آبادی

گروه علوم تربیتی، دانشکده 

علوم انسانی، دانشگاه آزاد 

  می، ساری، ایراناسال

 90099660990 تلفن:

پست الکترونیک:
ruosefi@yahoo.com 

 

 

 مهمقد 

 در بیشتر مواقع آموزش عالی هایمؤسسه استقالل حقیقت

 فرهنگ و گذارقانون اهـداف سـنت، مـوروثی، حاصلِ حقـوق

 فراینـدهای انـواع طریـق از در بستر زمان، و است اجتماعی

 آید.به دست می خاص مقررات اداری و هایگیریتصمیم قـانونی،

است و بر این  خاص یا یک حق فرهنگ استقالل، قدرت، ایـن

 را کشورهای گوناگون ها دردانشگاه استقالل هایویژگی اساس

 .[1]یکسان دانست  تواننمی

 به التزام هایدلیل داشتن ویژگی به دانشگاه

پرسشگری،  و برانگیختنِ روحیة نقادی نوآوری، خواهی،حقیقت

ها، سازندة اندیشه نهاد مرجع است. دانشگاه، منبع قدرت و

 و ایحرفه به سبب خصوصیات هاست وها و دولتانسان

 یکسو از .[2]دارد  عمل های علمی استقاللدر میدان اشتخصصی

 از و کنندمی خود پافشاری استقالل بر علمی جامعه و هادانشگاه

 نیاز متمرکز، ساختار اقتصادی و مشکالت به علت دیگر، سوی

 جذب شود.می بیشتر هر روز دولت مالی هایکمک به هادانشگاه

 در مهم موضوعات از گذاری،و سیاست گیریتصمیم منابع مالی،

 ابزارهای کلیدی از مالی، منابع و هاستاستقالل دانشگاه بحث

 .[3]است  عالی آموزش برای کنترل دولت
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ارزیابی  یک طیف روی توانمی ها رادانشگاه استقالل میزان

یابد؛ می افزایش پذیریاستقالل، مسئولیت اعطای با عموماً کرد.

 و افراد انفعال و انزوا و اختیارات، هامسئولیت نکردن تفویض زیرا

دهد. می کاهش را هاآن گوئیو نیز پاسخ دارد پی در را هاسازمان

 برای اصولی ها سیاستیدانشگاه به اعطای استقالل بنابراین

ثبات در  و ایجاد پذیری، پاسخگوییمسئولیت افزایش

 و تبدیل دانشگاه واقعی استقالل از پاسداری اما هاست.دانشگاه

 عالی وزشنظام آم به جای متمرکز، سازمانی به آن نکردن

 .شودفراهم نمی به آسانی غیرمتمرکز،

 که آیدمستقل به شمار می دانشگاهی متداول، تعاریف در

 از ایگسترده خود بخش داخلی اساسنامة از استفاده با بتواند

 آموزش، ها،اولویت و تعیین گذاریهدف در زمینة را تصمیمات

 یصتخص و جذب اعتبار مدارک، و درسی هایبرنامه پژوهش،

 و کارکنان و علمی استخدام هیأت مختلف، مصارف به منابع

 و سازمانی استقالل .کند اتخاذ دانشجو گزینش همچنین

 شود و مفهوممی مربوط مؤسسه یا نهاد دانشگاه به خودگردانی،

 علمی، یعنی استادان، جامعة اعضاء یا افراد علمی بیشتر به آزادی

آزادانة  انجامِ خواهان دانشجویان مرتبط است که پژوهشگران و

 .[3]هستند   از خارج فشار بدون احساس شانعلمی فعالیت

جامعه،  قبال در دانشگاه امروزی هایاز رسالت بسیاری ایفای

 علمی شدنی خواهد بود؛ آزادیِ و استقالل تکیه بر با فقط

 و اجتماعی اقتصادی، پایدار توسعة هایی چون مشارکت دررسالت

 هایفناوری انتقال یا توسعه و نوآوری پژوهش،طریق  از فرهنگی

بازار  مورد نیازِ و متخصص انسانیِ نیروی تربیت مورد نیاز جامعه،

 فردی و جامعه )توسعة سرمایة انسانی تعالی و توسعه جامعه، کار و

 و تمدن فرهنگ ارتقاء فراگیر(، جامعة یک در عالی آموزش تعمیم

نیز  و فرهنگی. اقتصادی ماعی،اجت سالمت و هاارزش از پاسداری و

 قابلیت اعتماد اجتماعی(، جامعه)التزام برابر در دانشگاه پاسخگویی

استقالل و آزادی  تکیه بر با آن، علمی اعتبار و کیفیت حفظ و

 و علمی هویت فاقد دانشگاهی که دانشگاه به دست خواهد آمد.

 .[3]پاسخگو  نه و باشد مؤثر تواندمی نه مستقل است، فرهنگی

 ایجاد مستلزم مطلوب، استقالل دانشگاهی به دستیابی

 گیریتصمیم اختیار و قدرت روابط در زمینة مناسب ساختارهای

 اختیار تفویض و هاآن پیرامون و محیط دانشگاهی هاینظام بین

 و اهداف تعیین با مرتبط امور درزمینة ها،دانشگاه به گیریتصمیم

 نیز امری چنین نتیجة هاست.آن هب دستیابی و چگونگی هااولویت

استقالل  قالب در دانشگاهی استقالل و پیداییِ کارکردهای بروز

حقیقی و  استقالل مالی، استقالل کارکنان، استقالل سازمانی،

 .استقالل آزادی علمی است

بیشتر کشورهای پیشرفته مایلند که بخش دولتی، تأمین 

ده بگیرد و البته های مربوط به آموزش عالی را بر عههزینه

های این دست کشورها از بیشترین استقالل سازمانی نیز دانشگاه

ها، مستقل برخوردارند. پس، این باور که الزمة استقالل دانشگاه

 در هاست، الزاماً درست نیست.ها از تأمین مالی دولتشدن آن

 اصلی کنندةتأمین دولت با وجود اینکه دنیا کشورهای از بسیاری

 یا کندنمی دخالت هاآن سازمانی امور در هاست،دانشگاه بودجة

 در دولت حضور کشورها، این در دارد. بسیار محدود دخالتی

 در هادانشگاه مشوق و دارد جنبة نظارتی بیشتر عالی آموزش

 آموزش به دسترسی در عدالت جامعه، ایتوسعه اهداف تأمین

 .[3]است دانشگاهی خدمات کیفیت تضمین و عالی

 تا اندشده بر آن هادولت چندین دلیل به اخیر هایدهه در

ببخشند؛ از جملة این دالیل یکی  بیشتری استقالل هادانشگاه به

 بیشتر آموزش عالی برای تقاضا رشد چه هر این است که

 و یابد(می تداوم اقتصادِ دانش چارچوب در تقاضا این شود)کهمی

 شوند،می ترآگاه اقتصادی عةتوس ارتقای در نقش خود به هادولت

 طوربه آموزش عالی هاینظام اثربخش ادارة از مطمئن شدن

 دلیل به های آموزش عالینظام همچنین،. یابدمی اهمیت فزاینده

 ترپیچیده حال در دولتی و خصوصی مؤسسات شمار افزایش

 شدن روشن حال در نیز نکته این آنموازات  به و هستند شدن

 هر هایفعالیت شیوة ةدربار حکمران بهترین هادولت که است

 بتوانند دولت کارمندان ممکن نیست که  .نیستند دانشگاه

 ایگونهبه دور راه از را دانشگاهی جوامعة پیچید بسیار مدیریت

 واگذار مؤسسات خود به باید وظیفه این و دهند انجام اثربخش

 کامل ترلکن قدیمی مدل که . اکنون دیگر آشکار شده استشود

 است ناپایدار درازمدت در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سوی از

 ؛هاستمدل سایر با شدن جایگزین حال در جهان سراسر در و

ز، متمرکة گسترد دخالت در کشورهای دیگر به جای یعنی

بدهند و در عوض  های به دانشگاهبیشتر استقاللکوشند تا می

ها دانشگاه عملکرد بررسیِ و ظارتن ترپیچیده هایبیشتر بر شیوه

 .[1]تکیه کنند 

 آموزش مؤسسات میالدی، نوزدهم سدة میانة از ،ایران در

زِ نیا مورد انسانیِ نیروی تربیت منظور به و غربی سبک به عالی

 نگاه نوع .شدند تأسیس خدماتی و کشاورزی صنعتی، هایِبخش

 و دولتی کراسیبورو از بخشی عنوانبه مؤسسات، این به اجتماعی

 بوده ابزاری ینگاه همواره ،هاآن به واگذارشده نقش راستای در

 و عوامل مجموعه پیداییِ با اکنون که رسدمی نظر به اما ،است

 است تغییر حال در هادانشگاه به اجتماعی نگاه نوع جدید، شرایط

 استقالل و اختیارات در این تغییر نگاه، با متناسب است الزم و

کشور  علمی جامع نقشة در .[7]رخ دهد  تغییراتی نیز هاهدانشگا
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 هایبیشتر در شیوه اختیارات و اعطای علمی استقالل بر نیز،

 .شده است تأکید انسانی جذب نیروی و ریزیبرنامه مدیریت و

 دولت، نفتی بودجة به هادانشگاه مالی منابع شدن منحصر

ه همین سبب، با ب. هاستآن آزادی و استقالل آفت ترینبزرگ

ها را تأمین ها متعهدند که منابع مالی دانشگاهوجود آنکه دولت

ها کنند یا حمایت مالی الزم از آنها را برعهده بگیرند، دانشگاه

 متغیرهای برابر در پذیریخود باید برای رها شدن از آسیب

بیشتری ببخشند و  تنوع خود اعتباری منابع به سیاسی، ناپایدار

مک بخش دولتی چشم ندوزند تا نیاز آنها به این بخش فقط به ک

 کاهش یابد.

های گوناگونی در زمینة ابعاد استقالل تاکنون پژوهش

دانشگاهی در داخل و خارج کشور انجام گرفته است که در اینجا 

 شود:ها اشاره میبه بعضی از آن

 و استقالل وضعیت بررسی ای که دربارةدر پی مطالعه

 مربوط هایگویه نجام گرفته، روشن شده است کهعلمی ا آزادی

 علمی هیئت  نگرش اعضای و میانگین کمترین علمی آزادی به

بیشترین  هادانشگاه مالی و اداری استقالل دربارة مشکالت

های پژوهش یافته .[8]اند داده اختصاص را به خود میانگین

 عالی با توسعة آموزش هایدر زمینة برنامه الهی و همکارانفتح

تغییرات ساختاری و کارکردی استقالل نظام دانشگاهی،  بر تمرکز

نگرش  و گیریجهت مجردگویای این واقعیت است که که به

 ها از الگویِدانشگاه کشور، گذارانمسئوالن و سیاست ریزان،برنامه

 یا هومبولتی بازارمحوری الگویِ سمتِ به گرادولت حکمرانیِ

 مرتبط هایمقوله به توجه ان اندازه نیز میزانهم به اند وگراییده

های توسعه در متن برنامه دانشگاهی استقالل کارکردی ابعاد با

استقالل »ای که با عنواندر مطالعه .[3]شده است نیز بیشتر

ها در انجام گرفت، روشن شد که دانشگاه« دانشگاه در آینده

برابر تحوالت و صورت برخورداری از استقالل و آزادی بیشتر، در 

های گوتر خواهند بود. آینده از آنِ دانشگاههای آینده پاسخچالش

ای متنوع خواهد بود که پذیر و مستقل، با منابع بودجهمسئولیت

ای شوند و آینده به نظام آموزش عالیبا نظارت صحیح اداره می

های جامعه باشد؛ نیازمند است که پاسخگوی انتظارات و خواسته

در آن آزادی علمی، استقالل نهادیِ دانشگاه و لزوم  که نظامی

پذیریِ مراکزِ آموزش عالی در قبال جامعه اهمیت مسئولیت

 .[15]خواهد داشت

 ابعاد های پژوهش ذاکر صالحی با عنوان بررسییافته

 که داد ایران، نشان در هادانشگاه استقالل مدیریتی و حقوقی

 به گرایش زیادتری تأسیس و تازه محروم مناطق هایدانشگاه

همچنین . دارند سنتی هاینظارت تداوم و سازییکسان تمرکز،

 کسب به بیشتری گرایش یافتهتوسعه و بزرگ هایدانشگاه

 .[11[دارند دانشگاهی استقالل هایمؤلفه

Brubacher (1377بر آن است ) از گیریبهره برای که 

 تر آن است کهآموزش عالی، منطقی هایفعالیت در استقالل

درونی اعمال  کنترل خود علمی هایبرنامه اجرای در هادانشگاه

نسبت به  افراد ترینآگاه علمیهیأت اعضای کهازآنجایی. کنند

 در امر افراد ترینمناسب هستند، آموزش عالی متن و محتوای

 این در اندیشیدن شیوة و درسی ریزیبرای برنامه گیریتصمیم

 .[12 [آیندبه شمار می زمینه

 آموزش در یادگیری نتایجِ ارزیابی در شدهمطرح هایپرسش

 در نهادی مؤسساتی و آزادیِ استقاللِ بالقوة تأثیر به اشاره عالی

 یادگیری نتایج ارزیابی ممکن است در که دارد عالی حوزة آموزش

 بررسی ( به1383) Socran. [13]باشد داشته عالی تأثیر آموزش در

 ابعاد در آنان علمی آزادی میزان بر استادان علمی مرتبة تأثیر

 نتایج. است پرداخته سیاسی -فکری و آموزشی پژوهشی،

 با استادان در پژوهش او نشانگر آن است که بین آمدهدستبه

 دارد و وجود عمیقی تفاوت بعد، سه این در مختلف مرتبة علمی

به  سبتن بیشتری علمی آزادی باالتر، مرتبة علمی با استادان

های پژوهش یافته .[13]دارند ترپایین مرتبة علمی با استادان

Boland (2553در ) که بیانگر آن است نیز روچستر دانشگاه 

 ابعاد در علمی آزادی میزان تضعیف باعث سیاسی مداخالت

( در پیِ 2557) Aghion .[13[شودبیان می آزادی و فکری آزادی

 با کیفیت تنهانه انشگاهد استقالل که گرفت نتیجه پژوهشی

 با که آن دانشگاه مربوط است، گرفته درهای انجامپژوهش

 هاآن. است همبسته نیز دانشگاه مالی منابع کارآمدتر از استفادة

و  شیوة مدیریت را هر دانشگاهی رتبة باالی اصلی عوامل یکی از

 پایین و اندداده تشخیص هر دانشگاه مالی تأمین نیز چگونگیِ

 را آمریکایی هایبه دانشگاه نسبت اروپایی هایدانشگاه رتبة نبود

 دیگر عوامل برخی و ناکافی استقالل ضعیف، حکمرانی حاصل

در  م2553 تا 1338 سال از که دیگری پژوهش .[13[اند دانسته

 هاییایالت هایدانشگاه که داد نشان شد، انجام آلمان هایدانشگاه

 دیگر از دارند، یِ آزادتریدانشگاه قوانین و مقررات که

 .[17[هستند  ورتربهره بسیار های این کشوردانشگاه

بررسی شکاف استقالل  با هدف پژوهش حاضر نیز

و  صنعتی نوشیروانی دانشگاه خبرگان دیدگاه دانشگاهی از

 تواندمی گوناگونی عوامل. گرفت دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام

 باشد، داشته تأثیر استقالل دانشگاهیابعاد  از خبرگان انتظارات بر

 مورد وضع و موجود وضع شکاف میانگین اختالف مقایسة بنابراین

 رشتة برحسب شدهارائه دانشگاهی استقالل ابعاد از انتظار

علمی و میزان سنوات  مرتبة جنسیت، تحصیالت، میزان تحصیلی،
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 ینا بر مؤثر عوامل شفافیت در تواندمی اجرایی و گروه آموزشی

 را زیر مدل توانمی شد گفته آنچه پایة بر. باشد اثرگذار شکاف

 (:1 نک: شکل)قرارداد  پژوهش مبنای و ارائه

 
 طرح زیر هایپرسش این پژوهش، اهداف تحقق به منظور

 :شد

 است؟ چگونه دانشگاهاستقالل  از خبرگان انتظارات میزان.1

 است؟ هچگون دانشگاهاستقالل  از خبرگان ادراک میزان .2

 دانشگاهاستقالل  خبرگانِ ادراک و انتظارات بین آیا. 3

 دارد؟ وجود داریمعنی تفاوت

ی رهایمتغآیا بین شکاف از دیدگاه خبرگان بر حسب  .3

نوع دانشگاه، گروه آموزشی، سنوات اجرایی، و مرتبة علمی تفاوت 

 معناداری وجود دارد؟

 بررسی  روش

ایشی است. جامعة پیم -پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

آماری خبرگان، دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم 

ها، معاونین، پزشکی بابل هستند که شامل رؤسای دانشگاه

های مدیران آموزشی و تحصیالت تکمیلی، مدیران گروه، در دوره

نفر از دانشگاه صنعتی  23) نفر 35پیشین و کنونی، به تعداد 

 از دانشگاه علوم پزشکی بابل( است.نفر  23نوشیروانی و 

در این پژوهش با توجه به هدف اصلی که ارزیابی سنجش 

شکاف بین وضعیت کنونی و مطلوبِ استقالل دانشگاهی و مقایسة 

این شکاف در دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم 

ها، از دو پرسشنامة پزشکی بابل است، به منظور گردآوری داده

خته )وضعیت موجود و مطلوب استقالل دانشگاهی( محقق سا

جفت پرسش متناظر  32استفاده شده است. این ابزار مشتمل بر 

ای لیکرت طراحی شده و پنج درجهاست؛ که بر پایة مقیاس پنج

پرسش(، بعد استقالل حقیقی  7بُعد دارد: بعد استقالل مالی )

ستقالل پرسش(، بعد ا 3) پرسش(، بعد استقالل کارکنان 11)

نظران پرسش(. صاحب 3پرسش(، بعد آزادی علمی ) 3سازمانی )

روایی پرسشنامه را تأیید کردند. پایایی هر بعد محاسبه شده و 

ضریب آلفای کرونباخ ِهر یک به ترتیب بدین قرار است: استقالل 

، 73/5، استقالل کارکنان 81/5، استقالل حقیقی 73/5مالی 

. برای تحلیل 73/5الل آزادی علمی ، استق73/5استقالل سازمانی 

 spss18 افزارگیری از نرمها از آزمون ویلکاکسون با بهرهداده

 استفاده شده است.

 یافته ها

میانگین امتیازهای وضع موجود و وضع  1 در جدول شمارة

ها مطلوب در هر یک از ابعاد استقالل دانشگاهی، ابعاد و گویه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی براساس شکاف، از دیدگاه خبرگان 

گانه و در همة ارائه شده است. نمرات خبرگان در همة ابعاد پنج

گویه از وضعیت موجود )ادراک(، کمتر از نمرات خبرگان  32

انتظار( است که موجب منفی شدن ) دانشگاهی از وضع مطلوب

نمرة شکاف استقالل در تمامی ابعاد گشته است. در مجموع در 

تقالل شکاف وجود داشت و به ترتیب از بیشترین تا همة ابعادِ اس

(، -2/2) کمترین شکاف مربوط بوده است به: استقالل کارکنان

( آزادی -33/1(، استقالل سازمانی )-73/1استقالل حقیقی )

ها، به جز (. درمیان گویه-8/5(، و استقالل مالی )-53/1علمی )

، «ارکت مردمیاختیار جذب منابع مالیِ حاصل از مش»های گویه

اختیار نگهداری درآمدِ مازادِ حاصل از درآمدهای اختصاصی »

اختیار انتخاب »، «هااختیار مالکیت بر ساختمان»، «دانشگاه

های سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و محتوای برنامه

اختیار اعتبارسنجی »، «هااختیار خاتمه دادن به برنامه»، «دکتری

، که میزان شکاف چندان زیاد نبوده، «دانشگاه تابعة هایسازمان

اختیار تقویت بنیة علمی »بیشترین شکاف مربوط به گویة 

گیری برخی نیروهای علمی ناشی از تحقیقات با وجود کناره

مربوط به  و کمترین شکاف (،-1/3) «یاسیساختالف نظرهای 

 ( بوده است.-3/5) «یدانشگاهاختیار توزیع بودجة »

میانگین امتیازات وضع موجود و وضع  2رة درجدول شما

ها مطلوب در هر یک از ابعاد استقالل دانشگاهی، ابعاد و گویه

براساس شکاف، از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی ارائه 

 32گانه و در همة شده است. نمرات خبرگان در همة ابعاد پنج

 گویه از وضعیت موجود )ادراک(، کمتر از نمرات خبرگان

موجب منفی شدن  انتظار( است که) دانشگاهی از وضع مطلوب

نمرة شکاف استقالل در تمامی ابعاد شده است. در مجموع در 

همة ابعادِ استقالل شکاف وجود دارد و به ترتیب از بیشترین تا 

(، -83/1) شود به: استقالل سازمانیشکاف مربوط می کمترین

(، استقالل 33/1)(، آزادی علمی -38/1استقالل کارکنان )

 ها نیز،(. در میان گویه-13/1( و استقالل مالی )-23/1) حقیقی

که میزان « ی آموزشیهادورهاختیار اعتبارسنجی »به جز گویة 

اختیار »شکاف زیاد نبوده، بیشترین شکاف مربوط به گویة 

( و کمترین - 37/2« )های استخدام استادانگیری بر روشتصمیم
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بوده  (-33/5« )هاساختمانختیار مالکیت بر ا»شکاف مربوط به 

 است.

دهد که بین شکاف ابعاد استقالل یمنشان  3جدول شمارة 

دانشگاهی از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی بابل و این 

شکاف از دیدِ خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی به جز ابعاد 

ود ندارد. استقالل حقیقی و استقالل کارکنان تفاوت چندانی وج

ی هاگروههمچنین بین شکاف ابعاد از دیدگاه خبرگان در 

آموزشی مختلف با مرتبة علمی متفاوت و نیز بین شکاف ابعاد از 

دیدگاه خبرگان با سنوات اجرایی متفاوت به جز بعد استقالل 

 مالی تفاوت معناداری دیده نشده است.

 

 

 و شکاف استقالل در هر یک از ابعاد استقالل دانشگاهی میانگین نمرات وضع موجود، مطلوب .1 جدول شماره
 از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی 

ابعاد 

 استقالل
 معناداری Zنتایج آزمون ویلکاکسون، آزمون  شکاف استقالل انحراف معیار وضع مطلوب انحراف معیار وضع موجود گویه ها

ی
مال

ل 
قال

ست
ا

 

و  عین منابع مالی متنوتأماختیار 

 دولتی صرفاًبه بودجه  وابسته نبودن
7/3 75/5 7/3 33/5 1- 13/3- **55/5 

 53/5* -2 -35/5 33/5 3/3 31/5 3/3 اختیار توزیع بودجه دانشگاهی

اختیار جذب منابع مالی حاصل از 

 مشارکت مردمی
3/3 31/5 3/3 32/5 35/5- 23/1- 2/5 

 55/5** -21/3 -3/2 35/1 3/3 55/5 1 اختیار استقراض پول از بانک مرکزی

اختیار نگهداری درآمد مازاد حاصل از 

 درآمدهای اختصاصی دانشگاه
3/3 32/5 3.8 31/5 35/5- 83/1- 53/5 

 13/5 -38/1 -35/5 83/5 3/3 33/1 1/3 هااختیار مالکیت بر ساختمان

اختیار نگهداری درآمد حاصل از 

 شهریه دانشجویان
3/3 32/5 3/3 23/5 35/5- 33/2- *52/5 

 55/5** -13/3 -8/5 32/5 3/3 31/5 8/3 استقالل مالی کل

ی
یق

حق
ل 

قال
ست

ا
 

ها و اختیار انتخاب مکانیسم

 تضمین کیفیت هایکنندهتأمین
8/2 21/1 3/3 23/5 1/2- 33/3- **55/5 

ی آموزشی هارشتهاختیار معرفی 

 جدید
7/1 33/5 3/3 73/5 3/2- 3/3- **55/5 

ی هارشتهریزی درسی رنامهاختیار ب

 تحصیلی
7/1 33/5 3/3 53/1 3/2- 3/3- **55/5 

های اختیار تدوین و ارائه برنامه

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
7/1 33/5 7/3 1/1 2- 58/3- **55/5 

های اختیار انتخاب محتوای برنامه

سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی 

 ارشد و دکتری

1/3 22/1 3 1/1 3/5- 73/1- 58/5 

 12/5 -33/1 -8/5 2/1 3/3 22/1 1/3 هااختیار خاتمه دادن به برنامه

 55/5** -87/2 -1/1 32/5 3/3 32/5 3/3 ی آموزشیهادورهاختیار اعتبارسنجی 

تابعه  هایسازماناختیار اعتبارسنجی 

 دانشگاه
3/3 33/5 3/3 53/1 1/5- 13/5- 83/5 

 55/5** -23/3 -2/2 1.37 2/3 55/5 1 آموزش اختیار انتخاب زبان

 55/5** -33/3 -3/2 53/1 7/3 33/5 3/1 اختیار انتخاب و پذیرش دانشجویان

گیری بر روی تعداد کلی اختیار تصمیم

 دانشجویان
3/1 31/5 3/3 38/1 7/2- 22/3- **55/5 

 55/5** -31/3 -73/1 33/5 13/3 33/5 33/2 استقالل حقیقی کل

ان
کن

کار
ل 

قال
ست

ا
 

های گیری بر روشاختیار تصمیم

 استخدام کارکنان
3/2 31/5 3/3 32/5 2- 57/3- **55/5 

های گیری بر روشاختیار تصمیم

 استخدام اساتید
1/1 33/5 1/3 33/5 3- 33/3- **55/5 

گیری بر روی حقوق و اختیار تصمیم

 مزایا
1 55/5 3/3 53/1 3/2- 37/3- **55/5 

 55/5** -1/3 -3/1 33/1 3/3 31/5 3/1 ر عزل کارکنان و اساتیداختیا

های ارتقاء گیری بر رویهاختیار تصمیم

 کارکنان
3/3 31/5 7/3 33/5 2/1- 13/3- **55/5 
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های ارتقاء گیری بر رویهاختیار تصمیم

 اساتید
3/2 53/1 7/3 82/5 3/1- 33/3- **55/5 

 55/5** -31/3 -2/2 31/5 22/3 13/5 52/2 استقالل کارکنان کل

ی
مان

ساز
ل 

قال
ست

ا
 

 55/5** -13/3 -3/2 33/1 7/3 33/5 3/1 اختیار نصب و عزل ریاست دانشگاه

 اعضاء اختیار انتخاب

 خارج از دانشگاه در هیئت امناء
8/2 51/1 3/3 33/5 1/1- 81/2- **51/5 

دهی و بازنگری اختیار در سازمان

 شگاهساختار و تشکیالت اداری دان
7/3 75/5 7/3 33/5 1- 37/2- **55/5 

 55/5** -21/3 -33/1 33/5 53/3 32/5 3/2 استقالل سازمانی کل

ی
لم

ی ع
زاد

ل آ
قال

ست
ا

 

های یتفعالیرپذیری تأثاختیار عدم 

ی سیاسی برخی هانگرشعلمی از 

 مدیران

2/3 51/1 7/3 33/5 3/1- 83/2- **55/5 

اختیار انتشار نتایج بدست آمده از 

ها و یتمحدودهای علمی بدون یتفعال

 یرعلمیغمالحظات 

7/3 75/5 7/3 33/5 1- 37/2- **55/5 

اختیار تقویت بنیه علمی تحقیقات 

یری برخی نیروهای گکنارهباوجود 

 ی سیاسینظرهااختالفعلمی ناشی از 

7/1 33/5 8/3 31/5 1/3- 32/2- **55/5 

اختیار ایجاد فضای علمی مناسب در 

 ب موضوعات علمی و پژوهشیانتخا
3/3 28/1 7/3 33/5 8/5- 31/2- *52/5 

اختیار ایجاد آزادی علمی برای اعضای 

هیات علمی در تدریس، اداره کالس و 

 مباحث علمی

3/3 27/1 7/3 33/5 8/5- 31/2- *52/5 

 55/5** -13/3 -53/1 33/5 -33/3 33/5 3/3 استقالل آزادی علمی کل

p≤5/53  **p≤5/51  
 

 

 میانگین نمرات وضع موجود، مطلوب و شکاف استقالل در هر یک از ابعاد استقالل دانشگاهی .2جدول شماره 
 بابل از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی 

 ابعاد 

 استقالل
 داریمعنا Zنتایج آزمون ویلکاکسون، آزمون  شکاف استقالل انحراف معیار وضع مطلوب انحراف معیار وضع موجود گویه ها

ی
مال

ل 
قال

ست
ا

 

و  ین منابع مالی متنوعتأماختیار 

 دولتی صرفاًبه بودجه  وابسته نبودن
3 13/1 73/3 33/5 73/5- 12/2- *53/5 

 55/5** -1/3 -33/1 23/5 33/3 53/1 37/3 اختیار توزیع بودجه دانشگاهی

اختیار جذب منابع مالی حاصل از 

 مشارکت مردمی
87/1 53/1 33/3 33/5 33/5- 33/2- **51/5 

 51/5** -3/2 -27/1 35/1 37/2 83/5 35/1 اختیار استقراض پول از بانک مرکزی

اختیار نگهداری درآمد مازاد حاصل 

 از درآمدهای اختصاصی دانشگاه
33/2 53/1 85/3 31/5 87/1- 53/3- **55/5 

 51/5** -3/2 -33/5 33/5 73/3 53/1 57/3 هااختیار مالکیت بر ساختمان

اختیار نگهداری درآمد حاصل از 

 شهریه دانشجویان
37/3 23/1 87/3 33/5 2/1- 87/2- **55/5 

 53/5* -12/2 -13/1 23/5 3/3 38/5 33/3 استقالل مالی کل

ی
یق

حق
ل 

قال
ست

ا
 

ها و اختیار انتخاب مکانیسم

 تضمین کیفیت هایکنندهتأمین
33/3 73/5 73/3 33/5 2/1- 33/3- **55/5 

ی آموزشی هارشتهر معرفی اختیا

 جدید.
33/2 33/1 73/3 38/1 8/5- 31/2- **51/5 

ی هارشتهریزی درسی اختیار برنامه

 تحصیلی
73/2 33/1 87/3 31/1 31/1- 3/1- 53/5 

های اختیار تدوین و ارائه برنامه

کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

 دکتری

3/2 38/5 87/3 53/1 37/1- 83/2- **55/5 

های ار انتخاب محتوای برنامهاختی

سطوح مختلف کارشناسی، 

 کارشناسی ارشد و دکتری

3/2 38/5 3/3 35/1 2/1- 33/2- **51/5 

 51/5** -73/2 -3/1 88/5 33/3 33/1 33/2 هااختیار خاتمه دادن به برنامه
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ی هادورهاختیار اعتبارسنجی 

 آموزشی
3/3 12/1 57/3 38/1 37/5- 72/1- 58/5 

های تابعه ار اعتبارسنجی سازماناختی

 دانشگاه
23/3 13/1 33/3 37/5 57/1 17/2- *53/5 

 51/5** -83/2 -23/1 31/1 13/3 53/1 87/1 اختیار انتخاب زبان آموزش

 55/5** -33/2 -73/1 22/1 73/3 1 2 اختیار انتخاب و پذیرش دانشجویان

گیری بر روی تعداد اختیار تصمیم

 کلی دانشجویان
3/2 33/1 3/3 23/1 8/1- 37/2- **51/5 

 55/5** -31/3 -23/1 33/5 33/3 32/5 7/2 استقالل حقیقی کل

ان
کن

کار
ل 

قال
ست

ا
 

 

های گیری بر روشاختیار تصمیم

 استخدام کارکنان
37/2 12/1 35/3 33/1 13/1- 3/2- **51/5 

های گیری بر روشاختیار تصمیم

 استخدام اساتید
33/2 23/1 3 33/3 37/2- 1/3- **55/5 

گیری بر روی حقوق و اختیار تصمیم

 مزایا
13/2 33/1 13/3 33/5 2- 33/2- **55/5 

 55/5** -7/2 -33/1 33/5 87/3 23/1 33/2 اختیار عزل کارکنان و اساتید

های گیری بر رویهاختیار تصمیم

 ارتقاء کارکنان
33/3 11/1 33/3 32/5 13/1- 73/2- **55/5 

های گیری بر رویهتصمیم اختیار

 ارتقاء اساتید
35/3 35/1 35/3 35/5 1- 3/2- **51/5 

 55/5** -31/3 -38/1 73/5 28/3 73/5 75/2 استقالل کارکنان کل

ی
مان

ساز
ل 

قال
ست

ا
 

 55/5** -2/3 -3/2 17/1 37/3 75/5 27/1 اختیار نصب و عزل ریاست دانشگاه

اعضاء خارج از دانشگاه  اختیار انتخاب

 ر هیات امناءد
33/2 22/1 25/3 77/5 27/1- 3/3- **55/5 

دهی و بازنگری اختیار در سازمان

 ساختار و تشکیالت اداری دانشگاه
35/2 18/1 27/3 33/5 87/1- 52/3 **55/5 

 55/5** -32/3 -83/1 33/5 53/3 73/5 25/2 استقالل سازمانی کل

ی
لم

ی ع
زاد

ل آ
قال

ست
ا

 

 هاییتالفعیرپذیری تأثاختیار عدم 

ی سیاسی برخی هانگرشعلمی از 

 مدیران

33/2 53/1 37/3 53/1 13/2- 51/3- **55/5 

اختیار انتشار نتایج بدست آمده از 

ها یتمحدودهای علمی بدون یتفعال

 و مالحظات غیرعلمی

27/3 28/1 35/3 83/5 13/1- 32/2- **51/5 

اختیار تقویت بنیه علمی تحقیقات 

ی برخی نیروهای باوجود کناره گیر

علمی ناشی از اختالف نظرهای 

 سیاسی

3/3 18/1 3/3 33/5 2/1- 7/2- **51/5 

اختیار ایجاد فضای علمی مناسب در 

 انتخاب موضوعات علمی و پژوهشی
33/3 35/1 8/3 31/5 3/1- 8/2- **51/5 

اختیار ایجاد آزادی علمی برای 

اعضای هیات علمی در تدریس، اداره 

 ث علمیکالس و مباح

35/3 33/1 7/3 33/5 13/1- 8/2- **51/5 

 55/5** -21/3 -37/1 33/5 3/3 57/1 23/3 استقالل آزادی علمی کل

*p≤9/90  **p≤9/90  
 بررسی تفاوت شکاف ابعاد استقالل دانشگاهی از دیدگاه خبرگان .3جدول 

 علمی آزادی استقالل سازمانی استقالل کارکنان استقالل حقیقی استقالل مالی  

 

وع
ن

 
اه

شگ
دان

 r
 

 

 57/5 11/5 -32/5 -31/5 33/5 ضریب همبستگی

 73/5 33/5 52/5* 52/5* 53/5 معناداری

وه 
گر

زش
مو

آ
ی 

H
 

 81/3 32/8 1/3 52/8 31/8 اماره مربع کی

 3 3 3 3 3 درجه آزادی

 31/5 57/5 13/5 53/5 57/5 معناداری
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rهمبستگی اسپرمن : H53/5 : آزمون کروسکال والیس p<   *   
 

ایسة شکاف منفیِ ابعادِ استقاللِ مق 1نمودار شمارة 

دانشگاهی دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی و علوم پزشکی بابل را 

شود، دهد. همانطور که در این نمودار نیز دیده مینشان می

( بیشتر 13/1) شکافِ بُعد استقالل مالی در دانشگاه علوم پزشکی

اف (، شک8/5) از شکاف این بُعد در دانشگاه صنعتی نوشیروانی

 (-73/1) بعد استقالل حقیقی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی

(، -23/1) بیشتر از شکاف این بعد در دانشگاه علوم پزشکی بابل

 شکاف بعد استقالل سازمانی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی

 ( بیشتر از شکاف آن در دانشگاه علوم پزشکی بابل-33/1)

-2/2انشگاه صنعتی )(، شکاف بعد استقالل کارکنان در د-27/1)

(، و -38/1) ( بیشتر از شکاف این بعد در  دانشگاه علوم پزشکی

( بیشتر -37/1) شکاف ابعاد آزادی علمی در دانشگاه علوم پزشکی

 ( است.-53/1از شکاف این بعد در دانشگاه صنعتی نوشیروانی )

 
  حثب

در هر دو دانشگاهِ  نتایج این پژوهش بیانگر آن است که

صنعتی نوشیروانی و علوم پزشکی، در تمامی ابعادِ استقاللِ 

دانشگاهی شکاف وجود دارد. در دانشگاه صنعتی نوشیروانی، از 

بیشترین تا کمترین شکاف به ترتیب مربوط به ابعاد استقالل 

کارکنان، استقالل حقیقی، استقالل سازمانی، آزادی علمی و 

ر دانشگاه علوم پزشکی از بیشترین تا کمترین استقالل مالی، و د

شکاف به ترتیب شامل استقالل سازمانی، استقالل کارکنان، 

آزادی علمی، استقالل حقیقی و استقالل مالی است. این بررسی 

حاکی از این است که خبرگان دانشگاه علوم پزشکی آزادی علمی 

هی کنند و در مقابل خبرگان دانشگابیشتری را مطالبه می

دانشگاه صنعتی نوشیروانی استقالل حقیقی بیشتری را خواهانند. 

توان دریافت های استقالل حقیقی میها و مؤلفهبا تأمل در گویه

که در دانشگاه علوم پزشکی شکاف استقالل حقیقی و فاصلة 

وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در این بُعد نسبت به دانشگاه 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی  صنعتی نوشیروانی کمتر است. در

های بُعدِ استقالل حقیقی، البته به جز در اندازة شکاف در گویه

سه بخش اختیارِ انتخابِ محتوایِ برنامة درسی، اعتبارسنجیِ 

ها، از این شکاف در های تابعه و خاتمه دادن به برنامهسازمان

 های بُعد استقاللدانشگاه علوم پزشکی بیشتر بوده است؛ گویه

حقیقی در دانشگاه علوم پزشکی شامل اختیار انتخاب زبان 

های آموزش، انتخاب پذیرش دانشجویان، اعتبارسنجی دوره

ها و گیری بر تعداد کلی دانشجویان و مکانیزمآموزشی، تصمیم

های تضمین کیفیت، در مقایسه با دانشگاه صنعتی کنندهتأمین

است. ظاهراً در شده نوشیروانی نزدیک به انتظاراتِ گزارش

دانشگاه علوم پزشکی آزادی بیشتری در زمینة پیشنهاد 

های آموزشی جدید، های آموزشی جدید، معرفی رشتهبرنامه

های آموزشی و های درسی، اعتبارسنجی دورهبازنگری برنامه

مؤسسات و پذیرش دانشجو وجود دارد. همچنین ممکن است 

های تحول و شدن بسته ویژه اجراییهای تحول سالمت، بهبرنامه

نوآوری در آموزش عالیِ سالمت با اهدافی چون توسعة راهبردی 

سازیِ آموزش، آمایش سرزمینی، المللیآموزش پزشکی، بین

گرایی، تمرکززداییِ آموزش ِعالیِ سالمت، توانمندسازی مأموریت

دانشگاه و اعتباربخشی آموزشی ـ پژوهشی، موجب برآورده شدن 

 ز انتظارات در ابعاد استقالل حقیقی شده باشد.بخش چشمگیری ا

آمده، شکاف ابعاد استقالل مالی به دستهای بهبر پایة داده

طورکلی در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر است. بیشتر بودن اندازة 

و وابسته نبودن به  اختیار تأمین منابعِ مالیِ متنوع»شکاف گویة 

تواند بیانگر نوشیروانی میدر دانشگاه صنعتی « بودجة صرفاً دولتی

این باشد که در مقایسه با دانشگاه پزشکی، در دانشگاه صنعتی 

نوشیروانی گرایش بیشتری به عدم وابستگی به بودجة صرفاً 

های درآمدزایی وجود دارد. در حال بخشی به راهدولتی و تنوع

های علوم پزشکی وابستگی زیادی به بودجة حاضر در دانشگاه

شود به نوع مأموریت و شود که این مربوط میه میدولتی دید

های علوم پزشکی که بیشتر بر ارائة خدمات بهینة رسالت دانشگاه

های سالمت تأکید دارند و تأمین و ارائة این خدمات نیز هزینه

ها و طلبد؛ همچنین پیچیدگی و تنوع تخصصبسیاری را می

تواند از دالیل میها در دانشگاه علوم پزشکی ها و مسئولیتنقش

ی 
لم

 ع
به

رت
م

H
 

 28/7 87/3 7/3 3/2 33/2 کی مربع اماره

 3 3 3 3 3 آزادی درجه

 53/5 12/5 13/5 31/5 3/5 معناداری

ی 
رای

اج
ت 

وا
سن

H 

 33/2 83/3 73/3 33/3 23/3 کی مربع اماره

 3 3 3 3 3 آزادی درجه

 38/5 58/5 13/5 53/5 53/5* معناداری
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ها به بودجة دولتی باشد. با توجه به وابستگی بیشتر این دانشگا

ارتباط  اندازی مراکز رشد فناوری سالمت در این دانشگاه،راه

تواند زمینة استقالل مالی را فراهم بیشتر دانشگاه با صنعت می

 نماید.

استقالل سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی فاصلة بیشتری با 

ضعیت مطلوب در مقایسه با استقالل سازمانی در دانشگاه  و

ای که موجب این شکاف صنعتی نوشیروانی دارد. بیشترین گویه

شده، اختیار در سازماندهی و بازنگری ساختار و تشکیالت اداری 

دانشگاهست؛ زیرا شکاف این گویه در دانشگاه علوم پزشکی حدود 

نوشیروانی است. این مسئله  دو برابرِ شکاف آن در دانشگاه صنعتی

های بیشتر و نوع تواند به دلیل پیچیدگیتا حدود زیادی می

خدمات متنوعِ قابلِ ارائة دانشگاه علوم پزشکی و وجود طیف 

هایِ ای از متخصصان و منابع انسانی در سطوح و رشتهگسترده

محیطی  شدیدِ اطمینانِ عدم متنوعِ بالینی و علوم پایه و شرایط

هایی همچون کاهش ساعت برای نمونه ابالغ برنامه باشد؛

های ویژه و مشاغل خاص پزشکی، کارِکارکنان در بخش

ای، از جمله های توسعههای تحول سالمت و دیگر برنامهبرنامه

سازیِ دانشگاه، المللیتوسعة راهبردی آموزش، اعتباربخشی و بین

ی به دلیل استقرار مراکز رشد و فناوری و توسعة آموزش مجاز

های الزم برای اجرایِ اثربخشِ فراهم نبودن یا کمبود زیرساخت

 تواند علت ایجاد این شکاف از دیدگاه خبرگان باشد.ها، میبرنامه

طبق نظر خبرگانِ دانشگاه صنعتی نوشیروانی، در میان 

گویه از  3گویه ) 3های مختلفِ ابعادِ استقاللِ دانشگاهی، در گویه

گویه از بعدِ استقالل حقیقی( هیچگونه  3الی و بعدِ استقالل م

شکافی میان وضعیت موجود و موردِانتظار بیان نشد. در مقایسه، 

طبق نظر خبرگان دانشگاه علوم پزشکی، فقط یک گویه از بعد 

ها از استقالل حقیقی منطبق بر انتظارات بوده و دیگر گویه

ذاکر صالحی،  های پژوهشِانتظارات فاصله دارند. براساس یافته

های ابعاد استقالل دانشگاهی به جز وجود شکاف در تمام گویه

دهندة گرایش تواند نشانیک گویه در دانشگاه علوم پزشکی، می

یافتگیِ بیشترِ این دانشگاه باشد. همچنین یکی از به رشد و توسعه

باال رفتن توقعات و انتظارات  توانها را میدالیل وجود این شکاف

های تحول های بستهدانشگاهی به دلیل آشنایی با برنامه خبرگان

و نوآوری و ترویج گفتمان تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه و 

ها دانست که هیجان و اشتیاق گرایانة این برنامهماهیت آرمان

زیادی را برای رسیدن به جایگاه برتر دانشگاه فراهم آورده است. 

بعاد استقالل در دانشگاه علوم از طرفی وجود شکاف در بیشتر ا

تواند به علت پزشکی در مقایسه با دانشگاه صنعتی نوشیروانی می

های قانونی و رسمیت بیشتر در دانشگاه پزشکی و عدم وجود رویه

ها در استقالل کافی در ابعاد مد نظر باشد. بیشترین شکاف گویه

 دی علمیآزا ای از بعددانشگاه صنعتی نوشیروانی مربوط به گویه

 برخی گیریکناره وجود با تحقیقات علمی بنیة تقویت اختیار»

است که   «سیاسی نظرهای اختالف از ناشی علمی نیروهای

حدود سه برابرِ میزانِ این شکاف در دانشگاه علوم پزشکی 

نظرها و تواند بیانگر وجود اختالفباشد. این مسئله میمی

غیرپزشکی از جمله  هایمداخالت سیاسی بیشتر در دانشگاه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی و تأثیر آن بر روندهای دانشگاهی 

 ( نیز مداخالت2553) های تحقیق بوالندباشد. براساس یافته

شود. معموالً به می علمی آزادی میزان تضعیف باعث سیاسی

دلیل ماهیت ارائة خدمات آموزش پزشکی و تنوع و پیچیدگی 

های علوم پزشکی، تأثیر روندهای اههای دانشگنقش و مسئولیت

فرایندهای آموزشی و علمی دانشگاه علوم پزشکی  سیاسی بر

 کمتر است.

ها در دانشگاه علوم پزشکی، مربوط به بیشترین شکاف گویه

گیری بر ای از بعد استقالل کارکنان )اختیار تصمیمگویه

های استخدام اساتید( است. با توجه به سوابق اجرایی روش

توان از این یافته در دانشگاه رگان دانشگاهی، برداشتی که میخب

ویژه در علوم پزشکی کرد این است که در این دانشگاه به

های آموزش بالینی، با توجه به استانداردهای تعیین و ابالغ گروه

علمی به ویژه اعضای شده، کمبود درخورتوجه اعضای هیئت

و دانشگاه علوم پزشکی علمی بالینی وجود دارد. از یکسهیئت

تواند به دلیل مأموریتی که در قبال خدمت به جامعه دارد، از نمی

خدمات و کیفیت بخش بالینی بکاهد، و از سویی دیگر به دانشگاه 

اختیاری دربارة استخدام استادان داده نشده است و کمبود 

ای برای خبرگان های جذب استادان در دانشگاه به دغدغهردیف

هی این دانشگاه تبدیل شده است. هرچند بر تشکیل بانک دانشگا

اند و های علوم پزشکی تأکید کردهالتحصیالن دانشگاهفارغ

هایی دربارة جذب استادان وابسته، مدعو و مانند اینها نامهآیین

ای برای افزایش اختیارات دانشگاه ابالغ شده است؛ اما برنامه

 د.دربارة استخدام استادان وجود ندار

دهد که شکاف ابعاد استقالل مالی، نتیجة کلی نشان می

استقالل سازمانی و آزادی علمی در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر 

از دانشگاه  صنعتی نوشیروانی  و شکاف ابعاد استقالل حقیقی و 

کارکنان در دانشگاه  صنعتی نوشیروانی بیشتر از دانشگاه علوم 

ان فاصله بین وضع موجود و پزشکی است. نیز اندازة شکاف)میز

مطلوب( در ابعاد استقالل دانشگاهیِ ذکرشده در دانشگاه علوم 

 پزشکی کمتر است.

شکاف استقالل  که است هاییپژوهش معدود از پژوهش این

و از این  کرده بررسی دانشگاهی را از دیدگاه خبرگان دانشگاهی

دو  دربارة فقط مطالعه ازآنجاکه این حیث اهمیت دارد. اما
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انجام گرفته،  پزشکی بابل علوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی و

چندان درست و  هادانشگاه به سایر آن نتایج تعمیم است ممکن

 نباشد. دقیق

 گیرینتیجه

وجود شکاف بین وضع موجود و مطلوب تمام ابعاد استقالل 

دانشگاهی در دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی و علوم پزشکی، 

ایست که که استقالل دانشگاهی مطالبهنشانگر آن است 

های پژوهشِ ذاکر ها به دنبال آن هستند. با توجه به یافتهدانشگاه

 گرایش یافتهتوسعه و بزرگ هایصالحی مبنی بر اینکه دانشگاه

توان دارند، می دانشگاهی استقالل هایمؤلفه کسب به بیشتری

امی ابعاد در های استقالل دانشگاهی در تمگرایش به کسب مؤلفه

یافتگی آن دو دانست؛ توسعه دهندة رشد واین دو دانشگاه را نشان

اما صرف آگاهی از این مطالبه و شکاف موجود یا گرایش به 

توسعه، برای بهبود استقالل دانشگاهی کافی نیست. امروزه 

ها باید با تشخیص فاصلة بین وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه

ریزی صحیح و ک خأل موجود، با برنامهاستقالل دانشگاهی و در

بهره بردن از تمامیِ منابع و امکانات، ضمن سازگاری با الزاماتِ 

روز آموزش عالی، استقالل دانشگاهی را تجربه نمایند؛ زیرا به

های باالتر هایی رتبهگرفته، دانشگاهبراساس نتایج تحقیقات انجام

 افی برخوردارند.وری بیشتری دارند که از استقالل کو بهره

 تقدیر و تشکر

صنعتی  دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی بابل استادان تمام از

 تحقیق این هایدر زمینة تکمیل پرسشنامه که نوشیروانی

 آید.به عمل می تشکر و تقدیر اند،کرده همکاری

 اخالقی هیدییتأ

دانشگاه علوم  مسئولین هماهنگی با پژوهش پرسشنامة این

 این شد. اجرا و توزیع صنعتینوشیروانی  دانشگاه و لپزشکی باب

 میان در اجباری آنها هیچ تکمیل در و بود نام بدون هاپرسشنامه

 .نبوده است

 تعارض منافع

  .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 یمنابع مال

مصرف  و تهیه را محققینِ آن پژوهش این مالی تمام منبع

.اندکرده
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