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Abstract 

The purpose of this study was to present a model of university autonomy 

with reason and cause approaches to university efficiency. In terms of 

purpose, this study was applied with a mixed approach (qualitative and 

quantitative) and with an exploratory design. In the qualitative part, the 

semi-structured interview method was used and in the quantitative part, 

the descriptive method was used. Statistical population in the qualitative 

section of expert professors in the field of research that 10 people were 

selected as a statistical sample using purposive sampling method and 

taking into account the law of saturation. The statistical population in the 

quantitative section was all full-time professors of Mazandaran Azad 

University, which were selected as a statistical sample based on the 

scientific rank of 308 people. For data collection, the researcher-made 

questionnaire of university independence with 73 questions and the 

organizational performance questionnaire of Pin Priyang and Sing Sai 

with 21 questions were used. Validity was calculated and confirmed after 

the approval of the professors and the reliability of the tools approach 

(reason oriented 0.85, cause oriented 0.82 and organizational efficiency 

0.89). Theme analysis was used to analyze qualitative data and 

Kolmogorov-Smirnov tests, t-test, exploratory factor analysis and 

structural equations were used to analyze quantitative data. The results 

showed that; University autonomy with reason and cause approaches has 

a positive and significant effect on university efficiency. 
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 چکیده

 کارایی جهت گراعلت و گرادلیل رویکردهای با هیدانشگا استقالل مدل ارائه پژوهش، این هدف

 کتشافیا طرح با و (کمی و کیفی) آمیخته رویکرد با کاربردی هدف، ازنظر پژوهش این .بود دانشگاه

 استفاده یتوصیف روش از کمی بخش در و ساختاریافته نیمه مصاحبه روش از کیفی بخش در که بود

 روش از استفاده با که پژوهش موضوع زمینه در خبره تیداسا کیفی بخش در آماری جامعه .گردید

 .شدند انتخاب آماری نمونه عنوانبه نفر 10 اشباع، قانون گرفتن نظر در با و هدفمند گیرینمونه

 هرتب اساس بر که بود مازندران آزاد دانشگاه وقتتمام اساتید تمامی کمی، بخش در آماری جامعه

 نامهپرسش از هاداده آوریجمع برای .شدند انتخاب آماری نمونه عنوانبه نفر 308 تعداد علمی

 سینگ و پریانگ پین سازمانی کارایی نامهپرسش و سؤال 73 با دانشگاهی استقالل ساخته محقق

 ،85/0 راگ دلیل) رویکرد ابزارها پایایی و اساتید تأیید از پس روایی .شد استفاده سؤال 21 با سای

 وتحلیلتجزیه جهت .گرفت قرار تأیید مورد و محاسبه (89/0 سازمان اییکار و 82/0 گرا علت

 کولموگروف هایآزمون از کمی هایداده وتحلیلتجزیه جهت و مضمون تحلیل از کیفی هایداده

 استقالل ه؛ک داد نشان نتایج .گردید استفاده ساختاری معادالت و اکتشافی عاملی تحلیل ،t اسمیرنوف،

 .دارد جودو معناداری و مثبت تأثیر دانشگاه کارایی بر گرا علت و گرا دلیل هاییکردرو با دانشگاهی
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 همقدم

 و محیطی تحوالت که است اجتماعی نهادی دانشگاه
 ،صنعتی عصر همچون تاریخی مختلف هایدوره هایویژگی

 اشتهد تأثیر آن بر چشمگیر طوربه مدرنپست و فراصنعتی
 ود به توجه بدون را اجتماعی فضای و دانشگاهی نظام است.
 دانشگاه زیرا ،کرد بررسی تواننمی جامعه و دانشگاه مفهوم

 جوهره هک تعاملی ،دارد تعامل محیط با باز سیستم یک عنوانهب
 (.1400 ،رشیدی و )روحانی تاس آن پویایی و وجودی اصلی

 عنوانبه .هستند علمی تحقیقات مهم هایمکان هادانشگاه
 کارآیی ،اقتصادی نوآوری ملی سیستم از مهم بخش یک

 و لمیع دستاوردهای در تحول توانایی کامل طوربه دانشگاه
 رشد ارتقای برای مهمی پیوند و کندمی منعکس را فناوری

 ،مالی توسعه و دانشگاه کارایی ،بنابراین؛ است اقتصادی
 لانتقا با همراه ،اقتصادی نوآوری کلیدی هایمؤلفه عنوانبه

 تندهس نوآوری ملی سیستم پایدار توسعه به متعهد ،فناوری
(Liu & Liu, 2021.) 

 وضوحبه هادولت ،امروز جهانی یعال آموزش محیط در
 تحول و نوآوری یلهوسبه ملی رقابت که شوندمی متوجه

 (.Jacob et al., 2018) شودمی ایجاد عالی آموزش مؤسسات
 عوامل از یکی عالی آموزش هایمحیط استقالل طرفی از

 محسوب پیشرفته کشورهای در آموزشی هاینظام موفقیت
 قدرت ،باشد دولت از مستقل یدبا دانشگاه کهاین شود.می

 آن تیاراخ و لاستقال ،شود تأمین باید آن اولیای گیریتصمیم
 دباش صدر در باید آن علمی و فرهنگی اهداف ،شود تضمین

 تربیت جامعه روز نیازهای با درگیر باید آن دانشجوی یا و
 و هادانشگاه هایدغدغه از یکی کمدست و همیشه شود

 کهاین به نظر .است بوده یافتهتوسعه جوامع در هادولت
 ترینعمده ازجمله عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه
 تربیت و فناوری و دانش تولید راه در علمی نهادهای

 همواره هاسازمان این ،باشندمی دانشمندان و دانشجویان
 متعالی هایسازمان زمره در و نهاده قدم تعالی راه در بایستی

 و رنیک)گالبگی باشند حرکت در رقابتی حیطم پیشاپیش در
 (.1399 ،همکاران

 و واحد مأموریتی تعریف ،Byram (2018) اعتقاد به
 قالب در ،عالی آموزش مراکز و هادانشگاه تمامی برای یکسان

 تمامی پاسخگوی ،دولتی و متمرکز عالی آموزش نظام یک
 و بود نخواهد نظام آن از متنوع تقاضاهای و نیازها

 در را کیفیت و عملکرد افت و هاکاری موازی ،هایکاربارهدو
 ،امیری )موسوی داشت خواهد پی در ،عالی آموزش نظام آن
 و هادانشگاه اداره (.1399 ،عبدالهی و آراسته ،ابراهیم نوه

 عدالت و مدیریت ،یگذارقانون ماهیت دلیل به هادانشکده
 قاللاست .است دولت سیاسی قدرت تأثیر تحت و محدودشده

 باید لحداق یا گیرد قرار دولت تأثیر تحت نباید دانشگاه یک
 (.An, 2021) باشد داشته کمتری تأثیرپذیری

 دخالت ،مستقل دانشگاه در ،(1396) اصل زاهدی اعتقاد به
 مدیریتی و علمی هایفعالیت در دانشگاه از خارج نهادهای
 سترب که ایگونهبه است قانونی و خاص بسیار موارد به محدود

 و جامعه به آن تقدیم و کردن مستند و اندیشه آزادی برای
 ،ترروشن تعبیر به ت.اس فراهم مرتبط نهادهای و هاسازمان
 تأثیر هاگذارییاستس و هاسیاست در مستقل دانشگاه

 جمهوری فقید گذاریانبن که گونههمان و دارد توجهیقابل
 بدیلیب نقش کشور وشتسرن تعیین در اندکرده بیان اسالمی

 مندبهره دولت مالی کمک و حمایت از مستقل دانشگاه دارد.
 ،رانو همکا )خسروی باشد دولت به وابسته کهاین بدون است
1399.) 

 و آموزش شامل که هادانشگاه سنتی نقش کنار در امروزه
 هایپیشرفت به پاسخ در جدیدی وظایف ،است پژوهش
 یفوظا است. آمده وجود به نیز یاقتصاد و اجتماعی ،فرهنگی
 و اجتماعی توسعه در عالی آموزش سهم به توجه با موجود

 ملی هزمین یک در رقابت و تعالی برای آن توانایی و اقتصادی
 هایفعالیت و آموزش در متعالی هدفی عنوانبه المللیبین و

 هایشیوه معموالً هستند. پیچیده و مرتبط بسیار ،پژوهشی
 تغییر آنی نتیجه ،هادانشگاه در حکمرانی و تمدیری نوین

 هایسیستم پذیرش دلیل به است. مدیریتی الگوهای
 اهدانشگ استقالل ،هایتمحدود کاهش نیز و کارآمد پاسخگوی

 بیان به (.Michavila & Martinez, 2018) است یافته افزایش
 برنامه فرایند از تمرکززدایی راستای در ،(1387) مهرمحمدی

 ذاریواگ کهاین باوجود هادانشگاه به اختیار تفویض و درسی
 ،لیعا آموزش مؤسسات و هادانشگاه به درسی برنامه اختیارات

 ورکش عالی آموزش یطمح در مبارکی و مثبت تحرکات منشأ
 دستاوردهای و هابصیرت از نبودن برخوردار است؛ شده

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jorge%20M.%20Martinez&eventCode=SE-AU
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 ،دبو متصور آنچهاز محدودتر بسیار را آثار این دامنه ،نظری
 (.1399 ،و همکاران )امانی است کرده

 از یکی هادانشگاه ،(2017) همکاران و Cadavid زعمبه
 وبمحس جامعه هر اقتصادی و اجتماعی نظام حیاتی عناصر

 و وریبهره معیارهای معرفی و شناسایی امروزه .شوندمی
 هدف با عالی آموزش مراکز و هادانشگاه مدیریت در کارایی
 دلیل همین به است. شده واقع موردتوجه فرآیندها بهبود

 بودبه منظوربه هاییاستراتژی دنبال به هادولت از بسیاری
 ارائه هانشگاهدا هدف ازآنجاکه د.هستن هادانشگاه عملکرد
 ارزیابی ،است باال باکیفیت پژوهشی و آموزشی خدمات
 ضروری و الزم امری عملکردی هایحوزه این کارایی

 (.1400 ،و همکاران )مجیدی شودمی محسوب
 مسیست که دارد موضوع این به اشاره دانشگاه خودگردانی

 به خود دانشگاه و شود هدایت درون از باید دانشگاه
 سطوح در عملکردهایش و اهداف پیشبرد برای یگذارقانون

 در مهم مؤلفه و ضرورت یک پاسخگویی .بپردازد مختلف
 محسوب عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه کارآمدی

 که یهایمسئولیت و وظایف به نسبت باید افراد همه .شودمی
 و ودهب پاسخگو ،است شده گذاشته هاآن عهده بر تغییر برای

 استقالل (.1399 ،طلب )سعادت نمایند تمسئولی احساس
 رایب مهم نیازیشپ یک عنوانبه ایگسترده طوربه دانشگاهی

 که (Wan Jan, 2017) شودمی محسوب مدرن هایدانشگاه
 رنامهب مانند تحصیلی مسائل مورد در گیریتصمیم آزادی شامل
 ارزیابی هایروش و آموزش روش ،آموزشی مواد ،درسی

 است معتقد Taiwo (2012) (.Kori, 2016) تاس دانشجویان
 و خودتنظیمی از باالیی درجه به دانشگاهی استقالل که

 ،درسی امهبرن ،دانشجویان پذیرش به توجه با مدیریتی استقالل
 و علمی قوانین ایجاد ،تحقیق ،ارزیابی و تدریس هایروش

 ،یخصوص و عمومی منابع از یدشدهتول منابع داخلی مدیریت
 (.Atugonza et al., 2016) شودمی اطالق

 عیینت را کارایی مرز ،بازده مقدار بیشترین با مؤثر واحدهای
 شناخته کارآمد عنوانبه مرز این در موجود واحدهای کنند.می
 و کارا واحد .شوندمی مقایسه واحدها سایر با و شوندمی

 برای کمتری ورودی از تواندنمی که است واحدی کارآمد
 احدیو ،یگردعبارتبه کند استفاده مشابه هایروجیخ تولید
 هبازد به مشابه هایورودی از استفاده با تواندنمی که است

 منابع دارای هایدانشگاه (.Janikova, 2021) یابد دست باالتر
 رسید برنامه ساختار و کارایی به بیشتری توجه باید فراوان
 به انشد کسب ایبر زیادی کنندگانشرکت زیرا ،باشند داشته
 ایهحرف سطح و متمایز ویژگی از اطمینان کنند.می اعتماد آنان

 Li et) است آموزش کارایی ارتقا برای حیاتی راهی دانشگاه

al., 2021.) 
 عالی آموزش مؤسسات عملکرد یا کارایی گیریاندازه

 یصتخص برای معیار ارائه در اقتصادی مهم ابزار یک تواندمی
 ریگیاندازه باشد. عالی آموزش مؤسسات رایب مناسب بودجه
 هترینب به بودجه آیا کهاین بررسی منظوربه توانمی را کارایی
 مربوطه عالی آموزش مؤسسات توسعه برای ممکن شکل

 گیریاندازه ،این بر عالوه گرفت. نظر در ،شودمی استفاده
 تواندمی عالی سطح در واحد یا بخش هر برای کارایی مقدار

 فراهم توسعه و بهبود هایزمینه مورد در بیشتری العاتاط
 تعیین و خود هایدانشکده ارزیابی ،دانشگاه هر برای .کند

 (.Ahmed et al., 2021) است مهم هاآن ناکارآمدی یا کارایی
 رد دانشگاه رهبران توانایی به بستگی ،نهادی کارایی

 یبانیتپش تأمین ،موضوع این با عملی و استراتژیک برخورد
 درنم هایقابلیت در گذارییهسرما برای منابع تجهیز و داخلی

 و کارا مدیریت منافع از مندیبهره منظوربه ماهر کارکنان و
 ات کارایی اقدامات آمیزیتموفق اجرای .دارد دانشگاه اثربخش

 ینقش هاآن .دارد بستگی دانشگاه رهبران تعهد به زیادی حد
؛ ارندد کارآمد دانشگاه عملکرد یتهدا و پشتیبانی در اساسی
 باید آن اثربخش اقدامات و عالی آموزش کارایی بنابراین

 تعالی و یتکیف بر منفی تأثیر از تا شود ارزیابی متن در دقتبه
 نذینفعا کلیه اجتماعی مسئولیت کارایی شود. جلوگیری

 اثربخش و کارا هایچارچوب و هادانشگاه .است عالی آموزش
 ،ارانگذیاستس مشترک اقدام و مداوم گفتگوی ریقط از تنها

 & Estermann) شودمی حاصل هاآن هایشبکه و هادانشگاه

Kuprianova, 2019.) 
 دهبو یکدیگر مکمل همواره علمی توسعه و آزادی ،تحقیق

 ،یارشتهیانم و جدید هایرشته و علوم گسترش و تعمیق و
 لمیع روابط گسترش و موجود هایرشته در تغییر و بازبینی

 لمیع مؤسسات و مراکز استقالل سایه در جز کشورها سایر با
 از علمی آزادی و دانشگاهی استقالل شد. نخواهد حاصل

 هاآن کارایی و هادانشگاه درونی کیفیت بهبود ملزومات
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 و نیازها نمودن برطرف برای سویی از هادانشگاه باشند.می
 دیگر سوی از و ذینفعان و جامعه تحول حال در تقاضاهای

 نیازمند خود هایمأموریت و هارسالت نمودن محقق برای
 .باشندمی سازمانی استقالل از برخورداری و پذیریانعطاف

 شد خواهد علمی مراکز و هادانشگاه کارآمدی به منجر امر این
 ترینبه به ،مالی منابع ازجمله خود منابع تمامی از بتوانند تا

 خاذات روازاین یابند. دست خود اهداف به و مودهن استفاده نحو
 هایحیطم در استقالل الگوی به دستیابی هدف با هاییسیاست

 هب درنهایت و علمی پیشرفت به تواندمی آموزشی و علمی
 ،علمی هایجنبه تمامی در کشور بیشتر چه هر استقالل
 نماید. کمک غیره و اجتماعی ،اقتصادی

 راییکا و دانشگاهی استقالل زمینه در هاییپژوهش تاکنون
 رشیدی و روحانی است. شده انجام کشور از خارج و داخل در
 خودگردانی برای چارچوبی» عنوان با پژوهشی در ،(1400)

 اننش «تفسیری-ساختاری سازیمدل روش ؛هادانشگاه در مالی
 استقالل از: اندعبارت مالی خودگردانی عوامل که؛ دادند

 هاییرساختز ،عالی آموزش کالن یریتمد ،دانشگاهی
 ،امعهج و دانشگاه پیوند ،حاکمیت و دانشگاه گفتمان ،قانونی
 برندسازی ،مالی منابع مدیریت ،هادانشگاه گرایی یتمأمور

 ،اعتبارسنجی و کیفیت نظام استقرار ،پژوهشی و آموزشی
 هاییرساختز تقویت ،یامنطقه هاییتظرف یسازفعال

 هاییتظرف ،مردمی یهاکمک ،درآمدی یخشبتنوع ،پژوهشی
 عنوان با پژوهشی در ،(1399) همکاران و خسروی ی.المللبین

 با ایران در مستقل دانشگاه یهامؤلفه تطبیقی مطالعه»
 هایفهمؤل که؛ دریافتند «چین و استرالیا ،انگلستان کشورهای

 اللاستق ،دانشگاه مالی استقالل ،دانشگاه سازمانی استقالل
 گوییپاسخ ،هدانشگا انسانی منابع استقالل ،دانشگاه کادمیکآ

 اداری تشکیالت و ساختار انتخاب در آزادی ،جامعه به
 خاتمه و آغاز مورد در گیریتصمیم آزادی ،هادانشکده

 ریزیبرنامه مورد در گیریتصمیم آزادی ،آموزشی هایبرنامه
 کلی تعداد مورد در گیریتصمیم ،دانشجویان درسی

 کردن هزینه مدیریت استقالل ،خارجی و داخلی انشجویاند
 در مدیریت آزادی ،هادانشکده مالی تمرکززدایی ،دانشگاه

 طریق از منابع جذب ،جدید وکارکسب محیط ایجاد
 هایاولویت در گیریتصمیم توانایی ،دانشجویان هایشهریه

 الزم علی شروط عنوانبه انتشار آزادی ،دانشگاه پژوهشی
 .هستند مستقل شگاهدان

 عنوان با پژوهشی در ،(1399) همکاران و گیگلو مهرآور
 در یالمللبین علمی هایهمکاری بازدارنده عوامل شناسایی»

 زا یکی که؛ دریافتند «راهکار ارائه و کشور عالی آموزش نظام
 نهادهای تعدد شامل که بوده ساختاری موانع ،بازدارنده عوامل

 و باالدستی اسناد تعدد ،کشور عالی آموزش در سیاستگذار
 یبروکراس ،گذاریسیاست و ریزیبرنامه در نامناسب ساختار
 بودن قدیمی ،یالمللبین علمی هایهمکاری برای پیچیده
 و استقالل اعطای عدم ،علوم وزارت هاینامهآیین و قوانین
 علمی هایهمکاری زمینه در ویژهبه هادانشگاه به اختیار

 و پورحسن .است متمرکز عالی آموزش نظام و یالمللبین
چهار  الگویی ئهارا» عنوان با پژوهشی در ،(1399) همکاران

 در خوب حکمرانی اثربخش استقرار و سنجیامکان برای یهال
 استقرار و سنجیامکان برای که؛ کردند بیان «عالی آموزش

 ساختاری عوامل ابعاد به باید عالی آموزش در خوب حکمرانی
 ،بخشیاثر و کارایی ،مدیریت و رهبری ،پاسخگویی ،شفافیت)

 ،نظارت( و کنترل و پذیریمسئولیت ،مأموریت و اهداف
 ،کاستراتژی نگرش ،استقالل ،قانون )حاکمیت ایزمینه عوامل

 ،)شایستگی رفتاری عوامل و حاکمیت( ساختار و مشروعیت
 .شود توجه مشارکت( و عدالت

Liu & Liu (2021)، الیم توسعه یرتأث» عنوان با هشیپژو در 
 «دیاقتصا نوآوری جنبه از فناوری انتقال در دانشگاه کارایی و

 ارتقا ار فناوری تجمع است ممکن دانشگاه کارایی که؛ دریافتند
 رایب که شودمی فناوری انتقال مانع توجهیقابل طوربه اما ،دهد

 مالی هعتوس کهدرحالی .نیست سودمند اقتصادی نوآوری ارتقای
 به نجرم یعنی ،شودمی فناوری انتقال موجب توجهیقابل طوربه

 ،(2021) همکاران و Ahmed .شودمی اقتصادی نوآوری ارتقای
 دانشگاه در هادانشکده کارایی ارزیابی» عنوان با پژوهشی در

 که؛ دریافتند «هاداده همپوشانی تحلیل اساس بر مالزی
 و عملکرد است الزم پایین یکارای نمره دارای هایدانشکده

 یا دانشگاه شورای مهم تصمیمات اساس بر را خود کارایی
 کاهش ،دتوانمی تصمیمات این .بخشند بهبود گیرندگانیمتصم
 هب یا کارکنان تعداد افزایش ،دانشکده در دانشجویان تعداد

 از یک هر برای یافتهاختصاص بودجه رساندن حداکثر
 باشد. زدهبا کم نمرات با هایبخش
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Kupriyanova عنوان با پژوهشی در ،(2020) همکاران و 
 «عالی آموزش برای ییهافرصت اثربخشی و کارایی ،استقالل»

 در گیریتصمیم توانایی دلیل به مالی استقالل که؛ دریافتند
 این ،آن مازاد حفظ ظرفیت و بودجه داخلی تخصیص مورد
 نهزمی در تا کندمی فراهم عالی آموزش مؤسسات برای را امکان

 از که هاییسیستم در دهند. انجام مجدد گذارییهسرما ،کارایی
 ،انگلستان مانند ،هستند برخوردار باالیی مالی استقالل
 .ددارن قرار نیز باالیی پاسخگویی الزامات تحت هادانشگاه

 و حسابرسی متعدد موارد طریق از هادانشگاه ،طورمعمولبه
 انگذاریهسرما برابر در ،اروپا و ملی سطح در مالی یهاگزارش

 ،واردم بیشتر در هستند. پاسخگو مختلف دهندگانیاتمال و
 و هنددمی ذینفعان به را کافی هایتضمین سازوکارهایی چنین

 دانشگاه مالی مدیریت برای بیشتری پذیریانعطاف از
 برخوردارند.

Singh & Singh (2019)، لاستقال» عنوان با پژوهشی در 
 سلطنتی دانشگاه )مطالعه پایدار گذارییهسرما و دانشگاه
 کسب از پس هادانشگاه ؛که ندیافت دست نتایج این به ،«بوتان(

 دارپای درآمد ایجاد برای را گذارییهسرما یهاراه باید ،استقالل
 اهدانشکده .بیابند دولت مالی یهاکمک کاهش به توجه با
 و قرضه اوراق ،مستغالت و امالک در گذارییهسرما توانندیم

 زایشاف برای ،این بر عالوه .کنند انتخاب را دولتی بهادار اوراق
 .باشندیم خود دانشجویان تعداد افزایش نیازمند ،درآمد

Michavila & Martinez (2018)، عنوان با پژوهشی در 
 و گذارییهسرما ،استقالل برابر در هادانشگاه تعالی»

 دلیل به ،بیشتر دانشگاهی استقالل که دریافتند «پاسخگویی
 کند.می پیدا ارزش ،خود هایحوزه در دانشگاهیان مداخالت

 که ستنده ییهاآن ،یبندرتبه بهترین با دانشگاهی هایسیستم
 بخش در هویژبه ،بیشتر استقالل با و داشته را هزینه باالترین
 در ،Redding (2017) باشند؛می مالی امور و انسانی نیروی

 سیر و دانشگاهی استقالل ،انتقادی تفکر» عنوان با پژوهشی
 را یچهارچوب «تحقیقاتی برنامه یک در افکار اجتماع؛ تکاملی

 سازمانی نقش میزان اساس بر هاانشگاهد ،آن در که داد ارائه
 رشپذی برای خود ظرفیت اساس بر یگردعبارتبه یا و خود

 تشخیص .شوندیم بندیطبقه فعال و قدرتمند محققان
 استقالل درجه -1 :است معیار چهار اساس بر هاآن وضعیت

 -4 دانشجو جذب -3 کارکنان استخدام -2 کیاستراتژ
 مدیریتی. هایقابلیت

Wan Jan (2017)، هایدانشگاه آیا» عنوان با پژوهشی در 
 لاستقال بررسی به «داشت؟ خواهند مالی استقالل ما دولتی
 که؛ داد نشان و پرداخت مالزی دولتی هایدانشگاه در مالی

 اراتانتظ افزایش و اصلی بودجه قطع با هادانشگاه طرفیکاز
 دیگر طرف از و اندمواجه خود پول بردن باال جهت دولت از

 هنوز د.کنن رقابت خصوصی مؤسسات رشد به رو تعداد با باید
 افزایش و دولت جانب از مالی حمایت کاهش رغمعلی هم

 عمومی انتظارات ،خصوصی عالی آموزش مؤسسات
 دولت ،جلوروبه حرکت برای است. افزایش به رو هادانشگاه

 -1 د:کن بررسی حوزه سه در را خود رویکردهای تا دارد نیاز
 ایجاد -2 ؛هادانشگاه توسط یجادشدها تولیدات سازییتجار
 در مالی استقالل توسعه -3 و دوستانهنوع محیط یک

 .هادانشگاه
 موزشآ اهمیت از هادانشگاه استقالل به توجه ضرورت

 و رفاه ،پیشرفت محرکه نیروی ،حیاتی ایمسئله عنوانبه عالی
 رد شده انجام مطالعات .گیردمی نشأت جامعه واقعی استقالل

 به کافی توجه عدم از حاکی ،محدودی موارد جز ،ایران
 نشگاهدا کارایی در آن نقش کنون تا و بوده دانشگاهی استقالل

 هب حاضر پژوهش لذا است. نگرفته قرار محققین موردتوجه
 شگاهیدان استقالل مدل» که: است سؤال این پاسخ یافتن دنبال

 دانشگاه کارایی جهت گرا علت و اگر دلیل رویکردهای با
 «.است؟ چگونه

 روش

 جهت دانشگاهی استقالل ابعاد استخراج پژوهش این از هدف
 از پژوهش این در .است مدل ارائه درنهایت و دانشگاه کارایی
 دهش استفاده اکتشافی طرح با کمی( و )کیفی آمیخته روش
 نخبرگا را پژوهش این در کیفی بخش آماری جامعه است.
 موضوع زمینه در که هادانشگاه علمیهیئت اساتید و علمی

 وشر از استفاده با که دادندمی تشکیل بودند خبره پژوهش
 هااحبهمص ،اشباع قانون گرفتن نظر در با و هدفمند گیرینمونه

 یافت. ادامه نفر 10 تا
 تفادهاس مضمون تحلیل روش از کیفی هایداده تحلیل برای

 تحلیل ،Braun & Clarke (2006) رنظ طبق است. شده

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jorge%20M.%20Martinez&eventCode=SE-AU
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 الگوهای گزارش و تحلیل ،شناخت برای روشی ،مضمون
 برای فرایندی ،روش این است. کیفی یهاداده در موجود
 هب را متنوع و پراکنده یهاداده و است متنی یهاداده تحلیل

 هم هک است روشی و کندیم تبدیل تفصیلی و غنی ییهاداده
 عابدی) رودمی کار به آن تبیین برای هم و واقعیت بیان برای

 هنگام ،پژوهش این در (.1390 ،و همکاران جعفری
 برای چنینهم ،نظری ادبیات مرور و اطالعات آوریجمع

 رب )خبرگان( مختلف دهندگانپاسخ بین در مضامین مقایسه
 فادهاست ایمقایسه تحلیل از ،مدیریتی و اجرایی سمت اساس

 مانند مختلف منابع طریق از را هاداده ابتدا پژوهشگر شد.
 پرسشنامه و ساختاریافته نیمه مصاحبه و نظری ادبیات
 نمود. شناسایی را الگوها و هاایده از برخی و نموده آوریجمع
 هشگرپژو شفاف توضیح با همراه و تهیه ایپرسشنامه سپس

 ادهد قرار خبرگان اختیار در مجدداً ،خود تحلیل نتایج مورد در
 ژوهشگرپ تفسیرهای میان ارتباط و تناسب میزان درباره تا دش
 ممفاهی و ساختار ،طریق این از کنند. اظهارنظر ،خود تجارب و

 ،مونمض تحلیل در گردید. اصالح ،پژوهش سؤاالت با مرتبط
 اشدب مناسب هایداده مقدار بیانگر که روشنی و سریع پاسخ

 ،بنابراین؛ ردندا وجود نماید( مضمون وجود بر و داللت)
 ینا به بلکه ،ندارد بستگی کمی معیارهای به لزوماً مضمون
 سؤاالت درباره مهمی نکته به میزان چه تا که دارد بستگی

 اساس بر که شده تالش پژوهش این در که پردازدمی پژوهش
 شود. داده پاسخ هاپرسش به مضامین

 وقتتمام علمیهیئت اعضای بین از ،کمی بخش در
 و علمی رتبه اساس بر نفر 308 تعداد مازندران آزاد هدانشگا

 شدند. گرفته نظر در تصادفی گیرینمونه صورتبه

 .1 جدول

 شوندگانمصاحبه مشخصات

 خدمت محل دانشگاه اجرایی سابقه علمیهیئت عضو علمی مرتبه تحصیلی رشته شوندهکد مصاحبه
A1 ساری آزاد دانشگاه + + استاد آموزشی مدیریت 
A2 بجنورد آزاد دانشگاه + + استادیار عالی آموزش مدیریت 
A3 مازندران دانشگاه + + دانشیار انگلیسی زبان 
A4 مازندران دانشگاه + + استاد دولتی مدیریت 
A5 یاحرفه و فنی دانشگاه + + استادیار کارآفرینی 
A6 بابل آزاد دانشگاه + + دانشیار تربیت و تعلیم فلسفه 
A7 ساری آزاد دانشگاه + + دانشیار آموزشی یتمدیر 
A8 تهران دانشگاه + + استاد صنایع 
A9 ساری آزاد دانشگاه + + استاد یشناسروان 

A10 بجنورد آزاد دانشگاه + + استادیار آموزشی مدیریت 

 .2 جدول

 اهیدانشگ استقالل در شوندگانمصاحبه از شدهاستخراج هایشاخص فرعی و اصلی بندیمقوله
 اصلی مقوله

 )ابعاد(

 فرعی هایمقوله
 (هامؤلفه)

 توسط تکرار تعداد مفاهیم
 شوندگانمصاحبه

EE 

 علمی استقالل
EEA 
 پژوهش و تحقیق

EE1 4 محور پژوهش آموزش ارائه در آزادی 

EE2 5 هاپژوهش تعداد و پژوهشی هایاولویت تعیین در آزادی 

EE4 5 پژوهشی و علمی یهافرصت پیگیری و کشف در یآزاد 

EE10 5 علمی موضوعات انتخاب در مناسب علمی فضای داشتن 

EE13 3 علمی هایپژوهش از آمدهدستبه نتایج انتشار در عمل استقالل 

EEB 
 و درسی ریزیبرنامه

 آموزشی

EE7 4 تدریس هایروش و درسی برنامه درباره گیریتصمیم در آزادی 

EE11 3 مختلف سطوح در تحصیلی هایبرنامه محتوای راحیط قابلیت داشتن 

EE15 5 جدید آموزشی یهارشته معرفی در آزادی 
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 اصلی مقوله
 )ابعاد(

 فرعی هایمقوله
 (هامؤلفه)

 توسط تکرار تعداد مفاهیم
 شوندگانمصاحبه

EE16 6 جدید آموزشی یهابرنامه پیشنهاد در آزادی 

EE19 4 دانشجویان یلیالتحصفارغ نحوه و تحصیل شرایط تعیین در آزادی 

EE20 6 دیدج آموزشی هایرشته و مختلف لیتحصی هایدوره تشکیل در دانشگاه استقالل 

EE21 5 غیرضروری آموزشی هایرشته به دادن خاتمه در دانشگاه استقالل 

EE22 5 تحصیلی مدرک عرضه و تعیین در دانشگاه استقالل 

EEC 
 علمی آزادی

EE3 4 فناوری و علم هایپارک ایجاد در عمل آزادی 

EE5 4 علمی شوراهای ارهاد و اعضا انتخاب در عمل آزادی 

EE8 6 آموزش زبان تعیین در عمل آزادی 

EE12 3 پژوهش و تدریس در علمیهیئت اعضای عمل استقالل 

EE17 6 صنفی و یاحرفه هایانجمن اداره و اعضا انتخاب در آزادی 

EE23 5 جامعه موردنیاز هایفناوری و دانش انتقال و کسب در دانشگاه استقالل 

EED 
 تضمین و ارزیابی
 هابرنامه کیفیت

EE6 5 تحصیلی مدارک استانداردهای تعیین در دانشگاه استقالل 

EE9 5 دانشگاهی هایفعالیت کیفیت ارتقای در عمل استقالل 

EE18 5 علمی کیفیت تضمین در آزادی 

EE6 5 تحصیلی مدارک استانداردهای تعیین در دانشگاه استقالل 

EE14 5 سنجش در اللاستق 

EF 

 فکری استقالل
EFA 
 مالکیت حفظ

EF1 4 افکار توسعه و تبادل در استقالل 

EF7 3 فکری هایدارایی و فکری هایسرمایه از حمایت در آزادی 

EF8 5 فکری یهادگاهید بیان در آزادی 

EF10 6 خاص گیریجهت بدون تفکر قدرت داشتن 

EF12 4 خود افکار و هادیدگاه ظحف در دانشگاه استقالل 

EFB 
 فکری نقادی

EF3 5 انتقادی قضاوت برای دانشجویان ظرفیت توسعه 

EF4 4 علمی تفکرات و باورها کشیدن چالش به در آزادی 

EF5 5 متخصصان و نظرانصاحب افکار بررسی و نقد در عمل استقالل 

EF14 6 خود هایچالش و مسائل حل در دانشگاه استقالل 

EF16 5 سیاسی مالحظات و مداخالت هرگونه از دانشگاه انتقادی تفکر بودن دور 

EFC 
 یفکر ارتقای و تولید

 فرهنگی و

EF2 4 خود فکری ارتقای در استقالل 

EF6 5 خود علمی فضای اقتصادی و اجتماعی سالمت ارتقای در عمل استقالل 

EF9 4 اوریفن و دانش ،معنا ،فکر تولید در آزادی 

EF11 6 ریسک تحمل با ،جدید هایایده و افکار سازییادهپ در اختیار داشتن 

EF13 4 هاارزش پاسداشت و تمدن و فرهنگ ارتقا در دانشگاه استقالل 

EF15 5 خود یهادهیا توسعه و تبادل در دانشگاه استقالل 

ER 

 روابط در استقالل
 فراملی و ملی

ERA 
 ارتباطات

ER1 5 یالمللبین هایدانشگاه با پژوهشی و علمی تعامالت در عمل دیآزا 

ER2 5 ملی هایاتحادیه در عضویت برای آزادی 

ER3 7 یالمللبین هایاتحادیه در عضویت برای آزادی 

ER7 5 ملی سطح در اجرایی یهادستگاه و صنایع با ارتباط در عمل استقالل 

ER8 6 ملی عالی آموزش مراکز و شوراها با ارتباط ایجاد در عمل استقالل 

ER9 6 تحقیقاتی مراکز با ارتباط در عمل استقالل 

ER10 5 یالمللبین عالی آموزش مراکز با ارتباط ایجاد در آزادی 

ER11 5 فناوری و علم هایپارک با ارتباط در آزادی 

ER16 4 یالمللبین سطح در اجرایی یهادستگاه و صنایع با ارتباط در اختیار داشتن 

ER17 6 رشد مراکز با ارتباط در استقالل 

ER18 5 ملی عالی آموزش مراکز با علمی تعامالت در آزادی 
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ERB 
 هایاستس و هاروش

ER4 7 یالمللبین استانداردهای به دستیابی در عمل آزادی 

ER5 5 دانشجویان به یخارج و داخلی تحصیلی بورسیه اعطای در عمل آزادی 

ER6 5 مدیریتی تغییرات از بعد خود ملی هایبرنامه حفظ در عمل استقالل 

ER12 5 یالمللبین دانشجویان جذب در آزادی 

ER13 6 خارجی و داخلی تحصیلی بورسیه تعیین در آزادی 

ER14 5 صنایع و خصوصی بخش با مشترک اقتصادی هایطرح اجرای در اختیار داشتن 

ER15 5 یالمللبین اساتید جذب در اختیار داشتن 

ER19 5 ملی ارتباطات هایسیاست و هاروش تنظیم در آزادی 

ES 

 سازمانی استقالل
ESA 
 و هایاستس و اهداف
 قوانین

ES2 5 خود قوانین و ساختارها تنظیم در عمل یآزاد 

ES9 4 سازمانی هایپست کاهش در عمل آزادی 

ES18 4 محیطی تغییرات برابر در خود پذیریانعطاف میزان تعیین در استقالل 

ES19 4 هاسیاست و هااولویت ،اهداف تعیین در دانشگاه استقالل 

ES23 7 خود اداری تشکیالت و ساختار اصالح و دهیسازمان در استقالل 

ESB 
 تضمین ارزیابی
 کیفیت

ES1 4 علمی و اداری هایبرنامه ارزیابی شرو و معیارها تدوین در عمل آزادی 

ES17 4 کیفیت تضمین هایکنندهینتأم انتخاب در عمل استقالل 

ES29 5 دانشگاهی خدمات کیفیت تضمین و اعتبارسنجی در دانشگاه استقالل 

ES32 5 دانشجو گزینش و جذب معیارهای تعیین در دانشگاه آزادی 

ES33 6 کارکنان ،مدیران ارزیابی هایروش ینتعی در دانشگاه استقالل 

ES35 5 دانشجویان تعداد تعیین در عمل آزادی 

ESC 
 خدمات و ریزیبرنامه

ES3 5 کارآفرین هایرشته ایجاد در عمل آزادی 

ES4 6 آموزشی هایگروه ادغام و حذف اختیار داشتن 

ES15 5 یو خارج اخلید ذینفعان تقاضای با خود خدمات انطباق در استقالل 

ES16 5 آموزشی و اجتماعی خدمات انواع ارائه در عمل استقالل 

ES20 6 آموزشی تجهیزات و فضا مورد در گیریتصمیم اختیار داشتن 

ES24 6 علمی سطوح با مرتبط برتر استعدادهای حفظ و جذب در استقالل 

ES27 6 نوآورانه هایمهارت تقویت در اختیار داشتن 

ES30 6 کار بازار نیازهای با خود خدمات انطباق در دانشگاه استقالل 

ESD 
 داخلی و اداری امور

ES5 5 قراردادها عقد در عمل آزادی 

ES13 4 سازمانی عدالت ایجاد برای الزم معیارهای تعیین قدرت داشتن 

ES14 5 مختلف سطوح در عالی مدیران به اختیار تفویض در عمل استقالل 

ES21 5 گیرندهیمتصم افراد و نهادها انتخاب اختیار داشتن 

ES22 5 دانشگاه امور در علمیهیئت اعضای مشارکت میزان تعیین در آزادی 

ES28 5 سازمانی یهاپست و تشکیالت توسعه در دانشگاه استقالل 

ES31 5 کارکنان ارتقای مورد در گیریتصمیم در دانشگاه ستقاللا 

ESE 
 انسانی نیروی ینتأم

ES6 6 شغلی امنیت میزان و کار شرایط تعیین اختیار داشتن 

ES7 5 ناکارآمد اساتید حذف در عمل آزادی 

ES8 5 اجرایی مدیران و معاونین نصب و عزل در عمل آزادی 

ES10 6 کارآمد اساتید جذب در استقالل 

ES11 5 اساتید استخدام هایوشر مورد در گیریتصمیم در عمل استقالل 

ES12 5 کارکنان استخدام در استقالل 

ES25 6 علمیهیئت اعضای و کارکنان انتخاب معیارهای تعیین در عمل آزادی 

ES26 7 اساتید و کارکنان مزایای حقوق تعیین در آزادی 

ES34 6 امنایئته اداره و اعضا انتخاب در دانشگاه استقالل 
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 توسط تکرار تعداد مفاهیم
 شوندگانمصاحبه

EM 

 مالی استقالل
EMA 

 بودجه ینتأم و کسب
EM2 6 هابانک از پول استقراض در استقالل 

EM3 5 خود امالک و هاساختمان بر مالکیت اختیار داشتن 

EM4 4 مالی منابع و درآمدها نیتأم در استقالل 

EM6 5 مردمی مشارکت از حاصل مالی منابع جذب در آزادی 
EM7 5 بودجه جذب برای ظرفیت ایجاد اختیار داشتن 

EM11 6 علمی تولیدات سازییتجار در استقالل 

EM13 5 خود یهاساختمان بر مالکیت اختیار داشتن 

EMB 
 و بودجه تخصیص

 آن مازاد انباشت

EM1 4 دانشجویان به مالی کمک در عمل آزادی 

EM5 6 مالی امور مدیران و روسا عملکرد بر نظارت در استقالل 

EM8 4 آن از حاصل درآمد مازاد انباشت و دریافتی شهریه میزان مورد در دانشگاه زادیآ 

EM9 5 تلفمخ هایبخش به آن توزیع و تخصیص و بودجه کردن هزینه در دانشگاه استقالل 

EM10 5 دولتی مالی منابع نوع مورد در گیریتصمیم قدرت داشتن 

EM12 7 خود ختصاصیا درآمدهای مازاد حفظ در استقالل 

 سؤال 73 با دانشگاهی استقالل ساخته محقق نامهپرسش از
 ،کریف استقالل ،مالی استقالل ،سازمانی استقالل» بعد پنج و

از  فتهبرگر «فراملی و ملی روابط در و استقالل علمی استقالل
 اسمقی با پژوهش پیشینه و نظری مبانی و خبرگان نظرات

 ینپ سازمانی کارایی نامهسشپر نیز و لیکرت ایدرجهپنج
 ،سازمانی استراتژی» بعد 7 و سؤال 21 با سای سینگ و پریانگ
 و توسعه ،رهبری و مدیریت ساختار ،سازمانی ساختار
 هایمهارت ،کارکنان تعهد انگیزش ،کارکنان کار ریزیبرنامه

 فادهاست لیکرت ایدرجهپنج مقیاس با «فرعی اهداف و کارکنان
 نیز ایاییپ و رسید اساتید دییتأ به هاابزار واییمحت روایی .شد

 ستقاللا نامهپرسش برای کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با
 استقالل نامهپرسش ،85/0 گرا دلیل رویکرد با دانشگاهی
 کارایی نامهپرسش و 82/0 گرا علت رویکرد با دانشگاهی

 ارابز بودن پایا دهندهنشان که شد محاسبه 89/0 سازمانی
 .است گیریاندازه

 .3 جدول

 هاداده گردآوری ابزارهای پایایی و روایی

 ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای AVE پنهان متغیرهای ردیف

 867/0 796/0 620/0 پژوهش و تحقیق 1

 948/0 932/0 784/0 آموزشی و درسی ریزیبرنامه 2

 920/0 886/0 741/0 علمی آزادی 3

 971/0 956/0 918/0 هابرنامه فیتکی تضمین و ارزیابی 4

 849/0 785/0 531/0 فکری مالکیت حفظ 5

 907/0 795/0 830/0 فکری نقادی 6

 980/0 973/0 926/0 فرهنگی و فکری ارتقای و تولید 7

 926/0 879/0 808/0 ارتباطات 8

 952/0 939/0 770/0 هاسیاست و هاروش 9

 970/0 958/0 888/0 قوانین و هاسیاست و اهداف 10

 952/0 933/0 832/0 کیفیت تضمین و ارزیابی 11

 914/0 887/0 641/0 خدمات و ریزیبرنامه 12
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 ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای AVE پنهان متغیرهای ردیف

 929/0 910/0 652/0 داخلی و اداری امور 13

 926/0 906/0 642/0 انسانی نیروی ینتأم 14

 924/0 891/0 753/0 بودجه ینتأم و کسب 15

 904/0 868/0 655/0 آن مازاد انباشت و بودجه تخصیص 16

 954/0 904/0 911/0 سازمانی استراتژی 17

 948/0 890/0 901/0 سازمانی ساختار 18

 946/0 914/0 853/0 رهبری و مدیریت ساختار 19

 970/0 954/0 915/0 کارکنان کار ریزیبرنامه و توسعه 20

 905/0 867/0 657/0 کارکنان تعهد انگیزش 21

 887/0 804/0 725/0 کارکنان هایمهارت 22

 903/0 786/0 823/0 فرعی اهداف 23

 کولموگروف هایآزمون از ،هاداده تحلیل منظوربه
 اب ساختاری معادالت و اکتشافی عاملی تحلیل ،t ،اسمیرنوف

 شد. گرفته کار به PLS و SPSS هایافزارنرم از استفاده

 هایافته

 هتج گرا دلیل رویکرد با دانشگاهی استقالل ابعاد :یک سؤال
 کدامند؟ دانشگاه کارایی
 آزمون و (1الکین-مایر-)کایزر KMO آزمون از استفاده با

 از ادهاستف بودن مناسب و هانمونه کفایت و تناسب ،بارتلت
 جدول در نتایج که گردید بررسی پرسشنامه برای عاملی تحلیل

 است. شده ارائه 1
 .4 جدول

 پژوهش ابزار یبرا Bartlett و KMO آزمون نتایج

 شدهمحاسبه مقادیر مناسب مقدار شاخص
KMO 

 
 فراملی و ملی روابط در استقالل فکری استقالل علمی استقالل باالتر و 7/0 مقادیر

 786 /0 727/0 789/0 
Bartlett 000/0 000/0 000/0  05/0 از کمتر خطای سطح در معناداری 

 %326/80 %101/87 %982/82   هشد تبیین واریانس درصد

 مناسب مناسب مناسب   آزمون نتیجه

 برای KMO مقدار ،دهدمی نشان 4 جدول که طورهمان
 05/0 از کمتر خطای سطح و بوده بیشتر 7/0 از بعد سه هر

؛ تاس شده برآورد ،بارتلت آزمون درنتیجه متغیرها همه برای
 هنمون یهمبستگ و کفایت از نشان ،شدهمحاسبه مقادیر بنابراین

 اریانسو درصد .است اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده برای

 رتیبت به که است این از حاکی نیز بعد سه هر در شده تبیین
 توسط سؤاالت تغییرات از %326/80 و 101/87% ،982/82%

 .است تبیین قابل شدهاستخراج هایمؤلفه
 اگر علت رویکرد با دانشگاهی استقالل ابعاد دو: سؤال

 کدامند؟ دانشگاه اییکار جهت
  

                                                                                                                                                                                                            
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 



 

 

   138ص     ... با دانشگاهی استقالل مدل ارائه | همکاران و جلوه امامی

  1400 بهار  | 52شماره  | 15دوره  | های آموزشی نشریه علمی پژوهش در نظام   

 .5 جدول

 پژوهش ابزار برای Bartlett و KMO آزمون نتایج
 شدهمحاسبه مقادیر مناسب مقدار شاخص
KMO مالی استقالل سازمانی استقالل  باالتر و 7/0 مقادیر 

 876 /0 737/0 
Bartlett 000/0 000/0  05/0 از کمتر خطای سطح در معناداری 

 %490/83 %254/83   شده یینتب واریانس درصد

 مناسب مناسب   آزمون نتیجه

 7/0 از بعد دو هر برای KMO مقدار ،5 جدول مطابق
 متغیرها همه برای 05/0 از کمتر خطای سطح و بوده بیشتر

 یرمقاد بنابراین؛ است شده برآورد ،بارتلت آزمون درنتیجه
 تفادهاس برای نمونه همبستگی و کفایت از نشان ،شدهمحاسبه

 در دهش تبیین واریانس درصد .است اکتشافی عاملی تحلیل از
 نیسازما استقالل بعد در که است این از حاکی نیز بعد دو هر

 توسط سؤاالت تغییرات از %490/83 مالی استقالل و 254/83%
 هستند. تبیین قابل شدهاستخراج هایمؤلفه

 با دانشگاهی استقالل ابعاد بندیرتبه سه: سؤال
 نهچگو دانشگاه کارایی جهت گرا علت و گرا دلیل ویکردهایر

 است؟

 .6 جدول

 عاملی بار میزان برحسب گرا علت وگرادلیلرویکردهایبا دانشگاهی استقالل هایمؤلفه و ابعاد بندیرتبه
 رتبه یبار عامل هامؤلفه رتبه یبار عامل ابعاد رویکرد

 894/0 علمی استقالل گرا دلیل

 
 3 699/0 پژوهش و تحقیق 1

 2 836/0 علمی آزادی
 1 851/0 هابرنامه کیفیت تضمین و ارزیابی
 4 699/0 آموزشی و درسی ریزیبرنامه

 879/0 فکری استقالل

 
 3 805/0 فکری نقادی 2

 1 890/0 فکری مالکیت حفظ
 2 832/0 فرهنگی و فکری ارتقای و تولید

 776/0 لیفرام و ملی طرواب در استقالل

 
 1 931/0 هاسیاست و هاروش 3

 2 548/0 ارتباطات

 3 767/0 قوانین و هاسیاست و اهداف 2 769/0 سازمانی استقالل گرا علت
 4 734/0 کیفیت تضمین و ارزیابی
 1 874/0 خدمات و ریزیبرنامه
 2 874/0 داخلی و اداری امور

 5 576/0 انسانی نیروی تأمین
 2 732/0 بودجه تأمین و کسب 1 773/0 مالی استقالل

 1 864/0 آن مازاد انباشت و بودجه تخصیص

 راگ دلیل رویکرد با دانشگاهی استقالل در ،6 جدول مطابق
 مامیت است قوی به نزدیک سطح در که ارتباطات مؤلفه جزبه

 باالتر و 7/0 هب نزدیک عاملی بار دارای هامؤلفه و ابعاد
 دانشگاهی استقالل بر هامؤلفه و ابعاد تأثیر بیانگر که باشندمی
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 اراید علمی استقالل بعد چنینهم .است گرا دلیل رویکرد با
 دارای فراملی و ملی روابط در استقالل بعد و رتبه ترینبیش
 و ابیارزی یمؤلفه ،علمی استقالل بعد در است. رتبه ترینکم

 یمؤلفه و تربیش رتبه دارای هابرنامه کیفیت تضمین
 تقاللاس بعد در تر؛کم رتبه دارای آموزشی و درسی ریزیبرنامه
 نقادی همؤلف و تربیش رتبه دارای فکری مالکیت حفظ ،فکری
 و ملی روابط در استقالل بعد در و ترکم رتبه دارای فکری
 اتاطارتب و تربیش رتبه دارای هاسیاست و هاروش ،فراملی
 است. تریکم رتبه دارای
 همؤلف جزبه گرا علت رویکرد با دانشگاهی استقالل در
 ههم است قوی به نزدیک سطح در که انسانی نیروی تأمین
 که باشندمی 7/0 از باالتر عاملی بار دارای هامؤلفه و ابعاد

 رویکرد اب دانشگاهی استقالل بر هامؤلفه و ابعاد تأثیر بیانگر
 ینتربیش دارای مالی استقالل بعد همچنین .ستا گرا علت
 بعد در است. رتبه ترینکم دارای سازمانی استقالل بعد و رتبه

 هرتب دارای خدمات و ریزیبرنامه یمؤلفه ،سازمانی استقالل
 در و ترکم رتبه دارای انسانی نیروی تأمین یمؤلفه و تربیش
 ازادم نباشتا و بودجه تخصیص یمؤلفه ،مالی استقالل بعد
 اراید بودجه تأمین و کسب یمؤلفه و تربیش رتبه دارای آن

 است. تریکم رتبه
 هچگون دانشگاه کارایی هایمؤلفه بندیرتبه چهار: سؤال

 است؟
 زمونآ از استفاده با دانشگاه کارایی هایمؤلفه بخش این در

 است. شده ارائه 7 جدول در نتایج شدند. یبندرتبه فریدمن

 .7 ولجد

 دانشگاه کارایی هایمؤلفه بندیرتبه
 رتبه یارتبه میانگین معیار انحراف میانگین معناداری سطح دو خی /آماره تعداد متغیر

 7 63/3 930/0 253/3 000/0 954/62 308 سازمانی استراتژی
 1 54/4 055/1 636/3 سازمانی ساختار

 6 65/3 006/1 334/3 رهبری و مدیریت ساختار
 3 51/4 994/0 650/3 کارکنان کار ریزیبرنامه و توسعه

 4 94/3 889/0 398/3 کارکنان تعهد انگیزش
 5 76/3 898/0 374/3 کارکنان هایمهارت

 3 97/3 917/0 405/3 فرعی اهداف

 و 95% اطمینان سطح در که دهدمی نشان 7 جدول نتایج
 از ترکوچک دو خی رهآما چون)=05/0 گیریاندازه خطای

 یارتبه میانگین در معناداری تفاوت لذا ،شد محاسبه 05/0
 دارای سازمانی ساختار دارد. وجود دانشگاه کارایی هایمؤلفه

 دارای سازمانی استراتژی و 54/4 ایرتبه میانگین باالترین
 باشند.می 63/3 ایرتبه میانگین ترینپایین

 گرا دلیل رویکردهای با هیدانشگا استقالل مدل پنج: سؤال
 است؟ چگونه دانشگاه کارایی جهت گرا علت و

 ساختاری معادالت آزمون از ،سؤال این بررسی برای
 کردهایروی با دانشگاهی استقالل اثرگذاری میزان شد. استفاده

 مدل ارائه همراه به دانشگاه کارایی بر گراعلت و گرا دلیل
 در و محاسبه متغیرها بین روابط بر اساس متعادل و یکپارچه

 است. شده ارائه 8 جدول و 2 و 1 هایشکل
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 .1 شکل

 مسیر ضرایب استاندارد تخمین حالت در ساختاری مدل
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 .2 شکل

 مسیر ضرایب معناداری حالت در ساختاری مدل

 

 .8 جدول

 مسیر تحلیل هاییافته از حاصل نتایج

 استاندارد ضریب t آماره متغیرها
 578/0 008/6 دانشگاه کارایی بر گرا دلیل رویکرد با دانشگاهی ستقاللا ریتأث

 634/0 273/6 دانشگاه کارایی بر گرا علت رویکرد با دانشگاهی استقالل ریتأث

 8 جدول در مندرج مسیر تحلیل نتایج و 2 و 1 هایشکل
 شگاهیدان )استقالل زابرون مکنون متغیر بین که دهندمی نشان

 ،شگاه(دان )کارایی زادرون مکنون متغیر با گرا( دلیل رویکرد با
 همچنین ،است برقرار 578/0 عاملی بار مسیر ضرایب اساس بر
 58/2) یبازه خارج در که t-value (008/6) مقدار به توجه با

 استقالل تأثیر %99 اطمینان سطح در ،دارد قرار (-58/2 و
 شده معنادار نشگاهدا کارایی بر گرا دلیل رویکرد با دانشگاهی

 با گرا لدلی رویکرد با دانشگاهی استقالل متغیر بین لذا ،است
 دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه دانشگاه کارایی
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 یکردرو با دانشگاهی )استقالل زابرون مکنون متغیر بین
 اساس بر دانشگاه( )کارایی زادرون مکنون متغیر با گرا( علت

 توجه با همچنین ،است برقرار 634/0 عاملی بار مسیر ضرایب
-58/2 و 58/2) یبازه خارج در که t-value(273/6) مقدار به

 اب دانشگاهی استقالل تأثیر %99 اطمینان سطح در ،دارد قرار (
 بین الذ ،است شده معنادار دانشگاه کارایی بر گرا علت رویکرد

 شگاهدان کارایی با گرا علت رویکرد با دانشگاهی استقالل متغیر
دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه

 .3 شکل

 دانشگاه ییکارا جهت گرا علت و گرا لیدل یکردهایرو با یدانشگاه استقالل مفهومی مدل
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 گیرینتیجه و بحث

 هادولت گاهیهتک عبارتی به و مهم ارکان از یکی عالی آموزش
 زامرو دنیای در و رودمی شمار به پایدار توسعه تحقق برای

 ،اقتصادی هایجنبه همه در کشورها توسعه و پیشرفت
 و پیشرفت درگرو صنعتی و سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی

 و جهانی هایعرصه در کشوری .است دانش و علم توسعه
 جایگاهی و باشد داشته گفتن برای حرفی تواندمی یالمللبین

 اهمیت ،کالن هایریزیبرنامه در که کند کسب خود برای
 اولویت در را حوزه این و داده خود عالی آموزش به ایویژه

 عزت ،قدرت سالح امروزه چراکه دهد قرار هاگذارییاستس
 رد کشوری تاکنون و آیدمی به دست دانش و علم با احترام و

 به علمی جانبههمه توسعه بدون که است نشده دیده جهان
 شگاهندا ،نظرانصاحب .یابد دست صنعتی و اقتصادی توسعه
 نعنوابه علمی توسعه اصلی هایشاخصه از یکی را مستقل
 شگاهدان استقالل هرچقدر که معتقدند و دانندمی پایدار توسعه
 ابراینبن؛ شد خواهد بیشتر نیز علمی توسعه باشد بیشتر

 اهیدانشگ استقالل مدل ارائه بررسی دنبال به ،حاضر پژوهش
 اهدانشگاه اراییک جهت گرا علت و گرا دلیل رویکردهای با

 .است
 اب دانشگاهی استقالل که؛ داد نشان پژوهش این نتایج
 استقالل ،علمی استقالل» بعد سه دارای گرا دلیل رویکرد
 با تهیاف این است. «فراملی و ملی روابط در استقالل و فکری
 و خسروی ،(1400) رشیدی و روحانی هایپژوهش نتایج

 Michavila و (1396) ارانهمک و زادهترک ،(1399) همکاران

& Martinez (2018) علمی ،سازمانی استقالل دادند نشان که 
 .است همسو ،است دانشگاهی استقالل یهاشاخص از مالی و

 و زادهترک که طورهمان که؛ گفت توانمی یافته ینا تبیین در
 ،تخصصی هایگروه علمی استقالل معتقدند (1396) همکاران

 نیمع بدین این ست.ا گروهی توانمندسازی هایمؤلفه از یکی
 یدوبندهایق در را تخصصی هایگروه ،هادانشگاه که است

 رایطش با مطابق تا دهند اجازه و نسازند محصور اداری معمول
 امکان و ددهنمی تشخیص خودشان که محیطی اقتضائات و

 این کنند. اقدام ،دارد وجود علمی هایهمکاری و هاپژوهش
 و هاخالقیت کشف به علمی هایگروه تا شودمی سبب امر

 صهعر در جامعه مشکالت رفع در و بپردازند هانوآوری

 ،همکاران و زادهترک) بگمارند همت خودشان تخصصی
1396.) 

 یکردرو با دانشگاهی استقالل که؛ داد نشان نتایج همچنین
 «مالی استقالل و سازمانی استقالل» بعد دو دارای گرا علت
 همکاران و خسروی هایپژوهش نتایج با یافته این است.

(1399)، Liu & Liu (2021)، Kupriyanova همکاران و 
(2020)، Singh & Singh (2019)، Michavila & Martinez 

 .است همسو Wan Jan (2017) و (2018)
 به اشاره یمال استقالل که؛ گفت توانمی یافته این تبیین در
 ،ودخ داخلی امور در آزادانه گیریتصمیم برای دانشگاه توانایی

 و هاهزینه اهداف تحقق و خود هایسرمایه مدیریت
 و مالی استقراض ،شهریه تعیین ازجمله خود مالی درآمدهای

 کسب شامل مالی استقالل طرفی از دارد. مالی گذاریمایهسر
 لذا ؛است آن مازاد انباشت و بودجه تخصیص ،بودجه تأمین و

 توانندیم بهتر ،باشند داشته استقالل مالی ازنظر هادانشگاه اگر
 ایهقسمت به را دانشجویان از دریافتی هایشهریه و هابودجه

 گاهدانش توسعه در امر نای که دهند اختصاص دانشگاه مختلف
 دارد. مهمی نقش

 استقالل که؛ داد نشان ساختاری معادالت آزمون نتایج
 کارایی بر گرا علت و گرا دلیل هایرویکرد با دانشگاهی

 یجنتا با یافته این دارد. معناداری و مثبت تأثیر دانشگاه
 همکاران و پورحسن ،(1400) رشیدی و روحانی هایپژوهش

(1399)، Liu & Liu (2021)، Ahmed و (2021) همکاران و 
Kupriyanova مدل همچنین .است همسو (2020) همکاران و 

 یافته این تبیین در .است مناسب برازش دارای شده ارائه
 (2010) همکاران و Aghion که طورهمان که؛ گفت توانمی

 هایدانشگاه وریبهره شدید رقابتی هایمحیط در معتقدند
 و دانشگاهی استقالل چراکه است؛ باال ،زیاد قاللاست دارای
 دانشگاه درونی کیفیت بهبود ملزومات از علمی آزادی

 رد تقاضاهای و نیازها نمودن برطرف برای دانشگاه باشند.می
 محقق برای دیگر سوی از و ذینفعان و جامعه تحول حال

 پذیریانعطاف نیازمند خود هایمأموریت و هارسالت نمودن
 به منجر امر این .است سازمانی استقالل از رخورداریب و

 از بتوانند تا شد خواهد علمی مراکز و هادانشگاه کارآمدی
 فادهاست نحو بهترین به ،مالی منابع ازجمله خود منابع تمامی
 اهدانشگ استقالل طرفی از یابند. دست خود اهداف به و نموده

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jorge%20M.%20Martinez&eventCode=SE-AU
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 ،انسانی نیروی ،علمی رویکرد با ارتباط در مخصوصاً
 هبودج با ترکیب در مالی هایشیوه و داخلی گیریتصمیم
 با التحصیالنیفارغ تا سازدمی قادر را دانشگاه ،مناسب

 را ژوهشپ خروجی کیفیت و کمیت و داشته بهتر شایستگی
 هایشایستگی بهبود و دانشگاهی پژوهش خروجی دهد. ارتقا
 و ارک نیروی وریبهره موجب ،خود نوبهبه نیز التحصیالنفارغ

 تقاللاس تأثیر لذا گردد.می سازمان توسعه و اقتصادی نوآوری
 رسد.می نظر به منطقی دانشگاه کارایی بر دانشگاهی

 شده ارائه مدل که است این از حاکی پژوهش هاییافته
 ذعانا باید هایافته این تبیین در .است مناسب برازش دارای
 و راگ دلیل هایرویکرد با دانشگاهی استقالل تأثیر که نمود
 و است محکمی نظری پشتوانه دارای کارایی بر گرا علت

 یرهایمتغ بر را دانشگاهی استقالل تأثیر مختلف هایپژوهش
 تقاللاس ابعاد دقیق شناسایی لذا ،دادند قرار تأیید مورد متعدد

 طراحی و گرا علت و گرا دلیل هایرویکرد با دانشگاهی
 قیمنط اهداف تعیین و نظری پشتوانه بر اساس مدل مناسب

 است. شده آن برازش و مدل تأیید به منجر
 و مشکالت ،پژوهش هر انجام در تردید بدون

 هاییمحدودیت با نیز پژوهش این دارد. وجود هاییمحدودیت
 مشکل (1 از: اندعبارت هاآن ترینمهم از برخی که بوده مواجه

 الزم مانز تعیین و دانشگاه اساتید از برخی با ارتباط برقراری
 از برخی کافی فرصت نداشتن (2 ،مصاحبه انجام برای

 و زیاد کاری مشغله دلیل به سؤاالت به پاسخ در هاآزمودنی
 و هاپژوهش بودن کم (3 ،هاداده آوریجمع شدن برزمان

 رب آن یرتأث و دانشگاهی استقالل زمینه در مشابه مطالعات
 در موضوع این مفهومی جایگاه تشناخ و دانشگاه کارایی

 عدم و هاپرسشنامه آوریجمع و توزیع در سختی (4 ،ایران
 .هاآن از برخی بازگشت

 در پژوهش گیرینتیجه و بحث به توجه با همچنین و
 بیشتر چه هر دستیابی جهت ،گرا دلیل رویکرد بخش

 اعضای (1 که؛ شودمی پیشنهاد استقالل به هادانشگاه
 مباحثات و پژوهش ،کالس اداره ،تدریس رد علمیهیئت
 ،محدودیت از نگرانی بدون تا داشته بیان و عمل آزادی علمی

 مدیران (2 بپردازند. خود مسئولیت کمی و کیفی ارتقای به
 وزشیآم وضعیت شناخت و سرزمین آمایش تحلیل با ،دانشگاه

 دانشگاه در را غیرضروری آموزشی هایرشته ،خود استان

 هایرشته ،کار بازار و جامعه نیاز اساس بر و نموده حذف
 بیان در دانشگاه (3 نمایند. جایگزین را کاربردی و نوین

 ات باشد آزاد خاص گیریجهت بدون ،خود فکری هایدیدگاه
 و ادلتب به ،خود افکار و هادیدگاه حفظ با بتواند طریق این از

 پردازد.ب فرهنگی و علمی هایزمینه در خود هایایده توسعه
 ضمن بتواند دانشگاه که نماید فراهم را بستری دولت (4

 با علمی آزاد تعامل امکان ،نظام اساسی هایآرمان از تبعیت
 تحقیق در و داشته را المللیبین پژوهشی و علمی هایمحیط

 اشد.ب داشته را المللیبین و علمی ارتباطات در الزم استقالل
 به (1 که؛ شودمی دپیشنها ،گرا علت رویکرد بخش در

 اریاد تشکیالت و ساختار بازنگری و دهیسازمان در دانشگاه
 نوع مورد در گیریتصمیم قدرت و شده داده استقالل ،خود
 شود. رواگذا دانشگاه به نیز آن وجوه توزیع و دولتی مالی منابع

 چراکه شود؛ اندازیراه دانشگاه در پاسخگویی سیستم (2
 با دانشگاه (3 هاست.دانشگاه در اللاستق الزمه پاسخگویی

 و تخصیص و بودجه کرد هزینه و مصرف در عمل استقالل
 وردم در گیریتصمیم قدرت ،مختلف یهابخش به آن توزیع
 و آن از حاصل درآمد مازاد انباشت و دریافتی شهریه میزان

 تیعملیا کهازآنجایی باشد. داشته را خود اختصاصی درآمدهای
 پیش هایچالش شناخت بدون ،هادانشگاه در لاستقال نمودن
 در هک شودمی پیشنهاد بنابراین ،نیست پذیرامکان ،آن روی

 ،هادانشگاه در استقالل به دستیابی موانع آتی هایپژوهش
 هااهدانشگ سایر در پژوهش این مشابه و گیرد قرار موردبررسی

 اب حاصله نتایج و گیرد صورت ایران عالی آموزش مراکز و
 شود. مقایسه حاضر پژوهش پذیریتعمیم میزان

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

 منابع

 (.1399) ب. ،عبدالهی ؛ وح ،آبادیینز ،ع. ،ابراهیم نوه ،م. ،امانی
 هب درسی برنامه اختیارت واگذاری نامهیینآ شناسییبآس

 فصلنامه .(1395) عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه
 .23-7 ،(49)14 ،آموزشی یهامنظا در پژوهش

 ؛ ون ،یعقوبی ،س. ،روشن عقیلی ،ح. ،ساالرزهی ،ر. ،پورحسن
 برای یهچهار ال الگویی ارائه (.1399) م. ،دهقانی
 آموزش در خوب حکمرانی اثربخش استقرار و سنجیامکان
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 ،(50)14 ،آموزشی یهانظام در پژوهش فصلنامه .عالی
143-162. 

 (.1396) .بازمحمد ،فروغ و .ق ،سلیمی ،م. ،محمدی ،.ج ،زادهترک
 چارچوب راهبردی: رویکرد با دانشگاهی توانمندسازی

 .غانستاناف بامیان دانشگاه توسعه ریزیبرنامه برای موقعیتی
-133 ،(11)6 ،آموزشی ریزیبرنامه مطالعات دوفصلنامه

157. 
 تطبیقی مطالعه (.1399) ف. ،کریمی ؛ وم ،فدوی ،م. ،خسروی

 ،انانگلست کشورهای با ایران در مستقل دانشگاه یهاهمؤلف
 ،آموزشی یهانظام در پژوهش فصلنامه .چین ،استرالیا

 .349-323 ،(نامهویژه)14
 خودگردانی برای چارچوبی (.1400) ز. ،رشیدی ؛ وش ،روحانی

 تفسیری-ساختاری سازیمدل روش ؛هادانشگاه در مالی
(ISM). عالی آموزش در یزیربرنامه و پژوهش فصلنامه، 

27(1)، 125-152. 
 تغییر بر مؤثر راهبردهای واکاوی (.1399) آ. ،طلب سعادت

 عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه در درسی هایبرنامه
 آموزش درسی برنامه مطالعات دوفصلنامه .کیفی( )مطالعه

 .186-165 ،(22)11 ،عالی
 م. ،زادهیخش ؛ والف ،فقیهی ،م. ،تسلیمی ،ح. ،جعفری عابدی

 و ساده روشی مضامین: شبکه و مضمون تحلیل (.1390)
 .کیفی هایداده در موجود الگوهای تبیین برای کارآمد
 .198-151 ،(2)5 ،راهبردی مدیریت اندیشه

 (.1399) م. ،چرابین ؛ ون ،ناصری ،ع. ،معقول ،س. ،گالبگیرنیک
 قشر شمال فرهنگیان دانشگاه سازمانی تعالی مدل طراحی

 ،(48)14 ،آموزشی یهانظام در پژوهش فصلنامه .شورک
59-74. 

 (.1400) ع. ،قادیکالیی صفایی ؛ وح ،الجیمی فالح ،س. ،مجیدی
 هاادهد پوششی تحلیل کاربرد نظری مبانی مندنظام بررسی

 .عالی آموزش هایمؤسسه و هادانشگاه عملکرد ارزیابی در
 .79-53 ،(41)11 ،صنعتی مدیریت اندازچشم

 ب. ،عبدالهی ؛ وح ،آراسته ،ع. ،ابراهیم نوه ،ط. ،امیری موسوی
 شدن یالمللبین گانهسه راهبردهای الگوی (.1399)

 در پژوهش فصلنامه .ایران دولتی منتخب هایدانشگاه
 .126-97 ،(50)14 ،آموزشی یهانظام
 و س. ،ندوشن غیاثی ،ع. ،طاسکوه خرسندی ،ش. ،مهرآورگیگلو

 بازدارنده عوامل شناسایی (.1399) ع. ،عباسپور
 کشور عالی آموزش نظام در یالمللبین علمی هایهمکاری

 علوم آموزش در پژوهش .کیفی ایمطالعه راهکار: ارائه و
 .78-68 ،(3)12 ،پزشکی
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