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 چکیده
 سه و ایران در منتخب کشورهای در دانشگاه مستقل هایمؤلفه هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی

 هایروش از دانشگاه مستقل با استفاده هایمؤلفهپژوهش  این رد است. گرفته صورت جهان موفق کشور
، و تحلیل تجزیه، کدگذاری، برودی ایمرحله چهار روش به ویژه تطبیقی یشیوهکیفی از نوع داده بنیاد و 

 استخراج MAXQDApro12با کمک از نرم افزار  و هاآن بندی و مقوله خالصه بندی، اطالعات تفسیر

شامل متون و مقاالت ایران و کشورهایی که در زمینه موضوع دانشگاه مستقل فعالیت  جامعه پژوهش شد.
 مجموع شدند. در انتخاب نمونة هدفمند به عنوان چین استرالیا و، انگلستان داشتند. ایران و کشورهای

، مورد 31 استرالیا، مورد 79 انگلستان کشور هایمؤلفهشناسایی شد. که  دانشگاه مستقل مؤلفة برای 111
 و ایران دانشگاه مستقل در کشور هایمؤلفه بین است. مورد 82 ایران جمهوری اسالمی و مورد 82 چین

دارد. با استفاده از جبر بولین مسیر ایجاد دانشگاه مستقل بر گرفته  کمی وجود شباهت، منتخب کشورهای
استقالل  ،استقالل مالی دانشگاه، هاستقالل سازمانی دانشگا هایمؤلفهاز کشور انگلستان پیشنهاد شد. و 

آزادی در انتخاب ساختار و ، پاسخ گویی به جامعه، استقالل منابع انسانی دانشگا، آکادمیک دانشگاه
آزادی ، آموزشی هایبرنامهآغاز و خاتمه  آزادی تصمیم گیری در مورد، هادانشکدهتشکیالت اداری 

تصمیم گیری در مورد تعداد کلی دانشجویان ، انتصمیم گیری در مورد برنامه ریزی درسی دانشجوی
 آزادی مدیریت، هادانشکدهتمرکز زدایی مالی ، استقالل مدیریت هزینه کردن دانشگاه، خارجی داخلی و

توانایی تصمیم گیری ، دانشجویان هایشهریهجذب منابع از طریق ، در ایجاد محیط کسب و کار جدید
 دی انتشار به عنوان شروط علی الزم دانشگاه مستقل هستند.آزا، پژوهشی دانشگاه هایاولویتدر 

 تطبیقی مطالعه، مستقل دانشگاه، تمرکززدایی: کلیدی هایواژه
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 مقدمه
 آن با متناوب بطور همواره که جهان هاییفراپیچیدگی و مداوم تحوالت دلیل به امروزه

 هادیگر نظام از شبی عالی آموزش نظام خصوصاً اجتماعی های سیاسینظام، روبروست

 ،تقی پور ظهیر و صفایی) اندقرار گرفته عمومی افکار و جامعه بررسی و نقد معرض در
، ها(. و درک وفهم نحوه صحیح عملکرد سازمآن های آموزش عالی در برابر تنش1322

ها امری ضروری برای رهبری و مدیریت اثربخش نظام آموزش عالی محیط و چالش
، مدیران، و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاهح نحوه عملکرد بدون درک صحی، است

هایی نظیر این که چرا نهادهای آموزش عالی نفعان آن در برابر پرسشهیئت علمی و ذی
و  امری دشوار است هاآنچرا اداره کردن ، مانندتأثیر ناپذیر باقی می، در برابر تغییرات

درگم خواهد ماند. بدون دانش ساختار سر، کنندچرا در برابر نوآوری مقاومت می
گذاری و هیئت امنا در تعیین اهداف سازمانی اثربخش هیئت علمی در سیاست، سازمانی

 و مدیران در تالش برای همگام شدن با تغییرات سریع دچار مشکل خواهند شد.

است و از طریق تعامل با نهادهای دیگر در یک  نهادی اجتماعی جا که دانشگاهاز آن 
الزم است  (.1379، فراستخواه) شودهم بافت اجتماعی و به صورت تاریخی ساخته می

علوم و فنون و الگوهای رفتاری از بقیة نهادها جلوتر باشند ، حداقل یک گام از نظر دانش
یجاب ا، گویی به نیازها و انتظارات اجتماعی و جهانی در پاسخ هادانشگاهو نظر به نقش 

های به طور مداوم کیفیت فرایند و فعالیت آموزشیی و سازمآن های کند که آموزش عالمی
 (.1371، پهلوان) بخشندخود را بهبود 

امنیت  ،بتوانند به میزان قابل توجهی به رشد اقتصادی هادانشگاهانتظار این است که  
 و و این موضوع بدون تقویت، دنبه طور کلی حل مشکالت جامعه یاری رسان وملی 

رسد. در آموزش عالی بسیاری تیارات بر جامعه دانشگاهی غیرممکن به نظر میاخاعطایی 
این رو  از، دوباید توسط اعضای هیئت علمی اتخاذ ش آموزشیهای تحقیقاتی و فعالیت

استقالل هیئت علمی و در نهایت دانشگاه بسیار مهم است. به همین دلیل است که از 
اما در کنار اعطای  .دنکنیاد میای حرفهری آموزش عالی به عنوان دیوانساال مؤسسات

کسب استقالل پاسخ گویی نیز ضرورت دارد. آزادی بیان و آموزش بر اساس ، استقالل
و موجب پویایی این نهاد  هاستدانشگاههای پروژه توجیهی مهم برای استقالل یافته
گی انسآن ها آموزش( و بهبود زند) دانشاشاعه ، )تحقیق(شود آزادی در بحث دانشمی

جایی که از آن و .(1321، آراسته) یابدخدمات اجتماعی در سایه استقالل تحقق می
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، 1ننپیرو) استاستقالل دانشگاه به عنوان الزام اصلی برای بهبود رقابت دانشگاهی 
 زا برخوردار سازمانیو و علمی استقالل نیازمند هادانشگاهجهت بهبود رقابت  (.8113
 هرهب کارکنان و کارشناسان، دانشجویان، محققان استادان آن در که، استعلمی  هایآزادی

 اندیشه لیدتو به بتوانند اجتماعی و سیاسی و مالی، شغلی، فکری امنیت و اطمینان با مند
 (.1323، معین) بپردازند اجتماعی تعهدات تعمیق و و دانش

رات برای انجام امو مفهوم خود شامل ظرفیت سازی ترینگستردهدانشگاه مستقل در  
و به جامعه دانشگاهی اجازه (.8111، 8ریکاول) استدانشگاهی توسط خود دانشگاه 

لورنتینا ف) کندمدیریت منابع انسانی خود را ایجاد ، هافعالیت، دهد استراتژی ساختاریمی
 (.8113، 3و سفتا

علمی و های دخالت نهادهای خارج از دانشگاه در فعالیت، ر دانشگاه مستقلد 
ای که بستر برای آزادی مدیریتی محدود به موارد بسیار خاص و قانونی است به گونه

 .اندیشه و مستند کردن و تقدیم آن به جامعه و سازمآن ها و نهادهای مرتبط فراهم است
وجهی دارد ها تأثیر قابل تها و سیاستگذاریدانشگاه مستقل در سیاست، تربه تعبیر روشن

ور اند در تعیین سرنوشت کشکه بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی بیان کردهگونه و همان
 مند است بدوندانشگاه مستقل از حمایت و کمک مالی دولت بهره. بدیل داردنقش بی

 (.1372، زاهدی اصل) باشداین که وابسته به دولت 
 هایدانشگاه که است این دارد وجود عالی آموزش در امروزه که رایجی یمسئله 

 جادای دولت توسط معموالً، مؤسسات اغلب زیرا برند؛می رنج« استقالل عدم» از دولتی
 ایرؤس که شودمی مشاهده معموالً، این بر عالوه. هستند نیز دولت کنترل تحت و شده

، 1گوون و صوفین)شوندمی منصوب هادولت توسط معموالً دولتی هایدانشگاه معاونان و
یکی از موانع رشد و توسعه علمی در  هادانشگاهعدم استقالل  به طوری که (.8111
 هافعالیت در تمرکز جای به عالی آموزش(. 1323، فاضلی) استهای توسعه نیافته کشور

، شگاهیدان توسعه الزمه. بدهد استقالل هادانشگاه به و نماید کنترل و نظارت باید کارها و
 (.1378، ثمری) ردندا معنی تمرکز. است دانشگاهی استقالل

 دولتی مقامات، عمل در، نشان داد که 8117اروپایی در سال  دانشگاه مطالعه انجمن 

 اما کنند.می بازی عالی آموزش هایسیستم تنظیم در مرکزی نقش، حد از بیش هم هنوز

                                                                                                                                        
1. Piironen 
2. Ulrike 

3. Florentina & Safta 
4.Sufean & Wong 
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 مستقیم کنترل از اروپایی کشورهای از تعدادی در دولتی که مقامات است واقعیت یک این

. مطالعه (8111، اند )استرومنکرده حرکت غیرمستقیم هدایت هایمکانیزم سمت هب دولتی
کشورهایی  هایدانشگاه، نشان از این داد که 8119دیگر انجمن دانشگاه اروپایی در سال 

، 1اییانجمن دانشگاه اروپ) داشتنددانمارک و فنالد بیشترین استقالل را ، مانند انگلستان
8119.) 
موضوع استقالل در حال حاضر مهمترین و بحث برانگیزترین مسئله ، در قاره آسیا 

در بخش آموزش عالی در سراسر منطقه است. از آنجا که ساختار آموزش عالی در اکثر 
ارائه  اقتدار غیر متمرکز و"شود که معموالً توافق می، تر شده استکشورها متنوع و پیچیده

 هایدگیپیچترین روش برای مدیریت چنین بمناس، برای مراکز عالی "استقالل بیشتر
 (.8118، 8بانک توسعه آسیا) باشد
تحقیقات و فناوری ، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم 11در کشور ایران ماده  

 17 مادهچنین را دارای شخصیت مستقل شناخته است. هم هادانشگاه، 1323مصوب سال 
قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  81ده و ما 1323قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 

، ها و مقررات اداریو مراکز آموزش عالی بر اساس آیین نامه هادانشگاهبر اداره  1371
با  کنند. ولیاستخدامی و تشکیالتی خاص مصوب هیئت امنا مربوط تأکید می، مالی

به  1322ها از تصویب قانون چهارم هنوز وظایف هیئت امنا که در سال گذشت سال
صورت محدود به تصویب رسیده بود تغییر نکرده و بر میزان و حدود اختیارات آن 

 (.1378، و همکاران مرندیرزاق) استافزوده نشده 
، هادانشگاههای با کمی تأمل در مطالعات انجام شده برای مواجه شدن با چالش 
د رسد نیازمنر میکه به نظ، به سمت مستقل شدن است هاآنها حرکت ترین اولویتمهم

 تجارب و مطالعات، های استقالل دانشگاهی در کشورهای موفقمطالعه و شناسایی مؤلفه
 در این زمینه باشد. هاآنتجربی 

 روش
در این پژوهش از روش کیفی از نوع داده بنیاد به عنوان راهبرد پژوهش استفاده شده 

در ایران و خارج از  مستقل یهادانشگاههای استخراج مؤلفهاست. هدف از این پژوهش 
است. جامعه پژوهش شامل متون و مقاالت ایران و کشورهایی که در زمینه موضوع  کشور

                                                                                                                                        
1. EUA (European University 
Association) 

2. Asian Development Bank 
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استرالیا و چین( به ، انگلستان) منتخبکشور  3دانشگاه مستقل فعالیت داشتند. ایران و 
ینه کشورهایی که در زمشامل ، عنوان نمونه آماری به صورت هدفمند از نوع مالک محور

، اهداده آوری جمع منظور بهانتخاب شدند. فعال بودن  خود هایقارهاستقالل دانشگاهی 
با دانشگاه  مرتبط هامصاحبهنشست ها و ، مقاالت، کتب، مدارک و اسناد مطالعه طریق از

از نرم  هادادهاستفاده شد. برای کد گذاری  کشور منتخب 3مستقل جامعه آماری ایران و 
دریافت شده در نرم افزار  هایمتناز  هامؤلفهستفاده شد. به صورتی ا 1افزار مکس

 تجزیه وتحلیل استخراج شدند و در زیر مجموعه کشورهای منتخب قرار گرفتند. برای

 8رودیب ایمرحلهچهار  تکنیکاز روش تطبیقی با تأکید بر  هامؤلفهاطالعات و مقایسه 
 111از کشور ایران و کشورهای منتخب  شناسایی شده هایمؤلفهاستفاده گردید. کل 

 و مورد 82 چین، مورد 31 استرالیا، مورد 79 انگلستان کشور هایمؤلفهمورد بود. که 
و  هاتفاوتشناسایی گردید. برای شناسایی بهتر  مورد 82 ایران اسالمی جمهوری

ستفاده ا 3انتخاب شده از جبر بولین ینمونهدانشگاه مستقل در  هایمؤلفه هایشباهت
 شد.

 هایافته
 دانشگاه مستقل هایمؤلفههم جواری و مقایسه ، تفسیر، توصیف

 در را هاآن توانمی فوق مفاهیم و مؤلفه دادن قرار هم کنار و جمع بندی باجدول

، جدول این محتوای اساس بر کرد. مقایسه باهم را هاآن و نمود خالصه 1 شمارة جدول
 انگلستان سهم که است شناسایی شده مطالعه مورد یکشورها بین مؤلفه 111 درمجموع

در مرحله توصیف منابع  .باشدمی مؤلفه 82 ایران و 82 چین، مؤلفه 82 استرالیا، مؤلفه 79
معرفی شدند. و در مرحله تفسیر و هم  1در جدول  هامؤلفهمورد استفاده برای شناسایی 

نشان دهنده وجود  1تند که کد شناسایی شده مورد مقایسه قرار گرف هایمؤلفهجواری 
نشان دهنده عدم وجود مؤلفه در آن کشور است که در  1مؤلفه در کشور منتخب و کد 

دانشگاه مستقل در کشور  هایمؤلفه 3نشان داده شده است. هم چنین شکل  8جدول 
 نشان داد. MAXQDA pro12انگلستان را با کمک نرم افزار 

 

                                                                                                                                        
1. MAXQDA pro12 
2. Beredy 

3. Boolean algebra 
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 ه برای استخراج مضامین. برخی منابع استفاده شد1 جدول

 منابع کشورها

 انگلستان
، 1)امیدس، (8112، 3)فیلدن، (8117، 8)ماتیاز، (8117، 1)وب سایت دانشگاه آکسفورد

، )اسدی، (1372، )فاضلی، (8119، )انجمن دانشگاهی اروپا، (8118، 5)شکیر، (8112
 (1323، )جاودانی، (1375، )خراسانی، (1372، )ثمری، (1375

 ایاسترال
، (1375، )رمضانی، (8117، 2)دانشگاه نوتردام، (8119، 9)پاوکن، (8119، 2)کایروز

 (1371، ( و )احمدی رضایی1372، )ثمری

 چین
( و 8111، 18)متای و ایوینسکا، (8111، 11)وانگ، (8111، 11)وارقسه، (8113، 7)رن

 (1372، )فاضلی

 ایران
ند چشم انداز دانشگاه تهران )س، (1375، )اسدی، (1379، )نیک بین و ذاکرصالحی

)اساسنامه دانشگاه ، (1375، )قاسمی، (1323، )معین، (1379، )معین، (1379، 1111
 (1379، ( و )غیاثی ندوشن1322، محسنی زنوزی، (1322، )گویا، (1371، فرهنگیان

 هامؤلفههم جواری –تفسیر  و . توصیف2جدول 

 هافهمؤل کد ایران استرالیا چین انگلستان مضامین
 A 1 1 1 1 1 استقالل سازمانی دانشگاه

 B 8 1 1 1 1 استقالل مالی دانشگاه

 C 3 1 1 1 1 استقالل آکادمیک دانشگاه

 D 1 1 1 1 1 استقالل منابع انسانی دانشگاه

 E 5 1 1 1 1 سهم آفرینی در توسعه همه جانبه دانشگاه

 F 2 1 1 1 1 به رسمیت شناخته شدن دانشگاه مستقل

 G 9 1 1 1 1 مرکززدایی دانشگاهت

 H 2 1 1 1 1 های استراتژیک ملیتوانایی دانشگاه در رسیدن به برنامه

 I 7 1 1 1 1 ایهای برتر جهانی و منطقهحرکت به سمت دانشگاه

 J 11 1 1 1 1 پاسخگویی به جامعه

 K 11 1 1 1 1 افزایش توسعه و تعالی نیروی انسانی در دانشگاه

 L 18 1 1 1 1 نآزادی بیا

 M 13 1 1 1 1 های علمیآزادی فعالیت

                                                                                                                                        
1. University of Oxford 
2. Mathias 
3. Fielden 
4. Odemiş 
5. Shakir 
6. Kayrooz 

7. Pauken 
8. Notredame university 
9. Ren 
10. Varghese 
11. Wong 
12. Matei & Iwinska 
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 هافهمؤل کد ایران استرالیا چین انگلستان مضامین
 N 11 1 1 1 1 آزادی اندیشه

 O 15 1 1 1 1 آزادی اجتماعات

 P 12 1 1 1 1 های اجراییآزادی فعالیت

 S 19 1 1 1 1 پاسخگویی مدیران به کارکنان

 U 12 1 1 1 1 تقویت خصوصی سازی

 V 17 1 1 1 1 بین المللی سازی دانشگاه

 W 81 1 1 1 1 های دانشگاهی برای جامعهاعتماد آفرینی از فعالیت

های دانشگاه در مورد تجلی ارتقا هویت ملی توجه به زمینه
 و فرهنگی

1 1 1 1 X 81 

های خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک توجه به زمینه
 کشور در دانشگاه

1 1 1 1 Y 88 

 Z 83 1 1 1 1 عدم دخالت دولت

 B1 81 1 1 1 1 تگی مالی به دولتعدم وابس

عدم دخالت مؤسسات خارجی در تصمیم گیری های 
 دانشگاه

1 1 1 1 C1 85 

 D1 82 1 1 1 1 ی مستقل بودن دانشگاهتجلی شخصیت حقوقی در زمینه

 G1 89 1 1 1 1 تضمین برابری دسترسی به آموزش عالی

توانایی انتصاب و عزل اعضای خارج از دانشگاه توسط 
 یئت امناه

1 1 1 1 I1 82 

 J1 87 1 1 1 1 توانایی انتخاب کمیته اجرایی دانشگاه توسط هیئت امنا

 K1 31 1 1 1 1 آزادی در تعیین شیوه جذب نخبگان توسط هیئت امنا

 N1 31 1 1 1 1 هیئت مدیره دانشگاه انتصاب هایتدوین شیوه

 O1 38 1 1 1 1 های انتصاب روسای دانشگاهتدوین شیوه

 Q1 33 1 1 1 1 ایجاد هماهنگی مدیران با شوراهای دانشگاه

 S1 31 1 1 1 1 توانایی تعیین مدت زمان کار شوراهای دانشگاه

 R1 35 1 1 1 1 تصمیم گیری اثربخشی نیروهای خارج از دانشگاه آزادی

 T1 32 1 1 1 1 هااختیار عمل در تفویض اختیار قانونی به دانشکده

 U1 39 1 1 1 1 هاو ارزیابی دانشکدهآزادی در سنجش 

 Y1 32 1 1 1 1 هاآزادی در انتخاب ساختار و تشکیالت اداری دانشکده

 Z1 37 1 1 1 1 ناناستخدام کارک اختیار عمل تصمیم گیری در مورد فرآیند

 AO 11 1 1 1 1 های گزینش کارکناناختیار عمل تصمیم گیری بر رویه
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 هافهمؤل کد ایران استرالیا چین انگلستان مضامین
 BO 11 1 1 1 1 رد ارتقا کارکنانتوانایی تصمیم گیری در مو

 های مختلفنسبت کارکنان بخش تصمیم گیری در مورد
 دانشگاه

1 1 1 1 CO 18 

 EO 13 1 1 1 1 توانایی تصمیم گیری بر روی سازماندهی کارکنان

های مهارت ارتباطی کارکنان با تصمیم گیری در مورد دوره
 دانشجویان خارجی

1 1 1 1 FO 11 

 GO 15 1 1 1 1 م گیری بر روی جذب اساتید تمام وقتتوانایی تصمی

 JO 12 1 1 1 1 توانایی تصمیم گیری بر خاتمه کار اساتید

توانایی تصمیم گیری بر روی همکاری اساتید حق 
 التدریس

1 1 1 1 KO 19 

 LO 12 1 1 1 1 های ضمن خدمت کارکنانتوانایی تصمیم گیری بر دوره

 MO 17 1 1 1 1 های ضمن خدمت اساتیدرهتوانایی تصمیم گیری بر دو

های ضمن خدمت تصمیم گیری در مورد نظارت بر دوره
 دانشگاه

1 1 1 1 NO 51 

 OO 51 1 1 1 1 افزایش سالمت اجتماعی نیروی انسانی در دانشگاه

 PO 58 1 1 1 1 افزایش تعهدات کاری کارکنان دانشگاه

 QO 53 1 1 1 1 افزایش اثربخشی اجتماعی دانشگاه

 SO 51 1 1 1 1 توانایی برقراری ارتباط سالم با رقبای دانشگاه

 TO 55 1 1 1 1 تعامل دانشگاه با دولت امکان

های اختیار عمل در مورد مشارکت و همکاری با سازمان
 دیگر

1 1 1 1 UO 52 

توانایی تصمیم گیری برای مشارکت و همکاری بین 
 های بین المللیدانشگاه و دانشگاه

1 1 1 1 WO 59 

 XO 52 1 1 1 1 های پژوهشی بین المللیتوانایی مشارکت با محیط

 YO 57 1 1 1 1 تصمیم گیری شرکت دانشگاه در بازارهای بین المللی

 ZO 21 1 1 1 1 های خارجی دانشگاهتصمیم گیری در مورد مأموریت

های زبان دارا بودن قدرت اختیار دانشگاه برای ارائه
 خارجی

1 1 1 1 AX 21 

اختیار عمل اساتید در مورد استفاده از مواد آموزشی در 
 تدریس

1 1 1 1 BX 28 
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 هافهمؤل کد ایران استرالیا چین انگلستان مضامین
های اساتید دانشگاه در مورد انتخاب روش قدرت اختیار

 تدریس
1 1 1 1 CX 23 

 های آموزشیتوانایی تصمیم گیری در مورد محتوا و شیوه
 توسط اساتید

1 1 1 1 DX 21 

رد برنامه ریزی و اصالحات آزادی تصمیم گیری در مو
 آموزشی

1 1 1 1 EX 25 

های کارورزی و آزادی تصمیم گیری در مورد برنامه
 کارآموزی دانشجویان

1 1 1 1 FX 22 

های آغاز و خاتمه برنامه آزادی تصمیم گیری در مورد
 آموزشی

1 1 1 1 GX 29 

های کارورزی و آزادی تصمیم گیری در مورد برنامه
 شجویانکارآموزی دان

1 1 1 1 HX 22 

 IX 27 1 1 1 1 های آموزشی دانشگاهآزادی تعیین مأموریت

 JX 91 1 1 1 1 های تضمین کیفیتتوانایی تدوین شاخص

 KX 91 1 1 1 1 کیفی آموزشی توانایی طراحی استانداردهای

 LX 98 1 1 1 1 های جدید جهت افزایش کیفیت آموزشیایجاد فرصت

 MX 93 1 1 1 1 ه ریزی آموزشیتمرکز زدایی برنام

 NX 91 1 1 1 1 های ارزیابی آموزشی دانشجویانآزادی تعیین روش

تصمیم گیری در مورد بهبود تجارب آموزشی اساتید و 
 کارکنان

1 1 1 1 OX 95 

 PX 92 1 1 1 1 آزادی تصمیم گیری دسترسی به اطالعات آموزشی

 اخلی وتصمیم گیری در مورد تعداد کلی دانشجویان د
 خارجی

1 1 1 1 QX 99 

 SX 92 1 1 1 1 آزادی تعیین نسبت سطوح تحصیلی دانشجویان دانشگاه

در مورد فرآیندهای گزینش  آزادی تصمیم گیری
 دانشجویان داخلی و خارجی

1 1 1 1 TX 97 

 UX 21 1 1 1 1 آزادی تصمیم گیری شرایط تحصیل دانشجویان در دانشگاه

اعتبارسنجی مدارک علمی  آزادی تعیین فرآیندهای
 دانشجویان توسط دانشگاه

1 1 1 1 VX 21 

 WX 28 1 1 1 1 آزادی تولید دانش

 XX 23 1 1 1 1 آزادی انتقال دانش
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 هافهمؤل کد ایران استرالیا چین انگلستان مضامین
 ZX 21 1 1 1 1 آزادی ترویج دانش

 AZ 25 1 1 1 1 تصمیم گیری در مورد مسکن و خوابگاه دانشجویان

 BZ 22 1 1 1 1 یانتصمیم گیری در مورد شرایط انتقالی دانشجو

 CZ 29 1 1 1 1 های فرهنگی دانشجویانآزادی طراحی برنامه

 DZ 22 1 1 1 1 های آموزشی دانشجویانآزادی تصمیم گیری مشاوره

های آزادی تصمیم گیری معرفی دانشجویان به صندوق
 مثل صندوق رفاه() حمایتی

1 1 1 1 EZ 27 

 FX 71 1 1 1 1 طالعه دانشجویانهای متوانایی تصمیم گیری در مورد مکان

 GZ 71 1 1 1 1 ها و تجهیزاتمالکیت بر ساختمان حق

های جدید برای تصمیم گیری ایجاد ساخت مکان
 دانشجویان

1 1 1 1 HZ 78 

ها و داشتن اختیار عمل در خرید و فروش ساختمان
 تجهیزات

1 1 1 1 IZ 73 

 JZ 71 1 1 1 1 توانایی جذب منابع حاصل از مشارکت مردمی

 KZ 75 1 1 1 1 استقالل مدیریت هزینه کردن دانشگاه

 LZ 72 1 1 1 1 امکان استقراض پول از دولت

 NZ 79 1 1 1 1 هاتمرکز زدایی مالی دانشکده

 OZ 72 1 1 1 1 آزادی تصمیم گیری اعطای وام از صندوق دانشگاه

 PZ 77 1 1 1 1 توانایی کسب منابع حاصل از اجاره امکانات دانشگاهی

 QZ 111 1 1 1 1 آزادی در پرداخت پاداش اختراعات دانشگاهی

 RZ 111 1 1 1 1 آزادی مدیریت در ایجاد محیط کسب و کار جدید

 SZ 118 1 1 1 1 های مالیتوانایی استقراض پول از سازمان

 TZ 113 1 1 1 1 های دانشجویانجدب منابع از طریق شهریه

 UZ 111 1 1 1 1 تولیدات علمی دانشگاهتوانایی جذب منابع از 

 VZ 115 1 1 1 1 توانایی تصمیم گیری بر روی حقوق دریافتی کارکنان

 WZ 112 1 1 1 1 توانایی تصمیم گیری بر روی حقوق دریافتی اساتید

 XZ 119 1 1 1 1 آزادی در حسابرسی مالی

 YZ 112 1 1 1 1 های پژوهشی دانشگاهتوانایی تصمیم گیری در اولویت

 ZZ 117 1 1 1 1 آماده سازی دانشگاه جهت نوزایی علمی

 AY 111 1 1 1 1 آزادی تصمیم گیری در مورد رشد مراکز فناوری
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 هافهمؤل کد ایران استرالیا چین انگلستان مضامین
های مطالعاتی دانشجویان تصمیم گیری در مورد فرصت

 جهت کار پژوهشی
1 1 1 1 BY 111 

 EY 118 1 1 1 1 های پژوهشیتمرکز زدایی برنامه ریزی فعالیت

 FY 113 1 1 1 1 اد ظرفیت افزایش نوآوری در دانشگاهایج

 GY 111 1 1 1 1 آزادی انتشار

  82 82 82 79 ها به تفکیک هر کشورمجموع مؤلفه

 111 ها کشورها با اشتراکمجموع مؤلفه

 

 MAXQDA. مضامین کشور انگلستان با کمک نرم افزار 1شکل 

ر د یقی و فراهم کردن امکان بهره وری از آنبه منظور استفاده از نتایج این مطالعه تطب
 .شودیمزیر معادالت تطبیقی مبتنی بر جبر بولی برای کشور انگلستان نشان داده 

 شرط علی برای دانشگاه مستقل این فرمول را خواهد داشت:
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، Bاستقالل مالی دانشگاه ، Aاستقالل سازمانی دانشگاه مهم و ارزشمند:  یمؤلفه 15
، Jپاسخگویی به جامعه ، Dاستقالل منابع انسانی دانشگاه ، Cمیک دانشگاه استقالل آکاد

آزادی تصمیم گیری در ، Y1 هادانشکدهآزادی در انتخاب ساختار و تشکیالت اداری 
آزادی تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی ، GH آموزشی هایبرنامهآغاز و خاتمه  مورد

 خارجی تعداد کلی دانشجویان داخلی و تصمیم گیری در مورد، HX دانشجویاندرسی 
QX ، دانشگاهاستقالل مدیریت هزینه کردن KZ ، هادانشکدهتمرکز زدایی مالی NZ ،

 هایشهریهجذب منابع از طریق ، RZ جدیدآزادی مدیریت در ایجاد محیط کسب و کار 
آزادی ، YZ دانشگاهپژوهشی  هایاولویتتوانایی تصمیم گیری در ، TZ دانشجویان

 دانشگاه مستقل ضرورت دارد. هایمؤلفهنه کافی( ) الزمبه عنوان شروط علی  GY نتشارا
 کشور انگلستان به عنوان کشور موفق فرمول دانشگاه آن به این صورت خواهد بود: 

(ABCDJY1GXHXQXKZNZRZTZYZGY+ GHLUVD1Z1UOWODXZXDZEYFY)  

یی دانشگاه در رسیدن به توانا H، تمرکززدایی دانشگاه Gیعنی شرایط علی الزم+)
بین المللی  V، تقویت خصوصی سازی U، آزادی بیان L، استراتژیک ملی هایبرنامه

 اختیار Z1، مستقل بودن دانشگاه یزمینهتجلی شخصیت حقوقی در  D1، سازی دانشگاه
اختیار عمل در مورد مشارکت  UO، استخدام کارکنان عمل تصمیم گیری در مورد فرآیند

توانایی تصمیم گیری برای مشارکت و همکاری  WO، دیگر هایسازمانبا و همکاری 
توانایی تصمیم گیری در مورد محتوا و  DX، بین المللی هایدانشگاهبین دانشگاه و 

آزادی تصمیم گیری  DZ، آزادی ترویج دانش ZX، توسط اساتید آموزشی هایشیوه
، پژوهشی هایفعالیتامه ریزی تمرکز زدایی برن EY، دانشجویان آموزشی هایمشاوره

FY )ایجاد ظرفیت افزایش نوآوری در دانشگاه. 

 بحث و نتیجه گیری
دانشگاه مستقل  هایمؤلفه تحلیل و تطبیق، شناسایی باهدف که کیفی پژوهش این هاییافته

 از حاکی گرفت انجام برودی تطبیقی مطالعه از استفاده با منتخب کشورهای و ایران در

 جمهوری و منتخب کشورهای بین در دانشگاه مستقل مؤلفة 111 درمجموع که است آن

 انگلستان کشور یشده شناسای هایمؤلفه بین دراین که است شدهیی شناسا ایران اسالمی

 .است بوده مورد 82 ایران اسامی جمهوری و مورد 82 چین، مورد 31 استرالیا، مورد 79

 به مربوط مؤلفه بیشترین .است داشته وجود کشورها بین زیادی مشترک هایمؤلفه البته
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 هایمؤلفهکه  .است ایران اسالمی جمهوری به مربوط مؤلفه کمترین و انگلستان کشور
 استقالل، استقالل مالی دانشگاه، استقالل سازمانی دانشگاه هایمؤلفهو الزم شامل 

نتخاب آزادی در ا، هپاسخ گویی به جامع، استقالل منابع انسانی دانشگا، آکادمیک دانشگاه
آغاز و خاتمه  آزادی تصمیم گیری در مورد، هادانشکدهساختار و تشکیالت اداری 

میم تص، آزادی تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی درسی دانشجویان، آموزشی هایبرنامه
استقالل مدیریت هزینه کردن ، خارجی گیری در مورد تعداد کلی دانشجویان داخلی و

آزادی مدیریت در ایجاد محیط کسب و کار ، هادانشکدهکز زدایی مالی تمر، دانشگاه
 هایاولویتتوانایی تصمیم گیری در ، دانشجویان هایشهریهجذب منابع از طریق ، جدید

نه کافی( دانشگاه مستقل ) الزمبه عنوان شروط علی  آزادی انتشار، پژوهشی دانشگاه
 هستند.

، مسئولیت پذیری افزایش برای اصولی تیسیاس هادانشگاه به استقالل اعطای
 از سیاست گذاری و تصمیم گیری، مالی منابع ثبات است. جذب و ایجاد پاسخگویی

 که کندمی تأکید نکته این بر و هاستدانشگاه علمی استقالل در بحث مهم موضوعات

 ت جوییحقیق روحیه و هادانشگاه آزاداندیشی از مانع نباید هرگز هادولت مالی هایکمک

 نقادی، بخشی رهایی که دانش سرشت و (. ماهیت1371، و همکاران )کریمیان گردد آنها

 به استقالل اعطای .کندمی طلب را علمی نهادهای وخودمختاری آزادی، است نوآوری و

 .است ثبات ایجاد و پاسخگویی، مسئولیت پذیری افزایش برای اصولی سیاستی، هادانشگاه
 آسانی متمرکز به سازمانی به آن نکردن تبدیل و دانشگاه واقعی قاللاست از پاسداری اما

 (.1328، آراسته) گیردنمی صورت
خود اقدام  هایدانشگاهاروپایی تا حدود زیادی در جهت مستقل شدن  کشورهای

استقالل نهادی به عنوان شرط الزم برای ، به طوری که در اصالحات اخیر خود اندکرده
 (8111، و همکاران فوماسولی) استبه نهادی عالی مطرح شده  هاهدانشگاتبدیل شدن 

موفق در زمینه دانشگاه مستقل نقش نظارتی و حمایتی دارد و با  کشورهایدولت در 
این را مد نظر دارد که در صورت درخواست  هادانشگاهتوجه به پذیرش مستقل بودن 

 قرار دهند تا دانشگاه هادانشگاه دانشگاه مبالغی را به صورت وام یا بالعوض در اختیار
 هاانشکدهدبتوانند با تمرکز بیشتر به امر آموزش و پژوهش بپردازند. هم چنین دانشگاه و 
 هایگذاریکشورهای موفق داری اختیار تمرکززدایی مالی هستند و بر اساس سیاست 

 هایدانشگاه. ندکنمیدر مورد امور مالی تصمیم گیری  هادانشکدهدانشگاه یا ، هیأت امنا
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خارج از کشور و بین المللی شدن  هایپردیسمستقل کشورهای موفق به سمت داشتن 
که در کشورهای ، پردازندمیو به تدوین مأموریت خارجی دانشگاه خود  کنندمیحرکت 

به طور مثال در دانشگاه ناتینگهام دو ، مثل انگلستان این مورد بسیار با اهمیت هست
ایجاد کردند که توسط شورای داخلی دانشگاه مأموریت خارجی آن پردیس در آسیا 

 رقیب و ارتباط با هایدانشگاهتدوین شده است. و در کنار مأموریت خارجی ارتباط با 
جدیدی برای نوآوری و کسب منابع ایجاد  هایفرصترا در نطر دارند تا  هایسازمان

تخب انجام گرفته و قابلیت پژوهش این است بر اساس سه کشور منکنند. محدودیت 
طالعه در سایر کشورها نیز م شودمیپیشنهاد تعمیم به سایر کشورها را ندارد. بر این اساس 

بهبود  در جهت شودمیانجام شود. و هم چنین با توجه به نتایج مطالعه تطبیقی پیشنهاد 
و  کارکنان اختیار عمل به دانشگاه برای استخدام، جایگاه و نقش هیأت امنا تالش کرد

سب بین المللی و ک هایدانشگاهامکان ارتباط دانشگاه با ، داده شود هاآناساتید و بهسازی 
ایجاد کرد و به اساتید این اختیار عمل که بتوانند محتوای دروس و  هاآنتجربیات 

 تدریس را داده شود. هایروش

 منابع:
کشورهای در  و مشکالت پیش رویتکامل آموش عالی: تحوالت تاریخی (. 1321) ح.، آراسته

 .15-1، 32، فصلنامه رهیافت، حال توسعه
، ایران در کشور خارج از دانش آموخته علمی هیئت اعضای شغلی رضایت (.1328) ح.، آراسته

 .185-79، (1)7، عالی آموزش در برنامه ریزی و پژوهش فصلنامه

، آموزش عالی ه حرفهای در نظامطراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرند(. 1371) ا.، پهلوان
 32-19، (11)3، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 عالی آموزش نظام مدیران پاسخگویی جهت مدلی ارائه(. 1322) ط.، صفایی، ع.، تقی پور ظهیر

 .183-119، 28، مدیریت هایپژوهشمجله ، ایران در
دولتی  هایدانشگاهاستقالل نهادی  .(1378) ق. ،خ. و خواجه اف، رحیم زاده، ه.، رزاق مرندی

 .123-139، (1)5، تحقیقات و فناوری ایران، وابسته به وزارت علوم
عوامل مؤثر  (. بررسی و شناسایی1378ا. )، . و صالحی عمرانسرخابیم. یمنی دوزی ، ع، ثمری

ه ریزی برنام دو فصلنامه، دولتی ایران هایدانشگاه« توسعه دانشگاهی»در فرآیند 
 .111-29(.1)8، آموزشی
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 استقالل در علمی هیئت اعضای صنفی مجامع و علمی هایانجمن نقش (.1372) ش.، زاهدی
 هاالشچ: هادانشگاه استقالل ملی همایش مقاالت جموعهم، ملی منافع بر تأکید دانشگاه با

 .811-881، طباطبایی عالمه دانشگاه :تهران، راهبردها و
 .ثالث: تهران، دانشگاه و فرهنگ(. 1373) ن.، فاضلی 

مطالعات فرهنگی  تهران: انتشارات پژوهشکده، تاریخ دانشگاه در ایران(. 1379) م.، فراستخواه
 و اجتماعی.

 ضرورت گویی؛ پاسخ و دانشگاهی (. مدیریت1371ف. )، ج. و لطفی، . کجوری، ز، کریمیان

 علوم در آموزش ایرانی مجله، علمی هیأت دیدگاه اعضای از علمی آزادی و استقالل

 .223-255، (11)2، پزشکی

 مقاالت مجموعه، هافرصت اغتنام و کشور علمی توسعه، دانشگاه استقالل (.1323) م.، معین 
 .ملی منابع اتالف از پیشگیری هایروش همایش اولین
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