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 چکیده
است  و بدین معنا بنای نظام دانشگاهی محسوب شدهسنگ «استقالل دانشگاه»

ها آزاد گذاشته خود و اجرای آن هایاولویتدر تعیین اهداف و  هادانشگاهکه 
 نمیزادانشگاه و کلی انداز چشمبه طور چشمگیری شوند. استقالل دانشگاه به 

ها در وابسته است. با وجود این که تأمین استقالل دانشگاه سیاستدخالت 
آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است 
اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده 

روی انع متفاوت پیشها و سپس مواست؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخص

تبیین  هدفترتیب، این پژوهش با های دولتی. بدینآن به ویژه متأثر از دخالت
ابعاد مختلف استقالل دانشگاه و نقش دولت در ایجاد موانع تحقق آن و بر 
اساس روش ساختارگرایی رویکرد کیفی، شکل گرفته و از تحلیل اسنادی به 

نشان  های پژوهشگرفته است. یافتهعنوان ابزار گردآوری اطالعات بهره 
علمی و  مالی، نظران بر روی چهار بُعد استقالل سازمانی،دهد صاحبمی

                                                                                                    
 )نویسنده مسئول( ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائیاستادیار برنامه  .5
(ghiasi.saeed@gmail.com) 
 (khalil.eb59@yahoo.com)دانشگاه عالمه طباطبائی مدیریت آموزش عالی دانشجوی دکتری  .6
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نظر را داشته استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقالل دانشگاه، بیشترین اشتراک
-تصمیم متمرکز سیستم سیاسی، سیاسی کشورها، حاکمیت تفکرفرآیندهای و 

 جناحی یا حزبی خاص ای مالی و استخدامی، تعصباتهدولتی، محدودیت گیری

استقالل دانشگاه بوده که در بروز تمامی این  تحقق مسیر در موانع از مهمترین
 .نمایندها نقش اساسی را ایفا میموارد، دولت

نی، استقالل مالی، استقالل دانشگاه، دولت، استقالل سازما :واژگان کلیدی
 استقالل علمی
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 مقدمه. 1

های آموزش عالی، نقش محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، امروزه نظام
ترتیب افزایش کیفیت آموزش و اثربخشی فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. بدین

های رسیدن ترین راهای داشته و یکی از مهمویژه های آموزش عالی اهمیتنظام
 نام استقالل است. ای بههای آموزش عالی از مقولهمندی نظاماین مهم، بهرهبه 

ماهیت و سرشت دانش که رهایی بخشی، نقادی و نوآوری است، آزادی و 
ها، کند. اعطای استقالل به دانشگاهرا طلب می خودمختاری نهادهای علمی

ایجاد ثبات است. پذیری، پاسخگویی و سیاستی اصولی برای افزایش مسئولیت
اه و تبدیل نکردن آن به سازمانی متمرکز اما پاسداری از استقالل واقعی دانشگ

بر استقالل خود  ها و جامعه علمیسو دانشگاهگیرد. از یکبه آسانی صورت نمی
علت مشکالت اقتصادی و ساختار متمرکز، کنند و از سوی دیگر بهپافشاری می
: 5936شود. )آراسته، های مالی دولت هر روز بیشتر میها به کمکنیاز دانشگاه

ها، موضوع مهم و جذابی است که مانند بسیاری از مفاهیم استقالل دانشگاه (31
مورد تهاجم و مصادره قرار  یهایی عقالیی و واقعی دارند گاهدیگر که ریشه
این پژوهش سعی دارد با برشمردن ( 6: 5936، گلشنهمدانی)گرفته است. 

های اندوخته دقیق و صحیح ابعاد و موانع استقالل دانشگاه، ضمن کمک به
این هدف متعالی در آموزش عالی نظران، به اجرایی شدن مسئولین و صاحب

 کمک نماید. 

 بیان مسئله. 2

گیری پیشینه تاریخی نسبتاً طوالنی دارد و اساس شکل 1مفهوم استقالل دانشگاه

                                                                                                    
5. University autonomy 
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دلیل خصیصه التزام به ها، خاستگاه غیردولتی داشته است. دانشگاه بهدانشگاه
نوآوری، نقادی و پرسشگری خود، منبع قدرت و یک نهاد مرجع بوده  حقیقت،

های اش از استقالل عمل در قلمروای و تخصصیهای حرفهدلیل ویژگیو به
های مفهوم حق خودگردانی در طول دهبرخوردار است. استقالل دانشگاه بهعلمی 

: 5936لحی، صارشدی داشته است )ذاکرگذشته روند پر فراز و نشیب و رو به
62.) 
به استقالل  دادن افزایش، و انجمن اروپا هاها، دانشگاهحکومتبسیاری از در 

آموزش عالی در شدن سوی مدرنیزه نشان دهنده یک گام مهم به که دانشگاه
های شیوهها بهدولتحال، این رسمیت شناخته شده است. بابه است 65قرن 

کنند. یک شیوه رایج عبارت است از یها دخالت ممختلف در امور دانشگاه
استفاده از اختیار قانونی خود. شیوه دیگر که بیشتر در اروپا و آمریکا رایج است 

هاست. شیوه دیگر که ها به آناز اقتدار مالی خود و وابستگی مالی دانشگاه
-دخالت صریح است بیشتر در کشورهای آسیایی مشاهده شده است. )رزاق

که ، «5استقالل دانشگاه در اروپا»مطالعه ( 527: 5936، مرندی و همکاران
که در  دهدمیانجام شد، نشان  6773در سال « 6ییانجمن دانشگاه اروپا» توسط

 هایسیستمنقش مرکزی در تنظیم ، عمل، مقامات دولتی هنوز هم بیش از حد
-وزهحاز  برخیعدم استقالل در  بااغلب  هادانشگاه. کنندمیآموزش عالی بازی 

دهند )استرمن؛ حیات می ادامه، مالی مدیریت خود مانندبسیار مهم  های فعالیتی
ها مایلند از استقالل بیشتری بهره که دانشگاه(. در حالی32: 6755، 9استینل

ببرند اما در سراسر جهان هیچ دانشگاه کامالً مستقلی وجود ندارد و اغلب 
کنند. در بیشتر جوامع، همواره میهای خود دخالت ها در امور دانشگاهدولت

                                                                                                    
1. University Autonomy in Europe I. 
2. EUA (European University Association). 
3. Estermann & Steinel. 
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مرندی و موانع گوناگونی در تحقق استقالل دانشگاه وجود داشته است )رزاق
 (.527: 5936همکاران، 

 ها وها، برای تحقق رسالتیکم با افزایش نقش دانشگاهودر قرن بیستم
و بایست از حداکثر توان این نهاد انتظار دارد می کارکردهایی که جامعه از

ها برای استفاده حداکثری از توان و ظرفیت دانشگاه استفاده نمود. دانشگاه
های مختلف مأموریتی و ظرفیت خود، نیازمند داشتن استقالل در بخش
ها هستند ها، دولتترین آنکارکردی هستند. از طرفی عوامل بیرونی که مهم

این  نمایند. بامواجه می ها را در تأمین استقالل موردنظر با موانع مختلفیدانشگاه
این است که این پژوهش که دغدغه محققان را شکل داده،  توصیف مسئله اصلی

ها بتواند ضمن تشریح ابعاد مختلف استقالل دانشگاه، نگاهی بر موانع دانشگاه
 برای رسیدن به استقالل با تاکید بر نقش دولت داشته باشد.

 ضرورت تحقیق اهمیت و. 3

به اهمیت وجود استقالل دانشگاه در آموزش  تحقیق در این تحقیق اهمیت انجام
این سوال پاسخ عبارتی دیگر قصد داریم در این قسمت به گردد. بهعالی بر می

 ها به استقالل نیاز دارند؟ دهیم که چرا دانشگاه
های آموزش عالی، استقالل آن بوده است. جامعه ترین سنتیکی از دیرینه

شدند، های عمومی حمایت میاگر چه از طریق منابع اهدایی و یارانهاندیشمندان 
ها برعهدۀ خودشان بوده است. آموزش عالی بدون استقالل اما ادارۀ امور آن

شود. دالیل بسیار قوی برای این های ناب و کامل آن محسوب میعاری از جنبه
صص برآمده از جا که آموزش عالی نیازمند تخسنت دیرینه وجود دارد. از آن

این اندیشمندان در موقعیتی هستند که توانایی درک  پیچیدگی است، تنها
ها را دارند. متخصصان برای حل مسائل مربوط به زمینه تخصصی پیچیدگی

 (.26: 5932حال خود رها شوند )آذرگشب، خویش بایستی به
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در  شودمیحدی است که وینچ یادآور اهمیت موضوع استقالل دانشگاه به
منزله یک هدف فلسفه آموزش دو مسئله مهم وجود دارد: گسترش استقالل به

 سیاستگذاران به( 6: 6772)وینچ، آموزشی و کاربرد قدرت تفکر انتقادی. 
)مدرنیزاسیون( نوسازی در عنوان یک راننده مهم اصالحات استقالل به یهنظر

، بهبود بیشتر آموزش عالی بیش از حد مؤسساتو  ، تمایل دارنددانشگاه
 . به گزارش روندانددر نظر گرفتهعنوان یک اولویت بهرا استقالل دانشگاه 

درصد از پاسخ دهندگان  29، 6757 های اروپا در سالانجمن دانشگاه
نهادی  هایترین پیشرفتیکی از مهمعنوان بهرا اصالحات استقالل ی، دانشگاه

این  (. با53: 6757، 5اسمیتاند )سُرسوک؛ لحاظ نمودهدر دهه گذشته 
توان عنوان داشت که اهمیت وجود استقالل دانشگاه تا حد زیادی توضیحات می

سازی و استقرار ها، بدون نهادینهمورد تائید بوده و در نتیجه، رسالت دانشگاه
نظام استقالل دانشگاه، تا حدود زیادی محقق نخواهد شد. اما در عمل، تحقق آن 

های دولتی، همراه بوده و خصوص از سوی دخالتفاوتی بههای متبا چالش
ها با مشکالت متفاوتی در تأمین ابعاد مختلف استقالل مورد نیاز خود دانشگاه

( 612: 6756) 6رو هستند. در راستای ضرورت تحقیق، اوکوروسایروبه
ها ضروری ها را برای عملکرد صحیح آندالیل مشروحه زیر، استقالل دانشگاهبه

 داند:می
 های گذشته مثمر ثمر بوده است؛در سالخوبی حق سنتی است که به 

 طور موثر عمل کند، الزمه پیچیدگی و غیرقابل که دانشگاه بهدر صورتی
بینی بودن یادگیری و تحقیق، درجه باالیی از عدم دخالت و کنترل پیش

 خارجی است؛

                                                                                                    
1. Sursock& Smidt. 
2. Okorosaye. 
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 ش جدید از طریق ایجاد دانها مسئول حفظ و انتقال فرهنگ، دانشگاه
ها برای قضاوت انتقادی و مستقل، مطالعه و تحقیقات، توسعه ظرفیت

پرورش درک زیبایی به بهترین شیوه در محیط آزاد و بدون سلطه خارجی 
 باشند؛می

 های دانشگاهی به میزان معتنابهی استقالل نیاز دارد.پیچیدگی فعالیت 

 سواالت تحقیق. 4

ژوهش، در تحقیق حاضر پاسخگویی به سواالت زیر پبا توجه به مسئله ترسیمی 
 مدنظر قرار گرفته است؛

. استقالل دانشگاه دارای چه مفهوم و ابعادی بوده و ارتباط بین ابعاد مختلف 5
 آن چگونه است؟

 ها چگونه است؟ایجاد موانع تحقق استقالل دانشگاهها در . نقش دولت6

 روش پژوهش. 5

عنوان یک سنت پژوهش کیفی، روشی است که بهروش تحقیق، ساختارگرایی 
ها و ارتباط میان عناصر یک نظام، تاکید مند پدیدههای نظاماست که بر ویژگی

دارد. بر اساس روش ساختارگرا، معنای هر یک از عناصر را تنها با مالحظه 
توان معین نمود. این روش دارای دو سطح ارتباط آن با دیگر عناصر نظام می

که این( با عنایت به 5573: 5939و مصداقی است. )گال و همکاران،  مفهومی
در عنوان یک نظام یا چارچوبی توان در حالت مشابه، استقالل دانشگاه را بهمی

نظر گرفت که هر یک از اجزای آن به یکدیگر وابسته بوده و ارتباطات متقابل 
یک پدیده یا مفهوم کلی  عنوانها، تضمین کننده تحقق استقالل دانشگاه بهآن

این روش تحقیق با رویکرد کیفی بهره گرفته شود.  خواهد بود سعی شده است از
های زیر گام و مصداقی، در این پژوهش، محققانبا عنایت به دو سطح مفهومی 

 اند:را طی نموده
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. در سطح مفهومی: بررسی و بازخوانی مفاهیم نظری و ابعاد استقالل دانشگاه 5
 موزش عالی؛در آ

 ها در استقالل دانشگاه؛. در سطح مصداقی: بررسی و بازخوانی نقش دولت6

. تحلیل کیفی مفاهیم اصلی استقالل دانشگاه و موانع اساسی تحقق آن از 9
های اسنادی صورت گرفته و در طریق کنار هم قراردادن نتایج حاصل از بررسی
 ها.ا تاکید بر نقش دولتنهایت نیل به استنباط و شناخت موانع موجود ب

 ابزار گردآوری اطالعات. 6

شوند عبارتند از: مشاهده، سه ابزار اساسی که در تحقیقات کیفی استفاده می
این پژوهش از تحلیل اسنادی (. 691: 5939)دالور،  5مصاحبه و تحلیل اسنادی

عنوان ابزار گردآوری اطالعات بهره گرفته و تالش شده است از تجربه به
ها و کشورهای مختلف در زمینه استقالل دانشگاه در نظام آموزش عالی انشگاهد

 های متعاقب آن استفاده شود.و چالش

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات. 7

این تحقیق تالش نموده است مطابق با سایر تحقیقات کیفی، با ترکیب اطالعات 
یح و مطلوب های مختلف، بتواند به یک توصیف صححاصل از متون و پژوهش

از استقالل دانشگاه و ابعاد آن دست یافته و در نهایت موانع اساسی ناشی از 
 های دولتی را، استنباط نموده و برشمارد.دخالت

 جامعه آماری و حجم نمونه. 8

شرکت کنندگان در تحقیقات کیفی، افرادی هستند که مورد مشاهده، مصاحبه و 

                                                                                                    
1. Documentel analisis. 
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ها واحد تجزیه و تحلیل یا اعضای مورد عبارتی آن... قرار خواهند گرفت. به
پژوهش هستند. نمونه در تحقیقات کیفی، تقریباً نمونه در دسترس است. 

( در این پژوهش کلیه متون و تحقیقات در حوزه استقالل 696: 5939)دالور، 
عنوان جامعه آماری لحاظ شده و تالش گردیده است متون دانشگاه و ابعاد آن به

عنوان حجم نمونه مورد برجسته خارجی )در دسترس( به داخلی و تحقیقات
های بررسی و واکاوی قرار گیرد. ضمناً در پژوهش حاضر یکی از انواع روش

نظریه مدار »گیری هدفمند عنوان نمونهگیری هدفمند در رویکرد کیفی بهنمونه
ر کاگیری زمانی بهبهره گرفته شده است. این روش نمونه« 5یا سازه عملیاتی

های شود که هدف تحقیق، کسب آگاهی در زمینه تجلیات واقعی سازهبرده می
این سازه، نظری بوده و پژوهشگر قصد دارد از طریق تحقیق در چگونگی بروز 

 (.932: 5939این سازه کسب نماید )گال و همکاران،  تری را ازفهم عمیق

 پژوهشمفاهیم نظری و ابعاد استقالل دانشگاه: سطح مفهومی . 9

 مفهوم استقالل دانشگاه

توانایی شروع یا پایان دادن )در تحلیل مفهوم استقالل معموالً به آزادی عمل 
 9(. اولریک53: 6772، 6شود )هارویتوجه می (ها به روش خودفعالیت

استقالل دانشگاه در اروپا: تغییر کردن »( در مقاله خود تحت عنوان 0: 6755)
منتشر شده است عنوان  6755که در سال « موزش عالیها در سیاست آپارادایم

، نیرو وارد کرده و سیستم دانشگاههمواره بر  تعدادی نیروی خارجینماید که می
وارد نموده یا حداقل با آن در تعامل باشند. در  نمایند بر روی آن تأثیرسعی می

                                                                                                    
1. Theori- based or operational construct sampling. 
2. Harvey. 
3. Ulrike. 
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عنوان ا را بهاین نیروهایجاد مرزی بین سیستم دانشگاه،  ادامه وی سعی کرده با
این نیروها و نیروهای خارجی موجود در جامعه معرفی و در قالب شکل زیر بین 

 ایجاد نماید.سیستم دانشگاهی، مرزبندی تعاملی 

 
 5مرز کاری: مدل تعامل بین دانشگاه و جامعه .1شکل 

ها در دورۀ قرون وسطی، آزادی علمی و استقالل از زمان تشکیل دانشگاه
. دانشگاه اندشدهبنای نظام دانشگاهی محسوب عنوان سنگدانشگاه بهسازمانی 

ها با آید. استقالل دانشگاهحساب نمیهبدون آزادی علمی و استقالل، دانشگاه ب
 متأثرآمد. این استقالل قویاً  وجودبهمبارزه علیه کلیساها و اقتدار مقامات دولتی 

که  تأثیرگذارهست. عامل بسیار  اقتصادی و سیاسی بوده و، از عوامل اجتماعی
سهم بزرگی از بودجه دانشگاه توسط  تأمینکند، استقالل دانشگاه را محدود می

شرایط خاصی را ، هابرای پرداخت یارانه هاحکومتست و خیلی از ا هادولت
کنند که عمالً استقالل دانشگاه توسط دولت و نه بهانه پاسخگویی تعیین می

استقالل اولریک،  .(635: 5332، 6شود )ساویرمیتوسط خودش تعریف 
عبارت از توانایی برای انجام امور  خود ترین مفهومدر وسیع را دانشگاه

                                                                                                    
1. Boundary work: Modelling Interaction between University and Society. 
2. Sawyerr. 
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 (.59: 6755داند )اولریک، ها میدانشگاهی توسط دانشگاه

در تعیین اهداف و  هادانشگاهاین مسئله است که  استقالل دانشگاه متضمن
ها آزاد گذاشته شوند تا بتوانند به بهترین وجه در خود و اجرای آن هایاولویت

آموزش عالی بخواهند در پیگیری  مؤسساتخدمت جامعه قرار گیرند. اگر 
و انتقال دانش و  کارگیریبهکارکردهای اساسی خود در کشف، توسعه، 

انجمن . موفق باشند، بایستی دارای استقالل سازمانی باشند علمی هاییافته
دانشگاهی »: آوردمیاستقالل سازمانی دانشگاه ، در تعریف هادانشگاه المللیبین

آن،  هدارای استقالل سازمانی است که در مورد مقررات داخلی دانشگاه و ادار
مدیریت منابع مالی، کسب درآمد، استخدام کارکنان و هیئت علمی، تعیین 

ی عمل موزش و پژوهش، از آزادآآموزشی، اهداف  هایدورهشرایط برای 
 (.93: 5932)آذرگشب، « برخوردار باشد

 تعریف دانشگاه مستقل

این معنی است که دانشگاه امور خود را بدون دخالت یا دانشگاه مستقل، به 
ها این است که دانشگاه خود قادر باشد تا هدفتأثیر دولت انجام دهد، که شامل 

ها را با آزادی به هدف های خود را تنظیم و ابزارهای الزم برای رسیدنو برنامه
(. در 3: 6756، 5از قدرت اقتصادی و اقتدار سیاسی تعیین نماید )نوکاال

باشد. دانشگاه ها میهای مستقل، دانشگاه مسئول طراحی و اجرای دورهدانشگاه
را تعیین های استخدامی و اولویترا استخدام، متقاضیان را ارزیابی هیئت علمی 

باشد. دانشگاه مستقل ردن و اخراج نیز در اختیار دانشگاه مینماید. برکنار کمی
گیرد. بودجه خود را تنظیم و در مورد نحوه مصرف آن تصمیم می

های مستقل در کشورهای اروپایی با توجه به التحصیالن دانشگاهفارغ

                                                                                                    
1. Nokkala. 
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های باشند. یافتههای کنترل کیفیت آموزشی، بیشتر مورد تایید میسیستم
دهد که استقالل یک عامل کلیدی برای العات نشان میبسیاری از مط

 (.33: 6752، 5باشد )سرکان و همکارانهای جذاب، موثر و موفق میدانشگاه

جز در موارد دانشگاه مستقل دانشگاهی است که از دخالت مستمر دولت به
دور است، حق انتخاب ارکان خود را )اعم از مدیریت خاص و آن هم شفاف به

های مختلف و اعضا هیئت امنا دانشگاه( دارد، از منابع عمومی و در ردهدانشگاه 
های مردمی، هدایا، شکل کمک برخوردار است، در جذب کمکدولتی به

که به کیفیت اینموقوفات و کسب درآمد از محل تحقیقات و آموزش بدون 
و وارد شود آزاد است و اختیار چگونه هزینه کردن درآمدها  آسیبیعلمی 
معنای های دولتی را دارد. دانشگاه مستقل دانشگاهی است که با صنعت بهکمک

کند و در پاسخ به است، نیازهای جامعه را بررسی میاعم آن در ارتباط دائمی 
گیرد و تأثیرگذاری تولیدات علمی و بهره میهای علمی این نیازها از روش

اعی، فرهنگی، سیاسی و در های مختلف اقتصادی، اجتمفناوری خود در عرصه
های یک کالم، توسعه کشور را شاهد است. دانشگاه مستقل در تدوین برنامه

های اجرایی، جذب اعضای هیئت علمی و نحوه نامهآیینآموزشی و تحقیقاتی و 
پذیرش دانشجویان خود، دارای اختیار است و نقش نهاد آموزش عالی کشور در 

یتی و نظارتی است. دانشگاه مستقل، مرکز این امور، نقش پشتیبانی، حما
ها و ارائه آن به این فعالیتپردازی و آزاداندیشی و مستند کردن نقادی، نظریه

باشد؛ چنین دانشگاهی، در تعیین سرنوشت ربط میاندرکاران ذیجامعه و دست
کشور اثرگذار خواهد بود و زمینه را برای توسعه بر مبنای دانش و دانایی فراهم 

 (.222: 5932خواهد کرد )زاهدی اصل، 

                                                                                                    
1. Serkan Ödemiş, İbrahim& Ferda Beytekin, Osman & Emin Uslu, Mehmet. 



 411  استقالل دانشگاه نقش و جایگاه دولت در

 

 

 نیازهای اساسی تحقق استقالل دانشگاهپیش

ها، تمهیدات، جهت نهادینه کردن استقالل در دانشگاه (9: 5939آراسته )
 کند:های زیر را ارائه میشرطمقدمات و پیش

 ها و مراکز آموزش عالی؛ریزی و مدیریتی دانشگاهارتقای توان برنامه 

 ها در جذب و استفاده بهینه از منابع و بهبود نظام مالی و اداری دانشگاه
 امکانات؛

 های طرفی کامل در مورد جناحآمیز و بیهای تبعیضاجتناب از سیاست
 سیاسی؛

 ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش؛ 

  در موضوعات تخصصی؛افزایش قدرت اعضای هیئت علمی 

  ها؛دانشگاهصیانت از اصالت و جایگاه علمی 

  ها و مؤسسات آموزش عالی و کردن مدیریت مشارکتی در دانشگاهنهادینه
 پژوهشی؛

 سازگاری با محیط پویا و در حال تغییر؛ 

 ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی. افزایش پاسخگویی دانشگاه 
-مسئولیت»، «6یرهبر»وجود ( تحقق استقالل دانشگاه را به2: 6773)5کوتباور

« 1ریزی استراتژیکبرنامه»، «2داخلیعلمی اهداف  و گسترشبحث »، «9پذیری
( چهار 22: 6759) 0وابسته دانسته است. وارجس و مارتین« 2پاسخگویی»و 

                                                                                                    
1. Kothbauer. 
2. Leadership. 
3. Responsibility. 
4. Internal discussion and elaboration of academic goals. 
5. Strategic planning. 
6. Accountability. 
7. Varghese & Martin. 
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 اند؛ها، در نظر گرفتهدر دانشگاه استقاللشرط را برای تحقق پیش
در . عدم قطعیت و تناقضات دارد ملی منسجم هایسیاستاستقالل نیاز به اول،  

و مقررات در  هاسیاستناسازگاری و تناقض بین های مختلف و وزارتخانه
 دنبالرا بهتحقق آندر نهایت شکست پیرامون استقالل دانشگاه،  سطح ملی

 دارد. 
در نظر  سازمان یافتهکامالً عنوان یک فرآیند دوم، استقالل دانشگاه باید به

صورت مرحله به مرحله به هگرفته شود. تحقق آن فرآیندی تدریجی بوده و ب
کشور شود. پذیرش استقالل دانشگاه صرفاً به جامعه علمی مورد اجرا گذاشته می

های های مختلف و انجمنگردد بلکه خیلی از نهادهای کشور، وزارتخانهبر نمی
 این مفهوم را درک نمایند. مرتبط باید ضرورت تحقق 
آموزش عالی  مؤسساتتعداد محدودی از  با توانمیسوم، افزایش استقالل را 

سمت استقالل که حرکت بهاینشروع و سپس بسط و گسترش داد. نتیجه 
دانشگاه در هر کشور نیاز به دو سطح اساسی از ظرفیت مورد نیاز دارد: 

ایجاد و  ها رااین ظرفیتهای دانشگاهی. ابتدا باید های اداری و ظرفیتظرفیت
 دانشگاه حرکت نمود. سمت استقالل سپس به

عنوان یک هدف در آموزش عالی نیست و استقالل دانشگاه بهدر نهایت، 
ای است که را برآورده کند بلکه وسیلهتواند انتظارات از آنخودی خود نمیبه

ضمناً  ها را در رسیدن به انتظارات از آموزش عالی کمک نماید.تواند دولتمی
و فرهنگ بافت ها باید با کشوری به دانشگاه سطح استقالل واگذار شده در هر

یکسانی برای همه کشورها هیچ مدل  لذا ملی آن کشور تناسب داشته باشد؛
 جهت واگذاری میزان اختیارات به مؤسسات آموزش عالی وجود ندارد. 

 ابعاد استقالل دانشگاه

اند توتوان مشخص کرد که میدر زندگی دانشگاهی، عوامل و ابعاد چندی را می
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 در تحلیلی عوامل زیر را بر شمرده است:  5موضوع استقالل باشد. اریک اشبای
 در مدیریت موسسه )خودگردانی مدیریتی(؛ رهایی مداخالت غیر علمی 
 داند که موسسه مناسب مینحویآزادی عمل در تخصیص منابع مالی به

 )استقالل مالی(؛
 ردانی مدیریتی(؛آزادی عمل در استخدام و تعیین شرایط کار )خودگ 
 آزادی عمل در گزینش دانشجویان )آزادی علمی(؛ 
 آزادی علمی(؛ آزادی در طراحی و ارائه مواد درسی( 
  (.55: 5331)تایت، آزادی در وضع معیارها و تعیین روش ارزیابی 
 ( مقصود از 2: 6773کوتباور ) را در چهار نوع خاص از استقالل دانشگاه

 نماید:استقالل خالصه می
 برایگیری ظرفیت تصمیممعنای وجود استقالل و : بهاستقالل سازمانی 

 ؛خاص هایمأموریتساختار داخلی و 
  های خاص؛مأموریتعنوان مثال ظرفیت برای تعریف بهعلمی: استقالل 
 اداری علمی و کردن کارکنان یعنی ظرفیت برای مدیریتشخصی: ستقالل ا 

 ؛برای توسعه فردی پذیریو مسئولیت
 آوریجمع درجا و ظرفیت یکصورت بهدر دسترس بودن بودجه : قالل مالیاست 

ها بر بودجه کامل کردنهزینه قابلیت و ظرفیت همراه با ها ها و داراییبودجه
 . اطمینان از ثبات مالی های استراتژیک و در نهایتاساس برنامه

 اند:دنبال نمودهو همکارانش استقالل دانشگاه را در ابعاد زیر 6ژان دوگروف 
 های این اساس دانشگاه حق دارد برنامه ؛ بر9استقالل بنیادی یا ذاتی

های آن است، ترین مأموریتتحصیلی و اهداف خود را که از بنیادی

                                                                                                    
1. E. Ashby. 
2. Jandegroof. 
3. Substantive Autonomy. 
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 است.این مفهوم بیشتر ناظر به آزادی علمی تدوین کند؛ 
 انشگاه ای است که بر مبنای آن د؛ رویه5ای(نامهای )نظاماستقالل رویه

هایی که از قبل برای او مقاصد خود را برای به انجام رساندن اولویت
 مثابه بخشی از سیاست ملی تعیین شده، دنبال کند. استقالل مدیریتی ازبه

 شود.این مفهوم استخراج می
 گردد و اعضای استقالل سازمانی: بیشتر به بخش ساختاری دانشگاه باز می

این حق را خواهند های خویش ها و تخصصعلمی، بر اساس مهارت هیئت
 (.59: 5936خود را سامان بخشند )جاودانی، داشت که سازمان علمی 

 (6، سازمانیاستقالل  (5ها به ابعاد مختلف استقالل: دانشگاه المللیبینانجمن 
گیری هریک اندازه کرده و اهمیت (  استقالل بیرونی اشاره9استقالل مدیریتی، 

و مراکز آموزش  هادانشگاهمنظور تعیین میزان استقالل را به هاحیطهاین  از
ترین تحقیقی که ابعاد ( اما مهم93: 5932کند. )آذرگشب، میعالی گوشزد 

طور کامل و مشروح، مورد بررسی و نقد قرار داده است استقالل دانشگاه را به
وچهار سی پژوهش گردد. اینهای اروپایی باز میات انجمن دانشگاهمطالعبه 

مورد مقایسه بیش از سی شاخص در چهار حوزه کلیدی  بارا  ن اتحادیهای کشور
استقالل »، «6استقالل سازمانی»چهار حوزه عبارتند از؛  . اینقرار داده است

: 6755)استرمن؛ استینل: « 1استخدامی استقالل»و  «2استقالل مالی»، «9علمی
این چهار بُعد مورد بحث و بررسی  ر یک ازها و موانع ه(. در ادامه، شاخص3

 گیرد.قرار می

                                                                                                    
1. Procedural Autonomy. 
2. Organizational Autonomy. 
3. Academic autonomy. 
4. Financial autonomy. 
5. Staffing autonomy. 



 411  استقالل دانشگاه نقش و جایگاه دولت در

 

 

 های آناستقالل سازمانی و شاخص

یک چارچوب نظارتی خارجی  بسترهمواره در ، آموزش عالی مؤسساتاگر چه 
طور قابل توجهی متفاوت این مقررات به میزان و جزئیاتاما  کنندمیعمل 

. در اکثر کشورها، شودمیمربوط  هادانشگاهاستقالل سازمانی به است که 
. دارنداداری خود  هایگیری در ساختاربرای تصمیم نسبی یآزادها، دانشگاه
برای شکل دادن به  هاآنظرفیت ، قانونی نظارت چارچوب یک ولی با

این، گنجاندن اعضای  برعالوهشود. می محدود شانداخلی ساختارهای علمی
، دانشگاهیگیری تصمیم هایدر فرآیند دانشگاه( بیرونی )منظور خارج از محیط

 یتیحاکم هایهدر بدن بیرونی. اعضای همواره مورد بحث و مناظره است
ها، بخشبا صنعت و سایر  اتارتباط دادن پرورش با هدفاغلب ها، دانشگاه

را شوند اما عمالً با اقدامات مختلف خود، استقالل سازمانی آنانانتخاب می
 استقالل سازمانی (.33: 6755دهند )استرمن؛ استینل: رار میتحت تأثیر ق

ساختار داخلی و  برایگیری ظرفیت تصمیممعنای وجود استقالل و به
(. در تعریفی دیگر 2: 6773در دانشگاه است )کوتباور،  خاص هایمأموریت

 این گردد و برآمده که استقالل سازمانی بیشتر به بخش ساختاری دانشگاه بر می
های خویش نسبت به ها و تخصصعلمی، بر اساس مهارت اساس، اعضای هیئت

خود را که غالباً در برگیرنده این حق را خواهند داشت که سازمان علمی دیگران 
ای است سامان بخشند های حرفهها و حوزهدانشکده، گروه، مدارس، موسسه

 (.59: 5936)جاودانی، 

 (77: 2111)استرمن، نوکاال و استینل:   1سازمانیهای استقالل شاخص .1جدول 

                                                                                                    
ها و میزان تاثیرگذاری که در ابعاد استقالل دانشگاه، در این پژوهش مورد استناد قرار گرفته است . ابعاد، شاخص5

با نظارت  6755اقتباس شده است. این تحقیق در سال  University Autonomy in Europe IIاز پژوهش 
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 میزان تأثیرگذاری های استقالل سازمانیشاخص

 %52 5اجرایی رئیسروش انتخاب 

 %52 6اجرایی رئیسمعیارهای انتخاب 

 %56 9اجرایی رئیس برکناری

 %3 2اجرایی ئیسر محل کارشرایط 

 %56 1های حاکمیتی دانشگاهبدنهورود اعضای خارجی در 

 %56 2های حاکمیتی دانشگاهبدنهانتخاب اعضای خارجی در 

 %51 0علمی هایگیری در ساختارظرفیت برای تصمیم

 %56 3ایجاد اشخاص حقوقی ظرفیت برای

 های آناستقالل مالی و شاخص

ای های بستهکمکخود را در قالب  هایبودجه هااکثر کشورها، دانشگاه در
« 3خطی ـ موردیهای بودجه»ها، هنوز در برخی از سیستم نمایند.دریافت می

حتی عواید حاصل از ، هادانشگاهاز  در تعداد کمیمورد استفاده بوده و 
برخی  حاصل از که قوانیندر حالی .شودمیشدت کنترل به« 57گردانیخود»

 اندداده قرض گرفتن پول ها، مجوزدانشگاه از بسیاری، به خاص هایمحدودیت

                                                                                                    
 

کشور اروپایی انجام شده که این  92متخصص آموزش عالی از  567انجمن دانشگاه های اروپا و همکاری بیش از 
 موضوع از اعتبار باالی تحقیق حکایت دارد. 

1. Selection procedure for the executive head.  
2. Selection criteria for the executive head. 
3. Dismissal of the executive head. 
4. Term of office of the executive head. 
5. Inclusion of external members in university governing bodies. 
6. Selection of external members in university governing bodies. 
7. Capacity to decide on academic structures. 
8. Capacity to create legal entities. 
9. Line-item budgets. 
10. Self-generated. 



 114  استقالل دانشگاه نقش و جایگاه دولت در

 

 

مورد تائید قرار گرفته و مقدار  خارجیسوی مقامیا غالباً همین مجوز باید از ام
بوده امکانات  شان دارایکه خود هاییدانشگاهحتی حداکثری آن مشخص باشد. 

گیری در تصمیم اتوماتیک، تواناییصورت به باشندمی متکی به منابع خودشان و
آزاد به فروش ، لزوماً هاآنو  نداشته گذاری امالک و مستغالت خود راسرمایه
از وابستگی  های مالی دانشگاه همواره. دامنه محدودیتنیستند خود هایدارایی

ها ادامه دارایی در فروش کاملناتوانی  تا توسط یک مقام خارجیبه تصویب 
در دسترس بودن بودجه (. استقالل مالی را 33: 6755دارد )استرمن؛ استینل: 

قابلیت و همراه با ها ها و داراییبودجه آوریجمع درظرفیت ، یکجاصورت به
 های استراتژیک و در نهایتها بر اساس برنامهبودجه کامل کردن هزینهظرفیت 

 (.2: 6773نمایند )کوتباور، تعریف می اطمینان از ثبات مالی

 (77: 2111های استقالل مالی )استرمن، نوکاال و استینل: شاخص .2جدول 

 میزان تأثیرگذاری های استقالل مالیشاخص
 %52 5بودجه عمومی مدت

 %59 6نوع بودجه عمومی

 %52 9مازادهای بودجهقابلیت حفظ 

 %3 2قرض گرفتن پول توانایی

 %56 )امالک و مستغالت( 1ساختمان توانایی داشتن 

 %50 2دانشجویان داخلی یبرا هاشهریه افزایشقابلیت 

 %65 0دانشجویان خارجی یبرا هاشهریه افزایشقابلیت 

                                                                                                    
1. Length of public funding. 
2. Type of public funding. 
3. Ability to keep surplus. 
4. Ability to borrow money. 
5. Ability to own buildings. 
6. Ability to charge tuition fees for national students. 
7. Ability to charge tuition fees for foreign students. 
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 های آناستقالل علمی و شاخص

تعبیر به آزادی آموزشی یا آزادی علمی برخی پژوهشگران از استقالل علمی 
یک نهاد آموزشی اغلب، حق اعضای هیئت علمی  نمایند. آزادی آموزشی رامی

و بیان  در برخورداری از آزادی مطالعه، پژوهش، بیان افکار، انتقال فکرها
آزادی ( »29: 5931کنند. )واینر، دانند، تعریف میرا حقیقت میچه آنآن

آموزشی یا پژوهشی و دانشجویان(، علمی  ئتیه)علمی  اجتماع، یعنی «علمی
ی از اسلطهگونه فشار و خود مستقل باشند و هیچی علمی هاکنشدر فعالیت و 

تحمیل نشود.  هاآن ربهبی ی سیاسی، مسلکی و مذهاسازمانجانب عقاید و 
بتوانند آزادانه علمی  ئتیهاین خواهد بود که ترتیب، معنای آزادی علمی بدین

ی پژوهشی هافراوردهبه تحقیق و تولید دانش بپردازند، هرچند که فرآیندها یا 
آنان خوشایند مدیران دانشگاهی مانند مدیر گروه، رئیس دانشکده و دانشگاه و 

و مانند آن نباشد. ، مسلکی و مذهبی کیدئولوژایا سازمان رسمی ... یا دولت ی
بتوانند در انتقال و ترویج و اشاعه دانش خود آزادی ی علمی هائتیهچنین هم

 و منابع بر مبنای هاروشداشته باشند، آزادانه تدریس کنند، در انتخاب 
آموزش، خدمات آزاد باشند، در پژوهش،  استانداردهای مورد وفاق جامعه علمی

های خاصی ی خود ملزم به جانبداریاحرفهعلمی، کارشناسی، تخصصی و 
نباشند، مقاالت و کتب و نتایج مطالعات خود را آزادانه چاپ و منتشر کنند، یا 

ر فناوری اطالعات و ارتباطات درا بیان و ارائه بکنند، در مجامع و جامعه آن
ی آرا و نظریات بپردازند و دست به مشارکت بورزند، آزادانه به نقد و بررس

چنین معنای آزادی بزنند. همابداع و نوآوری یا حتی انقالب فکری و علمی 
این خواهد بود که دانشجویان در انتخاب محل و رشته مورد عالقه خود علمی 

انتخاب واحدها، انتخاب مدرس، ، برای تحصیل، در طول مدت تحصیل
از مدرس، انتخاب موضوع ی، ارزشیابی مشارکت نقادانه در مباحث درس

، انتخاب استاد راهنما، مشارکت و فعالیت هانامهمطالعات، مقاالت و پایان
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ی تحصیلی، علمی و صنفی بر مبنای استانداردهای هاتیفعالدانشجویی و سایر 
آزادی الزم و کافی برخوردار باشند. )فراستخواه،  زامورد وفاق جامعه علمی 

برای توسعه  اساساً هار اکثر کشورهای اروپایی، دانشگاهد( 93: 5933
جدید  هایکارگیری برنامهیا بهمعرفی  هستند. آزاد، خود علمی هایشاخصه
 دارد یا یکی از مقامات دولتی مرتبطنوعی از تایید توسط وزارت نیاز به معموالً

وابستگی متقابل ابعاد  دهندهکه نشان  خوردگره می و اغلب به مذاکرات بودجه
 (.35: 6755به یکدیگر است )استرمن؛ استینل:  مختلف استقالل

 (77: 2111)استرمن؛ نوکاال؛  استینل: های استقالل علمی شاخص .3جدول 

 میزان تأثیرگذاری های استقالل علمیشاخص

 %52 5جویانگیری در تعداد کلی دانشظرفیت تصمیم

 %52 6جویانظرفیت انتخاب دانش

 %52 9هاکردن و خاتمه دادن به برنامه ظرفیت معرفی

 %59  2زبان آموزش انتخابظرفیت 

 %51 1تضمین کیفیتهای ظرفیت انتخاب مکانیزم

 %56 2دهندگان تضمین کیفیت ظرفیت انتخاب ارائه

 %52 0ج تحصیلیرامد هایبرنامهظرفیت طراحی محتوای 

 های آنو شاخصاستقالل استخدامی 

 برای مدیریت دانشگاه ظرفیت» رااستخدامی ستقالل (، ا2: 6773کوتباور )

                                                                                                    
1. Capacity to decide on overall student numbers. 
2. Capacity to select students. 
3. Capacity to introduce and terminate programmes. 
4. Capacity to choose the language of instruction. 
5. Capacity to select quality assurance mechanisms. 
6. Capacity to select quality assurance providers. 
7. Capacity to design content of degree programmes. 
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تعریف « برای توسعه فردی پذیریو مسئولیت اداری علمی و کردن کارکنان
های قابل توجهی در استخدام دهد که تفاوتنشان می هاتحلیل. دینمایم

ها در استخدام دانشگاهها وجود دارد. از آزادی کامل موردنیاز دانشگاه کارکنان
ها توسط دولت و با استخدام کارکنان دانشگاههای رسمی کارکنان تا روش

برخی از  (.گاهی اوقات باالترین مقامات کشورتصویب مقامات خارجی )
مثال،  عنوان، بهدارند استخدامیمسائل  در خصوص آزادی بسیار کمی کشورها

فاقد رو این وردنیاز برای جذب نیستند ازمقادر به تعیین تعداد کارکنان  هاآن
حتی سطح حقوق و دستمزد افراد  بوده و کلی حقوق و دستمزد هایهزینهکنترل 

 هادر برخی کشورها، دانشگاهدر مقابل  .شودمیتوسط مقامات ملی تعیین 
داشته و در این راستا یا از  استخدامیبیشتری در برخورد با مسائل  اختیارات

، جای دولتدانشگاه به خود اًمستقیمولتی مجرب استفاده نموده یا کارکنان د
در این کشورها نیز حال، این بانماید. کارکنان اقدام می نسبت به استخدام

هنوز هم تا حد زیادی توسط کارکنان حقوق فردی مورد گیری در تصمیم
-دانشگاه ، تمام یا اکثر کارکناندر بیشتر کشورها. شده هستند کنترل هادولت

جای اشکال ثابت بهکه تاکید بر نیاز را دارند  وضعیت کارمند دولتها، 
دارد )استرمن؛ استینل: را بیان می دانشگاه کادر جهتپذیرتر از اشتغال انعطاف
6755 :37.) 

 (77: 2111)استرمن؛ نوکاال؛ استینل:  های استقالل استخدامیشاخص .4جدول 

 میزان تأثیرگذاری های استقالل استخدامیشاخص

 %52 5گیری در جذب نیروی انسانی )کارکنان ارشد علمی(ظرفیت تصمیم

 %59 6گیری در جذب نیروی انسانی )کارکنان ارشد اداری(ظرفیت تصمیم

                                                                                                    
1. Capacity to decide on recruitment procedures (senior academic staff). 
2. Capacity to decide on recruitment procedures (senior administrative staff). 
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 %56 5گیری در حقوق )کارکنان ارشد علمی(ظرفیت تصمیم

 %56 6گیری در حقوق )کارکنان ارشد اداری(ظرفیت تصمیم

 %56 9گیری در اخراج )کارکنان ارشد علمی(تصمیمظرفیت 

 %56 2گیری در اخراج )کارکنان ارشد اداری(ظرفیت تصمیم

 %59 1)کارکنان ارشد علمی( ترفیعاتگیری در ظرفیت تصمیم

 %56 2)کارکنان ارشد اداری( ترفیعاتگیری در ظرفیت تصمیم

 مصداقی پژوهش ایجاد موانع استقالل دانشگاه: سطحها در نقش دولت

 ایجاد موانع استقالل سازمانیها در نقش دولت

برد. سر میای بهها در بسیاری از کشورها، در وضعیت آشفتهاداره امور دانشگاه
ها، وظیفه اصلی آنان، تالش در جهت کنترل نظامی در نظر بسیاری از دولت

تناقض است: شدت از کنترل گریزان است. وضعیت موجود پر از است که به
ریزی تفریطی، تنوع و تمرکز بر همگنی، تعهد در قبال کنترل افراطی و برنامه

(. دخالت دولت در دانشگاه 670: 5935توسعه و کاهش هزینه )هیرش؛ وبر، 
همواره به طرفداری از عقاید خاص یک گروه و بر ضد گروهی دیگر بوده است. 

اق دارد و هم تا حد کمتری در های دیکتاتوری مصداین امر هم در مورد نظام
های تندرو و ها تحت حکومت رژیمهای دموکراسی. این دخالتمورد حکومت

: 5932ها حتی به خشونت آشکار نیز منجر شده است )یاسپرس، دیکتاتوری
513.) 

                                                                                                    
1. Capacity to decide on salaries (senior academic staff). 
2. Capacity to decide on salaries (senior administrative staff). 
3. Capacity to decide on dismissals (senior academic staff). 
4. Capacity to decide on dismissals (senior administrative staff). 
5. Capacity to decide on promotions (senior academic staff). 
6. Capacity to decide on promotions (senior administrative staff). 
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را مجاب رود که آنانسمتی میها بهدر عصر حاضر، فضای پیرامونی دانشگاه
ها و در برابر بروز بعضی مسائل از افراد و سیستم سازد همواره به تعدادیمی

(. 65: 6775، 5ای داشته باشند )دییلکننده پاسخگو بوده و توضیحات قانع
پذیری رهبران دانشگاهی را امروزه عوامل بسیاری آزادی عمل و انعطاف

محدود کرده است. دانشگاه برای ادامه حیات خود، باید نسبت به محیط بیرونی، 
این نیروهای محیطی تقریباً در بسیاری از و باشد. تعداد و شمول پاسخگ

صورت تصاعدی افزایش یافته است. های گذشته، بهها در طول دههدانشگاه
شود عبارت قدرت اصلی بیرونی که موجب محدود شدن استقالل سازمانی می

که محل ها. وقتیاست از استفاده از اختیارات روزافزون از سوی دولت
های بخش شود روسای دانشگاهأثیرگذاری از دانشگاه به دولت منتقل میت

یابند تا رهبران دانشگاهی. دولتی، خود را هر چه بیشتر مانند مدیران میانی می
ای است که تحت مجوز رسمی ( دانشگاه موسسه59: 5936)بیرن بائوم، 

دهد و از آن میاستقالل دارد اما در عین حال باید به دولتی که به آن مجوز 
کند پاسخگو باشد و بنابراین از لحاظ قانونی وضعیتی دوگانه، پُر از حمایت می

تواند بر دانشگاه سلطه داشته و در سادگی میابهام و حتی پُر تنش دارد. دولت به
: 5932را نابود کند زیرا دانشگاه بدون دولت ناتوان است )یاسپرس، واقع آن

526.) 
جویانه دولت در نظارت بر کنترل کیفیت، پاسخگویی و ... رویکرد مداخله 

ها باید که دولتهاست. در صورتیمنزله عدم اطمینان به خودگردانی دانشگاهبه
ها تالش نماید تا سازوکارهایی فراهم شود که در آن هم استقالل اولیه دانشگاه

زد. امروزه ها را در استفاده از وجوه عمومی پاسخگوتر ساحفظ شود و هم آن
که نظام این یک دستور کار در اغلب جوامع پیشرفته وجود دارد مبنی بر

                                                                                                    
1. Dill. 
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این  دست اساتید سپرده شود. باتر از آن است که تنها بهآموزش عالی مهم
دیدگاه باید ارتباط میان دانشگاه و دولت مورد بازنگری قرار گیرد، اما حسرت 

ه را باید از سر بیرون کرد. )هیرش؛ ای استقالل دانشگادوران طالیی و افسانه
ایجاد موانع استقالل سازمانی ها در های دولتترین نقش( مهم677: 5935وبر، 

 ها عبارتند از؛دانشگاه
 پذیرش و هاالمللی دانشگاهبین علمی روابط بر کشورها سیاسی روابط 

 ها باید درو دانشگاه داشتهخارجی تأثیر مستقیمی  مجالت در مقاالت
ها، تبعیت های سیاسی دولترفتارها و رویه المللی خود ازارتباطات بین

 نمایند. 

 ها برای سایر مراجع و مصوبات و تصمیمات آموزش عالی و دانشگاه
های اجرایی، الزام اجرایی نداشته و دولت و جامعه از تصمیمات دستگاه

 (.313: 5937دانشگاهی، پشتیبانی الزم را ندارند )کریمیان و همکاران، 

 از عالی امور آموزش که دولت همه متمرکز دانشگاهی هاینظام در 

 منابع مالی، روندهای و تعیین را و اجرا ریزی، مدیریتسیاستگذاری، برنامه

گردد، مدیران می تهیه دولت سوی از و مقررات هانامهاداری، آیین
مفاهیمی  طرح اصوالً و نداشته دیگری اجرای مصوبات، نقش جز هادانشگاه

 نیز گوییپاسخ سازی وریزی، تفکر، طراحی، خالقیت، تصمیمبرنامه چون

  .داشت نخواهند روشنی جایگاه

 دانشگاه« 5داخلیاداری  ساختارهای علمی و»ها و سازهکه طراحی در حالی-

 یحکومت هایساختار» خودشان قرار دارد اماتا حد زیادی تحت کنترل ها، 
 مسئوالن و سیاستمداراناز سوی ، شدتبه و اغلب اهدانشگاه« 6و رهبری

                                                                                                    
1. Internal academic and administrative structures. 
2. Governance structures and leadership. 
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 .گیردمیملی شکل 
  از استقالل سازمانی به فرآیند انتخاب رهبر و اعضای اصلی بخش اعظمی

گردد که این مهم معموالً در بسیاری ها بر میگیری در درون دانشگاهتصمیم
ها، مواجه ها با مشکالت اساسی از جمله حضور سیاسیون و دولتیاز دانشگاه

 . است

 «حکومتی  هایدر ساختار ایفزایندهطور بهویژه دولتی به« 5نفعان خارجیذی
ای تواند دامنهاین حضور می البته حضور داشته و درگیر هستند. هادانشگاه

از فعالیت و مشورت محدود در شوراهای داخلی دانشگاه تا حضور کامل و 
، 6دانشگاهی را شامل شود )اسپورن هایگیریآمیز در تصمیمموثر مداخله

6773 :565.) 

 ایجاد موانع استقالل مالیها در نقش دولت

 این تفکردانند تا یک وسیله. رشد ها آموزش عالی را یک هدف میبیشتر دولت
تقریباً در سراسر جهان با کاهش منابع واقعی سرانه دانشجویی همراه است. 

لی در بخش آموزش عالی است. چنین این موضوع، بحران مانتیجه نهایی 
ویژه در سازد تا منابع مالی دیگری را بهها را وادار میتنها دانشگاهپیامدی نه

سمت دست آورند. در خیلی از کشورها آموزش عالی بهاقتصاد خصوصی به
کند. در نتیجه همراه با کاهش وابستگی به بودجه عمومی حرکت میتوسعه کمی 
ها باید بر واکنش در برابر نیازهای بازار تاکید داشته شگاهکه داندر صورتی

کند. نتیجه گر عمل میعنوان یک عامل مزاحم و مداخلهچنان بهباشند دولت هم
های پیرامون آموزش عالی در اکثر کشورها نشان یکسان بررسی سیاست

                                                                                                    
1. External stakeholders. 
2. Sporn. 
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های دهد که تنها سیاست بلندمدت در آموزش عالی، افزایش محدودیتمی
 (675: 5935وط به استفاده از منابع دولتی بوده است. )هیرش؛ وبر، مرب

های خود را کاهش و در مقابل، میزان بهره ها مجبور هستند بودجهدانشگاه
های عمومی را باال ببرند. آنان باید همواره در برابر جامعه و حاصله از بودجه

ایند از همه پتانسیل چنین تأمین کنندگان مالی خود پاسخگو بوده و تالش نمهم
مسائل (. 65: 6775وری را داشته باشند )دییل، در اختیار خود، حداکثر بهره

عدم وجود فضایی برای ، «5سطوح پایین بودجه عمومی»به در این بخش اصلی 
دانشگاه جهت انعقاد قراردادهای ملی بلندمدت با شرکای تجاری، دشوار بودن 

وجود عدم ی، خط ـ موردی هایبودجه ای، وجودهای بودجهریزیبرنامه
 هایساختمانعدم مالکیت  ها ماننددر برخی از دانشگاه« 6استقالل مالیظرفیت »

عدم شود. مربوط می اشتغال دانشگاه هایسیاستدانشگاه یا محدودیت در 
ضعف »یک نقطه ات تجاری، و تصمیم هاح شهریهوتوانایی برای تعیین سط

از دیدگاه آموزش عالی است  «2المللیبینزش عالی بازار آمو»در  «9رقابتی
 .(93، 6773)استرمن؛ نوکاال، 

ها شدیداً تحت فشار وظایف مربوط به توزیع بودجه امروزه در اکثر کشورها، دولت
چنین های خارجی و...( و هم)توجه و رسیدگی به سالمندان، بهداشت، فقر، کمک

قرار دارند. در نتیجه کاهش سهم های عمومی مسائل امنیتی و حفظ زیرساخت
گیرد قطعی است و معموالً هنگام کاهش یا ای که به آموزش عالی تعلق میبودجه

هایی است که بودجه کمبود بودجه ساالنه کشورها، آموزش عالی از نخستین جایگاه
تغییرات بعد از تصویب اقدامات ریاضت عنوان مثال یابد. بهآن کاهش می

                                                                                                    
1. Low levels of public funding. 
2. Independent financial capacity. 
3. Competitive disadvantage. 
4. International higher education market. 
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ایجاد تغییرات در سطوح مالی و نیروی انسانی نهادهای یک  ، موجباقتصادی
مالی و نیروی انسانی ها در سطوح شود و بر همان اساس، استقالل دانشگاهجامعه می

، 5نماید )روموشدت تحت تأثیر قرار گرفته و از تغییرات جامعه، تبعیت میبه
نین و مقررات (. سیاستگذاران دولتی تمایل دارند تا از طریق قوا601: 6770

ها را تحت نظارت بودجه، در رفتارهای دانشگاهی سهیم گردند و در برخی موارد آن
ها، الزحمهها و حقتوان از سطوح استخدامی، شهریهعنوان مثال میخود درآورند. به

نام، حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و کارکنان، استانداردهای فضا میزان ثبت
( استقالل مالی 50: 5935اند نام برد. )هیرش؛ وبر، دولت و ... که تحت نظارت

ها، مورد تهدید های مختلفی از سوی دولتها همواره توسط موانع و چالشدانشگاه
 شود. از جمله؛واقع می

 ها، انگیزه ها از سوی دولتعدم ارائه اختیارات مالی مناسب به دانشگاه
بخشی به را برای کسب درآمدهای اختصاصی پایین آورده و مانع تنوع آنان

های مختلف اقتصادی و اجتماعی منابع مالی و ارائه خدمات متنوع به بخش
 گردد. می

 هایکمک ی ازعنوان بلوکبه «6بودجه عمومی»سمت بهها اغلب دانشگاه 
دولتی نیز معموالً در قبال ارائه های این کمکنمایند و حرکت می مالی
پذیرد که صورت می« 9معیارهای عملکرد»ها و اطالعات الزم بر اساس داده

 کاهد. این اقدام از استقالل دانشگاه می

 های پرداختی دانشجویان، فاقد در تعیین میزان شهریه هابسیاری از دانشگاه
ها تعیین توسط دولت صورت کلیها بهاین هزینهاستقالل بوده و معموالً 

ها ندارد دانشگاه ها و درجات علمیبا سطح فعالیتشود که بعضاً تناسبی می

                                                                                                    
1. Romo. 
2. Public funding. 
3. Performance criteria. 
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 اناز دانشجویآوری شده های جمعها در قبال هزینهکه دانشگاهاین ضمن
 ، باید پاسخگو به عوامل نظارتی خارجی باشند.خود

 های ها و تراکنشتفعالیدر  و مالی محدودیت زمانی هنوز هم با هادانشگاه
ها یا درگیر اغلب دانشگاه هستند. بازارهای مالی مواجهخود در 

که منابع درآمدی آنان اینهای شایع، متداول و مستمر هستند یا استقراض
 درون اشخاص حقوقیکه وابسته به منابع خود دانشگاه باشد به اینجای به

های ها مجدداً با چالشنشگاهجایی آنان، داوابسته بوده و با جابهدانشگاه 
 گردند.مالی مواجه می

  های مختلف، در دانشگاه« 5هانازمین و ساختم بر مالکیت»نوع و میزان
آن کشور « 6های ملیها و سنتفرهنگ»و تا حد زیادی به  عمتنو کامالً

 نیز لزوماً« 9مالکیت رسمی»تقریباً در اکثر کشورها، حتی . وابسته است
فراهم « 2دانشگاه هایدارایی از استفاده بدون محدودیت» برایی را فرصت
 آورد. نمی

 های ممیزی و حسابرسی دولتی بر عملکرد مالی نظارت مستمر سیستم
های خاص آموزشی و پژوهشی ها بدون در نظر گرفتن کارویژهدانشگاه

و  موقع اعتباراتآنان که معموالً تبعاتی مانند عدم امکان هزینه موثر و به
دنبال دارد )انجمن دانشگاه اروپایی، ویژه اعتبارات پژوهشی را بهدرآمدها به

6773 :95.) 

 ایجاد موانع استقالل علمی ها درنقش دولت

گاه نظارت اگر سالیق سیاسی مستقیماً در حیات دانشگاه دخالت کنند، آن

                                                                                                    
1. Ownership of land and buildings. 
2. National cultures and traditions. 
3. Formal ownership. 
4. Use their assets without limitations. 
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ه منافات دارد ایده )ذات( دانشگادولتی تهدیدی برای دانشگاه خواهد بود. این با 
این که دولت از دانشگاه انتظاری بیش از تربیت متخصص داشته باشد. بنابراین، 

ای برای جامعه است که دولت از دانشگاه بخواهد که مبلّغ سیاسیش باشد. فاجعه
ایده دانشگاه تعدی کند قطعاً بهدولتی که در امر تدریس و آموزش دخالت می

معنای آزادی دانشجو و استاد در انجام خواهد کرد. آزادی آکادمیک به
این تحقیقات است. دولت باید تحقیقاتشان به روش خویش و تدریس نتایج 

طور کامل به افراد واگذارد. این تعریف همان آزادی موضوعات تحقیقاتی را به
است که دولت قرار است ضمانت کند و از مداخله هر نهادی در کار دانشگاه 

شود. آزادی آکادمیک با ین شامل مداخله خودش نیز میاجلوگیری کند و 
ها باید توسط دولت و در مقابل که هر دو آنآزادی دین شباهت دارد؛ طوری

 ( 523: 5932دخالت خود دولت حفاظت شوند. )یاسپرس، 
ها، نوع خاص رابطه میان دولت و دانشگاه در دانشگاه منظور از استقالل علمی
های دانشگاهی، از دخالت در آن من حمایت از فعالیتاست که در آن دولت ض

دهد که دانشگاه در کشورهای جهان سوم کند. تحقیقات نشان مینیز اجتناب می
ای سیاسی است که هم دولت و هم نیروهای یا منسوب به جنوب، موسسه

مثابه پایگاهی برای سیاسی در آن فعاالنه درگیر هستند. از نظر دولت، دانشگاه به
ایدئولوژی طبقه حاکم محسوب شده و در ایجاد نظم و انتقال نترل اجتماعی و ک

عین حال دانشگاه مقر دگراندیشان و مدافعان دموکراسی و آزادی نیز هست. 
این امر باعث شده است که دانشگاه دارای استقالل الزم برای پیگیری اهداف 

ها در دولت سی نقش( در برر25: 5939علمی و آموزشی خود نباشد. )فاضلی، 
 توان به موارد زیر اشاره نمود:میایجاد موانع مربوط به استقالل علمی 

 سیاسی  تحوالت و تغییر از پس پژوهشی هایطرح و هابرنامه مداوم تغییر
ها سلب را از دانشگاهها(، استقالل و طراوت علمی )تغییرات دولت

 تأثیر تحت علمی هایسیاستگذاریو  هاموارد، برنامه اغلب نماید. درمی
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 کند.می سیاسی تغییر تحوالت

 تواند بر روند مدیران و مسئولین دانشگاهی می برخی از سیاسی هاینگرش
تأثیر گذاشته و حتی در  دانشگاه پژوهشی و علمی فضای بر ها وفعالیت

 بخشی گیریکناره علتبه دانشگاه علمی بنیه برخی حاالت منجر به کاهش

 سیاسی( شود. نظرهایاختالف اثر علمی )در یروهاین از

  پژوهشی و انتشار موضوعات انتخاب در علمی آزاد فضای نبودنکافی 

های چنین انتخاب روشهای تحقیقاتی، همفعالیت و هاطرح برخی از نتایج
درسی نیز  مباحث و کالس دانشجو، اداره پذیرش هایتدریس، شیوه

دهد )کریمیان و الشعاع قرار میها را تحتدانشگاهشدت استقالل علمی به
 (.310: 5937همکاران، 

  ها در روند با تعیین معیارها و کنترلدر برخی از کشورها، استقالل علمی
 پذیرش ها، قوانینی برایو حتی دولت شده ان، محدوددانشجویانتخاب 

یند )رومو، نماتعیین می« 5های خاصرشته»ها در دانشجویان و تعداد آن
6770 :601 .) 

 

 ایجاد موانع استقالل استخدامیها در نقش دولت

منزله نهادی صنفی باید تضمین شود. بنابراین استاد دانشگاه در استقالل دانشگاه به
وهله نخست کارمند دولت نیست، بلکه عضو یک سازمان مستقل است. کارمند 

کند. او وظیفه دارد تبعیت اجرا میدولت صرفاً تصمیمات سیاسی مقامات باالتر را 
ای که تابع قوانینی است که صرفاً باید اجرایشان کند. در مقابل چون قاضیکند هم

این است که خود انتخاب کند و تصمیم بگیرد. او مسئول است، اما  کار اصلی استاد
 های تحقیقاتی خودش. او باید تماماً وقف مسائلی شود کهصرفاً نسبت به فعالیت

                                                                                                    
1. Specific disciplines. 
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که تداخلی با هیچ امر بیرونی داشته باشد. او تصمیماتش اینکند، بدون خود طرح می
گیرد که اساس درونی کارش هستند و مستقل از را بر مبنای معیارهایی می

اند. استاد دانشگاه های قطعیای و قضاوتهای لحظههای بیرونی، واقعیتحسابگری
علم بداند، نه عضو یک سازمان یا کارمند باید، بیش از هر چیز، خود را محقق و م

ادامه تحصیل در حوزه آموزش در کشورهایی که ( 529: 5932دولت. )یاسپرس، 
ریزی برای با چالش برنامهها ن دانشگاهای رایگان استها، عالی در برخی از دانشگاه

این اقدام )اختصاص دانشجویان به  جذب دانشجویان مواجه بوده و معموالً
(. نتایج 93، 6773گیرد )استرمن؛ نوکاال، ها( توسط دولت صورت میگاهدانش

ها را با موانع زیر در استقالل ها، دانشگاهدهد که معموالً دولتمطالعات، نشان می
 سازند؛شان مواجه میاستخدامی

 اعضای جذب و گزینش در اختیارات کمی و دولتی متمرکز مدیریت 

ها نسبت به کیفیت علمی ضی از دانشگاهتفاوتی بععلمی باعث بی هیأت
چنین آموزش ( و هم313: 5937استادان گردیده )کریمیان و همکاران، 

نماید. عالی را با چالش حضور استادان بعضاً با کیفیت نامناسب مواجه می
  نماید.ها تحمیل میهای مالی مازادی را بر دانشگاهکه هزینهاینضمن 

  در وزارت مربوطه و  جذب اعضای هیئت علمیبعضاً تمرکز اختیارات
وجود مسیر طوالنی گزینش استادان که باعث جذب آنان در مراکز 

شود، ابتکار عمل را از ها میغیردانشگاهی و سلب اختیارات از دانشگاه
ها و سالم بین دانشگاه ها گرفته و مانعی برای رقابت علمیدانشگاه

که در تعداد زیادی از اینمن مؤسسات آموزش عالی خواهد بود. ض
-جناح و رویکردها از علمی هیأت اعضای جذب و گزینش کشورها، نظام

 سیاسی اثرپذیری دارد. هایبندی

 های اداری و استخدامی تمرکز اختیارات استخدام کارکنان در سازمان
ها برای جذب کارکنان مورد نیاز خود، کشورها باعث شده که دانشگاه
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-باری را طی نمایند. این مشکل امکان برنامهطوالنی و مشقتمسیرهای 

ها را سلب و فضای کافی ریزی مناسب نیروی انسانی از سوی دانشگاه
که با عدم این برد. ضمنبرای جذب نیروی انسانی کارآمد را از بین می

ها جایگزینی نیروهای انسانی، تضعیف تدریجی سرمایه انسانی در دانشگاه
 خواهیم بود. را شاهد 

 کلی  هایهزینهدر بسیاری از موارد قادر به تعیین  هاکه دانشگاهدر حالی
تنظیم آزادانه سطح حقوق و دستمزد »ندرت قادر به بهباشند اما میخود 

از « 9استخدامیمسائل »در  «6دخالت مقامات دولتی»هستند. « 5کارکنان
نان شروع و حتی تا کارک محدوده تعیین )مستقیم یا غیرمستقیم( حقوق

ادامه  از کارکنان دانشگاهبودن برای تعدادی  کارفرماصدور دستورات یا 
 یابد.می

  از سوی کشورها پیگیری شده و « 2یدولت انکارمند کاهش»روند امروزه
ها جزو کارمندان دولت چون در بسیاری از کشورها، کارکنان دانشگاه

به استقالل استخدامی،  توانداین وضعیت میشوند ادامه محسوب می
ها صدمات جدی وارد ها و نیازهای کادر علمی و اداری دانشگاهضرورت

 .(95، 6773نماید )استرمن؛ نوکاال، 

 استقالل دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران

 الف( بررسی سیر تاریخی

بنیاد ایرانی و در ایران معاصر، نهاد دانشگاه در نتیجه روند مدرنیزاسیون بی

                                                                                                    
1. Set staff salary levels freely. 
2. Involvement of the public authorities. 
3. Staffing issues. 
4. Reduce civil servant status. 
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سازان، شکل تحمیلی پدید آمد )چیتبهی صوری از جوامع غربی هایالگوبردار
فهم (. استقالل دانشگاه در ایران همواره با کشمکش و مجادله و سوء53: 5933

و  5959(. با تاسیس دانشگاه تهران در 2: 5939مواجهه بوده است )آراسته، 
در  تقالل هر چند نسبیبینی قانون تاسیس محکم و آکادمیک برای آن، اسپیش

رغم آن جدال بر سر نحوه و حدود مورد توجه قرار گرفت. به این مرکز علمی
این استقالل همیشه بین دانشگاهیان و دولتمردان جریان داشته است. این 

و مصوبات( و  هااستیسها )قوانین، ها در حقیقت جدال بین متنکشمش
اقتصادی، اداری و ...( است. جدال  ها )ساختارهای فرهنگی، سیاسی،ساختار

های بوروکراتیک و تضاد بین آزادی علمی و با رویهبین اقتضائات محیط علمی 
( سیر 90: 5939(. باباجانی )510: 5930تصلب ساختار اداری است )سیاسی، 

 بندی کرده است:ها در ایران را در چهار مرحله دستهتحول استقالل دانشگاه
ها و : دانشگاه5913تا قبل از سال الل مالی و استخدامی استق ـ مرحله اول

صورت مستقل اداره و تابع به 5913های آموزش عالی تا قبل از سال موسسه
های امنای خود بودند. آموزش عالی ایران تا اوایل های مصوب هیئتنامهآئین
ها تا آن ای برخوردار بوده و استقالل مالیاز تسهیالت نسبتاً ویژه 5913سال 

 حدودی ملحوظ گردیده بود.
، تسهیالت اعطایی 5913سیر نزولی استقالل مالی: از ابتدای سال  -مرحله دوم
های آموزش عالی در اجرای مقررات مشروحه زیر لغو و ها و موسسهبه دانشگاه

 ها تابع مقررات عمومی شد.مصرف اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی آن
هایی در بعد، تالشبه 5913ها: از سال یای استقالل دانشگاهسیر اح -مرحله سوم

عمل آمد. تصویب قانون تشکیل جهت کسب استقالل مجدد آموزش عالی به
های آموزش عالی و پژوهشی مصوب ها و موسسههای امنای دانشگاههیئت

شورای عالی انقالب فرهنگی را  69/56/20مورخ  536و  535جلسات 
 در جهت احیای استقالل مؤسسات مذکور تلقی کرد. توان قدم اول می
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ها، در سال ها برای احیای استقالل دانشگاهدوره نهایی: تالش -مرحله چهارم
به نتیجه رسید و با تصویب قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت  5939

قانون برنامه چهارم توسعه، استقالل کامل  23چنین بند الف ماده علوم و هم
های آموزش عالی و ها و موسسهو تشکیالتی به دانشگاه ، مالی، استخدامیاداری

 پژوهش اعطا شد.

 ب( بررسی مداخالت دولتی

قانون برنامه  67قانون برنامه چهارم و بند ب ماده  23هر چند در بند الف ماده 
مدنظر قرار گرفته )ذاکرصالحی،  هادانشگاهپنجم توسعه، موضوع استقالل 

( لیکن با تاکید تعدادی از تحقیقات بر ناکارآمدی نظام کنونی 35: 5933
روشنی نیاز به تغییر در میزان اختیارات میزان آزادی آموزش عالی ایران، به

(. 265: 5932فرد، ی کشور مشهود است )همایونهادانشگاهعلمی و استقالل 
از متن تحوالت درونی کشورمان،  یزش عالآمو مؤسساتجا که از آن
این  بستری از سیر تکاملی و توسعه دراین جامعه و  و تحقیق تعلیمی هایسنت
زا درون ایحرفههنجاری قوی و نظام  هایریشهوجود نیامدند فاقد به هاسنت

علت فقدان یا ضعف نهادهای رقیب غیردولتی به مؤسساتاین  چنینبودند. هم
وجود آمدند. این عوامل سبب شد که نگاه دولت به در درون دولت به

در ایران به سه  هادانشگاهد. استقالل باش بودههمواره نگاه ابزاری ها، دانشگاه
( استقالل دانشگاه در مواجهه با خودکامگی شبه 5شود: بندی میدوره تقسیم

( استقالل دانشگاه در مواجهه با 6در دوران پهلوی اول؛ مدرن دولتی 
( استقالل دانشگاه در 9ساالری و اقتدارگرایی نفتی در دوران پهلوی دوم؛ دیوان

ایدئولوژی و سیاست در دوره پس از پیروزی انقالب اسالمی  مواجهه با سیطره
خود ( در تحقیق 69: 5939(. رزاق مرندی )60: 5933ایران )فراستخواه، 

گیری مربوط به استقالل تصمیم موضع 91از  موضع 60کند که اشاره می
-هم »نماید: گیری میبوده و سپس نتیجه  دولت اختیار ها در ایران، دردانشگاه



 يفصلنامه دولت پژوه   148

 

 

وی عمده «. است حاکم ایران دولتی یهادانشگاه بر دولتی کنترل مدل اکنون
دولت  یران را در اختیارنظارت در آموزش عالی ا و هماهنگی، کنترل ابزارهای

 گردد.بر میهای استقالل سازمانی، مالی و استخدامی داند که بیشتر به حوزهمی

ی ارائه شده در این پژوهش، از منظر استقالل سازمانی، هاشاخصبراساس 
ی ایران بیشتر تحت نظارت و مدیریت وزارت علوم تحقیقات و هادانشگاه

بر اساس پیشنهاد دانشگاه و بعد  هادانشگاهت فناوری بوده و ساختار و تشکیال
 معموالًامنا باید به تایید وزارت علوم نیز برسد. رئیس دانشگاه  ئتیهاز تصویب 

از بین استادان دانشگاه و از داخل دانشگاه و با تایید وزارت علوم و شورای 
ی موردنیاز برای رئیس هایستگیشاو  شودیمعالی انقالب فرهنگی منصوب 

امنای  ئتیهدر بدنه  معموالًدانشگاه در قانون ذکر شده است. اعضا بیرونی 
ی دولتی، دارای هادانشگاه. پیرامون استقالل مالی، کنندیمایفا دانشگاه نقش 

ی بوده که از سوی وزارت علوم ابالغ شده است. بودجه و اژهیوی هانامهآئین
ی آموزش، پژوهش و هابلوکصورت بلوکی ارائه و شامل به معموالًاعتبارات 

درصد در  97جایی منابع مالی تا سقف چنین امکان جابهو هم باشدیمفناوری 
منابع مازاد مالی را  هادانشگاهچنین مجاز است. هم هادانشگاههر سر فصل برای 

، استخدامیذخیره نمایند. از منظر استقالل  توانندیماعم از اختصاصی و عمومی 
 ئتیهاعضا  نامه استخدامیینآئی مختلفی از جمله هانامهآئیندارای  هادانشگاه

و  گرددیمتوسط وزارت علوم ابالغ  معموالًعلمی و اعضا اداری بوده که 
. در ندینمایمرا فراهم امنا، زمینه اجرای آن ئتیهبعد از تصویب در  هادانشگاه

ی اژهیوقادرند شرایط  هادانشگاه معموالًعلمی  ئتیهی اعضا ریکارگبهخصوص 
کارگماری در نظر گیرند. ولی انتخاب نهایی کاندیداها باید به برای انتخاب و به

 ئتیهاعضای  نامه ارتقاآئینتایید وزارت علوم برسد. از منظر ارتقا نیز براساس 
شرایط را بررسی و بعد از  ها، دانشگاهابالغ شدهم که از سوی وزارت علوعلمی
به تایید وزارت امنا باید ارتقا اعضای هیات علمی  ئتیهممیزه و  ئتیهتایید 
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از استقالل نسبی  هادانشگاهعلوم نیز برسد. در خصوص استقالل علمی، 
ی دنیا، تعداد کل دانشجویان از طریق هادانشگاهبرخوردارند و مانند بیشتر 

تعیین  م(شورای گسترش آموزش عالی وزارت علومذاکره با منابع بیرونی )
از طریق آزمون سراسری انتخاب  معموالً. دانشجویان کارشناسی و ارشد شودیم
قابل  هادانشگاهی آموزشی در هر سه مقطع با پیشنهاد هابرنامه، محتوای شوندیم

 (.923: 5932بازنگری است )شرفی، 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل داده

استقالل دانشگاه و مدیریت سوال اول تحقیق باید اشاره نمود که  در پاسخ به
صورت که اند؛ بدینخود دانشگاهیان تعریف کرده، خودگردان دانشگاه را

عهده دارند و نظام دانشگاهی را خودشان دانشگاه را به، جمهور دانشگاهیان
. این رندیگیرا در درون دانشگاه مو تصمیمات مربوط به آن کنندیکنترل م

ریزی آموزشی و درسی، مانند برنامه ؛ردیگیتصمیمات ابعاد مختلفی را در بر م
و ارزشیابی، نظام تصدیق و گواهی  هانظام پذیرش )استاد و دانشجو(، امتحان

 آموختگی، سنجش کیفیت و اعتباربخشی و سرانجام نحوه تخصیص منابعدانش
های محوله نجام رسالت و مأموریتها برای ا(. دانشگاه55: 5933)فراستخواه، 

چنین نیاز دارند دارای استقالل باشند که با توجه به تعریف اشاره شده و هم
رسد در یک نگاه نظر میپژوهش، بههای ذکر شده در سطح مفهومی بندیتقسیم

ها و کلی، چهار حوزه استقالل برای تحقق کارکردها و انتظارات از دانشگاه
 لی، موردنیاز باشد.مجموعه آموزش عا

 
 
 
 

 فضای مفهومی استقالل دانشگاه

 
 
 
 
 

 سازمانیاستقالل 

 استقالل مالی استقالل استخدامی

 استقالل علمی
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 مدل ارتباط متقابل ابعاد استقالل دانشگاه. 2شکل 

 در توضیح تکمیلی شکل فوق باید مالحظات زیر را در نظر داشت؛
  این ابعاد مختلف استقالل دانشگاه با یکدیگر در ارتباط بوده و تمامی

 ارتباط متقابل و دوسویه است.
 های سازمانی، عرصه تحقق استقالل دانشگاه به تأمین استقالل در تمامی

افزایی، استقالل ایجاد هماین ابعاد با وابسته بوده و علمی، مالی و استخدامی 
 نمایند.ها فراهم میاهالزم را برای دانشگ

 یک از ابعاد استقالل دانشگاه بر یکدیگر رجحان و برتری نداشته و همه هیچ
 برای محیط آموزش عالی ضروری هستند.

 دلیل تعاملی بودن ابعاد مختلف استقالل دانشگاه، چالش در یک حوزه از به
سازد. تواند سایر ابعاد را با مشکالت اساسی مواجه استقالل دانشگاه، می

-طور کامالً مشخص و مبرهنی میعنوان مثال چالش در استقالل مالی بهبه

را با مشکالت های استخدامی، سازمانی و علمی تواند استقالل در سایر زمینه
 رو نماید.متفاوتی روبه

ایجاد موانع تحقق  ها درتوان نقش دولتدر پاسخ به سوال دوم تحقیق، می
 بندی نمود: دسته شرح جدول زیرابعاد مختلف را بهاستقالل دانشگاه در 

موانع اساسی استقالل دانشگاه .1جدول   



 114  استقالل دانشگاه نقش و جایگاه دولت در

 

 

نی
زما

سا
ل 

قال
ست

ا
 

ها از سوی گیری ساختارهای حکومتی و رهبری اغلب دانشگاهشکل .5
 های سیاسی آنان.سیاستمداران یا متأثر از افکار و اراده

و دولتمردان کشوری از  برداشت نادرست دوسویه برخی از مسئولین دانشگاهی .6
 مفهوم استقالل دانشگاه.

ویژه دولتی در ساختارهای حکومتی نفعان خارجی بهحضور و مداخله ذی .9
 ها.دانشگاه

 ها.ایجاد تغییرات قانونی حوزه آموزش عالی از سوی دولتوجود ابهامات در  .2

 ها.ها به دولتدانشگاه« الزام به پاسخگویی»وجود یک سیستم نانوشته  .1

لی
 ما

الل
ستق

ا
 

 سطوح پایین بودجه عمومی )دولتی(. .5
عدم وجود فضایی برای دانشگاه جهت انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکای  .6

 تجاری.

عنوان یک ضعف رقابتی ها و تصمیمات تجاری بهعدم آزادی عمل در شهریه .9
 المللی.در بازار آموزش عالی بین

مجموعه دانشگاهی و آموزش عالی در ها و اطالعات الزم به خارج از ارائه داده .2
 های دولتی.قبال دریافت کمک

ها و وابستگی آنان به منابع مالی فردی )اشخاص های مالی دانشگاهاستقراض .1
 حقیقی/حقوقی درون دانشگاه(.

علت حسابرسی ها برای کسب درآمدهای اختصاصی بهنبود انگیزه در دانشگاه .2
 . دولتی و نداشتن اختیارات مالی مناسب

می
 عل

الل
ستق

ا
 

ریزی برای جذب دانشجو )اختصاص ها با چالش برنامهمواجهه دانشگاه .5
 ها توسط دولت(.دانشجویان به دانشگاه

مدیران و مسئولین دانشگاهی بر  برخی از سیاسی هایتأثیرگذاری نگرش .6
 ها.دانشگاه پژوهشی و علمی فضای

 سیاسی. تحوالت از پس پژوهشی هایطرح و های آموزشیبرنامه مداوم تغییر .9

 آزاد فضای نبودنها از کافی دانشگاهتأثیرپذیری استقالل و طراوت علمی  .2

 علمی. 
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ها مانند کاهش تعداد های عمومی دولتها از سیاستتأثیرپذیری دانشگاه .5
 کارمندان دولتی.

مانند ریاضت ها به تغییرات جامعه دانشگاهوابستگی شدید استقالل استخدامی  .6
 اقتصادی.

علمی و تأثیر پذیری آن از  هیأت اعضای جذب و گزینش در دخالت دولت .9
 سیاسی؛ هایبندی جناح

 ها توسط دولت؛تمرکز اختیار استخدام کارکنان اداری دانشگاه .2

 ها؛دخالت مقامات دولتی در تنظیم سطح حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه .1
 

توان بیان نمود که استقالل دانشگاه در هر چهار بُعد، با نگاهی به جدول فوق، می
های دولتی متاثر هستند. در حقیقت، نبود استقالل در هر شرح شکل زیر، از دخالتبه

های دولت در استقالل دانشگاه و نادیده گرفتن حق خودگردانی بُعد، ناشی از دخالت
ها، آزادی عمل بیشتری برای هر چه دانشگاه دانشگاهیان در آن بخش بوده و

خود از سوی دولت دریافت نمایند در  اقدامات سازمانی، مالی، علمی و استخدامی
سمت تأمین استقالل بیشتر حرکت خواهند نمود. البته باید عنوان داشت حقیقت به

که برخورداری از استقالل در دانشگاه بر روی یک خط فرضی )طیف( قرار دارد 
عبارتی دیگر، هیچ دانشگاهی نیست که کامالً فاقد استقالل بوده و البته دانشگاهی به

 عنوان یک دانشگاه تماماً مستقل، یافت نخواهد شد.نیز به
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 خط سیر ابعاد استقالل دانشگاه در محیط آموزش عالی .3شکل 

 گیرینتیجه

. این ر متنوع استبسیا نمایندمی عمل آن تحت هاقوانین و شرایطی که دانشگاه
تعادل بین استقالل  ایجاد یک برای دهنده رویکردهای چندگانه نشانها، تفاوت

آموزش عالی است. در واقع، رابطه بین از جامعه  هایخواستهبه  پاسخگوییو 
باید  ی داشته باشد ولیمختلف هایشکل تواندمیآموزش عالی  مؤسساتدولت و 

و  وجود ندارد «6آلایده»مدل یا  «5واحد برای همهیک الگوی »که نماییم تاکید 
خاص تاریخی،  هایزمینهپس»به  وابستگی بسیار زیادیبرداشت از استقالل 
که در برخی از عنوان مثال، در حالیبهکشور دارد. یک  «9اجتماعی و فرهنگی

عنوان یک بههای دانشگاهی و انجمن اعضای خارجی در نهادها کشورها، حضور
شود در برخی دیگر از میدیده آموزش عالی پاسخگویی برای م مهم اقدا

                                                                                                    
1. One-size-fits-all. 
2. Ideal. 
3. Specific historical, social and cultural background. 
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مورد در امور داخلی دانشگاه در نظر عنوان دخالت بیبه این موضوعکشورها 
را محملی برای دخالت و اعمال نفوذ افراد و مقامات صاحب شده و آنگرفته 

دهد که یها نشان منمایند. بررسیمنصب خارجی در امور دانشگاهی تلقی می
 -6استقالل بر روی کاغذ – 5«استقالل رسمی»بین  تکراریچنان یک شکاف هم

صورت مستقل، باقی مانده است. برای اقدام بهو توانایی واقعی یک دانشگاه 
ها آنبارها استقالل ها، از طرف دانشگاه پاسخگویی توجه ضرورت افزایش قابل

ها استفاده رای اعمال فشار به دانشگاهاین ابزار ب ها ازرا تحدید و بیشتر دولت
 .(30، 6755نمایند )استرمن؛ استینل، می

گاه صورت مطلق وجود ندارد و شاید هیچاز طرفی استقالل در آموزش عالی، به
نیز وجود نداشته است. استقالل مطلق نیازمند عدم وابستگی کامل مالی است 

که در نظر اینای از استقالل نهایتاً دست نیافتنی است. ضمن که چنین درجه
 هادانشگاهاگر  مهم است. ،استقالل مختلف ابعادروابط متقابل قوی بین داشتن 

ابعاد دیگری از  شده باشند، امکان دارد در آزادی مالی خود محدوداقدامات در 
با  لذا باشند؛شدت محدود شده و علمی، بهاستخدامی استقالل، مانند سازمانی، 

اصالحات استقالل توجه به تأثیرپذیری متقابل ابعاد مختلف استقالل از یکدیگر، 
ابعاد  در نظر گرفتن تمامیبا باید یک رویکرد جامع،  ورهادر کش دانشگاه

 .را شامل شود استقالل نهادی

توان با نتایج سایر تحقیقات این پژوهش را از دو زاویه میهای نتایج و یافته
 (، مداخل5930و دیگران ) مقایسه نمود. در سطح تحقیقات داخلی، جاودانی

. در آورندیم شماربه آن از تهدیدات را عالی ایران آموزش نظام در دولت گری
دولت در  دخالت نیشتریب(، 5936مرندی و همکاران )ی تحقیق رزاقهایافته

                                                                                                    
1. Formal autonomy. 
2. Autonomy “on paper. 
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آموزش عالی ایران اختصاص به امور دانشجویان، امور استخدامی، اداری و مالی 
عامل  سه بین از ایران دولتی یهادانشگاه حکمرانی در عامل دارد. مؤثرترین

)فراستخواه،  است حکومت دانشگاهی، قدرت حکومت و حکومت، بازار قدرت
 ( و 5933ذاکرصالحی ) و دیگر، ذاکرصالحی تحقیق دو یهاافته(. ی62: 6757

لزوم  و هادانشگاه اختیارات بودن ناکافی بر (، 5932دیگران ) و آذرگشب
، از در بررسی تحقیقات خارجی .ها تأکید دارندآن استقالل تحکیم و گسترش

ایجاد طیف  (، دولت کنترل آموزش عالی را با6751) 5نظر سینگ و همکاران
عملکرد و معرفی ی پاسخگویی )مانند ارزیابی هاسمیمکانوسیعی از 

ی هادانشگاهمحصوالت پژوهشی( در اختیار دارد. امروزه برای ارزیابی سیستمی
، معموالً توسط مؤسسات؛ زیرا اغلب برندیمرنج « 6عدم استقالل»دولتی از 

: 6752، 9ایجاد شده و تحت کنترل دولت نیز هستند )صوفین و وونگدولت 
طور ی بسیاری قصد دارند بههادولتها، (. امروزه در حکمرانی دانشگاه557

ی اصلی هاتیفعالهای مدرن و مستقیم یا غیرمستقیم کنترل خود را بر دانشگاه
(، ادعا 151: 6755« )1کریستنسن(. »9 :6752، 2آن، افزایش دهند )وولرت

وجود ، یک تناقض عجیب را بههادانشگاهکه وضعیت اخیر حکمرانی  کندیم
صورت در طیف وسیعی از کشورها به هادانشگاهکه استقالل : در حالیآوردیم
ی گذشته، استقالل هازمانافزایش یافته است اما در مقایسه با « 2رسمی»
این یافته است. تحقیقات برشمرده شده، همسو با نتایج کاهش  هاآن« 0عملی»

 ها تاکید دارند.ها در استقالل دانشگاهدولت پژوهش، بر دخالت

                                                                                                    
1. Singh, Ramesh Chandra& Lohani, Siddharth & Pant, Pankaj. 
2. Lack of autonomy. 
3. Sufean, H & Wong, S.C. 
4. Woelert. 
5. Christensen. 
6. Formally. 
7. Actual. 
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دخالت  میزاندانشگاه و کلی انداز چشمبه چشمگیری  طوراستقالل دانشگاه به
وابسته است. باید تالش نمود تا همواره یک نوع تعادل بین استقالل  سیاست
صدمه به آموزش عالی  ایجاد گردد تا کمترینو میزان دخالت از بیرون  دانشگاه

-وارد شود. با توجه به موانع عنوان شده در متن پژوهش، در یک نگاه کلی می

 سیاسی، سیستم سیاسی کشورها، حاکمیت تفکرفرآیندهای توان اشاره نمود که 

و گزینشی، های مالی و استخدامی دولتی، محدودیت گیریتصمیم متمرکز
استقالل  تحقق مسیر در موانع تریناز مهمجناحی یا حزبی  خاص تعصبات

-ایفا میها نقش اساسی را این موانع، دولتدانشگاه بوده که در بروز تمامی 

 .نمایند

 پیشنهادات

ترین الزامات و پیشنهادات راهبردی برای تحقق مرتبط با موانع اشاره شده، مهم
 شود؛ر آموزش عالی کشورمان به شرح زیر ارائه میاستقالل دانشگاه د

 هاینقش ایفای بر مبتنی دولت در قبال آموزش عالی بایستی سیاست 

 کیفیت افزایش به هاالزام دانشگاه با و کنندهگرایانه، کمک حمایتی، تسهیل

 .باشد
 دهد.  قرار نظارت جایحمایت، به بر را خود اساسی وزن بایستی دولت

 و کیفیت کاهش باعث دانشگاهی امور در غیر آکادمیک هایدخالت
 از متخصصین خروج کوتاه مدت در و حوزه این درگیر در افراد دلسردی

 خارجی کیفیتبی هایاز دانشگاه مدارک اخذ به گرایش نیز و کشور

 .شد خواهد

 در آکادمیک اندیشیآزاد تضمین راستای در بایستی دولت راهبرد 

 نظام در آزاداندیشی که باشد هاییبرنامه تحمیل جلوگیری از و هادانشگاه

 تواندمی موضوع این تضمین عدم سازد.مواجه می محدودیت با را آموزشی
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 گیریشکل اساسی مانع و عالی شده آموزش نظام در گسترده رکود به منجر

  .آورد فراهم را ملی وبومی  دانش
 اما در ایران هستندنهادی وابسته به بازار ها در اکثر کشورها، دانشگاه .

این وابستگی را هم  . حالهستندی وابسته به دولت هانهاد ها غالباًدانشگاه
ای که نقش گونهکاهش داد و هم مناسبات با دولت را عقالنی کرد بهباید 

 رنگ نشود.حمایتی دولت کم

 د ضمن تبعیت از ها بتوانندولت باید بستری را فراهم نماید که دانشگاه
های علمی و با محیطهای اساسی نظام، امکان تعامل آزاد علمی آرمان

المللی را داشته و در واقع استقالل الزم در ارتباطات علمی و پژوهشی بین
 المللی به آنان واگذار شود.بین

 ها از حداقل استقالل در برخی دولت باید بستری را فراهم نماید تا دانشگاه
بخشی به منابع مالی، صرف درآمدهای اختصاصی بر اسی مانند تنوعامور اس

 اساس اختیارات داخلی، گزینش استاد و دانشجو و ... برخوردار شوند.
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