
 

 

  

 

 

 

 وابسته به دولتی  هایدانشگاهاستقالل نهادی 

 1ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 2هادی رزاق مرندی

 3زادهخرم رحیم

 4قربان خواجه اف
 22/82/1331تاريخ دريافت:  

  83/12/1332تاريخ پذيرش:

 

 چکیده
های دولتی نهادی دانشگاهاستقالل برجسته  هایويژگی شودتوصیفی و اکتشافی سعی میدر اين تحقیق 

 عالوه بر بررسیاطالعات،  آوریجمعبرای  .آيد به دسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وابسته ب

نمونه آماری آن عبارت است از مديران است.  شده استفادهاز مصاحبه و پرسشنامه نیز  مدارك حقوقی

زش عالی، تعلیم و تربیت و  مديريت و گروه متخصصین )مديريت آمو ارشد نظام آموزش عالی ايران

به  استقالل دانشگاهی گانههای هفتدولت در حیطه توجهقابلکه دخالت  دهدمینتايج نشان . دولتی(

 -3، ـ برنامه درسی و تدريس2ـ حیطه تحقیق و انتشار، 1از:  عبارت استترتیب از کمتر به بیشتر 

دانشجويان. ـ امور 7ـ امور اداری و مالی، 6حکمرانی، ـ امور 5ـ امور کارکنان، 4استانداردهای علمی، 

د دهنتحقیق نشان می هایيافتهخیلی زياد ارزيابی گرديد. همچنین  هاحیطهضمناً دخالت دولت در اين 

                                                           
 است. 1331ی آموزگاری تاجیکستان در سال مقاله برگرفته از رساله دکتری علوم تربیتی در دانشگاه دولت نيا 1.
 hrmarandi@gmail.comمربی دانشگاه مفید . 2

 استاد آکادمی علوم تربیتی تاجیکستان. 3

 کارآفرينی( و خدمت تاجیکستانصاحبکاری )دانشکده استاد  .4
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قدرت آکادمیکی، تصمیمات سیاسی، مقررات  از بینايران  هایدانشگاهعامل مؤثر در اداره  ترينمهمکه 

  ات اداری است و استقالل موجود آن عمدتاً  فرايندی است تا اساسی. اداری و بازار،  مقرر

  
 :واژگان کلیدی

 دانشگاهدر  حکمرانی ، استقالل نهادی، مديريت آموزش عالی،استقالل دانشگاه
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 مقدمه

« خود برای هدايت امور هادانشگاهمیزان اختیارات الزم »اساساً را  هادانشگاه 1استقالل نهادیِ

وجود  آيدمیبه داليلی که و   (Marton, 2000, cited in Bladh, 2007)اندهکردتعريف 

  :دانندمیضروری  هادانشگاهبرای عملکرد صحیح  آن را

 گذشته مثمر ثمر بوده است. هایسالدر  خوبیبهاست که  حق سنتی .1

حقیقات، ايجاد دانش جديد از طريق مطالعه و تحفظ و انتقال فرهنگ،  مسئول هادانشگاه.2

، پرورش درك زيبايی به بهترين ان برای قضاوت انتقادی و مستقلتوسعه ظرفیت دانشجوي

 . باشندمیشیوه در محیط آزاد و خالی از سلطه مستقیم خارجی 

  استقالل نیاز دارد. دانشگاهی به میزان معتنابهی هایفعالیتپیچیدگی .3

نشجويان دانشگاه کنترل و توازن فراهم جامعه دموکراتیک برای کارکنان و دا .استقالل در4

 .کندمی

بودن  بینیپیشغیرقابلالزمه پیچیدگی و ، مؤثر عمل کند طوربهدانشگاه  کهدرصورتی. 5

  يادگیری و تحقیق درجه بااليی از عدم دخالت و کنترل خارجی است

ضروری  ،انشگاهبیشتر، اقتصاد و روحیه بهتر در بین کارکنان و دانشجويان د وریبهره.برای 6

 .(Okorosaye, A. K., et al., 2012)هست

،  (Aghion, et al, 2008, p. 5)آقین و ديگران مطالعهنیز همچون مطالعات مختلف  

 & Esterman) ، استرمن و بنتوت (Reichert & tauch, 2005, p. 5)ريچرت و تاچ 

Bennetott, 2011)دهندمین اثرات مثبت استقالل نهادی را نشا  Steinel, 2011)& 
.(Esterman & Nokkala  

. وجود داشته استموانع گوناگونی در برابر تحقق استقالل دانشگاهی همواره ، در بیشتر جوامع

 :از اندعبارتاز اين موانع  برخی

 ؛ شودمیوضع  هاهزينهقوانین و مقرراتی که در بعضی از کشورها جهت کاستن از  -

 ؛ هادانشگاهپاسخگويی بیشتر  درباره گذاراننونقاو  دهندگانمالیاتانتظارات  -

 ؛ گذاریقانونبه علت کثرت مراکز  هادانشگاه دربارهنین و مقررات افزايش قوا -

 ؛هادانشگاه وبودجهبرنامهبررسی چندباره  -

 ؛هادانشگاهی هاهزينهيید خريدها و متعدد برای بررسی و تأ هایسازمانوجود  -
                                                           
1. Institutional Autonomy 
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، طرز تفکرها، هازمینه، نهادها) شامل  جامعه اپذير درنانعطافساختارهای  و وجود -

)فراستخواه،  ،(Volkwein, F. J. 1986, pp.510-528) .(هافرهنگو  هارويه

 .(36ص. ،1323

. يک شیوه رايج عبارت است کنندمیدخالت  هادانشگاهمختلف در امور  هایشیوهبه  هادولت

يگر که بیشتر در اروپا و آمريکا رايج است استفاده از از استفاده از اختیار قانونی خود. شیوه د

. شیوه ديگر که دخالت صريح است هاستآنبه  هادانشگاهاقتدار مالی خود و وابستگی مالی 

 .(Anderson & Johnson, 1998, p. 8)است شدهمشاهدهبیشتر در کشورهای آسیايی 

ا حمايت مالی کلیساها، بازرگانان و ی غرب از آغاز تا حدود يک قرن پیش عمدتاً بهادانشگاه

حامی  هادولت. اما مشخصاً از جنگ جهانی دوم به بعد انددادهبه حیات خود ادامه  خیرفراد ا

 هادولتشد و  هادانشگاهمالی دولتی سبب گسترش  هایحمايتشدند.  هادانشگاهمالی 

 ایگستردهدر سطح  هادانشگاها ام ،دخالت نمايند هادانشگاهشدند که در امور داخلی  مندعالقه

و معیارهای کارايی  هاباهدفدولتی يا خدمات عمومی  هایدبیرستانهمانند اداره  هاآنبا اداره 

 .)همان(منتخب از سوی دولت مخالفت نمودند

مايل هستند از استقالل بیشتری بهره ببرند اما در سراسر جهان هیچ  هادانشگاه کهدرحالی

 ی خودهادانشگاهدر امور  هادولتو اغلب،  (7)همان، ص. مستقلی وجود ندارددانشگاه کامالً 

  .کنندمیدخالت 

 مدارس سنتیدر کنار به سبک غربی   از اواسط قرن نوزدهم مؤسسات آموزش عالی در ايران

تعلیمی و تحقیقی  هایسنتاز متن تحوالت درونی اين مؤسسات  ازآنجاکه. نداحداث گرديد

 هایريشهفاقد  به وجود نیامدند هاسنتدر بستری از سیر تکاملی و توسعه  اين اين جامعه و 

فقدان يا ضعف  به علت بودند. همچنین اين مؤسسات زادرون ایحرفههنجاری قوی و نظام 

نگاه دولت سبب شد که . اين عوامل به وجود آمدنددرون دولت در  غیردولتیب نهادهای رقی

پیوسته  ،ل مدارس سنتیاستقال برخالف هاآناستقالل و ه ابزاری باشد همواره نگا هادانشگاهبه 

  .(27 ، ص.1323فراستخواه، ) همراه باشد امیدهايیو بیم و  هانشیبو  زفرا با

و  هاسیاستحتی بر روی کاغذ و در  استقالل دانشگاهی هامدت، پس از انقالب اسالمی

شمسی به بعد روندی از اصالحات  1378 یدههز اما ا .بود شدهگذاشتهقوانین کشور نیز کنار 

 هادانشگاهبه  ريزیبرنامه، تفويض اختیارات ءامنا هایهیئتو تغییرات در جهت احیای مجدد 

قانون اهداف و وظايف وزارت علوم، تحقیقات  18ماده  اکنونهم .)همان( و مانند آن آغاز شد
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 .(لوح قانون) خصیت مستقل شناخته استرا دارای ش هادانشگاه،  1323و فناوری مصوب سال

قانون برنامه پنجم توسعه  28و ماده  1323قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  43همچنین ماده 

و مقررات اداری،  هانامهآئینو مراکز آموزش عالی بر اساس  هادانشگاهبر اداره   1338مصوب 

 با ولی ،(همان)کنند ط تأکید میمالی، استخدامی و تشکیالتی خاص مصوب هیئت امناء مربو

امناء که در سال  هیئتسال از تصويب  قانون برنامه چهارم هنوز وظائف  2بیش از  گذشت

 هاآنو حدود اختیارات میزان  برمحدود به تصويب رسیده بود تغییر نکرده و  صورتبه 1362

  .نشده است افزوده

ارشد نظـام  و مديران  متخصصان نگرشو  شود با بررسی منابع حقوقییدر اين تحقیق سعی م

های دولتی وابسته بـه  دانشگاهموجود میزان استقالل  ايران هایدانشگاهو رؤسای آموزش عالی 

 د.آي به دست مختلف یهازمینه دروزارت علوم، تحقیقات و فناوری را 

 تواند:های اين تحقیق میيافته

تغییـر   طـورکلی بـه و  هاآنالل و مسئولیت های ايران و استقحکمرانی در دانشگاه بهالف ـ  

 آموزش عالی در ايران کمک کند. درزمینه

   .تر کندای است روشنگسترده و پیچیده های آموزش عالی ايران را که نظامب ـ ويژگی
 

 ادبیات تحقیق 

 تعریف استقالل. 1  

ها به دن فعالیتتوانايی شروع يا پايان دا )به آزادی عمل  معمولاستقالل مفهوم در تحلیل 

 شودتوجه می (روش خود

(As Cited in Sankhulani, 2007, P.68 Pfefeer and Salancik) .   بـرای بررسـی

استفاده  مطرح کرده است اتزيونی سؤالی کهاز  توانمیاجتماعی  هایسازمانوجود استقالل در 

تصمیم بگیرند، و تـا چـه    توانند درباره روش کار خودتا چه اندازه بازيگران اجتماعی می» کرد:

 «اسـت   نشـده انتخـاب  هـا آنکـه توسـط   مجبور به پی گیری روش کاری هسـتند   هاآناندازه 

هـا  نظر مشابهی دارد و معتقد است که استقالل توانايی انجام فعالیت تقريباًهاروی  نیز (. همان(

از دو نـوع   . جـادات (Harvey, 2004)اسـت  کننـده کنتـرل جازه از يک مرجـع  بدون کسب ا

ان می ی توجهقابل فاصله ، و معتقد است: استقالل قانونی و استقالل مؤثرکندمیاستقالل گفتگو 

و امکـان   شـده دادهت از فاصله بـین قـدر   عبارت استتواند وجود داشته باشد و آن می آن دو 
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 .(Jadot, 1981)اعمال آن
 

 نهادیی استقالل هاحیطه. 2

 هادانشگاه نهادیی استقالل هاحیطه ديگر عبارت بهو  ی اختیارهاحیطهنويسندگان  چند تن از

؛ اندرسون و  (Ashby & Anderson, 1966)اشبی و اندرسون ازجملهاند را برشمرده

 & Stermann)استرمن و نوکاال ؛ (Anderson & Johnson, 1998)جانسون

Nokkala, 2009)  ؛ موسس(Moses, 2007) ؛ لوی(Levy, 1980)وريکا؛ ارد 

(Ordorika, 2003) ؛ و ويتلی(Witley, 2007) یهاحیطهمشترك اين مطالعات . مضمون 

 کندمیاعالم  داخلی دهیسازمانو  ، علمی پرسنلی، مالی،ی هاحیطهدانشگاه را استقالل نهادی 

 .(Verhoest, K., 2004) با بررسی ابعاد و تعاريف مختلف  2887اروپا نیز در سال  گروه

نهادی های استقالل چهار حیطه يادشده تمام جنبه کهاينضمن بیان  نهادی دانشگاهاستقالل 

 & Stermann) معرفی نمود آن چهار بعد اصلیرا  هاآندهد را پوشش نمی دانشگاه

Nokkala, 2009). توسط  که دانشگاه نهادیاستقالل  1عوامليا  هاحیطهرسد به نظر می

در يک را آن  و  شد معرفی( Anderson & Johnson, 1998, p.1اندرسون و جانسون )

 از ترجامعو  ترگسترده بکار گرفتمختلف جهان  هایقاره درکشور  28ای بین يسهتحقیق مقا

 از: اندعبارت هاحیطه. اين است شدهمطرحيی است که توسط سايرين هاحیطه

 ؛علمیهیئت و غیر علمیهیئتو وضعیت اعضای  ارتقاءتها، استخدام  ـ کارکنان 

 پذيرش، پیشرفت و نظم و انضباط؛  ـ دانشجويان 

 های درسی؛ها، امتحانات، و محتوای کتابروش ـ  برنامه درسی و آموزشی 

 استانداردهای مدارك تحصیلی، ممیزی کیفیت، و اعتبار؛  ـ استانداردهای علمی 

 ی انتشارات؛ها و آزادو دکتری، اولويت لیسانسفوقتدريس  ـ  تحقیقات و انتشارات 

 های دانشجويی؛ وو انجمن رئیسههیئت، امناهیئتشوراها،  ـ  حکمرانی 

  های ، کمکبندیبودجههای مالی، ـ  بودجه مؤسسات، عوامل کمک واداریمالی

 مالی و پاسخگويی.

 

                                                           
1. Anderson and Jonson’s seven main topics 
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 استقالل اساسی و استقالل فرایندی. 3

. اندبرشمردها از ديد خود مختلف استقالل دانشگاهی ر محققین ابعاد و تقسیماتچند تن از 

در  برداناست که  2و استقالل فرايندی 1استقالل اساسی ،اين تقسیمات ترينمعروفيکی از 

 چنین تعريف کرد:  را هاآنوی  (.Berdahl) مطرح نمود 1338سال 

 ؛طورکلیبهها ـ يا در تعیین اهداف و برنامه طورکلیبهاختیار دانشگاه يا کالج »استقالل اساسی: 

هايی در تعیین روش طورکلیبهاختیار دانشگاه يا کالج : »ستقالل فرايندی . ا«آکادمی چیست 

 «.: آکادمی چگونه است طورکلیبههای خود را محقق سازد يا: که اهداف و برنامه

 بردانو باشند هر دو استقالل اساسی و استقالل فرايندی برای توضیح عملکرد دانشگاه مهم می

 :دهدمیچنین توضیح  هاآنرابطه بین  ارهدرب( 1338)

کند يا دانسته شود که آيا حکومت در موضوعات فرايندی دخالت می اين مفید است
در موضوعات اساسی. اولی )يعنی نظارت قبل از اجرا، کنترل خريد، پرسنل، بعضی 

 ،باشد و اغلب سازمشکلتواند برای مسائل آکادمیکی گذاری( میهای سرمايهجنبه
ها به اهداف يا کالج هادانشگاهاما برای جلوگیری از نائل شدن . کارانی دهندهکاهش

گذارد می تأثیرهای حکومت که به اهداف اساسی خود کافی نیست. برعکس فعالیت
در اين زمینه حساس نیاز است گفتگو  آنچهگیرد. قلب مسائل آکادمیکی را نشانه می

همکاری و تقسیم  نوعیبههاست که مت و دانشگاهحکو آمیزاحترامهای درباره نقش
های مربوط به حوزه اساسی گیریقدرت منتهی شود و نقش هر يک در تصمیم

 مشخص گردد. دانشگاه
 هادانشگاههای حکمرانی در مدل. 4
های مطالعات آموزش عالی در برنامه هادانشگاههای حکمرانی که سیستم دور زمانی است 

اه چند تن از محققین، نظراتی الش برای شناخت سازمان و مديريت دانشگقرار دارد. در ت

های خالصه ديدگاه طوربهاند. در اين بخش مطرح کرده هادانشگاهحکمرانی در  درباره

(، و وات Neave & Vught, 1994(، نیو و ون وگهت )Clark, 1983کالرك )

(Watts, 1992 )گیرند.قرار می موردبررسی 

 

                                                           
1. Substantive Autonomy 
2. Procedural Autonomy 
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 :هادانشگاهو اداره  دهیسازمان چگونگی دربارهت ديدگاه وا

 : نمايدمیمعرفی  مؤثر راچهار عامل  هادانشگاهبرای اداره   (watts, 1992)وات

علمی يا شورای عالی دانشگاه، رهبران، معاونان، رؤسای  هایهیئتها يا دپارتمان (1

  .کنندمیآکادمیکی را تدوين  هایارزشکه معیارها و  هادانشکده

سیاسی از قبیل  هایحوزهتصمیمات سیاسی، از نتیجه بازی قدرت در بعضی از  (2

 ، هیئت دولت، و رياست جمهوریگذاریقانون

از طريق مديريت سیستم آموزش عالی يا مؤسسات آن و يا توسط  ويژهبهمقررات اداری،  (3

 وزارت مربوط.

رگ يا تصمیمات های بزعملکرد بازار، به شرطی که رفتار آن از قبل توسط شرکت (4

رسمی يا غیررسمی،  صورتبه معمولسیاسی طراحی نشده باشد. اين بازارها خود 

 .pباشند. )می فشارتحت ،هادانشگاهمقررات  وسیلهبهجامعه و يا  هایقانون وسیلهبه

81.) 

 مثلث همکاری کالرك

اختیار  سه عامل را در سیستم حکمرانی آموزش عالی مشخص نمود: (Clark, 1983)کالرك

 ایکنندهتعییننیروهای  عنوانبهو قدرت حکومت، بازار، و حکومت آکادمیک. اين سه عامل 

 تعادل يک سیستم آموزش عالی را برقرارکه از طريق تعامل درونی،  اندشدهدادهتشخیص 

مثلث را آن  ترکیب نمود و نام( اين سه مکانیزم اصلی را در يک طرح 1323. کالرك )کنندمی

 .(1. )شکلری گذاشتهمکا

ابزار مناسب  کارگیریبهتالش دولت با تسلط دولت عبارت است از قوانین و مقررات دولت؛ 

که خود تجويز کرده  هايیباهدفو رفتارهای عوامل اجتماعی، مطابق  هاتصمیمبرای هدايت 

بازار »عضوی از اجزاء مثلث همکاری  عنوانبه Neave & Vught, 1994,p.6).) است

  هابخشنامنظمی که اشخاص را به  هایتبادل: کندمیاداری کار  سازوکارن استفاده از بدو

اداری و  مراتبسلسلهشکل ابتدائی ارتباط  که در آن  ». تبادل  عبارت است از «کندمیوصل 

همکاری در بین مردم در  دهیسازمانروشی برای  عنوانبهد توانمیدستور دادن وجود ندارد و 

   (Clark, 1983,p.161-162).«ته شودنظر گرف

علمی؛ کسانی  مقامعالیانسانی  هایگروهحکومت آکادمیکی عبارت است از قابلیت همکاری 
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غیررسمی با يکديگر همکاری  هایشبکهرسمی قرار دارند و هم در  هایموقعیتکه هم در 

ذارند و به آن جهت بگ تأثیرتا بر تصمیمات و عملکردها در يک سیستم آموزش عالی  کنندمی

بیان شد کالرك سه عامل همکاری را برای ايجاد  قبالًکه  طورهمان (Clark, 1983).دهند

مدل سه وجهی بکار گرفت. هر گوشه مثلث نماينده حداکثری يکی از عوامل و نماينده 

از : شوروی سابق، ايتالیا، و آمريکا در نزديک يکی مثالعنوانبهحداقلی دو عامل ديگر است. 

ساير کشورها در مناطق مختلف درون سه وجهی قرار  کهدرحالی، اندقرارگرفته گوشهسهاين 

  مقادير مختلف ی است از اين سه عامل بادارند. درون اين مثلث، هر نقطه نماينده ترکیب
.(PP.142-145) 

 
 

 
 (Clark, 1983,p. 143)مثلث همکاری کالرك( 1شکل شماره )

 

 دل نظارت دولتی در آموزش عالیمدل کنترل دولتی و م

، نیو و وگهت دو مدل را از يکديگر تشخیص هادانشگاهحکمرانی بر  هایشیوهبا بررسی انواع 

مدل  در (Neave & Vught, 1994, p.9). دادند: مدل کنترل دولتی و مدل نظارت دولتی

ل توسط دولت پشتیبانی کام طوربهو اغلب  اندايجادشدهدولت  وسیلهبه هادانشگاهکنترل دولتی 

بسیار بانفوذ  ريزبرنامهدولت بر بسیاری از فرايندها نظارت دارد و  عالوهبه. شوندمیمالی 
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فعال سیستم آموزش عالی را کنترل  هایجنبهتمام  تقريباًدر اين مدل دولت ملی  .سیستم است

 هایروش، صیلیالتحفارغی آموزشی، شرايط ريزبرنامه؛ يعنی دريافت لوازمات، کندمی

مدل کنترل دولتی اغلب هنگامی بکار  (.همان) علمیهیئتامتحانی، انتصاب و استخدام اعضای 

نیاز نیروی انسانی متخصص بکار گرفته  تأمینکه سیستم آموزش عالی برای  شودمیگرفته 

ای را در کنترل زواي حکومت با اعالم نیاز تقويت اقتصاد ملی، مشروعیت خود بنابراينشود. 

 (p.10).کندمیسیستم آموزش عالی پیدا 

تضمین کیفیت  منظوربهدخالت از سوی دولت ضعیف است. دولت نظارت دولتی  مدل اما در

و  کندمیبر سیستم آموزش عالی نظارت  پذيریمسئولیتسطح حداقلی از  تأمینآکادمیکی و 

رفتار  گونهاين. دهدنمیرار ق تأثیرمشروح و کنترل سخت، تحت  گذاریقانونآن را با ابزارهای 

خودتنظیمی اين مؤسسات را  هایقابلیتو  گذاردمیبه استقالل مؤسسات آموزش عالی احترام 

کلی، وظیفه  گذاریقانون کارگیریبهو با  ،. دولت با جدی نشان دادن خود از دورانگیزدبرمی

 .p.11))ردیگیمرا فقط نظارت در نظر  خود
 

 چارچوب نظری

 ,As Cited in Sankhulani, 2007،  همانند اتزيونی )«استقالل»حقیق، در تحلیل در اين ت

P.68  و هاروی )(Harvey, 2004)   به روش خود گیریتصمیم»يا  «آزادی عمل»به»  

بدون کسب  های دانشگاهیفعالیت انجام توانايیاستقالل دانشگاه  روازاينتوجه شده است. 

دولتی وابسته به  هایدانشگاهدر اين تحقیق استقالل  دهد.میمعنی  خارج دانشگاه از اجازه

کاربردی(  -ی پیام نور و علمیهادانشگاه غیرازبه) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شود که از خارج از دخالت خارجی شامل کلیه عوامل و نیروهايی می است. شدهبررسی

ند. در اين تحقیق عمدتاً دخالت دولت از نمايريزی و اداره آن دخالت میدانشگاه در برنامه

 جاداتهمچنین ديدگاه شود. واقع می موردبررسیطريق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

(Jadot, 1981) تفاوت  «استقالل واقعی»و  «استقالل قانونی»را مالك قرار داده و بین

 است.  ايجادشده

 & Andersonون و جانسـون ) دانشـگاهی اندرسـ   نهـادی در اين تحقیـق، عوامـل اسـتقالل    

Johnson, 1998 )های مطالعاتی انتخاب شدحوزه عنوانبه. 
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 سؤال تحقیق

 است از: سؤال اصلی اين تحقیق عبارت  بر اساس اهداف اين پژوهش

های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه نهادیاستقالل  هایويژگی

 ايران چیست 

 ,Anderson, Johnson)اندرسون و جانسون نهادیعوامل استقالل  سؤال فوق بر اساس

ی: امور هازمینههای آموزش عالی ايران، به هفت گروه سؤال تحقیق در و ويژگی  (1998

امور  پرسنلی، امور دانشجويی، برنامه درسی و تدريس، استانداردهای علمی، پژوهش و چاپ،

 :شوندمیير تبديل ز صورتبه، و  واداریحکمرانی، امور مالی 

 ... اختیاردارنددر نصب و عزل رئیس دانشگاه  هادانشگاه: تا چه اندازه   1ـ امور پرسنل1      

های آموزشی و مديران در نصب و عزل معاون دانشگاه ... نصب و عزل رؤسای گروه

. ارتقاء و کادر اداری ... تعیین حقوق و میزان خدمات .. علمیهیئتاجرايی ... ساير اعضای 

 .علمیهیئتاعضاء 

 ... اختیاردارنددر گزينش دانشجويان خود  هادانشگاه: تا چه اندازه   2ـ امور دانشجويان 2    

 های انتخاب و پذيرش دانشجويان ... انضباط دانشجويان ... روش

های علمی های تحصیلی و فعالیتدر تشکیل رشته هادانشگاه:  3ـ برنامه درسی و تدريس3

 امتحان  هایروشهای تدريس ... ... انتخاب کتاب درسی ... روشقدر اختیاردارندچ

تا چه اندازه در انتخاب استانداردهای جذب دانشجو  هادانشگاه :4علمی استانداردهای -4

مؤسسات آموزش عالی ... حفظ  اعتبار گذاری ...معیارهای مدارك تحصیلی ...  اختیاردارند

 استانداردهای کیفیت 

تحصیالت تکمیلی  هایدورهتا چه اندازه  در تشکیل  هادانشگاه :5پژوهش و چاپ -5

 های پژوهشی ... موضوعات تحقیق ... تصويب انتشارات  ... تعیین اولويتاختیاردارند

، امناهیئتدر مورد انتخاب اعضاء و اداره  هادانشگاه: تا چه اندازه  6ـ امور حکمرانی6

   اختیاردارندین انتخاب اعضاء و اداره شوراهای علمی شورای دانشگاه و همچن

                                                           
1. Personal affaire 

2. Student affaire 

3. Curriculum and Teaching 

4 .Academic standards 

5. Research and Publication 

6. Governing matters 
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 ... اختیاردارنددانشجو تعداد در تعیین  هادانشگاها چه اندازه : ت 1ـ امور اداری و مالی7

های آموزشی ... تعیین عنوان مدارك تحصیلی ... طول مقاطع تحصیلی ... حذف و ادغام گروه

نشگاه ... تعیین شهريه دانشجويان  توزيع وجوه طول سال تحصیلی ... قوانین و مقررات دا

دولتی در داخل دانشگاه ... تعیین بودجه دانشگاه ... ايجاد ظرفیت برای جذب بودجه بیشتر ... 

 ای عمده ... تخصیص کمک مالی به دانشجويان های سرمايهتأيید هزينه
 

 روش تحقیق

 است که اندرسون و جانسون ایهاقتباس از پرسشنامرای اين تحقیق ب مورداستفادهابزار 

بکار گرفتند. بعدها  مختلف هایقارهکشور از  28دانشگاهی در ( برای بررسی استقالل 1332)

برای بررسی استقالل دانشگاه ماالوی و اريک  (Sankhulani)  2887سانخوالنی در سال 

استقالل  برای بررسی 2818در سال   ,(Arikewuio & Ilusanya)اِويو و ايل يوسانیا 

دند. اين ابزار بین قدرت قانونی با در نیجريه از آن استفاده کر دولتیی هادانشگاه ی ازيک نهادی

آيا دولت عمالً »و قدرت واقعی با پرسیدن:  «آيا دولت اختیار دخالت قانونی دارد »پرسیدن: 

ل فوق استفاده . در اين تحقیق از هر دو سؤاشودمیتمايز قائل  « نمايدمی توجهقابلدخالت 

استقالل های حیطهء اجزا از هرکدامدر  میزان اختیار قانونی دولت برای دخالتتا  شودمی

 .مشخص شود از آن اجزاء هرکدامدولت در  توجهقابلبالفعل و دخالت  نیز میزانو  نهادی

يط استقالل دانشگاهی اين پرسشنامه و تطبیق آن با شرا مورد مؤلفه 58کلیه محقق با بررسی 

 نجام تغییرات جزئی در بعضی ازمورد يادشده و ا 58مورد از  4محیطی اقدام به حذف 

نند درباره هر فراهم گرديد تا پاسخگويان بتوادر پرسشنامه نمود. ضمناً شرايطی آن  هایمؤلفه

 استقالل دانشگاهی توضیحات خود را ارائه دهند. مؤلفه 46يک از 

استقالل دانشگاهی  مؤلفه 46در  نونی دولت برای دخالتبررسی حدود اختیارات قا منظوربه

مربوط به آموزش  و مقرراتو مطالعه اسناد و مدارك و قوانین  آوریجمعاقدام به  يادشده

با دو تن از مديران دانشگاهی متخصص حقوق نمود.  يافتهساختعالی ايران و مصاحبه نیم 

قعی دولت در اجزاء استقالل دانشگاهی همچنین پرسشنامه مربوط به بررسی میزان دخالت وا

نفر  بودند توزيع گرديد. دو شدهانتخاب گلوله برفی گیرینمونهبین ده نفر که به شیوه 

در آموزش عالی، سه نفر متخصص مديريت دولتی، دو نفر از  ريزیبرنامهمتخصص مديريت و 

                                                           
1. Administrative matters 
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دو نفر از رؤسای  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سابق وزيران و يک نفر از معاونین

پرسشنامه  1مقدار قابلیت اعتماد ضمناً. دهندمیی دولتی ايران اين جمع را تشکیل هادانشگاه

 محاسبه شد.  کرون باخدر مقیاس آلفای  342/8
 

 نتایج

ويان به که پاسخگ هستزير آمده است حاوی اطالعاتی که  در  7تا  1 هایجدولاز  هرکدام

 :انددادهارائه  زير هایسؤال

ی هاحیطه هایمؤلفهيا  «گیریتصمیممواضع »از  هرکدامدر مورد آيا دولت عمالً  -1

  نمايدمی توجهقابلدخالت استقالل دانشگاهی 

ی استقالل هاحیطه هایمؤلفهيا « گیریتصمیممواضع »از  هرکدامدر  آيا دولت -2

 اختیار دخالت قانونی دارد  دانشگاهی

اين است که دولت پاسخگويان  (%188)نظر کلیه ،رديف اول 1در جدول شماره  مثالعنوانبه

. همچنین اين جدول نشان نمايدمی توجهقابلدر مورد نصب رئیس دانشگاه دخالت  «اغلب»

الزم  .هستدارای مجوز قانونی  «گیریتصمیمموضع »که دولت برای دخالت در اين  دهدمی

است دولت مجوز قانونی برای  شدهمعینکه برخی از موارد  7تا  1است ذکر شود در جداول 

در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و  هست هادانشگاه امناهیئتدخالت ندارد از اختیارات 

 ده است. واگذار نش تاکنونولی  شدمیواگذار  امناهیئتاين اختیارات به  بايستمی
 هادانشگاهامور کارکنان حیطه  ( 1)جدول شماره 

 

                                                           
1.Reliability 

ف
ردی

 
وجود مجوز قانونی برای  اغلب گاهگاه بندرت هرگز گیریتصمیممواضع 

 دخالت:

 خیر بلی

    %188    نصب رئیس دانشگاه 1

    %188    عزل رئیس دانشگاه 2

      %78 %38 به رياست گروه آموزشی علمیهیئتنصب اعضای  3

      %188  از رياست گروه آموزشی علمیهیئتعزل اعضای  4

    %68 %38 %18  هاآنيا مجازات  علمیهیئتن به خدمت اعضای خاتمه داد 5

    %78 %38   نصب يا غزل معاونین رئیس دانشگاه 6

 ✓  %38 %18   علمیهیئتحقوق و مزايا و شرايط کاری اعضای  7

  %68 %18 %26 %4 نتیجه
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 1332 پايیز  چهارمشماره  سال پنجم  لنامه انجمن آموزش عالی ايران / فص158

 

 حیطه امور دانشجویی( 2)جدول شماره 

 

 حیطه برنامه درسی و تدریس (3)جدول شماره 

 حیطه امور استانداردهای علمی (4)جدول شماره 

 

 

ف
ردی

 

وجود مجوز قانونی برای  اغلب گاههگا بندرت هرگز گیریتصمیممواضع 

 دخالت:

 خیر بلی

    %28 %28   به دانشگاه  دانشجو معیارهای عمومی ورود 1

    %78 %38   های انتخاب و پذيرش دانشجويان روش 2

سهمیه داوطلبان ساکن مناطق محروم برای  3

 ورود به دانشگاه 

  18% 38%    

    %28 %18 %18  انضباط دانشجويان  4

  %28 %5/17 %5/2  نتیجه

ف
ردی

 

وجود مجوز قانونی برای  اغلب گاهگاه بندرت هرگز گیریتصمیممواضع 

 دخالت:

 خیر بلی

    %18  %68 %38 های تدريسروش 1

    %18 %18 %58 %38 های امتحانروش 2

    %68 %48   زبان آموزش 3

    %28 %78 %18  های آموزشی جديدمعرفی دوره 4

    %38 %38 %48  های آموزشیخاتمه دادن به دوره 5

    %68 %48   های تحصیلیبرنامه درسی رشته 6

     %58 %48 %18 انتخاب کتاب درسی 7

  %27 %34 %23 %18 نتیجه

 وجود مجوز قانونی برای دخالت: اغلب گاهگاه بندرت هرگز گیریتصمیممواضع  

 خیر بلی

ــی ورود   1 ــتانداردهای علمــ ــین اســ تعیــ

 دانشجويان به دانشگاه 

  38% 78%    

    %68 %38 %18  التحصیلیفارغتعیین استانداردهای  2

    %48 %68   های خاصتعیین استانداردها در رشته 3

    %38 %28 %58  ممیزی کیفیت 4

    %58 %38 %28  های تابعه دانشگاه اعتبارسنجی سازمان 5

    %58 %38 %28  های آموزشیاعتبارسنجی دوره 6

  %58 %3/33 %7/16  نتیجه
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 151/ ... هایاستقالل نهادی دانشگاه

 

 حیطه امور تحقیق و نشر (5)جدول شماره 
 

 هادانشگاهحیطه امور حکمرانی  (6)جدول شماره 

 ( حیطه امور مالی و اداری7جدول شماره )

 
 

 

مجوز قانونی  ،گیریتصمیمموضع  46مورد از  32که در دهدمیفوق نشان  هایجدولبررسی 

علمی  یهایآزادجزو  هاآن که برخی از)مورد ديگر  14دارد و در برای دخالت دولت وجود 

 اين مجوز وجود ندارد.( هست

، «هرگز» یهاپاسخ ترتیب به بهو يک و دو و سه صفر  یهانمرهبا تخصیص همچنین 

 وجود مجوز قانونی برای دخالت: اغلب گاهگاه بندرت هرگز گیریتصمیممواضع  

 خیر بلی

    %78 %28 %18  های تحصیالت تکمیلی پژوهشیامکان تشکیل دوره 1

     %28 %78 %18 اولويت پژوهشی 2

     %18 28% %18 تحقیقی خاص موضوع 3

    %78  38%  تصويب نشر 4

   %35 %1275 %4775 %5 نتیجه

 وجود مجوز قانونی برای دخالت: اغلب گاهگاه بندرت هرگز گیریتصمیممواضع  

 خیر بلی

    %188    دانشگاه  یامنائتیهعضويت در  1

    %188    دانشگاه  یامنائتیهنظارت بر  2

    %58 %28  %38  عضويت در شورای دانشگاه  3

    %28 %28 %38 %38 نظارت بر شورای دانشگاه  4

    %68 %38 %18  دانشجويی هاینظارت بر انجمن 5

   %67 %14 %14 %5 نتیجه

 وجود مجوز قانونی برای دخالت: اغلب گاهگاه بندرت هرگز گیریمواضع تصمیم 

 خیر بلی

    %38 %48 %38  تعداد دانشجويان در دانشگاه  1

    %48 %58 %18  یتعداد دانشجويان در هر رشته تحصیل 2

    %38 %58 %28  دانشگاه  رمجموعهيزبستن يا ادغام سازمان  3

    %38 %18   عناوين مدارك تحصیلی 4

    %28 %18 %18  های آموزشیطول دوره 5

    %78 %28 %18  طول دوره سال تحصیلی 6

    %78 %38   قوانین و مقررات دانشگاه  7

    %68 %38 %18  ممیزی مالی 2

 ✓  %38 %18   بودجه دانشگاه  3

    %48 %68   های انتفاعی يا کسب درآمدتصويب فعالیت 18

    %48 %58 %18  ای عمدههای سرمايهتأيید هزينه 11

    %38 %18   میزان شهريه 12

    %28 %28   های مالی به دانشجويان کمک 13

  %3/62 %38 %7/7  نتیجه
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 1332 پايیز  چهارمشماره  سال پنجم  لنامه انجمن آموزش عالی ايران / فص152

 

دولت  توجهقابلشود که کمترين دخالت مالحظه می ،هر پاسخگو «اغلب»و  «گاهگاه»، «بندرت»

برنامه  هایبه ترتیب در حیطه ازآنپسو  دهدمیرخ  75/17تحقیق و انتشار با نمره  در حیطه

، امور کارکنان با 38از 33/22، استانداردهای علمی با نمره 38از 2/17درسی و تدريس با نمره 

و 38از   46/25، امور اداری و مالی با نمره 38از  2473کمرانی با نمره ، امور ح38از 6/22نمره 

 (. 2جدول ) 38از  75/27نمره  امور دانشجويان با
 

 ی استقاللهاحیطهمیزان دخالت دولت در هر یک از  (8)جدول شماره 
 جمع اغلب گاهگاه بندرت هرگز  ی استقاللهاحیطه 

 %188 %68 %18 %26 %4 دهندگانپاسخمیانگین درصد  امور کارکنان 1

 18 6 1 6/2 /.4 دهندگانپاسخ میانگین تعداد

 6/22 12 2 6/2 8 نمره

 188 %28 %5/17 %5/2 8 دهندگانپاسخمیانگین درصد  امور دانشجويان 2

 18 2 75/1 %25 8 دهندگانپاسخمیانگین تعداد 

 75/27 24 5/3 %25 8 نمره

برنامه درسی و  3

 ستدري

 %188 %27 %34 %23 %18 دهندگانپاسخمیانگین درصد 

 18 7/2 4/3 3/2 1 دهندگانپاسخمیانگین تعداد 

 2/17 1/2 2/6 3/2 8 نمره

 %188 %58 %3/33 %7/16 8 دهندگانپاسخمیانگین درصد  استانداردهای علمی 4

 18 5 33/3 67/1 8 دهندگانپاسخمیانگین تعداد 

 33/22 15 66/6 67/1 8 نمره

 %188 %35 %1275 %4775 %5 دهندگانپاسخمیانگین درصد  تحقیق و انتشار 5

 18 5/3 1725 4775 5/8 دهندگانپاسخمیانگین تعداد 

 17775 1875 275 4775 8 نمره

 %188 %67 %14 %14 %5 دهندگانپاسخمیانگین درصد  امور حکمرانی 6

 18 7/6 4/1 4/1 5/8 دهندگانپاسخمیانگین تعداد 

 3/24 1/28 2/2 4/1 8 نمره

 %188 %3/62 %38 %7/7 8 دهندگانپاسخمیانگین درصد  امور اداری و مالی 7

 18 23/6 3 77/8 8 دهندگانپاسخمیانگین تعداد 

 46/25 63/12 6 77/8 8 نمره
 

 یطورکلبه هادانشگاهمیزان دخالت دولت در امور 

گانه امور کارکنان، امور های هفتنمرات حاصل از دخالت دولت در حیطهبا محاسبه میانگین 

ر حکمرانی، برنامه درسی و تدريس، استانداردهای علمی، تحقیق و انتشار، امو ،دانشجويان

شود. اين عدد نشانگر دخالت دولت در امور حاصل می 38از  57/22 امور اداری و مالی مقدار

 .هست یطورکلبهدولتی  هایدانشگاه

در ايران آيا دخالت  هادانشگاهدر سؤالی از پاسخگويان پرسیده شد که با توجه به مأموريت 
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 153/ ... هایاستقالل نهادی دانشگاه

 

 در چه حد است. یطورکلبهمطرح شدند(  قبالًمورد که  46) هادانشگاهدولت در امور 

 توانستند انتخاب کنند عبارت بود از:هايی که پاسخگويان میگزينه

است، معقوالنه است،  ازحدشیباست، کمی  ازحدشیب است، تا حدودی ازحدشیبخیلی 

 ناکافی است.

را انتخاب  ازحدشیبدی نفر گزينه تا حدو  3و  ازحدشیبنفر گزينه خیلی  7از ده نفر پاسخگو 

 با نظرپاسخگويان همسويی دارد اما کلی با نظر  57/22شود که عدد ینمودند. مالحظه م

 اعالم نمودند ازحدشیب را تا حدودی هادانشگاه دولت در امور که دخالت یپاسخگويان

 .داردبیشتری مطابقت 

  یریگجهینتو  بحث

مورد از مواضع  شش مورد از چهاردهکه دولت در  دهدمینشان  هاافتهيبررسی   .1

از  ايو که يا مجوز قانونی برای دخالت وجود ندارد  نمايدمی توجهقابلدخالت  گیریتصمیم

را  هادانشگاهکه امکان افزايش اختیارات  1323 در سالچهارم توسعه  زمان تصويب برنامه

 هادانشگاهبه  شدهینیبشیپمربوط به تفويض اختیارات  یهانامهنیآئراهکارها و  ،فراهم آورد

پیش از  محدودکنندهرا بر اساس قوانین و مقررات  هادانشگاهرا فراهم نیاورده است و عمالً 

ارائه   3 شماره . پانزده مورد يادشده در جدولنمايدمیتوسعه اداره تصويب برنامه چهارم 

 .باشد 38د توانمیهر نمره  حداکثر. الزم است يادآوری شود که گرديده است

که دولت در آن دخالت  گیریتصمیمهفت موضع  دهدمیکه اين جدول نشان  طورهمان 

حقوق و  -2نین رئیس دانشگاه، نصب يا عزل معاو -1 رت است از:عبا کندمی توجهقابل

بودجه دانشگاه،  -4عضويت در شورای دانشگاه،  -3، علمیهیئتمزايا و شرايط کار اعضای 

 میزان شهريه. -6انتفاعی)کسب درآمد(،  یهاتیفعالتصويب  -5
 

 مجوز قانونی برای دخالت دولت وجود ندارد، یا هاآنکه در مورد  گیریتصمیم( مواضع 9جدول شماره )

 وجود دارد. هادانشگاهبه  گیریتصمیمامکان قانونی برای انتقال اختیار 
 نمره اغلب گاهگاه بندرت هرگز گیریتصمیممواضع  رديف

 7   %78 %38 به رياست گروه آموزشی علمیهیئتنصب اعضای  1

 18   %188  از رياست گروه آموزشی علمیهیئتعزل اعضای  2

 27 %78 %38   س دانشگاهنصب يا عزل معاونین رئی 3

 23 %38 %18   علمیهیئتحقوق و مزايا و شرايط کار اعضای  4

 3 %18  %68 %38 روش تدريس 5
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 1332 پايیز  چهارمشماره  سال پنجم  لنامه انجمن آموزش عالی ايران / فص154

 

 18 %18 %18 %58 %38 روش امتحان  6

 14  %58 %48 %18 انتخاب کتاب درسی 7

 11  %28 %78 %18 اولويت پژوهش  2

 18  10% 80% 10% موضوعات تحقیقی خاص 3

 22 %58 %28 %38  يت در شورای دانشگاهعضو 18

 13 %28 %28 %38 %38 نظارت بر شورای دانشگاه 11

 23 %38 %18   بودجه دانشگاه 12

 24 %48 %68   انتفاعی)کسب درآمد( یهاتیفعالتصويب  13

 23 %38 %18   میزان شهريه 14

 

رهای که دولت کشو دهدمینشان  1332تحقیق اندرسون و جانسون در سال   .2

، فرانسه، و اندونزی  النکایسرانگلستان، ايرلند، آلمان، ژاپن، نیوزيلند، تايلند، هلند، مالزی، 

کمتر از مجوز قانونی و دولت کشورهای کانادا، سوئد، روسیه، ايتالیا، آفريقای جنوبی، چین، 

قانونی در  سنگاپور، بیش از مجوز قانونی و دولت کشورهای آمريکا و استرالیا به میزان مجوز

 ازآنجاکه.  (Anderson & Johnson, p. 21)ندينمایمخود  دخالت  هایدانشگاهامور 

در رديف  نمايدمیخود دخالت  هایدانشگاهقانونی در امور  یهاتیظرفدولت ايران بیش از 

 .ردیگیمقرار  مکشورهای گروه دو

دهد که روند می نشان های گذشته در طول دهه ايرانآموزش عالی عملکرد بررسی  .3

بوده است  بیشترين تأکید بر انتقال علمبوده است که  یاگونهبهپذيرش و تربیت دانشجو 

با توجه به حدود (. همچنین  228، ص1، ج1323(؛ )میرفردی،  234، ص1، ج1323)قورچیان، 

مورد ت است) چهارده دولتی ايران که شامل بخش کوچکی از اختیارا هایدانشگاهاختیارات 

گفت که  توانمیکه در اين تحقیق به دست آمد(  گیریتصمیممورد موضع  وششچهلاز 

نگاهی که ريشه در فلسفه وجودی و  .هستايران ابزاری  هایدانشگاهنگاه اجتماعی به 

 کشور دارد. در اينخاستگاه تاريخی دانشگاه 
       

از  ايران هایدانشگاهاره عامل مؤثر در اد ترينمهمکه  دهندمینشان تحقیق  هایيافته .4

ت اداری است. با مقررا قدرت آکادمیکی، تصمیمات سیاسی، مقررات اداری و بازار،  بین

 ويکچهلمشخص گرديد که برای  عالی ايران  آموزشبررسی قوانین و مقررات مربوط به 

است و برای پنج مورد ديگر  شدهوضعقانون  گیریتصمیممورد موضع  وششچهلمورد از 

موضوعات -4انتخاب کتاب درسی، -3روش امتحان، -2روش تدريس، -1از  اندعبارته ک

همچنین وجود دو مرکز  نشد. پژوهشی قانونی يافت هایاولويتتعیین  -5تحقیقی خاص، 
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 155/ ... هایاستقالل نهادی دانشگاه

 

قانون وضع نمايند  هادانشگاهآموزش عالی و  دربارهند توانمیدر کشور که  گذاریقانون

  چشمگیری افزايش داده است. طوربه هادانشگاه رهدرباحجم قوانین و مقررات را 

ساختار متمرکز روح و با  ايرانحاکم بر نظام آموزش عالی قوانین و مقررات  انبوهاز بسیاری  

قوانین و  اجرای برایرا و زمینه الزم است و فضا  هماهنگ تشکیالت و نظام اداری کشور

قانون برنامه چهارم توسعه مصوب  43ماده  ويژهبه) هادانشگاهمربوط به استقالل مقررات 

اين مواد  رونيازا. کنندمین ايجاد( 1338قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  28و ماده  1323

به مرحله  تاکنون در درون جامعه دانشگاهی استحاصل يک دهه بحث و گفتگو قانونی که 

 43و مديريتی اجرای ماده  بررسی ابعاد حقوقی ( با1322الحی ). ذاکر صاندامدهیدرناجرا 

و موانع اجرای آن  هادشواریريشه در  بیشتر یقانونمادهمعتقد است مبهم جلوه دادن اين 

قوانین و داشتن  توسعه علمی کشور بدون روشن استدارد نه در ذات و عبارت حقوقی آن. 

کالن نظام سیاسی  و نیست پذيرامکانبه سهولت و مترقی مقررات و ساختارهای مناسب 

بکار  را قانون برنامه پنجم توسعه 28ماده رفع مشکالت اجرای  اراده الزم برای بايد ،جامعه

   .گیرد

ناشی از تصمیمات بايد را  هادانشگاهدولت در امور  غیرقانونیمداخالت از منظر وات   

تصمیمات سیاسی دومین  احتماالً  رسدمیبه نظر در اين صورت  .اسی در نظر گرفتسی

مداخالت سیاسی در  شرحضمن  فراستخواهايران است.  هایدانشگاهل مهم در اداره عام

، غلبه سیاست بر آموزش عالی و تاکنونی ايران از آغاز تشکیل دانشگاه تهران هادانشگاه

ايران در شرايط کنونی  عالیرا يکی از مشکالت اساسی نظام آموزش  دانشگاهیمديريت 

 "( در تحقیق خود تحت عنوان 1322. همچنین آراسته)(65-26، صص 1322)کندمیمعرفی 

 گويدمی "خارج از کشور در ايران  آموختهدانش علمیهیئترضايت شغلی اعضای 

اهل سیاست در  هایدخالتکه در اين تحقیق بارها و بارها به آن برخورد کرديم  موضوعی

رضايتی اعضای علمی و نا هایفعالیتاست که موجب مختل شدن  هادانشگاهامور 

 .شودمی علمیهیئت

ايران اختیار و قدرت حکومت است)مجموع  هایدانشگاهمؤثرترين عامل در اداره  روازاين

مقررات اداری و تصمیمات سیاسی در ديدگاه وات( و تأثیر دو عامل ديگر يعنی حکومت 

مکاری کالرك در شرايط فعلی مکان ايران درمثلث ه و باشندمی ترضعیفبازار  دانشگاهی و
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نزديک رأس مثلث که نماينده بیشترين اختیار و قدرت حکومت است قرار دارد  اینقطهدر 

 (2)شکل
 

 
 (2)شماره  شکل

  
ی دولتی هادانشگاهکه مدل حکمرانی در  دهدمیعوامل چندی وجود دارد که نشان  .5

بودجه و پشتیبانی  از: تأمین اندعبارتکنترل دولتی است. تعدادی از اين عوامل عمدتاً مدل 

قانونی( دولت در اداره  هرچندتوسط دولت، گستره وسیع نفوذ و دخالت ) هادانشگاهکامل 

ی پیشین بدان اشاره شد و نگاه عمدتاً ابزاری به هابخشامور مختلف دانشگاه که در 

 ی دولتی.هادانشگاه

که استقالل  دهدیمی دولتی ايران نشان هادانشگاهبررسی متون قانون مربوط به اداره  .6

قانون اهداف،  2ند بدولتی ايران عمدتاً از نوع فرايندی است. با نگاهی به  هایدانشگاه

مجلس شورای  1323و فناوری مصوب سال  ارت علوم، تحقیقاتزت ووظايف و تشکیال

موضوعاتی از قبیل   شودمی مالحظهاست  شدهتدوين هادانشگاهاداره امور  دربارهاسالمی که 

علمی  استانداردهای، تعیین ضوابط، معیارها و هادانشگاهدر مورد گسترش  ريزینامهبر

 هایانجمن و مقاطع تحصیلی، صدور مجوز هارشتهمؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، 

دانشجويان و  هایتشکلو  هاانجمنتأيید  اساسنامه و صدور مجوز تأسیس  ،علمی

ر احکام هیئت ممیزه، تعیین ضوابط ارزشیابی علمی ، تعیین صالحیت و صدوآموختگاندانش

و فناوری است. همچنین شورای  وزارت علوم، تحقیقاتاز وظايف  التحصیالنفارغمدارك 
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چون هم خود موضوعاتی اساسی 438و 423عالی انقالب فرهنگی در مصوبه جلسات 

، اعزام دانشجو به ورود به دانشگاه، نحوه برگزاری آزمون ورودی، ضوابط بورس بندیسهمیه

، اسالمی شدن هادانشگاهبرون مرزی  هایفعالیتخارج، پذيرش دانشجويان خارجی، ضوابط 

و ضوابط انتخاب رؤسا را  هادانشگاهآيین نامه مديريت ، دروس معارف اسالمی، هادانشگاه

هدف  ديگرعبارتبه .(1375)لوح قانون،  خود نگه داشته است گیریتصمیمدر حیطه 

وزارت علوم، تحقیقات و  توسط علمی دانشگاه  هایفعالیتتوسعه  ، وريزیبرنامهری، اگذ

از طرف ديگر بررسی وظايف  .شودمیفناوری يا شورای عالی انقالب فرهنگی انجام يا تأيید 

شورای عالی انقالب فرهنگی نشان  1367، مصوب سال هادانشگاهو اختیارات هیئت امناء 

 ،تصويب بودجه تفصیلی دانشگاه ،قبیل تصويب سازمان اداری دانشگاه که وظايفی از دهدمی

تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و  ،تصويب حساب ها و ترازنامه دانشگاه

 ،تصويب آئین نامه مالی و معامالتی ،و خزانه دار دانشگاه تعیین حسابرس ،مصرف آن

تعیین میزان حق  ،علمیهیئتر و غی علمیهیئتپیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای 

نظر در هیئت  آناختیارات جزو  حق التألیف و نظائر آن ،حق الترجمه ،حق التدريس ،التحقیق

 نیز توسعه کشورپنجم برنامه قانون  28الزم است گفته شود با اجرای ماده  گرفته شده است.

یش بینی شده در اين ات پرخ نخواهد داد زيرا اختیار هادانشگاهتغییری در نوع استقالل 

و  ريزیبرنامهاری و گذ باهدف چندانی است و ارتباط جزو امور اداری و اجرايی قانون

در  دهدمیاين تحقیق نشان  هایيافتههمچنین . علمی دانشگاه ندارد هایفعالیتگسترش 

 .بررسی قوانین استخراج گرديد میدان عمل نیز نوع استقالل همان است که از

اعطای شرايط درباره   (Musselin, 1996)سد که ديدگاه موسلینرمیبه نظر  .7

علیرغم  در ايران .کندمیی ايران نیز صدق هادانشگاه، در مورد هادانشگاهاستقالل بیشتر به 

 43تصويب ماده از قبیل  هادانشگاهتقالل بیشتر به برای اعطای اس فراهم شدن بستر قانونی

 28ماده   و (1323، ريزیبرنامه)سازمان مديريت و  1323 لتوسعه در سا قانون برنامه چهارم

 اجرای مواد قانونیدولت هنوز مقدمات  ،)لوح قانون( 1338 پنجم توسعه در سال قانون

 مواد قانونی گیری و اجرایاين احتمال وجود دارد که عدم پی .يادشده را فراهم نکرده است

های و مراکزآموزش عالی باشد که در سال اهدانشگاهعدم رضايت از عملکرد به علت مذکور 

نین تدريس مطالب چو هم هادانشگاهاخیر با مطرح شدن مسائلی از قبیل ريشه های غربی 
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اظهارات موسلین  رو احتماالً بتوان اين  ی علوم انسانی شدت گرفته است.هارشتهغربی در 

گی زيادی به حسن نیت دولت وابست هادانشگاهرا مورد تأکید قرار داد که افزايش استقالل 

 دارد و نه به اجرای هر سیاست خاص.

در بیست کشور، اندرسون و جانسون  نهادیای درباره استقالل در يک تحقیق مقايسه .8

(Anderson & Johnson, 1998, p. 19دريافتند که دو حوزه که دولت ) ها بیش از

؛ و است واداریی و حوزه مالی حوزه استانداردهای دانشگاه کنندها دخالت میحوزهساير 

حوزه برنامه آموزشی و تدريس وحوزه  کنندها کمتر از همه دخالت میهايی که دولتحوزه

 هایيافتهبا توجه به . های دانشجويی استو انجمن امناهیئتامور حکمرانی مانند شوراها، 

امور   ودشمیبیش ترين دخالت  از سوی دولتدو حوزه ای که در ايران تحقیق اين 

و در دو حوزه ای است  38از 46/25با  و امور اداری مالی 38از  75/27دانشجويان با نمره 

شی و تدريس برنامه آموز و 38از  75/17تحقیق و انتشار با نمره شودمیه کم ترين دخالت ک

 .هست 38از  2/17با نمره 

دولتی  هاینشگاهداممکن است اينطور به نظر آيد که با وجود وابستگی شديد مالی   .9

همانطور که پیشتر نیز ايران به منابع دولتی امکان گسترش استقالل وجود نداشته باشد. اما 

نتیجه گرفت که در يک مؤسسه طی بررسی های خود ( Jadot, 1981جادت )بیان شد 

 تأثیردانشگاه،  ها توسطزياد دولت، اعتماد دولت بر اداره فعالیتآموزش عالی تحت کنترل 

  .قیم بیشتری بر میزان استقالل دانشگاهی داردمست

مطالعات  ازجمله .کندمینتايج اين تحقیق برخی نتايج مطالعات پیشین را تأيید   .11

حاکم، ديوانساالری کاملی در   قوانین و مقرراترا که نتیجه گرفت حسین رحمان سرشت 

تحقیق و  ؛(1377)ت اس آموزش عالی ايران ايجاد کرده و از کارکرد مؤثر آن پیشگیری نموده

مديران عالی نظام آموزش عالی  %71 را که نتیجه گرفتند( 1327حمید جاودانی وديگران )

ايران تمرکزگرايی، حاکمیت ديوانساالری سنتی و شکل نگرفتن استقالل آکادمیک را جزو 

دانند و مداخله گری دولت در نظام آموزش عالی را از نقاط ضعف آموزش عالی ايران می

 "يکی تحت عنوان  را دو تحقیق ديگر هایيافتههمچنین  .آورندتهديدات آن به شمار می

که توسط  "بررسی ديدگاه مديران مراکز علمی کشور در زمینه استقالل دانشگاهی در ايران 

بررسی  "انجام شده است و ديگری تحت عنوان  1323در سال  ذاکر صالحی ذاکر صالحی و

ی دولتی وابسته به وزارت علوم هادانشگاهو نقش آن در استقالل امنا  هایهیئتوظايف 
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که در سال   " هادانشگاهامنا و شوراهای  هایهیئتتحقیقات و فناوری از ديدگاه اعضای 

و لزوم  هادانشگاهبر ناگافی بودن اختیارات  و توسط آذرگشب و ديگران انجام شد 1326

تأکید  هادانشگاههیئت امنا ی  سترش وظايفاز طريق گ هاآنگسترش و تحکیم استقالل 

 .کردند
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 اسالمی. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            24 / 27

http://ihej.ir/article-1-589-fa.html


 161/ ... هایاستقالل نهادی دانشگاه

 

 در:  .«آسیب شناسی تعامل بین بین آموزش عالی و توسعه در ايران»(. 1323، اصغر)میرفردی

 ريزیبرنامهمجموعه آثار کنفرانس آموزش عالی و توسعه پايدار. تهران : مؤسسه پژوهش و 

 آموزش عالی.                            

 Aghion, P., et al., 2008. "Higher aspirations". An agenda for reforming 

European universities. Bruegel Blueprint Series V. 

 Anderson, Don & Johnson, Richard (1998). "University Autonomy in 

Twenty Countries". The Australian National University, center for 

Continuing Education. 

 Arikewuyo, M.O., Ilvsanya, G (2010). "University Autonomy in The 

Third-Generation University in Nigeria". Tertiary Education and 

Management, 16: 2, 81 — 98 

 Ashby, E. & Anderson, M. 1966. "Universities: British, Indian, African. 

A Study in the Ecology of Higher Education". Cambridge: Harvard 

University Press. 

 Berdahl, R. (1990). "Academic freedom, autonomy and accountability in 

British Universities". Studies in higher Education 15 (2), 169-180. 

 Bladh, Agneta, 2007. "Institutional Autonomy with Increasing 

Dependency on Outside Actors". Higher Education Policy, 20, PP. 243-

259 

 Clark, B. R. (1983). "The higher education system: Academic 

organization in cross national Perspective". Berkeley, CA: University of 

California Press. 

 Cutt, J., & Dobell, R. (1992): "Autonomy and accountability in the groves 

of academe". Halifax, Canada: The Institute for Research on Public 

Policy, (PP. 1-7). 

 Estermann, T. & Bennetot Pruvot, E., 2011. "Financially Sustainable 

Universities II: European universities diversifying their income streams". 

European University Association 

 Estermann, T., Nokkala, T. & Steinel, M., 2011. University Autonomy in 

Europe II. European University Association 

 Estermann, T., Nokkala, T., 2009. University Autonomy in Europe I. 

European University Association 

 Fowler, F. C., Boyd. W. L., & Plank D. N. (1993). International School 

reform: The Political consideration. In S. L. Jacobson & R. Bern (Eds.), 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            25 / 27

http://ihej.ir/article-1-589-fa.html


 1332 پايیز  چهارمشماره  سال پنجم  لنامه انجمن آموزش عالی ايران / فص162

 

Reforming education: The emerging approach (PP. 153-167). Thousand 

Oaks. CA: Corwin Press. Inc. 

 Harvey, L. (2004). Analytic Quality Glossary. Quality Research 

International. Retrieved on November 12, 2010 from 

http://www.qualityreseachinternational.com/glossary/ 

 Jadote, J. (1981). "Survey of the State-of-The-art and Likely future trends 

of University management in Europe'. International Journal of 

Institutional Management in Higher Education 5 (1), 49-78. 

 King, Roger (2005), “Higher Educational and other Charities in 

England”, Seminar on Higher 

 Education, 28-30 October, Novi Sad, Serbia, mimeo. 

 Levy, D. C. (1980). University and government in Mexico : autonomy in 

an authoritarian system. New York: Praeger 

 Moses, I. (2007). Institutional Autonomy Revisited: Autonomy Justified 

and Accounted. Higher Education Policy, 20(3), 261-274. 

 Neave, G.,& Vught, F. Van (1994). "Government and higher education in 

developing nations: A conceptual framework. In G. Neave & F. Van 

Vught (Eds.)", Government and higher education relationships across 

Three continents: The wind of change (PP. 1-21). Paris, France: 

International Association of Universities Press. 

 Okorosaye-Orubite, A. K., et al., 2012. "University Autonomy, Academic 

Freedom and Academic Staff Union of Universities’ (ASUU) Struggles in 

Nigeria: A Historical Perspective" Asian Social Science; Vol. 8, No. 12. 

PP. 256 – 275 

 Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The External Control of 

Organizations: a resource dependence. New York: Harper & Row. 

 Reichert &Tauch.C., 2007. "Lisbon Declaration – Europe’s Universities 

beyond 2010: Diversity with a Common Purpose". European University 

Association  

 Sankhulani, E. James (2007). "A study of Institutional Autonomy in the 

University of Malawi". Doctoral dissertation, University of 

Saskatchewan. 

 Volkwein, F. J. (1986) "Campus Autonomy and Its Relationship to 

Measure of University Quality", the Journal of Higher Education, Vol. 

57, No. 5 PP. 510-528 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            26 / 27

http://www.qualityreseachinternational.com/glossary/
http://ihej.ir/article-1-589-fa.html


 163/ ... هایاستقالل نهادی دانشگاه

 

 Watts, R. (1992). "University and Public Policy. In J. Cutt & R. Dobel 

(Eds)". Public Purse, Public Purpose: Autonomy and Accountability in 

groves of academe. Halifax, Canada: The Institute for Research on Public 

Policy, (PP. 51-74). 

 Whitley, R. (2007). "Constructing universities as strategic actors: 

limitations and variations". Paper presented at the conference 'The 

univesity in the market', Stockholm, Wenner-Gren Center 1-3 November. 

 Verhoest, K. Peters, G. B. Bouckaert, G. and Verschuere, B. (2004). "The 

study of organisational autonomy: a conceptual review". Public 

administration and development, 24, 101-118. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            27 / 27

http://ihej.ir/article-1-589-fa.html
http://www.tcpdf.org

