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Abstract 
This study examines the structural and functional 
changes of higher education autonomy  in five 
years higher education program’s documents 
science the Islamic revolution of Iran. Theoretical 
basis of this study is a combination of system 
theory and theories presented in the ground of 
higher education governance models and 
functions of higher education autonomy. The 
purpose of researcher in this study was to 
investigate and describe the process of structural 
(governance models in higher education) and 
functional changes of Iranian higher education 
autonomy during the five developmental 
programs. For this purpose, quantitative content 
analysis approach and interview is used. The 
content analysis Prevalence of issues related to 
higher education governance models and 
functions of academic freedom in the context of 
the five development programs. The purpose of 
the interview and its position in this research are 
to collect complementary information related to 
the research subject and explain and the findings 
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of the research. The statistical population of 
content analysis is the documents related to the 
five developmental programs in the country. 
Research Examples include on the statistical 
population. The tool used for content analysis 
includes coding worksheets for three models of 
governance and functions of higher education 
autonomy. To analyze the data descriptive and 
inferential statistics such as the chi-square test 
was used. In the interview, the researcher 
collected data from semi-structured questions. 
The sample consisted of thirty experts who 
conducted the study were chosen. For the analysis 
of interview closed questions, chi-square test, 
kruskal-wallis and U mann–whitney test was used 
to. The research findings are presented in three 
sections that  in the first part, the findings of the 
content analysis, in the second part, the findings 
from the interviews with experts and  in the third 
section, comparing the findings of the content 
analysis with interviews are discussed. In general, 
a look at the progression of structural (models of 
governance in higher education) and functional 
changes of higher education autonomy within five 
developmental programs, it is considered a 
change in the orientation and attitudes of planners 
and policymakers from state-centered models of 
governance to the Humboldt and market-oriented 
models occurred that in consequence of this 
change of attitude, attention  to some of the higher 
education autonomy functions in the third, fourth 
and fifth developmental programs, has been more 
than other developmental programs. Positive 
correlation indicates that the interaction between 
structural and functional aspects of higher 
education autonomy during developmental 
programs. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 بهار، 1، شماره هفتم سال

 

  

  عالی آموزشتوسعه  يها برنامه يامحتول یتحل

  یاستقالل نظام دانشگاه يردکارکو  يرات ساختارییز بر تغکبا تمر
   4طباطبائی، محمد قاضی 3فراستخواه، مقصود 2صباغیان، زهرا 2محمد یمنی ،*1یاله فتحاحمد 

 نور  امیدانشگاه پ یأت علمی، عضو هید بهشتیدانشگاه شه يترکد يدانشجو -1

 یتیو علوم ترب یشناس ده روانک، دانشید بهشتیاستاد دانشگاه شه -2
 عالی آموزش يزیر سسه پژوهش و برنامهؤم یأت علمیعضو ه -3

  یده علوم اجتماعکاستاد دانشگاه تهران، دانش -4
  

  دهیچک
 یپس از انقالب اسالم عالی آموزشبخش  ساله پنج يهادر برنامه یاستقالل نظام دانشگاه يردکارکو  يرات ساختارییتغ ياسهیمقا یق به بررسین تحقیدر ا

و کارکردهاي استقالل  عالی آموزشهاي حکمرانی هاي مدلها و نظریات ارائه شده در زمینهمبانی نظري این تحقیق تلفیقی از تئوري سیستم. پرداخته شده است
 عالی آموزشو کارکردي استقالل نظام ) عالی آموزشگانه حکمرانی هاي سهمدل( هدف از این تحقیق، بررسی و تشریح روند تغییرات ساختاري. دانشگاهی است

 ی، بررسمحتوال یهدف از تحل. استشده و مصاحبه استفاده  یمکرد کیبا رو محتوابدین منظور از روش تحلیل .  گانه توسعه استهاي پنجایران، در طی برنامه
ه و یتجز يبرا. گانه توسعه استپنج يهادر متن برنامه یل دانشگاهاستقال يردهاکارکو  عالی آموزش یمرانکح يهامرتبط با مدل يهامقوله یزان فراوانیم

 يافته برایساختارمهیاالت نؤدر بخش مصاحبه، از س. استشده استفاده  ياکهمانند آزمون مجذور  یو استنباط یفیآمار توص يها ل اطالعات از شاخصیتحل
شامل ، بخش دوم محتوال یحاصل از تحل يهاافتهیشامل ه بخش اول ک اند بخش ارائه شده در سههم ق یتحق يهاافتهی. استشده اطالعات استفاده  يآورجمع

و با  یلکدر حالت . و مصاحبه است محتوال یحاصل از تحل يها افتهیسه یمقانیز مشتمل بر  و بخش سوم یحاصل از مصاحبه با خبرگان موضوع يهاافتهی
ر در ییتغ کیکه شود یدر طول پنج برنامه توسعه، مالحظه م یاستقالل دانشگاه يردکارکو ) عالی آموزش یمرانکح يهامدل( يرات ساختارییر تغیبه س ینگاه
ن یه به تبع اکجاد شده یمحور او بازار یهومبولت یمرانکح يهاگرا به مدل  دولت یمرانکح يهاشور، از مدلکگذاران استیزان و سیرو نگرش برنامه يریگجهت
ن یهم. ها بوده استر برنامهیش از سایسوم، چهارم و پنجم توسعه، ب يهابرنامه یدر ط یاستقالل دانشگاه يردهاکارکاز  یتوجه به برخ زانیر نگرش، مییتغ

  .توسعه است يهابرنامه یدر ط یاستقالل دانشگاه يردکارکو  ين ابعاد ساختاریدهنده تعامل ب رابطه مثبت نشان
  

  محتوال یها، کارکردهاي استقالل دانشگاهی، تحله سیستمی، نظرعالی آموزشهاي حکمرانی مدلاستقالل دانشگاهی، : ها کلیدواژه
  
  

  1مقدمه -1
را یز استآن  يردکارکو  یاستقالل دانشگاه از الزامات ساخت

ها مستقل  ه دانشگاهکند کیجاب میدانش ا یتخصص یدگیچیپ
مانند دولت در دانشگاه، اصل  یرونیمداخله مراجع ب. باشند

                                                 
  ahmadfattolahi@yahoo.com: دار مکاتبات نویسنده عهده 1*- 1

  

و به  ردهک در دانشگاه را مخدوش یقت علمیبه حق يوفادار
شود ید و آموزش داده میه در دانشگاه تولک یاعتبار دانش

انتظار از دانشگاه، نقد و نش مورد کن یتریاساس. زند یلطمه م
ه ک یطیتواند در شراین نمیاست و ا یاجتماع يروشنگر
-یم یم تلقکقدرت حا يدئولوژیو ا يرکف يها بازودانشگاه
  .]1[ رخ دهد شوند



  یاستقالل نظام دانشگاه يردکارکو  يرات ساختارییز بر تغکبا تمر یعال توسعه آموزش يهابرنامه ايمحتوتحلیل 
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 کی يروبر توان ها را میزان استقالل دانشگاهیم یلکبه طور 
استقالل،  ءبا اعطا عموماً. قرار دادمورد ارزیابی ف یط

ها و تیردن مسئولکض نیتفو. ابدییش میافزا يریپذ تیمسئول
دارد و  یها را در پارات، انزوا و انفعال افراد و سازمانیاخت

ها استقالل به دانشگاه ءاعطا. دهدیاهش مکآنها را  یپاسخگوئ
و  ی، پاسخگوئيریذپتیش مسئولیافزا يبرا یاصول یاستیس
دانشگاه و  یاز استقالل واقع ياما پاسدار جاد ثبات استیا

نظام  يز، به جاکمتمر یردن آن به سازمانکل نیتبد
  .ردیپذیصورت نم یز، به آسانکرمتمریغ عالی آموزش

بر استقالل خود  یها و جامعه علمسو دانشگاه کیاز 
 يالت اقتصادکگر، به علت مشید ينند و از سوکیم يپافشار

دولت هر  یمال يهاکمکها به دانشگاهاز یز، نکو ساختار متمر
و  يریگمی، تصمیجذب منابع مال. شودیشتر میروز ب

، از موضوعات مهم در بحث استقالل يگذاراستیس
 يدولت برا يدیلک ي، از ابزارهایمنابع مالو هاست  دانشگاه

 ياجرا يبه معنا یمال یوابستگ. است عالی آموزشنترل ک
  . ]2[ دولت است يهااستیس

 یب فراوانیز با فراز و نشیران نیشور اکدر  یاستقالل دانشگاه
توان یم] 5و4و3[ قات مختلفیبه تحق یروبرو بوده و با نگاه

ر آن تحول و تطوادوار  ير را برایبه صورت مختصر مراحل ز
  :در نظر گرفت
ها و  دانشگاه يشورا 1339تا سال  1277از سال  ؛مرحله اول

 یسسات علمؤم یت نسبیدار هداعهده عمالً یسسات علمؤم
  .بود

ها و دانشگاه یو استخدام یشامل استقالل مال ؛مرحله دوم
را تا یاست ز 1358تا قبل از سال  عالی آموزش يهاسسهؤم

شدند و تابع یآنها به صورت مستقل اداره م 1358قبل از سال 
اعتبارات . خود بودند ءامنا يهاتأیمصوب ه يهانامه نیآئ

ل ین قبیا يشور براکل کمنظور در بودجه ساالنه  يجار
آنها امناء  يها أتیهمصوب  يهانامهنیسسات بر اساس آئؤم

  .]4[ شدیمصرف م
 ياز ابتدا. است یاستقالل مال یر نزولیشامل س ؛مرحله سوم

سسات ؤها و مبه دانشگاه یالت اعطائیتسه 1358سال 

و  یعمران، يلغو و مصرف اعتبارات جار عالی آموزش
  . شد یآنها تابع مقررات عموم یاختصاص

از . ها استاستقالل دانشگاه يایر احیشامل س ؛مرحله چهارم
و  عالی آموزشسسات ؤها و مبه بعد دانشگاه 1367سال 
 يو شورا يقات و فناوریق وزارت علوم، تحقیاز طر یپژوهش
سب مجدد ک يبرارا  ییهاتالش ،یانقالب فرهنگ یعال

ب قانون یتصو. آغاز نمودند یو استخدام ي، اداریمالاستقالل 
و  عالی آموزشسسات ؤها و مدانشگاه امناء يهاأتیهل یکتش

 23/12/1367مورخ  182و  181، مصوب جلسات یپژوهش
اول در  گامتوان یرا م یانقالب فرهنگ یعال يمصوب شورا

  .]4[ نمود یور تلقکسسات مذؤاستقالل م ءایجهت اح
قانون برنامه  49ب بند الف ماده یتصوبعد از  ؛مرحله پنجم

ه کان شده ین بند بیدر ا. است 1383چهارم توسعه در سال 
و  یدولت یو پژوهش عالی آموزشسسات ؤها و مدانشگاه
 يمجوز از شورا يدارا یتخصص يهان فرهنگستانیهمچن

قات و یعلوم، تحق يهاو وزارتخانه عالی آموزشگسترش 
ر مراجع یو سا یکدرمان و آموزش پزش ،و بهداشت يفناور
، يها و مقررات ادارن نامهیبر اساس آئ صرفاً ،ربطیذ یقانون
 ءت امناأیخاص، مصوب ه یالتیکو تش ی، استخدامیمال

قات و ید وزارت علوم، تحقیأیبه تحسب مورد ه کمربوط 
سد بدون ر می یکبهداشت، درمان و آموزش پزشیا  يفناور

و  يشورکو استخدام  یقانون محاسبات عمومت یالزام به رعا
اداره  یو استخدام ی، ماليادار ین و مقررات عمومیر قوانیسا

  .]6[ خواهند شد
ران و مراحل یدر ا یاستقالل دانشگاه یخیر تاریبا توجه به س

قبل از انقالب، دوره ه در کشود یمالحظه م الذکر گانه فوقپنج
بوده  یاستقالل نسب يدارا عالی آموزشسسات ؤها و مدانشگاه

خود اداره  امناء يهاأتیهمصوب  يهانامه نیئو بر اساس آ
دچار افول  ین روند با وقوع انقالب اسالمیاما ا. شدندیم

به  یالت اعطائیتسه 1358سال  يشده چنانچه از ابتدا
لغو و مصرف اعتبارات  عالی آموزشسسات ؤها و مدانشگاه
شده  ینها تابع مقررات عمومآ یو اختصاص ی، عمرانيجار
ها ه دانشگاهکشود ین تحوالت مالحظه میبا توجه به ا. است
ت مستقل خود را از دست داده و ی، هو1358سال  ياز ابتدا

ن روند از یا. شدندیاداره م یاجرائ يهادستگاهدیگر همانند 



 1394بهار ، 1م، شماره هفت، سال ياست علم و فناوریفصلنامه س ،طباطبائیالهی، محمد یمنی، زهرا صباغیان، مقصود فراستخواه، محمد قاضی  احمد فتح
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توسط  ءت امناأیب قانون هیو همزمان با تصو 1367سال 
ر شده و سرانجام در یی، دچار تغیانقالب فرهنگ یعال يشورا
قانون برنامه چهارم  49ب بند الف ماده یو با تصو 1383سال 

ها به ده و استقالل دانشگاهیتوسعه، به نقطه عطف خود رس
ه استقالل کر است کالزم به ذ. ت شناخته شده استیرسم

ن قانو 20ها در برنامه پنجم توسعه و در بند ب ماده دانشگاه
  . ح قرار گرفته استیز مورد تصریبرنامه پنجم توسعه ن

ه در هر کشود یگانه فوق مالحظه مبا مالحظه مراحل پنج
ار یاز ساختار قدرت و اخت یور، نوع خاصکدام از مراحل مذک

م کشور حاک 1عالی آموزشو مدل حکمرانی بر  يریگمیتصم
نظام  يبرا یاز استقالل دانشگاه یفیه در طکبوده 
در  يریگ میار تصمیامل قدرت و اختکنترل کتا  عالی آموزش

  .دست دولت در نوسان بوده است
 يمرتبط با الگوها ينظر یات و مبانیبا مراجعه با ادب

ه عوامل کشود یز مالحظه مین ]8و7[ عالی آموزش یمرانکح
در پنج  يریگمیار تصمیدهنده ساختار قدرت و اخت لیکتش

  :هستند يبند میل قابل تقسیحوزه ذ
  دولت و مقررات آن )الف
  رقابت و بازار )ب
  یت علمأیه ءاعضا یمرانکخودح )ج
  رانیمد یمرانکخودح )د
  نفعانیذو نفوذ  یراهنمائ )ه

از عوامل  کیهر يرگذاریثأزان نفوذ و تین با توجه به میهمچن
خاص حکمرانی  يهاگر، مدلیدکینش آنها با کفوق و 
  ]:12و11و10[ شوندیم ظاهرر یز عالی به شرحآموزش
  گرامدل دولت )الف
  محورمدل بازار )ب
  .3)2مدل هومبولتی( مدل خودحکمرانی دانشگاهیان )ج

                                                 
1-Higher education governance models 
2-Humbolt 

رسد  یبه دهه نخست قرن نوزدهم و دوره پروس م یهومبولت يالگوخچه یتار-3
 ییآن مبنا يبه وجود آمد و الگو 1810ن توسط هومبولت در سال یه دانشگاه برلک
دولت فدرال در  يزیرتحت نظر و با برنامه ینظام واحد و همگن آموزش عال يبرا

ن آن، یه مهم ترک ییهایژگیل ویدانشگاه، به دل یهومبولت يالگو. آلمان قرار گرفت
 يها از دانشگاه ياریبس يدرخور اقتباس برا ییبود به صورت الگو یعلم يآزاد

 .ا درآمدیکاروپا و آمر

حکمرانی  يهادام از مدلکه هر کر است کان ذیالبته شا
 يردهاکارک يبر رو ياژهیر ویثأبه نوبه خود ت عالی آموزش

ن یتره عمدهکگذارند یم يبر جا یاستقالل دانشگاه
 منابعز با مراجعه به یرا ن یاستقالل دانشگاه يردهاکارک

  :نمود لحاظر یتوان در چهار مورد ز، میينظر
  یاستقالل سازمان )الف
  یاستقالل مال )ب
  نانکارکاستقالل  )ج
  .]14و13[ یقیاستقالل حق )د

در  يریگمیار تصمیحال با مالحظه ساختار قدرت و اخت
از  یننده مدل خاصکجادیه اک، عالی آموزش يهاستمیس

 يها دام از مدلکآنها است و هر  يبرا عالی آموزشحکمرانی 
رنده ینیز به نوبه خود دربرگ عالی آموزشحکمرانی 

 مورد اشارهچهارگانه  يهامختص خود در حوزه يردهاکارک
 یاجتماع يهاستمیها را به عنوان ستوان دانشگاهیهستند م

 يرنده ابعاد ساختاریدربرگه کدر نظر گرفت  يادهیچیپ
حکمرانی  يهامدل- يریگمیار تصمیساختار قدرت و اخت(

) يرفتار يدادها ندها و برونیآفر( يردکارکو ) عالی آموزش
، ابعاد ير و تحول در ابعاد ساختارییهستند و به تبع تغ ياژهیو
  .]15[ شودیر مییز دچار تغیآنها ن يردکارک

اجتماعی، هاي نظامها و این نوع نگرش در بررسی پدیده
شناسی دارد و از آن به  قدمتی طوالنی در حوزه دانش جامعه

فایده . ]17و16[ شود تعبیر می 4کارکردي-رویکرد ساختاري
نگري و در نظر گرفتن این نوع نگرش، در اجتناب از محدود

اجتماعی همانند دانشگاه، با تمام وجوه نظام کلیت یک 
  .]15[ استساختاري و کارکردي آن 

حات فوق، این مطالعه قصد دارد با استفاده از یبا توجه به توض
در طول پنج  هک يا ستهیق، تجربه زیات تحقیمبانی نظري و ادب

در  یانقالب اسالم يروزیبعد از پ 5عالی آموزشبرنامه توسعه 
نه ابعاد ساختاري و کارکردي استقالل دانشگاهی به وقوع یزم
که از این طریق رسی قرار دهد تا اینوسته است را مورد بریپ

علمی را براي بررسی و مقایسه  یحیح و تشریبتواند توض

                                                 
4-Structural – Functional 

وست مقاله یگانه توسعه در قسمت پپنج يهانه برنامهیحات مختصر در زمیتوض-5
  .ارائه شده است
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تغییر و تحوالت ساختاري و کارکردي استقالل دانشگاهی در 
  .گانه توسعه ارائه نمایدهاي پنجطول برنامه

اقدام به  سوبراي دست یافتن به این هدف، محقق از یک 
گیري براي بررسی ساختار روابط قدرت و اختیار تصمیم

تا ند کمیدانشگاهی در محیط درونی و بیرونی آنها هاي نظام
 يریگ میار تصمیاز این طریق بتواند الگوي روابط قدرت و اخت
هاي حکمرانی  را بین دانشگاه و محیط پیرامون آن که در مدل

و از ) يعد ساختارب( نماید شود تعیینمتبلور می عالی آموزش
ه کهاي دانشگاهی را دادهاي رفتاري سیستم طرف دیگر برون

رد مورد مطالعه قرار دهد تا از یگیت مأآن نش يندهایآاز فر
هاي هاي رفتاري سیستماین طریق بتواند نوع واکنش

 آنها معین نماید یمرانکدانشگاهی را با توجه به نوع مدل ح
)ن رویکرد براي درك یترمناسببر این اساس  ).يردکارکعد ب

ها، نگاه سیستمی به آن و تشریح و تفهیم این پیچیدگی
هاي درونی و چگونگی وقایع و رخدادها بر مبناي پیچیدگی

به همین منظور و براي درك پیچیدگی این . استآنها بیرونی 
موضوع، محقق از دیدگاه سیستمی براي تشریح استقالل 

فاده نموده و سعی دارد که با در نظر گرفتن دانشگاهی است
هاي ساختاري و کارکردي استقالل دانشگاهی، چگونگی حوزه

گانه توسعه هاي پنجرخداد این پدیده را در حوزه زمانی برنامه
ی مورد بررسی یاي و از طریق تحلیل محتوابه صورت مقایسه

 ايل محتویر است عالوه بر تحلکالزم به ذ. قرار دهد
نفر از  یز با سیرا ن ییهاتوسعه، محقق مصاحبه يها امهبرن

 یمرانکرات حییق، در رابطه با روند تغیتحق یخبرگان موضوع
، یاستقالل دانشگاه يردهاکارکزان توجه به یو م عالی آموزش
هدف . گانه توسعه به عمل آورده استپنج يهابرنامه یدر ط

نه یدر زم یلیمکاطالعات ت يآور ها، جمعاز انجام مصاحبه
ل یحاصل از تحل يافته هایح یح و تشریق، توضیموضوع تحق

ن دو یج حاصل از ایسه نتایو مقا یبررسهمچنین و  محتوا
ق یاهداف تحق ي، در راستا)و مصاحبه محتوال یتحل( روش
استخراج  يمربوطه برا ينظر یمبان ،در ادامه مقاله. است
 یمرانکح يها مدل( يمرتبط با ابعاد ساختار يهامقوله

 یاستقالل دانشگاه يردکارکو ابعاد ) عالی آموزش
ح یو پس از تشر ر شدهکذ) یاستقالل دانشگاه يردهاکارک(

 يهاافتهیق و ابزار مورد استفاده، یموارد مرتبط با روش تحق
  . شدخواهد ق ارائه یتحق

  
   پژوهشنه یشیپ -2

  

    مبانی نظري 2-1
و  یاصول خودگردان هک، با وجود آنیخینه تاریشیاز نظر پ

 ينه داشته و از ابتدایریدانشگاه سابقه د یعلم يآزاد
ایده دانشگاه  ینون همواره ماده اصلکدآمدن نهاد دانشگاه تایپد

توان به قرن ین اصول را میت ایل داده است تثبیکرا تش
م بر دانشگاه در کف و اصول حایه وظاک يالدینوزدهم م

در قرن . اد شد برگرداندشنهیجامعه مدرن توسط هومبولت پ
دوم، این موضوع  یژه پس از جنگ جهانیز، به ویگذشته ن

قرار  یو بحث در محافل علم يپردازهیهمواره در معرض نظر
 .]18[ داشته و دارد

و  1یه از استقالل سازمانک یفیتعارهمه  كفصل مشتر
اداره دانشگاه بدون مبتنی بر ارائه شده  ها دانشگاه 2یخودگردان

 ها دانشگاه یداخل یمداخله در زندگ ا عدمی یمداخله خارج
مستقل  یف متداول، دانشگاهیدر تعار. ]20و19[ است

خود  یبا استفاده از اساسنامه داخل ه بتواندکشود یمحسوب م
و  يگذارهدف يهانهیمات را در زمیاز تصم یعیبخش وس

و اعتبار  یدرس يها ها، آموزش، پژوهش، برنامهتین اولوییتع
ص منابع به مصارف مختلف، استخدام ی، جذب و تخصكمدار
. ندکنش دانشجو، اتخاذ یگزهمچنین نان و کارکو  یعلم تأیه

به نهاد  یو خودگردان یه موضوع استقالل سازمانک یدر حال
شتر یب 3یعلم يشود مفهوم آزادیسسه مربوط مؤا میدانشگاه 
 استادان، مدرسان، پژوهشگران( یجامعه علم ءا اعضایبه افراد 

شان بدون یت علمیردن آزادانه فعالکدر دنبال ) انیدانشجو و
  .]20و19[ گردد یماز ب یفشار خارجاحساس 

از  ياریبس ءفایه اکن است یاد شده ای يهاقدر مسلم بحث
ت کل مشارین دانشگاه در قبال جامعه، از قبیامروز يهارسالت

ق یاز طر یو فرهنگ یاجتماع، يدار اقتصادیدر توسعه پا
از یمورد ن يهايا انتقال فناوریو توسعه  يپژوهش، نوآور

                                                 
1-Institutional Autonomy 
2-Self Governance 
3-Academic Freedom 
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ار ک از بازاریمتخصص و مورد ن یانسان يرویت نیجامعه، ترب
 يتوسعه فرد( جامعه یه انسانیسرما یو جامعه، توسعه و تعال

فرهنگ و  ء، ارتقا)ریجامعه فراگ کیدر  عالی آموزشم یو تعم
و  ي، اقتصادیها و سالمت اجتماعاز ارزشانت یتمدن و ص

 یعنی[ دانشگاه یت نسبین مزیه بر ایکتنها با ت... و  یفرهنگ
ن یهمچن. شودیدار میسر و معنیم ]یعلم ياستقالل و آزاد

ت ی، قابل)یالتزام اجتماع( دانشگاه در برابر جامعه یپاسخگوئ
ن یه بر همیکآن، با ت یت و اعتبار علمیفیکو حفظ  1اعتماد

 یت علمیدانشگاه فاقد هو. ندکیدا مین، مفهوم پیادیاصول بن
  .]18[ باشد و نه پاسخگومؤثر تواند یمستقل، نه م یو فرهنگ

شود که دستیابی به استقالل با توجه به موارد فوق مالحظه می
دانشگاهی مطلوب، مستلزم ایجاد ساختارهاي مناسب در زمینه 

دانشگاهی و هاي نظامبین  گیريروابط قدرت و اختیار تصمیم
-گیري به دانشگاهمحیط پیرامون آنها و تفویض اختیار تصمیم

ها و ها، در زمینه امور مرتبط با تعیین اهداف و اولویت
نتیجه چنین امري نیز بروز و . چگونگی دستیابی به آنها است

ظهور کارکردهاي استقالل دانشگاهی در قالب استقالل 
 یقیحق، استقالل کارکنان، استقالل مالی و استقالل یسازمان
هاي اجتماعی ها، همانند سیستمبه عبارت دیگر دانشگاه. است

ی خاص براي آنها در هستند که طراحی و توسعه ساختارهای
رون یگیري در درون و بحوزه روابط قدرت و اختیار تصمیم

در  هاآن اي برايستم، باعث بروز و ظهور کارکردهاي ویژهیس
  . شودمی حقیقی هاي سازمانی، مالی، کارکنان وزمینه

توان مبانی نظري تحقیق میپیشینه موضوع با مراجعه به 
محکمی را در رابطه با وجوه ساختاري و کارکردي استقالل 

از آنها مواردي به  1 دانشگاهی استخراج نمود که در جدول
  .اشاره شده است

پردازان  شود که عمده نظریهمیبا توجه به این جدول، مالحظه 
در مطالعه استقالل دانشگاهی و در حوزه  عالی آموزشحوزه 

ساختاري، اقدام به مطالعه ساختار روابط قدرت و اختیار 
هاي دانشگاهی و محیط پیرامون آن گیري در سیستمتصمیم

را  عالی آموزشهاي حکمرانی کرده و از این طریق انواع مدل

                                                 
1-Accountability 

هاي کامالً مستقل و  متمرکز دولتی تا مدل در طیفی از کنترل
  .اند خودگردان دانشگاهی ارائه نموده

با توجه به دیدگاه سیستمی انتخاب شده براي این مقاله، در 
عالی گورنیتزکا و  هاي حکمرانی آموزش اینجا نیز از مدل

هاي  گانه سیستم هاي سه بندي مدل ، طبقه]21[ 2ماسون
و الگوي همتاسازي حکمرانی ] 11[ 3حکمرانی دوبین و نایل

بندي ابعاد  براي صورت] 12[و همکاران  4بوئر دانشگاهی دي
 5بندي توماس استرمن ساختاري استقالل دانشگاهی و از طبقه

هاي کارکردي در چهار  براي ارائه حوزه] 14و13[و همکاران 
. نان و حقیقی استفاده خواهد شدکارکزمینه سازمانی، مالی، 

وارد ذکر شده مدل مفهومی این تحقیق در قالب با توجه به م
  .است 1شکل 

شود که عوامل دولت با توجه به این مدل مفهومی مالحظه می
و مقررات دولتی، رقابت و بازار و خودحکمرانی دانشگاهیان 

گیري دهنده ساختار قدرت و اختیار تصمیمجزء عوامل شکل
به این که در و بسته  ]11[عالی هستند  هاي آموزشدر سیستم

گیري وزن و اهمیت دهی ساختار قدرت و اختیار تصمیمشکل
هاي خاص حکمرانی کدام یک از این عوامل بیشتر باشد مدل

گیرد که به ترتیب عبارت عالی متناظر با آن شکل می آموزش
مرانی کگرا و مدل خودحمحور، مدل بازاراست از مدل دولت

  ).مدل هومبولتی(دانشگاهیان 

دهنده  از عوامل تشکیل کیکه متناظر با هر ازات اینبه مو
گیري، چه مدلی در زمینه ساختار قدرت و اختیار تصمیم

هاي از مدل کیهر ؛حاکم شود عالی آموزشحکمرانی 
 يدادهاي رفتارنوبه خود، برون نیز به عالی آموزشحکمرانی 

به . گذارند هاي کارکردي به نمایش میرا در حوزه یخاص
 دیگر اگر از الگوي توماس استرمن و همکارانعبارت 

ندي کارکردهاي استقالل دانشگاهی در ب هبراي طبق ]14و13[
چهار حوزه استقالل سازمانی، استقالل مالی، استقالل کارکنان 

هاي هر کدام از مدلاما م ینک میاستفاده  یقیحقو استقالل 
خود کننده کارکردهاي مختص به  ارائه، عالی آموزشحکمرانی 

                                                 
2-Gornitzka & Maassen 
3-Dobbins & Knill 
4-De Boer 
5-Estermann 
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هاي چهارگانه استقالل سازمانی، مالی، کارکنان و حوزه در
هاي بدین ترتیب با توجه به مدل .خواهند بود یقیحق

هاي مختلف دهنده طیفه نشانک(عالی  حکمرانی آموزش
هاي دانشگاهی گیري در سیستم روابط قدرت و اختیار تصمیم
ردهاي چهارگانه کارکو همچنین ) و محیط پیرامون آنها هستند

توان اقدام به می) نان و حقیقیکارکاستقالل سازمانی، مالی، (
ردي استقالل دانشگاهی در طی کارکمقایسه ساختاري و 

. شور نمودکعالی  گانه توسعه در نظام آموزشهاي پنج برنامه

گانه هاي سهبا توجه به توضیحات ارائه شده در زمینه مدل
هاي هاي اصلی و زیرمقولهعالی، مقوله حکمرانی آموزش

ور در چهار حوزه تعادل کهاي مذمرتبط با هر کدام از مدل
هاي دانشگاهی، سازوکارهاي مالی نهادي قدرت در سیستم

عالی، خودگردانی کارکنان و استقالل حقیقی در  آموزش
هاي مرتبط با کارکردهاي استقالل  و مقوله 5تا  2جداول 

  .ه شده استارائ 6دانشگاهی نیز در جدول 

  
  تحقیقات مرتبط با ابعاد ساختاري و کارکردي استقالل دانشگاهی) 1جدول 

  هاي کارکردي استقالل دانشگاهیتحقیقات مرتبط با حوزه  هاي ساختاري استقالل دانشگاهیتحقیقات مرتبط با حوزه
بـا  ]  21[و ماسـون  هـاي اسـتقالل دانشـگاهی گورنیتزکـا     انواع مـدل 

، )کنتـرل متمرکـز دولتـی   (استقالل دانشگاهی  هاي چهارگانه عدم مدل
مستقل دولتی، استقالل آکادمیک سنتی، مدل شرکت کامالً  شرکت نیمه

  مستقل

بلتـرن و یولیمـا   (استقالل حقیقی، استقالل مدیریتی و اسـتقالل مـالی   
  ])31[ایون 

] 11[حکمرانی دوبین و نایـل  هاي گانه سیستمهاي سهبندي مدلطبقه
هاي حکمرانی کنترل دولتی، خـودکنترلی دانشـگاهیان و مـدل    با مدل

  بازارمحور

هاي کارکنان، دانشجویان، برنامه درسـی و تـدریس،   استقالل در زمینه
استانداردهاي دانشگاهی، تحقیق و انتشـارات، حکمرانـی و مـدیریت    

  ]) 30[دن اندرسون و ریچارد یوهانسون (مالی 
بـا    ]12[الگوي همتاسازي حکمرانی دانشگاهی دي بوئر و همکاران 

گانه حاکمیت سـنتی، مـدل حکمرانـی آکادمیـک، مـدل      هاي پنجمدل
خودحکمرانی مدیریتی، مدل حاکمیت ذینفعان، مدل حـاکمیتی بـازار   

 ]39و38[

استقالل سازمانی، استقالل مالی، استقالل کارکنـان، اسـتقالل حقیقـی    
  ])14[ن و همکاران توماس استرم(

مـدل  ] 24[مـدل سیاسـی   ] 23و22[هاي حکمرانی بوروکراتیـک  مدل
اي مینتزبـرگ   و مـدل بوروکراسـی حرفـه   ] 25[یافته  نظمی سازمان بی
]26 [  

لـوي دي سـی   (استقالل حقیقی، اسـتقالل مـدیریتی، اسـتقالل مـالی     
]32 ([  

تیجوولـد  ، مدل دانشگاه خدمات محـور  ]27[کالرك  مدل کارآفرینی
و ] 29[، مــدل دانشــگاه شــرکتی مارجینســون و کانســیدین     ]28[

  ]30[هاي مدیریتی  دانشگاه

اي، کارکنان، دانشجویان، مـالی، آمـوزش و تحقیـق     حکمرانی مؤسسه
  ])13[هاي اقتصادي مطالعه سازمان همکاري(

  
  اهداف  -3

شود که در این مالحظه میشده  با توجه به توضیحات ارائه
  : مقاله سه هدف عمده وجود دارد

گانه توسعه از هاي پنجتحلیل محتوایی اسناد برنامه -1
هاي مدل(هاي مرتبط با ابعاد ساختاري منظر مقوله

و ابعاد کارکردي استقالل ) عالی حکمرانی آموزش
 دانشگاهی با توجه به مدل مفهومی تحقیق

در رابطه با نگرش آنها مصاحبه با خبرگان موضوعی  -2
هاي حکمرانی و میزان نسبت به سیر تغییرات مدل

توجه به کارکردهاي استقالل دانشگاهی در طی 
گانه توسعه با توجه به مدل مفهومی هاي پنجبرنامه
 تحقیق

بررسی و تشریح ارتباط بین ابعاد ساختاري  -3
و کارکردي ) عالی هاي حکمرانی آموزش مدل(

با توجه به نتایج حاصل از استقالل دانشگاهی 
 تحلیل محتوا و مصاحبه
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مدل مفهومی تحقیق) 1شکل   

  
  روش تحقیق -4

هاي تحلیل محتوا و  روش تحقیق این مقاله، تلفیقی از روش
براي تحلیل محتوا از مدل قیاسی تدوین . مصاحبه است

هاي مرتبط با که مقوله ها استفاده شده بدین صورتمقوله
و ) عالی گانه حکمرانی آموزشهاي سه مدل(ابعاد ساختاري 

ابعاد کارکردي استقالل دانشگاهی، با توجه به پیشینه موضوع 
استنتاج و پس از ) 1جدول ( هاي متفاوت موجودو نظریه

بررسی و تأیید اساتید دانشگاه و خبرگان موضوعی، در قالب 

هاي در ادامه هر کدام از برنامه. ده استارائه ش 6تا  2جداول 
ها مورد تحلیل محتوایی قرار توسعه با توجه به این مقوله

  . رویکرد محقق در تحلیل محتوا نیز کمی بوده است. اند گرفته
هاي تحلیل محتواي کمی، متن یا اسناد مورد نظر با در روش 

راستاي ها مورد شمارش و در توجه به تعداد کمی مقوله
در این مقاله نیز . گیرنداهداف تحقیق مورد استفاده قرار می

هاي هاي توسعه با توجه به فراوانی و سهم مقولهمتن برنامه
هاي مختلف حکمرانی هاي مدلاصلی و زیرمقوله

عالی و کارکردهاي استقالل دانشگاهی که در جداول  آموزش

ابعاد 
ساختاري و 
کارکردي 
استقالل 

 گرا مدل دولت

 رقابت و بازار

خودحکمرانی 

  ابعاد ساختاري
  )گیري ساختار قدرت و اقتدار تصمیم(

 ابعاد کارکردي

 دولت و مقررات آن

 مدل بازارمحور

  یمدل هومبولت

 یمرانکهاي حمدل
  یآموزش عال

  استقالل سازمانی

 استقالل مالی

 استقالل کارکنان

   یقیاستقالل حق

  استقالل سازمانی

 استقالل مالی

 استقالل کارکنان

  یقیاستقالل حق

  استقالل سازمانی

 استقالل مالی

 استقالل کارکنان

  یقیاستقالل حق
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اف تحقیق ارائه شده است شمارش و در راستاي اهد 6تا  2
هاي واحد تحلیل، هریک از برنامه. اند با یکدیگر مقایسه شده

ها و کلمات ها، جملهها، گزارهتوسعه و واحد ضبط، عبارت
هاي توسعه است که دربرگیرنده مضامین و در متن برنامه

. هاي تحقیق استهاي اصلی و زیرمقولهمفاهیم مرتبط با مقوله
هاي مرتبط راوانی زیرمقولهنحوه شمارش بر اساس تعداد و ف

عالی و کارکردهاي  گانه حکمرانی آموزشبا الگوهاي سه
استقالل دانشگاهی بر مبناي واحد تحلیل محتوا و واحد ضبط 

) هاي توسعهها و کلمات در برنامهها، جملهها، گزارهعبارت(
هاي مرتبط با الگوهاي حکمرانی و مقولهزیر. است

مقاله تحت  6تا  2گاهی در جداول کارکردهاي استقالل دانش
. اندمشخص شده) Xستون (عنوان ستون شماره مقوله فرعی 

شود براي هر کدام از الگوهاي همچنان که مالحظه می
زیرمقوله وجود دارد که با در  25حکمرانی، بطور مجزا تعداد 

زیرمقوله به عنوان  75نظر گرفتن سه الگوي حکمرانی، جمعا 
زیرمقوله  20عالی و تعداد  رانی آموزششاخص الگوهاي حکم

. نیز در رابطه با ابعاد کارکردي استقالل دانشگاهی وجود دارد
اي با عنایت هاي کدگذاري جداگانه در همین رابطه، کاربرگ

زیرمقوله هر کدام  25ها، براي به دستورالعمل کدگذاري مقوله
زیرمقوله ابعاد  20عالی و  از الگوهاي حکمرانی آموزش

ارکردي استقالل دانشگاهی در نظر گرفته شده است که ک
نمونه آنها براي سه الگوي حکمرانی و ابعاد کارکردي 
استقالل دانشگاهی در برنامه اول توسعه، در دستورالعمل 

هاي توسعه نیز به  براي سایر برنامه. کدگذاري ارائه شده است
جامعه آماري تحقیق حاضر در . همین صورت عمل شده است

گانه توسعه و اسناد هاي پنجخش تحلیل محتوا، متون برنامهب
کل جامعه آماري در نمونه تحقیق نیز استفاده . پشتیبان آنها بود

شده و با توجه به اهداف تحقیق، مورد تحلیل محتوایی قرار 
ها، گروهی بخشی به کدگذاريدر رابطه با روائی. گرفته است

یرنده سه نفر از خبرگان مستقل از داوران بیرونی که در برگ
حوزه تحقیق بودند مشخص و بعد از آموزش کدگذاري 

هاي توسعه در قالب دستورالعمل کدگذاري، این داوران  برنامه
. هاي توسعه کردندطور جداگانه اقدام به کدگذاري برنامهبه

بعد از اتمام فرآیند کدگذاري توسط داوران بیرونی، میزان 
ق با کدگذاري داوران بیرونی از هاي محقپایائی کدگذاري

محاسبه شده و ضریب پایائی برابر  1طریق فرمول کاپاي کوهن
دهنده میزان قابل قبول پایائی بدست آمد که نشان 74/0

با در نظر داشت مقدار باالي ضریب پایائی . ها بودکدگذاري
بدست آمده و همچنین لحاظ نمودن برخی تضادها در 

ر نسخه نهائی کدگذاري، روائی این کدگذاري و توافق بر س
  . ها تأمین شده استکدگذاري

ساختاریافته  در بخش مصاحبه، از روش مصاحبه نیمه
جامعه . استفاده شده استدربرگیرنده سؤاالت باز و بسته 

آماري تحقیق دربرگیرنده خبرگان موضوعی در حیطه 
از این جامعه آماري، محقق به . عالی کشور بوده است آموزش

عالی را به عنوان نمونه  نفر خبره آموزش 30صورت هدفمند 
. تحقیق در نظر گرفته و با همه آنها مصاحبه نموده است

روائی سواالت مصاحبه از طریق تأیید اساتید دانشگاه و 
در این . خبرگان موضوعی بدست مورد تأیید قرار گرفت

 رابطه مقوالت مرتبط با ابعاد ساختاري و کارکردي استقالل
دانشگاهی به اساتید دانشگاه و خبرگان موضوعی عرضه و 
پس از تعدیل تعدادي از آنها و توافق بر سر نسخه نهائی، 
. روائی مقوالت مرتبط با ابعاد ساختاري و کارکردي تأیید شد

پایائی سؤاالت مصاحبه براي بخش سؤاالت بسته پاسخ نیز از 
حاسبه طریق مصاحبه با تعدادي از خبرگان موضوعی و م

ضریب آلفاي کرونباخ بدست آمد بدین صورت که پس از 
مصاحبه با تعدادي از خبرگان موضوعی، ضریب آلفاي 

 78/0کرونباخ براي سؤاالت بسته پاسخ محاسبه و میزان آن 
گیري  دهنده پایائی ابزار اندازه مشاهده شد و این مقدار نشان

براي  براي تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه. بود
-هاي مجذور کاي و کروسکال سؤاالت بسته پاسخ، از آزمون

دار بودن تفاوت بین به منظور ارزیابی معنی 2والیس
کارکردهاي استقالل دانشگاهی به تفکیک هر برنامه و در 

- دار بودن تفاوت بین کارکردها، از آزمون مانصورت معنی
براي مقایسات زوجی بین کارکردهاي استقالل  3ویتنی

همچنین در مواردي که . انشگاهی استفاده شده استد
اند کارکردي داراي میانگین  دار بودهمقایسات زوجی معنی

  .رتبه بیشتر، کارکرد غالب تلقی گردیده است
                                                 
1-Kohen’s Kappa 
2-Kruskal–Wallis 
3-Mann–Whitney 



 1394بهار ، 1م، شماره هفت، سال ياست علم و فناوریفصلنامه س ،طباطبائیالهی، محمد یمنی، زهرا صباغیان، مقصود فراستخواه، محمد قاضی  احمد فتح

35 

  

  عالی آموزشي حکمرانی هاآن به تفکیک مدل يرمقوله هایمقوله تعادل نهادي قدرت در سیستم دانشگاه و ز) 2جدول 

 مقوله
  یاصل

 يها مقوله
  1 یفرع

 يهامقوله
  یفرع
  2 سطح

 شماره
  یفرع مقوله

  یهومبولت يالگو  بازارمحور يالگو  گرادولت يالگو

تعادل 
 ينهاد

  قدرت

ساختار 
 يامؤسسه
  دانشگاه

ترین اصلی
کنشگران در 

  سازي تصمیم
X1  مدیر دانشگاه  دولت  

اجتماع اعضاء هیأت علمی و 
  ايمدیران حرفه

ساختار 
  بنگاه  نمایندگی دولت  X2  سازمانی

مشارکت بنگاهی دانشگاه و 
  دولت

رویکرد 
  همکارانه دانشگاهی  کارآفرینانه  ساالريدیوان X3  مدیریتی غالب

مأموریت اصلی 
 X4  دانشگاه

سازي اهداف برآورده
اجتماعی -اقتصادي

  دولت

کننده آکادمیک ارائه خدمات به مصرف
  سازي تقاضاي بازاربرآورده و

آزادي آکادمیک و تعهد 
  مدت به تولید دانش طوالنی

 يها طرح
نترل و ک

 یابیارزش
  تیفیک

چه کسی کنترل 
و ارزشیابی 

  کند؟ می
X5  وزارتخانه  

بخشی دولتی هاي ارزشیابی و اعتباربدنه
  یا شبه دولتی

خود ارزیابی به وسیله همکاران 
در چارچوب ( دانشگاهی

مقررات کالن و کلی که به 
  )شودوسیله دولت تعیین می

چه چیزي 
  کیفیت محصوالت آکادمیک  یفرآیند دانشگاه  X6  شود؟ کنترل می

دادهاي تحقیقی و کیفیت برون
  انتشارات

چه زمانی 
ارزشیابی به 

  رسد؟ انجام می
X7  

ارزیابی ( قبل از اعالم
  )درونی

  )ارزیابی بیرونی( بعد از اعالم
اقتضائی و بر حسب تقاضاي 

  دانشگاه

تمرکز 
ارزشیابی 
  کیفیت

X8  ملی/اهداف دولتی  
اي و الزامات اقتصادي، جهانی، منطقه

  پذیريمحلی؛ کارائی و انعطاف
دستیابی به اهداف علمی و 

  پژوهشی

روابط با 
دولت و 
  جامعه

ابزارهاي کنترل 
  X9  دولتی

طراحی سیستمی 
  ریزي منابع انسانی برنامه

هاي برانگیزاننده براي رقابت، مشوق
  بهبود کیفیت

  چارچوب مالی و قانونی

گیري و جهت
مطلوبیت 
تدریس و 
  تحقیق

X10  پیشرفت علمی  تقاضاهاي بازار  بر اساس تعریف دولت  

وظیفه ذینفعان 
کارفرما و 
  اقتصادي

X11  بازاریابی  کنترل  
مدافعان : بالقوه( محدود شده

  )بیرونی مؤسسه

شدن  منصوب
  دانشگاهیان  مدیریت دانشگاه  دولت  X12  به وسیله
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  گانه حکمرانی هاي سهبه تفکیک هر کدام از مدل عالی آموزشهاي سازوکارهاي مالی ها و زیرمقولهمقوله) 3جدول 
 مقوله
  یاصل

  یفرع يهامقوله
 مقوله شماره
  یفرع

  یهومبولت يالگو  محوربازار يالگو  گرادولت يالگو

 يارهاکسازو
  یمال

پایه اساسی تأمین 
  X13  بودجه

بودجه ( بودجه دولت
دانشگاه بخش پیوسته به 

  )بودجه دولت

 رقابتی و متنوع
اهدائات، /درآمد(

هاي پژوهشی،  گرنت
نهادهاي خصوصی، 

  )دولت

با بودجه ( بودجه دولت
  )خود دانشگاه

رویکرد تأمین 
 X14  بودجه دولت

اختیار ( شمرده شده
کم براي  ریزي بودجه

  )هادانشگاه

ریزي  اختیار بودجه( یکجا
  )هازیاد براي دانشگاه

اختیار ( نوع مختلط
ریزي زیاد براي  بودجه

  )دانشگاه

تخصیص در 
  X15  دانشگاه

-دادبر اساس درون

اهداف به وسیله (داد  برون
دولت تعریف و تعیین 

  )شودمی

اهداف ( داد بر اساس برون
به وسیله دانشگاه تعریف 

  )شودتعیین میو 

اهداف (داد مبتنی بر درون
اي به مذاکرهدر قالب 

 وسیله دولت و دانشگاه
  )شود تعریف می

گذاري سرمایه
  X16  استراتژیک

شده به وسیله  تعریف
  دولت

دار عهده( چند وجهی
شده به وسیله ریاست 

 تأهی ءدانشگاه، اعضا
هاي  علمی، شرکت

بنیان، مراکز  دانش
  )تکنولوژي

هاي موقعیتحسب 
مختلف بر عهده مدیران 

هاي دانشگاه و گروه
  دانشگاهی

 
 

  گانه حکمرانی هاي سههاي خودگردانی کارکنان به تفکیک هر کدام از مدلها و زیرمقولهمقوله) 4جدول 
 مقوله
  یاصل

  یفرع يهامقوله
 مقوله شماره
  یفرع

  هومبولتی الگوي  محوربازار الگوي  گرادولت الگوي

 یخودگردان
  نانکارک

استخدام کارکنان علمی 
  انتصاب به وسیله دولت  X17  سطح باال

شده به وسیله  انتخاب
اعضاء هیأت 

  مدیریت دانشگاه/علمی

شده به وسیله  انتخاب
  استادان

استخدام کارکنان مدیریتی 
  انتصاب به وسیله دولت  X18  مرتبه باال

شده به وسیله  انتخاب
  مدیریت دانشگاه

شده به وسیله  انتخاب
  استادان

استقالل دانشگاه در انفصال 
از خدمت کارکنان علمی 

  سطح باال
X19  

دولتها به . گیردصورت نمی
. دهند طور معمول انجام نمی

قطعی -استخدام رسمی
-تنها در دولت. وجود دارد

هاي غیردمکراتیک به دالیل 
سیاسی و ایدئولوژیک موارد 
انفصال از خدمت صورت 

  .گیردمی

انفصال . گیردصورت می
به دالیل فقدان 

وري، امتیازات  بهره
استخدام رسمی 
  .محدودي وجود دارد

استخدام . گیردصورت نمی
. قطعی وجود دارد-رسمی

انفصال به دالیل فقدان 
  عملکرد علمی

اي رؤساي زمینه حرفهپیش
  صاحبان کرسی/دانشمندان  مدیر  مدیریت دولتی  X20  دانشگاه

کارکنان علمی در  مشارکت
  باال  رو میانه  محدودشده  X21  مدیریت اداري
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  گانه حکمرانی هاي سهمدلهاي استقالل حقیقی به تفکیک هر کدام از ها و زیرمقولهمقوله) 5جدول 

 مقوله
  اصلی

  فرعی هاي مقوله
  شماره
  فرعی مقوله

  هومبولتی مدل  بازارمحور مدل  گرادولت مدل

استقالل 
  حقیقی

طرح برنامه / رخ آکادمیک نیمتعیین 
  دانشگاهیان/دولت  X22  درسی

مدیریت 
  دانشگاهیان/دانشگاه

  دانشگاهیان

  دانشگاهیان  مدیریت دانشگاه  دولت  X23  تعیین اهداف استراتژیک

  دانشگاهیان/دولت  X24  رخ تحقیق تعیین نیم
مدیریت 

  دانشگاهیان/دانشگاه
  دانشگاهیان

مؤسسه و تعیین شرایط ورود، اندازه 
  مدیریت دانشگاه  دولت X25  هاي کلیدي تخصص

دانشگاه /دولت
  )ايمذاکره(

 
 

  کارکردهاي استقالل دانشگاهی يهارمقولهیو ز یهاي اصلمقوله) 6جدول 
  یاصل يها مقوله

  یسازمان استقالل  یمال استقالل  نانکارک استقالل  یقیحق استقالل

  یفرع يها مقوله
  شماره
  یفرع مقوله

  یفرع يها مقوله
  شماره
  یفرع مقوله

  یفرع يها مقوله
  شماره
  یفرع مقوله

  یفرع يها مقوله
  شماره
  یفرع مقوله

گیري بر ار تصمیمیاخت
روي تعداد کلی 
  دانشجویان

X1 

گیري بر ار تصمیمیاخت
هاي استخدام  روي روش

  کارکنان
X8  

 یار جذب منابع مالیاخت
ت کحاصل از مشار

  یمردم
X14  

ر یانتخاب مدوه یش
است یر( یاجرائ

  )دانشگاه
X18  

ار انتخاب یاخت
  X2  دانشجویان

گیري بر ار تصمیمیاخت
هاي استخدام  روي روش
  دیاسات

X9  
ار استقراض پول از یاخت

  X15  يزکمر کدولت، بان
ار انتخاب اعضاء یاخت

خارج از دانشگاه در 
  أت امناءیه

X19  

ن و ارائه یار تدویاخت
کارشناسی، هاي برنامه

ارشد و  کارشناسی
  دکتري

X3  
گیري بر ار تصمیمیاخت

  X10  یافتیروي حقوق در

ار نگهداري درآمد یاخت
مازاد حاصل از 

 یاختصاص يدرآمدها
  دانشگاه

X16  

 یار در سازماندهیاخت
ساختار و  يو بازنگر
 يالت اداریکتش

  دانشگاه

X20  

ار خاتمه دادن به یاخت
  X11  کارکنانار عزل یاخت  X4  هابرنامه

ت بر یکار مالیاخت
      X17  ها ساختمان

ار انتخاب زبان یاخت
  X5  آموزش

گیري بر ار تصمیمیاخت
ارتقاء  يها هیروي رو

  کارکنان
X12 

ار نگهداري درآمد یاخت
حاصل از شهریه 
  دانشجویان

X18      

ها  ار انتخاب مکانیزمیاخت
هاي کننده و تأمین

  تضمین کیفیت
X6  

بر گیري ار تصمیمیاخت
ارتقاء  يها هیروي رو

  دیاسات
X13          

ي اار انتخاب محتویاخت
هاي سطوح برنامه

مختلف کارشناسی، 
ارشد و  کارشناسی
  دکتري

X7              
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  قیهاي تحق یافته -5
هاي  شده و اهداف تحقیق، یافته با توجه به توضیحات ارائه

-افتهیدر بخش اول؛ . پژوهش در سه بخش ارائه خواهد شد

گانه  هاي پنجحاصل از تحلیل محتوایی اسناد برنامه يها
مرتبط با ابعاد  يهامقوله یزان فراوانیتوسعه با توجه به م

 يردکارک و ابعاد) عالی آموزشهاي حکمرانی مدل( يساختار
 يهاافتهیارائه گردیده، در بخش دوم؛  یاستقالل دانشگاه

در رابطه با نگرش  یحاصل از مصاحبه با خبرگان موضوع
و  عالی آموزش یمرانکح يهارات مدلییر تغیآنها نسبت به س

-برنامه یدر ط یاستقالل دانشگاه يردهاکارکزان توجه به یم

 يهاافتهیگانه توسعه آورده شده و در بخش سوم؛ پنج يها

و ) عالی آموزشهاي حکمرانی مدل( يمرتبط با ابعاد ساختار
ج حاصل از ی، با توجه به نتایاستقالل دانشگاه يردکارک

در بخش . اند ح و مقایسه شدهیو مصاحبه، تشر محتوال یتحل
ابعاد ن یارتباط و تعامل ب یل چگونگیز به تحلین يریگجهینت

 يهابرنامه یدر ط یاستقالل دانشگاه يردکارکو  يساختار
  .توسعه پرداخته شده است

  هاي اولیه یافته 1- 5
و  محتواهاي حاصل از روش تحلیل  به یافته 8و  7 جداول

هاي مبتنی بر  نیز به نتایج حاصل از ارزیابی 10و  9جداول 
هاي حکمرانی  ه در مطالعه ابعاد ساختاري مدلمصاحب
   .پردازند میاستقالل دانشگاهی  و کارکردي عالی آموزش

  محتوابر مبناي روش تحلیل  عالی آموزشهاي حکمرانی  مدل در ها مقوله(%) فراوانی و میزان) 7جدول 

  برنامه عنوان
  آزمون مجذور کاي  گرامدل دولت  مدل بازارمحور  مدل هومبولتی

  آزمون-P  درجه آزادي  مقدار آماره  (%)میزان  فراوانی  (%)میزان  فراوانی  (%)میزان  فراوانی
  000/0  2  3/185  8/66  237  2/22  79  0/11  39  برنامه اول توسعه
  000/0  2  4/38  6/40  175  1/40  173  3/19  83  برنامه دوم توسعه
  7/0  2  7/0  4/31  125  9/33  135  7/34  138  برنامه سوم توسعه

  001/0  2  9/14  1/26  125  4/33  160  5/40  194  توسعه برنامه چهارم
  32/0  2  3/2  2/32  265  8/35  295  0/32  264  برنامه پنجم توسعه

  
  محتوادر روش تحلیل هاي کارکردهاي استقالل دانشگاهی  مقوله(%) میزانفراوانی و  )8جدول 

  عنوان برنامه

  آزمون مجذور کاي  سازمانیاستقالل   استقالل مالی  استقالل کارکنان  یقیاستقالل حق

  (%)میزان  فراوانی  (%)میزان  فراوانی  (%)میزان  فراوانی  (%)میزان  فراوانی
مقدار 
  آماره

درجه 
  آزادي

P-آزمون  

  14/0  3  3/5  2/24  15  7/17  11  0/21  13  1/37  23  برنامه اول توسعه
  005/0  3  0/13  6/21  26  5/27  33  2/14  17  7/36  44  برنامه دوم توسعه

  000/0  3  2/29  8/18  32  7/34  59  2/11  19  3/35  60  سوم توسعه برنامه
  002/0  3  4/14  7/24  47  3/25  48  3/15  29  7/34  66  برنامه چهارم توسعه
  000/0  3  8/18  1/29  76  1/26  68  8/13  36  0/31  81  برنامه  پنجم توسعه

  
  مصاحبهبر مبناي روش  عالی آموزشهاي حکمرانی  مدل داري ارزیابی معنی )9جدول 

  مدل هومبولتی  مدل بازار محور  گرامدل دولت  عنوان برنامه
  آزمون مجذور کاي

  آزمون-P  درجه آزادي  مقدار آماره
  000/0  2  9/34  08/0  09/0  83/0  برنامه اول توسعه
  000/0  2  8/18  12/0  18/0  7/0  برنامه دوم توسعه
  00/0  2  4/12  16/0  22/0  62/0  برنامه سوم توسعه
  31/0  2  3/2  45/0  22/0  33/0  برنامه چهارم توسعه
  38/0  2  9/1  42/0  21/0  37/0  برنامه  پنجم توسعه
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  داري تفاوت بین کارکردهاي استقالل دانشگاهی بر مبناي روش مصاحبه ارزیابی معنی) 10جدول 

  شوندگان تعداد مصاحبه  عنوان برنامه
  آزمون مجذور کاي

  آزمون-P  درجه آزادي  مقدار آماره
 000/0  3  5/42  30  برنامه اول توسعه

000/0  3  2/41  30  برنامه دوم توسعه  
000/0 3  9/48  30  برنامه سوم توسعه  
000/0 3  1/73  30  برنامه چهارم توسعه  
 000/0 3  1/40  30  برنامه پنجم توسعه

  
ن یتوسعه باول در برنامه  ،7 جدول مندرجاتبا توجه به 

وجود دارد  يتفاوت معنادار ،سه مدل يهااربرد مقولهکزان یم
 دوم نیزدر برنامه . است رفتهار کبه در آن گرا و مدل دولت

وجود  يسه مدل تفاوت معنادار يها اربرد مقولهکزان ین میب
بازارمحور  یمرانکح يهااز مدل یبیکبرنامه تراین دارد و در 
ن ی، بسوم توسعهدر برنامه . ار برده شده استکگرا به  و دولت

وجود ندارد  يتفاوت معنادار سه مدل يهااربرد مقولهکزان یم
در . ار برده شده استکبه  یمرانکاز سه مدل ح یبیکو تر

سه مدل  يهااربرد مقولهکزان ین میبچهارم توسعه برنامه 
ه ار برده شدکبه  یوجود دارد و مدل هومبولت يتفاوت معنادار

سه  يهااربرد مقولهکزان ین میتوسعه، بپنجم در برنامه . است
از سه  یبیکوجود ندارد و تر يتفاوت معنادار یمرانکمدل ح
  .ار برده شده استکبه  یمرانکمدل ح

 يردهاکارک 8ج به دست آمده از جدول یبا توجه به نتا
بوده متفاوت گانه توسعه  هاي پنجدر برنامه یاستقالل دانشگاه

 يردهاکارکن یتوسعه باول بدین صورت که در برنامه  است
در  .شته استوجود ندا يدار یتفاوت معن یاستقالل دانشگاه

تفاوت  یاستقالل دانشگاه يردهاکارکن یتوسعه بدوم برنامه 
مدنظر  یرد استقالل مالکارک ،شتریو ب هوجود داشت يدار یمعن

استقالل  يردهاکارکن یبنیز توسعه سوم در برنامه . بوده است
رد کارک ،شتریو ب هوجود داشت يدار یتفاوت معن یدانشگاه

چهارم در برنامه . مدنظر بوده است یو مال یقیاستقالل حق
تفاوت  یاستقالل دانشگاه يردهاکارکن یبهم توسعه 

 یقیرد استقالل حقکارک ،شتریو بمشاهده شده  يدار یمعن
ن یبنیز توسعه پنجم در برنامه باز . مدنظر بوده است

و دیده شده  يدار یتفاوت معن یاستقالل دانشگاه يردهاکارک

مدنظر  یو سازمان یقیرد استقالل حقکارک ،شتریبدر این برنامه 
  .بوده است

 و اول هاي ه در برنامهگردد این ک ستفاد میم 9 آنچه از جدول
بوده گرا  ، مدل دولتیمرانکمدل غالب ح توسعه، دوم و سوم

و  شتهوجود ندا یچهارم و پنجم مدل غالب يهابرنامهاما در 
    .اندار برده شدهکبه  یبیکبه صورت تر یمرانکح يهامدل

تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه در بخش در 
 يردهاکارکبا توجه به تعداد  یاستقالل دانشگاه يردهاکارک

سه ی، در مجموع تعداد شش مقا]مورد 4[ یاستقالل دانشگاه
 یاستقالل دانشگاه يردهاکارکن یدر هر برنامه، ب یزوج

ه ک یساتیبه مقا ن بخش صرفاًیدر او رفته است یصورت پذ
  .اند پرداخته شده است دار بودهیمعن

 10برنامه اول توسعه و با توجه به اطالعات جدول  يبرا
شود که در طول برنامه اول توسعه تفاوت مالحظه می

شته ي استقالل دانشگاهی وجود داداري بین کارکردها معنی
داري، به مقایسات زوجی بین با توجه به این معنی. است

وجه به با ت کهکارکردهاي استقالل دانشگاهی پرداخته شده 
در برنامه  یسه زوجیاز شش مقا انجام گرفته یسات زوجیمقا

و  یقیاول توسعه، مقایسات زوجی بین کارکردهاي حق
مالی و سازمانی  و همچنین سازمانی، کارکنان و سازمانی

در این مقایسات زوجی به  ).>001/0P( اند بودهدار معنی
، کارکنان و مالی با توجه به یقیترتیب کارکردهاي استقالل حق

اند کارکرد غالب به اخذ نمودهرا ه میانگین رتبه باالتري ک نیا
 .  روندشمار می
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شود که در طول برنامه برنامه دوم توسعه مالحظه می يبرا
داري بین کارکردهاي استقالل تفاوت معنینیز  دوم توسعه

در برنامه  یسه زوجیاز شش مقا. شته استدانشگاهی وجود دا
و  یقیدوم توسعه، مقایسات زوجی بین کارکردهاي حق

مالی و  و مقایسه زوجی بین سازمانی، کارکنان و سازمانی
در این مقایسات  که )>001/0P( است بوده دارمعنی انیسازم

، کارکنان و مالی کارکرد یقیزوجی، به ترتیب کارکردهاي حق
  .  روندغالب به شمار می

داري بین کارکردهاي در برنامه سوم توسعه، تفاوت معنی
 یسه زوجیاز شش مقا شته واستقالل دانشگاهی وجود دا

و  یقیبرنامه سوم توسعه، مقایسات زوجی بین کارکردهاي حق
و  و سازمانی، کارکنان و سازمانی یقی، حق)>005/0P( مالی
در این  که )>001/0P(بوده دار مالی و سازمانی معنینیز 

، کارکنان و مالی یقیمقایسات زوجی به ترتیب کارکردهاي حق
  .  روندکارکرد غالب به شمار می

داري بین کارکردهاي چهارم توسعه تفاوت معنی برنامه يبرا
تعداد  یسه زوجیاز شش مقادیده شده و استقالل دانشگاهی 

، )>005/0P( یو مال یقیحق يردهاکارکن یبپنج مقایسه 
نان و کارک، یو سازمان یقی، حق)>002/0P( ینان و مالکارک

. )>001/0P( اند بودهدار  یمعن یو سازمان یو نیز مال یسازمان
، کارکنان یقیکارکردهاي حقبه ترتیب مقایسات زوجی این در 

در برنامه بر این اساس  .روندکارکرد غالب به شمار می و مالی
چهارم توسعه نسبت به سه برنامه قبلی، توجه بیشتري نسبت 

    .به کارکردهاي استقالل دانشگاهی شده است
داري بین تفاوت معنیتوسعه هم برنامه پنجم  يبرا

شته و در این برنامه از کارکردهاي استقالل دانشگاهی وجود دا
 یقی، مقایسات زوجی بین کارکردهاي حقیسه زوجیشش مقا

مالی و سازمانی  و همچنین و سازمانی، کارکنان و سازمانی
، یقیبه ترتیب کارکردهاي حق که )>001/0P( دار استمعنی

  .روندکارکنان و مالی کارکرد غالب به شمار می

و مصاحبه با  محتوال یروش تحل يهاافتهیسه یمقا 5-2
  خبرگان موضوعی

و  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهیسه ین بخش به مقایدر ا
 یمرانکح يهامدل( يمصاحبه در رابطه با ابعاد ساختار

 کیک، به تفیاستقالل دانشگاه يردکارکو ) عالی آموزش
سه ین مقایهدف از ا. توسعه پرداخته شده است يهابرنامه
ل یحاصل از هر دو روش تحل يهاافتهیح یح و تشریتوض
ه وجود کر است کالبته الزم به ذ. و مصاحبه است محتوا

و مصاحبه به  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهین یتفاوت ب
 يادام از آنها گوشهکه هر کست بلیمتناقض بودن آنها ن یمعن

دهد و یشان مق را نیخاص از اطالعات مرتبط با موضوع تحق
به  یابین دستین دو روش نیز همیاربرد اکهدف محقق از 

  .ق استیدر رابطه با موضوع تحق یلیمکاطالعات ت

  برنامه اول توسعه 2-1- 5
و مصاحبه  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهیبا مالحظه 
ن یب ی، تفاوتیمرانکه در رابطه با مدل حکشود یمالحظه م

و مصاحبه با خبرگان  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهی
هر دو روش مدل  يهاافتهیوجود ندارد و بنا بر  یموضوع

گرا غالب در طول برنامه اول توسعه، مدل دولت یمرانکح
ن ی، بیاستقالل دانشگاه يردهاکارکاما در رابطه با . است

و مصاحبه با خبرگان  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهی
ل یحاصل از تحل يها افتهی. استتفاوت نتایج م یموضوع
 یاستقالل دانشگاه يردهاکارکتوجه به  ت از عدمیاکح محتوا
اما مصاحبه با خبرگان شته برنامه اول توسعه دا یدر ط
دار یو معن یاستقالل دانشگاه يردهاکارک، بر بروز یموضوع

سات یت دارد چنانچه در مقایاکن آن حیبودن تفاوت ب
، کارکنان و مالی یقیتقالل حق، به ترتیب کارکردهاي اسیزوج

  .اند کارکرد غالب به شمار رفته

  برنامه دوم توسعه 2-2- 5
و مصاحبه با  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهیبا توجه به 

ه در رابطه با مدل کشود ی، مالحظه میخبرگان موضوع
و مصاحبه با  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهین ی، بیمرانکح

 يهاافتهیه ک يتفاوت وجود دارد به نحو یخبرگان موضوع
غالب در طول برنامه  یمرانک، مدل حمحتوال یحاصل از تحل

گرا مدل بازارمحور و دولتتراز  به صورت همدوم توسعه را 
، مدل یه از نظر خبرگان موضوعک ینشان داده است در حال

بوده گرا برنامه دوم توسعه، مدل دولت یدر ط یمرانکغالب ح
 يهاافتهی، یاستقالل دانشگاه يردهاکارکاما در رابطه با . است
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ه کن موضوع است یدهنده ا نشان محتوال یحاصل از تحل
برنامه دوم توسعه،  یدر ط یرد غالب استقالل دانشگاهکارک
 يمتناظر با الگو یه به نوعکاست  یرد استقالل مالکارک
، یاما در مصاحبه با خبرگان موضوع. آن است یمرانکح

 يردهاکارک، به یرد استقالل مالکارک يداریعالوه بر معن
  .ز اشاره شده استینان نکارکو  یقیاستقالل حق

  برنامه سوم توسعه 2-3- 5
و مصاحبه،  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهیبا توجه به 
 يها افتهین ی، بیمرانکه در رابطه با مدل حکشود یمالحظه م

 یو مصاحبه با خبرگان موضوع محتوال یحاصل از تحل
ن یدهنده ا نشان محتوال یتحل يهاافتهیتفاوت وجود دارد و 

برنامه سوم توسعه، ظاهر  یدر ط یمرانکه مدل غالب حک هبود
ه مدل غالب کاند   کردهشوندگان ادعا  اما مصاحبه. نشده است

گرا برنامه سوم توسعه، همچنان مدل دولتول در ط یمرانکح
ن ی، بیاستقالل دانشگاه يردهاکارکر رابطه با د. بوده است

ا خبرگان و مصاحبه ب محتوال یحاصل از تحل يهاافتهی
ل یتحل يها افتهیه کن صورت یبد تشابه وجود دارد یموضوع
 یقیحق يردهاکارکه کن است یدهنده ا و مصاحبه، نشان محتوا
در  یاستقالل دانشگاه يردهاکارک ئی ازجزبه عنوان  یو مال
البته  .مورد توجه قرار گرفته استبرنامه سوم توسعه  یط
رد استقالل کارکنار کشوندگان در  ه مصاحبهکر است کان ذیشا
  . اند ز اشاره نمودهینان نکارکرد استقالل کارکبه  یو مال یقیحق

  برنامه چهارم توسعه 2-4- 5
و مصاحبه،  محتوال یحاصل از تحل يافته هایبا توجه به 
 يها افتهین ی، بیمرانکه در رابطه با مدل حکشود یمالحظه م

 یو مصاحبه با خبرگان موضوع محتوال یحاصل از تحل
 محتوال یتحل يهاافتهیشته به نحوي که تفاوت وجود دا

برنامه  یدر ط یمرانکه مدل غالب حک هن بودیدهنده ا نشان
بوده اما از نظر  یچهارم توسعه، مدل هومبولت

برنامه چهارم  یدر ط یمرانکغالب حشوندگان، مدل  مصاحبه
استقالل  يردهاکارکدر رابطه با . توسعه، وجود نداشته است

و  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهین ی، بهم یدانشگاه
و بنا بر نتایج شته تشابه وجود دا یمصاحبه با خبرگان موضوع

رد استقالل کارکبرنامه چهارم توسعه به  هر دو روش در

، یقیرد استقالل حقکارکعالوه بر . استتوجه شده  یقیحق
ز ین ینان و مالکارکاستقالل  يردهاکارکشوندگان به  مصاحبه

  . انداشاره نموده

  برنامه پنجم توسعه 2-5- 5
و مصاحبه،  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهیبا توجه به 
 يها افتهین ی، بیمرانکه در رابطه با مدل حکشود یمالحظه م

 یو مصاحبه با خبرگان موضوع محتوال یحاصل از تحل
ن یدهنده اهر دو روش نشان يهاافتهیوجود ندارد و  یتفاوت
برنامه پنجم توسعه ظاهر  یدر ط یمرانکه مدل غالب حکبود 

در رابطه با . بوده است یبیکتر یمرانکمدل ح ینشده و به نوع
حاصل از  يهاافتهین ی، بیاستقالل دانشگاه يردهاکارک

ها و تفاوت یو مصاحبه با خبرگان موضوع محتوال یتحل
 يهاافتهیه ک در این موضوعتشابه وجود داشته  یتشابهات
بر توجه به  یو مصاحبه با خبرگان موضوع محتوال یتحل
در اسناد برنامه پنجم توسعه اذعان  یقیرد استقالل حقکارک

و  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهین یتفاوت ب. اندداشته
ه در کبوده  ن صورت یز به ایردها نکارکنه یمصاحبه در زم

رد کارکبر  یقیرد استقالل حقکارکعالوه بر  محتوال یتحل
اما از نظر . ز اشاره شده استین یاستقالل سازمان

، یقیرد استقالل حقکارکنار کدر موضوعی شوندگان  مصاحبه
نان کارکاستقالل  يردهاکارکدر متن اسناد برنامه پنجم توسعه 

  .زان بوده استیرگذاران و برنامهاستیز مورد نظر سین یو مال

  گیري بحث و نتیجه -6
حاصل  يهاافتهیرامون یه پک ین بخش با توجه به مطالبیدر ا

سه آنها یو مقا ین موضوع، مصاحبه با خبرگامحتوال یاز تحل
با . خواهیم پرداختمطالب ارائه شده  يبندبه جمع ارائه شد
استقالل  يردکارکو  يرات ساختارییر تغیس توجه به
-یگانه توسعه، مالحظه مپنج يهابرنامه طولدر  یدانشگاه

 يالگوها( يرات مرتبط با ابعاد ساختارییر تغیه سکشود 
گرا تا دولت یمرانکح ياز الگوها یفیدر ط) یمرانکح

ه کرد یگیقرار م یبازارمحور و هومبولت یمرانکح يالگوها
ن یا. ن دو قرار دارندیانه ایدر م باًیبازارمحور تقر يالگوها
  .است 2 لکبه شرح ش کیله به صورت شماتأمس
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  ن دولت و دانشگاهیبر اساس روابط ب عالی آموزش یمرانکح يهاف مدلیط) 2ل کش

و  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهیه از مجموع کآنچه 
 یمرانکح يه الگوکاست این توان استنباط نمود یمصاحبه م

 گرا بودهدولت يالگو برنامه اول و دوم توسعه یلب در طغا
ه ک یراتییسوم به بعد و با توجه به تغتوسعه اما از برنامه 

- در جهت یاسیو س ی، فرهنگیط اجتماعیر شرایتحت تأث

وسته یزان به وقوع پیر نش و نگرش مسئوالن و برنامهی، بيریگ
گرا فاصله دولت يف الگویاز ط یمرانکح يج الگویتدره ب

ن دولت و دانشگاه یف رابطه بیط يهاانهیگرفته و به سمت م
 يهاافتهیه با توجه به کن علت است یه اب. استرده کت کحر

 یمرانکح يدر الگو يتفاوت بارز ،محتوال یحاصل از تحل
 ن روالِیا. مشاهده نشده استم در برنامه سوم توسعه کحا
گذاران استیزان و سیرو نگرش برنامه يریگ ر در جهتییتغ

شود یشتر شده و لذا مالحظه میبرنامه چهارم توسعه ب یدر ط
 ي، الگومحتوال یحاصل از تحل يهاافتهیبا توجه به  هک
 یهومبولت يبرنامه چهارم توسعه، الگو یغالب در ط یمرانکح

ن یحاصل از مصاحبه چن يها افتهیالبته . شده است یمعرف
همانند بند الف ماده  يب موادیاما تصو. ندکید نمیأیرا ت يامر
در  یتحولن یقانون برنامه چهارم توسعه، نشان از چن 49

گذاران حوزه  استیزان و سیرو نگرش برنامه يریگجهت
برنامه پنجم توسعه و با  یدر ط. شور استک عالی آموزش

 يالگوکه شود یق، مالحظه میتحق يهاافتهیت به یعنا
در و  شتهبرنامه پنجم توسعه وجود ندا یدر ط یغالب یمرانکح
 یاسیو س ی، فرهنگیط اجتماعیبا توجه به شرابرنامه ن یا

 یمرانکا مدل حمرتبط ب يمقوله ها هه بک نیم، عالوه بر اکحا
قانون برنامه پنجم  20بند ب ماده ( توجه شده یهومبولت
ن دانشگاه و یانند ارتباط بم يموارد هنار آن بکاما در ) توسعه

ز توجه شده ین بودهبازارمحور  ياز الگو یکه حاکصنعت 
 یبرنامه پنجم توسعه، بازگشتن موارد در یعالوه بر ا. است
هر . گرا صورت گرفته استدولت يدار به سمت الگویمعن

ست اما ین موضوع نید ایؤم محتوال یتحل يهاافتهیه کچند 

 یمصاحبه با خبرگان موضوع یل در طین مطلب به تفضیا
رات ییر تغیه از سکآنچه  پس. د قرار گرفته استیکأمورد ت
-برنامه یدر ط) عالی آموزش یمرانکح يالگوها( يساختار

و  يریگدر جهتاست  يرییتوسعه مشاهده شده است تغ يها
شور، در ک عالی آموزشزان عرصه یرنگرش مسئوالن و برنامه
برنامه اول و دوم  یج در طیتدره ه بکطول پنج برنامه توسعه 

 يگرا فاصله گرفته و به سمت الگو دولت يتوسعه، از الگو
ر جهت و یین تغیا. ت نموده استکحر یبازارمحور و هومبولت

برنامه سوم توسعه محسوس نبوده  یه در طک نینگرش، با ا
در . ده استیاما در برنامه چهارم توسعه به اوج خود رس

 ياز هر سه الگو ییهاه نشانهک نیز با ایبرنامه پنجم توسعه ن
شود اما با در  یده میشور دک عالی آموزشدر نظام  یمرانکح

 يهاه غلبه مقولهکتوان گفت یط مینظر گرفتن مجموع شرا
نه متن برنامه پنجم توسعه یگرا هم در زمدولت يمرتبط با الگو
  . شتر بوده استیب یمصاحبه با خبرگان موضوع یو هم در ط
، یمرانکح يرات الگوهاییر تغینه سیه در زمک يمشابه روند

توجه به رخ داده براي گانه توسعه پنج يهابرنامه یدر ط
ز یتوسعه ن يهادر متن برنامه یاستقالل دانشگاه يردهاکارک

حاصل از  يهاافتهیوجود داشته است چنانچه با توجه به 
و نگرش غالب  يریگه جهتک ییها، در برنامهمحتوال یتحل

گرا است دولت يل به الگویگذاران متمااستیزان و سیربرنامه
 یاستقالل دانشگاه يردکارکمرتبط با ابعاد  يهاقولهم یفراوان

و نگرش  يریگه جهتک ییهام است اما در برنامهکار یز بسین
 يل به الگویشور متماکگذاران  استیزان و سیر برنامه
 يردکارکمرتبط با ابعاد  يهااست مقوله یهومبولت یمرانکح

. برخوردار هستند يشتریثرت بکز از ین یاستقالل دانشگاه
حاصل از  يهاافتهین یب ییهاه تفاوتکر است کالبته الزم به ذ

زان ینه می، در زمیو مصاحبه با خبرگان موضوع محتوال یتحل
 يهادر متن برنامه یاستقالل دانشگاه يردهاکارکتوجه به 

ه کآن است هم ن تفاوت یل عمده ایدل و شتهتوسعه وجود دا

گرا دولت یمرانکح يالگو بازارمحور یمرانکح يالگو  یهومبولت یمرانکح يالگو   
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، یاستقالل دانشگاه يردکارکاز موارد مرتبط با ابعاد  ياریبس
ست ین ین بدان معنیشود ایر نمکتوسعه ذ يهادر متن برنامه

و  ردهکن یشور به آن موارد توجهکزان یر ه مسئوالن و برنامهک
ن یچن ه اساساًکن خاطر است یه به اکاند بلا از آن غافل بودهی

 يد رد پایشود و بایر نمکتوسعه ذ يهادر متن برنامه يموارد
ن یاز ا يو موارد ییاجرا يهانامهنیها، آئآن را در بخشنامه

 يهااز جنبه ین موضوع، برخیبا توجه به ا. ردکل جستجو یقب
 يهاه در متن برنامهک یاستقالل دانشگاه يردهاکارکمرتبط با 

ها و  نامه نین، آئیقوان يال هتوسعه وجود نداشته است اما در الب
 يهاه در حوزهک یسانکموجود بودند و  يادار يهابخشنامه
 يارکتجربه  يدارا يقات و فناوریعلوم، تحق وزارت يستاد

ل عمده ین دلین امر واقف بودند و ایبه ا یبودند به خوب
و مصاحبه با  محتوال یتحل يهاافتهیاز  ین برخیاختالف ب

در  یاستقالل دانشگاه يهاردکارکنه یدر زم یخبرگان موضوع
ه با کن است یگر ایته دکن .ه استتوسعه بود يهابرنامه یط

و مصاحبه با  محتوال یحاصل از تحل يهاافتهیتوجه به 
 یاستقالل دانشگاه يردهاکارک، از جمله یخبرگان موضوع

رد کارکشده  یکاندپنج برنامه توسعه به آنها توجه  یه در طک
-انهیالبته تا برنامه سوم و م. است یقیو حق یاستقالل سازمان

، یقیاستقالل حق يهااز جنبه یبرنامه چهارم توسعه، برخ يها
ت أیه ءدر جذب اعضا یآموزش يهاهمانند استقالل گروه

ان یو جذب دانشجو يترکآزمون د يا برگزاریو  یعلم
-سال یهم در عمل و در ط ه آنک، وجود داشته است يترکد

ز ین ینه استقالل سازمانیدر زم .ر لغو شده استیاخ يها
همانند  يو بر طبق قانون، موارد بودهروشن  امالًکت یوضع

انقالب  یعال يار شورایاست دانشگاه در اختیانتخاب ر
. ندارند ياریچ اختیها در اعمال آن هاست و دانشگاه یفرهنگ
ن زبان آموزش ییرد موضوع تعکر کتوان ذیه مک يگریمورد د
ر کارات دانشگاه ذین، جزء اختیمنابع الته در عمده کاست 
نه ین زمیدر ا ياریچ اختیما، ه يهادانشگاه و لیکن شده

    .باشد ید به زبان فارسیس بر طبق قانون، بایندارند و تدر
و مصاحبه با خبرگان  محتوال یتحل يهاافتهیمالحظه 
ن یدام از اکه هر کن موضوع است ید ایؤم یبه خوب یموضوع
ق را نشان یاز موضوع تحق یخاص يایها و زواجنبهها، روش
اربرد کهدف از . اندگر بودهیدکیمل کن لحاظ میاند و از اداده

ها تیاطالعات، استفاده از ظرف يآورجمع ين دو روش برایا
اطالعات  يآورجمع يها، بران روشیا دو هر يهاتیقابلو 

  .ق استیاز تحقیمورد ن

 یمرانکت حیدر رابطه با وضعه ک يبا مالحظه همه موارد
-برنامه یدر ط یاستقالل دانشگاه يردهاکارکو  عالی آموزش

با توجه  مانشورکه در کشود یان شد مالحظه میتوسعه ب يها
از  یتوان ارتباطینم یو فرهنگ یاسی، سیط اجتماعیبه شرا
ن وجوه یامل بک یبر همبستگ یمبتن یخطارتباط  ینوع

 يردکارکو ) عالی آموزش یمرانکح يهامدل( يساختار
ق یتحق يهاافتهی ،لکاما در . قائل شد یاستقالل دانشگاه

و  يریگ ه به مجرد جهتکت است ین واقعیدهنده انشان
،  شورکگذاران استیزان و سیرنگرش مسئوالن، برنامه

گرا به سمت دولتحکمرانی  ياز سمت الگو ها دانشگاه
به همان اند  ل شدهیمتما یا هومبولتیمحور و بازار يالگو

 يردکارکمرتبط با ابعاد  يهازان توجه به مقولهیاندازه، م
شتر شده و یب ه نیزتوسع يهادر متن برنامه یاستقالل دانشگاه

 یه در ضمن مدل مفهومکاست  یته، همان موضوعکن نیا
-از مدل یکه هرک ین معنیبد. بود شدهق به آن اشاره یتحق

خاص خود  يردهاکارک يدارا عالی آموزش یمرانکح يها
گرا در نظام دولت يبر الگو یر مبتنکه تفک یزمان. ندهست

-ن و مقولهیزان توجه به مضامیم عام باشد طبکحا عالی آموزش

 استم کز ین یاستقالل دانشگاه يردکارکمرتبط با ابعاد  يها
زان، یر و نگرش مسئوالن و برنامه يریگه جهتک یاما زمان
زان توجه ی، مباشد یبازارمحور و هومبولت يگوهال به الیمتما

استقالل  يردهاکارکمرتبط با  يهان و مقولهیبه مضام
حاصل  يهاافتهیت به یبا عنا. شتر خواهد شدیبهم  یدانشگاه
 ين ابعاد ساختاریب ین تعاملیو مصاحبه، چن محتوال یاز تحل

صورت گرفته و  يتا حدود یاستقالل دانشگاه يردکارکو 
-استیزان و سیرو نگرش برنامه يریگه جهتکج یدرته ب

گرا فاصله گرفته و به سمت دولت يشور، از الگوکگذاران 
به همان اندازه ل شده یمتما یبازارمحور و هومبولت يالگوها

مرتبط با ابعاد  يهان و مقولهیزان توجه به مضامیم زین
 يهان و برنامهیدر متن قوان یاستقالل دانشگاه يردکارک

  .شتر شده استیتوسعه ب
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