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شناسایی ابعاد استقالل دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نواوری در

 آموزش علوم پزشکی

میترا شعبانی1، کیومرث نیازآذری2*، ترانه عنایتی3

چکیده

  زمینه و هدف: مهمترین محورهای تحول و نوآوری در علوم پزشکی توسعه زیر ساختها و تمرکز زدایی 

می باشد لذا هدف پژوهش حاضر،شناسایی ابعاد استقالل دانشگاهی در راستای تحول و نوآوری دانشگاه های 
علوم پزشکی استان مازندران بود. 

  روش بررسی: پژوهش از نظر هدف، کاربردی ؛ با رویکرد آمیخته و طرح ا کتشافی بود و در بخش کمی با روش 

توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران 
با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی، اعضای هیات علمی به 
تعداد434نفر و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس مرتبه علمی تعداد 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب 
شدند.جمع آوری داده ها توسط پرسش نامه محقق ساخته75 سوالی انجام گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار به 
تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها نیز باالی 0/7محاسبه و مورد تایید قرار گرفت.جهت 

تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی ا کتشافی و تاییدی استفاده شد.
  یافته ها: نتایج نشان داد که؛ استقالل دانشگاهی دارای دو بعد »ساختاری و محتوایی« است. بعد ساختاری 

دارای چهار مؤلفه استقالل)سازمانی، مالی، سیاستگذاری، روابط ملی و منطقه ای( و بعد محتوایی دارای سه 

مؤلفه استقالل )علمی- آموزشی، پژوهشی، فناوری( است. که بعد ساختاری با بارعاملی 0/990 دارای بیش-
ترین و بعد محتوایی با بارعاملی 0/961 دارای کم ترین تأثیر است.

  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها وجهت حفظ کیفیت و اعتبار علمی ؛الزم است در دانشگاهها به استقالل و 

آزادی علمی توجه شود.
   كلمات كلیدی:  استقالل دانشگاهی،دانشگاه،علوم پزشکی؛تحول و نوآوری

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران.  .1
)k.niazazari@gmail.com ( 2 *.  نویسنده مسئول ،استاد دانشکده علوم انسانی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران

دانشیار  دانشکده علوم انسانی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران.  .3

 تاریخ دریافت : 1398/03/15
 تاریخ پذیرش : 1398/06/06

تابستان 1398، دوره 28، شماره 2، صفحه 24 تا 40
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مقدمه
امروزه نظام های آموزش عالی، نقش محوری در توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند)1(.
و  دانشگاهها  معتقدند  آمایشی  ریزان  برنامه  از  بسیاری 
مرا کز آموزش عالی به دلیل کارکردهای متنوع آموزشی، 
پژوهشی و خدماتی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای 
برنامه ریزی های  اصلی  اهداف  میتوانند  محور  مکان 
حوزه  در  را  زیادی  ماهوی  تغییرات  و  دنبال  را  آمایشی 

پیرامونی خود ایجاد کنند)2(.
به منظور بهره برداری از ظرفیتهای بالقوه موجود در 
مناطق  مختلف کشور تحول در نظام آموزشی علوم پزشکی 
با تأکید بر اولویتها به  عنوان گام چهارم طرح تحول نظام 
سالمت ، مطرح گردید و بر مبنای آن بسته های تحول و 
نوآوری در آموزش پزشکی تدوین و اجرا شد.در این راستا 
ارتقای  آمایش سرزمینی، مأموریتگرایی، تمرکززدایی و 
توانمندی دانشگاهها، شناسایی ظرفیتهای بومی و منطقه 
ای و بهره مندی از این ظرفیتها در آموزش علوم پزشکی 
آموزش  در  نوآوری  و  تحول  محورهای  مهمترین  از  یکی 
پزشکی می باشد)3(. باتوجه به اینکه نظام آموزش عالی 

سالمت در ایران به واسطه ادغام در نظام ارایه خدمات   ؛ 
ساختار منحصر به فردی دارد و ظهور فناوری های جدید 
و پیشرفته ؛ شرایط بخش آموزش پزشکی را دو چندان 
باید در پی  بنابراین دانشگاهها  پیچیده نموده است)4(. 
آن باشند تا برنامه ریزی های مناسبی برای دستیابی به 
جایگاههای باالتر و افزایش سطح کیفی فعالیت های خو 
د طرح ریزی نمایند)5(. لذا ایفای بسیاری از رسالت های 
امروزی دانشگاهها در قبال جامعه فقط با تکیه بر استقالل 

و ازادی علمی شدنی خواهد بود)6(.
و  استقالل  افزایش  با  امروز  دنیای  در  همچنین 
قدرت دانشگاهها انتظار می رود آنها در قبال کارکردها و 

اعمالشان مسولیت بیشتری را تقبل نمایند)5( .
اثربخشی  و  آموزش  کیفیت  افزایش  ترتیب  بدین 
از  یکی  و  داشته  ویژه ای  اهمیت  عالی  آموزش  نظام های 
مهم ترین راه های رسیدن به این مهم، بهره مندی نظام های 
آموزش عالی از مقوله ای به نام استقالل است. ماهیت و 
نوآوری است،  و  نقادی  رهایی بخشی،  که  دانش  سرشت 

آزادی و خودمختاری نهادهای علمی را طلب می کند)1(.
 بنا به عقیده سالمی حکمرانی مطلوب ، موجب تقویت 
بینش استراتژیک ؛نوآوری و انعطاف پذیری  میگردد و اجازه 
میدهد که موسسات بدون حا کمیت قوانین بوروکراتیک در 

مورد منابع خود تصمیم گیری و مدیریت نمایند)5(.
ازآنجاییکه حقیقت استقالل مؤسسات آموزش عالی 
، به ندرت ساختاری دقیق برای یک طرح منطقی است. 
همچنین، این استقالل یک فرهنگ خاص، حق یا قدرت 
است، به طوری که ویژگی های استقالل دانشگاه های یک 
کشور را نمی توان برای کشور دیگر در نظر گرفت )7(. از 
این رو استقالل دانشگاهی به درجه باالیی از خودتنظیمی 
و استقالل مدیریتی اشاره دارد)8( و دانشگاهی مستقل به 
شمار می آید که بتواند با استفاده از اساسنامه داخلی خود 
بخش گسترده ای از تصمیمات را در زمینه هدف گذاری و 
درسی  برنامه های  پژوهش،  آموزش،  اولویت ها،  تعیین 
مصارف  به  منابع  تخصیص  و  جذب  مدارک،  اعتبار  و 
همچنین  و  کارکنان  و  علمی  هیأت  استخدام  مختلف، 
گزینش دانشجو اتخاذ کند)6( .از این رو اهمیت موضوع 
استقالل دانشگاه به حدی است که وینچ1 )2006( یادآور 
دارد:  وجود  مهم  مسئله  دو  آموزش  فلسفه  در   می شود 
و  آموزشی  هدف  یک  منزله  به  استقالل  گسترش   -1
نظریه  به  سیاستگذاران  انتقادی.  تفکر  قدرت  کاربرد   -2
اصالحات استقالل به عنوان یک راننده مهم در نوسازی 

1. Winch

میترا شعبانی و همکاران
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بهبود   ، دانشگاه، تمایل دارند و مؤسسات آموزش عالی 
اولویت در نظر  به عنوان یک  را  بیشتر استقالل دانشگاه 
گرفته اند )9(. از دیدگاه اوکوروسای1 )2012( به دلیل اینکه 
دانشگاهها  مسئول حفظ و انتقال فرهنگ، ایجاد دانش 
ظرفیت ها  توسعه  تحقیقات،  و  مطالعه  طریق  از  جدید 
برای قضاوت انتقادی و مستقل می باشند، استقالل برای 

عملکرد صحیح دانشگاه ها ضروری است)10(. 
دولتها  که  است  شدن  روشن  حال  در  نیز  نکته  این 
دانشگاه   هر  فعالیتهای  نحوه  باره  در  حکمران  بهترین 
جوامع  پیچیده  بسیار  مدیریت  ندارد  امکان  نیستند. 
دانشگاهی را کارمندان دولت به طور اثربخش از راه دور 
وا گذار  مؤسسات  خود  به  باید  وظیفه  این  و  دهند  انجام 
شود)7(.بنابراین توجه به استقالل و آزادی علمی زیربنای 
استقرار نظام های پاسخگویی و یک ضرورت مهم در همه 

جوامع توسعه یافته می باشد)11، 12( .
ابعاد  گردید؛  مشخص  پژوهشی  متون  مرور  از   پس 
از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی  استقالل دانشگاهی 
استقالل  علمی،  آزادی  اولویت،  ترتیب  به  نوشیروانی 
استقالل  و  سازمانی  استقالل  مالی،  استقالل  حقیقی، 
دانشگاهی  استقالل  ابعاد  همچنین  می باشد.  کارکنان 
ترتیب  به  بابل  از دیدگاه خبرگان دانشگاه علوم پزشکی 
استقالل  حقیقی،  استقالل  مالی،  استقالل  اولویت، 
سازمانی، آزادی علمی و استقالل کارکنان می باشد)13(. 
مطالعه دیگر حا کی از آن است که ؛ استقالل دانشگاهی 
استقالل  سازمانی،  استقالل  اصلی  بعد  چهار  دارای 
می باشدو  استخدامی  استقالل  و  علمی  استقالل  مالی، 
سیاسی،  تفکر  حا کمیت  کشورها،  سیاسی  فرآیندهای 
محدودیت های  دولتی،  تصمیم گیری  متمرکز  سیستم 
حزبی  یا  جناحی  خاص  تعصبات  استخدامی،  و  مالی 

1. Okorosaye

دانشگاهی  استقالل  تحقق  مسیر  در  موانع  مهم ترین  از 
است که در بروز تمامی این موارد، دولت ها نقش اساسی 

را ایفا می نمایند)9(. 
نشان  خود  پژوهش  در   ،)1395( همکاران  و  میالنی 
دادند که؛ دانشگاه از نظر استقالل دانشگاهی و پاسخگویی 
کیفیت  تضمین  ازنظر  ولی  نیست  مطلوبی  وضعیت  در 
استقالل  بین  معنی داری  ارتباط  و  است  متوسط  حد  در 
با  علمی(  و  انسانی  نیروی  مالی،  )سازمانی،  دانشگاهی 
تا  می تواند  و  دارد  وجود  کیفیت  تضمین  و  پاسخگوی 
نیز  پیش بینی کند)14(.؛ اسدی )1395(،  را  حدودی آن 
و  نیرو  تامین  در  استقالل  بین  که؛  رسید  نتیجه  این  به 
رابطه  تایمز  رتبه بندی  در  اروپایی  دانشگاه های  بهترین 
مثبت و معناداری وجود دارد. و استقالل مالی، استقالل 
مناسبی  کننده  بینی  پیش  علمی  استقالل  و  نیرو  تامین 
از  و  هستند)15(   اروپایی  دانشگاه های  بندی  رتبه  برای 
آنجاییکه ماوریت اصلی دانشگاههای علوم پزشکی نه تنها 
انتقال مفاهیم و انجام پژوهشهای بنیادی می باشد بلکه 
فارغ التحصیالن این دانشگاهها به لحاظ وظایف خطیری 
که دارند باید از دانش خویش در کنار پزوهشهای بنیادی 
بدلیل  و  بپردازند  نیازهای جامعه  به  به پاسخگویی   )16(
تغییرات در جامعه و نقش پاسخگویی دانشگاههای علوم 
پزشکی الزم است استقالل دانشگاهی و آزادی علمی به 

دانشگاهها اعطا گردد.
دربررسی مطالعات دیگر مشخص شد دولت و مقررات 
ساختاری  ابعاد  از  خودحکمرانی  و  بازار  و  رقابت  آن، 
استقالل دانشگاهی و استقالل سازمانی، استقالل مالی، 
کارکردی  ابعاد  از  حقیقی  استقالل  و  کارکنان  استقالل 
دخالت  ؛  همچنین  می باشند)17(  دانشگاهی  استقالل 
استقالل  گانه  هفت  های  حیطه   در  دولت  توجه  قابل 
 -1 عبارتنداز:  بیشتر  به  کمتر  از  ترتیب  به  دانشگاهی 

شناسایی ابعاد استقالل دانشگاهی در راستای سیاست های تحول و نوآوری...
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 -3 تدریس،  و  درسی  برنامه   -2 انتشار،  و  تحقیق  حیطه 
استانداردهای علمی، 4- امور کارکنان، 5- امور حکمرانی، 
زیاد  خیلی  دانشجویان  امور   -7 مالی،  و  اداری  امور   -6
شد  مشخص  دیگر  پژوهش  مرور  در  و  شد)18(  ارزیابی 
به  ارزیابی؛ مشکالت مربوط  بین سه حیطه مورد  از  که؛ 
استقالل مالی و اداری دانشگاه بیشترین میانگین و سپس 
ترتیب در  به  آزادای علمی  و  المللی  بین  ارتباطات  تأثیر 

مراتب بعدی قرار دارند)11(. 
که؛  داد  نشان  خود    مطالعه  در   ،)2017( ردینگ1 
چهار  اساس  بر  دانشگاهی  استقالل  وضعیت  تشخیص 
معیار 1- استقالل استراتژیک: توانایی تعیین این که کدام 
به  توانایی  می شوند،   انجام  اهدافی  چه  برای  فعالیت ها 
به عنوان یک  و مادی خاص  انسانی  منابع  آوردن  دست 
با  آن ها  روابط  ماهیت  تعیین  توانایی  متمایز،  سازمان 
دیگر سازمان ها و کنشگران اجتماعی، به ویژه دولت.2- 
قابلیت های   -4 دانشجو.  جذب  کارکنان3-  استخدام 

مدیریتی، صورت میگیرد)19( . 
دانشگاه ها،  در  استقالل  تاریخی  توسعه  به  نگاهی  با 
وضعیت  که  شد   مشخص  دولتی،  دانشگاه های  ویژه  به 
فقط  دولتی،  دانشگاه های  برخی  به  شده  اعطا  استقالل 
نشان دهنده بخشی از استقاللی است که این دانشگاه ها 
شورای  دولت،  ؛  همچنین  کنند؛  استفاده  می توانند 
ملی آموزش عالی، و دانشگاه ها محتوا و کیفیت آموزش 
دانشگاهی را تعیین می کنند. و در بررسی های انجام شده 
محتوا  تعیین  در  کمی،  نهادی  استقالل  که  دادند  نشان 
و   دارد؛   وجود  اوگاندا،  در  دانشگاهی  آموزش  کیفیت  و 
در  نهادی  استقالل  میزان  تنش ها  و  بحران ها  با  مواجهه 
دانشگاه را افزایش می دهد و این تنش ها به واسطه ماهیت 
تعامالت بین حوزه سنتی علمی و ساختار اجرایی درون 

1. Redding

این نهادها ظاهر می شود )20، 21(
دادند  نشان  خود   پژوهش  در  مارتین،  و  وارگینز 
سوی  به  حرکت  از  پس  اندونزی  کشور  دانشگاه های  که 
در  ویژه  به  کیفیت  ارتقای  به  دانشگاهی،  استقالل 
برنامه های درسی و شیوه پذیرش دانشجو دست یافته اند و 
این امر موجب ارتقای کیفیت علمی و کسب دستاوردهای 
جدید از جمله ارتقای جایگاه دانشگاه های کشور اندونزی 
است)22(.  شده  المللی  بین  بندی  رتبه  نظام های  در 
استقالل  که  دادند  نشان  دیگر  مطالعات  راستا  این  در 
دانشگاه رابطه مستقیمی با استفاده کارآمد منابع مالی ؛ 
و  رتبه های ملی  ارتقا دانشگاهها در  و  کیفیت تحقیقات 
بین المللی دارد )5، 23( و دانشگاهها نا گزیر به برقراری 
  )24 باشند)22،  می  دانشگاهها  بندی  رتبه  جهت  روابط 
بنابراین میان استقالل دانشگاه و رتبه بندی دانشگاهها 
رابطه مستقیمی وجود دارد و به هر میزان که دانشگاهها 
از استقالل برخوردار باشند به همان نسبت از رتبه های 

بهتری برخوردار میشوند .
گرفته  صورت  پژوهشهای  بررسی  از   پس  درنهایت 
ا کثر تحقیقات انجام  محقق به این نکته دست یافت که 
های  مولفه  بررسی  منظور  به  و  کمی  رویکرد  با  شده 
تحقیق  آنچه  و  است  گرفته  صورت  دانشگاه  استقالل 
حاضر را متمایز می سازد رویکرد آمیخته در پژوهش فوق 
بر استقالل مالی ؛ سازمانی؛  میباشد و پژوهشگر عالوه 
به  محلی  و  ملی  روابط  در  استقالل  و  پژوهشی  علمی؛ 
در  استقالل  و  سیاستگذاری  در  استقالل  های  مولفه 

فناوری دست یافت  
به  توجه  با  و  شده  ارائه  مطالب  به  توجه  با  بنابراین 
اعتالی  بر  تأکید  سالمت،  عرصه  در  کشور  مهم  نیازهای 
هزاره  دانشگاههای  عرصه  به  ورود  و  دانشگاهها  جایگاه 
سوم، تحقق آموزش پاسخگو و عد الت محور، بهره مندی 

میترا شعبانی و همکاران
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از فناوریهای نوین و توجه به تمرکز زدایی در نظام آموزش 
ابعاد  شناسایی   حاضر،  پژوهش  از  هدف   ، سالمت  عالی 
استقالل دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری 

در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران می باشد.

روش پژوهش
با  که  است  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر   پژوهش 
انجام  ا کتشافی  طرح  با  کمی(  و  ) کیفی  آمیخته  رویکرد 
پیمایشی  نوع  از  توصیفی  روش  از  کمی  بخش  در  شد. 
گروه  دو  از  حاضر  مطالعه  آماری  جامعه  شد.  استفاده 
تشکیل شد: 1- بخش کیفی: اساتید دانشگاه های علوم 
پژوهش  موضوع  زمینه  در  که  مازندران  استان  پزشکی 
شناسایی  مورد  آنان  از  نفر   20 تعداد  به  هستند  خبره 
قرار گرفته و از نظرات آنان استفاده شد. 2- بخش کمی: 
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه   علمی  هیات  اعضای  کلیه 

مازندران به تعداد 434 نفر تشکیل می دهند. در بخش 
کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر 
بر  کمی،  بخش  در  و  نفر   10 تعداد  اشباع  قانون  گرفتن 
اساس فرمول کوکران تعداد 204 نفر با روش نمونه گیری 
نمونه  به عنوان  مرتبه علمی  براساس  تصادفی طبقه ای 
مطالعه  به  ورود  معیار  همچنین  شدند  انتخاب  آماری 
تمایل اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان 
مازندران  جهت شرکت در مطالعه با سابقه کار مدیریتی 
و  مربی  علمی  مرتبه  حداقل  داشتن  و  سال   5 حداقل 
شرکت  و  بود  مرتبط  آموزشی  تحصیلی  رشته   ترجیحا 
کنندگان در مطالعه هر زمانی که مایل به ادامه حضور در 

مطالعه نبودند از مطالعه خارج شدند )جدول 1(.

ابزار  دو  از  کیفی  بخش  در  داده ها،  جمع  آوری  جهت 
فیش و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. فرآیند 
مصاحبه،  جلسه  هر  در  که  بود  ترتیب  این  به  مصاحبه 
مصاحبه شوندگان با اهداف مصاحبه آشنا شدند. میانگین 
زمان هر مصاحبه 30 دقیقه و نکات کلیدی هر مصاحبه 
منظور  به  شد.  برداری  یادداشت  مصاحبه گر  توسط 
تمامی  اطالعات،  ارایه  در  مصاحبه  نحوه  تاثیر  کاهش 
مصاحبه ها توسط شخص پژوهشگر انجام پذیرفت. پس از 

جدول 1- تعداد جامعه و نمونه آماری براساس مرتبه علمی

جمعاستاددانشیاراستادیارمربیسمت

312867443434جامعه

151343520204نمونه

0/0710/660/170/0991نسبت

شناسایی ابعاد از طریق مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با 
متخصصان، پرسش نامه اولیه تهیه و طی سه مرحله تعدیل 
و اصالحات الزم در آن به عمل آمد. از طریق این پرسش-
نامه ابعاد و شاخص ها مورد بررسی، اصالح و تایید نهایی 
قرار گرفتند. نتیجه بخش کیفی، تولید پرسش نامه  خبرگان 
و  »ساختاری  بعد    2 و  سوال   75 با  دانشگاهی  استقالل 
محقق  پرسش نامه  از  کمی  بخش  در  است.  محتوایی« 
 . شد  طراحی  سوال   75 با  دانشگاهی  استقالل  ساخته 

شناسایی ابعاد استقالل دانشگاهی در راستای سیاست های تحول و نوآوری...
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پرسشنامه شامل دو بخش می باشد که بخش اول شامل 
مشخصات دموگرافیک بود که از میان 204 نفرنمونه ، ا کثر 
شرکت کنندگان مرد )65%( و )79%( متاهل و 14% از شرکت 
کنندگان کمتر از 45 سال 55% بین 55-45 سال و 31% باالی 
55 سال سن داشتند و بخش دوم شامل 2 بعد »ساختاری 
و محتوایی« و 7 مولفه )استقالل سازمانی، استقالل مالی، 
استقالل سیاستگذاری، استقالل در روابط ملی و محلی، 
استقالل علمی- آموزشی، استقالل پژوهشی و استقالل 
فناوری( استفاده شد که این پرسش نامه در طیف 5 گزینه-
زیاد(   و خیلی  زیاد  کم، متوسط،  کم،  لیکرت )خیلی  ای 

می شود.  نمره گذاری   5 تا   1 از  ترتیب  به  و  شده  طراحی 
متخصصان  تایید  به  ابزارها  محتوایی  و  صوری  روایی 
رسید و روایی همگرا آن نیز با استفاده از ضرایب میانگین 
 AVE محاسبه شد که مقادیر )AVE( واریانس استخراجی
برای کلیه مؤلفه ها بزرگتر از 0/5 هستند، بنابراین پرسش-
جهت  همچنین  است.  برخوردار  همگرا  روایی  از  نامه 
سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده 
شد که برای تمام مؤلفه ها، مقادیر باالی 0/7 محاسبه شد 

که مورد تایید است )جدول 2(. 

جدول 2- روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده ها

پایایی تركیبیآلفای كرونباخAVEكد متغیرمتغیرهای پنهانردیف

AA0/6680/9540/960استقالل سازمانی1

AB0/6350/9480/954استقالل مالی2

AC0/5710/9310/941استقالل سیاستگذاری3

AD0/6230/9120/929استقالل در روابط ملی و محلی4

AE0/6700/9510/957استقالل علمی- آموزشی5

AF0/6400/9180/934استقالل پژوهشی6

AG0/8040/9390/953استقالل فناوری7

تحلیل  آزمون های  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  جهت 
از  استفاده  با  تاییدی  عاملی  تحلیل  و  ا کتشافی  عاملی 

نرم فزار های SPSS21 استفاده شده است.

یافته  های پژوهش
سؤال یک: ابعاد استقالل دانشگاهی در دانشگاه های 

علوم پزشکی استان مازندران كدامند؟

برای  داده ها  الزم  شرایط  و  کفایت  تشخیص  برای 
کایزر-مایر- تناسب  آزمون های  از  عاملی،  تحلیل  اجرای 
الکین1 و بارتلت2 استفاده شد که نتایج در جدول 3 ارائه 

شده است.

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2.	 Bartlett’s	Test

میترا شعبانی و همکاران
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Bartlett و KMO جدول 3- نتایج آزمون

درصد واریانس تبیین شدهنتیجه آزمونآماره KMO و Bartlettابعاد

ساختاری
KMO =0/943

sig=0/000
78/401 %تأیید کفایت و همبستگی داده ها

محتوایی
KMO =0/909

sig=0/000
83/179 %تأیید کفایت و همبستگی داده ها

برای   KMO آماره  مقدار  چون   ،3 جدول  مطابق 
نتیجه  همچنین  شد.  محاسبه   0/7 از  بیش تر  بعد  دو  هر 
آزمون Bartlett نشان داده که سطح معناداری برای همه 
متغیرها Sig>0/05 محاسبه شده است، لذا داده ها کفایت 
و همبستگی الزم جهت اجرای تحلیل عاملی ا کتشافی را 
نشان  آخر  ستون  در  شده  تبیین  واریانس  درصد  دارند. 

می دهد که در بعد ساختاری 78/401 % و در بعد محتوایی 
83/179 % از تغییرات سؤاالت توسط مؤلفه های استخراج 
ادامه در جدول های 4 و 5  تبیین هستند. در  قابل  شده 
بررسی تحلیل عاملی ا کتشافی و تعیین میزان بار عاملی 

هر یک از ابعاد و مؤلفه های آن انجام شد.

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل عاملی ا كتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای مؤلفه های بعد ساختاری

شماره
كد 

سؤال
گویه ها 

نسبت 
اشترا ک

بار 
عاملی 

اول

بار 
عاملی 

دوم

بار 
عاملی 

سوم

بار 
عاملی 
چهارم

1AA10/7580/1930/2800/2530/640تنظیم ساختارها و قوانین دانشگاه

2AA20/8240/1750/3060/2300/672انتخاب اعضای هیات علمی از خارج دانشگاه

3AA30/7300/1990/1470/2160/737انتخاب مدیر اجرائی

4AA40/8000/2150/3640/2500/636ارزیابی اساتید و کارکنان

5AA50/7870/3170/0330/2340/776تعیین اهداف و برنامه های توسعه دانشگاه

6AA60/7200/1050/2620/2280/696بازنگری ساختار و تشکیالت اداری

7AA70/8520/4460/1980/2180/665انتخاب مکانیسم ها ی تضمین کیفیت

8AA80/8300/4730/2350/2280/586فضا و تجهیزات آموزشی

9AA90/8030/2520/1460/2180/652ایجاد رشته های کارآفرین

10AA100/8260/4320/1810/2400/591ارائه انواع خدمات اجتماعی

11AA110/8340/3040/1390/1350/582کاهش یا توسعه تشکیالت سازمانی

12AA120/8180/1660/1060/2660/563تدوین معیارها ی ارزیابی برنامه های اداری

13AB10/026-0/8100/2060/7640/195تعیین شهریه ها

14AB20/8580/2400/8030/1290/138در  استقراض پول از بانک ها

15AB30/7440/2030/7290/0820/231تخصیص کمک های مالی به دانشجویان

شناسایی ابعاد استقالل دانشگاهی در راستای سیاست های تحول و نوآوری...
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16AB40/7280/2970/7160/1330/120تصمیم گیری آزادانه در امور مالی داخلی

17AB50/8790/1860/8320/1740/115وابسته نبودن به بودجه صرفًا دولتی

18AB60/7670/3150/6690/2080/196مالکیت بر ساختمان ها و امال ک

19
AB7

مشارکت های  از  حاصل  مالی  منابع  جذب 
مردمی

0/8500/2500/8050/2480/078

20AB80/8420/1730/7610/0990/295نگهداری درآمد حاصل از شهریه دانشجویان

21AB90/8450/1990/7770/1170/269نگهداری درآمد مازاد

22AB100/7800/2200/7710/2260/161تخصیص شهریه ها برای دانشجویان داخلی

23AB110/8660/2320/8140/1510/199تخصیص شهریه ها برای دانشجویان خارجی

24AB120/7150/2510/5200/2380/436توزیع بودجه دانشگاهی

25AC10/7490/7270/1640/2390/226مدیریت منابع انسانی

26AC20/7370/7150/1220/1840/117استخدام کارکنان و اساتید

27AC30/7020/6990/1690/0990/115حقوق و مزایای کارکنان و اساتید

28AC40/7180/6310/2460/1840/248برگزاری آزمون های استخدامی

29AC50/6840/5040/0140/1380/399عزل کارکنان و اساتید

30AC60/7220/5410/1190/0160/303تصمیم گیری بر رویه های ارتقاء کارکنان و اساتید

31AC70/0130/0810/430-0/7530/524خاتمه دادن به خدمت اساتید.

32AC80/7160/5060/1340/0880/218نظارت بر شورای دانشگاه

33AC90/6710/5510/0290/0230/372نظارت بر انجمن های دانشجویی

34AC100/7980/7820/1020/0580/255تعیین استانداردهای علمی ورود دانشجویان

35AC110/8810/8350/2220/1380/153تعیین  سیاست ها و رویه های سازمانی

36AC120/7400/7550/0340/1450/191تعیین استانداردهای فارغ التحصیلی

37AD10/7300/2720/1210/7270/205دستیابی به استانداردهای ملی

38AD20/7900/2010/0720/7440/220ارتباط با صنایع و دستگاه های اجرایی

39AD30/8560/1750/2030/8310/176عضویت در مجامع و اتحادیه های ملی

40AD40/8490/2610/1370/7080/212اعطای بورسیه تحصیلی داخلی و خارجی

41AD50/9210/1890/1610/7380/214ارتباط با پارک های علم و فناوری

42AD60/7950/2920/0800/5590/217ثبات برنامه های ملی بعد از تغییرات مدیریتی

43AD70/7880/1940/1820/6800/297تنظیم روش ها و سیاست های ملی

44AD80/6310/2200/0790/5440/393ارتباط با شوراها و مرا کز آموزش عالی ملی

بار عاملی اول : استقالل در سیاستگذاری
بار عاملی دوم: استقالل مالی

بار عاملی سوم: استقالل در روابط ملی و محلی
بار عاملی چهارم : استقالل سازمانی

میترا شعبانی و همکاران
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براساس نتایج حاصل از جدول 4 مشخص شد که؛ بعد 
ساختاری دارای چهار مؤلفه )استقالل سازمانی، استقالل 
مالی، استقالل مدیریتی، استقالل در روابط ملی( است. 
بیش ترین بار عاملی 0/835 مربوط به سؤال 35 و کم ترین 
بار عاملی 0/504 مربوط به سؤال 29 می باشد.بار عاملی 
که  است  سیاستگذاری(  )استقالل  مؤلفه   به  مربوط  اول 
شامل سؤال های 25 تا 36 می باشد، در این مؤلفه بیش-
ترین بار عاملی 0/835 به سؤال 35 و کم ترین بار عاملی 
0/504 به سؤال 29 مربوط می شود. بار عاملی دوم مربوط 
به مؤلفه )استقالل مالی( است که شامل سؤال های 13 تا 

24 می باشد، در این مؤلفه بیش ترین بار عاملی 0/832 به 
سؤال 17 و کم ترین بار عاملی 0/820 به سؤال 24 مربوط 
در  )استقالل  مؤلفه  به  مربوط  سوم  عاملی  بار  می شود. 
روابط ملی و محلی( است که شامل سؤال های 37 تا 44 
به   0/831 عاملی  بار  بیش ترین  مؤلفه  این  در  می باشد، 
سؤال 39 و کم ترین بار عاملی 0/544 به سؤال 44 مربوط 
)استقالل  مؤلفه  به  مربوط  چهارم  عاملی  بار  می شود. 
سازمانی( است که شامل سؤال های 1 تا 12 می باشد، در 
این مؤلفه بیش ترین بار عاملی 0/776 به سؤال 5 و کم ترین 

بار عاملی 0/563 به سؤال 12 مربوط می شود.

جدول 5- نتایج آزمون تحلیل عاملی ا كتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای مؤلفه های بعد محتوایی

 کدشماره
 نسبتگویه هاسؤال

اشترا ک

 بار
 عاملی

اول

 بار
 عاملی
دوم

 بار
 عاملی
سوم

1AE10/7400/6580/3320/182طراحی و ارائه مواد درسی

2AE20/8850/8080/2540/140برنامه آموزشی دانشگاه

3AE30/8940/8090/1960/235پذیرش دانشجویان

4AE40/9050/8390/1970/229تنوع بخشی به شیوه های پذیرش دانشجو

5AE50/9200/8370/2180/182انتشار نتایج بدست آمده از فعالیت های علمی

6AE60/8440/8070/1260/177آزادی علمی برای اساتید در تدریس

7AE7 نگرش های از  علمی  فعالیت های  تأثیرپذیری  عدم 
سیاسی

0/8720/8310/2120/166

8AE80/8340/8420/1510/147عرضه مدرک تحصیلی

9AE90/7010/6680/1120/213انتخاب زبان آموزش

10AE100/8620/8540/1500/177محتوای برنامه های سطوح مختلف

11AE110/7460/7150/1750/211تدوین و ارائه برنامه های اموزشی

12AE120/5360/4280/3130/126معرفی رشته های تحصیلی جدید در دانشگاه

13AE130/5550/4540/2250/175حذف برخی از رشته های تحصیلی نامرتبط

14AE140/5290/4140/1240/219استقالل در روش های تدریس

15AF10/5540/1010/4520/177آزادی در انتشار نتایج حاصل از فعالیت های پژوهشی

16AF20/8590/2090/7910/187تعیین اولویت های پژوهشی

17AF30/5410/1440/4430/200تصویب انتشارات دانشگاه

شناسایی ابعاد استقالل دانشگاهی در راستای سیاست های تحول و نوآوری...
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18AF40/8540/3210/7300/213انتخاب موضوعات پژوهشی

19AF50/7630/2720/7350/129تصویب دوره ها و برنامه های پژوهشی

20AF60/7780/2700/6960/269چگونگی پژوهش در دانشگاه

21AF70/5840/3070/4610/191همکاری های پژوهشی با دانشگاه های دیگر

22AF80/8920/1690/8870/131آزادی های الزم در نگارش و ارائه آثار پژوهشی

23AF90/9230/1320/8970/103ارائه آموزش پژوهش محور 

24AF100/9200/1640/8750/110تجاری سازی تولیدات پژوهشی

25AF110/8650/1490/8350/109انجام سیاست گذاری های پژوهشی

26AG1 و اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  تدریس  روش های 
ارتباطات

0/5980/1610/2190/476

27AG2 به اساتید ICT و IT آموزش کاربری فن آوری های نوین
و کارکنان

0/7880/2300/3320/769

28AG30/8070/2380/1140/806برگزاری سمینارهای الکترونیکی

29AG40/7780/1760/1630/806ارائه محتوا به صورت برخط )آنالین

30AG5 0/8540/1220/1870/870دسترسی اساتید به کامپیوترهای شخصی در دانشگاه

31AG60/8550/1400/1710/865استفاده از فناوری های نوین آموزشی

بار عاملی اول : استقالل علمی-آموزشی
بار عاملی دوم: استقالل پژوهشی
بار عاملی سوم : استقالل فناوری

که؛  شد  مشخص   5 جدول  از  حاصل  نتایج  براساس 
بعد محتوایی دارای سه مؤلفه )استقالل علمی- آموزشی، 
استقالل پژوهشی، استقالل فناوری( است که از مجموعه 
 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12( شماره های  به  سؤال  سؤاالت، 7 
21 و 26(   با توجه به پایین بودن مقدار نسبت اشترا ک و 
همچنین پایین بودن بار عاملی از مجموعه سؤاالت حذف 
به سؤال 23  عاملی 0/897 مربوط  بار  بیش ترین  می شود. 
می باشد.  سؤال 1  به  مربوط  عاملی 0/658  بار  کم ترین  و 
بارعاملی اول مربوط به مؤلفه )استقالل علمی- آموزشی( 
است که شامل سؤال های 1 تا 11 می باشد، در این مؤلفه 
بیش ترین بارعاملی 0/854 به سؤال 10 و کم ترین بار عاملی 
مربوط  دوم  بارعاملی  مربوط می شود.  به سؤال 1   0/658
سؤال های  شامل  که  است  پژوهشی(  )استقالل  مؤلفه  به 

16 و 18 تا 20 و 22 تا 25 می باشد، در این مؤلفه بیش ترین 
بارعاملی 0/897 به سؤال 23 و کم ترین بار عاملی 0/696 به 
سؤال 20 مربوط می شود. بارعاملی سوم مربوط به مؤلفه 
 31 تا   27 سؤال های  شامل  که  است  فناوری(  )استقالل 
می باشد، در این مؤلفه بیش ترین بارعاملی 0/870 به سؤال 
30 و کم ترین بارعاملی 0/769 به سؤال 27 مربوط می شود.

داد  نشان  ا کتشافی  عاملی  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
»ساختاری  بعد  دو  دارای  دانشگاهی  استقالل  متغیر  که 
مؤلفه  چهار  دارای  ساختاری  بعد  است.  محتوایی«   و 
مدیریتی،  استقالل  مالی،  استقالل  سازمانی،  )استقالل 
استقالل در روابط ملی( و بعد محتوایی دارای سه مؤلفه 
)استقالل علمی- آموزشی، استقالل پژوهشی، استقالل 

فناوری( می باشد.

میترا شعبانی و همکاران



2 
ره

ما
 ش

 -
 28

ره 
دو

 -
13

98
ن 

ستا
تاب

2 
ره

ما
 ش

 -
 28

ره 
دو

 -
13

98
ن 

ستا
تاب

34

در  دانشگاهی  استقالل  ابعاد  رتبه بندی  دو:  سؤال 

دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران چگونه است؟

ابعاد استقالل دانشگاهی بر حسب میزان  رتبه بندی 
بار عاملی هر یک از ابعاد به شرح جدول 6 می باشد.

جدول 6-رتبه بندی ابعاد استقالل دانشگاهی بر حسب میزان بار عاملی

رتبهبار عاملیمؤلفه هارتبهبار عاملیابعاد

0/9901ساختاری

0/9264استقالل سازمانی

0/9422استقالل مالی

0/9501استقالل سیاستگذاری

0/9283استقالل در روابط ملی محلی

0/9612محتوایی

0/9361استقالل علمی- آموزشی

0/8752استقالل پژوهشی

0/7333استقالل فناوری

استقالل  مؤلفه های  و  ابعاد  همه   ،6 جدول  مطابق 
لذا  می باشند،   0/7 از  باالتر  بارعاملی  دارای  دانشگاهی 
تأیید  دانشگاهی  استقالل  بر  مؤلفه ها  و  ابعاد  همه  تأثیر 
تأثیر  دارای  بارعاملی 0/990  با  ساختاری  بعد  می گردد. 
بیش تر و بعد محتوایی با بارعاملی 0/961 دارای تأثیر کم-
با  مدیریتی  استقالل  مؤلفه   ساختاری،  بعد  در  است.  تر 
و مؤلفه استقالل  تأثیر  بیش ترین  بارعاملی 0/950 دارای 
سازمانی با بارعاملی 0/926 دارای کم ترین تأثیر است. در 
بعد محتوایی، مؤلفه استقالل علمی- آموزشی با بارعاملی 
0/936 دارای بیش ترین تأثیر و مؤلفه استقالل فناوری با 

بارعاملی 0/733 دارای کم ترین تأثیر است.

بحث
دانشگاهها  کارکردی  و  ساختی  الزامات  از  استقالل 
ایجاب    ، دانش  تخصصی  پیچیدگی  زیرا   ، باشد  می 
اعطاء  با  عمومًا  باشند.  مستقل  دانشگاه ها  که  می کند 
تفویض  می یابد.  افزایش  پذیری  مسؤولیت  استقالل، 

افراد  انفعال  و  انزوا  اختیارات،  و  مسؤولیت ها  نکردن 
کاهش  را  آنها  پاسخگویی  و  دارد  پی  در  را  سازمان ها  و 
می دهد. اعطاء استقالل به دانشگاه ها، سیاستی اصولی 
ایجاد ثبات  افزایش مسؤولیت پذیری، پاسخگویی و  برای 
تبدیل  و  دانشگاه  واقعی  استقالل  از  پاسداری  اما  است، 
نکردن آن به سازمانی متمرکز، به جای نظام آموزش عالی 
غیرمتمرکز، به آسانی صورت نمی پذیرد. از سویی دیگر 
عدم استقالل و پاسخگویی دانشگاه ها منجر به بی توجهی 
به کیفیت خدمات آنها و پیامدهایی چون افت تحصیلی، 
ضعف  و  کارآفرینی  عدم  مغزها،  فرار  علمی،  وابستگی 

تولید دانش خواهد شد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال 
راستای  در  دانشگاهی  استقالل  ابعاد  شناسایی  بررسی 
سیاستهای تحول و نوآوری در دانشگاه های علوم پزشکی 

استان مازندران هست.
نتایج این پژوهش نشان داد که؛ استقالل دانشگاهی 
دارای دو بعد »ساختاری و محتوایی« است. بعد ساختاری 
مالی،  استقالل  سازمانی،  )استقالل  مؤلفه  چهار  دارای 

شناسایی ابعاد استقالل دانشگاهی در راستای سیاست های تحول و نوآوری...
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استقالل سیاستگذاری، استقالل در روابط ملی و محلی( و 
بعد محتوایی دارای سه مؤلفه )استقالل علمی- آموزشی، 

استقالل پژوهشی، استقالل فناوری( است.
برنامه  و  در تحقیق حاضر استقالل در تعیین اهداف 
از مولفه  بار عاملی  های توسعه دانشگاه دارای بیشترین 
های استقالل سازمانی ، محاسبه گردید .داشتن استقالل 
نهادی در تعیین اهداف و برنامه ها موجب پاسخگو بودن 
دانشگاه در قبال جامعه و کلیه ذینفعا ن خود خواهد بود 
.همچنین اختیار تامین منابع مالی متنوع و وابسته نبودن 
به بودجه صرفا دولتی دارای بیشترین بار عاملی از مولفه 
های استقالل مالی محاسبه گردید و درتبیین آن میتوان 
دانشگاهها  باالی  رتبه  اصلی  عوامل  جمله  از  کرد  بیان 
، اختیار در تامین منابع مالی متنوع می باشدکه در این 
راستا آقین و همکاران به این نتیجه رسیدند که استقالل 
دانشگاه با استفاده کارآمد تر از منابع مالی همبسته است 
شیوه  دهد  ارتقا  را  دانشگاه  رتبه  میتواند  که  آنچه  و   )23(
نژاد در تحقیق  باشد . سبحانی  تامین مالی دانشگاه می 
خود نشان داد که تمرکز زدایی در موسسات آموزش عالی 
به  پیشرفت  ایرانی  و  اسالمی  الگوی  تحقق  بنیان  و  پایه 
دانشگاه نوآور و خالق می باشد )12( همچنین از بین گویه 
های استقالل در روابط ملی و محلی ، استقالل به منظور 
بیشترین  دارای  ملی  های  اتحادیه  و  مجامع  در  عضویت 
همبستگی می باشد . از آنجاییکه دانشگاهها باید برنامه 
های مناسبی برای دستیابی به جایگاه باالتر طراحی نمایند 
که در این راستا رشد و تعالی دانشگاهها در شاخص های 
ملی و بین المللی در سایه ارتباطات با مجامع و اتحادیه 

های ملی  موجبات این پیشرفت را فراهم می آورد.
 نتایج پژوهش خوارزمی نشان داد با توجه به افزایش 
و  رقابتی  مزیت  به  دستیابی  جهت  شهرها  میان  رقابت 
مدیریت  میان  موثر  ارتباط  ؛  دانشی  جامعه  به  تبدیل 

شهرها و دانشگاهها موجب ایجاد تحول و نوآوری و رسیدن 
به توسعه پایدار شهری میگردد)25( و ذا کر صالحی نشان 
داد که استقالل مالی ؛اداری؛ استقالل در ارتباطات ملی 
نتایج  همچنین   )26( دارند  متقابل  رابطه  المللی  بین  و 
نسل  دانشگاههای  که  داد  نشان  نیز  مهدی  رضا  تحقیق 
توسعه  بر  توجهی  قابل  تاثیر  پاسخگو(  )دانشگاه  چهارم 
ملی و منطقه ایی دارند که زمینه تحول و توسعه خود را 
این تحقیق  آورند.)27( مشارکت کنندگان در  فراهم می 
در پی تجربیات مدیریتی ؛ استقالل محلی و منطقه ای 
را از عوامل موثر و پاسخگویی دانشگاهها میدانستند که 
در سایر تحقیقات به استقالل در روابط محلی کمتر توجه 
تحقیقات  سالهای  به  آن  تبیین  در  میتوان  و  است  شده 
صورت گرفته اشاره نمود .چرا که امروزه نقش پاسخگویی 
اجتماعی دانشگاهها برجسته می باشد و استقالل محلی 

دانشگاهها این نقش را پر رنگ  می نماید .
همچنین از یکسو در این پژوهش اختیار در انتخاب 
محتوای برنامه های آموزشی سطوح مختلف ) کارشناسی 
مولفه  جمله  از   ) تخصصی  دکترای  و  ارشد  –کارشناسی 
هایی بود که دارای بیشترین بار عاملی در مولفه استقالل 
علمی-آموزش  محاسبه گردید . همانطور که دانشگاهها از 
استقالل آکادمیک برخوردار شوند به همان میزان نیز از 
رتبه بهتری در کیفیت برخوردار خواهند بود و با توجه به 
فناوری های نوین ، انتظارات ذینفعان  موسسات آموزش 
دانشگاهها  لذا  پذیرفته  صورت  اساسی  تغییرات  عالی 
نیاز به استقالل در انتخاب محتوای برنامه های آموزشی 
باشند.  پاسخگو  تغییرات  به  نسبت  تا  داشت  خواهند 
محور  پژوهش  آموزش  ارائه  در  استقالل  دیگر  سوی  از 
دارای بیشترین ارتباط با مولفه استقالل در پژوهش می 
باشد که میتوان تبیین نمود ، در نظام سالمت پیشگیری 
مقدم بر درمان می باشد لذا فعال شدن مرا کز تحقیقاتی 

میترا شعبانی و همکاران
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این  بودن  مختار  خود  و  پزشکی  علوم  دانشگاههای  در 
مرا کز در ارائه خدمات و جذب دانشجویان پژوهش محور  

ضروری به نظر میرسد 
 نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای آقامیرزایی محلی 
 ،)1397( خلیلی  و  ندوشن  غیاثی   ،)1397( همکاران  و 
همکاران  و  میالنی   ،)1396( همکاران  و  رودباری  آقاتبار 
 )1390( همکاران  و  کریمیان   ،)1395( اسدی   ،)1395(
و ردینگ )2017( که به متغیرهایی چون استقالل مالی، 
استقالل سازمانی، استقالل علمی، استقالل نیروی انسانی 
و استقالل مدیریتی اشاره کرده  اند، در یک راستا قرار دارد.

که  میدارند  اظهار  پور  عباس  و  زاده  ترک  ؛  اسدی 
استقالل علمی از نشانگر های مناسب جهت رتبه بندی 
وا گذاری  و  میشوند  محسوب  اروپایی  دانشگاههای 
اختیارات به دانشگاهها و آزادی علمی گروههای تخصصی 
 ،28 باشد)24،  می  دانشگاهها  نمودن  پاسخگو  راهبرد  ؛ 
29( که تحقیق حاضر با پژوهشهای فوق هم راستا می باشد 
و وجه تمایز آن با سایر تحقیقات در این است که محقق 
استقالل پژوهشی را در یک طبقه مجزا مورد بررسی قرار 
داد و همچنین مولفه استقالل در فناوری یافته ای بود که 
در تحقیقات دیگر به آن اشاره نشده بود و محقق در پی 

تجربیات مشارکت کنندگان به آن دست یافت.
استقالل در سیاستگذاری یافته ای بود که در مطالعات 
استقالل   ، کنندگان  مشارکت  نظر  از  و   نشد  دیده  دیگر 
های  مولفه  از  سازمانی  های  رویه  و  سیاستها  تعیین  در 
بیشترین  دارای  که  باشد  می  سیاستگذاری  در  استقالل 
کرد  بیان  میتوان  مطلب  این  درتبیین  است   عاملی  بار 
به  نسبت  پزشکی  علوم  دانشگاههای  وجودی  فلسفه  که 
جامعه  ، مبتنی بر انعطاف پذیری مسولین دانشگاه می 
باشد که بستر الزم جهت تحول و نوآوری را در دانشگاهها 
فراهم می آورند . از آنجایی که دانشگاههای علوم پزشکی 

نقش خطیر و ارزنده ای در قبال سالمت جامعه بر عهده 
سالمت  عالی  آموزش  نظام  در  سیاستگذاری  لذا  دارند 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جهت ارتقاء کیفیت 
های  رویه  و  سیاستها  تعیین   ، دانشگاهها  پاسخگویی  و 

سازمانی نقشی حیاتی دارند.
مورد  هم  کنار  در  ها  مولفه  تمام  حاضر  تحقیق  در 
مقایسه قرار گرفتند که این امر بستر ساز توسعه دانشگاهها 
و زمینه ایجاد تحول و نوآوری در موسسات آموزش عالی 

سالمت می باشد . 
که   است  این  پژوهش  یافته-های  دیگر  از  نهایت  در 
تأیید  دانشگاهی  استقالل  بر  مؤلفه ها  و  ابعاد  تأثیر همه 
محتوایی  بعد  و  بیش تر  تأثیر  دارای  ساختاری  بعد  شد. 
ساختاری،  بعد  در  همچنین  است.  کم تر  تأثیر  دارای 
تأثیر  بیش ترین  دارای  سیاستگذاری  استقالل  مؤلفه  
در  و  تأثیر  کم ترین  دارای  سازمانی  استقالل  مؤلفه  و 
دارای  آموزشی  علمی-  استقالل  مؤلفه  محتوایی،  بعد 
بیشترین تأثیر و مؤلفه استقالل فناوری دارای کم ترین 
تأثیر است. در تبیین این یافته که بعد ساختاری بیشترین 
تاثیر را در استقالل دانشگاهی دارد، می توان گفت که؛ 
بعد ساختاری شامل استقالل سازمانی، استقالل مالی، 
استقالل مدیریتی و استقالل در روابط ملی است که این 
مولفه ها در عملکرد دانشگاه نقش مهمی دارند. از طرفی 
تصمیم گیری  در  دانشگاه  توانایی  به  سازمانی  استقالل 
آزادانه در انتخاب اعضای هیات علمی از خارج دانشگاه، 
در روش های ارزیابی اساتید و کارکنان، در تعیین اهداف 
و برنامه های توسعه دانشگاه، در سازماندهی و بازنگری 
و  ساختارها  تنظیم  در  و  اداری  تشکیالت  و  ساختار 
اشاره  مالی  استقالل  همچنین   دارد.  دانشگاه  قوانین 
امور  در  آزادانه  تصمیم گیری  برای  دانشگاه  توانایی  به 
داخلی خود، مدیریت سرمایه های خود و تحقق اهداف 
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هزینه ها و درآمدهای مالی خود از جمله تعیین شهریه، 
استقالل  دارد.  مالی  سرمایه گذاری  و  مالی  استقراض 
تصمیم گیری  در  دانشگاه  توانایی  به  نیز  سیاستگذاری 
در  انسانی،  منابع  مدیریت  به  مربوط  امور  در  آزادانه 
استخدام کارکنان و اساتید، در حقوق و مزایای کارکنان 
استخدامی  آزمون های  برگزاری  همچنین  و  اساتید  و 
اشاره  نیز  و محلی  ملی  روابط  در  استقالل  و  دارد  اشاره 
ارتباط  در  آزادانه  تصمیم گیری  در  دانشگاه  توانایی  به 
بورسیه تحصیلی  اعطای  فناوری،در  و  علم  پارک های  با 
اتحادیه های  و  مجامع  در  عضویت  و  خارجی  و  داخلی 
و  مالی  سازمانی،  نظر  از  دانشگاه ها  ا گر  لذا  دارد.  ملی 
می توانند  بهتر  باشند،  داشته  استقالل  سیاستگذاری  
به  را  دانشجویان  از  دریافتی  شهریه های  و  بودجه ها 
قسمت های مختلف دانشگاه اختصاص دهند و همچنین 
در  امر  این  که  کنند  مدیریت  را  دانشگاه  می توانند  بهتر 

سرآمدی و تعالی دانشگاه نقش مهمی دارد. 

نتیجه گیری
نیازهای  نظام آموزش عالی سالمت به منظور تامین 
ملی و حضور در عرصه های منطقه ایی و جهانی نیازمند 
از  یکی   . باشد  می  نوآوری  و  تحول  مسیر  در  حرکت 
سالمت  عالی  آموزش  حوزه  در  که  مسائلی  مهمترین 
باید مورد توجه قرار گیرد ، مقوله تمرکز زدایی و ارتقای 

میرود  انتظار  امروزه   . باشد  می  دانشگاهها  توانمندی 
مسئولیت  و  پاسخگو  عملکردشان  قبال  در  دانشگاهها 
پذیر باشند و با توجه به اینکه مولفه های درون دانشگاهی 
عمدتا شامل فعالیتهای اصلی دانشگاهها می باشند الزم 
سالمت  عالی  آموزش  در  نوآوری  و  تحول  جهت  است 

اختیار اداره دانشگاهها به آنان وا گذار گردد.

پیشنهادات
با توجه به یافته های پژوهش حاضر ، مولفه  انتها  در 
از  سیاستگذاری  در  استقالل  و  فناوری  در  استقالل 
جمله مولفه هایی می باشند که در سایر تحقیقات به آنها 
اشاره ای نشده است لذا به نظر میرسد الزم است  سایر 
پژوهشگران  در این خصوص به تحقیق بیشتر بپردازند و 

موجبات گسترش دامنه استقالل فراهم آید

تشکر و قدردانی
در  متخصص  کنندگان  مشارکت  کلیه  از  بدینوسیله 
فرایند تحقیق که ما را یاری نمودند مراتب تشکر خود را 

اعالم مینماییم.
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Identifying dimensions of university autonomy in pursuit of transformation 

and innovation policies in medical sciences education

Mitra Shabani1, Kiomars Niazazari2*, Taraneh Enayati3

Abstract
Background and objective:The main focus of transformation and innovation in medical sciences is 

the development of infrastructures and decentralization. Therefore, the aim of this study was to identify the 
dimensions of university autonomy in pursuit of transformation and innovation in Mazandaran Medical Sciences 
Universities.

Methods and Materials: This study was applied in terms of purpose with an exploratory mixed approach, and 
the research strategies were descriptive survey in quantitative section. The statistical population, in qualitative 
section, was the faculty members of Mazandaran Medical Sciences Universities, among whom 10 persons 
were selected through targeted sampling method based on theoretical saturation, and was 434 faculty members 
among whom 204 ones were selected using stratified random sampling method based on academic rank in the 
quantitative section as a sample.

Data were collected using a researcher-made questionnaire containing 75 questions. The face and content 
validity of the tool was confirmed by the experts, and its reliability and Cronbach’s alpha with more than 0.7 were 
corroborated, too. Exploratory and confirmatory factor analysis tests were used for data analysis.

Results: The results showed that the academic autonomy had two dimensions: “structural and content”. The 
structural dimension had four components of autonomy (organizational, financial, policymaking, national and 
regional), and the content dimension had three components of autonomy (scientific-educational, research and 
technology). The structural and content dimensions with factor loading of 0.990 and 0.961 had the most and least 
dimensional effect, respectively.

Conclusion: Considering the findings, it is necessary to pay attention to scientific freedom and autonomy in 
the universities to maintain the scientific quality and validity.
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