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 گرا در  یلدل یکردبا رو یابعاد استقالل دانشگاه یو درجه بند یینتب

 مازندران اسالمی آزاده دانشگا

 2یمحمد صالحو  1قره حاجلو یجلوه امام
 

 چکیده
 دانشگگاهدر  گرالیدل کردیبا رو یاستقالل دانشگاه ابعاد بندی درجه و هدف پژوهش حاضر، تبین 

ن پژوهش با هدف کاربردی و با روش توصگییی از نگوپ پیمایشگی می باشد. ایمازندران  یآزاد اسالم
مازندران بگه  یآزاد اسالم دانشگاه یعلم اتیه صورت پذیرفت. جامعه آماری آن، شامل کلیه اعضای

ای و بر اساس فرمول کگوکران گیری تصادفی طبقهبودند که با استیاده از روش نمونه نیر 1331تعداد 
محقگ  سگاهته  نامگهها از پرسگشآوری دادهنمونه انتخاب شدند. جهت جمعنیر به عنوان  308تعداد 

سوال استیاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید  33گرا با استقالل دانشگاهی با رویکرد دلیل
متخصصان رسید و روایی سازه آن نیز تایید گردید. پایایی ترکیبی و مقدار آلیای کرونباخ آن نیز باالی 

های تحلیل عگاملی ها از آزمونمحاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده 1/0
اسگتیاده شگد. نتگایش نشگان داد کگه   20نسگخه  SPSSافزار اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی در نرم

تقالل در استقالل علمی، استقالل فکری و اس»استقالل دانشگاهی با رویکرد دلیل گرا دارای سه بعد 
ترین درجه و بعد استقالل در روابط ملی و بوده که بعد استقالل علمی دارای باال« روابط ملی و فراملی
 ترین درجه می باشد.  فراملی دارای پایین

 گرا، دانشگاه  رویکرد دلیل دانشگاهی، ها: استقاللکلیدواژه
 

  

                                                 
 .یرانا ی،سار ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،واحد سار ی،آموزش عال یریتگروه مد ی،آموزش عال یریتمد یدکتر یدانشجو 1

مازنگدران،  واحگد  یدانشگگاه آزاد اسگالم یامنا یاته یرخانهدب ییسر ی،آموزش یریتگروه مد یار،شمسئول(، دان یسنده)نو 2

 .یرانا ی،سار ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،سار
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 مقدمه
برای رشد  همیشه عالی آموزش ؤسساتهمان گونه که دنیا به سوی جهانی شدن پیش می رود، م

 هگم چنگین و تغییگر به نسبت که است آن مستلزم امر این و بهبود عملکرد هود تحت فشار هستند و
 بگه هگدف این به دستیابی برای .باشند سازگار و چابک بسیار مسئولیت پذیری، از باالیی درجه داشتن
 دانشگگاه از بسگیاری. می باشد اساسی عاملی دانشگاه ها استقالل هودگردانی و کارا و اثربخش، طور
 به را آن ها که اند کرده دریافت کامل را هایشان، استقالل دولت طرف از جهان سراسر در موف  های
 (.333: 2019، 1است )الهایمی، ابراهیم و اب حمید داده سوق تعالی سوی

-مهگم از یکی و ی داشتهاویژه اهمیت عالی آموزش هایاثربخشی نظام و آموزش کیییت افزایش

است.  استقالل ای به ناممقوله از عالی آموزش هاینظام مندیبهره مهم، این رسیدن به هایراه ترین
 علمی نهادهای و هودمختاری آزادی است، نوآوری و نقادی بخشی، رهایی که دانش سرشت و ماهیت

قالل یا هودگردانی همواره از اصول کند. از طرفی از نخستین روزهای تشکیل دانشگاه، استمی طلب را
 و نقگادی نگوآوری، حقیقگت، بگه التزام هصیصه دلیل به اساسی نهادهای آموزش عالی است. دانشگاه

دلیگل  بگه و اسگت سگاز دولت و اندیشه ساز مرجع، انسان ساز، یک نهاد و قدرت منبع پرسشگری هود
اسگت )ییگاثی  برهگوردار علمگی ایقلمروهگ در عمگل استقالل از اشتخصصی و ایحرفه هایویژگی

 و کنندپافشاری می هود استقالل بر علمی جامعه و هایکسو دانشگاه (. از183: 1391ندوشن و هلیلی، 
 دولت مالی هایکمک به هانیاز دانشگاه متمرکز، ساهتار و علت مشکالت اقتصادی به دیگر، از سوی

 (.333: 1393 شود )آقاتبار رودباری و همکاران،می بیشتر روز هر
ها به عنوان یک ابگزار بگه ها و دانشگاه(، اعطای استقالل به سازمان2013) 2به اعتقاد جدناستیک

 یعمومگا  بگا اعطگا(. 2: 2018، 3گیرد )کلیزن، ورهوست و ویننای مورد استیاده قرار میطور گسترده
انزوا و انیعال  یارات،و اهت هایتنکردن مسئول یضتیو یابد  زیرایم یشافزا یت پذیریاستقالل، مسئول

 استقالل بگه یاعطا بنابراین .دهدیها را کاهش مآن یپاسخگوئ یزدارد و ن یرا در پ هاسازمان افراد و
هاسگت دانشگاه ثبات در یجادو ا ییپاسخگو پذیری،یتمسئول ی افزایشبرا یاصول یاستیها سدانشگاه

                                                 
1. Al-haimi, Ibrahim & Ab Hamid  
2 . Jedenastik   
3 . Kleizen, Verhoest & Wynen 
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ا اسگتقالل آمگوزش عگالی یکگی از مسگائل کلیگدی (. لگذ333: 1393همکگاران،  و رودبگاری )آقاتبگار
 (.3: 2011، 1باشد )ماتیوسسیاستگذاری در قرن بیست و یکم می

ها و مراکز آموزش عالی نیاز هاصی به استقالل دارند تا بتوانند در (، دانشگاه2009) 2به زعم آلتباخ
شد نقاط قگوت هگود هگدایت مورد امور علمی، تصمیمات هود را اتخاذ کنند و آینده هود را در جهت ر

(. استقالل دانشگاهی با رویکرد دلیل گگرا بگه چرایگی میهگوم اسگتقالل 8: 2011، 3وانمایند )سابزالیه
کند. منط  اصلی در این رویکرد آن اسگت پردازد و برای ضرورت ماهوی آن استدالل میدانشگاه می

کند دانشگاه سطح عالی ایجاب میکه پیچیدگی تخصصی و حتی اسرارآمیز بودن دانش و یادگیری در 
از استقالل کافی برهوردار باشد و نهادها و مراجع بیرونی مانند دولت در آن مداهله نکنند )فراستخواه، 

1389 :11.) 
(، 1391در زمینه استقالل دانشگاهی تحقیقات مختلیی انجام شده است. ییاثی ندوشن و هلیلگی )

نشان دادند که  استقالل دانشگاهی « استقالل دانشگاه در لتدو جایگاه و نقش»در پژوهشی با عنوان 
باشگد  مگی و اسگتقالل اسگتخدامی استقالل علمگی سازمانی، استقالل مالی، دارای چهار بعد استقالل

 از استقالل دانشگاهی ابعاد بندیاولویت»(، در پژوهشی با عنوان 1391آقامیرزایی محلی و همکاران )

نشان دادند که  ابعاد اسگتقالل دانشگگاهی از دیگدگاه هبرگگان دانشگگاه « دانشگاهی هبرگان دیدگاه
صنعتی نوشیروانی به ترتیب اولویت، آزادی علمی، استقالل حقیقی، استقالل مالی، استقالل سگازمانی 

باشد. همچنین ابعاد اسگتقالل دانشگگاهی از دیگدگاه هبرگگان دانشگگاه علگوم و استقالل کارکنان می
ترتیب اولویت، استقالل مگالی، اسگتقالل حقیقگی، اسگتقالل سگازمانی، آزادی علمگی پزشکی بابل به 

شکاف  بررسی»(، در پژوهشی با عنوان 1393باشد  آقاتبار رودباری و همکاران )واستقالل کارکنان می
نشان « بابل علوم پزشکی دانشگاه و نوشیروانی دانشگاه صنعتی هبرگان از دیدگاه استقالل دانشگاهی

 صنعتی دانشگاه دارد. در وجود شکاف دانشگاهی استقاللِ ابعادِ تمامی در دانشگاه، دو هر د که  دردادن

 اسگتقالل حقیقگی، اسگتقالل کارکنگان، اسگتقالل ابعگاد بگه شوندمربوط می هاشکاف نوشیروانی، این

 اسگتقالل بگه هسگتند مربگوط بابل پزشکی علوم دانشگاه در مالی و استقالل و علمی آزادی سازمانی،

 مگالی، اسگتقالل مالی. شگکاف و استقالل حقیقی استقالل علمی، آزادی کارکنان، استقالل سازمانی،

 شکاف و است دانشگاه نوشیروانی از بیشتر پزشکی علوم دانشگاه در علمی آزادی و سازمانی استقالل

تح الهگی و همکگاران شود  فمی دیده بیشتر نوشیروانی صنعتی دانشگاه در کارکنان، و حقیقی استقالل

                                                 
1 . Matthews 

2 . Altbach 

3. Sabzalieva  
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 تغییگرات بر تمرکز آموزش عالی با توسعه هایبرنامه محتوای تحلیل»(، در پژوهشی با عنوان 1394)

 کارکنان، استقالل نشان دادند که  استقالل  سازمانی،« دانشگاهی نظام استقالل کارکردی و ساهتاری

باشگند  الهگایمی و همکگاران می حقیقی از کارکردهای استقالل دانشگگاهی استقالل و استقالل مالی
 هصوصگی و دولتگی دانشگگاه هگای فعلگی اسگتقالل وضعیت بررسی»(، در پژوهشی با عنوان 2019)

به این نتایش دست یافتند که  اکثر مولیه های مربوط به موضوعات مالی، اداری و علمی دارای « مالزی
اما مسائل مربوط به انتصاب معاونان و استقالل زیاد و با مداهله کمتر دولت در این موضوعات هستند 

اهراج روسا و معاونانشان به ویژه در دانشگاه های دولتی، هم چنان تحت کنترل دولت می باشند کگه 
این امر می تواند با اتکای کمتر به بودجه های دولتی که به دولت ح  تنظیم و نظارت بر هزینه کگرد 

ها در تعالی دانشگاه»(، در پژوهشی با عنوان 2018) 1مارتینزآن ها را می دهد، بهبود یابد  میکاویال و 
-به ارائه نتایش مرتبط با تعالی و استقالل از طریگ  داده« برابر استقالل، سرمایه گذاری و پاسخگویی

-های توسعه انجمگن دانشگگاههای جهانی دانشگاه شانگهای و شاهصبندی علمی دانشگاههای رتبه

پ استقالل دانشگاهی یعنی سازمانی، علمی، کارکنان و مالی پرداهتند و نشان های اروپا برای چهار نو
اند کوتاه مدت گرایی و وجگود قگوانین ها با آن مواجهدادند که  یکی از بدترین مخاطراتی که دانشگاه

(، در پژوهشی با 2011) 2کند  وانعملیاتی یا ساهتارهای سازمانی است که هالقیت آنها را محدود می
نشان داد که  علی ریگم تگالش بگرای بازگردانگدن « تاریخچه استقالل دانشگاهی در مالزی»وان عن

هگای هصوصگی در مگالزی دارای های دولتی و هگم دانشگگاهها، هم دانشگاههودمختاری به دانشگاه
میگزان اسگتقالل نهگادی در »(، در پژوهشی با عنوان 2013و همکاران ) 3استقالل نیستند و اوفویورو

نشان دادند که  دولت، شورای ملی آموزش عالی، « یین محتوا و کیییت آموزش دانشگاهی در اوگانداتع
ها دریافتند که اسگتقالل نهگادی کنند. آنها محتوا و کیییت آموزش دانشگاهی را تعیین میو دانشگاه

 کمی، در تعیین محتوا و کیییت آموزش دانشگاهی در اوگاندا، وجود دارد.
ها و مراکز آموزش عگالی در ایگران جام شده، نشان از فقدان توجه به استقالل دانشگاهتحقیقات ان

های استقالل دانشگاهی پرداهته شده و تا کنون پژوهشی در زمینه تبیین دارد و تنها به برهی از جنبه
حاضر در بندی ابعاد استقالل دانشگاهی با رویکرد دلیل گرا انجام نشده است. بنابراین پژوهش و درجه

 باشد:های زیر میپی پاسخگویی به سوال
 کدامند؟ مازندران استان اسالمی آزاد دانشگاه در گرا دلیل رویکرد با دانشگاهی استقالل ابعاد -1

                                                 
1 . Michavila & Martinez 

2.Wan  
3  . Ofoyuru 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Francisco%20Michavila&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jorge%20M.%20Martinez&eventCode=SE-AU


 43مازندران  اسالمی آزادگرا در دانشگاه  یللد یکردبا رو یابعاد استقالل دانشگاه یو درجه بند یینتب
  

آزاد اسگالمی اسگتان  دانشگگاه در گگرا دلیگل رویکگرد بندی ابعاد استقالل دانشگاهی بگادرجه -2
 مازندران چگونه است؟

 

 روش تحقیق

از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصییی از نوپ پیمایشی است. جامعگه آمگاری  پژوهش این
-نیر تشکیل مگی 1331آزاد اسالمی استان مازندران به تعداد  اساتید هیات علمی دانشگاه آن را کلیه

س براسگا« ایتصادفی طبقگه»گیری نیر با روش نمونه 308دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 
 مرتبه علمی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 
 تعداد نمونه آماری براساس مرتبه علمی -1جدول 

 جمع کل استاد دانشیار استادیار مربی مرتبه علمی

 1331 8 83 399 143 جامعه

 308 2 11 140 149 نمونه

 1 003/0 033/0 433/0 483/0 نسبت

 
نامه محق  ساهته اسگتقالل دانشگگاهی بگا رویکگرد پرسش ها در این پژوهش،ابزار گردآوری داده

اسگتقالل علمگی، اسگتقالل فکگری و »سوال، سه بعگد  33نامه  دارای باشد. این پرسشدلیل گرا می
ریزی درسی و آموزشی، آزادی تحقی  و پژوهش، برنامه»مولیه  9و « استقالل در روابط ملی و فراملی

ها، حیظ مالکیت فکری، نقادی فکری، تولید و ارتقای فکری و مهعلمی، ارزیابی و تضمین کیییت برنا
ای لیکرت )هیلی کگم، کگم، گزینه 3باشد که در طیف می« هاها و سیاستفرهنگی، ارتباطات و روش

روایگی شگود. گگذاری مگینمره 3تا  1متوسط، زیاد و هیلی زیاد(  طراحی و تنظیم شده و به ترتیب از 
و روایی همگرا آنها نیز با استیاده از ضرایب میانگین  به تایید متخصصان رسیدصوری و محتوایی ابزار 
هسگتند.  3/0ها بزرگتر از برای کلیه مؤلیه AVE( محاسبه شد که مقادیر AVEواریانس استخراجی )

شد کگه بگرای تمگام استیاده پایایی ترکیبی  آلیای کرونباخ و از ابزارهای یجهت سنجش پایاهمچنین 
محاسبه شد، لذا ابزار مورد استیاده دارای پایایی  1/0، آلیای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالتر از هامؤلیه

 (.2باشد )جدول و روایی مناسب می
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 هاروایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده -2جدول 

 پایایی ترکیبی آلیای کرونباخ AVE متغیرهای پژوهش ردیف

 831/0 193/0 320/0 تحقی  و پژوهش 1

 948/0 932/0 184/0 ریزی درسی و آموزشیبرنامه 2

 920/0 883/0 141/0 آزادی علمی 3

 911/0 933/0 918/0 هاارزیابی و تضمین کیییت برنامه 4

 849/0 183/0 331/0 حیظ مالکیت فکری 3

 901/0 193/0 830/0 نقادی فکری 3

 980/0 913/0 923/0 تولید و ارتقای فکری و فرهنگی 1

 923/0 819/0 808/0 ارتباطات 8

 932/0 939/0 110/0 هاها و سیاستروش 9

 
های تحلیل عاملی اکتشگافی و تاییگدی بگا اسگتیاده از نگرم ها از آزمونجهت تجزیه و تحلیل داده

 استیاده شد. PLSو  SPSS20های افزار
 

 های تحقیقیافته
 مازنگدران اسگتان اسالمی آزاد دانشگاه در گرا لدلی رویکرد با دانشگاهی استقالل ابعاد: یک سؤال
 کدامند؟

هگای تناسگب ها برای اجرای تحلیگل عگاملی، از آزمگونبرای تشخیص کیایت و شرایط الزم داده
 ارایه شده است. 3استیاده شد که نتایش در جدول  2و بارتلت 1الکین-مایر-کایزر
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  .  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2 . Bartlett's Test 
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 Bartlettو  KMOنتایش آزمون  -3 جدول

و  KMOآماره  ابعاد
Bartlett 

 نتیجه آزمون
نام عامل به دست آمده به ترتیب اهمیت 

 درصد واریانس

درصد 
واریانس 
 تبیین شده

 استقالل علمی
183/0= KMO 

000/0=sig 

تأیید کیایت و 
 هاهمبستگی داده

 هاارزیابی و تضمین کیییت برنامه -1

982/82 % 
 آزادی علمی -2

 تحقی  و پژوهش -3

 ریزی درسی و آموزشیرنامهب - 4

 استقالل فکری
121/0= KMO 

000/0=sig 

تأیید کیایت و 
 هاهمبستگی داده

 حیظ مالکیت فکری -1

 تولید و ارتقای فکری و فرهنگی -2 % 101/81

 نقادی فکری -3

استقالل در روابط 
 ملی و فراملی

189/0= KMO 
000/0=sig 

تأیید کیایت و 
 هاهمبستگی داده

 هاها و سیاستروش -1
323/80 % 

 ارتباطات -2

 
محاسبه شگد.  همچنگین  1/0تر از برای همه ابعاد بیش KMO، چون مقدار آماره 3مطاب  جدول 
محاسگبه شگده  Sig<03/0نشان داده که سطح معناداری برای همه متغیرهگا  Bartlettنتیجه آزمون 
ت اجرای تحلیل عاملی اکتشافی را دارند. درصد واریانس ها کیایت و همبستگی الزم جهاست، لذا داده

، در بعد استقالل فکگری % 982/82دهد که در بعد استقالل علمی تبیین شده در ستون آهر نشان می
هگای از تغییگرات سگؤاالت توسگط مؤلیگه % 323/80و استقالل در روابط ملی و فراملگی  % 101/81

بررسی تحلیگل عگاملی اکتشگافی و  3الی  4های امه در جدولاستخراج شده قابل تبیین هستند. در اد
 های آن انجام شد.تعیین میزان بار عاملی هر یک از ابعاد و مؤلیه
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های بعد نتایش آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای برای مؤلیه -4 جدول
 استقالل علمی

 هارمچی بار عامل سوم بار عاملی دوم بار عاملی اول بار عاملی نسبت اشتراک کد سؤال شماره

1 AA1 933/0 111/0 100/0 113/0 391/0 

2 AA2 931/0 193/0 041/0 803/0 098/0 

3 AA3 133/0 203/0 311/0 833/0 049/0 

4 AA4 139/0 291/0 213/0 109/0 132/0 

3 AB2 119/0 009/0- 118/0 012/0 840/0 

3 AB3 813/0 038/0 039/0- 292/0 901/0 

1 AB4 181/0 312/0 003/0- 133/0 818/0 

8 AB3 809/0 211/0 113/0 033/0 901/0 

9 AB3 832/0 100/0 100/0 033/0 901/0 

10 AC2 833/0 044/0 189/0 243/0 300/0- 

11 AC3 130/0 193/0 833/0 133/0 319/0- 

12 AC4 834/0 118/0 893/0 030/0 183/0 

13 AC3 833/0 144/0 889/0 303/0 134/0 

14 AD1 923/0 933/0 043/0 099/0 114/0 

13 AD2 834/0 939/0 101/0 039/0 333/0 

13 AD3 831/0 949/0 201/0 092/0 384/0 

 
مشخص شد که بعد استقالل علمی دارای چهار مؤلیه )تحقی  و  4براساس نتایش حاصل از جدول 

هگا( اسگت کگه ریزی درسی و آموزشی، آزادی علمی، ارزیابی و تضمین کیییت برنامگهپژوهش، برنامه
تگرین بگار عگاملی و کگم 13مربوط بگه سگؤال  939/0ترین بار عاملی شود. بیشمی سؤال  13شامل 
-ی )ارزیابی و تضمین کیییت برنامهباشد. بار عاملی اول مربوط به مؤلیهمی 4مربوط به سؤال  109/0

به سگؤال  939/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلیه بیشمی 13تا  14های ها( است که شامل سؤال
ی )آزادی ؤلیهشود. بار عاملی دوم مربوط به ممربوط می 13به سؤال  949/0ترین بار عاملی و کم 13

بگه  893/0تگرین بگار عگاملی باشد، در این مؤلیه بیشمی 13تا  10های علمی( است که شامل سؤال
ی شود. بار عاملی سوم مربوط به مؤلیهمربوط می 10به سؤال  189/0ترین بار عاملی و کم 12سؤال 

تگرین بگار عگاملی بگیشباشد، در این مؤلیگه می 4تا  1های )تحقی  و پژوهش( است که شامل سؤال
شود. بار عاملی چهارم مربوط به مربوط می 4به سؤال  109/0ترین بار عاملی و کم 3به سؤال  833/0
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-باشد، در این مؤلیه بیشمی 9تا  3های ریزی درسی و آموزشی( است که شامل سؤالی )برنامهمؤلیه

 شود.مربوط می 3به سؤال  840/0ترین بار عاملی و کم 3به سؤال  901/0ترین بار عاملی 

 
های بعد نتایش آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای برای مؤلیه  -3 جدول

 استقالل فکری

 سوم بار عاملی دوم بار عاملی اول بار عاملی نسبت اشتراک کد سؤال شماره

1 AE1 121/0 108/0 131/0 144/0 

2 AE2 819/0 132/0 138/0 121/0 

3 AE3 819/0 318/0 134/0 013/0 

4 AE4 838/0 123/0 223/0 031/0 

3 AE3 939/0 111/0 223/0 112/0 

3 AF2 841/0 148/0 013/0 904/0 

1 AF4 193/0 183/0 233/0 918/0 

8 AG1 932/0 231/0 913/0 231/0 

9 AG3 932/0 184/0 913/0 111/0 

10 AG4 913/0 110/0 933/0 113/0 

11 AG3 890/0 239/0 943/0 132/0 

 
ی )حیگظ مشخص شد که بعد استقالل فکری دارای سه مؤلیگه 3براساس نتایش حاصل از جدول 

شگود. مگی  سگؤال11مالکیت فکری، نقادی فکری، تولید و ارتقای فکری و فرهنگی( است که شامل 
 3مربوط به سؤال  318/0ترین بار عاملی و کم 9و  8های مربوط به سؤال 913/0ترین بار عاملی بیش
  3تگا  1هگای ی )حیظ مالکیت فکری( است که شامل سگؤالباشد. بار عاملی اول مربوط به مؤلیهمی
 3به سؤال  318/0ترین بار عاملی و کم 3به سؤال  111/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلیه بیشمی

کگه شگامل  ی )تولید و ارتقای فکری و فرهنگی( استشود. بار عاملی دوم مربوط به مؤلیهمربوط می
ترین و کم  9و 8های به سؤال 913/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلیه بیشمی 11تا  8های سؤال

ی )نقادی فکری( است شود. بار عاملی سوم مربوط به مؤلیهمربوط می 11به سؤال  943/0بار عاملی 
تگرین و کگم 1به سؤال  918/0ترین بار عاملی باشد، در این مؤلیه بیشمی 1و 3های که شامل سؤال

 شود.مربوط می 3به سؤال  904/0بار عاملی 
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های بعد نتایش آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای برای مؤلیه  -3 جدول
 استقالل در روابط ملی و فراملی

 دوم بار عاملی اول بار عاملی نسبت اشتراک کد سؤال شماره

1 AH3 884/0 014/0 931/0 

2 AH4 891/0 094/0 943/0 

3 AH3 143/0 103/0 811/0 

4 AI1 180/0 132/0 013/0 

3 AI2 823/0 910/0 121/0 

3 AI3 802/0 894/0 019/0 

1 AI4 930/0 934/0 098/0 

8 AI3 112/0 843/0 111/0 

9 AI3 113/0 883/0 120/0 

 
ل در روابط ملی و فراملگی دارای دو مشخص شد که بعد استقال 3براساس نتایش حاصل از جدول 

تگرین بگار عگاملی شود. بگیشمی سؤال  9ها( است که شامل ها و سیاستی )ارتباطات و روشمؤلیه
باشگد. بگار عگاملی اول مگی 4مربوط به سؤال  132/0ترین بار عاملی و کم 1 مربوط به سؤال 943/0

باشگد، در ایگن مؤلیگه مگی 9تا  4های ل سؤالها( است که شامها و سیاستی )روشمربوط به مؤلیه
شگود. بگار مربوط مگی 4به سؤال  132/0ترین بار عاملی و کم 1به سؤال  934/0ترین بار عاملی بیش

باشگد، در ایگن مؤلیگه مگی 3تا  1های ی )ارتباطات( است که شامل سؤالعاملی دوم مربوط به مؤلیه
 شود.مربوط می 3به سؤال  811/0ترین بار عاملی کمو   2 به سؤال 943/0ترین بار عاملی بیش

 
هگای آزاد اسگالمی دانشگگاه در گگرا دلیل رویکرد بندی ابعاد استقالل دانشگاهی باسؤال دو: درجه

 استان مازندران چگونه است؟
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های استقالل دانشگاهی با رویکرد دلیل گرا بر حسب میزان بار بندی ابعاد و مؤلیهدرجه -1 جدول
 یعامل

 درجه بار عاملی هامؤلفه درجه بار عاملی ابعاد

 استقالل علمی
894/0 
 

1 

 3 399/0 تحقی  و پژوهش

 4 399/0 ریزی درسی و آموزشیبرنامه

 2 833/0 آزادی علمی

 1 831/0 هاارزیابی و تضمین کیییت برنامه

 استقالل فکری
819/0 
 

2 

 1 890/0 حیظ مالکیت فکری

 3 803/0 رینقادی فک

 2 832/0 تولید و ارتقای فکری و فرهنگی

اسگگتقالل در روابگگط 
 ملی و فراملی

113/0 
 

3 
 2 348/0 ارتباطات

 1 931/0 هاها و سیاستروش

 

بگه جگز مؤلیگه  گگرا دلیگل رویکگرد های استقالل دانشگاهی با، همه ابعاد و مؤلیه1مطاب  جدول 
و  1/0در سطح نزدیک به قوی است بقیه دارای بار عاملی نزدیک به که  348/0ارتباطات با بار عاملی 

گردد. گرا تأیید می دلیل رویکرد ها بر استقالل دانشگاهی باباشند، لذا تأثیر همه ابعاد و مؤلیهباالتر می
ترین درجه و بعد استقالل در روابط ملی و دارای باال 894/0همچنین بعد استقالل علمی با بار عاملی 

ی ارزیگابی و ترین درجه  است. در بعد استقالل علمی، مؤلیگهدارای پایین 113/0راملی با بار عاملی ف
ریگزی درسگی و ی برنامگهتگر و مؤلیگهدارای درجگه بگاال 831/0ها با بار عاملی تضمین کیییت برنامه
کیت فکری بگا بگار تر  در بعد استقالل فکری، حیظ مالدارای درجه پایین 399/0آموزشی با بار عاملی 

تگر و در دارای درجه پایین 803/0تر و مؤلیه نقادی فکری با بار عاملی دارای درجه باال 890/0عاملی 
تگر و دارای درجگه بگاال 931/0ها با بار عاملی ها و سیاستبعد استقالل در روابط ملی و فراملی، روش

 تری است.دارای درجه پایین 348/0ارتباطات با بار عاملی 
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 گیری بحث و نتیجه
 دانگش ایجگاب تخصصی پیچیدگی است، زیرا آن کارکردی و ساهتی الزامات از دانشگاه استقالل

 بگه هگا منجگرپاسخگویی دانشگاه و استقالل باشند. از سویی دیگر عدم ها مستقلدانشگاه که کندمی

 عگدم مغزها، فرار علمی،وابستگی  تحصیلی، افت چون پیامدهایی آنها و هدمات کیییت به توجهیبی

شد. بنابراین پژوهش حاضر، به دنبال تبیین و درجه بندی ابعاد و  هواهد تولید دانش ضعف و کارآفرینی
 باشد.مازندران می آزاد اسالمی استان دانشگاه در گرا دلیل رویکرد با دانشگاهی های استقاللمولیه

اسگتقالل »ا رویکرد دلیل گرا دارای سه بعد نتایش این پژوهش نشان داد که  استقالل دانشگاهی ب
است. بعگد اسگتقالل علمگی دارای چهگار « علمی، استقالل فکری و استقالل در روابط ملی و فراملی

ریزی درسی و آموزشگی، آزادی علمگی و ارزیگابی و تضگمین کیییگت )تحقی  و پژوهش، برنامه مؤلیه
یظ مالکیت فکری، نقادی فکری و تولیگد و ارتقگای ها(، بعد استقالل فکری دارای سه مؤلیه )حبرنامه

هگا و فکری و فرهنگی( و بعد استقالل در روابط ملگی و فراملگی دارای دو مؤلیگه )ارتباطگات و روش
(، آقاتبگار 1391هگای آقگامیرزایی محلگی و همکگاران )باشد. این یافته با نتایش پژوهشها( میسیاست

باشگد.  در بگین ( همسو مگی2018( و میکاویال و مارتینز )1393(، اسدی )1393رودباری و همکاران )
ترین درجه و بعد اسگتقالل ابعاد استقالل دانشگاهی با رویکرد دلیل گرا، بعد استقالل علمی دارای باال

ترین درجه  است. این یافته با نتایش پژوهش آقامیرزایی محلگی و در روابط ملی و فراملی دارای پایین
که نشان دادند آزادی علمی از مهمترین ابعاد استقالل دانشگاهی از دیدگاه هبرگان ( 1391همکاران )

تگوان گیگت کگه  باشد. در تبیین ایگن یافتگه مگیباشد، همسو میدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می
گیری درباره مسائل علمی مختلف از جملگه استقالل علمی اشاره به توانایی یک دانشگاه برای تصمیم

ط پذیرش دانشجو، برنامه درسی دانشگاهی، برنامه آموزشی دانشگاه، تضمین کیییت در دانشگاه، ضواب
المللی، تجاری سازی تحقیقات، ارتباط با مجگامع علمگی های بینها و مقاطع تحصیلی، همکاریرشته

ییگره  های علمی و فناوری دانشگگاهی ودنیا، تعیین زبان رسمی و آکادمیک در دانشگاه، تعیین سایت
های استقالل علمی دانشگاهی، سیستم دانشگاه را به سمت اشاره دارد که انتخاب هر یک از استراتژی

دهگد. از های دانشگاه سوق مگیپذیری و توجه به توان مدیریتی، هالقیت و استیاده از ظرفیتانعطاف
علمی و ارزیگابی  ریزی درسی و آموزشی، آزادیطرفی استقالل علمی شامل تحقی  و پژوهش، برنامه

 شود که در استقالل دانشگاهی نقش مهمی دارند.های دانشگاهی میو تضمین کیییت برنامه
 شود  های پژوهش حاضر پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میدر پایان با توجه به یافته
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 در ییرآکادمیک هایدهد. دهالت قرار نظارت به جای حمایت، بر را هود اساسی وزن باید دولت -

 هگروج مگدت کوتگاه در و حگوزه ایگن در درگیر افراد و دلسردی کیییت کاهش باعث دانشگاهی امور

 شد. هواهد کیییت هارجیبی هایدانشگاه از مدارک اهذ به گرایش نیز و کشور از متخصصین
 اساسگی ماننگد امگور برهی در استقالل حداقل از هادانشگاه تا نماید فراهم را بستری دولت باید -

 گزینش داهلی، اهتیارات و تصمیمات اساس بر درآمدهای اهتصاصی صرف مالی، منابع به بخشی تنوپ

 باشند. دانشجو برهوردار و استاد
حیگظ و  ها در جذب مدیران، به شایستگی و توانمندی آنان توجه نمایند  چرا کگه بگرایدانشگاه -
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