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 Puropse: The main purpose of this study was to determine the 
dimensions and components of the main styles of theorizing chairs. 

Materials and Methods: The statistical population of the study 

included experts, specialists and knowledgeable people in the field 
of theories (free thinking) chairs in universities. To determine the 

samples of this research and determine this group of experts, 

purposive non-random sampling method was used. Semi-structured 
interviews were used in this study. In order to ensure the validity of 

the instrument in the qualitative part of the research and in order to 

ensure the accuracy of the findings from the researcher's point of 

view, the valuable opinions of professors familiar with this field and 
university experts who were experts in this field were used. 

Participants were also simultaneously assisted in analyzing and 

interpreting the data. In the present study, the reliability of the retest 
and the method of intra-subject agreement were used to calculate the 

reliability of the interviews conducted. The data analysis method 

was theoretical coding derived from the theory method. 

Findings: The results of the research showed that leadership factors 
/ free thinking, leadership factors / rationality, leadership factors / 

driving force, leadership factors / religious debates, leadership 

factors / specialized discussions, leadership factors / moderation, 
administrative factors, factors Academic / innovation, academic / 

productive factors were among the factors influencing the 

promotion of open-minded chairs. 
Conclusion: The results show the interviewees 'emphasis on the role 

of the academic agent in the main component of innovation and 

productivity in productive and innovative dimensions, promoting 

critical culture, lecture sessions, critique opportunity, student 
mobility, and students' emotional discharge in promoting theorizing 

chairs. (Free thinking) to be effective in universities and higher 

education centers. 
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 یها یکرس یاصل یسبک ها یابعاد و مولفه ها نییتع

 یپرداز هینظر

 ، 1یچنار نیحس
 قات،یواحد علوم و تحق ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو

 . رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 

 ،3رضا شعبان نژاد 
واحد تاکستان، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 .مسئول( سندهی)نورانیتاکستان، ا ،یاسالم

 
 ،*0 یصاحب الزمان محمد

تهران،  یدانشکده بهداشت علوم پزشک ت،یریگروه مد ار،یدانش
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 4 یاختر جمال

 .یمدعو دانشگاه آزاد اسالم ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ار،یاستاد
 

 دهیچک
سبک  یابعاد و مولفه ها نییتع: هدف اصلی پژوهش حاضر، هدف

 .بود یپرداز هینظر یها یکرس یاصل یها
و  نیشامل خبرگان، متخصص قیتحق یجامعه آمار و روش ها: مواد

ر (دیشی)آزاداند یپردازهینظر یهایکرس نهیافراد آگاه به امر در زم
گروه  نیا نییپژوهش و تع نیا هاینمونه نییتع یها بودند برادانشگاه

هدفمند  استفاده شد. در  یرتصادفیغ یرگیاز خبرگان از روش نمونه
 یاستفاده شد. برا افتهیساختار مهین هایمصاحبه ازپژوهش  نیا

 منظورپژوهش و به یفیابزار در بخش ک ییاز روا نانیحصول اطم
پژوهشگر، ازنظرات  دگاهیاز د هاافتهیبودن  قیخاطر از دق ناناطمی

 نیکه در ا یحوزه و متخصصان دانشگاه نیآشنا با ا دیارزشمند اسات
 از زمان-هم طوربه نچنیشد. هم دهحوزه خبره و مطلع بودند استفا

ها کمک گرفته شد. در داده ریو تفس لتحلی در کنندگانمشارکت
 یبازآزمون و روش توافق درون موضوع ییایاز پا یپژوهش کنون

انجام گرفته استفاده شد. روش  هایمصاحبه ییایمحاسبه پا یبرا
 .ودب  یپردازهنظری روش از برگرفته نظری کدگذاری هاتحلیل داده

/آزاد یحاصل از پژوهش نشان داد که عوامل رهبر جینتا ها: افتهی
/ موتور محرک،  یعوامل رهبر ،ی/خردورز ی، عوامل رهبر یشیاند

 ی/ بحث ها یعوامل رهبر ،یمذهب ی/ بحث ها یعوامل رهبر
/ یعوامل دانشگاه ،ی/ اعتدال، عوامل ادار یعوامل رهبر ،یتخصص
 یاز عوامل موثر بر ارتقا دن/ مولد بویعوامل دانشگاه ،ینوآور
  .بودند یشیآزاد اند یها یکرس

مصاحبه شوندگان بر نقش  دینشان دهنده تاک جینتا :یریگ جهینت
و مولد بودن در ابعاد مولد  ینوآور یدر مولفه اصل یعامل دانشگاه
فرصت نقد کردن،  ،یفرهنگ نقد، جلسات سخنران جیو نوآور، ترو

  یکرس یدر ارتقا انیدانشجو یجانیه هیو تخل ،ییتحرک دانشجو
(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش   یشیند) آزادا  یپرداز هینظر  یها
 .موثر باشند یعال
 

 یهایکشور، کرس یآموزش عال ،یشیآزاداند :یدیکل واژگان
  یپردازهینظر

 
 

 04/20/1300تاریخ دریافت: 
 11/10/1300 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولphd_shabannejad@yahoo.com 

 مقدمه
است که باعث بروز استعدادها و تکامل انسان  یاله یموهبت یآزاد

حق هر انسان و احترام به کرامت  یشیاساس آزاداند نیشود. بر ا یم
اسالم  نید یو تفکر از مختصات اساس یشیآزاداند (.9است ) یانسان

است که با عبارات  دیفراوان قرآن مج اتیمدعا آ نیا لیاست. دل
 انیقرآن ب دگاهیدهد. از د یگوناگون دستور به تفکر و تعقل م

نه تنها  ،یو چه قلمرو معنو یچه در قلمرو ماد ق،یو حقا اتیواقع
کند و حق را کتمان  یکوتاه یآزاد، بلکه واجب است و اگر کس

(. 9۵1؛ بقره /۱9)آل عمران / ردیگ یمورد سرزنش قرار م د،ینما
و  یو نداشتن جمود فکر یشیرا به آزاداند شیخو روانیاسالم پ

 دهیعق یرا آزاد یو مسلمان مانی( و شرط ا2خواند ) یتعصب فرا م
 (.9۱؛ زمر /۴4؛ آل عمران /9داند )انسان / یانسان م شهیو اند

 ینیست؛ که آزاد یاز هر گونه تعلق یرهای یبه معنا «یاندیش آزاد
بشر از هر  یروح یاست به رستگار یتعلق و وابستگ یخود نوع

بشر  یکرف یبر این سیاق رستگار «یآزاد اندیش»گونه تعلق؛ بنابراین 
یر غ یهایرا در حصار تنگ وابستگ یاست که و یاز هر گونه تعلق

عالمانه،  یرا از نقد متعلقانه، ارزشیاب یو و سازد؛یمحصور م یعقالن
. به عبارت دیگر آزاد نمایدیاخالق شجاعانه و رفتار عادالنه دور م

در دریافت حقیقت، گسترش حقیقت  یتالش فعال عقل آدم یاندیش
و اعمال حقیقت است، لذا، انسان آزاد اندیش باید عالم باشد، و 

ه ب یدریافت حقیقت است؛ چه این جستجو متک یعلم، در پ یجویا
و چه  یپذیرش حس و تجربه باشد، چه پذیرش استدالالت عقالن

که در چارچوب  کندیایجاب م یمنطق آزاد اندیش ؛یعقل نقلپذیرش 
در  «یعقالنیت انتقاد»خارج و با تکیه بر  «یعقالنیت ابزار»تنگ 

ان دریافت حقیقت به عنو یبه پیگیر «یعقالنیت تفاهم»از  یبستر
در گرو دریافت حقیقت و  یبیندیشد. آزاد اندیش یاصل اصیل زندگ

 (.9است) ینقد آن از طریق براهین عقالن
 یعبارت . بهپردازدیم یشکندر پرتو تعقل به نقد و شالوده یاندیش آزاد

متعقالنه و  یگفت انسان آزاد اندیش در چارچوب نقاد توانیم
با عمل مقرون  «ینقاد»را در پرتو « تعقل»عالمانه خود،  یارزشیاب

به جهان حقیقت « جهان نمایش»نموده است؛ و این همان سفر از 
 یشبه بنیان آزاد اندی« متعقالنه»و رویکرد  «عقل»است. بدین ترتیب 

ه ب« نقد»حاصل آگاه آن است، از همین رو به گذشته تعلق دارد. با 
 راراده ب»و در گستره  رودیو در پرتو علم به آینده م آیدیم« حال»

به فهم رفتار عادالنه نایل و در صورت عمل « انجام عمل عالمانه
 یآن، جهان یا هست یبه تعبیر ارسطوی «نهرفتار عادال»شجاعانه به آن 

 .سازدیموجودیت خویش را بر جهان نمایش، آشکار م یحقیق
 کیدر جامعه منوط به  یو خردورز تیشدن عقالن یو جار یسار

 یمناسب برا یفضاها و بسترها دیاست و آن تمه یعنصر اساس
 یها یکرس»راهبردها  نیاز ا یکیاست، که  یو نظر یمراودات فکر

 (.4باشد ) یم «یپرداز هیو نظر یشیآزاداند
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 یشیآزاد اند یهایانواع کرس 
 :شوندیم میبه دو دسته تقس گاهیاز نظر جا هایکرس

 ؛یعلم یهایالف( کرس 
 .یجیترو یهایب( کرس 

در مورد  یدفاع و داور یهستند که برا ییجلسه ها ،یعلم یهایکرس
 یهایاز کرس تیتحت حما ،یو چه سلب یجابیچه ا د،ینظر جد کی

 ی. ولشودیم لیمصوب تشک ندیو در چارچوب فرآ یپرداز هینظر
شاط ن یبرا شتریدارند و ب یجیصرفاً جنبه ترو ،یجیترو یهایکرس
مخالف و متفاوت  ب،یرق یارائه نظرها یباز، برا یفضا جادیو ا یعلم

. مسائل ستیبر آن مترتب ن یو آثار حقوق شوندیم لیتشک
دارند و نه مقصد  یاسیس نه نشانه ،یعلم یپرداز هینظر یهایکرس

قالل معرفت و است دیتوسعه علم، تول یبرا یکارِ علم کی نیا ؛یاسیس
 کشور است. یعلم
ه ک شودیگفته م ییهابه نشست یشیآزاداند یهایکرس قت،یحق در

خودشان در حضور جمع  رمتعارفیغ یاظهار نظرها یافراد برا
و  ازیشود و امت یکه داور ستیآنجا بنا ن دهند؛یم لینخبگان تشک

 یهایکرس ،یپرداز هینظر یهایشود. برخالف کرس نییرتبه تع
 یمخالف و متفاوت با نظرها یرهاارائه نظ یبرا یمجال یشیآزاداند

 (.۵هستند) جیو را عیشا
گفت و  یهانسشست یبرگزار یبه معنا ،یشیآزاد اند یهایکرس

است که  یپرداز هینظر یهایبرخالف کرس ن،یگو محور است و ا
را باز کند.  یو گره دیبگو یدیسخن جد خواهد،یم هیصاحب نظر

ارائه هد  یدیجد هینظر خواهدیفرد نم یشیآزاد اند یهایدر کرس
 قیروشن شدن حقا یو گو برا تمباحثه و گف شتریب هایکرس نیو ا

 یشیآزاداند یهایدر حوزه و دانشگاه کرس دیما با ن،یهستند. بنابرا
ابل ق یجیمطرح شود تا به نتا یتا در آن، مباحث چالش میداشته باش

اد، افر است که در آن، همه یحالت ،یشی. آزاد اندمیابیاستفاده دست 
و مسائل  یعلوم انسان یهاهدر حوز توانندیپژوه مدانشاعم از استاد و 

 یر حالد نیکنند و ا دهیطرح موضوع و ا گریکدیبا  یاسیو س یاعتقاد
 وارد شود ،یپرداز هینظر یهایدر کرس تواندیم یاست که فرد زمان
 هیانجام داده و به نظر یکه کار فکر یدیمد یهاکه پس از مدت

 و دیاتاس نیاش را بتواند در ب هیاست، اکنون نظر دهیرس یخاص
ـ  یعلم قیبحث عم کی یپردازهیکند. نظرصاحب نظران مطرح 

 کیو  کندیرفع م یما را در حوزه بوم یازهایاست که ن یفلسف
در  یاترجمه یهاهیاز نظر یاواکنش فعال در برابر حجم گسترده

. البته یدر حوزه علوم انسان ژهیکشور است، به و یعلم یفضا
است، اما آزاد  کینزد اریعلم بس دیبه علم و تول یپردازهینظر
 ییضاف ی. روشنفکرشودیم کینزد یفکربه روشن شتریب یشیاند

 .(۴)در آن، وضع موجود را نقد کرد توانیدارد که م
آن  یو رشد و تعال یو اسالم یمل تیبه فرهنگ و هو دنیغنابخش

 یبر برگزار هیبه طور عام، و تک ،یشیآزاداند یفضا جادیا ازمندین
 رگیو د انیدانشجو د،یبا حضور فعال اسات یشیآزاداند یها یکرس

از مهم  یکی. (۱)کشور، به طور خاص است ینخبگان جامعه علم
 شرویدانشگاه پ ،یانقالب اسالم یرارکان نظام فک نیتر یو اصل نیتر

و  تعمیق علم، معرفت ن،ییتب د،یاش تول فهیو تمدن ساز است که وظ
 یماسال نینو یتمدن ساز یمعرفت گاهیبه عنوان پا ،یفرهنگ اسالم

 فرهنگ قیو تعم یریشکل گ یابزارها نیاز مهم تر یکی (.8است )
 است. یشیو معرفت، آزاداند

 یدانشگاه تمدن ساز و اسالم لیدنبال تشک یما در انقالب اسالم اگر
 نی(؛ چرا که اگر ا1است ) «یشیآزاداند»موتور محرک آن  م،یهست

 ،یو نو آور تیدر دانشگاه از خالق گریخصلت از آن گرفته شود، د
 یشیدآزادان یها ینخواهد بود. کرس یعلم خبر دیتضارب آراء و تول

 لیتکم ایاست که در کنار نظام آموزش و  ینهاد جادیبه منزله ا
 یدر چهارچوب گفتمان دانشگاه را یعلم یآن، آزاد یها یکاست

ها و آراء خود  دگاهیآزادانه د دیو اسات انیبخشد و دانشجو یتحقق م
 یها ی(. کرس1کنند ) یرا در مورد مسائل گوناگون مطرح م

 ،یآزاد یساز نهیو نهاد تیبا هدف تضارب آراء و تقو یشیآزاداند
به مطالعه و تفکر و رفع ابهامات  انیدانشجو قیتشو ان،یو ب شهیاند

 یبه سطح یعلم یها طیاز مبتال شدن مح یریو شبهات آنها و جلوگ
ان با گفتم انیاست که دانشجو ییفضا نی. در چن(91)آمد دیپد ینگر

مربوطه را  یآنها آشنا شده و پاسخ ها یها دگاهیگوناگون و د یها
رهبر معظم انقالب  جوان ها سؤال  دهیکنند. به عق یم افتیهم در

ستر ب نیدر کجا مطرح کنند؟ دانشگاه بهتر دیسؤال را با نیدارند. ا
رسش پ نیطرح ا یجا برا نیبه سؤال آنهاست و بهتر ییپاسخ گو یبرا
 است. «یشیآزاداند یها یکرس»ها 

 نیدر دانشگاه ها ا یشیآزاداند یها یکرس یبرگزار گرید ضرورت
 ،یاجتماع ،یاسیدرباره مسائل س یمهم تخصص یاست که بحث ها

مطرح و  انیدانشگاه انیسالم و در م یطیدر مح یو مذهب یفکر
 یدانشگاه شکل م هیال نیاز عام تر یو مطالبه گر (99)گردد یبررس

نامربوط  یو اجتماع یعموم یها طیبحث ها به مح نیوگرنه ا رد؛یگ
قام م اناتیخواهند داشت )ر.ک: ب یشتریب عاتیو ضا ابندی یسوق م

 (. 9988/  ۴/ 8دانشگاه ها،  دیبا اسات داریدر د یمعظم رهبر

حال زودبازده  نیو در ع نهیکم هز یبرنامه ا یشیآزاداند یها یکرس
 تیآنان را تقو یاسیقشر دانشجو، بلوغ س جانیه هیاست که ضمن تخل

 تحرک و تی(، باعث تقویشیآزاداند یها یو کرس یکند )رهبر یم
 .ردب یرا باال م انیشود و اعتماد به نفس دانشجو یم یینشاط دانشجو

 یب شیافزا لیو متوقع تر شدند و به دل اتریپو انیامروزه دانشجو
از سؤاالت و شبهات روبرو هستند  یبا انبوه ،یارتباط یسابقه ابزارها

 یرامناسب ب یبستر و قالب انیبا حضور فعال خود دانشجو دیکه با
از  یشیآزاد اند یها یشک، کرس یبه آنها فراهم شود. ب ییپاسخ گو

از  یاریتوانند پاسخ بس یم انیاست که دانشجو ییرهابست نیمهم تر
 کنند. دایسواالت خود را در آنجا پ

 
 و روش هامواد 

 لیاص هایمؤلفه و ابعاد با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تعیین
 مراکز و هادانشگاه در(آزاداندیشی) پردازینظریه هایکرسی

کشور بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛  عالی آموزش
 برحسب نوع داده، کیفی بود.

 گیریجامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه
جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به 

د د اساتیهای خبرگان پژوهش که به تأییامر در زمینه بود. ویژگی
راهنما و مشاور رسیده بود، افرادی بودند که ازنظر آگاهی و 
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 در(آزاداندیشی) پردازینظریه هایاطالعات در زمینه کرسی
وانند که بتکشور برجسته بوده و این عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

 هایبا ارائه اطالعات دقیق نمادی از جامعه باشند. برای تعیین نمونه
گیری پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونهاین 

که هدف از مصاحبه، استفاده شد. درصورتی 9غیرتصادفی هدفمند
شوندگان باشد، در های مصاحبهاکتشاف و توصیف عقاید و نگرش

توان از تعداد دسترس میاین صورت با توجه به زمان و منابع قابل
تفاده نمود که در این پژوهش نمونه برای انجام مصاحبه اس 2۵-91

شونده با توجه به اصل اشباع در نظر عنوان مصاحبهنفر به 9۱تعداد 
 گرفته شد. 

 
 هاابزار گردآوری داده

 آوری داده ها از دو روش زیر استفاده شده است:برای جمع
ای(: در این روش، اطالعات از طریق روش اسنادی )کتابخانه -9

های اطالعاتی ابع اینترنتی و پایگاهمطالعه کتب، نشریات، من
برداری و آوری و پس از انتخاب منابع نسبت به تهیه، فیشجمع

ترجمه متون مورد نظر اقدام شده است. حاصل این بخش مشخص 
 و ابعاد های تعیینهای اولیه، عوامل موثر و شاخصکردن مؤلفه

 هاانشگاهد در(آزاداندیشی) پردازینظریه هایکرسی اصلی هایمؤلفه
کشور بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش  عالی آموزش مراکز و

 باشد.می
روش میدانی: این بخش به یک شیوه انجام شده است: برای انجام  -2

صورت هدفمند تعدادی از خبرگان به های نیمه ساختاریافتهمصاحبه
های الزم در محل دانشگاهی انتخاب شده و پس از اعمال هماهنگی

ها مصاحبه به عمل آمد. سپس برای ها حضور یافته و با آنکار آن
های های مورد نیاز در بخش کمّی با اعمال هماهنگیآوری دادهجمع

آوری شد های آماری توزیع و جمعها در بین نمونهالزم، پرسشنامه
آوری شده وارد سیستم شده و به دو صورت های جمعو مجموع داده

 ل قرار گرفت. وتحلیمورد تجزیه
های نیمه ساختاریافته استفاده شد. در در این پژوهش از مصاحبه

شوندگان، برای بررسی مقدماتی پنج های انفرادی با مصاحبهمصاحبه
ها بر گرفته از موضوع، مدل سؤال مصاحبه استفاده شد که این سؤال

به آن اشاره شده است. عالوه  9و اهداف پژوهش بود که در جدول 
فرعی دیگری نیز در کنار هر  هایالؤسهای زیر پژوهشگر سؤالبر 

کنندگان در حین مصاحبه مطرح سؤال برای درک تجارب شرکت
 کرد.

 
 خبرگان با مصاحبه هایسؤال. 9جدول 

 سؤال ردیف

9 
 از چه تدابیریکشور   ی(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش  عال یشی) آزاداند  یپرداز هینظر  یها  یارتقاء کرساز دیدگاه شما برای 

 باید استفاده شود؟

2 
(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش   یشی) آزاداند  یپرداز هینظر  یها  یارتقاء کرس اثرگذار برمولفه های   از دیدگاه جنابعالی

 چیست؟کشور   یعال

9 
امل شکشور   ی(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش  عال یشی) آزاداند  یپرداز هینظر  یها  یارتقاء کرسهای کنندهبه نظر شما تسهیل
 چه مواردی است؟

4 
شامل چه کشور   ی(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش  عال یشی) آزاداند  یپرداز هینظر  یها  یارتقاء کرسبه نظر شما موانع  

 مواردی است؟

شونده های الزم در محل کار مصاحبهپژوهشگر پس از هماهنگی
اجازه از صوت و با کسب حضور یافته و با استفاده از ضبط

شونده مکالمات مصاحبه را ضبط کرد تا کدها را استخراج مصاحبه
صورت گرفت و کند و البته این عمل بعد از هر بار مصاحبه

دریافت که کد جدیدی به کدهای  9۱و  9۴پژوهشگر در مصاحبه 
ده بعدی شونقبلی اضافه نشد و بنابراین فرایند مصاحبه را با مصاحبه

غیراز پژوهشگر یک متخصص آمار و یکی از بهادامه نداد، البته 
-اساتید دانشگاه درباره کدها نظر دادند. در حین مصاحبه به جمع

  یها  یارتقاء کرسهای مناسب آوری نظرات در مورد شاخص
  ی(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش  عال یشی) آزاداند  یپرداز هینظر

نظر بررسی و نهایی پرداخته شد و عوامل اصلی و فرعی مورد کشور 
 11تا  91شد. شایان ذکر است که مدت زمان انجام مصاحبه بین 

اجرا شد. مرحله کمّی  9911دقیقه بود و فرایند مصاحبه در اوایل 
پژوهش شامل پرسشنامه است که از دو بخش اطالعات جمعیت 

_________________________________ 
1. Goal orinted 

  یپرداز هینظر  یها  یکرسشناختی و پرسشنامه محقق ساخته ارائه 
و  کشور  ی(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش  عال یشی) آزاداند

 شرایط علی و پیامدهای آن تشکیل شده است. 
 

 روایی و پایایی ابزارهای تحقیق
روایی: برای تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ابتدا 

استفاده شد. از این رو پرسشنامه تدوین شده   2از روش روایی محتوا
نظران مربوطه قرار در این تحقیق در اختیار خبرگان و صاحب

گرفته و نظرات آنان درجهت تحصیل هرچه بهتر روایی اخذ و 
اصالحات مورد نظر صورت گرفت. عالوه بر روایی محتوایی، روایی 

نظور برای این م سازه نیز برای بررسی اعتبار پرسشنامه استفاده شد.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج بیانگر روایی سازه 

 ابزار بود. 

2- Content validity 
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درون پایایی: در این پژوهش از پایایی بازآزمون و روش توافق 
های انجام گرفته استفاده شد. ی برای محاسبه پایایی مصاحبهموضوع

انجام گرفته چند  هایبرای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه
در یک  هاآنمصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از 

فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگذاری شد. سپس کُدهای 
ها با هم مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبه

مقایسه شدند که یافته ها بیانگر مناسب بودن پایایی بازآزمون بود. 
 یدرون موضوعنین برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق همچ

، از یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاری 9دو کدگذار
درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند 
در ادامه محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را 

ی که به عنوان شاخص درون موضوعکدگذاری کرده و درصد توافق 
رود را محاسبه کرد. پایایی حاصل از دو پایایی تحلیل به کار می

بدست آمد که بیانگر مناسب  8228کدگذار با توجه به محاسبات 
بودن آن است. همچنین پس از تایید روایی محتوایی و سازه ابزار 

 91نمونه  پژوهش به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه، آن را روی
نفری از جامعه آماری اجرا نموده و داده های حاصل با استفاده از 
دو روش )ضریب آلفا و بازآزمایی( مورد بررسی قرار گرفت که 
نتایج بیانگر پایا بودن پرسشنامه بود که در جدول فوق قابل مشاهده 

 است.
 

 هاهای تجزیه و تحلیل دادهروش
دگذاری نظری بود؛ همچنین در ها در بخش کیفی کروش تحلیل داده

ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بخش کمی تحلیل داده
 معادالت سازیمدل ای،نمونه تک تی آزمون پیرسون، )همبستگی

 ستفادها با اکتشافی عاملی تحلیل و( تأییدی عاملی تحلیل)  ساختاری
 ( انجام شد. Amos 23و ،SPSS-V26 افزارهاینرم از
 

 هایافته
مورد  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشهااین بخش داده در

که پژوهش از نوع . با توجه به اینگیردیارزیابی قرار متحلیل و 
ها شامل دو بخش است: تجزیه باشد. تجزیه و تحلیل دادهآمیخته می

در ادامه به  های کمی.های کیفی و تجزیه و تحلیل دادهو تحلیل داده
 شود.های حاصل از مصاحبه پرداخته میتحلیل محتوای داده

 یشی) آزاداند  یپرداز هینظر  یها  یکرس یاصل یهاابعاد و مؤلفه
 کشور کدامند؟  ی(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش  عال

 افتهیساختار مهین یهامصاحبه یفیک لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا
 یابعاد و مؤلفه ها یی)شناسا قیبه سؤال اول تحق یدهمنظور پاسخ به

 استفاده شد، یفی( از روش پژوهش ک یشیآزاد اند یها یکرس یاصل
 یدیکل نیاز مطلع افتهیساختار مهیبا استفاده از مصاحبه ن منظورنیبد

 ندیبه فرا هکه با توج ، یشیآزاد اند یها یو خبرگان حوزه کرس
و مورد مصاحبه قرار گرفتند و از نفر بود  9۱، تعداد آنها مصاحبه

به  منجر لیتحل جهیشد که نت لیتحل یباز و محور یکدگذار قیطر
 ،ینظر ی، مبانروابط یفلسفه و اهداف الگو  نیتدو و ییشناسا

سه محور فلسفه و  نیاست ا حیو اصالح  )الزم به توض یبازنگر
صالح  فقط در و ا یبازنگر ،ینظر ی، مبانروابط یاهداف الگو

، سه بعد نی، همچننفر خبره گنجانده شده بود( 8سواالت مصاحبه 
ها و از مؤلفه کیشد که در ادامه هر  ییچهارده مؤلفه شناسا

 یکالم یهامرتبط جداگانه به همراه شواهد مستند گزاره میمفاه
 .شودیارائه م یگذارکد ی)به ضمائم رجوع شود( و چگونگ

 
 

 مصاحبه ها یفیک لیو تحل هیتجز جینتا .2 جدول

کدگذاری 
 کد گذاری باز )شاخص( کدگذاری محوری )مؤلفه( انتخابی

عوامل موثر بر ارتقای کرسی های آزاد اندیشی
 

 عوامل رهبری/
 آزاد اندیشی

 داشتن ذهن پویا
 رشد و تعالی

 ارتباط با حوزهفضای معقول برای 
 فکر کردن بدون قید و بند

 رخ دادن حقیقت

 عوامل رهبری /
 خردورزی

 تفکر و تعقل
 نداشتن جمود فکری
 بیان واقعیت و حقایق
 بیان نظرات معقول

 عوامل رهبری / موتور محرک
 داشتن شرایط قانونی

 تاکیدات رهبری

 کم هزینه بودن و زود بازده
 بلوغ مذهبی عوامل رهبری / بحث های مذهبی

_________________________________ 
1-Inter coder reliability (ICR) 
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 بلوغ سیاسی
 درک ضرورت

عوامل رهبری / بحث های 
 تخصصی

 نقد و نظریه پردازی
 تعمیق علم

 بحث های تخصصی سیاسی
 بحث های تخصصی مذهبی

 عوامل رهبری / اعتدال

 وجود الگوی مناسب
 شناخت آزادی

 آزادی عقیده

 اداریعوامل 

 داشتن اساس نامه
 عدم برخورد تشریفاتی

 توان علمی مسئوالن

 استفاده از فضای مجازی

 عوامل دانشگاهی/ نوآوری
 مولد و نوآور

 ترویج فرهنگ نقد
 جلسات سخنرانی

 عوامل دانشگاهی/ مولد بودن
 فرصت نقد کردن
 تحرک دانشجویی

 تخلیه هیجانی دانشجویان

 های پژوهش در گروه نمونهها و خرده مقیاسضرایب همبستگی بین مقیاس .9جدول 
 1 8 ۱ ۴ ۵ 4 9 2 9 نام متغیر

         9 آزاد اندیشی

        9 ۴۵/1 خردورزی

       9 ۴2/1 ۱4/1 موتور محرک
      9 4۵/1 4۵/1 ۱۵/1 بحث های مذهبی

     9 ۵۴/1 44/1 29/1 ۴8/1 تخصصیبحث های 
    9 49/1 ۵4/1 49/1 ۵9/1 ۵۱/1 اعتدال
   9 91/1 4۵/1 ۴9/1 9۴/1 21/1 ۴۱/1 اداری

  9 4۵/1 44/1 49/1 ۴۱/1 49/1 ۵1/1 ۱۴/1 نوآوری

 9 49/1 ۵8/1 ۵2/1 ۵9/1 ۵۵/1 91/1 992/1 ۴۴/1 مولد بودن

دهند که اکثر متغیرهای پژوهش حاضر نشان می 9 مندرجات جدول
باشند. این امر حکایت از داری با یکدیگر میدارای همبستگی معنی

انتخاب مناسب متغیرها در این پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهشی و 
 مطالعات صورت گرفته در گذشته و بخش کیفی پژوهش، دارد.

(در   یشی) آزاداند  یزپردا هینظر  یها  یعوامل اثرگذار بر کرس -
 کشور کدامند؟  یدانشگاهها و مراکز  آموزش  عال

ا بایست بها میدر تجزیه تحلیل استنباطی، پیش از آزمون فرضیه
استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه را مورد آزمون 
قرار دهیم. آزمون برازندگی در تحلیل تأییدی و مسیر، شاخص 

RMSEA ؛ %8برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از ، یا جذر
( ضرایب T-Valueکمتر از سه باشد. مقدار )  dfχ/2شاخص
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 -1۴/9تر از و کوچک 1۴/9تر از داری هر متغیر نیز بزرگمعنی
 باشد، مدل از برازش خوبی برخوردار است.

 نشان داده شده است. 4خالصه آزمون فرضیه ها در جدول 

 
 خالصه نتایج آزمون  عوامل اثرگذار. 4 جدول

 نتیجه عدد معناداری ضریب استاندارد عوامل اثرگذار
 تایید 29/99 ۱2/1 عامل رهبری

 تایید 92/9۴ 82/1 عامل اداری

 تایید 11/99 ۴۱/1 عامل دانشگاهی

 یافته های تحقیقمنبع: 

دهد که تحلیل آماری نشان می .عامل رهبری تأثیر دارد: اول عامل
باشد باتوجه به درصد( می ۱2/1) ضریب استاندارد بین دو متغیر

می باشد که این  29/99داری به دست آمده عدد اینکه عدد معنی
است، بنابراین عامل رهبری پذیرفته  ± 1۴/9عدد خارج از بازه 

 .شودیم
دهد که عامل اداری تأثیر دارد.تحلیل آماری نشان می: دوم عامل

باتوجه به  .باشددرصد( می 82/1ضریب استاندارد بدست آمده )
می باشد که این  92/9۴داری مابین دو متغیر عدد اینکه عدد معنی

 .شودیماست، بنابراین عامل اداری پذیرفته  ± 1۴/9بیشتر از عدد 
دهد تحلیل آماری نشان می .اهی تأثیر داردعامل دانشگ: سوم عامل

باشد باتوجه به درصد( می ۴۱/1) که ضریب استاندارد بین دو متغیر
باشد که این عدد می 11/99داری به دست آمده عدد اینکه عدد معنی
است، بنابراین عامل دانشگاهی پذیرفته  ± 1۴/9خارج از بازه 

 .شودیم
 ارتقا کرسی های آزاد اندیشی یبراچه سازوکارهایی را می توان 

 ارائه نمود؟

بندی مطالعات و با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، از جمع
های پیشین و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات و پژوهش

 ایسازوکاره، از جمله مدل های نیز بررسی عوامل، ابعاد و مولفه
 توان چنین برشمرد: یرا م یشیآزاد اند یها یارتقا کرس یمناسب برا

تواند به می سازوکارهااین بر  یمبتن شنهاداتیپعوامل رهبری: 
 صورت ذیل باشد:

 مطالبه از دانشگاه ها

 برخورداری از مواهب آزادی اندیشه

 فکر کردن بدون قید و بند

 رخ دادن حقیقت

 بیان نظرات بدون ترس

 گفتگوی عاقالنه

 داشتن ذهنی پویا

 جوانانپاسخ به سواالت 

 تکراری نبودن موضوعات

 تواند به صورت ذیل باشد:می سازوکار مناسبدر عوامل اداری: 

 داشتن شرایط قانونی

 نداشتن تشریفات اداری طوالنی

 متولی مناسب برای انجام امور

 کاهش بروکراسی های اداری

 تکمیل کاستی ها

 بودجهاختصاص 
اند تومی سازوکارهااین بر  یمبتن شنهاداتیپدر عوامل دانشگاهی:  

 به صورت ذیل باشد:

 تغییر فضای دانشگاهی

 شناخت دقیق مسائل روز

 جنبش ملی

 بومی کردن علم

 فراهم کردن زمینه رشد دانشجویی

 فراهم کردن فرصت نقد

 نقد و نظریه پردازی

 ایجاد شرایطی برای مولد و نوآور بودن دانشجویان
 

 گیرینتیجه
آزاداندیشی ریشه در سنت فرهنگی اسالم های ی برپایی کرسی ایده

دارد که قایل به ایجاد فضایی آزاد اما ساختار یافته برای طرح نظرات 
رو از انسداد است. سنت فرهنگی اسالم، به هیچ گوناگون در جامعه

های آزاداندیشی عالوه بر کند؛ تعبیر کرسیفرهنگی دفاع نمی 
 «آزادی در بیان اندیشه»ت مطلوبیت آزاد اندیشیدن، داللت بر ضرور

 نیز دارد. 
های آزاداندیشی این است که فضایی قانونی و تثبیت مقصود از کرسی

ها و شده برای تقابل و تضارب آراء مختلف فراهم شود، تا شخصیت
ها و های گوناگون فکری و ایدئولوژیک بتوانند دیدگاهجریان

ده و نظرات خود را به صورت آزادنه در محیطی تعریف ش
چارچوب مند، بیان کنند و منتقدان و مخالفان نیز به گفتگو و 

داندیشی های آزامباحثه به آنها بپردازند. به این ترتیب، تعبیر کرسی
آزدای در »، داللت بر ضرورت «آزاد اندیشیدن»عالوه بر مطلوبیت 

نیز دارد. آزاداندیشی تالش فعال عقل انسان در دریافت « بیان اندیشه
گسترش حقیقت و اِعمال حقیقت است. از این رو، انسان  حقیقت،

آزاد اندیشی عالم و جویای علم و در پی حقیقت باشد. منطق آزاد 
کند که انسان از چارچوب تنگ عقالنیت ابزاری اندیشی، ایجاب می

خارج و با تکیه بر عقالنیت انتقادی در بستری از عقالنیت تفاهمی 
نوان اصل اصیل زندگی بیندیشد. به پیگیری دریافت حقیقت به ع

آزاداندیشی درگرو دریافت حقیقت و نقد آن از طریق براهین عقالنی 
دازد. پراست. آزاد اندیشی در پرتو تعقل، به نقد و شالوده شکنی می
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انسان آزاد اندیش در چارچوب نقادی متعقالنه و ارزشیابی عالمانه 
ده و این همان سفر خود، تعقل را در پرتو نقادی با عمل مقرون کر

 از جهان نمایش به جهان فضیلت است.
ه ابعاد و مؤلف یی)شناسا قیتحق اصلی به سؤال  یدهمنظور پاسخ به
 استفاده یفی( از روش پژوهش ک یشیآزاد اند یها یکرس یاصل یها

 نیلعاز مط افتهیساختار مهیبا استفاده از مصاحبه ن منظورنیشد، بد
ه ب هکه با توج ، یشیآزاد اند یها یو خبرگان حوزه کرس یدیکل
و مورد مصاحبه قرار گرفتند نفر بود  9۱، تعداد آنها مصاحبه ندیفرا

منجر  لیتحل جهیشد که نت لیتحل یباز و محور یکدگذار قیو از طر
 ،ینظر ی، مبانروابط یفلسفه و اهداف الگو  نیتدو و ییبه شناسا

سه محور فلسفه و  نیاست ا حیو اصالح  )الزم به توض یبازنگر
و اصالح  فقط در  یبازنگر ،ینظر ی، مبانروابط یاهداف الگو

، سه بعد نی، همچننفر خبره گنجانده شده بود( 8سواالت مصاحبه 
دهنده عامل اول)رهبری(: نتایج نشان . شد ییچهارده مؤلفه شناسا

ی، شیآزاد اندشوندگان بر نقش رهبری با مولفه های : تاکید مصاحبه
ی تخصص یها بحثی، مذهب یها بحث، محرک موتوری، خردورز

می باشد. این مولفه ها می توانند با اثر گذاری در مفاهیمی  اعتدالو 
ارتباط با  یمعقول برا یفضای، و تعال رشد، ایداشتن ذهن پوچون 
، قلو تع تفکر، قتیدادن حق رخ، و بند دیکردن بدون ق فکر، حوزه

 ،نظرات معقول انیب، قیو حقا تیواقع انیبی، جمود فکر نداشتن
، هبودن و زود بازد نهیهز کمی، رهبر داتیتاکی، قانون طیشرا داشتن
ی، پرداز هیو نظر نقد، ضرورت درکی، اسیس بلوغی، مذهب بلوغ
ی، مذهب یتخصص یها بحثی، اسیس یتخصص یها بحث، علم قیتعم

در ارتقای  دهیعق یآزادی، و آزاد شناخت، مناسب یالگو وجود
(در  دانشگاهها و مراکز   یشی) آزاداند  یپرداز هینظر  یها  یکرس

 ی موثر باشند.آموزش  عال
عامل دوم)اداری(:نتایج نشان دهنده تاکید مصاحبه شوندگان بر نقش 

، یفاتیعدم برخورد تشر، داشتن اساس نامهعامل اداری با مولفه های 
  یکرسی در ارتقای مجاز یاز فضا استفاده، و مسئوالن یعلم توان

(در  دانشگاهها و مراکز  آموزش   یشی) آزاداند  یپرداز هینظر  یها
 ی موثر باشند.عال

عامل سوم)دانشگاهی(:نتایج نشان دهنده تاکید مصاحبه شوندگان بر 
نقش عامل دانشگاهی در مولفه اصلی نوآوری و مولد بودن در ابعاد 

نقد  فرصتی، سخنران جلسات، فرهنگ نقد جیترو، مولد و نوآور
در ارتقای  انیدانشجو یجانیه هیتخلیی، و دانشجو تحرک، کردن
(در  دانشگاهها و مراکز   یشی) آزاداند  یپرداز هینظر  یها  یکرس

 ی موثر باشند.آموزش  عال
 

 پیشنهادات پژوهشی
با توجه به اینکه ساختارهای سنتی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد 

ع از ارائه به موقع و مناسب خدمات رفاهی به استفاده اسالمی  مان
شود که جهت ایجاد یا توسعه گردند لذا پیشنهاد میکنندگان می

های اداری کاسته خدمات رفاهی از مرزهای سنتی و از بوروکراسی
شود تا موجب افزایش تعامالت بین واحد خدمات رفاهی سازمان 

 های دولتی و خصوصی گردد.مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی ، با نهاد
 رعایت اصل تناسب شغل و شاغل در هنگام واگذاری مشاغل به افراد

ایجاد بسترهای الزم برای افزایش نوآوری و خالقیت افراد در 
 خصوص مباحث شغلی

کاستن دستورالعمل ها و قوانین و مقررات و دادن اختیارات بیشتر 
 به کارکنان در خصوص مباحث شغلی خود

مشاغل و کارهای سازمان به افراد براساس توانائی ها و  واگذاری
 قابلیت های آنان

 پرهیز از واگذاری کارهای بیش از حد به افراد با توانایی کم 

 باشدواگذاری کارهایی که نیازمند تماس رودرو با ارباب رجوع می
 به کارکنان با توانایی باال 

و با ارباب رجوع پرهیز از واداشتن افرادی که از تماس رو در ر
 دچار فشار روانی می گردند به رو به روبرو شدن با آنان
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