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 دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی

 

  4، غالمرضا ذاکر صالحی9، خدایار ابیلی2، جواد پورکریمی 1محسن نظرزاده زارع

 

 چکیده

در هر دو زمینۀ جهانی و ملی توانند می هادانشگاه

عمل کنند؛ اما ایدۀ دانشگاه کالس جهانی در بستر 

ست ا دهد. فرض اساسی این ایده آنجهانی رخ می

 نیاد دانشگاهی هایدانشگاه با بهترین مؤسسهکه این 

کند و تمایل به رسیدن به اوج تعالی و به رقابت می

بنابراین، هدف مقاله  .رسمیت شناخته شدن دارد

حاضر، واکاوی مفهوم دانشگاه کالس جهانی، 

های دانشگاه جهانی و راهبردهای تأسیس این ویژگی

 دانشگاه است. 

گیری این مقاله نشان داد که بسترهای ملی نتیجه

و الگوهای سازمانی برای ایجاد دانشگاه کالس جهانی، 

ز میان ابنابراین، هر کشور باید ؛ خیلی گسترده هستند

مسیرهای متنوع ممکن، یک راهبرد متکی بر نقاط 

قوت و منابع خود برگزیند. عالوه بر این، تحول در 

نظام یک دانشگاه برای رسیدن به دانشگاه کالس 

فتد. بنابراین ااتفاق بی تواند در انزواجهانی نمی

انداز بلندمدت برای ایجاد یک دانشگاه در کالس چشم

دقت بیان شود و آن، باید بهسازی و پیاده جهانی

ها ها نیز برای نیل به این مقصود، باید به دانشگاهدولت

 کمک کنند.
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5. Complex 

کالس جهانی، آموزش عالی : گان کلیدیواژ

کالس جهانی، سازمان کالس جهانی، دانشگاه کالس 

 .جهانی

 مقدمه -1

طور خاص آموزش عالی مسیری برای  آموزش و به

و  ه کشورها استسازی افراد و توسعتوانمندرشد، 

عنوان منبع رشد و شکوفایی جایگزین  تولید دانش به

شده  وری نیروی کارای و بهرههای سرمایهدارایی

 در تالش و تکاپو برای ایجاد کشورهابنابراین است؛ 

را  خلق دانش هایی هستند کهسازمان و هاهمؤسس

 اهدانشگاهمهم،  هایکی از این مؤسسهکنند.  تسهیل

 .]1[هستند

ای هستند و های پیچیدهها سازماندانشگاه

ان شهای متمایزی دارند که بر فرایند تصمیمویژگی

ها در محیطی از امروزه دانشگاه. ]2[گذارداثر می

ت. سا اند که خارج از کنترل آنهاگرفته تغییرات قرار

ها از درون تا بیرون، چه محیط تعاملی محیط دانشگاه

و  5غایت پیچیده به مجاور و چه محیط جهانی؛
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شده است. افزایش تعداد دانشجویان و  1آشوبناک

المللی شدن آموزش عالی، افزایش کم متقاضیان، بین

، نفعانو کیف رقابت میان تعداد زیاد بازیگران و ذی

های سریع و گسسته در فنّاوری و محیط دگرگونی

های متقاضیان و و ارزش هابیرونی، تغییر در انتظار

مشتریان و مخاطبان، فشارهای مالی، پیچیدگی در 

گیری، ازدیاد گذاری و تصمیممشیمحیط خط

های اجتماعی، اقتصادی و زمینه پیچیدگی در

 ات اندموجب شدهشدن و دیگر عوامل، سیاسی، جهانی

 ندشواطمینان و آشوب مواجه  لغوها با شرایط دانشگاه

طور  آموزش عالی باید به هایهمؤسس بنابراین. ]3[

های آموزشی و مداوم به اصالح و ارتقاء برنامه

 نبالدو با تغییر رویه خود به  خود بپردازندهای اوریفن

 .]4[باشند  توسعه نوآورانه
از سوی دیگر، ایدۀ آموزش در کالس جهانی در 

سرتاسر جهان با کیفیت تجارب یادگیری برای 

 بهآموزش بنابراین،  .بوده استفراگیران، عجین 

ی گچگون به قرائتی ابزاری از تجارب یادگیری،سرعت 

ان بازیگر عنوان بهو اینکه چه کسانی  رسیدن به آن

شوند، تبدیل شده آن محسوب می نفعانیذاصلی و 

 سابق ، معاون(2002) 2دیوید واتسون. ]5[است

 توسط ادارهکه  یسنددر  دانشگاه برایتون انگلستان،

اظهار  ،منتشر شد 2004دولتی انگلستان در سال 

 کالس جهانی آموزش در سوی جهان بهداشت که 

ور منظ به نشان کرد که خاطر سوق پیدا کرده است. او

جهانی، سه کالس  عالی در آموزش داشتن یک نظام

 اصل مهم را باید در نظر داشت: 

 کنیم، یعنیمی زندگیما در آن  ی کهدرک جهان( 1

و  جوامع مختلفهای ها و فرهنگارزشدرک 

عنوان شهروندان جهانی، هایی که همه ما بهراه

تغییرات اقتصاد در شکل دادن به  توانیممی

                                                           
1. Chaotic 

از آن  که بخشی ایزیست و جامعه جهانی، محیط

 هستیم، اثرگذار باشیم.

منزله استانداردهای آموزشی در  دانستن آنچه به (2

مقایسه گیری خود در اندازه است و کالس جهانی

 .آنهابا  دادن خود ها و تطبیقآن با

 .]6[یک شریک جهانی در خارج از کشور وجود ( 3

در یک نظام توان این گونه بیان کرد که میپس 

بحث در مورد آموزش عالی در کالس آموزش عالی، 

ها و که دولت طوری به ؛ای داردجهانی اهمیت ویژه

موضوع را در کشورهای ریزان دانشگاهی این برنامه

اند. یکی از داده قرار ویژه مختلف دنیا موردتوجه

روی توجه  مزایای بحث در کالس جهانی، تمرکزِ

ها اهدانشگ ی کهاستانداردهای دانشگاهی و بهبود نقش

دستیابی به  همچنین و عهده دارند جوامع بردر 

در دانشگاهی  هایهای مناسب برای مؤسسهشیوه

آموزش عالی  هایهبه مؤسسآنها شدن تبدیل راستای

 . ]9[المللی استملی و بیندر سطح 

قبل از ورود به بحث در مورد مفهوم دانشگاه 

های کالس کالس جهانی، الزم است با مفهوم سازمان

های کالس جهانی، سازمانجهانی آشنا شویم. 

ها هستند که عملکرد رقابتیِ ای نوین از سازمانپدیده

 دهند. آنها بهباالیی را در عرصۀ رقابت جهانی نوید می

های داخلی، به عوامل بیرونی جای تمرکز در برنامه

نفعان را در یک کنندگان و ذیترند و تأمینحساس

ها ع سازماندهند. این نوپیمان راهبردی مشارکت می

بیشتر تمایل دارند نیروی انسانی، تجهیزات و 

های خود را بهینه کنند. پس برای رسیدن به سامانه

های مختلف طور پیوسته سازمانبه این مقصود، 

 کنند تا بتوانندجهان را مطالعه و تجزیه و تحلیل می

 .]0[الگو بگیرند های مختلفها در جنبهاز آن

انی کالس جه بهتر دانشگاهشناخت  بنابراین، برای

به عنوان یک سازمان کالس جهانی و انتخاب 

2 Watson 
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ها و ، درک ویژگیراهبردهای الزم برای ایجاد آن

 در سه مأموریت اصلی آموزش، تفاوت این دانشگاه

ها در سطوح ملی و و خدمات با سایر دانشگاه پژوهش

 .]7[ رسدبه نظر میمحلی ضروری 

 د از رقابت جهانیدانشگاه کالس جهانی یک بع

و در جوامع مبتنی بر  اقتصاد بازاراساس  براست؛ که 

سخن دیگر،  به .]18[ دانش شکل گرفته است

طور گسترده از سوی ه های کالس جهانی، بدانشگاه

گذاران مدیران آموزش عالی، پژوهشگران، و سیاست

های تحقیقاتیِ پیشرو در یک قلمرو عنوان دانشگاه به

های شوند. به سخن دیگر، دانشگاهمی جهانی، شناخته

عنوان رهبران جهانی و ملی در  کالس جهانی به

ها روند. آنشمار می آموزش، پژوهش و نوآوری به

خاطر شهرت متمایز در هستند که به هاییمؤسسه

خود،  بروندادهای پژوهشی و منزلت هیئت علمی

 . ]11[شوندشناخته می

عه نظام آموزش از آنجا که، همه کشورها به توس

عالی خود با قابلیت پژوهشی نیاز دارند؛ همچنان که 

های مالی به آب تمیز، حکمرانی پایدار و نظام

ای هاستاندارد نیازمندند؛ بنابراین داشتن دانشگاه

توانایی رقابت و برابری با کالس جهانی که 

 ،باشندبرترِ دانشگاهی در جهان را داشته  هایمؤسسه

برای این کشورها به شمار  یمضرورت بسیار مه

 .]12[رودمی

ر های پیشتاز ددانشگاه با اذعان به آنچه بیان شد،

شدن به دانشگاهی در اغلب کشورها برای تبدیل

در  کالس جهانی باید به سطحی از آمادگی

؛ اما این ]12[رسیده باشند هااز ویژگی ایمجموعه

چه  ها چه هستند و یک دانشگاه بایدویژگی

ر دعنوان یک دانشگاه  هایی داشته باشد تا بهویژگی

 جهانی شناخته شود؟ کالس

                                                           
1 Altbach 2004; Khoon et al. 2005; Niland 2000, 2007; 

Salmi 2009 

؛ 2004باخ آلتبرخی از نویسندگان و پژوهشگران )

 یسالم؛ 200۲ ،2000نایلند ؛  5200کون و همکاران

در کالس  هادانشگاه تعریف اقدام به که 1(200۲

های کلیدی که ویژگی جهانی کرده بودند، تعدادی از

ها در کالس جهانی باید داشته باشند را دانشگاه

رب مج اعضای هیئت علمی :که شامل شناسایی کردند

، باکیفیت آموزش پژوهش، برتری در و نخبه،

 یآزاد ،بسیار بااستعداد و المللیدانشجویان بین

امکانات و  مستقل و در نهایت اداری ساختار علمی،

 .  ]13[پژوهش استو  آموزش الزم برای تسهیالت

های عمومی و شرایط دانشگاه کالس ویژگی

 پژوهشگراننویسندگان و جهانی که توسط برخی 

شده بودند از کشوری به کشور دیگر و از شناسایی

 براینبنا .هستند شگاهی به دانشگاه دیگر متفاوتدان

سوی دستیابی به دانشگاه کالس  های مختلفی بهراه

 .]12[وجود دارددر هر کشور  جهانی

پس الزمه ایجاد یک دانشگاه در کالس جهانی، 

ها و راهبردهای دانشگاه آشنایی با مفهوم، ویژگی

کالس جهانی، متناسب با بسترِ فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی هر کشور و نظام آموزش عالی 

. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی استآن 

ها، یمفهوم دانشگاه کالس جهانی و همچنین ویژگ

. برای نیل به این استها و راهبردهای اصلی آن مؤلفه

روش پژوهش اسنادی برای مقصود، پژوهشگران از 

وضوع آوری اسناد و مدارک موجود در ارتباط با مجمع

این صورت که با مورد بحث استفاده کردند؛ به 

واژۀ دانشگاه کالس جهانی در موتور کلید جستجوی

تا تاریخ  13۲3آذرماه  20جستجوی گوگل، از تاریخ 

ماه، اسناد و مدارک  2و در مدت  13۲4خردادماه  20

های الکترونیکی( در موجود )از قبیل مقاله و کتاب

حوزه دانشگاه کالس جهانی را جمع آوری و بررسی 

 کردند.
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پس در بخش اول این مقاله، با مفهوم دانشگاه 

بعدی  هایشویم و در بخشکالس جهانی آشنا می

 هاها، راهبردها و نقش دولتترتیب با ویژگیمقاله، به 

 ها آشنا خواهیم شد.در ایجاد این دانشگاه

 دانشگاه کالس جهانی -2

 های خدمات عمومی را بهشدن هزینهجهانی
و انقالب اقتصاد مبتنی بر  دهدمیافزایش  طورکلی

 ها ودانش باعث ایجاد تغییرات چشمگیر در ویژگی
عالی در بسیاری از کشورهای کارکردهای آموزش 
های آموزش عالی در تازگی نظامجهان شده است. به 

 ارتقایمنظور افزایش رقابت و  اروپا و آسیا به
شان در کشورهای خود و همچنین در بازار موقعیت
توجه، در سوی فرایندهای بازسازی قابلبه جهانی 

اند؛ که کرده های آموزش عالی خود سوق پیدانظام
توان در افزایش رقابت میان اصلی آن را می نتیجه

ها برای اثبات عملکرد خود در جداول لیگ دانشگاه
بندی مشاهده کرد. یا جداول رتبه 1جهانی دانشگاه

بندی دانشگاه و جداول لیگ جهانی دانشگاه، رتبه زیرا
روند مهم و باکیفیت به شمار می هایجمله اقدام از

های امروزی نکه دانشگاهکه در نحوه شکل دادن به ای
ه چ های آنهاو اینکه هسته فعالیت چگونه اداره شوند

از سوی دیگر  .]11[اندچیز باشد، بسیار تأثیرگذار بوده

ها در کالس جهانی به لی، دانشگاهدر نظام آموزش عا
های برتر یا پژوهشی نقش مهمی را در عنوان دانشگاه
انسانی متخصصِ های ای، تربیت نیرویآموزش حرفه

سطح باال، دانشمندان و پژوهشگران مورد نیاز اقتصاد 
و همچنین تولید دانش جدید در راستای حمایت از 

بنابراین . ]15[ کنندهای نوآوری ملی، ایفا مینظام

 ؛جهانی موضوع جدیدی نیست کالسفهوم دانشگاه م
 یتوجهقابلمفهوم  های اخیر تبدیل بهاما در سال

 شدهها در بسیاری از کشورها ا و دانشگاههدولتبرای 
صورت  ایده آن بهدر حال حاضر ای که گونهبه  است؛

                                                           
1 university global league 

2 word class 

 طیف های آموزش عالیِها و راهبرددر سیاست ثابت
ت اس واضح رشده است. پُکشورها گنجانده  از وسیعی

بودجه  دانشجویانبرای جهانی،  رقابتِ بازاردر که 
اشتیاق  ینپرستیژ دانشگاه و همچنو  یپژوهش
منظور  هایی بهدانشگاهداشتن چنین برای  هادولت

عناصر ، از ملی خود به مشارکت در اقتصادکمک 
 شودمحسوب می جهانی کالسدانشگاه  حیاتی ایدۀ

کالس  هایدانشگاه بهتر نقش درک برای .]11[

 با ابتدا در که است الزم عالی، آموزش نظام در جهانی
 شویم. آشنا کالس جهانی مفهوم

عنوان به 2در فرهنگ لغت، اصطالح کالس جهانی

، با توجه به یک در جهان هابهترینبندی میان رتبه»
 . ]9[شده استتعریف  «المللی برتراستاندارد بین

 بر در آلمان و ایده اصلی دانشگاه کالس جهانی
کر که تف 1۲اساس دانشگاه تحقیقاتی و در پایان قرن 

خصوص  هاز آن، بپس  آمد؛ علمی غالب بود، به وجود
ده این ای و دیگر کشورها متحده آمریکا، ژاپندر ایاالت 
در دهه گذشته، اصطالح  . بنابراین]۲[شدپذیرفته 

تنها نهبه اصطالحی که ، «دانشگاه کالس جهانی»
و پژوهش در آموزش  یادگیریبرای بهبود کیفیت 

ظرفیت  ۀتوسع در راستای، از آن تربلکه مهم ،عالی
 ،فراگیریقابت در بازار آموزش عالی جهانی از طریق ر

 .]16[ بودشده تبدیل  دانشخلق سازگاری و

 های کالس جهانیهای دانشگاهویژگی -3

نویسندگان و پژوهشگران به  از بسیاری
 کالس جهانی اشاره هایهای مشترک دانشگاهویژگی
؛ نایلند 2002همکاران و  نیلو ؛2004باخ )آلت اندکرده

ها را در سه این ویژگی ؛ و(3200۲یسالم ،200۲

 (.1 )شکل اندهقرارداددسته زیر 

شامل تجمیع استعدادها در  دسته اول:
های کالس جهانی است؛ که به معنی جذب دانشگاه

 استعداد نخبه و با علمیهیئت دانشجویان و اعضای 

3 Altbach2004;Levin et al.2006;Niland2007;Salmi2009 
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نرخ پذیرش  1۲40مثال، در سال . به عنوان است
 درصد بود؛ در ۵5هاروارد دانشجویان در دانشگاه 

درصد تقلیل  20این نرخ به  1۲۲0که در سال حالی 
که  ؛درصد رسیده بود 2به  2010 سالو در  پیدا کرد

های کالس دهندۀ سیاست دانشگاهاین خود نشان
 .]19[استعداد است جهانی در جذب دانشجویان با

شامل عوامل مربوط به منابع مالی  دسته دوم:
کالس جهانی فراوان  هایاست. این عوامل در دانشگاه

ثالً م ای از منابع برخوردارند.و از تنوع گسترده هستند
متوسط یک دانشگاه در ایاالت متحده امریکا  طور به

هزار دالر برای خدمات آموزشی هر  20بر سالیانه بالغ 
و برابر متوسط هزینه که این د کنددانشجو صرف می

عضو سازمان  برای هر دانشجو در کشورهای

داشتن  پس .است 1 های اقتصادی و توسعههمکاری

های منابع مالی فراوان و متنوع نیز از جمله ویژگی
 .]19[یک دانشگاه در کالس جهانی است

شامل عوامل مرتبط با ساختار  دسته سوم:
حکمرانی در دانشگاه کالس جهانی است. یعنی 
عواملی از قبیل، مقررات حمایتیِ داخلی، استقالل 

توانند دانشگاه از دولت وحفظ آزادی علمی که می
کالس جهانی باعث توانمندی ساختار یک دانشگاه 

ری گیتوانند در تصمیمشوند. این عوامل همچنین می
 پاسخگویی و یت منابع در راستای اثربخشیو مدیر

سریع به تقاضا برای آموزش عالی باکیفیت، در 
 .]19[ آموزش عالی سودمند باشند هایمؤسسه

 

 
 ]11[(WCU) یجهانهای دانشگاه کالس : ویژگی1شکل 

                                                           
1  Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) 



         هیافتر                                                         دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی 

01 

صاحبنظران مختلفی به که پژوهشگران و  آنجا از

ر اند، دهای دانشگاه کالس جهانی پرداختهارائه ویژگی

ها را از نگاه های این دانشگاهادامه این بخش ویژگی

 دهیم.برخی از این پژوهشگران مورد بررسی قرار می

های از ویژگی ای( به ارائه مجموعه2004باخ )آلت

این  وادانشگاه کالس جهانی پرداخت. البته به گفته 

ن اوجه مورد توافق همه متخصصهیچها به ویژگی

ها، حوزه آموزش عالی نبوده است؛ بلکه این ویژگی

تواند مبنایی برای بحث و تحلیل در این الگویی که می

 ز:ند اعبارت هااین ویژگی دهند.زمینه باشد را ارائه می

عنوان برتر در پژوهش به  برتر در پژوهش:

دانشگاه کالس جهانی است.  مبنای ایدۀ پژوهش در

عنصر مرکزی در دانشگاه کالس جهانی  اگر پژوهش را

در نظر بگیریم، به ابعاد دیگری در دانشگاه نیازمندیم 

امکان این پژوهش برتر کمک کند؛  که به ایجاد و

گاه علمی در دانشکیفیت باالی اعضای هیئت  بنابراین

چنین این ابعاد قرار دارد؛ هم کالس جهانی در مرکز

جاد و ای جذب و نگهداشت بهترین کارکنان دانشگاهی

 با ایجاد تمهیداتی در راستای مطلوب یشرایط کار

است. الزم است به دیگر ابعاد آن  ها، ازامنیت شغلی آن

در دانشگاه کالس جهانی کنیم که این نکته اشاره 

گاه ن شغلعنوان یک به  به کار خودادان تبهترین اس

با  کنند کهعنوان چیزی نگاه میکنند، بلکه به نمی

 .]9[ عالقه فکری متعهد به انجامش هستند

ی : آزادآزادی علمی و فضای غلیان فکری

ر از عنوان یکی دیگعلمی و فضای غلیان فکری نیز به 

در مرکز دانشگاه کالس جهانی قرار دارد.  هاویژگی

 و دانشجویان اناستاد کهآزادی علمی به این معناست 

 آزاد در دنبال کردن دانش تا هر جا که الزم باشد،

باشند و همچنین در انتشار کارهای خود بدون ترس 

بیرونی و یا  یهاشدن توسط مقام از محروم

 اجازهدر برخی از کشورها  دانشگاهی، آزاد باشند.

 اما غیرسیاسی نامحدود است، در علوم آزادی علمی

ها و و علوم انسانی محدودیت در علوم اجتماعی

در بیشتر ها بیشتراست. با وجود این، حساسیت

قاید اعضای جامعه کشورها آزادی علمی به بیان ع

سیاسی، اجتماعی و همچنین  هایعلمی در موضوع

شان ایدر دامنه محدودی از تخصص حرفه

 .]9[استیافته گسترش

 در نیز هاحکمرانی مؤسسه :هاحکمرانی مؤسسه

ها در کالس شگاه کالس جهانی مهم است. دانشگاهدان

را  درونی تدبیریتوجهی از خود قابل جهانی میزان

 که این خودتدبیری درونی از طریق .دارا می باشند

جامعه از کنترل  اطمینانو همچنین  قوانینبرخی 

، انجویپذیرش دانش دانشگاه، مرکزیِ بر عناصر علمی

، انتخاب مرتبه علمی اعطای برنامه درسی، معیارهای

اصلی کار  دهیجدید و جهتعلمی هیئت اعضای 

 .]9[ شودمی تقویت مؤسسه علمی

امکانات و امکانات و تسهیالت مناسب: 

تسهیالت مناسب برای کار علمی در دانشگاه کالس 

ن تریترین و خالقانهجهانی ضروری است. پیشرفته

ترسی دس یها درگروترین آموزشها و نوآورانهپژوهش

های مناسب و همچنین ها و آزمایشگاهبه کتابخانه

و  یدگیچیپ اینترنت و دیگر منابع الکترونیکی است.

ی دسترس هزینه ،های تحصیلیبورسگسترش علم و 

ند هرچ. کامل به این منابع اطالعاتی را باال برده است

 هابرخی از هزینهجویی در صرفهافزایش باعث اینترنت 

 رامنابع اطالعاتی دسترسی به بسیاری از  شده و

 نوشتواند نمی وجه هیچولی به  افزایش داده است؛

در  زنیا موردامکانات  بنابراین، تسهیالت و. باشد دارو

ها و فراتر از آزمایشگاه دانشگاه کالس جهانی باید

 تواند شامل ایجادباشد و همچنین می هاکتابخانه

 .باشد رکنان و استادانکاکاری مناسب برای دفاتر 

عالوه بر این، داشتن بودجه کافی برای حمایت از 

آموزش، پژوهش و دیگر کارکردهای دانشگاه الزم 

، بلکه باید نباید مقطعیاست و این حمایت مالی، 

 .]9[مدت باشدپایدار و طوالنی
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 (2005) 1یکی دیگر از پژوهشگران به نام فنگ

 به عنوان، جهانییک دانشگاه کالس معتقد است که 

ارای دشود که باید شناخته می درجه یک دانشگاه یک

 منابع، آموزش درجه یک، های درجه یکرشته

، یک درجه استعداد، پرورش درجه یک دانشجویی

، سازوکارهای عملیاتی یک درجه علمیپژوهش  نتایج

و  قدرتمند توان مالی، مواد و یک درجهو اداری 

انه درجه یک باشد. فناور هایزیرساخت همچنین

باید سهم بسیار قابل  یک همچنینهای درجهدانشگاه

 .]1۵[توسعۀ یک کشور داشته باشند توجهی در

(، در 2000) 2پژوهشگر دیگری به نام نایلند

ویژگی یک دانشگاه کالس جهانی را  10پژوهشی 

ویژگی  10خالصه کرد. او معتقد بود که داشتن این 

اهند به عنوان دانشگاهی در هایی که بخوبرای دانشگاه

کالس جهانی شناخته شوند، خیلی ضروری است. این 

 ویژگی عبارتند از: 10

  ها؛پژوهش اعتبار( 2علمی؛ ( کیفیت هیئت1

 ؛ المللیحضور بین (4مستعد؛  دانشجویان (3

؛ هاو شبکه هامعاهده (2؛ استفاده صحیح از منابع (5

  )دانشگاهی(؛های دربرداشتن بسیاری از رشته (۲

 ؛ مدیریت خوب (۲؛ وری هوشمندافن (۵

یک های تمام جنبه المللی شدنبین (10

 .]10[دانشگاه

( نیز معتقد است که یک دانشگاه 2002ابوبکر )

 12باشد. این  ویژگی 12کالس جهانی باید دارای 

ای از استادان، دانشجویان، ویژگی دامنه گسترده

در  کنندهمشارکتهای کارکنان اداری و همه جنبه

ن ای. دهدتوسعه یک دانشگاه را تحت پوشش قرار می

                                                           
1 Fang 

2 Niland 

3 Ahmad Bajunid 

های ترین گروههای آیوی، از معروفیا لیگ دانشگاه آیوی لیگ 4

 این گروه متشکل از هشت دانشگاه پرآوازه .دانشگاهی جهان است

ها شامل: برنامه دولتی معتبر، پژوهش و ویژگی

مرزی، قابلیت استفاده از های پژوهشی برونهمکاری

 هاامنثبتتعداد  برنامۀ تحرک کارکنان و دانشجویان،

 افتیدر شده،نامالمللی ثبتو تعداد دانشجویان بین

المللی، حکمرانی خوب و به بین هایجایزه از مؤسسه

 .]10[آموختگان استرسمیت شناختن جهانی دانش

( اضافه 2002) 3باجونید به همین ترتیب، احمد

خواهد به یک دانشگاه که اگر یک دانشگاه می کندمی

مطمئن شود که آیا  دیبا کالس جهانی تبدیل شود،

در کالس  نادان در کالس جهانی، دانشجویاتاس

جهانی، کارکنان اداری در کالس جهانی، امکانات و 

در کالس جهانی و محیط یادگیری در  تجهیزات

 .]10[دارا است کالس جهانی را 

 نقش دولت در ایجاد دانشگاه کالس جهانی -4

رشد دانشگاه  و درگذشته، نقش دولت در پرورش

رفت؛ به شمار نمی یعامل خیلی مهمکالس جهانی 

 در ایاالت 1وی لیگ های آیدانشگاهتاریخ حتی 

 رها داین دانشگاهدهد که نشان میآمریکا نیز متحده 

د نه انرسیدهشهرت به  خود پیشرفت تدریجی نتیجه

، دانشگاه به سبب دخالت عمدی دولت. مشابه این

ا بو اراده خود  بهها قرن طینیز آکسفورد و کمبریج 

استقالل ، اما با دولتیاز بودجه  یسطوح متغیر

، تعریف مأموریت حکمرانی ونظر  توجهی ازقابل

امروزه به دلیل افزایش ، این وجود. با اندیافته تکامل

هایی که در محیط پیرامون وجود ها و پیچیدگیهزینه

س کالدر یک دانشگاه  که رسدبه نظر میبعید  دارد،

 ها واندازی ظرفیتراهدر  تنهاییبتواند به جهانی 

ط یک محیداشتن بدون ، ژوهشی پیشرفتهامکانات پ

ایاالت متحده آمریکا )کلمبیا، کرنل، پنسیلوانیا، هاروارد، 

علت نامگذاری این است.  پرینستون، ییل، براون، دارتموث(

های بسیار قدیمی است که نمای آنها با ها ساختماندانشگاه

 Ivy و پاپیتال پوشیده شده است که در انگلیسی به آن پیچک

 .گویندمی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%87
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 سرعت به دولتی هایبدون حمایتسیاسی مطلوب و 

کند در ( اشاره می2004باخ )آلت. ]16[شود ایجاد

یی گفتگو به چاپ رسید، 1۲که اواخر قرن  گزارشی

رئیس  2و چارلز دبلیو الیوت 1بین جان روکفیلر

هاروارد، صورت گرفت، روکفیلر از الیوت دانشگاه 

رسید که هزینه تأسیس یک دانشگاه کالس جهانی پ

میلیون دالر و در  50چقدر است. الیوت پاسخ داد 

حال، دانشگاه شیکاگو توانسته  این سال. با 200مدت 

سال به این  20و تنها در مدت  20بود در آغاز قرن 

هدف، یعنی دانشگاه کالس جهانی دست یابد؛ اگرچه 

 100بر در این مدت صرف کردند بالغ ای که هزینه

ه کرسد بنابراین بعید به نظر می؛ ]9[بودمیلیون دالر 

ها هزینه ، به دلیل افزایشیک دانشگاه کالس جهانی

امکانات  ها واندازی ظرفیتراهدر  هاپیچیدگی و

بدون یک محیط سیاسی مطلوب  ،پژوهشی پیشرفته

 .شود سرعت ایجاد بتواند به های دولتیحمایتو 

ها دهد که دولتالمللی اخیر نشان میهای بینتجربه

 توانند یک دانشگاهاز طریق سه راهبرد اساسیِ زیر، می

 در کالس جهانی را ایجاد کنند:

های تواند تعداد محدودی از دانشگاهمی دولت -1

ای برای های بالقوهموجود را که دارای توانایی

 هدد ، ارتقایو برتری هستند رسیدن به شکوفایی

 فرمول برگزیدن(؛)

آموزش  هایتواند تعدادی از مؤسسهمی دولت -2

شدن به یک عالی موجود را برای ادغام و تبدیل

ر دکه این  ؛کنددر کالس جهانی تشویق  دانشگاه

دن شبرای تبدیل هاهافزایی مؤسسواقع نوعی از هم

به یک مؤسسه آموزش عالی در کالس جهانی 

 ؛رکیبی(فرمول ت)است 

تواند یک دانشگاه جدید در کالس می دولت -3

جهانی را از ابتدا ایجاد کند )رویکرد پاک کردن 

 .]16[ سنگ(تخته

( جوانب مثبت و منفی هر یک از 1در جدول )

های رویکردهای راهبردی دولتی در ایجاد دانشگاه

الزم  شده است.صورت خالصه بیان کالس جهانی به 

ممکن  ی جهانکشورها هریک ازبه ذکر است که 

راهبردهای دولتی را در ایجاد  این ترکیبی از ،است

 .دنبال کننددانشگاه کالس جهانی 

 [11] های کالس جهانیها و منافع رویکردهای راهبردی برای تأسیس دانشگاههزینه :1جدول 

 رویکردها

 های جدیدایجاد مؤسسه های موجودادغام مؤسسه موجودهای روزرسانی مؤسسهبه شرایط

توانایی جذب 

 استعدادها

در بازسازی کارکنان  وجود مشکل

برند( برای ) یتجارو تغییر نام 

 جذب دانشجویان برتر

فرصتی برای تغییر رهبری و جذب 

کارکنان جدید؛ کارکنان موجود ممکن 

 است در برابر این شرایط مقاومت کنند.

ان و کارکن) ینبهترفرصتی برای انتخاب 

نام دانشجویان(؛ مشکالت در ثبت

ناشناخته »دانشجویان برتر به دلیل 

های مؤسسه؛ نیاز به ایجاد سنت« بودن

 آموزشی و پژوهشی

 بیشتر گران خنثی کمتر گران هاهزینه

 حکمرانی
مشکل در تغییر شیوه عمل در 

 همان چارچوب قانونی

 قانونیکار با وضعیت  ،زیاد احتمال به

 هایکه در مؤسسه آنچهنسبت به متفاوت 

 وجود دارد.

فرصتی در راستای ایجاد چارچوب 

 انگیزشی و قانونی مناسب

فرهنگ 

 سازمانی
 وجود مشکل برای تبدیل از درون

ممکن است ایجاد یک هویت جدید از 

سازمانی متمایز، مشکل طریق فرهنگ

 آفرین باشد.

 فرهنگ برترایجاد  فرصتی برای

                                                           
1 John D. Rockefeller 2 Charles W. Eliot 
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 رویکردها

 مدیریت تغییر
کمپین ارتباط و مشاوره با همه 

 نفعانذی

، آموزش به همه «هنجاری» یکردرو

نفعان در زمینه هنجارهای مورد انتظار ذی

 سازمانیو فرهنگ

 در راستای ،«انطباق با محیط» یکردرو

 جدید با موسسه برقراری ارتباط

 

برای تأسیس دانشگاه کالس هایی راهبرد -5

 جهانی

آموزش عالی در  هایکه در مورد مؤسسهوقتی

 یاندازچشم کنیم، نیازمندس جهانی تفکر میکال

بینانه و هدفمند هستیم. برای بسیاری از کشورها، واقع

حتی کشورهای بزرگ و ثروتمند، ممکن است تنها 

 ازیریک یا دو دانشگاه کالس جهانی مطلوب باشد؛ 

الزم برای حمایت  ری از کشورها استطاعت مالیبسیا

ی بهترین را ندارند؛ وحت هاییاز چنین مؤسسه

ن ای بهتریتوانند در هر رشتهنمی های دنیا همدانشگاه

به تواند رتهاروارد نمیعنوان مثال، دانشگاه  باشند. به

ممکن است باالیی در مهندسی داشته باشد. پس 

آموزش عالی در  یهاخیلی از کشورها و مؤسسه

 هایی آموزشی درسراسر جهان، تنها برساختن گروه

ا ی هاکالس جهانی متمرکز شوند؛ به خصوص مؤسسه

های مرتبط با اقتصاد ملی و هایی که در زمینهدانشگاه

عنوان مثال، کنند. به ای، فعالیت میهیا منطق

های دانشگاهی از کشورمالزی بر رشته هایدانشگاه

 دناردوری الستیک تمرکز اری اطالعات و فنواقبیل، فن

که در اقتصاد محلی مهم هستند. از سوی دیگر، اغلب 

های برتر، به آموزش عالی با رتبه هایمؤسسه

عنوان مثال،  اند. بهیافتههای خاصی اختصاصرشته

ست، ا یدانشگاه کوچک مؤسسه فناوری کالیفرنیا که

روی علوم تمرکز دارد. موسسه  طور انحصاریبه

ایندیانا و حتی که در سطح منطقه  وری ایندیانافنا

های محدودی کند، در رشتهالملل فعالیت میبین

که  هاییبنابراین تعدد مؤسسه؛ متمرکز است

 هاای از رشتههای آموزشی را در طیف گستردهفرصت

که  دهداند، به دانشجویان این اجازه را میفراهم آورده

کنند انتخاب  مختلف هایمیان مناطق و مؤسسهاز 

]9[. 

گاه در کالس جای رسیدن به در حد ازفشار بیش 

دانشگاه و یا یک نظام ، یک فرد به جهانی ممکن است

ف انحرا باعث ممکن استو  ؛دانشگاهی آسیب برساند

شاید تر و اهداف مهم دانشگاه ازانرژی و منابع  در

د ح از دیگر، تمرکز بیشعبارت به  .شود آن ترواقعی

محور ممکن است دانشگاه نخبگان و پژوهش در ایجاد

؛ و شود خدمات های دسترسی یاباعث افزایش هزینه

ممکن است به غیرواقعی  هایانتظاراز سوی دیگر 

علمی آن دانشگاه آسیب روحیه و عملکرد هیئت 

 .]9[برساند

ایجاد یک دانشگاه کالس پس باید گفت، برای 

 ای ازانداز جسورانههبری قوی، چشمبه یک رجهانی، 

برنامه یک به  همچنین سسه وؤمأموریت م اهداف و

 مؤسسه را اندازوضوح چشمبهکه  نیازمندیم راهبردی

. واقعی هدایت کند هایاهداف و برنامهسوی به 

با ایجاد دانشگاه کالس  هایی کهدانشگاه بنابراین

 ایدبی هستند، نتایج بهتر در آرزوی رسیدن به یجهان

ارزیابی عینی از نقاط اساس  خود را بر جدید اهدافِ

 رااج ،طراحیاساس آن به  تنظیم کنند و برقوت خود، 

خود در راستای بهبود  نوسازی برنامه گیریکارو به

در مقابل، بسیاری از  خود بپردازند. عملکرد

خود فعلی انداز چشم به آموزش عالی که هایهمؤسس

 ترآینده به برایانداز بلند پروازانه فاقد چشم وراضی 

خود هستند، فعالیت خود را به همان شیوه گذشته 

که این منجر به ایجاد شکاف در  دهند؛ادامه می

 یالمللمقایسه با رقبای ملی یا بینها در آنعملکرد 
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( تعدادی از راهبردهای 2در جدول ). ]16[شودمی

ها و بسترهای مختلفشگاه کالس جهانی در نظامدان

 شده است.بیان  
 

 [3ها و بسترهای مختلف ]های دانشگاه کالس جهانی در نظامراهبرد :2جدول

های آموزش نظام

 زبانعالی/ انگلیسی
 کشور

 (WCU) یجهانراهبرد دانشگاه کالس 

 شدهراهبرد انتخاب سازی آموزشالمللیبین وری پژوهشافزایش بهره

کشورهای پیشرفته/ 

 زبانغیر انگلیسی

آلمان، 

 فرانسه، ژاپن
 کاربردی پایین رشد ظرفیت

کشورهای 

توسعه/ غیر درحال

 زبانانگلیسی

کره جنوبی، 

 تایوان
 کاربردی متوسط رشد ظرفیت

 چین
 رشد ظرفیت

 خارجیجذب دانشگاهیان 

 متوسط/

 پایین
 کاربردی

کشورهای 

توسعه/ درحال

 زبانانگلیسی

 مالزی
 جذب دانشگاهیان خارجی

 پژوهش آموزش
 کاربردی پایین

 سنگاپور،

 کنگهنگ
 غیرکاربردی پایین جذب دانشگاهیان خارجی

 

 گیرینتیجه -6

کشورهای مختلف هر روز بیشتر از گذشته  ه،امروز

ای که گونه ند. بهروبه سمت جهانی شدن پیش می

شاهد رقابت در سطحی فراتر از مرزهای ملی هستیم. 

توانند توان رقابت خود را تنها ها نمیبنابراین سازمان

 های جدید حفظ کنند؛ زیرابا جایگزین کردن فناوری

 ازمند ایجاد ظرفیتموفقیت سریع در عصر اطالعات نی

ها است. پس برای پیشگیری از رکود جدید در سازمان

ها باید با مفاهیم های جدی در سازمانو خسارت

ها و و ویژگی شویمهای کالس جهانی آشنا سازمان

و اجرایی  ها پرورش دهیمها را در سازمانرفتارهای آن

ها و مقایسه آنها با کنیم. آشنایی با این ویژگی

ها های موجود امکان ارزیابی و تخمین فاصلهسازمان

 .]0[کندبا کالس جهانی را ایجاد می

از سوی دیگر، تالش برای رسیدن به موقعیت  

 ایپدیدهه کالس جهانی در دهه گذشته به دانشگا

تنها در کشورهای که نه شد؛ جهانی تبدیل 

یافته بلکه حتی در اقتصادهای در حال گذار، توسعه

اصالحات « جنبش کالس جهانی»وسیلۀ ها به دولت

های آموزش عالی جامعی در راستای بازسازی نظام

رشد  اند. چنین تالشی در راستایخود انجام داده

خصوص در کشورها و مناطق آموزش عالی را به 

ها دولت که یطور بهایم؛ آسیایی و اروپایی شاهد بوده

در این کشورها و مناطق،  های پیشروو دانشگاه

و رویکردهای مختلفی را برای دستیابی به  هاراهبرد

 .]17[برتری علمی و دانشگاهی اتخاد کردند

سعه که تو شد باعث بنابراین جنبش کالس جهانی

جهانیِ برتر در دستور کار  های کالسدانشگاه

نفعان مختلف در سراسر جهان گذاران و ذیسیاست

قش های کالس جهانی ن، دانشگاهزیرا قرار بگیرد؛

مهمی در توسعه رقابتی یک کشور در اقتصاد دانش 

 کنند. پس با توجه به آنچهیدر سطح جهان بازی م

بیان شد، توجه به این نکته الزم است که، دانشگاه 

ها متمایز هستند و کالس جهانی، از سایر سازمان

از  های آنها است. زیرامایز، ویژگیعامل ایجاد این ت

خاصی برخوردارند. بنابراین  هایها و شایستگیویژگی



 39، پاییز و زمستان 75شماره                                                                                                                                         رهیافت

07 

برای دستیابی به دانشگاه کالس جهانی، باید 

بستری را برای حرکت به سوی  ،های موجوددانشگاه

دانشگاه کالس جهانی فراهم کنند و با پرورندان 

ها و استانداردهای کالس جهانی در درون خود، ویژگی

 برای رسیدن به این سطح تالش کنند. 

ه بدون حمایت دولت به یک دانشگا به قطع،

د. تواند به این هدف بزرگ نائل شوتنهایی نمی

همانطور که در برخی از کشورها از جمله چین، دولت 

حدود  آن توسعههدف )که  211 هایپروژه از طریق

های کلیدی در قرن دانشگاه و تعدادی از رشته 100

های جدید برای سازوکار کشفبر )که  ۲۵5و  بود( 21

برای تبدیل  یآموزش عالی و توسعه مسیر مرانیحک

موقعیت یک دانشگاه در کالس به  برتر چند دانشگاه

 از ایجادسیاست ملی حمایت تأکید داشت(  جهانی

 تخاذ کردهادهه گذشته  طیرا  کالس جهانیدانشگاه 

 پس از تشخیصدولت روسیه بود. در موارد دیگر، 

 در آموزش ی خودهادانشگاه ضعیف نسبتبهعملکرد 

 را در سالاصالحات  ای ازمجموعهعالی جهانی، 

 ی از قبیل برنامههایبرنامه شامل که آغاز کرد 1۲۲0

 و فدرال و ملیی هادانشگاهپروژه دانشگاه نوآورانه، 

یت بر تقویت ظرفها این پروژه بود؛ دانشگاه تحقیقاتی

متمرکز بودند؛ بنابراین،  هادانشگاهپژوهشی 

در پایان سال  1وسیه والدیمیر پوتینجمهور ررئیس

 هدف رسیدن ی را در همین راستا و بافرمان 2012

دانشگاه برتر  100 بهحداقل پنج دانشگاه روسیه 

 .]17[ کردمضا ا 2020 بندی جهانی تا سالرتبه

آنچه بیان شد، ضروری است که پس با توجه به 

 ایهها و مؤسسهدولت وسیلۀکلیدی زیر به  هایسؤال

سوی ایجاد آموزش عالی هر کشور برای نیل به 

 دانشگاه کالس جهانی پاسخ داده شود.

 چرا کشور  نیاز به دانشگاه کالس جهانی دارد؟ -

                                                           
1 Vladimir Putin 

افزوده مورد انتظار  هایمنطق اقتصادی و ارزش -

س جهانی در مقایسه با سهم برای دانشگاه کال

 آموزش عالی موجود چیست؟ هایمؤسسه

دانشگاه کالس جهانی نداز امأموریت و چشم -

ای که دانشگاه به دنبال و اهداف ویژه چیست

 ؟ت، کدام استرسیدن به آن هس

در کالس جهانی برای  چه تعداد دانشگاه -

گذاری بخش دولتی مطلوب و مقرون به هسرمای

 صرفه هستند؟

چه راهبردی برای دستیابی به دانشگاه کالس  -

 کردجهانی در بستر یک کشور بهتر کار خواهد 

موجود، ادغام  هایبه روز رسانی مؤسسه)

 جدید(؟ هایموجود، یا ایجاد مؤسسه هایمؤسسه

بودجه تحول دانشگاه، چگونه باید تأمین شود؟ چه  -

 بایدمقدار از سهم تأمین بودجه، از بودجه دولتی 

باشد؟ و چه مقدار سهم، به عهده بخش خصوصی 

 باید باشد؟

 پاسخگوییچه سطحی از استقالل و چه شکلی از  -

 ها مناسب خواهد بود؟در این دانشگاه

ری  گیها چگونه اندازهگونه دانشگاهموفقیت در این -

 شود؟ می
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The World-Class University as a Part of Higher Education New 

Paradigm 

 

 

M. Nazarzadeh Zare1, J. Pourkarimi,KH.abili , Gh. Zaker Salehi 

 

 

Universities can operate at both national and global levels, but the world-

class university idea falls into the global sphere. It mainly assumes that this 

university competes with the best academic institutions in the world and aspires 

to reach the pinnacle of excellence and recognition. Therefore, the purpose of 

the present paper is to explore the world class university concepts; world class 

university characteristics and the strategies of establishing this university. 

The conclusion of this paper shows that national contexts and institutional 

models for establishing   the world-class university are very broad. Therefore, 

each country must choose, from among the various possible pathways, a 

strategy that relies on its strengths and resources. Furthermore, the 

transformation of the university system to achieve world-class university cannot 

take place in isolation. So, a long-term vision plan for creating a world-class 

university and its implementation should be carefully expressed to achieve this 

goal, the governments also should help the universities. 
 

Keywords: World class, World class higher education, World class organization, World 

class university 
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