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Abstract 

World-class universities are academic institutions which dedicated to creating and spreading 
knowledge in a range of disciplines and contexts, providing the higher education with quality at all 
levels, responding to national demands, and help to increasing the interests of international. Therefore, 
promoting status of universities and also, promoting rank of them is as a main goal for most of 
universities and administrators around the world to achieve a world-class university. The aim of the 
present study was to investigate the approaches to establishing a world class university in Iran, to 
achieve the aim, a documents analysis method for gathering and analyzing the documents and 
evidences about world class university was conducted. The results showed that each country for 
having a world class university must to consider their potentials for choosing one of the fundamental 
approaches (e.g. promotion, integration and build). According the point of view of present researcher 
and with comparison between approaches to achieve world class university also, considering lack of 
budget in our country as well as, existence a few universities with international context, promoting the 
current universities is an appropriate approach to achieve world class universities in Iran. 
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  جهاني در ايران تراز  نگاهي به رويكردهاي ايجاد دانشگاه

  1* محسن نظرزاده زارع

  ، ايراناستاديار مديريت آموزش عالي، گروه علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه مالير، مالير

  20/11/1398: تاريخ پذيرش  06/07/1398 :دريافتتاريخ 

  چکیده
ها، ارائـه   ها و زمينه ند كه به ايجاد و گسترش دانش در طيف وسيعي از رشتها هاي دانشگاهي ي، مؤسسههاي تراز جهان دانشگاه

المللـي اختصـاص    آموزش عالي با كيفيت در تمام سطوح، پاسخگويي به تقاضاها و نيازهاي ملي و كمك به افـزايش منـافع بـين   
هـا و مـديران    آنها بـه عنـوان هـدف اصـلي اغلـب دانشـگاه       ء جايگاهرتقااهمچنين ها و  وضعيت دانشگاه ءاند. بنابراين، ارتقا يافته

هـدف اصـلي مقالـه حاضـر     ايـن اسـاس،    بر .در نظر گرفته شده است دانشگاه تراز جهانييك دانشگاهي در راستاي دستيابي به 
روش پـژوهش اسـنادي بـراي     براي نيل به اين مقصود، پژوهشگر از بررسي رويكردهاي ايجاد دانشگاه تراز جهاني در ايران بود.

يك از كشورها بـا   نتايج نشان داد كه هر آوري و بررسي اسناد و مدارك موجود در ارتباط با موضوع مورد بحث استفاده كرد. جمع
 )ايجاد، ادغام و ارتقـا (هاي خود اقدام به انتخاب يكي از رويكردهاي اساسي دستيابي به دانشگاه تراز جهاني يعني  توجه به ويژگي

به نظر نگارنده پژوهش حاضر، با مقايسه بين رويكردهاي دستيابي به دانشگاه تراز جهـاني و بـا در نظـر گـرفتن كمبـود       .اند كرده
هـاي آمـوزش عـالي     المللي در كشور، رويكرد ارتقـاي مؤسسـه   منابع مالي در كشورمان و همچنين وجود چند دانشگاه با بستر بين

  .شود ي به دانشگاه تراز جهاني در كشور ما محسوب ميفعلي، رويكرد مناسبي در دستياب

  .تراز جهاني، دانشگاه ترازجهاني، رويكردهاي تراز جهاني ها: کلیدواژه
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  مقدمه
هـا   اي نـوين از سـازمان   هاي تراز جهاني، پديده سازمان
شوند كه عملكرد رقـابتيِ بـااليي را در عرصـه     محسوب مي

هـاي تـراز    ابراين دانشگاهبن .]1[دهند   رقابت جهاني نويد مي
انـد   هـايي  هاي ترازجهاني، دانشگاه جهاني به عنوان سازمان

طـور گسـترده بـه وسـيلة مـديران آمـوزش عـالي،         كه بـه  
هــاي  گــذاران بــه عنــوان دانشــگاه پژوهشــگران و سياســت

شوند. به سخن  تحقيقاتي پيشرو در قلمرو جهاني شناخته مي
نوان رهبـران جهـاني و   هاي تراز جهاني به ع ديگر، دانشگاه

رونـد و در   ملي در آموزش، پژوهش و نوآوري به شـمار مـي  
آموختگــاني كــه تبــديل بــه رهبــران آينــده  تربيــت دانــش

شوند، نقش مهمي را ايفـا   هاي خصوصي و دولتي مي بخش
    ].2[ كنند مي

با وجود تأثيرگذاري اين دانشـگاه در قلمـروي جهـاني،    
هايي است كه تعـاريف   وعدانشگاه تراز جهاني از جمله موض

هاي متعددي براي آن ارائه شده است و بسياري از  و ويژگي
هاي مختلفي از اين نوع دانشگاه دارند؛  صاحبنظران برداشت

لذا ابهام در مورد مفهوم دانشگاه تراز جهاني، باعـث ايجـاد   
 1طـوري كـه آلتبـاخ    تناقض در اين زمينه شـده اسـت؛ بـه    

تناقض باعـث شـده اسـت هـر     ) معتقد است كه اين 2004(
كسي بخواهد در مورد دانشگاه تـراز جهـاني بدانـد متوجـه     

هـا   داند مقصـود از ايـن دانشـگاه    كس نمي هيچ  شود كه مي
ها  توان در فهرست اين دسته از دانشگاه چيست و چگونه مي

 همين ترتيـب، تعـدادي از صـاحبنظران كـه     به قرار گرفت. 
اند، دريافتند كه  ز جهاني كردهدر ترا  دانشگاه تعريف اقدام به

بـا وجـود   ]. 3[تعريف يكسان و واحـدي نـدارد     اين دانشگاه
ترين تعريـف در ايـن    اين، شايد بتوان تعريف آلتباخ را جامع

)، معتقد است كه دانشگاه تـراز  2004زمينه برشمرد. آلتباخ (
شود كه در نظام  ها اطالق مي جهاني به آن دسته از دانشگاه

جهاني از استانداردهاي ممتازي برخوردار باشند و  بندي رتبه
ــژوهش، اداره كــردن   از مؤلفــه هــايي از قبيــل، تعــالي در پ

مطلوب، امكانات و تسهيالت كافي و مناسب و آزادي علمي 
   ].4[ تشكيل شده باشند

با توجه به اين تعريف از دانشگاه تراز جهاني، بايد گفت 
حاكم بـودن فرهنـگ    ها، كه بارزترين مشخصه اين دانشگاه

                                                                                      
1. Altbach 

بايـد در هـر سـه     ها است و اين تعالي  تعالي در اين دانشگاه
ها يعني آموزش، پـژوهش و خـدمات    كاركرد اصلي دانشگاه

نمود پيدا كند. از سوي ديگـر، بـا نگـاهي عميـق بـه ايـن       
شويم كه جوهره و مؤلفـه اصـلي ايـن     ها متوجه مي دانشگاه
ش جهـاني اسـت.   ها برخـورداري از رويكـرد پـژوه    دانشگاه

هـاي   ها با دانشـگاه  موضوع مهم ديگر در تمايز اين دانشگاه
ديگر، توجه به اصول مديريت مطلوب اسـت كـه در آن بـه    

ــت   ــتقالل در سياسـ ــورداري از اسـ ــذاري برخـ ــا و  گـ هـ
ها و متعاقـب آن برخـورداري از آزادي علمـي     گيري تصميم

اشاره شده است. عـالوه بـر مـوارد مطـرح شـده، موضـوع       
هـا مـورد توجـه اسـت، رويكـرد       ي كه در اين دانشگاهديگر
شـود كـه ايـن     ها است كه باعث مي المللي اين دانشگاه بين

هـاي خـود بـا     ها بـراي نيـل بـه اهـداف و فعاليـت      دانشگاه
ــرين   شكســتن مرزهــاي ملــي خــود، ســعي در جــذب بهت

علمـي، پژوهشـگران و كــادر   دانشـجويان، اعضـاي هيئــت   
شته باشد. در مجمـوع بايـد   نقاط جهان دا همه متخصص از

شود كه  گفت كه دانشگاه تراز جهاني به دانشگاهي گفته مي
هـايي از قبيـل مـديريت مطلـوب      با برخـورداري از ويژگـي  

(استقالل و آزادي علمي)، منابع مـالي و امكانـات مناسـب،    
تعالي در آموزش و پژوهش با تأكيـد بـر پـژوهش جهـاني،     

المللي با استعداد، بـه   اعضاي هيئت علمي و دانشجويان بين
   ].5[ كمك كند بنيان در هر كشور شد اقتصاد دانشر

اصلي كـه در    با توجه به آنچه در باال گفته شد، پرسش
شود، اينكه با در نظـر گـرفتن    اين زمينه به ذهن متبادر مي

هاي دانشگاه تراز جهاني و تجارب كشورهاي مختلف  مؤلفه
رويكرد يـا رويكردهـايي در    ها، چه درباره ايجاد اين دانشگاه

راستاي ايجاد دانشگاه تراز جهاني براي كشورمان پيشـنهاد  
  شود؟ مي

فـوق، پژوهشـگر بـا اسـتفاده از       براي پاسخ به پرسـش 
 مطالعه از برگرفته شواهد مبتني بر روش تحليل اسنادي كه

است، به گردآوري اسـناد   رسمي يا آمار آرشيوها مانند اسناد،
تاب، مقاله،گزارش) در قلمرو مـورد بحـث   و مدارك الزم (ك

پرداخت. بنابراين مقاله حاضر  ،2018تا  2000 هاي سال بين
سعي دارد كه در ابتدا تصوير روشني از سابقه دانشـگاه تـراز   
جهاني در ايران نشان دهد و در ادامه با نگاهي بـه تجـارب   
كشورهاي اروپايي و آسيايي در زمينه ايجـاد دانشـگاه تـراز    

، بــه بررســي رويكردهــاي ايجــاد ايــن دانشــگاه در جهــاني
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  كشورمان بپردازد.

 سابقه دانشگاه تراز جهاني در ايران مروري بر

مرور مستندها و شواهد موجود در خصوص تالش براي 
دهـد   هايي در تراز جهاني، نشـان مـي   برخورداري از دانشگاه

كه اين موضوع در كشور مـا از سـابقه محـدودي برخـوردار     
هـا و واحـدهاي    اين حال، در راستاي ايجاد دانشگاه است؛ با

هايي در اين مدت  ها و فعاليت پژوهشي در تراز جهاني، اقدام
تـرين   در كشور انجام گرفته است، كه در اين بخش به مهم

  موارد آنها اشاره شده است.
هـاي   دانشـگاه   شايد بتوان اولين جرقه رسمي توجه بـه 

وجو كـرد؛   باالدستي كشور جستالمللي را در اسناد  تراز بين
) از 3هـاي ط و   (بنـد  20و  18طوري كه در تدوين مواد  به 

شده كـه    صراحت بيان قانون برنامه پنجم توسعه كشور، به 
دولت در ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقـاتي و فنـاوري   

هـاي   المللي و با امكانات خاص در شاخه توانمند در تراز بين
هاي الزم  ون بنيادي و راهبردي بايد اقداممختلف علوم و فن

را انجام دهد و همچنين دولت از ده دانشگاه برتر وابسته به 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته 
به وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي كـه داراي      
عملكرد برجسـته در راسـتاي گسـترش مرزهـاي دانـش و      

 ].6[ت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه كنـد  اند حماي فناوري
كميسـيون علمـي و فنـاوري     179در همين راستا در جلسه 

 1392دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي كه در تيرمـاه  
برگزار شد، موضوع دانشگاه تراز جهاني با توجه بـه بنـد ط   

فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه و جـزء پـنجم    18ماده 
م نقشه جامع علمي كشور مبنـي بـر كسـب    فصل دو 3بند 

هاي جهان اسالم و احراز  بندي دانشگاه رتبه نخست در رتبه
هاي دنيا، و با توجه به تأكيد  جايگاه شاخص در بين دانشگاه

رئيس شورايعالي انقالب فرهنگي مورد بحث و بررسي اعضا 
  قرار گرفت.

انـداز خـود    به همين ترتيب، وزارت بهداشـت، در چشـم  
انـداز   توسعه فضاهاي آموزشي، اقدام به تـدوين چشـم   براي

دانشـگاه   10خود براي داشتن سه دانشگاه در تراز جهـاني،  
  دانشگاه در سطح استاني كرده است. 50در تراز ملي، 

در آخرين اقدام در راستاي حركت به سوي تراز جهاني، 
گذاري علمي كشـور   توان به طرح توجيهي مركز سياست مي

واحد پژوهشي برتر كشـور بـه    5دانشگاه و  5ل درباره تبدي
هاي كلـي اقتصـاد    المللي براساس دو بند از سياست تراز بين

توسط نگارنده مقالـه   1395مقاومتي اشاره كرد كه در سال 
 9دانشـگاه و  16اسـاس ايـن طـرح،     فوق نوشـته شـد. بـر   

اند اطالعات و آمار آموزشي  پژوهشگاه برتر در كشور موظف
د را به منظور بررسي و راستي آزمـايي بـراي   و پژوهشي خو

كميتــه نظــارت ايــن پــروژه در وزارت علــوم ارســال كننــد. 
هاي آموزشي اين طرح شامل اطالعاتي چون تعداد  شاخص

اعضاي هيئت علمي داخلي و خارجي، دانشجويان داخلـي و  
المللـي   المللـي و جـوايز بـين    هاي مشترك بين خارجي، دوره
ي اين طرح نيز اطالعـاتي ماننـد   هاي پژوهش است. شاخص

هـاي آنهـا، تعـداد     هاي با كيفيت و تعـداد ارجـاع   تعداد مقاله
هـاي   ها، تعـداد شـركت   پژوهشگران پر استناد، تعداد اختراع

، قراردادها و ها هن، درآمد از صنعت و پژوهش، مقالبنيا دانش
هـاي مطالعـاتي مـورد     هاي مشترك خارجي و فرصت پروژه

هـاي پشـتيباني    گيرد و در نهايت شـاخص  بررسي را دربرمي
اين طرح نيـز اطالعـات زيرسـاختي دانشـگاه ماننـد تعـداد       
كارمنــدان، امكانــات رفــاهي و فنــاوري اطالعــات، اســكان 

المللي و موقوفات مردمي را شامل  دانشجويان و استادان بين
   ].5[ شود مي

هايي كه در چند سال اخير  عالوه بر موارد فوق، پژوهش
ر، در ارتباط با دانشگاه تراز جهاني انجام گرفته نيـز  در كشو

سازي دانشگاه تراز جهاني  ها و موانع پياده به برخي از ضعف
  ايم. ا پرداختههارائه آن اند؛ كه در ادامه به  اشاره كرده

زارع، پـوركريمي،   در پژوهش انجام شده توسط نظرزاده 
م دانشگاه )، آنها به بررسي مفهو1393ابيلي و ذاكرصالحي (

عنوان بخشي از پارادايم جديد آموزش عـالي    تراز جهاني به
در كشور پرداختنـد و معتقـد بودنـد كـه بسـترهاي ملـي و       

شگاه تـراز جهـاني، خيلـي    الگوهاي سازماني براي ايجاد دان
هـاي متنـوع    ند؛ بنابراين، هر كشور بايد از ميان راها گسترده

نقـاط قـوت و    متكي بـر راهبردي ممكن، دست به انتخاب 
ن، پژوهشگراكارگيري درست منابع خود بزند. از نظر اين  به

تحول در سيستم دانشگاه براي رسـيدن بـه دانشـگاهي در    
تواند در انـزوا اتفـاق بيافتـد؛ بنـابراين الزم      تراز جهاني نمي
 يانداز بلندمدت براي ايجاد و اجراي دانشگاه است كه چشم

نيـز بـراي     ن شود و دولـت طور دقيق بيا  در تراز جهاني، به
   ].7[ ها كمك كند نيل به اين مقصود به دانشگاه
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ورچيان و احمدي رضايي در پژوهش انجام شده توسط ق
، هاي تراز جهـاني  ها به بررسي حكمراني دانشگاه)، آن1393(

ها و نيازهاي آن پرداختند و معتقد بودند كه استفاده  ضرورت
اي تراز جهاني و بومي ه هاي دانشگاه ها و ويژگي از شاخص

ها و فرهنگ  اساس شرايط، ظرفيت ها بر كردن اين شاخص
ملي، ضرورت است و تا زماني كه اين ضرورت عملي نشود 

اهيم بـرد.  هاي تراز جهاني در كشور پي نخو به نياز دانشگاه
هـا، اولـين قـدم در راه دسـتيابي بـه      از سوي ديگر از نظر آن

تغيير فرهنگ كنوني جامعـه  دانشگاه تراز جهاني در كشور و 
المللي كردن نظام دانشگاهي ايران اسـت، و   دانشگاهي، بين

تا زماني كه دانشجويان، اعضاي هيئـت علمـي، مـديران و    
تـوان   ؛ نميكاركنان دانشگاهي چنين فضايي را تجربه نكنند

ا، نهآبنابراين د؛ كرها ايجاد و نهادينه نگرش ممتازي را در آن
مشترك، ايجاد كنسرسيوم دانشگاهي، هاي  تأسيس دانشگاه
هاي مطالعاتي، مبادله دانشجويان و اعضاي  برقراري فرصت

هـاي تـراز    هيئت علمي، بازديد رهبران و مديران از دانشگاه
ها براي معرفي و الگـوبرداري   عنوان يكي از راه  جهاني را به

   ].8[ ها برشمردند هاي مناسب اين دانشگاه از روش
شده توسط نظرزاده زارع، پوركريمي و  در پژوهش انجام

ــر ــالحي ( ذاك ــه  1395ص ــنجش مؤلف ــه س ــا ب ــاي  )، آنه ه
هاي جامع كشور در پنج  هاي تراز جهاني در دانشگاه دانشگاه

هـاي گـيالن و مازنـدران)، خوشـه      (دانشـگاه  خوشه شـمال 
هاي شهيد باهنر كرمان، شهيد چمران اهواز  (دانشگاه جنوب

گاه فردوسـي مشـهد)؛ خوشـه    (دانشـ  و شيراز)، خوشه شرق
هاي بوعلي همدان، رازي كرمانشاه و تبريز)؛  غرب (دانشگاه
هاي تهران، اصفهان، تربيت مدرس و  (دانشگاه خوشه مركز

شهيد بهشتي) پرداختند. آنها در پژوهش خود چهـار مؤلفـه   
مهم دانشگاه تـراز جهـاني يعنـي، آزادي علمـي، تعـالي در      

، امكانـات و تسـهيالت   مطلوب دانشـگاه  مديريتپژوهش، 
ها حاكي از ن. نتايج پژوهش آكافي را مورد بررسي قرار دادند

هـاي   هاي جـامع كشـور، از نظـر مؤلفـه     دانشگاهآن بود كه 
امكانـات و تسـهيالت    مطلوب و مديريتتعالي در پژوهش، 

هـا  كافي، در سطح يك دانشگاه تراز جهاني قرار ندارند و تن
هاي جامع كشور تا حدي در  هدر مؤلفه آزادي علمي، دانشگا

  اين يافته سطح يك دانشگاه تراز جهاني قرار دارند. هر چند
هاي قبلي صـورت   هاي پژوهش درست در نقطه مقابل يافته

 ]. 9[ آزادي علمي در كشور بوده است هگرفته در زمين

توان چنين نتيجـه   هاي انجام گرفته مي با مرور پژوهش
ر كمـك بـه ايجـاد    گرفت كـه در مجمـوع نقـش دولـت د    

رنگ بوده است. از سوي ديگـر،   هاي تراز جهاني كم دانشگاه
ها نيز عزم جدي براي نيل به اين  مديران و متوليان دانشگاه

اند؛ شايد يكي از داليل مهم  وسوي از خود نشان نداده سمت
هاي الزم براي  هاي بسيار زياد در تأمين زيرساخت آن هزينه

نبـود   ياز جهـاني اسـت و از طرفـ   برخورداري از دانشگاه تر
 سازي اصـل اسـتقالل دانشـگاهي بـه     جدي در پياده يعزم

هـاي دانشـگاه تـراز جهـاني در كشـور       عنوان يكي از مؤلفه 
  است.

تجارب برخي از كشورهاي اروپايي و آسيايي در 
  ايجاد دانشگاه تراز جهاني

  تجارب كشورهاي اروپايي -الف
در  2و شـوراي اروپـا   1هاي اخيـر اتحاديـه اروپـا    در سال

هـاي خـود بـه جايگـاه تـراز       تالش براي رساندن دانشـگاه 
سـوي آمـوزش عـالي    و هاي خود را به سمت  جهاني، فعاليت

سوق دادند. در اين رابطـه، دو حـوزه خـاص بـراي هـدايت      
هــا در راســتاي توســعه و بهبــود آمــوزش عــالي در  فعاليــت

هـاي   جايگـاه دانشـگاه   ينتيجه ارتقـا  كشورهاي عضو و در
اروپايي وجود داشت. اولين حوزه اصلي مربـوط بـه كيفيـت    

هاي اروپايي بـود كـه بـه عنـوان      انجام پژوهش در دانشگاه
  شد.  ) محسوب مي2000( 3بخشي از راهبرد ليسبون

  تـر و   هدف اول راهبرد ليسبون در ايجاد اقتصاد رقـابتي
پوياتر اروپا و توجه به آمـوزش عـالي، بـه خصـوص بـا      

  تصاد يادگيري و دانش بود؛ تمركز بر اق
    ــه ــود كــه ب ــوآوري ب ــرد ليســبون ن هــدف دوم از راهب

ي تحقيق و توسعه در اتحاديه اروپا مرتبط بود.  ها فعاليت
هاي اتحاديه اروپا، در ارتباط با تـالش   حوزة دوم فعاليت

بـراي يـادگيري و آمــوزش در سـطح جهـاني در قالــب     
سـتيابي بـه   هـدف د  فرايند بولونيا بـود؛ ايـن فراينـد بـا    

مدارج دانشگاهي در آمـوزش  » هماهنگي و يكپارچگي«
عالي تمامي كشورهاي اروپايي، توجه خاصي به مـدارج  
                                                                                      
1. European Union 
2. European Council 
3. Lisbon Strategy 
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ــازمان  ــگاهي و س ــته  دانش ــي رش ــين   ده ــا و همچن ه
ها اعطـا   آموختگان آن رشته هايي كه به دانش گواهينامه

  ].10[ شد، داشت مي

ر در ادامه به تعـدادي از تجـارب كشـورهاي اروپـايي د    
  ايم. ايجاد دانشگاه تراز جهاني اشاره كرده

  اسپانيا. 1
بسـتر   اصالحات اخير در نظام سياسـي اسـپانيا،   ا وجودب

بوركراتيـك اسـت و بـراي     نسـبت به سياسي كشور اسپانيا 
هاي تراز جهاني هنوز مناسـب نيسـت.    گيري دانشگاه شكل

 طور خاص  تواند به عالوه بر اين، بستر اقتصادي اسپانيا نمي
تواند پژوهش و  مبتني بر اقتصاد دانش باشد و همچنين نمي

ــه      ــر اينك ــد، مگ ــهيل كن ــاال تس ــطح ب ــوآوري را در س ن
منظور   هاي اين كشور سعي كنند بر موانع موجود به دانشگاه

المللي و تراز جهـاني غلبـه    هاي بين تبديل شدن به دانشگاه
ي تبديل عنوان نمونه دانشگاه تكنولوژي والنسيا برا  كنند. به

 شدن به دانشگاهي در تراز جهـاني فراينـدي را آغـاز كـرد    
  د: ش، كه براساس آن، راهبردهاي زير اجرا ]11[
 هـاي شـعبه    از طريق تأسيس پرديس المللي شدن: بين

آرژانتين،  كشورهاي اسپانيايي زبان از قبيل الملل در بين
كلمبيــا، مكزيــك، كوبــا، اروگوئــه، همچنــين برگــزاري 

ارشناسي ارشـد در برزيـل، شـيلي، ونـزوئال،     هاي ك دوره
كاستاريكا، نيكاراگوئه، هندوراس براي جذب دانشجويان 

  ]. 11[ المللي بين
 :ترين راهبرد  پژوهش و نوآوري مهم پژوهش و نوآوري

براي تبديل دانشگاه تكنولوژي والنسيا به دانشگاهي در 
اين اساس دانشـگاه والنسـيا راهبـرد     تراز جهاني بود. بر

اي،  اخلي خود را بر مبنـاي حمايـت از توسـعه منطقـه    د
توسعه انتقال فناوري و تبديل شدن بـه موتـوري بـراي    

  ]. 11[ اي تعريف كرد توسعه منطقه
 :دانشگاه والنسـيا مركـز آمـوزش     مركز آموزش مداوم

هــاي  مــداوم را در راســتاي پشــتيباني و مــديريت دوره
لمللـي اسـت و   ا اندازي كرد. اين مركز بين راه راآموزشي 

خصوص كشورهاي ه هايي را در خيلي از كشورها ب دوره
  ]. 11[ دهد آمريكاي التين نيز ارائه مي

 :ــارآفريني ــتيباني از ك ــعه   پش مؤسســه ايجــاد و توس
كارآفريني كه توسط دانشگاه تكنولوژي والنسـيا ايجـاد   

شده است، برنامه رايگاني براي حمايـت و پشـتيباني از   
  ].11[ ه برخاسته از دانشگاه داردهاي كارآفرينان طرح

 :ــتغال ــدمات اش ــين    خ ــد ب ــز، پيون ــن مرك ــدف اي ه
آموختگان دانشگاه تكنولوژي والنسيا با بـازار كـار    دانش

 يهاي مركز خدمات اشتغال، ارتقا است. از جمله فعاليت
ي هاي دولتي و مديريت پيشنهادهاي تكارآموزي در شرك

 وختگـان اسـت  آم اشتغال و تقاضاها بـراي دانـش  درباره 
]11 .[ 

  روسيه. 2
 نسـبت بـه  يه نيز پس از تشـخيص عملكـرد   دولت روس

ــگاه ــاني،   ضــعيف دانش ــالي جه ــوزش ع ــود در آم ــاي خ ه
آغـاز كـرد كـه     1990اصالحات را در سـال   اي از مجموعه

تـرين آنهـا طـرح     هـا از جملـه مهـم    از طـرح  تعداديشامل 
ــود. يكــي از اهــدف ايــن طــرح، ايجــاد    ــوآور ب دانشــگاه ن

همـين    هاي تراز جهاني در كشور روسـيه بـود. بـه    شگاهدان
منظور معيارهايي براي انتخـاب دانشـگاه نـوآور در روسـيه     

هاي ديگر بـر تقويـت    ارائه شد. در مجموع اين طرح و طرح
جمهور  همين دليل رئيس  ظرفيت پژوهشي تأكيد داشتند. به

فرماني را  2012در پايان سال  1وقت روسيه والديمير پوتين
پـنج دانشـگاه   دست كـم  در همين راستا و با هدف رساندن 

بندي جهاني  دانشگاه برتر رتبه 100به  2020روسيه تا سال 
  ].12[ صادر كرد

  تجارب كشورهاي آسيايي -ب

  كنگ هنك. 1
هـا و   ملكـرد پژوهشـي دانشـگاه   ع كنگ بـر  دولت هنك

عنوان روشي براي توزيع   آموزش عالي خود به هاي همؤسس
در  بنـابراين هاي مالي تأكيد كـرد؛   يقاتي و كمكبودجه تحق

ــر ع  ــارت ب ــتاي نظ ــگاه راس ــي دانش ــرد پژوهش ــا و  ملك ه
آمـوزش عـالي    1990آمـوزش عـالي از سـال     هاي همؤسس
كنگ تحت نظارت چند مركز ارزيـابي پژوهشـي قـرار     هنك

آموزش عالي  هاي همؤسسها و  عالوه براين، دانشگاهگرفت. 
ت را پذيرفتند كه در راسـتاي  كنگ اين واقعي در كشور هنك

،  هــا اطمينـان از كيفيــت آمــوزش و كـارايي اداري دانشــگاه  
                                                                                      
1  . Vladimir Putin 
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اجـراي  يادگيري، مديريت و شـيوه   -كيفيت فرايند ياددهي
كنگ در  مورد بررسي قرار گيرد. در مجموع، دولت هنك آن

 آموزش هاي همؤسسها و  ملكرد پژوهشي دانشگاهارتباط با ع
  انجام داد:را زيرا  هاي قدامعالي خود در تراز جهاني ا

       ايجاد مراكز ارزيـابي پژوهشـي در راسـتاي نظـارت بـر
  ها؛  عملكرد پژوهشي دانشگاه

 ايجاد مراكز تعالي پژوهشي؛  
 المللي؛ هاي بين افزايش مشاركت در پژوهش  
 10[ هاي جهاني تأسيس شبكه.[  

  چين. 2
هـاي   المللي دانشگاه پذيري بين به منظور افزايش رقابت

ر سطح جهان، دولت چين اقدام به اجراي چند طـرح  چين د
اســـتاي در ر 985و  211هـــاي  بـــزرگ از قبيـــل، طـــرح

آموزش عالي خود بـراي   هاي همؤسستوانمندسازي برخي از 
  ]. 10[ هايي در تراز جهاني كرد تبديل شدن به دانشگاه

  آغاز شد، در اين طرح دولت  1993در سال  :211طرح
شـگاه كليـدي كـه بـراي     رشـته و دان  100تالش كـرد  

بودنـد را    اي از دولت انتخاب شده دريافت بودجه توسعه
ــات و تســهيالت پژوهشــي و   ــود امكان در راســتاي بهب

سال اخير بـا   چند طيتوسعه دهد؛  21آموزشي در قرن 
هـاي مختلـف در    هايي از جنبه اجراي اين طرح پيشرفت

اتفاق افتاد كـه از جملـه   هاي منتخب اين طرح  دانشگاه
  توان به موارد زير اشاره كرد: ها ميآن

  نـام دانشـجويان    درصـدي نـرخ ثبـت    61افزايش
آمـوزش عـالي طـرح     هـاي  همؤسسكارشناسي در 

 ؛211

  ــزايش ــت   108و  101اف ــرخ ثب ــدي ن ــام  درص ن
 ؛ادانشجويان كارشناسي ارشد و دكتر

  ت علمـي بـا   ئـ هيي درصـدي اعضـا   109افزايش
 ؛امدرك دكتر

  1آي ســي اس ت دردرصــدي انتشــارا 94افــزايش، 
در مقايسـه   2000در سال  3پي تي اس آي و 2آي اي

  ]. 11[ 1995 با سال
                                                                                      
1. SCI 
2. EI 
3. ISTP 

 يكـي ديگـر از    .اجـرا شـد   1998در سـال  : 985 طرح
هاي دولت چين در راستاي دسـتيابي بـه دانشـگاه     طرح

جمهـور   تراز جهاني بود. زماني كه جيـان زِمـين رئـيس   
ه وقت چين در بزرگداشت صدمين سال تأسيس دانشـگا 

اعالم كرد كه چـين بايـد    اوپكن به سخنراني پرداخت، 
با تالش ملي چند دانشگاه تراز جهـاني ايجـاد كنـد. در    

 هـاي  همؤسسـ مركزي منابع بيشتري را در  نتيجه، دولت
صرف كرد كه باعـث افـزايش    985رح آموزش عالي ط

 38بـه   1998ه آموزش عـالي در سـال   مؤسس 2ا از نه آ
از  بنـابراين بـود.   2006ل ه آموزش عـالي در سـا  مؤسس

 3ن، كمتر از ه آموزش عالي در چيمؤسس 1867مجموع 
 985آمـوزش عـالي طـرح     هـاي  همؤسسـ درصد آنها را 

درصـد   50، بـيش از  ايـن تشكيل داده بودند، بـا وجـود   
هاي ملي  ها و رشته ها، برنامه ، آزمايشگاهاداوطلبان دكتر

 يهـا  همؤسسـ هـا و   مهم و كليدي در چين به دانشـگاه 
  ].11[آموزش عالي وابسته به اين طرح تعلق داشتند 

  تايوان. 3
شدن رقابت ميـان   د كه جهانيدر تايوان دولت متوجه ش

آمــوزش عــالي را در ســطح جهــان ســرعت  هــاي همؤسســ
نيـت بهبـود رقابـت جهـاني در      بخشيده است؛ بنـابراين بـا  

آموزش عالي خود، دو هدف سياسي و كليـدي   هاي همؤسس
  سال پيشنهاد داد كه شامل: 5ف مدت مهم را در ظر

 100قرار گرفتن بيش از يك دانشگاه تـايواني، در بـين    .1
  ؛دانشگاه برتر جهان

، دسـت  ها در آسيا قرار گرفتن تايوان ميان باالترين رتبه .2
بخـــش كليـــدي يـــا مراكـــز پژوهشـــي  15در  كـــم
بـراي تحقـق ايـن اهـداف،      بنابرايندانشگاهي بود.  بين

اي ملـي علـوم بـه طـور     و شـور وزارت آموزش تـايوان  
  زير انجام دادند: هاي مشترك اقدام

 ها؛ تعالي آكادميك دانشگاه يارتقا 

 ها؛ هاي دانشگاه بهبود زيرساخت 

  تقويت ظرفيت پژوهشي؛ 

  عنـوان مثـال،     توسعه جداول ليگ دانشگاهي (بـه
بـراي   1ايجاد نمايه استنادي علوم اجتماعي تايوان

 هـاي تـايوان)   گاهارزيابي عملكرد آكادميـك دانشـ  
]13.[  



هيافتر رازجهاني در ايرانت  نگاهي به رويكردهاي ايجاد دانشگاه
 

59 

  ژاپن. 4
را بـراي  » هـاي شـاخص   طـرح دانشـگاه  «دولت ژاپـن  

هـايي   عنوان دانشـگاه   شناسايي چند دانشگاه بزرگ ژاپن به
گذاري در  سرمايه  ؛اندازي كرد. با وجود اين در تراز جهاني راه

 هـاي ژاپـن بـه    هاي دانشگاهي، در هر يك از دانشگاه نظام
بندي هفتگـي و   رتر دانشگاه در رتبهشدت تحت تأثير رتبه ب 

هـاي   اي كه، دانشـگاه  گونه هاي آسيا بود؛ به ساليانه دانشگاه
اي و جهاني روبه  ژاپن جايگاه خود را در جداول ليگ منطقه

بندي  افول يافتند. اين موضوع پس از معيار قرار گرفتن رتبه
ها، باعث افزايش نگراني دولت ژاپن در مورد  جهاني دانشگاه

ر سـطح جهـان شـد؛ بنـابراين،     هاي خـود د  ايگاه دانشگاهج
هـاي   دولـت ژاپـن در ارتبـاط بـا پـروژه دانشـگاه       هاي اقدام

  شاخص شامل موارد زير بود:
 هاي  همكاري يتخصيص منابع اضافي بيشتر براي ارتقا

  هاي تبادل دانشجو؛ المللي و برنامه بين
  تشــويق دانشــجويان و دانشــگاهيان بــراي شــركت در

 ].13[ المللي بين هاي همبادلي و همكار

  سنگاپور. 5
هاي جهاني را در راسـتاي   دولت سنگاپور طرح دانشكده

هاي خود اجرا كرد. بر ايـن   جايگاه دانشگاه يكمك به ارتقا
هـاي   اساس در آغاز اقدام به شناسايي و دعـوت از دانشـگاه  

انــدازي پــرديس شــعبه  پيشــرو در ســطح جهــان بــراي راه
هاي خود كرد. عـالوه   رخي از شهرها يا ايالتالملل در ب بين

ها بين پژوهشـگران   بر اين دولت در راستاي ارتقاء همكاري
هاي سنگاپور نيز اقدام  مشهور جهان با پژوهشگران دانشگاه

دولت سنگاپور در ارتباط با طـرح   هاي مجموع اقدام كرد. در
  هاي جهاني شامل موارد زير بود: دانشكده

 و  هـا  همؤسسـ الملـل   بـين  هاي شـاخه  اندازي پرديس راه
  هاي تراز جهاني در كشور سنگاپور؛ دانشگاه

 ها بـين دانشـگاهيان مشـهور جهـان و      همكاري يارتقا
 ].13[ هاي سنگاپور پژوهشگران دانشگاه

مربــوط بــه ايجــاد دانشــگاه  هــاي اقــدام )1در جــدول (
صـورت    ترازجهاني در ايران و سـاير كشـورهاي جهـان بـه    

  شده است. خالصه بيان
 

  مربوط به ايجاد دانشگاه تراز جهاني در ايران و ساير كشورهاي جهان هاي مطالعات تطبيقي اقدام. 1جدول 

 كشور  اقدام مربوط عنوان برنامه رديف

1  

 5طرح تبديل 
دانشگاه و 

پژوهشگاه به 
  تراز جهاني

 هـا و   ورود بـه رويكـرد ارتقـا از ميـان دانشـگاه     سازي نظام انتخاب چند دانشگاه و پژوهشگاه داوطلب براي  طراحي و پياده
 ؛هاي برتر كشور پژوهشگاه

 ؛ها و مراكز منتخب تقويت فضاي فرهنگي، دانشجويي و پشتيباني ويژه از دانشگاه 

 هاي مركـزي و   ا به آزمايشگاهنه ها و مراكز منتخب و تبديل آ هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها وكارگاه تجهيز آزمايشگاه
 ؛ر كشورمرجع د

 هـاي مسـتعد رقابـت در عرصـه جهـاني توسـط        و آزمايشـگاه  انادتهاي علمي از بين اسـ  طراحي ساختار و تشكيل هسته
 ؛سال 10ا طي هپژوهشي برگزيده و افزايش تدريجي آن هاي همؤسسها و  دانشگاه

 هـاي مـرتبط ماننـد يونسـكو،      مانجهاني و سـاز  200تا  1المللي با مراكز تراز  ها و تعامالت بين بسترسازي افزايش فعاليت
  . ... يونيدو و آيسسكو و

ران
اي

  

2  
طرح 
هاي  دانشگاه

  شاخص

 ؛هاي تبادل دانشجو المللي و برنامه هاي بين همكاري ياختصاص منابع اضافي بيشتر براي ارتقا  
 پن  .المللي بين هاي هتشويق دانشجويان و دانشگاهيان براي شركت در همكاري و مبادل

ژا
  

  ١  

  

                                                                                      
1. TSSCI 



1398زمستان   |  76شماره    هيافتر
  

60 

 كشور  اقدام مربوط عنوان برنامه يفرد

3  
طرح 
هاي  دانشكده
  جهاني

 ؛هاي تراز جهاني در كشور سنگاپور و دانشگاه ها همؤسسالملل  هاي شاخه بين تأسيس پرديس  
 پور  .هاي سنگاپور ها، بين دانشگاهيان مشهور جهان و پژوهشگران دانشگاه همكاري يارتقا

نگا
س

  

طرح اهداف   4
 سياسي دوگانه

 ؛ها تعالي آكادميك دانشگاه يارتقا  
 ؛ها هاي دانشگاه بهبود زيرساخت  
 ؛تقويت ظرفيت پژوهشي  
 عنوان مثال، نمايه استنادي علوم اجتمـاعي تـايوان بـراي ارزيـابي عملكـرد آكادميـك         توسعه جداول ليگ دانشگاهي (به

  .هاي تايوان) دانشگاه

وان
تاي

  

 985هاي  طرح  5
  211و 

 ؛المللي ت علمي بينئهيي طريق جذب اعضا ت علمي ازئهي يبهسازي اعضا 

 ؛اساس رويكردهاي جديد محلي تقويت علوم پايه بر 

 هـاي پژوهشـي، تشـويق پـژوهش      (همكاري با  صنايع و ديگر سـازمان  اي و تعالي در پژوهش رشته تشويق پژوهش ميان
 ؛المللي) هاي بين و كتاب ها هكاربردي و انتقال فناوري، تأسيس مراكز انتقال فناوري، افزايش انتشارات در مجل

 هـاي   المللي، ايجاد برنامـه  تعامل و همكاري بين مشترك در راستاي  هاي هها و مؤسس (ايجاد برنامه المللي شدن ترويج بين
 ؛ايجاد آموزش و يادگيري دوزبانه) تبادل دانشجويان، كارآموزي و مدارس تابستاني،

 ؛ها توسعه پرديس 

 ؛المللي هاي بين المللي و شركت در همكاري هاي آكادميك بين تعامل با سازمانت علمي به ئهي يتشويق اعضا  
 ؛المللي توسعه آموزش بين 

 هاي تبادل دانشجويان المللي و برنامه افزايش همكاري بين.  

ين
چ

  

6  
طرح عملكرد 

پژوهشي 
  ها همؤسس

 ؛ها ايجاد مراكز ارزيابي پژوهشي در راستاي نظارت بر عملكرد پژوهشي دانشگاه  
 ؛ايجاد مراكز تعالي پژوهشي  
 ؛المللي هاي بين افزايش مشاركت در پژوهش  
 هاي جهاني تأسيس شبكه.  

ك
هن

 
گ

كن
  

طرح دانشگاه   7
  تراز جهاني

 ؛المللي شدن بين 

 ؛توجه به پژوهش و نوآوري 

 ؛ايجاد نهادهاي پژوهشي 

 ؛هاي علم و فناوري ايجاد پارك 

 ؛زندگي يهاي آموزش ط يت دورهتأسيس مركز آموزش مداوم براي پشتيباني و مدير 

 ؛طرح هاي كارآفرينانه  ايجاد برنامه پشتيباني از كارآفريني براي حمايت و پشتيباني از 

 آموختگان دانشگاه به بازار كار تنيدن دانش مه تأسيس مراكز خدمات اشتغال براي به.  

انيا
سپ

ا
  

طرح دانشگاه   8
  نوآور

 هـاي   (ايجاد نظام كنتـرل كيفيـت فراينـدها، در دسـترس بـودن نظـام       سر جهانها در سرا پذيري با بهترين دانشگاه رقابت
ينـدهاي آموزشـي دانشـگاه، ميـزان     ااطالعاتي كنترل فرايندهاي آموزشي، اسـتفاده از نظـام اعتباربخشـي در مـديريت فر    

  ؛دسترسي دانشجويان و كاركنان دانشگاه به منابع آموزشي الكترونيكي)
 ؛فناورانه و ساير عناصر زيرساخت نوآوري)  (ايجاد مراكز يبازتوليد دانش در سطح جهان  
 هـا  (افزايش تعداد نشريات علمي و تعداد كاركنان پژوهشـي، افـزايش تعـداد ثبـت اختـراع      تعالي پژوهش و انتقال فناوري، 

  ؛هاي علم و فناوري، افزايش آژانس ثبت اختراع) افزايش تعداد پارك
 المللي، افزايش تعداد شهروندان كشورهاي خارجي نسـبت بـه    هاي بين ارها، كنفرانسالمللي شدن (افزايش تعداد سمين بين

هـاي   ن در برنامهپژوهشگراو  انادتالمللي، افزايش تعداد دانشجويان، اس هاي بين تعداد كل دانشجويان، افزايش تعداد پروژه
  .المللي، افزايش نسبت استادان خارجي به داخلي) تبادل بين

سيه
رو

  

 
 

  يدگاه براي ايجاد دانشگاه تراز جهانيدو د
نظام پژوهش علمي، به عنوان نظامي جهاني است كـه  

 -هاي علوم انساني، فنـي  ها در رشته در آن معتبرترين دانش
 دهد. به مهندسي و علوم اجتماعي در يك كشور را ارائه مي

تـوجهي    كه دانشگاه تراز جهاني داراي عناصر قابلا معناين 
دهـد تـا هـم در شـرايط      است كه اجازه مي شمولي از جهان

عمومي و هم در سطح جهاني در نظر گرفته شـود؛ بـا ايـن    
حال دنبال كردن اين خط فكري يعني دانشـگاه تحقيقـاتي   

روشي براي مدرن كردن ، جهاني، به عنوان نوعي از مدرنيته
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هاي دولـت در   نظام آموزش عالي و به عنوان يكي از برنامه
مـا  شمايي از دانشگاه تراز جهاني را بـه  فقط آموزش عالي، 

نيز اشاره شـد،   پيشترطور كه ننشان خواهد داد؛ بنابراين هما
شـده    دانشگاه تراز جهاني در بسترهاي محلي و ملـي واقـع  

و ايـن   انـد  اوتديگر متفهم توجهي با  طور قابل  است كه به
هـاي   هـا در شـبه علـوم و در نظـام     اختالف شـامل تفـاوت  

تـــر و در  رهنگـــي و در بســـترهاي بـــزرگســـازماني و ف
رويكردهاي اجتماعي به آموزش عالي و دانـش و همچنـين   

هـاي آزادي و در ارتبـاط    در ماهيت و نقش دولت در شـيوه 
بنـابراين   ]؛14[ بين جامعـه، دولـت و آمـوزش عـالي اسـت     

دانشگاه تراز جهاني در ارتباط با نياز فوري جامعه و اقتصـاد  
عي پاسخگوي نياز جوامع محلي خـود  نو  به وجود آمده و به

ممكن اسـت ماهيـت عملكـرد علمـي و      بنابراينست. انيز 
 هـاي  همؤسسـ جهاني و در  ههاي آن، از آنچه در عرص نقش

  ].3[رود، متفاوت باشد  رقيب انتظار مي
ماهيت خارجي و ماهيت داخلي به عنـوان دو ديـدگاه و   

ز جهاني در يا دو بعد مكمل، براي ايجاد يك دانشگاه در ترا
اند. ماهيت خارجي، مربوط به نقش دولت در  شده نظر گرفته

سـت كـه بـه منظـور     سطح ملي و محلي و تأمين منـابعي ا 
آموزش عالي در تـراز جهـاني در    هاي همؤسسافزايش رشد 
مربوط به نقشي اسـت   شود؛ و ماهيت داخلي، نظر گرفته مي

 تكامـل  فـرد بـراي   به صورت منحصـربه  ها همؤسسكه خود 
از ايـن طريـق خودشـان را بـه     نـد تـا   ا خود، الزم به انجـام 

ايـن نكتـه را    ].3[در تراز جهاني تبديل كننـد   هايي همؤسس
هاي تراز  نبايد فراموش كرد كه الزمه شناخت بهتر دانشگاه

ها، درك تفـاوت  نتخاب راهبرد الزم براي ايجاد آنجهاني و ا
وهش و ها در سه مأموريت اصـلي آمـوزش، پـژ    اين دانشگاه

ها در سطوح ملـي و محلـي اسـت.     خدمات با ساير دانشگاه
هاي تراز جهـاني بـا    در درك تفاوت بين دانشگاه )2جدول (
  ].15[ كند هاي ملي و محلي به ما كمك مي دانشگاه

  

  ]15[ 3و محلي 2، ملي1مقايسه بين دانشگاه تراز جهاني .2جدول 

  دانشگاه در تراز محلي  ملي دانشگاه در تراز  دانشگاه تراز جهاني  كاركردها

  پژوهش

  جهاني هاي موضوع
  كاربردي /محض پايه/

  پژوهش بلندمدت
  از طريق بودجه دولتي

 ملي هاي موضوع

 كاربردي و محض

 مدتمدت و كوتاهپژوهش بلند

  ازطريق بودجه عمومي و خصوصي

 محلي هاي موضوع

 محض/ كاربردي

 بلندمدت/ مدت پژوهش كوتاه

  و خصوصياز طريق بودجه عمومي 

  آموزش
  رهبر جهاني
  خالقيت

  علوم انساني

 رهبر ملي

 انتقال و خالقيت ،دانش

  علوم انساني /دانش موضوعي

 رهبر محلي

 خالقيت/ انتقال دانش

  علوم انساني و دانش موضوعي

  خدمات
 محلي/ ملي/ جهاني

  غيرانتفاعي
  خدمات غيرمستقيم

 محلي/ جهاني/ ملي

 غيرانتفاعي انتفاعي/

  / غيرمستقيممخدمات مستقي

 جهاني/ ملي/ محلي

 انتفاعي غيرانتفاعي/

  غيرمستقيم /خدمات مستقيم
  

  

رويكردهاي مختلف براي ايجـاد دانشـگاه تـراز    
  1 جهاني
پرورش و رشد دانشـگاه تـراز    گذشته، نقش دولت در در
وجـود،   رفت؛ با ايـن  به شمار نمي يعامل خيلي مهم، جهاني

هـايي كـه در    و پيچيـدگي هـا   امروزه به دليل افزايش هزينه

                                                                                      
1. WCU 
2. NCU 
3. LCU 

رسـد كـه يـك     محيط اطراف وجود دارد، بعيد به نظـر مـي  
انــدازي  تنهــايي در راه  دانشــگاه در تــراز جهــاني بتوانــد بــه

ها و امكانات پژوهشي پيشرفته، بدون داشتن محيط  ظرفيت
سرعت ايجاد   هاي دولتي به سياسي مطلوب و بدون حمايت

دهـد كـه از    ير نشان ميالمللي اخ هاي بين تجربه ].16[ شود
توان ايجاد يـك دانشـگاه    طريق سه رويكرد اساسي زير مي

  ):1در تراز جهاني را دنبال كرد (شكل 
آموزش عالي فعلي را  هاي همؤسسز دولت تعداد اندكي ا .1

نـد  ا اي براي تعالي هاي بالقوه واناييدهد كه داراي ت ارتقا
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 ؛(رويكرد ارتقا)

وزش عـالي فعلـي را   آمـ  هـاي  همؤسسـ تعدادي از   دولت .2
دانشـگاه در تـراز   براي ادغام و تبـديل شـدن بـه يـك     

افزايـي   در واقع نوعي از هـم كه اين  جهاني تشويق كند

ه آموزش عالي در مؤسسبراي تبديل شدن به  ها همؤسس
 ؛تراز جهاني است (رويكرد ادغام)

در تراز جهاني را از ابتـدا ايجـاد    يدانشگاه جديد،  دولت .3
  ].16[ أسيس)كنند (رويكرد ت

 

  
 گانه در ايجاد دانشگاه تراز جهاني رويكردهاي سه .1شكل 

  

جوانب مثبت و منفي هر يك از رويكردهـاي   )3(در جدول 
صورت خالصه   هاي تراز جهاني به مختلف در ايجاد دانشگاه

  شده است.  بيان
  

  ]16[ نيهايي در تراز جها ها و منافع رويكردهاي ايجاد دانشگاه هزينه .3جدول 

  رويكردها

  جديد هاي همؤسستأسيس   موجود هاي همؤسسادغام   موجود هاي همؤسس يارتقا  شرايط

توانايي جذب 
  استعدادها

مشكل در بازسازي كاركنان و تغيير نام 
تجاري (برند) براي جذب دانشجويان 

  برتر

فرصتي براي تغيير رهبري و جذب 
كاركنان جديد؛ كاركنان فعلي ممكن 

  ابر اين شرايط مقاومت كنند.است در بر

فرصتي براي انتخاب بهترين (كاركنان و 
دانشجويان)؛ مشكالت در جذب 

ناشناخته «دانشجويان برتر به دليل 
هاي  مؤسسه؛ ضرورت ايجاد سنت» بودن

  آموزش و پژوهش
  پر هزينه  خنثي  كم هزينه  ها هزينه

مديريت 
  مطلوب

مشكل در تغيير عملكرد در همان 
  نيچارچوب قانو

زياد، كار با شرايط قانوني   احتمال  به
فعلي هاي  همؤسسآنچه در  متفاوت از

  است

ايجاد چارچوب  راستايفرصت در 
  انگيزشي و قانوني مناسب

  مشكل براي تغيير و تحول از درون  سازماني فرهنگ
جديد از طريق  يايجاد هويت

سازماني متمايز، ممكن است  فرهنگ
  آفرين باشد. مشكل

  ي ايجاد فرهنگ برترفرصت برا

همه  كمپين ارتباط و مشاورة عمده با  مديريت تغيير
  نفعان در راستاي رسيدن به اهداف ذي

براي ، »هنجاري«رويكرد استفاده از 
نفعان در مورد  آموزش به همه ذي

 هنجارهاي مورد انتظار و فرهنگ
  سازماني

 »انطباق با محيط«فاده از رويكرد است
و بازاريابي براي براي برقراري ارتباط 
  عالي جديد مؤسسه آموزش
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 و داراي محاسـن  مـورد اشـاره   رويكردهـاي  از استفاده
ـ  كـه  اي نكته و است معايبي كـرد اينكـه    توجـه  بـه آن  دباي

 و نيستند تضاد در هم متقابل با طور  به رويكردهاي عمومي
كننـد.   رويكردها استفاده از اين تركيبي از توانند مي كشورها
بين رويكردهاي دستيابي به دانشـگاه تـراز جهـاني     مقايسه

هاي آموزش عـالي هـر يـك از     نظام دباي دهد كه  نشان مي
هـاي خـود اقـدام بـه      كشورها با توجه به بسترها و ويژگـي 
اب انتخـ  به عنوان مثالانتخاب يكي از اين رويكردها كنند. 

آموزش عالي جديـد   هاي همؤسسرويكرد تأسيس دانشگاه و 
جهــاني، فرصــتي بــراي جــذب بهتــرين كاركنــان، در تــراز 

ت علمي، همچنين فرصتي بـراي  ئدانشجويان و اعضاي هي
نشــگاه و دانشــگاهيان قــرار مطلــوب در اختيــار دا مــديريت

اين رويكرد نسبت به دو رويكرد ديگـر بـه لحـاظ     دهد؛ مي
همين ترتيب، انتخاب رويكـرد    تر است. به هزينه ها، پر هزينه
آمـوزش عـالي فعلـي، بـه      هاي همؤسسها و  دانشگاه يارتقا

انتخاب ايـن   ؛استتر  صرفه ها به اي براي دولت  لحاظ هزينه
هــا را بــا مشــكالتي در زمينــه بهســازي   رويكــرد، دانشــگاه

سازد، همچنـين   كاركنان و جذب دانشجويان برتر مواجه مي
 در چارچوب قانوني در اين رويكـرد بـه   مديريتتغيير شيوة 

رويكـرد ادغـام   و در نهايت انتخاب  گيرد سختي صورت مي 
آموزش عالي فعلي با وجود خنثـي   هاي همؤسسها و  دانشگاه

ها براي  ها، فرصتي را در اختيار دانشگاه بودن از لحاظ هزينه
 دهـد؛  جذب كاركنان جديد در كنار كاركنان فعلي قـرار مـي  

 رويكـرد  از كه استفاده است اين از حاكي المللي بين تجارب

زيـرا   است؛ تر متوسط مناسب و بزرگ كشورهاي براي مادغا
 عالي آموزش هاي همؤسسميان  در رقابتي رفتار بلندمدت در

در اين رويكـرد ايجـاد    بنابراين كنند. مي ترغيب و تشويق را
و كاركنـان   استآفرين  ها مشكل هويت جديد براي دانشگاه

  ].12[ كنند فعلي در مقابل آن مقاومت مي

  گيري بحث و نتيجه
در اين مقاله به بررسي رويكردهاي ايجاد دانشگاه تـراز  
جهاني در ايران با تأكيد بـر تجـارب كشـورهاي اروپـايي و     
آسيايي پرداختيم؛ و به اين نتيجه رسيديم كـه دسـتورالعمل   
جهاني ثابتي براي ايجاد دانشگاه تراز جهاني وجود نـدارد و  

ن دانشگاهي، بستر ملي و الگوهاي سازماني براي ايجاد چني
خيلي گسـترده اسـت؛ بنـابراين، هـر كشـور بايـد از ميـان        

رويكردهاي موجود، دست به انتخاب يك رويكرد متكي بـر  
از سوي ديگر، تجارب كشورهاي  ].17[ نقاط قوت خود بزند

اروپايي و آسيايي نشان داد كه هر كدام از آنهـا در راسـتاي   
كمـك بـه    هاي خود همچنين پذيري دانشگاه افزايش رقابت

صـدد اسـتفاده از يكـي از      اقتصاد دانش در كشور خـود، در 
، ادغـام و  جهاني يعني، ارتقا رويكردهاي ايجاد دانشگاه تراز

 راسـتاي آمـوزش عـالي در    هـاي  همؤسس (تأسيس) يا ايجاد
برخورداري از يك يا چند دانشگاه در تراز جهاني در كشـور  

سـرلوحه   خود بودند؛ به طـوري كـه توجـه بـه ايـن امـر را      
هاي كالن نظام آموزش عالي خود قـرار   ها و برنامه سياست

هـا نيـز در حمايـت از ايجـاد      دادند؛ در اين بين نقش دولت
ايجـاد دانشـگاه    زيراهايي حائز اهميت است؛  چنين دانشگاه

بدون به يقين تراز جهاني نيازمند منابع مالي فراوان است و 
به سختي تحقق هاي دولت، رسيدن به چنين هدفي  حمايت

  خواهد يافت. 
ها و مقايسه بـين رويكردهـاي    با توجه به نتايج پژوهش

دستيابي به دانشگاه تراز جهاني و با در نظر گـرفتن كمبـود   
منابع مالي در كشورمان، همچنين وجـود چنـد دانشـگاه بـا     

رسد كه رويكرد ارتقا يا  نظر مي ، بهالمللي در كشور بستر بين
آمـوزش عـالي فعلـي، رويكـرد      ايهـ  همؤسسـ روزرساني  به

هـا و واحـدهاي    مناسبي در دستيابي كشور مـا بـه دانشـگاه   
نسـبت بـه دو رويكـرد     زيـرا پژوهشي در تراز جهاني باشد؛ 

آمـوزش عـالي) از لحـاظ     هاي همؤسس(ادغام و ايجاد  ديگر
و با مقاومت كمتـري در  است تري  اي در سطح پايين هزينه

كشور مواجه خواهد بود. با اين ها و دانشگاهيان  بين دانشگاه
توان انتظار داشت كه هر يك از رويكردهاي ايجاد  حال نمي

راحتـي در   دانشگاه و واحدهاي پژوهشي در تراز جهـاني بـه  
سازي شـود؛ بلكـه بايـد تـالش كـرد كـه بـا         كشور ما پياده

تراز جهاني و ترسيم وضعيت   دانشگاه هاي كردن الزام  فراهم
بـراي دسـتيابي بـه    استا قدم برداشت. مطلوب آن، در اين ر

تـرين   تـوان از جملـه مهـم    زيـر را مـي   هاي اين مهم، اقدام
تواند در رويكرد حاضر در  هايي در نظر گرفت كه مي فعاليت

  :كندراستاي نيل به اين مقصود كمك 
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سازي نظام انتخاب چنـد دانشـگاه و    الف) طراحي و پياده
ارتقـاء از ميـان    پژوهشگاه داوطلب براي ورود به رويكـرد 

  هاي برتر كشور ها و پژوهشگاه دانشگاه
واحـدهاي پژوهشـي مـدنظر    ها و  براي انتخاب دانشگاه

ا به ها در راستاي تبديل شدن آنهروزرساني آن براي ارتقا و به
ها و واحدهاي پژوهشي در تراز جهاني؛ با توجه بـه   دانشگاه

دست  دباي هاي ممتاز در كشور،  ها و پژوهشگاه تعدد دانشگاه
به انتخاب زد، و براي اينكه در ايـن زمينـه عـدالت رعايـت     

عنوان متـولي    وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دباي شود؛ 
هــاي  اصــلي، از طريــق ارســال فراخــوان و دريافــت طــرح

ها و مراكـز داوطلـب، تشـكيل دبيرخانـه و كميتـه       دانشگاه
توانمنـد  تجربـه و   هدايت و نظارت از ميـان دانشـمندان بـا   

ي و با هاي جهان كشور و ايجاد ساختار نظارت بر اساس الگو
، بررسـي وضـع موجـود و    هاي علمي مربـوط  كمك انجمن

هاي برتـر و انتخـاب مراكـز و     هاي دريافتي از دانشگاه طرح
تهيه شرح خدمات مورد انتظار و امضاي قراردادهاي ساالنه 

احـي و  و پنج ساله با مركز منتخـب، زمينـه الزم بـراي طر   
سازي نظام انتخاب حداقل چند دانشـگاه و پژوهشـگاه    پياده

هاي برتـر   داوطلب براي ورود به ترازجهاني از ميان دانشگاه
  كشور فراهم كند.

ب) تقويت فضاي فرهنگي، دانشجويي و پشتيباني ويژه از 
  ها و مراكز منتخب دانشگاه

هـا و واحـدهاي    روزرسـاني دانشـگاه   ارتقا يا بـه  به قطع
جهاني نيازمنـد تقويـت    هشي منتخب براي ورود به ترازپژو

هـا دارد؛  دانشجويي و پشـتيباني ويـژه از آن   فضاي فرهنگي،
عنوان رويكـرد انتخـابي در تبـديل      (به ارتقا در رويكرد زيرا

جهاني) تغيير فرهنگ سازماني و  هاي كشور به تراز دانشگاه
بـدون   گيـرد؛ و  سختي صورت مـي   ها به شيوه اداره دانشگاه

ها  هاي الزم از بدنه دانشگاه بسترسازي فرهنگي و پشتيباني
كنـدي   و واحدهاي پژوهشي منتخب، اجـراي ايـن امـر بـه    

صورت خواهد گرفت؛ بنابراين الزم است كه پس از انتخاب 
ها و واحدهاي پژوهشي منتخب براي ورود بـه ايـن    دانشگاه

هـاي   سـايت و شـاخص   سـازي وب  رويكرد، از طريق بهينـه 
ها و مراكز منتخب، ايجاد تسهيالت بـراي   بومتري دانشگاهو

 هاجرايي و كارشناسـي دانشـگاه در حـوز    هتوانمندسازي بدن
آموزي،  هاي آموزشي، زبان ه الملل از طريق برگزاري دور بين

المللـي،   هـاي بـين   ها و نمايشگاه حمايت از حضور در كارگاه
ها و مراكـز   گاهالمللي در دانش رساني بين ايجاد ساختار اطالع

تبليغات و بازاريـابي دانشـجويان    همنتخب و حضور در عرص
)، آموزش زبان فارسي ...، فيلم و بروشورالمللي ( مستعد بين

هاي فرهنگي و ايرانگـردي ويـژه    به صورت مجازي، برنامه
المللـي دانشـگاه، انعقـاد قـرارداد      استادان و دانشجويان بـين 

راي همسـويي و همراهـي   هاي داخلي ب ههمكاري با دانشگا
المللي، حمايت از ايجاد امكانات  هاي بين در برخي از فعاليت

المللـي بـراي دانشـجويان     خوابگاهي مجهز با استاندارد بين
سازي بـراي شـركت دانشـجويان خـارجي      المللي، زمينه بين

هاي جمعـي دانشـجويي در ايـران و نيـز      دانشگاه در برنامه
هـاي جمعـي    ها در برنامه گاهشركت دانشجويان ايراني دانش

دانشجويي در خارج از ايران و ايجاد مهمانسراي مجهـز بـا   
المللـي، زمينـه الزم    بـين  انداتالمللي براي اسـ  استاندارد بين

براي تقويت فضاي فرهنگي، دانشجويي و پشتيباني ويژه از 
  ها و مراكز منتخب فراهم شود. دانشگاه

آموزشي و پژوهشـي   هاي ها وكارگاه ج) تجهيز آزمايشگاه
هاي  ها به آزمايشگاهتخب و تبديل آنها و مراكز من دانشگاه

  مركزي و مرجع در كشور
دانشگاه تراز جهاني براي انجام پژوهش جهاني، نيازمند 

هـــا و  تجهيـــزات و امكانـــات الزم از قبيـــل، آزمايشـــگاه
 ؛ در صورت انتخاب رويكـرد استروز  هاي مجهز و به كارگاه
ها و واحـدهاي پژوهشـي فعلـي     وزساني دانشگاهر يا به ارتقا

روزرسـاني   تجهيـز و بـه    كشور، الزم است دولت نسـبت بـه  
پژوهشـي   -هـاي آموزشـي   تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاه

الزم را  هـاي  ا و واحدهاي پژوهشي منتخب اقـدام ه دانشگاه
  انجام دهد. 

هـاي علمـي از بـين     د) طراحي ساختار و تشـكيل هسـته  
هاي مستعد رقابت در عرصه جهـاني   زمايشگاهو آ داناتاس

ات پژوهشــي برگزيــده و مؤسســهــا و  توســط دانشــگاه
  سال 10افزايش تدريجي آنها طي 

هـا در  هاي تراز جهاني در پيشرو بـودن آن  تعالي دانشگاه
بـه   زمينه پژوهش، پويايي دانش و انتقال فنـاوري اسـت؛ و  

ت ئهي يابراي نيل به اين مقصود، برخورداري از اعض يقين
علمـــي نخبـــه و بـــا اســـتعداد، در كنـــار برخـــورداري از 

عنـوان    هاي مستعد در عرصه رقابت جهـاني، بـه   آزمايشگاه
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رسـد؛   نظـر مـي    اركان اساسي هـر پژوهشـي، ضـروري بـه    
ها و واحدهاي  بنابراين الزم است كه پس از انتخاب دانشگاه

، از طريـق  ارتقـا  پژوهشي منتخب بـراي ورود بـه رويكـرد   
هـاي علمـي نظـري و تجربـي      ي الگوي ايجاد هسـته طراح

مد ابرخوردار از آزمايشگاه و ابزار تحقيقاتي مجهز در تراز روز
هـاي علمـي تـراز جهـاني، تشـكيل       جهان، تشكيل هسـته 

هـاي   هاي علمي جديد تراز جهاني و حمايت از هسته هسته
هاي  قبلي، زمينه الزم براي طراحي ساختار و تشكيل هسته

هـاي مسـتعد رقابـت در     و آزمايشـگاه  تادانن اسعلمي از بي
ژوهشـي  ات پمؤسسـ هـا و   جهـاني توسـط دانشـگاه    هعرص

  سال فراهم شود. 10ا طي نه برگزيده و افزايش تدريجي آ

المللـي بـا    ها و تعامالت بين ه) بسترسازي افزايش فعاليت
هاي مـرتبط ماننـد    جهاني و سازمان 200تا  1مراكز تراز 

  ... آيسسكو ويونسكو، يونيدو و 
تواند در خـأل   دانش جرياني پويا است و اين پويايي نمي

اتفاق بيافتد؛ بلكه نيازمند حركت در مرزهاي دانش و فراتـر  
عنـوان    هـا و واحـدهاي پژوهشـي بـه     از آن است؛ دانشـگاه 

تواننـد بـدون حركـت در مرزهـاي      نهادهاي توليد علم، نمي
اين بـين يكـي از    دانش، از رشد مناسبي برخوردار باشند؛ در

ها در اين زمينه كمك كند؛ داشتن آنتواند به  عواملي كه مي
هـا در سـطح داخـل و     ها و سازمان تعامالت با ساير دانشگاه

هـا و واحـدهاي    خارج است؛ از سوي ديگر، بـراي دانشـگاه  
پژوهشي كه قصد تبديل شدن به واحدهايي در تراز جهـاني  

المللـي بـا مراكـز و     نرا دارند؛ داشتن تعامالت در سطح بـي 
هاي برتر در سطح جهـان، اهميـت دوچنـداني دارد؛     سازمان

ري از عنوان راهي براي الگوبردا  داشتن اين تعامالت به زيرا
گيـري از   نـين بهـره  ها، همچهاي مناسب آن شيوه ها و روش

المللي است؛ بنابراين  هاي بين ها در عرصهنتجارب و دانش آ
هــا و واحــدهاي  دانشــگاه الزم اســت كــه پــس از انتخــاب

، از طريق انعقاد ارتقا پژوهشي منتخب براي ورود به رويكرد
نامـه و قراردادهـاي همكـاري بـا      و عملياتي كـردن تفـاهم  

هاي معتبر جهاني، افزايش ارتبـاط و   ها و پژوهشگاه دانشگاه
المللي مانند يونسكو، يونيـدو و   تعامل با مراكز آكادميك بين

وم جهان سـوم، عضـويت و ارتبـاط و    آيسسكو و آكادمي عل
المللـي معتبـر، زمينـه الزم بـراي      هاي بين حضور در انجمن

المللي با مراكـز   ها و تعامالت بين بسترسازي افزايش فعاليت
هاي مرتبط ماننـد يونسـكو،    جهاني و سازمان 200تا  1تراز 

  ... فراهم شود. يونيدو و آيسسكو و
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