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Abstract 

This study examined the faculty members’ 
views about the assessment of world-class 
university components in the Iran 
comprehensive universities.The statistical 
population consisted of all faculty members 
in the Iran General Universities. Given the 
great number of the population, the 
comprehensive universities were categorized 
in five clusters (North, South, East, West and 
Center), then we selected the faculty 
members from different clusters with using 
Cochran's formula. A total of 367 faculty 
members were selected from five clusters. 
For data gathering, a researcher-designed 
questionnaire was used. In data analysis, 
statistical procedures including the 
Confirmatory Factor Analysis, Kolmogrov-
Smirnov test, one sample t-test, and Friedman 
test were conducted. The findings of research 
showed that except the academic freedom, 
other components of world-class university in 
Iran comprehensive universities were lower 
than mean. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 پائیز، 3، شماره هشتمسال 

 

  

 :دانشگاه کالس جهانی در ایران هاي بررسی مؤلفه

 هاي جامع کشور پیمایشی در دانشگاه

  3غالمرضا ذاکر صالحی، 2پورکریمیجواد ، *1محسن نظرزاده زارع

  دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران -1
  ریزي آموزشی، دانشگاه تهران استادیار گروه مدیریت و برنامه -2

  ریزي آموزش عالی، تهران دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه -3
  

  دهیچک
-روش پژوهش، توصیفی. علمی بود هاي جامع ایران بر مبناي دیدگاه اعضاء هیأت هاي دانشگاه کالس جهانی در دانشگاه حاضر، سنجش مؤلفه مقالههدف اصلی 

هاي جامع ایران بوده که با توجه به گستردگی جامعه پژوهش، ابتدا در قالب روش  علمی دانشگاه پیمایشی و جامعه آماري آن شامل تمامی اعضاء هیأت
نفر  367بندي و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد  هاي جامع کشور به پنج خوشه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم اي، دانشگاه گیري خوشه مونهن

ها هم از  و تحلیل دادهبراي تجزیه . ساخته استفاده شد ها از یک پرسشنامه محقق براي گردآوري داده. علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند از اعضاء هیأت
هاي پژوهش نشان داد که بجز مؤلفه آزادي علمی، سایر  یافته. اي و فریدمن استفاده شد نمونه تک tاسمیرنوف، -هاي تحلیل عاملی تأییدي، کولموگروف آزمون
  .تر از متوسط قرار دارند هاي جامع کشور در سطحی پائین هاي دانشگاه کالس جهانی براي دانشگاه مؤلفه

  هاي جامع ایران، آزادي علمی، برتري در پژوهش، حکمرانی مؤسسه، امکانات و تسهیالت کافی دانشگاه کالس جهانی، دانشگاه: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
دانشگاه یکی از نهادهاي بزرگ پدیدآمده در تاریخ بشر است 

ها  دانشگاهو  ]1[یافته  تغییر متمادي ونقر طیکه ساختار آن 
اند که خارج از کنترل  گرفته در محیطی از تغییرات قرار

افزایش تعداد دانشجویان و متقاضیان؛ گسترش و . آنهاست
شدن  للیالم بینجهانی شدن؛ ي آموزشی؛ ها سازمانتنوع 

و کیف رقابت میان تعداد زیاد  آموزش عالی؛ افزایش کم
هاي سریع و گسسته در فناوري  بازیگران و ذینفعان؛ دگرگونی

هاي متقاضیان و  و محیط بیرونی؛ تغییر در انتظارات و ارزش
مشتریان و مخاطبان؛ فشارهاي مالی؛ پیچیدگی در محیط 

                                                 
  nazarzadeh@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

نگی؛ ازدیاد گیري؛ تغییرات فره گذاري و تصمیم مشی خط
هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و  زمینه در ها پیچیدگی

ها را با  دست هم داده است و دانشگاه به دیگر عوامل، دست
در این بین، . ]2[شرایط عدم اطمینان مواجه ساخته است یک 

ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران نیز همانند سایر  دانشگاه
تحوالت عصر کنونی خود  تأثیر از هاي جهان، بی دانشگاه

اي که عالوه بر اثرپذیري از تغییرات پیرامونی،  نیستند به گونه
با مسائل و مشکالت دیگري در عدم دستیابی به اهداف 

اند که از جمله آنها  علمی، آموزشی و پژوهشی خود مواجه
تحرکی علمی، ضعف پرورش روحیه انتقادي و  توان به کم می

هاي  فردگرایی در انجام فعالیت تفکر خالق، القاء روحیه
، افت شدید کیفیت ]3[گرایی  تحصیلی و روحیه مدرك
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آموزش و پژوهش در مراکز دانشگاهی و همچنین کارایی 
بخش سیستم آموزش عالی کشور  چندان رضایت بیرونی نه

عد خیل عظیم دانش اشاره  ]4[آموختگان بیکار  عمدتاً در ب
ؤسسات و مراکز آموزش دالیل مذکور باعث شده که م. کرد

  .عالی، به دنبال راهکارهایی براي غلبه بر این مشکالت باشند
ه با هاز جمله راهکارهاي مؤسسات آموزش عالی در مواج

هاي اقتصادي، فناوري و همچنین  ها و تغییرات حوزه چالش
عالوه بر . ]5[سازي آموزش عالی است  المللی اجتماعی، بین

ا در راستاي توسعه نوآورانه این، یکی دیگر از راهکاره
یافته، آشنایی با مفاهیم  ها به ویژه در کشورهاي توسعه سازمان
هاي کالس جهانی و پرورش و اجرایی کردن  سازمان
ها  دانشگاه. ]6[ها است  ها و رفتارهاي آنها در سازمان ویژگی

ها به  نیز به عنوان سازمانی اجتماعی به تبع دیگر سازمان
اند و یکی از  جهانی گرایش پیدا کردهوسوي کالس  سمت
هایی که به افزایش سرعت تحول آنها به سوي یک  راه

المللی شدن است  کند بین دانشگاه کالس جهانی کمک می
ها به عنوان یکی از  المللی شدن دانشگاه در حقیقت، بین. ]7[

هاي مهم رسیدن به دانشگاه کالس جهانی به شمار  زیرساخت
 سیستم در جهانی دانشگاه کالس بهتر براي درك. رود می

مفهوم کالس جهانی و  با ابتدا در که است الزم عالی، آموزش
  :شویم آشنا دانشگاه کالس جهانی

بندي  رتبه«به عنوان  1در فرهنگ لغت، اصطالح کالس جهانی
المللی  با توجه به یک استاندارد بین در جهان ها بهترینمیان 
دهه گذشته، اصطالح  طی. ]8[تعریف شده است  »برتر

تنها براي بهبود  نهبه اصطالحی که دانشگاه کالس جهانی 
 از آن تر مهم و پژوهش در آموزش عالی بلکه یادگیريکیفیت 

ظرفیت رقابت در بازار آموزش عالی جهانی از ه براي توسع
، تبدیل شده دانش پیشرفتهخلق ، سازگاري و فراگیريطریق 
هاي کالس جهانی به عنوان رهبران  بنابراین دانشگاه. ]7[ بود

جهانی و ملی در آموزش، پژوهش و نوآوري به شمار 
آموختگانی که در آینده تبدیل به  روند و در تربیت دانش می

شوند نقش مهمی را  هاي خصوصی و دولتی می رهبران بخش
درحقیقت آنها مؤسساتی هستند که به طور . کنند ایفاء می

آموزش عالی، پژوهشگران و گسترده به وسیله مدیران 
هاي تحقیقاتی پیشرو در یک  گذاران به عنوان دانشگاه سیاست

                                                 
1- Word Class 

با این وجود، ابهام در . ]9[شوند  قلمرو جهانی شناخته می
خصوص مفهوم دانشگاه کالس جهانی، باعث ایجاد تناقض 

معتقد است ) 2004( 2طوري که آلتباخدر این زمینه شده به 
سی بخواهد در مورد دانشگاه این تناقض باعث شده هرک

ها چه  داند این دانشگاه هم نمی کس هیچکالس جهانی بداند؛ 
آن جایگاه به  توان می چگونه داند نمی هم کس هیچو  هستند
به همین ترتیب، تعدادي از پژوهشگران که اقدام به . ]8[رسید 

تعریف دانشگاه در کالس جهانی کرده بودند دریافتند که این 
بنابراین الزمه . ]10[عریف یکسان و واحدي ندارد دانشگاه ت

هاي  هاي کالس جهانی به عنوان سازمان شناخت بهتر دانشگاه
کالس جهانی و انتخاب راهبردهاي الزم براي ایجاد آنها، 

ها در سه حوزه  ها و تفاوت این دانشگاه درك ویژگی
و خدمات با سایر  پژوهش مأموریتی اصلی آموزش،

م نظادر . ]11[ ها در سطوح ملی و محلی است دانشگاه
 عنوانهاي کالس جهانی به  آموزش عالی، دانشگاه

اي،  هاي پیشرو، نقش مهمی را در آموزش حرفه دانشگاه
هاي انسانی متخصص باکیفیت، دانشمندان و  تربیت سرمایه

دانش پژوهشگران مورد نیاز حوزه اقتصاد و همچنین تولید 
 ]12[ کنند هاي نوآور ملی ایفاء می جدید در حمایت از سیستم

هاي کالس جهانی در دستور کار  اي که توسعه دانشگاه به گونه
گذاران و ذینفعان مختلف در سراسر جهان قرار گرفته  سیاست

شد که طی  باعث 3بر همین اساس، جنبش کالس جهانی و
سات آموزش عالی اي از مؤس چند سال گذشته، تعداد فزاینده

از مناطقی در آسیا و  توسعه یافته و درحال کشورهاي توسعه
هایی براي دستیابی به برتري علمی و دانشگاهی  اروپا راهبرد

 .]13[ اتخاذ کنند که برخی از آنها در ادامه خواهد آمد

دولت کره جنوبی در پاسخ به تقاضاهاي اقتصاد دانش جهانی، 
آموزش عالی خود م نظامتعدد هاي  اقدام به شناسایی ضعف

یافته و استانداردهاي  در مقایسه با کشورهاي توسعه. کرد
جهانی، مؤسسات آموزش عالی کره جنوبی از توانایی علمی 

تري برخوردار بودند لذا براي افزایش رقابت جهانی،  پائین
م نظاهاي دانشگاه کالس جهانی و اصالح  ه دولت پروژ

اهداف این . آغاز کرد BK214 را تحت عنوان عالیآموزش
ها افزایش سرمایه انسانی باکیفیت، ارتقاء مشارکت و  پروژه

                                                 
2- Altbach 
3- World-Class Movement 
4- Brain Korea 21 
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بهبود  نیزبین آموزش، پژوهش، دانشگاه و صنعت و  همکاري
 .هاي کره جنوبی بود سازي در دانشگاه المللی هاي بین فعالیت

دولت چین نیز اقدام به اجراي چند پروژه بزرگ از قبیل  
براي توانمندسازي برخی از  985و برنامه  211پروژه 

مؤسسات آموزش عالی خود در راستاي تبدیل شدن به 
، دولت 211در پروژه . هایی در کالس جهانی کرد دانشگاه

و از  21رشته و دانشگاه کلیدي را در قرن  100تالش کرد 
یص بودجه اضافی به مؤسسات آموزش عالی در طریق تخص

جهت بهبود امکانات و تسهیالت پژوهشی و آموزشی توسعه 
هاي پکن و  براي تبدیل دانشگاه 985که برنامه  دهد درحالی

 2011هاي  هایی در کالس جهانی تا سال شانگهاي به دانشگاه
  .بود 2015و 

 ضعیف عملکرد نسبتاً نیز پس از تشخیصدولت روسیه 
در آموزش عالی جهانی، یک سري  ي خودها انشگاهد

هایی از  طرح شامل که آغاز کرد 1990 را در سالاصالحات 
 و ملی ،فدرالي ها دانشگاهطرح دانشگاه نوآورانه، قبیل طرح 

ها بر تقویت ظرفیت پژوهشی  طرحاین  .بود دانشگاه تحقیقاتی
 2012رئیس جمهور وقت روسیه در پایان سال  .متمرکز بودند

فرمانی را در همین راستا و با هدف رساندن حداقل پنج 
بندي جهانی تا  دانشگاه برتر رتبه 100دانشگاه روسیه به جمع 

  .صادر کرد 2020سال 
فنالند، ، در دانماركدیگري هم در این زمینه  مشابه هاي طرح 

  .]13[ اجرا شد نروژ و اسپانیا
در این میان، نظام آموزش عالی ایران نیز به منظور همگرایی با 
جنبش کالس جهانی ناگزیر از توجه و تأکید بر امر توجه به 

اي که در اسناد  هاي کالس جهانی است به گونه ایجاد دانشگاه
، 1404انداز ایران  سند چشم(باالدستی نظام آموزش عالی 

اشاراتی ) وسعهنقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم ت
به عنوان مثال در سند . هرچند دور به این موضوع شده است

آمده که جامعه ایرانی در افق این  1404انداز ایران  چشم
بایست به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري  انداز می چشم

شامل آسیاي میانه، (در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی 
همچنین . دست یابد )هقفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسای

در نقشه جامع علمی کشور صراحتاً عنوان شده که جمهوري 
باید به عنوان کشور پیشتاز در  1404اسالمی ایران در افق 

مرزهاي دانش و فناوري و داراي مرجعیت علمی در جهان 

قانون برنامه ) 3بندهاي ط و ( 20و  18در مواد و  ]14[باشد 
در ایجاد و باید که دولت  بود شده بیاننیز  پنجم توسعه ایران

تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوري توانمند در تراز 
هاي مختلف علوم و  المللی و با امکانات خاص در شاخه بین

اقدامات الزم را انجام دهد و  ،فنون بنیادي و راهبردي
همچنین دولت از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، 

ي و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت تحقیقات و فناور
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که داراي عملکرد برجسته 
در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند حمایت 

مسلماً یکی از . ]15[ یدحقوقی و پشتیبانی ویژه نما ،مالی
ها به ویژه  ه هاي تحقق این اهداف، عزیمت دانشگا راه

هایی با بافت و بستري  ع کشور از دانشگاههاي جام دانشگاه
شرط الزم براي  شدن به عنوان پیش المللی سنتی در مسیر بین

دانشگاه کالس جهانی و متعاقب آن، تبدیل شدن به 
  .دانشگاهی در کالس جهانی است
 سطحی از آمادگی بهها باید  براي نیل به این مقصود، دانشگاه

 این اینکه. ]16[اشند رسیده ب ها اي از ویژگی در مجموعه
هایی  ها چه هستند و یک دانشگاه باید چه ویژگی ویژگی

کالس جهانی شناخته  درداشته باشد تا به عنوان یک دانشگاه 
  .سؤالی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت شود

شده در این زمینه  هاي انجام براي پاسخ به سؤال فوق، پژوهش
در داخل  شد کهبررسی در سطح داخل و خارج از کشور 

  :یافت شدکشور، تنها دو پژوهش در این زمینه موجود 
به بررسی ) 1395(نظرزاده زارع، ربیعی منفرد و مردانی 

ها و راهبردهاي ایجاد یک دانشگاه کالس جهانی با  ضرورت
تأملی بر تجارب کشورهاي اروپایی و آسیایی پرداخته و به 
این نتیجه رسیدند که با توجه به کمبود منابع مالی و همچنین 

ن، راهبرد ارتقاء المللی در ایرا وجود چند دانشگاه با بستر بین
مؤسسات آموزش عالی فعلی، راهبرد مناسبی در راستاي 

  .]17[شود  دستیابی به دانشگاه کالس جهانی محسوب می
در پژوهشی به واکاوي ) 1393(نظرزاده زارع و همکاران 

مفهوم دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید 
د آن، پرداخته و به هاي موجود براي ایجا آموزش عالی و مدل

هاي سازمانی براي  این نتیجه رسیدند که بسترهاي ملی و مدل
ایجاد دانشگاه کالس جهانی، بسیار گسترده هستند بنابراین هر 
کشور باید از میان مسیرهاي متنوع ممکن براي ایجاد این 
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ها، یک راهبرد متکی بر نقاط قوت و منابع خود  دانشگاه
  .]18[برگزیند 

هایی در این زمینه انجام شده  در خارج از کشور نیز، پژوهش
در پژوهش خود، به سه مجموعه از ) 2009( 1یسالم. است

عواملی که در دانشگاه کالس جهانی نقش اساسی ایفاء 
  :کنند اشاره کرده است می
باالیی از استعدادها از قبیل اعضاء  یعتجم §

  علمی، کارکنان و دانشجویان مستعد؛ هیأت
 محیط سازي غنی راستاي در فراوان مالی ابعمن §

  پیشرفته؛ هاي پژوهش انجام و یادگیري
 رهبري، که ،حکمرانی مطلوب هاي یژگیو وجود §

 توانایی و پذیري انعطاف نوآوري، استراتژیک، انداز چشم
 قوانین بدون منابع مدیریت و گیري تصمیم در مؤسسات
 ].7[ کند می تشویق را ساالريدیوان گیر وپا دست

بیان کرده که ) 2009( 2احمد و نورزیدي زکریا، بن پژوهش بن
 اینکه  باشد ویژگی 12یک دانشگاه کالس جهانی باید داراي 

علمی، دانشجویان، کارکنان  اي از اعضاء هیأت دامنه گسترده
هاي دخیل در توسعه یک دانشگاه را  اداري و تمامی جنبه
هاي  شامل برنامهها  این ویژگی. دهد تحت پوشش قرار می

مرزي، برنامه  هاي پژوهشی برون مورد تأیید دولت، همکاري
علمی و  تحرك و جابجایی علمی کارکنان، اعضاء هیأت

المللی  و تعداد دانشجویان بین ها نام ثبتتعداد  دانشجویان،
المللی، حکمرانی  جایزه از مؤسسات بین افتیدر شده، نام ثبت

آموختگان در سطح  انششدن د خوب و به رسمیت شناخته
  .]19[ جهانی است

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که یک ) 2005( 3فنگ
دانشگاه کالس جهانی، زمانی به عنوان یک دانشگاه درجه 

هاي درجه یک، آموزش  شود که داراي رشته یک شناخته می
درجه درجه یک، منابع دانشجویی درجه یک، توسعه استعداد 

هاي آکادمیک، ساختارهاي عملیاتی  هش، رتبه یک در پژویک
، ظرفیت و توان مالی قوي و درجه یکو اداري 
هاي  عالوه بر این، دانشگاه. هاي فناورانه باشد زیرساخت

توسعه  اي نیز در بایست سهم بسیار قابل توجه درجه یک می
  .]20[کشور داشته باشند 

                                                 
1- Salmi 
2- Bin Zakaria, Bin Ahmad and Norzaidi 
3- Fang 

هاي  هاي دانشگاه در پژوهش خود ویژگی) 2004(آلتباخ 
کالس جهانی را شامل برتري در پژوهش، آزادي علمی و 
فضاي سرریز فکري، حکمرانی مؤسسه و امکانات و 

  .]8[ داند تسهیالت کافی می
در پژوهش خود ده ویژگی یک دانشگاه ) 2000( 4نایلند

وي معتقد بود که داشتن این . کالس جهانی را برشمرده است
به عنوان دانشگاهی هایی که بخواهند  ده ویژگی براي دانشگاه

این ده ویژگی . در کالس جهانی شناخته شوند ضروري است
ها،  پژوهش علمی، اعتبار کیفیت اعضاء هیأت: عبارتند از

، المللی حضور بیندانشجویان مستعد در تحصیالت تکمیلی، 
ارتباطات و ( ها و شبکه ، معاهداتاستفاده صحیح از منابع

هاي دانشگاهی،  رشته، دارابودن بسیاري از )ها همکاري
شایسته و مدیریت ، ممارست در هنر فناوري هوشمند

  .]21[ هاي دانشگاه جنبهی تمام شدن المللی بین
شده در داخل و خارج  هاي انجام طور که بررسی پژوهش همان

هاي عمومی و شرایط دانشگاه  ویژگیاز کشور نشان داد 
 شناسایی شدهمختلف کالس جهانی که توسط پژوهشگران 

بودند از کشوري به کشور دیگر و از دانشگاهی به دانشگاه 
با درنظر گرفتن این نکته، که یکی . ]16[ ستا دیگر متفاوت

ها به  از مشکالت و موانع موجود بر سرراه تحول در سازمان
هاي آموزشی و پژوهشی، تفکر قدیمی و سنتی  ویژه سازمان

اینکه در گیري براي  حاکم بر آنها است پیش از تصمیم
هاي کارکردي دانشگاه تغییر و تحول ضروري  کدامیک از جنبه

باشد شناسایی و سنجش میزان آمادگی دانشگاه براي  می
ازپیش ضروري  شدن به سازمانی در کالس جهانی، بیش تبدیل

تا با سنجش میزان آمادگی دانشگاه، نسبت به  رسد به نظر می
به سوي دانشگاهی روي در راستاي سوق دادن  رفع موانع پیش

از آنجا که نظر هر یک از . ]22[در کالس جهانی اقدام شود 
هاي دانشگاه کالس جهانی  نظران درباره ویژگی صاحب

تواند مدلی را براي تبدیل یک دانشگاه به دانشگاهی در  می
که برگرفته از  1کالس جهانی ترسیم کند مدل مفهومی شکل 

 ]8[به دیدگاه آلتباخ هاي دانشگاه کالس جهانی بنا  ویژگی
شدن  است براي تحلیل عناصر یک دانشگاه در راستاي تبدیل

  .است شدهآن به دانشگاهی در کالس جهانی، استفاده 
هاي  دلیل کاربست این مدل مفهومی هم آن است که مؤلفه

                                                 
4- Niland 
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باشد به  دهنده آن از جامعیت و مانعیت برخوردار می تشکیل
براي دانشگاه کالس شده  هاي مطرح طوري که سایر ویژگی
. نظران مختلف را هم دربر دارد جهانی از نظر صاحب

  :هاي مدل مذکور عبارتند از مؤلفه
در پژوهش به عنوان مبناي ایده  تعالی: 1در پژوهش تعالی §

 اگر پژوهش را. دانشگاه کالس جهانی است پژوهش در
وجه محوري در دانشگاه کالس جهانی در نظر بگیریم به 

امکان این  نیز جهت کمک به ایجاد وابعاد دیگري 
پژوهش برتر در دانشگاه نیازمندیم که کیفیت باالي 

علمی در دانشگاه کالس جهانی به عنوان  اعضاء هیأت
همچنین جذب و . گیرد محور این ابعاد قرار می

شرایط و ایجاد  نگهداشت بهترین کارکنان دانشگاهی
تاي امنیت همراه با ایجاد تمهیداتی در راس مطلوب يکار

  .]8[ دیگر ابعاد آن است شغلی آنها، از
آزادي علمی و : 2آزادي علمی و فضاي سرریز فکري §

وجود فضاي سرریز فکري نیز به عنوان یکی دیگر از 
ها، از جمله وجوه محوري در دانشگاه کالس  ویژگی

اعضاء  کهآزادي علمی به این معناست . جهانی است
ل کردن دانش تا هرجا علمی و دانشجویان در دنبا هیأت

خواهند بود و همچنین در انتشار نتایج  آزاد که الزم باشد
هاي خود بدون ترس از محروم شدن توسط  فعالیت

  .]8[مقامات بیرونی و یا دانشگاهی، آزاد باشند 
در دانشگاه  حکمرانی مؤسسه نیز: 3حکمرانی مؤسسه §

ها در کالس جهانی  دانشگاه. کالس جهانی مهم است
 باشند را دارا می درونی تدبیري توجهی از خود قابل میزان

و  قوانینبرخی  که این خودتدبیري درونی از طریق
بر عناصر  علمیجامعه از کنترل  اطمینانهمچنین 
، برنامه درسی، جویانپذیرش دانش دانشگاه، محوري
 گزینش، علمی مرتبه علمی اعضاء هیأت اعطاء معیارهاي

 علمیاصلی کار  دهی جهتجدید و علمی  هیأتاعضاء 
  .]8[شود  مؤسسه، تقویت می

امکانات و تسهیالت کافی : 4امکانات و تسهیالت کافی §
براي کار علمی در دانشگاه کالس جهانی یک ضرورت 

                                                 
1- Excellence in research 
2- Academic freedom and an atmosphere of intellectual excitement 
3- Governance of the institution 
4- Adequate facilities 

ها و  ترین پژوهش ترین و خالقانه پیشرفته. است
ها و  ها درگرو دسترسی به کتابخانه ترین آموزش نوآورانه
مناسب، اینترنت و دیگر منابع الکترونیکی هاي  آزمایشگاه

کامل به دسترسی  هزینه ،و گسترش علم یدگیچیپ .است
 بنابراین، تسهیالت و. منابع اطالعاتی را باال برده است

 بایست در دانشگاه کالس جهانی می نیاز موردامکانات 
این امکانات و . باشد ها ها و کتابخانه فراتر از آزمایشگاه

کاري مناسب براي دفاتر  واند شامل ایجادت تسهیالت می
. هم باشد علمی ، دانشجویان و اعضاء هیأتکارکنان

عالوه بر این، داشتن بودجه کافی براي حمایت از 
آموزش، پژوهش و دیگر کارکردهاي دانشگاه الزم است 
و این حمایت مالی، نباید مقطعی بوده و پایدار و 

 .]8[ مدت باشد طوالنی

  
  مفهومی پژوهشمدل ) 1شکل 

حاضر بر آن است تا با  مقالهبا توجه به آنچه بیان شد 
هاي  ز مؤلفهبرگرفته ا کهمنسجم  مدلیک گیري از  بهره

است به  ]8[دانشگاه کالس جهانی از نظر فیلیپ آلتباخ 
شدن به  تبدیلبراي  هاي جامع کشور شناسی دانشگاه بستر

، مقالهاصلی این هدف  .بپردازد هایی در کالس جهانی دانشگاه
هاي  هاي دانشگاه کالس جهانی در دانشگاه سنجش مؤلفه

  .استها  علمی این دانشگاه جامع کشور از دیدگاه اعضاء هیأت
  
  روش پژوهش -2

براي پیمایشی -روش توصیفی با توجه به ماهیت پژوهش،
این  آماري جامعه .بررسی موضوع پژوهش انتخاب شد

 هاي جامع ایران علمی دانشگاه هیأتپژوهش را تمامی اعضاء 
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تشکیل داده بودند که با توجه به گستردگی جامعه پژوهش، 
هاي  اي، دانشگاه گیري خوشه در ابتدا با استفاده از روش نمونه

: جامع کشور به ترتیب زیر در پنج خوشه تقسیم گردیدند
، خوشه جنوب )هاي رشت و ساري دانشگاه(خوشه شمال 

، )د باهنر کرمان، شهید چمران اهواز و شیرازهاي شهی دانشگاه(
، خوشه غرب )دانشگاه فردوسی مشهد(خوشه شرق 

 و خوشه) هاي بوعلی همدان، رازي کرمانشاه و تبریز دانشگاه(
هاي تهران، اصفهان، تربیت مدرس و شهید  دانشگاه(مرکز 
علمی  عضو هیأت 8548سپس از مجموع ). بهشتی
نمونه  367ي فرمول کوکران تعداد هاي مذکور، بر مبنا دانشگاه

  .انتخاب گردید
ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه 

قبل از اقدام به طراحی ابزار پژوهش، . ساخته بود محقق
پژوهشگران به تحلیل عاملی تأییدي مدل مفهومی پژوهش 

 مدلهاي برازش  شاخص. پرداختند) دانشگاه کالس جهانی(
اند و  دادهرا نشان  کفایت باالي آنییدي، در تحلیل عاملی تأ

در مدل  دانشگاه کالس جهانیدهنده  عوامل تشکیلبنابراین 
  .)1جدول (اند  بوده شده عوامل مناسبی طراحی

هاي برازندگی تحلیل عاملی تأییدي  شاخص) 1جدول 
  متغیرهاي پژوهش

  عنوان شاخص برازندگی
دامنه قابل 
  قبول

مقدار 
  شده محاسبه

Chi-Square -  1  
Chi-Square/df  1  5کمتر از  

RMSEA♦  000/0 08/0کمتر از 

SRMR  0044/0  08/0کمتر از  
NFI  00/1  1نزدیک به  
CFI  00/1 1نزدیک به  
IFI  00/1 1نزدیک به  
RFI  98/0 1نزدیک به  
GFI  00/1 1نزدیک به  

AGFI  98/0 1نزدیک به  
♦RMSEA: Root Mean Square Error of 
Approximation 
SRMR: Standardized Root Mean Residual 
NFI: Normed Fit Index 
CFI: Comparative Fit Index 
IFI: Incremental Fit Index 
RFI: Relative Fit Index 
GFI: Goodness of Fit Index 
AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index 

دیاگرام مدل شده در  با توجه به ضرایب مسیر مشخص
، مؤلفه برتري در پژوهش با ضریب مسیر )2شکل (مربوطه 

هاي باالترین ضریب را داشته که پس از آن هم مؤلفه 58/0
حکمرانی مؤسسه و امکانات و تسهیالت کافی با ضریب 

در جایگاه دوم و نهایتاً مؤلفه آزادي علمی با ضریب  55/0
ترتیب فوق براي  مشابه همین. در انتها قرار داشته است 33/0

چهار مؤلفه برتري در پژوهش، حکمرانی مؤسسه، امکانات و 
تسهیالت کافی و در نهایت آزادي علمی بر اساس مقادیر 

: هم وجود دارد (R2)و ضریب تبیین  (λ)ضریب المبدا 
، 32/0، 50/0ها به ترتیب  مقادیر ضریب المبدا براي این مؤلفه

ها به  براي این مؤلفهو مقادیر ضریب تبیین  18/0و  32/0
  .به دست آمده است 29/0و  58/0، 61/0، 67/0ترتیب 

  

  
 تحلیل عاملی تأییدي مدل مفهومی دانشگاه کالس جهانی) 2شکل 

پس از تأیید مدل مفهومی پژوهش، پژوهشگران اقدام به 
هاي پرسشنامه در قالب چهار مؤلفه برتري در  طراحی سنجه

ؤسسه و امکانات و پژوهش، آزادي علمی، حکمرانی م
سؤال با  45پرسشنامه مذکور شامل . تسهیالت کافی کردند

کامالً (اي لیکرت  پاسخ بسته و داراي مقیاس پنج درجه
) کامالً موافقم ،موافقم ،موافقم مخالفم و نه نه ،مخالفم ،مخالفم

و در قالب پنج بخش تنظیم شده بود که بخش اول آن شامل 
جنسیت، مرتبه علمی و (نظیر شناختی  هاي جمعیت ویژگی

هاي مؤلفه برتري در  بخش دوم شامل گویه ،) رشته تحصیلی
هاي  بخش سوم شامل گویه ،)11تا  1هاي  سؤال(پژوهش 

، بخش چهارم شامل )24تا  12هاي  سؤال(مؤلفه آزادي علمی 
و ) 37تا  25هاي  سؤال(هاي مؤلفه حکمرانی مؤسسه  گویه
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فه امکانات و تسهیالت کافی هاي مؤل بخش پنجم شامل گویه
پس از طراحی پرسشنامه به منظور . بود) 45تا  38هاي  سؤال(

تعیین روایی صوري و محتوایی آن، پرسشنامه در اختیار 
نظران و متخصصان امر قرار  اساتید راهنما و مشاور و صاحب

گرفت و بر اساس نظرات آنها تغییرات الزم در پرسشنامه 
پس از اجراي آزمایشی  تعیین پایایی، ربه منظو. اعمال گردید

نفر از افراد جامعه مورد بررسی که به صورت  30آن در بین 
تصادفی انتخاب شده بودند ضریب آلفاء کرونباخ در کل 

هاي مرتبط  و براي هر گروه از سنجه 925/0پرسشنامه برابر 
هاي مطالعه یعنی برتري در پژوهش، آزادي علمی،  با مؤلفه

سسه و امکانات و تسهیالت کافی به ترتیب حکمرانی مؤ
به دست آمده که حاکی از  829/0و  861/0، 807/0، 854/0

  .پایایی باالي ابزار پژوهش بود
پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، پژوهشگران اقدام 

 13علمی  به ارسال الکترونیکی پرسشنامه به اعضاء هیأت
ماه و  5ر نهایت طی مدت که د دانشگاه جامع کشور کردند

پرسشنامه توسط اعضاء  216هاي فراوان، تعداد  پس از پیگیري
سفانه از عدد أکه مت ها تکمیل گردید علمی این دانشگاه هیأت
شده توسط فرمول کوکران کمتر بود و این امر را  محاسبه 367

  .هاي این تحقیق به شمار آورد باید از محدودیت
  
  ها یافته -3
درصد را زنان  8/27دهندگان را مردان و  از پاسخدرصد  2/72

علمی  درصد از اعضاء هیأت 6/67. دادند تشکیل می
درصد  2/22کننده در پژوهش داراي مرتبه استادیار،  شرکت

درصد هم داراي مرتبه استادي 2/10داراي مرتبه دانشیار و 
کننده در  علمی شرکت درصد از اعضاء هیأت 0/12. بودند

درصد در  3/15هاي حوزه فنی و مهندسی،  تهپژوهش در رش
درصد در رشته دامپزشکی،  9/1هاي حوزه علوم پایه،  رشته

 3/2هاي حوزه کشاورزي و منابع طبیعی،  درصد در رشته 9/7
درصد هم در  6/60هاي حوزه هنر و  درصد در رشته

  .هاي حوزه علوم انسانی فعالیت داشتند رشته
علمی، در  گاه اعضاء هیأتاز دید: سؤال اول پژوهش) الف

در  تعالیهاي جامع کشور تا چه میزان به مؤلفه سطح دانشگاه
  پژوهش توجه شده است؟

هر توزیع اسمیرنف نشان داد که –آزمون کولموگروفنتایج 

پنج مؤلفه اصلی مدل مفهومی دانشگاه کالس جهانی در سطح 
جهت بررسی و آزمون بوده است و بنابراین نرمال  05/0

 tآزمون ( از آزمون پارامتریک پژوهشهاي  هفرضی
 .شداستفاده ) اي نمونه تک

دهد میانگین به دست آمده در  نشان می 2طور که جدول  همان
باشد که کمتر از  می 65/2مؤلفه برتري در پژوهش برابر با 

معنادار بوده  05/0این میانگین در سطح . سطح متوسط است
معتقدند میزان کاربست علمی  به این معنی که اعضاء هیأت

هاي جامع کشور کمتر  در پژوهش براي دانشگاه تعالیمؤلفه 
  .باشد از حد متوسط می

ارزیابی میانگین امتیازات مؤلفه برتري در پژوهش براي ) 2جدول 
  هاي جامع ایران ه دانشگا

  مؤلفه
  مقدار
  میانگین

  انحراف
  معناداري t  معیار

  برتري در
  پژوهش

65/2  708/0  134/7-  000/0  

  
علمی، در  از دیدگاه اعضاء هیأت: سؤال دوم پژوهش) ب

هاي جامع کشور تا چه میزان به مؤلفه آزادي سطح دانشگاه
  علمی توجه شده است؟

دهد میانگین به دست آمده در  نشان می 3طور که جدول  همان
باشد که بیشتر از سطح  می 53/3مؤلفه آزادي علمی برابر با 

معنادار بوده به این  05/0میانگین در سطح این . متوسط است
علمی معتقدند میزان کاربست مؤلفه  معنی که اعضاء هیأت

از حد  بیشهاي جامع کشور  آزادي علمی براي دانشگاه
  .باشد متوسط می

ارزیابی میانگین امتیازات مؤلفه آزادي علمی براي ) 3جدول 
  هاي جامع ایران ه دانشگا

  مؤلفه
  مقدار
  میانگین

  انحراف
  معناداري t  معیار

  آزادي
  علمی

53/3  609/0  907/12  000/0  

  
علمی، در  از دیدگاه اعضاء هیأت: سؤال سوم پژوهش) ج

هاي جامع کشور تا چه میزان به مؤلفه حکمرانی سطح دانشگاه
  مؤسسه توجه شده است؟

دهد میانگین به دست آمده در  نشان می 4طور که جدول  همان
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باشد که کمتر از  می 64/2مؤسسه برابر با مؤلفه حکمرانی 
معنادار بوده  05/0این میانگین در سطح . سطح متوسط است

علمی معتقدند میزان کاربست  به این معنی که اعضاء هیأت
هاي جامع کشور کمتر  مؤلفه حکمرانی مؤسسه براي دانشگاه

  .باشد از حد متوسط می

کمرانی مؤسسه براي ارزیابی میانگین امتیازات مؤلفه ح) 4جدول 
  هاي جامع ایران ه دانشگا

  مؤلفه
  مقدار
  میانگین

  انحراف
  معناداري t  معیار

  حکمرانی
  مؤسسه

64/2  701/0  33/7-  000/0  

  
علمی، در  از دیدگاه اعضاء هیأت: سؤال چهارم پژوهش) د

هاي جامع کشور تا چه میزان به مؤلفه امکانات سطح دانشگاه
  شده است؟و تسهیالت کافی توجه 

دهد میانگین به دست آمده در  نشان می 5طور که جدول  همان
باشد که  می 82/2مؤلفه امکانات و تسهیالت کافی برابر با 

 05/0این میانگین در سطح . کمتر از سطح متوسط است
علمی معتقدند میزان  معنادار بوده به این معنی که اعضاء هیأت

هاي  کافی براي دانشگاهکاربست مؤلفه امکانات و تسهیالت 
  .باشد از حد متوسط می کمترجامع کشور 

تسهیالت  ارزیابی میانگین امتیازات مؤلفه امکانات و) 5جدول 
  هاي جامع ایران ه کافی براي دانشگا

  مؤلفه
  مقدار
  میانگین

  انحراف
  معناداري t  معیار

  امکانات و
  تسهیالت کافی

82/2  719/0  61/3-  000/0  

  
هاي جامع  علمی دانشگاه نظرات اعضاء هیأت بررسی هدف ما،

هاي دانشگاه کالس جهانی و  کشور در خصوص مؤلفه
شده توسط  کسب هاي ها بر اساس رتبه بندي این مؤلفه اولویت

اعضاء ، 6هاي جدول  یافتهطبق ر ه این منظوبآنها بود که 
آزادي  رند کهاعتقاد دا هاي جامع ایران علمی دانشگاه هیأت
از  دانشگاه کالس جهانیهاي  لفهمؤنسبت به سایر ی علم

به  هم لفهمؤاز این  پسوضعیت بهتري برخوردار است و 
برتري در ، هاي امکانات و تسهیالت کافی مؤلفهترتیب 
  .گیرند قرار میهاي بعدي  در رتبهحکمرانی مؤسسه و  پژوهش

  هاي دانشگاه کالس جهانی بندي مؤلفه رتبه) 6جدول 
  بندي رتبه

  ها کلی مؤلفه
  هاي دانشگاه مؤلفه

  کالس جهانی
  میانگین
  ها رتبه

  72/3  آزادي علمی  1
  35/2  امکانات و تسهیالت کافی  2
  00/2  برتري در پژوهش  3
  93/1  حکمرانی مؤسسه  4

  
  بحث -4

علمی،  نشان داد که از نظر اعضاء هیأتنتایج پژوهش 
هاي  مؤلفههاي جامع کشور از نظر میزان کاربست  دانشگاه

دانشگاه کالس جهانی بجز در خصوص مؤلفه آزادي علمی 
تر از متوسط قرار  ها در سطحی پائین براي سایر مؤلفه

  .اند داشته
ها حاکی از آن بود  در پژوهش، یافته تعالیدر ارتباط با مؤلفه 

هاي جامع کشور در  علمی، دانشگاه که از نظر اعضاء هیأت
در تبیین این . قرار ندارندسطح یک دانشگاه کالس جهانی 

ي کالس جهانی به عنوان یکی ها نتیجه باید گفت که دانشگاه
از ابعاد رقابت جهانی که در جوامع مبتنی بر دانش 

وري پژوهش به جاي  بیشتر برروي بهره اند گرفته شکل
عد  ]23[آموزش متمرکز هستند  و به همین دلیل توجه به ب

عد آموزشی در تر  ها پررنگ این دانشگاه پژوهشی نسبت به ب
کارگیري سرمایه انسانی بااستعداد  است که این خود مستلزم به

، بودجه پژوهشی مناسب و )علمی و دانشجویان اعضاء هیأت(
هاي کشورمان براي  دانشگاه. نهایتاً نوآوري در پژوهش است

عد  پذیري در عرصه بین رقابت المللی نیازمند توجه بیشتر به ب
هستند ولی مـتأسفانه با وجود رشد قابل توجه  پژوهشی خود

انتشار (هاي کشور در جنبه تولید علم به لحاظ کمی  دانشگاه
در پژوهش به عنوان یکی از ملزومات  تعالی، از جنبه )مقاالت

اند موفق عمل کنند که در این  دانشگاه کالس جهانی، نتوانسته
موانع رأس  در: توان به موانع مختلفی اشاره کرد ارتباط می

، هاي ایران در دانشگاه شده براي عدم موفقیت پژوهش عنوان
به این امر  یافته تخصیص ناکافی بودن بودجهشاید بتوان به 

از درآمد تخصیصی به بخش پژوهش بودجه  سهم. اشاره کرد
دهد که اساس  مینشان  یافته توسعهکشورهاي  برايسرانه ملی 

و  پژوهشتأکید بر اهمیت ن همی آنها یافتگی و پشتوانه توسعه
 خالف برو البته آنها  استزمینه  در اینکافی صرف بودجه 
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از  هم را ی، بیشترین بازدهیافته کمتر توسعهجوامع 
موانع مربوط به . کنند دریافت میهاي خود  پژوهش

به عنوان یکی دیگر از موانع پژوهش در ایران به  پژوهشگران
 از پژوهشگران کشورآید به طوري که در سطح  شمار می

از دیگر موانع مهم . ]24[آید  به عمل نمی حمایت الزم
توان به موانع فرهنگ پژوهشی اشاره  پژوهش در ایران هم می

در سطوح گوناگون  پژوهشتوان گفت  ت میأبه جر .کرد
این امر البته خود ناشی از . ی از فرهنگ نیستئجز ،کشور ما

ا فقدان احساس نیاز به ترین آنه دالیل متعددي است که مهم
نبود رقابت از  ،به دلیل وجود وابستگی و انحصارات پژوهش

برخی از اعتقادي  بی، ها حوزهاغلب عد کیفیت و هزینه در ب
ناآشنایی و همچنین  پژوهی والن به پژوهش و فقدان باورئمس

هاي  بسیاري از پژوهشگران با تعاریف، مفاهیم و روش
عالوه . ]25[است المللی  استانداردهاي بینپژوهش بر اساس 

هایی که  خصوص پژوهشدر  دیگر عمده انعمبر موارد فوق، 
 ها نتایج این پژوهش کاربستعدم گیرد  در کشور انجام می

هاي  کیفیت پائین پژوهشناشی از  خوداین  که است
، ]24[از آنها در عمل  گیريگرفته در کشور براي بهره صورت

ها با  اگر پژوهش. ستا ها بودن این پژوهشو تقاضامحور ن
توان انتظار داشت که  نیاز بازار سازگاري داشته باشند آنگاه می

تر صورت  کاربست نتایج و تبدیل علم به ثروت هم محتمل
این همان چیزي است که یک رقابت عمیق میان . پذیرد

در همین . نهادهاي آموزشی در سراسر دنیا ایجاد کرده است
یز در گزارش کمیته شناسایی موانع تحقیق و نوآوري راستا ن

گیري پژوهش در ایران  کشور، هفت مانع اصلی شکل
موانع مربوط به مدیریت، : شناسایی شدند که عبارت بودند از

گذاري و نظام پژوهشی کشور؛ موانع مربوط به  سیاست
فرهنگ پژوهش؛ موانع مربوط به پژوهشگران؛ موانع مربوط به 

ندارد علمی و پژوهشی کشور؛ موانع مربوط به فضاي استا
قوانین و مقررات پژوهشی در کشور؛ موانع مربوط به بودجه 
و امکانات پژوهشی در کشور و موانع مربوط به کاربست 

  .]26[نتایج پژوهش 
ها حاکی از آن بود که از  در ارتباط با مؤلفه آزادي علمی، یافته

امع کشور تا حدي در هاي ج علمی، دانشگاه نظر اعضاء هیأت
ها  این یافته. سطح یک دانشگاه کالس جهانی قرار دارند

هاي قبلی در زمینه  هاي پژوهش درست در نقطه مقابل یافته

به عنوان نمونه در پژوهش . آزادي علمی در کشور است
شده براي  آزادي علمی گزارش) 1390(دهقانی و همکاران 

 می آنها در هر یک ازعلمی با توجه به مرتبه عل اعضاء هیأت
ابعاد پژوهشی، آموزشی، سازمانی و فکري کم بوده است 

 ها، با این وجود، شاید یکی از دالیل این یافته. ]27[
کننده در پژوهش  علمی شرکت کاري اعضاء هیأت محافظه

هاي مؤلفه آزادي علمی بوده  حاضر در پاسخگویی به گویه
ها هم شاید  ین یافتهدلیل دیگر قابل بیان براي تبیین ا. است

علمی  درصد از اعضاء هیأت 40این باشد که بیش از 
هاي غیر از علوم انسانی  کننده در این پژوهش، در رشته شرکت

علمی  اند که طبیعتاً در مقایسه با اعضاء هیأت و اجتماعی بوده
هاي آکادمیک  هاي علوم اجتماعی و انسانی، با محدودیت رشته

خود مواجه هستند و بنابراین در کمتري در حوزه تخصصی 
هاي مؤلفه آزادي علمی، نمره بیشتري را  به گویه گوییپاسخ

در همین راستا، در برخی از . اند به آن اختصاص داده
غیرسیاسی  در علوم آزادي علمییافته نیز  کشورهاي توسعه

 هایی و انسانی محدودیت در علوم اجتماعی اما نامحدود است
با این وجود، برخورداري از درجه باالي آزادي . براي آن قائلند

هاي علوم اجتماعی و انسانی براي یک  علمی به ویژه در رشته
آزادي علمی . دانشگاه کالس جهانی بسیار حائز اهمیت است

هاي کالس جهانی باکیفیت است به  شرط الزم براي دانشگاه
ها،  المللی از دانشگاه هاي مختلف بین بندي اي که در رتبه گونه

هایی نمرات باالتري دارند که از درجه  معموالً آن دانشگاه
از سوي دیگر، . ]28[آزادي علمی باالیی هم برخوردارند 

ها به عنوان زیرسیستمی از فراسیستم  اجتماع علمی و دانشگاه
فرهنگ و جامعه هستند که بدون تعامل منطقی با محیط، 

رامون خود، آزادي علمی آنها قابل هاي پی فراسیستم و سیستم
و بنابراین آزادي علمی یکی از الزامات بقاء  ]2[تصور نیست 

با این . ]29[رود  در سیستم آموزش عالی نوین به شمار می
شود و مستلزم ملزومات  حال، آزادي علمی در خأل محقق نمی

از جمله ملزومات فرهنگی آزادي . فرهنگی و اقتصادي است
ت که فرآیندهاي توسعه گفتمانی از حیث مبادي علمی، آن اس

ها و از جمله آزادي  شناختی حقوق و آزادي فکري و معرفت
از سوي دیگر، ملزومات . علمی، در آن جامعه جریان پیدا کند

اقتصادي آزادي علمی هم بسیار حائز اهمیت است چرا که 
ها و تکثر فکري و فرهنگی، نیازمند تعدد و  حقوق و آزادي
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منابع اقتصادي و فرهنگ کار و کوشش و یک رقابت  تکثر
  .]2[خالق است 

ها حاکی از آن بود  در ارتباط با مؤلفه حکمرانی مؤسسه، یافته
هاي جامع کشور از  علمی، دانشگاه که از نظر اعضاء هیأت

حکمرانی مطلوبی در سطح یک دانشگاه کالس جهانی 
وان گفت که ت ها می در تبیین این یافته. برخوردار نیستند

استقالل سازمانی مطلوب براي گرفتن تصمیمات ابتکاري و 
استراتژیک و همچنین برخورداري از حکمرانی درونی و 
فرهنگ سازمانی باز از جمله شرایط مطلوب براي یک 

شرایط مذکور . ]16[رود  دانشگاه کالس جهانی به شمار می
ر الزمه حکمرانی مطلوب در دانشگاه کالس جهانی به شما

 ها دانشگاه به استقالل به همین دلیل است که اعطاء. رود می
 اصولی سیاستی مطلوب، حکمرانی ملزومات از یکی عنوان به

 در ثبات ایجاد و پاسخگویی پذیري، مسئولیت افزایش براي
 جمله از متمرکز دانشگاهی هاي منظا در .است ها دانشگاه
 گذاري، سیاست از عالی آموزش امور همه دولت که ما کشور
 عمالً دارد خود دست در را اجرا و مدیریت ریزي، برنامه
 مدیریت در خالقیت همچنین و نوین فکرهاي ظهور عرصه

 به آن ابعاد همه که دانشگاهی در .گردد می محدود دانشگاهی
 سوي از مآبانه قیم رویکردي با و مراتبی سلسله و متمرکز طور
 بین از تدریج به نیز پاسخگویی زمینه شود مدیریت دولت
 49 ماده الف بند در مشکل، این حل راستاي در .]29[ رود می

 برنامه قانون 20 ماده ب بند و توسعه چهارم برنامه قانون
 مدنظر ها دانشگاه استقالل مهم موضوع کشور، توسعه پنجم
 در موضوع این اجراي حال، این با .است گرفته قرار

 مدیریتی، هاي زیرساخت تمهید نیازمند کشور هاي دانشگاه
 .است زمینه این در سازي فرهنگ حتی و فنی حقوقی،
 را فرصت این تمهیدات، و نیازها پیش این از کردن نظر صرف

 که چرا است ساخته مبدل تهدیدها و ها فرصت از اي آمیزه به
 کارکردها، به دولت رویکرد تغییر مستلزم ایده این مفاد تحقق
 در تعارض رفع و سازي یکپارچه ها، دانشگاه جایگاه و وظایف
 بینی پیش و تدوین براي نیازسنجی گذشته، مقررات و قوانین
 و ها دانشگاه استقالل ایده با مناسب مقررات و قوانین

 و سازمانی و محلی اختیارات حیطه ساختن مشخص
 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت و دولت متمرکز اختیارات

 داشت انتظار توان می که است صورتی چنین در تنها .است

 ساالري دیوان از کشور، عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه
  .]30[ کنند پیدا رهایی مالی و اداري ناکارآمد و متمرکز

 از حاکی ها یافته کافی، تسهیالت و امکانات مؤلفه با ارتباط در
 کشور جامع هاي دانشگاه علمی، هیأت اعضاء نظر از که بود آن
 که طور همان .ندارند قرار جهانی کالس دانشگاه یک سطح در

 کافی تسهیالت و امکانات از مندي بهره شد اشاره نیز تر پیش
 این که چرا است جهانی کالس دانشگاه یک ملزومات از یکی

 هاي بودجه قبیل از امکاناتی واجد بایست می ها دانشگاه
 و مطلوب پژوهشی و آزمایشگاهی امکانات بسیارزیاد،
رسرعت اینترنت با راستایی هم در پژوهش این نتایج .باشند پ 
 امکانات زمینه در قبلی شده انجام هاي پژوهش برخی نتایج

 که است نکته این مؤید ،]32و31و26[ ایران هاي دانشگاه
 تسهیالت و امکانات کمبود با کشور هاي ه دانشگا اغلب
 محدود دسترسی به توان می کمبودها این جمله از .اند مواجه

 اغلب در اینترنت پائین سرعت علمی، معتبر منابع به
 به محدود دسترسی دانشجویی، هاي خوابگاه و ها دانشگاه
 آزمایشگاهی مواد و ها آزمایشگاه کمبود و روزآمد چاپی منابع
 اشاره بودجه و مالی منابع کاهش و کمبود تر مهم همه از و

  .کرد
  
  گیري نتیجه -5
 تبدیل به کمک راستاي در و پژوهش این هاي یافته اساس بر

 کالس در دانشگاهی به کشور جامع هاي دانشگاه شدن
  :شود می توصیه زیر پیشنهادهاي جهانی،
 از یکی شدن المللی بین اینکه به توجه با §

 است جهانی کالس دانشگاه یک براي الزم هاي زیرساخت
 پیشنهاد کشور جامع هاي دانشگاه مدیران و متولیان به بنابراین

 و کارشناسی دانشجویان جذب طریق از تا گردد می
 علمی هیأت اعضاء جذب المللی، بین تکمیلی تحصیالت

 و دانشجویان المللی بین تبادل هاي برنامه اجراي المللی، بین
 مشترك هاي دوره و ها برنامه برگزاري علمی، هیأت اعضاء
 ارتباط همچنین و لمللیا بین تعامالت و ها همکاري المللی، بین
 دادن سوق براي الزم شرایط المللی، بین نهادهاي با

 متعاقب و شدن المللی بین وسوي سمت به خود هاي دانشگاه
 .آورند فراهم را جهانی کالس در دانشگاهی به شدن تبدیل آن

 دانشگاه در پژوهش در برتري اینکه به توجه با §
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 بودجه پژوهش، در نوآوري و خالقیت نیازمند جهانی، کالس
 و علمی هیأت اعضاء کارگیري به و مناسب پژوهشی

 هاي دانشگاه مدیران و متولیان به لذا است مستعد دانشجویان
 پرورش و جذب طریق از گردد می پیشنهاد کشور جامع

 پژوهشگران، در انگیزه ایجاد کارآمد، و توانا پژوهشگران
 المللی بین همکاري براي فضایی ایجاد ،ها پژوهش در نوآوري

 انجام راستاي در دنیا عالی آموزش مؤسسات سایر با
 و پژوهشی بودجه افزایش مشترك، پژوهشی هاي پروژه

 مسائل حل راستاي در ها پژوهش نتایج کاربست همچنین
 .کنند کمک امر این تحقق به کشور، و منطقه

 در علمی آزادي از برخورداري اینکه به توجه با §
 خالقیت به تواند می جهانی، کالس دانشگاه ویژه به ها دانشگاه

 گسترش و دانشجویان، و علمی هیأت اعضاء نوآوري و
 و متولیان به بنابراین کند کمک ها دانشگاه در آزاداندیشی
 تا گردد می پیشنهاد کشور عالی آموزش نظام گذاران سیاست
 هاي بخش بر خود قیمومت کردن کم با دارد امکان که آنجا

 به عالی آموزش غیردولتی بخش تقویت ، ه دانشگا مختلف
 در علمی آزادي شدن نهادینه هاي شرط پیش از یکی عنوان
 هاي فعالیت و ها تشکل يها نامه آئین اصالح ها، زمینه همه

 آزاد تعامل امکان کردن فراهم و دانشگاهی و دانشجویی
 گسترش به کشور، عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمی
 .کنند کمک ها دانشگاه در علمی آزادي بیشتر چه هر

 در مطلوب حکمرانی ملزومات از اینکه به توجه با §
 به بنابراین است دانشگاهی استقالل جهانی، کالس دانشگاه
 پیشنهاد کشور، عالی آموزش نظام گذاران سیاست و متولیان
 20 و 49 مواد صحیح اجراي به تمهیداتی ایجاد با گردد می

 استقالل به صریحاً که کشور توسعه پنجم و چهارم هاي برنامه
 .نمایند ویژه عنایت دارند اشاره ها دانشگاه

 و امکانات مطلوب سطح داشتن اینکه به توجه با §
 است جهانی کالس دانشگاه ملزومات جمله از تجهیزات،
 پیشنهاد کشور جامع هاي دانشگاه مدیران و متولیان به بنابراین

 دانشجویی هاي خوابگاه اینترنت باند پهناي افزایش با گردد می
 ها، دانشگاه آموزشی فضاي نوسازي و توسعه ها، دانشگاه و

 توسعه و آزمایشگاهی تجهیزات و امکانات نوسازي و توسعه
 در دنیا معتبر هاي دانشگاه با اي کتابخانه بین هاي همکاري
 به علمی هیأت اعضاء و دانشجویان دسترسی افزایش راستاي

 .کنند کمک امر این تحقق به المللی، بین علمی منابع
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