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 اي برتر جهانيهرتبه بنديها و ويژگيهاي دانشگاه

  

 2سيد طاهر فاضلي ماسوله و 1حميدرضا آراسته

  

  

عالي كشورها را به بندي دانشگاههاي جهان توجه محققان و مسئوالن آموزشطي سالهاي اخير ارزيابي و رتبه :چكيده

اين نوع . هور مفهوم دانشگاههاي برتر جهاني استبنديها ظيكي از نتايج حاصل از اين رتبه. خود جلب كرده است
 علمي و بازدهي بهترين ايرا با ويژگيهاي خاص خود د،هاي جهاني قرار دارندي بند رتبهدانشگاهها كه در صدر فهرست

ه و نيز صدد نيل به جايگا  بسياري از دانشگاهها با الگو قرار دادن اين قبيل دانشگاهها در، به همين دليل .ندهستپژوهشي 
شناسي  روش،هاي برتر جهانيهمقاله با بررسي ابعاد مفهومي دانشگادر اين  .ويژگيهاي اين قبيل دانشگاهها هستند

  .تبيين شده استو ويژگيهاي اين گونه دانشگاهها  بنديها رتبه
  

بندي، مؤسسات بين المللي رتبه بندي  دانشگاههاي برتر جهاني، رتبه :كليدي هاي واژه

 .، تمركز بر استعداد، وفور منابع، مديريت مطلوبدانشگاهها
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 مقدمه .1

اين . شوند اي محسوب مي بخش و عامل اصلي رشد و پيشرفت هر جامعهدانشگاهها منبع الهام
 نقش ، در عصري كه پايه و بنيان آن بر خردورزي و جهل ستيزي قرار دارد،سازمانهاي اجتماعي

. اند گرايي، صلح و عدالت و اخالق داشته كميت عقلاي در تحقق آرمانهاي بشري همچون حايگانه
 گسترش آزادي علمي و استقالل دانشگاهي در محيط دانشگاههاي خود به جوامعي كه ،بدون شك

 از موهبات ،اند داشتن آن به مقوله پيشرفت و توسعه دانشگاه اهتمام ورزيده توجه داشته و ضمن پاس
مند   اجتماعي و فرهنگي بيشتر بهره،ياسي، اقتصاديهاي مختلف س و تأثيرات مثبت آن در عرصه

  .اند بوده
مشكالت و نيازمنديهاي ملي و فراملي رفع  در خصوص دانشگاهها با توجه به رسالت خود ،امروزه

اند و در اين  نفعان در دستور كار خود قرار دادهنيازهاي ذي  پاسخگويي به به منظورتالشهاي زيادي را 
رقابت ميان دانشگاهها در عرصه ملي و . المللي بين آنها افزايش يافته استو بينمسير رقابتهاي ملي 

المللي سبب شده است كه متوليان و ذينفعان دانشگاهها با شناخت هرچه بيشتر نتايج سودمند  بين
 بيشتر در امر براي كسب موفقيت سازي و كمك به دانشگاههاي متبوع خود زمينه، به اين رقابت

 كه با حمايت سازمان توسعه و ،1كورن بر اساس پيمايش هيزل. ساير دانشگاهها بپردازندرقابت با 

 صورت گرفت، غالب رؤساي 2006 در سال 3المللي دانشگاههاو انجمن بين 2همكاريهاي اقتصادي

 كشورهايي چون چين، ،براي مثال. انددانشگاهها تالشهايي را براي ارتقاي دانشگاهشان انجام داده
ند، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، لتوني، مالزي، روسيه، سنگاپور، اسپانيا، كره جنوبي، تايوان و ويتنام فنال

 اين سياستها شامل ،طوركلي به؛اندكرده ايي را با هدف ايجاد دانشگاههاي برتر تدوين و اجراهسياست
 مؤسسات و وچكك يدانشگاهها ادغام  وكشورهايشان برتر دانشگاههاي براي تأمين بودجه بيشتر

) براي مثال، ايالت آريزونا و فلوريدا(حتي در برخي اياالت در آمريكا . با دانشگاههاست تحقيقاتي
در سطح ملي  بندي دانشگاهها حقوق و مزاياي رؤساي دانشگاهها بر اساس جايگاه دانشگاه در رتبه

  ].6[د شو تعيين مي
 به منظورها در سطح محلي و ملي در گذشته موضوع ارزيابي و اعتبارسنجي فعاليتهاي دانشگاه

 در سال ، مثالرايب.  داردبسياريهاي مناسب در رقابتهاي دانشگاهي در كشورها سابقه  كسب رتبه
اي، يازده انجمن يا شوراي ملي   فقط در كشور اياالت متحده هشت سازمان اعتبارسنجي منطقه2003

اما مقوله پايش و ]. 21[اند اي فعال بوده  حرفه سازمان تخصصي و60اعتبارسنجي تخصصي و بيش از 
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ويژه در پايان ه  كه باستالمللي موضوعي جديد و نوظهور بين  ارزيابي فعاليتهاي دانشگاهها در سطح
  .ته استفقرن بيستم و ابتداي هزاره جديد بسيار مورد توجه نهادهاي آموزش عالي قرار گر

ر سالهاي اخير، مفهوم دانشگاه برتر جهاني به عنوان يك بندي دانشگاهها د در نتيجة استمرار رتبه
عالي جهاني از طريق دن در بازار آموزشكراصطالح مطلوب به منظور گسترش ظرفيت براي رقابت 

 رقابتي تشدبه اما عضويت در گروه  .كار رفته استفراگيري، انطباق و توليد دانش پيشرفته به
ريزي دقيق،   بلكه تحقق اين امر نتيجه برنامه،پذيرد ت نميدانشگاههاي برتر جهاني به آساني صور

 هاي آموزشي، پژوهشي و فناوريهاي كاربردي با مشاركت ري اهداف در عرصهيمداومت در پيگ

  .مندانه و مجدانه اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و مديريت دانشگاه استهعالق
 گونهزمينه اين در تحقيقات پيشينه ،جهاني برتر دانشگاههاي مفهوم بر كوتاه مروري از پس مقالهدر اين 

بندي شناسي رتبه ، روش2010بندي دانشگاههاي جهان در سال   به رتبه،سپس  بررسي ودانشگاهها
  .است هدش ويژگيهاي دانشگاههاي برتر جهاني اشاره در نهايت،المللي و مؤسسات بين

  

  روش مطالعه .2

 مشاهده و نظاير آن از سوي ، پرسشنامه،يي از قبيل مصاحبهنظر به ماهيت تحقيق استفاده از ابزارها
منظور مند به عنوان روشي كيفي و نظاماما تحليل محتوا به. پژوهشگران سودمند ارزيابي نشد

هاي كدگذاري روشي مفيد براي اين هاي مختلف بر اساس دستورالعمل كردن اسناد در دسته خالصه
 رسمي و ياهاين مطالعه ابتدا پژوهشها، گزارشيافتن نجام  براي ا.]19[مطالعه تشخيص داده شد

 اطالعات بر و سپس، اينترنتي جستجو وبگاههايها در بانكهاي اطالعاتي و  اي و اخبار روزنامه  رسانه

مند اسناد  استفاده از اين روش امكان بررسي نظام]. 14[بندي شددسته 1لر اساس رهنمودهاي استرن

بندي در مؤسسات بين المللي، عوامل  شناسي رتبه بندي جهاني، روش م رتبهرا در چهار دسته مفاهي
  . تقويت كننده و ويژگيهاي دانشگاههاي برتر جهاني براي پژوهشگران فراهم كرد

  

  هاي مطالعه يافته .3

چه موضوع كيفيت و ارتقاي آن در عرصه فعاليتهاي آموزشي، تحقيقاتي و خدماتي در دانشگاهها   اگر
واژه دانشگاه برتر جهاني طي ده دارد، ي در تحقيقات و پژوهشهاي محققان در اين زمينه سابقه زياد

. نظران دانشگاهها مطرح شده استعالي و صاحبسال اخير در ميان اصحاب تحقيقات عرصة آموزش
  ويژه در عرصه اقتصاد و فناوريهاي از تحوالت ب  طي دهه اخير زنجيره،طوركلي به
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در اين . ده استشعالي سبب  در سپهر آموزش راظهور اصطالح دانشگاه برتر جهانيهاي بروز و زمينه
ترين زمينه نضج و گسترش رقابت ميان دانشگاهها را فراهم  مسئله اقتصاد دانش بنيان مهم،ميان

  .آورده است

ن اي با عنوا  مقالهدر است كه 1از جمله پيشگامان بررسي دانشگاههاي برتر جهاني فيليپ آلتباخ

 ابعاد گوناگون اين نوع دانشگاهها "يك رهيافت آمريكايي: ها و منافع دانشگاههاي برتر جهاني  هزينه"

ابتكارات ملي در " عنوان بااي    در مقاله2 كيائوكيائو دنگ و همكاران،همچنين]. 3[ استرا شرح داده

  با بررسي مفاهيم "مقايسه تجارب كشورهاي آسيايي و اروپايي: تأسيس دانشگاههاي برتر جهاني
 كشورهاي آسيايي و  ازترين اقدامات برخي مهم،گيري دانشگاههاي برتر جهاني نظري مرتبط با شكل

هاي جدول  اندازي يا تبديل دانشگاهها به برترين رتبه در راهراهبردي هاي   در قالب برنامه رااروپايي
له ئق موضوع دانشگاههاي برتر جهاني با مس پيوند وثيدليل به ،البته. ندا كردهبياندانشگاههاي برتر 

  ]. 4[ ديگري صورت گرفته است رتبه بندي دانشگاهها در اين خصوص پژوهشهاي گسترده
 به نقش رقابت در ايجاد "ايجاد دانشگاه برتر جهاني" عنوان بادر تحقيق خود ) 2009(ران مِسِر 

شناسي، فرهنگي و امل تكنولوژيك، جمعيت عو كهكند ن ميبيا در مقاله خود ودانشگاههاي برتر اشاره 
وي .  در فرايند ايجاد دانشگاههاي برتر جهاني مورد توجه قرار گيرنددويژه فرايند جهاني شدن بايه ب

: كند سان عنوان ميسه عامل كليدي براي برخورداري از شهرت و ويژگيهاي يك دانشگاه برتر را بدين
دن كر فراهم .3 ؛ين دانشجويانمستعدترينش بهترين و  گز.2 ؛ت علمي برجستهئ جذب اعضاي هي.1

  ].10[گذاري مالي ميزان مناسبي از سرمايه
آرمانها و آزمون : جايگاه جهاني" عنوان بااي  در مقاله) 2009(جان سادالك و ليو ليان كاي

ست شرايط و امكاناتي افراهم كردن كنند كه تحقق دانشگاه برتر جهاني مستلزم   عنوان مي"واقعيت
نويسندگان در اين مقاله ضمن تشريح استدالل . يايي بيش نيستؤكه بدون آنها برخورداري از آن ر

عنوان  كه از آن به راشرايطي، خود در خصوص تالش كشورها براي برخورداري از اين نوع دانشگاه
له خود توجه سادالك در مقا. كنندبيان ميد، شو ياد مي"شرايط منازعه آميز در رقابت بين كشورها"

 ويژه برخورداري از زنجيره نوآوري و خالقيت در امر پژوهش وهب به دروندادهاي دانشگاهي

 ].12[دهد كيد قرار ميأگذاري بر روي پژوهشگران را مورد تسرمايه

شناسي و بندي دانشگاههاي جهان، روشرتبه" عنوان با خود  در مقاله) 2005(ليو و چنگ
بندي از عملكرد دانشگاههاي سراسر دنيا  سسات رتبهؤي بررسي م به تشريح چگونگ"مشكالت

 بندي كننده دانشگاهها، پارادوكسها و مشكالتي سسات رتبهؤشناسي م د و ضمن تبيين روشنپرداز مي
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شناسي  نويسندگان مقاله با بيان اشكاالت روش. كنندبيان ميدهد،  شناسيها رخ مي   كه در اين روشرا
 آنان در سطح جهاني اعالم شدهاز حاكميت نتايج نادرست ، ننده دانشگاههابندي ك سسات رتبهؤم

  ].9[كنندانتقاد مي
 با "معيارهاي رتبه بندي دانشگاهها" عنوان بااي  در مقاله) 1386( وحيد رضا اوحدي ،همچنين

 يعني تايمز، ؛بندي دانشگاهها المللي رتبه سسه بينؤشناسي سه م تمركز بر بررسي جزئيات روش
كيد أوي ت. ندك سسه  سايبرمتريك، ويژگيهاي مختص هريك را تشريح ميؤدانشگاه شانگهاي و م

بنديهاي جهان با پذيرش دانشجويان با توانايي باالتر و  هاي برتر در رتبه كند كه احراز رتبه مي
ا مقايسه وي هدف از مقاله خود ر.  بهبود كيفيت بدنه دانشجويي دانشگاه رابطه مستقيم دارد،درنتيجه

بندي دانشگاهها و تعيين جايگاه دانشگاههاي جهان اسالم در اين روشهاي  المللي رتبه سه روش بين
  ].20[كند بندي عنوان مي رتبه

 پژوهشي كه در سالهاي اخير در خصوص دانشگاههاي برتر هايترين فعاليت ترين و جدي مفصل
 اشاره ، مشاور عالي رئيس بانك جهاني،توان به پژوهش جميل سالمي مياست، جهاني صورت گرفته 

با مطالعه ويژگيهاي  ،"چالش ايجاد دانشگاههاي برتر جهاني" عنوان باسالمي در كتاب خود ]. 13[دكر
 ضمن بررسي مفهوم دانشگاه برتر ،بندي جهاني شناسي مؤسسات رتبه دانشگاههاي برتر و نيز روش

سالمي در تحقيق خود سه عامل . استارائه كرده ه  الگويي جامع از ويژگيهاي اين نوع دانشگا،جهاني

 2، كثرت منابع1تمركز استعداد: ند ازاعبارتكه . شمردكليدي را در ايجاد دانشگاههاي برتر برمي

  .3و اداره كردن مطلوب) حمايتي(

  

  مفهوم دانشگاه برتر جهاني .4
آموزش عالي، توافق عامي در رغم كثرت استفاده از واژه دانشگاههاي برتر جهاني در عرصه نظام علي

دنبال ه هر كسي ب"ده است كه ش تعريفي روشن باعث  نشدنبه زعم آلتباخ ارائه. اين باره وجود ندارد
 و هيچ كس هم ستداند كه اين پديده چي  اما هيچ كس نميباشد،دستيابي به دانشگاه برتر جهاني 

اههاي برتر جهاني را چنين تعريف آلتباخ دانشگ. "مشخص نكرده است كه چگونه دست يافتني است
ترين سطوح اعضاي هيئت علمي، دانشگاههاي برتر جهاني دانشگاههايي هستند كه از عالي: كند مي

نابع دولتي و مالمللي، ممتازترين پژوهشها، كيفيت برتر آموزشي و مبتني بر استانداردهاي بين
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هاي مديريتي مستقل و امكانات پيشرفته  غيردولتي، دانشجويان بسيار مستعد، آزادي علمي، ساختار
  ].2[دبرخوردارنبراي آموزش، پژوهش، مديريت و زندگي دانشجويي 

وسيله ه  از طريق جداول امتيازدهي دانشگاهها مانند آنچه بتااند  برخي از صاحبنظران تالش كرده

با وجود . ئه دهند اين تعريف را ارا،شود منتشر مي 2 و دانشگاه شانگهاي جيائو تانگ1مؤسسه تايمز

 شود، به طور كلي المللي رتبه بندي در دانشگاهها استفاده ميروشهاي متفاوتي كه در ارزيابيهاي بين
 المللي شدن، محصوالت پژوهشي و اثرگذاري تأكيد زياديشاخصها بر كيفيت آموزش، بيندر همه 

وي . جهاني ارائه كرده است نيز تعريفي كاربردي از دانشگاههاي برتر  )2009(ليو]. 13 [شودمي
  مبتني بر استانداردهايآن دانشگاه برتر جهاني نهادي است كه آموزش و تحقيقات  كهمعتقد است

 و تالشهاي فراواني را به منظور خدمت رساني در دو سطح ستهاالمللي در طيفي گسترده از رشتهبين
  ].8[دهد المللي انجام ميملي و بين

تأكيد  شامل  رااي از ويژگيهاي دانشگاههاي برتر جهاني  سالمي مجموعه،مذكوربر اساس تعاريف 
براي ارائه آموزش غني و فراهم كردن [، فراواني منابع ] و دانشجوياناداناعم از است[ بر استعداد زياد

 خالقيت و داشتن ببراي تشويق و ترغي[ و اداره كردن خودگردان و مشتاقانه دانشگاه ]محيط پژوهش
  .كند  معرفي مي]برديبينش راه

  

  2010رتبه بندي دانشگاهها در سال  .5

 فهرست بهترين 2010 براي سال )مؤسسه تايمز و شانگهاي(ها هبندي دانشگا دو مؤسسه رتبه

و  4 و عيني3 خود از عوامل ذهنيشناسيروشمؤسسه تايمز در .  كردند را ارائهدانشگاههاي برتر جهان

در گزارش اخير . برد هاي سال قبل دانشگاهها استفاده مي به رتبه صاحبنظران با توجه ديدگاههاينيز 
 دانشگاه برتر جهاني، 20در ميان  ،ست دانشگاه دنيا200برگيرنده  اين مؤسسه كه همانند گذشته در

سوئيس و يك كشور انگلستان، يك دانشگاه در كشور آمريكا، سه دانشگاه در كشور  دانشگاه در 15
 دانشگاه هاروارد در صدر اين گروه با امتياز ،همانند سالهاي گذشته. ا  قرار داردكانادكشور دانشگاه در 

  ]. 17[ امتياز قرار دارد9/73 قرار گرفته است و در رتبه بيستم دانشگاه كارنگي ملون آمريكا با 1/96
كه ساليانه نيز بندي دانشگاههاي جهان متعلق به دانشگاه شانگهاي از سوي ديگر مؤسسه رتبه

 با لحاظ كردن شاخصهايي همچون تعداد برندگان جايزه ،كند ميرا منتشر  دانشگاه دنيا 500هرست ف
را  2010 دانشگاه دنيا در سال 500 فهرست ، مقاالت نمايه شده در مجالت معتبر ونوبل و فيدل
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ا نهايت بدر شود كه   نمره داده مي100 هر شاخص حداكثر هبندي ب در اين رتبه. كرده استمنتشر
در گزارش اخير اين . دشو ميتعيينبندي جهاني   تحليل فعاليتهاي هر دانشگاه مرتبه آن در رتبه

مؤسسه همچون فهرست مؤسسه تايمز در ميان بيست دانشگاه برتر جهاني دانشگاه هاروارد رتبه 
شگاه  دان2 دانشگاه آمريكايي و 17 دانشگاه، 20در ميان اين . نخست را به خود اختصاص داده است

  ].1[انگليسي و يك دانشگاه ژاپني حضور دارند
هاي دانشگاههاي  بندي تايمز و شانگهاي عالوه بر ارائه فهرستهاي كلي از رتبهدو مؤسسه رتبه

براي مثال، مؤسسه . پردازند هاي مطالعاتي نيز مي حوزه ها و بندي دانشگاهها در رشته برتر، به رتبه
ي، هنر و علوم انساني، علوم پزشكي، علوم طبيعي، علوم فناور تايمز بر اساس موضوعات مهندسي و

 مؤسسه 2011بندي سال  در رتبه. دهد بندي دانشگاهها را انجام ميفيزيكي و علوم اجتماعي رتبه
سسه ؤتايمز، در صدر برترين دانشگاههاي مهندسي جهان، دو مؤسسه تكنولوژي كاليفرنيا و م

  در ادامه اين فهرست. اند  مرتبه اول را به خود اختصاص دادهمانأتكنولوژي ماساچوست آمريكا تو
بركلي، استنفورد، كمبريج، آكسفورد،  ـ ترتيب تا رتبه دهم، دانشگاههاي پرينستون، كاليفرنيابه

   .]16[اند سسه تكنولوژي زوريخ سوئيس و امپريال كالج لندن قرار گرفتهؤآنجلس، م لس ـ كاليفرنيا
بندي برترين دانشگاههاي مهندسي جهان همانند تايمز، ز در رتبهسسه شانگهاي چين نيؤم

 بركلي،  ـسسه تكنولوژي ماساچوست را در صدر جدول و در ادامه دانشگاههاي استنفورد، كاليفرنياؤم
سسه تكنولوژي جورجيا، دانشگاه تگزاس، دانشگاه ميشيگان، دانشگاه كارنگي ملون، ؤايلينويز، م

  .دانشگاه كاليفرنيا در سان دياگو را قرار داده استدانشگاه پنسيلوانيا و 
ويژه كشور ژاپن در فهرست ه نكته قابل توجه در آمار ارائه شده جايگاه ويژه دانشگاههاي آسيايي ب 

 و كيوتو با رتبه 25در اين خصوص دو دانشگاه توكيو با رتبه . برترين دانشگاههاي مهندسي دنياست
ترين داليل رشد جايگاه دانشگاههاي كشور يكي از مهم. حساب مي آيند جزو برترين دانشگاهها به 32

واسطه  بهاي كه  گونه  به،گردد گذاري وسيع اين كشور در حوزه آموزش مهندسي باز ميژاپن به سرمايه
هاي   درصد از كل دانشجويان اين كشور در رشته6/21سياست آموزش مهندسي در كشور ژاپن، 

 درصد، 9/5اي كه در كشور آمريكا  گونه به،اين درصد در دنيا همانند ندارد. كنند مهندسي تحصيل مي
هاي مهندسي   درصد از كل دانشجويان در رشته15 درصد و اروپاي غربي 7/16انگلستان در كشور 

  ].22[كنند تحصيل مي
  

 شناسي رتبه بندي در مؤسسات بين المللي  روش .6

ر زمينه ارزيابي فعاليتهاي علمي پژوهشي دانشگاهها و طي ساليان اخير شاهد ظهور مؤسسات فعال د
ايم كه اين امر بر مقوله رقابت بين بندي آنها بر اساس استانداردها و شاخصهاي خاص بوده نيز رتبه
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بندي دانشگاهها  المللي رتبه مؤسسات بين. الملل تأثير بسزايي داشته است دانشگاهي در عرصه بين
اي خاص و اهداف متفاوتي هيك از اين نظامها روش  هر ودهند ر قرار ميشاخصهاي گوناگوني را مد نظ

 دسته و هشتالمللي را در شاخصهاي شش مؤسسه بين 1 ريچارد و كادينگتون.كنند را دنبال مي

گونه كه  همان.]11[اند  جمعبندي كرده1ميزان كثرت ارجاع  به هر يك از شاخصها را به شرح شكل 
براي مثال، . گانه قرار گرفته استز شاخصها بيشتر مورد توجه مؤسسات شش برخي ا،شود مشاهده مي

   بيشترين استفاده را در ميان مؤسسات4 يا ماندگاري دانشجويان با امتياز دانش آموختگينرخ 
 مقياسهاي نمرات آزمون، جوايز معتبر و بورسهاي اعطايي به دانشجويان، ،همچنين. رتبه بندي دارد

در اين .  بودندياد شدهداراي بيشترين استناد توسط مؤسسات   3آموختگان با امتياز استادان و دانش 
هاي پژوهشي كمترين استناد را در ميان  ميان برخي از شاخصها همچون رتبه كالسي يا هزينه

برخي از كه شايان ذكر است . اند المللي دانشگاهها به خود اختصاص دادهبندي بينمؤسسات رتبه
براي مثال، تعداد دانش آموختگان شركت كننده در . مي شده براي كشوري خاص استمقياسها بو

 .   آمريكاست كشوريگان پاسدار صلح يا درصد دانشجويان بورسيه ارتش و يگانهاي رزرو صرفاً براي

  
  اي شش مؤسسه بين المللي براي رتبه بنديهشاخص: 1شكل 
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  ويژگيهاي دانشگاههاي برتر جهاني .7
 برخي از صاحبنظران در ارائه تعريف از دانشگاههاي برتر جهاني ،ه پيشتر بدان اشاره شدگونه كهمان

به بيان برخي ويژگيهاي آنها پرداخته و از اين طريق وجوه مميزه و تفكيك كننده اين نوع دانشگاهها 
 از اگرچه در نظر بسياري خصوصيات عام همچون برخورداري. اند را از ساير دانشگاهها بيان كرده

مندي از اعضاي هيئت علمي ممتاز به عنوان نخستين  شهرت جهاني، منابع وسيع حمايتي و بهره
 خاطر نشان ساخت مادامي كه با يك چارچوب د باي،شود ويژگيهاي اين قبيل دانشگاهها محسوب مي

ماً دچار نقص در ي دا،دهنده اين نوع دانشگاه اقدام نشود بندي عوامل شكل نظري و ذهني به مقوله
 طراحي يك الگوي نظري منطبق بر  كهرسد  به نظر مي،بر اين اساس. بيان ويژگيهاي آن خواهيم شد

  .تر از اين ويژگيها شود تر و علمي واقعيات دانشگاههاي برتر جهاني موجب شناخت همه جانبه
سه مجموعه مكمل از  اين ويژگيهاي برگرفته از ، كرده است گونه كه سالمي نيز بدان اشارههمان

  :ند ازا عبارتكه. عوامل ايفا كننده نقش در دانشگاههاي برتر جهاني است
  ؛]انادتشامل دانشجويان و اس[ تمركز بسيار بر استعداد .الف
  يافتنمنظور فراهم ساختن يك محيط مستعد يادگيري و انجامبه[مندي از منابع فراوان   بهره.ب

  ؛]پژوهشهاي پيشرفته
كه موجبات تشويق در پيگيري چشم انداز استراتژيك، خالقيت و انعطاف پذيري [ريت مطلوب  مدي.ج

  .]را فراهم كند
دهنده دانشگاههاي برتر جهاني است كه   و عوامل اصلي شكلهازمينهترين سه عامل برشمرده مهم

  .ه استدشدر ادامه در خصوص هريك توضيحاتي ارائه 

  ]انادتدانشجويان و اسشامل [تمركز بسيار بر استعداد 

 حضور تعداد زيادي از دانشجويان و  ترين عامل در برتري و رجحان يك دانشگاهدر نظر برخي مهم
دانشگاههاي برتر جهاني قادر به . اعضاي هيئت علمي با استعداد و برجسته در آن دانشگاه است
 ،رو از اين. هستندن ا و محققناادتانتخاب بهترين دانشجويان و نيز ايجاد جاذبه براي مستعدترين اس

براي . كنند  مي هايي را با توجه به تواناييها و امتيازاتشان دنبالبرخي از اين دانشگاهها دستورالعمل
. كند  نفر از بهترين دانشجويان هر استان اين كشور را جذب مي50مثال، دانشگاه پكن همه ساله 

اليفرنيا، دانشگاه تكنولوژي ماساچوست و دانشگاه ييل،  دانشگاه هاروارد، دانشگاه تكنولوژي ك،همچنين
 دانشگاههاي برتر جهاني ، از سوي ديگر.هستندترين دانشگاهها در اياالت متحده آمريكا گزينشي

منظور حفظ تأثير تر بهينهاي پايهاي تكميلي نسبت به دورهسعي در حفظ تناسب دانشجويان دوره
  . دارندفعاليتهاي پژوهشي دانشجويان خود



       96    رتبه بنديها و ويژگيهاي دانشگاههاي برتر جهاني      

 موجب ايجاد دانشگاههايي متشكل از نخبگان علمي ،شدن دانشگاههاي برتر همچنين الملليبين
 يعني تايمز و شانگهاي به مقوله ؛بندي دانشگاههاي جهانالمللي رتبه هر دو مؤسسه بين. شده است

اي برتر جهاني در بيشتر موارد، دانشگاهه. اي دارندالمللي بودن دانشگاههاي برتر توجه ويژهبين
دانشگاههاي برتر . اند در ساير دانشگاهها فعال بوده كه هستنددانياتبرخوردار از دانشجويان و اس

هاي جديد و رهيافتهاي نو   ممتاز و پذيرش ايدهانداجهاني با ايجاد جذابيت براي دانشجويان و است
  . نندكآنان را جذب خود مي

  ور فراهم ساختن يك محيط مستعد يادگيري وبه منظ( بهره مندي از منابع فراوان  

  )تحقيقات پيشرفتهدادن انجام 

هاي ناشي از  هزينهسازد تاميوفور منابع دومين عاملي است كه دانشگاههاي برتر جهاني را قادر 
 دانشگاههاي برتر جهاني ،به طور كلي .را تأمين كنندهاي علمي و تحقيقاتي گسترده و شديد فعاليت

  : برخوردار هستند زيرع مالي حمايت كنندهچهارمنب از
  ؛بودجه هاي دولتي ويژه فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي. الف
  ؛اي دولتي و خصوصيقراردادهاي تحقيقاتي با بخشه. ب
  ؛و هدايا درآمدهاي ناشي از موقوفات. پ
  .هاي دانشجويي شهريه. ت

چند   هر،زش و تحقيق استترين منبع آموهاي دولتي مهم در كشورهاي اروپاي غربي بودجه
هاي باال كه در سالهاي اخير مطرح شده  دانشگاههاي برتر انگلستان از برخي منابع وقفي و شهريه

 به يك دانشگاه خصوصي 2006در آسيا دانشگاه ملي سنگاپور كه در سال . نيز برخوردارنداست 
 هشداين دانشگاه موفق . سسه در جذب منابع وقفي قابل توجه بوده استؤترين م موفق،شدتبديل 

 ميليون دالري ثروتمندتر از دانشگاههاي كمبريج و آكسفورد 774 چشمگير با يك سهام است
  . دشوانگلستان 

نخست آنكه آنها از ميزان : آمريكا توان مالي دانشگاههاي برتر ناشي از دو عامل استكشور در 
تر بر اولويتهاي ميان  آنها آسودهتا شود ند كه اين موضوع باعث ميمنداي از موقوفات بهره گسترده

  بيش 2010براي مثال، موقوفات دانشگاه هاوارد در سال  . مدت و بلندمدت خود تمركز داشته باشند
مندي آنان  دوم، ميزان بهره]. 5[ ميليارد دالر بود 725/3 ميليارد دالر  و بودجه عملياتي آن 5/27از 

   .موفق هستندگذاريهاي تحقيقاتي دولتي  ت براي جذب سرمايه در رقابكه اياز اعضاي هيئت علمي
گذاريهاي دولتي در امر تحقيقات توسط دانشگاههاي برتر آمريكا حداقل دوسوم منابع سرمايه كشوردر 

  هاي  مربوط به هزينهGDP1 درصد از2/3 در اين كشور ،همچنين. دشو جهاني جذب مي
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. دشو بالغ ميGDP درصد از 3/1در اروپا اين ميزان به  اين در حالي است كه .عالي استآموزش
 ،از سوي ديگر.  دالر است500/13 هزار دالر و در اروپا 54 آمريكا  كشورهزينه سرانه دانشجويي در

گذاريها در امور پژوهشي دانشگاهي همبستگي زيادي با دهد كه سطح سرمايهتحقيقات نشان مي
گذاريها در امور  همچنان كه سطح سرمايه، مثالبراي. لل داردالمهاي دانشگاهي در سطح بين رتبه

هاي آنها نيز رشد  هاي جهاني دانشگاهپژوهشي در دانشگاههاي انگلستان و سوئيس افزايش يافته، رتبه
 دانشگاههاي آنان با ،اما در كشورهاي فرانسه و آلمان كه اين كار صورت نگرفته است. داشته است

    ].13[اند شدهمواجه المللي بندي بينهاي دانشگاهي مؤسسات رتبه هركود يا تنزل در رتب
   ميليارد دالر هزينه از اين نوع10 با …اندازي دانشگاه علم و فناوري ملك عبدا راه
. ميليارد دالر هزينه شده است5/1براي تجهيز آزمايشگاههاي اين دانشگاه ]. 7[گذاريهاستسرمايه

. دكرخارج از قوانين وزارت آموزش عالي اين كشور اداره خواهد  المللي ودانشگاه يك هيئت امناي بين
 پژوهشگر فوق دكتري را از 1000 دانشجوي تحصيالت تكميلي و 2000دانشگاه در نظر دارد را اين 

  .ميان نخبگان داخلي و به ويژه خارجي با پرداخت هزينه تحصيل آنها جذب كند
 و انادت دانشگاههاي برتر جهاني قادر به جذب اس سبب شده است كه،وفور منابع همچنين
دهد كه تحقيقات در خصوص حقوق اعطايي به پژوهشگران نشان مي. پژوهشگران برتر باشند

 درصد بيشتر از دانشگاههاي دولتي به كادر علمي خود 30طور متوسط دانشگاههاي خصوصي به
 به طوري ، در حال افزايش بوده استماًي سال گذشته اين فاصله دا25طي . كنند حقوق پرداخت مي

 درصد از 78 فقطهاي دولتي آمريكا  ه دالر در دانشگا500/106كه امروزه متوسط حقوق ساليانه 
 نيست كه هيچ يك از آور تعجب،بنابراين. حقوق يك استاد تمام در دانشگاههاي خصوصي است

   ].18[قرار ندارند) هاي برتر جهانيدانشگاه( دانشگاه رتبه اول 20دانشگاههاي دولتي آمريكا جزو 

ه موجب تشويق در پيگيري چشم انداز استراتژيك، خالقيت و انعطاف ك[مديريت مطلوب 

 ]پذيري مي شود

سومين بعد از ويژگيهاي دانشگاههاي برتر جهاني ايجاد محيطي رقابتي، آزادي علمي و خودمختاري 
مجله اكونوميست در سال . و مطلوب برخوردارنددانشگاهي است كه اين قبيل دانشگاهها از آن به نح

اين . كندعنوان بهترين نوع در جهان ياد ميعالي كشور اياالت متحده آمريكا را به نظام آموزش2005
  واسطه استقالل نسبي نظام بلكه به، ثروت اين كشورسببمجله دليل اين امر را نه به 

كم بر همه ابعاد نظام آن است و توانايي اين نظام در عالي آمريكا از دولت، روح رقابتي كه حاآموزش
شده است كه اين گزارش تأكيد در . داند ايجاد كار و توليد علمي مرتبط و سودمند براي جامعه مي
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دهد، تحقيقات علمي را ي، مساله رقابت را پرورش مينظامفضا و محيط در دانشگاههاي اين چنين 
عالي   مؤسسات آموزش،عالوهه ب. ندك قيت و نوآوري را تشويق ميسازد و تفكر انتقادي، خال آزاد مي

 زيرا آنها گرفتار مشكالت پيچيده بروكراسي و نيز استانداردهاي ،پذيرترند مند از استقالل انعطاف  بهره
تحميلي خارج از دانشگاه نيستند و حتي سازكارهاي قانوني پاسخگويي آنها را در قيد و بند قرار 

 اين نوع دانشگاهها قادر خواهند بود كه منابع خود را با هوشمندي اداره كنند و با ،نتيجهدر . دهد نمي
  .سرعت به ابعاد در حال تغيير بازار پاسخ دهند

  

  نتيجه گيري .8

 نوعي تعامل دو طرفه بين مفهوم توسعه يافتگي و پيشرفت و برخورداري از دانشگاههاي برتر ،امروزه
مندي از اين قبيل  هم توسعه يافتگي مشوق بهره، به تعبير ديگر؛جهاني در كشورها وجود دارد

. شود و هم خدمات اجتماعي اين نوع دانشگاهها در امر پيشرفت كشورها مؤثر است دانشگاهها مي
آرمان به شمار و  هدف براي بسياري از كشورها به عنوان هپديده دانشگاههاي برتر جهاني امروز

اند كه اگر چه نيل به رتبه چنين دانشگاههايي شايد در زمان كوتاه  تهكشورهاي جهان درياف. آيد مي
 ريزيهايي برنامهدارد،ايي كه از حركت در جهت نيل به آن وجود ه اما به دليل فرصت،امكان پذير نباشد

 و ها المللي دانشگاهها پاسخگويي، رقابت و مديريت داده بنديهاي بين رتبه. اند را براي اين كار آغاز كرده
سازي فعاليتهاي جامع  ادهسشناسي و اند، اما ابهام در روش باره دانشگاهها را افزايش داده اطالعات در

بنديهايي كه   نظر داشت كه هدف اصلي رتبه  بايد در،همچنين. دانشگاهي از جمله نقاط ضعف آنهاست
مؤسسات و مجالت   به هرحال، رتبه بندي.  فروش بيشتر و سودآوري استهند،دميانجام مجالت 

نفعان را تحت تأثير قرار ي از تصميمات جامعه دانشگاهي و ذيواقعيتي بين المللي است كه بسيار
  .داده است

بنديهاي  موضوع وضعيت دانشگاههاي كشورهاي اسالمي و ضرورت ارتقاي جايگاه آن در رتبه
در اين . دشمه مطرح  كنفرانس اسالمي در مكه مكر2005هاني براي نخستين بار در نشست سال ج

 برتر دنيا تعداد بسيار اندكي از دانشگاههاي جهان   دانشگاه500د كه در ميان شنشست عنوان 
سان كه  بدين.  از همان جا شكل گرفتOICبندي دانشگاههاي عضو  اسالمي قرار دارند كه ايده رتبه

 با ، و سپسندو دانشگاه برتر جهان اسالم شناخته ش20د كه توسط آن شطراحي سازكاري 
  . دانشگاه برتر جهان قرار داد500 بتوان آنها را در فهرست ،شودحمايتهايي كه از اين دانشگاهها مي

الن و ئومورد توجه مس المللي و ارتقاي جايگاه دانشگاههاي كشور   بيندر ايران نيز رتبه بنديهاي
در بين دانشگاههاي تراز اول جهان  دانشگاه تهران فقطسال گذشته  طي دو. ها قرار گرفته است رسانه

عنوان تنها دانشگاه ايران در است، اما براي اولين بار نام دانشگاه صنعتي شريف به  گرفته قرار
 -400 و دانشگاه تهران در رده 350 تا 300هاي  سسه تايمز در بين رتبهؤ م2011بندي سال  رتبه
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واسطه تالشهاي صورت ه يل به اين جايگاه بن. است   مؤسسه شانگهاي در همين سال قرار گرفته301
براي مثال، در بررسي وضعيت .  توليد علم در كشور طي ساليان اخير بوده استجهتگرفته در 

پژوهش علمي كشور ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان اسالم مشخص شد كه ايران در سال 
شورهاي اسالمي در ده سال جايگاه سوم و المللي در بين ك هاي علمي بين از نظر ميزان مقاله1386

  ].23[ جايگاه دوم را دارا بوده است1386در سه سال منتهي به سال 
مأموريت كلي دانشگاههاي ايران در ارائه خدمات اجتماعي براي كه  شايسته است حال،به هر 

ور استعدادهاي با توجه به وف.  باشد شود و داراي بيشترين اولويت پيشرفت همه جانبه كشور خالصه 
 انجام مندي دانشگاهها از منابع حمايتي در كنار ، با افزايش بهرهانادتممتاز در سطح دانشجويان و اس

توان اقدامات مناسبي را براي   اصالحات اداري و مديريتي به ويژه استقالل دانشگاهها، مييافتن
ن دانشگاههاي برتر كشور در گونه اقدامات جاي گرفتخدمات اجتماعي با كيفيت آغاز كرد كه اين

عالي اي روشن براي نظام آموزش بندي جهاني را به ارمغان خواهد آورد؛  اقداماتي كه ضامن آينده رتبه
  . خدمات خواهد بود و تعالي آموزش، پژوهش و
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