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  ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify the components of a world-class university 

. This qualitative research has been compiled using a Meta Synthesis strategy. 

Therefore, searching for the keyword of world-class university in the period 

(1382-1397) (2000-2019), related articles from databases: Magiran; SID; Ensani; 

Noormagz; science Direct; Google Scholar; Eric, and Sage were extracted. Out of 

a total of 55 articles, 31 articles made it to the final analysis.  Findings of the study 

included 10 primary pre-organizer themes, which were classified into 28 

secondary pre-organizer themes. These topics include; Academic (international 

curriculum, international curriculum, international mission research, enhancing 

international research capacities), good governance (rules and regulations, 

efficient general management, modern management in higher education), 

academic entrepreneurship (industrial Institutionalization, Continuous interaction 

with industry), Academic self-management (International Leadership at the 

University, Talent Management, Quality Assurance, Collaboration in University 

Decisions, University Social Responsibility), Academic Finance Development 

(External and intra-university finance), Competitiveness (Competitive Creating, 

Performance-Based Competition), Capacity Development Soft (international 

university culture, Cultural acceptance), hard capacity development (hard 

infrastructure development, smart infrastructure development), human capital 

development (faculty member human capital development, student human capital 

development, staff human capital development) and international strategies 

development (recognition International, international exchanges, international 

events). The results of this study show that given the changes in the structure of 

university systems along with global waves to intensify global convergence, move 

towards creating a world-class university to improve the efficiency and 

effectiveness of university systems, especially for developing countries in global 

and competitive conditions. Today is inevitable. The themes obtained from this 

study can be considered as a policy and planning roadmap to achieve this 

importance 
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Extended abstract 

 
Introduction: In recent decades, the role of higher education systems in the development of the knowledge-based 

economy of societies has been rapidly evolving (Olssen & Peters, 2005; Dale, 2005; Blanco Ramírez, 2017). That is 

why today, we are facing a change in higher education systems in the world (Bryman, 2007; Bush, 2017). Accordingly, 

establishing and changing the model of universities to world-class universities is to compete in the knowledge-based 

economy and to nurture a productive workforce to promote comprehensive national development. In addition, the 

intensification of global competition has created a world-class academic idea (Bellon, 2005). But as the wave of 

globalization spreads, all countries, whether they like it or not, are affected. In such an environment, the construction 

and payment of a world-class university have become a key issue in academic systems. Accordingly, the World Class 

University (WCU) establishment has become a global trend in developed and developing countries since the mid-1990s. 

As mentioned earlier, this phenomenon is tied to the emergence of a knowledge-based economy. Therefore, many 

countries, especially developing countries, have been pursuing a world-class university implementation policy for many 

years (Byun et al., 2013) in Iran as well, although in the upstream documents in cases 18 and 20 (paragraphs i and 3) of 

the Fifth Plan Law. Iran's development has been mentioned as important (Institution of the Presidency of the Islamic 

Republic of Iran, 2010). But to date, we have not witnessed a significant policy and performance in implementing world-

class universities in the country. Most of the world-class university discourse remains at the document level. There is no 

determination to move in this direction despite the chaotic and competitive situation of the world today. Considering the 

university's role as the engine of all-around growth of the country, the survival of academic and global developments, 

while the country lags behind the plans and perspectives drawn in the future, will also cause the university system to 

malfunction. Therefore, in the current situation, we need more than ever to rethink, redefine and reorganize the structures 

of the higher education system by regional, national and global conditions. Accordingly, conducting a study with a Meta 

Synthesis strategy in the field of world-class universities can be very efficient and effective in the world-class university 

research literature. This is because the Meta Synthesis strategy compiles, integrates, and interprets the findings of studies 

conducted in this field through a more systematic approach to producing more comprehensive findings in a particular 

subject area  

Methods: The present qualitative research Has been compiled specifically using the seven-step strategy of Sandelowski 

and Barroso (2006) using the Meta Synthesis strategy. This method is used to gain a deeper understanding of a particular 

field of study. Therefore, study findings are collected in a specific area. Then, by combining and synthesizing the 

findings, a critical evaluation and review are performed (Xie et al., 2020). Therefore, in the first stage, the research 

question was stated. In the second stage, a systematic review of the texts was performed. Therefore, exploration and 

search for articles in the period (1382-1397) (2000-2019) related articles from databases: Magiran; SID; Ensani; 

Noormagz; science Direct; Google Scholar; Eric and Sage were extracted. With the keyword: World Class University 

was done. In the third step, search and select the appropriate articles. At this point, 55 articles were found in the initial 

search. After reviewing and reading the articles, a total of 31 articles were selected for content analysis. The fourth step 

was to extract the article information in which the information of the selected articles was summarized, and their key 

concepts were extracted. The fifth step was the analysis and composition of the findings. Therefore, scientific works and 

texts were analyzed using the content analysis method, which can be considered the most well-known Meta Synthesis 

technique. In this regard, the theme network systematizes the following themes based on a specific procedure; 1) Basic 

themes (codes and key points in the text); 2) Organizing themes (categories obtained from combining and summarizing 

basic themes); 3) Comprehensive themes (excellent themes containing the principles governing the text as a whole). The 

sixth stage is quality control, and the seventh stage is the presentation of findings 

Results: Findings of the study included 10 primary pre-organizer themes, which were classified into 28 secondary pre-organizer 

themes. These topics include; Academic (international curriculum, international curriculum, international mission research, 

enhancing international research capacities), good governance (rules and regulations, efficient general management, 
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modern management in higher education), academic entrepreneurship (industrial Institutionalization, Continuous 

interaction with industry), Academic self-management (International Leadership at the University, Talent Management, 

Quality Assurance, Collaboration in University Decisions, University Social Responsibility), Academic Finance 

Development (External and intra-university finance), Competitiveness (Competitive Creating, Performance-Based 

Competition), Capacity Development Soft (international university culture, Cultural acceptance), hard capacity 

development (hard infrastructure development, smart infrastructure development), human capital development (faculty 

member human capital development, student human capital development, staff human capital development) and 

international strategies development (recognition International, international exchanges, international events). The 

classification of early pre-organizing themes indicates the diversity of the basic components of this academic paradigm. 

By analyzing and breaking down these themes into smaller levels and in the form of secondary pre-organizing themes, 

it also shows an intertwined set of components at the micro and macro levels. Because academic systems are a social 

system that interacts bilaterally with other subsystems. Implementing a world-class university requires re-engineering 

all the micro and macro elements of society and the higher education system. Accordingly, access to a world-class 

university in the form of a domino and an intertwined ecosystem will be possible. 

Conclusion: The results of this study show that given the changes in the structure of university systems along with 

global waves to intensify global convergence, move towards creating a world-class university to improve the efficiency 

and effectiveness of university systems, especially for developing countries in global and competitive conditions. Today 

is inevitable. The themes obtained from this study can be considered as a policy and planning roadmap to achieve this 

importance. 
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ارائه یک الگوی    های دانشگاه کالس جهانی برایمولفه  کندوکاوی در

 جدید 

 

                    چکیده 

ین پژوهش کیفی، با استفاده از  اباشد.  می  دانشگاه کالس جهانی های  شناسایی مولفههدف از پژوهش حاضر،     

بنابراین  راهبرد فراترکیب تدوین شده - 1382)  یبازه زمان در  جهانیکالسدانشگاه  کلیدواژه  با جستجوی  است. 

از  (  2000-2019)(  1397 مرتبط  علمی  ؛  مگیران  :یاطالعات  ی هاگاهیپا مقاالت  اطالعات  مرکز  جهاد  پایگاه 

از    استخراج شد.    سیج اریک و گوگل اسکالر؛ ساینس دایرکت؛؛  نورمگز؛   دانشگاهی؛ پرتال جامع علوم انسانی

  کدگذاری با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون،  مقاله به تحلیل نهایی راه یافت.  31احصاء شده  مقاله    55مجموع  

پژوهش  یافته.  ندشد قالب    اولیه  دهندهسازمانپیش  مضمون  10شامل  های  در  که  مضمون    28بود 

  ، یاللملنیب   یآموزشبرنامه)  آکادمیکی  و  علمیبندی شدند. این مضامین شامل؛  دهنده ثانویه دستهسازمانپیش

  حکمرانی (،  پژوهش  یالمللنیب  یهاتیارتقاء ظرف  ،یالمللنیب   یگراتیمامور  یهاپژوهش  ،یالمللنیب   یدرسبرنامه

  ی نهادسازدانشگاهی )  کارآفرینیی(،  عالدر آموزش  نی نو  تی ری کارآمد، مد  یعموم  تیر یو مقررات، مد   نیقوان خوب )

استعدادها،    تی ریدر دانشگاه، مد   یالمللنیب   یرهبردانشگاهی )   مدیریتی  خود(،  تعامل مستمر با صنعت  ،یصنعت

  هیمالدانشگاهی ) مالیه  توسعه(، دانشگاه  یاجتماع ت یدانشگاه، مسئول ماتیدر تصم ی سپارجمع ت،یفیک نیتضم

دانشگاه دانشگاه  هیمال  ، یبرون  )رقابتی(،  درون  مبتن  ،یرقابت  ی فضاسازپذیری  عملکرد   یرقابت    توسعه (،  بر 

)  هایظرفیت دانشگاهنرم  )  هایظرفیت  توسعه ی(،  فرهنگ  ی ریدگرپذ  ،یالمللنیب   یفرهنگ  توسعه  سخت 

ز   ی هارساختیز توسعه  سرما (،  هوشمند  یهارساختیسخت،  ) انسان   ه یتوسعه  سرمای    یاعضا  ی انسان   هی توسعه 

  المللیبین  راهبردهای   توسعه( و  کارکنان  ی انسان   ه ی توسعه سرما  ان، ی دانشجو  یانسان   ه ی توسعه سرما  ،یعلم  ئتیه

ب ) ب   ،یالمللنیشناخت  نشان مید.  وشمیی(  المللنیب   یدادهایرو  ، یالمللنی تبادالت  این کندوکاو  با  برآیند  دهد 

های جهانی برای تشدید همگرایی  های دانشگاهی در کنار موجوجود آمده در ساختار نظامتوجه به تحوالت به

های دانشگاهی به ویژه  جهانی، حرکت به سمت ایجاد دانشگاه کالس جهانی برای ارتقاء کارایی و اثربخشی نظام

مضامین به دست آمده از این    ر حال توسعه در شرایط جهانی و رقابتی امروز گریز ناپذیر است.برای کشورهای د

 .جهت دستیابی به این مهم مورد توجه قرار گیرد ریزی راه سیاستگذاری و برنامهشهتواند به مثابه نقمطالعه می
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 مقدمه:

 
بالنکو  ؛  2005،  2؛ دالی 2005،  1)اولسن و پیتر   است  نیان جوامع به سرعت در حال تحولبعالی در توسعه اقتصاد دانش آموزشهای  نظام های اخیر، نقش  در دهه

ریزی و بر این اساس، هدف از پایه(. 2017، 5؛ بوش2007، 4در جهان مواجه هستیم )بریمن  عالیآموزشهای همین دلیل امروزه با تغییر سیستمبه (. 2017، 3رزیرام
است. عالوه بر    بنیان و پرورش نیروی انسانی مولد برای ارتقاء توسعه همه جانبه ملیجهانی نیز رقابت در اقتصاد دانش  به دانشگاه کالس  هاتغییر الگوی دانشگاه

شدن همه کشورها خواه موج جهانی   گیر شدن همهبا   لیکن (.  2005،  6است )بیلونایده دانشگاهی در سطح جهانی شده  ی نیز سبب خلقهای جهاناین، تشدید رقابت 
های دانشگاهی به مسئله کلیدی در نظام  جهانیکالس در چنین فضایی ساخت و پرداخت موضوع دانشگاه  .  گذارندپذیرند و بر آن تاثیر می و ناخواه از آن تاثیر می 

یافته و درحال توسعه تبدیل  جهانی در کشورهای توسعه به یک روند  (   7WCU)جهانی  برپایی دانشگاه کالس  1990از اواسط دهه  بر همین اساس،  است.  مبدل شده
حال توسعه   به ویژه کشورهای دربسیاری از کشورهای    این پدیده با ظهور اقتصاد دانش بنیان گره خورده است. بنابراین،  تر بیان شدهمانگونه که پیش   است.شده

و   18اگرچه در اسناد باالدستی در موارد    در کشور ایران نیز  (2013و همکاران،     8انیبا)  اندهاست در پیش گرفتهرا سال  جهانیکالسسازی دانشگاه  سیاست پیاده
 اما تا به امروز شاهد سیاست و عملکردی درخور  (.1389)نهاد ریاست جمهوری،    استبه این مهم اشاره شده  قانون برنامه پنجم توسعه ایراندر  (  3)بندهای ط و    20

است. هیچ عزم و اراده راسخی  تمان دانشگاه کالس جهانی در سطح اسناد باقی ماندهایم. اغلب گفسازی دانشگاه تراز جهانی در کشور نبودهدر زمینه پیاده  توجهی
شد همه جانبه کشور بازماندگی از  ر. با توجه به نقش دانشگاه به عنوان موتور  وجود نداردبرای حرکت بدین سمت با وجود وضعیت آشوبناک و رقابتی جهان امروز  

های مواجه خواهد ساخت.  ها و دورنماهای ترسیم شده در آینده، نظام دانشگاهی را نیز با کژکارکردیکشور از برنامه  تحوالت دانشگاهی و جهانی ضمن عقب ماندگی
 ای، ملی و جهانی هستیم. متناسب با شرایط منطقه   عالیآموزشبنابراین در شرایط کنونی بیش از پیش نیازمند بازاندیشی، بازتعریف و بازسازماندهی ساختارهای نظام  

اهداف     به  و رسیدن  عبور  دانشگاهلذا کارراهه  برای  اسنادباالدستی  افق  هاتدوین شده در  ترسیم شده در  انداز  به چشم  برای کشور   1404، همچنین دستیابی 
سازی چنین  باورند که پیاده  س جهانی بر اینپژوهشگران نگاهی مثبت به ایجاد دانشگاه کال  های کالس جهانی است.دانشگاهی با ویژگی  سازی برای ایجادزمینه

  مطلوب حکمرانی ایجاد  سبب  ،الگوی دانشگاهی باعث افزایش کیفیت آموزش و پژوهش، درهم شکستن مرزهای یادگیری برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی
بود. تغییر در این خواهد    اثرگذار  های دانشگاهیمسازی سیستشود که در مدرنمی، مدیریت منابع  پذیراستراتژیک، نوآوری و انعطاف   هایبرای ترسیم چشم انداز

،  12سونگ ؛  2012و همکاران،  11هو ؛ 2009، 10؛ شین2004، 9آلتباخ شود )منتج می  عالیآموزشسیستم به ارتقاء کارایی و اثربخشی کل    نیز در نهایتها خرده سیستم
ها و ز معطوف به چالش. اکثر مطالعات نیاستشدهانجام    این قلمرو در سطح جهانهای محدودی در  با وجود اهمیت الگوی دانشگاه کالس جهانی، پژوهش  (.2018

؛ آلتباخ  2009،  15و یسادالک و ل؛  2009،  14؛ سالمی2007،  13آلتباخ و باالن )  باشندمی  در جهان  های مختلف دانشگاهیجاد دانشگاه کالس جهانی در سیستممسائل ای
تواند در ادبیات پژوهشی می  جهانیکالسبا رویکرد فراترکیب در زمینه دانشگاه    ایبر این اساس انجام مطالعه    (.2013،  16؛ شین و کیم 2013؛ آلتباخ،  2011و سالمی،  

باشد اثربخش  و  تول  بیفراترکرویکرد  چراکه  .  دانشگاه کالس جهانی بسیار کارآمد  از طر  ی موضوع  نهیتر در زمجامع  یهاافتهی  دیبا  به    قی خاص  نظامند  نگرش 
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شناخت موضوع ارائه    یبرا  پژوهاندانش را به    یترکامل  ییدورنما  نیبنابرا  .کندیم  ریادغام و تفس  ،یها را گردآورقلمرو آن  نیمطالعات انجام شده در ا  یهاافتهی
شگاه المللی و به ویژه کمبود مطالعات داخلی با انجام مطالعه فراترکیب در زمینه دانشکاف موجود در ادبیات بین  شودبنابراین در این پژوهش کوشش می  .کندیم

و طراحی  بندی، ادغام و تفسیر  از ادبیات داخلی و خارجی دسته   ی دانشگاهالگوی  های کلیدی این  کالس جهانی بر طرف گردد. از همین روی، پس از استخراج مولفه 
جامعی را برای    رهنمودهاینتایج این مطالعه    ایران ارائه گردد.  عالیآموزش های سیاستی برای نظام  ها  درس آموزهگیرد. تا بر اساس این یافتهرت میالگوی صو

ایجاد کند. این عالی  های متعدد آموزشاست، با توجه به کمبودهای مالی و چالشدانشگاه کالس که سیاست اصلی کشورها به ویژه کشور درحال توسعه ایران    خلق
ی برای  اراه و راهنمانامهمثابه نقشه ین مطالعه به  های ا یاری رساند. لذا یافتهجهانی    عالیآموزشبه اثربخشی عملکرد و ارتقاء جایگاه در نظام    تواندرهنمودها می

   . شودالمللی تلقی میایران بر اساس استانداردهای بین های دانشگاهیریزی سیستمریزی و برنامه طرح

های ذهنی خود  زمینه. هر یک از دانشوران بر حسب پس استشدهپردازی جهان شمول و جامعی از آن ارائه ن، تاکنون مفهومجهانیکالسعلیرغم اهمیت دانشگاه   
)آلتباخ، مفهومی پیچیده، چندبعدی و متکثر است که از بستری به بستری دیگر متفاوت است  جهانی،  دانشگاه کالس کنند. در واقع  پردازی از آن ارائه می   مفهوم

های  مشخصه  (2000)  17نیالند   باشد.پژوهان مینظر دانشاز نقطه   جهانیکالسدانشگاه  های  با توجه به این پیچیدگی نکته درخور درنگ بازکاوی ویژگی  (4200
، منابع کافی، المللیبینرا شامل؛ کیفیت اعضای هیئت علمی، شهرت پژوهشی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی مستعد، حضور در مجامع    جهانیکالسدانشگاه  

  را شامل؛ تعالی   جهانیکالس های دانشگاه  ویژگی  (2004)  آلتباخ  داند.های تحصیلی، ویژگی تکنولوژیکی و مدیریت خوب می سازی تعامالتی، جامعیت رشته شبکه 
اسی مالی عمومی در پژوهش، اعضای هیئت علمی با امنیت شغلی و حقوق و امکانات کافی، آزادی دانشگاهی، خودحکمرانی درون دانشگاهی و پشتیبانی مستمر و اس

، موقعیت مالی مناسب و جذب استعدادها را المللیبین، چهار ویژگی: تمرکز بر پژوهش، شهرت جهانیکالسنیز در واکاوی ویژگی دانشگاه ( 2009)سالمی داند. می
بر اهمیت جذب استعدادها در میان دانشجویان و اعضای هیئت علمی تاکید دارد چراکه   جهانیکالسهای دانشگاه  ها و مفهوم پردازیوجه تشابه ویژگی .  شماردمیبر  

د. چنین فضای سرآغاز بستر رقابتی ]مبتنی بر عملکرد[ میان نکنسازی میود فرصت با استخدام مستعدترین افراد دانشگاه برای ایجاد دانش نو و ارتقاء کیفیت خ
نقش   برند  در  هاست کهدانشگاه دانشگاه  بر عهده  آفرینی کلیدی  و عملکرد  نظام(  2015،  18)یونسکودارد  را  فراوری  اصلی  از سناریوهای  های  بدون شک، یکی 

سازی آن  این نوع دانشگاه و پیاده  یهابا شناخت ویژگی  در قلمروهای گوناگون علمی است  المللیبینهای  دانشگاهی در آینده بحث گسترش مبادالت و همکنشی
توان در بازارجهانی با عملکرد در سطح جهانی به رقابت پرداخت. عالوه بر ارتقاء کیفیت  های آن در اسناد باالدستی می ایران و تعریف کارویژه  عالیآموزش در نظام  

 بنیان دست یافت. جانبه کشور و تحقق اهداف کالن از رهگذر اقتصاد دانشعلمی به توسعه همه 

بنیان و نظریه سازمان دانش دانشگاه به مثابه  شدن، نظریه    المللیبین شدن به مثابه  دسته نظریه جهانی  3توان در  می  را  جهانیکالسهای نظری دانشگاه  شالوده  
نیز همچون بسیاری از  (.  1387)جاودانی،  گیل برتون و میشل المبر  ؛  شدن  المللیبین به مثابه    شدنیجهان  (1بندی کرد؛  سازمان تولیدکننده طبقه دانشگاه به مثابه  

سازی از جهانی  شدنجهانیدهند. آنها با جداسازی مفهوم  سازی پیشنهاد میو جهانی   شدنجهانی پردازان این قلمرو رویکردی کم و بیش همسان از  پدیده  اندیشه
باره چنین می  این  اینجا از واژه  در  از سه خطراستفاده کرده  (globalization)  شدننیجهانگارند: »نیاز به یادآوری است که ما در  تا  سازی جهانی واژه ایم 

(mondialisation)  سازی حالتی است که تنها دستاورد ایدئولوژی چیره نولیبرال است؛ و   سازی محدود به فرآیندی اقتصادی است؛ جهانیباشیم:جهانی امان در
از  گران جوامع ما به مشارکت در بکند که کنشایجاب می   شدن جهانی سازی تنها راه رهایی از آن است. سخن از  های ضد جهانی سرانجام، بر این باوریم که جنبش 

 زین (2002) 19و فولتون  ندسیا سازیجهانیاز  شدنجهانی یدر قلمرو بازشناس. هایی )دانشی( نوین بپردازندتعریف سپهر کنش خویش و بنابراین، آفرینش  فرآورده
  یانجامد که در آن کشورهای ها و جوامع مبازارها، فرهنگ  ییهمگرا  تیمتقابل و در نها  ی وابستگ  ش یاساسا به افزا  «یسازیجهان»کنند که  ی استدالل م  نگونه یا

 کشور اشاره دارد. کی یها در مرزهاتیها و انجام فعالدولت  نیب شتریمتقابل ب  یبه همکار  «شدنیجهان»که  یبرخودارند در حال یاز قدرت کمتر یفرد

بنیان  های اصلی کسب و کارهای دانش دانش محوری، حفاظت از مالکیت معنوی و ارتباط موثر و قوی با مشتریان از ویژگی بنیان؛ دانش سازمان مثابه ( دانشگاه به 2
یادگیرنده و همچنین ضرو  و سازمان  یادگیری سازمانی  مفاهیم  و رهبری، ظهور  اساسی در فرایندهای سازمانی، مدیریت  تحولی  ایجاد  لزوم  به  است.  توجه  رت 

)آتشی  بنیان مطرح است  های دانشگیری سازمان های اصلی شکلتوان به عنوان محرکبه خالقیت و نوآوری برای دستیابی به مزیت رقابتی را می  موضوعات مربوط
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است. چراکه  بنیان  های اصلی آن وجود اقتصاد دانش یکی از پیش شرط   است شدههمانگونه که پیوسته در ادبیات دانشگاه کالس جهانی بحث  (.  1397و همکاران،  
سازی دانشگاه کالس جهانی باشد. لذا  تواند پاسخگویی پیادهحور نبودن برای آموزش و تخصص نمی وجود ساختارهای سنتی اقتصادی و استفاده کمتر و تقاضا م

 بنیان است.  مثابه سازمان دانش اه کالس جهانی، نظریه دانشگاه به یکی از نظریات اصلی گره خورده با دانشگ

به    یاهداف مشخص  قیتحق  یشوند که برایهدفمند در نظر گرفته م  یبه منزله دستگاه  یدیتول  یواحدها  هینظر  نیدر ا؛  دکنندهیمثابه سازمان تولشگاه به دان  (3 
الزم   یندهاینمودن فرا  ی و پس از ط  رند یخدمت گه )درونداد( را ب  دیسو عوامل تول  کیاست که از    یاها به گونه دستگاه  نیا  تیمشغول هستند. چرخه فعال  تیفعال

ان )به ویژه اقتصادانان( گراز نقطه نظر بسیاری از تحلیل  (.1397)نادری،    دهندی قرار م  انیمتقاض  اریکرده و در اخت  دیخدمت تول  ایصورت کاال    به  ینیمحصول مع
ها نیز با ورود دروندادها از جمله اعضای هیئت علمی، دانشجویان و غیره در طی یک دانشگاهشوند چراکه  ه سازمانی تولید کننده شناخته میمثابها نیز به دانشگاه

به دنبال این هستند با حداقل نهاده بیشترین ستانده را   لیکنگردد.  این چرخه اصالح میخوراند  د سپس با دریافت پسنکنتولید میرا  دادهای  فرایند مشخص برون 
ها  ها و فراسیستمجزئی از سیستم کالن با دیگر زیر سیستمسیستمی  مثابه  ها بهیاری رسانند چراکه دانشگاههای  اثربخشی دیگر سیستمبه کارایی و    عرضه کنند تا

ها ر دانشگاههای دهای متداول است چراکه جنس ورودیمثابه سازمان تولیدی با سازمانبودن ساختار عملکردی دانشگاه به   نکته درخور درنگ، متفاوت  د.نتعامل دار
ها  (، برون دادهای دانشگاهها با فرایندهای تولیدی متفاوت هستند )فرایند یاددهی و یادگیریمواد اولیه(، فرایندهای دانشگاه متفاوت و متنوع هستند )انسان به جای

 باشد آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی( میپیچیده و چندگانه )

های رهبران در نتایج خود مسئولیت  .در هند  یرهبران دانشگاه  یها تیها و مسئول: نقشیدانشگاه کالس جهان  جادیا( در تحقیقی با عنوان  2020)  20بانکر و باها
جهانی کالس  در    دانشگاه  مسئولیت  قالبرا  جذبهشت  انداز،  چشم  دانشجویامنابع  :  جذب  هوشمند،  مدیریت  نگهداشت،  مستعد،  مالی،  اجتماعی، ن  مسئولیت 

در قالب  های چهارگانه رهبران دانشگاه کالس جهانی نیز  بندی کردند. افزون بر این، نقش را دسته   های اجتماعی، درگیر کردن دانشگاهیان در اداره دانشگاهمهارت
با   دیگر  ( در پژوهشی2015)  21احمد  بندی کردند.تهای و عملیاتی دسمرزهای وظیفه  های اجتماعی، مشخص کردنچهار ویژگی: پرورش استعدادهای انسانی، کمک

 یکالس جهان یهامصر به دانشگاه  یدولت  یهاالزامات انتقال دانشگاههای خود  در یافته،  در مصر  یکالس جهان  یهاتوسعه دانشگاه  یبرا  کیاستراتژ  کردیروعنوان  
ای با در مطالعه(  2013)  22آلپرین   ها، فرهنگ درون دانشگاهی و تغییر ساختار مدیریتی بیان کرد.هزینهب استعدادها، منابع مالی و  ؛ نقش حکمرانی، توانایی جذرا

هیچ    ،است از این روکمک کردهبندی دانشگاه به رشد جنبش دانشگاه کالس جهانی  با استناد به اینکه رتبهعنوان استثناء برزیل در جنبش دانشگاه کالس جهانی،  
علیرغم اینکه کشور   پژوهشی خود به این نتیجه دست یافت کهشواهد  از    بندی ارتقاء یابد.های رتبهتواند در نظامون داشتن دانشگاه کالس جهانی نمیکشوری بد

  تحصیالت تکمیلیهای  فزایش میزان و کیفیت دورهققان، اهای نظیر ارتقاء انگیزه محدارد و تالشدر اختیار  را  برزیل منابع الزم را برای ایجاد دانشگاه کالس جهانی  
( 2013)  23یانوزای  بندی دانشگاهی دارد. های رتبهنظام  سازی دانشگاهی با معیارهای سطح جهانی و حضور موفق درهمچنان فاصله زیادی تا پیاده  است اماانجام داده

به تفکیک دو    هااین چالش رفع    ها خود برایدر یافتهی الگوی دانشگاه کالس جهانی،  های ژاپن برای ایجاد هویت جهانی در جستجو در پژوهشی با عنوان چالش
 خرد و   در سطح  شد.ی میهای دانشگاهسازی ماموریتو متنوع  المللیبیناصالح ساختار حکمرانی، جذب استعدادهای  شامل  در سطح حکمرانی    سطح پرداخت.

بورسیه سازی  عمتنو  و   جذب  ی دربردارنده:دانشگاه افزایش  دانشگاه،  مالی  ارائه مشوق منابع  پژوهشگران جوان  های تحصیلی،  برای  زارع.  شدمی های  و   نظرزاده 
و    ندکشورهای اروپایی و آسیایی پرداختها و راهبردهای ایجاد یک دانشگاه کالس جهانی با تأملی بر تجارب  به بررسی ضرورت در پژوهشی (  الف  1395همکاران )

فعلی، راهبرد   عالیآموزشدر ایران، راهبرد ارتقاء مؤسسات    المللیبینرسیدند که با توجه به کمبود منابع مالی و همچنین وجود چند دانشگاه با بستر    به این نتیجه
  دانشگاه  هایمولفه   با عنوان بررسی  دیگر  ( در پژوهشیب1395)  و همکاران  نظرزاده زارع.  شودمناسبی در راستای دستیابی به دانشگاه کالس جهانی محسوب می

های چهارگانه؛ آزادی علمی، برتری در پژوهش، امکانات و تسهیالت کافی و حکمرانی  ، مولفهکشور  جامع  هایدانشگاه سطح    در  پیمایشی  ایران؛   در  جهانی  کالس
  کشور  جامع هایدانشگاه برای جهانی کالس دانشگاه هایمولفه  سایر علمی، آزادی مولفه  بجز که دادمی نشان پژوهشاین  هاییافتهافزون بر این، . ندرا بیان کرد

جدید   پارادایم  از  بخشی عنوان   به  جهانی تراز دانشگاه واکاوی مفهوم به دیگر پژوهشی ( در1393) همکاران و  زارع نظرزاده. دارند قرار  متوسط از ترپائین  سطحی در
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 دانشگاه  برای ایجاد  سازمانی  مدلهای  و  ملی  بسترهای  های خود چنین نتیجه گرفتند کهپرداختند. بر اساس یافته  آن،  ایجاد  برای   موجود  هایمدل  و  عالیآموزش
  منابع   و   قوت  نقاط  بر   متکی   راهبرد   یک  ها،دانشگاه  این   ایجاد  برای   ممکن  متنوع  مسیرهای  میان   از   باید  یهر کشور  بنابراین  هستند  گسترده  بسیار  جهانی،   کالس

بندی پیشینه پژوهشی داخلی و خارجی در انجام مطالعات منفرد و پراکنده از زوایای گوناگون به دانشگاه کالس جهانی ضرورت انجام پژوهشی  با جمع  خود برگزیند.
دانشگاه   یهامولفه   ییپژوهش، شناسا  نیهدف از ا  نیشیپ  یهابا عطف به گزاره  شود.با روش فراترکیب و تحلیل محتوای مطالعات انجام شده بیشتر آشکار می 

 است؛ ریزی شدهبرای دستیابی به این هدف پرسش زیر طرح  . باشدیم یکالس جهان

 اند؟کدام یجهاندهنده دانشگاه کالسلیتشک یهامولفه •

 : پژوهشروش

از این روش برای شناخت   است.شده  نی( تدو2006و باروسو  )  یسندلوسک یابه طور خاص راهبرد هفت مرحله   بیحاضر با استفاده از روش فراترک یفیپژوهش ک  
ها ارزیابی و  شود. سپس با ترکیب و سنتز یافتههای مطالعات در یک قلمرو خاص گردآوری می بنابراین یافتهشود.  تر در یک قلمرو مطالعاتی خاص استفاده می ژرف

  . ند متون انجام شدمدر مرحله دوم، مرور نظام . شد  انیپژوهش ب در مرحله نخست، پرسش  نیبنابرا  (.2020و همکاران،  24گیرد )زینیز صورت می  بازنگری انتقادی
  ؛ یجهاد دانشگاه  یمرکز اطالعات علم  گاهیپا  ران؛یمگ  یاطالعات  یهاگاهیدر پا(  2019-2000)(  1397-1382)  یبازه زمانمقاالت در  یکندوکاو و جستجو  ن،یبنابرا

در مرحله سوم، جستجو و انتخاب    انجام شد.   جهانیکالس دانشگاه  :  واژهدیکل  با  ج یو  س  کیگوگل اسکالر؛ ار  رکت؛یدا  نسی؛ نورمگز؛ سا  یپرتال جامع علوم انسان
.  دشدن نشیمحتوا گز لیتحل یمقاله برا 31 جموعمقاالت در مو خوانش  یشد. پس از بررس افتی هیاول یمقاله در جستجو 55 مرحله نیدر ا است. مقاالت مناسب

استفاده   25برای ارزیابی کیفیت مقاالت از فرم کاسپ   .ندمقاله به زبان انگلیسی بود  25مقاله به زبان فارسی و    6میان    این  . ازاستشده( تشریح  1این فرایند در نگاره )
کند تا دقت، اعتبار و اهمیت مطالعات را سوالی به پژوهشگر کمک می  10شد. این فرم ابزاری برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیه پژوهش کیفی است. این ابزار  

( انعکاس  6ها؛  آوری داده( جمع 5اری؛  برد( روش نمونه 4( طرح پژوهش؛  3( منطق روش؛  2( اهداف پژوهش؛  1های زیر منعکس است؛  تعیین کند. سواالت بر جنبه 
( ارزش پژوهش. سپس پژوهشگر به هر سوال امتیاز کمی تخصیص  10ها و  ( بیان واضح یافته9ها؛  ( دقت در تجزیه و تحلیل داده8( مالحظات اخالقی؛  7پذیری؛  

(، 50-40شوند. عالی )حذف می   30ن ابزار مقاالت، با امتیاز کمتر از  کند. بر اساس امتیازدهی ایدهد و سپس یک فرم برای شمارش امتیازات مقاالت ایجاد می می
(. عالوه بر این، در این پژوهش در امتیازدهی مقاالت مناسب پژوهشگر 2003،  26( )فینفگیلد10-0( و ضعیف )20-11(، متوسط )30-21(، خوب )40-31خیلی خوب )

ترین ( و پایین46)  مقاله را نیز لحاظ کرد. بر اساس امتیازهای داده شده باالترین امتیاز در بین مقاالتفراوانی مضامین پایه )مفاهیم کلیدی( مستخرج شده از هر  
 ( بود. 17امتیاز )

 
24 Xie 
25 CASP 
26 Finfgeld 
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 : فراگرد سرند مقاالت مورد مطالعه 1نگاره 

و    جازیا  تیرعا  لیها استخراج شد که به دلآن  یدیکل  میو مفاه  یبردارخالصه   شده   نشیدر مرحله چهارم، استخراج اطالعات مقاله بود که اطالعات مقاالت گز
مضمون   لیبا استفاده از روش تحل  یآثار و متون علم  ن، یبود بنابرا  هاافته ی  بیو ترک  لیو تحل  ه یشد. مرحله پنجم،  تجز  یجداول خوددار  نیاز آوردن ا  یسیاختصار نو

 نیمشخص، مضام هی رو کیبر اساس  نیراستا، شبکه مضام نیدر اقرار گرفتند.  لی، مورد تحلدادقرار  بیفراترک کیتکن نیتردهآن را در زمره شناخته ش توان یکه م
(؛ هیپا نیمضام تلخیصو   بیترک زدهنده )مقوالت به دست آمده اسازمان نی( مضام2موجود در متن(؛  یدی)کدها و نکات کل ه یپا  نی( مضام1 کند؛یرا نظامند م ریز
. در واقع،  شودیها نشان داده مآن  انیسه سطح همراه با روابط م نیکل(. سپس ا کیاصول حاکم بر متن به عنوان  رندهیدر برگ  یعال نی)مضام ریفراگ  نی( مضام3

نکات معقول و برجسته   افتنیشکستن متن و    یبرا  یکیست، بلکه تکنین  لیتحل  یانیپا  جیارائه نتا  ای  لیمقدمات تحل  هیته   یبرا   یاه یبه عنوان رو  نیشبکه مضام
پژوهشگر تالش نمود که مراحل انجام پژوهش به طور  بود که    افتهی  تیفیمرحله ششم، کنترل ک  (.  1390)عابد جعفری و همکاران،  در درون متن است    یروشن

مورد مطالعه قرار   قیبه طور دق  جهانیکالسشده مرتبط با دانشگاه    ییمنابع، منابع شناسا  ییدنبال و انجام شود و به خصوص در جستجو و شناسا  حیو صح  قیدق
  مضامین نمود و در    مرتبط را استخراج  مضامین  نکهیپژوهشگر پس از ا  مضامین پایه  اجو استخر   لیو تحل  هیتجز  مرحله  در  عالوهشوند. به   لیو تحل  هیگرفته و تجز
در واقع از فرایند خود بازبینی    به حداقل برسد.  یاحتمال  هاییریرا مجددا انجام داده تا اشکاالت و سوگ  مضامین  ییو شناسا  یکدگذار  ندینمود، فرآ  بندیمختلف دسته

شود )عباس های کیفی شناخته میها در پژوهشآوری و تحلیل دادهجمعرای اعتباربخشی در طی فرایند  این راهبرد به عنوان راهبرد ب.  استشدهاستفاده    27محقق 
 باشد. ها میمرحله هفتم نیز ارائه یافته (.1391زاده، 

 های پژوهش یافته 

  ن یاستخراج شدند. در مرحله دوم، مضام  یدی کل  میمفاه  ای  هیپا  نیمضام  ییصورت بود که پس از خوانش متن هر مقاله به شکل استقرا  نیبد  هایافته  لیفراگرد تحل  
بر    ز ین  هیدهنده ثانو  سازمانشیپ  نیشدند. در مرحله سوم، مضام  یبنددسته   هیدهنده ثانوسازمان  شیپ  نیشان در قالب مضامبا توجه به وجوه افتراق و اشتراک  هیپا

  ر یبا محور قرار گرفتن مضمون فراگ  ت،یرا شکل دادند. در نها  هیاول  دهندهسازمانپیش  نیمضام  یعنیسطح فراتر    کیادغام شدند و    گر یکدیدر    یاساس تشابهات معنا
اولیه استخراج    دهندهسازمانپیشمضمون    10ثانویه و    دهندهسازمانپیشمضمون    28  روی هم رفته.  شد  میترس  نیشبکه مضام  هیدهنده ثانوسازمان   شیبا استفاده از پ

 . استشدهبندی مضامین بازنمایی دسته ( 1در ادامه در جدول )شد. 

 
27 self-monitoring 
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 28جهانیکالس: تحلیل مضمون مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در قلمرو دانشگاه  1جدول 

 مضمون فراگیر 
دهنده  مضامین پیش سازمان

 اولیه 
مضامین پیش  

دهنده ثانویه سازمان  
 مضامین پایه

د
س

ال
 ک

اه
شگ

ان
ی

هان
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w
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rl

d
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er
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 )
 

 علمی و آکادمیکی 

اللملی آموزشی بینبرنامه  

 

(/ غنی سازی محیط آموزشی  1(/ تولید دانش نو جهانی )کد  1:7:15های آموزشی)کد  بهبود کیفیت برنامه
(/  21(/ پرورش خالقیت )کد:30یادگیری مشارکتی )کد:  /(11)کد:العمریادگیری مادام  /(1)کد  و یادگیری  

کارگیری فناوری هوشمند (/ به16نوآوری آموزشی )کد: /(7)کد: های آنالین و از راه دور توسعه آموزش
شناخت استانداردهای    /(1)کد  ایجاد فضاهای آزاد اندیشی در کالس درس    /(5:12:16:31)کددر آموزش

)کد  بین استانداردهای آموزش جهانی)کد  2المللی آموزش  اساس  بر  تطبیق و عملکرد  (/ پرورش  2(/ 
پرورش   /(3:5)کد  ایای و چندرشتهرشتههای آموزش میانبرنامه  /(3)کد  روحیه انتقادی و دگر اندیشی

های زندگی و توسعه مهارت  /(14)کد:ای دانشجویانارتقاء سواد رسانه  /(3:14)کد  مسئله  مهارت حل
های آموزش  تنوع روش  / (4)کد  جویی دانشجویانترویج روحیه مشارکت  / (3)کد  اجتماعی دانشجویان

فعال  7)کد: یادگیری  انگلیسی  /(7:  )کد(/  زبان  آموزشی  در  تیم  /( 8:30)کد:  برنامه  کارتیمی  و  سازی 
چشم  /(9)کد:آموزش آموزشارتقاء  در  دانشجویان  جهانی  انجام    /(11)کد:انداز  به  دانشجویان  تشویق 
سازی دانشجویان برای های آموزشی برای آمادهبرنامه  /(11:30)کد:های خارج از برنامه آموزشیفعالیت

های ارتباطی دانشجویان ملی و (/ تقویت مهارت24های چندزبانه )کد:آموزش  /( 22)کد:جهانیبازارهای  
 ( 30المللی )کد:بین

المللی درسی بینبرنامه  

 

برنامهبه اصالح  و  رسانی  جهتبرنامه  /( 3:16:24کد:)درسیروز  با  بیندرسی    /(5:11)کد:المللیگیری 
ای )کد:  ای و چندرشتههای درسی میان رشتهتوسعه برنامه  /( 16)کد:کارآفرینیدرسی با رویکرد  برنامه

3:5 ) 

های  پژوهش
 المللی گرای بینماموریت

 

میانپژوهش جهانیرشتههای  رویکرد  با  پژوهش  /(3:20)کد  ای  کیفیت  )کد  ارتقاء  (/  1:5:14ها 
المللی  های بین تعالی در پژوهش  /(1:23)کد  مرزی  همکاری پژوهشی برون  /(1)کد  های نوآورانه  پژوهش

بین   /(1)کد   استانداردهای  اساس  بر  پژوهش  تقاضامحور  پژوهش  /( 1)کد  المللیانجام    /(1)کد  های 
میان رشته  اختصاص تحقیقات  به  هزینه  )کد:کمک  اولویت25ای  پژوهشی(/    /(12)کد:  بندی مسائل 

پژوهش جهانیسازگاری  نیازبازارهای  با  پژوهش  /(1)کد  ها  نتایج  و کاربست  ملی  مسائل  حل  در  ها 
  /(5)کد:المللیچاپ مقاالت در نشریات بین  /(2:17)کد  هاوری پژوهشافزایش بهره  /(1:3  د)کالمللی  بین

اشتراک یافتهبه  پژوهشیگذاری  روش  /(8)کد:  های  بکارگیری  در  )کد:تنوع  تحقیق  تولید 9های   /)
 /(24ها )کد:  های جهانی در پژوهشتوجه به چالش  /(12:24  )کد:دستاوردهای پژوهشی درسطح جهانی

 ( 14)کد:پژوهش کاربردی

های  ارتقاء ظرفیت
المللی پژوهش بین  

)کد توجه به بازده پژوهش    /(1)کد  ها  افزایش اعتبارپژوهش  /( 2:  1)کد  های پژوهشی  توسعه ظرفیت
های  (/ ایجاد توازن بین پژوهش3:13:  22سازی )کدظرفیتجستجوی مداوم بودجه پژوهشی برای    /(1

کاربردی و  پژوهشی  /(4)کد  بنیادی  اطالعاتی  بانک  پژوهشی    /( 7)کد:  ایجاد  نشریات  کیفیت  ارتقاء 
به عنوان دستیارپژوهشیاستخدام دانش  /(8:18:30:)کدملی از    / (7:8)کد:  آموختگان  تمرکز بر استفاده 

پژوهشیتمام ظرفیت )کد:  /(19)کد:های  نوآوری  و  پژوهش  دفاتر  به شبکه25ایجاد  های  (/ دسترسی 
تشویق به انجام   / (15:17:25:)کدهای کارآموزی پژوهشی(/ توسعه برنامه15:23المللی)کد:پژوهشی بین

 ( 15:23)کد:المللیبینپژوهش 

 قوانین و مقررات  حکمرانی خوب 
مشارکت    /(1)کد  نیازسنجی در تدوین قوانین  /(1)کد  ها در قوانین و مقررات  سازی و رفع تعارضیکپارچه

بین قوانین  تسهیل  و  اصالح  قوانین/  تدوین  در  غیره(جمعی  و  )ویزا    /( 19:1:11:15:)کد  المللی 
 ( 17سازی و توجه به حقوق مالکیت معنوی )کد:نهادینه

 
های معنای، کدهای مقاالت مشخص شده برای هر مضمون پایه به عنوان مقاله نماینده آن مضمون پایه در  شود با توجه به ادغام مضامین پایه بر اساس شباهت یادآوری می    28

 منابع است.
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 مدیریت عمومی کارآمد 

]سیاست خارجی  دیپلماسی  در  )کد:تغییر  باز[  درهای  شایستگی 29های  مبنای  بر  مدیران  انتخاب   /)
از دانشگاه کالس  /(2)کد  (/ ایجاد محیط سیاسی مطلوب1:3)کد:   / (2)کد  جهانیحمایت نظام سیاسی 

دولت با    دهی مجدد به روابطشکل  / (3)کد بنیانسازی اقتصاد دانشصالح ساختار اقتصاد سنتی و پیادها 
بیشتر دولت در    /(4:14:19)کد  افزایش مشارکت بخش خصوصی    /(4:29)کد  دانشگاه مجامع  حضور 

حمایت از    /(9)کد:سازی بستری برای بازگشت نخبگان به چرخه علمی کشور(/ فراهم29المللی )کد:بین
  /(9)کد:عالیسازی فرصت برابر و عدالت در دسترسی به آموزشفراهم  /(1:  2)کد  سیستم نوآوری ملی  

(/  14سازی بخش دولتی )کد:(/ کوچک9های مقطعی )کد:جای برنامهریزی مدام و بلندمدت بهبرنامه
 ( 14)کد:ارتقاء کارایی بخش عمومی  /( 7)کد: مدل مارپیچ چهارگانه 

مدیریت نوین در 
عالی آموزش  

شبکه دانشگاهتوسعه  بین  ارتباطی  ملی  های  در    /( 1:15:17)کد  های  مشارکتی  سیاستگذاری 
سازی رویکرد  پیاده  /(7)کد:عالینفعان در آموزشسازی بین تمام ذیشبکه  /(9:14: :  16)کدعالیآموزش

های  اهتوجه و تمایز بین دانشگ  /(4)کد  هابازسازی ساختارمدیریت دانشگاه  /(2:24)کد  مدیریت تغییر  
پژوهشی و  آموزش  /(5)کد:آموزشی  استراتژیک  نیازهای  به    /(4:7)کد  عالیهدفمندسازی  توجه 

)کد:ویژگی گرایی(  )تخصص  دانشگاه  هر  در  تخصصی  جهانی 10:23های  اندازهای  طراحی چشم   /)
آموزشب برای  رتبهعالیلندمدت  دانشگاههای  ملی  عملکرد)کد:بندی  اساس  بر  کاربست  10ها   /  )

با بازارکار ملی و جهانی)کد:  های برای هماهنگی دانشگاهسیاست های تحصیلی  (/ توسعه رشته12ها 
)کد: دانشجویان31کلیدی  پذیرش  شیوه  در  تغییر  خواسته  /(12)کد:  (/  بین  تعادل  و  ایجاد  ملی  های 

)کد:  /(12)کد:  المللیبین منسجم  نظارتی  چارچوب  شفاف24ایجاد  فرایندها(/  یق  تشو  /(16)کد: سازی 
تضمین آزادی علمی و امنیت  /(1)کد  ها  حمایت از استقالل دانشگاه  / (12)کد:  ها به کارآفرینی  دانشگاه

سایز جمعیتی جامعه دانشگاهی )نسبت استاد، دانشجو و...(   سازیمتناسب  /( 1:23)کد  شغلی دانشگاهیان  
برنامه18)کد: استحکام  مدیریتی(/  عملکردپژوهشی    /(19)کد: های  بر    /(20)کد:ها  دانشگاهنظارت 

داخلی نقشه  /( 14)کد:حسابرسی  آموزشطراحی  برای  استانداردهای  راه  با  مطابق  عالی 
عملکردی  /(22:24)کد:المللیبین دانشگاه)کد:  تنوع  /(14)کد:مدیریت  درونی  ساختار  به  (/  23بخشی 

تکمیلی تحصیالت  دانشجویان  کارویژه  /(3)کد  افزایش  و  ماموریت  جهانی  تعریف  (/  9:29)کدهای 
کارجهانی   بازارهای  در  استراتژیک  برنامه  /(11)کد:مشارکت  ترکیب  تنوع  /(13)کد:  ریزی  به  بخشی 

 ( 19)کد:اعضای هیئت امنا دانشگاه

 کارآفرینی دانشگاهی 

 نهادسازی صنعتی 

پارک فناوری  تاسیس  و  علم  کمیته  /(3)کد  های  کارگروهایجاد  و  با  ها  دانشگاه  همکاری  ها 
ایجاد مراکز ارتباط    /(8)کد:  ایجاد دفاتر ثبت اختراع  /(7)کد:  ایجاد مراکز تحقیق و توسعه  /(14)کد:صنعت

افزایش تاسیس  /(19)کد: (Spinoff)های دانشگاهی (/ تاسیس شرکت7:8:14دانشگاه با صنعت )کد:
 ( 25ایجاد مراکز توسعه و انتقال تکنولوژی )کد:  /(19)کد:های دانش بنیانشرکت

 تعامل مستمر با صنعت 

  /(3)کد  های تحقیقاتی و دانش بنیانافزایش همکاری با شرکت  /(7)کد:  توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت
پژوهشیتجاری دستاوردهای  صنعتی  / (4)کد  سازی  شرکای  با  دانشگاه  پیوند  توسعه    / (7)کد:  تقویت 

سازی  شبکه  / (13)کد:  مبتنی بر قرارداد با صنعتانجام تحقیقات    /(10)کد:فرایندهای بازاریابی دانشگاه
 ( 27ای با صنعت )کد:(/ خدمات مشاوره7:14تعامالت با مشتریان داخلی و خارجی )کد: 

 خود مدیریتی دانشگاهی 
المللی در  رهبری بین

 دانشگاه 

دانشگاه   برای  جهانی  استراتژیک  اندازهای  چشم  )کد:انعطاف  /(1)کد  ترسیم  مدیریتی  (/  1:4پذیری 
(/  1(/ استقالل در مدیریت منابع )کد:1:14:17)  (هاگیریسازی و تصمیماستقالل هر بخش در تصمیم

ی کارکنان ایجاد شرایط کاری مطلوب برا  / (3)کد  ساالری در انتصابات مدیران داخلی دانشگاهشایسته
امنیت شغلی کارکنان    /(1)کد   ارتقاء رتبه دانشگاهکاربست سیاست  /(1)کد  تضمین  برای  ها در  های 

برندسازی و ارتقاء شهرت    /(1)کد  های درون دانشگاهیاصالح آئین نامه  /(1)کد  المللیهای بینرنکینگ
های  تعریف کارویژه  /(3)کد  آموختگان(/ تداوم ارتباط با دانش2:3:5:13)کد  المللی  دانشگاه در مجامع بین

 /(4)کد  مدیریت دانش    /(4)کد  جهانی برای هر دانشگاه/ تعیین وظایف جدید برای جامعه دانشگاهی
نظارتی درون دانشگاه اکوسیستم    /(5)کد:خود  قالب  تحلیل کارکردهای دانشگاه در    / (5)کد:تجزیه و 

دانشگاه در  بخش  الهام  یادگیری    /(5)کد:رهبری  ذی  /(5)کد:سازمانیفضای  با  روابط  نفعان  بهسازی 
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)کد:   انعطاف7:14خارجی  اداری(/  ساختار  در  هیئت    /(8)کد:  پذیری  اعضای  برای  جدید  کار  تقسیم 
)کد: چابکی مدیریتی  / (11)کد:های دانشجویی در داخل دانشگاهها و انجمنایجاد اتحادیه  / (8)کد:  علمی

دانشجویان    /(13 برای  انجمن  هدف  /(11)کد:لمللیا بینایجاد  بر  مبتنی  ایجاد   /(14)کد: مدیریت 
)کد:پردیس مجهز  دانشگاهی  تحول24های  رهبری  توسعه  برنامه  /(16)کد:گرا (/  ریزی 

و شبکه  /( 14)کد: دانشگاهی کارکنان  مدیران،  یکدیگر،  با  علمی  هیئت  اعضای  روابط  سازی 
پاداش  / (15:14:24:)کددانشجویان ساختارهای  هوشمند  /( 7:14)کد:  دهی  اصالح    /(16)کد:مدیریت 

)کد: انسانی  منابع  اطالعاتی  1مدیریت  سیستم  مدیریت   /)(MIS)  :اطالع24)کد   سطح   در  رسانی(/ 
 ( 12)کد: آموختگانی در سطح جهانی پرورش دانش /( 12)کد: جهانی

 مدیریت استعدادها 
ملی   مستعد  دانشجویان  بین  / ( 1:6:22)کد  جذب  نخبگان  اعضای    /(1:13:22)کد  المللی  جذب  جذب 

جذب کارکنان مستعد    /(1)کد  علمی  نخبه گزینی در جذب اعضای هیئت  /(1)کد  المللی  هیئت علمی بین
 ( 1)کد 

 تضمین کیفیت 

استانداردهای  ارزیابی کیفیت دانشگاه اساس  بر  )کد  بینها  ارزیابی درونی و 4:9المللی  به کارگیری   /)
ارزیابی در 5ارزیابی و پایش مستمر کیفیت خدمات آموزشی )کد:    /(5)کد:بیرونی (/ اصالح معیارهای 

(ا/  14ها )کد:ارزیابی کیفیت پژوهش  /(:8:12)کد:    درون دانشگاه )ارزیابی استاد، ارزیابی و ارتقاء استاد و..(
در ارزیابی   المللیبینتوجه به نشانگرهای    /(14:15:)کد:المللی در ارزیابی کیفیتهای بیناستفاده از کمیته

 ( 14)کد:کیفیت

سپاری در جمع
 تصمیمات دانشگاه 

مشارکتی   پایین  /(4)کد  مدیریت  به سطوح  اختیار  در تصمیمتفویض  اجماع  برای    / (4)کد  هاگیریتر 
اداره دانشگاههای  ریزی برای مشارکت بخشبرنامه های  پررنگ شدن نقش گروه  /(4)کد  مختلف در 

 ( 4)کد هاگیریآموزشی در تصمیم

مسئولیت اجتماعی  
 دانشگاه 

(/ مشارکت داوطلبانه دانشگاه در  1افزایش پاسخگویی )کد:  / (3: 1)کد  پذیری دانشگاه  افزایش مسئولیت
سازگاری با محیط پیرامونی    /(3)کد  جهانیپاسخگویی به انتظارات نوین اجتماع ملی و    /( 3)کد  جامعه
 ( 25)کد:

 توسعه مالیه دانشگاهی 

 مالیه برون دانشگاهی 

ها  توسعه توان مالی دانشگاه  /(1:7)کد  ها بر اساس عملکرد  تخصیص بودجه تشویقی و اضافی به دانشگاه
آموزش1)کد: بودجه  مدیریت  )کد:(/  دانشگاه5:20عالی  به  بودجه  تخصیص  عملکرد  (/  اساس  بر  ها 
افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی    /(1:15)کد  ها  (/ افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه5:28)کد:
استانداردپیاده  /(1:15)کد   مالی  نظام  )کد:  تخ  /(2)کد  سازی  بودجه  عقالنی  بهینه12صیص  سازی (/ 

 ( 12)کد: سازوکارهای تخصیص منابع بین دانشگاهی 

 مالیه درون دانشگاهی 

دانشگاه  تنوع درآمدی  منابع  به  چرخه  /( 2:5:13:14)کد  بخشی  دانشگاهایجاد  در  سالم    / (5)کد:مالی 
  / (5)کد:مالی در درون دانشگاهمنابعبهسازی سازوکارهای تخصیص    /مدیریت منابع مالی در دانشگاه

مالی از  (/ حمایت1ز اعضای هیئت علمی )کد:مالی ا حمایت /(16)کد:مالی گوناگون از دانشجویانحمایت
های مالی در درون دانشگاه  ایجاد صندوق  /(3:  2)کد  گرنت پژوهشی  /(1:13)کد  پژوهش در دانشگاه  

های مالی چندگانه متناسب با کارکردهای هر  ستمسی  /(8)کد:    ]برای جذب و نگهداشت منابع مالی[ 
های مختلف دانشگاه در  استفاده از ظرفیت  /( 16)کد:(/ پایداری مالی در درون دانشگاه13دانشگاه )کد:

تخصیص بودجه    /(1:5:17:20)کد  ریزی مالی در دانشگاه  ( / مدیریت و برنامه10::16جذب منابع مالی)کد
)کد: ارزیابی شفاف  با  هزینه26پژوهش  کاهش  بینجذب سرمایه  /( 5)کد:ها(/  دانشگاه  المللی  های  در 

(/  31های مالی در دانشگاه )کد:سازی مسئولیت(/ متنوع24ای )کد:مالی موقوفه(/ توسعه منابع22)کد:
سنجش    /(14)کد:ها(/ نظارت و آگاهی بر هزینه14های مالی در دانشگاه)کد:بهبود فرایندها و مکانیزم

 ( 23ها)کد:ینهاثربخشی هز

 فضاسازی رقابتی  رقابت پذیری

ایجاد   /(3)کد  مالی رقابتی(/ طرح تامین2:  1عالی )کد  آموزشهای رقابتی در بازارجهانی  توسعه ظرفیت
بین سالم  رقابتی  آموزشیگروهفضای  دانشگاه  /(11:26کد:)های  بین  رقابت  مایجاد  جذب  در  نابع،  ها 

(/  8:13تخصیص بودجه پژوهشی در فضای رقابتی )کد  /( 12:23:26)کدهادانشگاهدانشجو و غیره بین  
ایجاد    /(19)کد:اتخاذ قوانین با رویکرد رقابتی  /(13)کد:  های رقابتی بودجه در دولتافزایش سهم صندوق

 ( 30های مالی به شکل رقابتی )کد:(/ اعطای کمک23:31های اداری )کد:فضای رقابتی در سیستم
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 رقابت مبتنی بر عملکرد 

)کد:  زدن حقوق و دستمزد به عملکرد اعضای هیئت علمیگره  /(5)کد:تعریف پژوهانه مبتنی بر عملکرد
کمک  /(13:16 عملکرد  پرداخت  و  شایستگی  بر  مبتنی  دانشجویان  به  سازی پیاده  / (5:16)کد:هزینه 

پاداش عملکرد)کد: سیستم  بر  مبتنی  اعضای  16دهی  جامع  ارزیابی  بر (/  مبتنی  علمی  هیئت 
عملکرد  ارائه مشوق  /(9)کد: عملکرد اساس  بر  مالی  دانشگاه  /(4:8)کد  های  بین  بر ارزیابی  ملی  های 

 ( 9:14::24)کداساس عملکرد

های نرم توسعه ظرفیت  

فرهنگ دانشگاهی  
المللی بین  

 

بازسازی    /(1:5:8)کد  ایجاد فرهنگ دانشگاهی باز  /( 1:12:15)کد  توسعه فرهنگ پژوهشی در دانشگاه
)کد: دانشگاه  دانشگاه8فرهنگ  در  کیفیت  فرهنگ  به  توجه  فرهجهت   /(14)کد:(/  جهانی  نگ  گیری 

 ( 9)کد:های اخالقی(/ ترویج ارزش29دانشگاهی )کد:

 دگرپذیری فرهنگی 

(/  11)کد:های زیستن بین فرهنگی  (/ ارتقای مهارت2های جوامع دیگر )کد  ها و فرهنگدرک ارزش
)کد:   فرهنگی  فرهنگی5:14تنوع  بین  حساسیت  فرهنگ  /(11)کد:(/  دیگر  با    / (11)کد:هایهمدلی 

)کد: فرهنگی  بین  فرهنگ29گفتگوی  دیگر  مورد  در  کنجکاوی  تفاوت  /( 11)کد:ها(/  به  های توجه 
  /(18)کد:های بین فرهنگیترویج صالحیت  /(18)کد:های چندفرهنگیتوسعه ارزش  /(11)کد:فرهنگی

 ( 21)کد:نسبیت گرایی فرهنگی  

های سخت توسعه ظرفیت  

های توسعه زیرساخت
 سخت 

افزایش   /(9:1:4:18:24)کد  توسعه امکانات آزمایشگاهی    /( 1:4:9:18)کد  ای  توسعه امکانات کتابخانه
توسعه و نوسازی امکانات رفاهی، آموزشی و پژوهشی   /(1:9)کد  امکانات اعضای هیئت علمی و کارکنان  

 ( 1:9:18)کد دانشگاه 

های توسعه زیرساخت
 هوشمند 

زیرساخت افزاری  توسعه  نرم  پایگاه  /(1:4:5:6:9)کدهای  و  منابع  به  دسترسی  های توسعه 
باند 15:24اطالعاتی)کد: اینترنت و پهنای  افزایش سرعت  )کد ایجاد فناوری هوشمند    /(1:9:24)کد  (/ 

 ( 15کتابخانه آنالین )کد: /( 1:5:6:12:24:31

 توسعه سرمایه انسانی 

توسعه سرمایه انسانی  
 اعضای هیئت علمی 

)کد های مطالعاتی به اساتیداعطای فرصت  /( 3:5:23:24)کد  های توانمدسازی اعضای هیئت علمیبرنامه
پژوهشی  /(4:23:29 مهارت  شغلی    /(3:23:30)کد  ارتقاء  رضایت  و  زندگی  کیفیت  ارتقاء 

 ( 16:17)کد:تنظیم بارکاری /(6:23:24:26کد:)

  یانسان هیتوسعه سرما
 دانشجویان

دانشجویان)کد:برنامه توانمدسازی  )کد:10:23:24های  دانشجویان  پژوهشی  مهارت  افزایش   /  )30  /)
:   )کد های کارآموزی برای دانشجویانارائه برنامه  /(2)کد  های تحصیلی برای دانشجویاناعطای بورسیه

 ( 18( / تنظیم بارکاری دانشجویان )کد:23: 7:12

  یانسان هیتوسعه سرما
 کارکنان

کارکنان)کدبرنامه توانمدسازی  کارگاه12:23:24های  برگزاری  مهارت(/  حین  های  در  مستمر  افزایی 
 ( 16تکنولوژیکی کارکنان )کد:(/ افزایش مهارت  23خدمت )کد: 

المللی توسعه راهبردهای بین  

المللی شناخت بین  

کالس  سازمان  مفاهیم  با  ویژگی2جهانی)کد  آشنایی  کردن  اجرایی  و  پرورش  سازمان  (/  های 
دانشگاه1جهانی)کد  کالس از  برداری  الگو  ترازجهانی(/  با   /( 5)کد:های  سیاستگذاران  آشناسازی 
  /(6)کد:جهانی(/ تغییر نگرش و باور به سمت دانشگاه کالس6جهانی )کد:سازمان کالسهای  ویژگی

شناخت   /(11)کد:(/ آگاهی بیشتر نسبت به امور کنونی جهان11های پیشرو جهان )کد:شناخت دانشگاه
 ( 12)کد: المللی و فهم اقتصاد بین

المللی تبادالت بین  

فعالیت دانشگاهبینهای  بهبود  پروژه  /(11:14)کد:المللی  بیناجرای  مشترک  :  )کدالمللیهای 
)کد  های تبادل استاد  برنامه  /(1)کد  افزایش ثبت نام دانشجویان و اعضای هیئت علمی    / (11:14:15:22

  /(1:7:10:15)کد  های تبادل کارکنان  :(/ برنامه3:7:10:16:  1)کدهای تبادل دانشجو  برنامه  /( 1:3:7:8:10
(/  1:16المللی )کد:(/ بازارسازی برای جذب دانشجویان بین7:14گسترش حضور در مجامع جهانی )کد: 

بینبرگزاری دوره  / (3:12)کد  های خارجی دانشگاهایجاد شعبه تاسیس    /(1:5)کد  المللیهای مشترک 
های  انشگاهتاسیس د  /(8:11:30)کد:  تقویت و توسعه زبان انگلیسی  /(4)کد  المللیمراکز همکاری بین

 ( 5)کد:مشترک 

المللی رویدادهای بین  
(/  23المللی دانشگاهیان )کد:توسعه بازدیدهای بین/( :5:23)کدهای تراز جهانیبازدید مدیران از دانشگاه

  / (3)کد های اساتید مشترک(/ برگزاری کرسی14:30ها)کد:المللی دانشگاههای بینشرکت در نمایشگاه
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  /(5:14:23کد)المللی میان دانشگاهیهای بینایجاد کنسرسیوم /(4)کد المللیهای بینهمایشبرگزاری  
 ( 3  :14: :15د )کالمللیهای مشترک بینبرگزاری همایش، کنفرانس و نشست

 

سطوح  های اساسی این الگوی دانشگاهی است. با تحلیل و شکست این مضامین به  دهنده تنوع و تکثر مولفهاولیه نشان  دهندهسازمانپیشمین  بندی مضادسته
های  . از آنجایی که نظام باشدمی ها در سطح خرد و کالن  ای درهم تنیده از مولفه مجموعه   دهندهنشانسازمان دهنده ثانویه، نیز  خردتر و در قالب مضامین پیش

سازی دانشگاه کالس جهانی نیازمند مهندسی مجدد کل  باشند. پیادهها می ر تعامل دوسویه با دیگر زیرسیستمسیستمی اجتماعی هستند که ددانشگاهی به مثابه  
امل میسر  عودرهم تنیده از   یدانشگاه کالس جهانی در قالب دومینو و اکوسیستم  یابی بهدست عالی است. بر این اساس،  عناصر خرد و کالن جامعه و نظام آموزش

 . استشده( شبکه مضامین ترسیم  2اولیه در نگاره ) دهندهسازمانپیشدر ادامه با محور قرار گرفتن مضمون پایه، با استفاده از مضامین . بود  و امکان پذیر خواهد

 

 

جهانیکالس شبکه مضامین دانشگاه  :2نگاره   
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 گیریو نتیجه بحث 

ویژه برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران به ضرورت اجتناب ناپذیری تبدیل به  جهانیکالس رو ایجاد دانشگاه  آمده و آینده پیشبا توجه تحوالت پیش 
ر و  ( است که به شکل زنجیرواهای خرد )در سطح دانشگاه( و کالن )در سطح حکمرانیای از مولفهمجموعه   متشکل از  جهانیکالس است. در واقع، دانشگاه  شده

های  ها باید مجموعه این عوامل در نظر گرفته شود. بر اساس یافتهگیریسازی و تصمیمزنند لذا در تصمیمدامن می  جهانیکالس آمیخته به ایجاد یک دانشگاه  درهم
ت با  پژوهش،  و سنتزاین  پژوهشیافته   رکیب  و خارجیهای  داخلی  )  دهندهسازمانپیش مضمون    10در مجموع    .های  آکادم  یعلماولیه  ،  خوب   یحکمرانی،  کیو 

ی و  انسان  هیتوسعه سرما ،  سخت  یهات یتوسعه ظرف،  نرم  یهاتیتوسعه ظرفی،  ریپذرقابت ی،  دانشگاه  هیتوسعه مالی،  دانشگاه  یتیریخود مدی،  دانشگاه  ینیکارآفر
  های پژوهشمضمون علمی آکادمیک با یافتههای این مطالعه  بر اساس یافتهبندی شدند.  ثانویه طبقه  دهندهسازمانپیشمضمون    28( با  المللیبین  یتوسعه راهبردها

؛ شین و 1393؛ قورچیان و احمدی رضایی، 1393؛ غیاثی ندوشن و نصیری، 1396؛ فرزانه و همکاران، 1393نظرزاده و همکاران، الف؛  1395)نظرزاده و همکاران، 
همخوانی   (2019،  34؛ اوکادا2015،  33؛ کانگ2014،  32نی ی؛ تر2009،  31؛ پاسپیتاساری و دیوا2020،  بانکر و باها؛  2019،  30رایت و لی؛  2018؛ سونگ،  2013،  29جانگ 

 یگراتیمامور  یهاپژوهشی،  المللن یب  یدرسبرنامهی،  اللمل  نیب  یآموزشبرنامه :  ثانویهدهنده  سازمانسه مضمون پیشمضامین پایه در قالب    بندیبخش   در.  وجود دارد
های هوشمند بستری مناسب برای یاددهی های آموزشی با برجسته کردن زبان انگلیسی و فناوریبا ارتقاء کیفیت آموزش و تنوع شیوه   لذا  همپوشانی دارد.ی  المللنیب

برای دگراندیشی و گفتمان انتقادی باید به مستقل بار  یبا ایجاد فضایهمچنین انی فراهم گردد. و تولید دانش نو با افق جه  المللیبین و یادگیری دانشجویان ملی و 
 ایران، این کار با حضور متخصصان و  عالیآموزشدرسی در  دار و مستمر توجه شود. با تمرکز زدایی از نحوه تدوین برنامه آوردن دانشجویان برای یادگیری معنی

با مقاصد جمعی و همگامذی نیازهای روز ملی و    نفعان  بین  المللیبین با  نگاه  انسجامای  رشته با  با  انجام  و فرارشته طراحی گردد.  بخشی به سیستم پژوهشی و 
ها و  در کنار اصالح دستور العملاصالح گردد. افزون بر این،    نیز پژوهشی    نظام های جهانی و ملی  ناظر به چالش   المللیبین گرا با معیارهای  های ماموریتپژوهش

های پژوهشی موجود روز رسانی ظرفیت سازی و به با افزایش سهم بودجه پژوهشی به ظرفیت   نامه ارتقای اعضای هیئت علمیقوانین پژوهشی کشور از جمله آئین 
   ی برای این امر یاری رساند.سازشبکه  پژوهشی و المللیبین برای توسعه تعامالت  

در    ن ینو  تیریمد  ،کارآمد  ی عموم  تیریمد،  و مقررات  ن یقوان:  ثانویهدهنده  سازماننیز در قالب سه مضمون پیش   خوب   یحکمران  دهنده اولیهسازمانپیش   مضمون 
  38؛ کرمونینی2005، ؛ موک2013، 37؛ خاویر و آلسگوف2012، 36؛ لی2016، 35؛ تیالک 2018 ،  ؛ سونگ2013 همکاران، و  )بایانهای پژوهشی با یافته یعالآموزش

عالی نحوه و ساختار حکمرانی است. با تغییر  دهنده به ساختار آموزشیکی از مسائل اساسی جهت  همپوشانی دارد. ( 2017، 39؛ سبزالیوا2012؛ لی، 2014و همکاران، 
های خارجی فراهم گذاریهای رانتی شرایطی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهذف شبکه ساختار سنتی اقتصاد کشور و ثبات بخشی به آن با ح

غییر بینش و نگرش سیاسی و در پیش گرفتن دیپلماسی همکاری و پذیرش سیاست درهای باز برای اصالح رابطه سه جانبه دولت، دانشگاه و  گردد. بنابراین، با ت
معنوی و وجود قوانین دست و پاگیر اداری در  سازی قوانین مالکیت  ستر باید ایجاد گردد. یکی از مسائل اساسی ضعف در نهادینهصنعت با کنشگری دانشگاه این ب

مستلزوم حضور ها  ی عالی، سیاستگذارنظام حقوقی ایران است. بنابراین لزوم بازنگری در قوانین با نظارت اثربخش بر آن بیش از پیش ضرورت دارد. در سطح آموزش 
از ذیشبکه  از ای  و  به شکل مشارکتی  نمایندگان هر طیف  و  از جناح   نفعان  به دور  و  باال  به  پایه بندیپایین  تفکرات سیاسی است.  و  دانشگاهایها  نیاز  ها ترین 
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ها شرایطی محیا شود تا دانشگاهیان در اداره امور خود هها به دانشگاگیریسازی و تصمیمباشد لذا با واگذاری تصمیمبرخورداری از استقالل در خودگرانی خود می
توان  ها به برای دانشگاه المللیبین های نظیر جذب اعضای هیئت علمی، دانشجو، کارکنان، منابع مالی و غیره مستقل باشند. تا با ترسیم دورنمایی هدفمند با کارویژه

 داشت.  آفرینی فعالی عالی نقش آموزش المللیبینهای در صحنه

  های پژوهشی یافته  با  تعامل مستمر با صنعتی و  صنعت  ی نهادسازدهنده ثانویه  سازماندو مضمون پیش  ی بادانشگاه  ینیکارآفر  اولیه  دهندهسازمانپیش  مضمون  
؛  2012،  40؛ یانگ و ویلیچ 2017  ،   سبزالیوا  ؛ 2014  همکاران،  و    ؛ کرمونینی2005؛ موک،  2020  ،  باها  و   ؛ بانکر2019الف؛ رایت و لی،    1395نظرزاده و همکاران،  )

کارآفرینی دانشگاه در سایه تحوالت و اصالح ساختار اقتصادی و اعتماد دو   همپوشانی دارد.(  2011و همکاران،    42؛ حسن2017،  41؛ انتسیفو و ماسن 2013یانوزای،  
سازی با های آموزشی، عملکرد پژوهشی، شبکه ها با تغییر رفتارشان و دگرگونی شیوهکه دانشگاه گردددهد. این امر زمانی محقق میسویه دانشگاه و صنعت رخ می

 دهندهسازمانپیشبا پنج مضمون    یدانشگاه  یتیریخود مداولیه    دهندهسازمانپیشمضمون  گشا باشند.  در پاسخگویی به نیازهای صنعت گرهصنعت از طرق گوناگون  
 های پژوهشیبا یافته  نیز  دانشگاه  یاجتماع  تیمسئول،  دانشگاه  ماتیدر تصم  یجمع سپار،  تیفیک  نیتضم،  استعدادها  تیریمد،  در دانشگاه  یالمللنیب  یرهبرثانویه:  
ها با مدیریت دانشگاه  همپوشانی دارد.(  1394؛ محمدخانی،  2013؛ آلپرین،  2013؛ یانوزای،  2017  ، ؛ سبزالیوا2005؛ موک،  2004؛ آلتباخ،  2013  همکاران،  و   )بایان

های مدیریتی و ها، شیوه های دانشگاهسازی سیاست با تغییر، بهسازی و شفاف  بنابراین بدهند.  المللیبینها باید سمت و سوی  دارا بودن استقالل به عملکرد دانشگاه
های کارگیری ترکیبی از شیوهها و بهجویی مداوم و مستمر وضعیت کیفیت دانشگاهها پیباید بدان جامه عمل بپوشانند. از جمله مهمترین آنقوانین درون دانشگاهی  

سازمانی و    ها و توسعه روابط درونگیریها در تصمیمگرا و نگهداشت و پرورش استعدادها از رهگذر مشارکت زیربخشباشد. با سیستم جذب تخصصارزیابی می
 آفرینی بیشتر در جامعه حرکت کنند.برون سازمانی به مشارکت و نقش 

  و    ؛ کرمونینی2005؛ موک، 2009  ، دیوا  و  ؛ پاسپیتاساری2013)شین و جانگ،    های پژوهشیبا یافته نیز یدانشگاه  هیتوسعه مال  دهنده اولیهسازمانپیش   مضمون  
  همپوشانی دارد. ی  درون دانشگاه  هیمالی و   برون دانشگاه  هیمالدهنده ثانویه  سازماندر قالب دو مضمون پیش(  2011،  43گوانگای  ؛2017  ،   سبزالیوا   ؛2014  همکاران،

ها به زدن بودجه دانشگاهباشند. در سطح بین دانشگاهی مهمترین راهکار گرهسازوکارهای تامین و تخصیص منابع مالی از ابزار اساسی راهبری و سیاستگذاری می
ریزی شان به سمت بودجه ریزیبودجه   شود بسیاری از کشورهای سیستمگیران تغییر و به سمت بهبود عملکرد بهتر می باشد. بدین صورت رفتار تصمیمعملکردشان می 

ها و غیره به بهکرد  ، نوآوریها در ارتباط با صنعتتوان با استفاده از راهبرد تشویقی بودجه اضافی بر اساس عمکلرد دانشگاهعملکرد محور تغییر دادند. در کنار این می 
مالی در کنار  ریزی و مدیریتها، برنامههزینه  سازی تخصیص عملکرد محور، مدیریتبا پیادهها نیز  ها با منابع موجود کمک کرد. در درون دانشگاه رد دانشگاهعملک

ترین به باور بسیاری از کنشگران و دانشوران  بنابراین یکی از راهبردیها ایجاد کرد. توان پایداری مالی را برای دانشگاهها میتنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
مورد توجه    جهانیکالس هاست که باید برای استقرار دانشگاه  گیران آندهنده رفتار تصمیمهاست که جهت صیص مالی در دانشگاهامین و تخعلمی سازوکارهای ت

 قرار گیرد.

الف؛    1395)نظرزاده و همکاران،  های پژوهشی  یافتهی، با  رقابت  یفضاسازدهنده ثانویه  سازماندر دو مضمون پیشی  ریپذرقابت   دهنده اولیهسازمانپیش  مضمون  
( 2015  ،؛ احمد2011  ،  ؛ گوانگای2013؛ یانوزای،  2012  ،  ویلیچ  و   ؛ یانگ2013  ،  آلسگوف  و  ؛ خاویر2019  ،  ؛ اوکادا2019؛ رایت و لی،  1396فرزانه  همکاران،  

باشد ایجاد فضای رقابتی است. رقابت سازنده و  می  جهانیکالسسازی دانشگاه  های که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در پیادهیکی از مولفه   همپوشانی دارد.
شور کمک  کاقتصاد  و    عالیآموزش وجود آورنده کیفیت است. این رقابت در سطح درون دانشگاه و سطح کالن )بین بخش خصوصی و دولتی( به توسعه  سالم به 

عالی سطح باالیی دست یافتند. به پنداشت بسیاری گذاری با نگرش رقابتی به اقتصاد و آموزش کند. بسیاری از کشورهای پیشرفته با درک قدرت رقابت و سیاست می
و با ایجاد انگیزه مبتنی بر عملکرد مشوق قوی   دهداز اقتصاددانان نیز رقابت عامل پویایی و اثربخشی اقتصاد است. چراکه رقابت، خالقیت و نوآوری را ارتقاء می 

ی و المللن یب  ی فرهنگ دانشگاهدهنده  سازماندو مضمون پیش  با  نرم  یهات یتوسعه ظرف  دهنده اولیهسازمانمضمون پیش   باشد.  برای بهبود ساختار و مانایی می 
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همپوشانی  (  2010،  44؛ چوی 2005؛ موک،  2014  ،   ؛ ترینی2014؛ شین و جانگ،  1393  رضایی،  احمدی  و  )قورچیان  های پژوهشییافته  ی نیز بافرهنگ  یریدگرپذ
. فرهنگ  باشدمی  اندهنده رفتار و کردار جامعه دانشگاهیهاست که جهت و ارزش  هاای از آداب و رسوم، هنجارها، بایدها و نبایدفرهنگ به مثابه مجموعه  دارد.

ها بستری را برای تبدیل شدن به دانشگاه ها و گفتمان تعاملی میان تمدن و پذیرش تنوع فرهنگ  المللیبین دانشگاهی با گرایش به سمت هنجارها و باورهای  
و   سخت یهارساخت یتوسعه زدهنده ثانویه سازمانپیش سخت نیز با دو مضمون  یهاتی توسعه ظرف دهنده اولیهسازمانپیش  مضمونسازد. فراهم می  جهانیکالس

 احمدی  و  ؛ قورچیان1393؛ غیاثی ندوشن و نصیری،  1396الف؛ فرزانه و همکاران،    1395)نظر زاده و همکاران،    های پژوهشیبا یافته   هوشمند  یهارساختیتوسعه ز
   همپوشانی دارد.( 2010؛ چوی، 2015؛ احمد، 2017 ،  سبزالیوا ؛2013 ،  آلسگوف و خاویر ؛1393 رضایی،

های هوشمند طور ویژه ظرفیت   . به باشندمی  جهانیکالسسازی دانشگاه  های سخت به دو دسته سخت و هوشمند هر دو جزء بایسته برای پیادهبندی ظرفیتبا بخش 
های یاددهی و یادگیری را متاثر و متفاوت ساخته است. بنابراین  اند که شیوه گشودهها های جدیدی را فراروی انسانهای اطاعالتی و ارتباطی دریچه با توجه فناوری

باشد که  های پیشرفته میرو، آینده دیجیتالی و فناوریشک، آینده پیش . بی روز سازندسازگار و به  ی های دانشگاهی خواه و ناخواه باید خود را با چنین شرایطنظام
ضمدولت سازند.  ظرفیت  باید  گذاریسرمایه  نها  فراهم  نیز  را  آن  برای  الزم  پیش های  اولیه  سازمانمضمون  سرمادهنده  مضمون    یانسان  هیتوسعه  سه  با  نیز 
های پژوهشی با یافته   نیز  کارکنان  ی انسان  ه یتوسعه سرماو    ان یدانشجو  ی انسان  ه یتوسعه سرمای،  علم  ئتیه  یاعضا  ی انسان  هیتوسعه سرمادهنده ثانویه  سازمانپیش

  همپوشانی دارد. (  2015؛ احمد،  2012  ،  ویلیچ  و  ؛ یانگ2015؛ کانگ،  1393  رضایی،  احمدی  و  قورچیان  ؛1393  نصیری،  و  ندوشن  ؛ غیاثی1393)نظرزاده و همکاران،  
پردازان این حوزه معتقدند جنگ آینده کشورها، جنگ بر سر نیروی انسانی است.  د. به همین دلیل نظریه شودارایی هر سازمانی پنداشته می سرمایه انسانی مهمترین 

را توانمند سازد تا از نیروی دانشی خود حداکثر استفاده برای ایجاد دانشگاه ها باید نیروی انسانی خود یعنی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان  لذا دانشگاه
های با یافته  است که  المللیبین  یتوسعه راهبردها  دهنده اولیهسازمانپیش   مضمونبه عمل آورند. آخرین مضمون،    المللین بیو رقابت در سطح ملی و    جهانیکالس

؛  1396؛ فرزانه و همکاران،  1393  رضایی،  احمدی  و  قورچیان  ؛1393  نصیری،  و  ندوشن  ؛ غیاثی1393الف؛ نظرزاده و همکاران،    1395)نظرزاده و همکاران،    پژوهشی
در قالب سه   (2010،  45؛ شیل2015؛ احمد،  1394؛ محمدخانی،  2013؛ آلپرین،  2017  ،  سبزالیوا؛  2005؛ موک،  2019  ،  اوکادا  ؛2016  ،  ؛ تیالک2019رایت و لی،  

نکته پر رنگی    المللیبینگرفتن راهبردهای  در پیش  همپوشانی دارد.ی  المللنیب  یدادهایروی و  المللنیتبادالت بی،  المللن یشناخت بدهنده ثانویه  سازمانمضمون پیش
دانشگاه   تبادالت و همکنشی  می   جهانیکالس در  راهبردها  این  از  استفاده  با  دانشگاه   المللیبین باشد.  بیشتر می میان  رقابتی  ها  و  و در یک جهان مشترک  شود 

 است.جهانی به تصویر کشیده شدهشماتیک دانشگاه کالس  الگو(  3در پایان در نگاره )پردازند.  ها به مشارکت، حل مسائل مشترک و تولید دانش نوجهانی می دانشگاه
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 جهانیشماتیک دانشگاه کالس  الگو:  3نگاره 

های  های به غیر از پایگاهاند. یا در پایگاههای غیر از انگلیسی و فارسی انتشار یافتههای این پژوهش، مغفول ماندن مطالعاتی است که به زبان از جمله محدودیت
اند. محدودیت نیز در قلمرو دانشگاه کالس جهانی مورد توجه قرار نگرفته   46های پژوهشی اند. افزون بر این، منابع علمی نظیر کتب و طرحمورد جستجو نمایه شده
منابع   تیمحدود  نیا  ستیبرخوردار ن  یاد یز  یمطالعات  یو از بلوغ و گستردگایی که قلمرو دانشگاه کالس جهانی، حوزه مطالعاتی نوینی است  دیگر این مطالعه، از آنج

های پژوهشی دیگر  شود با استفاده از روش ها به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میبا توجه به این محدودیت  .گذاردی م  ریحاضر تاث  ب یخواه و ناخواه و در روند فراترک
های استخراج  فههمچون روش آمیخته در میان جامعه دانشگاهی ایران به طراحی و اعتبارسنجی الگوی دانشگاه کالس جهانی بپردازند. همچنین با کمی سازی مول

های بدست  بر اساس یافته  در پایان،  حیث ارزیابی کنند.این  های ایرانی را از  های دانشگاههای آماری جایگاهدر قالب پرسشنامه با انجام تحلیل وهش  این پژشده  
 ؛گرددایران در دو سطح خرد )دانشگاه( و کالن )حکمرانی( ارائه می  عالیآموزشآمده راهکارهای سیاستی برای نظام 

 راهکارهای سیاستی در سطح خرد  ▪

 ایبا رویکرد میان رشته  المللیبین های آموزشی و درسی  ارائه برنامه  ✓

 تضمین کیفیت المللیبینهای رونی و بیرونی( و پیوسته به شبکه های تضمین کیفیت در دانشگاه )ارزیابی دتوسعه برنامه  ✓

 ی ااموریت گرا با رویکرد میان رشته های مر درون دانشگاه برای انجام پژوهش ساماندهی نظام پژوهشی د ✓

 های اثربخش پژوهشیدانشگاهی به منظور ارتقاء ظرفیت  وری تحقیقات ارزیابی بارمالی و بهره ✓

 با صنعت  های برای ارتباط دو سویه دانشگاهسازی و ایجاد مشوقظرفیت ✓

 تر یق تفویض اختیارات به سطوح پایینرهبری و مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طر ✓
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 دهی و مزایا مبتنی بر عملکرد و شایستگی در دانشگاهسازی سیستم پاداشفراهم ✓

 عملکردتخصیص منابع در درون دانشگاه مبتنی بر  یاصالح سازوکارهامالی دانشگاه و تنوع بخشی به منابع تامین  ✓

 های مدیریت استعداد )شناسایی، جذب، توسعه، نگهداشت( اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنانسازی برنامهپیاده ✓

 های فرهنگی جدید با نگاهی فراملی ها و ایجاد ارزشنگ دانشگاهی با تغییر خرده فرهنگاصالح فره ✓

 های هوشمندهای فناوریتویژه زیرساخهای دانشگاه به روز رسانی زیرساختایجاد و به  ✓

 راهکارهای سیاستی در سطح کالن  ▪

 نفعان در دانشگاه گیری همه ذیسازی و تصمیمسپاری در تصمیمنفعان با جمعحکمرانی چندسطحی و ایجاد الگوی برای انتقال قدرت به ذی ✓

 سازی اقتصاد مبتنی بر دانش جهت ارتقاء ظرفیت جذب دانش تخصصی تصاد کشور و حرکت به سمت نهادینهتغییر ساختار صنعتی اق ✓

های مختلف به دانشگاه و بستری برای ایجاد امنیت شغلی ز طریق واگذاری اختیارات در حوزهها و آزادی علمی دانشگاهیان احمایت از استقالل دانشگاه ✓

 دانشگاهیان

 ایران  عالیآموزششدن  المللیبینسازی سیاست یادههای درون کشور در کنار پتوسعه تعامالت میان دانشگاه  ✓

ر ثبت اصالح قوانین ملی )ویزا و غیره( توام با تدوین قوانین جدید دانشگاهی به ویژه حقوق مالکیت معنوی و تعیین سهم پژوهشگران و دانشگاه د ✓

 اختراعات

روابط سیاسی با دیگر کشورهای جهان برای باز شدن درهای اقتصاد و الحاق به  توسعه دیپلماسی علم و فناوری در سطح جهان از طریق بهبود و تعمیق  ✓

 اقتصاد جهانی

 

 تشکر و قدردانی

 .در کالس درس کمال تشکر را دارم یدانشگاه کالس جهان رامونیجهت ارائه مطالب پ یدکتر ابوالقاسم نادر یاز جناب آقا

 محل تامین بودجه 

 های دولتی و غیر دولتی انجام شده است. معنوی سازماناین پژوهش بدون حمایت مادی و 

 تضاد منافع 

 در انجام این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد. 

 سهم نویسندگان در نگارش 

 های مقاله بر عهده این نویسنده بوده است. مقاله به صورت تک نویسنده تدوین شده است. لیکن، انجام تمامی بخش 
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