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 يعال شزآمو زمراك و ها دانشگاه يافتگي توسعه
 ها دانشگاه برترين انتخاب در كه است شده تعريف

. گيرد مي قرار توجه مورد جهاني يها يبند رتبه در
 وضعيت از جامع بررسي و ها شاخص اين به توجه

 تواند مي جهان برتر و دولتيي غيرها دانشگاه
 كيفي و يكم گسترش براي را مناسبي يالگوها
 ،اساس اين بر؛ آورد فراهم ايران در عالي آموزش
 ييرهايمتغ و عوامل چه كه است نيا لياص سؤال
 جهان در دولتي يها دانشگاهاز  برخي برتري باعث

 يها دانشگاه بندي رتبه در برتر هاي رتبه كسب و
كه  رسد مي نظر به رابطه اين در شود؟ مي غيردولتي
 و پژوهشي هاي بودجه مديريت، نوع نظير عواملي

 و اعتبار و علمي هيئت اعضاي اعتبار دانشگاهي،
 از ها دانشگاه اين علمي نشريات باالي جايگاه

 يها دانشگاه از برخي برتري عوامل ترين مهم
 اين مطالعات و بررسي. هستند جهان در غيردولتي
 يها روش و مديريتة نحو كه دهد مي نشان نوشتار
 از غيردولتي برتر يها دانشگاه در بودجه تأمين
 حسوبم آنها كيفي سطح افزايش عوامل ترين مهم
  . شود مي
  

Abstract: There are many scientific 
indices for determining the degree of 
the development of universities and 
higher education institutions that are 
considered for selecting the top 
universities in the world academic 
rankings. In this regard, the main 
question is  which factors or variables 
are responsible for the superiority of 
some public universities in the world 
and obtaining higher scores in the 
rankings of private universities. The 
factors such as style of management, 
research and academic budgets, 
qualifications of faculty members, and 
high status of their scientific journals 
are the most determining ones for the 
superiority of some world private 
universities. Studies carried out by this 
article show that the management style 
of the top private universities based on 
transferring responsibility to the private 
sector and academic institutions as well 
as the methods of funding in these 
universities are among the most 
important factors for enhancing the 
quality and competitiveness of these 
universities.  
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  مقدمه
 و معيارها بررسي دارد، قرار پژوهان دانش از بسياري توجه مورد كه مسائلي جمله از

 جهان عالي آموزش مراكز پژوهشي و علمي يارتقا باعث كه است ييها شاخص
 براي كه نمايد فراهم را امكان اين تواند مي ها شاخص اين بررسي ،واقع در .شود مي

 در .شود پيموده بايد مسيري چه پژوهشي و آموزشي مناسب جايگاه به يافتن دست
 را شاخص .باشد ثرؤم تواند مي ها شاخص و معيارها از برخي بررسي رابطه اين
 بيان ها كميت قالب در را كيفي خصوصيات كه اصولي و ها مالك از استفاده با توان مي
 علمي ايه شاخص .كرد تعريف ،نمايد مي ارزشيابي و بررسي قابل را آنها و كند مي

 از برخي كه شده تعريف يعال شزآمو زمراك و ها دانشگاه يافتگي توسعه براي متعددي
 هاي رشته تنوع تحصيلي، مقاطع مصوب، هاي رشته تعداد :از است عبارت آنها

 و ها كتابخانه تعداد تخصصي، هاي آزمايشگاه تعداد شده، چاپ يها كتاب تخصصي،
 تعداد كتابخانه، در مرجع هاي كتاب و نشريات كتب، تعداد رساني، اطالع مراكز

 رسد مي نظر به .... و علمي ئتيه اعتبار و گانتموخآ شدان كيفيت تخصصي، نشريات
 توجه با كه شود مي مطرح مؤسسات و مراكز سوي از متعددي معيارهاي ،رابطه اين در
   .دارند را خود معايب و محاسن نظر، مورد يها هدف به

 برتر غيردولتي يها دانشگاه يها تيفعال قالب در كه رسد مي نظر به ،حال اين با
 علمي هاي شاخص ،ساختي هاي شاخص شامل ها شاخص از برخي توان يم جهان

 مورد را مالي يها شاخص و تخصصي -علمي هاي نشريه وجود ،علمي ئتيه اعضاي
 يها يبند دسته در متعددي يها شاخص كه داشت توجه بايد البته ؛داد قرار توجه

 مؤسسات و ها دانشگاه از بسياري تأييد مورد آنها از برخي كه شوند مي ارائه گوناگون
 طرف از ؛شد خواهد پرداخته آنها از برخي به نوشتار اين در و دارند قرار آموزشي

 را جهان برتر يها دانشگاه كه كشورهايي در آموزشي نظام كه داشت توجه بايد ديگر
 را كشورها اين در ملي همبستگي و هويت كه است اي گونه به اند داده جاي خود در
 در بارزي ةنمون ها دانشگاه اين در ملي فرهنگي هاي مؤلفه بر تأكيد .كند يم تقويت نيز
 برخوردار برتري موقعيت از ها دانشگاه اين كه آنجايي از .شود مي محسوب رابطه اين
 به است توانسته ،انجامد مي آنها ملي هويت تقويت به كه عناصري بر تأكيد ،اند شده

  .شود منجر جهان كشورهاي ديگر رد آنها فرهنگي و ملي عناصر جذابيت
 با رابطه در ديگر كشورهاي مقابل در ايران وضعيت به تا است الزم همچنين

 آمده نوشتار اين عنوان در كه طور همان البته ؛كرد توجه عالى آموزش نظام وضعيت
 بودن غيردولتي و دولتي ،جهان كشورهاي عالي آموزش نظام در محوري نكته ،است



  
  
 

143  ...  دولتي در جهاني برتر غيرهادانشگاهجايگاه علمي و تحقيقاتي
 

 كشور در ،مثال براي .دارد ايران در مطرح تعاريف با متفاوت تعريفي ضاًبع كه آنهاست
 مؤسسات يا دولتى بخش در تحصيل طريق دو از عالى آموزش به يافتن ستد ،كانادا
 و اداره متمركزغير نظام با آموزش ،كشور اين در اما ؛است پذير امكان خصوصى بخش
 در تغيير و نوآورى اعمال به قادر ،ايالت يا ناحيه هر كه طورى هب ؛شود مى هدايت
 بخش آموزش بخش مالى تيمسئول .باشد  مردم نيازهاى مبناى بر خود آموزشى نظام

 ١٦ متوسط طور به آموزشى هزينه .است ايالتى دولت عهده به ايالت ره در دولتى
 تخصيص .دهد مى تشكيل كشور اين در را عمومى خدمات هاى هزينه كل از درصد
 دولت از انتقالى يها پرداخت راه دو از نيز دولتى بخش عالى آموزش به ىدولت بودجه
 كه گيرد مى صورت محلى يها دولت مستقيم مشاركت و  ايالتى يها دولت به فدرال

 دانشجويان از شهريه دريافت .دهد مى تشكيل را دولتى هاي دانشگاه بودجه درصد ٧٥
 را آنها بودجه مانده باقي درصد ٢٥ دحدو ،منابع ساير و بالعوض يها كمك و هدايا و

  .شود مي شامل
  

  تحقيق اهداف
 در كه جهان برتر و دولتيغير يها دانشگاه وضعيت از جامع بررسي انجام
 گسترش براي را مناسبي يالگوها تواند مي دارند بااليي جايگاه جهاني يها يبند رتبه
 اهداف ،پژوهش اين در ،رو اين از ؛آورد فراهم ايران در عالي آموزش كيفي و كمي
  :شود مي دنبال زير

 ؛ها دانشگاه يها تيفعال ارزيابي معيارهاي بررسي •
 ؛جهان دولتيغير يها دانشگاه تحقيقاتي -علمي وضعيت بررسي •
 ؛عالي آموزش المللي بين استانداردهاي بررسي •
  .دولتيغير يها دانشگاه يها تيفعال و عالي آموزش وضعيت بررسي •
  

  تحقيق يهفرض و اصلي پرسش
 از برخي برتري باعث ييرهايمتغ و عوامل چه كه است اين نوشتار اين اصلي سؤال

 يها دانشگاه بندي رتبه در برتر هاي رتبه كسب و جهان در دولتي يها دانشگاه
 نوع نظير عواملي كه دارد مي بيان مطرح ةفرضي ،رابطه اين در شود؟ مي غيردولتي
 و اعتبار و علمي هيئت اعضاي اعتبار شگاهي،دان و پژوهشي هاي بودجه مديريت،
 از برخي برتري عوامل ترين مهم از ها دانشگاه اين علمي نشريات باالي جايگاه
  .هستند جهان در غيردولتي يها دانشگاه
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 بندي رتبه معيارهاي و ها شاخص بررسي ضمن تا شود مي تالش نوشتار اين در
 ضروري همچنين .شود بررسي نيز يرانا در عالي آموزش وضعيت جهان، هاي دانشگاه
 غيردولتي برتر دانشگاه چهار خصوصيات و ها ويژگي به تر ملموس بيان براي تا است
 اند داده اختصاص خود به را برتر هاي رتبه جهاني گوناگون يها يبند رتبه در كه جهان
  .شود پرداخته نيز

  
  شناسي روش

زيرا بيشتر به بررسي و . في استروش مورد استفاده در اين پژوهش از نوع توصي
اين امر . مطالعه وضع موجود متغيرها پرداخته شده و تغييري در آنها ايجاد نشده است

  .ها نيز مدنظر قرار گرفته است در تحليل داده
  
  نظري مباني

 الكترونيك، انقالب ارتباطات، ةتوسع اطالعات، گسترش ةزمين در شگرف تحوالت
 جوامع فرهنگي، نياديبن تغييرات و ثروت، و قدرت ياه نظام در مفهومي تحوالت
 .است داده قرار يكم و بيست قرن در عميقي يها يدگرگون معرض در را انساني
 ةطبق رشد با همراه متوسطه، و ابتدايي همگاني آموزش گسترش ،جمعيت افزايش
 .است هافزود تزايدي به رو نرخ با دانشگاه به ورود براي تقاضا فراواني بر متوسط،
 را جامعه رساني، اطالع و ارتباطات هاي زمينه در  وريافنّ روزافزون گسترش خصوصاً

 از مؤثرتري نقش ايفاي شرايط، اين در .است ساخته روبرو جديدي نيازهاي با
 به اقتصاد گرايش ديگر، سوي از .رود مي انتظار نيازها نيا به پاسخگويي براي دانشگاه
 سبب ،ارتباطات گسترش و ساالري مردم عيني و ذهني هاي زمينه رشد و  شدن جهاني
 و بيايد بيرون دولتي تيومميق از روز به روز ناخواه، خواه نيز، دانشگاه كه است شده
 جاي به است ناگزير كه رو آن از آورد؛ روي تقاضا و عرضه سيال متغيرهاي و بازار به
 و روال حسب بر كه ثابت و شده تعيين هايي رشته به رسمي آموزشي خدمات ةارائ

 و اي حرفه فني، يها آموزش انديشه در است، شده گذاشته او عهده بر تاريخي سابقه
 جديد تقاضاهاي و امروزي مسائل و كاربردي نيازهاي به پاسخگويي براي موردي،
 آموختگان دانش كه است اين امروز عالي، آموزش ةدغدغ .باشد مدني جامعه نهادهاي

 تا شوند برخوردار اي حرفه يها مهارت و وريافن و »كارآمد دانش« از بتوانند آن
  .آورند پديد تازه مشاغلي و كنند كارآفريني بتوانند



  
  
 

145  ...  دولتي در جهاني برتر غيرهادانشگاهجايگاه علمي و تحقيقاتي
 

 مباني به نوشتار اين در ولي است، مطرح متعددي نظري يها دگاهيد ،رابطه اين در
 نپيشي نظريات بنايي زير ةفلسف كه انگراي عينيت .است شده توجه گرايي ساخت نظري

 ماهيت و ندنك يم تصور ذهن از خارج را حقيقت و دانش ،روند مي شمار به يادگيري
 از مستقل كه را دانشي و واقعيت وجود ،انيگرا ساخت اما ؛دانند يم عيني را آن

 نسبت يامعن از مستقل دانشي كه كنند يم حمايت انديشه اين از و رد باشد، يادگيرنده
 يادگيرنده سوي از دانش .ندارد وجود ،سازند يم دگانيادگيرن كه تجربه، به شده داده
 يادگيرنده، معتقدند انيگرا ساخت ،چارچوب اين در .شود يم ساخته يادگيرندگان يا

 راه كشف و جوو جست موجود، مسئله شرايط با كردن نرم پنجه و دست با تنها
 كه است )يگرد كودكان و معلم با ارتباط در بلكه ديگران، از جدا نه( خودش يها حل
 تعليم اجتماعي و شناختي روان هاي جنبه اساساً كه بود معتقد ديويي جان .رديگ يم ياد
 ترجيح يا دو اين بين وسط حد تربيت و ليمتع و است وابسته يكديگر به تربيت و

 بر فرد كردن قدرتمند علت به را تربيت و تعليم وجود او .نيست ديگري بر يكي
 به كه است اجتماعي مدرسه بود، معتقد وي .دانست يم اجتماعي يها تيموقع

 ديويي، نظر از .بسازند اجتماعي صورت به را خود دانش تا كند يم كمك فراگيرندگان
 و است يادگيري تجارب ساختن ،شان يفرهنگ ميراث از فراگيرندگان آگاهي راه تنها
 فراهم را افراد مساعي تشريك امكان يادگيري، براي واسط اي هوسيل عنوان به زبان

 فرهنگي – اجتماعي بعد و )ذهني( فردي بعد كردن لحاظ براي او تالش .آورد يم
 ،وي نظر از .شود يم آشكار محيط، و زنده موجود ةرابط ةانديش در دانش ساخت
 چنين،هم .است اي همداخل فرآيند نوعي بلكه نيست، بازنمايي و تثبيت فرآيند ،دانستن
 آن در عمل همواره بلكه نيست، معطوف مستقل يخارج واقعيت يك به دانش

 وسيله به كه واقعيتي و ندارد وجود تجربه بدون واقعيتي ديويي، نظر از .دارد مشاركت
 جديد واقعيتي )دانستن عمل مانند( عملي هر .نيست موجود نشود، متأثر تجربه

 ،آن رد كه شود يم پيدا ييها تيموقع در فقط دانش ديويي، نظر از .نديآفر يم
   .)2005 ،1شارما( دكنن مي برداشت دار معني تجارب از را آن يادگيرندگان

 محسوب گرايي ساخت جنبش اساس نظراتش كه انديشمنداني از ديگر يكي
 از افراد، ذهن در معني كه است فرض اين بر وي ظراتن .است پياژه ژان شود، مي

 كه ييامعن و ،شود يم ساخته دانش انطباق و جذب فرآيند بر تمركز با اكتشاف طريق
 فرآيند نوعي يادگيري همچنين .نيست فرد خود تفسير از جدا چيزي شود، مي دريافت

                                                                                                                                      
1. Sharma 
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 چارچوب در نابراين،ب ؛باشد دانش اكتساب كهاين جاي به ت،اس دانش ساخت فعال
 از .است كردن كشف فهميدن، و ،است اكتشاف يادگيري، ةشالود و اساس وي، ةينظر

 آموزان دانش ،آن موجب به كه است فعال فرآيند نوعي يادگيري نيز برونر ديدگاه
 انتخاب را اطالعات آموزان دانش .سازند يم كنوني مفاهيم بر مبتني را جديد مفاهيم

 ذهني يها ساخت با جديد تجارب ادغام قصد به و سازند يم را ها هيفرض ،كنند يم
 براي را سازماني و معني كه است شناختي يها ساخت .دكنن مي گيري تصميم موجود،
 شده داده اطالعات مرز از را پا تا دهد يم امكان يادگيرنده به و كند يم فراهم تجارب
 به آموز دانش بترغي طريق از يادگيرنده استقالل پرورش برونر، براي .بگذارد فراتر
 .دارد قرار مدآكار و بخشاثر آموزش قلب در خودش، دلخواه جديد اصول كشف
 كه طوري به ؛شود دهي سازمان مارپيچي شكل به بايد درسي ةبرنام اين، بر عالوه
 .دبسازن اند، گرفته فرا قبالً كه چهآن روي را جديد دانش بتوانند زانآمو دانش

 توسط كه است اجتماعي ةساز يك عنوان به يادگيري مفهوم حامي نيز ويگوتسكي
 اعتقاد به .شود يم پذير كانام اجتماعي تعامل طريق از و زبان اي هنشان نظام

 ميان اهآن هاي ريشه و هستند گروهي اول ةوهل در ذهني عالي كاركردهاي ويگوتسكي،
 كه شود مي كشانده فردي سطح به شدن، مكانيزه با بعد كاركردها اين .است افراد

 ؛پذيرد مي صورت يادگيري ةنتيج در و گيرد مي انجام فرد ذهني هايفرآيند توسط
 رخ معنادار يها بافت درون و است اي زمينه ذاتاً دانش ويگوتسكي، نظر در بنابراين،

 .شود يم واسطه زبان، ويژهب ها، انهنش و ابزارها طريق از فرد شناختي رشد .دهد يم
 اشتراك به ديگران، با تعامل طريق از فردي، يها ارزش و ها نگرش و ها شهياند دانش،
 فرآيند طريق از بعد و است فردي يانم ابتدا در شناخت .است شده گذاشته
 از يكي گرايي ساخت نظريه واقع در .)2005 شارما،( شود يم فردي سازي دروني

 بر ويژهب آن انديشمندان كه شود مي حسوبم يادگيري هاي نظريه اثرگذارترين
 ساخت بر گرايي ساخت ،ديگر طرف از .دارند تأكيد آموزش در كاربردي هاي جنبه
   .دارد توجه نيز او فعاليت و دگيرندهيا توسط دانش

  
  دانشگاهي بندي رتبه يها شاخص

 مطرح متعددي يها شاخص و معيارها ،جهان برتر يها دانشگاه بررسي با ارتباط در
 اين در .گيرند مي نظر در را آنها از برخي بندي رتبه ةزمين در فعال نهادهاي كه شود مي

  :شود مي داختهپر توجه مورد و عمده شاخص چهار به بخش
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 و ترين عمده توان مي ها شاخص اين كمك به :ساختي هاي شاخص .الف
 بررسي و مطالعه را يعال آموزش نظام ساختاري و سازماني يها يژگيو ترين اصيل
 دارد كاربرد ها دانشگاه از كي هر مورد در كه هايي شاخص ترين اساسي از برخي .كرد
   :است زير شرح به

 وقت، تمام اعضاي كل شامل علمي ئتيه اعضاي به وياندانشج كل نسبت -۱
 .كي هر تفكيك به سيالتدر حق و وقت نيمه
 نسبت اين رشته هر در متخصص علمي ئتيه اعضاي به دانشجويان نسبت -٢
 محاسبه سيالتدر حق و وقت نيمه وقت، تمام علمي ئتيه اعضاي حسب بر تواند مي
 .شود
 و كارداني مقاطع در دانشجويان كل به يتحصيل مقطع هر دانشجويان نسبت -٣

 .تكميلي تحصيالت و كارشناسي
 شامل تحصيلي ةعمد يها گروه در علمي ئتيه اعضاي به دانشجويان نسبت -٤
 و دامپزشكي كشاوزي، هنر، پايه، علوم مهندسي، و فني اجتماعي، و انساني علوم

 .پزشكي
 .مؤسسه هر علمي ئتيه ياعضا به علمي ئتيهغير كاركنان نسبت -٥
 .مؤسسه هر علمي ئتيهغير كاركنان به دانشجويان نسبت -٦
 .كاركنان كل به علمي ئتيغيره آموزشي كاركنان نسبت -٧
 .كاركنان كل به روزمزد و قراردادي پيمان، رسمي، كاركنان نسبت -٨
 دانشجويان به پسر دانشجويان نسبت شامل جنس تفكيك به دانشجويان توزيع -٩
  .)60 :1372 ،نسب حسيني( آموزشي مؤسسه هر در دختر
 
 ياعضا پژوهشي و آموزشي يها تيفعال :علمي ئتيه علمي هاي شاخص .ب

 به ها دانشگاه ييكارا و ارزشيابي در مهمي معيار آنان، تخصص و تبحر و علمي ئتيه
 ككم به توان مي را ها دانشگاه پژوهشي و علمي آموزشي، كيفيت .رود مي شمار
 رفاهي -علمي هاي شاخص اين از برخي به زير در .كرد بررسي لفمخت يها مالك
 :شود مي اشاره
 كل تعداد به مؤسسه علمي ئتيه اعضاي شده چاپ مقاالت تعداد نسبت .١

 .سال در مؤسسه علمي ئتيه اعضاي
 .سال در مؤسسه علمي ئتيه اعضاي كل تعداد به شده چاپ علمي كتب نسبت .٢
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 ئتيه اعضاي كل تعداد به علمي يها شيهما در شده ارائه مقاالت نسبت .٣
 .سال در مؤسسه علمي
 علمي ئتيه اعضاي كل تعداد به مؤسسه در مطالعاتي يها فرصت تعداد نسبت .٤

 .سال در مؤسسه
 ئتيه اعضاي كل تعداد به مؤسسه علمي ئتيه تحقيقاتي يها طرح نسبت .٥
 .سال در مؤسسه علمي
 تعداد به )استاد و دانشيار استاديار، مربي،( يدانشگاه مراتب از كي هر نسبت .6
 .مؤسسه علمي ئتيه اعضاي كل

 .مربوط سال خالل در علمي ئتيه اعضاي مدت كوتاه سفرهاي نسبت .7
 عوامل به مربوط آموزشي هاي دوره در كه علمي ئتيه اعضاي تعداد نسبت .8
 علمي ئتيه اعضاي كل به اند كرده شركت يادگيري و آموزشي كيفيت در مؤثر

 .مؤسسه
 .مؤسسه اعضاي كل به مؤسسه در التدريسي حق علمي ئتيه اعضاي نسبت .9
 به كنند مي تدريس تكميلي تحصيالت مقطع در كه علمي ئتيه اعضاي نسبت .١0

 .استادان و دانشياران استادياران، كل
 كل به دارند مؤسسه از خارج در التدريس حق كه علمي ئتيه اعضاي نسبت .١1
 .علمي ئتيه ياعضا
 .مؤسسه علمي ئتيه اعضاي كل به مدعو علمي ئتيه اعضاي نسبت .١2
 دارند نيمسال هر در مؤسسه علمي ئتيه اعضاي كه واحدهايي تعداد متوسط .١3

  .)۶۶-۶۵ :1372 ،نسب حسيني(
  
 در توجه مورد هاي شاخص از ديگر يكي :تخصصي-علمي هاي نشريه وجود .ج
 يك در .است تخصصي -ميعل هاي نشريه وجود ر،برت هاي دانشگاه شدن مطرح
-علمي و پژوهشي -علمي نوع دو به توان يم را علمي هاي نشريه ،كلي بندي تقسيم

 قالب در علمي توليدات توان مي تر جامع نگاه يك در واقع در .نمود تقسيم ترويجي
 در ساسيا عنصري عنوان به انتشارات .داد قرار توجه مورد را دانشگاه يك انتشارات

 كشورها و علمي مختلف اجتماعات بين  مقايسه مبناي تواند مي كه است يسنج علم
 .است نمؤلفا از تعدادي گروهي هاي تالش رتبلو ،علمي انتشارات اكثر امروزه .باشد
 در حضور( بعدي هاي نوشته و مقاالت در تأثير يمبنا بر علمي ةمقال يك ارزش اكنون

  .شود مي تعيين )آنها مأخذ همجموع
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 داوري، مانند ؛گيرد مي صورت مختلف هاي روش و مقاصد با كيفي ارزيابي
 و علمي مراكز محققان، عملكرد بررسي تحقيقاتي، هاي طرح بررسي مقاالت، پذيرش
 كيفيت سنجش منظور به گاه ....و تسهيالت و بودجه تخصيص ةنحو ها، دانشگاه
 انجام مشخص شناسي روش با هايي پژوهش علمي، هاي حوزه پژوهشي مقاالت

 كيفيت ارزشيابي آنها اصلي مسئوليت كه دارند وجود هم نهادهايي و شود مي
 بررسي ملي ةبرنام ،انگلستان در 1تحقيقات ارزيابي فعاليت ،مثال براي ؛هاست پژوهش

 در شده انجام هاي پژوهش برنامه، اين و هاست پژوهش كيفيت افزايش براي اوليه
 چهار در را كي هر كيفيت و بررسي را عالي آموزش و هيدانشگا مختلف سطوح
 پيشرو كيفيتي واجد علمي توان و اهميت نظر از آن باالترين كه كند مي ارزيابي سطح
 و عالي آموزش مراكز بندي درجه براي نهاد اين هاي يافته از .است جهان سطح در

   .)9 :1386 ،خسروي( شود مي استفاده آنها به بودجه اختصاص
  
 بحث ،برتر يها دانشگاه انتخاب هاي شاخصه از ديگر يكي :مالي يها شاخص .د
 اين ،واقع در .ستها دانشگاه در تحقيقات به يافته اختصاص اعتبار و بودجه تأمين

 محسوب غيردولتي و دولتي يها دانشگاه تفكيك مهم معيارهاي از يكي ،شاخص
 يها كمك طريق از را خود هاي ينههز ةعمد بخش معموالً دولتي يها دانشگاه .شود مي

 بر ،بودجه تأمين در معموالً غيردولتي يها دانشگاه كه حالي در ،كنند مي تأمين دولتي
  .هستند متكي تحقيقاتي يها پروژه انجام و ها شهريه اخذ

  
  جهان برتر غيردولتي دانشگاه ٤ موردي مطالعه

 در غيردولتي برتر گاهدانش ٤ پژوهشي و علمي معيارهاي بررسي به ،بخش اين در
 برترين ميالدي ٢٠١٠ سال در جهان يها يبند رتبه در كه شود مي پرداخته جهان
 و پرينستون استنفورد، هاروراد، يها دانشگاه .اند داده اختصاص خود به را ها گاهيجا

 اين .دنشو مي محسوب جهاني يها يبند رتبه در ها دانشگاه ترين مهم جمله از هاپكينز
 جهان سياسي و اقتصادي يها ستميس در زيادي نفوذ و اعتبار از ها دانشگاه

 اين در ها شاخص از برخي به اجمال به بخش اين در ،رو اين از ؛برخوردارند
  :شود مي پرداخته آنها برتري علت و ها دانشگاه

  
                                                                                                                                      
1. Research Assessment Exercise 
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  1هاروارد دانشگاه
 در كمبريج رد ميالدي ١٦٣٦ سال در ،است دولتيغير دانشگاه يك كه هاروارد دانشگاه
 اينكه از پس ميالدي ١٦٣٩ سال در دانشگاه اين .شد تأسيس آمريكا ماساچوست ايالت
 كه ،را خود ثروت از نيمي و خود شخصي كتابخانه از كتاب ٤٠٠ از بيش هاروارد جان

 شعار« با وي افتخار به ،كرد اهدا دانشگاه اين به مرگ هنگام در بود، پوند ٧٧٩ معادل
 در هاروارد ةتاريخچ .شد نامگذاري هاروارد دانشگاه عنوان به »درستي و صداقت
 نخستين .)2010 ،2هاروارد دانشگاه ةتاريخچ( شود مي آغاز 1640 سال از حقيقت
 كه دانشگاه اين .3شد برگزار 1642 سال در هاروارد دانشگاه آموختگان دانش جشن
 ١٠ داراي ،شود مي محسوب آمريكا در تكميلي تحصيالت آموزشي  همؤسس اولين

 از يكي در كه بندي رتبه يك طي دانشگاه اين .است تحصيلي  رشته ١٦٠ و دانشكده
 انتخاب جهان دانشگاه بهترين عنوان به ساله هر ،دشو مي انجام چين يها ژورنال

 باالترين هميشه هاروارد دانشگاه .دهد مي اختصاص خود به را اول رتبه و شود مي
 مالي هاي سسهؤم قدرتمندترين از يكي و داشته جهان سطح در را ها دانشگاه هاي رتبه

  .)2010 ،4چين هاي دانشگاه هاي بندي رتبه در هاروارد( است غيرانتفاعي
 با كامل همبستگي و ارتباط در آن آموختگان دانش و هاروارد دانشگاه امروزه
 ،هاورجمه رئيس حصيلت .دندار قرار جهان حتي و آمريكا مردم فكري هاي پيشرفت
 نظامي فرماندهان و مجلس نمايندگان سناتورها، وزرا، آمريكا، عالي هاي دادگاه قضات

 فعاالن و دانشمندان پوليتزر، و نوبل جوايز برندگان حضور سابقه و سو يك از
 براي تنها نه را ها دانشگاه اين كننده خيره يها تيجذاب ،ديگر سوي از موفق اقتصادي

 آخرين در كه هاروارد دانشگاه .زنند يم رقم جهان مردم ديگر براي بلكه ها ييكايآمر
 برنده ٣٩ ،است داده اختصاص خود به را نخست مقام جهان هاي دانشگاه بندي رده

                                                                                                                                      
1. Harvard University 
2. History of Harvard University 

 سرزمين بهما را  ،سالمت بهچون خداوند « :اي نصب شده كه متن آن چنين است در اين دانشگاه لوحه بر سر. 3
زنـدگاني خـود وسـايلي بـرانگيختيم و      هد را سـاختيم و بـراي ادامـ   هاي خـو  هنيوانگلند رسانيد، به ياري او خان

امـا  . و به تشكيل يك دولت غيرنظـامي همـت گماشـتيم    افكنديم پيهاي مناسبي براي پرستش پروردگار  مكان
كرديم، آموزش و پرورش بود  پرورانديم و در پي تحقق آن روزشماري مي آرزوي بزرگي را كه در قلب خود مي

جاي ماند و كشيشـان مـا در   ه سوادي در كليساها ب خواستيم كه ديو بي ما نمي. دانه در پي داشتكه سعادت جاو
 » .برند سر بهتاريكي ناداني 

4. Harvard tops chinese university rankings 



  
  
 

151  ...  دولتي در جهاني برتر غيرهادانشگاهجايگاه علمي و تحقيقاتي
 

 عالي دادگاه قاضي ١٩ جمهور، رئيس دو پوليتزر، ادبي ةجايز ةبرند ٣٢ نوبل، ةجايز
 و دارد افتخاراتش ةدپرون در را نمايندگان مجلس عضو ٤٩ و سناتور ٥٠ ريكا،آم

 شده تبديل آمريكايي آموزان دانش دانشگاهي يها انتخاب ترين مهم از يكي به امروزه
 يعني هاروارد كالج جويدانش ٧0٠ و هزار شش به استاد ٤٠٠ و هزار دو تدريس .است

 اين قوي بسيار اي كتابخانه سيستم و دانشجو دو ازاي به استاد يك هر عبارتي به
 ،رسانده علمي ةكتابخان اولين و جهان كتابخانه چهارمين رده در را آن كه ،دانشگاه
 تحقيقات دفتر( ستها دانشگاه ديگر با مقايسه در هاروارد يها تيقابل بر گواهي

  .)2010 ،1المللي بين
 دانشگاه ثروتمندترين دالر، ميليارد ٩/٢٥ معادل اي سرمايه با هاروارد دانشگاه بنياد
 شامل دالر ميليارد ٣ با برابر هاروارد درآمدي منابع ميالدي 2008 سال در .است جهان
 مراكز كمك درصد ١٧ دانشجويي، هاي شهريه صددر ٢١ اعطايي، درآمدهاي درصد ٣8

 ها هزينه .است بوده ديگر منابع درصد ٢٠ و غيردولتي مراكز طريق از درصد ٤ دولتي،
 درصد ١٩ آموزشي، هاي هزينه ددرص ٢٦ شامل كه است دالر ميليارد ٣ با برابر نيز

 ١٢ جانبي، خدمات درصد ١٢ نهادي، هاي حمايت درصد ١٨ تحقيقات، هاي هزينه
 خدمات درصد ٣ و بورسيه درصد ٣ كتابخانه، درصد ٦ دانشگاهي، هاي حمايت درصد

  .شود مي دانشجويي
 ٦٠٠ و هزار ١٣ كه هستند نفر هزار ٢٠ حدود دانشگاه اين دانشجويان كل تعداد

 ٧٠٠ و هزار شش حدود و تكميلي تحصيالت طعامق دانشجويان را تعداد اين از فرن
 از بيش تعداد از ٢٧٠٠٠٠ حدود .دهند يم تشكيل هاروارد كالج دانشجويان نيز را نفر

 و متحده اياالت از ،هستند حيات قيد در كه دانشگاه اين ليالتحص فارغ ٣٢٠٠٠٠
 ةهزين( كارشناسي ةدور ةهزين .هستند هانج كشور ١٩١ از نيز نفر ٥٠٠٠٠ به نزديك
 شامل كلي ةهزين و دالر ٦٩٦/٣٣ ،ميالدي ٢٠٠٩-٢٠١٠ مالي سال براي )آموزش
 دانشگاه اين .است بوده آمريكا دالر ٨٦٨/٤٨ نيز دانشجويي هاي هزينه ساير و خوابگاه

 ١٠٠٠٠ از بيش و )پروفسور( تمام استاد 997 علمي، ئتيه عضو ٢١٠٠ حدود در
 ،2نگاه يك در هاروارد( دارد وابسته آموزشي يها مارستانيب در علمي )شغل( عيتموق

2010(.  

                                                                                                                                      
1. Office of Institutional Research 
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 منتشر دانشگاه اين سوي از كه ،»هاروارد كار و كسب بر مروري ةمجل« همچنين
 سسهؤم ،نيا بر عالوه است، مديريت ةزمين در مجالت معتبرترين از يكي ،دشو يم

 در شده منتشر و جهاني معتبر مقاالت انيم از ،ميالدي ٢٠٠٧ سال در 1علم بان ديده
 است كرده بررسي و ارزيابي مختلف هاي حوزه در ميالدي ٢٠٠١-٢٠٠٥ يها سال انيم

 ٨ در آمريكا برتر دانشگاه ١٠ ميان در حضور با هاروارد دانشگاه ،اساس اين بر كه
 نگاه( است هداد اختصاص خود به را رتبه باالترين ميانگين طور به بررسي مورد رشته
  .)2007 ،2كريستفر :به كنيد

  
  3هاپكينز جان دانشگاه

 ةدانشكد افتتاح تا ،ميالدي 1876 سال در هاپكينز جان بيمارستان كار به آغاز زمان از
 -بيمار از مراقبت و تدريس - تركيبي پژوهش مفهوم آن، از پس سال چهار پزشكي
 و ملي ةتجرب يك گيري شكل به ،است اولين خود نوع در كه نمونه، اين .شد پديدار

 آزادت حقيقت« شعار با )تركيبي پژوهش كار در( اكتشاف و برتري براي يالملل نيب
 ةتوسع بلكه نبود، دانشجويان دانش بهبود تنها دانشگاه هدف .شد منجر 4»كرد خواهد
 ةجمل از هم پژوهشي مالي كمك ارائه و اكتشاف طريق از عمومي طور به بشر دانش
   .)2010 ،5نگاه يك در هاپكينز جان( بود اهداف

 -كنند يم كامل را همديگر چگونه اينكه و – پژوهش و يادگيري بر دانشگاه تأكيد
 نام از هاپكينز جان دانشگاه امروزه، .كرد دگرگوني دچار را آمريكا عالي آموزش نظام
 پزشكي يها تيفعال كليه به تا برد يم سود »هاپكينز جان پزشكي ةدانشكد« آوازه پر

 دانشمندان و پزشكان دالري، ميليارد ٥ مالي گردش با نظام اين .بخشد اعتبار خود
 يكپارچه ،بهداشتي تجهيزات و سالمت نمتخصصا با را هاپكينز جان پزشكي هدانشكد

 در فعاليت آغاز تنها ،هاپكينز جان ةدانشكد به پيوستن بسياري، براي .كند يم متحد و
 در ،پشتيباني به نياز و آموختن يها فرصت و است پزشكي فهحر و آكادميك پژوهش
 آزمايشگاه، در چه .ابدي ينم پايان ،كنند يم شروع را دانشكده كار دانشجويان كه جايي

 كه كند يم ايجاب پژوهان دانش فشرده كاري ةبرنام دانشجويي، هاي حلقه در يا كلينيك
 ؛باشد پژوهان دانش دسترس در ازني موقع در ،هستند هاآن جويو جست در كه منابعي
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 برنامه و اي حرفه ةتوسع و انساني منابع هاي اداره سايت، وب طريق از خاطر، اين به
 اند داده پيشنهاد كه را هايي پشتيباني تمام كنند يم تالش دانشكده، و كارمندان به كمك
 خود ةخان از جسورانه شكلي به دانشگاه امروزه، .دهند قرار دانشجويان دسترسي آماده
 سنگاپور و ايتاليا چين، جمله از جهان سراسر در ديگري كشورهاي به بالتيمور در

 و بيمار از نگهداري آموزش، در همچنان هاپكينز جان .است كرده پيدا گسترش
  .)2007 ،1هاپكينز در پذيرش( است پيشرو جهان در اكتشاف

 نظام و دانشگاه :است مه از جدا بخش دو داراي واقع در هاپكينز جان دانشگاه
 دانشگاه اين .است گرفته شكل 1986 سال در كه هاپكينز جان سالمت و بهداشت
 خالص درآمد دالر ميليارد 3 از بيش ،2005 مالي سال در تنها خود دوم بخش با همراه
 .دارد خود استخدام در را پزشك هزار 5 جمله از نفر هزار 27 از بيش و است داشته
 يك براي و دارد عضو نفر 65 تا 18 بين كه امناست هيئت يك ارايد دانشگاه اين
 جدا سالمت و بهداشت نظام و دانشگاه امناي هيئت .شوند مي انتخاب ساله شش دوره
 تحصيل به مشغول دانشجو 18000 از بيش هاپكينز جان دانشگاه در .هستند يكديگر از
 ،2بريت( باشند يم نفر 3100 بر غبال دانشگاه اين علمي هيئت اعضاي تعداد و باشند يم

2010(.  
 ميان تحقيقات .است هاپكينز جان پزشكي دانشكده اي پايه اصول از يكي ،پژوهش

 علم تاريخ به مربوط امور فقط ،هاپكينز جان دانشگاه در پيشگام و نوآورانه اي، رشته
 انج دانشگاه( مشهور پزشكي آموزش نظام از هم حياتي يها تيحما بلكه نيستند،
 بسيار طيف .است بيمار از مراقبت همتاي بي نظام هم و جهان سطح در )هاپكينز
 ها پژوهش ةگستر انتقالي، تا كلينيكي يها تيفعال از ها موضوع از يتأمل قابل و گسترده

 ،كند يم فراهم ترتيبات و ها مولكول از بنيادي درك اي پايه پژوهش .برند يم پيش به را
 فرآيند شناسايي ريدرگ ،ماريب ةمعالج براي عملي راهكار گونه چيه پيشنهاد بدون كه

 در سلولي ارتباطات در توقف علت تا شود يم ژنتيكي تحوالت و تغيير و سلولي
 .كند آشكار را -مارفان سندروم مثال براي –ها اختالل و ها يماريب تمام با رابطه

 دربارة پژوهش ،سسهؤم و بخش ٢٤ از هاپكينز جان دانشگاه عمومي يها پژوهش
 سسهؤم و بخش ٣ از ژن بيولوژي درباره پژوهش و سسهؤم و بخش ٩ از سرطان
   .)2010 ،3هاپكينز جان دانشگاه مورد در( است شده تشكيل
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 1استنفورد دانشگاه
 كشور در كاليفرنيا ايالت سانفرانسيسكو شهر نزديكي در استنفورد در استنفورد دانشگاه
 بزرگي دار سرمايه دست به ميالدي ١٨٩١ سال در دانشگاه اين .است شده واقع آمريكا

 زوج اين .شد ساخته 2»وزد يم آزادي نسيم« شعار با همسرش و استنفورد لنالد نام به
 لنالد .ساختند بود، درگذشته تيفوئيد اثر بر سالگي 16 در كه ،پسرشان ياد به را دانشگاه
 كاليفرنيا ايالت تا داد اختصاص ركا اين براي را خود كشاورزي هاي زمين استنفورد

 مؤسسات بزرگترين از يكي دانشگاه اين امروزه .باشد داشته بزرگي دانشگاهي مركز
 آمريكا هاي دانشگاه ميان در ميالدي ٢٠١٠ سال در دانشگاه اين .آمريكاست تحقيقاتي

 رقيب و است كرده كسب درصد 1/7 با دانشجويان پذيرش ميزان در را دوم رتبه
 اين هاي دانشكده جمله از .است بوده درصد 9/6 پذيرش ميزان با هاروارد گاهدانش

 اشاره مهندسي و پزشكي حقوق، بازرگاني، علوم، هاي دانشكده به توان مي دانشگاه
  .)2010 ،3استنفورد دانشگاه تاريخ( كرد

 يك سوي از كه است ماليات از معاف يها دانشگاه جمله از استنفورد دانشگاه
 به و شود مي انتخاب بار كي سال 5 هر هيئت اين .شود مي اداره نفره 35 منايا هيئت
 رئيس هيئت اين .دارد نظارت آن با مرتبط نهادهاي و دانشگاه يها تيفعال كليه

 تعيين را دانشگاه معاون 9 و است دانشگاه اجرايي مسائل مسئول كه را دانشگاه
 ،لحاظ اين از كه است دالر ميليارد 6,12 بر بالغ دانشگاه اين يها ييدارا .كند مي

 2008 سال در نيز دانشگاه اين مالي ةپشتوان .آمريكاست در علمي بزرگ نهاد سومين
 دانشجو ١٥٠٠٠ به نزديك استنفورد دانشگاه .است بوده دالر ميليارد ۲/۱۷ ،ميالدي

 دانشجو نفر ٨٣٠٠ و تكميلي تحصيالت طعامق در آن از نفر ٦٨٠٠ حدود كه دارد
 در دانشگاه اين النيالتحص فارغ و است جهان سراسر در و آمريكا از ليالتحص فارغ
 را دانشگاه اين دانشجويان كل درصد ٢٦ .هستند كار به مشغول همؤسس ٦٥٠ از بيش
 پوستان سياه را دانشجويان از درصد ٣ .دهند مي تشكيل مردان را درصد ٧٤ و زن

 بومي را درصد ١ و هيسپانيك را درصد ٣ ي،آسياي را درصد ١٥ آفريقايي، -آمريكايي
 در .دهند مي تشكيل نامشخص مليت را درصد ١ و تياقلريغ را درصد ٧٩ آمريكايي،

 از كه بودند نفر ١٤٠٠ حدود در دانشگاه اين علمي شوراي اعضاي ميالدي ٢٠٠٩ سال
 نفر ٢٧٠ حدود و پروفسور همكار نفر ٢٤٠ حدود ،پروفسور نفر ٩٠٠ حدود ،تعداد اين

   .)2010 ،4استنفورد مصاديق( بودند پروفسور دستيار
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 بسياري و است، واقع كاليفرنيا ايالت در سيليكون ةدر ةمنطق در استنفورد دانشگاه
 دانشگاه اين التحصيالن فارغ توسط اطالعات فناوري ةزمين در معتبر هاي شركت از
 هيولت مايكروسيستمز، سان به توان مي ها شركت اين مشهورترين از .اند شده سيسأت

 دانشگاه ،نيا بر عالوه ؛كرد اشاره سيسكو و آرتز الكترونيك گوگل، ياهو، پاكارد،
 و ملي دانشگاه عضو ٨٣ علوم، و ملي دانشگاه عضو ١٣٦ نوبل، جايزه برنده ١٦ داراي

 و ملي مدال كننده دريافت ١٩ علوم، و هنر آمريكايي دانشگاه عضو ٢٤٤ مهندسي،
 ،1تاجناي( است پوليتزر جايزه برنده ٤ و تكنولوژي ملي مدال ةكنند افتدري ٢ علوم،
1996(.   
  

   2پرينستون دانشگاه
 چهارمين دانشگاه اين .ستآمريكا خصوصي هاي دانشگاه از يكي پرينستون دانشگاه

 در آن اصلي فعاليت و بوده آمريكا در تكميلي تحصيالت ةدهند ارائه آموزشي  سسهؤم
 ١٧٤٦ سال در كه پرينستون دانشگاه .است هيپا علوم و مهندسي ساني،ان علوم ةزمين

 پيشرفت او پروردگار قدرت ةساي در« شعار با و پرينستون كالج عنوان با ميالدي
 قديمي دانشگاه چهارمين دانشگاه اين .شد تأسيس آمريكا نيوجرسي در 3»كند مي

 بزرگ استادان ةخان توان يم را پرينستون .آنهاست پرافتخارترين از يكي و آمريكا
 مذهبي و آموزشي هاي سرمايه ،كالج اين .دانست يشتيننا آلبرت همچون فيزيك

 سينيوجر به ميالدي ١٧٥٦ سال در پرينستون .است امريكا ايرلندي -اسكاتلندي
 .دارد وجود زمين هكتار ٥٠٠ در ساختمان ١٨٠ دانشگاه اين در .يافت انتقال آمريكا

 باالترين به دستيابي دنبال به جهان مشهور تحقيقاتي دانشگاه يك نعنوا به پرينستون
   .)2010 ،4پرينستون مورد در( است شناخت و دانش انتقال و كشف در سطح

 آمريكا دولت از كه مالي يها كمك باالي رقم خاطر به ويژهب پرينستون دانشگاه
 اين تا است شده باعث دانشگاه اين درآمدهاي مجموعه .دارد شهرت كند مي دريافت
 اين مالي پشتوانه .گيرد قرار نيز جهان يها دانشگاه ثروتمندترين رديف در دانشگاه
 ٢٠٠٩ سال آمار اساس بر .بود آمريكا دالر ميليارد ۸/۱۵ ،ميالدي 2008 سال در دانشگاه
 2500 حدود ،تعداد اين از كه بودند نفر 7500 حدود دانشگاه اين ياندانشجو ميالدي
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 علمي هيئت اعضاي تعداد .هستند تحصيل به مشغول تكميلي تحصيالت مقطع در نفر
 دانشجويان به اساتيد نسبت كه است نفر ١١٧٢ )وقت پاره و وقت تمام( دانشگاه اين
   .)2010 ،1پرينستون دانشگاه سايت وب( است ٥ به ١

 هاي زمينه ةهم در پيشرو و جهان تحقيقاتي مراكز از يكي پرينستون دانشگاه
 تحقيقاتي مراكز داراي پرينستون دانشگاه .است )سياست تا نانو فناوري از(لميع

 و مجهز هاي آزمايشگاه و مواد علوم ،اعصاب علم مانند ييها نهيزم در پيشرفته
 ،)ديناميك سياالت ژئوفيزيك و پالسما فيزيك آزمايشگاه( چون هايي زمينه در پيشرفته

 از پژوهش ةبودج دالر ميليون 232 حدود در ميالدي ٢٠٠٨-٩ هاي سال در پرينستون
 بعد ميالدي ٢٠٠٩ فوريه در .كرد دريافت ديگر هاي نهاد و بنيادها دولتي، يها سازمان

 از حمايت براي پرينستون دانشگاه به آمريكا مجدد گذاري سرمايه قانون بازنگري از
 دفتر هوايي وينير يها پژوهش دفتر سوي از دالر ميليون 27 مبلغ ،پروژه ٦٠ از بيش

 و درمان بهداشت، ملي مؤسسات متحده، اياالت انرژي وزارت علمي، يها پژوهش
 و علمي هيئت اعضاي از نفر ٣٥ از بيش .است شده پرداخت علوم ملي بنياد

 و پژوهشي يها تيفعال دانشگاه اين در گذشته در كه پرينستون، دانشگاه پژوهشگران
 نوبل ةجايز برنده هستند، مشغول دانشگاه در ضرحا حال در يا داده انجام تحقيقاتي

   .)2010 ،2آمريكا انقالب در پرينستون( اند شده
  

  ايران در غيردولتي دانشگاه و عالي آموزش
 بر بايد اول ةدرج در ايران عالي آموزش كيفيت كه باورند اين بر ايران در بسياري
 هب .شود استوار باشد، هيدجوش اسالمي فرهنگ بطن از كه دانشگاه از تعريفي اساس
 در است الزم آن گذاشتن اجرا به در سعي و ها دگاهيد بهترين از يكي گزينش جاي
 مشخص و تعريف عالي آموزش و دانشگاه به قبال در اسالمي فرهنگ نظرگاه آغاز
 سومي راه به برخي هنوز ،است راه ترين درست و نيتر حيصح روش اين كهآن با .شود
 در آنها واسطه بدون يريكارگ به و پيشرفته كشورهاي تجارب اخذ آن و انديشند مي
 از توانند مي هم كه كنند مي فكر افراد اين .است آينده و جاري مشكالت و مسائل حل
 و يابند ييرها پيشرفته كشورهاي عالي آموزشي هاي نظام بر حاكم يها استيس گزند
 است مسائل و مشكالت ةهم حل به قادر كه ارزشمند يياجرا نظام يك از هآنك هم
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 است الزم يخاص يها آرمان به وصول براي يخاص يعملكردها ،واقع در .گيرند بهره
 اي گرفتن عاريت به .رسانيد نخواهد خود اهداف به را اجرايي نظام عملي هر و

 هرگز محتوي، در الزم غور و تعمق بدون ي،ياجرا هاي سياست گونه اين پذيرش
 گسترش .كرد نخواهد نزديك خويش آرماني و مطلوب وضعيت به را ما عالي آموزش
 آورد خواهند بار هب را مطلوب كيفيت هنگامي تنها آنها جز و ها نسبت رعايت ها، رشته
 .شوند سنجيده يا مطرح عالي آموزش ييغا هدف با ارتباط در كه

 رسمي ييها سازمان دولت و حكومت مانند نه ،كشور عالي آموزش نهادهاي در
 هاي گروه از برخوردار صنعت مانند نه و باشند ارزيابي دار عهده كه دارد ودوج

 نام هب واحدي تأسيس پيشنهاد شايد .بگيرند عهده بر را نقش اين كه هستند غيررسمي
 اين .نباشد ناصواب پيشنهادي عالي آموزش مؤسسات داخل در »ارزيابي سازمان«

 مراتب سلسله از بخشي صورت به بايدن و باشد مجزا و مستقل واحدي بايد سازمان
 انجام به ينگران گونه هر از خالي و آزادانه بتواند تا باشد اجرائي قدرت يا مديريت

 اين كه دانست بايد كيفي ارزيابي هاي شيوه مورد در .بپردازد خطير و مهم امر اين
 يا بخش سطح از كه گيرند مي بر در را اي گسترده طيف و ندا متنوع و گوناگون ها شيوه
 عنصر .هستند متغير يالملل نيب و جهاني هاي سازمان يا ها كميته تا آموزشي گروه

 است نظر صاحب افراد يا فرد داوري و قضاوت بر اعتماد ،ارزيابي نوع اين در اساسي
 يجمع دسته و گروهي صورت به هم و انفرادي صورت به هم تواند مي سان بدين و

 .)28 :1386 ،فيانلطي و ،حسيني( رديگ انجام
  

   اسالمي آزاد دانشگاه
 را ايران در غيردولتي يها دانشگاه فعاليت تا كنيم تالش كه صورتي در و حال اين با

 غيردولتي دانشگاه ترين مهم عنوان به اسالمي آزاد دانشگاه يها تيفعال به ،كنيم بررسي
 دانشگاه اين يها تيفعال به اجمالي نگاهي بايد ،رو اين از ؛خوريم مي بر ايران در فعال
 .باشيم داشته

 جمهوري بنيانگذار حمايت با ١٣٦١ سال ماه ارديبهشت در اسالمي آزاد دانشگاه
 هاي عرصه در دانشگاه اين فعاليت سال ٢٨ طول در و كرد كار به آغاز ايران اسالمي
 مختلف مقاطع در را ليالتحص فارغ ميليون 3 از بيش ،فناوري و آموزشي علمي،

 در دانشگاه اين .نمود اجتماعي يها تيفعال و كار بازار راهي و تربيت عالي وزشيآم
 ئتهي عضو هزار ٦٤ حدود ،دانشجو هزار 390 و ميليون يك حدود در حاضر حال
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 39 و وقت نيمه عضو ٣٠٣ و هزار 2 ،وقت تمام عضو 283 و هزار 22 شامل كه علمي
 يك ضريب با التدريس حق اعضا( وقت تمام معادل علمي تئهي عضو 200 و هزار
 و واحد ٤٤١ در افراد تعداد اين .دارد كشور سراسر در پرسنل نفر هزار 33 و )سوم
 كار يا تحصيل به مشغول مربع متر ونيليم ١٤ از متجاوز فضايي در و دانشگاهي مركز

 توانسته و است فعال نيز تحقيقاتي و علمي يها تيفعال ةحوز در دانشگاه اين .هستند
   .كند برقرار ارتباط جهان علمي مراكز با ستا

 ئتيه سيرئ .بود يجاسب عبداهللا ارياخت در 90 سال تا ابتدا از دانشگاه استير
 يهاشم اكبر مؤسس ئتيه ياعضا و يرفسنجان يهاشم اكبر دانشگاه مؤسس
 اكبر يعل ،يبيحب حسن ،يلياردب يموسو ميعبدالكر سيد ،يجاسب عبداهللا ،يرفسنجان

 مرجع نيتر يعال ،دانشگاه يعال يشورا .ندهست رزادهيم ديحم و يقم محسن ،يتيوال
 شكل گاه چيه يول ،است دانشگاه اساسنامه اساس بر دانشگاه نيا در يريگ ميتصم

 ةندينما آنها، ثابت ندگانينما اي مؤسس ئتيه :شامل شورا نيا ياعضا .است نگرفته
 ريوز مبارز تيروحان جامعه ندهينما اي قم هيعلم حوزه نيمدرس جامعه ندهينما ،يرهبر
 يفرهنگ انقالب ستاد ثابت ةندينما او، ثابت ةندينما اي فناوري و تحقيقات علوم،

 و يفرهنگ انقالب ستاد يقانون نيجانش اي )يكنون يفرهنگ انقالب يعال يشورا(
 و است اسالم جهان يها دانشگاه هياتحاد عضو دانشگاه نيا .است دانشگاه سيرئ
 سوي از ياسالم آزاد دانشگاه تيريمد .است هياتحاد نيا سيرئ زين يجاسب داهللاعب
 ئتيه سوي از ياسالم آزاد دانشگاه هيعال استير .شود يم انجام آن هيعال استير

 مؤسسات گريد همانند ياسالم آزاد دانشگاه .شود مي نييتع امناء ئتيه و مؤسس
 مدرك نوع .كند يم تيفعال يفرهنگ بانقال يعال يشورا نظر ريز ران،يا در يآموزش

 آزاد دانشگاه طرف از و مستقل صورت به دانشگاه، نيا النيالتحص فارغ به ييعطاا
 .دشو يم اعطا ياسالم
 دانشجويان، از شهريه اخذ آن هاي هزينه تأمين محل آزاد دانشگاه اساسنامه در
 كمك مورد اولين .است شده ذكر اسالمي انقالب نهادهاي و دولت مردم، هاي كمك

 سال، 25 از پس( بود خميني امام سوي از تومان ميليون يك مبلغ نيز آزاد دانشگاه به
 در كه( دولتي هاي دانشگاه بازگشايي از پيش را خود فعاليت آزاد دانشگاه .)11 :1386
 گسترش عالي شوراي از مجوز دريافت بدون )بود شده تعطيل فرهنگي انقالب جريان
 و صد ارزش به كمكي مجدداً و آغاز فرهنگي انقالب عالي شوراي اي عالي آموزش
 عنوان به را خود 1361 اسفند 27 در و دريافت انقالب دادستاني از ريال ميليون پنجاه
 شهريه مجموع .كرد ثبت ها شركت ثبت اداره در 2451 شماره به غيرتجاري اي همؤسس
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 نيز 85-84 سال در دانشگاه دانشجوي هزار دويست و ميليون يك از شده افتيدر
 پنجاه و صديس و ميليارد يك با مقايسه در كه است بوده تومان ميليارد 700 حدود
 معنا اين به دانشجو هزار سيصد براي دولتي عالي آموزش نظام ةبودج تومان ميليون
 برابر ميون هفت معادل اي هزينه دانشجو هر ازاي به دولتي هاي دانشگاه كه است
 .)59 :1386 سال، 25 از پس( اند كرده برداشت دولت صندوق از آزاد نشگاهدا شهريه
 آزاد دانشگاه" :است هگفت ارتباط اين در ،اسالمي شوراي مجلس نماينده ،عزتي علي

 هاي شهريه پرداخت محل از تنها و دولت سوي از حمايت گونه هيچ بدون اسالمي
  ".است نكرده تحميل دولت بر را يا ههزين چيه و شده اداره دانشجويان از شده اخذ

 .يافت افزايش ريال ميليارد 372 به 1384 سال در دانشگاه پژوهشي بودجه
 به يافته اختصاص ةبودج كل به پژوهش امر در شده هزينه ةبودج درصد همچنين
 جذبي درصد با افزايشي روندي با بود، درصد 12 حدود فقط اول سال در كه پژوهش
 طبق .است يافته افزايش ريال ميليارد 235 حدود به 1384 لسا در درصد 40 حدود
 ميالدي 2009 سال اول ماه پنج در ،2اسكوپوس پايگاه از شده دريافت 1آمار آخرين
 مقاالت توليد در اول رتبه كسب به موفق كشور سطح در مقاله 1079 با آزاد دانشگاه
 در دانشگاه اين نام درج ،اسالمي آزاد دانشگاه يها تيموفق ديگر از .است شده علمي
 و تحقيقات ،علوم وزارت در 3آي.اس.اي پايگاه به متعلق علم داران هيطال كتاب

 پر ايراني، استادان مقاله عنوان 71 ميان از گذشته سال 10 در و است فنّاوري
 بوده اسالمي آزاد دانشگاه علمي ئتيه عضو 12 به متعلق دانشگاه مقاالت نيتر ارجاع
   .)1389 ،دانشگاه افتخارات و ها تشرفيپ( است
  
  )غيردولتي و دولتي(ايران عالي آموزش سيستم اصلي يها چالش
 و دولتي يها بخش اكميتح :وانت مي را ايران عالي آموزش سيستم اصلي يها چالش

 در آزاد رقابت وجود عدم از ناشي مشكالت و عالي آموزش نظام بر خصوصي
  .شود يم اشاره آنها به يلذ در كه دانست ايران عالي آموزش

                                                                                                                                      
1. Scopus استنادي علوم است و پس از يها بانك ةمجموع از Web of Science   از سـوي كـه ISI   توليـد
استنادي علـوم، بانـك اطالعـاتي     ةمنظور از نمايه نام .شود ياستنادي علوم محسوب م ة، دومين نمايه نامودش يم

امكـان   هر مقاله نيـز بـوده و بـدين ترتيـب    ) منابع(ها  مقاالت، داراي فهرست رفرنس ةبر چكيد است كه عالوه
  .كند يتعداد ارجاعات به هر مقاله را فراهم م ةمحاسب

2. Scopus 
3. ESI 
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   عالى آموزش نظام بر خصوصي و دولتى يها بخش حاكميت )الف
 حاكميت،كشورها عالي آموزش كيفيت بر گذار تأثير مهم يها شاخص از يكي
 وظايف از يكى عنوان به ايران در آموزش .است آموزشي نظام بر دولتي يها بخش
 افراد تمامى براى امر اين مساعد ةنزمي كردن فراهم مسئول دولت و است مطرح دولت
 وزارتخانه دو سوي از عمدتاً عالى آموزش .است )راهنمايى دوره پايان تا(كشور

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت و فنّاوري و تحقيقات علوم، وزارت يعنى مستقل،
 مؤسسات از تعدادى كه است حالى در اين و ،شود مى كنترل و هدايت پزشكى
 و آموزش وزارت جمله از ها وزارتخانه ساير به دولتى خشب عالى آموزش
 متمركز صورت به ايران در عالى آموزش .هستند وابسته )معلم تربيت مراكز(پرورش

 دو و شورا سه سوي از و مركز در ريزى برنامه و يگذارستايس و شود مى اداره
 آموزش كلى يها ياستراتژ و ها استيس مذكور شوراهاى كه گيرد مى انجام وزارتخانه

 و فنّاوري و تحقيقات علوم،وزارتخانه دو و ندكن مى تصويب و تعيين كشور در را لىعا
 را شوراها اين مصوبات اجرايى، بازوهاى عنوان به پزشكى آموزش و درمان بهداشت،

 ارزيابى و كنترل را ها استيس با عملكردها انطباق و عمل ةنحو و آورند مي در اجرا به
 به ورود تقاضاى ،جمعيت رشد نسبى بودن باال و جوانى دليل به ايران رد .كنند مى

 بخش مشاركت رو، اين از ؛است افزايش به رو اخير، يها سال در ژهيوب عالى، آموزش
 امرى عالى آموزش خدمات ارائه در دولت مالى بار كاهش جهت در خصوصى

 و ها دانشگاه ةهزين يتمام باًيتقر ايران در كه چرا ؛آيد مى نظر به ناپذير جتنابا
 .)250 :۱۳۸۱ ،روشن( است دولتى بودجه عهده بر دولتى عالى آموزش مؤسسات

 صحيح تقسيم جهت در )ژاپن نظير( كشورها ساير موفق ةتجرب از استفاده با 
 و خصوصى يها بخش مؤسسات ميان عالى آموزش نظام وظايف و ها تيمسئول
 هاى دوره دانشجويان تربيت واگذارى امر ردنك قانونمند طريق از توان مى دولتى،

 توان و سابقهبا دولتى عالى آموزش مؤسسات و ها دانشگاه به تكميلى تحصيالت
 و ها آموزشكده به كارشناسى و كاردانى هاى دوره واگذاري ،مقابل در و مناسب عملى
 يفيتك كنترل و نظارت اعمال .نمود اقدام خصوصى و دولتى عالى آموزش مراكز ساير
 مالى يها كمك اهرم طريق از توان مي نيز را دولتى غير عالى آموزش مؤسسات بر

 دولتىغير عالى آموزش از ييها بخش بر شده اعمال ماليات حذف يا كاهش و دولت
 عمل مرحله به نمايند، مى رعايت را دولتى عالى آموزش استانداردهاى و ضوابط كه

 .درآورد
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 در ژهيوب تحقيقات بخش در گذارى سرمايه ،جهان كشورهاى ساير با مقايسه در
 و جدى توجه نيازمند و بوده برخوردار ويژه اولويت از محقق نيروى تربيت خصوص

 ساير با گذارى سرمايه مشترك يها صندوق ايجاد طريق از ،رو اين از ؛است فورى
 تتحصيال هاى دوره ةتوسع براي گذارى سرمايه تقويت به توان مى ها وزارتخانه
 ها داده نهادن رو پيش با مجموع، در .پرداخت اى توسعه-كاربردى تحقيقات و تكميلى

 با آن مقايسه و جهان مختلف كشورهاى در عالى آموزش يها نظام هاى ستانده و
 و مهم نتايج به توان مى ،ايران كشورمان در عالى آموزش نظام هاى ستانده و ها داده
 چه هر مطالعات انجام مستلزم امر اين كه ت،ياف دست عمل در اى استفاده قابل
 .)143 :1372 ،شاهي نور( كشورهاست آموزشى يها نظام روى تر عميق و تر عيوس

  
 ايران عالي آموزش در آزاد رقابت وجود عدم از ناشي مشكالت )ب

 كند يم فعاليت آن در ايران غيرانتفاعي و دولتي عالي آموزش كه بستري اصوالً
 مكانيسم فقدان دليل به دانشگاه در رقابت وجود عدم .است رقابت هاي نشانه فاقد

 به توجه عدم عالي، آموزش مؤسسات مديريت انتخاب منظور به كارآمد و منطقي
 به دولتي منابع ناكارآمد تخصيص دانشگاهي، يها تيريمد در ساالري شايسته
 پديده وجود ايران، دانشگاهي منابع تخصيص سيستم در رانت وجود ها، دانشگاه
 به توجه بدون تر يعال مدارك بر مشاغل بازار كيدأت دليل به گرايي مدرك نادرست
 عدم آموختگان، دانش كيفيت به توجه بدون استخدام در تبعيض وجود آن، كيفيت
 ...و دانشگاهي مدارك گذاري ارزش در خصوصي و دولتي بخش در كار بازار توانايي

 بر نديب رتبه فرض شرايطي چنين در .است آشكار ايران عالي آموزش در وضوح به
 ها دانشگاه نديب رتبه و نيست توجيه قابل باالتر عملكرد با هاي دانشگاه عملكرد اساس

  .شود يم پيشرفت براي ها دانشگاه ديگر شانس گرفتن ناديده موجب نابرابر شرايط در
 آزاد ترقاب عدم و عالي آموزش بر خصوصي و دولتي بخش حاكميت عنصر دو

 كه كشور، مهم بخش اين ةتوسع براي زيادي و منفي تبعات ايران، هاي دانشگاه در
 فوق مباحث در كه دارد هست، نيز كشور كلي پيشرفت و توسعه مهم عناصر از يكي

 مهم تبعات از نيز نخبگان مهاجرت فوق، ةشد مطرح مباحث بر عالوه .شد مطرح
 نتايج از يكي ديگر، عبارت به ؛است راناي هاي دانشگاه در يكم و كيفي مشكالت
 چندان نه اي هپديد گيري شكل ،ايران هاي دانشگاه بر حاكم يكم و كيفي مشكالت

  .است نخبگان مهاجرت نام به جديد
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  تحقيق هاي يافته
 در يجهان معتبر معيارهاي بررسي همچون ييها فصل حاضر پژوهش بررسي براي
 جهان، برتر دانشگاه چهار پژوهشي و علمي ارهايمعي بررسي ،ها دانشگاه نديب رتبه

 ايران هاي دانشگاه وضعيت جهان، هاي دانشگاه بودن غيردولتي معيارهاي و ها شاخص
 و مطالعه در زير هاي يافته رابطه اين در .شد بررسي غيردولتي هاي دانشگاه ويژهب

  :است رسيبر قابل آزاد دانشگاه فعاليت و غيردولتي برتر يها دانشگاه بررسي
  

 بر آن توسعه و مقدماتي آموزش ،جهان كشورهاي بيشتر در :مديريت نحوه )الف
 ،عالي آموزش اداره و مديريت ،حال اين با .است اجباري و رايگان و دولت عهده

 و شده گذاشته خصوصي بخش عهده بر عمدتاً ،يافته توسعه كشورهاي در ويژهب
 آمريكا .داند مي غيردولتي هاي دانشگاه از حمايتي نقشي ايفاي به مكلف را خود دولت
 بسيار مثال غيردولتي هاي دانشگاه از جامعه افراد نيز و دولت يها تيحما بررسي براي

 اين در غيردولتي دانشگاه چهار بر حاكم يها شاخص و شرايط ةمطالع .است مناسبي
 معيارهاي و ها شاخص از بسياري اينكه بر عالوه ها دانشگاه اين كه داد نشان پژوهش

 داراي نيز مديريتي لحاظ به ،بوده دارا را جهان هاي دانشگاه ميان در برتري براي الزم
 جهان در غيردولتي يها دانشگاه در .هستند ها دانشگاه ديگر با مقايسه در ييها يبرتر

 هر علمي فرهيختگان معموالً و شود مي محسوب دانشگاه اداره مسئول امنا هيئت
 در امنا هيئت اعضاي .دارند عهده بر را دانشگاه يها تيفعال تمامي ريتمدي دانشگاه
   .شوند نمي انتخاب دولت سوي از ،افراد و شوند مي تعيين دانشگاه خود داخل

 نشان كشور غيردولتي دانشگاه ترين مهم عنوان به آزاد دانشگاه مورد در مطالعه
 اما دارد، قرار دولت تصدي دهگستر ةداير از بيرون دانشگاه اين اگرچه كه دهد مي

 دانشگاه اين رأس در نظام بانفوذ و سرشناس هاي چهره غيررسمي و رسمي حضور
 اولين اسالمي آزاد دانشگاه .كند مي ايجاد آن بودن غيردولتي سازوكار درباره را شبهاتي
 نظر تحت هاي دانشگاه چارچوب از خارج در كه بود ايران در عالي تحصيالت مركز

 صورت شرايطي در ١٣٦١ سال در دانشگاه اين اندازي راه .شد تأسيس علوم وزارت
 گوناگون هاي حوزه در دولت دخالت ،كشور كالن مديريت بر غالب تفكر كه گرفت

 حاكميت رتبه عالي افراد سوي از خصوصي نهاد يك تأسيس .بود جامعه مديريت
 از خارج به دولت از هحوز اين در وليتئمس انتقال ةبرنام كه دهد يم نشان كشور
  .است هداشت وجود هم زمان آن در دولت
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 ،شد اشاره قبلي يها بخش در كه گونه همان :بودجه تأمين زمينه در تفاوت -ب
 .آنهاست بودجه تأمين ةنحو دانشگاهي يها تيفعال ةزمين در مباحث ترين مهم از يكي
 اختيار در همچنان كشور ناي متنوع و پرشمار هاي دانشگاه تأسيس و اداره ،آمريكا در

 يها تيحما به تنها ايالتي، يها دولت و فدرال دولت از اعم دولت و مانده باقي افراد
 اين به مستقيم ورود از و پردازند مي ها دانشگاه به مالي يها كمك اعطاي طريق از مالي

 در ها دانشگاه درآمدي منابع نيتر مهم از يكي ،ديگر طرف از ؛كنند مي خودداري عرصه
 دانشجويان از شهريه اخذ .آنهاست به خصوصي نهادهاي و افراد يها كمك جهان،
   .شود مي محسوب ها دانشگاه اين يها تيفعال براي نياز مورد بودجه از كوچكي بخش
 مينأت ،ايران در اسالمي آزاد دانشگاه در كه دهد مي نشان ها بررسي ،حال اين با

 حالي در ؛است شده خالصه دانشجويان پرداختي هشهري به تنها دانشگاه اين مخارج
 ١٣٨٥ سال در .شود مينأت دولت و مردم يها كمك از دانشگاه بودجه بود قرار كه

 شهريه و رسيد نفر هزار دويست و ميليون يك به دانشگاه اين دانشجويان تعداد
 دانشگاه ايتس( تومان هزار ٦٠٠ سرانه .شد  بالغ تومان ميليارد ٧٠٠ به آنها از دريافتي

 اين پيشرفت كه رسد يم نظر به ناچيزي رقم ،دانشجو هر براي )2010 ،سالمي آزاد
 هاي دانشگاه در دانشجويي ةهزين سرانه آنكه ويژهب ؛سازد مي دشوار بسيار را دانشگاه
 اين برابر ينچند ،شود يم پرداخت نفت درآمد از واقع در و دولت سوي از كه ،دولتي
 تحصيل دولتي يها دانشگاه در دانشجو هزار 300 سال همين در آمار بر بنا .است رقم
 تومان ميليون 350 و ميليارد يك بر بالغ مجموع در ها دانشگاه اين بودجه و كردند مي
 هزار 500 و ميليون چهار به بودجه اين با دولتي دانشگاه دانشجوي هر سرانه .شد مي

 .شود مي محسوب بااليي بسيار رقم آزاد اهدانشگ دانشجويان برابر در كه رسد مي تومان
 شهريه دريافت از ناشي درآمد بر تكيه كه است اين باشد مدنظر مشخصاً بايد كه آنچه
 را جامعه مختلف قشرهاي كه دانشگاه اين پوشش گستردگي به توجه با دانشجويان از
 حيات ةادام و باشد اتكا مورد مالي منبع تنها عنوان به تواند ينم گاه هيچ گيرد مي بر در
   .دارد بستگي ديگر مالي منابع شدن فراهم به نهاد اين كيفي پيشرفت و

  
 عالي آموزش يقين طور به :ايران در عالي آموزش نظام در تحول به نياز -ج

 ي،كم رشد لحاظ به گذشته دهه سه طي در ايران در )غيردولتي و دولتي از اعم(
 تحصيالت و كارشناسي مقاطع در تحصيلي هاي رشته افزايش اي، منطقه توزيع

 و غيرانتفاعي آزاد، نور، پيام( دانشگاهي واحدهاي تمام در ها دانشگاه تعداد تكميلي،
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 اين كه است يحال در اين ؛است داشته توجهي شايان يها شرفتيپ )تكنولوژي جامع
 استان هر كه اي هگون به ؛هستند برخوردار خوبي اي همنطق توزيع از دانشگاه تعداد
 گام دستاورد مسئله اين .است عالي آموزش مركز چند و دولتي دانشگاه يك داراي
 ديگر دستاورد .است اي همنطق توسعه اهداف تحقق و اجتماعي عدالت بسط در مهمي
   .است كشور انيدانشجو و شدگان پذيرفته ميان در زنان تعداد افزايش ،بخش اين

 نسبت كيفي يها شاخص لحاظ از عالي شآموز بخش فوق، دستاوردهاي مقابل در
 مواجه مشكل با ... و استاد به دانشجو نسبت و علمي ئتيه اعضاي دانشگاهي، مراتب
 آموزش به ورود براي روزافزون فشار و تحقيقات ضعف و شاخص دو اين .است
 آموزش در بودجه تأمين نحوه ي،گذار قانون و گيري تصميم مراجع تعدد كنار در عالي
 از شد، مطرح نوشتار اين يها بخش و مباحث در كه ديگر بسيار موارد و عالي
 اين ،ديگر سوي از ؛هستند ايران عالي آموزش كيفيت در مشكالت مهم هاي نمونه

 وجود با غيردولتي و دولتي چه ايران هاي دانشگاه كه گيرد قرار مدنظر بايد واقعيت
 جهاني استانداردهاي حد در سبيمنا كيفي سطح اند نتوانسته پذيري تنوع و گسترش
 چه ايران هاي دانشگاه حضور عدم در توان يم هم را مدعا اين دليل .باشند داشته
  .دانست جهان برتر دانشگاه ٥٠٠ ميان در حداقل غيردولتي چه و دولتي
 تحول ايجاد ايران در علمي ةتوسع و پيشرفت نظران صاحب راه برخي زعم به
 تقاضاها وسعت به توجه با كه است سطوح ةهم در تربيت و تعليم نظام در اساسي

 و حامي نقش بيشتر دولت كه است بهتر و ديآ ينم بر دولت عهده از تنهايي به امر اين
 عالوه كند؛ مسئول يها بخش به مسئوليت واگذاري به اقدام و باشد داشته را پشتيبان

 ،ديگر سوي از ؛شود اساسي توجه آموزشي نظام يها رساختيز به بايستي ،نيا بر
 رشد از جلوگيري عوامل از يكي مالي مشكالت ،شد اشاره كه طور همان

 طلب را ها دانشگاه بودجه مسئله به متفاوت نگاهي مسئله نيا حل و ستها دانشگاه
 از شهريه دريافت يا دولت طرف از بودجه مستقيم پرداخت جاي به كه نگاهي ؛كند يم

 براي دانشگاه هر يها تيظرف به توجه با را بودجه نيمتأ ديگر هاي راه دانشجويان،
 و معيارها شدن محقق صورت در ،جمله از ؛دهد قرار مدنظر مالي منابع جذب

 اين ،آنها فعاليت دامنه گستردگي و آموزشي مؤسسات غيرانتفاعي يها يژگيو
 ،عواق در .داشت خواهند را دوست نوع افراد يها كمك از بردن بهره امكان مؤسسات

 اقتصاد حوزه سودآور هاي عرصه به ورود براي كه مالي طلبي منفعت انگيزه جاي به
 همكاري سبب تواند يم جامعه افراد دوستانه انسان يها تين مورد اين در دارد، وجود
   .شود زمينه اين در آنها مالي
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  گيري نتيجه
 سوبمح شدن جهاني سمت به حركت عناصر ترين اساسي از عالي آموزش امروزه
 از و كشورها ةتوسع و پيشرفت ةشاخص نيتر ياصل ،ماهر انساني نيروي و شده
 تقويت و علمي ةتوسع راستا اين در .شود مي محسوب آنها قدرتي عوامل ترين مهم

 فراهم ديگر هاي زمينه در توسعه براي را شرايط تواند يم پژوهشي و آموزشي نهادهاي
 در .است مؤثر و كارآمد عالي آموزش حاصل عمده طور به ماهر ،انساني نيروي .كند

 اصلي محورهاي از پرورش و آموزش عرصه دو در دانشگاهي نهادهاي امروز دنياي
   .شود مي محسوب كشور هر اقتدار و قدرت
 و علم توسعه صرف را خود انرژي باالترين پيشرفته هايدولت معنا اين به علم با
 توانايي ديگر عبارت به يا اقتدارشان كه اند افتهدري بخوبي آنها كه چرا ؛كنند يم تحقيق
 جز نيز امر اين و است علمي يها ييتوانا گسترش به منوط آنها قدرت كنترل و اعمال

 مراكز ةادار و مديريت به مربوط يها كيتاكت و ها ياستراتژ در اصالحات انجام با
 آموزش نهادهاي كارآمد عملكرد ،رابطه اين در .نيست تحقق قابل پژوهشي و علمي
 سايرين با مقايسه در را آنها برتري عوامل تواند مي گوناگون كشورهاي در عالي

 بودن مستقل و مديريت نوع كه دهد مي نشان حاضر پژوهش بررسي .سازد مشخص
 هاي راه از كه دانشگاهي و پژوهشي توجه قابل هاي بودجه دولتي، يها نظام از آن

 هيئت اعضاي اعتبار شود، مي آوري جمع دولتي ايياعط يها كمك از حتي و گوناگون
 باالي جايگاه و اعتبار و گوناگون هاي عرصه در آنها بودن شده شناخته و علمي

  .هستند جهان در آنها برتري عوامل ترين مهم از ها دانشگاه علمي نشريات
 جذب جهاني عمومي افكار جذب يها راه از يكي امروزه ،ديگر طرف از

 نظام تقويت بر عالوه مناسب تيفيك با ييها دانشگاه وجود .است ارجيخ دانشجويان
 و كشور يك جذابيت افزايش جهت در عاملي تواند مي كشور، داخل در آموزشي
 در آموزش كيفيت افزايش به توجه ،رو اين از ؛شود محسوب آن نرم قدرت افزايش
 تواند مي جهان يها نشگاهدا ديگر با آنها رقابت قدرت بردن باال و كشور يها دانشگاه

   .كند كمك نيز جهان در ايران جايگاه يارتقا به
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