تاریخ دریافت92/6/12 :
تاریخ پذیرش93/6/3 :

4

بررسی همگرایی دانشگاههای ایرانی با مولفههای دانشگاه در کالس جهانی

دکتر سعید غیاثی ندوشن
ندا نصیری

*

**

چکیده

هدف این مقاله بررســی همگرایی دانشــگاههای ایرانی با مولفههای دانشگاه در کالس جهانی میباشد که دانشگاه عالمه
طباطبائی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت .طرح این پژوهش کمی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشــی اســت.
ابزار پژوهش پرسشنامهای محقق ساخته بر اساس مولفههای مطرح شده توسط فیلیپ آلتباخ ( )2009 ،2007که شامل
مدیریت انعطافپذیر ،پژوهش متعادل ،آزادی آکادمیک ،امکانات کافی و منابع مالی میباشند تنظیم شده است میباشد.
جامعه آماری پژوهش اســاتید دانشگاه عالمه طباطبائی میباشند و حجم نمونه طبق جدول مورگان  127نفر بوده که با

توجه به تنوع دانشکدهها از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصیص مناسب بهره برده شده است.
نتایــج پژوهش نشــان میدهد که تفاوت میانگین بــرای مولفههای مدیریت انعطافپذیــر و پژوهش متعادل ،آزادی
آکادمیک و امکانات مادی معنادار اســت و میتوان بیان نمود که دانشــگاه عالمه طباطبایی دارای مدیریت انعطافپذیر،
پژوهش متعادل ،آزادی آکادمیک و امکانات مادی متوسط میباشد و تا رسیدن به دانشگاه در کالس جهانی فاصله دارد.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،دانشگاه در کالس جهانی ،کالس جهانی ،کیفیت دانشگاه ،آزادی آکادمیک.
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مقدمه

آمــوزش عالي ،بــه عنوان نيروي محركه توســعه پايدار و حركت به ســوي جامعه معرفتي،

داراي نقشي راهبردي است .به دلیل رقابتی شدن كشورها در سطح منطقهای و بين المللي،

دانشــگاهها نقش تعيينکنندهای ايفا ميكنند .براي اين منظور دانشــگاهها و مؤسســههای
آموزش عالي بايد در تحليل واقعيتهای جامعه و عرضه راه حلهای فراكنشــي پيش قراول

باشند(فراستخواه .)1386،از اين رو ،دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالي بايد ماموريت خود

را از طريق تدوين هدفها و برنامهها و فعاليتها چنان بازنگري كنند كه قادر باشــند به توليد
دانش علمي بپردازند و به عنوان یکی از پر ارزشــترین نهادهایی که جامعه برای پیشــرفت و
توسعه در اختیار دارد ایفای نقش نمایند.

بی تردید دانشــگاهها در ایفــای نقش هر چه بهتر خود در ســطوح مختلف داخلی و بین

المللی نیازمند کیفیتهایی هســتند که در قالب مفاهیم و عناوین مختلفی مانند دانشگاه در

کالس جهانی مطرح شــده اند .با طرح مفهوم دانشــگاه در کالس جهانی ،نهاد آموزش عالي
نیاز به تحول وهمچنین تاكيد بيشــتر بر همكاريهاي بين المللي دانشــگاهها و مؤسسههای
آموزش عالي دارد  .از آنجایی که کیفیت دانشگاه با ارزشیابی عملکرد و نظام آموزشی همراه

اســت،معیارها استانداردها و شاخصهای عملکردی مورد نیاز میباشد بر این اساس تأثيرات
دانشگاه در کالس جهانی در آموزش عالي شاخصههایی را شامل میشود كه شايسته است كه
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با نگاهي بين المللي مورد ارزيابي قرار گيرند تا به مرور بتوانند به حد اســتانداردهاي جهاني

برسند و متناسب با آنها ايفاي نقش كنند .در این زمینه تالشهای پیشگامانهای برای تعریف
دانشگاه در سطح جهانی صورت گرفته است.آلتباخ )2009( 1مفاهیم پژوهش متعادل ،2آزادی

آکادمیک ،3مدیریت انعطافپذیر ،4امکانات کافی 5و منابع مالی کافی 6را به عنوان مشخصهی
1. Philip G. Atbach
2. balance research
3. academic freedom
4. flexible management
5. facilities
6. funding
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دانشگاه در کالس جهانی مطرح کرده است.

هر چند در خصوص مفهوم نوین دانشگاه در کالس جهانی مطالعات و تحقیقات اندکی صورت

گرفته اســت اما تالشهایی که در راســتای توسعه کیفیت دانشگاهی در سطح جهانی صورت

گرفته است تنها در کشورهای توســعه یافته ( شامل آمریکا ،انگلیس ،روسیه ،فرانسه،آلمان،

چین،ژاپن ،کره جنوبی)نبوده بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز دیده میشود و مطالعاتی
که برای تبیین مفهوم دانشــگاه در کالس جهانی صورت گرفته اســت عمدتا توســط آلتباخ
( )2004،2009،2011و ســالمی )2009،2011( 1انجام شــده است .همچنین کنفرانسها

یی در دانشگاه تانگ به منظور تقویت و تبیین هرچه بیشتر مفهوم دانشگاه در کالس جهانی

برگزار شده است( کی وانگ،یینگ چنگ،نیان کای لیو.)2012،

مفهوم دانشگاه در کالس جهانی اصطالح گستردهای است که به جای دانشگاههای تحقیقاتی

جهانی یا دانشگاههای پرچم دار پذیرفته شده است،تناقض اینجاست که این مفهوم به شکل

گســتردهای بدون تعریف واضح و روشن به کار گرفته میشود(همان منبع).آلتباخ ()2004
استدالل کرد که “هر کسی یک چیز را میخواهد هیچ کس نمی داند آن چیز چیست و هیچ

کس نمی داند چطور میتوان به آن دست یافت” در مورد این که دانشگاههای کالس جهانی،
نهادهای آکادمیکی هســتند که اقدام به ایجاد و نشر دانش در دامنهای از رشتهها و حوزهها،

جابه جایی نخبههای آموزشی در تمامی سطوح تامین نیازهای ملی و خیر عمومی بین المللی
تالشهای پیشــگامانهای برای تعریف اصطالح دانشگاه در کالس جهانی مطرح شده است.

سالمی( )2009سه عنصر اصلی دانشگاه در کالس جهانی را که شامل تمرکز باال در استعداد،2

منابع فراوان 3و مدیریت مســتقل ومطلوب .4ســالمی بر این باور است که یک دانشگاه کالس

جهانی قادر خواهد بود بهترین دانشــجویان و با کیفیت ترین اســاتید و محققان را انتخاب و
1. Jamil Salmi
2. a high concentration of talent
3. abundant resources
4. favorable and autonomous governance
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اقدام میکنند ،توافق کلی وجود دارد.
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جذب کند،صاحب منابع مالی فراوان و متعدد شــود و محیط یادگیری و تحقیقاتی غنیای را
ارائه دهد و مدیریت مطلوب و مستقلی را فراهم کند و دیدگاه استراتژیک و مبتکرانه را ترغیب

کندکه میتواند به شکل موثری به نیازهای بازار جهانی یا سرعت باالی تغییر پاسخگو باشد.

تعریف دیگری که جانگ چئول شــین 1و باربرا ام.کم )2013(2از دانشگاه در کالس جهانی

ارائه داده اند براساس 3جزءاصلی برای رقابت جهانی دانشگاه که شامل جذب استعداد منابع

انسانی ،حمایت مالی و تعالی در کیفیت تدریس و پژوهش میباشد.

موهرمن و همکاران )2008(3نیز  8عنصر برای تعریف دانشــگاه در سطح جهانی ارائه داده

اند.شــامل ماموریت جهانی ،کثرت پژوهش ،وظایف جدید برای اســاتید ،سرمایهگذاریهای

متنوع ،اســتخدام جهانی ،افزایش پیچیدگی ،روابط جدید بــا مدیریت و صنعت ،و همکاری
جهانی میباشد.

بر اساس دیدگاه مونان که یکی از متخصصین حوزه آموزش عالی میباشد دانشگاه درکالس

جهانی دارای ویژگیهایی اســت که دانشــگاههای معمولی فاقد آن میباشند و آن ویژگیها
شامل :هیئت علمی برجسته ،دانشجویان مستعد ،تحقیق در سطح عالی ،کیفیت آموزش در

حد اســتانداردهای بین المللی ،سطح باالی بودجه دولتی و غیردولتی ،آزادیهای آکادمیک،
ساختار مدیریتی مستقل و امکانات خود برای آموزش ،تحقیق ،اداره و زندگی دانشجو میباشد
(آلتباخ.)2004،2011،2014،
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همه کشورها در حال حاضر نیاز به توسعه سیستم آموزش عالی به همراه ظرفیت پژوهشی

دارند که در دانشــگاههای ایرانی به رغم برخی تالشهــا و اقدامات صورت گرفته در زمینه

دانشــگاه در کالس جهانی هنوز سازو کارهای نهادینه شــدن مولفههای دانشگاه در کالس
جهانی (پژوهش متعادل ،آزادی آکادمیک ،مدیریت انعطافپذیر ،امکانات کافی و منابع مالی
کافی ) در این دانشــگاهها انجام نشده است .بنابراین هدف این مطالعه آن است که باتوجه به

این مولفهها و در مطالعهای موردی بر اســاس دیدگاه اعضای هیات علمی به بررسی دانشگاه
1. Jung Cheol Shin
2. Barbara M. Kam
3. Moherman & et al
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عالمه طباطبائی که با دارا بودن بیش از  17هزار دانشــجو و قریب به  500عضو هیات علمی
یکی از دانشــگاههای بزرگ و ممتاز کشور اســت و در رتبه بندیهای اخیر جزء  10دانشگاه

برتر کشور قرار گرفته است بپردازیم که تا چه میزان در کالس جهانی است.
اهداف پژوهش

الف -هدف اصلی:

بررسی همگرایی دانشگاه عالمه طباطبایی با مولفههای دانشگاه در کالس جهانی

ب -اهداف فرعی:

بررسی همگرایی دانشگاه عالمه طباطبایی با مدیریت انعطافپذیر در دانشگاه .

بررسی همگرایی دانشگاه عالمه طباطبایی با پژوهش متعادل در دانشگاه.

بررسی همگرایی دانشگاه عالمه طباطبایی با آزادی آکادمیک در دانشگاه.
بررسی همگرایی دانشگاه عالمه طباطبایی با امکانات مادی در دانشگاه.

بررسی همگرایی دانشگاه عالمه طباطبایی با امکانات مالی در دانشگاه.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

همانطور که مطرح شــد مفهوم دانشــگاه در کالس جهانی توســط محققین مختلفی با ارائه
مولفههای آن تعریف شــده است .اکثر مفاهیم ارائه شده توسط هر یک از محققین با سایرین
جدیــدی نموده اند اما محتوای همه آنها را میتــوان در یک قالب تعریف نمود .همانطور که

پیش از این نیز اشــاره شــد محققینی مانند آلتباخ( ،)2009سالمی( ،)2009چئول شین و
ام کــم( )2013و موهرمــن ( )2008به بیان ابعاد این مفهوم پرداختــه اند .آلتباخ ()2009

پژوهــش متعادل ،آزادی آکادمیک ،مدیریت انعطافپذیر ،امکانات کافی و منابع مالی کافی را
به عنوان مشــخصهی دانشگاه در کالس جهانی مطرح کرده است و سالمی( 3 )2009عنصر
اصلی دانشــگاه در کالس جهانی را تمرکز باال در اســتدالل ،منابع فراوان و مدیریت مستقل
ومطلوب میداند .موهرمن و همکاران( )2008نیز  8عنصر برای تعریف دانشــگاه در ســطح
جهانی ارائه داده اند که شــامل ماموریت جهانی ،کثرت پژوهش ،وظایف جدید برای اساتید،
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وجوه شــباهتهای بســیاری دارد .هر چند برخی با ادغام چند مؤلفه اقــدام به خلق مقوله
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ســرمایهگذاریهای متنوع ،اســتخدام جهانی ،افزایش پیچیدگی ،روابط جدید با مدیریت و

صنعت ،و همکاری جهانی میباشد.

دانشگاه در کالس جهانی به عنوان دانشگاههای معتبر در جهان در پیشرفت رقابت ملتها

نقش کلیدی را در ایجاد و انتشــار دانش ،پــرورش نیروی کار با مهارت باال و تامین نیازهای
جامعه ایفا میکند .با این حال جز مباحث نویی است که در ایران کمتر به آن توجه شده است
و تحقیقهــای چندانی در این زمینه وجود ندارد.بنابرایــن در اینجا به پژوهشهای خارجی

اکتفا میکنیم.

در پژوهشی با عنوان استراتژی توسعه دانشگاه در کالس جهانی در شیلی که توسط سالمی

( )2013انجام شــد ،نظام دانشگاهی شیلی در صحنه بین المللی را به منظور شناسایی نقاط
قوت و چالشهایی که دانشــگاه شیلی برای رقابت موفقیت آمیز و عملکرد بهتر با آن مواجه

است را مورد بررســی قرار داد .همچنین سالمی ()2013در این تحقیق به دنبال فاکتورهای
کلیدی است که عملکرد بهتر دانشگاه را محدود میکند .وی در یافته خود فقدان برنامه ملی

برای توسعه مؤسســات برتر ،فقدان وجود تعداد کافی دانشمندان بین المللی ،سرعت پایین
بین المللی ســازی دانشــگاه ،مدل مدیریت در دانشگاههای دولتی و عدم پاسخگویی ،فقدان
ســرمایهگذاریهای دولتی در ظرفیتهای علمی _ پژوهشــی ملی را از جمله این فاکتورها

میداند .
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کینگ الن نگوک و وینگ گئو  )2008(1در پژوهش خود با عنوان تالش چین برای دانشگاه

در کالس جهانی؛ بازتابهای انتقادی ،به توصیف بافت سیاســی دانشگاههای کالس جهانی
در چین میپردازند ســپس برداشتهای چینیها از دانشگاههای کالس جهانی و گزینههای

سیاستی اتخاذ شده توسط دولت و دانشگاهها را ارزیابی میکنند وبا تاکید بر این استدالل که

پول به تنهایی نمی تواند دانشگاه در کالس جهانی برای چین را به ارمغان آورد ،اینطور نتیجه
میگیرند که ساخت دانشــگاه در کالس جهانی شکل دهی مجدد به روابط دولت و دانشگاه
و بازســازی ســاختار مدیریتی دانشــگاه در چین را به دنبال دارد و بدون آزادی آکادمیک و
1. Kinglun Ngok & Weiqing Guo
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استقالل دانشگاهی ،تبدیل شدن دانشگاههای چین به مؤسسات کالس جهانی دشوار است.

لئون کرمونینی و همکاران)2014( 1در پژوهشــی با عنوان در سایه مراسم؟ خط مشیهای

دانشگاه در کالس جهانی و ارزش دولتی آموزش عالی ،این سؤاالت را مطرح کرده اند که آیا
ســرمایهگذاری در دانشگاه کالس جهانی به منزله استفاده درست از منابع عمومی میباشد؟

آیا متمرکز کردن منابع عمومی روی دانشگاههایی با کیفیت عالی ،کیفیت کلی نظام آموزش
عالی را بهبود میبخشد؟در این پژوهش به گسترش چارچوب برای وزن بخشیدن به عملکرد

ســازمانی با تمرکز بر پتانسیل بهبود سیســتم کلی ،که برنامههای دانشگاه در کالس جهانی
ممکن اســت به ارمغان بیاورد توجه شده است .اما چون دانشگاههای کالس جهانی نسبتا در

مراحل اولیه توسعه خود به سر میبرند ،هنوز تاثیرات سیستمی شفاف نیستند.

در پژوهــش دیگری لزلی دی .گونزالز ،آنه _ ماری نونز )2014(2با عنوان رژیم رتبه بندی

و تولید دانش :مفاهیم آکادمیکی ،به بررســی تاثیر رتبه بندی بر تحول دانشگاهها و تولیدات

علمی پرداخته اند و اینگونه اســتدالل کرده اند که رژیم رتبه بندی تولیدات علمی و تحول
آن را به وسیله ارتقا فردگرایی ،استانداردسازی ،تجاری سازی و همگن سازی تحت تاثیر قرار

میدهد.

الن هازلکورن  )2008(3در پژوهشــی نشان میدهد که در حالی که رهبران آموزش عالی

دغدغه تاثیر رتبه بندی را دارند ،همچنین به شکل فزایندهای پاسخگو و دارای واکنش نسبت
دانشــجویان از رتبه بندی برای کوتاه کردن لیســت انتخابهای خود اســتفاده میکنند ،و
ســایرین در مورد بودجه ،حمایت مالی و اســتخدام کارمندان تصمیم میگیرند .رتبه بندی

به عنوان سیاســت ابزاری برای تحت الشعاع قرار دادن و تسریع سرعت اصالح آموزش عالی
استفاده میکند.

1. Leon Cremonini & et al
2. Leslie D. Gonzales , Anne _ Marie Nunez
3. Ellen Hazelkorn
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به آن هستند .به عالوه سهام داران اصلی از رتبه بندی برای نفوذ در تصمیمات بهره میگیرند:
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تری نوکاال،اگنتا بالد )2014(1در پژهشــی با عنوان اســتقالل سازمانی و آزادی آکادمیک

در بافت نوردیک _ شــباهتها و تفاوتها به تفسیر استقالل سازمانی و آزادی آکادمیک در

کشــورهای نوردیک با حمایت دادههای تجربی که اخیرا جمع آوری شده است پرداختند.در
این پژوهش دو ســؤال مطرح شد :آیا چارچوبهای استقالل دانشگاههای کشورهای نوردیک

مانند تاریخ مشــترک و بافت اجتماعی مشابه آنها متوازن است؟ آیا افزایش استقالل سازمانی

در کشــورهای نوردیک ســهمی در کاهش یا بازتعریف آزادی آکادمیک دارد؟ به این نتیجه
رســیدند که علی رغم تفاوت بین کشورهای نوردیک سطح استقالل سازمانی در این کشورها

در مقایســه با همتایان اروپائی خود با توجه به محدودیتهای موجود در استقالل مالی باالتر

اســت.جی باو چنگ ()2004رئیس دانشــگاه رن مین (دانشــگاه برتر علوم اجتماعی) تاکید
میکند که دانشــگاه درکالس جهانی باید  3فاکتور مهم اســتادان محقق ،ســخت افزارهای

پیشــرفته ،محیطهای آکادمیک آزاد را داشــته باشد .همه این تعاریف به نوعی به مولفههای
آلتباخ که شــامل پژوهش متعادل ،توافق دانشــگاهها برای همکاری جهت تولیدات پژوهشی

خاص با ایجاد توازن بین پژوهشهای کاربردی و پژوهشهای پایهای با دسترسی به امکانات

آکادمیک و آزادی بدون محدودیت پژوهش علمی میباشد همسو هستند.

پژوهش متعادل پژوهشی است که از منابع دست اول و فرعی استفاده کند .به عنوان مثال

زرد قرمز و آبی رنگهای اصلی هستند وقتی میخواهیم رنگهای دیگر را ایجاد کنیم که به
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عنوان رنگهای فرعی شناخته میشود این کار را با رنگهای اصلی انجام میدهیم مثال برای

ایجاد رنگ فرعی ســبز باید رنگهای اصلی زرد یــا آبی را ترکیب میکنیم.منابع تحقیق هم
همانطور هستند منابع اصلی مانند رنگهای اصلی هستند ،منابعی که سایر اطالعات از آنها
اخذ میشــود .منابع فرعی بر پایهی ترکیبی از منابع اصلی قرار دارند (خلیلی کندرود ،شفیع

زاده( )1390،اینوســنت آی.ایی کجا1999،؛ آنتونیو پادیال ملندز و همکاران2012،؛ کاتارین
دی سفرا و همکاران.)2013،

آزادی آکادمیــک را به معنای الویت در تحقیق و انتشــار در یــک حوزه خاص از پژوهش
1. Terhi Nokkala & Agneta Bladh
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و آموزش بــدون هیچ محدودیتی در یکی از حوزههای کارشناســی(آلتباخ )2007،و یا حق
دانشــگاهیان برای بیان دیدگاهشان در هر نشســت عمومی یا نوشتن در مورد هر موضوعی،

حتی موضوعاتی که از یک کارشــناس آکادمیک بعید اســت میدانند (همان منبع) .برخی
دیگر آزادی آکادمیک را آزادی یک اســتاد و دانشــجو برای بحث و کند و کاو هرگونه مساله

جنجالی اجتماعی،اقتصادی یا سیاســی بدون دخالت یا جریمه از ســوی مقامات رســمی و

گروههای سازماندهی شده و فراهم آوردن شرایط جامعه برای تولید ،پرورش و تبادل ایدههای
نو معرفی نمودند(جرج رابینسون؛ اســمیت کالج .)2002 ،سایر محققین آزادی آکادمیک را
آزادی اعضــای هیات علمی در تدریس ،ترویج و اشــاعه دانش خــود و آزادی در پژوهش و

خدمات علمی و کارشناســی و تخصصی و حرفهای بــدون نیاز به جانبداری تعریف میکنند
(فراســتخواه ( ،)1382کریمیان و همکاران( ،)1390،دهقانی و همکاران( ،)1390،ســیمون

مارگینســون( ،)2007،گرلس اس.آکرلیند ( ،)2007،فرانک بــی .مک کالس کی،مالنی ال.

ونیته.)2012 ،

مدیریت انعطافپذیر را توانایی تیم مدیریت برای اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری

از جمله زمانبندی و مقیاس بندی براساس شرایط موجود بازار برخالف مفروضات و اهداف از

پیش تعیین شده تعریف میکنند(دیکشنری تجارت)( ،1مارتین پارکر ،دیوید جری.)2013،

منظور از امکانات کافی ،ســاختمان ،تجهیزات،اقدامات ،عملیات و مهارتهایی که با هدف

پاتریشیا مک الگین،جولی فالکنر2012؛ رابین فیبس و همکاران 2013؛ جاب تایووگادشین

و همــکاران  )2015و منظــور از منابع مالی کافی بهرهگیری از انواع منابع مالی که شــامل
منابع مالی ســنتی از نوع دولتی،خصوصی و دریافت شهریه از دانشجویان یا خانوادههای آنها
و تلفیق این فاکتورها برای تامین هزینههای دانشــگاه(آلتباخ )2007و مقدار پولی که برای
هدف خاصی استفاده میشود(دیکشنری وبستر)( ،جان آندرسن و همکاران )2012،میباشد.

در یــک جمع بندی و از دید متخصصین و نظریه پردازان مختلف ،مولفههای دانشــگاه در
1. Business dictionary
2. Webster dictionary
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خاص ،کار را تسهیل میکند میباشد(دیکشنری وبستر( ،)2لوئیس اسمیت و همکاران 2003؛
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کالس جهانی را شــامل پژوهش متعادل با کثرت پژوهش (موهرمن) ،رقابت جهانی(تعالی در

کیفیت تدریس و پژوهش) (جانگ چئول شــین،باربارا ام .کم) ،آزادی آکادمیک با تمرکز باال
در استعداد(سالمی)،استخدام جهانی (در سرتاسر جهان) (موهرمن و همکاران) ،ارزش گرایی
در مورد انســان،رقابت جهانی در جذب اســاتید و دانشجویان با استعداد(جانگ چئول شین،

باربارا ام .کم)،مدیریت انعطافپذیر با مدیریت مستقل و معروف (سالمی) ،افزایش پیچیدگی،
ماموریت جهانی ،وظایف جدید برای اســاتید (موهرمن و همکاران) ،ســاختار دانشگاه برای

تدریس و تحقیق(جانگ چئول شــین ،باربارا ام .کــم) و امکانات و منابع مالی کافی با منابع
فراوان(ســالمی) ،ســرمایهگذاری(بودجه متنوع) ،روابط جدید بــا مدیریت (دولت و صنعت)

(موهرن و همکاران) ،رقابت جهانــی در جذب بودجه برای تعلیم و تربیت و پژوهش(جانگ
چئول شــین ،باربارا ام .کم) میدانند .همانطور که در یک نگاه اجمالی نیز مشــاهده میشود

مولفههای مطرح شده توسط محققین با یگدیگر همپوشانی بسیاری دارند و جامعترین نگاه را

میتوان مولفههای مطرح شده توسط آلتباخ ( )2009معرفی نمود .بنابراین مولفههای آلتباخ

در این پژوهش راهنمای تحقیق قرار گرفته است که توصیف از هر یک از مؤلفهها ،در عبارات
ذیل آمده اند و در شکل شماره 1ترسیم شده است.

مولفه مدیریت انعطافپذیر :تفویض اختیار ،مدیریت مشــارکتی ،مدیریت اســتراتژیک،

نوآوری و مدیریت دانش
سال هشتم  -شماره  - 27زمستان 93

مولفه پژوهش متعادل :کیفیت پژوهش ،کمیت پژوهش ،تجارت و بازار ،روحیه مشــارکت

جویی.

مولفه آزادی آکادمیک :آزادی بیان ،آزادی علمی-پژوهشی ،آزاد اندیشی و روحیه حقیقت

جویی.

مولفه امکانات مادی :امکانات کتابخانه ،فضای فیزیکی و کالبدی ،تجهیزات سخت افزاری،

امکانات دیجیتالی.

مولفه امکانات مالی :بخش دولتی ،بخش خصوصی ،شهریه ،کمک خیرین.
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ccشکل شماره  :1مدل مفهومی دانشگاه در کالس جهانی

سؤال اصلی

به چه میزان دانشگاه عالمه طباطبائی با مولفههای دانشگاه در کالس جهانی همگرایی دارد؟
سؤاالت پژوهش

 .1به چه میزان دانشگاه عالمه طباطبایی دارای مدیریت انعطافپذیر است؟

 .2به چه میزان در دانشگاه عالمه طباطبایی سیاست پژوهش متعادل دنبال میشود؟
 .4به چه میزان دانشگاه عالمه طباطبایی دارای امکانات مادی مناسب است؟
 .5به چه میزان دانشگاه عالمه طباطبایی دارای امکانات مالی مناسب است؟

 .6آیا تفاوت معناداری بین نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی در خصوص

میزان همگرایی آن دانشگاه با مولفههای دانشگاه در کالس جهانی از منظر جنس ،سابقه کار،

سابقه مدیریت در دانشگاه و رشته تحصیلی وجود دارد؟
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 .3به چه میزان دانشگاه عالمه طباطبایی دارای آزادی آکادمیک است؟
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روش

طرح این پژوهش کمی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش،

اساتید حاضر در پردیس مرکزی (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم سیاسی
و دانشــکده مدیریت) دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 1393-94می باشد .جامعه آماری ما

198نفر از اساتید پردیس مرکزی دانشگاه میباشند و حجم نمونه طبق جدول مورگان 127

نفر بوده که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصیص مناســب برآورد شــده است .به
منظور محاسبه پایایی این ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب ( )0/87نشان

دهنده پایایی مناسب آن میباشد.و برای سنجش روایی آن نیز از روایی صوری استفاده شد و
جهت این امر سؤاالت پرسشنامه به چند تن از اساتید گروه برنامهریزی آموزشی برای داوری

ارائه گردید و مورد تائید آنان قرار گرفت .و همچنین برای تحلیل دادهها از آزمونهای آماری
 tتک نمونهای و تحلیل واریانس یک طرفه آنوا استفاده کردهایم.
ابزار پژوهش

به منظور بررســی مفهوم دانشــگاه در کالس جهانی از پرسشــنامه محقق ساخته بر اساس
مولفههای آلتباخ ( )2009که شامل:
 -1مدیریت انعطافپذیر؛
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 -2پژوهش متعادل؛

 –3آزادی آکادمیک؛
 –4امکانات مادی؛

 –5امکانات مالی میباشد استفاده شد.
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یافتهها
ddجدول  : 1آمار توصیفی مولفههای دانشگاه در کالس جهانی
مولفههای دانشگاه در کالس جهانی

میانگین

انحراف معیار

مدیریت انعطافپذیر
پژوهش متعالی
ازادی آکادمیک
امکانات مادی
امکانات مالی

31.43

5.33

27.10
25.88
19.58
9.20

6.23
7.97
4.18
2.25

در جــدول یک میانگین و انحراف معیار هر یک از مولفههــای مدیریت انعطافپذیر به تر

تیــب  31.43و،5.33مولفه پژوهش متعادل  27.10و  ،6.23مؤلفه آزادی آکادمیک 25.88

و ،7.23مولفه امکانات مادی  19.58و  4.18ومولفه امکانات مالی  9.20و  2.25میباشــد و
برای تحلیل سوالت پژوهش از آزمون تی تک نمونهای استفاده کردهایم .دلیل استفاده از این
آزمون آماری به این خاطر است که محقق قصد دارد نمرات میانگین مشاهده شده در هر یک
از مولفهها را با میانگین مورد انتظار یا متوسط مورد مقایسه قرار دهد.

برابر  3در نظر گرفته اســت .علت این کار این اســت که نمره  3در طیف لیکرت  5درجهای
نمره متوســط پاسخ دهندگان میباشد چون در این پژوهش نمرات چندین سؤال جمع شده

و مجموع آنها یک مؤلفه را تشکیل میدهد نمره متوسط هر مؤلفه برابر با حاصل ضرب  3در
تعداد سؤاالت است.

جدول  2نتیجه آزمون تی وابســته را نشان داده شده است .با توجه به این جدول مشخص

اســت که میانگین هر  5مؤلفه از میانگین مورد انتظار باالتر اســت ولی این تفاوت میانگین
برای مؤلفه امکانات مالی معنا دار نیســت .اما برای چهار مؤلفه مدیریت انعطافپذیر ،پژوهش

متعــادل ،آزادی آکادمیک ،امکانات مادی به طور معنا دار از میانگین مورد انتظار تفاوت دارد
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یعنی اعضای هیئت علمی دانشــگاه مولفههای مدیریت انعطافپذیر ،پژوهش متعادل ،آزادی
آکادمیک ،امکانات مادی را در دانشگاه عالمه باالتر از متوسط ارزیابی کرده اند اما متوسط بود.
ddجدول  : 2آزمون تی وابسته برای مقایسه مولفههای دانشگاه در کالس جهانی
24 = Test Value
مولفهها

T

سطح
درجه آزادی
معنیداری

اختالف
میانگین

Confidence %95
Interval of the
Difference
Lower

Upper

مدیریت انعطافپذیر

210/13

89

000/0

43/7

31/6

8.5514

پژوهش متعالی
ازادی آکادمیک
امکانات مادی
امکانات مالی

715/4
813/5
598/3
840/0

89
89
89
89

000/0
000/0
001/0
403/0

10/3
88/4
58/1
20/0

79/1
21/3
7115.
2733.-

4.4063
6.5599
2.4663
6733.

جدول  -3ناپرامتریک کروسکال والیس
متغییرها
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جنس

سابقه کار

آزمون

مدیریت
منعطف

پژوهش
متعادل

آزادی
آکادمیک

امکانات مادی امکانات مالی

خی دو

146.

560.

022.

007.

962.

درجه آزادی

1

1

1

1

1

.سطح معناداری

702.

454.

881.

934.

327.

خی دو
درجه ازادی
سطح معناداری

2.930
3
402.

2.964
3
397.

3.420
3
331.

8.861
3
031.

5.993
3
112.
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متغییرها

آزمون

مدیریت
منعطف

پژوهش
متعادل

آزادی
آکادمیک

امکانات مادی امکانات مالی

سابقه
مدیریت

خی دو
درجه آزادی
سطح معناداری

2.265
3
519.

2.352
3
503.

1.048
3
790.

2.399
3
494.

2.871
3
412.

رشته

خی دو
درجه آزادی
سطح معناداری

3.002
6
809.

3.181
6
786.

5.779
6
448.

919.
6
989.

6.228
6
398.

برای بررســی سؤال آخر از آزمون ناپرامتریک کروسکال والیس استفاده شده،دلیل استفاده

از ایــن آزمون به جای آزمون پاراماتریک تحلیل واریانس (آنــوا) به خاطر برابر نبودن تعداد

افراد گروهها است.برای مثال تعداد اعضای هیئت علمی با مرتبه علمی استاد یار بسیار بیشتر
از دانشــیار و مربی بوده است .نتیجه آزمون آماری برای بررسی این سؤال در جدول  3نشان
داده شده است

همانطور که در این جدول مشخص است اندازه آزمون خی دو برای هیج یک از مولفههای

مدیریت انعطافپذیر،پژوهش متعــادل ،آزادی آکادمیک ،امکانات مادی ،امکانات مالی معنی

دار نیســت.این نتیجه دال بر این اســت که هیچ ارتباطی بین جنس ،سابقه مدیریت ،سابقه
ندارد .البته رابطه بین سابقه کار با امکانات مادی معنا دار است به این معناست که به اعتقاد
اساتید دانشگاه این رابطه را به صورت متوسط ارزیابی میکنند.

نتیجهگیری

نتایج پژوهش نشان میدهد که تفاوت میانگین برای مدیریت انعطافپذیر و پژوهش متعادل،
آزادی آکادمیــک و امکانــات مادی معنادار اســت و میتوان بیان نمود که دانشــگاه عالمه

طباطبایــی دارای مدیریت انعطافپذیر ،پژوهش متعــادل ،آزادی آکادمیک و امکانات مادی

متوســط میباشــد .نتایج این تحقیق اگرچه در بعد آزادی آکادمیک با نتایج تحقیقات رمانیا
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حضور در دانشــگاه و رشــته تحصیلی با مولفههای دانشگاه در کالس جهانی ذکر شده وجود

94

پژوهش در نظامهاي آموزشی

()1992و کاران ( )2007هماهنگ و همســو و با نتایج پژوهش کجوری ( )1390ناهماهنگ

و ناهمســو اســت که میتواند متاثر از اجرای تحقیق در دورههای مختلف مدیریتی باشد اما
یک نکته را میتوان در تفســیر این نتایج عنوان نمود و آن اینکه شــیب حرکت دانشگاههای

ایرانی به حرکت در مسیر دانشگاه در کالس جهانی است .اقداماتی که در طول یکی دو سال

اخیر در دانشگاه عالمه طباطبائی صورت گرفته میتواند تایید کننده این ادعا باشد .از جمله
این اقدامات تاسیس مرکز همکاریهای بین المللی ،حمایت از فرصتهای مطالعاتی ،برگزاری
همایشهای بین المللی ،برنامهریزی برای مشــارکت بخشهای مختلف در اداره دانشگاه و پر

رنگ شدن جایگاه گروههای آموزشی در تصمیمگیریها و تصمیم سازیها و تهایتا مشوقهای
مختلــف برای اجرای تحقیقات بنیادی و کاربــردی را میتوان نام برد .نتایج حاصل از آزمون
تک نمونهای که برای این ســؤال استفاده شد نشان میدهد که تفاوت میانگین برای امکانات

مالی معنادار نیست و دانشگاه دارای امکانات مالی نمی باشد .این نتایج با نتایج تحقیقات پرز

و فرناندو( )2011و هانام و همکاران ()2014هماهنگ و همسو نمی باشد.

همچنین نتایج حاصل از آزمون ناپرامتریک کروســکال والیس که برای این سؤال استفاده

شده اســت نشــان میدهد که هیچ ارتباطی بین جنس ،ســابقه مدیریت ،سابقه حضور در

دانشــگاه و رشته تحصیلی با مولفههای دانشگاه در کالس جهانی ذکر شده وجود ندارد .البته
رابطه بین ســابقه کار با امکانات مادی معنا دار اســت به این معناســت که به اعتقاد اساتید
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دانشگاه این رابطه را به صورت متوسط ارزیابی میکنند.

از ویژگیهای دانشــگاهها در جهان صنعتي پيشرفته رقابتي شدن آن است .امروزه دانشگاه

با حضور خود در بطن و متن محيط و با جذب محيط به ســوي خود و جاری ســازی آن در

درون خویش مصداق بارز سيستم باز است .به عبارتی دانشگاهها به مانند حلقه واسطی عمل
مینمایند که با دریافت نیازهای دنیای اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی ،نیروی انســانی مورد

نیاز را تربیت و آماده برای ارائه خدمت مینمایند .بدیهی اســت چنانچه دانشگاهها و به طور

کلی نهاد آموزش عالی در این فرایند شــناخت دقیقی از این نیازها داشــته باشند و بتوانند
درون دادهای خود را که شــامل منابع انسانی ،مادی و مالی میشود بدرستی هدایت نمایند،
میتوانند نقشــی بنیــادی در اجتماع ایفا نمایند که نیازمند ارتباطی مســتمر و تنگاتنگ با
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محیط اجتماع دارد .اين ارتباط با عناصر انســاني دانشگاه صورت گرفته و ميسر ميشود .در
اين رقابت نقش اين عناصر انساني در كيفيت مديريت و كيفيت توليد اطالعات اساسي است.

رقابتي بودن دانشــگاه به كيفيت استادان ،كاركنان ،دانشــجويان و كيفيت مديريت دانشگاه
و میزان و چگونگی اطالعات تولید شــده بستگي دارد.از دیگر ویژگیهای دانشگاه در جهان
امروز بین المللی بودن آنهاســت به معنای آنکه رقابت در دانشــگاهها و در میان آنها تنها در

عرصــه ملي پديدار نميشــود ،بلكه بعد منطقهاي و جهاني نيز پيدا ميكند ،يعني دانشــگاه

بينالمللي ميشود .حضور دانشگاه در عرصه بينالمللي حضوري علمي ،تحقيقاتي و اقتصادي
است .سياست بينالمللي كردن دانشگاهها هم اينك سخن متداول مديران ارشد دانشگاههاي

صنعتي پيشرفته است(یمنی دوزی ســرخابی .)1382 ،اساسا روند رشد دانشگاهها و علم به
گونهای پیش رفته است که نمی توان بخشی نگرانه به دور علم و دانشگاه حصار علمی کشید.
امروزه علم بین المللی شده است ،هر چند که همچون دیروز ،قدرتهای بزرگ به شدت مراقب
انحصاری ماندن بخشهای حساس و تاثیرگذاری آن هستند.
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