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چکیده



واژه هاي كلیدي :رتبه بندي ،نظام ،دانشگاه ها و مراكز آموزش
عالي.

رتبهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به منظور نشان
دادن جايگاه رقابتي آنها در تمامي حوزهها و يا در موضوعهااي
خاص باه وجاود آماده اسات .اولاي رتباهبنادي باي المللاي
دانشگاهها در سال  ،2003توسط دانشاگاه شاانگهايجياتانا
چي و به منظور بررسي وضعيت دانشگاههااي ايا كشاور در
مقايسه با دانشگاههاي فعال در سطح بي المللي منتشر شد .باا
توجه به استقبال گسترده از نتايج حاصل از اي رتبهبندي ،در
سالهاي بعد سازمان هاي مختلف با اهداف متعددي نسبت باه
انتشار ليستهااي دساته بنادي شاده از دانشاگاههاا و مراكاز
آموزش عالي اقدام كردند .نتايج رتبه بندي دانشگاهها عالوه بار
كمک به دانشجويان در زمينه انتخاب مركز آموزشي مناسا،،
براي ذينفعان خارج از دانشگاه نيز مزاياي زياادي دارد كاه از
آن جمله مي توان به تسهيل فرايند استخدام نيروي كار توسط
سازمان هاي استخدام كننده اشاره كرد .همچناي رتباهبنادي
دانشگاهها باعث ارتقاء كيفيت آموزش عالي و پاووه ،،بهباود
وضااعيت توليااد ،گااردآوري و پااردازش اطالعااات در نظااام
آموزشعالي ميشود.
بررسيها نشان ميدهد نظامهاي باي المللاي رتباهبنادي
دانشگاه ها از لحاظ تمركاز ،شايوه جما آوري دادههاا ،قلمارو
زماني و نحوه ارائه نتايج باا هماديگر متفااوت هساتند .هادف
مقاله حاضر معرفي متدولوژي نظامهااي معتبار رتباه بنادي و
مقايسه تطبيقي آنها با بهرهگيري از معيارهاي ذكر شده است.

 -1مقدمه
امروزه دان ،به عنوان مهمتري عامل ايجاد ارزش افازوده
در اقتصادهاي مادرن و ارتقااء تاوان رقاابتي كشاور در ساطح
بازارهاي بي المللي محسوب ميشود .به نظر پيتر دراكر ،دان،
ديگر تنها عامال فرعاي در كناار ديگار عوامال قاديمي تولياد
(نيروي كار ،سرمايه و دان )،نيسات بلكاه دانا ،تنهاا منبا
عمده در توليد به حساب مي آيد [ .]7كاربرد وسي و گسترده
دان ،در اقتصاد مدرن باعث تغيير نگرش و پارادايم از اقتصااد
متكي بر مناب به اقتصاد دان ،محور شده است [.]2
از نظر سازمان همكاري و توساعه اقتصاادي (،)OECD7
اقتصاد دان،محور ،اقتصادي است كه به صاورت مساتقيم بار
اساس توليد ،توزي و مصارف دانا ،و اطالعاات قارار گرفتاه
باشد .در اي اقتصاد ،دان ،محرک اصلي رشد ،ايجااد راروت و
اشتغال در تمامي فعاليتهاست .در اقتصاد دان،محاور ،ساهم
قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي از فعاليتهاي مبتناي بار
دان ،مانند صناي با فناوري برتر و متوسط و خادمات ماالي و
تجاري دان،محور حاصل مي شود .در اي اقتصاد ،دان ،بي،
از عوامل سنتي نظير كار و سرمايه موج ،تولياد ارزشافازوده
ميشود بهطوريكه طي دهة گذشاته ساهم تولياد و صاادرات
صناي با فناوري برتر در كل توليد و صادرات كشاورهاي عضاو
 OECDبي ،از دو برابر افزاي ،داشته است .امروزه بر اساس
بررسيهاي صورت گرفته ميتوان بياان كارد كاه باي ،از 00

 -7مقاله حاضر براساس يافته هااي طار پووهشاي "بررساي تطبيقاي نظاامهااي
رتبهبندي بي المللي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي" نگارش يافته است.
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اولي رتبه بندي جهاني دانشگاه ها و مراكز آماوزش عاالي
در سال  ،2003توسط دانشگاه شانگهايجياتان  7چي انجاام
شد ،كه هدف آن آگاهي از وضعيت دانشگاههاي ايا كشاور و
مقايسه وضعيت آنها نسبت به دانشاگاههااي سااير كشاورهاي
جهان باود .باا وجاود اينكاه تنهاا ياک دهاه از انتشاار اولاي
رتبهبندي جهاني دانشگاهها ميگاذرد ،تغييارات اساساي را در
نظام آموزش عالي همه كشورهاي دنيا ايجاد كرده اسات [.]1
امروزه دانشگاه ها براي تعيي اهداف خاود ،باراي بِرندساازي و
تبليغ خود به منظور جذب دانشجو ،يا اساتادان و پووهشاگران
برجسااته از نتااايج اياا رتبااهبنااديهااا اسااتفاده ماايكننااد.
سياستگذاران مراكز آموزش عالي و دانشگاهي نيز نتايج حاصل
از رتبهبنديها را به عنوان مناب اطالعاتي در تهيه خطمشي و
برنامااهرياازي باه كااار ماايبرنااد .اسااتفاد از ايا ليسااتهااا در
عرصههاي سياسي نيز نفاوذ پيادا كارده اسات .سياساتمداران
بيشتر مواق براي نشان دادن اقتدار اقتصادي و توسعه يافتگي
كشور خود به اطالعات اي رتباهبناديهاا اساتناد مايكنناد.
امروزه اكثر دولتها به منظور ايجااد دانشاگاههااي تاراز اول و
تداوم حضور در عرصه رقابت با دانشگاههاي برتر جهان ،دسات
به تدوي برنامه ميزنند [ .]6تيسيس دانشگاههااي جدياد كاه
داراي اهااداف پووهشااي هسااتند ،ايجاااد پووهشااگاههااايي كااه
فعاليت آموزشي و تربيت پووهشگر نيز انجام ميدهند ،تيسيس
پارک هاي علم و فناوري همه در راستاي ارتقااء كيفيات نظاام
آموزش عالي و به دنبال آن ،ارتقا رتبه دانشگاهها در ليستهاي
جهاني است.
در مقالااه حاضاار ابتاادا تاريخچااه و اهمياات رتبااهبناادي
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و انتقادات وارده بر آن توضايح
داده مي شود و در ادامه متدولوژي نظامهاي رتبهبنادي معتبار
(شانگهاي ،تايمز ،رتبه بندي عملكرد مقاالت علمي دانشگاههاي
جهان ،رتبهبندي دانشگاهها براساس عملكرد علماي ،سايماگو)
تشريح مي شود و در نهايت باا اساتفاده از معيارهااي منتخا،
نظامهاي معرفي شده با هم مقايسه ميشوند.

درصد توليد ناخالص داخلي بيشاتر كشاورهاي عضاو ساازمان
همكاري و توسعه اقتصادي از فعاليتهاي دان،بنياان حاصال
ميشود [.]3 ،2
زنجيرة توليد ،انتشار و به كارگيري دان ،،فرايند مساتمر و
پيچيدهاي است كه مستلزم فعاليت ،همكااري و تعامال اجازاء و
نهادهاي مختلف براي تكميل زنجيره است .دانشاگاه باه عناوان
نهاد آموزشي و پووهشي يكي از مهمتري و ماؤررتري نهادهااي
فعال در اقتصادهاي دان،محور محسوب مي شود كاه تايرير باه
سزايي در عملكارد نوآوراناه كشاورها دارد .دانشاگاههاا و مراكاز
آموزش عالي با آموزش مهارتها و دان ،به نيروي انساني عاالوه
بر تيمي نياروي كاار كارآماد ماورد نيااز سااير نهادهااي فعاال
اقتصاد ،باعث انتشار دان ،انباشت شده پووهشاگران و اساتادان
دانشگاه ميشوند .عالوه بر اي دانشگاهها ،فعاليت و كاركردهاايي
در خصوص توليد و انتقال دان ،ايفاء مينمايند [.]0 ،4
طي تاريخِ ايجاد و گسترش دانشگاهها ،هماواره رقابات بار
سر جذب دانشاجو ،اساتاد ،منااب ماالي و ميرماالي اهادايي و
ارتقاء جايگاه اجتماعي بي دانشاگاه هاا و مراكاز عاالي وجاود
داشته است .ساليان متمادي رقابات تنهاا باا ارزياابي شاهرت
ضمني دانشگاه ها صورت مي گرفت و هيچ گونه اطالعات عيني
براي پشتيباني از اي شهرت وجود نداشات .باه عباارت ديگار
معروفيت و اشاتهار دانشاگاه كاه املا ،باه دليال تبليغاات و
حمايت دولت بود شاخص قضاوت در مورد خوبي يا بادي ياک
دانشگاه به حساب ميآمد [.]6
در چند دهه اخير كه كشورها باه ارزش و اهميات دانا،
پيبردهاند ،و از آن به عنوان يک دارايي و مزيت رقابتي و حتي
در برخي موارد به عنوان سال و عامل جن استفاده كردهاند،
دانشگاهها نيز تمركز و سرمايهگذاري بيشتري روي گردآوري و
بازتوليد دان ،انجام دادهاند .بنابراي عامل رقابتي جدياد باي
دانشگاهها ،تولياد دانا ،و جاذب منااف ماادي حاصال از آن
است؛ دانشگاه ها به منظور كس ،اي هادف ملازم باه داشات
دانشجويان ،پووهشگران ،نيروي انساني ماهر و امكانات توساعه
يافته و پيشرفته هستند .رقابات بار سار دساتيابي باه چناي
شرايطي ،نظام جديدي از ارزيابي دانشگاهها را ايجااد كارد كاه
امروزه به «رتبهبندي دانشاگاههاا و مراكاز آماوزش عاالي» در
جهان شهرت يافته است.

 -2تاریخچه و اهمیت رتبهبندي دانشگاهها
رتبه بندي دانشگاههاي ملي ،پدياده اي جهااني اسات كاه
تاريخچهاي بالغ بر  30سال دارد .معموالً گزارش منتشار شاده

1- Shanghai Jiaotong University
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توسط «نشريه اخبار اياالت متحده و گزارش جهان »7در ساال
 ،7890را نقطه آماز رتبهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
ميدانند [ .]9در اي گزارش دانشگاههاي داخلي ايالت متحاده
آمريكا رتبهبندي و منتشر شد .با وجود اي  ،به نظار مايرساد
رتبه بندي مراكز آموزش عالي به صاورت ابتادايي و باا تمركاز
كمتري بسيار پي ،تر از اي تاريخ و در سالهااي  ،7910نياز
انجام ميگرفته است .باي ساالهااي  7910تاا  ،7980دفتار
آموزش آمريكا گزارش ساالنهاي را منتشر مايكارد كاه در آن
مؤسسههاي آموزشي به صورت آماري مرت ،شده بودند .انتشار
چني رتبهبنديهاايي از مؤسساههاا و مراكاز آماوزش عاالي،
هرچند بدون نظم ،در سالهاي بعدي نيز ادامه داشت [.]8
امل ،پووهشگران معتقدند كه دوره رتبه بنديهاي جهاني
و باي المللااي بااا انتشااار اولااي گاازارش رتبااهبناادي دانشااگاه
شانگهاي جياتان چي آماز شد .گزارش رتباه بنادي دانشاگاه
شانگهاي كه با نام «رتبهبنادي علماي دانشاگاههااي جهاان»2
شناخته ميشود ،سال  ،2003منتشر شد .نتاايج ايا گازارش
براي تمام مردم جهان به ويوه كشورهاي اروپاايي و آمريكاايي
بسيار جال ،توجه بود؛ طبق اي گزارش رتبههاي ياک تاا 20
امل ،در اختيار دانشگاه هااي آمريكاايي و انگليساي باود و تاا
رتبههاي  700نيز ادامه مييافت .اي رتبهبندي پس از انتشار،
تاايرير سااري و چشاامگيااري در آمااوزش عااالي ،سياساات و
عرصههاي عمومي گذاشت [.]70
3
رتبه بندي آموزش عالي تايمز انگليس را مي توان پاسخي
براي رتبهبندي شانگهاي در نظار گرفات كاه در ساال ،2004
اولي ويراي ،آن منتشر شد .از آن سال به بعد رتبهبنديهااي
ديگري توسط ساير سازمان و با عناوي و اهداف متفاوت تهياه
و منتشر ميشود.
در دهااه اخياار فراينااد رتبااهبناادي دانشااگاههااا گسااترش
چشمگيري پيدا كرده است .به گونهاي كه بيشتر سازمانهاايي
كه حتي ارتباطي با نهااد دانشاگاه ندارناد ،تنهاا باراي اهاداف
تجاري و تبليغاتي دست به رتبهبندي دانشگاهها زدهاند؛ املا،
اي رتبهبنديها ملي ،و گاهي منطقهاي است .رتبهبناديهااي
بي المللي و بسيار شناخته شده تعداد كمي هستند كه توساط
سازمان هاي معتبر ارائه شده و دانشگاههاي سراسر جهان را در
بر ميگيرند.

رشد فزايندهي سازمانهايي كه كاار رتباهبنادي را انجاام
ميدهند ،متيرر از رشاد قابال توجاه ساازمانهااي درگيار باا
آموزش عالي است .با افزاي ،بسيار زياد تعاداد دانشاجويان در
همه نقاط جهان ،چه در مرب و چه در بقيه كشورها ،باال رفت
تعداد سازمانهايي كه فعاليت رتبه بندي را انجام ميدهند ،امر
مير قابل پي،بيني و دور از انتظاري نيسات .زيارا رتباهبنادي
راهي است كه انتخاب دانشگاه و تعياي مركاز آماوزش عاالي
خوب را از متوسط يا بد ،با استفاده از مجموعاه شااخصهااي
خاص ،ممك ساخته و تسهيل ميكند [.]9
نتيجه نهايي افزاي ،سازمانهاي رتبهبندي كننده ،ايجااد
رقابت بسيار شاديد باي دانشاگاههاا ،مراكاز آماوزش عاالي و
مؤسسههاي مرتبط با آنها شده است .به گونهاي كه دانشگاههاا
و مراكز آموزش عالي در يک رقابات باي المللاي باراي دسات
يااافت بااه رتبااه در زمينااه «بهتااري دانشااجو»« ،بهتااري
پووهشگر» و به ويوه كس ،مقام در زمينه «بودجه» هستند .به
دليل اينكه دانشجويان بالقوه ايا مراكاز مايخواهناد بدانناد
چگونه ميتوان بهتري آموزش را با صرف مناس،تري زماان و
هزينه دريافت كرد [.]77
همااانطور كااه بيااان شااد رتبااهبناادي دانشااگاههااا داراي
كاربردهاي زيادي براي دانشجويان و سازمانهاي ذينف است
كه تعدادي از موارد اهميت و كاربرد رتبهبنادي دانشاگاههاا و
مراكز آموزش عالي به شر زير است:
 رتبه بندي ها ،تصور دانشجويان از آموزش عاالي را
تصريح و آشكار ميكند.
دانشجويان زمان و هزينه قابل تاوجهي را صارف آماوزش
ميكنند .اي هزينه ها شامل هزينههاي نقدي پرداخت شده به
دانشگاه و ساير هزينههاي مير مساتقيم مايشاود .باه هماي
دليل اينكه كدام دانشگاه و يا مركز آموزش عاالي باراي اداماه
تحصيل انتخاب شود ،اهميت بساياري دارد .بساياري از ماردم
اعتقاد دارند دستيابي به اطالعات صاحيح و رضاايتبخا ،در
مورد تفاوت واقعي كيفيت دانشگاهها و مؤسساههااي آماوزش
عالي بسيار سخت است .رتبه بنديها ،اطالعات نسابتاً سااده و
مستقيمي را در رابطه با كيفيات مراكاز ارائاه كنناده آماوزش
عالي مهيا مينمايند .به نظر ميرسد اطالعات سااده و روشاني
كه به اي گونه در اختيار افاراد قارار مايگيارد ،بيشاتر باراي
كساني كه قبالً هيچ تجربه دانشگاهي و آموزش عالي نداشتند،
مفيدتر و مهمتر باشد [.]77

1- U.S. News and World Report Magazine
2- Academic Ranking of World University
3- Times Higher Education Ranking

13

رهيافت

بررسي تطبیقي نظامهاي بینالمللي رتبهبندي ....

 رتبه بندي ها مسائل را براي سازمانهااي ذينفا
خارج از دانشگاه نيز تسهيل ميكنند.
اطالعات مربوط به كيفيات دانشاگاههاا و مراكاز آماوزش
عالي عالوه بر دانشجويان ،متقاضايان ديگاري نياز دارد .باراي
مثال سازمان هاي استخدامي نياز دارند بدانند ،چه دانشگاهها و
نظامهاي آموزشي ،نياروي كااري كاه قصاد اساتخدام آنهاا را
دارند ،آماوزش مايدهناد .همچناي عماوم ماردم نياز شاايد
بخواهند بدانند دانشگاههايي كه از طريق پرداخات مالياات باه
بودجه آنها كمک مايكنناد داراي چاه ويوگايهاا و كيفيتاي
هستند .به عبارت ديگر رتبهبنديها ميتوانند باه عناوان ابازار
كنترل مورد اساتفاده ماردم باراي كنتارل عملكارد دولات در
بخ ،نظام آموزش عالي محسوب شوند [.]72
 رتبهبندي ها تبليغات رايگاني براي دانشگاههاا باه
حساب ميآيند.
همانطور كه اشاره شد ،گسترش قابل توجه آموزش عاالي
دستيابي به تصوير كلاي و جاامعي از گساترهي مؤسساههااي
درگير با فعاليتهاي آموزشي و فعاليتهاي مرتبط باا پاووه،
در جهان ،را با دشواري مواجه كرده است .همچني دانشگاههاا
و مؤسسههاي آموزش عالي نيز باراي اطاالعرسااني در زميناه
فعاليتهاي خود به عماوم ماردم باا مشاكل مواجاه شادهاناد.
رتبه بنديها مؤررتري و كام هزيناهتاري راهاي هساتند كاه
دانشگاهها مي توانند براي شناساندن خود و فعالياتهايشاان از
آن بهرهمند شوند [.]73
 رتبااهبنااديهااا مشااوقي بااراي ارتقاااء كيفياات در
آموزش عالي و پووه ،هستند.
رتبهبنديها ميتوانند با آگاه كردن موقعيت يک دانشاگاه
نسبت به ساير دانشگاهها ،باعث ايجاد انگيزه اي شود تا آنها باه
منظااور دسااتيابي بااه رتبااهاي بهتاار در ليساات تهيااه شااده،
فعاليتهاي خود را بهبود بخشيده و كيفيت فعاليتهااي خاود
را ارتقاء بخشند.
 رتبه بندي باعث بهبود وضعيت گردآوري اطالعات
در آموزش عالي ميشود.
چنانچه طراحان نظامهااي رتباهبنادي ،روشهااي ماورد
استفاده خود را به روشني توضيح دهند؛ و نوع اطالعاتي را كاه
در نتيجه ارزياابي تايرير خواهناد گذاشات را مشاخص كنناد،
سازمانهاي رتبه بندي شده نيز تاالش خواهناد كارد كيفيات
ذخيره و بازيابي آن نوع از اطالعات را افزاي ،دهند .چگاونگي
اطالعاتي كه به طور مستقيم از جان ،سازمانها ارائه ميشوند،

براي نظامهاي رتبه بندي اهميات باه سازايي دارناد ،بناابراي
چنانچه خود سازمانها (دانشگاهها و مراكاز آماوزش عاالي) در
افزاي ،كيفيت اي اطالعات همكاري كنند ،فرايند رتبهبنادي
نيز تسهيل شده و با كيفيت بيشاتري انجاام خواهاد شاد .باه
عباارت ديگاار دانشاگاههااا باا اطااالع از شااخصهاااي ارزيااابي
مؤسسههاي رتبهبنادي كنناده ،و اطالعااتي كاه آنهاا در ايا
زمينه مورد استفاده قرار ميدهند ،مي توانند در گردآوري ايا
نوع اطالعات دقت بيشاتري باه خارج داده و در نتيجاه دقات
رتبهبنديها را افزاي ،دهند [.]72
 رتبه بندي تصويري چند جانبه از آموزش عالي در
اختيار قرار ميدهد.
رتبااهبنااديهااا در املاا ،مااوارد از دياادگاههاااي متفاااوت
دانشااجويان ،پووهشااگران ،اسااتادان و رؤساااي دانشااگاه تايرير
ماايپذيرنااد؛ و دادههاااي خااود را از مناااب مختلااف گااردآوري
ميكند كه داراي ماهيتهاي متفاوتي هستند ،بنابراي تصاوير
كلي كه از اي راه ايجاد ميشود ،داراي ابعاد متفااوتي اسات و
ديد جامعي را به دست خواهد داد.
 -9انتقادهاي وارده بر رتبهبندي دانشگاهها
از جمله مهمتري تيريراتي كه نظاامهااي رتباهبنادي بار
دانشگاهها و جوام گذاشتهاند ،تايريرات ساازماني و اجتمااعي
است .از بعد ساازماني ،رتباهبناديهاا عااملي باراي تشاويق و
ترمي ،دانشگاه ها و مراكز آموزش عاالي باه فعاليات بيشاتر و
هدفمناادتر در زمينااههاااي آموزشااي و پووهشااي محسااوب
ميشوند .از بعد اجتماعي نياز نتاايج حاصال از رتباهبناديهاا
دانشجويان و پووهشگران را در انتخاب درست ياري ميدهند.
در رابطه با تيريرات رتبهبنديها اتفاق نظار كااملي وجاود
ندارد ،به ويوه منتقدان نظامهااي رتباهبنادي ايا تايريرات را
مثبت نميدانند .منتقدان اظهاار مايكنناد هايچ ياک از ايا
تيريرات مثبت نيست و بسيار ميرمنطقاي هساتند .باه عباارت
ديگر ،رتبهبناديهاا باعاث مايشاوند دانشاگاههاا باه صاورت
نامتعادل تنها بر روي شاخصهايي كه از جانا ،ايا نظاامهاا
مورد توجه است ،سرمايهگذاري كنند؛ دانشجويان نيز به جااي
انتخاب حساب شده و صحيح ،تحت تيرير تبليغات اي نظامها،
تنها دانشگاههايي كه رتبه بااليي دارند ،را انتخاب كنند [.]9
همانگونه كه اشاره شد ،در مناب مختلف در كنار مزاياايي
كه براي نتاايج از رتباه بناديهاا ذكار شاده اسات ،معايا ،و
نقدهايي نيز آورده شده است .در بررسايهااي انجاام شاده در
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رتبه بندي شده نهايي تنها تغيير رتبه دانشگاه را نشان ميدهد
و گوياي علت آن نيست [.]77
 ليست هااي رتباه بنادي ،مشاوق رفتارهااي ميار
منطقي هم در دانشجويان و هام در دانشاگاههاا،
هستند.
اي مورد از نقدهايي كه به نظامهاي رتبهبندي وارد است،
در واق منتج از موارد قبلاي اسات؛ باه ايا ترتيا ،كاه اگار
نظامهاي رتباهبنادي قاادر باه انادازهگياري دقياق و درسات
«كيفيت» نباشند ،ليست هاي حاصل از آنها آساي ،جادي باه
تصميمهاي دانشجوياني كه بر اساس اي ليستهاا دسات باه
انتخاب ميزنند ،وارد خواهد كرد؛ يا براي دانشگاههايي كاه باه
دنبال ارتقاء جايگاه خود در اي ليستها هستند ،مضرّ خواهاد
بود [.]8
 دستكاري شاخصها توسط دانشگاهها ،براي ارتقاا
رتبه ،امكانپذير است.
دانشگاهها و مراكاز آماوزش عاالي مايتوانناد باه منظاور
ارتقاي رتبهي خود در ليستهاي رتبهبنادي در شااخصهااي
موجود دست بارده ،باا تعااريف مابهم ،ياا كام و زيااد كاردن
شاخصها رتبه خود را ارتقا دهند .براي مثال «شااخص جاايزه
نوبل» :اي جايزه يكي از مواردي است كه رتبه دانشگاهها را به
صورت قابل توجهي ارتقاء مي دهد؛ ولي همه دانشگاههاا داراي
اي جايزه نيستند ،يا شرايط كس ،آن را ندارند ،با وجاود ايا
آيا نمي توانند امتياز آن را خريداري كنند؟ يا شااخص «تعاداد
مناب پر استناد» كه امل ،بر اساس مناب منتشر و نمايه شاده
در پايگاااههاااي اطالعاااتي  ISIيااا  SCOPUSاناادازهگيااري
مي شود .دانشگاه ها امل ،براي ارتقاي سطح خود در زمينه اي
شاخص ،بيشتر سرمايه خود را به جاي چاا كتااب در علاوم
انساني و اجتماعي ،بار تولياد مقالاه در رشاتههااي پزشاكي و
مهندسي اختصاص ميدهند و اي باعث رشد يکجانباه علاوم
ميشود [.]70

اي رابطه ،موارد بسيار جزئي و ريزي در مورد كاستيهاي هار
يک از نظامهاي رتبهبندي بيان شده اسات ،در اداماه تنهاا باه
انتقاداتي اشاره ميشاود كاه در املا ،نظاامهااي رتباهبنادي
مشترک و معمول است.
 رتبه بندي تصوير ناصحيحي از كيفيت در آموزش
عالي به دست ميدهند.
معمولتري و رايجتري نقد وارده بر نظامهاي رتبهبنادي،
شكساات آنهااا در تشااخيص كيفياات اساات؛ آنهااا املاا ،از
شاخص هاي نامناسبي براي ارزيابي كيفيت استفاده ميكنند ،و
بيشتر به داده هاي كمي و در دسترس توجه دارند ،و دادههااي
كيفي كه مالباً نامشهود بوده و دستيابي به آنها دشوار اسات را
ناديده ميگيرند [.]72
 رتبهبندي باعاث برداشات اشاتباه از تفااوتهااي
ميان تعاريف كيفيت ميشود.
در گزينه قبلي شاخصهاي منتخا ،از جانا ،نظاامهااي
مختلف رتبه بندي مورد انتقاد قرار گرفته بودند؛ در حاالي كاه
منتقدان روشهاي مورد استفاده در اي نظامها را نياز درسات
نمي دانند .آنها تركي ،شاخص هاي مختلف ،به منظور دستيابي
به يک نتيجه نهايي را نقد ميكنند .در فرايند رتبهبندي بعضي
مواق  ،وزن يک شاخص خاص در حوزههاي مختلف ،بيجهات
زياد يا كم ميشود ،يا وزندهي بيدليل صورت مايگيارد؛ باه
عبارت ديگر وزندهي به شاخصهاي متفاوت به منظور ارزيابي
كيفيت و تركي ،آنها بااهم ،هايچ پشاتوانه نظاري و مفهاومي
ندارد [.]74
 رتبهبندي ها تصوير نادرستي از روند تغييارات ر
داده در طول زمان ارائه ميدهند.
نظامهااي رتباه بنادي در ساالهااي متماادي ،تغييارات
مداومي را در روشها و شاخصهاي خود ايجاد ميكنند؛ با اي
حال روند تغييراتي كه در ليستهاي حاصل از اي نظامهاا باه
چشم ميخورد ،تصوير نادرستي از تغييرات به وجاود آماده در
خود نظامهاا باه دسات مايدهاد .باه عباارت ديگار تغيياري
(صعودي يا نزولي) كه در رتبه يک دانشگاه ياا مركاز آماوزش
عااالي در ليساات نهااايي رتبااهبناادي در يااک سااال بااه چشاام
مي خورد ،ممك است به دليل كم و زياد شدن شاخصهاا ،ياا
تغيير در روشهاي به كار گرفته شده باشد و به عملكارد خاود
آن دانشگاه هايچ ربطاي نداشاته باشاد؛ در حاالي كاه ليسات

 -4نظام رتبهبندي دانشگاه شانگهاي جیاتانگ
ايده اوليه رتبهبنادي دانشاگاههاا و مراكاز آماوزش عاالي
جهان توساط دانشاگاه شاانگهاي جياتانا  7در ساال ،7889
پايهگذاري گرديد .طر اي ايده در پاساخ باه دمدماه رئايس

1- Shanghai Jiao Tong University
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جمهااور وقاات چااي  7بااود كااه تيكيااد داشاات تعاادادي از
دانشگاه هاي چي بايستي در سطح بي المللي فعاال باشاند و
در شمار دانشگاههاي برتر جهان محساوب شاوند .بناابراي در
راستاي دستيابي به هدف فوق ،سياست گذاران چيني تصاميم
گرفتند ابتدا مدلي براي رتبهبندي دانشگاههاي جهان طراحاي
نمايند و سپس باا بهاره گياري از نتاايج آن؛ نخسات ،جايگااه
دانشگاههاي چاي در مقايساه باا سااير دانشاگاههااي جهاان
مشخص شود ،دوم نقااط قاوت و ضاعف دانشاگاههااي چاي
براساس نتايج حاصل شناسايي شود و در نهايات باراي بهباود
وضعيت و ارتقاء جايگاه دانشگاههاي چي در رتبهبندي جهاني
اقدامهااي الزم برناماه ريازي و تادوي گاردد .از ايا رو طاي
پروژه اي باه دانشاگاه شاانگهاي جياتانا ميموريات داده شاد
دانشگاههاي جهان را رتبهبنادي كناد و جايگااه دانشاگاههااي
چيني را در سطح جهاني مشخص نمايد .در واقا هادف ايا
رتبهبندي اندازهگيري فاصاله و شاكاف دانشاگاههااي چاي و
دانشگاههاي برتر دنيا و همچني برنامه ريزي در جهت كااه،
فاصله و بهبود كيفيت دانشگاههاي چيني و ارتقاء جايگااه آنهاا
در سطح بي المللي بود.
همانطور كه بيان شاد هادف اولياه رتباه بنادي دانشاگاه
شاانگهاي جياتانا بررساي وضااعيت دانشاگاههاااي چااي در
مقايسه با دانشگاههاي جهان و ارائاه راهكارهاايي باراي ارتقااء
جايگاه دانشگاههاي اي كشور در رتبهبندي جهااني باود .ولاي
پس از تكميال گازارش و تييياد آن در وزارت آماوزش چاي ،
بسياري از متخصصاان خواساتار انتشاار نتاايج آن باه صاورت
ساالنه و در سطح بي المللي شدند .بنابراي نتايج رتباهبنادي
دانشگاههاي جهان توسط نظام رتبهبندي دانشگاه شانگهاي كه
به رتبه بندي علمي دانشگاههاي جهاان 2شاهرت يافات ،باراي
اولي بار در سال  ،2003در سطح بي المللي منتشر گردياد و
از آن سال به بعد به طور ساالنه به روز ميشود.
انتشار نتايج و يافته هاي رتبهبنادي علماي دانشاگاههااي
جهان به سرعت مورد توجه دانشگاهها ،دولتهاا و رساانههااي
عمومي قرار گرفت و بحث هاي زيادي در موافقت و مخالفت باا
آن ب اه عماال آمااد .امااروزه اي ا نظااام يكااي از پركاااربردتري
نظامهاي رتبهبندي بي المللي دانشاگاههااي جهاان محساوب
ميشود و نتايج آن توسط دانشگاههاا ،دولاتهاا و رساانههااي

عمومي مورد استناد قرار ميگيرد .يكاي از عوامال موفقيات و
محبوبيت نظام رتبه بندي علمي دانشگاه هاي جهان ،متدولوژي
شفاف و دقيق آن در سطح جهاني است[.]76،70
 -4-1كدام دانشگاه ها به وسیله این رتبه بندي مورد بررسي
قرار ميگیرند؟

نظام رتبه بندي علمي دانشگاه هاي جهان بار مبنااي ايا
فرض كه نميتوان همه دانشگاههاي جهاان را باا هام مقايساه
كرد ،تمركز و جامعه هدف خود را بر دانشاگاههااي تحقيقااتي
برتر دنيا قرار داده است .به طور كلي دانشاگاههااي كاه داراي
جايزة نوبل و يا مدال فيلدز ،3پووهشگران داراي استناد بااال ياا
مقالههاي منتشر شده در مجلههاي نيچار و سااينس 4هساتند
در اي رتبهبندي مورد بررسي قرار مايگيرناد .عاالوه بار ايا
دانشگاههايي كه داراي تعداد زيادي مقالههااي نماياه شاده در
6
نمايه گسترده استنادي علوم 0و نمايه استنادي علوم اجتماعي
هستند نيز توسط ايا نظاام رتباهبنادي ماورد ارزياابي قارار
ميگيرند .بنابراي از بي دانشاگاه فعاال جهاان حادود 7000
دانشگاه در اي رتبهبنادي بررساي مايشاوند و در نهايات در
جدول رتبه بندي ليست  000دانشگاه برتر دنيا منتشر ميشود
[.]70،76
 -4-2معیارها و شاخصهاي مورد استفاده در نظام رتبهبندي
شانگهاي

نظام رتبه بندي دانشگاه شانگهاي به منظور انجام ارزياابي
دقيق تر از عملكرد دانشگاه و ارائه رتبهبنادي جاام از جايگااه
دانشگاه در سطح جهاني 4 ،معياار (كيفيات آماوزش ،كيفيات
اعضاء هيئت علمي ،خروجايهااي پاووه ،و سارانه عملكارد
دانشگاه) را براي بررسي عملكرد دانشگاه تعرياف كارده اسات
(شكل  .)7به عبارت ديگر در ايا نظاام دانشاگاههاا براسااس
ميزان موفقيت در هر يک از معيارهاي چهارگانه زير رتبهبندي
ميگردند [.]70،71

3- Fields Medals
4- Journals of Nature and Science
)5- Science Citation Index-Expanded (SCIE
)6- Social Science Citation Index (SSCI

1- Jiang Zemin (the then President of the People’s Republic
)of China
) 2- The Academic Ranking of World Universities (ARWU

27

رهيافت

شماره  ،05بهار 1931

اطااالعرساااني جااايزه نوباال و پايگاااه اطااالعرساااني اتحاديااه
بي المللي رياضيات استخراج مي شود .از پايگااه اطاالع رسااني
 ISIاطالعااات مربااوط بااه شاااخصهاااي تعااداد پووهشااگران
پراستناد ،مقالههاي چا شده در مجلههاي نيچر و سااينس و
تعداد مقالههاي نمايه شده در نمايه گسترده اساتنادي علاوم و
نمايه استنادي علوم اجتمااعي گاردآوري مايشاود .اطالعاات
مربوط به تعداد عضو هيئت علمي دانشاگاههاا از مراجا ملاي
مانند وزارت آموزش ،مركز ملي آمار و ساير مراج معتبر ملاي
جم آوري ميگردد [.]70،76

شکل  :1معیارهاي چهارگانه رتبهبندي دانشگاهها در نظام شانگهاي

با توجه به اينكه معيارهاي چهارگانه فوق كلاي هساتند و
قابليت اندازهگيري كمتري دارناد از ايا رو نظاام رتباهبنادي
شانگهاي براي هر يک از معيارهاي فوق چند شاخص (سانجه)
ارائه كرده است (جدول .)7

جدول : 2منابع اطالعاتي براي محاسبه شاخصهاي نظام رتبهبندي
شانگهاي
شاخص
برندگان جايزه نوبل

جدول :1معیارها و شاخصهاي نظام رتبهبندي شانگهاي
معیار
كيفيت
آموزش

كيفيت
اعضاء
هيئت
علمي

خروجيهاي
پووه،
عملكرد
سرانه

كد

ضریب
اهمیت
به درصد

دان،
آموختگان

70

جايزه

20

HiCi

20

N&S

20

شاخص
تعداد دان،آموختگان دانشگاه
كه موفق به دريافت جايزه نوبل و
يا مدال فيلدز شدهاند.
تعداد اعضاء هيئت علمي
دانشگاه كه موفق به دريافت
جايزه نوبل و يا مدال فيلدز
شدهاند.
تعداد پووهشگران پراستناد دانشگاه
كه در ليست پووهشگران پراستناد
در حوزههاي  27گانه پايگاه ISI
قرار دارند.
تعداد مقالههاي منتشره شده در
مجالت نيچر و ساينس
تعداد مقالههاي نمايه شده در
نمايه گسترده استنادي علوم و
نمايه استنادي علوم اجتماعي
سرانه عملكرد علمي دانشگاه
جمع كل

PUB

20

PCP

70

برندگان مدال فيلدز
تعداد پووهشگران
پراستناد
تعداد مقالههاي
منتشره شده در
مجلههاي نيچر و
ساينس
تعداد مقالههاي نمايه
شده در نمايه
گسترده استنادي
علوم و نمايه استنادي
علوم اجتماعي
تعداد عضو هيئت
علمي دانشگاه

مرجع اطالعاتي
پايگاه اطالعرساني جايزه نوبل به آدرس:
http://nobelprize.org/
پايگاه اطالعرساني اتحاديه بي المللي رياضيات به
آدرس:
=http://www.mathunion.org/index.php?id
prizewinners
بخ ،پراستناد پايگاه اطالع رساني  ISIبه آدرس:
http://www.isihighlycited.com
بخ ،دان ،پايگاه اطالع رساني  ISIبه آدرس:
http://www.webofknowledge.com

بخ ،دان ،پايگاه اطالعرساني  ISIبه آدرس:
http://www.webofknowledge.com

مراج ملي مانند وزارت آموزش ،مركز ملي آمار و ...

 -4-4محاسبه ارزش هر شاخص و تركیب آنها

قبل از توضيح اي بخ ،ذكر اي نكته ضروري اسات كاه
در نظااام رتبااهبناادي شااانگهاي ارزش شاااخص 7بااا نمااره هاار
شاخص 2متفاوت است .ارزش شاخص نتيجه اندازهگيري واقعي
است ،به عنوان مثال اگر دانشگاهي تعداد  302مقاله در نيچار
و ساينس داشته باشد ،ارزش ايا شااخص باراي آن دانشاگاه
 302خواهد بود .در حاليكه براي محاسبه نماره هار شااخص،
ارزش واقعي شاخص دانشگاه بار ارزش واقعاي آن شااخص در
دانشگاهي كه باالتري امتياز را در شاخص مذكور دارد ،تقسيم

155

 -4-9منبع گردآوري دادههاي مورد نیاز

اطالعات و دادههاي مورد نياز براي محاسبه شااخصهااي
نظام رتبه بندي شانگهاي از مناب معتبار گاردآوري مايشاود.
همانطور كه در جدول  2ارائه شده است اطالعاات مرباوط باه
شاخص تعداد جايزه نوبل و مادال فيلادز باه ترتيا ،از پايگااه

1- Indicator value
2- Score of an indicator

11

رهيافت

بررسي تطبیقي نظامهاي بینالمللي رتبهبندي ....

پزشكي و اقتصاد و مدال فيلدز رياضيات را دريافات كاردهاناد.
اعضاي هيئت علمي در زمان دريافت جايزه بايستي در دانشگاه
مورد نظر به تدريس يا پووه ،مشغول باشاند .در ماورد ايا
شاخص نيز به برندگان جايزه نوبل در سالهاي مختلف ضراي،
اهميت متفاوتي در نظر گرفته شده است .به اي ترتي ،تعاداد
اعضاي هيئت علمي دانشگاه كه طي سالهااي ،2007-2070
موفق به دريافت جايزه نوبل شاده اناد ضاري ،اهميات  7داده
مي شود و براي تعداد اعضاي هيئت علماي دانشاگاه كاه طاي
سالهاي  ،7887-2000جايزه نوبل دريافت كاردهاناد ضاري،
اهميت  0.8داده ميشود .اي روند نزولي ادامه مييابد تا اينكه
ضري ،اهميت  0.7براي تعاداد اساتاداني ماي رساد كاه باي
سالهاي  ،7877-7820موفق به دريافت جايزه نوبل شدهاناد.
در ضم اگر عضو هيئت علمي در زمان دريافت جايزه در چند
دانشگاه مختلف فعاليت كناد ،نمارهاش در باي دانشاگاههااي
مختلف تقسيم ميشود .اگر هم جايزه به صاورت مشاترک باه
چند عضو هيئت علمي اختصاص يافته باشد ،نماره ماورد نظار
بي آنها به تناس ،سهمشان در جايزه تقسيم ميشود.

مي شود و نتيجه در عدد  700ضرب ميشود .به عناوان مثاال
دانشگاه الف  302مقاله در مجلههااي نيچار و سااينس چاا
كرده است ،ولي دانشگاه ب كه داراي بهتري عملكارد در ايا
شاخص است تعداد  389مقاله در مجلههاي نيچر و ساينس به
چا رسانده است .بناابراي نماره دانشاگاه الاف در شااخص
تعداد مقالههاي چا شده در مجلههاي نيچر و سااينس برابار
خواهد بود با:

با توجه به اينكه ،براي رتبه بندي دانشگاههاا از نماره هار
شاخص استفاده مي شود ،بناابراي موقعيات ياک دانشاگاه در
جدول رتبه بندي بيانگر ارزش شاخص ماورد نظار نيسات .باه
عبارت ديگر اگر دانشگاه الاف نماره  8.9را در شااخص سارانه
عملكرد كس ،كند ،به معني اي نيسات كاه اعضااي هيئات-
علمي دانشگاه الف به طور ميانگي داراي  8.9مقالاه هساتند،
بلكه به معني اي است كاه ميازان موفقيات دانشاگاه الاف در
شاخص سرانه عملكرد  8.9درصد دانشگاهي است كاه در ايا
حوزه بهتري عملكرد را داشته است.




اي شاخص برابر است با تعداد پووهشگران دانشگاه كه در
ليست پووهشگران پر اساتناد در  27حاوزه موضاوعي (كاه در
قسمت قبلي توضيح داده شد) پايگاه  ISIحضور دارند .پايگااه
4
 ISIبه طور ساالنه ليست مربوط به  200پووهشگر پر استناد
را در هر يک از  27حوزه موضوعي ذكر شده منتشر مينمايد.

شاخص دانشآموختگان

اي شاخص برابر است با تعداد دان ،آموختگاان دانشاگاه
كه موفق به دريافات جاايزه نوبال ياا مادال فيلادز شادهاناد.
دان ،آموختگاان دانشاگاه شاامل فاار التحصايالن دوره هااي
كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي مي شود .نكته
مهم اي است كه براي محاسبه نمره اي شاخص براي دانشگاه
خاص ،ضراي ،اهميت متفاوتي براي فار التحصيالن دورههااي
زماني مختلف آن دانشگاه در نظر گرفته شاده اسات .باه ايا
ترتي ،به برندگان جاايزه ناوبلي كاه باي ساالهااي -2070
 ،2007از دانشگاه فار التحصيالن شدهاناد ،ضاري ،اهميات 7
تعلق ميگيرد ،به فار التحصيالن بي سالهاي ،7887-2000
ضري ،اهميت  0.8تعلق ميگيرد و اي روند تا رسيدن به 0.7
بااراي فااار التحصاايالن طااي سااالهاااي  ،7877-7820ادامااه
مييابد .به طور كلي همانطور كه در قسمت قبلي توضايح داده
شد تمايل اي شااخص باه سامت انعكااس كيفيات آماوزش
دانشگاهها است.


شاخص جایزه

شاخص پر استناد



شاخص نیچر و ساینس

ارزش اي شاخص با تعاداد مقالاههااي منتشار شاده در
مجلههاي نيچر و ساينس طي  0سال قبل از ارزيابي برابر است
(منظور از  0سال بدون احتساب سالي است كه رتبهبنادي در
آن انجام ميگيرد) .براي محاسبه نمره ،مقالاههاايي كاه داراي
چند نويسنده هستند ،به اي ترتيا ،عمال مايشاود كاه باه
نويسنده مسئول مقاله  700درصد نمره تعلاق مايگيارد و باه
نويسنده اول  00درصد نمره (در صورتيكه نويسانده مسائول
مقاله و نويسنده اول مقاله يک نفر باشند  00درصاد نماره باه
نويسندة دوم تعلق ميگيرد ،).و  20درصد نماره باه نويسانده
بعدي و به هر كدام از نويسندگان بعدي نياز  70درصاد نماره
اختصاص داده ميشود.

7

ارزش اي شاخص از طريق محاسبه تعداد اعضاي هيئت-
علمي دانشگاه به دست ميآيد كه جايزه نوبل فيزيک ،شايمي،

3- HiCi indicator
 - 4ليست مربوط به پووهشگران پراستناد در حوزه هاي موضوعي بيست و يک گانه
در سايت زير موجود است.
http://hcr3.isiknowledge.com/
5- Nature and Science indicator.

1- Alumni indicator
2- Award indicator

27

رهيافت


شماره  ،05بهار 1931

شاخص انتشارات

1

 -0نظام رتبه بندي نشریه آموزش عالي تایمز
نشريه آموزش عالي تاايمز ،نشاريه اي واقا در انگلساتان
است كه هر ساله ليستي از دانشگاههااي برتار دنياا را منتشار
مي كند .رتبه بندي دانشگاه هاي جهان توساط نشاريه آماوزش
عالي تايمز 3براي اولاي باار در ساال  ،2004منتشار شاد .در
حقيقت ميتوان گفت اي رتبهبنادي پاساخي باه رتباهبنادي
علمي دانشگاه هاي جهان بود كه توساط دانشاگاه شاانگهاي از
سال  ،2003منتشر ميگرديد.
نشريه آماوزش عاالي تاايمز در ابتاداي فعاليات خاود باا
همكاري مؤسسه كاكارلي سيمونز ( )QS4طي سالهاي 2004
تا  ،2008دادههاي مورد نياز را جم آوري و پاردازش كارده و
نسبت به رتبهبندي دانشگاههاي جهان اقدام ميكارد .در ساال
 ،2008نشريه آموزش عالي تايمز اعالم كرد كاه باه همكااري
مشاترک خااود باا  QSپايااان داده اسات و در دوره جديااد بااا
مؤسسه تامسون رويترز 0همكاري خواهد كرد [.]76،78
نشريه تايمز همزمان با تغيير مؤسسه همكاار ،متادولوژي
رتبه بندي دانشگاهها را نيز در سال  ،2070تغيير داد .با توجاه
به تغييرات صورت گرفتاه در متادولوژي ايا نظاام در اداماه
شاخص ها و ضراي ،اهميت مربوط به آخري ويراي ،نظاام در
سال  ،2077ارائه ميشود.

ارزش اي شاخص برابر است با تعداد مقالههاي نمايه شده
در نمايااه گسااترده اسااتنادي علااوم و نمايااه اسااتنادي علااوم
اجتماعي طي سال قبل از ارزياابي .در محاسابه ايا شااخص
فقط تعداد انتشارات از نوع مقالاه و ياا مقالاهناماه همااي،هاا
مدنظر قرار ميگيرند.


شاخص عملکرد سرانه

2

نمره اي شاخص از طريق محاسبه نمره موزون  0شاخص
باال تقسيم بر تعداد اعضااي هيئات علماي معاادل تمااموقات
دانشگاه تعيي مي شود .با وجود اي ،اگر تعداد اعضاي هيئت -
علمي دانشگاهي در يک كشاور قابال دساتيابي نباشاد ،نماره
مااوزون پاانج شاااخص باااال مااورد اسااتفاده قاارار ماايگياارد
[.]70،76،71،79
 -4-0نحوه ارائه نتایج رتبهبندي شانگهاي

جدول نتايج رتبهبندي كلي دانشاگاههااي جهاان توساط
نظام رتبهبندي شانگهاي در پايگاه اطالعرسااني نظاام منتشار
ميشود و در ليستهاي جداگانه به صورت  700دانشگاه برتار،
 707-200دانشگاه برتر 207-300 ،دانشگاه برتار307-400 ،
دانشااگاه برتاار و  407-000دانشااگاه برتاار ارائااه ماايگااردد.
همچني خروجيهاي اي نظام رتبهبندي باه صاورت جاداول
توصيفي تعداد دانشگاه هاي هر منطقه جغرافياايي و ياا كشاور
ارائه ميگردد كه در فهرسات 000دانشاگاه برتار جهاان قارار
دارند .در جدول  3به عنوان نمونه  70دانشگاه برتار جهاان در
سال  2077ارائه شده است [.]70،76

 -0-1كدام دانشگاهها در این رتبهبندي بررسي ميشوند؟

بااه طااور كلااي ،تمركااز ايا نظااام باار بررسااي و ارزيااابي
دانشگاه هاي موفق و داراي كالس جهاني بود .برخي مناب بيان
كردهاندكه اي رتباهبنادي باه منظاور بررساي قادرت نسابي
دانشگاههاي تراز اول جهان يا همان دانشگاههاي منتخ ،است.
براساس سياست جديد تايمز تنها دانشگاههايي كه طي  0سال
قبل از رتبه بندي داراي  7000مقالاه باشاند ماورد ارزياابي و
بررسي قرار ميگيرند.

جدول : 9لیست  15دانشگاه برتر در سال  2511براساس نظام شانگهاي

دانشگاه

كشور

دانشگاه هاروارد
دانشگاه استنفورد
دانشگاه ماساچوست
دانشگاه كاليفرنيا ،بركلي
دانشگاه كمبريج
مؤسسه فناوري كاليفرنيا
دانشگاه پرينستون
دانشگاه كلمبيا
دانشگاه شيكاگو
دانشگاه آكسفورد

آمريكا
آمريكا
آمريكا
آمريكا
انگليس
آمريكا
آمريكا
آمريكا
آمريكا
انگليس

نمره
كلي
700
12.6
12
17.8
10
64.1
67.2
60.4
01.0
06.4

رتبه
جهاني
7
2
3
4
0
6
1
9
8
70

رتبه
ملي
7
2
3
4
7
0
6
1
9
2

 -0-2معیارها و شاخصهاي رتبهبندي تایمز

تغييرات در متدولوژي رتبهبنادي دانشاگاههاا باه نحاوي
اعمال شد كه  73شاخص عملكردي جداگاناه در طاول طياف
كامل فعاليتهاي اصلي و مركزي دانشگاهها تادوي شاد .ايا
ويوگي اي امكان را فراهم ميكناد كاه دياد كامال و جاامعي
نسبت به محيط تدريس و آموزشي دانشاگاه ارائاه شاود و باه
3-Times Higher Education World University Rankings
)(THE
)4- Quacquarelli-Symonds (QS
5- Thomson Reuters

1- Publications indicator
2- Per capita performance indicator
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همان ترتي ،در ادامه نيز محايط تحقيقااتي ،انتقاال دانا ،و
بي المللي سازي دانشگاه به طور عميق مورد بررسي قرار گيرد.
همچنااي در متاادولوژي جديااد سااعي شااد تااا وابسااتگي بااه
شاخص هاي ذهني 7كاه ،يابد .متدولوژي اصالحي شامل 73
شاخص در زير مجموعه  0بعد بود اما در زمينه ضري ،اهميت
شاخص ها و ابعاد و خود شاخص ها تغييراتي اعمال شد (شكل
 .) 2ابعاد  0گاناه مرباوط باه نظاام رتباهبنادي تاايمز 2077
عبارتند از :
2
 آموزش  :محيط يادگيري (با  30درصاد ضاري ،اهميات از
نمره كل)
3
 درآمد صنعتي :ناوآوري (باا  2/0درصاد ضاري ،اهميات از
نمره كل)
4
 ارجاعها :تيرير تحقيقاات (باا  30درصاد ضاري ،اهميات از
نمره كل)
0
 تحقيق  :حجام ،درآماد و اعتباار و شاهرت (باا  30درصاد
ضري ،اهميت از نمره كل)
 چشمانداز بي المللاي :اعضااي هيئات علماي ،دانشاجويان و
تحقيقات( 6با  1/0درصد ضري ،اهميت از نمره كل) [.]78

جدول  :4ابعاد و شاخصهاي نظام رتبهبندي تایمز 2511
ابعاد

شکل  : 2ابعاد فعالیتهاي دانشگاهها به همراه ضریب اهمیت آنها
در نظام رتبهبندي تایمز 2511

ضریب
اهمیت
به درصد

بعد

2/0

درآمد
صنعتي:
نوآوري

1/0

چشمانداز
بي المللي:
اعضاي هيئت
علمي،
دانشجويان و
تحقيقات

30

آموزش -
محيط
يادگيري

30

پووه- ،
حجم ،درآمد
و اعتبار

30

ارجاعها -
تيرير پووه،

شاخص
شاخص
درآمد پووهشي از صنعت
(سرانه اعضاي هيئت علمي)
نسبت اعضاء هيئت علمي
خارجي به كل اعضاي هيئت
علمي دانشگاه
نسبت دانشجويان خارجي به
كل دانشجويان دانشگاه
نسبت مقالههاي علمي با
مشاركت يک يا بيشتر از يک
نويسنده خارجي به كل
مقالههاي علمي منتشر شده
دانشگاه
پيماي ،اعتبار  -آموزش
نسبت اعضاي هيئت علمي به
دانشجويان دانشگاه
نسبت مدارک دكتراي
اعطاشده به اعضاي هيت
علمي دانشگاه
نسبت مدارک دكتراي
اعطاشده به مدارک ليسانس
اعطا شده
درآمد سرانه هر دانشگاهي
پيماي ،اعتبار -پووه،
نسبت درآمد پووهشي به
اعضاي هيئت علمي (برابري
قدرت خريد)
سرانه تعداد مقالهها به ازاي
هر دانشگاهي و هر عضو هيئت
علمي
تيرير ارجاعها (متوسط
ارجاعها به ازاي هر مقاله)

ضریب
اهمیت به
درصد
2/0

3
2

2/0

70
4/0
6

2/20
2/20
79
6

6
30

 -0-9نحوه ارائه نتایج رتبهبندي تایمز

به منظور سنج ،ميزان فعاليت و عملكرد دانشاگاههاا در
هر يک از ابعاد 0گانه فوق شاخصهايي تعريف گردياد .ليسات
شاخصها و ضري ،اهميات هار ياک از آنهاا ،باه عاالوه ابعااد
مربوط در رتبهبندي سال  ،2077در جدول  4ارائه شده است.

نتايج و يافته هاي حاصل از ارزيابي دانشگاههااي جهاان و
رتبهبندي آنها به صورتهاي مختلاف در پايگااه اطاالعرسااني
نظام رتبهبندي تايمز ارائه ميشود.
جدول نتايج رتبهبندي كلي دانشاگاههااي جهاان توساط
نظام رتبهبندي تايمز در پايگاه اطالعرساني ايا نظاام منتشار
ميشود و در ليستهاي جداگانه به صورت  700دانشگاه برتار،
 707-200دانشگاه برتر 207-300 ،دانشگاه برتر و 307-400
دانشگاه برتر ارائه مي گردد .همچني خروجيهااي ايا نظاام

1- subjective measures
2- Teaching – the learning environment
3- Industry income – innovation
4- Citations – research influence
5- Research – volume, income and reputation
6- International outlook – staff, students and research
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طراحان و مسئوالن اصلي اي رتبهبندي بيان كردهاند كاه
تمركز اصلي رتبهبندي آنها بر عملكارد تحقيقااتي دانشاگاههاا
قرار دارد و اي مسئله وجاه تماايز ايا نظاام باا رتباهبنادي
دانشگاه شانگهاي و نشريه آموزش عالي تايمز است.
نظام رتبه بندي  HEEACTعملكرد تحقيقاتي دانشگاه ها
را در  3بعد مورد بررسي قرار ميدهند (شكل :)3
* بهرهوري تحقيقات 20( 3درصد ضري ،اهميت كلي)؛
* تيريرگذاري تحقيقات 30( 4درصد ضري ،اهميت كلي)؛
كلي)؛
0
* برتاري تحقيقااات ( 00درصاد ضااري ،اهميات كلااي)
[.]76،20،27

رتبهبندي به صورت جداول توصيفي تعاداد دانشاگاههااي هار
منطقه جغرافيايي و يا كشور كه در فهرست  400دانشگاه برتر
جهان قرار دارند ،ارائه ميگردد .در جدول  0باه عناوان نموناه
 70دانشگاه برتر جهان براساس نظام رتبه بندي تايمز در سال
 ،2077نشان داده شده است [.]76،78
جدول : 0لیست  15دانشگاه برتر در سال  2511براساس نظام
رتبهبندي تایمز

دانشگاه

كشور

مؤسسه فناوري كاليفرنيا
دانشگاه هاروارد
دانشگاه استنفورد
دانشگاه آكسفورد
دانشگاه پرينستون

آمريكا
آمريكا
آمريكا
آمريكا
انگليس

نمره
كلي
84/9
83/8
83/8
83/6
82/8

رتبه
جهاني
7
2
2
4
0

دانشگاه كمبريج

آمريكا

82/4

6

مؤسه فناوري ماساچوست

آمريكا

82/3

1

امپريال كالج لندن

آمريكا

80/1

9

دانشگاه شيكاگو
دانشگاه كاليفرنيا (بركلي)

آمريكا
انگليس

80/2
98/9

8
70

 -6نظااام رتبااهبناادي عملکاارد مقالااههاااي علمااي
دانشگاههاي جهان
پيرو تالشهايي كه در كشورهاي مختلف باراي ارزياابي و
رتبه بندي دانشگاه هاي جهان صورت مي گرفت ،شوراي ارزيابي
و ارتقاي آموزش عالي تايوان 2نيز از سال  ،2001به بعد بطاور
ساالنه اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان كرد (در
ادامه از كلمه اختصار  HEEACTبه جاي عناوان كامال ايا
نظام رتبهبندي استفاده ميشود) .به طور كلي مايتاوان گفات
اي نظام رتبه بنادي ،دانشاگاههاا را براسااس عملكردشاان در
زمينه انتشار مقالههاي علمي ارزيابي و رتبهبندي مينماياد .در
نظام رتبه بندي  HEEACTدادههاي مورد نيااز از نماياهناماه
استنادي علوم ( )SCIو نمايهناماه اساتنادي علاوم اجتمااعي
( )SSCIجم آوري ميگردد .ايا نظاام رتباهبنادي ،سااالنه
ليست  000دانشگاه برتر دنيا را منتشر ميكند.

شکل  :9ابعاد رتبهبندي دانشگاههاي جهان براساس نظام
رتبهبندي HEEACT

 -6-1كدام دانشگاهها به وسیله این رتبهبندي مورد بررساي
قرار ميگیرند؟

در اي رتبهبندي به خاطر زياد بودن تعاداد دانشاگاههاا و
مراكااز آمااوزش عااالي ابتاادا براساااس دو شاااخص آنهااا فيلتاار
مي شوند و سپس دانشگاه هايي كه از فيلتار اولياه گذشاتهاناد
مورد بررسي و ارزياابي قارار مايگيرناد .انتخااب دانشاگاههاا
براساس تعداد مقالهها و ارجااعهاا اسات .ليسات مرجا ايا
رتبهبندي ،فهرست  4000مؤسسه تحقيقاتي حاضار در پايگااه
داده  ESI6اسات ابتادا حادود  100مؤسساهاي كاه دانشاگاه
نيستند از ليست  4000تايي حذف ميشوند و سپس براسااس
معيار تعداد مقالهها و ارجاعها دانشگاهها انتخاب ميشوند و در
نهايت نيز ليست مؤسسههاا بااقيماناده باا ليسات نظاامهااي
3- Research productivity
4- Research impact
5- Research excellence
6- Essential Science Indicators

1- Performance Rankings of Scientific Papers for World
Universities
2-The Taiwan Higher Education Accreditation and
)Evaluation Council (HEEACT
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 ميانگي تعداد ارجاعها طي  77سال گذشته :كه برابر است
با تعداد ارجاعهاي دانشگاه طي  77سال گذشته تقسيم بار
تعداد كليه مقالههاي دانشگاه طي  77سال گذشته.
برتري تحقیقات :اي بعد در برگيرنده سه شاخص است
كه روي هام رفتاه  00درصاد ضاري ،اهميات كلاي را در بار
ميگيرد .شاخصهاي اي بعد عبارتند از:
 شاااخص  : 2Hارزش ايا شاااخص طااي دو سااال گذشااته
محاسبه ميشود و ارزش اي شاخص برابار اسات باا تعاداد
مقالههاي منتشار شاده باه وسايله دانشاگاه طاي دو ساال
گذشته كه ارجاع به آنها نباياد كمتار از  Hباار باشاد .ايا
شاخص  20درصد نمره كلي را به خود اختصاص ميدهد؛
 تعداد مقالههاي پر ارجاع :اي شاخص برابر است باا تعاداد
مطلق مقالههاي دانشگاه مورد بحث كه در ليست  7درصاد
مقالههاي پر ارجاع  ESIطي  77سال اخير حاضر هستند؛
 تعداد مقالههاي منتشر شده در مجلههاي داراي تيرير زيااد
در طي سال گذشته :كه برابر است با تعداد مطلق مقالههاا
دانشگاه مورد بحث كه طي  7سال اخير در يكي از  0درصد
مجلههايي كه داراي ضري ،تيرير 3باال هستند ،چا شدهاند
[.]76،20،27
جاادول  6ابعاااد و شاااخصهاااي نظااام رتبااهبنااادي
 HEEACTرا به همراه ضراي ،اهميت آنها نشان ميدهد.

رتبه بندي آموزش عالي تايمز ،دانشاگاه شاانگهاي و  ..مقايساه
ميشوند كه در نهايت نتيجه اي فرايناد انتخااب حادود 929
دانشگاه براي بررسي و رتبهبندي است [.]76،20،27
 - 6-2شاخصهاي مورد استفاده نظام رتبهبندي HEEACT

همانطور كه در باال اشاره شده در ايا نظاام رتباهبنادي،
عملكرد دانشگاهها در  3بعد مورد بررساي قارار مايگيارد .باه
منظور سنج ،و اندازهگيري ابعاد ذكر شده تعاداد  9شااخص
تعريف شده است .به منظور كااه ،ميازان تاورش و انحاراف
ناشي از انادازه دانشاگاه 4 ،تاا از شااخصهااي ماورد بررساي
براساااس ساارانه هيئاات علمااي معااادل تمااام وقاات محاساابه
ميشوند .در اي نظام بيشتر تمركز بار تيريرگاذاري تحقيقاات
است و توجه كمتاري بار عملكارد وجاود دارد .شااخصهااي
تيريرگذاري روي هم رفته  90درصد نمره كلي هار دانشاگاه را
تشكيل ميدهند .از طرف ديگر در اي نظام تالش شاده اسات
كه موفقيتهاي دانشگاهها در سالهاي اخير برجسته گردد .در
همي راستا  00درصد نمره كلي به شااخصهاايي تعلاق دارد
كه دادههاي آنها مربوط به يک و دو سال اخير است.
بهرهوري تحقیقات :اي بعد شامل دو شاخص است كاه
عبارتند از :
 تعداد مقالههاي منتشر شده در مجلاههااي علماي داوري
شده 7در  77سال گذشاته (سارانه اعضااء هيئات علماي
معادل تمام وقت) با ضري ،اهميت  70درصد؛
تعداد مقاله هاي منتشار شاده در ساال گذشاته (سارانه

اعضاء هيئت علمي معادل تمام وقت) باا ضاري ،اهميات
 70درصد.
تأثیرگذاري تحقیقات :اي بعد شامل سه شاخص اسات
و ضري ،اهميت كلي آن نيز برابر  30درصد است .شاخصهاي
اي بعد عبارتند از:
 تعداد ارجاعها در  77سال گذشته :كه برابر است باا تعاداد
ارجاعها به مقالههاي دانشاگاه ماورد بحاث طاي  77ساال
گذشته تقسيم بر تعداد كل اعضاء هيئت علمي معادل تماام
وقت دانشگاه؛
 تعداد ارجاعها در  2سال گذشته :كه برابر است با تعداد كل
ارجاعهاي استخراج شده از  SCIو  SSCIبه ازاي هر ياک
از اعضاء هيئت علمي معادل تمام وقت دانشگاه؛

جدول :6ابعاد و شاخصهاي نظام رتبهبندي  HEEACTبه
همراه ضریب اهمیت آنها
ابعاد

بهرهوري
تحقيقات

تيرير
تحقيقات

برتري
تحقيقاتي

ضریب
اهمیت به
درصد

شاخص
تعداد مقالهها در  77سال گذشته ( به ازاي هر
يک از اعضاي هيئت علمي معادل تمام وقت)
تعداد مقالهها در سال گذشته (به ازاي هر يک از
اعضاي هيئت علمي معادل تمام وقت)
تعداد استنادها در  77سال گذشته (به ازاي هر
يک از اعضاي هيئت علمي معادل تمام وقت)
تعداد استنادها در دو سال گذشته (به ازاي هر
يک از اعضاي هيئت علمي معادل تمام وقت)
ميانگي تعداد استنادها (به ازاي هر يک از اعضاي
هيئت علمي معادل تمام وقت) در  77سال گذشته
شاخص  Hدر دو سال گذشته
تعداد مقالههاي پر استناد در  77سال گذشته
تعداد مقالههاي چا شده در مجلهها با ضري،
تيرير باال در سال گذشته

70
70
70
70
70
20
70
70

2- H-index
3- impact factor.

1- peer-reviewed
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در شاخص مورد نظر) در بي همه دانشگاههاا اسات و نتيجاه
حاصل را در عدد  700ضرب ميكنند .از اي طريق هر ياک از
شاخصها نرمال ميگردند و بنابراي ميتوانند باا هام تركيا،
شوند .نمره تركيبي نيز از طريق ضارب نماره هار شااخص در
ضري ،اهميت شاخص مورد نظر و در نهايت جم كردن هماه
آنها به دست ميآيد []76،20،27

 -6-9منابع گردآوري دادههاي مورد نیاز نظاام رتباهبنادي
HEEACT

دادههاي مورد نياز براي ارزيابي عملكرد دانشگاهها از ISI
و  ESIاستخراج مي گاردد كاه در برگيرناده نماياه اساتنادي
علوم ،7نمايه اساتنادي علاوم اجتمااعي 2و گازارش اساتنادي
مجلهها 3هستند.
البته با وجود اينكه نمايه استنادي علوم انساني و هنر نياز
در پايگاه داده فوق وجود دارند اما در اي نظاام رتباهبنادي از
آنها استفاده نمي شود و همي مسئله ممك است باعث گاردد
ارزيابي عملكرد پووهشگران حوزه علوم انسااني و هنار در ايا
نظام با دقت و به درساتي مانعكس و نماياان نشاوند .مشاكل
اصلي نمايه استنادي علوم انساني و هنار ايا اسات كاه ايا
پايگاه داده به طور عمده در برگيرنده مجلههاي انگليسي زباان
است و از طرف ديگر پووهشگران حاوزه علاوم انسااني و هنار
امل ،مقالههايشان را به زبان بومي منتشر ميكنند و از اي رو
آمار اي شاخص براي كشاورهاي ميار انگليساي زباان پاايي
ميآيد.
در ضم آمار مربوط به تعداد اعضاي هيئت علمي معاادل
تمام وقت دانشگاهها از طريق وب سايت رسمي دانشگاهها و ياا
از طريق اداره تحصيالت عاليه كشورها جم آوري ميشود.
تعداد ارجاعها طي  77سال گذشته و تعداد مقالههاي پار
ارجاع از پايگاه داده  ESIگرفته ميشاود در حاالي كاه تعاداد
ارجاعها در  2سال گذشته و همچني شاخص  Hدر دو ساال
گذشاته از پايگااه داده  SCIو  SSCIكاه آخاري دادههاا را
دارند ،استخراج ميشود .تعداد مقالهها در مجلاههاا باا ضاري،
ت ايرير باااال در يكسااال اخياار نيااز از داده هاااي پايگاااه JCR
استخراج مي شود [.]76،20،27

 -6-0نحوه ارائه نتایج و جدول رتبه بندي

به طور كلي نظام رتباهبنادي  ،HEEACTليسات 000
دانشگاه برتر جهاان را در جاداول -300 ،707-200 ،7-700
 307-400 ،207و  407-000ارائه ميكند .كاربران ميتوانناد
جداول رتبه بندي را براساس نمره كلي و يا نمره در هر ياک از
ابعاد استخراج كنند .عالوه بر اي ليست رتبهبندي ها براسااس
قاره و كشور نيز در اي رتبهبندي ارائه ميشود (جدول .)1
رتبه جهاني

دانشگاه

كشور

7

دانشگاه هاروارد

آمريكا

2

دانشگاه جان هاپكينز

آمريكا

3

دانشگاه استنفورد

آمريكا

4

دانشگاه واشنگت

آمريكا

0

دانشگاه كاليفرنيا (لس
انجلس)

آمريكا

6

دانشگاه ميشيگان

آمريكا

1

دانشگاه كاليفرنيا (بركلي)

آمريكا

9

موسسه فناوري ماساچوست

آمريكا

8

دانشگاه تورنتو

كانادا

70

دانشگاه آكسفورد

انگليس

جدول  :7لیست  15دانشگاه برتر براساس نظام رتبهبندي
 HEEACTدر سال 2511

 -6-4محاسبه ارزش هر شاخص و تركیب آنها

 -7نظام رتبهبندي دانشگاهها براساس عملکرد علمي

نمره هر شاخص در نظام رتباهبنادي  HEEACTبرابار
است با خارج قسمت ،تقسيم ارزش هر شاخص باراي دانشاگاه
مورد بحث بر ارزش نمره دانشگاهي كه داراي بااالتري مقادار

7

با وجود اينكه در سالهاي اخير (بويوه از سال  2003باه
بعد) تالشهاي گسترده اي در زمينه رتبهبنادي دانشاگاههااي
جهان صورت گرفتاه اسات ،كاه از آن جملاه مايتاوان نظاام

)1- Science Citation Index (SCI
)2- the Social Sciences Citation Index (SSCI
3- Journal Citation Reports (JCR).

4- The University Ranking by Academic Performance
)(URAP
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به جاي شاخصهاي ضري ،تيرير تجعمي مجلهها ،شااخص H
و  Google Scholarاز شاخصهاي كل اسناد توليد شده ،كل
ضري ،تيرير مجلهها و كل ضري ،تيرير ارجااع مجلاههاا بهاره
گرفته شد و همچني شاخصهااي تعاداد مقالاههاا ،ارجااع و
همكاريهاي بي المللي نسبت باه ساال  ،2070بادون تغييار
ماند .در ادامه شاخصهاي ماورد اساتفاده ايا نظاام در ساال
 ،2077توضيح داده ميشوند.

رتبهبندي آموزش عالي تايمز ،شانگهاي ،ليادن و ...را ناام بارد،
اما اكثر اي نظامها فقط اقدام به رتبه بندي  000دانشگاه برتر
دنيا مينمايند كه به طور عمده در كشورهاي توسعهيافته و در
حال توساعه قارار دارناد .اماا توجاه باه ايا نكتاه كاه سااير
دانشگاههاي كشورهااي در حاال توساعه و كشاورهاي توساعه
نيافته نيازمند آگاهي از موقعيت خاود در رتباهبنادي جهااني
هستند باعث ايجاد انگيزه طراحي نظاام رتباه بنادي جديادي
گرديد كه در آن به طور گسترده اقادام باه رتباهبنادي تعاداد
بيشتري از دانشگاههاي جهان ميشود.
در اي راستا آزمايشگاه رتباهبنادي دانشاگاههاا براسااس
عملكاارد علمااي ( )URAPوابسااته بااه مؤسسااه انفورماتيااک
 METUتركيه ،7اقدام به طراحي نظام رتبهبندي دانشگاهها با
عنوان  URAPكرد كه در آن رتبه  2000دانشگاه برتار دنياا
اعالم ميشود .نقطه آماز نظام رتباهبنادي  URAPباه پاروژه
رتبهبندي دانشگاه هاي تركيه براساس عملكرد علماي در ساال
 ،2001برميگردد .بعد از انجام پروژه مورد نظار در ساالهااي
بعد اصالحاتي در نظام صاورت گرفات و در نهايات آزمايشاگاه
 URAPدر سااال  2070بااراي اولااي بااار رتبااهبناادي كلااي
دانشااگاههاااي جهااان را در سااطح بااي المللااي منتشاار كاارد
[.]76،22



تعداد مقالهها

اي شاخص بهرهوري علمي جاري دانشگاه را مورد ارزيابي
قرار ميدهد و ارزش آن عبارت است با تعاداد مقالاههاا نماياه
شااده در  ISIدر سااال قباال از ارزيااابي .ضااري ،اهمياات اي ا
شاخص در نمره نهايي  27درصد است.


ارجاع

تيرير تحقيقات دانشگاه به وسيله ايا شااخص سانجيده
ميشود و عبارت است از تعداد اساتنادهاي صاورت گرفتاه در
سال قبل از رتبهبندي به مقالههايي كاه طاي  0ساال قبال از
ارزيابي توسط پووهشگران دانشاگاه منتشار شاده و در پايگااه
 ISIنمايه شدهاند .خود استنادي در شمارش تعداد استنادهاي
كل حذف مي شوند 27 .درصد نمره نهايي اي رتباهبنادي باه
وسيله اي شاخص محاسبه ميشود.


تعداد كل اسناد تولید شده

اي شاخص پايداري و تداوم بهارهوري علماي دانشاگاه را
اندازه گيري مي نمايد و برابر است با تعداد كل اسناد علمي كاه
توسط پووهشگران دانشگاه در سال قبل از رتبهبنادي منتشار
شده و در پايگاه  ISIنمايه شده است .اي اسناد علماي شاامل
انواع مكتوبات علمي -پووهشي از قبيل مقالاههااي كنفارانس،
بررسيها ،نقدها ... ،ميگردد كه در پايگاه  ISIنمايه ميشاوند.
اي شاخص  70درصد نمره نهاايي دانشاگاه در رتباهبنادي را
تعيي ميكند.

 -7-1شاخصهاي مورد استفاده در نظام رتبهبندي URAP

نظام رتبه بندي  2000 ،URAPدانشگاه برتر دنياا را بار
مبناي  6شاخص مبتني بر عملكرد علمي رتبهبندي ميكند .از
آنجا كه  ،URAPنظام رتبه بندي بار مبنااي عملكارد علماي
است ،بنابراي  ،انتشارات و مقالهها مبنا و اساس متدولوژي اي
رتبه بندي را تشكيل مي دهند .عملكرد كمي و كيفي مقالهها و
همكاري تحقيقاتي بي المللي دانشگاهها و مراكز آموزش عاالي
به عنوان شااخص ارزياابي در ايا نظاام ماورد اساتفاده قارار
ميگيرند.
شايان ذكر است كه نظام رتبهبندي  URAPبا توجاه باه
تجربههاي به دست آمده از اجراي متدولوژي در ساال ،2070
شاخصهاي مورد استفاده در سال  ،2077را مورد بازبيني قرار
داد .براساس اي تغييرات در دومي سال رتبهبندي دانشگاهها،

 كل ضریب تأثیر مجلهها ()JIT2
كل تيرير علماي دانشاگاه توساط ايا شااخص سانجيده
مي شود كه از طريق تجمي ضراي ،تيرير مجلههايي كه طي 0
سال قبل از رتبهبندي مقالهها دانشگاه در آنها چا شده است،

2- Journal Impact Total

1- METU Informatics Institute
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به دست ميآيد .اي شاخص داراي ضري ،اهميات  79درصاد
از كل نمره ارزيابي دانشگاه است.

 - 7-2محاسبه ارزش هر شاخص و تركیب آنها

 كل ضریب تأثیر ارجاع مجلهها ()JCIT7
اي شاخص بيانگر ميزان كيفيت استنادهاي صورت گرفته
به مقالههاي دانشگاه است كه بر اساس ضري ،تيرير مجلههايي
كه مقالهها استناد كننده در آنها چاا شاده اسات ،محاسابه
مي شود .منب گردآوري اطالعات اي شاخص گزارش ضاراي،
تيرير مجلاههااي پايگااه  ISIاسات و  70درصاد نماره نهاايي
متعلق به ارزش اي شاخص است.


اي نظام رويه خاصي را براي تعيي امتياز دانشاگاههاا در هار
يک از شاخصها طراحي كرده اسات .مراحال مختلاف تعياي
امتياز دانشگاه در هر شاخص به صورت زير است:
براساس شاخصهاي تعريف شده نمره خام هر دانشاگاه را
محاسبه ميشود ،نمرات به دست آمده به صورت نزولي مرتا،
ميگردد ،به دانشگاههايي كه باالتري و كمتري نمره را بدست
آوردهاند به ترتي ،امتياز  700و  7داده ميشاود ،امتيااز سااير
دانشگاهها براساس فرمول زير محاسبه ميشود:

همکاري بینالمللي

مياازان پااذيرش جهاااني دانشااگاه توسااط اي ا شاااخص
اندازهگيري ميشود .اي شاخص بياانگر كال تعاداد انتشاارات
دانشگاه كه در همكاري با دانشگاه خاارجي طاي دوره  0ساال
قبل از رتبهبندي منتشر شده و در پايگاه  ISIنمايه شده است.
اي شاخص  70درصد نمره نهاايي دانشاگاه در رتباهبنادي را
تعيي ميكند [.]76،22
به طور كلي شاخص هاي مورد استفاده در نظام رتبهبندي
 URAPبه همراه مناب گردآوري اطالعات مورد نياز و ضراي،
اهميت آنها در جدول  9آورده شدهاند.

× )Yscore = (Yraw – Minraw) / (Maxraw - Minraw
(Maxscale-Minscale) + Minscale
كه در اي فرمول:
 :Yscoreامتياز دانشگاه  Yدر شاخص مورد نظر؛
 :Yrawنمره خام دانشگاه  Yدر شاخص مورد نظر؛
 :Minrawكوچكتري نمره خام در بي تماامي دانشاگاههاا در
شاخص مورد نظر؛
 :Maxrawبزرگتري نمره خام در باي تماامي دانشاگاههاا در
شاخص مورد نظر؛
 :Maxscaleبزرگتااري امتياااز در بااي تمااامي دانشااگاههااا در
شاخص مورد نظر؛
 :Minscaleكوچكتري امتيااز در باي تماامي دانشاگاههاا در
شاخص مورد نظر [.]76،22
به عنوان نمونه دانشگاه ، xكه در شاخص مقالهها منتشار
شده بهتري عملكرد را دارد ،داراي  2000مقاله است دانشاگاه
 ،Yكه در شاخص مقالهها منتشر شده بدتري عملكرد را دارد،
داراي  7000مقاله است .بنابراي امتياز دانشاگاه  Zكاه داراي
 7000مقاله است در شاخص مقالاه باه صاورت زيار محاسابه
ميشود.
=Zscore =)7000-7000( /)2000-7000(× )700-7( + 7
00.0

جدول  : 8شاخصهاي مورد استفاده در نظام رتبهبندي
 URAPسال 2511
شاخص
تعداد مقالهها
ارجاعها
كل اسناد توليد
شده
كل تيرير
مجالت ()JIT
كل تيرير ارجاع
مجلهها
()JCIT
همكاري
بي المللي

منبع

ضریب
اهمیت به
درصد

ISI

27

ISI

27

ISI

70

ISI

79
70
70

اهداف

سالهاي
مورد نظر

بهرهوري
علمي جاري
تيرير
تحقيقات
بهرهوري
علمي
كيفيت
تحقيقات

سال قبل از
رتبهبندي
سال قبل از
رتبهبندي
سال قبل از
رتبهبندي
 0سال قبل از
رتبهبندي

كيفيت
تحقيقات

 0سال قبل از
رتبهبندي

ISI

پذيرش
بي المللي

 0سال قبل از
رتبهبندي

ISI

 -7-9نحوه ارائه نتایج و جدول رتبهبندي

1- Journal Citation Impact Total
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به طور كلي نظام رتبه بندي  ،URAPليست  2000دانشاگاه
برتر جهان را در جداول مختلف ارائه مايكناد .عاالوه بار ايا
ليست رتبهبنديها براساس كشور نيز در اي رتبه بنادي ارائاه
ميشود .در جدول  8ليست  70دانشگاه برتر (در كل) براساس
نظام رتبه بندي  URAPدر سال  2077نشان داده شده است
[.]22

* تمركز بر محدوده جهاني و گساترده باودن آن :تمركاز
اي نظام بر دانشگاههاا و مراكاز و ساازمانهااي تحقيقااتي باا
اندازههاي مختلف است كه داراي ميموريتهاي گوناگوني باوده
و متعلق به كشورهايي از  0قاره جهان هستند.
2
* قابل تغيير و تعديل براساس نياز مشاتري اسات  :ايا
نظام به كاربران اي امكان را ميدهاد كاه باه صاورت آزاداناه
رتبه بندي خودشان را با استفاده از فيلترهاي مناسا ،طراحاي
كنند .آنها همچني مي توانند تعياي كنناد كاه كادام بعاد از
فعاليتهاي تحقيقاتي و كدام مؤسساههاا در رتباهبنادي قارار
گيرند.
* داده هاي جام و كامل :به منظاور دساتيابي باه نتاايج
درست و شفاف بايد دادههاي معتبر مورد استفاده قرار گيرد .از
اي رو در اي نظام از دادههاي معتبار پايگااه داده اساكوپوس
استفاده ميشود [.]76،23

جدول  : 3لیست  15دانشگاه برتر جهان براساس نظام رتبهبندي
 URAPدر سال 2511
دانشگاه

كشور

رتبه جهاني
7

دانشگاه هاروارد

آمريكا

2

دانشگاه تورنتو

كانادا

3

دانشگاه جان هاپكينز

آمريكا

4

دانشگاه استنفورد

آمريكا

0

دانشگاه كاليفرنيا (بركلي)

آمريكا

6

دانشگاه توكيو

1

دانشگاه ميشيگان

آمريكا

9

دانشگاه واشنگت

آمريكا

ژاپ

8

دانشگاه كاليفرنيا (لس انجلس)

آمريكا

70

دانشگاه آكسفورد

انگليس

 -8-1كدام دانشگاهها به وسیله این رتبهبندي مورد بررساي
قرار ميگیرند؟

براساس رويكرد نظام رتبهبندي سيماگو ،تنها مؤسسههاي
تحقيقاتي كه در دو سال قبال از ساال ارزياابي باي ،از 700
سند علمي از هر نوع مانند مقاله ،مقاله كنفرانس و ...در پايگااه
داده اسكوپوس از آنها نماياه شاده باشاد در ايا نظاام ماورد
بررسي و رتبه بندي قرار ميگيرند .واضح و مشخص اسات كاه
همه مقالههاايي كاه در اساكوپوس نماياه مايشاود خروجاي
دانشگاهها نيست بلكه بخشي آنها حاصل فعاليتهاي تحقيقاتي
ساير سازمان ها است كه تعلقي به سيستم دانشاگاه و آماوزش
عااالي ندارنااد كااه از آن جملااه ماايتااوان بااه آزمايشااگاههااا و
آژانس هااي دولتاي ،بيمارساتان هاا ،مراكاز تحقيقااتي بخا،
خصوصااي اشاااره كاارد .از اي ا رو در اي ا نظااام رتبااهبناادي
مؤسسههاي تحقيقاتي به  0بخ ،اصلي تفكيک شده اسات و
نهادهاي تحقيقاتي حاضر در اي  0بخ ،ماورد بررساي قارار
ميگيرند:
 آموزش عالي :بخ ،آموزش عالي شاامل مؤسساه هاايخصوصي و دولتاي ماي شاود كاه مادرک فاار التحصايلي در
دورههاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا را به دانشجويان

 -8نظام رتبهبندي سیماگو
نظام رتبه بندي مؤسسه سيماگو يكي ديگار از نظاامهااي
بي المللاي باراي ارزياابي و رتباهبنادي دانشاگاههاا و مراكاز
تحقيقاتي جهان است كه از ساال  ،2008براسااس آن ليسات
مؤسسااههاااي تحقيقاااتي برتاار منتشاار ماايشااود .معيارهااا و
شاخص هاي اي رتباهبنادي باه دنباال ارزياابي فعالياتهااي
تحقيقاتي مؤسسههايي است كه داراي خروجيهااي علماي باا
ارزشي هستند .تمركز اي نظاام بار روي دانشاگاههاا و مراكاز
آموزش عالي و همچني سازمانهاي فعاال در حاوزه پاووه،
است .به عبارت ديگار مؤسساههاايي كاه در ايا نظاام ماورد
بررسي قرار ميگيرند ،عبارتند از دانشگاه هاا و مراكاز آماوزش
عااالي ،آژانااسهاااي دولتااي ،سيسااتم بهداشاات و سااالمت،
شركتهاي خصوصي و ساير مراكز ميشود.
از ويوگيهاي منحصر به فرد اي نظام رتبهبندي ميتاوان
به موارد زير اشاره كرد:

2- Customizable

)1- Scimago Institutions Rankings (SIR
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شاخص هاي مورد استفاده اي نظام اصال و تكميال گردياد و
 2شاخص نر برتري و تخصصيسازي به مجموعه شاخصهاي
نظااام افاازوده شاادند (شااكل  .)4اياا شاااخصهااا برمبناااي
خروجيهاي تحقيقاتي مؤسسهها و تعداد ارجاعهاا ربات شاده
براي انتشارات مؤسسه هساتند .در اداماه شااخصهاا و نحاوه
محاسبه آنها ارائه ميشود:

اعطا ميكنند .اي گروه بزگتاري بخا ،مؤسساههااي ماورد
بررسي در اي نظام را تشكيل ميدهد كه به طاور عماده هام
دانشگاهها هستند.
 سيستم سالمت :اي بخ ،شامل مؤسسههايي است كهدر حوزه هاي علوم زميني و زندگي تحقيقات انجام ميدهناد و
جزء بخ ،آماوزش عاالي نيساتند .ايا گاروه بيشاتر شاامل
بيمارستانها ،مراكز و آزمايشگاههاي تحقيقاتي است.
 آژانسهاي دولتي :در هر كشوري ،دولتها مؤسسههاييرا در اختيار دارند كه مسئوليت انجام تحقيقات در حاوزههااي
خاصي را بر عهده دارند ،بنابراي در اي رتبهبندي مؤسسههاي
تحقيقاتي دولتي نيز در رتبهبندي وارد ميشوند.
 بخا ،خصوصااي :ايا بخاا ،باه وساايله شاركتهااا وسازمانهايي كه فعاليت هاي تحقيقاتي بخا ،مهماي از مادل
كس ،و كار آنها را در بر ميگيرد ،تشكيل ميشود.
 ديگاار بخ ا،هااا :مؤسسااههااايي كااه در هاايچ كاادام ازدسته هاي باال قرار نمي گيرند و فعاليتهااي تحقيقااتي انجاام
ميدهند در اي دسته قرار ميگيرند [.]76،23

شکل :4شاخصهاي مورد استفاده نظام رتبهبندي سیماگو سال 2511



 -8-2منبع گردآوري دادههاي مورد نیاز

خروجي

7

خروجااي يااا تعااداد مقالااههاااي علمااي منتشاار شااده در
مجلههاي علمي طي دوره مورد بررسي نشاان دهناده تواناايي
مؤسسهها در توليد دان ،علمي است .الزم به ذكار اسات كاه
شاخص خروجي مبنايي را براي محاسبه برخاي شااخصهااي
پيچيده ديگر فراهم ميكند .در مقالههاي مشاترک باي چناد
نويسنده به هر يک از مؤسسههاي همكار نماره تخصايص داده
ميشود.

به طور كلاي اكثار كارشناساان اعتقااد دارناد كاه ايجااد
رتبه بندي جهاني كه نتايج آن اعتبار داشته باشد نيازمند منب
داده قابل اطمينان و معتبر است ،ايا نظاام نياز مانناد ديگار
نظامهاي رتبهبندي بي المللي باراي افازاي ،اعتباار خاود باه
دنبال استفاده از پايگاههاي داده معتبر است .در اي رتبهبندي
پايگاه داده اسكوپوس به عنوان بزرگتري پايگاه داده در زميناه
اطالعات مربوط به ارجااعهاا و انتشاارات ماورد اساتفاده قارار
ميگيرد .از ويوگي ها منحصر به فرد پايگاه اسكوپوس اي است
كه مناطق جغرافياي مختلف را تحت پوش ،قارار مايدهاد و
عالوه بر اي بزرگتري مجموعه مجلههاي مير انگليسي زبان را
در پايگاه خود پوش ،ميدهد [.]76،23


اي شاخص بياانگر تواناايي مؤسساه در ايجااد ارتباطاات
تحقيقاتي در سطح باي المللاي اسات كاه بار اسااس نسابت
خروجيهاي مؤسسه انادازهگياري مايشاود كاه باا همكااري
مؤسسههاي خارجي تهيه شده اسات .ايا شااخص از طرياق
تجزيه و تحليل خروجيهاي مؤسسه كه در آدرس نويسندگان
آن به بي ،از يک كشور اشاره شده است محاسبه ميشود.
همکاري بینالمللي

 -8-9شاخصهاي مورد استفاده نظام رتبهبندي سیماگو

نظام رتبهبندي سيماگو از سال  2008تا سال  ،2070باه
منظور ارزيابي و رتبهبندي مؤسسههاي تحقيقااتي جهاان از 4
شاخص خروجي ،همكاري هاي بي المللاي ،تايرير اساتاندارد و
انتشااارات بااا كيفياات باااال بهااره ماايگرفاات .در سااال ،2077



تأثیر استاندارد

2

1

1- output
2- International Collaboration
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شاخص در حقيقت خروجيهاي با كيفيت باالي مؤسساههااي
تحقيقاتي را اندازه ميگيرد.

نمره تايرير اساتاندارد ميازان تايرير علماي مؤسساههااي
تحقيقاااتي باار جوام ا علمااي را بيااان ماايكنااد .ارزش ت ايرير
استاندارد ،نشاندهنده نسابت باي مياانگي تايريرات علماي
مؤسسه و ميانگي جهاني تيرير مقالاههاا در باازه زمااني ،ناوع
اسناد و حوزه موضوعي يكسان اسات .ارزش ايا شااخص باه
صورت درصد بيان مي شود و نشاندهنده رابطاه باي مياانگي
تيرير مؤسسه و ميانگي جهاني كه برابر يک است ،يعني نماره
تيرير استاندارد  0.9نشاندهنده اي واقعيت است كاه مياانگي
ارجاعها باه انتشاارات مؤسساه  20درصاد كمتار از مياانگي
جهاني است و نمره تيرير استاندارد  7.3نشاندهناده ايا امار
است كه ميانگي ارجاع به انتشارات مؤسسه  30درصاد بااالتر
از ميااانگي جهاااني اساات .الزم بااه ذكاار اساات كااه ميااانگي
اسااتاندارد بااا اسااتفاده از متاادولوژي كااه ب اه وساايله مؤسسااه
كارولينسكا 2سوئد طراحي شده است ،اندازهگيري ميشود.

 -8-4نحوه ارائه نتایج رتبهبندي

نظام رتبهبندي سيماگو با توجه به هدف و ميموريت خاود
نمره تركيبي و نهايي براي مؤسسههاي مورد بررسي و ارزياابي
ارائه نميكند .از اي رو نتايج حاصل در يک جدول واحد و باه
ترتي ،براساس امتياز كس ،شده منتشر نميشاود بلكاه نماره
هر يک از مؤسسهها تحت بررسي در هر يک از شاخصهاا باه
طور جداگانه محاسبه مي شود و كاربران براساس نياز اطالعاتي
خود ميتوانناد بار مبنااي شااخص ماورد نظار مؤسساههاا را
رتبهبندي نمايند.
اي نظام همچني نتايج حاصل از ارزياابي دانشاگاههاا را
براساس مناطق جغرافيايي (آفريقا ،آسيا ،اروپاي شرقي ،اروپاي
مربي ،آمريكاي شمالي ،آمريكاي التي  ،اقيانوسيه و خاورميانه)
نيز منتشر ميكند .در نهايت اي نظام ،مؤسسههاي تحقيقااتي
را براساس حوزه موضوعي فعاليت (علوم سالمت ،علوم زندگي،
علوم فيزيک و علوم اجتماعي و علوم انساني) نيز مورد بررساي
قاارار ماايدهااد و نتااايج آن را در گاازارش جداگانااهاي منتشاار
مينمايد [.]76،23
براي نمونه نظام رتبهبندي سيماگو در سال  2077تعاداد
 3042مؤسسه تحقيقاتي را براساس شاخص هاي تعريف شاده
مورد بررسي قرار داد .تعداد  80مؤسساه از منطقاه خاورمياناه
در اي ليست قرار داشتند كه از اي تعداد  38تا از اياران78 ،
تا از رژيم اشغالگر قدس 1 ،تا از عربستان 0 ،تا از اردن 4 ،تا از
امارات 3 ،تا از قطار 2 ،از تاا لبناان  7 ،تاا از عماان و  7تاا از
كويت حضاور داشاتند .جادول  70ليسات  70دانشاگاه برتار
منطقه خاورميانه براساس نظام رتبهبندي سايماگو بار حسا،
تعداد خروجي نمايه شده در اسكوپوس را نشان ميدهد [.]23


مقالههايي با كيفيت باال برابر است باا نسابت مقالاههااي
منتشر شده مؤسسه در مجلههاي علمي داراي بااالتري تايرير
به كل مقالههاي منتشر شده .مجلهها با تيرير باال عبارت اسات
از  20درصد اول فهرست مجلههاايي كاه باه وسايله شااخص
 SJR4رتبهبندي شدهاند.
مقالهها با كیفیت باال



3

شاخص تخصصيسازي

0

شاخص تخصصيسازي بيان كننده ميزان تمركاز /فقادان
تمركز موضوعي ،خروجي هاي علمي مؤسسه است و ارزش اي
شاخص بي  0و  7است كه به ترتي ،بياان كنناده عماومي و
تخصصي بودن فعاليتهاي مؤسسه است .اي شاخص براساس
شاخص جيني 6كه در اقتصاد ماورد اساتفاده قارار مايگيارد،
محاسبه ميشود.


نرخ برتري7

شاخص نر برتري ،نشاندهنده درصد خروجيهاي علماي
مؤسسه اسات كاه در مجموعاه  70درصاد مقالاههااي داراي
بيشتري ارجاع در رشته تخصصي مربوط قرار گرفته است .اي

 -3جمعبندي و مقایسه نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها
در بخاا،هاااي قبلااي ،نظااامهاااي مشااهور رتبااهبناادي
دانشگاه هااي جهاان از لحااظ معيارهاا و شااخصهااي ماورد
استفاده ،مناب جم آوري اطالعات ،چگونگي نمرهدهي و ميره
به صورت دقيق ماورد بررساي قارار گرفات .اماا معماوالً ايا
پرس ،در ذه كاربران وجود دارد كه تفاوت اي نظاامهاا در

1- Normalizad Impact
2- Karolinska Intitutet
3- High Quality Publications
)4- SCImago Journal & Country Rank (SJR
5- Specialization Index
6- Gini Index
7- Excellence Rate
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امروزه دانشگاه ها و مراكزآموزش عالي داراي ساه كااركرد
اصلي آموزش و تربيت نيروي انساني ،پووه ،و خلاق ارزش و
تجاريسازي يافته هاي تحقيقاات هساتند .بررساي معيارهاا و
شاخصهاي مورد استفاده نظامهاي رتبهبندي و ضري ،اهميت
آنها بيانگر اي واقعيت است كه نظامهااي رتباهبنادي معرفاي
شده براساس ميزان تيكيد بار هار ياک از كاركردهااي اصالي
دانشگاهها با هم متفااوت هساتند .باه عباارت ديگار برخاي از
نظامهاي معرفي شده عملكرد دانشگاهها و مراكز آموزش عاالي
را تنها از منظر يكي از كاركردهاي اصالي ماورد ارزياابي قارار
داده و سپس بر اساس نتايج حاصال اقادام باه انتشاار ليسات
دانشگاههاي برتر مينمايند در حالي كاه در طراحاي برخاي از
نظامها سعي شده است با اتخاذ رويكرد جام عملكرد دانشاگاه
در تمامي كاركردهاي آن مورد ارزيابي و رتبهبندي قرار گيارد.
بررسي نظام رتبهبندي معرفي شده نشاان مايدهاد كاه تنهاا
نظاامهاااي رتبااهبناادي تااايمز  2077هاار سااه كاااركرد اصاالي
دانشگاه ها و مراكز آمورش عالي را در فرايند ارزياابي ماد نظار
قرار داده و دانشگاهها را بر اساس ميازان موفقيات در هار ساه
كاركرد رتبه بندي مي نمايناد .نظاام رتباهبنادي شاانگهاي بار
ارزيابي كاركردهاي آموزش و پووه ،دانشگاهها متمركز اسات
و ساااير نظااام هاااي معرفااي شااده تنهااا عملكاارد تحقيقاااتي
دانشگاه ها را ارزيابي كرده و آنها را با توجه به ميزان فعاليات و
تيريرگذاري پووهشي رتبهبندي ميكنند (جدول .)77

مقايسه با هم چيست ؟ يكي از راههاي مناس ،براي به تصاوير
كشيدن تفاوت ها و شباهت ها موجاود در نظاامهااي مختلاف،
بررسي و مقايسه همزمان آنها با همديگر است [.]20،24
به منظور ارائاه تصاويري بهتار از نظاامهااي رتباهبنادي
دانشگاه ها و شناساندن قابليتها و توانمنديهاي آنها ،در ادامه
نظامهاي رتبه بندي معرفي شده با استفاده از معيارهاي حاوزه
تمركز ،شيوه جم آوري دادهها ،قلمرو زماني و نحوه ارائه نتايج
به طور تطبيقي مورد مقايسه قرار ميگيرند (شكل )0
جدول  :15لیست  15دانشگاه برتر منطقه خاورمیانه براساس نظام
رتبهبندي سیماگو بر حسب تعداد خروجي نمایه شده در اسکوپوس
تعداد

رتبه

رتبه

رتبه

جهاني

منطقه

ملي

772

7

7

دانشگاه تل
آويو

220

2

2

دانشگاه عبري
اورشليم

آموزش
عالي

229

3

3

مؤسسه
فناوري
اسراييل

آموزش
عالي

رژيم
اشغالگر
قدس

374

4

4

دانشگاه ب
گوريون نگ،

آموزش
عالي

رژيم
اشغالگر
قدس

8003

327

0

7

دانشگاه تهران

آموزش
عالي

ايران

9884

438

6

0

مؤسسه علوم
وايزم

آموزش
عالي

رژيم
اشغالگر
قدس

6177

464

1

2

دانشگاه علوم
پزشكي تهران

آموزش
عالي

ايران

6330

003

9

3

دانشگاه
صنعتي
شريف

آموزش
عالي

ايران

0800

063

8

7

دانشگاه قاهره

آموزش
عالي

مصر

0331

631

70

6

دانشگاه
بارايالن

آموزش
عالي

رژيم
اشغالگر
قدس

4103

نام دانشگاه

بخش

كشور

آموزش
عالي

رژيم
اشغالگر
قدس

71307

رژيم
اشغالگر
قدس

77940

77164

خروجي

شکل  : 0ابعاد متمایز كننده نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها و
مراكز آموزش عالي

الف :حوزه تمركز
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كمااک اطالعااات بدساات از ساااير مراجاا ماارتبط محاساابه
مينمايد(جدول.) 77

نظامهاي رتبه بندي از لحاظ تمركز بر ارزيابي كل دانشگاه
و يا ارزيابي زمينهها و رشتههاي دانشگاهها نيز با هام متفااوت
هستند .به عبارت دقيقتر برخي از نظامهاي رتبه بندي ،برآيند
فعاليت دانشكدههاي مختلف دانشگاه را به صورت متمركز و در
قال ،دانشگاه مورد ارزيابي قرار ميدهد و امتياز نهايي دانشگاه
را محاسبه ميكند و بر مبناي آن دانشگاههااي برتار جهاان را
معرفي مينمايند .در حالي كه تعدادي از نظامهاي رتباهبنادي
عالوه بر محاسبه امتياز نهايي ،عملكرد دانشگاه در زميناههاا و
رشته هاي مختلف علمي را نيز ارزيابي مينمايد و دانشگاههااي
برتر در هر يک از زمينهها و حاوزههااي اصالي علام براسااس
امتيازات به دست آمده معرفاي مايكنناد .از باي نظاامهااي
رتبهبندي معرفي شده ،نظامهاي رتبهبنادي شاانگهاي ،تاايمز،
 URAP ،HEEACTو ساايماگو عااالوه باار ارزيااابي كلااي
دانشگاه ،چگونگي فعاليت دانشگاهها در حوزههاا و زميناههااي
مختلف علم را نيز ارزيابي ميكناد و اقادام باه انتشاار ليسات
دانشگاه هاي برتر در هر يک از زمينههاي مختلف علم مينمايد
(جدول .)77

ج :قلمرو زماني ارزیابي و رتبهبندي

نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داراي
قلمرو زماني ارزيابي متفاوتي هستند .برخي از نظامهاي معرفي
شده عملكرد جااري دانشاگاه را بررساي و جايگااه آن را باي
دانشگاه هاي جهان مشخص مايكنناد .تعادادي از نظاامهااي
ارزيابي نيز به منظور در نظر گارفت بهارهوري بلناد مادت در
ارزيابي و رتبه بنادي دانشاگاه هااي جهاان ،عملكارد جااري و
گذشته دانشگاه در دوره زماني بلند مدت را بررسي مينمايناد.
نظام رتبهبندي شانگهاي نسابت باه سااير نظاام هاا ،عملكارد
دانشگاهها را در افق زماني بلند مدتتري ارزيابي مينماياد .باه
طوريكه در اي نظام براي ارزيابي شاخص دان ،آموختگان و
جايزه عملكرد دانشگاه طي يک قرن گذشته بررسي مايشاود.
ساير نظام هاي رتبه بندي هماانطور كاه در جادول  77نشاان
داده شده است داراي افق زمااني كوتااه مادت اسات و املا،
عملكرد دانشگاه طاي دوره  0تاا  70ساال گذشاته را ارزياابي
مينمايند.

ب :شیوه جمعآوري دادهها

نظامهاي رتبه بنادي دانشاگاههاا و مراكاز آماوزش عاالي
براساس ميزان به كارگيري دادهها و اطالعات عيني و ذهناي و
شيوه جم آوري آنها با هم متفااوت هساتند .هماانطور كاه در
معرفي نظامهاي رتبهبندي اشاره شد ،هر يک از نظامهاي مورد
بررسي ،داده هاي مورد نياز براي ارزيابي و رتبهبندي دانشگاهها
و مراكز آموزش عالي را به شيوه خاصي گردآوري مينمايند .از
بي نظامهاي رتبه بندي معرفي شده ،نظاام تاايمز  ، 2070باا
نظر خواهي از دانشگاهيان و كارفرماياان در خصاوص كيفيات
آموزش و پووه ،دانشگاهها بيشتر از ساير نظامها بر اطالعاات
و دادههاي ذهناي متكاي اسات .باه طاوريكاه در ايا نظاام
رتبهبندي  33درصد امتياز نهايي دانشگاه ،براساس اطالعات به
دست آمده از نظرسنجيها محاسبه مايشاود .عاالوه بار ايا ،
نظامهاي رتبهبندي با بهارهگياري از ابزارهااي مختلاف مانناد
پرسشنامه ،مراجعه به مراجا ملاي و وب ساايت دانشاگاههاا،
مراجعااه بااه پايگاااههاااي اطالعاااتي معتباار ماننااد ،WOS
 Google scholar ،Scuposو ميره جم آوري مينمايناد.
نظااام رتبااهبناادي تااايمز بااه كمااک اطالعااات حاصاال از
پرسشنامههاي اعتبار آموزش و پووه ،يک سوم امتياز نهاايي
دانشگاه ها را محاسبه مي كند و باقيمانده امتياز دانشاگاه را باه

د :نحوه ارائه نتایج رتبهبندي

نظامهاي رتبهبندي معرفي شده نتاايج حاصال از ارزياابي
دانشگاهها و مراكاز آماوزش عاالي را باه شايوههااي گونااگون
منتشر مينمايند .برخي از نظاامهااي رتباه بنادي باا تركيا،
نمرات به دست آمده هر يک از شاخصها و با در نظار گارفت
ضري ،اهميت شاخصها ،يک امتياز نهاايي باراي هار ياک از
دانشگاه هااي ماورد بررساي محاسابه و بار مبنااي آن امتيااز،
دانشگاهها را رتبهبندي مايكناد و ليسات دانشاگاههااي برتار
جهان را منتشر مي نمايند .نظامهاي رتباهبنادي شاان هااي،
تايمز URAP ،HEEACT ،باا تركيا ،شااخصهاا ،امتيااز
نهايي براي هر يک از دانشاگاههاا محاسابه و ليسات واحاد از
دانشگاههاي برتر جهان را منتشر مايكنناد .سااير نظاامهااي
رتبه بنادي ،نمارات شااخص هااي مختلاف را باا هام تركيا،
نماايكننااد بلكااه براساااس هاار يااک از شاااخصهااا ليساات
دانشگاههاي برتر جهان را منتشر ميكنند.
در نهايت برخي از نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها و مراكاز
آموزش عالي با توجه به ميموريت و بازار هدف خود ،عاالوه بار
رتبهبندي بي المللي دانشگاهها ،در سطح ملي و منطقهاي نياز
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را مورد بررسي و ارزياابي قارار
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داده و نتايج حاصل را در ليستهاي جداگاناهاي تحات عناوان
دانشگاههاي برتر ملي و منطقهاي منتشر ميكنند.
در جدول  ،77نظامهاي مختلف رتبهبنادي دانشاگاههاا و
مراكز آموزش عالي با توجه به ابعاد متمايز كننده ذكر شده باه
در باال ،طور خالصه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
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