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تأثیرگذارترین شاخصهای نظامهای رتبهبندی دانشگاهها بر رتبه دانشگاههای ایران
وحید

احسانی*1

.1دانشآموخته دوره دکتری توسعۀ کشاورزی ،پژوهشگر همکار در دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ايران.

تاریخ پذیرش 97/12/1

تاریخ دریافت 97/8/5

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناخت فضاي مشترک حاکم بر نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها و ارائۀ تصویري قابلقبول از شاخصهاي
بهکاررفته در آنهاست .شاخصهاي بهکارگرفتهشده در نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها و وزن شاخصها با مراجعه به تارنماي رسمی
آنها استخراج و وزن نسبی نظامهاي رتبهبندي مختلف نیز از طریق نظرسنجی از صاحبنظران به دست آمد .اهمیت هر شاخص
از حاصلضرب وزن شاخص در وزن نظام رتبهبندي مربوطه محاسبه شد .شاخصها به کمک کلید واژههایی دستهبندي شدند.
میزان تعیینکنندگی شاخصهاي هر دسته بر اساس سهم اهمیت شاخصهاي آن دسته از جمع کل اهمیت تمامی شاخصها برآورد
شد .بیشترین تعیینکنندگی شاخصها مربوط به شاخصهاي ناظر بر پژوهش و در میان آنها نیز به شاخصهاي گروه «برونداد-
استناد» مربوط میشود .همچنین ،تأثیرگذاري شاخصهاي ناظر بر کیفیت استنادي بروندادها بیش از سه برابر شاخصهاي ناظر بر
کمیت بروندادها است .استفادۀ آگاهانه ،هدفمند و هوشمندانه از نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها میتواند براي ذینفعان مختلف آموزش
عالی (سیاستگذاران ،دانشگاهها و دانشجویان) فوایدي به همراه داشته باشد .در مقابل ،تالش براي همراستا کردن فعالیتهاي
دانشگاهی با تأثیرگذارترین شاخصهاي مربوطه احتماالً به غفلت بیش از پیش از رسالتهاي اصلی دانشگاه (بهویژه آموزش) و
تشدید روند رشد کاریکاتوري و ناپایدار بروندادهاي بیکیفیت منجر خواهد شد.
کلیدواژهها :ارزیابی آموزش عالی ،سیاستگذاري علم و فناوري ،نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها.
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[ .]5نظامهاي بینالمللی رتبهبندي دانشگاهها ،خواسته یا
ناخواسته ،به این تمایل پیدا میکنند که صرفاً تفاوتهاي
افقی دانشگاهها (امکانات ،توان تولید بروندادهاي بینالمللی،
شهرت و غیره) را مورد توجه قرار داده و تفاوتهاي عمودي
آنها (تفاوت در رسالتها ،اهداف ،ماهیت ،نوع و غیره) را
نادیده بگیرند .همچنین ،از آنجا که در مقایسه با پژوهش و
بروندادهاي پژوهشی ،براي ارزیابی آموزش ،امکانات ،ابزار و
شاخصهاي بسیار محدودتري وجود دارد ،نظامهاي رتبه-
بندي دانشگاهها بیشتر مبتنی بر پژوهش هستند [.]6
بااینوجود ،استفادۀ آگاهانه و هدفمند از نظامهاي رتبهبندي
میتواند براي دانشجویان ،سیاستگذاران و مؤسسات آموزشی
فوایدي به همراه داشته باشد [ ]7بهویژه ،در مورد نظام
آموزش عالی ایران که با معضل ناکارآمدي و عدم اثربخشی
(الاقل ،اثربخشی اندک) مواجه است [ ،]10[ ]9[ ]8استفادۀ
هوشمندانه از نظامهاي رتبهبندي ممکن است بتواند به خارج
شدن دانشگاههاي کشور از « چرخۀ ناکارآمدي» کمک کند.
البته همانطور که احسانی ،اعظمی و نجفی بیان میکنند،
در تمام موقعیتهاي تصمیمگیري و بهویژه در هنگام مواجهه
با نوآوريهاي جدید برآمده از جهان مدرن (شامل نظامهاي
رتبهبندي و حواشی آن) ،این خطر وجود دارد که نظام آموزش
عالی ایران یک گام دیگر در باتالق «شبه دانش نفت بنیان»
فرورفته و نهتنها از قابلیتهاي مفید آن موقعیت بیبهره
بماند ،بلکه گرههاي دیگري بر کالف سردرگم سابق اضافه
شود؛ بنابراین ،مهمترین مسئله براي دانشگاههاي ایران در
رابطه با نظامهاي رتبهبندي ،مواجهۀ آگاهانه ،هدفمند و
هوشمندانه با آنهاست که مستلزم شناخت دقیق نظامهاي
رتبهبندي است .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر شناخت
فضاي مشترک حاکم بر نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها و
ارائۀ تصویري قابل قبول از شاخصهاي به کار گرفتهشده در
آنهاست [.]11
ب نابراین ،پرساااش کلی پژوهش ع بارت از آن اسااات که
«تأثیرگذارترین شاخصها در تعیین رتبۀ دان شگاههاي ایران
در ن ظام هاي رت بهب ندي دانشا ا گاه ها کدام ا ند؟»؛ یعنی
میخواهیم بدانیم که اگر دان شگاههاي ک شور بخواهند براي
ارتقاء رتبۀ خود در نظام هاي رتبهبندي برنامهریزي کنند،
بهبود و ضعیت خود بر ا ساس کدام شاخصها را باید بی شتر

مقدمه
طی سالیان اخیر ،نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها در سراسر
جهان رشد چشمگیري داشتهاند .براي دانشگاهها دیگر این
پرسش که « آیا اصوالً به نظامهاي رتبهبندي نیاز داریم یا
نه؟» یا اینکه «آیا با حضور و فعالیت آنها موافق هستیم
یا نه؟» موضوعیت ندارد ،چراکه به هر حال آنها وجود
دارند و دانشگاهها با یک « عمل انجامشده» مواجه شدهاند
[ .]1فعالیت نظامهاي رتبه بندي و فهرستهایی که هرساله
اعالم میکنند ،دانشگاه ها را چه در سطح ملی و چه در
سطح بینالمللی تحتفشارهاي رقابتی شدیدي قرار داده و
موضوعات مربوطه ،در ادبیات مشترک آموزش عالی رواج
یافته است .همچنین ،انتظار میرود در آینده شاهد تأسیس
نظامهاي رتبهبندي جدیدي (ملی و بینالمللی) در سراسر
جهان باشیم [ .]2اگرچه نظامهاي رتبهبندي هنوز در اوایل
کار خود بوده و همچنان در حال تحول و تکمیل هستند ،به
نظر میرسد بر روند توسعۀ آموزش عالی در سراسر جهان
تأثیرات زیادي خواهند گذاشت [ .]3باوجود اینکه نظامهاي
رتبهبندي هم از حیث روششناسی و هم از لحاظ مفهومی
مورد نقد هستند ،اما در عمل ،همه از آنها استفاده میکنند
[]4؛ بنابراین ،اکنون پرسش مهمتر این است که «مواجهۀ
مناسب با نظامهاي رتبهبندي و استفادۀ بهینه از آنها چگونه
است؟» .استفادۀ ناآگاهانه از نظامهاي رتبهبندي معادل توجه
صرف به ارزش اسمی امتیازها /رتبههاي نهایی آنهاست و
در مقابل ،استفادۀ آگاهانه مستلزم نگاه کردن به آنها
بهعنوان منابع خام اطالعات ،توجه دقیق به شاخصهاي به-
کاررفته در هرکدام از آنها و تفسیر کردن تغییرات امتیاز/رتبۀ
دانشگاهها بر اساس شاخصها و سوگیريهاي موجود در هر
نظام رتبهبندي است .دانشگاههایی که بخواهند بهصورت
منفعل و غیر نقادانه سرنوشت خود را به نظامهاي رتبهبندي
سپرده و صرفاً بر بهبود رتبه/امتیاز خود در این نظامها متمرکز
شوند بهشدت آسیب خواهند دید .دانشگاهها نباید اجازه دهند
که نظامهاي رتبهبندي ملی یا بینالمللی ،تعریف خود از
«دانشگاه مطلوب» را به آنها تحمیل کرده و با این کار
اولویتهاي مهمتري چون نیازهاي منطقه ،سنت و هویت
دانشگاه ،رسالت ملی دانشگاه و امثال آن به حاشیه رانده شوند
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موردتو جه قرار ده ند .پرساااش کلی موردنظر ،بر اسااااس
مطالعات مقدماتی صورت گرفته و چالشهاي مورد بحث در
گفتمان حاکم بر فضاي آموزش عالی کشور ،به چند پرسش
اختصاصی زیر تفکیک شد:
 -1در نظامهاي رتبهبندي دانشاااگاهها ،میزان تأثیرگذاري
«شاااخصهاي آموزشاای» در مقایسااه با «شاااخصهاي
پژوهشی» چگونه است؟
 -2سهم شاخصهاي ناظر بر تعامل و همکاري از مجموع
شاخصهاي به کارگرفته شده در نظامهاي رتبهبندي
دانشگاهها به چه میزان است؟
1
 -3سهم شاخصهاي وبومتریکس از مجموع شاخصهاي
بهکارگرفته شده در نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها به چه
میزان است؟
 -4تأثیرگذارترین شاخصهاي آموزشی بهکارگرفته شده در
نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها کداماند؟
 -5تأثیرگذارترین شاخصهاي پژوهشی بهکارگرفته شده در
نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها کداماند؟
 -6اهمیت نسبی شاخصهاي ناظر بر «کمیت روندادها» در
مقایسه با شاخصهاي ناظر بر «کیفیت استنادي بروندادها»
چگونه است؟
 -7تعیینکنندهترین شاخصهاي بهکارگرفتهشده در نظام-
هاي رتبهبندي دانشگاهها کداماند؟
پیش از این نیز در مورد نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها
مطالعاتی صورت گرفته و نتایج مفیدي حاصلشده است.
مطالعۀ معیارهاي  3نظام رتبهبندي بینالمللی توسط اوحدي
نشان داد که معیارهاي مربوطه ناظر بر ارزیابی آموزش،
پژوهش و بروندادهاي علمی هستند [ .]12وي پس از اشاره
به ایرادهاي مرتبط بر نظامهاي رتبهبندي نتیجه گرفت که
« درصورتیکه در مقیاس کشوري ،منطقهاي و جهانی ،هدف
اصلی برنامۀ راهبرد آموزشی و پژوهشی دانشگاهها به ارتقاي
رتبۀ آنها [در نظامهاي رتبهبندي] معطوف گردد ،عمالً
برنامهاي مؤثر در جهت اصالح هدفمند ساختارهاي پژوهشی
و آموزشی دانشگاهها احراز خواهد شد» .پاکزاد ،خالدي و
تیموري به بررسی تطبیقی نظامهاي بینالمللی رتبهبندي
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دانشگاهها پرداخته و نتیجه گرفتند که تفاوتهاي موجود
میان آنها را میتوان در  4گروه شامل حوزۀ تمرکز ،شیوۀ
جمعآوري دادهها ،قلمرو زمانی ارزیابی و رتبهبندي و نحوۀ
ارائه نتایج رتبهبندي دستهبندي کرد [ .]13نورمحمدي و
صفري بیان کردند که شاخصهاي به کار گرفته شده در
نظامهاي رتبهبندي را میتوان در  8دستۀ کلی طبقهبندي
کرد که عبارتاند از:
 -1ویژگیهاي بدنۀ دانشجویی؛
 -2دریافتهاي مالی؛
 -3ورودي کارکنان و اعضاي هیأت علمی؛
 -4مهارتها و تخصص دانشجویان؛
 -5نتایج یادگیري؛
 -6نتایج مالی؛
 -7معیارهاي پژوهشی؛
 -8شاخصهاي اعتباري [.]14
ارزیابی تطبیقی نظامهاي رتبهبندي کیواس ،تایمز ،شانگهاي،
وبسنجی ،الیدن و سایماگو توسط خانیزاد و منتظر حاکی
از آن بود که بین نتایج نظامهاي رتبهبندي مختلف شباهت-
هاي معناداري وجود دارد .بر اساس این مطالعه ،بیشترین
همبستگی به رتبهبنديهاي شانگهاي و وبسنجی مربوط
میشود و رتبهبندي شانگهاي همچنین با نظامهاي تایمز،
سایماگو و الیدن نیز همبستگی نسبتاً باالیی دارد [.]15
آسیبشناسی نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها از منظر اسناد
فرادستی آموزش عالی کشور توسط زارع بنادکوکی،
وحدتزاده ،اولیاء و لطفی نشان داد که تنها  %69از مفاهیم
استخراج شده از اسناد فرادستی بهگونهاي در نظامهاي
رتبهبندي مورد توجه قرارگرفتهاند .آنها نتیجه گرفتند که
نیاز است ارزشها و معیارهاي مطلوب مندرج در اسناد
فرادستی در رتبهبندي دانشگاههاي کشور لحاظ شوند [.]16
مارگینسون و وندروند 2مهمترین عوارض ناخواستۀ نظام-
هاي رتبهبندي بر سیاستگذاري نظام آموزش عالی را غفلت
از اهمیت آموزش در مقایسه با بروندادهاي پژوهشی ،نادیده
گرفتن تنوع در نظام آموزش عالی ،به حاشیه رفتن رسالت
و مسئولیتهاي ملی و منطقهاي دانشگاهها و منحرف شدن
1.
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نظام بودجهبندي آموزش عالی (به سمت ایرادهاي پیش-
گفته) عنوان کردند .آنها نتیجه گرفتند که مهم آن است
که دانشگاهها بتوانند از نظامهاي رتبهبندي در راستاي
رسالت و اهداف خود استفاده کنند ،نه اینکه ارزشها و
مسئولیتهاي اصلی خود را در راستاي بهبود رتبه/
امتیازشان تغییر دهند [.]17
همانطور که مشاهده میشود ،در مطالعات پیشین« ،نظام-
هاي رتبهبندي دانشگاهها» از زوایاي متفاوتی مورد بررسی
قرارگرفتهاند .از این میان ،بیشتر پژوهشگران به «دستهبندي
شاخصهاي به کار گرفته شده در نظامهاي رتبهبندي
مختلف» و یا «سنجش همبستگی میان نتایج آنها»
پرداختهاند و بنابراین میتوان گفت که مانند پژوهش حاضر،
تالش کردهاند از مجموعۀ نظامهاي رتبهبندي یک تصویر
واحد ارائه کنند (هرچند با روشهاي مختلف و از زوایاي
متفاوت) .در مورد «دستهبندي شاخصها» ،نظر به تفاوت-
هاي موجود در زاویۀ نگاه پژوهشگران و نیز میزان پرداختن
به جزئیات ،دستهبنديهاي متفاوتی صورت گرفته که البته
تفاوت میان آنها سطحی بوده و بنابراین در تقابل و تضاد
باهم قرار نمیگیرند .در مقابل ،در مورد یکی از مهمترین
جنبههاي موضوع ،یعنی «مفید یا مضر بودن تنظیم اهداف و
برنامههاي دانشگاه در راستاي بهبود رتبه در نظامهاي رتبه-
بندي» ،دیدگاههاي بعضاً متضادي مطرح شده است.

سپس ،با مراجعه با تارنماي رسمی هر نظام رتبهبندي ،تمامی
شاخصهاي بهکار گرفته شده در نظامهاي رتبهبندي مورد
نظر استخراج و در یک جدول گردآوري شدند .پس از تفکیک
شاخصهاي ترکیبی به زیرشاخصها و درج هر یک از آنها
در یک ردیف جدید ،در مجموع  359شاخص مورد مطالعه
قرار گرفت .در اولین ستون بعد از ستون مربوط به نام
شاخصها ،وزن هر شاخص در نظام رتبهبندي مربوط درج
شد .در مورد نظامهاي رتبهبندياي که بهجاي تعیین وزن
براي شاخصهاي بهکارگرفته شده ،انتخاب شاخصها یا وزن
هر یک از آنها در اختیار کاربر قرارگرفته است ،وزن
شاخصها بهصورت یکسان و از طریق تقسیم کردن عدد
 100بر تعداد شاخصهاي آن نظام رتبهبندي محاسبه شد .از
آنجا که نظامهاي رتبهبندي مختلف از اهمیت و شهرت
متفاوتی برخوردارند ،بهمنظور لحاظ کردن اهمیت نسبی
آنها ،به هر نظام رتبهبندي یک ضریب اختصاصیافته و
ضریب هر نظام رتبهبندي در وزن تکتک شاخصهاي آن
ضرب شد .در ستونهاي بعدي ،بهمنظور فراهمسازي امکان
دستهبندي شاخصها و تعیین مهمترین (تأثیرگذارترین)
آنها ،مقابل هر شاخص (ردیف) کلیدواژههایی ثبت شد .کلید
واژههاي مورد نظر طی چندین بار مرور و بازنگري اصالح
شدند تا جایی که تمامی شاخصها با کمترین کلیدواژههاي
ممکن دستهبندي شدند .جدول مورد نظر این امکان را فراهم
کرد که جمع کل حاصلضرب «وزن هر شاخص در ضریب
نظام رتبهبندي مربوط» بهدستآمده و سهم نسبی شاخص-
هاي قرارگرفته در دستههاي مختلف (که با کلیدواژههاي
مختلف تفکیک شده بودند) محاسبه شود .تمامی محاسبات
و ترسیم نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل 2016 2صورت
پذیرفت .ازآنجاکه از یکسو ،فرایند انجام محاسبات بسیار
زمانبر بود و از سوي دیگر ،این امکان وجود دارد که در آینده
نیاز شود همین فرایند پس از اعمال برخی تغییرات جزئی
(مثالً اضافه شدن یک نظام رتبهبندي جدید ،تغییر وزن نظام-
هاي رتبهبندي در راستاي پیگیري اهدافی متفاوت و غیره)
دوباره تکرار شود ،یک جدول اکسل هوشمند بهگونهاي
طراحی شد که با تغییر ضریب نظامهاي رتبهبندي ،تمامی

روش پژوهش
پژوهش حا ضر ،یک پژوهش اکت شافی و کاربردي ا ست که
طی آن ،به کشف «تأثیرگذارترین شاخصهاي به کار گرفته
شااده در نظامهاي رتبهبندي دانشااگاهها» پرداخته شااده و
یافته هاي آن میتوانند در بهبود سااایاسااات گذاري نظام
آموزشاای عالی بهکار برده شااوند .بدین منظور ،ابتدا تمامی
نظامهاي رتبهبندي موجود که براي «دانشااگاههاي ایران»
نیز امکان مورد ارزیابی قرار گرفتن توسااط آنها وجود دارد
شناسایی شدند .از میان آنها ،نظام رتبهبندي گرینمتریک1
به علت تفاوت ا سا سی با سایر نظامهاي رتبهبندي (تمرکز
صرف بر پایداري محیطزیست) کنار گذاشته شد.

1.

Green metric
Excel
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محاسبات صورت پذیرفته و تمامی نمودارها بهروزرسانی می-
شوند .با استفاده از این جدول هوشمند ،همچنین ،بهراحتی
میتوان نظامهاي رتبهبندي جدید را اضافه کرده و یا مطالعۀ
شاخصهاي نظامهاي رتبهبندي را با تمرکز بر اهداف ویژۀ
دیگري نیز تکرار کرد.
بهمنظور تعیین وزن و اهم یت نسااابی نظام هاي رتبهبندي
مختلف ،پرسااشاانامهاي طراحی شااده و در اولین گام طی
مشورت با چند فرد صاحبنظر مورد اصالح و بازنگري قرار
گرفت .در پرسااشاانامۀ پژوهش از صاااحبنظران ملی این
عرصاااه خواساااتهشاااده بود که براي هر یک از نظامهاي
رتبهبندي ،از میان اعداد  0/6 ،0/4 ،0/2 ،0و  1یک ضریب
انت خاب کن ند .به منظور تساااه یل فرای ند پاساااخدهی به
پرسشنامه و افزایش اعتبار پاسخهاي بهدستآمده ،در مقابل
هر نظام رتبهبندي ،شنا سنامۀ مخت صر آن نیز ( شامل تاریخ
تأسیس ،نام مؤسس و صاحبامتیاز ،آدرس مؤسسۀ ذيربط
(شااهر و کشااور) ،محدودۀ پوشااش و منابع تهیۀ داده) در
معرض دید پاسااخگویان قرار گرفت .با توجه به ماهیت کار،
پا سخگویان به صورت هدفمند و بهتنا سب تخ صص ،زمینۀ
مطالعاتی و ارتباط شااغلی با موضااوع انتخاب شاادند .از هر
پاسااخگوي صاااحبنظر همچنین خواسااته شااد که سااایر
صاحبنظران احتمالی دربارۀ این مو ضوع را نیز معرفی کند.
پر س شنامه براي  18فرد صاحبنظر ار سال شد که نهایتاً 9
نفر آن را تکمیل کردند.
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از آنجا که  3نفر از صاااحبنظران شااناختهشااده ،ضاامن
پاسااخگویی به پرسااشاانامه بیان کرده بودند که ماهیت و
اهداف «نظام رتبهبندي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري»
با سایر نظامهاي رتبهبندي تفاوت ا سا سی دارد ،این م سئله
مورد بازنگري قرارگرفته و نهایتاً نظام رتبهبندي مذکور از
فرایند مطالعه کنار گذاشاته شاد .مشاابهت نسابی پاساخها
گویاي اعتبار قابلقبول وزن هایی بود که از این طریق به
ن ظام هاي رت بهبندي مختلف اختصااااص یا فت .وزن هاي
نهایی ،ابتدا با میانگینگیري از ضاارایب پیشاانهادي توسااط
صااااحبنظران مختلف براي هر نظام رتبهبندي و ساااپس
تقسااایم فاصا ا لۀ عددي بیشاااترین و کمترین م یانگین
بهد ستآمده ( )5/8به  4بخش م ساوي (هر بخش به طول
 )1/45حاصاال شااد؛ یعنی براي نظامهاي رتبهبندياي که
میانگین ضااارا یب آن ها در چارک هاي اول تا چهارم قرار
میگرفت (در فهر ستی مت شکل از میانگین پا سخهاي ارائه
شده براي هر نظام رتبهبندي که از بزرگ به کوچک مرتب
شده بودند) به ترتیب ضرایب  0/5 ،0/75 ،1و  0/25در نظر
گرفته شد .نظر به جایگاه ویژۀ نظام رتبهبندي آي اس سی
براي دانشگاههاي کشور ،ضریب این نظام ،بهصورت دستی،
از  1به  1/5افزایش یافت .نظامهاي رتبهبندي شااناسااایی
شده و ضرایب اخت صاصیافته به آنها در جدول  1ن شان
داده شده است.
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) نظامهای رتبهبندی تحت پوشش مطالعۀ حاضر1 جدول
ضریب نهایی اعمالشده

میانگین ضرایب پیشنهادی پاسخگویان

1
1
1
1
1
1/5
0/75
0/75
0/75
0/75
0/75
0/75
0/75
0/75
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25

9/1
8/7
8/6
8/5
8/4
8/1
7/6
7/6
7/6
7/3
7/3
7/1
6/9
6/7
6/2
6/1
6/1
6/1
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5/8
5/6
5/4
5/3
4/9
4/5
4
3/8
3/8
3/3
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]13[ 13قابلیت استخدام کیو اس
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]19[ 19برترین دانشگاهها از حیث استنادهاي گوگل اسکالر
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QS World University Rankings
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4.
Times Higher Education Asia University Rankings
5.
Academic Ranking of World Universities
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U.S. News Best Global Universities Rankings
9.
Times Higher Education Young University Rankings
10.
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11.
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QS Asian University Rankings
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17.
QS Top 50 Under 50 University Rankings
18.
Nature Index: Institution Search
19.
Top Universities by Google Scholar Citations
20.
SciVisions University Ranking
21.
CWUR World University Rankings
22.
U-Multirank
23.
University Ranking by Academic Performance (URAP)
24.
NTU Ranking (Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities)
25.
Round University Ranking
26.
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27.
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28.
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29.
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یافتهها
در این بخش ،یافتههاي اصلی پژوهش به تفکیک و بر اساس
پرسشهاي اختصاصی مورد نظر ارائه شدهاند.

سهم شاخصهای وبومتریکس
در میان مجموع شاخصهاي به کار گرفته شده در نظامهاي
رتبهبندي مورد بررسی ،سهم شاخصهاي داراي ماهیت
وبومتري  %5است (شکل .)3

مقایسۀ سهم شاخصهای آموزشی و شاخصهای پژوهشی

تمامی شاخصهاي به کار رفته شده در نظامهاي رتبه-
بندي مورد بررسی را میتوان در قالب  5دستۀ کلی شامل
«آموزشی»« ،پژوهشی» «،آموزشی-پژوهشی»،
«وبومتریکس» و «مالی» تقسیمبندي کرد .وزن نسبی
شاخصهاي هر گروه در شکل  1مشخصشده است.
همانطور که پیداست ،تعیینکنندگی مجموع شاخصهاي
مرتبط با پژوهش حدود  2/3برابر شاخصهاي مرتبط با
آموزش است.
آموزشی
%22.93
آموزشی-
پژوهشی
%6.97
پژوهشی
%64.69

رهیافت

وبومتریکس
%5
سایر
%95
شکل  )3سهم شاخصهای وبومتریکس

تعیینکنندهترین شاخصهای آموزشی

مطابق شکل  4شاخصهاي مرتبط با آموزش (شامل دسته-

مالی
%0.48

هاي «آموزشی» و «آموزشی -پژوهشی») مجموعاً به میزان
 %30در تعیین رتبۀ دانشگاهها در نظامهاي رتبهبندي نقش
دارند.

وبومتریکس
%4.93

شکل  )1سهم شاخصهای آموزشی ،پژوهشی و مالی از مجموع

آموزشی
%30

شاخصهای بهکاررفته در نظامهای رتبهبندی دانشگاهها

سایر
%70

سهم شاخصهای ناظر بر تعامل و همکاری

در پاسااخ به پرسااش دوم پژوهش ،همانطور که در شااکل 2
مشهود است ،سهم شاخصهاي ناظر بر همکاري و تعامل (درون
دانشگاهی ،ملی و بینالمللی) از مجموع شاخصها  %10است.

شکل  )4سهم شاخصهای مرتبط با آموزش از مجموع
شاخصهای بهکاررفته در نظامهای رتبهبندی دانشگاهها

در شکل 5تأثیرگذارترین شاخصهاي آموزشی نمایش داده
شدهاند .دستۀ «شهرت آموزشی» شاخصهایی را شامل می-
شود که براساس نظرسنجی از صاحب نظران ،شهرت
دانشگاهها در آموزش را برآورد میکنند.

همکاري
%10
سایر
%90

برنامه
شکل  )2سهم شاخصهای ناظر بر همکاری
جوایز

اشتغال
شهرت
آموزشی%47

دانشگاهیان
شکل  )5مهمترین شاخصهای آموزشی
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دقیقتري مورد بررسی و گروهبندي واقع شدند و در نتیجه
مشخص شد که  %35از وزن این دسته ،به شاخصهاي ناظر
بر استناد (تعداد استناد ،میانگین استناد به مقاله و امثال آن)
مربوط میشود %25 .از تعیینکنندگی این دسته به شاخص-
هایی مربوط میشود که به روشهاي مختلف ،دانشگاهها را
از لحاظ تعداد یا سهم مقاالتی که از حیث استنادي ،برتر
محسوب میشوند مقایسه میکنند .در این زیرگروه ،عالوه
بر شاخصهاي ناظر بر مقاالت داغ و پر استناد ،شاخصهاي
دیگري هم قرار دارند که بر اساس تعاریف خود ساختهاي به
ارزیابی مقایسهاي مقاالت با کیفیت دانشگاهها میپردازند.
فصل مشترک شاخصهاي این زیر گروه آن است که تمامی
آنها مقاالت باکیفیتتر را بر اساس میزان استنادهاي دریافتی
و یک حد آستانه از سایر مقاالت تفکیک میکنند .شاخصهاي
ناظر بر کمیت بروندادها %20 ،از تعیینکنندگی این زیر گروه را
نمایندگی کرده و شاخصهاي مربوط به «بروندادهاي مشترک»
(مشترک با صنعت ،مشترک با سایر دانشگاهها ،مشترک با سایر
کشورها و غیره) به میزان  %12در این دسته نقش دارند (شکل
.)8

دسته «دانشگاهیان» شاخصهاي متنوعی را در برمیگیرد
که به وضعیت دانشگاهیان (مانند نسبت هیأت علمی به
دانشجو ،نسبت استاد به عضو هیأت علمی و غیره) مربوط
میشوند .دستۀ «اشتغال» نیز متشکل از شاخصهاي است
که به وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن هر دانشگاه نظر دارند.
تعیینکنندهترین شاخصهای پژوهشی

نقش شاخصهاي ناظر بر پژوهش شامل دستههاي
«پژوهشی» و «آموزشی-پژوهشی» در تعیین رتبۀ هر
دانشگاه در نظامهاي رتبهبندي  %72است (شکل .)6
سایر
%28

پژوهشی
%72
شکل  )6سهم شاخصهای مرتبط با پژوهش از مجموع
شاخصهای بهکاررفته در نظامهای رتبهبندی دانشگاهها

همانطور که در شکل  7مشاهده میشود %75 ،از تعیین-
کنندگی شاخصهاي پژوهشی به شاخصهاي «برونداد -
استناد» مربوط میشود .این دسته ،از شاخصهاي متنوعی
تشکیلشده است که یا ناظر بر کمیت بروندادها هستند و یا
ناظر بر کیفیت استنادي آنها.
نشریات
%1

برونداد-
استناد

استنادات
%35

بروندادها
%20

شهرت
پژوهشی
 %12درآمد
پژوهشی
%3

مقاالت
باکیفیت
%25
پژوهشگرا
بروندادهاي
مشترک%12

شکل  )8مهمترین شاخصهای گروه «بروندادی-استنادی»

مقایسۀ اهمیت نسبی شاخصهای ناظر بر «کمیت
بروندادها» با شاخصهای ناظر بر «کیفیت استنادی
بروندادها»

پتنت جوایز علمی
%4
%5

همان طور که در شکل هاي  9و  10مشاهده می شود ،در
گروه شاخصهاي بروندادي -استنادي ،مجموعاً%66
تعیین کنندگی به شاخص هاي ناظر بر « کیفیت استنادي»
(مقاالت باکیفیت ،استنادات و پژوهشگران برتر) 1و %20

شکل  )7مهمترین شاخصهای پژوهشی

نظر به اهمیت شاخصهاي دستۀ «برونداد-استناد» ،این
شاخصها با استفاده از کلیدواژههایی جزئیتر ،به شکل
 .1از آنجاکه در نمودارها اوالً ،اعداد اعشاري نمایش داده نشدهاند و ثانیاً ،اعداد
بهصورت گرد شده هستند ،جمع تعیینکنندگی شاخصهاي چند زیرگروه با
جمع جبري اعداد متناظر آنها در نمودار اندکی تفاوت دارد.
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و دانشجویان) به صورت مشترک در رتبۀ پنجم قرار
گرفته اند .

از تعیین کنندگی به شاخص هاي ناظر بر «کمیت
بروندادها» مربوط می شوند .سهم دو زیر گروه موردنظر
در میان کل شاخص هاي مورد بررسی به ترتیب  %35و
 %11است؛ بنابراین ،نقش شاخصهاي ناظر بر «کیفیت
استنادي بروندادها» بیش از  3برابر شاخصهاي ناظر بر
«کمیت بروندادها» است.

یافتههای نامنظور

ضمن مطالعۀ شاخصهاي بهکار گرفته شده در نظامهاي
رتبهبندي دانشگاهها همچنین مشخص شد که در مورد
شاخصهاي استنادي ،در بیشتر موارد ،تفاوت میان حیطه-
هاي موضوعی مختلف لحاظ شده است .بدین معنی که از
حیث شاخصهاي استنادي ،بروندادهاي پژوهشی هر حیطۀ
موضوعی با سایر بروندادهاي همان حیطۀ موضوعی مورد
مقایسه قرار گرفتهاند.

سایر
%14

شاخص هاي
استنادي%66

کمیت
برونداد
%20

وبومتري
%5

اشتغال
%3

شکل  )9مقایسۀ اهمیت نسبی شاخص های ناظر بر «کمیت
بروندادها» با شاخص های ناظر بر «کیفیت بروندادها» در میان

شهرت
%18
درآمد

دستۀ «بروندادها-استنادات»
برونداد-
استناد
%53

شاخص هاي
استنادي %35

کمیت
برونداد
%11

%3

سایر
%54

دانشگاهیان
%10
پتنت
%3

جوایز علمی
%3

شکل  )11مهمترین شاخصهای بهکاررفته در نظام-

شکل  ) 10مقایسۀ اهم یت نسبی شاخص های ناظر بر

های رتبهبندی دانشگاهها

« کم یت بروندادها » با شاخص های ناظر بر « کیفیت
بروندادها» در میان کل شاخص های موردبررسی

نتیجهگیری

تعیینکنندهترین شنناخصهای بهکارگرفتهشننده در

اگرچه نظامهاي رتبهبندي مختلف از شاخصها و روشهاي
نسبتاً متفاوتی استفاده میکنند و استفاده از هر یک از آنها
مستلزم توجه دقیق به جزئیات روششناسی همان نظام رتبه-
بندي است ،اما با توجه به تشابه کارکردي موجود و لزوم
شناخت فضاي مشترک حاکم بر آنها ،در مطالعۀ حاضر،
شاخصهاي بهکاررفته شده در نظامهاي رتبهبندياي که
امکان مورد ارزیابی قرار گرفتن دانشگاههاي ایران توسط
آنها وجود دارد بررسی شدند که نتایج حاصله بهقرار زیر
است .الزم به ذکر است که باوجود تأکید بر «رتبۀ دانشگاه-
هاي ایران» ،بخشی از نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر ،با اندکی

نظامهای رتبهبندی دانشگاهها

شکل  11زیر گروه هاي حاوي تعیین کننده ترین
شاخص هاي رتبه بندي را نشان می دهد .در مجموع ،
شاخص هاي زیر گروه « برون داد  -استناد »  « ،شهرت »
(شهرت آموزشی و شهرت پژوهشی) و « دانشگاهیان »
به ترتیب با نقش  % 18 ، % 53و  % 10در رتبه هاي اول
تا سوم ،شاخص هاي « وبومتري » در رتبۀ چهارم و
شاخص هاي ناظر بر « اشتغال فارغ التحص یالن » ،
« درآمد دانشگاه » (درآمد پژوهشی و درآمد آموزشی) و
« جوایز علمی » ( کسب شده توسط اعضا ي هیأت علمی
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دو دلیل اصلی داشته باشد؛ اول اینکه بروندادها و شاخص-
هاي استنادي مربوط به آنها را میتوان رایجترین و قابل-
دسترسیترین ویترین فعالیتهاي آموزش عالی دانست و
دوم آنکه در این حیطه ،نظر به وجود شاخصها و پایگاههاي
اطالعاتی متعدد و متنوع ،امکان کمیسازي و مقایسۀ
فعالیتها نسبت به سایر حیطهها فراهمتر است .با این وجود،
مهم است که ارتباط نظاممند میان «انتشار بروندادهاي
باکیفیت» و «سایر فعالیتهاي سنجش ناپذیر دانشگاهها
(شامل آموزش)» مورد غفلت واقع نشود.
 مقایسۀ نقش شاخصهاي ناظر بر کمیت بروندادها با نقششاخصهاي ناظر بر کیفیت استنادي بروندادها نشان داد که
سهم شاخصهاي گروه دوم بیش از سه برابر سهم شاخص-
هاي گروه اول است ،درحالیکه به نظر میرسد در ایران به
شاخصهاي ناظر بر کمیت برونداد بیش از اندازه اهمیت داده
میشود؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در انواع شیوهنامههاي
جهتدهنده به فعالیتهاي پژوهشی (آئیننامۀ ارتقاء ،پژوهانه
و غیره) از وزن شاخصهاي ناظر بر کمیت بروندادها کاسته
و به وزن شاخصهاي ناظر بر کیفیت استنادي افزوده شود.
 درمجموع ،تأثیرگذارترین شاخصهاي نظامهاي رتبهبنديبر رتبۀ دانشگاهها مربوط به دستههاي برونداد-استناد،
شهرت و دانشگاهیان است .یافتههاي پژوهش حاضر حاکی
از آن بود که همانگونه که برخی صاحبنظران تذکر دادهاند،
تالش براي جهتدهی صرف به فعالیتهاي دانشگاهی در
راستاي شاخصهاي امتیاز آورد در نظامهاي رتبهبندي،
اولویتبندي دانشگاهها را تحت تأثیر قرار داده و بیشازپیش
به رشد کاریکاتوري و غیر پایدار بروندادهاي بیکیفیت خواهد
انجامید.
در پایان ،پیشنهاد میشود در پژوهشهاي آتی روند تغییرات
شاخصهاي بهکار رفته شده در نظامهاي رتبهبندي دانشگاه-
ها و وزن آنها مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین ،پیشنهاد
میشود «چگونگی مواجهۀ مناسب با نظامهاي رتبهبندي
دانشگاهها» و «پیامدهاي احتمالی هر نوع مواجه شدن با
آنها» بهصورت مجزا مورد مطالعه و تجزیه-تحلیل قرار
بگیرد.

مسامحه ،در مورد « رتبۀ تمام دانشگاهها» یا «کلیت نظام-
هاي رتبهبندي» نیز قابلتعمیم هستند.
 همانطور که مارگینسون و وندروند بیان کردهاند [،]19این نظامها بیشتر بر شاخصهاي پژوهشی تکیه دارند که
علت اصلی آن نیز عدم امکان تبدیل کردن ویژگیهاي
آموزشی به کمیتهاي سنجشپذیر است؛ بنابراین ،برخالف
دیدگاه اوحدي [ ،]19دانشگاههایی که بخواهند بر ارتقاء
رتبه/امتیاز خود در نظامهاي رتبهبندي متمرکز شوند ،آموزش
را فداي تولید بروندادهاي پژوهشی کرده و در بلندمدت ،هم
آموزششان ضعیف خواهد شد و هم پژوهششان ،چراکه
پژوهش را میتوان میوه و ثمرۀ درختی دانست که ریشه ،تنه
و شاخ و برگ آن «آموزش» است.
 نقش شاخصهایی که بهانحاء مختلف به «همکاري وتعامل دانشگاهیان» ربط پیدا میکنند ،قابلتوجه برآورد شد؛
بنابراین ،نظر به گستره و تنوع فواید غیرمستقیم ناشی از
فاصله گرفتن از رویکرد «جزیرهاي» ،پیشنهاد میشود نظام
آموزش عالی و دانشگاههاي کشور براي این مهم ارزش و
اهمیت بیشتري قائل شوند.
 باوجود سهم نسبتاً اندک شاخصهاي وبومتري ،نظر بهسهولت لحاظ کردن ویژگیهاي مربوطه (الاقل برخی از
آنها) ،آثار غیرمستقیم تحقق این امر بر افزایش رؤیتپذیري
بروندادهاي پژوهشی و در نتیجه افزایش شانس دریافت
استناد توسط آثار علمی و بیضرر و بی آفت بودن تغییرات
موردنیاز ،پیشنهاد میشود نظام آموزش عالی و دانشگاههاي
کشور براي این مهم ارزش بیشتري قائل شوند.
 بررسی تأثیرگذارترین شاخصهاي آموزشی بر رتبۀدانشگاهها در نظامهاي رتبهبندي نشان میدهد که شاخص-
هاي موردنظر ماهیتی «بلندمدت» دارند .بدین معنی که
امکان برنامهریزي کوتاهمدت براي افزایش رتبۀ دانشگاه از
طریق آنها وجود ندارد؛ بنابراین ،در تأیید نتیجۀ گزارش شده
در قالببند اول ،نگریستن به فعالیتهاي آموزشی دانشگاهها
از منظر « بهبود رتبه در نظامهاي رتبهبندي» کاري عبث
بوده و آسیب دیدن بیش از پیش رسالت اصلی دانشگاه
(آموزش) را به دنبال خواهد داشت.
 بخش عمدهاي از تعیینکنندگی شاخصهاي پژوهشیمربوط به شاخصهاي بروندادي-استنادي است که میتواند
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سپاسگزاری
مطالعۀ حاضر بهعنوان بخشی از فرایند بازنگري شیوهنامه-
هاي پژوهشی دانشگاه رازي و به منظور امکانسنجی هم-
راستا کردن شیوهنامهها با تعیینکنندهترین شاخصهاي
نظامهاي رتبهبندي دانشگاهها صورت پذیرفته است .از رئیس
محترم دانشگاه (دکتر محمدابراهیم اعلمی آلآقا) ،معاونان
سابق و فعلی پژوهش و فناوري دانشگاه (دکتر سید محمدباقر
نجفی و دکتر فرزاد ویسی) و مدیرکل محترم پژوهشی
دانشگاه (دکتر یاسر شهبازي) که اجازه دادند این مطالعه –
که طوالنی شدن زمان فرایند مذکور را به همراه داشت-
انجام شود و نیز از خانم زهره بساطی (مسئول واحد
علمسنجی دانشگاه رازي) که در بخشهایی از فرایند
گردآوري دادهها مشارکت کردند سپاسگزارم .همچنین ،از
صاحبنظرانی که با تکمیل پرسشنامۀ وزندهی به نظامهاي
رتبهبندي ،معرفی سایر صاحبنظران یا راهنمایی در خصوص
اصالح پرسشنامه کمک کردند (دکتر سید رحمتاهلل فتاحی،
دکتر مظفر چشمه سهرابی ،دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی،
دکتر علی گزنی ،دکتر محمد ابویی اردکان ،دکتر محمدرضا
قانع ،دکتر فرامرز سهیلی ،دکتر امین عرفانمنش ،دکتر شیما
مرادي ،دکتر سیروس علیدوستی ،دکتر ندا سلطان محمدي
و دکتر بهروز رسولی) نیز سپاسگزارم.
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