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 تاثیر مثبت یا منفینقش رتبه بندی در تضمین کیفیت نظام دانشگاهی : 

 

 1فاخته اسحاقی

 

 

 چکیده

برای کیفیت مناسب در مؤسسات از سوی دانشجویان و جامعه تقاضای در حال رشد 

رقابت شدیدی های آموزش عالی اخیراً با آموزش عالی دلالت بر این دارد که مؤسسه

 پدیده برای مؤسسات آموزش عالی که با کمبود منابع مالی، تجهیزاتاند. این مواجه شده

یفیت کتر است. در این راستا به منظور ارزیابی نیروی انسانی مواجه هستند بسیار جدی و

های ردبندی رویکرتبهرویه های تضمین کیفیت و دانشگاه ها در ارتباط با استانداردها، 

 د استقبال عمومی قرار گرفته است. که در دهه های اخیر مور رایجی هستند

ای گسترده در جهان رقابتی آموزش های دانشگاهی و تضمین کیفیت، پدیدهبندیرتبه

ها یبندهای هدف، متفاوت هستند. عموماً رتبهگروه و با توجه به اهدافشان است وعالی 

-افشفیک نوع ارزیابی بیرونی عملکرد مؤسسات آموزش عالی است که هدف نهایی آن 

های آموزش عالی است. اما این که در عمل تا چه اندازه این هدف سازی درباره سیستم

یفیت آموزش کارتقاء و تضمین تحقق می باید و آیا به راستی رتبه بندی تاثیر مثبتی بر 

نیازمند بررسی تجارب این حوزه و تحلیل اثرات مثبت و منفی آن  یا خیر؟؛ عالی دارد

این مقاله با استفاده از روش تحلیل اسنادی به بررسی نظام های رتبه است. بر این اساس 

 بندی و کارکردهای مثبت و منفی آن در نظام آموزش عالی می پردازد.

 نظام دانشگاهی. -تضمین کیفیت -کلمات کلیدی: رتبه بندی

 

 

                                                             
بهشتی و پژوهشگر مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و  دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید.1

 fa.eshaghi@yahoo.com.تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور



1 
 

 مقدمه

جه و توها پدیده جهانی است های دانشگاهبندیشدن آموزش، رتبه بین المللیدر عصر 

، 1نفعان درونی و برونی آموزش عالی را به خود جلب کرده است )کاپیبسیاری از ذی

(. در حالی که دانشجویان آنها را به عنوان راهنمایی برای انتخاب 8،8181/کوموتار8112

یک و گیری استراتژدانند،رهبری دانشگاهی آن را به عنوان ابزار تصمیمتحصیلی خود می

توانند ها میبندیها، رتبه(. برای دولت8118دهد )هازلکورن، ار میمدیریت مدنظر قر

ک ها آنها یهای آموزشی ایجاد کنند، همچنین برای رسانهاطلاعاتی درباره کیفیت برنامه

، هازلکورن  8112، 3نمایند )آشر و ساوینوهای تجاری جدید ارائه میابزاری از فرصت
 (.8114و همکاران، 4

دانشگاهی اغلب به عنوان شاخصی از کیفیت مؤسسات آموزش جهانی  هایبندیرتبه

ان ششوند که به طور مستمر در حال تأکید بر اهمیت بهبود جایگاهعالی در نظر گرفته می

های جهانی هستند. مطابق با تعریف دیکشنری کمبریج بندیمؤثرترین رتبه در میان

 سطح چیزی یا کسی در لیستی است که اهمیت،بندی به معنی جایگاه یا (، واژه رتبه8112)

 . (8181)کوموتار،کندکیفیت، موفقیت یا ... آنها را مقایسه می

یکی از دلایل استقرار نظام های رتبه بندی در نظام دانشگاهی ایجاد شفافیت بر این اساس 

مل اتوانند به عنوان یک عها میبندیرتبهاست و از این رو درباره سیستم آموزش عالی 

 . (5،8112)شوهیبضروری جامعه علمی درک شوند

توانند کارکرد تضمین کیفیت در آموزش ها حتی میبندیرتبهاخیرا مطرح شده است که 

عالی را به عهده بگیرند به شرط آنکه در تعامل نزدیک با رویه های تضمین کیفیت مثل 

 برای اطمینان ازدر این راستا . توسط متخصصان این حوزه انجام شوداعتبارسنجی و 

ود المللی شروع به وربندی بینهای موجود، گروه تخصصی رتبهبندیکیفیت رتبه

ها باید از ندیببندی نمود. از سوی دیگر رتبهمتخصصانی از حوزه تضمین کیفیت به رتبه

                                                             
1 . Kauppi 
2.  Komotar 
3 . Usher and Savino 
4 . Hazelkorn 
5 . shohib 
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روش های ارزیابی کیفیت برای ارزیابی و بهبود مستمر فرایندهای خودشان استفاده 

  ،ابزار شفاف سازی عملکردبه عنوان  بندیعلاوه بر این هم اعتبارسنجی و هم رتبه.کنند

ای روی تخصیص منابع مالی داشته باشند و در بسیاری از کشورها، توانند تأثیر عمدهمی

ای را در تقویت تعالی مؤسسات آموزش های نوآورانهها بر اساس نتایج آنها هدفدولت

 .(8181)کوموتار،ندکنعالی اتخاذ می

این دو  بیننیز هایی بندی تفاوترغم وجود تشابهاتی بین اعتبارسنجی و رتبهعلی 

هایی از ها اطلاعاتی قطعی درخصوص جنبهبندیدر حالی که رتبه ؛مشاهده شده است

کنند آیا اطلاعات بدست آمده درخصوص کند، اعتبارسنجی ارزیابی میمؤسسه فراهم می

کند. همچنین مؤسسه آموزش عالی، استانداردهای تعیین شده را برآورده میبرنامه یا 

ی که کند در حالی از شفافیت مؤسسات ارائه میارزیابی بیرونی و کمّها یک بندیرتبه

، ریزبرگ،  8118وگ تضمین کیفیت )اعتبارسنجی( در جهت بهبود کیفیت هستند )ون

8111.) 

ای افراد هها فراتر از انتخاببندیها، تأثیر رتبهشگاهبه طور خاص برای داناز سوی دیگر 

گذاری و حتی های راهبردی و سرمایهکشور، اولویت ها، بر روی سیاستاز دانشگاه

راین هاست. بنابپذیری مؤسسات آموزش عالی آنیابی راهبردی کشورها و رقابتموقعیت

ندی بها بایستی مقایسه و رتبهاهرسد این سؤال کمتر مطرح باشد که آیا دانشگبه نظر می

به  یرد.گمورد خطاب قرار بایستی شود، ای که این کار انجام میشیوه بلکهشوند یا خیر، 

ندی بمورد استفاده برای مقایسه و رتبه روش هایآیا  عبارت دیگر بهتر است سوال شود:

 ال لازم استبرای پاسخ به این سوها، برای هدف تعیین شده مناسب هستند؟دانشگاه

بررسی تحلیلی در خصوص رتبه بندی های موجود انجام شود که این مقاله در راستای 

 این هدف تدوین شده است.

 رتبه بندی در نظام آموزش عالی

در سایت « های آمریکابهترین کالج»با انتشار  1223در سال رتیه بندی برای اولین بار 

های اطلاعاتی درباره برنامهدر این راستا . مطرح شداخبار و گزارش جهانی آمریکا، 

آموزشی کارشناسی در مؤسسات آموزش عالی آمریکا به طور گسترده و با دسترسی 
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ها از طریق یک رسانه عمومی های کشور و والدین آنآموزان دبیرستانعمومی برای دانش

ایمز، در ، راهنمای دانشگاه خوب ت 1223پرخواننده، ارائه شد. یک دهه بعد در سال 

طور که قبلاً در آمریکا اتفاق افتاده بود، باعث بحث انگلستان منتشر شد. این امر همان

اند، گردید. عمومی درباره این که کدام مؤسسات در راهنمای مذکور بهتر یا بدتر شده

بعد از گذشت یک دهه  های دانشگاهی، بخش آموزش عالی رابندیجریان توجه به رتبه

های جهان توسط دانشگاه جیوتانگ بندی علمی دانشگاهبا انتشار رتبه 8113در سال 

 ههای جهان تایمز، درگیر کردهای دانشگاهبندیرتبهبا شانگهای در چین و یک سال بعد 

بندی مختلفی در نظام آموزش در حال حاضر رتبه بر این اساس  ..(8113یونسکو ، )است

های کشور را در سطوح سیستم( که دانشگاه 31)حدود  عالی مورد استفاده قرار می گیرد

 ند از:رایج ترین آنها عبارتکنند. در این راستا بندی میالمللی مقایسه و رتبهملی یا بین

 8113های جهان )دانشگاه شانگهای(، بندی علمی دانشگاهرتبه -

 8113سنجی )شورای پژوهشی ملی اسپانیا(، وب -

 8112-8114)آموزش عالی تایمز / کوآکارلی سیموندز(، بندی دانشگاهی جهان رتبه -

 8112)مرکز مطالعات علم و فناوری، دانشگاه لیدن(،  1لیدن بندیرتبه -

 8112های جهان )گزارش جهانی و اخبارهای امریکا(، ها و دانشگاهبهترین کالج -

 8112، 8ای سیماگوهای مؤسسهبندیرتبه -

 8112منابع آموزشی، روسیه(،  بندی)رتبههای دانشگاهی جهان بندیرتبه -

 8111های برتر )کوآکارلی سیموندز(، دانشگاه بندیرتبه -

 8111دانشگاهی جهان )آموزش عالی تایمز / تامسون رویترز(،  بندیرتبه -

 .8111یو )کمیسیون اروپا(،  -پروژه چند رتبه ای -

که توسط دانشگاه شانگهای چین انجام بندی علمی دانشگاه های جهان رتبهدر این راستا 

با چندین را ها دانشگاهمی شود و از جمله رایج ترین رتبه بندی های جهانی است، 

 .(8113)یونسکو ،زیر رتبه بندی می نمایدشاخص 

 علمی دانشگاه های جهان بندیهای رتبهها و وزنـ شاخص 1جدول 

                                                             
1- Liden 
2- Seimago 
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 وزن شاخص  معیار 

 %11 ای موسسههای رشتهبرنده جایزه نوبل و مدالآموخته دانش کیفیت آموزش

 ت علمیاکیفیت هی
 %81 های موسسهای رشتههیئت علمی برنده جایزه نوبل و مدال

 %81 بندی موضوعی گستردهطبقه 81پژوهشگران پر استناد در 

 برونداد پژوهشی
 %81 مقالات منتشر شده در مجله طبیعت و علوم *

 %81 نمایه استنادی علوم و علوم اجتماعی مقالات فهرست شده در

 %11 سرانه عملکرد علمی مؤسسه  سرانه عملکرد

 111 جمع کل

های جهان که توسط دانشگاه شانگهای های علمی دانشگاهبندیکه رتبهدر حالیبر این اساس 

یمز، در تاهای دانشگاهی جهانی بندیانجام شده صرفاً بر عملکرد پژوهشی متمرکز بود، رتبه

های جهان )پژوهش، آموزش، انتقال دانش و های دانشگاهتلاش است تا طیف کاملی از فعالیت

تری از های تایمز برای کسب دیدگاه جامعالمللی شدن( را شامل شود. مطابق با هدفبین

شاخص مجزا را )بیش از هر سیستم جهانی  13های جدید آن بندیها، رتبهمأموریت دانشگاه

 . .(8113یونسکو ، )دهدر( مورد استفاده قرار میدیگ
 های دانشگاهی جهان آموزش عالی تایمزبندیـ رتبه 1شکل 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 :نوآوری  -درآمد صنعت

درآمد پژوهشی از صنعت)به ازا هر 

 % 2.5استاد(  

ترکیب بین المللی استتتتاد و 

 دانشجو:

نستتتبتت ا راد بین المللی به 

 % 5/2اساتید بومی

نستتتبتت ا راد بین المللی به 

 % 5/2دانشجویان بومی  

پژوهشی با میزان مقالات 

 % 5/2همکار بین المللی 

حجم، درآمد و  -پژوهش

 اعتبار:

نظرسنجی اعتباری از پژوهش 

18% 

 %6درآمد پژوهش 

مقاله به ازا هر استاد و 

 %6پژوهشگر 

 یادگیری: -محیط تدریس

نظرسنجی اعتباری از تدریس  

15% 

مدارک دکتری اعطا شده به ازا هر 

 %6استاد 

 لیسانسپذیرش دانشجویان دوره 

 % 5/4به ازا هر استاد 

 % 25/2درامد به ازا هر استاد 

نسبت مدارک دکتری اعطاشده به 

   % 5/2مدارک لیسانس 

 استنادها= تاثیر پژوهش:

تاثیر استنادی)میانگین نرمال 

شده استنادها به ازا هر مقاله( 

30% 
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در این راستا با بررسی نظام های رتبه بندی در آموزش عالی، می توان آمارهای زیر را 

 :(1،8112)میخایلوارائه کرد
 آنها  نهاد مولفبراساس نوع دانشگاهی های بندیتوزیع رتبه:1نمودار 

 
 های ملی براساس گروه و هدفبندیتوزیع رتبه:2نمودار 

 
 بر اساس سطح مقایسه هابندی: توزیع رتبه3نمودار

                                                             
1 . Mikhaylov 
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 ها به تفکیک کشوربندی: توزیع رتبه4نمودار

 
 

 همانطور که مشاهده می شود هدف اول رتبه بندی ها ارائه اطلاعات به دانشجویان و

ا همچنین بیشتر رتبه بندی ه والدین آنها جهت انتخاب دانشگاه محل تحصیل می باشد.

مورد( مربوط به  5)رتبه بندی ایجاد شده  ینبیشترای انجام می شود و در سطح موسسه 

 کشور نیز هر کدام یک نظام رتبه بندی ملی دارند. 81کشور آمریکا و لهسستان می باشد .

 تضمین کیفیت در آموزش عالی

ار مهم ها و عبارات تضمین کیفیت بسیبندی، ابتدا تعریف واژهدر ارتباط کیفیت و رتبه

است. واژه تضمین کیفیت عبارتست از فرایند مستمر تضمین تحقق استانداردهای مورد 

توافق. این استانداردهای مورد توافق باید تضمین نماید که هر مؤسسه آموزشی که کیفیت 
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ارد. براساس دای برای دستیابی به کیفیت و نتایج را شود پتانسیل بالقوهآن تضمین می

اعلامیه جهانی منتشر شده در آمریکا برای آموزش عالی، کیفیت یک مفهوم چندبعدی 

-های آموزش عالی شامل آموزش و برنامهها و فعالیتاست که بایستی همه اجزاء، جنبه

های آموزشی، پژوهش و تحقیق، کارکنان، دانشجویان، ساختمان، تسهیلات، تجهیزات، 

 یط علمی را در بر گیرد. خدمت به جامعه و مح

تضمین کیفیت آموزش عالی یک احساس عمومی مشترک در شرایط رقابتی روزافزون 

 ،تلقی می شود و پاسخی ضروری به انتظارات «کاهش عدم اطمینان»دنیای امروز به منظور 

ها و سوالات مورد نظر جامعه و دولت در خصوص فعالیت و عملکرد آموزش عالی بحث

 .( 1322/به نقل از فراستخواه،1،8111مدا است )وان

تضمین کیفیت یک اصطلاح فراگیر و اشاره کننده به بازنمایی، بهبود و ارتقاء مستمر 

های آموزش عالی است و به عنوان یک سازوکار منظم یا برنامه ، موسساتکیفیت نظام

سجم و منبر پاسخگویی و بهبود بر اساس ارائه اطلاعات و قضاوت از طریق یک فرایند 

نماید و اغلب به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت آموزش می ، تمرکزمعیارهای توافق شده

 (. 8،8112شود )ولاسینو و همکارانعالی در نظر گرفته می

توان در راستای دو جهت مرتب از نظر تحلیلی، ابزارهای موجود تضمین کیفیت را می

اند تودیگری اهداف اصلی که می کرد: یکی سطح مرجع )مؤسسه در مقابل سیستم( و

 در این راستا و بر اساس تجارب عملی،بین دو جهت متمایز ارتقاء و پاسخگویی باشد. 

 :(8112)فدریکل،می شودارائه  زیریابی ابزارها شکل موقعیت تحلیلی از

 

 

 

 

 

                                                             
1 .Van Damme 
2. Vlasceanu.&etal  
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بندی از جمله ابزار تضمین کیفیت است که در سطح سیستم آموزش عالی و بنابراین رتبه

ها این یارزیاببندی و سایر شود. تفاوت عمده بین رتبهدر جهت پاسخگویی استفاده می

لیل نتایج دتوجه به ی است که از های کمّبندی به عنوان یک سیستم شاخصاست که رتبه

در حالی که شناسایی دلایل نقاط ضعف از  ؛کندها غفلت میبندیمنفی مؤسسات در رتبه

 . )همان منبع(استو اعتبارسنجی ها وظایف اصلی ارزیابی

 آموزش عالی  رتبه بندی در اثرات مثبت و منفی

ندی بها تقاضای در حال رشد برای اطلاعات در دسترس، دستهبندیاز جنبه مثبت رتبه

قابل مدیریت و نسبتاً ساده درباره کیفیت مؤسسات آموزش عالی را مورد خطاب ،شده 

ا )در هدهند. این تقاضا به شدت تحت تأثیر نیاز به انتخاب آگاهانه از دانشگاهقرار می

دهندگان آن( قرار دارد. زمینه رو به ای شدن آموزش عالی و تنوع گسترده ارائههزمینه تود

آموزان از این اطلاعات برای انتخاب کند. دانشنفعان نیز این تقاضا را تقویت میرشد ذی

ها نیز از آن برای جایابی بچه ها طور که والدین آنکنند. همانمکان تحصیل استفاده می

 یاعتبارسنج

 پاسخگوئی

 یبندرتبه

 ایممیزی مؤسسه

 ای همگنانارزیابی مقایسه

 سیستم مؤسسه
 یگذارنشانه

 مدیریت کیفیت جامع 
TQM 

 ارتقاء و بهبود

 ارزیابی همگنان
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ای تعیین ها بربندیکنند. حامیان آموزش عالی نیز از رتبهها استفاده میهدر بهترین دانشگا

 هایشان که بدانند بهترین ارزش بالقوه را برای بهترین مکان کمک

یی ها برای شناساخصوصی از آن کنند. همچنین بخششان دارد، استفاده میگذاریسرمایه

گونه که اعضای هیأت ند، همانکمؤسسات شریک مناسب در آموزش عالی استفاده می

-تبهها، رگذاران و دانشگاهکنند. سیاستعلمی هنگام شناسایی همکاران پژوهشی اقدام می

دهند تا بیشتر درباره نقاط قوت مؤسسات آموزش عالی ها را مورد توجه قرار میبندی

ها از ولتهای بالقوه برای بهبود را شناسایی کنند. همچنین دو زمینه کسب اطلاع کنند

 .نندکپذیری خود استفاده میها برای سنجش جایگاه جهانی مؤسساتشان و نیز رقابتآن

ز ای عینی ادهد که اکثریت آنها یک مفهوم پایههای موجود نشان میبندیتحلیل رتبه

های ها را مطابق با اهداف گروهکیفیت دارند و صرفاً یک مجموعه خاص از شاخص

ه بشوند. ها تعیین میو اغلب با توجه به در دسترس بودن داده هدف خود تدوین کرده

سازی کیفیت پیچیده، پویا و چند وجهی مؤسسات آموزش عالی، انتقاد سادهعبارت دیگر

 . (8113)یونسکو،های دانشگاهی استبندیمحکمی به رتبه

صویر ها تبندیرتبهباعث می شود که یک رویکرد یکپارچه برای همه، علاوه بر این ارائه 

از آنجا که همچنین (. 8112دهند )آشر و ساوینو، ای ارائه ناقصی از کیفیت مؤسسه

های تدریس ـ یادگیری توافق دارند، این ها کمتر بر روی استفاده از شاخصبندیرتبه

 .(8181تار،)کوموها با کیفیت دانشگاهی مشکل داردبندیبدین معنی است که ارتباط رتبه

ها، شفافیت اطلاعات و پاسخگویی این مؤسسات مقدس که بندیشخص، رتبهبه طور م

ا اند رهای علمی و حتی اعتبار)شهرت( محدود کننده بودهتا کنون تحت انحصار، آزادی

ها بیشتر و بیشتر خود را مجبور به توضیح به عموم درباره تقویت کرده است. دانشگاه

دیگر  دهندگان ومورد استفاده به وسیله رتبهعملکردشان براساس معیارهای تعیین شده 

ای هپذیری دادهها به انقلابی در دسترسبندیدانند. رتبهنهادهای کنترل کیفیت، می

ای و دولتی آموزش مؤسسات آموزش عالی و توانمندی برای هدایت راهبردهای مؤسسه

 (.1811، 1اند )سوترعالی، منجر شده

                                                             
1- Sowter  
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ئولیت ها را از تدریس و مستواند توجه دانشگاهها میبندیرتبهکنند که منتقدان استدلال می

دی اذعان بناجتماعی به تحقیق یا حتی تحقیق علمی، سوق دهند. با این حال مراکز رتبه

کنند و همچنین های پژوهش محور معطوف میها توجه خود را به دانشگاهدارند که آن

ریس هستند. شاید در اینجا این موضوع های خود برای ارزیابی تددر حال توسعه شاخص

هایی وجود داشته باشد که بر دیگر کارکردهای دانشگاهی بندیمطرح باشد که آیا باید رتبه

 . (8113)یونسکو،تأکید کنند

ا ای محدود از معیارههایی وجود دارد که رتبه بندی با بکارگیری مجموعههمچنین نگرانی

تواند دانشگاه برتر، می 811دید به حضور در فهرست های جهان و تمایل شبرای دانشگاه

ها را تسلیم مؤسسات آموزش عالی شود و آن 1در واقع منجر به مک دونالیزه کردن

های ضروری شان کند. با این حال شواهد به همان میزان نشان توجهی به موقعیتبی

 ی به الزاماتدهد که مؤسسات آموزش عالی رشد یافته، برای تعادل بین پاسخگویمی

های ضروری خود، به اندازه کافی ماهر جهانی شدن با پاسخگویی به تقاضاهای موقعیت

ها دیبنها به طور قابل توجهی، استفاده از رتبه(. دانشگاه8118، 8و پیچیده هستند )دونینگ

 . (8113)یونسکو،دانندرا به عنوان یک مکمل و نه یک ارزیابی واحد از کیفیت خود، می

عالی  های آموزشها، منابع را از ایجاد سیستمها این است که آنبندیتقاد بیشتر از رتبهان

کنند. با این در رده جهانی به ایجاد مؤسسات آموزش عالی در رده جهانی، منحرف می

)همان تبندی اسبندی و نه خود موضوع رتبهوجود، این مسئله نیز در مورد استفاده از رتبه

 . منبع(

 تواند بر توانایی تولید سرمایه وبندی میها در رتبهنهایت از آنجا که عملکرد دانشگاهدر 

شان ها جهت غلو در عملکردها تأثیر داشته باشد، انگیزه نادرستی برای دانشگاه مشارکت

بندی وجود دارد. این نگرانی به جایی است و به طور کلی به منظور صعود از نردبان رتبه

ا هسازوکار ارزیابی با ریسک بالا، همراه است. تأیید اعتبار اطلاعاتی که دانشگاه با هر گونه

ایی هکنند، چالشی است که نیازمند توجه فوری به آنبندی فراهم میبرای مراکز رتبه

                                                             
های واحدی خواهند بود ها به دنبال کسب ویژگیشناسانه است به معنی این که همه دانشگاهاصطلاحی جامعه.  1

 های مک دونالد.مثل رستوران
2 - Downing 
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ها بندیهرتبهمچنین  کنند.بندی مؤسسات استفاده میاست که از این اطلاعات برای رتبه

ه های پژوهشی بتمرکز دارد. این ناشی از این حقیقت است که دادهاندازه بر پژوهش بی

ش، کند که پژوهتر از آن این دیدگاه را منعکس میطور گسترده در دسترس هستند اما مهم

گیری تجاری بسیاری از همچنین جهت.ترین شاخص کیفیت آموزش عالی استمهم

ای هی را به دلیل پتانسیل انگیزههایها )خصوصاً تایمز و سیموندز( نگرانیبندیرتبه

چه رتبه بنابراین بطور کلی می توان آن.منفعت طلبانه جهت نوسان نتایج، برانگیخته است 

 :(8113)یونسکو،بندی ها مدنظر قرار می دهند یا نمی دهند را در جدول زیر ارائه کرد

 گیرندها اندازه میبندیآنچه رتبه گیرندها اندازه نمیبندیآنچه رتبه

تدریس و یادگیری، شامل: ارزش افزوده و تأثیر  -

 پژوهش بر تدریس

 های هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی پژوهش -

 انتقال دانش / فناوری یا تأثیر و مزایای پژوهش  -

 ایمشارکت مدنی و منطقه -

 تجربه دانشجویی  -

 زیستی و پزشکیپژوهش علوم -

 انتشارات در مجله طبیعت و علوم  -

های دانشجو و اساتید )به عنوان ویژگی -

وری، معیارهای ورود، نسبت استاد / مثال: بهره

 دانشجو(

 المللی شدن بین -

اعتبار)شهرت( )در میان همتایان  -

 دانشگاهی، کارفرمایان و دانشجویان(

 نتیجه گیری 

ای شدن آموزش عالی هستیم و نظم جهان سنتی در حال تغییر است. ما در زمان توده

ا هکنندگان آن بلکه گوناگونی برنامهشدن آموزش عالی نه فقط گوناگونی عرضه ایتوده

از این رو بازار آموزش عالی بسیار رقابتی  کند.پذیر میو احتمالاً کیفیت آن را نیز امکان

هت عملکرد دانشگاه ها جو شفاف سازی  بیشتر شده و ذی نفعان به دنبال کسب اطلاعات

راساس ها ببندیاگر رتبهدر این راستا بیان می شود که  باشند.انتخاب بهترین آنها می 

تواند به پر کردن شکاف جدی اطلاعاتی کمک های قابل دفاع و واضح باشد، میروش

کند. اغلب دانشجویان به عنوان مشتری در این بازار رقابت جهانی، نیاز به اطلاعات 

ئت باشند. اعضای هییل در آن میای درباره مؤسساتی دارند که در جستجوی تحصمقایسه

ای در حال حرکت در میان واحدهای ملی هستند، نیازمند علمی که به طور فزاینده
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د. های شغلی جدید هستناطلاعاتی برای شناسایی پتانسیل همکاران پژوهشی و فرصت

برای کمک به ایجاد راهبردهای  1گذاریمدیران دانشگاهی نیز نیازمند ابزارهای نشانه

ای برای کمک به تعیین های ملی نیز نیازمند اطلاعات مقایسهای هستند. دولتسسهمؤ

به اطلاعاتی برای تعیین جایی جهت هم  صنعتهای آموزش عالی می باشند و سیاست

های دقیق گذاری درخصوص پژوهش و نوآوری دانشگاهی نیازمند است. شاخصسرمایه

های هایی را فراهم کند که نیازبندیتواند رتبهانتخاب شده و به طور مناسب اتخاذ شده می

 .(8113)یونسکو،نفعان متفاوتی را برآورده کنداطلاعاتی چنین ذی

ها با توجه به کاربرد رایج از بندیها حاکی از آن است که رتبههمه نشانه بر این اساس

کرد عملهای عمومی و نیز افزایش تقاضا برای اطلاعات مربوط به طرف طراحان سیاست

های آموزشی، در حال حاضر به عنوان بازیگران اصلی در فرایندهای مؤسسات یا برنامه

 (.8112ای هستند )هازلکورن، اصلاح مؤسسه

ها ترین آنبرانگیزترین و بحثها یکی از ابزارهای جدید پاسخگویی، برجستهبندیرتبه 

ؤسسات های مبه نظم دهی سلسله مراتبی و مقایسه عملکرد، اثربخشی و ویژگی که است

های به طور خاص انتخاب شده، اشاره دارند. ابزارها با آموزش عالی براساس شاخص

-المللی شدن آموزش عالی، به سرعت در حال ضروری شدن هستند. رتبهافزایش بین

در سراسر مرزها داوری شوند. مجموعه  دهد که مؤسساتالمللی اجازه میهای بینبندی

توانند نه تنها در داخل کشورها بلکه در میان کشورها نیز امکان المللی میهای بینداده

 ها را فراهم نمایند. مقایسه

 : (8113و،)یونسکعبارتند از وارد شده است کهها بندیرتبه یی نیز بهبا این وجود، انتقادها

حد زیادی فقط بر یک یا چند بعد از طیف گسترده کارکردهای های موجود تا بندیرتبه -

 مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تمرکز دارند)عمدتاً کارکرد پژوهشی(.

الی های آموزش عهای موجود تأثیر منفی بر تنوع سیستمبندیرسد رتبهبه نظر می -

ات را که به ها از بخشی مؤسسها به پژوهش، رفتار تقلیدی آندارند، زیرا اشتغال آن

 .کندشوند، تحریک میسمت یک نمایه واحد هدایت می

                                                             
1- Benchmarking 
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-های خود بر آنچه که به راحتی قابل اندازههای موجود در انتخاب شاخصبندیرتبه -

ها در میان کارکردهای گیری است و به ندرت بر آنچه که مرتبط با بازتاب عملکرد آن

 شوند.متنوع آموزش عالی است، متمرکز می

 برد:شناختی رنج میهای موجود از چندین نقص روشدیبنرتبه -

 های عملکردی در میان ابعاد و تواند تفاوتهای مرکب ـ میاستفاده از شاخص

 های خاص را محو کند.شاخص

 هایها تمایل دارد. تفاوتهای میان دانشگاهرویکرد جدول رده بندی به اغراق تفاوت 

های غیرقابل اجتناب نسبتاً تواند منجر به تفاوتها میکوچک در امتیاز عددی شاخص

 بزرگی در موقعیت جدول رده بندی شود.

 وند، شها فقط بر روی سطح مؤسسه به طور کلی متمرکز میبندیدر جایی که رتبه

های مختلف رشته تحصیلی در مؤسسات نادیده های عملکردی در میان حوزهتفاوت

واند تی بسیاری از کاربران، کاربرد کمی دارند و میها براشود. میانگین رشتهگرفته می

 آمیز باشد.بسیار مغلطه

 ها از انتشارات و استنادها به اندازه کافی نسبت به شناختی آنتجزیه و تحلیل کتاب

 های تحصیلی مختلف، حساس نیستند.های انتشار و استناد در میان رشتهتمایز فرهنگ

 ها و ها، فرهنگهای آموزش عالی )زباندر بین سیستمای عمده های زمینهها تفاوتآن

 دهند.های نظارتی( را مدنظر قرار نمیتنوع چهارچوب

 ثبات در ساخت، محاسبه و گردآوری های غیر شفاف، مبهم و بیها اغلب از رویهآن

 برند.ها رنج میشاخص

 و پژوهش  های موجود، مسابقه شهرت را در آموزش عالیبندیرسد رتبهبه نظر می

گذاران و مدیران دانشگاهی را مداران، سیاستسراسر جهان به راه انداخته اند، سیاست

ر های اصلی را به طوگذاریکنند و سرمایهها تحریک میبرای انتخاب طیفی از سیاست

خاص برای دستیابی به جایگاه با رتبه بالا برای مؤسسات خود در جداول رده بندی ، 

 اند.طراحی کرده
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 طوح رسد که به افزایش سهای موجود به نظر میبندیموقعیت نسبی مؤسسات در رتبه

 توانند براساسکند، زیرا مؤسسات موفق مینابرابری منابع بین مؤسسات کمک می

ت ها، منابع اضافی تولید کنند و بنابراین به موفقیت بیشتری دسبندیموقعیت خود در رتبه

عملکرد آموزشی بین مؤسسات را بیشتر گسترش داده و  هاییابند. این الگو، شکاف

 افزاید.بندی آموزشی میتحریک منابع و شهرت را به فرایندهای طبقه

البته در کنار انتقادهای وارده ، اصلاحاتی در نظام های رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته 

کننده در تولید یا تحقیق های مشارکتگروهی از متخصصان و سازماناست.از جمله 

ای از اصول اساسی برای اقدام مطلوب را تحت عنوان ها، مجموعهبندیرتبهدرباره 

ی تدوین کرده اند)گروه کارشناس "بندی مؤسسات آموزش عالیاصول برلین درباره رتبه"

ا و هها اشاره دارد: رسالتبندیجنبه رتبه 4(. این اصول به 8112المللی، بندی بینرتبه

ها، گردآوری و تحلیل داده و ارائه نتایج دهی شاخص، طراحی و وزنبندیاهداف رتبه

 .(8113)یونسکو،بندیرتبه

ی را به شود که آنها باید معیارهای متفاوتها پیشنهاد میبندیعلاوه بر این برای مفید بودن رتبه

ها باید بندیرتبه -1شود که: منظور دستیابی به معنای واقعی کیفیت محقق سازند. پیشنهاد می

ها خود ایجاد کنند که منجر به بینش کامل و عمیقی ها و روشتعادلی در مجموعه شاخص

ها بایستی به اندازه کافی مطابق با طیف داده -8از عملکرد مؤسسات آموزش عالی باشد. 

ین داده بایستی ا -3های کامل عملکردی را به عمل آورد. گسترده باشد تا یک تحلیل از جنبه

 . (1،8112)شوهیبهای علمی را مدنظر قرار دهدهای رشته، برنامه درسی و کلیه جنبهجنبه

 تواند اطلاعات رقابتی فراهم کند وها میبندیرتبهبنابراین پیرو تحلیل های ارائه شده 

 درک از آموش عالی را بهبود بخشد اما نباید روش اصلی برای ارزیابی آنچه که مؤسسات

توانند کامل کننده کار دولت و نهادهای دهند، باشند بلکه آنها میآموزش عالی انجام می

 بایستی تنوع مؤسسات آموزش را درکها میبندیاعتبارسنجی باشند. علاوه بر این رتبه

کرده و مأموریت و اهداف متفاوت آنها را مدنظر قرار دهند. به عنوان مثال سنجش کیفیت 

                                                             
1 . shohib 
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کننده دسترسی گسترده محور کاملاً متفاوت از مؤسساتی که تأمینمؤسسات پژوهش

 آموزش برای جامعه تحت پوشش خود هستند.

برانگیز است، زیرا هر مؤسسه آموزش عالی ها کاری چالشبندی دانشگاهرتبهبطور کلی 

، همچنین مراکز پردازدهای آموزشی میبا تمرکز بر مأموریت خاص خود به ارائه برنامه

بندی بهاز این رو رت .آموزشی از نظر اندازه و میزان دسترسی به منابع با هم متفاوت هستند

ها خارج از مرزهای ملی با معیارهای واحد و همسنخ کار بسیار دشواری است دانشگاه

رتقاء اتوانند ابزارهای غیرمستقیمی برای بندی ها میبنابراین رتبه(.1324)زارع و همکاران،

 .یفیت در آموزش عالی باشند و تضمین ک

 منابع

(. بررسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها: یک رویکرد 1334محمدرضا و همکاران)زارع،

 .131-35.ص65انتقادی. صلنامه آموزش مهندسی ایران،شماره 

 .(.دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت.تهران:انتشارات آگاه1388 راستخواه،مقصود)
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