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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین جايگاه دانشگاههای ايران در چهار نظام رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها شامل
«شانگهای»« ،کیو.اس»« ،تايمز» و «آیاسسی» با تاکید بر دانشگاه عالمه طباطبائی انجام شده است .پژوهش
از نوع کاربردی بود .روش پژوهش تطبیقی ،روش گردآوری اطالعات کتابخانهای ،و ابزار پژوهش سیاهه
وارسی مبتنی بر شاخصهای هر کدام از نظامهای رتبهبندی مذکور بوده است .يافتهها نشان داد که تقربیا ٪۰0
مقاالت چاپ شده (به عنوان يک شاخص مهم) با وابستگی سازمانی دانشگاه عالمه طباطبائی در مجالت
داخل کشور و تنها  ٪ 00در مجالت بینالمللی به چاپ رسیدهاند .به لحاظ ساير شاخصها ،با وجود حرکت
روبه رو رشد ،وضع موجود دانشگاه عالمه طباطبائی ،فاصله نسبتاً زيادی با دانشگاههای برتر در سطح بینالمللی
دارد .نتايج نشان داد که دانشگاه عالمه طباطبائی ،تا سال  0049در میان دانشگاههای برتر جهان در سه نظام
«شانگهای»« ،کیو.اس» ،و «تايمز» قرار نگرفته است .با اين حال ،در نظام رتبهبندی «آیاسسی» در سالهای
 4171و  4171در جايگاه دوم کشور در حوزه علوم انسانی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :رتبهبندی شانگهای ،رتبهبندی کیو.اس ،رتبهبندی تایمز ،رتبهبندی آیاسسی،
دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
در دنیای پر رقابت کنونی ،دانشگاهها در رأس هرم آموزش عالی ،به طور پنهان و آشکار
باهم در رقابتند .امروزه برای دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی ،پنج وظیفه اصلی در
سطح بینالمللی ترسیم شده است و نقش دانشگاهها را از تکنقشی و تکنهادی ،به
چندنقشی و چندنهادی تبیین کردهاند .مهمترين اين وظايف و نقشها به شرح ذيل است:
آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی ،انتشاراتی ،و رشد حرفهای .برای حصول اطمینان از تحقق اين
وظايف ،آنها به طراحی نظامهای ارزشیابی در دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی
پرداختهاند .در اين فرايند ،تالش بر آن بوده است که با مالکها و اصولی اين امر مهم را
انجام دهند (نیازی و ابونوری.)4170 ،
در سطح بینالمللی ،در مورد رتبهبندی دانشگاهها و اينکه رتبهبندی چگونه بايد انجام
شود ،توافق نظر چندانی وجود ندارد و بسیاری اعتقاد دارند که رتبهبندی باعث رقابت ناسالم
بین دانشگاهها شده و آنها تالش خواهند کرد فعالیت خود را بر اساس معیارهای رتبهبندی
تنظیم کنند تا از اين طريق بتوانند رتبه خود را باال نگه دارند (کیو 4و هانی .)0000 ،0در مقابل
بعضی از صاحب نظران ديدگاه ديگری را مطرح میکنند و اظهار میدارند که رتبهبندی
باعث بهبود کیفیت مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها خواهد شد .نکتهای که در اينجا بايد
مدنظر قرار گیرد ،اين است که «کیفیت» واژهای است وابسته به ذهن و رتبهبندی کیفیت بايد
در پرتو اهداف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انجام شود (دادرس يگانه.)41۰9 ،
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بنابراين ،در خصوص طرح اين مسئله که «کیفیت» با رتبهبندی دانشگاهها ارتقا میيابد،
نیز ديدگاههای مختلفی وجود دارد .يکی ديگر از ديدگاههای رايج در خصوص رتبهبندی
دانشگاهها ،آگاهی از وضع آنها در مقايسه با ديگر دانشگاههای همتا میباشد .دانشگاههايی
که در يک بافت خاص فعالیت میکنند ،وقتی با هم مقايسه میشوند ،وضعیت آنها کامالً
نمايان خواهد شد (سانیال.)4191 ،1
1. Cave
2. Hanney
3. Sanyal
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در سطح بینالمللی نظامهای رتبهبندی متفاوتی برای ارزيابی دانشگاهها وجود دارند که
عبارتند از« :شانگهای« ،»4کیو.اس« ،»0تايمز« ،»1آیاسسی»« ،اليدن« ،»1يو-مالتی رنک،»1
«سايمگو« ،»9وبومتريکس« ،»9گرين متريک »۰و غیره .از بین نظامهای رتبهبندی ،رتبهبندی
شانگهای ( ) 0001از قدمت بیشتری برخوردار است و هدف کنونی از انتشار اين رتبهبندی،
ارزيابی ممتازی موسسههاست .اين رتبهبندی ،موسسههای پیشرو جهان را بر پايه شش سنجه
کلیدی ارزيابی میکند .دانش آموختگان برنده جايزه "نوبل" يا "مدال فیلدز" ،اعضای
هیات علمی برنده جايزه "نوبل" يا "مدال فیلدز" ،پژوهشگران پر استناد در  04حوزه
موضوعی ،مقالههای منتشر شده در نشريههای "ساينس" و "نیچر" ،مقالههای منتشر شده در
نمايههای استنادی علوم و علوم اجتماعی ،و سرانه عملکرد اعضای هیات علمی ،سنجههای
ارزيابی اين نظام هستند .تا سال  0049اين نظام تنها نتايج  100دانشگاه برتر را اعالم میکرد
ولی در سال  004۰اين تعداد به  4000موسسه افزايش يافته است.
«کیو.اس» هر ساله فهرست بیش از  900موسسه برتر را روی وبگاه خود منتشر میکند تا
راهنمای دانشجويان در انتخاب دانشگاه محل تحصیل آنها باشد .اشتهار علمی ،اشتهار
شغلی ،نسبت دانشجو به هیات علمی ،سرانه استناد به هر عضو هیات علمی ،نسبت اعضای
هیات علمی جهانی ،نسبت دانشجويان جهانی شش شاخص کلیدی اين نظام برای ارزيابی
نظام رتبهبندی «تايمز» با هدف کمک به افزايش آگاهی دانشجويان برای مقايسه
موسسههای با کیفیت در سراسر جهان و گزينش موسسه مناسب برای تحصیل فعالیت میکند
و ساالنه  4000موسسه برتر در سطح جهانی را رتبهبندی و منتشر میکند .نظام رتبهبندی
جهانی آموز عالی «تايمز» ،موسسههای پیشرو دنیا را در پنج حوزه آموزش ،چشم انداز
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موسسهها هستند.

)1. Shanghai (ARWU=Academic Ranking of World Universities
)2. QS (Qaquarelli Symonds
)3. Times Higher Education (THE
4. Leiden
5. U-Multirank
6. SCImago
7. Webometrics
8. Green Metric
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جهانی ،پژوهش ،استنادها و درآمدهای صنعتی بر پايه  41شاخص کمی مورد ارزيابی قرار
میدهد.
پايگاه استنادی علوم جهان اسالم يا "آیاسسی" از سال  41۰7دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی کشور را براساس  09شاخص در قالب  1معیار کلی پژوهش ،آموزش ،وجهه
بینالمللی ،تسهیالت-امکانات و فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و صنعتی که مهمترين
مأموريتهای دانشگاهی را مد نظر قرار میدهند ،ارزيابی و رتبهبندی میکند.

با وجود آنکه زمان زيادی از انتشار رتبهبندیهای بینالمللی دانشگاهها نمیگذرد،
تغییرات اساسی در نظام آموزش عالی همه کشورهای دنیا ايجاد کردهاند (مارگینسون و وان
در وند .)0009 ،4امروزه دانشگاهها ،برای تعیین اهداف خود ،برای برندسازی و تبلیغ خود به
منظور جذب دانشجو ،يا استادان و پژوهشگران برجسته ،از نتايج اين رتبهبندیها استفاده
می کنند .سیاستگذاران مراکز آموزش عالی و دانشگاهی نیز نتايج حاصل از رتبهبندیها را
به عنوان منبع اطالعاتی در تهیه خطمشی و برنامهريزی به کار میبرند .استفاده از اين
رتبهبندیها در عرصههای سیاسی نیز نفوذ پیدا کرده است .سیاستمداران بیشتر مواقع برای
نشان دادن اقتدار اقتصادی و توسعهيافتگی کشور خود به اطالعات اين رتبهبندیها استناد
میکنند (شین ،توکوشیان و تیشلر .)0044 ،0بنابراين برای کسب و يا بهبود رتبه دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشور در نظامهای رتبهبندی بینالمللی و رسیدن به جايگاه مناسب
در اين عرصه رقابتی با ديگر دانشگاههای دنیا ،توجه به نظامهای رتبهبندی بینالمللی ،و جهت
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دادن خطمشیها و برنامههای آموزشی و پژوهشی مطابق با معیارها و شاخصهای نظامهای
معتبر ضروری است.
شاخصهای مختلفی در نظامهای رتبهبندی دانشگاهها مورد استفاده قرار میگیرند که
برخی از مهمترين آنها عبارتند از :کیفیت آموزش ،کیفیت کادر آموزشی ،تولیدات علمی،
استنادها و ارجاعها ،عملکرد سرانه دانشگاه ،شهرت علمی دانشگاه ،اعتبار کارفرما ،کمیت

1. Marginson & Wan der Wende
2. Shin, Toutkoushian & Teichler
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دانشجويان و اعضای هیات علمی ،تأثیر پژوهش ،جنبههای بینالمللی ،درآمد صنعتی ،نسبت
درآمد.
در ايران ،بیتوجهی به اين شاخصها همگام با رشد وسیع توسعه تحصیالت تکمیلی در
سالهای اخیر ،باعث توسعه نامتوازن دانشگاهها و عدم همخوانی آنها با معیارهای رتبهبندی
بینالمللی شده است .شرايط موجود نشان میدهد که در حال حاضر شاخصهای مناسبی
برای ارزيابی و رتبهبندی دانشگاهها در کشور وجود ندارد .از سوی ديگر ،عدم وجود
شاخصهای مناسب و آشفتگی و پراکندگی در شاخصهای مختلف بینالمللی باعث
سردرگمی دانشگاهها شده است .نگاهی به نتايج منتشر شده در وبسايت رتبهبندیهای
«شانگهای»« ،کیو.اس» ،و «تايمز» تا سال  0049نشان میدهد که دانشگاههای ايران در
نظامهای بینالمللی رتبهبندی دانشگاهها ،دارای جايگاه مناسبی نیستند و در رديف 000
دانشگاه برتر جهان (ردهبندی کلی جهانی) در هیچ کدام از نظامهای مذکور قرار نگرفتهاند.
دانشگاه عالمه طباطبايی به عنوان بزرگترين دانشگاه علوم انسانی ايران ،با آنکه در رتبهبندی
«آیاسسی» جز ده دانشگاه برتر کشور در سال  4171محسوب میشود اما به نظر میرسد
از رتبه بااليی در سطح بینالمللی برخوردار نیست زيرا بررسیهای اولیه نشان میدهد نام اين
دانشگاه تا زمان اجرای اين پژوهش در سال  ،0049در میان  4000دانشگاههای برتر نظامهای
بینالمللی قرار نگرفته است .بنابراين در راستای رسیدن به جايگاه دانشگاههای برتر و نیز رتبه
مطلوب ،ضروری است که ابتدا جايگاه موجود دانشگاه عالمه طباطبائی در رتبهبندیهای
بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد .بنا بر آنچه گفته شد مهمترين مسئله اين پژوهش ،تعیین
جايگاه دانشگاه عالمه طباطبائی بر اساس شاخصهای ارزيابی کلیدی در هرکدام از نظامهای
نظامهاست .برخی از شاخصهای ارزيابی کلیدی عبارتند از :کیفیت پژوهش ،کیفیت
آموزش ،کیفیت کادر آموزشی ،عملکرد سرانه دانشگاه ،شهرت علمی دانشگاه ،اعتبار
کارفرما ،جنبههای بینالمللی ،درآمد صنعتی و نسبت درآمدها .اين پژوهش در صدد است
که جايگاه دانشگاه عالمه طباطبائی را در میان  1نظام رتبهبندی بینالمللی شامل« :شانگهای»،
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رتبهبندی منتخب بینالمللی و در نهايت ارائه راهکارهايی برای بهبود جايگاه در اين

«کیو.اس»« ،تايمز» و «آیاسسی» مشخص نمايد و راهکارهايی برای افزايش رتبه دانشگاه
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در اين نظامهای رتبهبندی ارائه دهد .همچنین جايگاه دانشگاههای برتر ايران در سال 0049
در رتبهبندیهای مذکور بررسی میشود.
فرضیههای پژوهش به شرح زير است:
با توجه به فهرست منتشر شده از سوی نظامهای رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها در وب-
سايتهای آنها تا سال :0049
-4دانشگاه عالمه طباطبائی در فهرست دانشگاههای برتر جهان قرار ندارد.
-0شاخصهای مورد قبول اين نظامها به طور کامل در دانشگاه عالمه طباطبائی اعمال
نشده است.
از زمان شکلگیری رتبهبندی دانشگاهها ،مطالعات مختلفی درباره آنها انجام شده است.
به عنوان مثال تیلور و برادوکا )0009(4در مقاله «سیستمهای رتبهبندی دانشگاهها و ايده تعالی
دانشگاهها» در مورد برخی از مسائل نظری و روششناسیهای منتشر شده در مورد سیستمهای
رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها به ويژه به ارتباط مفهومی آنها با ايده برتر درباره رتبهبندی
دانشگاهها پرداختهاست .و پس از آن به بررسی انتقادی دو مورد از بهترين و شناخته شدهترين
نظامهای رتبهبندی بینالمللی :رتبهبندی آموزش عالی تايمز ،0رتبهبندی شانگهای 1و
پرداختهاست و معیارهای مختلف و شاخصهای مورد استفاده توسط دو سیستم مورد نظر را
مورد بررسی قرارداده و در پايان پس از تجزيه و تحلیلها درباره ارزيابی اين نظامها
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پیشنهاداتی را راجع به اينکه چگونه میتوان سیستم ايدالی برای رتبهبندی دانشگاهها ايجاد
کرد ارائه کرده است.
آگیلو 1و همکاران ( )0040در مقاله «مقايسه رتبهبندی دانشگاهها» پس از معرفی اجمالی
برخی از نظامهای رتبهبندی از جمله :رتبهبندی کیو.اس ،رتبهبندی دانشگاه شانگهای
جیائوتونگ ،رتبهبندی آموزش عالی و شورای اعتبار بخشی تايوان ،1رتبه بندی وبومتريکس
(رتبهبندی بر اساس میزان مشاهدهپذيری وب) ورتبهبندی مرکز مطالعات علوم و تکنولوژی
1. Taylora & Braddoka
2. Times Higher Education Supplement
3. Shanghai Jiao Tong
4. Aguillo
)5. Higher Education Evaluation & Accredition Council of Taiwan (HEEACT
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دانشگاه لیدن 4به مقايسه اين نظامها با يکديگر میپردازد .يافتههای اين پژوهش نشان میدهد
علی رغم اعمال روشهای مختلف ،شباهتهای منطقیای میان نظامهای رتبهبندیها وجود
دارد .بیشترين تفاوت میان رتبهبندی کیو.اس و رتبهبندی وبومتريکس وجود دارد و بیشترين
شباهت بین رتبهبندی هییکت و رتبهبندی دانشگاه لیدن که محدود به دانشگاههای اروپا
هستند مشاهده شد .به طورکلی وقتی که نتايج رتبهبندی به دانشگاههای اروپا محدود میشود
شباهت میان رتبهبندیها افزايش میيابد.
در سال  ،0040وو و همکاران 0چند دانشگاه خصوصی تايوان را براساسِ ارزيابی عملکرد
ازطريق مدلهای تصمیمگیری چند معیار ترکیبی رتبهبندی کردند .هدف از اين پژوهش
اعمال سیاستهای آموزشی از طريقِ به حداکثر رساندن بهرهوری در دانشگاههای خصوصی
در اين کشور با مقايسﮥ عملکرد آنها بود.
در سال  ،0041پوسر و مارگینسون 1نظامهای رتبهبندی دانشگاه را از منظر انتقادی مطالعه
کردند؛ آنها در پژوهش خود با طرح برخی چالشها در آموزش عالی بیان کردند که
علیرغم اينکه اين نظامها قدرت دانشگاهها را ارزيابی نمیکنند ،وسیلهای برای نمايش اقتدار
و قدرت دانشگاهها شده است.
در سال  ،0041هاگا و ودلینا 1با طرح پرسش استاندارد کیفیت چیست؟ به ارزيابی انتقادی
قاعدة برلین در رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها پرداختند .آنها در پژوهش خود بیان کردند
در سال  ،0041کهم 1در پژوهش خود به ارزيابی انتقادی نظامهای رتبهبندی جهانی در
آموزش عالی اروپا و بیان پارهای مشکالت نظامهای جهانی رتبهبندی پرداخته و پس از آن
به بحث دربارة تأثیر رتبهبندی بر آموزش عالی کشورهای اروپايی ،نظامهای ملی و بر خود
مؤسسات آموزش عالی میپردازد.

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

که نظامهای رتبهبندی برای سنجش کیفیت مشکل دارند.

1. Centre for Science and Technology Studies (CWTS) of Leiden University.
2.Wu
3. Pusser & Marginson
4. Hagga & Wedlina
5. Kehm
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در سال  ،0041ارکیال 4در پژوهشی رتبهبندی جهانی دانشگاهها را به عنوانِ گفتمانی
سیاسی در آموزش عالی اروپا مطرح کرد؛ در پژوهش وی عالوه بر جنبههای برتری
رتبهبندی ،دربارة توانايی شکل دادن به مشکالت سیاسی نیز تمرکز شده است.
در يکی از مقاالت اخیر مارگینسون ( )0049مطرح شده که رتبهبندی جهانی تنها  41سال
عمر دارد ،با اين حال ،دانشگاهها در اين مدت کوتاه برای هماهنگ شدن با اين نظامها دچار
تغییرات اساسی شدهاند .نظامهای رتبهبندی ،از طريق سه روش منجر به اين تغییرات شدهاند:
-4ايجاد رقابت :رتبهبندیها باعث شدند که آموزش عالی به يک بازار جهانی رقابتی برای
دانشگاههای مهم و کشورها تبديل شود-0 .ايجاد سلسله مراتبی از ارزشها« :رتبهبندی
کردن» ،عنصر اصلی در نظام ارزيابی در آموزش عالی است و به موجب آن وزنهای متفاوتی
به دانش و شاخصهای اعتبار داده میشود که دانشگاهها را به اقتصاد ،بازار جهانی نیروی
کار و نظم سلسه مراتبی اجتماعی پیوند میدهد -1 .عملکرد :رتبهبندی يک اقتصاد
عملکردی را ايجاد کرده که رفتار را شکل میدهد.
از پژوهشهای انجام شده در ايران میتوان به موارد زير اشاره کرد .کرمی و همکاران
( )41۰۰در مقاله «رتبهبندی وبی دانشگاههای جهان و پیامدهای آن برای دانشگاههای ايران»
پس از تعاريف اولیه به رتبهبندی دانشگاههای جهان بر اساس وب پراخته است .يافتههای اين
پژوهش نشان میدهد موسسه فنی ماساچوست ،دانشگاه هاروارد و دانشگاه استنفورد هر سه
از ايالت متحده آمريکا به ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار دارند .دانشگاههای کمبريج و
آکسفورد از انگلستان و موسسه فنی فدرال از سوئیس به ترتیب رتبههای اول تا سوم در قاره
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

اروپا را دارا هستند ،همچنین دانشگاه توکیو از آسیا در رتبه اول قرار دارد .در بین کشورهای
عربی سه دانشگاه اول را دانشگاههای عربستان به خود اختصاص دادهاند .و در ايران 10
دانشگاه رتبهای را تا  9000کسب نمودهاند که دانشگاه تهران با کسب  7۰9بهترين رتبه را
در بین دانشگاههای ايران به خود اختصاص داده است همچنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1. Erkkila
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با رتبه  4011و دانشگاه علوم پزشکی ايران با رتبه  4411در رتبههای بعدی قرار در بین
دانشگاههای ايران گرفتند.
در سال  ،4174پاکزاد و همکارانش در پژوهشی به بررسی جايگاه دانشگاههای مادر ايران
در نظامهای بینالمللی رتبهبندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پرداختند .نتیجﮥ اين
پژوهش نشان میدهد دانشگاههای ايران در نظامهای بینالمللی رتبهبندی دانشگاهها جايگاه
مناسبی ندارند و تنها نام دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شريف در فهرست اعالم شده ديده
میشود؛ به همین جهت با توجه به روششناسی نظامهای معتبر رتبهبندی و بررسی جايگاه
دانشگاههای منطقه ،راهکارهايی برای بهبود وضعیت دانشگاههای کشور در نظامهای
رتبهبندی ارائه شده است .آنها در پژوهش خود باتوجه به اهمیت و کاربردهای مختلف
رتبهبندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برخی انتقادها به نظامهای رتبهبندی را بیان کردند.
اين انتقادات شامل :ايجاد تصويری نادرست از کیفیتِ آموزش عالی ،برداشت اشتباه از
تفاوتهای تعريف کیفیت ،وجود تصويری نادرست از روند تغییرات در طول زمان ،مشوق
رفتارهای غیرمنطقی و امکان دستکاری شاخصها بودند.
در سال  ،4170نورمحمدی و صفری ،شاخصهای  7نظام رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها
و مؤسسههاى آموزشعالﻰ را مقايسه و تجزيهوتحلیل کردند .آنها نظامهای رتبهبندی
شانگهاى ،کیواس ،ذ ،هییکت ،سايمگو ،وبومتريکس ،نیوزويک ،لیدن و رتبهبندى
دانشگاههای جهان اسالم را بررسی کردند .شاخصهای مورداستفاده در اين نظامها نشان داد
که رتبهبندى ذ ،وبومتريکس و کیواس ،جزو نظامهای دانشجومحور و نظامهای هییکت و
شانگهاى و لیدن ازجمله رتبهبندیهاى پژوهشمحور محسوب میشوند.
توسعه و مطرح شدن دانشگاهها در سطح بینالمللی در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی انجام شد راهکارهای زير ارائه شد :توجه خاص به روابط بینالملل در سطوح
مديريت دانشگاهی و کشوری ،توجه خاص به زبان انگلیسی و تقويت آن در بین استادان و
دانشجويان و تغییر قوانین و مقررات و همچنین فراهمآوردن شرايط رفاهی کافی برای جذب

سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

در تحقیقی که توسط حق دوست و همکاران ( )4170با نظر سنجی از خبرگان درباره

استادان و دانشجويان خارجی .همچنین برای حضور شايسته ايران در عرصه بینالملل ،الزم
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است ورود به فاز جديدی از برنامهريزیهای کالن در حوزه آموزش عالی کشور در علوم
پزشکی و استفاده از ظرفیت های بالقوه موجود صورت پذيرد .در اين راستا بايد به تدوين
نظام جامع اصالح ساختارها و تقويت زيرساختهای دانشگاه منطبق با الگوهای استاندارد،
مورد توجه ويژه قرار گیرد.
بررسی دو پايگاه استنادی «آیاسسی» و «آیاسآی» تا پايان سال  4171که توسط
دهقانی ( )4171انجام شد نشان میدهد که در مجموع بیشترين سهم تولید علم کشور مربوط
به حوزه علوم پزشکی با حدود  07درصد است .علوم پايه با حدود  01درصد و علوم انسانی
با حدود  47درصد بعد از حوزه پزشکی بیشترين سهم تولید علم کشور را دارا هستند .از
لحاظ کمیت تولید علم ،فنی و مهندسی حدود  4۰درصد و علوم کشاورزی نیز  40درصد
از کمیت تولید علم کشور را به خود اختصاص داده است.
مرور پیشینهها نشان میدهد توجه اکثريت دانشگاهها در سطح جهانی و نیز دانشگاههای
ايران به رتبهبندیها در حال افزايش است و با وجود رتبه نسبتاً پايین دانشگاههای ايران در
سطح کلی جهانی ،مقايسههای ديگری در سطح قاره آسیا در تحقیقات انجام شده که حاکی
از رتبههای بهتری است .همچنین مطالعه پیشینه پژوهشهای انجام شده در ايران نشان میدهد
درباره جايگاه موجود دانشگاه عالمه طباطبائی در نظامهای رتبهبندی بینالمللی فوق الذکر،
هیچ تحقیقی تا کنون منتشر نشده ،لذا پژوهش حاضر با پرکردن اين خأل پژوهشی و برای
تعیین جايگاه موجود اين دانشگاه در نظامهای يادشده به منظور کمک به برنامهريزی بهتر
برای ارتقا جايگاه دانشگاه عالمه طباطبائی انجام شده است.
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

روش
اين مطالعه ،يک تحقیق کاربردی بوده و با کمک سیاهه وارسی (چک لیست) مبتنی بر
شاخصهای هر کدام از رتبهبندیهای مورد مطالعه ،به جمعآوری دادهها پرداخته است .سیاه
وارسی برای نظام شانگهای شامل چهار بعد اصلی يعنی کیفیت آموزش ،کیفیت کادر
آموزشی ،تولیدات علمی (خروجیهای پژوهشی) و عملکرد سرانه دانشگاه است .معیارهای
اصلی برای نظام کیواس شامل شهرت علمی ،اعتبار کارفرما (شهرت شغلی) ،کمیت
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دانشجويان و هیات علمی ،تأثیر پژوهش ،و جنبههای بینالمللی است .معیارهای اصلی برای
نظام تايمز شامل چشمانداز بینالمللی (اعضای هیات علمی ،دانشجويان ،و پژوهشها)،
آموزش (محیط يادگیری) ،پژوهش (حجم ،درآمد و اعتبار) ،و ارجاعها (تأثیر پژوهش)
ا ست .معیارهای اصلی برای نظام آی اس سی شامل پژوهش ،آموزش ،وجهه بینالمللی،
تسهیالت و امکانات ،و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی است.
روش تحقیق تطبیقی است .اين پژوهش نیاز به نمونهگیری نداشته و تنها جايگاه موجود
يک دانشگاه يعنی دانشگاه عالمه طباطبائی مورد بررسی قرار گرفته است .در میان نظامهای
رتبهبندی بینالمللی موجود ،سه نظام «شانگهای»« ،کیواس» ،و «تايمز» که از شهرت و اعتبار
نسبتاً بیشتری برخوردار هستند ،به عنوان نظامهای معیار انتخاب شدند .نظام رتبهبندی
«آیاسسی» نیز به عنوان نظام معتبر رتبهبندی جهان اسالم ،برای انجام پژوهش انتخاب شد.
علت انتخاب اين نظامها توجه و تاکید آيیننامهها و شیوهنامههای وزارتی و داخلی دانشگاه
عالمه طباطبائی بر نظامهای مذکور و نیز شهرت جهانی آنها بوده است.
برای گردآوری دادهها از وبسايتهای رسمی کلیه رتبهبندیها ،پايگاه
«وبآوساينس»« ،اسکوپوس»« ،پايگاه استنادی جهان اسالم» و همچنین از وب سايت جايزه
نوبل ،مدال فیلدز استفاده شده است .همچنین ،نتايج رتبهبندیهای بینالمللی مانند
«شانگهای»« ،کیو.اس» ،و «تايمز» درباره دانشگاههای ايران ،از سامانه تازه تأسیس «نما» يا
«جايگاه علم ،فناوری نوآوری ايران در جهان» استخراج شده است .عالوه بر اين،
گزارشهای استخراج شده از «سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوری» دانشگاه عالمه
طباطبائی ،و «گزارش عملکرد تولید علم دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی کشور» منتشر
اند.

یافتهها
تعداد تولیدات علمی يک از مهمترين شاخصها در همه نظامهای رتبهبندی مورد مطالعه
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شده در خرداد  4171توسط «پايگاه استنادی علوم جهان اسالم» ،نیز مورد استفاده قرار گرفته-

بوده و به همین دلیل نتايج اين بخش از يافتهها ،که از اطالعات موجود در معاونت پژوهشی
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دانشگاه عالمه طباطبائی گردآوری شده با جزيیات بیشتری ذکر میشود و برای ساير
شاخصها مانند کیفیت آموزش ،کیفیت کادر آموزشی ،عملکرد سرانه دانشگاه ،شهرت
علمی دانشگاه ،اعتبار کارفرما ،جنبههای بینالمللی ،درآمد صنعتی و نسبت درآمدها ،صرفاً
از نتايج ذکر شده در سامانه «نما» استفاده شده است .يافتههای پژوهش درباره جايگاه موجود
دانشگاه عالمه طباطبائی در جدولهای  4و  0نشان داده شده است.
جدول  .۱تعداد کل تولیدات دانشگاه عالمه طباطبائی ثبت شده در سامانه «مدیریت اطالعات پژوهش و
فناوری» تا دی ماه ۱931
مقاالت چاپ شده در نشريات
سال انتشار

مجالت

مجالت

داخلی

خارجی

1390
1391
1392
1393
1394
1395

923
1097
1094
905
861
371

224
195
253
318
240
105

1147
1292
1347
1223
1101
476

جمع

5251

1335

6586

مقاالت همايشها

جمع کل

جمع کل

همايش

همايش

داخلی

خارجی

300
388
445
437
427
223

35
34
22
45
63
29

335
422
467
482
490
252

2220

228

2448

جمع کل

7011

جدول  0مقاالت چاپ شده توسط دانشگاه عالمه طباطبائی را به تفکیک نوع نمايه ثبت
شده شده خارجی و داخلی نشان میدهد.
جدول  .۲تعداد کل مقاالت چاپ شده دانشگاه عالمه طباطبائی بر حسب نوع نمایه ثبت شده در سامانه
«مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری» تا دی ماه ۱931
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

سال انتشار
1390
1391
1392
1393
1394
1395

جمع
جمع کل
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نوع نمايه ايندکس شده خارجی و داخلی
ISI

Scopous

ISC

Etc

جمع

36
26
66
68
85
45
326

18
20
18
24
32
17
129

745
866
904
754
712
330
4311

350
396
374
399
314
119
1952

1149
1308
1362
1245
1143
511
6718
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دادهها نشان میدهد که در مجموع  91۰9مقاله با وابستگی سازمانی دانشگاه عالمه
طباطبائی در مجالت داخلی و خارجی به چاپ رسیده است که از اين تعداد  1014مقاله
( 97.90درصد) در مجالت داخل ايران و  4111مقاله ( 00.09درصد) در مجالت خارج از
ايران به چاپ رسیدهاند .از سال  4170تا  4171در مجموع  011۰مقاله همايش از دانشگاه
عالمه طباطبائی ارائه شده که  0000مورد ( 70،9۰درصد) در همايشهای داخلی و 00۰
مورد ( 7،14درصد) در همايش خارجی بوده است .جدول  1انتشارات دانشگاه عالمه را بر
حسب درجه مجله داخل کشور نشان میدهد.
جدول  .9تعداد کل مقاالت چاپ شده دانشگاه عالمه طباطبائی بر حسب نوع مجله داخلی ثبت شده
در سامانه «مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری» تا دی ماه ۱931
سال انتشار
1390
1391
1392
1393
1394
1395

جمع
جمع کل

نوع مجله داخل کشور و همايشها
علمی پژوهشی

علمی ترويجی

علمی-مروری

ساير

جمع

885
999
1071
1037
969
423
5384

68
84
71
56
64
21
364

23
27
20
14
21
10
115

171
182
185
116
47
22
723

1147
1292
1347
1223
1101
476
6586

11۰1

اين آمار حاکی از آن است که از کل مقاالت تولید شده ،تعداد  11۰1مقاله علمی–
پژوهشی 191 ،مقاله علمی–ترويجی  441مقاله علمی–مروری بوده است.
اين نتايج نشان میدهد تولیدات دانشگاه عالمه طباطبائی بیشتر به زبان فارسی بوده است
انتشارات الزم برای قرار گرفتن در رتبهبندیهای بینالمللی در تا زمان اجرای اين پژوهش
کسب نکرده است .هرچند شاخصهای ديگری نیز برای رتبهبندی شدن وجود دارد اما نتايج
حاکی است که به دلیل عدم توسعه شاخصهای رتبهبندیهای مذکور در دانشگاه عالمه
طباطبائی اين دانشگاه نتوانسته در  100دانشگاه برتر رتبهبندی نظام شانگهای ،در  ۰00دانشگاه
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تراز اول جهان نظام رتبهبندی «کیو.اس» ،و در  4000دانشگاه برتر نظام رتبهبندی «تايمز» قرار
گیرد.
بر خالف دانشگاه عالمه طباطبائی ،برخی دانشگاههای ايران به ويژه دانشگاههای جامع،
در جايگاه بهتری در نظامهای مورد مطالعه در اين پژوهش قرار دارند .در ادامه نتايج اين
رتبهبندیها درباره دانشگاههای ايران در دوسال اخیر ذکر شده است.
بر اساس نتايج رتبهبندی سال  0049نظام رتبهبندی «شانگهای» ،دانشگاه تهران و صنعتی
امیرکبیر برترين دانشگاههای ايران در اين نظام بینالمللی و جز  11دانشگاه برتر جهان قرار
داشتند .نتايج رتبهبندی «شانگهای» در سال  0049برای مؤسسات ايرانی در جداول  1و 1
آمده است.
جدول  .۴لیست و رتبه جهانی دانشگاههای برتر ایرانی در رتبهبندی «شانگهای» در سال ۲۱۱۲
نام موسسه

رتبه جهانی

آموختگان

دانش

علمی

اعضای هیات

پراستناد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

100-104

0 /0

0 /0

00/7

0 /0

14/1

49/4

پژوهشگران

ساينس و نیچر

انتشارات

سرانه عملکرد

دانشگاه تهران

100-104

40/9

0 /0

40/0

4 /1

14/0

00/۰

رتبهبندی حوزهای جهانی شانگهای از سال  0009توسط اين نظام رتبهبندی برای پنج
حوزه يا حیطه زير انجام میگیرد که توسط سامانه «نما» يا سامانه جايگاه علم ،فناوری ،و
نوآوری ايران در جهان وابسته به ايرانداک يا پژوهشگاه علوم و فناوری ايران به شرح زير
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نامگذاری شده است:
مهندسی و فناوری (منا) ،هنر و علوم انسانی (هنا) ،علوم زيستی و پزشکی (زيس) ،علوم
طبیعی (رطب) ،علوم اجتماعی و مديريت (عاج)
بر پايه گزارش سال  ،0049دو موسسه ايرانی توانستند در میان  000موسسه برتر جهان در
رتبهبندی حوزهای (حیطهای) قرار گیرند که اطالعات آنها در جدول  1آمده است.

جايگاه دانشگاههای ايران در نظامهای رتبهبندی بینالمللی ...

جدول  .1لیست و رتبه جهانی دانشگاههای برتر ایرانی در رتبهبندی حوزهای (حیطهای) «شانگهای» در
سال ۲۱۱۲
نام موسسه

حوزه موضوعی

رتبه جهانی

دانش آموختگان

اعضای هیات علمی

پژوهشگران پراستناد

ساينس و نیچر

انتشارات

مقاالت با کیفیت

مخارج پژوهشی

سرانه عملکرد

تهران
امیر کبیر

دانشگاه دانشگاه صنعتی

منا

410-404

-

منا

1۰

-

-

01/1

-

1۰/1

-

1۰/1

-

17/0

91/0

0 /0

17/1

0 /0

-

بر پايه گزارش سال  0049رتبهبندی «کیو.اس» درباره جايگاه موسسههای آموزشی و
پژوهشی جهان ،پنج موسسه ايرانی در فهرست موسسههای معتبر قرار گرفتهاند .دانشگاههای
«صنعتی شريف»« ،علم و صنعت»« .صنعتی امیرکبیر»« ،تهران» و «شهید بهشتی» به ترتیب در
جايگاه نخست تا پنجم ملی و در دامنه  100تا  900رتبهبندی «کیو.اس» در سطح جهانی و
کلی قرار گرفتهاند .جدول  9نتايج سال  0049اين رتبهبندی را نشان میدهد.
جدول  .۲لیست دانشگاههای برتر ایرانی در رتبهبندی «کیو.اس» در سال ۲۱۱۲
دانشگاه صنعتی شريف

N/A

4

71

114-110

دانشگاه علم و صنعت

N/A

0

449

174-100

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

N/A

1

401

104-110

دانشگاه تهران

04/1

1

410

114-900

دانشگاه شهید بهشتی

N/A

1

000

+900

با وجود آنکه دانشگاه عالمه طباطبائی درخواستی برای اين رتبهبندی نداشته اما با شرايط
فعلی چنانچه برای نظام رتبهبندی «کیو.اس» مطابق شاخصهای مذکور مورد ارزيابی قرار
گیرد در جايگاه بااليی قرار نخواهد گرفت زيرا تعداد تولیدات دانشگاه در نمايه نامه استنادی
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امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه در آسیا

رتبه جهانی
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«اسکوپوس» اندک بوده و از تأثیر استناد نیز امتیاز کمی به دست میآورد .از ساير شاخصها
نیز امتیاز زيادی به دست نخواهد آمد.
رتبهبندی حوزهای جهانی از سال  0044توسط نظام رتبهبندی «کیو.اس» برای پنج حوزه
يا حیطه زير انجام میگیرد:
مهندسی و فناوری (منا) ،هنر و علوم انسانی (هنا) ،علوم زيستی و پزشکی (زيس) ،علوم
طبیعی (رطب) ،علوم اجتماعی و مديريت (عاج)
بر پايه گزارش سال  ،0049سه موسسه ايرانی در فهرست  100موسسه برتر در حوزههای
مهندسی و فناوری (منا) ،و علوم زيستی و پزشکی (زيس) قرار گرفتند که اطالعات مربوط
به آنها در جداول  9آمده است.
جدول  .۷امتیاز موسسههای ایرانی در شاخصهای گوناگون رتبهبندی حوزهای «کیو.اس»
در سال ۲۱۱۲
نام موسسه

حوزه موضوعی

رتبه جهانی

اشتهار علمی

اشتهار شغلی

سرانه استناد

شاخص «اچ»

دانشگاه تهران

منا

110-104

90/1

9۰/4

10/9

99/9

منا

100-114

94/1

۰0/9

10

97

زيس

110-104

19/9

17/7

19/0

19/1

دانشگاه صنعتی
شريف
دانشگاه علوم
پزشکی تهران

در جدول  ۰رتبههای ملی ،آسیايی ،و جهانی موسسههای ايرانی ،و در جدول  17-1امتیاز
آنها در شاخصهای گوناگون آمده است .موسسه آموزش عالی «تايمز» در ويرايش 0049
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خود ،نام  41موسسه ايرانی را در فهرست  7۰0موسسه برتر دنیا منتشر کرده است .بر پايه اين
گزارش ،دانشگاههای «علم و صنعت»« ،صنعتی شريف»« ،صنعتی امیرکبیر»« ،صنعتی
اصفهان»« ،خواجه نصیرالدين طوسی»« ،شیراز»« ،تهران»« ،علوم پزشکی تهران»« ،فردوسی
مشهد»« ،آزاد اسالمی-واحد کرج»« ،شهید بهشتی»« ،يزد» ،و «زنجان» توانستهاند به ترتیب در
جايگاه اول تا سیزدهم ملی قرار گیرند .در جدول  ۰رتبههای ملی ،و جهانی موسسههای
ايرانی ،و امتیاز آنها در شاخصهای گوناگون آمده است.

جايگاه دانشگاههای ايران در نظامهای رتبهبندی بینالمللی ...

جدول  .۸امتیاز موسسههای ایرانی در شاخصهای گوناگون نظام رتبهبندی جهانی «موسسه آموزش
عالی تایمز» در سال ۲۱۱۲
نام موسسه

رتبه

رتبه

ملی

جهانی

آموزش

چشم انداز
جهانی

درآمدهای

پژوهش

صنعتی

استنادها

دانشگاه علم و صنعت

4

900-104

14/۰

10/9

41/7

01/9

01/0

دانشگاه صنعتی شريف

0

900-104

19/9

1۰/1

49/7

09/1

01/4

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1

۰00-904

11/1

17/7

41/1

4۰/7

00/9

دانشگاه صنعتی اصفهان

1

۰00-904

1۰/1

۰7/۰

4۰/7

00

47/1

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

1

۰00-904

0۰

11

41/1

41/0

4۰/7

دانشگاه شیراز

9

۰00-904

49/9

11/9

41/0

47/1

47/4

دانشگاه تهران

9

۰00-904

00/4

10/4

47/4

40/9

09/۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۰

00-104

41/4

11/9

41/1

41/0

10/0

دانشگاه فردوسی مشهد

7

+ ۰04

49/4

-

47/1

۰/ 9

04/9

دانشگاه آزاد – واحد کرج

40

+ ۰04

41/0

10/4

41/۰

9/ ۰

41

دانشگاه شهید بهشتی

44

+ ۰04

41/۰

11/۰

41/4

41/۰

4۰/7

دانشگاه يزد

40

+ ۰04

41/1

11/0

41/1

40/۰

0۰

دانشگاه زنجان

41

+ ۰04

9/ 9

11/1

41/1

۰/ 1

40/1

همان گونه که از اين نتايج ديده میشود دانشگاه عالمه طباطبائی حتی در فهرست 4000
دانشگاه برتر جهان در نظام رتبهبندی موسسه آموزش عالی «تايمز» قرار نگرفته است.
جدول  01 ،7دانشگاه موسسه تحقیقاتی برتر کشور در حوزه علوم انسانی را بر اساس
اثرگذار علمی ،کمیت تولید علم و استنادهای دريافت شده (کلیه شاخصها) را در نظام
رتبهبندی جهان اسالم يا «آیاسسی» نشان میدهد.
جدول  .3بیست و پنج دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی برتر کشور در حوزه علوم انسانی ۲۱۱۴-۲۱۱۱
در نظام رتبهبندی «آیاسسی»
اثرگذاری علمی

کل کمیت

کل استنادها

4

4

4

موسسه تحقیقاتی
تهران

900

2673

15.26

دانشگاه /

کل مدارک

کل استنادها

کل مدارک

کل استنادها

27130

17833

نرمال شده

مجموع استنادهای

مدارک

نرمال شده به کل

متوسط استنادهای

15648

1.8

کل تولید علم

کل استنادها
20506

دانشگاه

ISC
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ISC

دانشگاه /

کل مدارک

کل استنادها

کل مدارک

کل استنادها

نرمال شده

مجموع استنادهای

مدارک

نرمال شده به کل

متوسط استنادهای

کل تولید علم

کل استنادها

اثرگذاری علمی

کل کمیت

کل استنادها

موسسه تحقیقاتی

ISI
رتبه

0

0

1

طباطبايی

دانشگاه عالمه

409

234

7110

6542

9664

1.4

7217

6776

1

1

0

414

344

4865

4541

6779

1.4

5016

491

521

2829

3741

5662

20.

2992

1

1

1

1

1

1

بهشتی

دانشگاه

79

445

4122

3135

4562

1.1

4218

1۰

98

2005

2425

3679

1.8

19

476

11

84

2363 1862

2015 2193

2951 3227

1.7

1.2

1۰

145

2037

1874

2830

1.4

دانشگاه دانشگاه شهید دانشگاه دانشگاه دانشگاه

410

583

2800

2680

4020

1.4

2932

2063

2396 1908

2095

9

9

9

9

9

9

۰

۰

۰

7

44

40

40

40

7

44

7

44

40

40

40

09

105

1210

1171

1643

1.4

1236

04

72

1002

875

1260

1.3

1023

41

41

41

04

49
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41

41

41

يزد

و بلوچستان

دانشگاه دانشگاه دانشگاه سیستان

11

209

1530

1304

1906

1.2

1565

شیراز فردوسی مشهد خوارزمی چمران اهواز مازندران تبريز الزهرا (س) بوعلی سینا

دانشگاه دانشگاه شهید دانشگاه

097

491

6315

6094

9000

1.4

6584

تربیت مدرس اصفهان

دانشگاه

000

1139

5400

6232

9442

1.7

5620

7371

6585

4885

4262

3580

3263

2523

2099 2669

2019

1513

1276

947

08

ISC-ISI

جايگاه دانشگاههای ايران در نظامهای رتبهبندی بینالمللی ...
ISC-ISI
ISC
رتبه

دانشگاه /

کل مدارک

کل استنادها

کل مدارک

کل استنادها

نرمال شده

مجموع استنادهای

مدارک

نرمال شده به کل

متوسط استنادهای

کل تولید علم

کل استنادها

اثرگذاری علمی

کل کمیت

کل استنادها

موسسه تحقیقاتی

ISI

00

267

890

792

1155

1.3

910

۰

43

1331

742

1103

0.8

1339

1

22

1227

700

1038

0.8

1231

0

0

796

199

1035

1.3

796

19

80

1033

692

1012

1.0

1070

19

190

961

608

856

0.9

998

0

0

11

76

14

1201 794

343

504

52

1225

551

565

748

0.9

0.4

791

0.6

1225

1232 837

49

47

41

49

01

49

4۰

41

47

باهنر کرمان امام خمینی (ره) صادق (ع)

47

49

04

حسین (ع)

00

01

01

و مطالعات فرهنگی

04

00

00

گیالن

01

01

01

49
00

00

4۰

01

01

4۰

01

00

رازی انتظامی امین ارومیه

قم

دانشگاه شهید دانشگاه بین المللی دانشگاه امام دانشگاه جامع امام پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه دانشگاه دانشگاه علوم دانشگاه دانشگاه

99

404

1055

814

1175

1.1

1121

1218

1059

785

722

199

772

798

551

641

395
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16000

6000

2000

نظام رتبهبندی «آیاسسی»
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه ارومیه
دانشگاه بینالمللیامامخمینی
دانشگاه رازی
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نتايج نشان میدهد دانشگاه «تهران» در سال  71با تولید  41009مدرک ،توانست 49۰11
استناد نیز دريافت کند و به لحاظ اثرگذاری علمی در حوزه علوم انسانی در جايگاه نخست
کشور قرار گرفته است .پس از آن دانشگاه «عالمه طباطبائی» با اختالف زياد و با تولید 9440
مدرک علمی و  9110استناد در جايگاه دوم قرار گرفته است .جدول  7نشان میدهد دانشگاه
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«عالمه طباطبائی» به لحاظ کمیت تولید علم در رتبه دوم ،کیمیت کل استنادها در رتبه سوم
و به لحاظ استنادهای نرمال شده در رتبه دهم کشور در سال  71قرار گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
نتايج به دست آمده از اين پژوهش ،فرضیه اول پژوهش (دانشگاه عالمه طباطبائی در فهرست
دانشگاههای برتر جهان قرار ندارد) را درباره سه نظام رتبهبندی «شانگهای»« ،کیو.اس» و
«تايمز» مورد تأيید قرار میدهد زيرا دانشگاه عالمه طباطبائی تا زمان اجرای اين پژوهش در
سال  ،0049در فهرست منتشر شده دانشگاههای برتر جهان توسط اين سه نظام قرار نگرفته
است ،اما درباره نظام رتبهبندی «جهان اسالم» يا «آیاسسی» اين فرضیه مورد تأيید قرار
نمیگیرد چرا که در اين رتبهبندی ،دانشگاه عالمه طباطبائی در رتبه دوم علوم انسانی کشور
در سال  4171قرار گرفته است .يافتههای اين پژوهش با يافتههای پژوهش پاکزاد و
همکارانش ( )4174همسويی دارد.
همچنین با توجه به نتايج به دست آمده ،فرضیه دوم (شاخصهای مورد قبول اين نظامها
به طور کامل در دانشگاه عالمه طباطبائی اعمال نشده است) پژوهش تأيید میشود زيرا هیچ
کدام از شاخصهای مورد قبول نظامهای رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها ،تا کنون به طور
کامل در دانشگاه عالمه طباطبائی اعمال نشده است.
دلیل اين نتايج را میتوان به عدم توسعه و اعمال کامل شاخصهای رتبهبندی بینالمللی
نسبت داد .درباره روششناسی نظام رتبهبندی «شانگهای» ،در وبسايت آن ذکر شده که
اين رتبهبندی دانشگاههايی را مورد بررسی قرار میدهد که حداقل دارای يک برنده جايز
 ISIو يک مقاله منتشر شده در مجله نیچر و ساينس باشند .عالوه بر اين دانشگاههايی را که
دارای تعداد قابل توجهی مقاله نمايه شده در نمايه گسترش يافته  ESIو نمايه استنای علوم
اجتماعی هستند نیز برای رتبهبندی مورد بررسی قرار میدهند .روی هم رفته بیش از 4000
دانشگاه به طور واقعی رتبهبندی میشوند ،اما تا سال  0049تنها نتايج  100دانشگاه برتر روی
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نوبل ،مدال فیلدنر ،يک پژوهشگر در لیست  1000پژوهشگر پر استناد در  04حوزه موضوعی

اينترنت منتشر میشد .دانشگاه عالمه طباطبائی در میان  4000دانشگاه نیز قرار ندارد.
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نتايج بررسیها نشان میدهدکه برخی از دانشگاههای مادر و جامع ايران مانند «تهران»،
«صنعتی شريف»« ،علم و صنعت» و برخی دانشگاههای «علوم پزشکی» توانستهاند رتبه نه
چندان عالی در اين نظام رتبهبندیها به دست آورند .میتوان استدالل کرد يکی از علل اين
جايگاه نسبی ،به خاطرجامع بودن آنها و استقرار رشتههای بیشتر و کاملتر در اين دانشگاهها
است .کسب همین جايگاه نسبی در رتبهبندهای بینالمللی برای دانشگاه عالمه طباطبائی
آسان نخواهد بود .زيرا دانشگاه عالمه طباطبائی نه يک دانشگاه جامع بلکه يک دانشگاه
تخصصی با تمرکز بر علوم انسانی است و اين در حالی است که اکثر رتبهبندهای مورد
مطالعه بر علوم فنی و مهندسی ،علوم پايه و علوم پزشکی متمرکزند و تمرکز زيادی بر علوم
انسانی ندارند و يا مانند شانگهای اساساً به رتبهبندی موضوعی علوم انسانی نمیپردازند .با
اين حال در بیشتر آيیننامهها و شیوهنامههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و نیز
آيیننامههای داخلی اکثر دانشگاهها از جمله دانشگاه عالمه طباطبائی توجه زيادی به
رتبهبندی شانگهای شده است .با توجه به يافتههای اين تحقیق ،پیشنهاد بازنگری در
آيیننامهها و شیوهنامهها بر حسب نیاز قابل طرح است.
در نظام رتبهبندی «کیو.اس» به طور مستقیم ،نشانی از جايزه نوبل و مدال فیلدز نیست .به
جای اين شاخص ،از شاخص شهرت علمی و اعتبار کارفرما استفاده میشود .بر خالف
رتبهبندی «شانگهای»« ،کیو .اس» برای سنجش کیفیت آموزش ،نسبت اعضاء هیأت علمی
به دانشجو را با وزن  00درصد در نظر میگیرد .بنابراين اين شاخص به تنهايی دارای اهمیت
زيادی است .به همین دلیل ترکیب مناسب کادر آموزشی دانشگاه ،برای کسب امتیاز در اين
رتبهبندی حائز اهمیت فراوان است .از اين رو برای تقويت شاخصهای مربوط به اين
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

رتبهبندی ،توسعه متوازن کادر آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی پیشنهاد میشود.
در ترکیب با اين شاخص ،جنبهها يا گرايش بینالمللی نیز در اين رتبهبندی اهمیت دارد
که بر اساس تعداد اعضای هیأت علمی بینالمللی يا دانشجوی بینالمللی است که برای بهتر
شدن جايگاه دانشگاه عالمه طباطبائی ،الزم است به اعضای هیأت علمی و دانشجويان
بینالملل ی توجه خاصی شود و اقداماتی در جهت گسترش جذب هیأت علمی بینالمللی و
دانشجوی خارجی صورت گیرد .نسبت هیات علمی به دانشجو اهمیت زيادی دارد چرا که
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اين میزان به طور مستقیم يا غیر مستقیم مدت زمانی را که عضو هیات علمی به هر دانشجو
اختصاص میدهد را نشان میدهد .نسبت اعضای هیات علمی بینالمللی ،تعداد
درخواستهای بین المللی يک دانشگاه نسبت به اعضای هیات علمی آن دانشگاه ،و تمايل
دانشگاه برای جذب هیئت علمی از سراسر جهان را نشان میدهد .در نهايت ،نسبت
دانشجويان بینالمللی نیز بیانگر توانمندی آن دانشگاه در عرصه بینالمللی است .اين معیار
بیانگر فرصتی برای دانشجويان و نشاندهنده تعهدات دانشگاه برای بازکردن درها برای
جذب دانشجويان خارج از کشور با توجه به جهانی شدن آموزش است.
به نظر میرسد هدف اصلی نظام رتبهبندی «کیو.اس» ،نیازهای منطقهای و اطالعرسانی به
دانشجويان بالقوه برای انتخاب دانشگاه مناسب است ،لذا در شاخصهای مربوط به جنبههای
بینالمللی تأکید بیشتری نسبت به ساير نظامهای رتبهبندی دارد .چنانچه دانشگاه عالمه
طباطبائی بتواند شاخصهای بینالمللی خود را تقويت نمايد ،به جايگاه مناسبی در اين
رتبهبندی دست خواهد يافت.
در خصوص شاخصهای مربوط به انتشارات در نظام رتبهبندی «کیو.اس» ،يک تفاوت
عمده با نظام رتبهبندی «شانگهای» ديده میشود و آن اينکه عملکرد پژوهشی اعضای هیأت
علمی در يک بازه زمانی ( 1ساله) از طريق دادههای پايگاه اطالعاتی اسکوپوس به دست
میآيد و وزن  00درصدی اين شاخص را نشان میدهد .با توجه به اينکه شاخص «تأثیر
پژوهش» نیز از دادههای پايگاه اسکوپوس استخراج میشود ،لذا پیشنهاد میشود که اعضای
هیأت علمی برای چاپ مقاله در مجالت تحت پوشش اسکوپوس تالش نمايند .همانند
رتبهبندی شانگهای در اينجا نیز به مسئولین دانشگاه توصیه میشود که تشويقهای مالی و
میدهند.
با توجه به آنچه ذکر شد ،امکان ارتقاء جايگاه عالمه طباطبائی در رتبهبندی «کیو.اس»،
در شاخصهای تأثیر پژوهش و جنبههای بینالمللی وجود دارد .با اين حال ارتقاء جايگاه
دانشگاه عالمه طباطبائی در شاخصهای شهرت علمی و اعتبار کارفرما در رتبهبندی کیواس،
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امتیازی قابل توجهی را برای چاپ مقاله در مجالت تحت پوشش اسکوپوس ،مد نظر قرار

کمی دشوار به نظر میرسد .در حالیکه دانشگاه عالمه طباطبائی جايگاه خوبی در رتبهبندی
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جهان اسالم داشته و از شهرت بااليی در داخل کشور برخوردار است اما در سطح بینالمللی
از چنین جايگاه و شهرتی برخوردار نیست.
در حالیکه رتبهبندی «کیو.اس» ،بر فارغ التحصیالن با کفايت و توانايی جذب در بازار
کار بینالمللی تأکید دارد ،نظام رتبهبندی «تايمز» بر درآمدهای مالی و پولی دانشگاه تأکید
بیشتری دارد و عالوه بر درآمد دانشگاه ،جنبههای بینالمللی نیز مورد تأکید اين نظام
رتبهبندی است .در اين رتبهبندی شاخص " درآمد صنعتی :نوآوری"  0/1درصد و پژوهش
(حجم ،درآمد و اعتبار) 10 ،درصد وزن رتبهبندی را به خود اختصاص دادهاند که وزن
بااليی است .عالوه بر اين وزنها ،حتی در بعد آموزش – محیط يادگیری نیز ،ردپای مسائل
مالی ديده میشود ،به طوری که وزن  %0/01به "درآمد موسسه از طريق فعالیتهای
کارکنان" يا به عبارت ديگر به "درآمد سرانه هر دانشگاهی" اختصاص داده شده است .به
طور کلی از میان  41شاخص عملکردی در  1بعد 1 ،شاخص مستقیماً به مسائل مالی مربوط
است .در حالی که در رتبهبندی «شانگهای» و «کیو.اس» اين موارد ديده نمیشود .البته
شاخص نسبت درآمد موسسه با برابری قدرت خريد در هر کشور مقايسه میشود تا تمام
جوامع مورد مطالعه در يک سطح قابل بررسی باشند.
در بعد آموزش ،همانند رتبهبندهای قبلی ،توسعه متوازن نسبت استاد و دانشجو ،اهمیت
زيادی دارد و با توجه به تأکید رتبهبندی «تايمز» بر نسبت هیأت علمی و دانشجويان بینالمللی،
توسعه نیروی انسانی بینالمللی اعم از استاد و دانشجو به عنوان راهکار ،قابل توصیه است.
شاخص استناد نشان میدهد که هر دانشگاه به چه میزان در افزايش دانش بشر سهم داشته
است .برای تقويت اين شاخص ،انتشار مقاالت با کیفیت در مجالت بینالمللی توسط اعضای
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

هیأت علمی پیشنهاد میشود .البته پیش شرط تأثیر ارجاعات ،انتشار مقاله علمی است که
الزم است تعداد تولیدات علمی افزايش يابد .با توجه به پائین بودن تعداد تولیدات علمی در
حال حاضر ،همانند ساير رتبهبندیها حمايتهای جدی دانشگاه برای انتشارات بینالمللی،
از راهکارهای پیشنهادی برای تقويت دانشگاه عالمه طباطبائی در رتبهبندی «تايمز» است.
رتبهبندی «آیاسسی» يا جهان اسالم که خاستگاه آن ايران است نیز در اين پژوهش
مورد بررسی قرار گرفته است .رتبهبندی «آیاسسی» دارای  1بعد و شاخصهای خاص خود
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است که بر اساس رتبهبندهای بینالمللی شکل گرفته است .اما وزنها و معیارهای اندازه-
گیری آن ،متفاوت از ساير رتبهبندیهاست و برخی شاخصها نیز برای کشورهای جهان
اسالم که اکثراً در جرگه کشورهای در حال توسعه هستند ،بازبینی و تعديل شدهاند .نتايج
پژوهش حاضر نشان میدهد که جايگاه دانشگاه عالمه طباطبائی در اين رتبهبندی در سطح
بسیار خوبی قرار دارد.
در اين رتبهبندی شاخص پژوهش با وزن کل  19درصد اهمیت بیشتری نسبت به ساير
شاخصها دارد .همچنین شاخصهای کیفیت پژوهش ،کارايی پژوهش ،و حجم پژوهش هر
کدام وزن  41درصدی دارند؛ با وجود آن که نرخ رشد کیفیت پژوهش و نرخ رشد کارايی
پژوهش هر کدام  1درصد وزن را به خود اختصاص میدهند .در اين رتبهبندی ،انواع جايزه-
های علمی که شامل جايزههای ملی داخل ايران و جهان اسالم نیز میشوند (مانند جايزه
نوبل ،مدالها ،بانک توسعه اسالمی ،خوارزمی ،فارابی ،فرهنگ علوم جهان اسالم ،آيسیکو
و  )IASفقط  9درصد وزن را به خود اختصاص داده است که نسبت به رتبهبندی شانگهای
که  00درصد بود ،وزن کمتری است .میتوان استدالل نمود که تاکید زياد بر جوايز ،به
نوعی تاکید بر «نخبهپروری» است که نظام رتبهبندی «شانگهای» آن را مد نظر قرار داده و
وزن نسبتاً کم جوايز در رتبهبندی «آیاسسی» به اين معنی است که اين نظام ،به دنبال «نخبه-
پروری» نیست.
اين نکته نیز قابل توجه است که شاخص جوايز که از رتبهبندی «شانگهای» گرفته شده و
با توجه به جوايز داخلی تعديل شده است و وزن زيادی هم ندارد ،نمیتواند تأثیر زيادی در
جايگاه دانشگاهها در رتبهبندی «آیاسسی» داشته باشد .هر چند توسعه اين شاخص توصیه
مدال فیلدز است .در هر حال تشويق اعضای هیأت علمی برای کسب جوايز ملی نیز میتواند
مفید باشد .با توجه به جايگاه خوب دانشگاه عالمه طباطبائی در داخل کشور ،ادامه و گسترش
فعالیتهای فعلی را میتوان برای رتبهبندی «آیاسسی» توصیه کرد.
تفاوت مهم ديگری که رتبهبندی «آیاسسی» با ساير رتبهبندهای بینالمللی دارد تأکید
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میشود اما کسب جوايز ملی داخلی به مراتب آسانتر از کسب جوايزی مانند جايزه نوبل و
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پژوهش است .هر چند اين موضوع طبیعی به نظر میرسد که با توجه به بومی بودن رتبهبندی
«آیاسسی» تأکید آن بر انتشارات و استنادات بومی است اما اين نکته به خودی خود ،به
بهبود جايگاه دانشگاه عالمه طباطبائی در سطح بینالمللی کمک چندانی نمیکند .يک راه
حل اين است که رتبهبندی «آیاسسی» به عنوان رتبهبندی بینالمللی دانشگاهها و مؤسسات
در سطح جهانی مورد پذيرش قرار گیرد.
با توجه به جايگاه خوب دانشگاه عالمه طباطبائی در رتبهبندی «آیاسسی» و پائین بودن
تولیدات علمی بینالمللی میتوان نتیجه گرفت که اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه
طباطبائی ،بیشتر وقت خود را صرف تولیدات علمی به زبان فارسی نمودهاند و از اين منظر
تالش آنها منجر به کسب رتبه خوب در رتبهبندی «آیاسسی» شده است و تمرکز کم بر
تولیدات علمی بینالمللی به هر دلیل که باشد ،در کنار ساير عوامل منجر به کسب رتبه پائین
يا عدم شايستگی اولیه برای رتبهبندهای بینالمللی حداقل در رتبهبندهای «شانگهای»،
«کیو.اس» و «تايمز» شده است.
راهکارهايی برای بهبود جايگاه دانشگاههای ايران در نظامهای رتبهبندی بینالمللی:
-4با توجه به تأکید رتبهبندی «شانگهای» بر برندگان جوايز معتبر ،به نظر میرسد «نخبه
پروری» ،از اهداف اصلی اين نظام رتبهبندی باشد .زيرا کیفیت آموزش و کادر آموزشی را
با اين معیار میسنجد .در حالی که به نظر میرسد چنین هدفی به ندرت در دانشگاه عالمه
طباطبائی و ساير دانشگاهها ی ايران مد نظر بوده است .هرچند تقويت اين شاخصها هم
چندان ساده نیست زيرا سرمايهگذاری برای کسب جوايز نوبل ،مدال فیلدز تقريباً غیرممکن
و يا بیش از حد دشوار است و با توجه به وزن  10درصدی اين شاخص ،تقويت اين شاخص
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در کوتاه مدت غیرقابل انجام است و به همین دلیل اکثر دانشگاهها نمیتوانند امتیازی از اين
بخش به دست آورند .بنابراين دانشگاههای ايران در توسعه نوع شاخص بايد به اهداف
رتبهبندی نیز توجه داشته باشند و آگاهانه آنها را مورد استفاده قرار دهند.
 -0درباره رتبهبندی «شانگهای» بجز شاخص جايزه نوبل و مدال فیلدز ،ساير شاخصها تا
حدودی قابلیت ارتقاء دارند .مثالً چاپ مقاله در دو مجله خاص نیچر و ساينس يکی از
شاخصهای کلیدی با وزن  00درصد در نظام رتبهبندی «شانگهای» است .شاخصهای
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ديگری که در رتبهبندی شانگهای  00درصد وزن رتبهبندی را به خود اختصاص میدهد،
تولیدات علمی در وب آوساينس است (شامل نمايه گسترش يافته استنادی علوم و نمايه
استنادی علوم اجتماعی) .اين شاخص نیز قابل ارتقاء است .راهکار پیشنهادی فراهم کردن
شرايطی مناسب در جهت افزايش کمی و کیفی تولیدات علمی بینالمللی اعضای هیات
علمی و دانشجويان است .مثالً ارتقا زبانهای بینالمللی با برگزاری دورههای آموزشی از
سوی دانشگاه ،برقراری تشويقهای بیشتر ،حمايت از برگزاری دورههای تحقیقاتی و
کارگاههای بینالمللی روش تحقیق برای افزايش سطح کمی و کیفی تحقیقات.
 -1برقراری تشويقهای مالی و امتیازی قابل توجه برای چاپ مقاالت با کیفیت در مجالت
تحت پوشش «وبآوساينس» و «اسکوپوس» با توجه به نقش کلیدی آنها در رتبهبندیهای
مورد مطالعه
 -1تالش و تعامالت بینالمللی از سوی مسئولین برای نمايهسازی مجالت منتشر شده در
دانشگاههای ايران در پايگاه «اسکوپوس» که زبان فارسی را پذيرفته است
 -1توسعه متوازن کادر آموزشی با تاکید بر جذب تعداد بیشتری از دانشجويان و اساتید در
سطح بینالمللی با ارائه تسهیالت بیشتر مانند تسهیل صدور رواديد ،رفت و آمدها و برگزاری
دورههای مختلف آموزشی در سطح بینالمللی در داخل و خارج از کشور.
 -9گسترش روابط علمی دانشگاههای ايران با ساير دانشگاهها در سطح بینالمللی به منظور
بسترسازی برای ارتقا جنبههای بینالمللی دانشگاههای داخل کشور
 -9استفاده درست از قدرت رسانههای بینالمللی در معرفی فعالیتهای علمی در داخل
کشور از طريق افزايش تعامل اساتید داخل کشور با همتايان خارجی خود
ممکن به منظور افزايش کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاههای ايران
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