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طراحی مدل رتبه بندی گروه های 
آموزشی

مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی ایران

گروه های آموزشــی بارزترین بخش در ساختار تشکیالتی دانشگاه ها هستند که موفقیت، پیشرفت و کارایی 
دانشگاه ها به عملکرد آنها وابسته است و لذا ضروری است که رتبه بندی دانشگاه ها از گروه های آموزشی دانشگاه ها 
آغاز شود. در این پژوهش براساس یک رویکرد آمیخته و در بخش کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل 
محتوای اســناد، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، متخصصان، مدیران نظام آموزش عالی و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ابتدا مدل مفهومی رتبه بندی تدوین و سپس به روش گروه کانونی، 

مورد اعتباریابی قرار گرفت. 
گروه آموزشی در این پژوهش به مثابه یک سیستم در نظر گرفته شده که عناصر آن عبارت است از: درونداد، 
فرآیند، برونداد و پیامد. بدین ترتیب، با بررسی و جمع بندی نتایج، برای عامل درونداد، چهار مالک اعضای هیئت 
علمی، پذیرفته شدگان، فضا های کالبدی، امکانات و تجهیزات و مدیریت و راهبری با مجموعاً 29 نشانگر، برای 
عامل فرآیند، سه مالک یاددهیـ  یادگیری، به کارگیری فنّاوری اطالعات و ارتباطات و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
مجموعاً با 16 نشانگر، برای  عامل برونداد، چهار مؤلفه انتشار مقاله و کتاب، انجام طرح های پژوهشی، ثبت اختراع، 
کسب جوایز و عضویت در مجامع علمی و زمان تحصیل و معدل دانش آموختگان با مجموعاً 21 نشانگر و برای 
عامل پیامد، ســه مالک ادامه تحصیل دانش آموختگان، اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان و اثرگذاری علمی و 
تخصصی با 8 نشانگر به دست آمد و مدل مفهومی رتبه بندی گروه های آموزشی مشخص گردید. در انتهای این 
پژوهش با اســتفاده از جدول مقایســات زوجی، میزان اهمیت هر یک از عامل ها، مالک ها و نشانگر ها به روش 

تحلیل سلسله مراتبی )AHP( تعیین شد. 
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مقدمه و بیان مسئله
اگر بخواهیم شــروعی برای رتبه بندی دانشگاه ها تعیین کنیم شاید بتوان گفت ضرورت 
رتبه بندی با جریان انبوه ســازی آموزش عالی و دغدغه های مردم و مالیات دهندگان آغاز 
شده است. به بیان دیگر دغدغه های حساب پس دهی، نظارت بر نحوه عملکرد مدیریت و 
افزایش کارایی درونی و بیرونی دانشــگاه ها، زمینه ها و اهمیت نظری توجه به رتبه بندی 
را به وجود آورده اســت. رتبه بندی می تواند برای عرضه کنندگان و متقاضیان، اطالعات 
مطلوبی جهت تصمیم گیری فراهم سازد و اطالعات الزم را برای تخصیص منابع کمیاب 
دولت و جامعه در اختیار تصمیم گیران دولتی و بخش خصوصی قرار دهد. مبنای نظری 
رتبه بندی دانشــگاه براساس اصول رقابت آزاد گذاشته شده است. )صفری فارفار، 1391 

به نقل از مهرعلیزاده و دیگران،  1388(
از ضــرورت رتبه بندی در آموزش عالی می توان بــه رقابت درون مرزی و برون مرزی 
بازار هــای تقاضا محور آموزش عالی؛ رقابت ملی، منطقه ای و جهانی بین پژوهشــگران و 
دانشجویان دانشگاه های رتبه بندی شده؛ اهمیت اطالع رسانی دقیق به مخاطبان و مشتریان 
و عالقه مندان آموزش عالی؛ ایجاد زمینه های الزم برای تبدیل شــدن به قطب علمی در 
منطقه و جهان اسالم؛ ایجاد تسهیالت الزم در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز 1404؛ 
تغییر در نگرش به کیفیت آموزش عالی در کشور به دلیل اعتباربخشی بین المللی؛ و باال 

بردن میزان اعتماد دانشجویان و والدین به دانشگاه های اعتبارسنجی شده اشاره کرد. 
از طرفی دیگر احکامی که در اسناد باالدستی آموزش عالی از جمله قانون برنامه پنجم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نقشه جامع علمی کشور 
مشــخص شده است، انجام رتبه بندی دانشــگاه ها را ضروری می نماید که به طور خالصه 

مواد قانونی آن به صورت زیر است: 
ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

و پژوهشی. )قانون برنامه پنجم توسعه، فصل دوم، ماده 15، بند دو(
ـ طراحی نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و اســتقرار نظام های جامع رتبه بندی و 
تضمین کیفیت نهاد های علمی، فّناوری و نوآوری )نقشه جامع علمی کشور، اقدامات 

ملی، بند 11، راهبرد کالن 1(.
امروزه انتخاب دانشــگاه مناســب یکی از مهم ترین تصمیمــات برای دانش آموزان و 
والدین آنها برای شــکل گیری زندگی آینده خود است. با توجه به افزایش عالقه به تنوع 
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و تحرک در دانشــجویان و رقابت بین دانشــگاه ها، رتبه بندی دانشگاه برای اهالی ذیربط 
مانند دانشــگاه ها، دانشجویان، والدین، دولت، صنعت و کسب و کار اهمیت زیادی دارد. 

)گوک گز و آتماجا1، 2017(
در ســطح بین المللی نیز با بحث و مقوله جهانی شــدن، همه کشور ها به سوی نظامی 
واحد و جهانی با ارزش ها و فرهنگ خاص خود فراخوانده شدند. این عامل در سطح جهانی 
باعث شده اســت که نظام های رتبه بندی جهانی ایجاد شود و سیستم های دانشگاهی را 
برمبنای کیفیت های آموزشی رتبه بندی کنند. رتبه بندی دانشگاه ها ابزار رایج برای ارزیابی 
نتایج مؤسسات دانشگاهی است. )زاکو2 و دیگران، 2016( محققان و مؤسسات دانشگاهی 

برای ارزیابی عملکرد خود نیاز به ارزیابی و رتبه بندی دارند. )قربانی و دیگران، 2017(
رتبه بندی دانشــگاه ها معموالً نتایج خود را به عنوان جداول لیگ با تأکید بیشــتر بر 
نمرات و موقعیت های نهایی ارائه می دهد، نمرات نهایی براساس شاخص های وزنی است 
که داده های اولیه و پردازش اینها در دسترس عموم نیستند. )پیرو و سایورتسن3، 2016(
امروزه سیستم های رتبه بندی متعددی در جهان وجود دارند که دانشگاه های کشور ها 
را در سطح ملی یا بین المللی مقایسه و رتبه بندی می کنند. از مشهورترین رتبه بندی های 
بین المللی می توان به دو سیســتم رتبه بندی دانشــگاه شانگ های و نشریه آموزش عالی 

تایمز اشاره کرد.
رتبه بندی فرایندی اســت که با رویکردی مقایسه ای براساس مالک ها و شاخص های 
معینی جایگاه رتبه ای هر یک از دانشگاه ها را به صورت کلی )همه جانبه( یا براساس ابعاد 
معین دانشــگاهی در ســطوح ملی، منطقه ای یا بین الملل تعیین می کند. )فراســتخواه، 
1387( در تعریف یونســکو آمده است »رتبه بندی و جدول های لیگ، فنونی هستند که 
رتبه بندی مقایسه ای سازمان ها را بر حسب عملکردشان نشان می دهند. مهم ترین هدف از 
رتبه بندی ارائه اطالعات درباره کیفیت برنامه ها یا سازمان های مورد نظر به صاحب نظران، 

مصرف کنندگان و سیاستگذاران عالقمند است«. )محمد و همکاران، 1384(
با وجود این همواره رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با نقدهایی نیز روبرو 
بوده است. از جمله نقدهایی که به رتبه بندی دانشگاهی می شود این است که رتبه بندی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تصویری بسیار کلی از وضعیت دانشگاه ارائه می کند. 
1. Gökgöz & Atmaca
2. Zarco
3. Piro & Sivertsen

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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به عبارت دیگر ممکن اســت دانشــگاه ها در مؤلفه های مختلف و در کیفیت دانشکده ها و 
گروه های آموزشی مختلف با هم تفاوت های اساسی داشته باشند. از این رو در این پژوهش 
واحد های کوچک تر دانشــگاه یعنی گروه های آموزشــی مورد بررسی قرار گرفته و مدلی 
برای رتبه بندی آنها ارائه خواهد شــد. با این کار قضاوت در خصوص گروه های آموزشــی 
درون یک دانشگاه و همچنین در بین گروه های متجانس دانشگاه های مختلف امکان پذیر 
شــده و با دقت باالتری صورت پذیرفته و اطالعات دقیق تری برای مدیران آموزش عالی، 
مدیران دانشگاهی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و سایر عالقه مندان در تصمیم سازی 

و تصمیم گیری فراهم خواهد گردید.
»گروه های آموزشی« به عنوان کوچک ترین بخش دانشگاهی و بارزترین بخش در ساختار 
تشــکیالتی دانشگاه ها هستند، که موفقیت، پیشرفت و کارایی دانشگاه ها به عملکرد آنها 
وابسته است و عملکرد اثربخش در سطح گروه های آموزشی دانشگاه ها مهم ترین منبع و 
کلید بهبود کارایی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی است و همچنین با توجه به تجانس و 
ارتباط نزدیک تر گروه های آموزشــی به لحاظ ماموریت، رسالت، اهداف و... ضروری است 
که رتبه بندی گروه های آموزشــی دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز شکل بگیرد. 
از طریق شــکل گیری صحیح و اصولی رتبه بندی براســاس گروه های آموزشی و تجزیه و 
تحلیل کارکرد کوچک ترین واحد سازمانی دانشگاه، می توان گفت که گروه های آموزشی 
ضعیف دیگر نمی توانند در پشــت گروه های آموزشی قوی در دانشکده و دانشگاه پنهان 
شــوند و به نوعی عدالت و رقابت در سطح گروه های آموزشی، دانشکده ها و دانشگاه های 

کشور بوجود خواهد آمد.
با توجه به موضوع تحقیق و آنچه گفته شــد، این تحقیق بر آن اســت تا به شناسایی 
مؤلفه های رتبه بندی گروه های آموزشــی دانشگاه ها پرداخته و در ادامه مدل رتبه بندی 
مبتنی بر گروه های آموزشــی دانشگاه های دولتی کشور را براساس معیار ها و مؤلفه های 

مختلف طراحی و تدوین نماید. 

مبانی نظری 
به طور کلی دانشگاه ها شــاخص اصلی پیشرفت یک کشور محسوب می شوند و موجبات 
رقابت پویای یک کشــور را در منطقه و جهــان فراهم می کنند. بنابراین، تقویت کیفیت 
آموزش عالی اســاس همکاری هــای علمی بین المللی و تقویت کشــور ها در رقابت های 
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منطقه ای و جهانی اســت. گســترش آموزش عالی بیش از هر چیز نشان دهنده خواسته 
مردم برای کســب علم در جهت بهبود زندگی خود و دیگر افراد جامعه است، اما آموزش 
عالی در ایران هیچ گاه منطبق با نیاز های جامعه گســترش نیافته است. در پاره ای موارد، 
رشته هایی مشاهده می شوند که در جامعه کاربردی ندارند و آنهایی که کاربرد دارند کیفیت 
خوبی ندارند. این موضوع در کنار رشد اقتصادی پایین، موجبات بیکاری تعداد بسیاری از 
دانش آموختگان دانشگاهی را فراهم کرده و کیفیت آموزش عالی را تحت تأثیر قرار داده 
است. یکی از دالیل اصلی کاهش کیفیت آموزش عالی، عدم افزایش و رشد اعضای هیئت 
علمی  توانا در کنار افزایش کمی دانشجویان بوده است. به طوری که قباًل نیز ذکر شد، راه 
چاره این معضل تنها و تنها ایجاد سازمان هایی از بیرون وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری و 
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که این سازمان ها وظیفه ارزیابی 
دانشگاه ها را به عهده گرفته و آنها را هر ساله براساس معیار ها و استاندارد های بین المللی 
رتبه بندی کرده و به امر نظارت و کنترل و ارزیابی دانشگاه ها بپردازند. )آراسته، 1385(

رتبه بندی آموزش عالی در اسناد باالدستی
در حال حاضر در کشورمان اسناد باالدستی زیادی وجود دارد، به طوری که در هر حوزه 
می توان به اســناد باالدســتی آن حوزه استناد کرد. در حوزه آموزش عالی و به ویژه بحث 
رتبه بندی، اسناد باالدستی مهمی چون نقشه جامع علمی کشور و قانون برنامه پنج ساله 
پنجم توســعه جمهوری اسالمی ایران وجود دارد که با همت مسئوالن نظام تهیه شده و 

اجرای آن ضامن پیشرفت کشور خواهد بود.
نقشه جامع علمی کشور به عنوان یک مجموعه جامع، هماهنـگ، پویا و آینده نگر در 

این خصوص به موارد ذیل اشاره نموده است: 
ـ طراحی نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و اســتقرار نظام های جامع رتبه بندی و 
تضمین کیفیت نهاد های علمی، فّناوری و نوآوری با تأکید بر حفظ حقوق متقاضیان 
و شفاف سازی و رونق بازار عرضه و تقاضا؛ )اقدام ملی 11 از راهبرد ملی 6 و از راهبرد 

کالن 1(.
ـ لحاظ  نمودن میزان رفع نیاز های جامعه در شاخص های رتبه بندی مراکز تحقیقاتی 
و دانشــگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فّناوران؛ )اقدام ملی 7 از راهبرد ملی 2 

و از راهبرد کالن 7(.

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران به عنوان پنجمین مجموعه 
برنامه  میان مدت طی سال های 1390 الی 1394 توسط دولت وقت تنظیم و به تصویب 
مجلس شــورای اسالمی رسیده است که مهم ترین راهبرد اشاره شده در آن در خصوص 

رتبه بندی به شرح ذیل می باشد: 
ـ اســتقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی و پژوهشی براساس شاخص های مورد تأیید وزارتخانه های مذکور منوط به عدم 
مغایرت با مصوبات شــورای عالی انقالب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشــی و 

پژوهشی؛ )ماده 15، اقدام و(.

نظام های رتبه بندی آموزش عالی
امروزه ما می توانیم یک رتبه بندی را برای تقریبا هر نوع فعالیت انســانی پیدا کنیم. در 
واقع، رتبه بندی دانشــگاه ها در حال افزایش اســت. به غیر از موارد شناخته شده تر مانند 
نظام های رتبه بندی شــانگهای، وبومتریک، دانشگاه های دنیا، دانشگاه های جهان اسالم، 
نشــریه آموزش عالی تایمز، پایگاه اینترنتــی QS و...، حداقل 30 رتبه بندی دیگر وجود 
دارد. مردم از رتبه بندی دانشگاه های جهانی هم انتقاد و هم تمجید می کنند. بسیاری از 
ناظران بر این باورند که رتبه بندی دانشــگاه های جهانی، دانشــجویان و دانشگاهیان را با 
گزینه ها و فرصت های بیشتر مواجه می سازد و وجود این رتبه بندی ها رقابت را در سراسر 
جهان افزایش داده است، به طوری که دانش آموزان، دانشگاه ها و سازمان های دولتی آنها را 
معنی دار می دانند و بنابراین رتبه بندی بر نظرات، تصمیم ها و اقدامات آنها تأثیر می گذارد. 

)فرانکن1 و دیگران، 2017(
همچنین در ســال های اخیر مشــکالتی جهت انجام رتبه بندی کشــف شده اند که 
عبارت انــد از: دقــت جعلی، اختالف وزن، جبران متقابل، اضافــات ادعایی، اختالف بین 
سیســتم، غفلت از نمرات شاخص و عدم تناسب بین تغییر در رتبه بندی که به طور کلی 

این مسائل اعتبار نتایج رتبه بندی مخدوش می نماید. )صوح2، 2017(
می توان گفت، اســتفاده از نظام های رتبه بندی می تواند تحرک دانشــگاه ها را سبب 
شــود. اما نباید از کاستی های این نظام ها غفلت کنیم که در این راستا مهم ترین انتقادات 

در خصوص کاستی های موجود عبارت اند از: 
1. Frenken
2. Soh
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ـ اختالف نظر در مبانی فعالیت و پیچیدگی کار رتبه بندی در آموزش عالی
ـ فقدان تجربه ملی و دانشگاهی 

ـ پیچیدگی نحوه انعکاس نتایج و اختالف بین دانشکده ها 
ـ عدم مشاوره و تعامل با دانشکده در تعیین شاخص ها و نیز ضریب اهمیت آنها، 

ـ یکسان نگری دانشکدهایی با شرایط متفاوت در اندازه گیری عملکرد 
ـ عدم تناسب تسهیالت اعطایی دارای ارزش پولی محدود با رتبه اعالم شده 

ـ عدم در نظر گرفتن سابقه فعالیت دانشکده در نشانگر های رشد مربوط به شاخص 
ـ ابهامات مربوط به سازگاری نتایج اندازه گیری با شواهد واقعاً موجود آشکارشده در 

عملکرد دانشکده ها. )فراستخواه، 1385(
همچنین برخی از متخصصان این امرنســبت به تأییــد و تأکید رتبه بندی در حوزه 

آموزش عالی اقدام نموده اند که مهم ترین علل آن عبارت اند از: 
ـ ضرورت کار با توجه به تأکید بر ارزیابی عملکرد در اسناد باالدستی

ـ ایجاد فضای رقابتی 
ـ ایجاد رابطه ای منطقی بین تقاضای منابع و محدودیت آن 

ـ پاسخگویی عمومی 
ـ توسعه دانشگاه 

ـ اطالع یابی مدیریتی
ـ آزمایش مقدماتی طرح در سطح چهار دانشکده. )فراستخواه، 1385(

بنابر آنچه گفته شــد، رتبه بندی دانشگاه ها در ســال های اخیر مورد انتقاد بسیاری 
از افراد و مؤسســات مختلف قرار گرفته اســت. چنین افراد و مؤسســاتی عموماً با نفس 
رتبه بندی کردن دانشــگاه ها مخالفت نمی کنند، بلکه بر عکس آن را عامل اساسی و مهم 
در ایجاد زمینه رقابتی در بین دانشــگاه ها و اصالح و بهبود آن می دانند. انتقادی که این 
افراد و مؤسســات بر امر رتبه بندی کردن دانشگاه ها وارد می کنند، ابهامات و مسائل فنی 

و متدولوژیک می باشد. )علیمحمدی، 1391(
با این حال همچنان که در نظام های رتبه بندی و جدول فوق الذکر اشاره شد، تاکنون 
رهیافت های رتبه بندی در نظام های بین المللی رتبه بندی و ملی جامعیت الزم را نداشته 
و به صورت پراکنده و براساس شاخص های کلی و همچنین براساس دانشگاه، دانشکده و 
رشــته تحصیلی بوده است ولی هنوز در خصوص رتبه بندی به صورت جامع و یکپارچه و 

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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همچنین براساس گروه های آموزشی که متشکل از چند رشته ـ گرایش باشد و همچنان 
که ذکر شــد بتواند شــکل جهانی و بین المللی به خود بگیرد، اقدام مؤثری انجام نگرفته 
اســت. گواه این مطلب، مطالعه ای است که به تجزیه و تحلیل انتقادی از پنج رتبه بندی 
دانشــگاهی جهان پرداخته اســت. در این تحقیق یک تحلیل مقایســه ای از 5 سیستم 
رتبه بندی )ARWU, Leiden, THE, QS و U-Multirank( ارائه شده است. از دیدگاه 
محقق سیســتم های فعلی هنوز هم یک بعدی هستند و به ارائه یک مجموعه داده و ابزار 

برای مشاهده مدل ها در داده های چند الیه می پردازند. )مود1، 2017(
به نظر می رســد که رتبه بندی براســاس گروه آموزشی به واقعیت نیز نزدیک تر بوده و 
به مراتب راحت تر از رتبه بندی براساس رشته تحصیلی باشد و این امکان را به ذی نفعان، 
کارفرمایــان، والدین و... می دهد که به صورت ملموس تر و شــفاف تر رتبه و وضعیت گروه 
آموزشی را در هر دانشگاهی مشاهده نموده و نسبت به انتخاب آن گروه آموزشی اقدام نمایند. 
رتبه بندی دانشــگاه دارای یک دید عمومی بوده و باعث رونق کسب و کار رتبه بندی 
شــده که مؤسســات آموزش عالی نمی توانســتند آن را نادیده بگیرند. )فولز2 و دیگران، 
2016( بررســی مقایســه ای نظام های رتبه بندی دانشگاهی در جهان در جدول 1 آورده 

شده است. )صفری و دیگران، 1396(

جدول 1: شاخص های اصلی به کار گرفته شده در نظام های رتبه بندی 

نظام 
مالحظاتشاخص هارتبه بندی

شانگهای

این نظام جوایز دانشگاهی در حوزه تعداد مقاالت منتشرشده در مجالت نیچر و ساینس 
فیزیک و ریاضی و همچنین تعداد 
مقاالت منتشرشده را مورد ارزیابی 

قرار می دهد.

تعداد برندگان جایزه نوبل 

جایزه فیلدز در حوزه ریاضیات

وبومتریک

حجم اطالعات موجود بر روی وب

این نظــام صرفاً حوزه ای بســیار 
محــدود؛ در خصــوص وب هــای 

دانشگاهی را می سنجد.

قابلیت دسترسی و نسبت اطالعات منتشرشده در وب به میزان 
لینک های برگشتی خارجی 

شاخص های اندازه صفحات وب 

قابلیت مشاهده از سوی دیگران 

فایل های قابل دسترسی 

میزان ارجاعات

1. Moed
2. Fowles
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نظام 
مالحظاتشاخص هارتبه بندی

عملکرد 
مقاالت علمی

مقاالت 11 سال اخیر 

این نظام بحش محدودی از حوزه 
پژوهــش تحت عنــوان مقاالت و 
کتب دانشگاهی مورد سنجش قرار 

می دهد.

مقاالت کنونی 

ارجاعات به کتب و مقاالت در 11 سال اخیر 

ارجاعات به کتب و مقاالت در حال حاضر 

H شاخص

میزان مورد مرجع قرار گرفتن مقاالت 

مقاالت چاپ شده در مجالت با ضریب تأثیرگذاری باال 

دانشگاه های 
جهان اسالم

پژوهشی
این نظام نسبت به سایر نظام های 
رتبه بندی کامل تر و جامع تر است. 
ولی در ســطح کشور های اسالمی 
اســتفاده شــده اســت. برخی از 
شاخص های آن در مدل رتبه بندی 
گروه های آموزشی دانشگاه ها مورد 

استفاده بوده است.

آموزشی

وجهه بین المللی

اجتماعی

اقتصادی

تسهیالت و امکانات

تایمز

تدریس )نشانگر فضای یادگیری(

این نظام چند شاخص در حوزه های 
درونداد، فرایند، برونداد و پژوهش 
دانشــگاهی را مــورد ارزیابی قرار 

می دهد.

استناد ها )نشانگر اثربخشی تحقیقات علمی(

پژوهش )حجم، درآمد و اعتبار(

درآمد صنعتی و نوآوری

نگاه جهانی )اعضای هیئت علمی و دانشجویان خارجی(

QS

 Thomson نرخ استناددهی هر عضو هیئت علمی به پایگاه های
Scopus و Scientific

دو  به صورت محــدود  نظــام  این 
شــاخص حوزه پژوهشــی و ســه 
شاخص حوزه آموزشی را می سنجد.

نسبت تعداد دانشجویان به اساتید

تعداد دانشجویان خارجی ثبت نام شده

تعداد پژوهشگران و اساتید خارجی استخدام شده

دانشگاه علم 
و صنعت 

ایران

توسعه تحصیالت تکمیلی
این نظام بیشتر در حوزه تحصیالت 
تکمیلــی، اعضــای هیئت علمی و 
درآمد دانشگاه ورود پیدا کرده است.

ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی

توسعه تحقیقات

درآمدزایی صورت گرفته

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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نظام 
مالحظاتشاخص هارتبه بندی

دانشگاه های 
علوم پزشکی 

ایران

سطح ورودی دانشجویان

ایــن نظــام 4 شــاخص در بخش 
درونــداد و 1 در بخــش فرایند و 
2 شــاخص در بخش برونداد مورد 

استفاده قرار می دهد.

اعضای هیئت علمی

امکانات و تجهیزات

مدیریت

سیستم حمایت و مشاوره

برونداد دانشجویان

برونداد اعضای هیئت علمی

دانشگاه علم 
و صنعت 

ایران

توسعه تحصیالت تکمیلی
این نظام بیشتر در حوزه تحصیالت 
تکمیلــی، اعضــای هیئت علمی و 
درآمد دانشگاه ورود پیدا کرده است.

ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی

توسعه تحقیقات

درآمدزایی صورت گرفته

سطح بندی 
مؤسسات 

آموزش عالی 
غیردولتی 
غیرانتفاعی

آموزشی

این نظام نیز همانند نظام رتبه بندی 
دانشگاه های جهان اسالم نسبت به 
سایر نظام های رتبه بندی کامل تر و 
جامع تر است، ولی در یک زیرنظام 
آموزش عالی کشــور و در ســطح 
مؤسسه مورد استفاده قرار می گیرد.

فضای کالبدی

امکانات و تجهیزات

دانشجویی ـ فرهنگی

مدیریت، تشکیالت، بودجه و نیروی انسانی

ارکان مؤسسه

پژوهشی

سؤاالت پژوهش
ـ اصلی ترین مؤلفه ها، مالک ها و نشانگر های رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالی دولتی کشور کدام اند؟ 
ـ اهمیت و تأثیر هریک از مؤلفه های اصلی و مالک ها در رتبه بندی گروه های آموزشی 

به چه میزان است؟
ـ مدل رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی کشور 

چیست؟
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روش پژوهش
با توجه به اینکه هدف کالن و نهایی این تحقیق طراحی و تدوین مدل رتبه بندی مبتنی 
بر گروه های آموزشــی دانشگاه های دولتی کشور اســت، بنابراین پژوهش مذکور از نوع 
پژوهش توســعه ای و کاربردی خواهد بود. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر 
شــناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های 
بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیاء و الگو ها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای 

سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند. )سرمد، 1377(
رویکرد این پژوهش از نوع آمیخته است که بخش کیفی آن از نوع اکتشافی است و 
طی آن از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه نیمه ساختاریافته 
بــا خبرگان، متخصصان، مدیران نظام آموزش عالی و اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، ضمن شناسایی مؤلفه های اصلی و مالک های رتبه بندی گروه های 
آموزشــی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور، نسبت به طراحی مدل مفهومی 
رتبه بندی اقدام شده است. ارزیابی مدل رتبه بندی طراحی شده از طریق بازبینی توسط 
مشــارکت کنندگان1 در مصاحبه و مرور توسط خبرگان غیر شرکت کننده2 انجام گردید. 
برای اعتباریابی نهایی مدل مفهومی رتبه بندی گروه های آموزشــی پنلی به صورت بحث 

کانونی متمرکز تشکیل شده است.
پس از اســتخراج مؤلفه ها و متغیر های مربوط به رتبه بندی و طراحی مدل مفهومی، 
در بخش کمی پژوهش میزان اهمیت هریک از عوامل و مالک ها در رتبه بندی گروه های 
آموزشی با روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP( محاسبه و مدلی نهایی برای تعیین رتبه 

هر یک از گروه های آموزشی ارائه شده است. 
یکی از مهم ترین مزایای داشــتن رویکرد اکتشــافی در پژوهش های کیفی استفاده 
از ســؤاالت باز پاســخ و یا نیمه ســاختاریافته در هنگام جمع آوری داده ها اســت که به 
مشــارکت کنندگان اجازه می دهد به جای اینکه مجبور باشــند از بین پاسخ های از قبل 
تدوین شــده یکی را انتخاب نمایند؛ پاسخ سؤاالت را با ادبیات و کلمات خاص خودشان 
بگویند و همچنین پاسخ هایی را به سؤاالت بدهند که مورد انتظار پژوهشگر نبوده است.

1. Member Checking
2. External Audits

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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مراحل اجرای تحقیق به شرح ذیل می باشد: 
گام اول: در ایــن مرحلــه با اســتفاده از مطالعات کتابخانــه ای مهم ترین مؤلفه ها و 

شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها در سطح ملی و جهانی شناسایی و استخراج  گردید.
گام دوم: در این مرحله، با استفاده از روش مصاحبه با خبرگان و متخصصان آموزش 
عالی مهم ترین مؤلفه ها و شــاخص های رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه ها در سطح 

ملی شناسایی و استخراج  گردید.
گام سوم: در این مرحله، نتایج مطالعات کتابخانه ای و دیدگاه خبرگان آموزش عالی، 
مورد پاالیش قرار گرفت و عوامل سازنده مدل بومی رتبه بندی گروه های آموزشی شناسایی 
شده و سپس به روش گروه کانونی اعتباریابی مدل مفهومی و مؤلفه های و مالک ها احصا 

شده صورت گرفت.
گام چهارم: در این مرحله با اســتفاده از پرسشــنامه طراحی شده میزان اهمیت هر 
یک از عناصر، مؤلفه ها و مالک های حاصل با روش تحلیل سلسله مراتبی محاسبه و مدل 

عملیاتی رتبه بندی گروه های آموزشی ارائه شد. 
در مجموع مراحل اجرایی بخش کیفی این پژوهش را می توان به صورت شــکل زیر 

به تصویر کشید: 

رویکرد پژوهش کیفی

بررسی پیشینه 
پژوهش و طراحی 

پرسش های 
پژوهش

مصاحبه و 
جمع آوری 

داده های کیفی
تحلیل داده های 

کیفی
طراحی مدل 
مفهومی و 
رتبه بندی

شکل 1: مراحل اجرای بخش کیفی پژوهش

جامعه آماری1، روش نمونه گیری و حجم نمونه
در بخش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، تمامی قوانین و مقررات و اسناد باالدستی مرتبط 
با توسعه آموزش عالی در کشور، پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در زمینه رتبه بندی در 
آموزش عالی و ســایر منابع مرتبط مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفته است. شایان 

1 Population
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ذکر اســت فرایند مطالعه اســناد و قوانین و پژوهش های مرتبط با رتبه بندی در آموزش 
عالی و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته از متخصصان و صاحب نظران آموزش عالی، تا 
جایی ادامه می یابد که کلیه مؤلفه های مؤثر بر رتبه بندی دانشگاه ها و نیز قواعد و روابط 

حاکم بر آن به طور کامل احصاء شده و اشباع نظری حاصل شود.
جامعه آماری افراد متخصص و صاحب نظر در آموزش عالی )افرادی که در زمینه آموزش 
عالی به ویژه مسائل مربوط به رتبه بندی در آموزش عالی دارای سوابق علمی، پژوهشی و 
یا اجرایی هســتند( و مسئوالن و متولیان آموزش عالی )افرادی که در پست های اجرایی 
ســازمانی در سطح ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فّناوری مانند مدیر کل و باالتر و در 
ســطح دانشگاهی مانند رئیس، معاونان آموزشــی و پژوهشی که در حال حاضر مشغول 
انجام وظیفه اند( را شــامل می شــود. تعداد 14 نفر از اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و 
مؤسســه های آموزش عالی انتخاب شدند که از گروه های مختلف آموزشی بودند و عالوه 
بر داشتن تجربه، سوابق علمی و پژوهشی در حیطه آموزش عالی، در پست های مختلف 
مدیریتــی نیز در نظام آموزش عالی فعالیت داشــته و دارند. همچنین 11 نفر دیگر نیز 
به منظــور اعتباریابی مدل مفهومی حاصل از بخش اول از طریق برگزاری جلســه گروه 

کانونی1 مورد مصاحبه قرار گرفتند. 

)AHP( تعیین ضریب اهمیت عامل ها، مالک ها و نشانگر ها به روش تحلیل سلسله مراتبی
فرآینــد تحلیل سلســله مراتبی یکــی از روش های تعیین ضریب اهمیــت و اولویت در 
فرآیند تصمیم گیری است. این رهیافت برگرفته از نظریه گراف بوده و نخستین بار توسط 
توماس ال ســاعتی استاد دانشگاه پترزبورگ در سال 1980 مطرح شده است. این روش 
ابتدا به صورت گسترده در حوزه دانشگاهی به کار گرفته شد و امروزه در سایر زمینه های 
تصمیم گیری نیز از آن استفاده می شود. این روش، شیوه ای برای تجزیه وضعیت پیچیده 
به بخش های ترکیبی آن و چیدن این بخش ها یا متغیر ها براســاس نظم سلسله مراتبی و 
نیز اختصاص ارزش های عددی برای قضاوت های عینی در مورد اهمیت هر متغیر و نهایتاً 
تحلیل قضاوت ها برای مشخص کردن متغیرهایی که دارای بیشترین تقدم یا اهمیت بوده 
و باید برای تأثیر براساس آنها اقدام شود، به کار می رود. این تکنیک براساس مقایسه های 
زوجی بنا شــده است و امکان بررسی سناریو های مختلف را در اختیار تصمیم گیران قرار 

1. Focus Group

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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می دهد. این روش به دلیل داشتن ماهیت ساده و در عین حال جامع، همواره مورد توجه 
بوده است. این روش فرآیندی است که در مورد زمینه هایی که نیاز به تصمیم گیری با چند 
معیار باشــد از آن بهره گرفته می شود و از نظر ساختاری می تواند ترکیبی از پارامتر های 
کمی و کیفی را مورد نظر قرار دهد. این شــیوه یکی از روش های وزن دهی و رتبه بندی 

است که برای حل مسئله با آن باید سه گام زیر مورد توجه قرار گیرد.
گام اول: شکستن مسئله به شکل ساختار سلسله مراتبی

گام دوم: تشکیل ماتریس های مقایسه زوجی
گام سوم: به دست آوردن وزن معیارها

در گام اول ابتدا هدف، معیارها، زیرمعیار ها و گزینه های مسئله مشخص شده و مسئله 
به شکل ساختار سلسله مراتبی خرد می شود. در راس ساختار سلسله مراتبی، هدف مسئله، 
در سطح اول معیار های اصلی وابسته به هدف و در سطح های بعدی نیز زیرمعیار ها قرار 

می گیرند.
در گام دوم جداول مقایسه های زوجی تشکیل می شود. در ساختار سلسله مراتبی برای 
هر دسته از معیار های موجود در یک سطح باید جدول های مقایسه زوجی را تشکیل دهیم. 
برای مثال اگر یک معیاری با 3 زیرمعیار داشــته باشــیم جدول مقایسه زوجی به صورت 

زیر تشکیل می شود.

A جدول 2: مقایسه زوجی زیرمعیار های معیار اصلی

A1A2A3

A11

A21

A31

خواص ماتریس مقایسه زوجی: 
ـ عناصر روی قطر اصلی 1 می باشد.

ـ برای عناصر ماتریس مقایسه زوجی رابطه aij = 1/aji برقرار است.
ـ عناصر ماتریس مقایسه زوجی همواره مثبت هستند.

ـ ماتریس مقایسه زوجی معکوس پذیر است.
در صورتی که ماتریس مقایسه زوجی سازگار باشد برای به دست آوردن وزن معیار ها 
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کافی است یک ستون دلخواه از یک ماتریس را در نظر گرفته و تک تک عناصر ستون را 
بر مجموع عناصر همان ستون تقسیم کنیم. بردار ستونی حاصل همان وزن معیار ها است. 
در صورتی که ماتریس مقایســه زوجی ناســازگار باشد برای به دست آوردن وزن معیار ها 
می توان از روش های حداقل مربعات1، روش حداقل مربعات لگاریتمی2، روش بردار ویژه3 
یا روش های تقریبی4 استفاده نمود. در روش حداقل مربعات با فرض اینکه wi وزن معیار 
iام و wj وزن معیار j ام باشند، باید به گونه ای تعیین شوند که مسئله برنامه ریزی غیرخطی

Min Z=∑n
i=1∑

n
j=1 (aij- wj- wi)

n∑ به ازای i=1,2,3,...,n حل شود. در روش حداقل مربعات لگاریتمی 
i=1wi=1 با شرط

الزم است مسئله برنامه ریزی خطی
Min Z=∑n

i=1∑
n
j=1 (1naij - 1n(wj/wi))

2

n∑ به ازای i=1,2,3,...,n حل شود.
i=1wi=1 با شرط

با حل این دستگاه ها مقادیر wi به دست خواهند آمد. به طور کلی می توان گفت که روش 
حداقل مربعات، میانگین حسابی خطا ها و روش حداقل مربعات لگاریتمی میانگین هندسی 
خطا ها را حداقل می کنند. در روش بردار ویژه برای محاسبه  ها به صورت زیر عمل می کنیم.

1. ماتریس مقایسه های زوجی A را تشکیل می دهیم.
2. دترمینان ماتریس A - λI را محاسبه کرده و آن را مساوی صفر قرار داده و مقادیر 

λ را محاسبه می کنیم. 
3. بیشترین مقدار به دست آمده برای A - λI را در رابطه w = 0 * (A - λmaxI) قرار 

داده و مقادیر wj را به دست می آوریم.
بــا توجه به اینکه روش های حداقل مربعــات، حداقل مربعات لگاریتمی و بردار ویژه، 
محاســبات ســنگینی دارند، برخی روش های تقریبی با دقت کمتر و محاســبات ساده تر 
پیشنهاد شده اند. این روش ها عبارت اند از: مجموع سطری، مجموع ستونی، میانگین حسابی 
و میانگین هندسی. در روش مجموع سطری ابتدا مجموع عناصر هر سطر محاسبه و یک 
بردار ســتونی حاصل می شود که مقادیر نرمال شده این بردار همان وزن معیار ها هستند. 

1. Least Squares Method
2. Logarithmic Least Squares Method
3. Eigenvector Method
4. Aproximation Method

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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در روش مجموع ستونی ابتدا مجموع عناصر هر ستون محاسبه و یک بردار سطری حاصل 
می شــود که مقادیر نرمال شــده این بردار همان وزن معیار ها هستند. در روش میانگین 
حســابی ابتدا هر ستون از ماتریس نرمال شده و سپس میانگین سطری عناصر بردار، وزن 
معیار ها را نتیجه می دهد. در روش میانگین هندســی نیز ابتدا میانگین هندسی هر سطر 

محاسبه شده و سپس بردار حاصل نرمال می شود تا بردار وزن معیار ها به دست آید. 
در این پژوهش با رویکرد وزن دهی سلسله مراتبی، پرسشنامه مربوط به جداول مقایسات 
زوجی طراحی گردید و در اختیار نمونه به کار رفته در مرحله مصاحبه و همچنین اعضای 

شرکت کننده در گروه کانونی قرار گرفت. 
پس از جمع آوری پرسشنامه های توزیع شده و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده 
از روش AHP ضریب اهمیت هریک از عامل ها، مالک ها و نشــانگر ها تعیین گردید که 

در جداول زیر آمده است.

جدول 3: ضریب اهمیت عامل ها در رتبه بندی گروه های آموزشی  
ضریب اهمیتمقایسه عامل های اصلی

0/27درونداد

0/32فرآیند

0/24برونداد

0/17پیامد

همان طور که از یافته های جدول 5 برمی آید، برمبنای پاسخ های آزمودنی ها )خبرگان و 
متخصصیــن آموزش عالی( و تحلیل های AHP، عامل فرآیند در بین 4 عامل مورد مطالعه 
دارای باالترین ضریب میزان اهمیت با مقدار 0/32 می باشد. پس از آن عامل درونداد با ضریب 
اهمیت 0/27 قرار داشته و در مقابل عامل پیامد با مقدار 0/17 کمترین میزان اهمیت را دارد.

یافته های پژوهش
همچنان که در ســطور فوق ذکر گردید یافته ها از چهار منبع دســت اول احصاء گردیده 
اســت. این چهار منبع عبارت اند از: اسناد، کتاب ها و اینترنت، مصاحبه ها، گروه کانونی و 

)AHP( روش تحلیل سلسله مراتبی
سؤال 1: اصلی ترین مؤلفه ها، مالک ها و نشانگر های رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه ها 
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و مؤسسات آموزش عالی دولتی کشور کدام اند؟ 
برای پاســخگویی به این سؤال، براســاس داده های گردآوری شده از طریق مصاحبه 
یک فرایند دو مرحله ای جهت استخراج عامل ها، مالک ها و نشانگر های موثر بر رتبه بندی 

گروه های آموزشی شکل گرفت.
با رویکردی که در مصاحبه های انجام یافته اتخاذ شــد، گروه آموزشــی به مثابه یک 
سیســتم در نظر گرفته شد که عناصر اصلی آن عبارت بودند از: درونداد، فرآیند، برونداد 
و پیامد. عناصر چهارگانه سیستم به عنوان عامل های اصلی رتبه بندی در نظر گرفته شد و 
برای هریک از عامل ها مالک ها تعیین و برای هریک از مالک ها نشانگر های متناظر تدوین 
گردید. تعداد مالک ها و نشانگر ها برای هریک از عامل ها در جدول 4 آورده شده است.

جدول 4: تعداد مالک ها و نشانگر های مربوط به عامل های رتبه بندی گروه های آموزشی در گام اول
)یافته های حاصل از تحلیل محتوی اسناد، بررسی پیشینه و مصاحبه های انجام شده(

تعداد نشانگر تعداد مالک عامل ها

29 4 عامل درونداد

16 3 عامل فرآیند

25 4 عامل برونداد

10 3 عامل پیامد

80 14 جمع

همان طور که یافته های جدول فوق نشان می دهد؛ از تحلیل محتوی اسناد، مطالعه و 
بررســی تئوری ها، نظریات و مدل های موجود در زمینه موضوع، بررسی سوابق و پیشینه 
تحقیــق و نیز جمع بندی مصاحبه های صورت پذیرفته با خبرگان و متخصصین آموزش 
عالی؛ ابعاد و عوامل اســتخراج شده برای رتبه بندی گروه های آموزشی در 4 عامل اصلی 

درونداد، فرآیند، برونداد و پیامد قابل مطالعه می باشد. 
در این راســتا عامل درونداد از 4 مالک تشکیل شده است: هیئت علمی با 9 نشانگر، 
پذیرفته شــدگان با 9 نشانگر، فضای کالبدی، امکانات و تجهیزات با 5 نشانگر و مدیریت 

و راهبری با 6 نشانگر.
عامل فرآیند شامل 3 مالک است: یاددهیـ  یادگیری با 6 نشانگر، به کارگیری فّناوری 

اطالعات و ارتباطات با 6 نشانگر و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با 4 نشانگر.

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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عامل برونداد شامل 4 مالک است: انتشار مقاله و کتاب با 7 نشانگر، انجام طرح های 
پژوهشــی با 4 نشانگر، ثبت اختراع، کسب جوایز و عضویت در مجامع علمی با 8 نشانگر 

و زمان تحصیل و معدل دانش آموختگان با 6 نشانگر.
و عامل پیامد مشــتمل بر 3 مالک است: ادامه تحصیل دانش آموختگان با 4 نشانگر، 
اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان با 3 نشانگر و اثرگذاری علمی و تخصصی با 3 نشانگر.

بنابراین مشاهده می شود که متغیر ها و مؤلفه های مؤثر بر رتبه بندی گروه های آموزشی 
که از اجرای مرحله اول بخش کیفی تحقیق حاصل گردیده است؛ در 4 عامل، 14 مالک  

و 80 نشانگر جمع بندی می شود. 
بر این اســاس می توان مدل مفهومی رتبه بندی گروه های آموزشی را به صورت مدل 

ارائه شده در شکل 2 به تصویر کشید.

رتبه گروه 
آموزشی فرایندپیامد

برونداد

درونداد

ـ ادامه تحصیل دانش آموختگان
ـ اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان

ـ اثرگذاری علمی و تخصصی

ـ یاددهی یادگیری
ـ به کارگیری فّناوری اطالعات و ارتباطات

ـ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ـ اعضای هیئت علمی
ـ پذیرفته شدگان

ـ فضاهای کالبدی، امکانات و تجهیزات
ـ مدیریت و راهبری

ـ انتشار مقاله و کتاب
ـ انجام طرح های پژوهشی

ـ ثبت اختراع، کسب جوایز و عضویت در مجامع علمی
ـ زمان تحصیل و معدل دانش آموختگان

شکل 2: مدل مفهومی رتبه بندی گروه های آموزشی
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اعتباریابی مدل مفهومی
اعتباریابــی مدل مفهومی حاصــل از مرحله اول از طریق روش گــروه کانونی1 مورد 
بررســی قرار گرفته اســت. بدین منظور از نظرات 11 نفر از خبرگان و صاحب نظران 
حوزه آموزش عالی اســتفاده شده اســت. پس از به بحث گذاشتن عامل ها، مالک ها و 
نشــانگر های احصاء شــده از گام اول بخش کیفی پژوهش، مدل مفهومی مورد تأیید 
قرار رگفت و اصالحات الزم در مالک ها و نشــانگر ها صورت پذیرفت که توزیع آنها در 

جدول 5 آورده شده است.

جدول 5: تعداد مالک ها و نشانگر های مربوط به عامل های رتبه بندی گروه های آموزشی حاصل از گروه کانونی

تعداد نشانگر تعداد مالک عامل ها

26 4 عامل درونداد

16 3 عامل فرآیند

26 4 عامل برونداد

10 3 عامل پیامد

78 14 جمع

همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می گردد؛ براساس نظرات و دیدگاه های 
گــروه کانونــی از بین 4 عامل، 14 مالک و 80 نشــانگری کــه از مرحله اول بخش 
کیفی تحقیق به دســت آمده بود؛ تعداد 4 عامل، 14 مالک و 78 نشانگر مورد تأیید 

گرفت.  قرار 

سؤال 2: اهمیت و تأثیر هریک از مؤلفه های اصلی و مالک ها در رتبه بندی گروه های آموزشی 

به چه میزان است؟
در جدول شــماره 6 ضرایب اهمیت مرتبط با هر یک از مالک ها و نشانگر های عامل 
درونداد که براساس پاسخ های شرکت کنندگان و تحلیل های روش AHP حاصل گردیده 

ارائه می شود.

1. Focus Group

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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جدول 6: ضریب اهمیت مالک ها و نشانگر های عامل درونداد در رتبه بندی گروه های آموزشی

مالک های 
عامل 
درونداد

ضریب نشانگر های مرتبط با هر مالک
اهمیت

0/35اعضای هیئت علمی

می
عل

ت 
هیئ

ی 
ضا

اع

0/26نسبت اعضای هیئت علمی تمام وقت به کل دانشجویان

0/23نسبت اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و باالتر به کل اعضای هیئت علمی تمام وقت

0/12نسبت اعضای هیئت علمی تمام وقت با مرتبه استادیار و باالتر به دانشجویان تحصیالت تکمیلی

0/18نسبت اعضای هیئت علمی اعم از تمام وقت، پاره وقت و... به کل دانشجویان

0/07نسبت واحد های درسی ارائه شده به اعضای هیئت علمی در هر نیمسال تحصیلی

0/14نسبت اعضای هیئت علمی تمام وقت به کل اعضای هیئت علمی )تمام وقت و پاره وقت و...(

0/18پذیرفته شدگان

ان
دگ

ه ش
رفت

ذی
پ

0/14میانه رتبه پذیرفته شدگان آزمون دوره های کارشناسی

0/15میانه رتبه پذیرفته شدگان آزمون دوره های کارشناسی ارشد

0/25میانه رتبه پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی

0/06میانه رتبه انتخاب رشته پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی 

0/06میانه رتبه انتخاب رشته پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد 

0/08میانه رتبه انتخاب رشته پذیرفته شدگان دوره های دکتری تخصصی

نســبت پذیرفته شــدگان برگزیدگان المپیاد های علمی دانش آموزی گروه به مجموع 
0/12برگزیدگان دانش آموزان المپیادی

نســبت پذیرفته شــدگان برگزیدگان المپیاد های علمی دانشــجویی گروه به مجموع 
0/10برگزیدگان دانشجویان المپیادی در دوره های کارشناسی ارشد

0/04نسبت پذیرفته شدگان دوره های تحصیالت تکمیلی در گروه به کل پذیرفته شدگان گروه

0/22فضا های کالبدی، امکانات و تجهیزات

 و 
ات

کان
 ام

ی،
بد

کال
ی 

ا ها
فض

ات
هیز

تج

0/21سرانه فضای آموزشی در اختیار گروه به ازای هر دانشجو 

0/25سرانه فضا های در اختیار اعضای هیئت علمی گروه

0/19سرانه فضا های کمک آموزشی در اختیار گروه به ازای هر دانشجو

0/20سرانه مدت زمان استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاه ها به ازای دانشجویان

0/15سرانه تعداد عناوین کتب تخصصی به ازای هر دانشجو )در اختیار گروه(
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مالک های 
عامل 
درونداد

ضریب نشانگر های مرتبط با هر مالک
اهمیت

0/25مدیریت و راهبری

ری
هب

 را
ت و

یری
مد

0/16وجود اهداف صریح و مدون در گروه

0/19وجود برنامه راهبردی تدوین شده در گروه

0/18وجود برنامه های عملیاتی تدوین شده در گروه

نســبت اعضای هیئت علمی مشــارکت کننده در تدوین برنامه ها به کل اعضای هیئت 
0/26علمی گروه

0/13وجود ساز و کار ارزیابی عملکرد مدیر گروه

0/08نرخ ارتباط با دانش آموختگان )درصد دانش آموختگان تحت پوشش ساز و کار ارتباط(

همان گونه که یافته های جدول 6 نشــان می دهــد؛ میزان اهمیت چهار مالک عامل 
درونداد بین 0/18 تا 0/35 اســت به طوری که ضریب اهمیت مالک اعضای هیئت علمی 
در این عامل، دارای باالترین میزان با مقدار 0/35 در بین 4 مالک مورد مطالعه می باشد. 
این مالک خود نیز از 6 نشــانگر تشــکیل یافته که براساس روش AHP میزان اهمیت 
هر یک از این نشــانگر ها نیز محاســبه و گزارش شده است. در این مالک؛ نشانگر نسبت 
اعضای هیئت علمی تمام وقت به کل دانشــجویان با ضریب اهمیت 0/26 دارای باالترین 

میزان اهمیت در بین نشانگر های مالک اعضای هیئت علمی است.
مالک مدیریت و راهبری در این عامل با ضریب اهمیت 0/25 در رتبه دوم اهمیت قرار 
دارد که این مالک نیز از 6 نشانگر تشکیل یافته است. در جدول 6 میزان اهمیت هر یک از 
این نشــانگر ها محاسبه و گزارش گردیده که ضرایبی بین 0/08 تا 0/26 را کسب نموده اند. 
به طوری که نشانگر نسبت اعضای هیئت علمی مشارکت کننده در تدوین برنامه ها به کل اعضای 
هیئت علمی گروه با 0/26 دارای باالترین میزان ضریب اهمیت بوده و در مقابل نشانگر نرخ 
ارتباط با دانش آموختگان )درصد دانش آموختگان تحت پوشــش ساز و کار ارتباط( با مقدار 

0/08 دارای کمترین میزان اهمیت است.
در ادامه یافته های مرتبط با عامل درونداد مشاهده می شود که مالک فضا های کالبدی، 
امکانات و تجهیزات با ضریب اهمیت 0/22 در رتبه سوم و مالک پذیرفته شدگان با ضریب 
اهمیت 0/18 در رتبه آخر این عامل قرار دارد. این مالک خود از 9 نشانگر تشکیل یافته 

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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که هر یک از این نشــانگر ها مقدار ضریبی بین 0/04 تا 0/25 را کسب نموده اند. در این 
مالک نشانگر میانه رتبه پذیرفته شدگان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی 
با مقدار 0/25 دارای باالترین میزان اهمیت و نشــانگر نســبت پذیرفته شدگان دوره های 
تحصیالت تکمیلی در گروه به کل پذیرفته شــدگان گروه با ضریب 0/04 دارای کمترین 

میزان اهمیت است.

جدول 7: ضریب اهمیت مالک ها و نشانگر های عامل فرآیند در رتبه بندی گروه های آموزشی

مالک های 
عامل 
فرآیند

ضریب نشانگر های مرتبط با هر مالک
اهمیت

0/66یاددهی ـ یادگیری

ری
گی

اد
ـ ی

ی 
ده

اد
ی

0/28میزان استفاده اعضای هیئت علمی از انواع روش های تدریس 

0/22میزان رضایت مندی دانشجویان از شیوه های تدریس

میزان تعامل کنشــگران فرآیند یاددهی یادگیــری در کالس )وجود پویایی و تعامل 
0/24دوسویه( از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان

0/06نسبت کالس های برگزارشده در زمان تعیین شده به تعداد کل کالس ها 

0/10نسبت واحد های درسی ارائه شده با طرح درس مدون به کل واحد های درسی ارائه شده

0/10سرانه زمان اختصاص یافته برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان توسط اعضای هیئت علمی

0/08به کارگیری فّناوری اطالعات و ارتباطات

 و 
ت

عا
طال

ی ا
ور

فّنا
ی 

یر
رگ

ه کا
ب

ت
طا

تبا
ار

0/25میزان رضایت مندی اعضای هیئت علمی از دسترسی به ابزار کمک آموزشی

0/18میزان رضایت مندی دانشجویان از دسترسی به ابزار کمک آموزشی

میزان رضایت مندی دانشجویان از به کارگیری به موقع و به جای اعضای هیئت علمی از 
0/20ابزار کمک آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری

0/12میزان رضایت مندی دانشجویان از نحوه استفاده از ابزار کمک آموزشی 

0/18میزان رضایت مندی دانشجویان از میزان استفاده از ابزار کمک آموزشی

0/07نسبت واحد های درسی ارائه شده به صورت مجازی به کل واحد های درسی ارائه شده در گروه

0/26ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ت 
رف

ش
 پی

بی
شیا

رز
ا

لی
صی

تح

0/31میزان به کارگیری انواع روش های ارزشیابی

0/35میزان تناسب محتوی و نحوه ارزشیابی با محتوای درس ارائه شده از نظر دانشجویان

0/19میزان شفافیت مالک های ارزشیابی توسط اعضای هیئت علمی گروه

0/15میزان رضایت مندی دانشجویان از شیوه های ارزشیابی
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از یافته هــای جدول 7 چنین برمی آید که از دیدگاه پاســخگویان؛ مالک یاددهی و 
یادگیری در عامل فرآیند دارای ضریب اهمیت 0/66 اســت که در بین ســه مالک مورد 
مطالعه دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشد. در مقابل خبرگان و متخصصین پاسخگو 
معتقد بوده اند که مالک به کارگیری فّناوری اطالعات و ارتباطات فقط 0/08 اهمیت داشته 
که دارای پایین ترین ســطح اهمیت در بین مالک های مورد مطالعه می باشــد. البته هر 
یک از این مالک ها دارای نشــانگر های متفاوتی بوده و هر یک از این نشانگر ها نیز دارای 

ضرایب اهمیتی درون مالک مرتبط با خود هستند.

جدول 8: ضریب اهمیت مالک ها و نشانگر های عامل برونداد در رتبه بندی گروه های آموزشی

مالک های 
عامل 
برونداد

ضریب نشانگر های مرتبط با هر مالک
اهمیت

0/48انتشار مقاله و کتاب

ب
کتا

 و 
اله

مق
ار 

ش
انت

0/27سرانه تولید مقاالت علمی اعضای هیئت علمی گروه در نشریات علمی با نمایه معتبر

0/20نسبت اعضای هیئت علمی دارای مقاالت علمی به کل اعضای هیئت علمی

0/09سرانه ارائه مقاالت در کنفرانس های معتبر بین المللی توسط اعضای هیئت علمی

0/04سرانه ارائه مقاالت در کنفرانس های معتبر بین المللی توسط دانشجویان گروه

0/12سرانه تولید مقاالت علمی معتبر توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه

0/23سرانه انتشار کتب توسط اعضای هیئت علمی تمام وقت

0/05تعداد کتب انتشاریافته توسط دانشجویان گروه

0/33انجام طرح های پژوهشی

ی 
ها

رح 
 ط

ام
نج

ا
شی

وه
پژ

0/23سرانه طرح های پژوهشی اتمام یافته به اعضای هیئت علمی گروه

0/48سرانه ریالی جذب شده توسط اعضای هیئت علمی گروه از خارج از دانشگاه 

0/18سرانه ریالی جذب شده توسط اعضای هیئت علمی گروه از اعتبارات دانشگاه

0/11سرانه طرح های پژوهشی انجام یافته توسط دانشجویان گروه

0/12ثبت اختراع، کسب جوایز و عضویت در مجامع علمی

ب 
س

، ک
اع

تر
اخ

ت 
ثب

در 
ت 

وی
عض

 و 
یز

جوا
می

عل
ع 

جام
م

0/17تعداد ثبت اختراع توسط اعضای هیئت علمی گروه

0/13تعداد ثبت اختراع توسط دانشجویان گروه

0/20تعداد جوایز و رتبه های برتر کسب شده توسط اعضای هیئت علمی گروه

0/10تعداد جوایز کسب شده توسط دانشجویان از جشنواره های دانشجویی

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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مالک های 
عامل 
برونداد

ضریب نشانگر های مرتبط با هر مالک
اهمیت

ب 
س

، ک
اع

تر
اخ

ت 
ثب

در 
ت 

وی
عض

 و 
یز

جوا
می

عل
ع 

جام
م

0/10تعداد رتبه های برتر کسب شده )اول تا سوم( از المپیاد های ملی و بین المللی

0/15نسبت اعضای هیئت علمی عضو در انجمن های علمی به کل اعضای هیئت علمی

0/07سهم عضویت در بنیاد ملی نخبگان از مجموع اعضای بنیاد ملی نخبگان

0/08سهم دریافت بورس تحصیلی از بنیاد ملی نخبگان به کل بورس اعطاشده توسط بنیاد ملی نخبگان

0/07زمان تحصیل و معدل دانش آموختگان

ل 
عد

و م
ل 

صی
تح

ن 
زما

ان
تگ

وخ
ش آم

دان

0/18میانگین مدت زمان تحصیل دانش آموختگان مقطع تحصیلی کارشناسی

0/16میانگین مدت زمان تحصیل دانش آموختگان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد

0/26میانگین مدت زمان تحصیل دانش آموختگان مقطع تحصیلی دکتری تخصصی

0/12میانگین معدل دانشجویان مقطع کارشناسی گروه

0/13میانگین معدل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه

0/15میانگین معدل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی گروه

براساس نتایج حاصل از جدول 8 مالک های عامل برونداد ضرایب اهمیتی بین 0/07 
تا 0/48 کسب نموده اند، به طوری که مالک انتشار مقاله و کتاب با 0/48 دارای بیشترین 
ضریــب اهمیت در بیــن مالک های مورد مطالعه این عامل بوده و در مقابل، مالک زمان 
تحصیل و معــدل دانش آموختگان با ضریب اهمیت 0/07 دارای کمترین میزان اهمیت 

برای رتبه بندی گروه های آموزشی می باشد.

جدول 9: ضریب اهمیت مالک ها و نشانگر های عامل پیامد در رتبه بندی گروه های آموزشی

مالک های 
ضریب نشانگر های مرتبط با هر مالکعامل پیامد

اهمیت

0/18ادامه تحصیل دانش آموختگان

ادامه تحصیل 
دانش آموختگان

نســبت دانش آموختگان مقطع کارشناسی هر دوره که در مقطع کارشناسی ارشد 
0/18دانشگاه های سطح 1 پذیرفته شده اند

نســبت دانش آموختگان مقطع کارشناسی هر دوره که در مقطع کارشناسی ارشد 
0/16دانشگاه های سطح 2 پذیرفته شده اند

نسبت دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد هر دوره که در مقطع دکتری تخصصی 
0/43دانشگاه های سطح 1 پذیرفته شده اند

نسبت دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد هر دوره که در مقطع دکتری تخصصی 
0/22دانشگاه های سطح 2 پذیرفته شده اند
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مالک های 
ضریب نشانگر های مرتبط با هر مالکعامل پیامد

اهمیت

0/56اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان

اشتغال و 
کارآفرینی 

دانش آموختگان

0/21نسبت دانش آموختگان شاغل به کل دانش آموختگان

0/31نسبت دانش آموختگان شاغل در حوزه های مرتبط به کل دانش آموختگان شاغل

0/48نسبت دانش آموختگان کارآفرین به کل دانش آموختگان شاغل گروه

0/26اثرگذاری علمی و تخصصی

اثرگذاری 
علمی و 
تخصصی

درصد عضویت اعضای هیئت علمی گروه در شــوراها، کمیســیون ها و کمیته های 
0/43تخصصی از اعضای هیئت علمی

0/26درصد عضویت اعضای هیئت علمی گروه در سمت های اجرایی و مدیریتی

درصد عضویت دانش آموختگان گروه در شوراها، کمیسیون ها و کمیته های تخصصی 
0/31از کل دانش آموختگان

براساس نتایج حاصل از جدول 9، از دیدگاه پاسخگویان؛ مالک اشتغال و کارآفرینی 
دانش آموختگان در عامل پیامد دارای ضریب اهمیت 0/56 اســت که در بین سه مالک 
مورد مطالعه دارای بیشــترین ضریب اهمیت می باشد. در مقابل، خبرگان و متخصصین 
پاســخگو معتقد بوده اند که مالک ادامه تحصیل دانش آموختگان با ضریب اهمیت 0/18 
دارای کمترین ســطح اهمیت در بین مالک های این عامل می باشد. البته هر یک از این 
مالک ها دارای نشــانگر های متفاوتی بوده و هر یک از این نشــانگر ها نیز دارای ضرایب 

اهمیتی درون مالک مرتبط با خود هستند.

سؤال 3: مدل رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی 

کشور چیست؟
در نهایت برمبنای نتایج مســتخرج از ادبیات و مبانی نظری، تحلیل محتوای اسناد، 
مصاحبه های صورت پذیرفته، دریافت دیدگاه ها و نظرات اعضای گروه خبرگان در روش 
گروه کانونی و در نهایت بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP(؛ برای سنجش 
و رتبه بندی گروه های آموزشی در دانشگاه های دولتی از 4 عامل، 14 مالک و 78 نشانگر 
بهره گیری خواهد شد که در واقع مدل این تحقیق را تشکیل می دهد. در شکل 3، مدل 
مفهومی نهایی تحقیــق که از گام ها و مراحل مختلف بخش کیفی حاصل گردیده، ارائه 

می شود. 

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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رتبه گروه 
آموزشی

0/17
پیامد

0/32
فرایند

0/24
برونداد

0/27
درونداد

ـ ادامه تحصیل دانش آموختگان 0/18
ـ اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان 0/56

ـ اثرگذاری علمی و تخصصی 0/26

ـ یاددهی یادگیری 0/66
ـ به کارگیری فّناوری اطالعات و ارتباطات 0/08

ـ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 0/26

ـ اعضای هیئت علمی 0/35
ـ پذیرفته شدگان 0/18

ـ فضاهای کالبدی، امکانات و تجهیزات 0/22
ـ مدیریت و راهبری 0/25

ـ انتشار مقاله و کتاب 0/48
ـ انجام طرح های پژوهشی 0/33

ـ ثبت اختراع، کسب جوایز و عضویت
در مجامع علمی 0/12

ـ زمان تحصیل و معدل دانش آموختگان 0/07

AHP شکل 3: مدل استخراج شده از بخش کیفی تحقیق با اعمال ضرایب وزنی
)سنجش رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی ایران(

بحث و نتیجه گیری
امــروزه ما می توانیم یک رتبه بنــدی را برای تقریباً هر نوع فعالیت انســانی پیدا کنیم. 
می توانیم از خودمان بپرســیم که چنین رتبه بندی دانشگاهی معنی دار است؟ بی تردید 
تفاوت های بزرگی در عملکرد دانشــگاه ها وجود دارد. رتبه بندی، عملکرد دانشــگاه را در 

مقایسه با دیگران نشان می دهد. 
در سال های شکل گیری رتبه بندی، دانشگاه ها تمایل داشتند تالش خود را نقد کنند. 
در ســال های اخیر رتبه بندی طوالنی تر، پیشرفته تر، تحلیلی تر و جهانی تر شده است. با 
گذشــت زمان، روشن شد که دانشــگاه های رتبه بندی شده نه تنها برای بقا و ماندن در 
این حوزه حضور دارند، بلکه تالش دارند که در سیاست و عمل دانشگاه هم مقاوم و هم 

پرقدرت و با نفوذ باشند. )فولز و دیگران، 2016(
دانشــگاه ها به لحاظ استراتژیک موقعیتی را که توسط رتبه بندی تعیین شده اند، برای 
شــکل دادن و تعریف هویت نهادی استفاده می کنند. در حالی که اختالف نظر ها در مورد 
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داده، روش شناسی و تفسیر ها زیاد هستند، بسیاری از ناظران بر این باورند که رتبه بندی 
دانشــگاه های جهانی، دانشجویان و دانشگاهیان را با گزینه ها و فرصت های بیشتر مواجه 
می ســازد و وجود این رتبه بندی ها رقابت را در سراسر جهان افزایش داده است به طوری 
که دانش آموزان، دانشــگاه ها و سازمان های دولتی آنها را معنی دار می دانند و بنابراین بر 

نظرات، تصمیم ها و اقدامات آنها تأثیر می گذارد. )فرانکن1 و دیگران، 2017(
آنچه در نتایج نظام های رتبه بندی مشهود و قابل ذکر است انجام رتبه بندی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی به صورت عام و عدم توجه به رتبه بندی به صورت خاص با اســتفاده 
از گروه های آموزشی است. »گروه های آموزشی« به عنوان کوچک ترین بخش دانشگاهی و 
بارزترین بخش در ســاختار تشکیالتی دانشگاه ها هستند که موفقیت، پیشرفت و کارایی 
دانشــگاه ها به عملکرد آنها وابسته است و عملکرد اثربخش در سطح گروه های آموزشی 
دانشگاه ها اصلی ترین عامل بهبود کارایی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی است. همچنین 
بــا توجه به تجانس و ارتباط نزدیک تر گروه های آموزشــی به لحاظ ماموریت، رســالت، 
اهداف و... ضروری است که رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی نیز شکل بگیرد. از طریق شکل گیری صحیح و اصولی رتبه بندی براساس گروه های 
آموزشی و تجزیه و تحلیل کارکرد کوچک ترین واحد سازمانی دانشگاه، می توان گفت که 
گروه های آموزشی ضعیف دیگر نمی توانند در پشت گروه های آموزشی قوی در دانشکده 
و دانشگاه پنهان شوند و به نوعی عدالت و رقابت در سطح گروه های آموزشی، دانشکده ها 

و دانشگاه های کشور به وجود خواهد آمد.
به نظر می رسد که رتبه بندی براساس گروه آموزشی به واقعیت نیز نزدیک تر بوده و این 
امکان را به ذی نفعان، کارفرمایان، والدین و... می دهد که به صورت ملموس تر و شــفاف تر 
رتبه و وضعیت گروه آموزشی را در هر دانشگاهی مشاهده نموده و نسبت به انتخاب آن 
گروه آموزشــی اقدام نمایند. همچنین جامعیت، یکپارچگی و تنوع شاخص ها بر مبنای 

تمام مراحل طی شده در دانشگاه جزء نقاط قوت این پژوهش است.
این پژوهش بر آن بود تا ضمن شناســایی شاخص های رتبه بندی گروه های آموزشی، 
مدل رتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی کشور را براساس معیار ها و عامل های 
مختلف به صورت جامع طراحی نماید. در این پژوهش یک گروه آموزشــی به عنوان یک 
سیستم در نظر گرفته شد که دارای عناصر چهارگانه درونداد، فرآیند، برونداد و پیامد است 

1. Frenken

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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و می توان گفت تمام عناصر، بخش ها و مراحل نظام آموزش عالی در آن دیده شده است.
درونداد: این عنصر به عنوان یکی از عامل های اصلی مدل است و دارای 4 مالک اصلی، 
اعضای هیئت علمی، پذیرفته شــدگان، فضای کالبدی، امکانات و تجهیزات و مدیریت و 

راهبری است که مجموعاً براساس 26 نشانگر ارزیابی می شود.
فرآیند: عنصر دوم هر سیســتمی فرآیند اســت که عبارت است از عملی که بر روی 
درونداد ها صورت می گیرد تا تبدیل به خروجی های قابل استفاده و مطلوب باشند. بنابراین 
یکی از اساســی ترین عناصر سیستم، عنصر فرآیند است که در این مدل دارای 3 مالک 
اصلی یاددهی یادگیری، به کارگیری فّناوری اطالعات و ارتباطات و ارزشــیابی پیشرفت 

تحصیلی با 16 نشانگر مرتبط است.
برونــداد: عنصر دیگر این مدل عامل برونداد اســت که این عامل نیز دارای 4 مالک 
اصلی انتشار مقاله و کتاب، انجام طرح های پژوهشی، ثبت اختراع، کسب جوایز و عضویت 
در مجامع علمی و مالک زمان تحصیل و معدل دانش آموختگان که با 26 نشــانگر مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
پیامد: یکی دیگر از عناصر اصلی سیستم و به تبع آن مدل رتبه بندی گروه های آموزشی 
عنصر پیامد اســت. این عنصر نیز براساس 10 نشــانگر در 3 مالک اصلی ادامه تحصیل 
دانش آموختگان، اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان و اثرگذاری علمی و تخصصی مورد 

ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.
در ایــن پژوهش با نگاهی به کاســتی های موجود در نظام هــای رتبه بندی اقدام به 
تدوین مدل رتبه بندی براساس گروه های آموزشی شده است که مهم ترین دستاورد های 

آن عبارت اند از: 
ـ توجه به گروه های آموزشــی به عنوان کوچک ترین واحد آموزشی و همچنین توجه 

به رقابت در بین گروه های آموزشی دانشگاه ها
ـ شاخص ســازی به طور جامع و یکپارچه برای تمام مراحل طی شده در آموزش عالی 
شامل درونداد، فرایند، برونداد و پیامد و همچنین گسترده بودن سطح تحقیق در سطح ملی

ـ شناسایی عامل ها و شاخص های موثر بر رتبه بندی گروه های آموزشی
ـ فراهم شدن امکان شناسایی و انتخاب گروه های آموزشی با کیفیت مطلوب از طرف 

ذی نفعان، کارفرمایان، والدین و...
ـ جامعیت این تحقیق به گونه ای است که عالوه بر اینکه نتایج سایر تحقیقات را تحت 
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پوشش قرار داده و در مدل گنجانده است سایر عامل هایی که در سایر تحقیقات موجود 
نبوده را نیز در مدل نهایی تحقیق ارائه نموده است.

در نهایــت اینکه در مدل رتبه بندی ارائه شــده در این پژوهش، در مجموع 4 عامل، 
14 مالک و 78 نشــانگر موثر بر رتبه یک گروه آموزشــی شناسایی و مورد سنجش قرار 
می گیرند که در قالب مدل شــکل 3 ارائه شده است. این گستردگی عامل ها، مالک ها و 
نشــانگر ها حاکی از توجه به تمام ابعاد، حوزه ها و مراحل طی شده در نظام آموزش عالی 
می باشد و همچنین نشان دهنده این واقعیت خواهد بود که جامعیت، یکپارچگی و تنوع 

عناصر مدل ارائه شده، امکان نقص اجرایی آن را به پایین ترین حد رسانیده است.
آنچه در اهمیت مدل طراحی شــده در این مقاله قابل ذکر اســت اینکه این مدل در 
زمینه گسترده ای از مطالبات مدرن برای پاسخگویی، شفافیت، کارآیی و اقدامات اجتماعی 
طراحی شــده اســت و در آینده می تواند به عنوان پایه ای بــرای ارزیابی عملکرد افراد و 

سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی مدل رتبه بندی گروه های آموزشی ...
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