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مقدمه :دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،به عنوان نهادهای دانش محور نقش کلیدی در توسعۀ کشورها دارند و عملکرد آنها در حوزههای

واژگان کلیدی:

مختلف باید ارزیابی شود .رتبه بندی یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد ،رقابتپذیری و موفقیت دانشگاهها به شمار میآید .رتبهبندیای
مطلوب است که برگرفته از رسالتهای کلیدی نظام آموزش عالی باشد بهگونهای که با اجرای آن ،شاهد تغییر رفتار مؤسسات در مسیر
اهداف کالن باشیم .هدف از بررسی مقاله حاضر شناسایی شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی شمال شرق کشور میباشد.

رتبه بندی
شاخص
علوم پزشکی
استانداردسازی
توسعه کیفی
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی
محفوظ است.

روش کار :در این مقاله ،به شناسایی شاخصهای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی شمال شرق کشور پرداختیم که از  115گزاره 27
کد اصلی استخراج و کدها در  7محور گروهبندی شدند .برای رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی کارکردهای اصلی در نظر گرفته شده است
برای انتخاب معیارهای مناسب بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته و مهمترین مفاهیم هر معیار معرفی گردید .نوع مطالعه مقاله حاضر
مطالعه کیفی میباشد.
یافتهها :نتایج بررسی نشان میدهد که نظامهای رتبهبندی موجود جامع نبوده و عمدتاً با مشکالتی در زمینههای کیفیت ،وزن معیارها،
عدم رعایت استانداردها مواجه هستند ،نتایج نهایی پژوهش نشان میدهد تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب استانداردسازی ،عوامل
آموزش ،شاخص حاکمیتی ،پژوهش ،شاخص توسعه کیفی بوده است.
نتیجه گیری :نتایج نهایی پژوهش نشان میدهد تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب استانداردسازی ،عوامل آموزش ،شاخص
حاکمیتی ،پژوهش ،شاخص توسعه کیفی بوده است.

مقدمه
ساده سازی و شفافیت روالی پیچیده میباشد که برای دانشجویان و
سایر بخشهای ذینفع صورت میگیرد .به عبارت دیگر رتبه بندی
تالشی برای اندازه گیری کیفیت آموزش و پژوهش عالی است .نقطه
آغازین رتبه دهی در جهان مربوط به سال  1591میباشد .در این سال
مجله اخبار و گزارشات جهان اقدام به انتشار اولین رتبه بندی مؤسسات
آموزش عالی و دانشگاههای آمریکا کرد [ .]2در رابطه با رتبه بندی
دانشگاهی ،سه موضوع کلیدی مطرح است :چه کسی رتبه بندی کند؟
چرا رتبه بندی میکند؟ و مخاطبان رتبه بندی چه کسانی هستند؟
بسیاری از رتبه بندیهای دانشگاهی توسط موسسههای خصوصی و یا
توسط رسانهها مثالً ژورنالها صورت میگیرد در هر صورت انجمنهای
حرفهای و دولتها توجه بیشتری به این موضوع دارند .در پاسخ به این
پرسش که چرا رتبه بندی صورت میگیرد؟ باید گفت که هدف اصلی
آن عبارتست از دادن اطالعات به مشتری به منظور کمک به او در
انتخاب موسسه آموزش عالی .همچنین هدف مهم دیگر از رتبه بندی،
عبارتست از عمل کردن آن به عنوان استراتژی بازاریابی آموزشی و این
هدف اشاره به ارتقای کیفیت موسسههای آموزشی و ایجاد انگیزه بین

امروزه رقابت بسیار بزرگی بین دانشگاهها برای جذب دانشجو وجود
دارد .از طرف دیگر در سالهای اخیر نیز آموزش عالی به یک تجارت
جهانی تبدیل شده و بخش زیادی از درآمد برخی از کشورها نیز از
همین راه تأمین میشود .گذشته از موضوع درآمدهای حاصل از جذب
دانشجوی ،باید به این نکته توجه کرد که دانشجویان عامل بسط و
گسترش نفوذ فرهنگی کشورها هستند .موضوع رتبه بندی دانشگاهها
اهمیت زیادی دارد زیرا دانشگاهی که در جدول رتبهبندیها در صدر
باشد ،دانشجویان بیشتری را هم جذب میکند .البته باید در نظر داشت
که هم اکنون تعداد زیادی نظام رتبه بندی در دنیا وجود دارد که
هرکدام از آنها با توجه به روشهای گوناگون علم سنجی و معیارهای
گوناگون ،عملکرد دانشگاهها و موسسه آموزشی و پژوهشی را ارزیابی
میکنند .البته در هرکدام از نظامهای رتبهبندی ،برخی شاخصها،
اهمیت و ضریب تأثیر بیشتر و برخی از شاخصها ،اهمیت کمتری دارند
و به این ترتیب نتیجه رتبه بندی در این نظامها با یکدیگر متفاوت است
[ ]1پدیده رتبهبندی همراه با افزایش تقاضا برای آموزش عالی رشد و
توسعه داده شده است .در اغلب مواقع رتبه بندی به عنوان روشی برای
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آنچه از پیشینه و ادبیات تحقیق در راستای رتبه بندی دانشگاههای
علوم پزشکی میباشد تحقیقات زیادی در خصوص رتبه بندی در
دانشگاهها ارائه نشده است ،مولفههای رتبه بندی دانشگاهها دارای
شاخصهای مختلفی است ،مولفهها متشکل از شاخصهای تعداد
طرحهای خاتمه یافته کاربردی به مجموعه پروژههای خاتمه یافته
دانشگاهها ،کاربردی بودن پروژهها ،تعداد مقاالت تولیدی ،تعداد محققان
تمام وقت دانشگاه ها ،تعداد پایان نامه کاربردی به نسبت کل میزان
درآمد اختصاصی از کل درآمد دانشگاه به واسطه پروژههای کاربردی و
میزان درآمد حاصل از فعالیتهای پژوهشی به نسب کل هزینههای
دانشگاه است .ولی با این که برخی رتبه بندیها شناسایی شده و برخی
از آنها با توجه به الگوهای خارجی گرفته شده و با توجه به مطالعه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مولفههای رتبه بندی به شرح جدول 1
میباشد .با توجه به مطالب بیان شده پژوهشهای انجام شده در این
زمینه توان اشاره داشت به جندقی و همکاران ( .)1354به بررسی رتبه
بندی دانشگاهها بر اساس توانمندسازهای مدیریت دانش توسط اعضای
هیات علمی با استفاده از روش  ،AHPپرداخته نتایج نشان داد که
فرهنگ سازمانی است بیشترین تأثیر را در استفاده از مدیریت دانش
در دانشگاه دارد و بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و به توسعه
مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی برای باال بردن رتبه دانشگاهی
تاثرگذار میباشد .نورمحمدی و صفری ( )1352به بررسی شاخصهای
 5نظام رتبه بندی بینالمللی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی را
مقایسه و تجزیه و تحلیل پرداختند .آنها نظامهای رتبه بندی
شانگهای ،کیواس ،هییکت ،سایمگو ،وبومتریکس ،نیوزویک ،لیدن و
رتبهبندی دانشگاههای جهان اسالم را بررسی کردند .شاخصهای
مورداستفاده در این نظامها نشان داد که رتبهبندی ،وبومتریکس و
کیواس ،جزو نظامهای دانشجومحور و نظامهای هییکت و شانگهای و
لیدن ازجمله رتبه بندیهای پژوهش محور محسوب میشوند .قادری
شیخی آبادی و همکارانش ( )1352باتوجه به وزن شاخصهای ارزیابی
عملکرد و با تمرکز بر ابعاد آموزشی ،پژوهشی و محیطی مؤسسات
آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی استانهای غرب کشور را رتبه بندی
کردند []3؛ یافتههای این پژوهش حکایت اهمیت بعد آموزشی این
مؤسسات دارد .موسکوکین و همکاران ( )2119بررسی رتبه بندی کل
دانشگاههای پیشرو در جهان را مورد مطالعه قرار داده به جمع آوری
رتبه بندی دانشگاههای جهان پرداخته در این تحقیق بهترین
دانشگاهها با رتبههای آنها را به ثبت رسانیده است .دانشگاههای آمریکا،
دانشگاه آکسفورد ،و لندن بهترین رتبه بندی را داشتند [ .]6پیترزک
( )2119به مطالعه استفاده از کارت امتیازی متوازن ( )BSCدر محیط
آموزش عالی یک دانشگاه لهستانی پرداخته نتایج نشان میدهد در حال
حاضر ،بهبود مستمر کیفیت عملکرد سازمانی مورد نیاز است [ .]7در
این مقاله اندازه گیری عملکرد و سیستم مدیریت استراتژیک به استفاده
از  bscمیسر میباشد و در آموزش عالی این روش تاکید میشود و در
رتبه بندی دانشگاه تأثیر گذار است .کهم ( )2114در پژوهش خود به
ارزیابی انتقادی سیستمهای رتبه بندی جهانی در آموزش عالی اروپا و
بیان پارهای مشکالت سیستمهای جهانی رتبه بندی پرداخته و پسازآن
به بحث دربارة تأثیر رتبه بندی بر آموزش عالی کشورهای اروپایی،
سیستمهای ملی و بر خود مؤسسات آموزش عالی میپردازد [.]9

Downloaded from journal.nkums.ac.ir at 5:32 IRDT on Sunday July 22nd 2018

آنان دارد .موضوع سوم که در رابطه با رتبه بندی دانشگاهی مطرح
است مخاطبان رتبه بندی است .دانشجویان از بیشترین اهمیت در
بین مشتریان آموزش عالی برخوردارند .والدین ،دیگر گروه کلیدی
هستند از آن حیث که آنها هزینههای تحصیل دانشجویان را
میپردازند .سایر مشتریان آموزش عالی ،عبارتند از :دولت و
موسسههای دولتی مسئول سیاستهای آموزشی .نظامهای رتبه بندی
دانشگاهی از نظر نوع شاخصهای مورد استفاده دربرگیرنده طیفی
وسیعی از شاخصهاست که بسته به تعریف کیفیت و بر مبنای آن
تطبیق داده میشود [ .]3مسئله اصلی در رتبه بندی دانشگاههای علوم
پزشکی نداشتن اطالعات از کلیه فعالیتهای اعضای هیات علمی در
زمینههای مختلف و به روز رسانی آنها از ضروریات اولیه و بدیهی در
امر ارتقاء سیستم آموزشی و فرد هیات علمی است .با بررسی سوابق و
مرور آنها متوجه کمبود و یا عدم دسترسی به آخرین اطالعات شدیم
[ .]4مدلی که در مقاله حاضر استفاده میشود مدل نظام رتبه بندی
سازمان کنفرانس اسالمی است .در سالهای اخیر سازمان کنفرانس
اسالمی که از  97کشور اسالمی که حدود یک پنجم جمعیت دنیا را
مسلمانان تشکیل میدهند با هدف بهبود و ارتقاء جایگاه دانشگاههای
جهان اسالم ،اقدام به طراحی نظام ارزشیابی و رتبهبندی ویژهای تحت
عنوان نظام رتبهبندی دانشگاههای جهان اسالم نموده است درمیان
کشورهای اسالمی بیشترین رشد تعداد مقاله به ترتیب مربوط به کشور
ترکیه ،ایران و مصر است [ .]2در نشست سال  2119میالدی سازمان
کنفرانس اسالمی در مکه مکرمه این حقیقت مطرح شد که متاسفانه
تعداد بسیار کمی از دانشگاههای جهان اسالم در فهرست  911دانشگاه
برتر دنیا قرار دارند و بدین ترتیب این ایده شکل گرفت که کشورهای
جهان اسالم خود اقدام به طراحی و ابداع یک نظام ویژه جهت رتبه
بندی دانشگاههای جهان اسالم نمایند در همان جلسه مقرر گردید که
 21دانشگاه برتر جهان اسالم توسط بانک سازمان کنفرانس اسالمی
مورد حمایت مالی قرار گیرند تا امکان ارتقای رتبه آنها در سایر
رتبهبندیهای جهانی نیز فراهم گردد .بنابراین اگر دانشگاه شانگهای
چین را مبدع نخستین نظام مدون رتبهبندی بدانیم ،نظام رتبهبندی
دانشگاههای جهان اسالم را میتوان نظامی جوان به حساب آورد .با
وجود این ،نظام مذکور دست کم در مقام نظر تکاملیافتهتر از نظایر
غیر ایرانی خود است .زیرا شاخصهای متنوع را در رتبهبندی لحاظ
میکند وما نیزدراین پژوهش برانیم شاخصهای دیگری را درسایرمولفه
هاو ابعاد بهداشت ،درمان ،دارو وغذا وتوسعه مدیریت ومنابع انسانی را
دردل این نظام رتبه بندی جای داده وموفق به طراحی الگوی جامع
رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی گردیم [ .]9از اینرو با توجه به
مطالب بیان شده و اینکه ارتقاء رتبه دانشگاه و توسعه همکاریها ،مستلزم
داشتن برنامههای مدون میباشد دانشگاه علوم پزشکی هر منطقه باید
درصدد دستیابی به شاخصهای مدون بومی باشد اقدامی که هنوز صورت
نگرفته و باعث میشود در ارائه رتبه دانشگاهها ،دانشگاههایی که کیفیت
عملکرد باالیی دارند در ردههای آخر قرار بگیرند ،این پژوهش با ارائه
مدل رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی سعی میشود نتایج آن در
قالب ارزیابی داخلی دانشگاههای علوم پزشکی ارائه شود و در نهایت
این سؤال مطرح میشود که :شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم
پزشکی شمال شرق کشور چیست؟
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از آنجایی که پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است و نتایج آن به
صورت پیشنهادات اجرایی برای دانشگاه مورد مطالعه قابل اجرا و به
کارگیری خواهد بود ،یک تحقیق کاربردی است .در این مطالعه ،برای
کشف وشناسائی شاخصهای مؤثر بر رتبه بندی دانشگاههای علوم
پزشکی شمال شرق کشور از استراتژی یا روش نظریهپردازی دادهبنیاد
استفاده شده است .از نظر تکنیک تحلیلی نیز در بعد کیفی مطالعه
زمینه ای بوده جامعه آماری در بعد کیفی خبرگان علمی و با تجربه
(شرط ورود به تیم داشتن سابقه مدیریتی و تجربه کافی در آموزش
پزشکی و آشنایی با مختصات دانشگاههای علوم پزشکی کشور)
دانشگاههای علوم پزشکی شمال شرق کشور شامل  9نفر بجنورد 9 ،نفر
مشهد 6 ،نفر بیرجند جهت مصاحبه کیفی در سال  56-59صورت
گرفته با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اشباع نظری دادهها
( زمان اشباع که نظر و ایده جدیدی از طریق مصاحبه یا مشاهده ارائه
نگردد) حاصل گردید .ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی :ابزار فیش
و مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت شناسایی عوامل رتبهبندی
دانشگاههای علوم پزشکی نظر به ارتباط ملموس متخصصان و
کارشناسان نظری با مسئله پژوهش از آنها خواسته میشود تا در
مطالعه شرکت کنند .در مرحله کدگذاری باز ،مصاحبههای ضبط
میشود پس از پیادهسازی به صورت سطر به سطر بررسی،

یافتهها
اطالعات توصیفی ویژگیهای افراد مورد مطالعه در بخش کیفی بر
اساس دادههای جدول  2از بین  22نفر مصاحبه شونده تعداد  3نفر
معادل  1/43درصد دکتری و  4نفر معادل  1/97درصد ارشد (مؤنث) و
تعداد  5نفر معادل  1/61درصد دکتری و  6نفر ارشد معادل 1/41
درصد (مذکر) بودهاند.

جدول  :0مولفه ها و شاخص های استخراج شده از مطالعات
پژوهشگر

سال

مؤلفهها و شاخصهای استخراج شده

جندقی

1354

توانمندسازهای مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی

قادری شیخی آبادی

1352

ابعاد آموزشی ،پژوهشی و محیطی

پیترزک

2119

کیفیت عملکرد سازمانی ،سیستم مدیریت استراتژیک و نظام آموزشی

ارکیال

2114

معیارهای رتبه بندی ،آموزش ،پژوهش ،سیاست دانشگاهها ،کیفیت دانشگاهها

آرکورفول و همکاران

2114

بکارگیری اطالعات مدرن و تکنولوژیهای ارتباطی

جدول  :2ویژگی جمعیت شناختی متخصصان در مرحله پژوهش کیفی
مدرک تحصیلی

جنسیت
دکتری

کل

کارشناسی ارشد

مؤنث
فراوانی
درصد از مدرک

3

4

7

%43

%97

%111

مذکر
5

6

19

درصد از مدرک

%61

%41

%111

فراوانی

12

11

22

%94/9

%49/9

%111

فراوانی
کل
درصد از مدرک

جدول  :3آمار جعمیت شناختی مصاحبه شوندگان بخش کیفی
تعداد مصاحبه شوندگان

نام سازمان

6

دانشگاه علوم پزشگی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی

11

دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

6

61

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-010019
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مفهومپردازی ،مقوله بندی و سپس براثر مشابهت ،ارتباط مفهومی و
خصوصیات مشترک مقولهبندی میگردد .تعداد کدهای بدستآمده به
صورت گزارههای مفهومی اولیه مشخص میشود .از طریق مصاحبه
ساختاریافته با خبرگان و کسب توافق الزم ،ابعاد ،مولفهها ،و
شاخصهای نهایی برای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی شناسایی
و تعیین میشود .روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاه
مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی روایی سازه ،از دو معیار روایی همگرا
و واگرا استفاده شد .نتایج به دست آمده از بارهای عاملی گویههای هر
عامل نشان داد ،کلیه گویهها دارای بار عاملی بیش از  1/4و میانگین
واریانس استخراج شده ،باالی  1/9بودند ،لذا روایی همگرا این متغیرها
تأیید شد .عالوه بر این ،مقادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده
بیشترین مقدار را نشان میداد که بیانگر وجود روایی واگرا در بین
متغیرهای پژوهش بود .زمان مصاحبه از مهرماه  59شروع شده تا مهر
ماه سال  56اطالعات جمعآوری شده است.

شناسایی شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

منابع مالی ،شاخصهای مرکب ،عوامل اجتماعی ،تحقیقات در حوزه
سالمت آموزش ،را در بر میگیرد .و تمام شرایط بر هم تأثیر میگذارد.
در نهایت عوامل اثرگذار بر شناسایی شاخصهای رتبه بندی دانشگاه
علوم پزشگی به دست آمده است که در جدول  4میتوان مشاهده کرد:
نتایج تحلیل محتوای پاسخ مصاحبهشوندهها به سواالتی نظیر مولفههای
رتبه بندی چیست و چه عوامل درونی و بیرونی میتواند در رتبه بندی
دانشگاه علوم پزشکی تأثیر بگذارد حاکی از وجود پنج مقوله اصلی و
فرعی میباشد که کدهای باز مربوط به آن در جدول  4بیان شده است.

مقولههای فرعی

عوامل (مقوله اصلی)

مفاهیم
میزان گسترش و بزرگی

ضریب اعضا هیئت علمی تعدیل شده

استانداردسازی

مقایسه دانشگاهها با یکدیگر

ضریب اعضا هیئت علمی تعدیل شده

استانداردسازی

ضریب اعضا هیئت علمی تعدیل شده

استانداردسازی

رشته  -مقطع

عوامل آموزش

تعداد رشتهها/مقاطعی که غیر معتبر شناخته شده

رشته  -مقطع

عوامل آموزش

شفافیت و روان بودن اطالعات در وب سایت دانشگاهها

رشته  -مقطع

عوامل آموزش

اعتبار درونی نمرات امتحانی دانشجویان

رشته  -مقطع

عوامل آموزش

تعداد اعضای هیئت علمی تعدیل شده
رشته-مقطع های نوگشایی شده و رشتههای موجود

قبولی دانشجویان در مقاطع باالتر

رشته  -مقطع

عوامل آموزش

گزارش عملکرد سالیانه منطبق بر برنامه بلندمدت

برنامه اجرایی

شاخص حاکمیتی

جلسات شورای دانشگاه

برنامه اجرایی

شاخص حاکمیتی

تعداد جلسات شورای آموزشی و شوراهای معادل دانشگاه

برنامه اجرایی

شاخص حاکمیتی

تعداد جلسات رسمی معاون آموزشی دانشگاه

برنامه اجرایی

شاخص حاکمیتی

نحوه توزیع بودجه آموزشی دانشگاه

برنامه اجرایی

شاخص حاکمیتی

برنامه جذب اعضای هیئت علمی

برنامه اجرایی

شاخص حاکمیتی

ثبات مدیریتی

برنامه اجرایی

شاخص حاکمیتی

تولید علم

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

منابع مالی و انسانی تحقیقات

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

منابع فیزیکی تحقیقات

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی علوم پزشکی دارای رتبه علمی  -پژوهشی

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

تعداد مقاالت علوم پزشکی ایرانی نمایه شده در پایگاههای بین المللی معتبر

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

تعداد مجالت علمی -پژوهشی در حوزه سالمت

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

تعداد نشریات علوم پزشکی ایرانی نمایه شده در پایگاههای بین المللی معتبر

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده با موضوع سالمت

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

خدمات مشاورهای و آموزشی

پژوهش

توسعه

شاخص توسعه کیفی

توسعه

شاخص توسعه کیفی

نقطه نظرات معاونت آموزشی وزارت

توسعه

شاخص توسعه کیفی

برگزاری جشنواره مطهری و شرکت در المپیاد

توسعه

شاخص توسعه کیفی

نسبت مقاالت علوم پزشکی ایرانی نمایه شده در  ISIبه کل مقاالت ایرانی نمایه شده
در ISI

فعالیتهای کلیدی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برای ارتقا
کیفی آموزش
عملکرد و مدیریت برنامه -های آموزش مداوم
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جدول  :4نتایج تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری باز ،مفاهیم و مقوالت فرعی و اصلی در رتبه بندی دانشگاه

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-010019

بر اساس پاسخهای خبرگان و متخصصان در مرحله کیفی عالوه بر
استخراج ابعاد و مولفهها و تدوین پرسشنامه محقق ساخته ،الگوی
پارادایمی رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی نیز ترسیم میگردد .در روش
داده بنیاد ،مقولههای بدست آمده در بخش کدگذاری را در سلسله
روابطی به یک مقوله مرتبط میسازیم که به آن الگوی پارادایمی
میگویند ،و این الگوها شاخص جعمیتی ،میزانهای مرگ ومیر ،مدیریت
خدمات بهداشتی ،مشاوره وآموزشی ،بهداشت محیط ،ابتال به بیماریها،
مدیریت خدمات درمانی ،منابع فیزیکی ،توسعه مدیریت ومنابع انسانی،

آل طه و همکاران

دوره  ،01شماره  ،0بهار 0317

مجله علوم پزشکی خراسان شمالی

بحث
امروزه رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،جزئی جدایی
ناپذیر از نظام های آموزش عالی محسوب میشود زیرا تنها با پایش
هدفمند ،ساختاریافته و دقیق عملکرد آن ها می توان به ارتقاء مداوم
کیفیت دست یافت .بنابراین می توان با طراحی دقیق و همه جانبه
شاخص های عملکردی ،به رتبه بندی این مؤسسات پرداخت و با
ایجاد یک محیط رقابتی ،پیشرفت سریع و دستیابی به اهداف
آموزش عالی را تسهیل نمود .در دهههای اخیر ،مدل های متعددی
برای رتبه بندی دانشگاه ها ،توسط مؤسسات و پژوهشگران مختلف
ارائه شده که هر کدام با رویکردی خاص عمل میکنند  .با توجه به
اهمیت موضوع و ویژگیها ی حاکم بر نظام آموزش عالی کشور ،به
نظر میرسد مدل های موجود رتبه بندی در سنجش رتبه واقعی
دانشگاه های کشور چندان کارآمد نیستند .در واقع ،توجه به خروجی
رتبه بندی و تحقق اهداف نظام آموزش عالی کشور و جهت دهی
دانشگاه ها به سمت اهداف مذکور از اهمیت باالیی برخوردار است.
نتایج این پژوهش از نظر به کارگیری شاخص و رتبه بندی با برخی
از پژوهشهای انجام شده در این زمینه قابل بحث است .برای مقایسه
توان علمی پژوهش با پژوهش جندقی و همکاران ( )1354به
نورمحمدی و صفری ( )1352قادری شیخی آبادی و همکارانش
( )1352پیترزک ( ) 2119موسکوکین و همکاران ( )2119معرفی
شده می توان اشاره کرد.

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از رساله دکترای مدیریت آموزشی اینجانب با کد
 67521212562111میباشد .همچنین در پایان از تمام مدیران،
مسئولین ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و تمام
کسانی که ما را در رسیدن به تکمیل این مطالعه کمک کردند نهایت
تشکر و قدردانی را داریم.
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نتایج کاربردی و اجراییای که این پژوهش برای رتبه بندی دانشگاههای
علوم پزشکی خواهد داشت توجه به مقولههای مهم در هر یک از ابعاد هفت
گانه مورد تاکید خبرگان دانشگاهی است .از جمله مهمترین این مقولهها
میتوان به استانداردسازی ،عوامل آموزش ،شاخص حاکمیتی ،پژوهش،
شاخص توسعه کیفی اشاره نمود .پیشنهاد میگردد برای هر یک از این
مقولهها شاخصهایی کمی و قابل سنجش طراحی و در اختیار خبرگان
عالی قرار گیرد .ضمناً شاخصهای مورد نظر در نظامهای رتبه بندی
دانشگاهای علوم پزشکی هم وارد شوند .پیشنهاد میشود با توجه به
معیارهای حاصله از این پژوهش ،پژوهشهای آتی مدلی مفهومی را برای
رتبه بندی دانشگاههای ایران طراحی نمایند .کدهای بازی که به منزله
مفاهیم الزام آوار مستخرج از نظریات خبرگان هستند میتوانند مبنای
شاخص سازی آن مدل قرار گیرند .برای دسته بندی دانشگاهها و مقیاس
آنها هم میتوان اوزان متفاوتی را برای هر شاخص درنظر گرفت .همچنین
پیشنهاد میشود در هر یک از محورها ،تأثیرگذارترین مفاهیم در رتبه بندی
دانشگاهها بر اساس برنامه ریزی بر مبنای سناریو ،شناسایی و تحلیل شود.
شاید یکی از مهمترین مسائلی که میتواند رتبه بندی را به ابزاری برای
ارتقای کیفیت عملکرد دانشگاهها تبدیل نماید ،نحوه استفاده از نتایج رتبه
بندی ،و نظام پاداش (مثبت یا منفی) مبتنی بر آن است که توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اجرا میشود .طراحی مناسب این نظام و
اطالع رسانی شفاف به دانشگاههای علوم پزشکی در مورد نوع تصمیم گیری
وزارتی بر اساس نتایج رتبه بندی ،توصیه میشود.

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-010019

شاخصهای شناسایی شده همان گزارههای کالمی هستند که از پاسخ
به سؤاالت حاصل آمدند که بعد از استخراج کلیه این گزارههای کالمی،
برخی دارای اشتراک بودند که بر اساس ادبیات و مبانی نظری موجود
دسته بندی شدند و بر اساس آن مفاهیم ثانویه شکل گرفتند و در دسته
بندی دیگری مفاهیم ثانویه بر اساس ادبیات موجود ،مفاهیم محوری را
شکل دادند.
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Abstract
Introduction: Universities and higher education institutions, as knowledge-based
institutions, play a key role in the development of countries, and their performance in
different domains should be evaluated. Ranking is one of the tools for assessing
performance, competitiveness, and success of universities. It is desirable to rank, as one
of the key missions of the higher education system, so that, with its implementation,
institutions can change on the path to reach their goals.
Methods: In this study, the researchers identified the ranking indixes of the Northeast
Universities of Medical Sciences, extracted from 119 citations of 27 original codes and
categorized to seven branches. For the ranking of the medical sciences university, the
main functions were considered. This was done to select appropriate criteria based on
content analysis and the most important concepts of each criterion were introduced.
Results: The results of the survey show that the existing rating systems are not
comprehensive and mainly due to problems in the fields of quality, weight Criteria are
met by non-observance of standards.
Conclusions: The final results of the research show that the most influential codes of
each criterion were standardization, training factors, governance index, research,
qualitative development index.

