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رتبه بندی دانشگاه ها 
نباید با تخصیص 

بودجه  آنها گره 
بخورد. اگر این اتفاق 

بیفتد دیگر یک کار 
بی طرفانه  علمی 

نخواهد بود و به 
جدل های خسته کننده  

می انجامد

سیاســـتگذاران  جدی  دغدغه های  از  روزها  این  دانشـــگاه ها«  »رتبه بندی 
فرهنگی و اهالی دانشـــگاه ها است که می کوشـــند تا با نزدیک کردن خود 
به اســـتانداردهای »نظـــام رتبه بندی«، به نوعی کســـب هویت کنند. اما 
براســـتی چقدر این نـــوع از نظام ارزیابـــی می تواند بازنمایی درســـتی از 
عملکرد علمی دانشـــگاه ها به دســـت دهـــد؟ برای به دســـت آوردن این 
پاســـخ با دکتر غالمرضا ذاکرصالحی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش عالی، به گفت وگو نشســـتیم. او در زمینه مطالعات 
مربوط به آمـــوزش عالـــی دارای دیدگاه های قابل  تأملی اســـت و آثاری 
آموزش عالی«،  جامعه شناســـی  بر  درآمدی  ایرانی:  »دانشـــگاه  همچون 
»مهاجرت نخبـــگان«، »تقلب علمی: جنبه های اجتماعی و حقوقی« در 

کارنامه علمی او به چشم می خورد.
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نبض ناکوک علم
 »نظام ارزیابی دانشــگاه ها« در گفت وگو با دکتر غالمرضا ذاکرصالحی

ë  ،جناب ذاکرصالحی، رتبه بندی  دانشگاه ها
ــیاری از اهالی دانشگاه  ــ این روزها دغدغه بس
شده است تا خود را در این ارزشیابی هرچه 
باالتر بکشند. چقدر با این شیوه از ارزشیابی 

دانشگاه ها موافق هستید؟
»رتبه بندی دانشگاه ها« نظامی است که 
به ارزیابی اجمالی نظام های آموزش عالی 
به عنوان یک کل می پردازد و ابزاری مناسب 
برای مقایســـه  آنها فراهم می کنـــد. در این 
تعریف نکاتی قابل توجه اســـت؛ نخست 
آنکه، رتبه بندی، یک نوع ارزیابی اجمالی 
اســـت و ارزیابـــی تفصیلی بـــه آن معنایی 
 assessment یا evaluation نیســـت که ما از
انتظار داریم. نکته  دوم اینکه، ابزاری است 
در کنار ابزارهای دیگر، پس رتبه بندی هدف 
نیست. نکته  ســـوم این است که رویکرد آن 
مقایسه ای اســـت. یعنی ما اگر بگوییم دو 

نوع ارزیابی »مقایسه ای« و »پس خوراند یا 
فیدبک« داریم، رتبه بندی دانشگاه ها از نوع 

»روش مقایسه ای« است.
ë  ــن رتبه بندی ها چقدر وضعیت علمی ــ ای

دانشگاه ها را بازنمایی می کند؟
در این خصوص مناقشـــه وجود دارد؛ 
چـــون رتبه بنـــدی بیشـــتر به »بـــرون داد« 
توجـــه می کنـــد و ممکن اســـت لزومـــاً به 
درون داد و فراینـــد توجه نداشـــته باشـــد. 
هرچند که بـــرون داد خوب قطعـــاً زمانی 
حاصل می شود که از پیش، درون دادهای 
خوبی داشته باشـــیم. به هر حال، هر نوع 
رتبه بندی ، تقلیل گرایانه اســـت و سطحی 
از تقلیل گرایـــی در آن وجود دارد. به عنوان 
مثال شناســـنامه یا کد ملی شـــما نشـــان 
نمی دهد که شما فرد خوب یا بدی هستید، 
اما ضروری اســـت که آن را داشـــته باشید. 

رتبه بندی از جمله عرف های علمی است 
که الزم به نظر می رســـد؛ مثل اینکه شـــما 
می توانید لباس فاخر بپوشـــید می توانید 
نپوشـــید. اگر هم نپوشـــید خیلی مشـــکل 
جدی ای پیش نمی آید. به هر حال، نوعی 
»فشن شو« اســـت، اما فشن شویی که جزو 
لوازم و مقتضیـــات زندگی در جهان امروز 
علمی است به طوری که اگر از آن فرار کنید 
شک می کنند که گویا از میدان رقابت فرار 
می کنید. بر این اساس، در هر صورت شما 
باید با همه  ضعف هـــا و قوت هایتان بازی 

کنید و دیده شوید.
ë  ــرای ــ ب ــی  ــ بین الملل ــاری  ــ معی ــا  ــ آی

دارد؟  ــود  ــ وج ــگاهی  ــ دانش رتبه بندی های 
استانداردها چگونه تعیین می شود؟

بیشتر بر اساس توافق است؛ به عنوان 
مثال عرف دانشـــگاهی در سراسر جهان 

چون در بعضی از شهرستان های کوچک 
دانشـــگاه را به عنـــوان بخشـــی از عمران 
شهری می بینند؛ همان طور که شهر آنها 
پـــل دارد، ســـد دارد، میـــدان دارد و پارک 
دارد یـــک زمانی هم دانشـــگاهی در آنجا 
تأسیس شده است که جزو دارایی های آن 
شهر و ناحیه شـــده است و آنها با چنگ و 
دندان از این دانشـــگاه دفاع خواهند کرد. 
اکنون ما 2900 مؤسســـه  آموزش عالی در 
شهرســـتان های مختلف داریـــم که فقط 
ســـی یا چهل تعداد از آنهـــا را می توانیم 
علمـــی«  معتبـــر  »دانشـــگاه  به عنـــوان 
معرفی کنیم و بقیه، مؤسســـات آموزش 
عالی یا پلی تکنیک های کوچکی هســـتند 
کـــه آموزش های متنوعی را در محل ارائه 
می دهند. بنابراین توصیـــه  ما این بود که 

کار به صورت سطح بندی انجام شود.

می پذیرد کـــه »درآمد صنعتی« می تواند 
شـــاخصی از میـــزان ارتبـــاط دانشـــگاه با 
صنعـــت باشـــد یـــا تعـــداد دانشـــجویان 
بین  المللی، تعداد اســـتادان بین المللی 
که در دانشـــگاه تدریس می کننـــد و... این 
شـــاخص ها بتدریج شـــکل گرفته است. 
بنابراین، کامل و جامع نیستند و اشکاالتی 
دارند، خود مؤسساتی که کار رتبه بندی را 
انجام می دهند، هم به طور مرتب خود را 
تکمیل و اصالح می کنند و متوجه شده اند 
که بعضـــی جاهـــا ضعف  هایـــی دارند و 
بیش از حـــد کار آنها تقلیل گرایانه شـــده 

است و نیاز به اصالح دارند.
ë  ــی ــ ــه تالش های ــ ــدی ISC از جمل ــ  رتبه بن

ــرای رتبه بندی های  ــ ــران ب ــ ــت که در ای ــ اس
علمی انجام شده است. این شیوه ارزیابی 
ــه علمی ما  ــ ــرای جامع ــ ــدر می تواند ب ــ چق

راهگشا باشد؟
برای ایران »ســـطح بندی دانشـــگاه« 
را مقـــدم و ضروری تـــر بـــر »رتبه بنـــدی 
هم اکنـــون  می دانـــم.  دانشـــگاه ها« 
دانشـــگاه ها بـــه تیـــپ A، B و C تقســـیم 
شـــدند و هر تیپـــی هـــم در درون خود باز 
تقســـیماتی دارد. نکتـــه  دوم ایـــن اســـت 
که نمی شـــود یک دانشـــگاه شهرســـتانی 
تازه تأســـیس را با یک دانشـــگاه جامع با 
پیشینه  80 ســـاله مقایســـه کرد. بنابراین 
ما پیشـــنهاد کردیم که اینها به چند تیپ 
جامـــع،  دانشـــگاه های  شـــوند؛  تقســـیم 
دانشـــگاه های صنعتـــی و دانشـــگاه های 
غیرانتفاعی جداگانه رتبه بندی شوند. این 
تفکیک اکنون در شیراز انجام گرفته است. 
پلی تکنیک ها باید در ســـطح خودشـــان 
رتبه بنـــدی شـــوند؛ همیـــن رتبه بنـــدی را 
دانشـــگاه های  بـــه  می تـــوان  همچنیـــن 
دانشـــگاه های  بـــه  خصوصی/دولتـــی، 
آموزش محور/ پژوهش محور تفکیک کرد 
یا مرتباً لیست های متفاوت عرضه کرد تا 

واقع نمایی بیشتری داشته باشد.
بـــا  نبایـــد  دانشـــگاه ها  رتبه بنـــدی 
تخصیص بودجه  آنها گـــره بخورد. چون 
اگر گـــره پیدا کنـــد در حقیقت مســـأله به 
گونـــه  دیگری مطرح می شـــود، دیگر یک 
کار بی طرفانـــه  علمـــی نخواهد بـــود و به 
می انجامـــد.  خســـته کننده   جدل هـــای 
معمـــوالً در ایران رتبه بندی بســـرعت به 
یک مقوله  سیاســـی تبدیل می شـــود و با 
دعواهای روزمـــره و محلی گره می خورد. 

ë  ــگاه ها چطور می توانند رتبه  خود را ــ دانش
افزایش دهند؟

ــگاه ها برای باال بردن رتبه  واقعی  ــ  دانش
ــــوزش و پژوهش  ــد روی آم ــ ــدا بای ــ خود ابت
ــد  ــ ــد. دوم، تعه ــ ــرمایه گذاری پایدارکنن ــ س
ــوم،  ــ ــند. س ــ ــته باش ــ ــه ارتقای کیفیت داش ــ ب
ــد چابک و  ــ ــا بتوانن ــ ــــی کنند ت مقررات زدای
ــر اینکه  ــ ــه خاط ــ ــوند، چهارم، ب ــ ــده ش ــ بالن
بتوانند دانشجوی بین المللی جذب کنند 
ــــهریه های خود را کاهش دهند و پنجم،  ش
مدیریت و رهبری منسجم و هدفمند داشته 
باشند. دانشگاه هایی که این پیش شرط ها 
ــتند در رقابت های  ــ ــــت کردند توانس را رعای
ــگاه برتر باشند.  ــ بین المللی جزو100 دانش
ــتند  ــ برای آنهایی که در حال رتبه بندی هس
ــــت که از تقلیل گرایی  هم توصیه   ما این اس
ــا در ایران  ــ ــد؛ چون به هر حال م ــ پرهیز کنن
 ISC ــوان ــ ــــدی تحت عن ــام رتبه بن ــ یک نظ
ــه روز  ــ ــــم که روز ب ــه می کنی ــ ــــم و توصی داری
ــایی و  ــ ــای این رتبه بندی را شناس ــ ضعف ه
تالش کنند که این ضعف ها برطرف شود. 
ــتند که از رتبه بندی  ــ ــاتی هس ــ گاهی مؤسس
سودجویی می کنند و به دانشگاهی که رتبه  
ــــالم می کنند که چون روی  پایین آورده، اع
شاخص ها مسلط هستند، حاضرند به آنان 
ــاوره دهند. از این رو، معتقدم به جای  ــ مش
ــــیت روی رتبه بندی، تالش کنیم از  حساس
ــرای تحرک علمی  ــ ــای رتبه بندی ها ب ــ مزای
ــون آنهایی  ــ ــتفاده کنیم. چ ــ ــگاه ها اس ــ دانش
ــتند  ــ ــگاه ها هس ــ که مخالف رتبه بندی دانش
ــتند؛ یک گروه آنهایی هستند  ــ دو گروه هس
ــراس دارند  ــ ــوع ارزیابی گریز و ه ــ که از هر ن
ــوع ارزیابی نمی روند، گروه  ــ و زیر بار هیچ ن
ــا رویکرد علمی  ــ ــتند که ب ــ دیگر آنهایی هس
آسیب شناسی می کنند و نواقص آن را تذکر 

می دهند.
ë  ،اتفاقی که در پس همین رتبه بندی می افتد

این است که اقتصاد جهانی به سمت یک 
سری از دانشگاه های خاص کشیده می شود، 

که آسیب های دیگری را خواهد داشت؟
بله این می تواند آسیب باشد، همان طور 
که من گفتم نواقصی هست اما همین  هایی 
که مخالف رتبه بندی هستند می توانند یک 
نظام رتبه بندی برای دانشگاه های آسیایی 
طراحـــی کنند و همت به خـــرج دهند و به 
جای اینکه صرفاً انتقاد کنند هر ســـال رتبه  
دانشگاه های آســـیایی یا خاورمیانه ای را با 

رویکرد بومی اعالم کنند.


