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چکیده
هدف :اين پژوهش ،شاخصهای ارزيابی بهرهوری پژوهشی دانشگاههای ايران را بر اساس نظرر درديران
و دعاونان پژوهشی دانشگاههای کشور ،شناسايی و اعتبارسنجی دیکند.
روش :شناسايی شاخصهای ارزيابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها ،دستلزم کراربرد روش اسرنادی برود.
برای اعتبارسنجی شاخصها نیز روش پیمايشی بهکار گرفته شد .نمونرۀ ايرن پرژوهش شراد  60نفرر از
دديران و دعاونان پژوهشی سه نوع دانشگاه جادع ،صنعتی و علوم پزشکی بود .برای انجام دادن پرژوهش
از پرسشنادۀ دحققساخته شاد  48شاخص ارزيرابی بهررهوری پژوهشری دانشرگاههرا ،برهعنروان ابرزار
گردآوری دادهها استفاده شد.
یافتهها :بر اساس نظر دديران و دعاونان پژوهشری سره نروع دانشرگاه جرادع ،صرنعتی و علروم پزشرکی
شاخصهای دربوط به جايگاه ،اعتبار زيادی در ارزيابی بهررهوری پژوهشری دانشرگاههرا دارنرد .در برین
شاخصهای ارزيابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها ،شاخصهای دربوط به دؤلفۀ کتاب ،بیشترين اهمیرت
را نزد دعاونان و دديران پژوهشی دانشگاههای جادع دارد .سه دؤلفرۀ پژوهانره ،اختراعراو و حرر هرای
تحقیقاتی از اهمیت بااليی نزد دعاونان و دديران پژوهشی دانشرگاههرای صرنعتی ،نسربت بره دعاونران و
دديران پژوهشی دو نوع دانشگاه ديگر برخوردار است .همچنین شاخصهرای دربروط بره دؤلفرۀ دقالره،
بیشترين اعتبار و اهمیت را نزد دعاونان و دديران پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی دارد.
اصالت /ارزش :نتايج اين پژوهش ،شاخصهای ارزيابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها را از هرر دو بعرد
کمّی و کیفی شناسايی و اعتبارسنجی کرده است و تعیین دیزان اعتبار هر شراخص در ارزيرابی سره نروع
دانشگاه جادع ،علوم پزشکی و صنعتی از نتايج اين پژوهش است.
واژههای کلیدی :اعتبارسنجی ،ايران ،بهرهوری ،دانشگاهها ،شاخصهای ارزيابی.
 .1کارشناس ارشد علم احالعاو و دانششناسی دانشگاه شاهد
 .2دانشیار دانشگاه شاهد
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مقدمه

1

امروزه بر مبنای این باور که دانشگاه محل تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه است و نقشی
مهم برای توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بر عهده دارد (لطفی ،)1389 ،توجهه بهه سهنو و
ارزیابی بهرهوری دانشگاه ها نیز بی از پی مورد توجه قرار گرفته است و انتظار میرود نتایج آن
کهارایی و ارربخشهی فعالیهتههای بخه ههای

برای برنامهریزی بهمنظور بهبود بهره وری و افزای
مختلف دانشگاهها مفید واقع شود.
ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها شاید نتایج ارزندهای داشته باشد؛ چرا که بخ عمدهای
از بودجه و فعالیتهای دانشگاه ،حول محور پژوه مهیچرخهد همچنهین عهووه بهر دانشهگاههها،
بخ های دیگری نظیر دولتها ،سازمانها و مؤسسههای پژوهشی نیز برای بهینههسهازی تخصهیص
منابع به پهژوه  ،جههتدههی موهدد بهه برنامهه ههای حمایهت از پهژوه  ،توجیهه منطقهی وجهود
سازمان های پژوهشی ،تودید ساختار پژوه در حوزه های خها و افهزای تولیهداژ پژوهشهی
خود ،به ارزیابی نظامیافته نیاز دارند .در این میان ،ارزیابی دانشهگاه و مراکهز آمهوزا عهالی سهب
میشود که با بهرهگیری بیشتر از منابع (کارایی) هدفهای مطلوب تحقق یابد (ارربخشی) .دستیابی
به این هدف مهم هنگامی امکهانپذیراسهت کهه مؤلفههههای بههرهوری دانشهگاههها (عوامهل داده و
ستانده) ،در حد مطلوب و بهطور مستمر ،توزیه و تحلیل شوند و نتایج آن برای بهبود امهور ،مهورد
استفادۀ تصمیمگیرندگان قرار گیرد .بنابراین تهدوین شهاخصههای ارزیهابی آمهوزا عهالی ،نقه
اساسی در تحول و بهروز کردن نظام آموزشی دارد (محمدیمقدم.)1386 ،
میان بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بهعنوان بخ اصلی آموزا عالی و پشتیبان نظام علمهی یه
کشور و جوامعی که دانشگاهها به آنها تعلق دارند ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .جوامع برای دستیابی
به استقول ،توسعه و خودکفهایی نیازمنهد پهژوه هسهتند و بههطهور معمهول ،در ایهن زمینهه و هایف
خطیری را برای دانشگاهههای خهود تعریهف مهیکننهد .بنهابراین دانشهگاههها بهرای عمهل بهه و هایف
تعریفشده ،بهطور مداوم نیازمند ارزیابی بهره وری پژوهشی خهود هسهتند؛ چهرا کهه زمهۀ ایهن امهر،
ارزیابی مداوم کیفیت و کمّیت فعالیتهای پژوهشی اعضا و پژوهشهگران آنهاسهت .بنهابراین ،روشهن
است که فعالیتهای پژوهشی عامل اصلی پیوند دانشگاه و جامعه بهشمار میروند و افزای بهرهوری
پژوهشی شاید این دو بخ را به اهدافشان نزدی تر کند و در نتیوۀ آن ،شکوفایی همههجانبهۀ یه
کشور حاصل شود .البته نباید این نکتۀ مهم را از نظر دور داشت که نیل به کارایی اجتمهاعی ،نیازمنهد
نفوذ نتایج پژوهشی دانشگاهها و مؤسساژ پژوهشی به درون جامعه است و در واقع ،این نتایج باید در
جامعه توزیع شود تا دان کا ی عامالمنفعهای محسوب شود (کاکسیا.)2004 ،2
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با اینکه ارزیابی و رتبهبندی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها ،اطوعهاژ مفیهدی را دربهارۀ کیفیهت و
اعتبار ی برنامۀ دانشگاهی بهدست میدهد و ستاندۀ پژوهشهی بهرای ههر مؤسسهۀ پژوهشهی ،خطهوط
راهنمای مهمی برای تصمیمگیری در دانشگاهها بهمنظور اختصا منابع ،در اختیار میگذارد )چهان،
چن و چنگ ،)2005 ،3نبود شاخصهای مناس برای ارزیابی این نوع بهرهوری ،در زمینۀ دستیابی بهه
اهداف مورد نظر و شناسایی ابعاد واقعی بهرهوری یه دانشهگاه ،مهانع اصهلی محسهوب مهیشهود .از
آنوایی که مأموریت اصلی دانشگاههها ،تربیهت نیهروی انسهانی از طریهق آمهوزا و پهژوه اسهت،
شناسایی شاخصهای تعیین بههرهوری در دو بخه آمهوزا و پهژوه و تعیهین اعتبهار ههر یه از
شاخصها اهمیت زیادی دارد .همچنین با توجه به اینکهه دانشهگاه خاسهتگاه دانه و علهم محسهوب
میشود ،شناخت وضعیت بهرهوری پژوهشی دانشهگاههها ،توسهعۀ علمهی کشهور را در پهی دارد و در
تدوین برنامهریزیها و اتخاذ راهبردهای توسعه ،مهم و مؤرر واقهع مهیشهود (دبها .)1390 ،،در همهین
زمینه ،تحقیقاژ حاکی از این است که از د یل نارسهایی کیفهی فعالیهتههای پژوهشهی دانشهگاههها،
ضهعف در تخصهیص بودجههه بههه پههژوه هههای دانشههگاهی و دشههواری هزینهههکههرد در پههژوه هههای
دانشگاهی و نبود قراردادهای متناس با هزینهها و جایگاه دانشگاهها ،بها بخه ههای مختلهف جامعهه
است (پرداختچهی ،فرجهیارمکهی و حسهنزاده .)1390 ،روشهن اسهت اگهر شهاخصههای ارزیهابی
بهرهوری دانشگاهها از سمت و سوی مناسبی برخوردار باشد و دانشگاهها را بهسوی تخصیص بودجهۀ
پژوهشی مناس تر سوق دههد ،چنهین نارسهاییههایی کهاه خواههد یافهت .بنهابراین ،بههرهمنهدی از
شاخصهای مناس بهرای ارزیهابی بههرهوری پژوهشهی ،دسهتانهدرکاران و سیاسهتگذاران پژوهشهی
دانشگاهها را یاری میکند تا بهدرستی بتوانند تعیهین کننهد کهه کهدام موجودیهتهها نیازمنهد حمایهت
بیشترند و حمایت کدام موجودیت را باید کاه داد یا قطع کرد.
بنا بر همین ضرورژ ها ،سنو و ارزیهابی بههرهوری دانشهگاههها ،از ابعهاد زیهر حهاهز اهمیهت
توصیف شدهاند (دبا:)1390 ،،
 .1اندازهگیری وضعیت برای کنترل و نظارژ.
 .2تشریح وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها برای ایواد زمینۀ رقابت.
 .3استفاده در تصمیمگیریهاو برنامهریزیهای دانشگاهها برای تخصیص بهینۀ منابع.
 .4تعیین میزان پیشرفت ،پسرفت و تغییراژ بهوجودآمده در دانشگاهها.
 .5بیان مشکوژ و تنگناهای دانشگاهها و اراهۀ راهکارهایی برای تقویهت و ارتقهای بههرهوری
آنها.
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بر این اساس ،ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاه ،با استفاده از شاخصهای مؤرر فواید زیهر را
در بر خواهد داشت (دبا ،و برادران شرکاء:)1388 ،
 .1تصویر روشنی از وضعیت بهرهوری پژوهشی دانشگاه اراهه میدهد.
 .2امکان مقایسۀ وضعیت شاخصهای بهرهوری پژوهشی دانشگاه را در هر سهال بها سهال قبهل
فراهم میکند.
 .3مقایسۀ وضعیت شاخصهای بهرهوری پژوهشی هر سال دانشگاه را با دانشهگاهههای همگهن
تسهیل میکند.
 .4امکان شناسایی نقاط ضعف و قوژ فعالیتهای پژوهشی دانشگاه را فراهم خواهد کرد.
 .5شرایط زم را برای اصوح و برنامهریزیِ رشد و توسعۀ خدماژ پژوهشهی دانشهگاه فهراهم
میآورد.
 .6زمینۀ رقابت پژوهشی سالم را بین دانشگاههای کشور ایواد میکند.
با وجود این ،مساهلی از این قبیل که برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها ،باید بهه کهدام
ابعاد توجه شود و این ابعاد باید شامل چه شاخصهایی باشد تا بهرهوری دانشگاهها را در مقایسۀ بها
یکدیگر و به بهترین نحو به تصویر بکشد ،از مهمترین دغدغههای مطرح در این زمینهاند .با توجهه
به اهمیت این مساهل و نقشی که این شاخصها در تعیین مسیر بهرهوری پژوهشهی دانشهگاههها ایفها
میکنند ،در این پژوه در نظر داریم تا به آن پاسخ گوییم.

پيشينۀ پژوهش
عالم تبریز ،فرجی و سعیدی ( )1389در تحقیقی با عنوان «ارزیابی کارایی دانشکدههای دانشگاه شهید
بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی دادهها و مدل برنامهریزی آرمانی» کارایی نسبی  11دانشهکدۀ
دانشگاه شهید بهشتی را به روا تحلیل پوششی دادهها طی دورۀ تحصیلی  1386 - 1382اندازهگیری
کردند .طی این پژوه  ،دانشکدههای مورد نظر بهر اسهاس شهاخصههای مهذکور از کهارا تها ناکهارا
رتبهبندی شدهاند .یافتههای این پژوه نشان میدهد که از نظر رؤسای دانشکدهههای مزبهور ،تعهداد
مقالههای منتشرشده از بیشترین درجۀ اهمیت برخوردار است و تعهداد دانشهوویان ،کارکنهان و میهزان
ساعاژ تدریس ،کمترین میزان اهمیت را در بین شهاخصههای کهارایی دارنهد .دبها )1388( ،نیهز در
بررسی خود با عنوان «بررسی کارایی و بهرهوری بیست و چهار دانشگاه جامع دولتی ایران» کهارایی و
بهرهوری  24دانشگاه بزرگ دولتی کشور را بهمنظور ایواد رقابت برای ارتقا و بهبهود بههرهوری آنهها
بررسی کرد .در یافتههای این پژوه  24 ،دانشگاه همگن دولتی ایران به دو دستۀ دانشگاهههای کهارا
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و ناکارا تقسیم شدهاند .همچنین قضایی و همکاران ( )1388در مقالهای با عنوان «تحلیل کارایی نسهبی
موتمع علوم انسانی دانشهگاه یهزد بها کهاربرد  TOPSIS ،DEAفهازی و  »AHPپژوهشهی را بههمنظهور
سنو کارایی گروههای آموزشی موتمع علوم انسانی دانشهگاه یهزد انوهام دادهانهد .یافتههههای ایهن
پژوه نشان میدهد که آن گروههای آموزشی که تمرکز خود را بر ی بعد آموزا گذاشهتهانهد،
کارایی بیشتری نسبت به گروههایی داشتهاند که بر پژوه متمرکز بودهاند .همچنین رابت شده اسهت
که قدمت گهروههها دلیهل کهاراتر بهودن آنهها نیسهت .محمهدی مقهدم ( )1386در مقالههای بها عنهوان
«شاخصههای بههرهوری در دانشهگاه علهوم انتظهامی» شهاخصههایی را کهه در بههرهوری آموزشهی و
پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی مؤرر است ،شناسایی و تحلیل کرده اسهت .در نتهایج ایهن بررسهی35 ،
شاخص در سه بخ موزا ،با عنوان شاخصهای گزین شده برای بهرهوری در آموزا عالی ناجها،
آمده است .این سه بخ شامل  19شهاخص داده 9 ،شهاخص فراینهدی و  7شهاخص سهتانده هسهتند.
قریشی ( )1379در پایاننامۀ خود با عنوان «طراحی و تبیهین شهاخصههای بههرهوری دانشهگاه صهنعتی
اصفهان» هدف از انوام دادن پژوه خود را تبیین شهاخصههای بههرهوری در بخه ههای مختلهف
دانشگاه عنوان کرده است .در قسمت شاخصهای مربوط به بخ پژوه دانشگاه ،تعداد طرحههای
پژوهشی خارجی ،تعداد طرحهای تحقیقاتی ملی ،تعداد اختراعاژ و اکتشهافاژ ،تعهداد فرصهتههای
مطالعاتی ،تعداد مقالهها ،تعداد کتابهای تألیفی و تعداد کتابهای ترجمههشهده ،هرکهدام نسهبت بهه
تعداد اعضای هیأژ علمی دانشگاه ،شاخص ارزیابی پژوه دانشگاه معرفهی شهدهانهد .خورشهیدی ؛
مهدوی و سلمانی قهیازی (بیتها) در مقالههای بها عنهوان «عوامهل و شهاخصههای مهؤرر بهر بههرهوری
دانشگاهها و مراکز آموزا عالی» به بررسی عوامل و شاخصههای مهؤرر بهر بههرهوری دانشهگاههها و
مراکز آموزا عالی از دیدگاه متخصصان و استادان آن مراکهز پرداختههانهد .یافتههههای پهژوه 13 ،
عامل هزینه ،دان آموختگان  ،نرخ جذب ،مدیریت کیفیهت جهامع ،عملکهرد هیهأژ علمهی ،مشهاورۀ
اعضای هیأژ علمی ،فضا ،پژوه  ،مزایای هیأژ علمی ،نرخ توزیع دانشوو ،رشد حرفههای ،تناسه
دانشوو با جامعه و مشارکت دانشوویان را در بهرهوری مراکز آمهوزا عهالی مهؤرر نشهان داد .چهان؛
چن و چنگ ( )2005در مقالۀ خهود بها عنهوان «رتبههبنهدی بههرهوری پژوهشهی دانشهگاهههای آسهیا و
اقیانوسههیه در حههوزۀ حسههابداری» بهههرهوری پژوهشههی  119دانشههگاه آسههیا و اقیانوسههیه را در حههوزۀ
حسابداری و در دورۀ زمانی  1991تا  2002رتبههبنهدی کهردهانهد .بهر اسهاس نظهر نویسهندگان مقالهه،
معیارهای اصلی کارایی که در ارزیابیهای دانشگاهی استفاده میشوند ،عبارتند از:
 .1تعداد کهل انتشهاراژ ( :4)NPایهن شهاخص در سهنو بههرهوری کهاربرد دارد ،امها تهأریر
انتشاراژ را نشان نمیدهد.
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شناسهایی

 .2تعداد کل استناداژ ( :5)NCایهن شهاخص تهأریر نههایی را مهیسهنود ،امها اغله
استناداژ حقیقی ،دشوار است.
 .3استناد به هر ی از تولیداژ علمی (نسبت بین  NPو  :)NCاین شاخص امکان مقایسهۀ بهین
انتشاراژ سنین مختلف را مقدور خواهد کرد.
در یافتههای این پژوه  ،دانشگاههای مورد بررسی بر اساس بهرهوری پژوهشی و موکهای
ذکرشده ،رتبهبندی و کاراترین دانشگاهها شناسایی شدند.
بوناکورسی و داریو )2002( 6در مقالۀ خود با عنهوان «سهازماندهی علهم :تهأریر سهن ،تهراکم و
اندازه بر بهرهوری علمی» تفاوژههای بههرهوری را در مؤسسهاژ پژوهشهی شهورای پهژوه ملهی
ایتالیا )CNR( 7بررسی کردهاند .یافتههای این پژوه د یل مربوط به بهرهوری علمی متفهاوژ را
در بین مؤسساژ پژوهشی  CNRبیان میکند.
مرور پیشینه های داخل و خارج نشان میدهد که بیشتر این پهژوه هها ،در ارزیهابی بههرهوری
پژوهشی دانشگاهها ،استفاده از این شاخصها را حاهز اهمیت توصیف کردهاند :تعهداد کتهابههای
منتشرشده و تعداد کتابهای ترجمهشده ،تعداد مقالههای علمی  -پژوهشی ،تعداد مقالههای علمی
 ترویوی ،تعهداد مقالههههای اراهههشهده در همهای ههای ملهی ،تعهداد مقالههههای کنفهرانسهها وهمای ها ،تعداد طرحهای تحقیقاتی ،تعداد طرحهای پژوهشی خارجی ،تعداد طرحهای تحقیقاتی
ملی ،تعداد اختراعاژ و اکتشافاژ ،تعداد فرصتهای مطالعاتی ،تعداد کل استناداژ ،استناد بهه ههر
ی از تولیداژ علمی ،درصد انتشاراژ بینالمللی ،تعداد انتشاراژ بینالمللی ،نسبت انتشهاراژ بهه
سرانۀ دریافتی ،نسبت انتشاراژ بینالمللی به سرانۀ دریافتی ،نسبت انتشاراژ به پژوهشگران ،نسهبت
انتشاراژ بین المللی به هر پژوهشگر ،درصد بودجۀ دریافتی از بخ صنعت ،درصهد هزینهۀ نههایی
مربوط به پژوه  ،هزینۀ هر ی از انتشهاراژ ،هزینهۀ ههر یه از انتشهاراژ بهینالمللهی ،متوسهط
ضری تأریر ،سن مؤسسه (تاریخ تأسیس) و تعداد پاداا تخصیصدادهشده در هر سال.
سؤالهای پژوهش
الف) بر اساس نظر معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاههای مختلف ،اعتبار هر ی

تدوینشده برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاههای کشور چگونه است؟
ب) معتبرترین شاخصها برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها به تفکیه
(صنعتی ،علوم پزشکی و جامع) کدامند؟
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شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی بهرهوری ...

روششناسی پژوهش
شناسایی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاههها بها اسهتفاده از متهون مختلهف ،کهاربرد
روا اسنادی را ایواب میکند .همچنین دستیابی به بخ هایی دیگهری از اههداف ایهن پهژوه ،
مستلزم انوام دادن پژوهشی پیمایشی و اسهتفاده از نظرههای جامعهۀ ایهن پهژوه  ،نیازمنهد کهاربرد
پرسشنامه بهعنوان ابزار گردآوری اطوعاژ بهود .بهه ایهن منظهور پرسشهنامهای شهامل  48شهاخص
ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها توسط محقق طراحی شد .این شاخصها از بررسی کتابها و
متون مختلف موجود شناسایی و استخراج شدند که مربهوط بهه  6مؤلفهۀ تولیهد علهم شهامل :مقالهه،
کتاب ،طرح های تحقیقاتی ،اختراعاژ ،پژوهانه و جایگاه بودند و برای تعیین اعتبار هر شاخص نیز
از مقیاس لیکرژ استفاده شد .روایی پرسشنامه ها توسط جمعی از استادان علمسنوی و متخصصهان
موضوعی تأیید شده بود و برای برآورد پایایی پرسشنامه ،ضری آلفای کرونباخ آن محاسبه شد و
مقدار  0/97بهدست آمد و به اینترتی پایایی آن تأیید شد.
برای تعیین حوم نمونه ،ابتدا پرسشنامۀ شاخص های ارزیابی بهره وری پژوهشی دانشهگاههها در
اختیار  30نفر از صاح نظران قرار گرفت و بهصورژ پی آزمهون اجهرا شهد .واریهانس نمونهه 30
محاسبه شد .واریانس محاسبهشده در فرمول زیر قرار گرفت و حوم نمونهۀ مهورد مطالعهه 60 ،نفهر
برآورد شد.
N 2
 N  1 D   2

n

به اینترتی  ،حوم نمونۀ پژوه مذکور ،نمونههای  60نفهری از پژوهشهگرانی بودنهد کهه در
زمان اجرای این پژوه  ،در حوزه های مدیریت یا معاونت پژوهشی 119دانشهگاه دولتهی کشهور،
حداقل دارای  5سال سابقه و در زمان اجرای پژوه نیز عهدهدار سمتهای پژوهشی بودند.
با توجه به اینکه سه نوع دانشگاه جامع ،علوم پزشکی و صنعتی ،مورد نظر این پژوه بهود ،از
صاح نظران هر نوع دانشگاه 20 ،پرسشنامۀ تکمیلشده برای شناسایی و اعتبارسنوی شاخصههای
ارزیابی بههرهوری پژوهشهی دانشهگاههها جمهعآوری شهد .پرسشهنامههها پهس از توزیهع و تکمیهل،
جمعآوری شدند و پژوه وارد مرحلۀ توزیهه و تحلیهل دادههها شهد .پاسهخگویی بهه سهؤالههای
پژوه با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی انوام گرفت.در سطح آمار توصیفی ،فراوانی،
میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی ،آزمون های تحلیل واریهانس ،حهداقل اخهتوف
معنادار و فریدمن بهکار گرفته شد.
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یافتههای پژوهش
بررسی اعتبار هر یک از شاخصها برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاههای کشور ،بر
اساس نظر معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاههای مختلف
برای بررسی اعتبار هر ی از شاخصها  ،ابتدا فراوانی و درصد نظرهای معاونان و مدیران پژوهشی

دانشگاه های مختلف در مورد اهمیت هر شاخص ،بهدست آمد .سپس میانگین رتبهبنهدی نظرههای
معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاههای مختلف محاسبه شد و در جدول  1بهصهورژ تلفیقهی و بها
هدف تسهیل امکان مقایسۀ اعتبار شاخصها از نظر معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاههای مختلف
ذکر شده اس ت.میانگین با تر هر شاخص در ی نوع دانشگاه نسبت به انواع دانشگاهههای دیگهر،
نشان میدهد که در ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها ،شاخص مورد نظر نزد مدیران و معاونان
پژوهشی آن نوع دانشگاه ،از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مدیران و معاونهان پژوهشهی برخهوردار
است.
جدول .1مقایسۀ میانگین رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر حسب نظر مدیران و
معاونان پژوهشی دانشگاههای مختلف
میانگین رتبهبندی هر شاخص در
سه نوع دانشگاه

شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها
صنعتی

علوم پزشکی

جامع

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر داخلی

23/45

29/35

24/30

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر خارجی
تعداد کل کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه

24/90
15/28

33/50
19/98

27/33
29/28

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی پژوهشگران دانشگاه

28/50

23/70

22/65

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی پژوهشگران دانشگاه

28/55

24/43

22/95

33/03

21/23

23/88

تعداد اختراعاژ ربتشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ
بینالمللی
تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های داخلی

20/48

27/08

24

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های خارجی

21/60

27/68

25/10

25/83

12/90

17/95

26/30

17/75

20/53

نسبتِ پژوهانههای پرداختی به پژوهشگران دروندانشگاهی به کل بودجۀ پژوهشی
آن دانشگاه
نسبتِ مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری منعقدشده با مراکز بروندانشگاهیِ
داخلی به کل بودجۀ پژوهشی دانشگاه در هر سال
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ادامۀ جدول .1مقایسۀ میانگین رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر حسب نظر
مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای مختلف
میانگین رتبهبندی هر شاخص در
سه نوع دانشگاه

شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها
نسبتِ مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری منعقدشده با مراکز بروندانشگاهیِ
بینالمللی به کل بودجۀ پژوهشی دانشگاه در هر سال
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد مقالههای نمایهشدۀ
دانشگاه در نمایههای معتبر بینالمللی
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد مقالههای نمایهشدۀ
دانشگاه در نمایههای معتبر ملی
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد اختراعاژ ربتشدۀ
دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد طرحهای تحقیقاتی
دروندانشگاهی کل پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد طرحهای تحقیقاتی
بروندانشگاهی کل پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد کتابهای منتشرشدۀ
کل پژوهشگران آن دانشگاه
سهم پژوهانههای پرداختی دانشگاه از پژوهانههای پرداختی کل دانشگاههای
کشور در هر سال
نسبتِ شاخص هرا ( )h-indexدانشگاه به شاخص هرا کل دانشگاهها،
بهتفکی گروه آموزشی
جایگاه پژوهشگران دانشگاه در میان برگزیدگان علمی بروندانشگاهی ،ملی و
بینالمللی (جوایز ،مدالها و افتخاراژ)
کیفیت مولههای منتشرکنندۀ مقالههای پژوهشگران دانشگاه نسبت به سایر
مولههای همموضوع
سهم مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در نشریاژ دروندانشگاهی ،از
جمع مقالههای پژوهشگرانِ کل دانشگاههای کشور در همان گروه آموزشی
سهم کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه از جمع کتابهای منتشرشدۀ
پژوهشگرانِ کل دانشگاههای کشور در همان گروه آموزشی
نسبتِ طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی به طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهیِ
دانشگاه

صنعتی

علوم پزشکی

جامع

27/03

18/25

21/53

27/08

18/80

21/43

26/20

18/20

21/03

32/33

16/75

20/60

25/88

14/10

19/18

26/83

16/77

20/90

25/65

12/35

17/33

27/43

18/98

21/65

35/83

35/53

31/90

34/88

34/45

27/95

24/93

36/35

27/68

23/63

25/45

24

15/83

19/70

30/73

28/80

21/78

22/38
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ادامۀ جدول .1مقایسۀ میانگین رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر حسب نظر
مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای مختلف
میانگین رتبهبندی هر شاخص در
سه نوع دانشگاه

شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها
سهم طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی
پژوهشگرانِ آن دانشگاه ،بهتفکی

گروه آموزشی

سهم طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی
پژوهشگرانِ آن دانشگاه ،بهتفکی

گروه آموزشی

نسبتِ طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی و بروندانشگاهی دانشگاه به جمع
اختراعاژ ربتشدۀ آن دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی
نسبتِ مقاله به طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی و بروندانشگاهی دانشگاه
سهم تعداد مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های داخلی از کل
مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه ،بهتفکی

گروه آموزشی

سهم تعداد مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های خارجی از
گروه آموزشی

کل مقالههای منتشر شدۀ دانشگاه ،بهتفکی

صنعتی

علوم پزشکی

جامع

24/65

23/85

21/73

27/40

24/25

22/75

28/33

23

23/40

19/02

29/83

24/43

19/85

26/95

24/03

22/43

27/93

25/60

جایگاه کتابها و مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در میان منابع درسی
رسمی اعومشده توسط وزارژ علوم ،تحقیقاژ و فناوری ،وزارژ بهداشت،

16/65

25/28

27/98

درمان و آموزا پزشکی یا دانشگاههای تابعۀ آنها
نسبتِ تولیداژ علمی به سن متوسط پژوهشگران دانشگاه ،در مقایسۀ با همین
نسبت در سایر دانشگاهها ،بهتفکی

گروه آموزشی

نسبتِ مقالههای پژوهشگران دانشگاه به کل اختراعاژ ربتشدۀ دانشگاه در مراکز
اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی
نسبتِ مقاله به کتابهای منتشرشده توسط کل پژوهشگران دانشگاه
نسبت مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر داخلی ،به
مقالههای منتشرشدۀ دانشگاه در مولههای معتبر خارجی
سهم مقالههای معتبر حاصل از همکاریهای علمی بینالمللی پژوهشگران دانشگاه ،از کل
مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر بینالمللی

نسبتِ مقالههای حاصل از همکاریهای علمی ملی پژوهشگران دانشگاه ،از کل
مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر داخلی

12/48

20/45

21/68

18/68

29/90

24/53

19/85

30/70

27

22/63

28/65

25/80

24/38

33/48

27/03

23/60

29/55

26/08

23/88

30/78

27

نسبت مقالههای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط
پژوهشگران دانشگاه که در مولههای معتبر منتشر شدهاند ،به کل تولیداژ علمیِ
پژوهشگران آن دانشگاه
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شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی بهرهوری ...
ادامۀ جدول .1مقایسۀ میانگین رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر حسب نظر
مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای مختلف
میانگین رتبهبندی هر شاخص در
سه نوع دانشگاه

شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها
صنعتی

علوم پزشکی

جامع

22/63

28/45

24/70

نسبت مقالههای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط
پژوهشگران دانشگاه که در همای های ملی و بینالمللیِ منتشر شدهاند ،به کل
تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
24/95

39/98

38/88

تعداد کل استناداژ به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه

14/08

19/27

28/10

16/45

20/08

30/23

31/13

24/85

23/50

29/05

24/60

23/48

تعداد اختراعاژ استنادکننده به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه

31/55

20/75

23/53

تعداد اختراعاژ استنادکننده به اختراعاژ پژوهشگران دانشگاه

34/80

21/38

23/98

9/32

9/85

15/13

28/08

32/20

29/30

نسبت کتابهای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط
پژوهشگران دانشگاه ،به کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
سهم کتابهای پژوهشگران دانشگاه در میان منابع مربوط به سرفصلهای درسی
مصوب دو وزارتخانۀ مربوط ،از سهم کتابهای کل پژوهشگران همان گروه
آموزشی در دانشگاههای کشور در سرفصلهای درسی مصوب دو وزارتخانه
تعداد کل طرحهای تحقیقاتی ملی پژوهشگران دانشگاه
سهم طرحهای تحقیقاتی ملی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن
دانشگاه ،بهتفکی

گروه آموزشی

ارربخشی تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه در دورههای آموزشی و آزمونهای
رسمی کشور
تعداد کتابها ،مقالهها و سایر آرار برگزیدۀ پژوهشگران دانشگاه در جشنوارهها،
همای ها و برنامههای ملی و بینالمللی

جدول  1میزان اعتبار هر شاخص را در ارزیابی سه نوع دانشگاه ،بهصورژ موزا نشان میدهد.
به اینترتی جدول  1برای پاسخگویی به سؤال الف ،امکان مقایسۀ اعتبار شاخصهای تدوینشده
را نزد مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای مختلف فراهم آورده است.
معتبرترین شاخصها برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بهتفکيک نوع دانشگاه
(صنعتی ،علوم پزشکی و جامع)
برای شناسایی معتبرترین شاخصها از نظر مدیران و معاونان پژوهشی سه نوع دانشگاه ،شاخصهای
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ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر اساس میانگین رتبهبندی ،رتبهبندی شهدهانهد .بهرای تعیهین
میانگین رتبهبندی هر شاخص در سه نوع دانشگاه صنعتی ،علومپزشکی و جامع ،از آزمون فریهدمن
استفاده شد .در ادامه ،رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بهتفکیه نهوع
دانشگاه (صنعتی ،علوم پزشکی و جامع) ،در جدولههای 2تها  4بههصهورژ موهزا دیهده مهیشهود.
چنانکه نتایج جدولهای  2تا  4نشان میدهند ،میانگین رتبهبندی با تر ی شاخص در میهان سهایر
شاخصها ،نشان از اهمیت بیشتر آن شاخص نزد مدیران و معاونان پژوهشی آن نوع دانشهگاه دارد،
بهگونه ای که با نزدی شهدن بهه انتههای جهدول ،از اعتبهار آن شهاخص بهرای ارزیهابی بههرهوری
پژوهشی آن نوع دانشگاه کاسته میشود.
جدول  .2رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها طبق نظر مدیران و معاونان پژوهشی
دانشگاههای صنعتی
میانگین

شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها
نسبتِ شاخص هرا ( )h-indexدانشگاه به شاخص هرا کل دانشگاهها ،بهتفکی

رتبهبندی
گروه آموزشی

جایگاه پژوهشگران دانشگاه در میان برگزیدگان علمی بروندانشگاهی ،ملی و بینالمللی (جوایز ،مدالها و
افتخاراژ)
تعداد اختراعاژ استنادکننده به اختراعاژ پژوهشگران دانشگاه
تعداد اختراعاژ ربتشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد اختراعاژ ربتشدۀ دانشگاه در مراکز اصلی ربت
اختراعاژ بینالمللی
تعداد اختراعاژ استنادکننده به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه

34/80
33/03
32/33
31/13

گروه آموزشی

29/05

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی پژوهشگران دانشگاه

28/55

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی پژوهشگران دانشگاه

28/50

نسبتِ طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی و بروندانشگاهی دانشگاه به جمع اختراعاژ ربتشدۀ آن دانشگاه ،در
مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی
سهم طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه ،بهتفکی
گروه آموزشی
سهم طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه ،بهتفکی
گروه آموزشی
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34/88

31/55

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی ملی پژوهشگران دانشگاه
سهم طرحهای تحقیقاتی ملی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه ،بهتفکی

35/83

28/33
27/40
24/65

شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی بهرهوری ...
ادامۀ جدول  .2رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها طبق نظر مدیران و معاونان
پژوهشی دانشگاههای صنعتی
شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها

میانگین
رتبهبندی

نسبتِ طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی به طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهیِ دانشگاه

28/80

تعداد کتابها ،مقالهها و سایر آرار برگزیدۀ پژوهشگران دانشگاه در جشنوارهها ،همای ها و برنامههای ملی و
بینالمللی

28/08

سهم پژوهانههای پرداختی دانشگاه از پژوهانههای پرداختی کل دانشگاههای کشور در هر سال

27/43

نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر
بینالمللی
نسبتِ مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری منعقدشده با مراکز بروندانشگاهیِ بینالمللی به کل بودجۀ پژوهشی
دانشگاه در هر سال
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی کل پژوهشگران
آن دانشگاه
نسبتِ مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری منعقدشده با مراکز بروندانشگاهیِ داخلی به کل بودجۀ پژوهشی
دانشگاه در هر سال

27/08
27/03
26/83
26/30

نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر ملی

26/20

نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی کل پژوهشگران
آن دانشگاه

25/88

نسبتِ پژوهانههای پرداختی به پژوهشگران دروندانشگاهی به کل بودجۀ پژوهشی آن دانشگاه

25/83

نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد کتابهای منتشرشدۀ کل پژوهشگران آن دانشگاه

25/65

تعداد کل استناداژ به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه

24/95

کیفیت مولههای منتشرکنندۀ مقالههای پژوهشگران دانشگاه نسبت به سایر مولههای همموضوع

24/93

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر خارجی

24/90

سهم مقالههای معتبر حاصل از همکاریهای علمی بینالمللی پژوهشگران دانشگاه از کل مقالههای نمایهشدۀ
دانشگاه در نمایههای معتبر بینالمللی
نسبت مقالههای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه که در
مولههای معتبر منتشر شدهاند ،به کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ مقالههای حاصل از همکاریهای علمی ملی پژوهشگران دانشگاه از کل مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در
نمایههای معتبر داخلی
سهم مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در نشریاژ دروندانشگاهی از جمع مقالههای پژوهشگرانِ کل
دانشگاههای کشور در همان گروه آموزشی
تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر داخلی

24/38
23/88
23/60
23/63
23/45
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ادامۀ جدول  .2رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها طبق نظر مدیران و معاونان
پژوهشی دانشگاههای صنعتی
شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها
نسبت مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر داخلی به مقالههای منتشرشدۀ دانشگاه در
مولههای معتبر خارجی
نسبت مقالههای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه که در
همای های ملی و بینالمللیِ منتشر شدهاند ،به کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
سهم تعداد مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های خارجی از کل مقالههای منتشرشدۀ دانشگاه،
بهتفکی

گروه آموزشی

میانگین
رتبهبندی
22/63
22/63
22/43

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های خارجی

21/60

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های داخلی

20/48

نسبتِ مقاله به کتابهای منتشرشده توسط کل پژوهشگران دانشگاه
سهم تعداد مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های داخلی از کل مقالههای منتشرشدۀ
پژوهشگران دانشگاه ،بهتفکی

گروه آموزشی

19/85
19/85

نسبتِ مقاله به طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی و بروندانشگاهی دانشگاه

19/02

نسبتِ مقالههای پژوهشگران دانشگاه به کل اختراعاژ ربتشدۀ دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی

18/68

جایگاه کتابها و مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در میان منابع درسی رسمی اعومشده بهوسیلۀ وزارژ
علوم ،تحقیقاژ و فناوری؛ وزارژ بهداشت ،درمان و آموزا پزشکی یا دانشگاههای تابعۀ آنها

16/65

سهم کتابهای پژوهشگران دانشگاه در میان منابع مربوط به سرفصلهای درسی مصوب دو وزارتخانه ،از سهم
کتابهای کل پژوهشگران همان گروه آموزشی در دانشگاههای کشور در سرفصلهای درسی مصوب

16/45

وزارتخانههای مذکور
سهم کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه از جمع کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگرانِ کل دانشگاههای کشور
در همان گروه آموزشی
تعداد کل کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه
نسبت کتابهای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه ،به کل
تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ تولیداژ علمی به سن متوسط پژوهشگران دانشگاه در مقایسۀ با همین نسبت در سایر دانشگاهها ،بهتفکی
گروه آموزشی
ارربخشی تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه ،در دورههای آموزشی و آزمونهای رسمی کشور

15/83
15/28
14/08
12/48
9/32

نتایج جدول  2نشان مهیدههد کهه از نظهر مهدیران و معاونهان پژوهشهی دانشهگاهههای صهنعتی،
شاخص «نسبتِ شاخص هرا( )h-indexدانشگاه به شهاخص ههرا کهل دانشهگاههها ،بههتفکیه
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گروه آموزشی» با میانگین رتبهبندی  35/83بها ترین رتبهه و شهاخص «ارربخشهی تولیهداژ علمهی
پژوهشگران دانشگاه در دوره های آموزشی و آزمونهای رسمی کشور» با میانگین رتبهبندی 9/32
کمترین میانگین را به خود اختصا داده است.
جدول  .3رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر اساس نظر مدیران و معاونان
پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی
میانگین

شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها

رتبهبندی

تعداد کل استناداژ به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه

39/98

کیفیت مولههای منتشرکنندۀ مقالههای پژوهشگران دانشگاه ،نسبت به سایر مولههای همموضوع

36/35

نسبتِ شاخص هرا ( )h-indexدانشگاه به شاخص هرا کل دانشگاهها ،بهتفکی

گروه آموزشی

جایگاه پژوهشگران دانشگاه در میان برگزیدگان علمی بروندانشگاهی ،ملی و بینالمللی (جوایز ،مدالها و
افتخاراژ)
تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر خارجی
سهم مقالههای معتبر حاصل از همکاریهای علمی بینالمللی پژوهشگران دانشگاه ،از کل مقالههای
نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر بینالمللی
تعداد کتابها ،مقالهها و سایر آرار برگزیدۀ پژوهشگران دانشگاه در جشنوارهها ،همای ها و برنامههای ملی
و بینالمللی
نسبت مقالههای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه که
در مولههای معتبر منتشر شدهاند ،به کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ مقاله به کتابهای منتشرشده توسط کل پژوهشگران دانشگاه
نسبتِ مقالههای پژوهشگران دانشگاه به کل اختراعاژ ربتشدۀ دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ
بینالمللی
نسبتِ مقاله به طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی و بروندانشگاهی دانشگاه
نسبتِ مقالههای حاصل از همکاریهای علمی ملی پژوهشگران دانشگاه ،از کل مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه
در نمایههای معتبر داخلی
تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر داخلی
نسبت مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر داخلی ،به مقالههای منتشرشدۀ دانشگاه
در مولههای معتبر خارجی
نسبت مقالههای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه که
در همای های ملی و بینالمللیِ منتشر شدهاند ،به کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
سهم تعداد مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های خارجی ،از کل مقالههای منتشرشدۀ
دانشگاه ،بهتفکی

گروه آموزشی

35/53
34/45
33/50
33/48
32/20
30/78
30/70
29/90
29/83
29/55
29/35
28/65
28/45
27/93
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ادامۀ جدول  .3رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر اساس نظر مدیران و معاونان
پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی
میانگین

شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها

رتبهبندی

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های خارجی

27/68

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های داخلی
سهم تعداد مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های داخلی از کل مقالههای منتشرشدۀ

27/08

پژوهشگران دانشگاه ،بهتفکی

گروه آموزشی

سهم مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در نشریاژ دروندانشگاهی ،از جمع مقالههای پژوهشگرانِ
کل دانشگاههای کشور در همان گروه آموزشی
جایگاه کتابها و مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در میان منابع درسی رسمی اعومشده توسط
وزارژ علوم ،تحقیقاژ و فناوری؛ وزارژ بهداشت ،درمان و آموزا پزشکی یا دانشگاههای تابعۀ آنها
تعداد کل طرحهای تحقیقاتی ملی پژوهشگران دانشگاه
سهم طرحهای تحقیقاتی ملی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه ،بهتفکی

25/45
25/28
24/85

گروه

آموزشی
تعداد کل طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی پژوهشگران دانشگاه
سهم طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه،
بهتفکی گروه آموزشی
سهم طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه،
بهتفکی

26/95

گروه آموزشی

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی پژوهشگران دانشگاه
نسبتِ طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی و بروندانشگاهی دانشگاه به جمع اختراعاژ ربتشدۀ آن
دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی
نسبتِ طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی به طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهیِ دانشگاه

24/60
24/43
24/25
23/85
23/70
23
21/78

تعداد اختراعاژ استنادکننده به اختراعاژ پژوهشگران دانشگاه

21/38

تعداد اختراعاژ ربتشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی

21/23

تعداد اختراعاژ استنادکننده به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه

20/75

نسبتِ تولیداژ علمی به سن متوسط پژوهشگران دانشگاه ،در مقایسۀ با همین نسبت در سایر دانشگاهها،
بهتفکی گروه آموزشی
سهم کتابهای پژوهشگران دانشگاه در میان منابع مربوط به سرفصلهای درسی مصوب دو وزارتخانه ،از
سهم کتابهای کل پژوهشگران همان گروه آموزشی در دانشگاههای کشور در سرفصلهای درسی

20/45
20/08

مصوب وزارتخانههای مذکور
تعداد کل کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه
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19/98

شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی بهرهوری ...
ادامۀ جدول  .3رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر اساس نظر مدیران و معاونان
پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی
شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها
سهم کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه از جمع کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگرانِ کل دانشگاههای
کشور در همان گروه آموزشی
نسبت کتابهای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه ،به
کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
سهم پژوهانههای پرداختی دانشگاه از پژوهانههای پرداختی کل دانشگاههای کشور در هر سال
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر
بینالمللی
نسبتِ مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری منعقدشده با مراکز بروندانشگاهیِ بینالمللی ،به کل بودجۀ
پژوهشی دانشگاه در هر سال
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر
ملی
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی کل
پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد اختراعاژ ربتشدۀ دانشگاه در مراکز اصلی
ربت اختراعاژ بینالمللی
نسبتِ مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری منعقدشده با مراکز بروندانشگاهیِ داخلی به کل بودجۀ پژوهشی
دانشگاه در هر سال
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی کل
پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به پژوهشگران دروندانشگاهی به کل بودجۀ پژوهشی آن دانشگاه
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد کتابهای منتشرشدۀ کل پژوهشگران آن
دانشگاه
ارربخشی تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه در دورههای آموزشی و آزمونهای رسمی کشور

میانگین
رتبهبندی
19/70
19/27
18/98
18/80
18/25
18/20
16/77
16/75
17/75
14/10
12/90
12/35
9/85

نتایج جدول  3نشان میدهد که از نظر مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای علهوم پزشهکی،
شاخص « تعداد کل استناداژ به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه» با میانگین رتبههبنهدی 39/98
با ترین رتبه و شاخص «ارربخشی تولیداژ علمی پژوهشهگران دانشهگاه در دورهههای آموزشهی و
آزمونهای رسمی کشور» با میانگین  9/85پایینترین میانگین رتبهبندی را در بین شاخصها دارند.
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جدول  .4رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر اساس نظر مدیران و معاونان
پژوهشی دانشگاههای جامع
شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها

میانگین
رتبهبندی

تعداد کل استناداژ به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه

38/88

نسبتِ شاخص هرا ( )h-indexدانشگاه به شاخص هرا کل دانشگاهها ،بهتفکی گروه آموزشی
سهم کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه از جمع کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگرانِ کل دانشگاههای

31/90

کشور در همان گروه آموزشی

30/73

سهم کتابهای پژوهشگران دانشگاه در میان منابع مربوط به سرفصلهای درسی مصوب دو وزارتخانه ،از
سهم کتابهای کل پژوهشگران همان گروه آموزشی در دانشگاههای کشور در سرفصلهای درسی

30/23

مصوب وزارتخانههای مذکور
تعداد کتابها ،مقالهها و سایر آرار برگزیدۀ پژوهشگران دانشگاه در جشنوارهها ،همای ها و برنامههای ملی
و بینالمللی
تعداد کل کتابهای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه
نسبت کتابهای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه ،به
کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
جایگاه کتابها و مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در میان منابع درسی رسمی اعومشده توسط
وزارژ علوم ،تحقیقاژ و فناوری؛ وزارژ بهداشت ،درمان و آموزا پزشکی یا دانشگاههای تابعۀ آنها
جایگاه پژوهشگران دانشگاه در میان برگزیدگان علمی بروندانشگاهی ،ملی و بینالمللی (جوایز ،مدالها و
افتخاراژ)

29/30
29/28
28/10
27/98
27/95

کیفیت مولههای منتشرکنندۀ مقالههای پژوهشگران دانشگاه ،نسبت به سایر مولههای همموضوع

27/68

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر خارجی

27/33

سهم مقالههای معتبر حاصل از همکاریهای علمی بینالمللی پژوهشگران دانشگاه ،از کل مقالههای
نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر بینالمللی
نسبت مقالههای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه که در
مولههای معتبر منتشر شدهاند ،به کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ مقاله به کتابهای منتشرشده توسط کل پژوهشگران دانشگاه
نسبتِ مقالههای حاصل از همکاریهای علمی ملی پژوهشگران دانشگاه ،از کل مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه
در نمایههای معتبر داخلی
نسبت مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر داخلی ،به مقالههای منتشرشدۀ دانشگاه در
مولههای معتبر خارجی
سهم تعداد مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های خارجی از کل مقالههای منتشرشدۀ
دانشگاه ،بهتفکی
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گروه آموزشی

27/03
27
27
26/08
25/80
25/60

شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی بهرهوری ...
ادامۀ جدول  .4رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر اساس نظر مدیران و معاونان
پژوهشی دانشگاههای جامع
میانگین

شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها

رتبهبندی

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های خارجی

25/10

نسبت مقالههای برگرفته از پایاننامههای تحصیوژ تکمیلیِ راهنماییشده توسط پژوهشگران دانشگاه که در
همای های ملی و بینالمللیِ منتشر شدهاند ،به کل تولیداژ علمیِ پژوهشگران آن دانشگاه

24/70

نسبتِ مقالههای پژوهشگران دانشگاه به کل اختراعاژ ربتشدۀ دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ
بینالمللی

24/53

نسبتِ مقاله به طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی و بروندانشگاهی دانشگاه

24/43

تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مولههای معتبر داخلی

24/30

سهم تعداد مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های داخلی ،از کل مقالههای منتشرشدۀ
پژوهشگران دانشگاه ،بهتفکی

گروه آموزشی

سهم مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در نشریاژ دروندانشگاهی از جمع مقالههای پژوهشگرانِ
کل دانشگاههای کشور در همان گروه آموزشی
تعداد کل مقالههای منتشرشدۀ پژوهشگران دانشگاه در همای های داخلی

24/03
24
24

تعداد اختراعاژ استنادکننده به اختراعاژ پژوهشگران دانشگاه

23/98

تعداد اختراعاژ ربتشدۀ پژوهشگران دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی
تعداد اختراعاژ استنادکننده به تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه

23/88
23/53

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی ملی پژوهشگران دانشگاه

23/50

سهم طرحهای تحقیقاتی ملی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه ،بهتفکی

گروه

آموزشی
نسبتِ طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی و بروندانشگاهی دانشگاه به جمع اختراعاژ ربتشدۀ آن
دانشگاه در مراکز اصلی ربت اختراعاژ بینالمللی
تعداد کل طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی پژوهشگران دانشگاه
سهم طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه،
بهتفکی

گروه آموزشی

23/48
23/40
22/95
22/75

تعداد کل طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی پژوهشگران دانشگاه

22/65

نسبتِ طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی به طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهیِ دانشگاه
سهم طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی دانشگاه از جمع تولیداژ علمی پژوهشگرانِ آن دانشگاه،

22/38

بهتفکی

گروه آموزشی

نسبتِ تولیداژ علمی به سن متوسط پژوهشگران دانشگاه ،در مقایسۀ با همین نسبت در سایر دانشگاهها،
بهتفکی

گروه آموزشی

21/73
21/68
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ادامۀ جدول  .4رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر اساس نظر مدیران و معاونان
پژوهشی دانشگاههای جامع
شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها

میانگین
رتبهبندی

سهم پژوهانههای پرداختی دانشگاه از پژوهانههای پرداختی کل دانشگاههای کشور در هر سال

21/65

نسبتِ مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری منعقدشده با مراکز بروندانشگاهیِ بینالمللی به کل بودجۀ
پژوهشی دانشگاه در هر سال

21/53

نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر
بینالمللی
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد مقالههای نمایهشدۀ دانشگاه در نمایههای معتبر
ملی
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد طرحهای تحقیقاتی بروندانشگاهی کل
پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد اختراعاژ ربتشدۀ دانشگاه در مراکز اصلی
ربت اختراعاژ بینالمللی
نسبتِ مبلغ قراردادهای پژوهشی و فناوری منعقدشده با مراکز بروندانشگاهیِ داخلی به کل بودجۀ پژوهشی
دانشگاه در هر سال
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد طرحهای تحقیقاتی دروندانشگاهی کل
پژوهشگران آن دانشگاه
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به پژوهشگران دروندانشگاهی به کل بودجۀ پژوهشی آن دانشگاه
نسبتِ پژوهانههای پرداختی به هر پژوهشگر (سرانه) به تعداد کتابهای منتشرشدۀ کل پژوهشگران آن
دانشگاه
ارربخشی تولیداژ علمی پژوهشگران دانشگاه در دورههای آموزشی و آزمونهای رسمی کشور

21/43
21/03
20/90
20/60
20/53
19/18
17/95
17/33
15/13

نتایج جدول  4نشان میدهد که از نظر مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای جامع ،شهاخص
« تعداد کل استناداژ بهه تولیهداژ علمهی پژوهشهگران دانشهگاه» بها میهانگین رتبههبنهدی  38/88در
با ترین رتبه و شاخص «ارربخشی تولیداژ علمی پژوهشهگران دانشهگاه در دورهههای آموزشهی و
آزمونهای رسمی کشور» با میانگین  15/13پایینتر از سایر شاخصها قرار دارند.
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بحث و نتيجهگيری
ارزیابی بهره وری پژوهشی دانشگاهها شاید اهداف مختلفی داشهته باشهد .ههدف اصهلی آن فهراهم
کردن اطوعاژ در مورد فعالیت های پژوهشی است تا آنها را در بهبود عملکهرد پژوهشهی توانمنهد
کند .هدف دیگر ارزیابی ،تدارک ابزارهایی در فراینهد تصهمیمگیهری بهرای اختصها اعتبهاراژ
پژوهشی خواهد بود .همچنین تمرکز و پرداختن بی از پهی بهه کیفیهت پهژوه  ،ههدف دیگهر
ارزیابی بهره وری پژوهشی بهشمار میرود ،بهگونه ای که فعالیتهای پژوهشیِ باکیفیت ،در دنیهای
بیرونی متولی شوند و برای رفع مشکوژ جامعه کاربرد داشته باشند .در پژوه حاضهر سهعی بهر
آن بود که شاخصهای تعیینکننده در ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها شناسایی شوند .بهرای
اعتبارسنوی شاخصها ،از نظر صاح نظران امور پژوهشی دانشگاهها استفاده شهد تها اعتبارسهنوی
شاخصها ،بهدرستی و با مشورژ دست اندرکاران صورژ گرفته باشد .همواره تأکید میشهود کهه
بهکارگیری شهاخص هها بهرای ارزیهابی ،بایهد آگاهانهه و مسهبو نه باشهد و فراینهد ارزیهابی توسهط
متخصصان و خبرگان هر نوع دانشگاه انوام گیرد .بررسی تعدادی از پیشینههای مرتبط با بهرهوری
پژوهشی دانشگاهها ،حاکی از آن است که در سنو بهرهوری پژوهشی ،برخهی از شهاخصههای
بهرهوری پژوهشی که نشاندهندۀ نسبت بهین برونهداد و درونهداد پژوهشهی هسهتند ،مهد نظهر قهرار
نگرفتهاند یا اینکه تنها به بررسی تعداد تولیداژ علمی دانشگاهها پرداخته شده و کیفیت فعالیتهای
پژوهشی بهدلیل ماهیت ذهنی (و نه عینی و ملموس آنها) اندازهگیری نشده اسهت .بنهابراین بههطهور
طبیعی پرداختن محض به کمّیت ،به اندازۀ کافی ابعاد بهرهوری پژوهشهی را (کهه همهان کهارایی و
ارربخشی است) نشان نمیدهد .بهطور مثهال عهالمتبریهز ،فرجهی و سهعیدی ()1389؛ دبها)1388( ،؛
قضایی و همکاران ()1388؛ اسدی و اصونی ( )1388با تکیه بر شاخص تعداد تولیهداژ علمهی یها
فعالیت های پژوهشی ،بهرهوری پژوهشی دانشگاهها یا دانشکدههای مهورد نظهر خهود را سهنو و
ارزیابی کردهاند.
چان ،چن و چنگ ( )2005در پژوه خود تعداد استناداژ و انتشهاراژ را مهوک کهار بهرای
رتبهبندی دانشگاهها قرار دادند .اگرچه استناداژ شاید تا حدودی کیفیت فعالیتههای پژوهشهی را
نشان دهد ،بهدلیل محدودیتهای  ،بهتنهایی موک کیفیت پژوه ها نخواهد بود.
بوناکورسههی و داریههو ( )2002در پژوهش هی برخههی از شههاخصهههای ذکرشههده بههرای ارزیههابی
بهرهوری پژوهشی دانشگاه را موک کار قرار دادنهد و در ارزیهابی خهود ،بیشهتر بهر شهاخصههای
مربوط به انتشاراژ بینالمللی پژوهشگران تأکید میورزند .بهنظهر مهیرسهد کهه تأکیهد صهرف بهر
فعالیتهای پژوهشی بینالمللی در ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاههها ،چنهدان منصهفانه نباشهد؛
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چرا که شاید برخی مشکوژ مانند تحریمها ،نبود بودجۀ کافی ،قانونهای دست و پا گیهر و سهایر
محدودیت ها ،امکان حضور و فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران دانشگاهها را در عرصۀ بینالمللهی
به چال بکشند .از آنوا که ارزیابی بهرهوری ،نیازمند استفاده از شاخصهای مدون و جامع بهرای
هر نوع دانشگاه است ،باید شهاخص ههای کمّهی و کیفهی بهه فراخهور نهوع دانشهگاههها شناسهایی و
اعتبارسنوی شوند .این پژوه برای شناسایی شاخص های ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاههها،
از پژوه های گذشته و همچنین متون بهره برده است .عووه بر این سعی شد که برای هر یه از
مؤلفههای تولید علم از قبیل کتاب ،مقاله ،پژوهانه ،طرحهای تحقیقاتی ،اختراعاژ و جایگاه ،نسبت
برونداد به درونداد پژوهشی تا حد زیهادی لحهاش شهود و ضهمن توجهه بهه معیارههایی نظیهر تعهداد
تولیداژ علمی ،شاخص هایی برای ارزیابی بهره وری پژوهشی شناسایی ،اعتبارسنوی و اراهه شهوند
که بیانگر نسبت برونداد به درونداد پژوهشی باشند.
یافتههای حاصل از پژوه نشان میدهد که در بین شاخصهای ارزیهابی بههرهوری پژوهشهی
دانشگاهها ،شاخصهای مربوط به مؤلفۀ کتاب ،بیشترین اهمیت را نزد معاونان و مهدیران پژوهشهی
دانشگاههای جامع دارد و پس از آنها بیشترین اعتبار این مؤلفه به نظر معاونهان و مهدیران پژوهشهی
دانشگاه های علوم پزشکی و سپس دانشگاههای صهنعتی اختصها دارد .ایهن نتهایج حهاکی از آن
است که باید برای ارتقای بهرهوری پژوهشی دانشگاههای جامع ،به شاخصهای مربهوط بهه کتهاب
بیشتر توجه شود.
این در حالی است که سه مؤلفۀ پژوهانه ،اختراعاژ و طرحهای تحقیقهاتی ،از اهمیهت بسهیاری
نزد معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاههای صنعتی ،نسبت به معاونهان و مهدیران پژوهشهی دو نهوع
دانشگاه دیگر برخوردارند.
همچنین شاخصهای مربوط به مؤلفۀ مقاله ،بیشترین اعتبار و اهمیت را نزد معاونهان و مهدیران
پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی دارد .در میان معاونهان و مهدیران پژوهشهی سهه نهوع دانشهگاه،
معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاههای صنعتی ،کمتهرین اعتبهار را بهرای ایهن شهاخصهها در نظهر
گرفتهاند.
رتبهبندی شاخصهای ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاهها بر اسهاس نظهر مهدیران و معاونهان
پژوهشی دانشگاههای مختلف ،نشان میدهد که بهطور کلی:
 از دیدگاه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای صنعتی ،بین  6مؤلفهۀ تولیهد علهم (کتهاب،
مقاله ،طرح های تحقیقاتی ،پروانۀ ربت اختراعاژ ،پژوهانه و جایگهاه) در ارزیهابی بههرهوری
پژوهشی دانشگاههای صنعتی ،شاخص های مربوط به جایگاه اهمیت بیشتری نسهبت بهه سهایر
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شاخصها دارند .پس از شاخصهای مربوط به جایگهاه ،بههترتیه شهاخصههای مربهوط بهه
پروانههای ربت اختراعهاژ ،طهرح ههای تحقیقهاتی ،پژوهانهه ،مقالهه و در نهایهت کتهاب قهرار
گرفتهاند.
 از دیدگاه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی ،بین  6مؤلفۀ تولید علهم ،در
ارزیابی بهرهوری پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی ،شاخص های مربوط به جایگاه اهمیت
بیشتری نسبت به سایر شاخصها دارند .پس از شهاخص ههای مربهوط بهه جایگهاه ،بههترتیه
شاخصهای مربوط به مقاله ،طرحهای تحقیقاتی ،پروانههههای ربهت اختراعهاژ ،کتهاب و در
نهایت پژوهانه قرار دارند.
 از دیدگاه مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاههای جامع ،بین  6مؤلفۀ تولید علم ،در ارزیهابی
بهرهوری پژوهشی دانشگاههای جامع ،شاخصهای مربوط به جایگاه اهمیت بیشتری نسبت به
سایر شاخصها دارند .پس از شاخصهای مربوط به جایگاه ،بهترتی شاخصهای مربوط به
کتاب ،مقاله ،پروانههای ربت اختراعاژ ،طرحهای تحقیقاتی و در نهایت پژوهانه قرار دارند.
این پژوه پیشنهادهای زیر را بهمنظور ارزیابی مهؤررتر بههرهوری پژوهشهی دانشهگاههها اراههۀ
میدهد:
 اختصا اعتبار زم برای مؤلفههایی که با توجه به نوع دانشگاه ،اهمیت بیشتری در ارزیابی
بهرهوری پژوهشی دارند ،ارتقای بهرهوری دانشگاه را بههمراه خواهد داشت.
 اهمیت بسیار شاخصهای مربوط به جایگاه ،نهزد مهدیران و معاونهان پژوهشهی دانشهگاهههای
مختلف بیانگر لزوم توجه بی از پی به این گروه از شاخصهاست.
 باتوجه به اینکه شاخص هها متناسه بها زمهان ،مکهان و موقعیهت اقتصهادی ،اجتمهاعی و توسهعۀ
سازمانی تدوین و تنظیم میشوند ،پیشنهاد میشهود کهه ههر چنهد سهال یه بهار ،کمیسهیونی از
کارشناسان خبره و متخصصان هر سه نوع دانشگاه تشکیل شود تا شاخصهای نوینی را بهدست
آورد و شاخصهای مشکلدار را اصوح یا تعدیل کنند و دیگر موارد را بهروز کننهد ،زیهرا در
صورژ انتخاب نامناس شاخصها ،این خطر وجود دارد که استانداردها و موکها یا ارزیابی
سازمان ،دستخوا نوعی بیاعتباری شوند و قضاوژ اصولی را غیرممکن کنند.
 شاخصهای اندازهگیری عملکرد (همانطور که از اسم آنها برمیآید) با آنچه سازمان انوام
میدهد ،ارتباط پیدا میکند .از طرفی آنچه در سازمان انوام میگیرد ،بهمنظهور دسهتیابی بهه
مأموریتها و اهداف تدوینشده برای آن سازمان است .بنابراین دانشگاهها باید شاخصها را
با توجه به اهداف خا خود توسعه دهند.

235

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دورة  ،49شمارة  ،2تابستان 1394

 نظام اندازه گیری مطلوب آن نظامی است که امکان پیگیری روند بهرهوری هر بخه عمهدۀ
سازمانی و هر داده را فراهم کند .شاخصهای بهرهوری باید بهگونههای تنظهیم شهوند کهه بها
وضعیت هر سازمان و موارد استفادۀ از آنها مناسبت داشته باشند.
 برخی تصمیمهای اساسی مربوط به اندازهگیهری بایهد در ابتهدای فراینهد برنامههریهزی اتخهاذ
شوند .همانطور که فرایند مدیریت بهرهوری رشد و توسعه مییابهد ،نظهام انهدازهگیهری نیهز
شاید بهصورژ سنویده و سازمانیافته گسترا و پا ی یابد.
 بهکارگیری رویکرد مدیریت مشارکتی ،رعایت اصول و قانونهای پژوه  ،صداقت در کار
پژوه  ،نظام بازخورد و راهنمایی های مناس  ،حضور در یه محهیط پژوهشهی و علمهی،
همچنین ایواد شبکه های ارتباطی بین همکهاران و تعامهل بها آنهها ،انگیهزهههای فعالیهتههای
پژوهشی را در اعضای هیأژ علمی تقویت میکند .این عوامل بههمراه برخهورداری از یه
نظام منسوم پادااهای مالی ،تأریر زیادی در ارتقای بهرهوری پژوهشی خواهد داشت.
 اتخاذ تصمیمگیری درست در ارزیابی ،مستلزم آگهاهی ارزیهابیکننهدگان از ماهیهت ،نحهوۀ
شکلگیری شاخصها و روا محاسبۀ آنهاست .همچنهین ارزیهابیکننهدگان کهه از اعضهای
کمیته های علمی و سیاستگذاران پژوهشی هستند ،باید به نقاط قهوژ و نیهز محهدودیتههای
شاخصها در ارزیابی بهره وری پژوهشی واقف باشند تا نق هر واحد پژوهشی در پیشهرفت
علوم ،بهدرستی آشکار شهود و تصهمیمگیهری زم بهرای اعطهای پهاداا ،اعتبهار یها ارتقهای
بهرهوری ،توسط مسبو ن اتخاذ شود.
امید است این پهژوه چهارچوب بههنسهبت جهامعی در ایهن زمینهه اراههه دههد و نتهایج آن در
تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای پژوهشی مؤرر واقع شود.

پینوشتها
 .1اين دقاله برگرفته از پاياننادۀ کارشناسی ارشد نگارنده در دانشگاه شراهد ،برا عنروان «شناسرايی و
اعتبارسنجی شاخصهای ارزيابی بهرهوری پژوهشی پژوهشگران و دانشگاههای کشور» است.
2. Coccia
3. Chan, Chen& Cheng
4. Number of Publications
5. Number of Citations
6. Bonaccorsi& Daraio
7. (CIVR) Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca
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