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 هاي پيمايشي و اسنادي و با هدف شناسايي و اين پژوهش با استفاده از روش:     چكيده   

وري پژوهشـي پژوهشـگران ايـران انجـام گرفتـه       هاي ارزيابي بهره اعتبارسنجي شاخص
نفـري از پژوهشـگران برتـر كشـوري در طـي       80اي  جامعة پژوهش شامل نمونـه . است 

حوزة موضوعي علوم انساني، علوم پايه، علوم پزشكي  4از ) 1390-1389(سالة  2دورة 
 47سـاخته حـاوي    هـا، پرسشـنامة محقـق    ابـزار گـردآوري داده  . مهندسـي اسـت   -و فني

از روش   وري پژوهشي پژوهشگران است كه براي تأييد روايي آن شاخص ارزيابي بهره
روايي صوري و براي تأييد پايايي، از آزمـون آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده شـد و ضـريب       

هاي پـژوهش در دو سـطح    ها و آزمودن فرضيه پاسخ به سؤال. دست آمد  به 96/0آلفاي 
در سطح آمار توصـيفي از فراوانـي، ميـانگين و    . مار توصيفي و استنباطي انجام گرفتآ

هــاي تحليــل واريــانس، حــداقل  انحــراف معيــار و در ســطح آمــار اســتنباطي از آزمــون
دهـد كـه بـراي     هـاي پـژوهش نشـان مـي     يافتـه . دار و فريدمن استفاده شد اختالف معني

ربوط بـه كتـاب اهميـت زيـادي دارد، در     هاي م انساني شاخص  پژوهشگران حوزة علوم
هـاي   هاي مربوط به مقاله كه براي پژوهشگران علوم پايه و علوم پزشكي، شاخص  حالي
هاي  مهندسي شاخص -المللي داراي اهميت بيشتري است و از نظر پژوهشگران فني بين

ري در ها از اعتبار بيشت هاي تحقيقاتي نسبت به ساير شاخص مربوط به اختراعات و طرح
 .وري پژوهشي پژوهشگران برخوردار است ارزيابي بهره

  هاي ارزيابي سنجي؛ اعتبارسنجي؛ پژوهشگران؛ شاخص علم:     ها كليدواژه
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  مقدمه. 1

، در سـطح  1970 ةاز اوايـل دهـ  اسـت كـه    هـايي  موضـوع ترين  وري يكي از مهم بهره
مقـدار و نـرخ رشـد     اسـت؛ زيـرا    هاي را به خود جلب كرد ها و كشورها توجه ويژه ناسازم
سطح زندگي، تـورم، بيكـاري، وضـعيت اقتصـادي      طور مستقيم با بهوري در هر كشور  بهره

از ). 1389 اكبـري (در ارتبـاط اسـت   در سـطح جهـاني   آن كشـور  پـذيري   جامعه و رقابـت 
هاي جوامع از جمله  وري در ابعاد مختلفي از فعاليت جش و ارزيابي بهرهرو، تمايل به سن اين

افـزايش   ترديـد  بـي . است  هاي پژوهشي پژوهشگران گسترش يافته در زمينة ارزيابي فعاليت
نقش و اهميتي كه پـژوهش در   طور مستقيم به وري پژوهش، به توجه جوامع به ارزيابي بهره

هـاي اصـيل    پژوهشافزايش روزافزون گردد؛ چرا كه  مي دارد، بازهاي بشري  جامعه ةتوسع
اثرات بسيار عميقـي را  تواند  مي شود، وري پژوهش حاصل مي و ارزشمند كه در نتيجة بهره

  .بر جاي گذاردهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع  تمام حوزه بر

»وري پژوهشي بهره«در تعريف 
1
»وري علمـي  بهـره «كه از آن بـه   

2
شـود،   ز يـاد مـي  نيـ  

جديـد را در سـطح    ةتوليـد علـم، هـر دانشـي كـه يـك ايـد        ةدر عرصـ  توان گفـت كـه   مي
بـه بيـاني ديگـر،    . شـود  وري پژوهشـي محسـوب مـي    بهـره  ،المللي ارائه و به ثمر برسـاند  بين
شود كه پس از  هاي جديدي اطالق مي تفكرات و ايده اي از وري پژوهشي به مجموعه بهره

در مجالت معتبـر دنيـا، ثبـت اختراعـات و يـا        منجر به چاپ مقاله ،مليمطالعات نظري و ع
  ).1388حجازي و بهروان  ؛ نقل در2001رانسدل ( دشوننادسازي تاس

وري پژوهشــي  افــزايش بهــرهتــوان انتظــار داشــت كــه  بــر اســاس ايــن تعريــف، مــي 
عيت بـراي آگـاهي از وضـ   . هاي اصيل و ارزشمند اسـت  مستلزم انجام پژوهش پژوهشگران

ها الزم اسـت كـه    بردن به نقاط ضعف و قوت فعاليت  و پي پژوهشگرانوري پژوهشي  بهره
 صـورت مجـزا و بـر طبـق متغيرهـاي كمـي و كيفـيِ        به پژوهشگرهاي هر  تك پژوهش تك

ضـمن   توان مي وري پژوهشي پژوهشگران، با شناسايي بهره. مورد بررسي قرار گيردمناسب 
هـاي   گـذاري  هـا و سياسـت   ريـزي  ، از نتـايج آن در برنامـه  سازي نقاط قوت و ضعف شفاف

  .جست  بهره آيندة علم

                                                                                                                                
1. research productivity 

2. scientific productivity 
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  كليات پژوهش. 2

  بيان مسئله .2-1

تـوان بـر نقشـي كـه ايـن       مـي كشـورهاي صـنعتي و موفـق    با مروري بر پيشينة توسـعة  
ايـن   .انـد، واقـف شـد    خـود قائـل شـده     كشورها به پژوهش و در رأس آن بـه پژوهشـگران  

بيشـــترين توجـــه و  ،در توســـعهپـــژوهش  ةكننـــد اهي از نقـــش تعيـــينكشـــورها بـــا آگـــ
هـاي تحقيقـاتي    شـاخص وري در  بهـره  ءتقويت و ارتقا سوي هاي خود را به گذاري سياست

هـاي پژوهشـگران    و اين مهم را با تكيـه بـر توانمنـدي   ) 1389آبادي  شاه(اند  معطوف داشته
وري  شـگراني كـه داراي بيشـترين بهـره    رو، شناسـايي پژوه  از ايـن . رسانند خود به انجام مي

گـذاري   ترين ملزومات سياسـت  عنوان يكي از مهم علمي هستند، همواره در اين كشورها به
هـاي   مندي از ايـن افـراد زمينـه    هاي بيشتر براي بهره شود و با ايجاد فرصت علم محسوب مي
هاي علمي فراهم  مهتر منابع مالي براي پژوهش و همچنين، مديريت بهينة برنا توزيع مطلوب

وري پژوهشي پژوهشـگران، محـدود بـه ايـن دو هـدف       با اين حال، ارزيابي بهره. گردد مي
. توان براي دستيابي به اهداف گوناگون ديگر نيز از آن بهـره بـرد   نيست و عالوه بر آن، مي

هـاي پژوهشـيِ بـا كيفيـت، در      اي كـه فعاليـت   گونه تالش براي افزايش كيفيت پژوهش، به
كـار گرفتـه شـوند، يكـي ديگـر از       اي بيروني تجلي يافته و براي رفع مشكالت جامعه بهدني
   .رود شمار مي وري علمي پژوهشگران به ترين اهداف ارزيابي بهره مهم

ايـن    وري علمـي پژوهشـگران بايـد پـذيرفت كـه اگـر       با وجود اهميت ارزيـابي بهـره  
هـاي مناسـب و معتبـر صـورت      شـاخص ارزيابي در چارچوبي خاص و با تكيه بر معيارها و 

عنـوان   شـد؛ چـرا كـه در ايـن صـورت، افـرادي بـه         نپذيرد، مقصود اصلي حاصـل نخواهـد  
هـايي   شد كـه در واقـع از چنـين ويژگـي     وري معرفي خواهند پژوهشگرِ داراي بيشترين بهره

سـعة  بود در وظايف علمي كه در مسير تو همين علت نيز قادر نخواهند برخوردار نيستند و به
هاي  داشتن شاخص بنابراين، . درستي ايفاي نقش كنند علمي كشور برايشان تعريف شده، به

ــابي بهــره  ــراي ارزي . اي برخــوردار اســت وري پژوهشــگران، از اهميــت برجســته مناســب ب

ها بايد به مجموعـة آنهـا    مطالعات، حاكي از آن است كه در انتخاب و تعريف اين شاخص
هـاي موضـوعي    شود؛ تركيب آنها بر اساس شرايط خاص حوزهعنوان يك كل نگريسته  به

هـاي دقيـق كيفـي را     هـاي دقيـق كمـي و ارزيـابي      گوناگون قابل تغيير باشد؛ امكان سنجش
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بر ايـن  . تر هموار سازد سوي دستيابي به نتايجي واقعي و در مجموع، مسير را به فراهم آورد؛
هـايي كـه بتـوان از آن بـراي ارزيـابي       تـرين شـاخص   اساس، مسائلي از اين قبيل كه مناسب

هـا پرداخـت،    بنـدي آن  وري علمي پژوهشگران كشور استفاده كرد و سرانجام بـه رتبـه   بهره
هايي وجود دارد،  هاي موضوعي مختلف، چه تفاوت ها در حوزه كدامند و بين اين شاخص

  . آنها است گويي به هاي اين پژوهش بوده و اين پژوهش در صدد پاسخ ترين دغدغه از مهم

  هاي اساسي پرسش .2-2

  :صدد يافتن پاسخ براي آنهاست، عبارتند از هايي كه اين پژوهش در پرسش

ــوزه   .1 ــگران ح ــرات پژوهش ــابق نظ ــف،   مط ــاي موضــوعي مختل ــر ه ــار ه ــك از   اعتب ي
 وري پژوهشي پژوهشگران كشور چگونه است؟ هاي ارزيابي بهره شاخص

 كشـور وري پژوهشي پژوهشگران  ابي بهرهها براي ارزي در مجموع، معتبرترين شاخص .2

 كدامند؟

 پيشينة پژوهش .2-3

بررسي رابطه بين عوامل فردي و سازماني «حجازي و بهروان در مطالعة خود با عنوان 
هــاي  مــوردي دانشــكده ةمطالعــ: اعضــاي هيئــت علمــي كشــاورزي وري پژوهشــي بــا بهــره

وري پژوهشـي   و سازماني با بهـره  به بررسي رابطه بين عوامل فردي» كشاورزي استان تهران
نفر از اعضاي هيئت علمي پرديس كشاورزي  303ميان  اعضاي هيئت علمي كشاورزي در

كشـاورزي دانشـگاه    ةو دانشـكد  ،و منابع طبيعي كرج، پرديس ابوريحان در دانشگاه تهران
ــت ــد تربي ــدرس پرداختن ــل داده . م ــا كــه مــالك تحلي ــداد انتشــارات   آنه ــاي خــود را تع ه
وري پژوهشي افراد را بـا توجـه بـه تعـداد      شگران قرار داده بودند، عوامل مؤثر بر بهرهپژوه

وري  هـاي مربـوط بـه بهـره     ايـن منظـور، داده   رايانتشارات آنها مورد تحليل قرار دادند و بـ 
هاي فردي را از پروندة اعضاي هيئت علمي و نيـز اطالعـات مربـوط بـه      پژوهشي و ويژگي

گردآوري كرده و در نهايت نشـان   هازماني را با استفاده از پرسشنامعوامل روانشناختي و س
درصـد   8/62ارتباطي با همكاران حـدود   ةو شبك ه،دادند كه متغيرهاي نظام مشاوره، انگيز

شـده تعيـين    هـاي ذكـر   وري پژوهشـي اعضـاي هيئـت علمـي را در دانشـكده      تغييرات بهـره 
  ).1388( نمايد مي
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 پژوهشـي  كارايي ارزيابي«خود با عنوان  ةالني در مقالدر تحقيقي ديگر، اسدي و اص

 واحـد  اسـالمي  آزاد دانشـگاه  مـوردي ة مطالعـ : DEAمدل  از استفاده با آموزشي هاي گروه

 مهندسي، -فني پايه، علوم انساني، علوم آموزشي گروه پنج به مند نظام نگرشي ، با»ري شهر

سـال   در هاي پژوهشي ستانده ها و داده را در قالب آنها پژوهشي اطالعات هنر، و كشاورزي
 ناپارامتري روش با اي از منابع گردآوري كرده و سپس صورت ميداني و كتابخانه به 1388

آنها براي تعيين كارايي يا ناكـارايي  . دادند قرار تحليل و مورد تجزيه ها داده پوششي تحليل
اده و هفـت متغيـر سـتانده    هاي آموزشي مورد مطالعه، در تحقيق خود از يك متغيـر د  گروه

تركيب و تعداد اعضاي هيئت علمـي و متغيرهـاي   : متغير داده عبارت بود از .استفاده كردند
 -هاي علمي ، تعداد مقالهISIهاي  هاي تأليفي، تعداد مقاله تعداد كتاب: ستانده عبارت بود از

هـاي   د مقالـه هـاي تخصصـي، تعـدا    ترويجي، تعداد مقالـه  -هاي علمي مقاله پژوهشي، تعداد
هـاي ايـن پـژوهش، گـروه      در يافتـه . هـاي تحقيقـاتي   ها و تعداد طـرح  ها، همايش كنفرانس

  .)1388( ها ناكارا شناسايي شدند آموزشي كشاورزي، كارا و ساير گروه

: نقـش زنـان ايرانـي در علـوم    «اي بـا عنـوان    عالوه بر اين، مظفريان و جمالي در مقاله

، هـدف از پـژوهش خـود را    »شـي در كشـورهاي اسـالمي   وري پژوه جنسـيتي بهـره   ةمطالع
 رايها عنوان كـرده و بـ   هاي جنسيتي در نويسندگان ايراني مقاله شناسايي و آزمودن تفاوت

در  ISIشـده توسـط نويسـندگان ايرانـي در مجـالت       هاي منتشر اين منظور، فهرستي از مقاله
پس نام نويسـندگان را از برخـي   دست آورده، س  به Web of Scienceرا از پايگاه  2003سال 
ها و نيـز وب جسـتجو كردنـد تـا بـه كمـك نـام كوچـك آنهـا بتواننـد بـه جنسـيت              پايگاه

بنـدي   جـنس و موضـوع تقسـيم    ةها را بر طبق دو مؤلف آنها سپس مقاله. ببرند  نويسندگان پي
و هـاي زنـان    المللي، وضـعيت كمـي مقالـه    هاي بين گرفتن همكاري  كردند و ضمن در نظر

نتـايج  . هاي كيفي در ايـن كـار اسـتفاده نكردنـد     مردان را مورد مطالعه قرار داده و از مؤلفه
هـاي   وري زنان كمتر از مردان و سهم زنـان از مقالـه   پژوهش آنها حاكي از آن بود كه بهره

همچنـين  . اسـت   درصـد بـوده   94درصد و سهم مردان  6ميالدي،  2003شده در سال  منتشر
طور آشكاري كمتر از سـطح مـورد    ر نشان داد كه مشاركت زنان ايران بهاسكو آزمون كاي
  . )2008( انتظار است

وري پژوهشـي اعضـاي    بهـره «بيگي در پژوهش خود با عنوان   در تحقيقي ديگر، علي
وري پژوهشي اعضـاي   كه با هدف بررسي بهره» موردي دانشگاه رازي ةمطالع: هيئت علمي
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وامل مؤثر بر آن به انجـام رسـيد، اظهـار داشـت كـه در هـر       هيئت علمي دانشگاه رازي و ع
وري پژوهشي همان تعداد انتشـارات اسـت و از آنجـا     ترين روش بررسي بهره صورت رايج

عنـوان   هاي پژوهشي است، وي بررسي كمي را به يافته ةكه انتشارات، روش استاندارد اشاع
او در نتـايج پـژوهش خـود    . ترين ابزار بررسـي عملكـرد پژوهشـگران معرفـي كـرد      مناسب

وري پژوهشـي اعضـاي هيئـت علمـي      تـرين متغيرهـاي تأثيرگـذار بـر بهـره      يافت كه مهم در
درصـد   31و تعداد فرزندان است كه در مجمـوع   ،علمي، سن ةترتيب مرتب دانشگاه رازي به
  .)1386( كند وري پژوهشي را تعيين مي از تغييرات بهره

نقش تـأمين بودجـه   «خود با عنوان  ةدر مقال و رايت لوكت ،در خارج از ايران دفازيو
» بر اساس شـواهدي از كشـورهاي اروپـايي   : وري پژوهشي و همكاري پژوهشگران در بهره

وري پژوهشـي آنهـا مـورد مطالعـه      تأثير ميزان بودجه و همكاري بين پژوهشگران را بر بهره
جـه در همكـاري پژوهشـي    هدف نويسـندگان از ايـن مقالـه، بررسـي تـأثير بود     . قرار دادند

بر اين اسـاس، آنهـا ابتـدا اثـرات مختلـف      . وري پژوهشي آنها بود پژوهشگران و بهبود بهره
وري پژوهشـي مـورد مطالعـه قـرار داده و نشـان دادنـد كـه همكـاري          همكاري را بـر بهـره  

وري  و ميـزان پژوهانـه بـر بهـره     شـته پژوهشگران چگونه تحت تـأثير تـأمين بودجـه قـرار دا    
آنها همچنين نشان دادند كه ميزان اين تأثير با توجـه بـه   . تأثير مثبتي دارد چه ي افرادپژوهش

هـاي قبـل از    شغلي افراد متفاوت است و عالوه بر آن، آموزشبندي و جايگاه  ميزان بودجه
وري پژوهشي افراد شـده و   شدن ميزان بهره جايگاه مؤسسه، باعث متفاوت نيزدكترا و  ةدور

 داشت  هاي پژوهشي و همكاري افراد را در پي خواهد بندي گروه يش بودجهدر نهايت افزا

) Defazioa, Lockett  Wright 2009 & .( 

وري  تـأثير پژوهانـه بـر بهـره    «اي بـا عنـوان    در مقاله در همين زمينه، جاكوب و لفگرن
داده و نتيجـه  گروهي از دانشمندان فوق تخصـص انجـام   روي بررسي خود را بر » پژوهشي

 20سـاله حـدود    5 ةوري در يـك دور  كه با افزايش ميزان پژوهانه، ميزان بهره گرفته بودند

مبنـاي   همچنـين،  آنهـا . اما تأثير آن روي ساير پژوهشگران كمتر بـود درصد افزايش يافت، 
 هخـود را تعـداد انتشـارات قـرار داد     ةوري پژوهشي گـروه مـورد مطالعـ    سنجش ميزان بهره

  ).Jacob & Lefgren 2007( ندبود 

وري  هـاي بهـره   مؤلفـه «خـود بـا عنـوان     ةعالوه بر ايـن، رامـش بـابو و سـاين در مقالـ     
آنها بررسي خود را . وري پژوهشي را مطالعه كردند فاكتورهاي تأثيرگذار بر بهره» پژوهشي
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از طريق پرسشنامه و مصاحبه روي گروهي از دانشمندان برجسـته بـه انجـام رسـانيدند و در     
وري  عامل تأثيرگـذار بـر بهـره    200، از ميان Q-sortشدند با استفاده از تكنيك نهايت موفق 

پشـتكار،  : د ازبودنـ  گانه عبارت اين عوامل يازده. عامل مؤثر را شناسايي كنند 11پژوهشي، 
منابع كافي، دسترسي به متون، ابتكار، هوش، خالقيت، توان يادگيري، مديريت انگيزشـي،  

1آنها بـه نقـل از زاماريپـا   . اي يروني، و تعهد حرفهاهميت پيشرفت، موقعيت ب
، تعـداد انتشـار   

هـاي   و تعـداد مقالـه   ،شـده در هـر سـال    شده، تعـداد پـاداش تخصـيص داده    مجالت داوري
وري پژوهشـي نـام    عنوان معيارهايي بـراي سـنجش بهـره    به را هاي ملي شده در همايش ارائه
  ).Ramesh Babu and Singh 1998( بردند

ــهدر مقا ــوان   ل ــا عن ــد و  بهــره«اي ديگــر ب ، »لنداشــتاينر وري پژوهشــيِ انيشــتين، فروي
وي . وري پژوهشي اين سه دانشمند بزرگ را مورد مقايسه و مطالعه قرار داد كانتا بهره سري

توانـد معيـاري كامـل بـراي      بر اين عقيده بود كه محاسبة تعداد انتشارات به هـر حـال، نمـي   
كـارايي   ةمندان باشد و نيازمند الگويي سودمند براي مطالعـ وري پژوهشي دانش سنجش بهره

هـايي ماننـد سـن، محـل كـار،       پژوهشي افراد است و تنها در صورتي كـه افـراد در ويژگـي   
تـرين   عنـوان آسـان   تـوان از تعـداد انتشـارات بـه     استعداد و توانايي پژوهشي برابر باشند، مـي 

  ).Sri Kantha 1996( وري دانشمندان نام برد مقياس ارزيابي بهره

سـعي كـرد ارتبـاط    » وري پژوهشي تحليل بهره«اي با عنوان  عالوه بر اين، زنر در مقاله
وي . وري پژوهشي پژوهشگران دانشگاه را مورد مطالعه قـرار دهـد   ميان عوامل مؤثر بر بهره

تر در مطالعات خود تعداد انتشـارات پژوهشـگران را در يـك     كه پيش ،نيز همچون شاكلي
عنــوان شـاخص ســنجش   هــا بـه  بــود، از تعـداد مقالـه   سـاله مـورد بررســي قـرار داده    4دورة 
وري  كرد و در نهايت نشان داد كه بيش از يك سوم پژوهشگران، از بهرهوري استفاده  بهره

ها توسط گروهـي كوچـك از پژوهشـگران     الزم برخوردار نبودند و بخش اعظمي از مقاله
  ). Zener 1968( شود توليد مي

 ها گيري از مرور پيشينه نتيجه .2-4

ها حاكي از آن است كه بسياري از تحقيقات داخلي و خارجي بـراي ارزيـابي    بررسي
هاي مدون و جامعي را با توجه به كـاركرد يـا حـوزة     وري علمي پژوهشگران، شاخص بهره

                                                                                                                                
1. Zamaripa 
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ي هـاي علمـ   اند و در اين رابطه، يـا فقـط بـه مطالعـة كميـت فعاليـت       كار نگرفته تخصصي به
آنهـا را مـورد   هـاي علمـي    اند و يا اينكه تنها بخشي از كيفيـت فعاليـت   پژوهشگران پرداخته

وري پژوهشـي   هاي مختلف ارزيابي بهـره  اين در حالي است كه شاخص. اند توجه قرار داده
تواند از اعتبار يكساني برخـوردار باشـد و    هاي موضوعي مختلف نمي پژوهشگران در حوزه

عـدم  . هاي موضوعي گوناگون، اهميتي يكسان قائـل بـود   هاي حوزه صتوان براي شاخ نمي
كنـد كـه در پژوهشـي جديـد،      هـاي قبلـي ايجـاب مـي     توجه كافي به اين نكته در پـژوهش 

گـرفتن ابعـاد    نظـر  هايي قابل اتكاء ارائه شود تا با اتكاء بر آنها بتـوان عـالوه بـر در    شاخص
  . لحاظ نمودوري پژوهشي  نيز در ارزيابي بهرههاي علمي را  ها، كيفيت فعاليت كمي فعاليت

  شناسي پژوهش روش .2-4

اين پژوهش با توجه به اهداف، ماهيـت موضـوع، و جامعـة آمـاري از نـوع پيمايشـي       
شناسـايي رويكردهـا و     هـايي از پـژوهش كـه بـا تكيـه بـر متـون بـه         همچنين، بخـش . است

وري پژوهشـي را   رداختـه و بهـره  وري پژوهش پ هاي مورد استفاده در ارزيابي بهره شاخص
براي تجزيـه   .است  در متون مختلف مورد مطالعه قرار داده، با روش اسنادي به انجام رسيده

اس  اس پـي  اس افزار نرم كارگيري دو ها، از فنون آمار توصيفي و استنباطي با به دادهو تحليل 
 .شد و اكسل استفاده

ري از پژوهشـگران برتـر كشـوري اسـت     نف 80اي  جامعة اين پژوهش مشتمل بر نمونه
 -انسـاني، فنـي   نفر پژوهشگر برتر كشـور در چهـار حـوزة موضـوعي علـوم      140كه از ميان 

بـراي  . انـد  برگزيـده شـده   1390و  1389هـاي   پزشـكي در سـال   پايه و علـوم  مهندسي، علوم
امة نفري از پژوهشـگران انتخـاب و پرسشـن    30دست آوردن حجم نمونه، ابتدا يك نمونة  به

حجـم نمونـه   . دست آمد به 33/46آزمون اجرا شد و واريانس نمونه  صورت پيش مربوطه به
  .نفر محاسبه شد 80آمده،     دست با استفاده از فرمول زير و واريانسِ به

Nσ2 
n =  

(N-1) D + σ2 

 20با توجه به اين كه چهار گروه موضوعي مورد بررسي بود، از هر گروه موضـوعي  

وري پژوهشي  هاي ارزيابي بهره شده براي شناسايي و اعتبارسنجي شاخص تكميلپرسشنامة 
  .آوري شد پژوهشگران ايران جمع
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  ابزار گردآوري اطالعات .2-5

ايـن   .شدبراي گردآوري اطالعات از جامعة انساني اين پژوهش از پرسشنامه استفاده 
شـاخص از مقيـاس ليكـرت    ساخته بـود و در آن بـراي تعيـين اعتبـار هـر        ، محقق پرسشنامه

هـاي مختلـف موجـود در     از متون پژوهشي و كتاب  هاي پرسشنامه شاخص. استفاده گرديد
هـاي   بر اساس شاخص  با توجه به چارچوب پژوهش، اين پرسشنامه .زمينه استخراج شداين 

هاي تحقيقاتي، اختراعات، پژوهانـه و   مؤلفة توليد علم شامل مقاله، كتاب، طرح 6مربوط به 
براي برآورد روايي پرسشـنامة پـژوهش، از روايـي محتـوا اسـتفاده      . جايگاه طراحي گرديد

نظـران و اسـاتيد قـرار گرفـت و      تن از صاحب 20براي اين منظور، پرسشنامه در اختيار . شد
نظرها و تغييرات پيشنهادي آنها اعمال شد و پس از تأييد نهايي، در مراحل بعـدي پـژوهش   

در   پرسشـنامه  30تعـداد    همچنين، براي بررسي پايايي پرسشـنامه . رفتمورد استفاده قرار گ
هاي موضوعي مختلف قرار گرفت  ها در حوزه اختيار اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه

  SPSS 19افـزار  و پس از دريافت پاسخ، ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه با اسـتفاده از نـرم  

مقـادير   با توجه به اينكه ايـن . دست آمد به 96/0خ گرديد كه ضريب آلفاي كرونبا  محاسبه
  .داشت، پژوهش وارد مرحلة بعدي گرديد  نشان از قابليت اعتماد باالي پرسشنامه

  هاي پژوهش فرضيه .2-6

هـاي   هاي موضوعي مختلف در خصوص اعتبار شـاخص  حوزه پژوهشگران هايبين نظر .1
 .داري وجود دارد يوري پژوهشي پژوهشگران كشور تفاوت معن ارزيابي بهره

ــين نظر .2 ــايب ــتفاده از    حــوزه پژوهشــگران ه ــاي موضــوعي مختلــف در خصــوص اس ه
وري پژوهشي پژوهشگران كشور تفاوت  هاي مرتبط با كتاب براي ارزيابي بهره شاخص
 .داري وجود دارد معني

ــين نظر .3 ــايب ــتفاده از    حــوزه پژوهشــگران ه ــاي موضــوعي مختلــف در خصــوص اس ه
وري پژوهشي پژوهشگران كشـور تفـاوت    اله براي ارزيابي بهرههاي مرتبط با مق شاخص
 .داري وجود دارد معني

ــين نظر .4 ــايب ــتفاده از    حــوزه پژوهشــگران ه ــاي موضــوعي مختلــف در خصــوص اس ه
وري پژوهشي پژوهشـگران   هاي تحقيقاتي براي ارزيابي بهره هاي مرتبط با طرح شاخص

 .داري وجود دارد كشور تفاوت معني
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ــين نظر .5 ــايب ــتفاده از    حــوزه وهشــگرانپژ ه ــاي موضــوعي مختلــف در خصــوص اس ه
وري پژوهشـي   هـاي ثبـت اختراعـات بـراي ارزيـابي بهـره       هاي مرتبط بـا پروانـه   شاخص

 .داري وجود دارد پژوهشگران كشور تفاوت معني

 ها تجزيه و تحليل داده. 3

هـاي چهارگانـة    در اين قسمت نظر پژوهشگران برتر كشـوري در هـر يـك از حـوزه    
هـاي اساسـي    وم انساني، علوم پايه، علوم پزشكي و فني و مهندسي در خصـوص پرسـش  عل

هـاي   پژوهش مورد مطالعه و تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه و سـپس بـر اسـاس آن، فرضـيه        
  .گيرد پژوهش مورد آزمون قرار مي

يــك از   اعتبــار هــرهــاي موضــوعي مختلــف،  مطــابق نظرهــاي پژوهشــگران حــوزه .3-1
 پژوهشگران كشور چگونه است؟ پژوهشيوري  ابي بهرههاي ارزي شاخص

وري پژوهشـي پژوهشـگران،    هاي ارزيـابي بهـره   براي تعيين اعتبار هر يك از شاخص
هاي چهارگانة علوم انسـاني،   بندي هر شاخص طبق نظرهاي پژوهشگران حوزه ميانگين رتبه

ن محاسـبه شـده و در   مهندسي با استفاده از آزمـون فريـدم   -علوم پايه، علوم پزشكي و فني
هـاي موضـوعي    شود تا امكان مقايسة اعتبـار هـر شـاخص در حـوزه     نشان داده مي 1جدول 

هـاي   ميانگين باالتر هر شاخص در يك حوزه نسـبت بـه ديگـر حـوزه    . مختلف فراهم شود
وري پژوهشــي، شــاخص مــورد نظــر نــزد  دهــد كــه در ارزيــابي بهــره مــي  موضــوعي نشــان

هـاي موضـوعي برخـوردار     هميت بيشتري نسبت بـه سـاير حـوزه   پژوهشگران آن حوزه از ا
هـاي موضـوعي    بر مبناي تعيين اعتبار هر شـاخص نـزد پژوهشـگران حـوزه     1جدول . است

    .دهد مختلف به سؤال اول پژوهش پاسخ مي
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وري پژوهشي پژوهشگران بر حسب  هاي ارزيابي بهره بندي شاخص ميانگين رتبه   مقايسة   .1 جدول
  گران برتر كشورينظر پژوهش

  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص

بندي هر شاخص در  ميانگين رتبه
  هاي مختلف حوزه

  فني  پزشكي  پايه  انساني

98/27 65/2580/23 45/20در هر سالمؤسسة خود/از دانشگاهدريافت پژوهانة پژوهشگر ةسران

 90/20 30/27 63/23 58/32 هاي معتبر داخليشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشر تعداد مقاله

85/24 55/38 03/38 28/22 يهاي معتبر خارجشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشر تعداد مقاله

 90/10 95/2293/18 70/38 شدة پژوهشگرهاي منتشر تعداد كتاب

43/29 95/1623/21 30/16 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي درون تعداد طرح

48/29 05/23 27/19 73/16 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي برون د طرحتعدا

شدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعـاتتعداد اختراعات ثبت
 المللي بين

50/10 08/11 98/10 83/35

 90/16 65/25 55/26 70/26 هاي داخليشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشر تعداد مقاله

50/19 33/2808/26 53/22 هاي خارجيشدة پژوهشگر در همايشتشرهاي من تعداد مقاله

ــه ــت پژوهان ــرانة درياف ــرونس ــاي ب ــهه ــه پژوهان ــگاهي ب ــايدانش ه
 دانشگاهي پژوهشگر در هر سال درون

60/19 55/2443/23 83/27

هـــاي پژوهشـــگراننســـبت پژوهانـــة پژوهشـــگر بـــه كـــل پژوهانـــه
 در همان گروه آموزشي مؤسسه/دانشگاه

63/19 78/25 60/23 88/26

المللـي بـههاي معتبر بـينشدة پژوهشگر درنمايههاي نمايه نسبت مقاله
 پژوهشگر هاي دريافتي پژوهانه

90/22 88/3215/32 20/26

هـاي معتبـر ملـي بـهشـدة پژوهشـگر در نمايـههـاي نمايـه نسبت مقاله
  هاي دريافتي پژوهشگر پژوهانه

10/32 60/3088/28 85/23 

شدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعـاتنسبت اختراعات ثبت
  هاي دريافتي پژوهشگر المللي به پژوهانه بين

55/11 95/13 80/12 46/34

هـايدانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانههاي تحقيقاتي درون نسبت طرح
  دريافتي پژوهشگر

20/15 88/16 45/21 28/29

هـايانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانـهدهاي تحقيقاتي برون نسبت طرح
  دريافتي پژوهشگر

55/16 70/1870/22 25/28
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص

بندي هر شاخص در  ميانگين رتبه
  هاي مختلف حوزه

  فني  پزشكي  پايه  انساني

هـاي دريــافتيشـدة پژوهشـگر بـه پژوهانـههـاي منتشـرنسـبت كتـاب
  پژوهشگر

23/35 90/19 15/19 58/13

نسبت شاخص هرش پژوهشگر به شاخص هـرش سـاير پژوهشـگران
  آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

05/34 40/3378/33 25/32

پژوهشگر به متوسط شاخص هرش پژوهشگراننسبت شاخص هرش
  كشور در همان حوزة موضوعي

33/34 50/33 38/33 45/32

علمــيهــايجشــنوارهدگانجايگــاه پژوهشــگر در ميــان برگزيــ   
  )و افتخارات ،ها جوايز، مدال(المللي  دانشگاهي، ملي و بين برون

35/33 33/3133 42/32 

هـاي پژوهشـگر نسـبت بـه سـايرهاي منتشركنندة مقالـهكيفيت مجله
  موضوع هاي هم مجله

40/31 98/3537  45/26

ي ازدانشـگاه شدة پژوهشـگر در نشـريات درونهاي منتشرسهم مقاله
  هاي پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي جمع مقاله

70/27 95/25 23/24 60/17 

شـدةهـاي منتشـرشدة پژوهشگر از جمع كتابهاي منتشرسهم كتاب
  پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

75/34 13/2130/19  83/11 

ي تحقيقـاتيهـادانشـگاهي بـه طـرحهاي تحقيقاتي دروننسبت طرح
  دانشگاهيِ پژوهشگر برون

98/14 40/1528/21 13/28 

دانشگاهي پژوهشگر از جمع توليداتهاي تحقيقاتي درونسهم طرح
  علمي پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

85/14 33/1538/20 70/29 

دانشگاهي پژوهشگر از جمع توليـداتهاي تحقيقاتي برونسهم طرح
  شگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشيعلمي پژوه

43/16 23/18 25/21 80/29 

ــرح ــهم ط ــاتي درونس ــاي تحقيق ــرونه ــگاهي و ب ــگاهيدانش دانش
شــدة او در مراكــز اصــلي ثبــت  پژوهشــگر از جمــع اختراعــات ثبــت

  المللي اختراعات بين

53/14 18/1875/21 08/32 

دانشـگاهيي و بروندانشگاههاي تحقيقاتي دروننسبت مقاله به طرح
  پژوهشگر

38/21 60/29 90/28 45/21 
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص

بندي هر شاخص در  ميانگين رتبه
  هاي مختلف حوزه

  فني  پزشكي  پايه  انساني

هـاي داخلـي ازشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرسهم تعداد مقاله
  شدة پژوهشگر هاي منتشر كل مقاله

98/22 35/2633/24 27/16  

هاي خارجي ازشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرسهم تعداد مقاله
  شدة پژوهشگر هاي منتشر كل مقاله

60/22 90/2733/26 73/18 

هـاي منتشرشـدة پژوهشـگر در ميـان منـابعهـا و مقالـهجايگاه كتـاب
درسي رسمي اعالم شده توسط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري،    

  هاي تابعة آنها زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا دانشگاهو

73/34 50/2483/19 15/16  

نسبت توليدات علمي به سـن پژوهشـگر در مقايسـه بـا همـين نسـبت
  براي ساير پژوهشگران آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

48/17 68/14 13/16 85/7  

و در مراكز اصلي ثبـتشدة انسبت مقالة پژوهشگر به اختراعات ثبت
  المللي اختراعات بين

08/22 30 20/24 15/23 

 78/23 15/3393/23 20/23 نسبت مقاله به كتاب پژوهشگر

بـههـاي معتبـر داخلـيشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشر مقاله نسبت
  هاي معتبر خارجي شدة او در مجله هاي منتشر مقاله

58/31 45/29 50/26 30/20 

المللــيهــاي علمــي بــينهــاي معتبــر حاصــل از همكــاري ســهم مقالــه
  المللي هاي معتبر بين شدة او در نمايه هاي نمايه پژوهشگر از كل مقاله

22 60/3235/32 40/26  

هاي علمي ملي پژوهشگر به كـلهاي حاصل از همكاري نسبت مقاله
  هاي معتبر داخلي شدة او در نمايه هاي نمايه مقاله

18/30 23/3095/27 95/19  

ــه ــه از نســبت مقال ــانهــاي برگرفت ــيِنامــهپاي هــاي تحصــيالت تكميل
انـد،   هاي معتبر منتشر شده شده توسط پژوهشگر كه در مجله راهنمايي

  كل توليدات علميِ پژوهشگر به

38/28 15/2920/30 78/23 

ــه ــه از نســبت مقال ــانهــاي برگرفت ــيِنامــهپاي هــاي تحصــيالت تكميل
المللـي   هاي ملي و بـين  پژوهشگر كه در همايش شده توسط راهنمايي
  كل توليدات علميِ پژوهشگر اند، به منتشر شده

98/27 42/3220/27 18/19  

هــاي تحصــيالت تكميلــيِنامــهپايــانهــاي برگرفتــه ازنســبت كتــاب
  كل توليدات علميِ پژوهشگر شده توسط پژوهشگر به راهنمايي

38/36 18/2230/18 38/9  
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  وري پژوهشي پژوهشگران ارزيابي بهرههاي  شاخص

بندي هر شاخص در  ميانگين رتبه
  هاي مختلف حوزه

  فني  پزشكي  پايه  انساني

هـايهـاي پژوهشـگر در ميـان منـابع مربـوط بـه سرفصـلسهم كتاب
هاي كـل پژوهشـگران همـان     درسي مصوب وزارتين، از سهم كتاب

مصـوب  هـاي درسـي    گروه آموزشي در همان دانشـگاه در سرفصـل  
  وزارتين

88/37 50/2490/19 15/10  

 85/29 83/1928/23 30/17 هاي تحقيقاتي ملي پژوهشگرتعداد طرح

پژوهشـگر از جمـع توليـدات علمـيملـيهـاي تحقيقـاتيسهم طرح
  پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

18/17 35/1910/23 05/32  

 73/32  65/13 45/11 45/10 علمي پژوهشگرتعداد اختراعات استنادكننده به توليدات

 15/36  88/12 03/10 45/14 تعداد اختراعات استنادكننده به اختراعات پژوهشگر

هــاي آموزشــي واثربخشــي توليــدات علمــي پژوهشــگر در دوره
  هاي رسمي آزمون

13/19 53/8 65/15  55/8  

ــاب ــداد كت ــهتع ــا، مقال ــگر دره ــدة پژوهش ــار برگزي ــاير آث ــا و س ه
  المللي هاي ملي و بين ها و برنامه ها، همايش وارهجشن

35/34 75/3063/28 20/33 

 كشـور وري پژوهشـي پژوهشـگران    ها براي ارزيـابي بهـره   در مجموع، معتبرترين شاخص .3-2

  كدامند؟

آمده از آزمـون فريـدمن     دست بنديِ به ها بر اساس ميانگين رتبه در اين بخش شاخص
تـر در   هاي معتبر و مهـم  اي كه براي هر حوزة موضوعي، شاخص ونهگ اند، به بندي شده رتبه

بـراي   هـا  شدن به انتهاي جـدول، از اعتبـار شـاخص    اند و با نزديك باالي جدول قرار گرفته
، 5تـا   2هـاي   جـدول . شـود  وري پژوهشـي پژوهشـگران آن حـوزه كاسـته مـي      ارزيابي بهره

هارگانه نشان داده و به سؤال دوم اين هاي موضوعي چ ها را در حوزه بندي اين شاخص رتبه
  .دهد ها در هر حوزه پاسخ مي پژوهش مبني بر شناسايي معتبرترين شاخص
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وري پژوهشي پژوهشگران طبق نظر پژوهشگران برتر  هاي ارزيابي بهره بندي شاخص رتبه  . 2 جدول
  علوم انساني ة حوز

  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي تبهر

  70/38 شدة پژوهشگرمنتشرهاي تعداد كتاب

هاي درسي مصوب وزارتين از سهمهاي پژوهشگر در ميان منابع مربوط به سرفصل سهم كتاب
هـاي درسـي    هاي كل پژوهشگران همان گروه آموزشي در همـان دانشـگاه در سرفصـل    كتاب

  مصوب وزارتين

88/37  

شده توسـط پژوهشـگرراهنماييهاي تحصيالت تكميليِهنامپايانهاي برگرفته از نسبت كتاب
  كل توليدات علميِ پژوهشگر به

38/36  

  23/35 هاي دريافتي پژوهشگرشدة پژوهشگر به پژوهانههاي منتشر نسبت كتاب

شدة پژوهشگرانِ آن دانشگاه درهاي منتشرشدة پژوهشگر از جمع كتابهاي منتشر سهم كتاب
  همان گروه آموزشي

75/34  

شده توسطهاي منتشرشدة پژوهشگر در ميان منابع درسي رسمي اعالمها و مقاله جايگاه كتاب
هاي  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا دانشگاه

 تابعة آنها

73/34  

هـايها و برنامهها، همايشها و ساير آثار برگزيدة پژوهشگر در جشنوارهها، مقاله تعداد كتاب
  المللي ملي و بين

35/34  

پژوهشگر به متوسط شاخص هرش پژوهشگران كشـور در همـان حـوزةنسبت شاخص هرش
  موضوعي

33/34  

نسبت شاخص هرش پژوهشگر به شاخص هرش ساير پژوهشگران آن دانشگاه در همان گروه
  آموزشي

05/34  

المللـيدانشگاهي، ملـي و بـينعلمي برونهايجشنوارهجايگاه پژوهشگر در ميان برگزيدگان
  )و افتخارات ،ها جوايز، مدال(

35/33  

  58/32 هاي معتبر داخليشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشر تعداد مقاله

  10/32 هاي دريافتي پژوهشگرهاي معتبر ملي به پژوهانهشدة پژوهشگر در نمايههاي نمايه نسبت مقاله

شـدة او درهـاي منتشـرمقالهبههاي معتبر داخليدة پژوهشگر در مجلهشهاي منتشر مقاله نسبت
  هاي معتبر خارجي مجله

58/31  

  40/31 موضوعهاي همهاي پژوهشگر نسبت به ساير مجلههاي منتشركنندة مقاله كيفيت مجله
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

شـدة او در  هاي نمايههاي علمي ملي پژوهشگر به كل مقالهل از همكاريهاي حاصنسبت مقاله
  هاي معتبر داخلي نمايه

18/30  

شـده توسـط پژوهشـگر    راهنمـاييهاي تحصيالت تكميليِنامهپايانهاي برگرفته ازنسبت مقاله
  كل توليدات علميِ پژوهشگر اند، به هاي معتبر منتشر شده كه در مجله

38/28  

شده توسط پژوهشگركه راهنماييهاي تحصيالت تكميليِنامهپايانهاي برگرفته ازلهنسبت مقا
  كل توليدات علميِ پژوهشگر اند، به المللي منتشر شده هاي ملي و بين در همايش

98/27  

هاي پژوهشگرانِ دانشگاهي از جمع مقالهشدة پژوهشگر در نشريات درونهاي منتشرسهم مقاله
  مان گروه آموزشيآن دانشگاه در ه

70/27  

  20/23 نسبت مقاله به كتاب پژوهشگر

  15/23 هاي داخليشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرتعداد مقاله

شـدة  هاي منتشـرهاي داخلي از كل مقالهشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرسهم تعداد مقاله
  پژوهشگر

98/22  

 هـاي دريـافتي  المللـي بـه پژوهانـههـاي معتبـر بـينهشدة پژوهشگر درنمايهاي نمايهنسبت مقاله

  پژوهشگر

90/22  

شـدة  هاي منتشرهاي خارجي از كل مقالهشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرسهم تعداد مقاله
  پژوهشگر

60/22  

  53/22 هاي خارجيشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرتعداد مقاله

  28/22 هاي معتبر خارجيمجلهشدة پژوهشگر درهاي منتشرتعداد مقاله

هـاي  المللـي پژوهشـگر از كـل مقالـههاي علمـي بـينهاي معتبر حاصل از همكاريسهم مقاله
  المللي هاي معتبر بين شدة او در نمايه نمايه

22  

  38/21 دانشگاهي پژوهشگردانشگاهي و برونهاي تحقيقاتي دروننسبت مقاله به طرح

  08/22  الملليشدة او در مراكز اصلي ثبت اختراعات بينتراعات ثبتنسبت مقالة پژوهشگر به اخ

  45/20 در هر سالمؤسسة خود/از دانشگاهسرانه دريافت پژوهانة پژوهشگر

در همـان گـروه   مؤسسـه/هـاي پژوهشـگران دانشـگاهنسبت پژوهانة پژوهشگر به كل پژوهانـه
  آموزشي

63/19  

دانشـگاهي پژوهشـگر در هـر    هـاي درونگاهي به پژوهانهدانشهاي برونسرانة دريافت پژوهانه
  سال

60/19  
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

  13/19 هاي رسميهاي آموزشي و آزموناثربخشي توليدات علمي پژوهشگر در دوره

اير پژوهشـگران آننسبت توليدات علمي به سن پژوهشگر در مقايسه با همين نسـبت بـراي سـ   
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

48/17  

  30/17 هاي تحقيقاتي ملي پژوهشگر تعداد طرح

پژوهشگر از جمع توليدات علمـي پژوهشـگرانِ آن دانشـگاه درمليهاي تحقيقاتي سهم طرح
  همان گروه آموزشي

18/17  

  73/16 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي برون تعداد طرح

  55/16 هاي دريافتي پژوهشگردانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانههاي تحقيقاتي برون حنسبت طر

دانشگاهي پژوهشگر از جمـع توليـدات علمـي پژوهشـگرانِ آنهاي تحقيقاتي برون سهم طرح
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

43/16  

  30/16 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي درون تعداد طرح

  20/15 هاي دريافتي پژوهشگردانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانهقيقاتي درونهاي تح نسبت طرح

  98/14 دانشگاهيِ پژوهشگرهاي تحقيقاتي بروندانشگاهي به طرحهاي تحقيقاتي درون نسبت طرح

دانشگاهي پژوهشگر از جمع توليـدات علمـي پژوهشـگرانِ آنهاي تحقيقاتي درون سهم طرح
  زشيدانشگاه در همان گروه آمو

85/14  

دانشـگاهي پژوهشـگر از جمـع اختراعـاتدانشـگاهي و بـرونهاي تحقيقـاتي درون سهم طرح
  المللي شدة او در مراكز اصلي ثبت اختراعات بين ثبت

53/14  

  45/14 تعداد اختراعات استنادكننده به اختراعات پژوهشگر

هـايالمللي به پژوهانهنشدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعات بينسبت اختراعات ثبت
  دريافتي پژوهشگر

55/11  

  50/10 الملليشدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعات بينتعداد اختراعات ثبت

  45/10 تعداد اختراعات استنادكننده به توليدات علمي پژوهشگر

دهد در ارزيـابي پژوهشـگران حـوزة علـوم انسـاني،       نشان مي 2گونه كه جدول  همان
دليل اهميـت زيـاد كتـاب در ايـن حـوزه، در ابتـداي        هاي مربوط به مؤلفة كتاب به شاخص

هاي مربوط  اين در حالي است كه قسمت انتهايي اين جدول، به شاخص. جدول قرار دارند
  .هاي تحقيقاتي و پروانة ثبت اختراعات اختصاص دارد به طرح
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پژوهشگران طبق نظر پژوهشگران برتر  وري پژوهشي هاي ارزيابي بهره بندي شاخص رتبه   .3 جدول
  حوزة علوم پايه

  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

  03/38  هاي معتبر خارجي شدة پژوهشگر در مجله هاي منتشر تعداد مقاله

 98/35 موضوعهاي همهاي پژوهشگر نسبت به ساير مجلههاي منتشركنندة مقالهكيفيت مجله

نسبت شاخص هرش پژوهشگر به متوسط شاخص هرش پژوهشگران كشور در همان حـوزة  
  موضوعي

50/33  

نسبت شاخص هرش پژوهشگر به شاخص هـرش سـاير پژوهشـگران آن دانشـگاه در همـان      
  گروه آموزشي

40/33 

 15/33 نسبت مقاله به كتاب پژوهشگر

 هـاي دريـافتي  المللـي بـه پژوهانـهتبر بـينهاي معشدة پژوهشگر درنمايههاي نمايهنسبت مقاله

  پژوهشگر

88/32 

هـاي  المللـي پژوهشـگر از كـل مقالـههاي علمي بينهاي معتبر حاصل از همكاريسهم مقاله
  المللي هاي معتبر بين شدة او در نمايه نمايه

60/32 

پژوهشـگر  شده توسطراهنماييهاي تحصيالت تكميليِنامهپايانهاي برگرفته ازنسبت مقاله
  كل توليدات علميِ پژوهشگر اند، به هاي معتبر منتشر شده كه در مجله

42/32 

المللي دانشگاهي، ملي و بينعلمي برونهايجشنوارهجايگاه پژوهشگر در ميان برگزيدگان
  )و افتخارات ،ها جوايز، مدال(

33/31 

هـا و  هـا، همـايشوارههـا و سـاير آثـار برگزيـدة پژوهشـگر در جشـن      هـا، مقالـهتعداد كتـاب
  المللي هاي ملي و بين برنامه

75/30 

هـاي دريـافتي   هـاي معتبـر ملـي بـه پژوهانـهشـدة پژوهشـگر در نمايـههـاي نمايـهنسبت مقاله
  پژوهشگر

60/30 

شـدة او  هاي نمايـههاي علمي ملي پژوهشگر به كل مقالههاي حاصل از همكارينسبت مقاله
  هاي معتبر داخلي در نمايه

23/30 

شـدة او در مراكـز اصـلي ثبـت اختراعـات      پژوهشـگر بـه اختراعـات ثبـتهـايهنسبت مقالـ 
  المللي بين

30 

  60/29 دانشگاهي پژوهشگردانشگاهي و برونهاي تحقيقاتي درونبه طرحهانسبت مقاله
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

شدة او درهاي منتشرمقالهبههاي معتبر داخليشدة پژوهشگر در مجلهمنتشرهاي مقاله نسبت
  هاي معتبر خارجي مجله

45/29  

شــده توســطراهنمــاييهــاي تحصــيالت تكميلــيِنامــهپايــانهــاي برگرفتــه ازنســبت مقالــه
كـل توليـدات علمـيِ     انـد، بـه   المللـي منتشـر شـده    هـاي ملـي و بـين    پژوهشگركه در همايش

  پژوهشگر

15/29 

 33/28 هاي خارجيشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشر تعداد مقاله

هـايهـاي خـارجي از كـل مقالـهشـدة پژوهشـگر در همـايشهـاي منتشـرسهم تعداد مقالـه
  شدة پژوهشگر منتشر

90/27 

  55/26 هاي داخليشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشر تعداد مقاله

شدةهاي منتشرهاي داخلي از كل مقالهپژوهشگر در همايششدةهاي منتشرسهم تعداد مقاله
  پژوهشگر

35/26 

هــايدانشــگاهي از جمــع مقالــهشــدة پژوهشــگر در نشــريات درونهــاي منتشــر ســهم مقالــه
  پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

95/25  

همـان گـروهدرمؤسسـه/هاي پژوهشـگران دانشـگاهنسبت پژوهانة پژوهشگر به كل پژوهانه
  آموزشي

78/25  

 65/25 در هر سالمؤسسة خود/از دانشگاهدريافت پژوهانة پژوهشگر ةسران

دانشگاهي پژوهشـگر در هـرهاي دروندانشگاهي به پژوهانههاي برونسرانة دريافت پژوهانه
  سال

55/24 

شـدهالمهاي منتشرشدة پژوهشگر در ميـان منـابع درسـي رسـمي اعـ     ها و مقالهجايگاه كتاب
توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي يـا      

  هاي تابعة آنها دانشگاه

50/24 

 63/23 هاي معتبر داخليشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشر تعداد مقاله

 95/22 شدة پژوهشگرهاي منتشر تعداد كتاب

شده توسط پژوهشگرراهنماييحصيالت تكميليِهاي تنامهپايانهاي برگرفته از نسبت كتاب
  كل توليدات علميِ پژوهشگر به

18/22 

هـاي درسـي مصـوب وزارتـين ازهاي پژوهشگر در ميان منابع مربوط به سرفصل سهم كتاب
هـاي   هاي كل پژوهشگران همان گروه آموزشي در همـان دانشـگاه در سرفصـل    سهم كتاب

  درسي مصوب وزارتين

93/21 
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

شدة پژوهشگرانِ آن دانشـگاه  هاي منتشرشدة پژوهشگر از جمع كتابهاي منتشرسهم كتاب
  در همان گروه آموزشي

13/21 

  90/19 هاي دريافتي پژوهشگرشدة پژوهشگر به پژوهانههاي منتشرنسبت كتاب

 83/19 ملي پژوهشگرهاي تحقيقاتيتعداد طرح

پژوهشگر از جمع توليدات علمي پژوهشگرانِ آن دانشـگاه در  مليهاي تحقيقاتيسهم طرح
  همان گروه آموزشي

35/19 

  27/19 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي برونتعداد طرح

 70/18 هاي دريافتي پژوهشگردانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانههاي تحقيقاتي بروننسبت طرح

دانشگاهي پژوهشگر از جمع توليدات علمي پژوهشـگرانِ آن  هاي تحقيقاتي برونسهم طرح
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

23/18  

دانشـگاهي پژوهشـگر از جمـع اختراعـات     دانشگاهي و بـرونهاي تحقيقاتي درونسهم طرح
  المللي شدة او در مراكز اصلي ثبت اختراعات بين ثبت

18/18 

 95/16 دانشگاهي پژوهشگراي تحقيقاتي درونهتعداد طرح

  88/16 هاي دريافتي پژوهشگردانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانههاي تحقيقاتي دروننسبت طرح

 40/15  دانشگاهيِ پژوهشگرهاي تحقيقاتي بروندانشگاهي به طرحهاي تحقيقاتي دروننسبت طرح

ز جمع توليدات علمي پژوهشگرانِ آن دانشگاهي پژوهشگر اهاي تحقيقاتي درونسهم طرح
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

33/15 

نسبت توليدات علمي به سن پژوهشگر در مقايسه با همين نسبت براي ساير پژوهشـگران آن  
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

68/14  

المللــي بــه شــدة پژوهشــگر در مراكــز اصــلي ثبــت اختراعــات بــيننســبت اختراعــات ثبــت
  هاي دريافتي پژوهشگر وهانهپژ

95/13  

  45/11 تعداد اختراعات استنادكننده به توليدات علمي پژوهشگر

  08/11 الملليشدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعات بينتعداد اختراعات ثبت

  03/10 تعداد اختراعات استنادكننده به اختراعات پژوهشگر

  53/8 هاي رسميهاي آموزشي و آزمونهاثربخشي توليدات علمي پژوهشگر در دور

مشخص شده، در ارزيابي پژوهشگران حـوزة علـوم پايـه،     3گونه كه در جدول  همان
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دليـل اهميـت    به» هاي معتبر خارجي شدة پژوهشگر در مجله هاي منتشر تعداد مقاله«شاخص 
 تر شناخته شده ها مهم در اين حوزه در ابتداي جدول قرار دارد و از ساير شاخص زياد مقاله 

  .است 

وري پژوهشي پژوهشگران طبق نظر پژوهشگران برتر  هاي ارزيابي بهره بندي شاخص رتبه  . 4جدول 
  حوزة علوم پزشكي

  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

  55/38 هاي معتبر خارجيشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشر تعداد مقاله

  37 موضوعهاي همهاي پژوهشگر نسبت به ساير مجلههاي منتشركنندة مقاله جلهكيفيت م

نسبت شاخص هرش پژوهشگر به شاخص هرش سـاير پژوهشـگران آن دانشـگاه در همـان
  گروه آموزشي

78/33 

پژوهشگر به متوسط شاخص هرش پژوهشگران كشور در همان حوزةنسبت شاخص هرش
  موضوعي

38/33 

دانشــگاهي، ملــي وعلمــي بــرونهــايجشــنوارهر در ميــان برگزيــدگانجايگــاه پژوهشــگ
  )و افتخارات ،ها جوايز، مدال(المللي  بين

33 

هـايالمللي پژوهشگر از كـل مقالـههاي علمي بينهاي معتبر حاصل از همكاري سهم مقاله
  المللي هاي معتبر بين شدة او در نمايه نمايه

35/32 

هـاي دريـافتيالمللي بـه پژوهانـههاي معتبر بينپژوهشگر درنمايهشدةهاي نمايه نسبت مقاله
  پژوهشگر

15/32  

شده توسط پژوهشگرراهنماييهاي تحصيالت تكميليِنامهپايانهاي برگرفته از نسبت مقاله
  كل توليدات علميِ پژوهشگر اند، به هاي معتبر منتشر شده كه در مجله

20/30 

 90/28 دانشگاهي پژوهشگردانشگاهي و برونتحقيقاتي درونهايبه طرحها نسبت مقاله

هـاي دريـافتيهـاي معتبـر ملـي بـه پژوهانـهشـدة پژوهشـگر در نمايـههاي نمايه نسبت مقاله
  پژوهشگر

88/28  

هـا وهـا، همـايشهـا و سـاير آثـار برگزيـدة پژوهشـگر در جشـنوارههـا، مقالـه تعداد كتاب
  المللي هاي ملي و بين برنامه

63/28 

شـدة اوهاي نمايههاي علمي ملي پژوهشگر به كل مقالههاي حاصل از همكاري نسبت مقاله
  هاي معتبر داخلي در نمايه

95/27 
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

 30/27 هاي معتبر داخليشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشرتعداد مقاله

ــ شــده توســط راهنمــاييهــاي تحصــيالت تكميلــيِنامــهپايــانهــاي برگرفتــه ازهنســبت مقال
كـل توليـدات علمـيِ     انـد، بـه   المللـي منتشـر شـده    هـاي ملـي و بـين    پژوهشگركه در همايش

  پژوهشگر

20/27  

شدة او در هاي منتشرمقالهبههاي معتبر داخليشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشرمقالهنسبت
  خارجي هاي معتبر مجله

50/26 

هـاي  هـاي خـارجي از كـل مقالـهشـدة پژوهشـگر در همـايشهـاي منتشـرسهم تعداد مقالـه
  شدة پژوهشگر منتشر

33/26 

 08/26 هاي خارجيشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرتعداد مقاله

 65/25 هاي داخليشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرتعداد مقاله

شدة هاي منتشرهاي داخلي از كل مقالهشدة پژوهشگر در همايشرهاي منتشسهم تعداد مقاله
  پژوهشگر

33/24  

هــاي دانشــگاهي از جمــع مقالــهشــدة پژوهشــگر در نشــريات درونهــاي منتشــرســهم مقالــه
  پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

23/24 

ثبـت اختراعـات   شـدة او در مراكـز اصـليپژوهشـگر بـه اختراعـات ثبـتهـايهنسبت مقالـ 
  المللي بين

20/24 

 93/23 نسبت مقاله به كتاب پژوهشگر

 80/23 در هر سالمؤسسة خود/از دانشگاهسرانه دريافت پژوهانة پژوهشگر

در همـان گـروه   مؤسسـه/هاي پژوهشـگران دانشـگاهنسبت پژوهانة پژوهشگر به كل پژوهانه
  آموزشي

60/23  

دانشگاهي پژوهشـگر در هـر   هاي دروندانشگاهي به پژوهانههاي برونسرانة دريافت پژوهانه
  سال

43/23 

 28/23 هاي تحقيقاتي ملي پژوهشگرتعداد طرح

پژوهشگر از جمع توليدات علمي پژوهشگرانِ آن دانشـگاه در  مليهاي تحقيقاتيسهم طرح
  همان گروه آموزشي

10/23 

 05/23 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي برونتعداد طرح

  70/22 هاي دريافتي پژوهشگردانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانههاي تحقيقاتي بروننسبت طرح
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

 23/21 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي درون تعداد طرح

وهشـگر از جمـع اختراعـاتدانشـگاهي پژدانشگاهي و بـرونهاي تحقيقاتي درون سهم طرح
  المللي شدة او در مراكز اصلي ثبت اختراعات بين ثبت

75/21 

 45/21 هاي دريافتي پژوهشگردانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانههاي تحقيقاتي درون نسبت طرح

 28/21 دانشگاهيِ پژوهشگرهاي تحقيقاتي بروندانشگاهي به طرحهاي تحقيقاتي درون نسبت طرح

دانشگاهي پژوهشگر از جمع توليدات علمي پژوهشـگرانِ آنهاي تحقيقاتي برون سهم طرح
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

25/21 

دانشگاهي پژوهشگر از جمع توليدات علمي پژوهشگرانِ آنهاي تحقيقاتي درون سهم طرح
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

38/20 

هاي درسـي مصـوب وزارتـين، ازط به سرفصلهاي پژوهشگر در ميان منابع مربو سهم كتاب
هـاي   هاي كل پژوهشگران همان گروه آموزشي در همـان دانشـگاه در سرفصـل    سهم كتاب

  درسي مصوب وزارتين

90/19 

شدة پژوهشگرانِ آن دانشـگاههاي منتشرشدة پژوهشگر از جمع كتابهاي منتشر سهم كتاب
  در همان گروه آموزشي

30/19  

 15/19 هاي دريافتي پژوهشگرشدة پژوهشگر به پژوهانهنتشرهاي م نسبت كتاب

 93/18 شدة پژوهشگرهاي منتشر تعداد كتاب

شـدههاي منتشرشدة پژوهشگر در ميـان منـابع درسـي رسـمي اعـالمها و مقالهجايگاه كتاب
توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي يـا      

  تابعة آنها هاي دانشگاه

83/19 

شده توسط پژوهشگرراهنماييهاي تحصيالت تكميليِنامهپايانهاي برگرفته از نسبت كتاب
  كل توليدات علميِ پژوهشگر به

30/18  

نسبت توليدات علمي به سن پژوهشگر در مقايسه با همين نسبت براي ساير پژوهشـگران آن
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

13/16  

  65/15 هاي رسميهاي آموزشي و آزموني توليدات علمي پژوهشگر در دورهاثربخش

  65/13 تعداد اختراعات استنادكننده به توليدات علمي پژوهشگر

  88/12 تعداد اختراعات استنادكننده به اختراعات پژوهشگر

  85/12 الملليشدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعات بينتعداد اختراعات ثبت
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

المللــي بــه شــدة پژوهشــگر در مراكــز اصــلي ثبــت اختراعــات بــيننســبت اختراعــات ثبــت
  هاي دريافتي پژوهشگر پژوهانه

80/12  

شدة  هاي منتشر تعداد مقاله«ابتداي جدول به شاخص  3نيز همانند جدول  4در جدول 
دهـد ايـن شـاخص نـزد      اختصاص دارد و نشـان مـي  » هاي معتبر خارجي جلهپژوهشگر در م

  .پژوهشگران علوم پزشكي همانند پژوهشگران علوم پايه از اهميت بااليي برخوردار است

وري پژوهشي پژوهشگران طبق نظر پژوهشگران برتر  هاي ارزيابي بهره بندي شاخص رتبه  . 5 جدول
  مهندسي -ي فني حوزه

  وري پژوهشي پژوهشگران ابي بهرههاي ارزي شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

 15/36 تعداد اختراعات استنادكننده به اختراعات پژوهشگر

 83/35 الملليشدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعات بينتعداد اختراعات ثبت

هاي نهالمللي به پژوهاشدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعات بيننسبت اختراعات ثبت
  ردريافتي پژوهشگ

46/34 

 73/32 تعداد اختراعات استنادكننده به توليدات علمي پژوهشگر

پژوهشگر به متوسط شاخص هرش پژوهشگران كشور در )h-index(نسبت شاخص هرش
  همان حوزة موضوعي

45/32 

المللـي  دانشگاهي، ملي و بينعلمي برونهايجشنوارهجايگاه پژوهشگر در ميان برگزيدگان
  )و افتخارات ،ها جوايز، مدال(

42/32  

پژوهشگر به شاخص هرش ساير پژوهشگران آن دانشـگاه  )h-index(نسبت شاخص هرش
  در همان گروه آموزشي

25/32 

هاي ها و برنامهها، همايشها و ساير آثار برگزيدة پژوهشگر در جشنوارهها، مقالهتعداد كتاب
  المللي ملي و بين

20/33 

دانشـگاهي پژوهشـگر از جمـع اختراعـات     دانشـگاهي و بـرونهاي تحقيقاتي درونطرحسهم
  المللي شدة او در مراكز اصلي ثبت اختراعات بين ثبت

08/32 

پژوهشگر از جمع توليدات علمي پژوهشـگرانِ آن دانشـگاه در   مليهاي تحقيقاتيسهم طرح
  همان گروه آموزشي

05/32  
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  ري پژوهشي پژوهشگرانو هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

 85/29 هاي تحقيقاتي ملي پژوهشگر تعداد طرح

دانشگاهي پژوهشگر از جمع توليدات علمـي پژوهشـگرانِ آنهاي تحقيقاتي برون سهم طرح
 دانشگاه در همان گروه آموزشي

80/29 

پژوهشـگرانِ آندانشگاهي پژوهشگر از جمع توليدات علميهاي تحقيقاتي درون سهم طرح
 دانشگاه در همان گروه آموزشي

70/29 

 48/29 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي برون تعداد طرح

 43/29 دانشگاهي پژوهشگرهاي تحقيقاتي درون تعداد طرح

 28/29 هاي دريافتي پژوهشگردانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانههاي تحقيقاتي درون نسبت طرح

 25/28 هاي دريافتي پژوهشگردانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانهاتي برونهاي تحقيق نسبت طرح

 13/28 دانشگاهيِ پژوهشگرهاي تحقيقاتي بروندانشگاهي به طرحهاي تحقيقاتي درون نسبت طرح

 98/27 در هر سالمؤسسة خود/از دانشگاهسرانه دريافت پژوهانة پژوهشگر

دانشـگاهي پژوهشـگر در هـرهاي درونهي به پژوهانهدانشگاهاي برونسرانة دريافت پژوهانه
  سال

83/27 

در همـان گـروهمؤسسـه/هـاي پژوهشـگران دانشـگاهنسبت پژوهانة پژوهشگر به كل پژوهانه
  آموزشي

88/26 

 45/26 موضوعهاي همهاي پژوهشگر نسبت به ساير مجلههاي منتشركنندة مقاله كيفيت مجله

هـايالمللـي پژوهشـگر از كـل مقالـههاي علمي بـينز همكاريهاي معتبر حاصل ا سهم مقاله
  المللي هاي معتبر بين شدة او در نمايه نمايه

40/26  

هـاي دريـافتيالمللـي بـه پژوهانـههاي معتبـر بـينشدة پژوهشگر درنمايههاي نمايه نسبت مقاله
  پژوهشگر

20/26 

 85/24 خارجيهاي معتبرشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشر تعداد مقاله

  85/23 هاي دريافتي پژوهشگرهاي معتبر ملي به پژوهانهشدة پژوهشگر در نمايههاي نمايه نسبت مقاله

 78/23 نسبت مقاله به كتاب پژوهشگر

شده توسـط پژوهشـگرراهنماييهاي تحصيالت تكميليِنامهپايانهاي برگرفته از نسبت مقاله
  كل توليدات علميِ پژوهشگر اند، به هاي معتبر منتشر شده كه در مجله

78/23 

 15/23 الملليشدة او در مراكز اصلي ثبت اختراعات بيننسبت مقالة پژوهشگر به اختراعات ثبت

 45/21 دانشگاهي پژوهشگردانشگاهي و برونهاي تحقيقاتي دروننسبت مقاله به طرح
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
نگين ميا

  بندي رتبه

  90/20 هاي معتبر داخليشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشرتعداد مقاله

شـدة او در  هاي منتشرمقالهبههاي معتبر داخليشدة پژوهشگر در مجلههاي منتشرمقالهنسبت
  هاي معتبر خارجي مجله

30/20 

شـدة او  هـاي نمايـهلههاي علمي ملي پژوهشگر به كل مقاهاي حاصل از همكارينسبت مقاله
  هاي معتبر داخلي در نمايه

95/19  

 50/19 هاي خارجيشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرتعداد مقاله

ــه ــانهــاي برگرفتــه ازنســبت مقال ــيِنامــهپاي شــده توســط راهنمــاييهــاي تحصــيالت تكميل
علمـيِ  كـل توليـدات    انـد، بـه   المللـي منتشـر شـده    هـاي ملـي و بـين    پژوهشگركه در همايش

  پژوهشگر

18/19  

هـاي  هـاي خـارجي از كـل مقالـهشـدة پژوهشـگر در همـايشهـاي منتشـرسهم تعـداد مقالـه
  شدة پژوهشگر منتشر

73/18 

ــه ــهشــدة پژوهشــگر در نشــريات درونهــاي منتشــرســهم مقال هــاي دانشــگاهي از جمــع مقال
  پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

60/17  

  90/16 هاي داخليشدة پژوهشگر در همايشمنتشرهايتعداد مقاله

شـدة  هاي منتشرهاي داخلي از كل مقالهشدة پژوهشگر در همايشهاي منتشرسهم تعداد مقاله
  پژوهشگر

27/16  

شـده  هاي منتشرشدة پژوهشگر در ميـان منـابع درسـي رسـمي اعـالمها و مقالهجايگاه كتاب
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي يـا      توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 

  هاي تابعة آنها دانشگاه

15/16  

 58/13 هاي دريافتي پژوهشگرشدة پژوهشگر به پژوهانههاي منتشرنسبت كتاب

شدة پژوهشگرانِ آن دانشـگاه  هاي منتشرشدة پژوهشگر از جمع كتابهاي منتشرسهم كتاب
  در همان گروه آموزشي

83/11  

  90/10 شدة پژوهشگراي منتشرهتعداد كتاب

هاي درسي مصـوب وزارتـين، از   هاي پژوهشگر در ميان منابع مربوط به سرفصلسهم كتاب
هـاي   هاي كل پژوهشگران همان گروه آموزشي در همـان دانشـگاه در سرفصـل    سهم كتاب

  درسي مصوب وزارتين

15/10  
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  وري پژوهشي پژوهشگران هاي ارزيابي بهره شاخص
ميانگين 

  بندي رتبه

شــده توســطراهنمــاييهــاي تحصــيالت تكميلــيِنامــهپايــانهــاي برگرفتــه ازنســبت كتــاب
  كل توليدات علميِ پژوهشگر پژوهشگر به

38/9  

  55/8 هاي رسميهاي آموزشي و آزموناثربخشي توليدات علمي پژوهشگر در دوره

اي ساير پژوهشـگران آننسبت توليدات علمي به سن پژوهشگر در مقايسه با همين نسبت بر
  دانشگاه در همان گروه آموزشي

85/7  

هاي مربوط بـه اختراعـات نـزد پژوهشـگران      دهد كه شاخص نشان مي 5نتايج جدول 
وري پژوهشي برخوردار هستند و اهميـت   اي در ارزيابي بهره مهندسي از جايگاه ويژه -فني

 . ها دارند بيشتري نسبت به ساير شاخص

  هاي پژوهش آزمون فرضيه. 3-3

هـاي   هاي موضوعي مختلف در خصوص اعتبـار شـاخص   حوزه پژوهشگرانبين نظر . فرضية اول
 .داري وجود دارد وري پژوهشي پژوهشگران كشور تفاوت معني ارزيابي بهره

هاي موضوعي مختلف  دار بين نظر پژوهشگران حوزه دادن تفاوت معني منظور نشان به
و  444/8حاصل از آزمـون   Fبراي اين فرضيه مقدار . شد از آزمون تحليل واريانس استفاده

هـاي   دار بين نظـر پژوهشـگران حـوزه    محاسبه شد كه تفاوت معني 001/0داري  سطح معني
وري پژوهشـي پژوهشـگران    هـاي ارزيـابي بهـره    موضوعي مختلف را در خصوص شاخص

هـاي   زهكـدام حـو   شـدن اينكـه بـين نظـر پژوهشـگرانِ      بـراي مشـخص  . داد كشور نشان مـي 
نتـايج ايـن   . دار اسـتفاده شـد   موضوعي تفاوت وجود دارد، از آزمون حداقل اختالف معني

علـوم انسـاني بـا نظـر پژوهشـگران دو       ةدار بين نظر پژوهشگران حـوز  آزمون، تفاوت معني
علوم پزشكي با نظر  ةمهندسي و همچنين بين نظر پژوهشگران حوز -علوم پايه و فني ةحوز

وري پژوهشـي   هاي ارزيابي بهـره  هندسي را در خصوص اعتبار شاخصم -پژوهشگران فني
  .داد پژوهشگران كشور نشان مي

هــاي موضــوعي مختلــف در خصــوص اســتفاده از  حــوزه پژوهشــگرانبــين نظــر . فرضــية دوم
وري پژوهشـي پژوهشـگران كشـور تفـاوت      هاي مرتبط بـا كتـاب بـراي ارزيـابي بهـره      شاخص
  .داري وجود دارد معني

محاسبه شد كه  007/0داري  و سطح معني F ،356/4دوم، مقدار  ةمودن فرضيبراي آز
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هـاي موضـوعي مختلـف را در خصـوص      داري تفـاوت بـين نظـر پژوهشـگران حـوزه      معني
وري پژوهشي پژوهشگران كشـور   هاي مرتبط با كتاب براي ارزيابي بهره استفاده از شاخص

علوم  ةداد كه بين نظر پژوهشگران حوز دار نشان آزمون حداقل اختالف معني. داد نشان مي
مهندسي و علوم پزشكي در خصـوص   -علوم پايه، فني ةانساني با نظر پژوهشگران سه حوز

  .دار وجود دارد هاي مرتبط با كتاب تفاوت معني شاخص

هـاي موضـوعي مختلـف در خصـوص اسـتفاده از       حـوزه  پژوهشـگران بـين نظـر   . فرضية سـوم 
ـ     شاخص وري پژوهشـي پژوهشـگران كشـور تفـاوت      راي ارزيـابي بهـره  هاي مـرتبط بـا مقالـه ب
  .داري وجود دارد معني

و سـطح   066/9 حاصل از آزمون تحليل واريـانس  Fسوم، مقدار  ةبراي آزمون فرضي
آزمـون حـداقل   . سوم را تأييد كرد ةمحاسبه شد كه اين مقادير نيز فرضي 001/0داري  معني

هـاي مـرتبط بـا مقالـه بـراي       استفاده از شـاخص  دار نشان داد كه در خصوص اختالف معني
وري پژوهشي پژوهشـگران كشـور، بـين نظـر پژوهشـگران علـوم پايـه بـا نظـر           ارزيابي بهره

دار وجـود   مهندسي و علوم پزشكي تفـاوت معنـي   -انساني، فني علوم ةپژوهشگران سه حوز
  .دارد

ص اسـتفاده از  هـاي موضـوعي مختلـف در خصـو     حـوزه  پژوهشـگران بين نظـر  . فرضية چهارم
وري پژوهشـي پژوهشـگران كشـور     هاي تحقيقاتي براي ارزيابي بهره هاي مرتبط با طرح شاخص

  .داري وجود دارد تفاوت معني

. محاسـبه شـد   001/0داري  و سطح معنـي  F ،340/21چهارم، مقدار  ةدر آزمون فرضي

دار نشـان   ف معنـي همچنين نتايج آزمون حداقل اخـتال . چهارم نيز تأييد شد ةفرضي ،بنابراين
هـاي علـوم پايـه، علـوم      داد كه بين نظر پژوهشگران علوم انساني با نظر پژوهشـگران حـوزه  

مهندسي با نظـر پژوهشـگران    -مهندسي، همچنين بين نظر پژوهشگران فني -پزشكي و فني
هـاي تحقيقـاتي، تفـاوت     هاي مرتبط با طـرح  علوم پايه وعلوم پزشكي در خصوص شاخص

  .دارددار وجود  معني

هـاي موضـوعي مختلـف در خصـوص اسـتفاده از       حـوزه  پژوهشـگران بـين نظـر   . فرضية پنجم
وري پژوهشـي پژوهشـگران    هاي ثبت اختراعات براي ارزيابي بهـره  هاي مرتبط با پروانه شاخص

  .داري وجود دارد كشور تفاوت معني

اري د محاسبه شـده و سـطح معنـي    04/40 حاصل از آزمون تحليل واريانس، Fمقدار 
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آزمـون حـداقل اخـتالف    . كـرد  پنجم را تأييد مـي  ةاين نتايج فرضي. دست آمد به 001/0نيز 
هاي علـوم   دار نشان داد كه بين نظر پژوهشگران علوم انساني با نظر پژوهشگران حوزه معني

و علـوم پزشـكي همچنـين بـين نظـر پژوهشـگران علـوم پزشـكي بـا           ،مهندسـي  -پايه، فنـي 
هـاي ثبـت    هاي مرتبط با پروانـه  ي در خصوص استفاده از شاخصمهندس -پژوهشگران فني

  .دار وجود دارد اختراعات، تفاوت معني

 گيري بحث و نتيجه. 4

هــاي مربـوط بـه پژوهانـه نــزد     هـاي حاصــل از بررسـي اعتبـار شـاخص     مجمـوع يافتـه  
طـور مشـابه،    دهد كه سه شاخص زير بـه  هاي موضوعي مختلف نشان مي پژوهشگران حوزه

مهندســي بيشــترين اهميــت و اعتبــار را دارنــد، در حــالي كــه نــزد  -وهشــگران فنــينــزد پژ
  .پژوهشگران علوم انساني نسبت به ساير پژوهشگران از اعتبار كمتري برخوردار هستند

  در هر سالمؤسسة خود / از دانشگاهدريافت پژوهانة پژوهشگر  ةسران .1

دانشـگاهي پژوهشـگر    هـاي درون  دانشگاهي به پژوهانـه  هاي برون سرانة دريافت پژوهانه .2
 در هر سال

مؤسسـه در همـان    /هاي پژوهشـگران دانشـگاه   نسبت پژوهانة پژوهشگر به كل پژوهانه   .3
 گروه آموزشي

 -هـاي پژوهشـي در حـوزة علـوم فنـي      گيـري  هـا و تصـميم   گـذاري  بنابراين، سياسـت 

وري پژوهشـي   عنـوان عـاملي مـؤثر در ارتقـاء بهـره      مهندسي مسـتلزم توجـه بـه پژوهانـه بـه     
  .پژوهشگران اين حوزه است

وري پژوهشي و همكـاري   دفازيو، لوكت و رايت نيز در بررسي نقش تأمين بودجه در بهره
وري  هـاي پژوهشـي، افـزايش بهـره     بنـدي گـروه   پژوهشگران نشان دادند كه افزايش بودجه

ب و همچنـين نتـايج تحقيـق جـاكو    ). 2009(داشت   پژوهشي پژوهشگران را در پي خواهد
وري پژوهشي پژوهشـگران را در   لفگرن حاكي از آن است كه افزايش ميزان پژوهانه، بهره

 ).2007(است   درصد افزايش داده 20ساله حدود  5يك دورة 

هــاي مربــوط بــه مقالــه و كتــاب نــزد   هــاي حاصــل از بررســي اعتبــار شــاخص  يافتــه
نتـايج مشـابهي را     دهـد كـه ده شـاخص    هاي موضوعي مختلف نشان مي پژوهشگران حوزه
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ها از ديدگاه پژوهشگران علـوم انسـاني بـيش از     اي كه اين شاخص گونه اند، به دست داده به
دست آمـده، از اهميـت    اين ترتيب، نتايج به به . ساير پژوهشگران از اعتبار برخوردار هستند

  :ازها عبارتند  اين شاخص. زياد كتاب نزد پژوهشگران حوزة علوم انساني حكايت دارد

  هاي معتبر داخلي شدة پژوهشگر در مجله هاي منتشر تعداد مقاله .1

  هاي داخلي شدة پژوهشگر در همايش هاي منتشر تعداد مقاله .2

شدة  هاي منتشر هاي معتبر داخلي به مقاله شدة پژوهشگر در مجله هاي منتشر نسبت مقاله .3
 هاي معتبر خارجي  او در مجله

هـاي دريـافتي    هاي معتبر ملي بـه پژوهانـه   گر درنمايهشدة پژوهش هاي نمايه نسبت مقاله .4
 پژوهشگر

هـاي   دانشـگاهي از جمـع مقالـه    شدة پژوهشگر در نشـريات درون  هاي منتشر سهم مقاله .5
 پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

 شدة پژوهشگر هاي منتشر تعداد كتاب .6

 فتي پژوهشگرهاي دريا شدة پژوهشگر به پژوهانه هاي منتشر نسبت كتاب .7

شـدة پژوهشـگرانِ آن    هـاي منتشـر   شدة پژوهشگر از جمع كتاب هاي منتشر سهم كتاب .8
 دانشگاه در همان گروه آموزشي

شـده توسـط    راهنمـايي  هاي تحصـيالت تكميلـيِ   نامه پايانهاي برگرفته از  نسبت كتاب .9
 كل توليدات علميِ پژوهشگر پژوهشگر به

هـاي درسـي مصـوب     مربـوط بـه سرفصـل   هـاي پژوهشـگر در ميـان منـابع      سهم كتاب .10
پژوهشگران همان گروه آموزشـي در همـان دانشـگاه    هاي كل  وزارتين از سهم كتاب

 هاي درسي مصوب وزارتين در سرفصل

وري  حجازي و بهروان نيز در بررسـي رابطـه بـين عوامـل فـردي و سـازماني بـا بهـره        
را تعـداد انتشـارات    هاي خـود  پژوهشي اعضاي هيئت علمي كشاورزي، مالك تحليل داده

وري  همچنـين علـي بيگـي ماننـد زنـر در بررسـي بهـره       ). 1388(انـد   پژوهشگران قـرار داده 
تـرين ابـزار بررسـي     پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه رازي، شمار انتشارات را مناسب

تعـداد   كانتـا شـاخص   ديگـر، سـري  از سـوي  ). 1386(كند  عملكرد پژوهشگران معرفي مي
دانـد و بـر ايـن عقيـده      وري پژوهشي افـراد نمـي   معيار كاملي براي بررسي بهرهانتشارات را 
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درسـتي   وري پژوهشـي نيازمنـد الگـويي سـودمند اسـت تـا بتوانـد بـه         است كه سنجش بهره
 ).Sri Kantha 1996(وري پژوهشي را نشان دهد  بهره

ان هـاي مربـوط بـه مقالـه، نـزد پژوهشـگر       هاي حاصل از بررسي اعتبـار شـاخص   يافته
دهد كه شش شـاخص زيـر، نـزد پژوهشـگران علـوم       هاي موضوعي مختلف نشان مي حوزه

  . وري پژوهشي پژوهشگران اين حوزه بيشترين اهميت را دارند پايه در ارزيابي بهره

   هاي خارجي شدة پژوهشگر در همايش هاي منتشر تعداد مقاله .1

 دانشگاهي پژوهشگر ندانشگاهي و برو هاي تحقيقاتي درون به طرح ها نسبت مقاله .2

هـاي   هـاي خـارجي از كـل مقالـه     شدة پژوهشگر در همايش هاي منتشر سهم تعداد مقاله .3
 شدة پژوهشگر منتشر

شـدة او در مراكـز اصـلي ثبـت اختراعـات       نسبت مقالـة پژوهشـگر بـه اختراعـات ثبـت      .4
 المللي بين

 نسبت مقاله به كتاب پژوهشگر .5

المللـي پژوهشـگر از كـل     ي علمـي بـين  هـا  هـاي معتبـر حاصـل از همكـاري     سهم مقالـه  .6
 المللي هاي معتبر بين شدة او در نمايه هاي نمايه مقاله

هـاي   مظفريان و جمالي براي مطالعة نقش زنان ايراني در علوم، وضـعيت كمـي مقالـه   
المللي پژوهشـگران را نيـز    هاي بين زنان و مردان را مقايسه كردند و در اين مطالعه همكاري

  ).Mozaffarian and Jamali 2008(ي مهم مورد توجه قرار دادند عنوان شاخص به

، ISIهـاي   هـاي تـأليفي، تعـداد مقالـه     هاي تعداد كتاب نيز از شاخص اسدي و اصالني
هـاي   ترويجـي، تعـداد مقالـه    -هـاي علمـي   پژوهشـي، تعـداد مقالـه    -هاي علمـي  تعداد مقاله

منظـور   هـاي تحقيقـاتي بـه    عداد طرحها و ت ها و همايش هاي كنفرانس تخصصي، تعداد مقاله
  .)1388(آموزشي بهره جستند  هاي گروه پژوهشي كارايي ارزيابي

و پروانـة   هاي تحقيقاتي طرحهاي مربوط به  هاي حاصل از بررسي اعتبار شاخص يافته
دهـد كـه چهـارده     هاي موضوعي مختلف نشـان مـي   ثبت اختراعات، نزد پژوهشگران حوزه

مهندســي نســبت بــه پژوهشــگران ســه حــوزة  -ژوهشــگران فنــيزيــر از ديــدگاه پ  شــاخص
 طـور  بـه . وري پژوهشي برخـوردار هسـتند   موضوعي ديگر از اعتبار بيشتري در ارزيابي بهره

هاي مربوط بـه دو مؤلفـة توليـد علـم يعنـي       هاي حاصل از بررسي اعتبار شاخص كلي، يافته
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هـا نـزد پژوهشـگران     ين شـاخص هاي تحقيقاتي و پروانة ثبت اختراعات نشان داد كه ا طرح
  .ها برخوردارند علوم انساني از كمترين اعتبار نسبت به پژوهشگران ديگر حوزه

 دانشگاهي پژوهشگر هاي تحقيقاتي درون تعداد طرح .1

 دانشگاهي پژوهشگر هاي تحقيقاتي برون تعداد طرح .2

هــاي دريــافتي  دانشــگاهيِ پژوهشــگر بــه پژوهانــه هــاي تحقيقــاتي درون نســبت طــرح .3
 پژوهشگر

 هاي دريافتي پژوهشگر دانشگاهيِ پژوهشگر به پژوهانه هاي تحقيقاتي برون نسبت طرح .4

دانشـگاهيِ   هـاي تحقيقـاتي بـرون    دانشگاهي بـه طـرح   هاي تحقيقاتي درون نسبت طرح .5
 پژوهشگر

ــاتي درون ســهم طــرح .6 ــاي تحقيق ــدات علمــي    ه ــع تولي دانشــگاهي پژوهشــگر از جم
 ن گروه آموزشيپژوهشگرانِ آن دانشگاه در هما

ــاتي  ســهم طــرح .7 ــهــاي تحقيق ــدات علمــي    رونب دانشــگاهي پژوهشــگر از جمــع تولي
 پژوهشگرانِ آن دانشگاه در همان گروه آموزشي

دانشــگاهي پژوهشــگر از جمــع  دانشــگاهي و بــرون هــاي تحقيقــاتي درون ســهم طــرح .8
 المللي شدة او در مراكز اصلي ثبت اختراعات بين اختراعات ثبت

 تحقيقاتي ملي پژوهشگر هاي تعداد طرح .9

پژوهشـگر از جمـع توليـدات علمـي پژوهشـگرانِ آن       ملـي هاي تحقيقـاتي   سهم طرح .10
 دانشگاه در همان گروه آموزشي

 المللي شدة پژوهشگر در مراكز اصلي ثبت اختراعات بين تعداد اختراعات ثبت .11

ه المللـي بـ   شدة پژوهشگر در مراكز اصـلي ثبـت اختراعـات بـين     نسبت اختراعات ثبت .12
 هاي دريافتي پژوهشگر پژوهانه

 تعداد اختراعات استنادكننده به توليدات علمي پژوهشگر .13

 تعداد اختراعات استنادكننده به اختراعات پژوهشگر .14

هاي مربـوط بـه جايگـاه، نـزد      هاي حاصل از بررسي اعتبار شاخص عالوه بر اين، يافته
زيـر از نظـر     اخصدهـد كـه چهـار شـ     هاي موضوعي مختلـف نشـان مـي    پژوهشگران حوزه

وري پژوهشـي پژوهشـگران،    پژوهشگران هر چهار حوزة موضوعي در ارزيابي ميـزان بهـره  
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هـاي   بنـدي نظـر پژوهشـگران حـوزه      شوند و ميـانگين رتبـه   هايي مؤثر محسوب مي شاخص
 .هاي موردنظر، اختالف اندكي با يكديگر دارند موضوعي مختلف در مورد شاخص

ه شـاخص هـرش سـاير پژوهشـگران آن دانشـگاه در      پژوهشگر ب نسبت شاخص هرش .1
 ؛همان گروه آموزشي

نسبت شاخص هرش پژوهشگر به متوسط شاخص هرش پژوهشگران كشور در همـان   .2
 ؛حوزة موضوعي

دانشـگاهي، ملـي و    هـاي علمـي بـرون    جايگاه پژوهشگر در ميان برگزيدگان جشنواره .3
 ؛)ها و افتخارات جوايز، مدال(المللي  بين

 .موضوع هاي هم هاي پژوهشگر نسبت به ساير مجله هاي منتشركنندة مقاله كيفيت مجله .4

زير، نزد پژوهشگران علوم انساني بيش از سـاير پژوهشـگران در     همچنين سه شاخص
 -هـا نـزد پژوهشـگران فنـي     وري پژوهشي اهميت دارد و اهميت ايـن شـاخص   ارزيابي بهره

 .مهندسي از ساير پژوهشگران كمتر است

1. هــاي منتشرشــدة پژوهشــگر در ميــان منــابع درســي رســمي  هــا و مقالــه تــابك جايگــاه
شــده توســط وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري، وزارت بهداشــت، درمــان و   اعــالم

 ؛هاي تابعة آنها آموزش پزشكي يا دانشگاه

نســبت توليــدات علمــي بــه ســن پژوهشــگر در مقايســه بــا همــين نســبت بــراي ســاير    .2
 ؛همان گروه آموزشيپژوهشگران آن دانشگاه در 

 .هاي رسمي هاي آموزشي و آزمون اثربخشي توليدات علمي پژوهشگر در دوره .3

هـا و سـاير    هـا، مقالـه   تعداد كتاب« شاخصها حاكي از آن است كه  همچنين، بررسي
كمتـرين  » المللـي  هاي ملي و بـين  ها و برنامه ها، همايش آثار برگزيدة پژوهشگر در جشنواره

شگران علوم پزشكي دارد و بيشترين اعتبار اين شاخص مربـوط بـه نظـر    اهميت را نزد پژوه
  .پژوهشگران علوم انساني است

وري پژوهشـي عـالوه بـر تعـداد      هاي مؤثر بـر بهـره   رامش بابو و ساين در تعيين مؤلفه
هـاي ملـي از شـاخص     شـده در همـايش   هـاي ارائـه   شده و تعداد مقاله انتشار مجالت داوري
عنـوان معيـار ديگـري بـراي سـنجش       شـده در هـر سـال نيـز بـه      داده تعداد پاداش تخصيص

 ). 1998(وري پژوهشي نام بردند  بهره
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المللـي   هاي معتبر بـين  شدة پژوهشگر درنمايه هاي نمايه نسبت مقاله«  شاخصاز طرفي، 
بيشترين اهميت را نزد پژوهشگران علوم پايه دارد و پس » هاي دريافتي پژوهشگر به پژوهانه

شـاخص مـورد نظـر از    . نها با اختالف اندكي، پژوهشـگران علـوم پزشـكي قـرار دارنـد     از آ
 .ديدگاه پژوهشگران علوم انساني، كمترين اهميت را نسبت به ساير پژوهشگران دارد

هــاي علمــي ملــي  هــاي حاصــل از همكــاري نســبت مقالــه« شــاخصاز ســوي ديگــر، 
، نزد پژوهشـگران علـوم   »اي معتبر داخليه شدة او در نمايه هاي نمايه پژوهشگر به كل مقاله

انساني و علوم پايه با اندك اختالفي از همديگر، اهميت بيشتري نسبت به ساير پژوهشگران 
  .مهندسي دارد -اين شاخص كمترين اهميت را از نظر پژوهشگران فني. در ارزيابي دارد

 الت تكميلـيِ هـاي تحصـي   نامـه  پايـان هـاي برگرفتـه از    نسبت مقالـه « شاخصعالوه،  به

كل توليدات علميِ  اند، به هاي معتبر منتشر شده شده توسط پژوهشگر كه در مجله راهنمايي
ترتيـب   بيشترين اهميت را نزد پژوهشگران علوم پزشكي دارد و پس از آنهـا، بـه  » پژوهشگر

  .مهندسي قرار دارد -نظر پژوهشگران علوم پايه، علوم انساني و در پايان فني

 هـاي تحصـيالت تكميلـيِ    نامـه  پايـان هـاي برگرفتـه از    نسبت مقاله« شاخصهمچنين، 

كـل   انـد، بـه   المللي منتشر شده هاي ملي و بين شده توسط پژوهشگركه در همايش راهنمايي
بيشترين اهميت را نزد پژوهشگران علوم پايه دارد و پس از آنهـا  » توليدات علميِ پژوهشگر

  .مهندسي قرار دارند -علوم پزشكي و در نهايت فنيترتيب نظر پژوهشگران علوم انساني،  به

هـاي   شـدة پژوهشـگر در همـايش    هاي منتشـر  سهم تعداد مقاله« شاخصعالوه بر اين، 
پايـه   بيشترين اهميت را نزد پژوهشگران علوم » شدة پژوهشگر هاي منتشر داخلي از كل مقاله

-آخـر پژوهشـگران فنـي    دارد و پس از آنها پژوهشگران علوم پزشكي، علوم انسـاني و در 

  .مهندسي قرار دارند

هـاي   شـدة پژوهشـگر در مجلـه    هاي منتشر تعداد مقاله«اين در حالي است كه شاخص 
بـراي بــيش از نيمـي از پژوهشـگران علــوم انسـاني كمتـرين اهميــت را در      » معتبـر خـارجي  
ت به اين شاخص از ديدگاه پژوهشگران علوم پزشكي نسب. وري پژوهشي دارد ارزيابي بهره

وري پژوهشي پژوهشگران اين حـوزه   ساير پژوهشگران، بيشترين اهميت را در ارزيابي بهره
  .دارد

هـاي مربـوط بـه كتـاب بـراي پژوهشـگران علـوم انسـاني بـيش از           در مقابل، شاخص
وري پژوهشي،  بهره  بنابراين، الزم است در ارزيابي. ها اهميت دارد پژوهشگران ديگر حوزه
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مهندسـي و   -زة علوم انساني و پژوهشگران سه حـوزة علـوم پايـه، فنـي    بين پژوهشگران حو
  .هاي مربوط به كتاب تفاوت قائل شد علوم پزشكي در خصوص استفاده از شاخص

ــين، شــاخص ــيش از     همچن ــه ب ــوم پاي ــراي پژوهشــگران عل ــه ب ــه مقال ــوط ب ــاي مرب ه
، وري پژوهشي بهره  بنابراين، الزم است در ارزيابي. ها اهميت دارد پژوهشگران ديگر حوزه

مهندسـي و   -بين پژوهشگران حوزة علوم پايه و پژوهشگران سه حـوزة علـوم انسـاني، فنـي    
وري  هاي مرتبط با مقالـه بـراي ارزيـابي بهـره     در خصوص استفاده از شاخصعلوم پزشكي 

  .تفاوت قائل شد پژوهشگران كشور پژوهشي

مهندسـي   -هشـگران فنـي  از طرفي، در ميان پژوهشگران چهار حـوزة موضـوعي، پژو  
وري پژوهشي  هاي تحقيقاتي در ارزيابي بهره هاي مربوط به طرح اهميت بيشتري به شاخص

، بـين  وري پژوهشـي  بهـره   نتايج اين پژوهش نشـان داد كـه الزم اسـت در ارزيـابي    . اند داده
مهندسي و علوم پزشكي  -پژوهشگران علوم انساني و پژوهشگران سه حوزة علوم پايه، فني

پايـه و علـوم     مهندسـي بـا پژوهشـگران دو حـوزة علـوم      -همچنين بين پژوهشـگران فنـي   و
در ارزيـابي   هـاي تحقيقـاتي   طـرح هـاي مربـوط بـه     پزشكي در خصوص استفاده از شاخص

  .وري پژوهشي تفاوت قائل شد بهره

هاي مربوط بـه پروانـة ثبـت اختراعـات اهميـت زيـادي نـزد         در نهايت اينكه، شاخص
بر اين اساس، نتايج حكايت از آن دارد كه الزم است در . مهندسي دارد -نيپژوهشگران ف

، بين پژوهشگران حوزة علوم انسـاني و پژوهشـگران سـه حـوزة     وري پژوهشي بهره  ارزيابي
مهندسـي بـا    -مهندسي و علوم پزشكي و همچنـين بـين پژوهشـگران فنـي     -علوم پايه، فني

هـاي ثبـت    پروانـه هاي مربوط به  از شاخصپژوهشگران علوم پزشكي در خصوص استفاده 
  .تفاوت قائل شد وري پژوهشي پژوهشگران كشور اختراعات براي ارزيابي بهره

  .شود شده، پيشنهادهاي زير ارائه مي با توجه به مجموع مباحث مطرح

 هاي ارزيابي متناسب با زمان، مكان، موقعيت اجتماعي و اقتصادي،  طور كلي شاخص به
هـا طـي گذشـت زمـان      بـراي اينكـه شـاخص   . شـود  اهداف تدوين مي توسعة سازمان و
شـود   ممكن نسـازند، پيشـنهاد مـي    اعتباري نشوند و قضاوت اصولي را غير دستخوش بي

بار، كميسيوني از كارشناسان خبره و متخصصـان برتـر هـر حـوزة      چند سال يك كه هر
لي اصالح هاي قب هاي جديد، شاخص موضوعي تشكيل شود تا ضمن شناسايي شاخص

 .و يا تعديل شوند
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  هـاي جامعـه    هـاي موضـوعي مختلـف بـا اولويـت      شايسته است اهداف پژوهشي حـوزه
ها، خألهاي پژوهشي را شناسايي  هماهنگ شود و پژوهشگران با آگاهي از اين اولويت

هاي پژوهشـي خـود را هـدايت كننـد تـا       شده، فعاليت و در جهت اهداف از پيش تعيين
وري پژوهشـي خـود را ارتقـاء دهنـد و از سـوي ديگـر نقـش         بهـره سـو   بتوانند از يـك 

  .اي در حل مشكالت جامعه ايفا نمايند سازنده

 كارگيري رويكرد مديريت مشاركتي، رعايت اصول و قوانين پـژوهش، صـداقت در    به
هاي مناسب، حضور در يك محيط پژوهشي و  كار پژوهش، نظام بازخورد و راهنمايي

هـاي   هاي ارتباطي بين همكـاران و تعامـل بـا آنهـا انگيـزه      شبكهعلمي، همچنين، ايجاد 
همـراه   ايـن عوامـل بـه   . كنـد  هاي پژوهشي اعضاي هيئـت علمـي را تقويـت مـي     فعاليت

توانـد تـأثير زيـادي در ارتقـاء      هـاي مـالي مـي    برخورداري از يك نظام منسجم پـاداش 
  .وري پژوهشي داشته باشد بهره

 هايي كه با توجه به حوزة موضـوعي اهميـت بيشـتري     اختصاص اعتبار الزم براي مؤلفه
همـراه   وري پژوهشـگر را بـه   تواند ارتقـاء بهـره   وري پژوهشي دارند، مي در ارزيابي بهره

مهندسـي توجـه    -طور مثال، نظر به اهميت پژوهانه نزد پژوهشگران فنـي  به. داشته باشد
هـاي پژوهشـي    ريـزي  نامهها و بر گيري هاي مربوط به پژوهانه در تصميم ويژه به شاخص

 .باشد  همراه داشته وري پژوهشگران اين حوزه را به تواند ارتقاء بهره مي

 هـاي ارزيـابي در هـر حـوزة      كه اهـداف، كاركردهـا، ماهيـت و شـاخص     با توجه به اين
وري  شود كـه مقايسـة بهـره    ها متفاوت است، پيشنهاد مي موضوعي نسبت به ساير حوزه

يـك حـوزة موضـوعي انجـام گيـرد، نـه بـين پژوهشـگران         پژوهشي بـين پژوهشـگران   
 . هاي موضوعي مختلف حوزه

 هـاي ارزيـابي پژوهشـگران     طور كه در نتايج پژوهش آورده شد، اعتبـار شـاخص   همان
وري  شود در ارزيـابي بهـره   هاي موضوعي مختلف متفاوت است، لذا پيشنهاد مي حوزه

هاي مربوط به كتاب در  براي شاخصپژوهشي پژوهشگران علوم انساني، اعتبار بيشتري 
وري پژوهشي پژوهشگران علـوم پزشـكي و علـوم     نظر گرفته شود و براي ارزيابي بهره

 -هاي مربوط به مقالـه و در ارزيـابي پژوهشـگران فنـي     تبار بيشتري براي شاخصپايه اع

هـاي ثبـت اختـراع و نيـز      هـاي مربـوط بـه پروانـه     مهندسي اعتبار بيشتري براي شـاخص 
 .هاي تحقيقاتي در نظر گرفته شود طرح
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 سـازي و تـأمين    رفع موانع موجود در انتشار كتاب براي پژوهشگران علوم انساني، زمينه
علـوم   المللي بـراي پژوهشـگران علـوم پايـه و     اعتبارات الزم براي حضور در عرصة بين

مهندسـي،   -پزشكي و نيز اختصاص پژوهانـه و امكانـات الزم بـراي پژوهشـگران فنـي     
 .داشت همراه خواهد وري پژوهشي آنها را به تقاء بهرهار
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  Abstract:     This research aims at identifying and validating the 

indicators used in evaluating research productivity of Iranian 

researchers. In order to achieve this aim, survey and documentary 

methods are used. Research society consists of 80 persons. Sample and 

members of this sample were selected among from top researchers of 

the country during the years 1389-1390 from 4 subject areas of 

humanities, medical sciences, technology and engineering and basic 

sciences. Instrument for collecting data is a questionnaire including 47 

items focusing on indicators used to evaluate research productivity of 

researchers. The Cronbach coefficient alpha was applied to confirm its 

variability and coefficient equal to %96 was obtained. In order to 

confirm its validity, formal validity method was used. Responds to 

questions and testing research hypotheses was conducted at two levels 

of descriptive and inferential statistics. At the descriptive statistics level 

standard deviation, average and frequency, and at the inferential 

statistics level variance analysis, least significant difference, and 

Friedman tests were used. The results obtained show that for 

researchers in humanities, indicators relating to “book” have high 

importance, while for researchers in basic and medical sciences, 

indicators relating to “article” have more importance and from the view 

point of technology and engineering researchers, indicators relating to 

“innovations” and “research plans” in comparison to other indicators 

are more creditable at evaluating research productivity of researchers. 

Keywords:   Scientometric; Accreditation; Researchers; Evaluation 
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