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 چکیده

بروندادهای غالب  ترازسازیهمنامه ارتقاء اعضای هیأت علمی برای های آئینهدف از انجام این پژوهش شناسایی چالش :مقدمه

رشته  هیأت علمی ءارزنده اعضا هایفعالیتای از بخش عمدهرشته موسیقی است تا از این طریق بتوان از نادیده گرفته شدن 

 در این خصوص ارائه نمود.ای های صحیح و عادالنهو ارزیابی جلوگیری کردموسیقی 

 ی،اکتابخانه یهاانجام آن از روش یاست که برا یسنجعلم یافو اکتش یکاربرد هایپژوهشپژوهش، از نوع  یناشناسی: روش

 هایروشبا استفاده از  ،. در بخش کیفیه استاستفاده شد یهمسان رویکرد و ی، تطبیقیاکتشاف یکردمحتوا با رو یلو تحل یمایشیپ

نمونه هدفمند مورد مطالعه قرار گرفت رزومه و سایر اطالعات و مستندات جامعه پژوهش و  ،تحلیل محتوای کیفیو  ایکتابخانه

ها گردآوری شد و در نهایت، با روش تطبیقی و دادهپیمایشی های تحلیل محتوای کمی و با استفاده از روشکمی،  و در بخش

اعضای نفر از  90در این فرایند، بر اساس بررسی رزومه تعداد  .ها صورت پذیرفترویکرد همسانی و اکتشافی، تجزیه و تحلیل داده

عنوان جامعه نفر به 24های دولتی کشور و همچنین انجام پیمایش، تعداد هیأت علمی تمام وقت و مدعو رشته موسیقی دانشگاه

های این نمونه هدفمند، در مراحل بعدی پژوهش هدفمند این پژوهش تعیین شد و سپس بروندادهای تخصصی و همچنین دیدگاه

ر گرفت و ضمن شناسایی وزن و اهمیت هر یک از این بروندادهای تخصصی، در این خصوص با معیار مورد استفاده قرا عنوانبه

 شد. ترازسازیهمنامه ارتقاء های آئینبروندادهای مندرج در شاخص

همچنین نمونه  ،است «سازیآهنگ»موسیقی مربوط به  رشتهبرونداد علمی غالب در های این پژوهش نشان داد، یافته :هایافته

داخلی و خارجی، مقاله همایش، سخنرانی در همایش و طرح پژوهشی به میزان  هایلیف و ترجمه کتاب، مقاله مجلهأتمند با هدف
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های کنسرت» یی از نوعبه میزان زیادی با بروندادها کهیدرحال ؛موافق هستند بروندادهای اصلی رشته موسیقی عنوانبهی کم

 .اندموافق «سازی، انتشار آلبوم، ساختن قطعه برای فیلم و سریال و رهبری ارکسترانفرادی و گروهی داخلی و خارجی، آهنگ

رشته موسیقی را  هیأت علمی ءاز بروندادهای اعضا درصد 3/27تنها  «ارتقاء نامهنییآ»های این پژوهش نشان داد همچنین یافته

 .دهدقرار میتحت پوشش 

است و تنها  نشدهفینامه ارتقاء جایگاهی تعرغالب رشته موسیقی در آیینمشخص شد که برای بروندادهای ی: ریگجهینت

امر باعث خواهد شد که این  ،شده استچندان زیاد در نظر گرفتهامتیازی نهو « آثار بدیع و ارزنده هنری»با عبارت  ،صورت کلیبه

نامه کسب اد امتیاز چندانی از آیینته شود و این افررشته موسیقی نادیده گرف هیأت علمیعمده اعضاء  هایفعالیتها و تا توانایی

 نامهنییدر آ شدهینیبشیتواند با بروندادهای پارائه در رشته موسیقی که میبروندادهای قابل، مسئلهبرای رفع این چالش و  نکنند.

 شد.نشان داده  ؛شود ترازسازیهمارتقاء 

 سنجیه هنر، علم، حوزهیأت علمیوری علمی، اعضاء نامه ارتقاء، رشته موسیقی، ارزیابی بهره، آیینترازسازیهم: هاکلیدواژه

 
 و بیان مسئلهمقدمه 

های جدیدی است هندیشمجموعه تفکرات و اعبارت از ، «2وری پژوهشیبهره»یا « 1وری علمیبهره» 

مقاله و ثبت اختراعات، چاپ و یا  صورتکه پس از مطالعات نظری و عملی، در مجالت معتبر دنیا به

وری علمی مفهوم بهره ،نیا وجود (. با1388حجازی و بهروان،  در؛ Ransdell, 2001شوند )می یاستنادساز

 قلمرودر این که  3لوتکا، پرایس و گارفیلد از جملهدر طول زمان پژوهشگران مختلفی  و مفهومی مطلق نیست

 گذارانیبن( ,Lotka 1926)ه دادند، تا جایی که درواقع با تعریف لوتکا کردند این مفهوم را توسعمیفعالیت 

داند، با آن چیزی که امروزه از می «میزان کمی تولید مقاالت علمی نویسندگان»وری را این مفهوم که بهره

 (.1393رود بسیار متفاوت شده است )رضایی و نوروزی چاکلی، وری علمی در سطح جامعه انتظار میبهره

که  گرددیبه این موضوع بازمنیز وری پژوهشگران گیری و ارزیابی بهرهاهمیت سنجش، اندازه 

همت  دهد، بتواند باهایی که در مسیر پژوهش انجام میگذاریجامعه انتظار دارد با توجه به سرمایه

روز از میزان روزبهثری بردارد و ؤهای مپژوهشگران و نخبگان خود، در پیشبرد اهداف علمی و اجتماعی گام

ی مختلف و کشورهاها و از همین روست که تاکنون سازمان رو است، بکاهدها روبهمسائلی که جامعه با آن

« 4برنامه ارزیابی پژوهشی بریتانیا»توان به های آن میاند که از نمونههای متعددی در این زمینه اجرا کردهبرنامه

 (.1391)جمالی، اسدی و صدقی،  اشاره نمود

 
1. Scientific Productivity 

2. Research Productivity 

3. Lotka, Price & Garfield 

4. Research Assessment Exercise (RAE) 
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نفعان است ذیتواند به هدفی که مدنظر وری پژوهشگران در صورتی می، ارزیابی بهرهحالنیباا

 ،های مناسب صورت پذیرد؛ در چنین شرایطیدست یابد که در چارچوبی خاص و با استفاده از شاخص

به طرز مؤثرتری ور وری هستند و در جهت توسعه علمی کشبهرهمیزان پژوهشگرانی که واقعاً دارای بیشترین 

 (.1393رضایی و نوروزی چاکلی، )خواهند شد شناسایی  کنند،آفرینی مینقش

وری توان بهرهوری علمی، این است که چگونه میاین، هنوز نکته مهم مطرح در ارزیابی بهره وجود با

ن ماهیت این ، متفاوت بودحالنیدرعهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد و علمی پژوهشگران قلمرو

گونه مسئله اصلی در خصوص این؟ واقعیت این است که قرارداد موردتوجهها را نیز در این ارزیابی رشته

های علمی مختلف ایران، این است که به ماهیت متفاوت رشته از جملههای ارزیابی در تمام کشورها و برنامه

 یفردهای منحصربهانتزاعی، دارای ویژگی قلمروک عنوان یهنر به قلمرو ،مثال عنواننشده است. بهتوجهی 

اما این  .(Archambault & Gagne, 2004؛ 1387نموده است )موئد، ها متمایز قلمرواز سایر  راآناست که 

منظور توزیع گذاران علم و فناوری در جهان، بهکه سیاستبه این معنا نبوده گاه فرد بودن هیچ به منحصر

 قلمروهاآن  هیأت علمی ءمند اعضاهای ضابطهوری علمی، از ارزیابیشناسایی باالترین بهرهصحیح منابع و 

گونه رشته موسیقی، انجام این از جملههای مختلف وجود ماهیت متفاوت در رشته دلیلبه. هستندنیاز بی

د که نتایج این ارزیابی های خاصی باشها و استانداردسازیها باید تابع ضوابط، شرایط، دستورالعملارزیابی

 ،وری علمیارزیابی بهرهمرتبط با  هاینامهاین موضوع در قوانین و آیین کهیدرحال ،را تحت تأثیر قرار ندهد

در ه ارتقاء نامآیینباید توجه داشت که  این، وجود لحاظ نشده است. با ،چه در ایران و چه خارج از ایران

 توانیم را هاضعفهایی است که این دارای ضعفبازهم رشته موسیقی  ژهیوارزیابی آثار هنری و به زمینه

 :دانست مرتبط ریز موارد با یادیز حد تا

اعم  ،بروندادها و تولیدات علمی ناشی از پژوهش یسازکسانیارتقاء بر  هناممتمرکز بودن آیین. 1

های ثبت اختراع و نبود توجه مشخص و شفاف به ها و پروانهعلمی، گزارش طرح تاز مقاال

 نگاه یکسانهنر:  ههای هنری اعضای هیأت علمی حوزبروندادها و تولیدات علمی ناشی از خالقیت

مطرح های آن ترین کاستیعنوان یکی از مهمبههمواره های گوناگون، ارزیابی آثار رشته بهارتقاء  هنامآئین

های شود که بدون در نظر گرفتن اقتضائات و ویژگیاین ضعف و کاستی بیشتر ازآنجا ناشی می .است بوده

شده و همه ها امتیازی مساوی در نظر گرفتهآن های مختلف، برای انواع بروندادهای علمیمتفاوت رشته

قدر کافی بهگاه کته اینجاست که هیچ(. اما ن1390شوند )باهنر، ها بر اساس ساختار واحدی ارزیابی میرشته

توجه نشده و همین  ها با یکدیگر متفاوت استدر هر یک از رشتهبه این جنبه که جایگاه بروندادهای علمی 

 هناممثال گرچه در آیین عنوانها است. بهارزیابینتایج عدالتی در بیدر پی آن سرمنشأ مناقشات گوناگون و 



  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9 سال                     دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    62

 

ها در جایگاه این نوع مقاله کهییاما ازآنجا ،شدهدر نظر گرفته 7تا  5عتبر امتیازی بین های مارتقاء برای مقاله

شود، لذا همین ها محسوب نمیعنوان تولید علم غالب همه رشتهبه« مقاله»ها یکسان نبوده و درواقع رشته ههم

بروندادها و  نمونه،عنوان ازد. بهسهای علمی را فراهم میعدالتی در ارزیابیهای بیخود یکی از زمینه ،نکته

های حوزه هنر از جمله موسیقی، صرفاً مقاله و یا گزارش طرح یا نقد و بررسی اجراهای تولیدات علمی رشته

ای نزد اعضای هیأت علمی این رشته از جایگاه برجسته یی نظیر مقالهبروندادهابعالوه،  .موسیقی نیست

های مختلف موسیقی، رهبری ارکستر، انتشار آلبوم و تولید قطعه نظیرمواردی ، برخوردار نیست و در مقابل

. نکته نامه ارتقاء تمرکز ناچیزی بر آن داردآئینآیند که حساب میغیره از بروندادهای غالب این رشته به

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با در نظر گرفتن امتیازی مجزا برای آثار بدیع هنری دیگر اینکه، 

موسیقی را نسبت به سایر  از جملههای هنری غیرمستقیم متفاوت بودن رشته صورتبهنامه ارتقاء، خود آئین

بدیع بودن آثار  ی برایمالکتاکنون نکته اینجاست که این تفاوت،  تأیید باوجوداما  کرده است. تأییدها رشته

عالوه بر آن، مشخص و  تبیین نکردهبه دیگری نسبت را جایگاه هرکدام از آثار هنری در نظر نگرفته، هنری 

عنوان برونداد علمی غالب های هنری، مانند موسیقی، کدام آثار هنری بهبرای هر یک از رشتهنکرده که 

 ؟(1394، تبصره د، 7ارتقاء اعضای هیأت علمی، بند  نامهنییشود )آمحسوب می

های علمی مختلف فرآیند مقایسه رشتههای خاص موجود در هر حوزه، در توجهی به ویژگیکم. 2

های باعث شده تا بخشنامه ارتقاء، در آئین هاهای خاص برخی از حوزهویژگیبه این  توجهیکم با یکدیگر:

شده  ها نادیده گرفتهدانشگاهو پژوهشگران  هیأت علمیهای واقعی اعضای ای از توانمندیعمده

(Nederhof, 2006 Archambault & Gagne, 2004; و )شناسایی ارزیابی و در  هاباعث شود دانشگاه

موسیقی که  های هنری نظیردر رشته ژهیوبهخود با خطا روبرو شوند و این خطا  پژوهشگرانوری واقعی بهره

شوند و عالوه بر امور پژوهشی، امور های رایج تعریف نمیها و چارچوبقالب بر اساسها آن یبروندادها

تر به چشم بیاید. وجود چنین خطایی در ارزیابی باعث از نقشی محوری برخوردار است، بیش هنری نیز در آن

از سرمایه انسانی ارزشمند  یتوجهبخش قابل که وری مؤثرتردارای بهره هیأت علمیشود شناسایی اعضاء می

که موجب بروز  ترین عاملیباید توجه داشت اصلی. درستی صورت نپذیردرود، بهمی به شمارهر دانشگاه 

های یکسان برای شاخصبه  اتکاشود، می هیأت علمیوری پژوهشی اعضای چنین مشکالتی در ارزیابی بهره

های نادرست در تصمیمتواند به اخذ حتی می در نهایتکه  است هاحوزه ههم هیأت علمیارزیابی اعضای 

 .سطح کالن بیانجامد
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هیأت  ءهایی که برای ارزیابی اعضاها و دستورالعملوجود چنین مسائلی در چارچوب ،بدیهی است

سط وزارت  قلمروهای علمی ست شدهنیتدو عتفمختلف تو سیر کاربردی نه ،ا دن علم کرتنها مانعی در م

 یجاهب هاها و پژوهشگاهدانشگاه هیأت علمی ءاعضا گرددموجب می در نهایتآید، بلکه می وجودبهو هنر 

کاربردی شووودن، در جهت تالش برای تولید انواع  یسووووسووووا دادن دسوووتاوردها و بروندادهای خود به

 شده، گام بردارند.ها اشارهنامه مذکور به آنبروندادهایی که در آیین

چالش ارائه کردن این سنجی برای برطرف های علمتوان بر اساس روشیکی از راهکارهایی که می

مشابه بودن چیزی » یمعن( به Oxford, 2003در فرهنگ آکسفورد ) ترازیهماست. واژه  ترازسازیهم، داد

با تواند میکردن اشوویاء باهم  ترازهم«. اندازه آن چیز دیگر اسووتبه چیز دیگر یا دارا بودن اهمیت چیزی به

 ,Oxfordفرهنگ آکسفورد ). مشابهت یا همسانی در صورت پذیرداستفاده از رویکرد مشابهت یا همسانی 

توان این مفهوم را ، میبنابرایناست.  شدهفیتعر« شبیه چیزی بودن و نه دقیقاً یکسان بودن»به معنای  (2003

تولیدات علمی در  ترازسوووازیهمدر مورد بروندادها و تولیدات علمی بکار برد و با رویکرد همسوووانی به 

ت. با این رویکرد، مسووویری مطالعاتی در پیش روی رشوووته موسووویقی پرداخ از جملههای مختلف رشوووته

ر سر بهای موجود کند گره از مسائل و دغدغهاست که تالش می شدهیسنجی جارپژوهشگران حوزه علم

های تخصووصووی مختلف فعالیت که در حوزه یراه سوونجش و ارزیابی عملکردهای تخصووصووی پژوهشووگران

شاید. دغدغهمی شگران از حوزهو ارزیابی بهره نجش،س اینکه از جملههایی کنند، بگ های وری علمی پژوه

ضمن مقا صورت پذیرد که  را نیز ها موجود میان آن هایتفاوتها، کردن آن ریپذ سهیمختلف چگونه باید 

را فراهم ها در خصوووص عملکرد آن امکان قضوواوت صووحیحها، این تفاوت لحاظ نمودنو با  در نظر گرفته

 .کند

سنجش و ارزیابی ه نیزم دری متصداز نهادهای  کدامچیه فعالیتمطالعات حاکی از آن است که 

های این تالش کهیطوربهنبوده،  عتفبه گستردگی و قدمت وزارت  در ایران، هیأت علمی ءوری اعضابهره

زاده و چاکلی، حسن)نوروزی  است مشاهدهقابل هیأت علمی ءهای ارتقاء اعضانامهوزارتخانه در قالب آئین

ها در فرآیند ه لحاظ کردن تفاوت بین رشتهنیزم درهای این وزارتخانه تالش جمله (. از1388نورمحمدی، 

« نامه ارتقاءشناسی آیینآسیب» اشاره کرد که به( 1390باهنر )توان به پژوهش ارزیابی علم و فناوری می

نامه آیین همقایسبه  ،هاپیشنهادهایی برای برطرف شدن آن و ارائه نامهنواقص آیینند و ضمن شناسایی پرداخت

فنی، علوم پایه  هاینامه ارتقاء رشتهکه آیین کردندپیشنهاد  آنان. ندپرداخت برخی کشورهاارتقاء در ایران و 

 د.نتفکیک شواز یکدیگر و انسانی 
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ن صورت گرفته است؛ وری پژوهشگراهایی در خصوص ارزیابی بهرهعالوه بر این، در ایران پژوهش

 هیأت علمی ءوری پژوهشی اعضابهره»در خصوص ( 1386بیگی )علیتوان به پژوهش که در این رابطه می

شاخص  عنوانبهاشاره نمود. او در این پژوهش از تعداد انتشارات « ثر بر آنؤدانشگاه رازی و عوامل م

ثیرگذار بر أترین متغیرهای تعنوان مهمبه« مرتبه علمی، سن، و تعداد فرزندان»وری پژوهشی و از بهره

ارزیابی کارایی »به  (1388اصالنی ) و اسدیعالوه بر این،  .ادکردجامعه پژوهش یوری پژوهشی بهره

 اطالعات مندنظام نگرشی با و پرداختند« ری های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرپژوهشی گروه

 هاداده قالب در را هنر و فنی مهندسی کشاورزی پایه، علوم ی،انسان علوم آموزشی گروه پنج پژوهشی

 هاداده پوششی تحلیل یناپارامتر روش باو همچنین  ایکتابخانه ،میدانی صورتبه پژوهشی هایستانده و

 ینهمچن یک متغیر ورودی و چهار متغیر خروجی را نشان داد. آنهاهای افته. یقراردادند تجزیه و تحلیل مورد

آموزشی  هایگروه. به این معنی که، کشاورزی کارا و بقیه ناکارا شدند گروه از بین پنج گروه آموزشی،

از  هر یکمهندسی و هنر برای رسیدن به مرز کارایی بایستی -یفن پایه، علوم ناکارا یعنی علوم انسانی،

پیشین،  هایپژوهشستای . در رابهبود دهند 47،2،41،2،39،41های پژوهشی خود را به میزان خروجی

هیأت وری آموزشی اعضای های موجود در سنجش بهرهبررسی چالش»( در پژوهشی به 1391) یعبدالله

وری گیری بهرههای موجود برای اندازهچالش داد کهپاسخ  پرسشبه این و  پرداخت« هادانشگاه علمی

وری آموزشی اعضای هیأت ل از بهرهعبارتند از عدم وجود تعریف قابل قبو هیأت علمیآموزشی اعضاء 

وری آموزشی در مقابل کیفیت آموزش، کم توجهی به بهره گیریاندازه در مقابلکمیت  گیریاندازهعلمی، 

 در نهایتها و وری آموزشی همه دانشگاهوری پژوهشی، استفاده از مدل یکسان برای سنجش بهرهبهره

 وری.نجش بهرهدر برابر سیستم ارزشیابی یا نظام س مقاومت

هایی که بین با در نظر گرفتن تفاوت (1392قضاوی )ترین تحقیقات انجام شده، در یکی از مرتبط

های مربوط گذاری مؤلفهو ارزش یوزن ده ، از طریقهای علمی مختلف وجود داردعملکرد پژوهشی رشته

های تر عوامل تولید علم در رشتهها را در جهت ارزیابی دقیقها، این شاخصبه انتشارات و استنادات این رشته

ی آنتروپی شانون و میانگین وزنی وزن دهنمود و با استفاده از روش گوناگون در مقایسه با یکدیگر تعدیل 

را  موردمطالعههای های استنادی رشتهو شاخصیک از تولیدات علمی  هرو ارزش وزن نهایی ها، داده

شناسایی و »با عنوان  ی دیگرپژوهش ( در1393)و نوروزی چاکلی  رضاییبر این،  عالوه آورد. دستبه

، نشان داد که برای «های کشوروری پژوهشی پژوهشگران و دانشگاههای ارزیابی بهرهاعتبارسنجی شاخص

که برای پژوهشگران درحالی ،های مربوط به کتاب اهمیت زیادی داردشاخص یعلوم انسان تهپژوهشگران رش
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های مهندسی شاخص و پژوهشگران فنی ، و برایهای مربوط به مقالهعلوم پایه و علوم پزشکی، شاخص

شتری وری پژوهشی پژوهشگران از اعتبار بیارزیابی بهرهبرای  پژوهشیهای مربوط به اختراعات و طرح

نسبت شاخص »نوع دانشگاه جامع، صنعتی و علوم پزشکی شاخص  3در طورکلی، به وبرخوردار است 

اعتبار زیادی در « ها، به تفکیک گروه آموزشی( دانشگاه به شاخص هرش کل دانشگاهndexI-H) 1هرش

کشور نیز  داخل کشور در خارج از هایپژوهشهمسو با  ها دارد.وری پژوهشی دانشگاهارزیابی بهره

نامه ارتقای نگاهی آسیب شناسانه به آیین»( نیز در پژوهش خود 1393ارسطوپور )هایی انجام گرفت. پژوهش

نامه را در سه انداخت و متن آیین« اعضای هیأت علمی و پیامدهای منفی حاصل از آن در زمینه تولید علم

های حاصل از ، چالشیشناختچالش زبانمحور مورد تحلیل قرار داد که این سه محور عبارت بودند از 

های های حاصل از نارساییهای اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و چالشنامهمیان آیین هایتفاوت

شناختی، واژگان مهجور و یا دارای ابهام نامه در پیوند با بحث تولید علم. او نشان داد که در بعد زبانآیین

میان قوانین مرتبط با  هایتفاوتمه وجود دارد. همچنین نشان داد که در بعد نامعنایی زیادی در متن آیین

گذاری نشده است و در بعد یکسان قانون طوربهمشابه،  در موارد اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی

خاص مورد بحث قرار گرفت نشان داد که بعد  صورتبهنامه های آیینهای ناشی از نارساییسوم که چالش

نامه، مقاله است که تمرکز زیادی بر تر شده است و مالک اصلی تولید علم در آیینترویجی علوم ضعیف

 روی آن صورت گرفته است.

وری پژوهشی اعضای ارزیابی بهره»( نیز در پژوهش خود با عنوان 1397میرزایی و نوروزی چاکلی ) 

های های دولتی شهر تهران با استفاده از شاخصشناسی دانشگاههای علم اطالعات و دانشههیأت علمی گرو

هر گروه آموزشی بر اساس  عملکرد پژوهشیآموزشی،  وری پژوهشی هر گروهبه محاسبه رتبه بهره« چندگانه

ایج پژوهش های چندگانه نسبت به تعداد عضو هیأت علمی فعال در آن گروه آموزشی پرداختند. نتشاخص

های شهر تهران در هرکدام شناسی دانشگاههای علم اطالعات و دانشاز گروه هر یکآنها نشان داد که رتبه 

 اینکه دلیلبههای چندگانه مورد نظر با یکدیگر متفاوت بوده است. همچنین نشان دادند که از شاخص

علمی آنها در ارتباط مستقیم است،  معیت اعضای هیأتجهای آموزشی با تعداد کل عملکرد پژوهشی گروه

وری پژوهشی فراهم مینه بهرهزهای بهتر در تر نیز امکان کسب رتبههای آموزشی کم جمعیتبرای گروه

 شده است.

 
1. Hirsch 
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اشاره  (Zener, 1968زنر )توان به پژوهش در خارج از کشور می شدهانجام هایپژوهشترین از مهم 

 همچون و ردادقرا مطالعه موردرا « پژوهشگران پژوهشی وریبهره رب مؤثر عوامل ارتباط میان» کرد که

 ورهدیک  در را پژوهشگران انتشارات تعداد خود مطالعات در ترپیش که ،(Shockley, 1957شاکلی )

 در و کرد استفاده وریسنجش بهره شاخص عنوانبه هامقاله تعداد از بود، داده قرار مورد بررسی ساله 4

 از اعظمی بخش و دندنبو برخوردار وری الزمبهره از پژوهشگران، سومکی از بیش که داد نشان تینها

این س و بابو رامشدر پژوهشی دیگر،  .است پژوهشگران منتشرشده از کوچک گروهی توسط هامقاله

(Ramesh Babu & Singh, 1998) تکنیک  از استفاده باQ-Sort  وریبهره در عامل مؤثر 11توانستند 

( Defazioa, Lockett & Wright, 2004) رایت و لوکت دفازیو،عالوه بر این،  د.نکن شناساییرا  پژوهشی

همکاری  چگونه ددادن نشان «پژوهشی وریبهره بر پژوهشگران بین همکاری و بودجه میزان تأثیر»ه بامطالع

 گذارد و چگونهمی تأثیر افراد وری پژوهشیبهره بر پژوهانه میزانو  بودجه تأمین تأثیر تحت پژوهشگران

 هایآموزش هچگون و است متفاوت افراد شغلی جایگاه و بندیبودجه میزان بر اساس تأثیر این مقدار

در و  شده دافرا پژوهشی وریبهره میزان شدن متفاوت باعث مؤسسه، جایگاه نیز و دکترا از دوره قبل

 .دارد دنبالبه را افراد همکاری و پژوهشی هایگروه بندیبودجه افزایش نهایت

سنجش »( در پژوهش خود تحت عنوان Kiely, Brennan & Hayes, 2019کیلی، برنان و هایس )

به بررسی نظام « اینامه ارتقاء و معیارهای پژوهش دانشکدهگیری پژوهش در دانشگاه از طریق آیینو اندازه

مختلفی برای  اندازهایند. آنها بیان کردند که چشمپرداخت 1جاری کالج ترینیتی دوبلین هایپژوهشسنجش 

های ملی، دانشگاهی، طرح اندازچشمپژوهشی وجود دارد از جمله  هایفعالیتگیری و سنجش اندازه

در کالج ترینیتی مورد استفاده قرار گرفته است  یراًاختحقیقاتی. آنها دو طرحی که  مؤسساتاستراتژیکی و 

دریافت  منظوربهتا فرم ارتقاء را  دادمیاز آنها به اعضای هیأت علمی اجازه  یکی ند.را مورد بررسی قرار داد

ها بود که به دانشکده ایدانشکدههای پژوهش درجه استادی یا دانشیاری تکمیل کنند و دیگری شاخص

وری پژوهشی خود تعریف کنند. بررسی آنها نشان داد که تا مجموعه معیارهای کیفی بهره دادمیاجازه 

 همینبهاعضای هیأت علمی دارد.  هایپژوهشارتقاء علمی موفقیت بیشتری در ارزیابی و سنجش  نامهآیین

دوره  منظور فرم جدیدی از طرف بخش منابع نیروی انسانی طراحی شد که شامل بررسی عملکرد، بررسی

آزمایشی و بررسی دوره چهارساله اشتغال عضو هیأت علمی و ارتقاء او در این مدت بوده است. همچنین 

انسانی و نیز  و علومهای هنر نتایج پژوهش آنها نشان داد که معیارهای ارزیابی اعضای هیأت علمی گروه

 
1. Trinity College Dublin 
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های مذکور ی هیأت علمی گروهکه برای اعضا ایگونهبهمدام در حال اصالح شدن است.  طوربهمهندسی 

 ها در درجه سوم قرار گرفت.انتشار مقاله در مجالت و کنفرانس

رشته موسیقی با بروندادهای بروندادهای  ترازسازیهمبرای انجام شده،  هایپژوهشتمام  باوجود

زیر، سه محور  که سنجی، مالحظات بسیاری وجود داردرویکرد همسانی در علم ها بر اساسسایر رشته

 ترین مالحظات مطرح در این زمینه است:مهم

جهت حائز این موضوع ازآن: های تخصصی مختلفانواع بروندادهای رشته یدهشناسایی و وزن

در  موسیقیهای تخصصی همچون حوزه وری پژوهشی برخی از رشتههای بهرهاهمیت است که در ارزیابی

گیرد و به ه، کتاب، همایش، طرح پژوهشی موردنظر قرار میسطح کشور، تنها بروندادهای عمومی مانند مقال

ها لحاظ گونه وزنی نیز برای آنشود، هیچها در نظر گرفته نمیها در ارزیابیاین دلیل که سایر بروندادهای آن

 ، بجایهستندموسیقی شود تا متخصصان آن حوزه که در اینجا هنرمندان شود. این موضوع باعث مینمی

ای اصلی منظور کسب امتیازهای الزم، از هدف حرفهبه، موسیقیتولید بروندادهای تخصصی حوزه تمرکز بر 

 .خود دور شوند

این کار از طریق در هر رشته تخصصی:  شدهییتعیین میزان ارزش هرکدام از تولیدات علمی شناسا

تعیین مقادیر وزنی هر یک از تولیدات علمی مطرح در هر حوزه تخصصی و بر اساس اجماع نظر جامعه 

 است. ییشناساهر حوزه قابلو خبرگان تخصصی 

بر اساس این رویکرد، مواردی که به  های مشابه در دو حوزه مورد بررسی:برقراری ارتباط میان وزن

شوند و با فراهم شدن قلمداد می ترازهمطور طبیعی با یکدیگر مشابه یا بیه هستند، بهلحاظ وزنی به یکدیگر ش

 آید.های متفاوت با یکدیگر فراهم میای حوزهها، امکان ارزیابی مقایسهمیان آن ترازسازیهمامکان 

 کهیطوربهد، برخوردار شو ترازسازیهمنامه ارتقاء از پشتوانه رود آئینانتظار میترتیب،  همینبه 

در « رهبری ارکستر، خلق قطعه موسیقی و یا انتشار آلبوم»یک فعالیت هنری نظیر نسبی  میزان ارزش بتواند

از حوزه وزارت « آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت» در رشته« مقاله مجله خارجی»با یک  راموسیقی ه رشت

و با در نظر گرفتن وزن  ترازسازیهمهای با استفاده از روش، بیترت نیا . بهکند ریپذسهیمقابهداشت 

تنها در همان رشته بلکه ها را نهدانشگاه هیأت علمیتوان عملکرد تخصصی اعضای تخصصی، می هایفعالیت

توان بروندادهای چگونه می اینکهتوجه به مطالب ذکرشده،  با در دو رشته مختلف مورد مقایسه قرارداد.

 یطوربهکرد  ترازسازیهمنامه ارتقاء را با بروندادهای ذکرشده در آیین« رشته موسیقی» علمیهیأت اعضای 

های رشته موسیقی نادیده گرفته نشوند و ارزیابی هیأت علمیارزنده اعضای  هایفعالیتای از بخش عمده که
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که این پژوهش در پی  ای استترین دغدغه و مسئلهبر روی آنها صورت پذیرد، مهمای صحیح و عادالنه

 گویی به آن است.پاسخ

 های اساسی زیر پاسخ دهد:این پژوهش در پی آن است تا به پرسش ذکرشدهبه مطالب  با توجهبنابراین 

 و سهم هرکدام چقدر است؟ چیست؟رشته  این یانواع بروندادهاجامعه پژوهش، « رزومه علمی»بر اساس . 1

 ؟چقدر است« رزومه علمی»از  شدهییبا بروندادهای شناسا جامعه پژوهشمیزان موافقت . 2

نامه آیین 3ماده  مندرج در شدهینیبشیفناوری پ –های پژوهشیمیان بروندادهای رشته موسیقی با فعالیت. 3

 چه میزان انطباا وجود دارد؟ وزارت عتف ها و مراکز آموزش عالیهیأت علمی دانشگاه ءارتقاء اعضا

چگونه « نمونه هدفمند»ز بروندادهای رشته موسیقی نسبت به یکدیگر بر اساس نظر افراد وزن هر یک ا. 4

 است؟

در  3مندرج در ماده  شدهینیبشیفناوری پ –های پژوهشیچگونه بروندادهای رشته موسیقی با فعالیت. 5

 است؟ ترازسازیها و مراکز آموزش عالی قابل همهیأت علمی دانشگاه ءنامه ارتقاء اعضاآیین

 

 ی پژوهششناسروش

های و اکتشافی است که برای انجام آن از روشسنجی علمکاربردی  هایپژوهشاین پژوهش، از نوع 

در  ،گریدعبارتاکتشافی استفاده شد. بههمسانی و با رویکرد و تطبیقی تحلیل محتوا  ،ای، پیمایشیکتابخانه

. روش مورداستفاده در بخش کیفی شامل گردیداین پژوهش، از روش ترکیبی )کیفی و کمی( استفاده 

تحلیل  هایروششامل استفاده در بخش کمی،  روش مورد و تحلیل محتوای کیفی و ایکتابخانه هایروش

است و تجزیه و تحلیل اطالعات، با روش تطبیقی و رویکرد همسانی و اکتشافی پیمایشی محتوای کمی و 

« رشته موسیقی» تمام وقت و مدعو هیأت علمی عضونفر  90پژوهش از تعداد  جامعه .صورت پذیرفت

است که مطابق توضیحات ادامه، از آنها  تشکیل شده 1دولتی کشور، به شرح جدول شماره های دانشگاه

نامه ارتقاء و رشته موسیقی، آئین هیأت علمیهمچنین رزومه علمی اعضاء  .آمد عملبهگیری هدفمند نمونه

 شود.کی مرتبط، بخشی دیگر از جامعه این پژوهش محسوب میمتون چاپی و الکترونی
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 . تعداد جامعه پژوهش به تفکیک دانشگاه1جدول 

 تعداد عضو هیأت علمی رشته موسیقی نام دانشگاه

 نفر 25 دانشگاه تهران

 نفر 21 دانشگاه هنر تهران

 نفر 22 دانشگاه علمی کاربردی

 نفر 22 دانشگاه گیالن

 نفر 90 مجموع

 

ابزارها گیری از بهره گیمندی از آن و همچنین چگونگیری هدفمند و بهرهنحوه انجام نمونه جزئیات

 های زیر است:های پژوهش، بر اساس گامگویی به پرسشبرای پاسخ هاروشو 

 عنوانبهدر گام نخست، با توجه به ضرورت شناسایی پژوهشگران مشهور رشته موسیقی و استفاده از آنها . 1

های دولتی کشور ، بروندادهای پژوهشی کلیه اعضای هیأت علمی رشته موسیقی دانشگاه«1نمونه هدفمند»

ای مورد بررسی قرار گرفت و از این میان، کسانی که رسید با روش کتابخانهنفر می 90که تعدادشان به 

برگزیده « صصی رشته موسیقیهای تخجشنواره»از  یکی و یا دربوده « سه مقاله علمی پژوهشی»دارای حداقل 

 ،افراد اینرزومه  یلو تکم یهته یگام برا ینا نفر رسید. در 24، شناسایی شدند که تعداد آنها به بودندشده 

مراجعه  یقاز طر یاو  یشخص یهاوبگاه یکی،پست الکترون یقاز طر یمصورت مستقبه رزومه شد سعی ابتدا

در تکمیل آن، نام آنها روزآمدسازی اطالعات رزومه و اطمینان از د و سپس برای یآ دستبه یحضور

مگ ایران، نورمگز و نمایه استنادی علوم جهان اسالم، پرتال جامع علوم انسانی،  ،2اسکالر های گوگلپایگاه

گردآوری  هایی از پژوهش کهبخش هم در این مرحله و هم درجستجو شد.  پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی

 آمده انجام گرفت، از سیاهه وارسی استفاده شد.دسترزومه افراد با معیارهای بهبر اساس مطابقت دادن  داده

ضرورت انجام توجه به با عبارتی به و هدفمند نمونه جامعه انتخاب روایی از اطمینان منظوربهدر گام دوم، . 2

 خود برخوردار تخصصی هدر نزد پژوهشگران حوز ییباال یکه از اشتهار تخصص یپژوهشگران یمطالعه بر رو

 در مذکور علمی هیأت اعضای ییتا 90 جامعه از پیمایشی روش از استفاده با و موازی صورتبه ،دبودن

 نظرسنجیاشتهار برخوردارند  یشتریناز ب یتخصص یوربه لحاظ بهره یقیموس هرشت درکه  یخصوص افراد

 نتایج. شود استفاده موسیقی رشته مشهور پژوهشگران شناسایی برای نیز آنها دیدگاه از تا آمد عملبه نیز

 
1. Focus Group 

2. Google Scholar 
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 به و بوده راستاهم آنها پژوهشی بروندادهای بررسی از آمده دستبه نتایج با نظرسنجی این از آمده دستبه

 بعدی مراحل در. شد حاصل اطمینان مشهور افراد ییتا 24 هدفمند نمونه جامعه این روایی از ترتیب، این

 ارزیابی برای معیاری عنوانبه هم و داده گردآوری منبع عنوانبه هم هدفمند، نمونه نفر 24 این از پژوهش،

 .آمد عملبه استفاده پژوهش این نهایی و تحلیل روایی

رزومه  ی،اکتشاف یکردنخست و دوم پژوهش، با استفاده از رو هایپرسشبه  ییگوپاسخ یبرا ،مسوگام  در. 3

محتوا موردمطالعه قرار  یلو تحل یاکتابخانه یهابا استفاده از روش« نمونه هدفمند»پژوهشگران حاضر در 

مشخص شد. سپس با استفاده  یقی،رشته موس هیأت علمی یغالب اعضا یگرفت و انواع و سهم بروندادها

موافقت  یزاندر خصوص م« ه هدفمندنمون»نظرات افراد  یافتدر رایب یمایشی،و بر اساس روش پ پرسشنامهاز 

 دریافتها اقدام شد. پس از رزومه یمحتوا یلاز بخش مصاحبه و تحل شدهییشناسا یبا بروندادها

افزار استخراج و با استفاده از نرم شدهیآورجمع یها، داده«نمونه هدفمند»به افراد  ارسالی هایپرسشنامه

 یج، با نتا«نمونه هدفمند»نظرات  ینب اینکه یبرا ینرفت. همچنقرار گ تجزیه و تحلیل.اس.اس مورد یاس.پ

 یاتک نمونه یاز آزمون ت ،مشخص شود وجود ندارد یها تفاوترزومه یمحتوا یلو تحل یحاصل از بررس

نفر از  20پرسشنامه به  ترمحتوایی، پیش و صوری رواییاز  یناناطم برایمرحله  ینا در .آمد عملبهاستفاده 

 یاییپا یینتع منظوربهآن،  ییدتأاصالحات و  انجامارسال شد و پس از  یقیرشته موس یاعضاء هیأت علم

 یافزار اس پنرم از استفاده با، یت. در نهاگویند پاسخ آننفر ارسال شد تا به  20همان  بهمجدداً  هاپرسشنامه

 .شد تأیید نیز پرسشنامه پایایی ،کرونباخ یاس اس و آزمون آلفا

رشته  هغالب که از نظر پژوهشگران برجست یبروندادها ینترمهم ییمنظور شناسابه چهارم،گام  در. 4

، از گرفتمیدر قلمرو مربوطه مالک قرار  یوربهره یابیارز یبرا یارمع ترینیعنوان اصلبه یدبا یقی،موس

عنوان نظرات به ینشد و از ا یافتدر« نمونه هدفمند»در  پرسشنامه و مصاحبه، نظرات پژوهشگران حاضر یقطر

انجام  ی. براآمد عملبهپژوهش استفاده  مدو پرسشبه  گوییپاسخ یبرا نیاز مورداز اطالعات  دیگر یبخش

 یافتهساختاریمهن یهااز ابزار مصاحبه ،نمونه هدفمند پژوهشحاصل از  یهاداده یگردآور و یفیمصاحبه ک

 بودساعت  یکتا  یقهدق 45مدت  هر کدام از جلسات مصاحبه متوسطزمان . مدتآمد عملبهاستفاده  یبرا

 ،فرم مصاحبه از گیریبهره باافراد،  هاییدگاهآمده از مصاحبه و ثبت ددستبه یهاداده یگردآور یبرا که

، مصاحبه طریقآمده از تدسبه یهاداده ی. بعد از گردآورندو ضبط شد بردارییادداشتمکالمات  متن

 یتکرار یهاحذف داده ی،کدگذار یجهآغاز شد و در نت یفیک یهاداده یکدگذار و یصتلخ یل،تحل یندفرا
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 یکها آن یو برا گرفتندو استخراج شدند و در کنار هم قرار  ییها شناساها، مقولهداده یینها یصو تلخ

 شد. یینتع گیرد،آنها را در بر  همهکه  یعنوان کل

در  شدهییشناسا یبروندادها یقی،پژوهش با استفاده از روش تطب 3 پرسشپاسخ به  یبرا ،گام پنجم در. 5

ارتقاء انطباا داده شد  نامهییندر آ« هیأت علمی ءاعضا یپژوهش و فناور هایفعالیت»با بخش  یقیرشته موس

 نامهییننامبرده در آ یبا بروندادها یقیرشته موس هیأت علمی ءاعضا یواقع یبروندادها ینتا مشخص شود ب

وزن هرکدام  یینمنظور تعپژوهش، به 4 پرسشپاسخ به  یبرا ،گام ششم انطباا وجود دارد. یزانارتقاء چه م

 یبروندادها یرنسبت به سا یقیدر رشته موس هیأت علمی یاز رزومه اعضا شدهییغالب شناسا یاز بروندادها

)تکنیک تحلیل سلسله  1ی.اچ.پیا یکدر تکن یزوج هاییسهته، از روش مقاغالب در درون همان رش یواقع

 در نظرخواهی شد. ای.اچ.پیاز طریق تکنیک « نمونه هدفمند»از افراد  یل،دل همینبهاستفاده شد. مراتبی( 

 اساس بر که شودمیاست استفاده  معروفبه پرسشنامه خبره  که یااز پرسشنامه ی،نظرخواه یبرا این تکنیک

از افراد نمونه هدفمند  و شداز پرسشنامه مذکور استفاده  یزپژوهش ن ین. در اشودمی منظم کمیتی نه مقیاس

 یهاپرسشنامه یافتبروندادها بپردازند. پس از در یزوج یسهبه مقا یتینُه کم یاسخواسته شد تا بر اساس مق

وارد شد و وزن  11.0نگارش  2یساکسپرت چوافزار نرم به ی،زوج هاییسهمقا ینظرات برا یانگینخبره، م

 از یک هر وزن شدن مشخص از پس هفتم، گام در محاسبه شد. یقیاز بروندادها در رشته موس هر یک

 مشابه هایارزش میان ارتباط( ترازسازیهم) یهمسان یکردبا استفاده از رو ی،گام قبل از حاصل بروندادهای

 شده ترازسازیهم وریبهره ارزیابی برای چارچوبی و شد برقرار ارتقاء، نامهآیین در ذکرشده بروندادهای با

 یکه دارا یموارد یانارتباط م یبرقرار با، چارچوب ینارائه شد. در ا یقیموس در رشته هیأت علمی اعضاء

قلمداد  ترازهم یامشابه  یکدیگربودند، با  یهشب یکدیگرکه به لحاظ ارزش به  یمشابه بودند، موارد یسهم

 یقیرشته موس یانواع مختلف بروندادها یانم ترازسازیهمبا فراهم شدن امکان  چارچوب یندر ا ،شدند. لذا

توان از آن آید و مییشده فراهم م ترازسازیهم یابیارتقاء، امکان ارز نامهیینذکرشده در آ یبا بروندادها

 .مدلی در این زمینه استفاده کرد عنوانبه

 

 

 

 
1. Analytical Hierarchy Process, AHP 

2. Expert Choice 
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 هایافته

چه انواعی از بروندادها در رشته موسیقی وجود دارد و  جامعه پژوهش« رزومه علمی»بر اساس . 1

 سهم هرکدام چقدر است؟

دهد در حوزه موسیقی برونداد علمی غالب مربوط به نشان می 1نمودار های دادهطور که همان

ازآن اختصاص داده است. پساز کل بروندادهای علمی را به خود درصد  72/13سازی است که سهم آهنگ

از کل  درصد 14/11و اجرای کنسرت گروهی داخلی که دارای سهم  درصد 73/12انتشار آلبوم با میزان 

بروندادهای علمی حوزه موسیقی است جایگاه سوم از بروندادهای غالب را به خود اختصاص داده است. 

ازآن به ارائه و پس درصد 05/0با میزان  کمترین سهم بروندادهای تخصصی در این حوزه به طرح پژوهشی

تعلق  درصد 99/0های داخلی با میزان و مقاله کامل در همایش درصد( 25/0های خارجی )مقاله در مجله

آن است که نگارش مقاله و ارائه آن در مجالت خارجی و بیانگر  1نمودار ارائه شده در  هایدادهدارد. 

های پژوهشی از جایگاه مهمی نزد هنرمندان و متخصصان این طرح ها )داخلی و خارجی(، اجرایهمایش

سازی، انتشار تری همچون آهنگتمرکز بر روی بروندادهای مهم ،برخوردار نیست. آنچه مهم است قلمرو

های گروهی و انفرادی )داخلی آلبوم، رهبری ارکستر، ساخت قطعات برای فیلم و سریال و اجرای کنسرت

 ( است.یو خارج
 

 
 تولیدات و بروندادهای تخصصی رشته موسیقی .1نمودار 
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 چگونه است؟« رزومه علمی»از  شدهییبا بروندادهای شناساجامعه پژوهش میزان موافقت . 2

 با بروندادهای ذکرشده موردجامعه پژوهش میزان موافقت این بخش با استفاده از آزمون تی، در 

دهندگان با بروندادهای ذکرشده، باید میانگین موافقت پاسخ . برای تعیین سطح میزانی قرار گرفتبررس

بسیار کم تا )در پرسشنامه  مورد بررسیبندی سطح میزان موافقت آمده بر اساس قسمتدستهای بهموافقت

گیری و بر این اساس در مورد میزان موافقت با بروندادها تصمیم یافتها اختصاص بسیار زیاد( به این قسمت

دهندگان در نظر گرفته شود، برای سنجش میزان موافقت پاسخ 2چه از طیف مندرج در جدول . چنانشد

 توان میزان موافقت با بروندادها در رشته موسیقی را تعیین کرد.می

 
 سنجش میزان موافقت .2جدول 

 ادیز اریموافقت بس موافقت زیاد موافقت متوسط موافقت کم موافقت بسیار کم

 5 >میانگین  >51/4 5/4 >میانگین  >51/3 5/3>میانگین  >51/2 5/2 >میانگین  >51/1 5/1 >میانگین  >51/0

 

دهندگان در رشته حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخ ایی حاصل از آزمون تی تک نمونههاداده

موسیقی اهمیت بروندادهای ذکرشده به میزان متوسط بوده است و تفاوت معناداری بین میانگین نمونه و 

دهندگان پاسخ همچنین مشخص شد (.t=99/14دارد ) وجود 01/0میانگین فرضی جامعه در سطح معناداری 

اله مجله داخلی و خارجی، مقاله همایش، سخنرانی در همایش و طرح پژوهشی و ترجمه کتاب، مق فیبا تأل

های انفرادی و گروهی داخلی و خارجی، کنسرت یی نظیربه میزان کم موافق هستند اما با بروندادها

هستند سازی، انتشار آلبوم، ساختن قطعه برای فیلم و سریال و رهبری ارکستر به میزان زیادی موافق آهنگ

 .(2دار )نمو
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 میزان موافقت با بروندادهای ذکرشده در رشته موسیقی .2نمودار 

 

 شدهینیبشیفناوری پ –های پژوهشیچه میزان انطباق میان بروندادهای رشته موسیقی با فعالیت. 3

 ها و مراکز آموزش عالی وجود دارد؟هیأت علمی دانشگاه ءنامه ارتقاء اعضاآیین 3ماده  مندرج در

ماده  مندرج در شدهینیبشیفناوری پ -پژوهشی  هایفعالیترشته موسیقی با  یبروندادها 3 جدولدر 

مندرج  مورد 22شود از گونه که مشاهده میشده است. همانانطباا داده هیأت علمی ءنامه ارتقاء اعضاآیین 3

 3/27ارتقاء تنها  نامهنییآ ،گریدعبارتبه .مورد مطابقت دارد 6رشته موسیقی تنها با  ینامه بروندادهادر آیین

هیأت رشته موسیقی را تحت پوشش دارد. این بدان معناست که یک عضو  هیأت علمی ءاعضا یاز بروندادها

رشته موسیقی را دارا باشد بازهم  یرشته موسیقی چنانچه تمامی موارد مذکور در ستون بروندادها علمی

تخصصی  هایفعالیتاز  27نامه تنها نامه امتیاز دریافت کند زیرا آیینتواند از یک حد مشخص از آییننمی

شود در ردیف اثر بدیع و ارزنده هنری تمام طور که مشاهده میاو را در بردارد. نکته دیگر این است همان

ها بسیار ارزش هرکدام از آن کهیدر آن قسمت قرارگرفته است درحالتخصصی رشته موسیقی  هایفعالیت

 بیشتر از سایر موارد است.
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  شدهینیبشیپ فناوری - پژوهشی هایفعالیتبروندادهای رشته موسیقی با  انطباق .3جدول 

 نامه ارتقاءآیین 3 ماده مندرج در 

 ردیف
 نامهنییدر آ هیأت علمی ءپژوهشی فناوری اعضا هایفعالیت

 ارتقاء
حداکثر 

 امتیاز
 یبروندادها

 رشته موسیقی یبروندادها قابل انطباق

1 
مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در مجالت علمی پژوهشی معتبر 

 داخلی و خارجی
 × امتیاز 7تا 

های علمی پژوهشی مقاله مجله

 داخلی

 های خارجیمقاله مجله

 _  امتیاز 5تا  1 مقاالت علمی ترویجی 2

 _  امتیاز 2تا  شده در دانشنامه و دایره المعارف معادل مقاله علمیمدخل چاپ 3
 _  امتیاز 2تا  یالمللنیمقاله کامل همایش معتبر ملی و ب 4

5 
معتبر ملی و  یهاشیخالصه مقاالت علمی ارائه شده در هما

 یالمللنیب
 × امتیاز 1تا 

 های داخلیمقاله کامل در همایش

 های خارجیکامل در همایشمقاله 

 _  امتیاز 1 مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله 6
 _  امتیاز 15 تولید دانش فنی/ اختراع 7
 _  امتیاز 2 گزارش طرح پژوهشی درون موسسه 8
 طرح پژوهشی × امتیاز 15 طرح پژوهشی برون موسسه 9

 × امتیاز 10 اثر بدیع و ارزنده هنری 10

 و گروهی انفرادیاجرای کنسرت 

 داخلی

 و گروهی اجرای کنسرت انفرادی

 خارجی

 سازیآهنگ

 ساخت قطعات موسیقی

 رهبری گروه ارکستر

 انتشار آلبوم

 _  امتیاز 1 ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی داخلی یا خارجی 11
 تألیف کتاب × امتیاز 10تا  کتاب فیتأل 12

 ترجمه کتاب × امتیاز 7تا  گردآوری یا ترجمه کتاب 13

 _  امتیاز 2 کارشناسی ارشد نامهانیراهنمایی پا 14
 _  امتیاز 6 دکتری نامهانیراهنمایی پا 15
 _  امتیاز 5/0 کارشناسی ارشد نامهانیمشاور پا 16
 _  امتیاز 5/1 دکتری نامهانیمشاور پا 17
 _  امتیاز 4تا  یالمللنیملی و ب یپردازهیشرکت در کرسی نظر 18
 _  امتیاز 7تا  نقد علمی در حوزه علوم انسانی 19
 _  امتیاز 7تا  نوآوری در علوم انسانی 20
 _  امتیاز 12تا  در علوم انسانی یپردازهینظر 21
 _  امتیاز 6تا  جشنواره داخلی و خارجی 22
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« نمونه هدفمند»افراد . وزن هر یک از بروندادهای رشته موسیقی نسبت به یکدیگر بر اساس نظر 4

 چگونه است؟

، ابتدا بروندادهای تخصصی در رشته موسیقی بر اساس تکنیک پرسشگویی به این برای پاسخ

از  هر یک. وزن گردیدشناسی پژوهش به آن اشاره شد، وزن دهی گونه که در بخش روشای.اچ.پی همان

 ارائه شده است.  3نمودار بروندادها در 

 
 AHPرشته موسیقی بر اساس تکنیک  یوزن بروندادها .3نمودار 

 

سازی است مشخص است بیشترین وزن مربوط به فعالیت تخصصی آهنگ 3نمودار که در  گونههمان

( و کمترین وزن در میان بروندادهای تخصصی رشته موسیقی مربوط به طرح پژوهشی است )وزن 29)وزن 

ی در رشته موسیقی حائز پژوهش ریغدهد که فعالیت تخصصی از نوع نشان می آمدهدستبههای (. وزن1

 قرار گیرد. مدنظر شیازپشیبها ها در ارزیابیاهمیت است و باید این نوع فعالیت

مندرج در ماده  شدهینیبشیفناوری پ –های پژوهشیچگونه بروندادهای رشته موسیقی با فعالیت. 5

 ترازسازی است؟ها و مراکز آموزش عالی قابل همهیأت علمی دانشگاهنامه ارتقاء اعضای آیین 3

میان  ترازسازیهمبر اساس رویکرد همسانی  از پرسش پیشین، آمدهدستبههای به وزن با توجه

نامه ارتقاء آیین 3مندرج در ماده  شدهینیبشیفناوری پ –پژوهشی  هایفعالیتبروندادهای رشته موسیقی با 

نامه غالب رشته موسیقی در آیین یمشخص شد که برای بروندادها پژوهش 3 پرسشدر  همچنینانجام شد. 

امتیازی « آثار بدیع و ارزنده هنری»صورت کلی با عبارت ارتقاء جایگاهی در نظر گرفته نشده است و تنها به

 قابل یبروندادها .4ساز باشد. در جدول تواند چاره. که این نمیاست شدهدادهاختصاص چندان زیاد نه

است که این جدول بر اساس  ذکرانیشده است. شانشان داده نامه ارتقاءدر آیین رشته موسیقی ترازسازیهم

 .شده استنامه ارتقاء )از بیشترین امتیاز به کمترین امتیاز( مرتبامتیاز آیین

29

131211107663221111

0
5
10
15
20
25
30
35



 77 ...یترازسازهم یبرا یعلم أتیه یارتقاء اعضا نامهنیآئ یهاچالش                        1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9سال 

 
 نامه ارتقاءرشته موسیقی در آیین ترازسازیهمبروندادهای قابل  .4جدول 

 ردیف
 ءپژوهشی فناوری اعضا هایفعالیت

 نامه ارتقاءدر آیین هیأت علمی
 حداکثر امتیاز

قابل  ینمونه بروندادها

 یترازسازهم

رشته  یبروندادها

 موسیقی

1 
ها مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در مجله

 علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی
 امتیاز 7تا 

کنسرت گروهی داخلی + مقاله 

مجله خارجی/ ساخت قطعات 

موسیقی برای فیلم و سریال+ مقاله 

 مجله خارجی/

 کنسرت انفرادی داخلی

 تألیف کتاب+ ترجمه کتاب امتیاز 5تا  1 ها علمی ترویجیمقاله 2

ساخت قطعات موسیقی فیلم و 

سریال/ کنسرت گروهی 

 داخلی

3 
دایره شده در دانشنامه و مدخل چاپ

 المعارف معادل مقاله علمی
 امتیاز 2تا 

مقاله همایش خارجی+ مقاله 

 همایش داخلی

مقاله علمی پژوهشی داخلی/ 

 ترجمه کتاب

 امتیاز 2تا  یالمللنیمقاله کامل همایش معتبر ملی و ب 4
مقاله مجله خارجی+ مقاله همایش 

 داخلی

مقاله مجله خارجی + مقاله 

 همایش داخلی/ مقاله همایش

 خارجی+ طرح پژوهشی

5 
ها علمی ارائه شده در خالصه مقاله

 یالمللنیمعتبر ملی و ب یهاشیهما
  امتیاز 1تا 

های مقاله کامل در همایش

داخلی/مقاله کامل در 

های خارجی/ طرح همایش

 پژوهشی/ مقاله مجله خارجی

  امتیاز 1 مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله 6

های همایشمقاله کامل در 

داخلی/مقاله کامل در 

های خارجی/ طرح همایش

 پژوهشی/ مقاله مجله خارجی

 امتیاز 15 تولید دانش فنی/ اختراع 7

انتشار آلبوم+ترجمه کتاب/ انتشار 

 آلبوم+ مقاله علمی پژوهشی داخلی/

کنسرت گروهی خارجی+ تألیف 

 کتاب

سازی= تولید دانش آهنگ

 فنی/ اختراع + طرح پژوهشی

 امتیاز 2 سسهؤگزارش طرح پژوهشی درون م 8
مقاله مجله خارجی+ مقاله همایش 

 داخلی

مقاله علمی پژوهشی داخلی/ 

 ترجمه کتاب

  امتیاز 15 سسهؤطرح پژوهشی برون م 9

انتشار آلبوم+ترجمه کتاب/ 

انتشار آلبوم+ مقاله علمی 

 پژوهشی داخلی/

کنسرت گروهی خارجی+ 

 تألیف کتاب

 امتیاز 10 ارزنده هنریاثر بدیع و  10

 

کنسرت انفرادی داخلی+ تألیف 

 کتاب

اجرای کنسرت انفرادی 

 خارجی/

 رهبری گروه ارکستر

11 
ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار 

 پژوهشی داخلی یا خارجی
  امتیاز 1

 یهاشیمقاله کامل در هما

داخلی/مقاله کامل در 
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 ردیف
 ءپژوهشی فناوری اعضا هایفعالیت

 نامه ارتقاءدر آیین هیأت علمی
 حداکثر امتیاز

قابل  ینمونه بروندادها

 یترازسازهم

رشته  یبروندادها

 موسیقی

خارجی/ طرح  یهاشیهما

 پژوهشی/ مقاله مجله خارجی

 امتیاز 10تا  تألیف کتاب 12

اجرای کنسرت انفرادی داخلی+ 

 تألیف کتاب

 

اجرای کنسرت انفرادی 

 خارجی/

 رهبری گروه ارکستر

 امتیاز 7تا  گردآوری یا ترجمه کتاب 13

ساخت قطعات موسیقی برای فیلم و 

سریال+ مقاله مجله خارجی/ 

کنسرت گروهی داخلی + مقاله 

 همایش داخلی

 انفرادی داخلیکنسرت 

 امتیاز 2 کارشناسی ارشد نامهانیراهنمایی پا 14
مقاله همایش خارجی+ مقاله 

 همایش داخلی

مقاله علمی پژوهشی داخلی/ 

 ترجمه کتاب

 امتیاز 6 دکتری نامهانیراهنمایی پا 15
تألیف کتاب+ ترجمه کتاب+ مقاله 

 مجله خارجی

ساخت قطعات موسیقی برای 

 فیلم و سریال/ کنسرت

 گروهی داخلی

   امتیاز 5/0 کارشناسی ارشد نامهپایانمشاور  16

  امتیاز 5/1 دکتری نامهپایانمشاور  17

های مقاله کامل در همایش

داخلی/مقاله کامل در 

های خارجی/ طرح همایش

 پژوهشی/ مقاله مجله خارجی

18 
ملی و  یپردازهیشرکت در کرسی نظر

 یالمللنیب
 امتیاز 4تا 

کتاب+ مقاله همایش تألیف 

خارجی/ تألیف کتاب+ طرح 

 پژوهشی

تألیف کتاب+ مقاله مجله 

خارجی/ تألیف کتاب+ مقاله 

 همایش داخلی

 امتیاز 7تا  نقد علمی در حوزه علوم انسانی 19

کنسرت گروهی داخلی + مقاله 

مجله خارجی/ ساخت قطعات 

موسیقی برای فیلم و سریال+ مقاله 

 مجله خارجی/

 انفرادی داخلیکنسرت 

 امتیاز 7تا  نوآوری در علوم انسانی 20

کنسرت گروهی داخلی + مقاله 

مجله خارجی/ ساخت قطعات 

موسیقی برای فیلم و سریال+ مقاله 

 مجله خارجی/

 کنسرت انفرادی داخلی

 امتیاز 12تا  در علوم انسانی یپردازهینظر 21
ساخت قطعات موسیقی فیلم و 

 داخلیسریال+کنسرت گروهی 

کنسرت گروهی خارجی/ 

انتشار آلبوم/ رهبری ارکستر/ 

 کنسرت انفرادی خارجی

 امتیاز 6تا  جشنواره داخلی و خارجی 22
تألیف کتاب+ ترجمه کتاب+ مقاله 

 مجله خارجی

ساخت قطعات موسیقی فیلم و 

سریال/ کنسرت گروهی 

 داخلی
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توان در پژوهش وزن هر یک از بروندادهای مربوط به رشته موسیقی ارائه شد که می 5در پرسش  

 عنوانبهنامه ارتقاء استفاده کرد. ها برای تبدیل در آیینصورت لزوم با استفاده از رویکرد همسانی از آن وزن

امتیاز در نظر  7تا  1ترویجی از ها علمی نامه ارتقاء برای مقالهاست که آیین شدهمشخص 3در جدول  مثال

توان بروندادهایی که وزن ، می(3نمودار گرفته است. با مراجعه به جدول وزن بروندادهای رشته موسیقی )

توان اذعان داشت یک ، میگریدیعبارتبهها از یک تا هفت است را برای این بخش در نظر گرفت. آن

ها علمی پژوهشی مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در مجله»تواند با مییی تنهابه« کنسرت انفرادی داخلی»

اثر »تواند با می« رهبری ارکستر»نامه ارتقاء همسان در نظر گرفته شود. یا در آیین« معتبر داخلی و خارجی

از  ترکیبی صورتبهتوان نامه ارتقاء همسان در نظر گرفته شود. همچنین میدر آیین« بدیع و ارزنده هنری

(= مقاله علمی پژوهشی 1(+مقاله مجله خارجی )6کنسرت گروهی داخلی ) مثال عنوانبهها استفاده نمود. آن

 (.7ها علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی )منتشرشده در مجله

 

 یریگجهیبحث و نت

ه های خاص رشته موسیقی و از جملهای این پژوهش حاکی از آن است که با توجه ویژگییافته

دهد تحت تأثیر قرار می راآنوری پژوهشی پژوهشگران بروندادهای پژوهشی غالب این حوزه، ارزیابی بهره

پذیرد لحاظ شود. البته پیشتر نیز در هایی که در این راستا صورت میای است که باید در ارزیابیو این نکته

( 1391و عبداللهی ) (Zener, 1968)(، زنر Ramesh Babu & Singh, 1998)ساین  و بابو رامشتحقیقات 

وری پژوهشی پژوهشگران تأثیرگذار باشد مورد اشاره قرار گرفته بود، ها و عوامل مختلفی که بر بهرهویژگی

مستقیم بیانگر این مطلب  طوربهخاص به رشته موسیقی تمرکز داشته،  صورتبهاما نتایج این پژوهش که 

های تخصصی مرسوم در رشته موسیقی از جمله انتشار آلبوم، رهبری که بسیاری از برونداد طوریبهاست؛ 

سازی، اجرای کنسرت گروهی خارجی، ارکستر، ساخت قطعات موسیقی برای فیلم، سریال و نمایش، آهنگ

اجرای کنسرت انفرادی خارجی، اجرای کنسرت گروهی داخلی و اجرای کنسرت انفرادی داخلی، در میان 

ه انتشار نیزم درشود و خاص رشته موسیقی است. های علمی و هنری دیده نمیحوزهبروندادهای علمی سایر 

سهم مقاله  چراکههای داخلی تمایل بیشتری دارند؛ مقاله، هنرمندان رشته موسیقی برای انتشار مقاله در مجله

ی خارجی هامجله علمی پژوهشی داخلی بسیار بیشتر از مقاله مجله خارجی است. همچنین شرکت در همایش

ها ترجیح های داخلی و ارائه مقاله در آن همایشها را به شرکت در همایشو ارائه مقاله در آن همایش

 این. دارد تیارجحها نیز اجرای گروهی داخلی به سایر اجراهای کنسرت دهند. در میان اجرای کنسرتمی



  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9 سال                     دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    80

 

کیلی،  هایپژوهشآمده از  دستبه یجبا نتا مجموع در آن، جزئیات از جدای پژوهش، هاییافته از بخش

( 1393( و رضایی و نوروزی چاکلی )1392(، قضاوی )Kiely, Brennan & Hayes, 2019برنان و هایس )

شود؛ چرا که تحقیقات این پژوهشگران نیز بیانگر این مطلب بود که بروندادهای علمی همسو محسوب می

های موضوعی گوناگون با یکدیگر تفاوت حوزههای ارزیابی در غالب و همچنین وزن و اهمیت شاخص

های وری پژوهشی باید به این نکته توجه داشت. با اندکی دقت در میزان سهمدارد و برای ارزیابی بهره

یف گونه بیان داشت که پس از بروندادهای کامالً تخصصی، تألتوان ایندر رشته موسیقی، می آمدهدستبه

سایر بروندادهای این رشته به خود اختصاص داده است. این نکته ضمن همسو  کتاب جایگاه مهمی را در میان

رشته  جمله از(، خود مؤید این موضوع است که قلمرو هنر 1393بودن با پژوهش رضایی و نوروزی چاکلی )

؛ Narin, 1976(، نارین )Garfield, 1982محور است که بارها گارفیلد )موسیقی یکی از قلمروهای کتاب

. در خصوص اندکردهاشارهسایر پژوهشگران به آن  و 1(1387( و موئد )119ص ، 1390در نوروزی چاکلی، 

سازی، انتشار آلبوم، ساخت سهم بروندادهای رشته موسیقی، افراد نمونه هدفمند با سهم بروندادهای آهنگ

های خارجی و همایش قطعات موسیقی برای فیلم و سریال، تألیف کتاب، ترجمه کتاب، مقاله کامل در

 داخلی و طرح پژوهشی بسیار زیاد موافق بودند.

وری پژوهشگران ارزیابی بهره توان اظهار داشت کهوهش میهای حاصل از این پژبا تحلیل یافته

ها در ترین بخشها از مهمی آنبروندادهارشته موسیقی و نیز ارزیابی  از جملهقلمروهای علمی مختلف 

شود؛ زیرا در صورت نبودن نتایج چنین گذاری علم و فناوری محسوب میسیاستمدیریت پژوهش و 

های بخشبا خطا روبرو شده و  شته موسیقیر هیأت علمی ءوری واقعی اعضابهرههایی، ارزیابی ارزیابی

ها و قالب با رشته موسیقی یچراکه بروندادهاشود؛ میها نادیده گرفته های آنای از توانمندیعمده

هنری نیز در آن از نقشی  هایفعالیتو عالوه بر امور پژوهشی،  گردندنمیهای رایج تعریف رچوبچا

ها در این بخش به هدر خواهد رفت. بنابراین، برای انجام چنین گذاریسرمایه جهی، درنتندمحوری برخوردار

ها اشاره شد، ه آنبوهش حاضر هایی که در پژهایی، به ابزاری نیاز است تا با در نظر گرفتن تفاوتارزیابی

اصل  بر اساس راآنوری پژوهشگران را در قلمروهای علمی مختلف تعدیل نموده و بتواند ارزیابی بهره

منظور پژوهشگران  همینبهعدالت محوری، که از اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور است، اجرا کند. 

های موجود و یا شاخص ترازسازیهم در زمینههایی ش، تالشدهمطرحگرفتن مسائل  در نظرسنجی با علم

 اند.وری پژوهشگران کردههای بهرهبرای ارزیابی شدهلیتعدهای استاندارد و ایجاد شاخص

 
1. Moed 
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متمرکز » از جملهی است و نواقص هانامه ارتقاء دارای کاستیبعالوه، مطالعه حاضر نشان داد که آیین

 که« های خاص موجود در هر حوزهتوجهی به ویژگیکم و بروندادها یسازکسانیارتقاء بر  هنامبودن آیین

رشته موسیقی استفاده کرد که این با  هیأت علمیوری صحیح اعضای توان برای ارزیابی بهرهاز آن نمی

شود. همچنین بررسی نشان داد که تنها ( همسو محسوب می1391( و عبداللهی )1390باهنر ) هایپژوهش

رشته موسیقی انطباا دارد. این  هیأت علمیاعضاء  هایفعالیتبا بروندادها و  ذکرشدهبروندادهای  2727

تعداد مقاالت علمی و پژوهشی  کهیدرصورترشته موسیقی  هیأت علمیمطلب بدان معناست که یک عضو 

ختن قطعات موسیقی ای نظیر ساتخصصی برجسته هایفعالیتیا مقاالت همایشی او ناچیز و اندک باشد، اما از 

ی از توجهقابلهای داخلی و خارجی و نیز رهبری ارکستر برخوردار باشد امتیاز ارزنده، اجرای کنسرت

، این مقاله با در نظر گرفتن بروندادهای متفاوت رشته موسیقی، به رونیازانامه را دریافت نخواهد کرد. آیین

نامه مذکور در آیین فاده از رویکرد همسانی بروندادهایشده پرداخت و با است ترازهممقادیر وزنی  ارائه

نامه ارتقاء با بروندادهای رشته موسیقی نمود. برای همترازساختن بروندادهای آیین ترازسازیهمارتقاء را 

ابتدا وزن هر یک از بروندادها درون رشته نسبت به سایر بروندادهای همان رشته مشخص شد، سپس 

نامه ارتقاء در نظر برونداد همسان در آیین عنوانبههای مشابه و یکسان بودند، ی وزنبروندادهایی که دارا

معتبر های با یک مقاله علمی پژوهشی در مجله ترازهم، این برونداد تخصصی، گریدیعبارتبهگرفته شدند. 

خصوص سنجش،  ، در این مقاله، مسئله موجود درذکرشدهنامه ارتقاء است. با توجه به مطالب آیین در

توجه به  ازلحاظنامه ارتقاء، شده جامعه پژوهش در آیین ترازهموری پژوهشی گیری بهرهارزیابی و اندازه

کاربردی شدن نتایج بررسی  باهدفای اصولی و صحیح، با دیدگاهی متفاوت و به شیوه بروندادهانوع 

وری ارزیابی بهره منظوربه، مورد بررسیای که با شناسایی بروندادهای متفاوت در قلمرو گونهگردید، به

با استفاده از رویکرد همسانی، به  در نهایتگذاری و اعتبارسنجی شد. ، ارزشاتکا قابلپژوهشی صحیح و 

نهادی نیز برای آن رشته نامه ارتقاء مطالعه گردید و فرمی پیشموسیقی با آیین بروندادهای رشته ترازسازیهم

تکمیل نتایج این  منظوربه ارائه شدهیی مانند آنچه در پیشنهادها هاپژوهشبا رویکرد همسانی ارائه شد. انجام 

 پژوهش الزم و مفید خواهد بود.

 

 پیشنهادهای اجرایی حاصل از پژوهش
نامه ارتقاء فعلی برای اعضای هیأت علمی رشته موسیقی با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد آیین -

 شود ازغیرپژوهشی آنها را در حد بسیار کم در نظر گرفته است لذا پیشنهاد می هایفعالیتناکارآمد است و 
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 حوزه هنر در وزارت هیأت علمیبرای انجام ارزیابی اعضاء  هیأت علمینامه ارتقاء اعضاء فرم پیشنهادی آیین

 ها استفاده شود؛عتف و در سطح دانشگاه

ایی اعضای هیأت علمی رشته موسیقی نتایج پژوهش حاضر نشان داد تا کنون در ایران برای ارزیابی مقایسه -

چوب ارائه شده در این پژوهش برای شود لذا استفاده از چارها از معیارهای یکسانی استفاده میبا سایر حوزه

هایی که به ها و وزارتخانههای علمی مختلف خصوصاً سازمانشده در حوزه ترازسازیهموری ارزیابی بهره

 تواند مفید باشد.ی مشغول هستند میعلمهیأتو غیر هیأت علمیکار ارزیابی پژوهشگران عضو 

 طوربهمناسبی از انواع بروندادهای رشته موسیقی و باتوجه به اینکه در این پژوهش مشخص شد شناخت  -

پوشش  منظوربهکلی حوزه هنر در ایران برای امر ارزیابی وجود ندارد لذا ایجاد پایگاه اطالعاتی جامع ملی 

 شود.متوازن، خصوصاً حوزه هنر پیشنهاد می طوربهها انواع بروندادهای تخصصی همه حوزه

شود بروندادهای وهش تمرکز بر بروندادهای رشته موسیقی بود لذا پیشنهاد میباتوجه به اینکه در این پژ -

ای تعیین های مقایسهبرای ارزیابی ارائه شدهی چارچوب ریکارگبه منظوربههای حوزه هنر غالب سایر رشته

ا و هدر دستور کار سازمان هیأت علمینامه ارتقاء اعضاء شود و نیز استفاده از فرم پیشنهادی آیین

 های مربوطه قرار گیرد.وزارتخانه

 

 آینده هایپژوهشپیشنهاد برای 

 انجام پژوهش در خصوص شناسایی مشکالت و موانع تولید علم در حوزه هنر خصوصاً رشته موسیقی -

هنر با سایر  هایحوزهشناسایی و تعیین عوامل اثرگذار بر سنجش عادالنه تولید بروندادهای علمی در  -

 های علومحوزه

های مختلف حوزه هنر در سطوح بین رفتارهای استنادی و انتشاراتی پژوهشگران در رشته هایتفاوتمطالعه  -

 مختلف )دانشگاه، پژوهشگاه، وزارتخانه، کشور و غیره(

 

 منابع
علمی و پیامدهای منفی حاصل از نامه ارتقای اعضای هیأت نگاهی آسیب شناسانه به آیین(. 1393ارسطوپور، شعله )

 شناسی.. اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیبآن در زمینه تولید علم

 مطالعه: DEA مدل از استفاده با آموزشی هایگروه پژوهشی کارایی . ارزیابی(1388اصالنی )محمود  و ، عباساسدی

 .72-55(. 4) 3، و مدیریت آموزشیفصلنامه رهبری شهرری.  واحد اسالمی آزاد دانشگاه موردی
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. طرح پژوهشی هیأت علمینامه ارتقای مرتبه اعضای ی آیینشناسبیآسبررسی و (، 1390باهنر، مصطفی )

 گذاری علم و فناوری. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.یاستس دفتر ی.سازماندرون

صدقی ) شهرام  سدی و  سعید ا ضا،  شکی الگوها و (. 1391جمالی مهمویی، حمیدر شی در علوم پز سنجش اثر پژوه
 . تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران.هاروش

هیأت وری پژوهشی اعضای (. بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره1388حجازی، یوسف و ژاله بهروان )

 .60-47(، 1)5، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایرانکشاورزی.  علمی

وری پژوهشی های ارزیابی بهره(. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص1393رضایی، مینا و عبدالرضا نوروزی چاکلی )

 .39-3(، 1) 30، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتپژوهشگران ایران. 

فصلنامه ها. دانشگاه هیأت علمیوری آموزشی اعضای های سنجش بهره(. چالش1391عبداللهی، حسین )
 .163-133(، 3) 7، گیری تربیتیاندازه

پژوهش  .رازی دانشگاه موردی مطالعههیأت علمی:  یاعضا یپژوهش یوربهره . تحلیل(1386) ، امیرحسینبیگیعلی
 .154-125، 86، ریزی در آموزش عالیو برنامه

های مختلف ارزیابی پژوهش در حوزههای گذاری شاخصی و ارزشسازنرمالاعتبارسنجی، (. 1392وی، رقیه )قضا

کارشناسی ارشد(. گروه علم اطالعات و  نامهانیپاها )های بین رشتهعلوم در ایران، با تأکید بر تفاوت

 .شناسی، دانشگاه شاهددانش

 ی. تهران: نشر چاپار.مختار یدرح(. تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش. ترجمه عباس میرزایی و 1387هنک ) موئد،

های علم وری پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه(. ارزیابی بهره1397میرزایی، ناهید و نوروزی چاکلی، عبدالرضا )

های چندگانه. پژوهشنامه های دولتی شهر تهران با استفاده از شاخصشناسی دانشگاهاطالعات و دانش

 .27-5(، 1)8رسانی، کتابداری و اطالع

ها(. تهران: سازمان مطالعه و سنجی )مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه(. آشنایی با علم1390نوروزی چاکلی، عبدالرضا )

 ها )سمت(؛ دانشگاه شاهد، چاپ و انتشارات.تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

(. سنجش علم، فناوری و نوآوری: 1388علی نورمحمدی ) زاده و حمزهنوروزی چاکلی، عبدالرضا، محمد حسن

المللی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی های بینمفاهیم و شاخص

 کشور.

 .1394های آموزشی، موسسه هیأت علمیارتقای مرتبه اعضای  نامهنییآوزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 

Archambault, E.; Gagne, E. (2004). Science Metrix final report: The use of bibliometric in 

the social Sciences and Humanities. Prepared for the Social Sciences. [Online]. 

Available at: http://www.science-

metrix.com/pdf/SM_2004_008_SSHRC_Bibliometrics_Social_Science.pdf. 

Visited:2016,sep,25. 

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_2004_008_SSHRC_Bibliometrics_Social_Science.pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_2004_008_SSHRC_Bibliometrics_Social_Science.pdf


  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9 سال                     دانشگاه فردوسی مشهد         پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    84

 
Defazioa, D., Lockett, A. and Wright M. (2009). Funding incentives, collaborative dynamics 

and scientific productivity: Evidence from the EU framework program. Research 

Policy, 38, 293–305. 

Kiely, K., Brennan, N. and Hayes, A. (2019). Measuring research in the university via senior 

academic promotions and faculty research metrics. Procedia Computer Science, 

146, 173-181. 

Lotka, A.J. (1926) The Frequency Distribution of Scientific Productivity. Journal of the 

Washington Academy of Sciences, 16, 317-323. 

Nederhof, A.J. (2006). Bibliometric monitoring of research performance in the social science 

and the humanities. Scientometrics, 66 (1), 81-100. 

Oxford University Press (2003).Oxford Advanced learner’s Dictionary. Under “equate”. 

[Online]. Available at: http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/equate. 

Visited 2015-11-23. 

Oxford University Press (2003).Oxford Advanced learner’s Dictionary. Under “Similarity”. 

[Online]. Available at: http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/equate. 

Visited 2015-11-23. 

Ramesh Babu, A. and Singh, Y.P. (1998). Determination of research productivity. 

Scientometrics, 43 (3), 309-329. 

Shockley, W.B. (1957). On the Statistics of Individual Variations of Productivity in 

Research Laboratories. Proceedings of the IRE, 45, 279-290. 

Zener, C. (1968). An Analysis of Scientific Productivity. Applied Mathematical Sciences, 59, 

1078-1081. 

 

 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/equate.%20Visited%202015-11-23
http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/equate.%20Visited%202015-11-23
http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/equate.%20Visited%202015-11-23
http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/equate.%20Visited%202015-11-23

