
سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی
3rd National Conference & 10th Seminar on the Educational Evaluation & 

Accreditation in Higher Education
دانشگاه تربیت مدرس

1395اردیبهشت8و 7

علم سنجی: مفاهیم، با رویکردهای دانشگاهی وری علمی گروهارزیابی بهره
هاها و شاخصضرورت

2عبدالرضا نوروزی چاکلی، 1ناهید میرزایی

چکیده
هـای ارزیـابیهـا و شـاخصسنجی، به مطالعـه مفـاهیم، ضـرورتاین پژوهش با رویکرد علمهدف:
پردازد.های دانشگاهی میوری علمی گروهبهره

ای به انجام با استفاده از روش کتابخانهپژوهشموضوع، اینماهیتاهداف وبهتوجهباشناسی:روش
شناسـایی،بـه متون چاپی و الکترونیکی مرتبط و با توجه به اهـداف مطـرح شـده،برتکیهو بارسیده 

پژوهشـیوریبهرهارزیابیدراستفادهموردهایها و شاخصابعاد، مفاهیم، ضرورتمعرفی و تحلیِل
.پرداخته استهای علمی و آموزشی دانشگاهیگروه
هـایوری پژوهشـی گـروهاهمیت و ضرورت سنجش بهره،در این پژوهش، در وهلۀ نخستها:یافته

گرفت و ابعاد آن برای توسعۀ علمی دانشـگاه تحلیـل شـد. عـالوه بـردانشگاهی مورد موشکافی قرار
سـنجی و از منظـری کـه قابـل عملیـاتی شـدن باشـدی پژوهشی با رویکـرد علـموراین، مفهوم بهره

ای است کـه مفهـوم آن در طـول زمـانوری پژوهشی، مقولهشناسایی و معرفی شد. از آنجایی که بهره
توسعه یافته است، لذا در این مقاله با ذکر دالیل و مستندات الزم، این نکتـه تبیـین شـده و نشـان داده

وری پژوهشی، بـر اسـاس کـدامیندهندۀ مفهوم بهرههای تشکیلها و شاخصام از مقولهکه هر کدشد
دهنـدۀ کـدامانتظاراتی که از هر گروه علمی دانشگاهی وجـود دارد مطـرح شـده و در واقـع، پوشـش

جنبه از توقعات جامعه علمی از یک گروه علمی دانشگاهی است. در مجموع با در نظر داشتن همـین
وری پژوهشـی قائـل اسـت و بـر ایـن نکتـهن مقاله مفهومی چندگانه را برای سنجش بهرهرویکرد، ای

های علمی بـرای جامعـه دانشـگاهی،وری پژوهشی گروهتأکید دارد که الزمه تبیین مؤثر و واقعی بهره
، »محــورهــای کتــابشــاخص«ســنجی در قالــب هــای چندگانــه علــماســتفاده از مجموعــه شــاخص
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است.» های ترکیبیشاخص«و » حورمهای مقالهشاخص«

هـای، شـاخص سـنجی علم، های دانشگاهیگروهوری پژوهشی،، بهرهوری علمیبهره:کلمات کلیدی
ارزیابی

مقدمه
بـه های دانشگاهی به عنوان یک فعالیت دانشگاهی مهم، سهم چشمگیری در تولید دانش و توسعه نوآوری دارند. نظرپژوهش
پژوهشیوریبهرهتعیینوهاارزیابی پژوهشدانشگاه،وجامعهدرارزشمندوکاربردیهایپژوهشانجاموپژوهشاهمیت
وکـارایی ربـط، سـنجش منظـور بـه کـه شودمیگفتهعینیومندنظامفرایندیبهارزیابی.استضروریهای آموزشیگروه

عـالی، آمـوزش مؤسسـات وهـا دانشگاه).2006هانی،مرجانویک؛(شود میطراحیهاپروژهوهابرنامهها،سیاستاثربخشی
متفکـران، اندیشـمندانه فعالیـت وحضـور باوشدهمحسوبجامعهعلمتولیدوورزیاندیشهمرکزباالترینعنوانبهپیوسته

یسیاسـ وفرهنگـی اعتقـادی، فکـری، هایحرکتبهبخشیدنجهتوعلمیاعتالیدردانشجویانوپژوهاندانشمحققان،
تربیـت وپژوهشـی آموزشی،اموردردقیقریزیبرنامهبابایدکشورعالیآموزشنظامنتیجه،در. دارنداساسینقشیجامعه
دهنـده نویـد پیشازبیشوکندتالشکشوردرموجودهایسرمایهازبهینهاستفادهووریبهرهافزایشبرایانسانی،نیروی

راهبردی،وایتوسعههایریزیبرنامهنیازمندخودپویاییحفظبرایدانشگاه. باشدجامعهفرهنگیوعلمیاقتداروشکوفایی
ریزیبرنامهباهمراهمذکورفرایندهایوامورازیکهرتحققوانجام. استکیفیتمستمرکنترلوهاروشوفرایندهابهبود
سیاسـی، توسـعه ششـم نـویس برنامـهارائه پـیش باهمراهنوناک. استروزآمدومرتبطدقیق،واقعی،اطالعاتنیازمنددقیق،

ازواقعـی تصـویری ارائـه فنـاوری، وتحقیقاتعالی،آموزشبخشبرنامهآنتبعبهوکشورفرهنگیواجتماعیاقتصادی،
. )1393ریزی و نظارت راهبـردی، معاونت برنامه(آیدمیحساببهمهمضرورتیکعالیآموزشبخشوضعیتوعملکرد
موضوعاتازعلمتولیدواساتیدتحقیقاتیسطحپیشرفتوارتقابرایهادانشگاهدرپژوهشیعملکردبهبودوارزیابیامروزه
مـؤثری را بـرایابزارهـاى سـنجی علمفنونبین،ایندر. رودبه شمار میعالیآموزشوزارتحوزهدرکلیدیومهمبسیار

ارزیـابی هـای روشتـرین رایـج ازعنـوان یکـیسـنجی، بـهعلم. دهدر اختیار قرار میو فناوری دپژوهشارزیابىوسنجش
بـا راعلمیو امکان ارزیابی و تحلیل تولیداتپردازدمیعلمیاطالعاتهایویژگیوساختاربررسیبهعلمی،عملکردهای

گربیانعالیآموزشارزیابیحوزهدرشدهانجامهایپژوهشنتایج).1389نیکزاد،(سازد فراهم میکیفیوکمّیهایشاخص
نیـز وعـالی آمـوزش کیفیـت تضمینبرایآننقشودرونیارزیابیها،دانشگاهاعتباربخشیچونهایزمینهدرکهاستآن

وعلمـی هـای فعالیـت کشـور، هـای دانشـگاه پژوهشـی وآموزشـی هایفعالیتدرموجودهاینارساییوهاضعفبرتأکید
های علمی و آموزشی هر در بسیاری از این مطالعات، به نوعی به مطالعۀ کیفیت علمی گروه.استشدهانجاممناسبییتحقیقات

(آذر؛ ترکاشوند، دانشگاه تأکید خاصی دیده می دهنـدۀ هـرها به عنـوان اجـزای علمـی تشـکیل) چرا که این گروه1385شود
دهندۀ ضعف و قوت عملکرد علمـی و آموزشـیها، در واقع، نشانآنشوند و ضعف و قوت هر کدام ازدانشگاه محسوب می

سـنجی انجـام نشـده و از ایـن رو،ها، با رویکـرد علـمشود. با وجود این، بیشتر این نوع ارزیابیهر دانشگاه نیز محسوب می
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قابل درک نیسـت. ایـنسنجی های علمها، معیارها و روشهای علمی و آموزشی، بر اساس شاخصوری علمی این گروهبهره
وری را شناسایی کرده، میزان تأثیر هر کدام را ها باید همواره عوامل داخلی و خارجی دخیل در بهرهدر حالی است که دانشگاه

سـازی کننـد.   هـای الزم را پیـادهوری خود، برنامـه ها در افزایش بهرهی آنتعیین کند و در جهت تقویت تأثیر مثبت و سازنده
(رضایی، سنجی، امکانوری بر اساس رویکرد علمه این اهداف، بدون ارزیابی بهرهدستیابی ب ).59، ص1391پذیر نیست

هامرور پیشینه
پیشینه در داخل

(علی  ، با هدف کلی »ی: مطالعه موردی دانشگاه رازیعلمئتیهی پژوهشی اعضای وربهره«) در پژوهشی با عنوان 1386بیگی
نیتـر جیراکه در هر صورت داردیمبر آن، اظهار مؤثرعلمی دانشگاه رازی و عوامل اعضای هیئتی پژوهشیوربهرهبررسی 

ی هـا افتـه ی پژوهشی، همان تعداد انتشارات است و از آنجایی که انتشـارات، روش اسـتاندارد اشـاعه یوربهرهروش بررسی 
. وی در نتـایج پـژوهش خـود درشناسـد یمـ شگران ابزار عملکرد پژوهنیترمناسبپژوهشی است، بررسی کمی را به عنوان 

ی علمی، سن مرتبهعلمی دانشگاه رازی، به ترتیب ی پژوهشی اعضای هیئتوربهرهمتغیرهای تأثیرگذار بر نیترمهمکه ابدییم
ی پژوهشی را تبیین کردند.وربهرهدرصد از تغییرات 31و تعداد فرزندان هستند که روی هم رفته 

ی پژوهشـیوربهرهبررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با «ی خود با عنوان هایبررسدر )1388(ن حجازی و بهروا
هدف پژوهش خود را بررسی رابطه بـین،»ی کشاورزی استان تهرانهادانشکدهمطالعه موردی علمی کشاورزی:اعضای هیئت

نفر عضـو303جامعه آماری شامل .شمرندیمورزی بر علمی کشااعضای هیئتی پژوهشیوربهرهعوامل فردی و سازمانی با 
علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، پردیس ابوریحان در دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی دانشـگاه تربیـتهیئت

ج شده، علمی استخرای اعضای هیئتهاپروندهی فردی از هایژگیوی پژوهشی و وربهرهی مربوط به هادادهمدرس بوده است. 
شناختی و سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ایشان مالک همچنین برای گردآوری اطالعات مربوط به عوامل روان

ی پژوهشی افراد را با توجـه بـه تعـدادوربهرهی خود را تعداد انتشارات پژوهشگران قرار داده و عوامل مؤثر بر هادادهتحلیل 
ی این پژوهش نشان داد که متغیرهای نظام مشاوره، انگیزه و شبکه ارتباطی با هاافته. یاندکردهبررسی ها تحلیل و انتشارات آن

.دینمایمی ذکر شده تبیین هادانشکدهعلمی را در ی پژوهشی اعضای هیئتوربهرهدرصد تغییرات 8/62همکاران، حدود 
ی دانشگاه شهید بهشتی با رویکـردهادانشکدهارزیابی کارایی «ی با عنوان امطالعهدر )1389(عالم تبریز؛ فرجی و سعیدی 

ی دانشگاه شهید بهشتی را به روش تحلیل دانشکده11کارایی نسبی » ریزی آرمانیو مدل برنامههادادهتلفیقی تحلیل پوششی 
آماری از اسناد، مـدارک،ی جامعهگیری کردند، برای تحلیل و بررسی اندازه1382-1386ی تحصیلی دورهطی هادادهپوششی 

ی هـا کتابعلمی، تعداد ساعات تدریس، تعداد (نظیر تعداد دانشجویان موجود، تعداد اعضای هیئتهادادهاطالعات مربوط به 
(نظستاندهکتابخانه و تعداد کارکنان) و  ی منتشـر شـده،هـا کتـاب ی منتشرشده، تعداد هامقالهالتحصیالن، تعداد تعداد فارغریها

ی داده و هاشاخصو نظرسنجی از اساتید، هامقالهو سمینارها) استفاده شده است. نویسندگان پس از بررسی هاکنفرانسد تعدا
ی و تعیـیندهـ نو سـتانده جهـت وزی دادههاشاخصو اطالعات مرتبط با هادادهآوری ستانده را تعیین کرده و بعد از جمع

ی مربوطه مراجعه کرده و محاسبات الزم هادانشکدهیزان اهمیت هر یک، به رؤسای و نیز تعیین مهاشاخصاولویت هر یک از 
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ی مورد بررسی از هاشاخصی موردنظر بر اساس هادانشکده. طی این مطالعه انددادهی آماری انجام هاروشرا با به کارگیری 
ی هـا مقالـه ی مزبـور، تعـدادهادانشکدهنظر رؤسای که ازدهدیمی این پژوهش نشان هاافته. یاندشدهبندی کارا تا ناکارا رتبه

منتشرشده از باالترین درجه اهمیت برخوردار است و تعداد دانشجویان، کارکنـان و میـزان سـاعات تـدریس کمتـرین میـزان
ی کارایی دارند.هاشاخصاهمیت را در بین 

) کـارایی» منتخب دولتی ایرانهایدانشگاهی کل در روبهرهی پژوهشی با وربهرهمقایسه «عنوان ی با امقاله) در 1390دباغ
گیری -اندازه1381-1386، طی دوره تحصیلی هادادهدانشگاه بزرگ دولتی را با استفاده از روش ناپارامتری تحلیل پوششی 31

تهـران، شـیراز،هـای دانشـگاه ی پژوهشـیهـا تیفعالاز نظر هادانشگاهکه کاراترین دهدیمی این پژوهش نشان هاافتهکرد. ی
.باشندیمکردستان، محقق اردبیلی، رازی کرمانشاه، لرستان و همدان 

ی پژوهشـیوربهـره ی هـا شـاخص شناسایی و اعتبارسـنجی") با عنوان 1391(ییرضادر پژوهشی دیگر که توسط 
و پژوهشگران هادانشگاهی پژوهشی وربهرهی ارزیابی هاشاخصبا هدف شناسایی "کشور هایدانشگاهپژوهشگران و 

2نفر از پژوهشگران برتر کشوری در 80ی این پژوهش شامل نمونهصورت گرفت، از روش پیمایشی استفاده شده بود؛ 
) نفـر از60مهندسـی و–ی موضوعی علوم انسانی، علوم پایـه، علـوم پزشـکی و فنـیحوزه4)، از 1389- 1390سال

پرسشنامه بود. 2، هادادهع، صنعتی و علوم پزشکی بودند. ابزار گردآوری نوع دانشگاه جام3مدیران و معاونان پژوهشی 
48ی دیگـر حـاویپرسشـنامه ی پژوهشی پژوهشـگران ووربهرهشاخص برای ارزیابی 47حاوی هاپرسشنامهیکی از 

ی علوم حوزهن ی پژوهش نشان داد که برای پژوهشگراهاافتهبود. یهادانشگاهی پژوهشی وربهرهشاخص برای ارزیابی 
ی مربوط به کتاب اهمیت زیادی دارد در حالی که بـرای پژوهشـگران علـوم پایـه و علـوم پزشـکی،هاشاخصانسانی 
مهندسـی–دارد و از نظـر پژوهشـگران فنـیهـا شـاخص ی مربوط به مقاله اهمیت بیشتری نسبت به سـایرهاشاخص
ی وربهرهاز اعتبار بیشتری در ارزیابی هاشاخصبه سایر ی تحقیقاتی نسبتهاطرحی مربوط به اختراعات و هاشاخص

نـزد مـدیران وهـا دانشگاهی پژوهشی وربهرهی ارزیابی هاشاخصپژوهشی پژوهشگران برخوردار است. بررسی اعتبار 
نوع دانشگاه جامع، صنعتی و علوم پزشـکی نسـبت3مختلف نشان داد به طور کلی، در هایدانشگاهمعاونان پژوهشی 

، به تفکیک گروه آموزشی اعتبـار زیـادی در ارزیـابیهادانشگاهدانشگاه، به شاخص هرش کل h-indexشاخص هرش 
دارد.هادانشگاهی پژوهشی وربهره

پیشینه در خارج
را ی پژوهشـیوربهـره ، فاکتورهای تأثیرگـذار بـر»ی پژوهشیوربهرهی هامؤلفه«در مقاله خود با عنوان )1998(بابو و ساین 

200مطالعه کردند. ایشان بررسی خود را روی گروهی از دانشمندان برجسته از طریق پژوهش و مصاحبه انجام دادند. از بـین
که این فاکتورهـا عبارتنـد از: پشـتکار، منـابع کـافی،شناسایی شدQ-sortفاکتور مؤثر بر اساس تکنیک 11، تأثیرگذارفاکتور 

ی. احرفهالقیت، توان یادگیری، مدیریت انگیزشی، اهمیت پیشرفت، موقعیت بیرونی، تعهد دسترسی به متون، ابتکار، هوش، خ
را تعداد انتشار مجـالت داوری شـده، تعـدادی پژوهشیوربهرهمعیارهای مورد استفاده برای سنجش ها به نقل از زاماریپاآن
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ی ملی بر شمرند.هاشیاهمی ارائه شده در هامقالهپاداش تخصیص داده شده در هر سال و تعداد 
ی حوزهآسیا و اقیانوسیه در هایدانشگاهی پژوهشی وربهرهی بندرتبه«ی خود با عنوان مقالهدر )2005(چان؛ چن و چنگ 

2002تـا1991ی زمـانیدورهی حسـابداری و درحوزهدانشگاه آسیا و اقیانوسیه را در 119ی پژوهشی وربهره، »حسابداری
ی دانشگاهی مورد استفاده است، شـاملهایابیارز. طبق نظر نویسندگان مقاله، معیارهای اصلی کارایی که در اندکردهی بندرتبه

موارد زیر است:
(تعداد کل -1 .دهدینمانتشارات را نشان ریتأثی کاربرد دارد اما وربهره): این شاخص در سنجش NPانتشارات
(تعداد کل -2 شناسایی حقیقی، دشوار است.معموًالاما سنجدیمایی را نهریتأث): این شاخص NCاستنادات
(استناد به هر یک از تولیدات -3 ی بـین انتشـارات سـنینسـه یمقا): این شـاخص امکـانNCو NPنسبت بین علمی

در ی فـردی هامشارکتی زیاد وربهرهی کم را پاداش داده و وربهره، اما شناسایی آن دشوار بوده و سازدیممختلف را مقدور 
ی پژوهشـی و بـر اسـاسوربهـره مـورد بررسـی بـر طبـقهایدانشگاهی این پژوهش، هاافته. در یماندیمپژوهش بی پاسخ 

شناسایی شدند.هادانشگاهنیکاراتربندی شدند و ی ذکرشده، رتبههامالک
هـای چندگانـهبا شـاخص های پژوهشی اعتبارسنجی انتشارات موسسه«در پژوهش خود با عنوان )2006چنین وینکلر(هم

هـای فعـال در نشـر صـورتهای مرکب برای ارزیابی انتشارات و موسسهکه با هدف اعتبارسنجی و یافتن شاخص»نجیعلم
های مختلف مانند علم، علوم طبیعی، ریاضی، فیزیک و شـیمی راموسسه پژوهشی در حوزه26موسسه از مجموع 13گرفت، 

های متحد در یک اتحاد قابل جمـعهای بخشی به شاخصها و تبدیل شاخصمع شاخصی وی جانتخاب کرد و هدف اولیه
ی آلفا ها شناخته شده است؛ مانند رگرسیون چند متغیره، محاسبههای مختلفی برای جمع شاخصبود. وی معتقد بود که روش

(شاخص عملکتر محاسبههای سادهکرونباخ و ... . ولی وی در پژوهش خود برخی روش رد کل) را تـرجیح داد و آن را بـای
آیـد و در نهایـتدست مـی ها بههای بخشی و دادن وزن مناسب به آنشاخص ترکیبی انتشار تطبیق داد که از اجتماع شاخص

های پژوهشی استفاده کرد.توان آنها را جمع بست و از آن در ارزیابی موسسهمی
، بررسـی خـود را بـر گروهـی از»ی پژوهشـی وربهـره ثیر پژوهانـه بـرتأ«ی با عنوان امقالهدر )2007(جاکوب و لفگرن 

5ی در یک دوره وربهرهانجام دادند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که با افزایش پژوهانه، میزان تخصصفوقدانشمندان 
ی وربهـره مبنـای سـنجش میـزاندرصد افزایش یافته، اما تأثیر آن روی سایر پژوهشگران کمتر بود. ایشان نیز 20ساله، حدود 

ها قرار دادند.پژوهشی گروه مورد مطالعه خود را، تعداد انتشارات آن
) شـناختی بـرایای به ارائه یک شاخص دوبعدی به عنوان یک روش) در مقاله2011همچنین تورس سالیناس و همکاران

پردازند. این شاخص یک راه و روش جـامع ود، میگیررشته که تولید خالص و کیفیت آن را در نظر می–بندی موسسه رتبه
کند که با بـه کـارگیریر مشـارکت وداد پژوهشی موسسات مختلف در یک رشته خاص فراهم میمند برای مقایسه برونهدف

شته های برتر اسپانیا در ربندی دانشگاهپذیرد. این مطالعه در نهایت شاخص مذکور را برای طبقهاستنادات مجالت صورت می
کند.استفاده می2009تا 2000شیمی و علوم کامپیوتر در دوره 

هانهیشیپبندی از مرور جمع
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و یـاهـا دانشـگاه با توجه به آنچه در بخش پیشینه پژوهش گفته شد، بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی به بررسی کارایی 
و یا اینکه تنها بخشی از کیفیت فعالیـتاندپرداختهها ی پژوهشی آنوربهرهی یک دانشگاه و سنجش هادانشکدهپژوهشگران 

ی مدون و جامعی را با توجه به کارکرد و اهداف دانشگاه یـاهاشاخصو انددادهرا مورد توجه قرار هادانشگاهپژوهشگران و 
زمه تبیین مؤثر و واقعی الکهداده شودکه نشان بود. . در این پژوهش سعی بر آن اندنبردهی تخصصی پژوهشگر به کار حوزه
سـنجی در قالـبهـای چندگانـه علـمهای علمی برای جامعه دانشگاهی، استفاده از مجموعه شاخصوری پژوهشی گروهبهره

است.» های ترکیبیشاخص«و » محورهای مقالهشاخص«، »محورهای کتابشاخص«

و روشابزار 
متـون چـاپی وبـر تکیهو بارسیده ای به انجام تفاده از روش کتابخانهبا اسپژوهشموضوع، اینماهیتاهداف وبهتوجهبا

وریبهـره ارزیـابی دراستفادهموردهایها و شاخصابعاد، مفاهیم، ضرورتشناسایی، معرفی و تحلیلِبهالکترونیکی مرتبط،
.پرداخته استهای علمی و آموزشی دانشگاهیپژوهشی گروه

سعه آنوری پژوهشی و روند توبهره
) ـ در آثار خود به صـورت جسـته و گریختـه)1926(و فرانسیس کالتون )1963گرچه کسانی همچون پرایس ی بـهنگـاه مین

ی بیش از همه در آثار آلفرد جیمز لوتکا پدیدار شـدهوربهرهی علمی داشتند اما باید اذعان داشت که تا آن زمان بحث وربهره
کرد که منتشر» بسامد توزیع بهر هوری علمی«با عنوان » آکادمی علوم واشنگتن«ی مجلهاثر خود را در1926بود. وی در سال 

ی حـوزه ی علمـی نویسـندگان درهامقالهی است که میزان کمی تولید گرپژوهشی لوتکا نامیده شد. لوتکا اولین قاعدهبعدها 
ی علمـی دروربهرهی نهیزمدری اگستردهأ مطالعات فیزیک و شیمی را مورد بررسی قرار داده است. قانون لوتکا بعدها سرمنش

(نارین، ی علمحوزه ).192ص ، 1390، نقل در نوروزی چاکلی، 1976سنجی شد
):194ص ، 1390(نوروزی چاکلی، آوردیمی زیر به دست معادلهی علمی نویسندگان مقاله را از وربهرهلوتکا 

.C=6و مقدار ثابت 2-عدد ثابتn=مقاله، Xدگان صاحب تعداد نویسنY=تعداد مقاله، X=که در آن 
، آورنـد یمـ را بـه وجـودهـا نوشتهو تعداد کسانی که هانوشتهدر مجموع لوتکا با بیان قانون خود نشان داد که بین تعداد 

حالی که تعداد اندکی از ، در کنندیمی معکوسی وجود دارد. به طوری که تعداد زیادی از افراد تعداد اندکی نوشته تولید رابطه
که امکان شناسـاییسنجی مورد توجه قرار گرفت. این قانون بعدها از آن جهت در علمکنندیمافراد تعداد زیادی نوشته تولید 

. با شناسایی این عوامل، امکان بهتری برای حمایت از توانمنـدترین عوامـل وسازدیمعوامل تولید علم را فراهم نیترپربازده
ی علمی توسـط لوتکـا،وربهرهسال پس از مطرح شدن بحث 30. تقریباً تا شودیمص منابع بیشتر به این عوامل فراهم تخصی

(نـارین،مقالهکس قرار نگرفت و هیچ این موضوع به طور جدی مورد توجه هیچ ی حائز اهمیتی در این خصوص منتشر نشد
).196ص ، 1390، نقل در نوروزی چاکلی، 1976

نیتـر مهـم و نیتـر ملموسبنابراین ؛ یک فعالیت دانشگاهی ضروری است. پژوهش پیشرفت یا خلق دانش استپژوهش 



763...های دانشگاهیوری علمی گروهارزیابی بهره

ی درسـی، سـایرهـا کتـاب ، فصول یک کتاب، هاکتاب، هامقالهعلمی شامل تولید پژوهشی دانشگاهی، انتشارات اعضای هیئت
بخش نیترمهمشی تفاسیر متعددی دارد اما به طور معمول ی پژوهوربهره، بررسی کتاب و مقاله است. هانگاشت، تک هاکتاب

ی مختلـفهاصورتپژوهشی است که به -ی علمی است. یک مقاله در واقع محصول اساسی یک کار علمیمقالهآن، انتشار 
ـ گیمـ و در اختیار عموم پژوهشـگران قـراررسدیمی معتبر علمی به چاپ مجلهدر یک  ی پژوهشـی بـه شـکلوربهـره . ردی

تا بینش و دانش خود را به اشتراک بگذارند و شناختی برای تفکـر خـالق بـهسازدیمی را قادر علمئتیهانتشارات، اعضای 
بـه عنـوان معیـاری بـرایتوانـد یمـ ی پژوهشی وربهرهتوسعه دهند. شانیتخصصی نهیزمدست آورند و شهرت خود را در 

(نوروزی چاکلی، هادانشگاهاری از ی در بسیعلمئتیهبررسی حق تصدی جایگاه اعضای  و مراکز آموزش عالی محسوب شود
).1ص ، 1389

ی پژوهشـیوربهـره المللی ارائه و به ثمر برسـاند،ی جدید را در سطح بیندهیای تولید علم، هر دانشی که یک عرصهدر 
ری و عملی، منجر به چاپ مقالـه درکه پس از مطالعات نظشودیمی جدیدی اطالق هادهیاو به تفکرات و شودیممحسوب 

ی هـا مقالهی شدهی پژوهشی را انتشار داوری وربهرهمجالت معتبر دنیا، ثبت اختراعات و یا اسناد سازی شوند. دانشگاه یوتا، 
(رانسدل، هایمنوگرافی کتاب و هافصلی و میدانی و اکتابخانهژورنالی  ، ، نقل در حجازی و بهروان2001تعریف کرده است

).48ص ، 1388
ی پژوهشی که دانش و مفهـوم رابرنامهی داوری شده پایدار و در چارچوب یک هاتیفعالدانشگاه دالهاوسی، درگیری در 

را به ی و بهبود تدریس شوداحرفهی هاییتوانای مناسب، بهبود محقق یا هامشارکتو منجر به تولید منابع و دهدیمافزایش 
(مطرح کرده ی پژوهشیوربهرهعنوان  ).48ص ، 1388حجازی و بهروان، است
المللـی، ارائـه دری پژوهشی در مجـالت ملـی و بـینهاافتهی پژوهشی را عبارت از گزارش و انتشار یوربهرهی نیز اعده
زی و نقـل در حجـا1999(زینـب،داننـد یمـ ی کسب شده هاادداشتو یهامقاله، ثبت اختراعات، میزان استناد به هاکنفرانس
).48ص ، 1388بهروان، 

پژوهشیوربهرهگیری و اهمیت سنجش، اندازه
ی حیـات وادامـه ی بـرایاجامعـه ی بشری برخوردار است. هـرهاجامعهی توسعهی در اژهیوامروزه، پژوهش از اهمیت 

ژوهش گـام بـردارددستیابی به اهدافی چون خودکفایی، استقالل و حاکمیت بر سرنوشت خویش، الزم است کـه در مسـیر پـ
).2ص ،1387(قدسی پور، 
مورد توجـههاسازمانی بین ریپذرقابتی، منبع مهمی جهت تأمین رشد اقتصادی بوده و به منظور افزایش وربهرهارتقای 

در پیشرفت ایـن کشورهاسـت.   هاپژوهشی کشورهای صنعتی و موفق، شاهدی بر نقش سالهی پنجاه تجربهزیادی قرار دارد. 
ی هـا یگـذار اسـت یسی مختلف، بیشترین توجه و هابخشی توسعهی پژوهش در کنندهکشورها با آگاهی از نقش تعیین این

ی تحقیق هانهیزم. رشد اقتصادی جوامع از طریق گسترش اندداشتهی تحقیقاتی معطوف هاشاخصخود را به تقویت و ارتقای 
ی فناوری توسعهی تولید ناشی از هانهیهزسانی، افزایش تخصص و کاهش ی انهیسرمای توسعهو توسعه، انتشار علم و دانش، 

آغـاز یـک21جهانی، معتقد است کـه سـرآغاز قـرننگرانندهیآپردازان و نظریهنیترمعروف. آلوین تافلو، از شودیمحاصل 
در آغاز قرن جدید، قدرت از نو به عبارت دیگر،؛ ابدییمیعنی شکل قدرت از عضله به مغز انتقال ؛ یی در قدرت استجاجابه
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ی دانایی استوار است. در دنیای کنونی، پژوهش به عنوان شاخص اصلی تحرک و هیپاو این تعریف جدید بر شودیمتعریف 
ی مـدرن و ارتقـاء قـدرت رقابـتهـا یفناوری قوتی برای ایجاد نقطه. تحقیق و توسعه، پایه و شودیمپویایی جامعه شناخته 

).29-28ص ، 1389آبادی، (شاهپذیری است.

هاپژوهشی دانشگاهیوراهمیت سنجش و ارزیابی بهره
شده و برای افزایش مندبهرهکه هر چه بیشتر از منابع و امکانات اندبودهدرصددطی سالیان متمادی و اعصار مختلف هاانسان

ی مهـمفـه یوظی واسـطه ی تولید و توزیع دانش به عرصهدر هادانشگاه. اندکردهی در تخصیص منابع تالش وربهرهکارایی و 
بنابراین میزان اند؛ داشتهی در توسعه و رشد اقتصاد جامعه اکنندهنییتعخود در ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، همواره نقش 

که بـا هـدف تـرویج،ی است امؤسسهی و ارتقای آن از اهمیت باالیی برخوردار است. طبق تعریف، دانشگاه وربهرهکارایی، 
ی مختلف علوم و فنون، به ارائه آموزش عالی و انجام پـژوهش پرداختـه و بـاهانهیزمارتقاء دانش و تربیت نیروی انسانی در 

دانشکده تشکیل شده باشد. رسالت آموزش عالی، تسهیل تکامل انسان، توسـعه و غنـای3ضوابط شورای گسترش حداقل از 
(دباغ،دانش، فرهنگ کشور و پرورش ).76ص ، 1390نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه است

ی عهـده ی و کارایی افراد در سطوح بـاالی تخصـص بـهوربهرهاز آنجایی که مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش 
ی اقتصادی نقش زیربنایی دارد.توسعهاست، بنابراین، دانشگاه در هادانشگاه

نیتـر یاساسـ و نیتـر مهـم وی انسانی، چه از نظر تعداد و چه از نظـر نـوع و کیفیـت، یکـی ازی نیرهایینارساکمبود و 
.رودیمی اقتصادی به شمار توسعهتنگناهای 

:شودیمی اقتصادی از دو جهت نمایان در توسعههادانشگاهبنابراین نقش 
افراد؛یوربهرهاز نظر پرورش نیروی انسانی کارآمد همراه با افزایش کارایی و -1
از جهت گسترش مرزهای دانش و فن و پیشبرد فناوری و ابداع؛-2

به موارد زیر اشاره کرد:توانیمدر توسعه و پیشرفت جامعه هادانشگاهالعاده مؤثر از جمله خدمات فوق
با طب، حقوق و علوم انسانی؛هاآنساختن طرازهمبرقراری و توسعه علوم تجربی یا کاربردی و فناوری و -1
ی علـوم کـاربردی چـون کشـاورزی، مهندسـی، علـومنـه یزمی علمی، به خصـوص درهاپژوهشتقویت و توسعه -2

ی مورد نیاز عمومی؛هانهیزماجتماعی، علوم تربیتی و دیگر 
ی علمی به منظور استفاده از علم در عمل برای برطرف ساختن موانع و مشکالت و هاافتهگسترش، اشاعه و ترویج ی-3
زندگی مردم در باال بردن سطح معرفت، دانش و فن اجتماع.روزمرهمسائل

کشورهای صنعتی، توانسته است ارتباط تعاملی مـؤثری بـاهایدانشگاهآموزش عالی در ایران به دلیل اقتباس از الگوهای 
گاه و عملکـرد آنتبعیت از این الگوها، بدون شناخت دانشـ چهچنانشرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برقرار کند. 

تایج حاصل از آن دور از واقعیت بوده، وابستگی علمی و فناوری کشور را به سایر جوامع افزایش داده و فرار مغزها را نباشد، 
(پرداخت چی، فرجی ارمکی و حسن زاده،  ).92ص ، 1390در پی خواهد داشت

و مراکز آموزش عالی برای تولیـدهادانشگاهست و پژوهش در کشورها، از ارزش اقتصادی و اجتماعی واالیی برخوردار ا
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ی علمی در هر کشور، نقش خطیری بر عهده دارند. برای حضور کشورها در دنیای رقـابتی و پایـدار مانـدن درتوسعهعلم و 
ی ارائـه ی تولید و کاهش فشارهای خارجی، نظیر کاهش درآمدها و بودجه و نیز پاسخگویی بـه تقاضـای بـازار بـرایعرصه
علمی عالوه بر تدریس، نقـش قابـلی دانشگاهی تقویت شود به این منظور اعضای هیئتهاپژوهش، الزم است که هاینوآور

ی دولت به این امر، ضروری اسـت و الزمجانبهتوجهی در پژوهش و تولیدات علمی خواهند داشت. در این بین اهتمام همه 
هـای پژوهشی و کیفیـت آن هاتیفعالی کارایی، توجه مضاعفی به هاشاخصوین و تدهادانشگاهی بندرتبهی هانظاماست در 

(حجازی و بهروان،  ).48ص ، 1388شود
دارای ساختاری بسیار متنوع شده و بیشتر به سمت و سوی رفع نیازهـای اقتصـادی و صـنعتی متمایـلهادانشگاهامروزه 

. ایـن مسـئله بـه ویـژه در مـوردکنـد یمـ ی کشورهای پیشرفته ایفـاهایگذاراستیسی در اکنندهنییتعبنابراین نقش اند؛ شده
و شـوند یمـ ها عمومی است یا این کـه قویـاً از طـرف دولـت حمایـت مـالیکشورهایی صادق است که نظام دانشگاهی آن

).442ص ، 2004(النجو و شانکرمن، رودیمبسیار محدودی به کار یهاحوزهی رقابتی در هاسنجش
تک را از هادانشگاهی ترسیم شده و نقش المللنیبی آموزش عالی پنج وظیفه اصلی در سطح هامؤسسهو هاشگاهدانبرای 

به شرح زیر است:هانقشاین وظایف و نیترمهمکه اندکردهبه چند نقشی و چند نهادی تبیین تک نهادیو نقشی
یاحرفهرشد -5انتشاراتی-4خدماتی-3پژوهشی-2آموزشی-1

و نقـش مهمـی درشـود یمی علمی کشور و محور اصلی تولید علم از طریق پژوهش محسوب هیتغذآموزش عالی، منبع 
ی مسـاعدنـه یزمتربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش پژوهش و فراهم کـردن

ها و تحوالت اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگـیهماهنگ با پیشرفتی آموزش عالی بایدمؤسسهی کشور دارد. هر توسعهبرای 
ی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تدوین کند.هایزیربرنامهکشور توسعه یابد و اهداف خود را بر اساس 

ور ی یـک کشـجانبهی آن شکوفایی همه جهینتی پژوهشی است که در هاتیفعال، دهدیمآنچه دانشگاه را به جامعه پیوند 
. توسعه و پیشرفت هر جامعه مستلزم اهتمام جدی به پژوهش و امور مربوط به آن است. با توجه به اهمیتی که شودیمحاصل 
ـ وی پژوهشـی محققـان از جایگـاهوربهرهی بدیع و متناسب با نیاز جامعه دارند، ارزیابی هاپژوهش ی برخـوردار اسـت.   اژهی
ی حمایـتهابرنامهی مجدد به دهجهتی تخصیص منابع به پژوهش، سازنهیبهژوهشی برای و مؤسسات پهاسازمان، هادولت

یی خـاص و افـزایش تولیـداتهـا حـوزه ی پژوهشی، تجدید ساختار پـژوهش درهاسازماناز پژوهش، توجیه منطقی وجود 
پژوهشی خود، به ارزیابی نظام یافته نیاز دارند.

ـ ربرنامـه و مؤسسات پژوهشی، اطالعاتی را به منظور اهدانشگاهآگاهی از وضعیت پژوهشی در  ی آتـی در اختیـارهـا یزی
).2ص ، 1387(قدسی پور، هاستآنی کسب آگاهی، ارزیابی هاراهو یکی از دهدیممسئوالن زیر ربط قرار 

از زمان نسـبت بـهکارایی به این معناست که یک دانشگاه به چه میزان منابع خود را در تولیدات علمی و در مقطع معینی
(دباغ و برادران شـرکاء،هادادهحداکثر تولید را از سطوح تواندیمو ردیگیمبه کار هادانشگاهسایر  ی به کار رفته، کسب کند
).10ص ، 1388

(کارایی) ریگبهرهکه با شودیمارزیابی دانشگاه و مراکز آموزش عالی باعث  ابد ی مطلوب تحقق یهاهدفی بیشتر از منابع
ی در آموزش عالی، به عنوان یک زیربنای دانشگاهی باید از ابتـدا در هـر دانشـگاه یـا مؤسسـهوربهرهی هامؤلفه(اثربخشی). 
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ی دانشگاه اطمینـان یافـت.   گانهپنجآموزش عالی، طراحی و تدوین شود تا بتوان از اجرای رسالت، مأموریت و تحقق وظایف 
(عوامل داده و ستانده)، در حد مطلـوب و بـه طـور مسـتمر،هادانشگاهی وربهرهی هامؤلفهپذیر است که این امر زمانی امکان

بنـابراین تـدوین؛ قـرار گیـردرنـدگان یگمیتصمی استفادهوتحلیل قرار گیرد و حاصل آن جهت بهبود امور، مورد مورد تجزیه
(محمدی مقدم، کردن نظامروزبهی ارزیابی آموزش عالی، نقش اساسی در تحول و هاشاخص ).185ص ، 1386آموزشی دارد
و مؤسسات آموزش عالی را از لحاظ هادانشگاهوضعیت توانیمی پژوهشی، وربهرهی ارزیابی هاشاخصی از ریگبهرهبا 
، هـا شـاخص ی محاسـبه ی علمی تشریح کرده و روند تغییرات را بررسی کرد. بـاهاپژوهشی پژوهشی و انجام هایزیربرنامه
هـا یگـذار استیسی پژوهشی آینده هابرنامهی الزم برای رفع کمبودها در هاینیبشیپالت موجود شناسایی شده و امکان مشک

.شودیمفراهم 
ی نظام مطـرح شـده وهادادهی آموزشی و تجهیزات به عنوان هابرنامهدر نظام دانشگاه، دانشجویان، اساتید، مکان و فضا، 

به ستانده که شـاملشودیمها اعمال ی فرایند بر روی آنمرحله، پژوهش، پرورش و... که در سپس از تغییرات شامل آموزش
. اگر نظام، توانایی تغییر و اصالح شودیمی ارتقاء یافته هستند، تبدیل علمئتیه، دستاوردهای علمی و اعضای النیالتحصفارغ

ـ گانـدازه بنـابراین؛ به تکامل و پویایی برسدتواندیمرا داشته باشد، هاستاندهو هادادهکیفی و کمی  ی عملکـرد و کـارایی،ری
(محمدی مقدم، هاشاخصمستلزم کاربرد  ).186ص ، 1386است

که:شودیمی چندگانه، باعث هاشاخص، با استفاده از هادانشگاهی پژوهشی وربهرهارزیابی 
ی پژوهشی دانشگاه ارائه شود؛وربهرهتصویر روشنی از وضعیت -1
ی پژوهشی هر سال دانشگاه با سال قبل مقایسه شود؛وربهرهی هاشاخصضعیت و-2
همگن مقایسههایدانشگاهی پژوهشی هر سال دانشگاه را با وربهرهی هاشاخصوضعیت -3
نمود؛-4
ی پژوهشی دانشگاه شناسایی شود؛هاتیفعالنقاط ضعف و قوت -5
ریزی کرد؛هی خدمات پژوهشی دانشگاه برنامتوسعهبرای اصالح، رشد و -6
کشور فراهم آورد.هایدانشگاهی رقابت پژوهشی سالم را بین نهیزم-7

ی عوامـل تولیـد در راسـتایریکـارگ ی ترکیـب و بـهنحوهی است که ااندازهی مقدار تولید یا ستانده نیست، بلکه وربهره
ی به صورت وربهرهبنابراین ؛ زینه حاصل شود. به طوری که بیشترین نتایج و بازدهی، با کمترین هدهدیماهداف بنگاه را ارائه 

هـا نسبتی متعدد و مؤثر در هر کدام از این هادادهی بسیاری را شامل شود. این هادادهتواندیمنسبت ستانده به داده است و 
(دباغ و برادران شرکاء، تواندیم ).11ص ، 1388کیفیت، گستردگی عملیات و میزان مصرف منابع مختلف باشد

علمی، ی این فرایند، اعضای هیئتهادادهستانده در نظر گرفت. –به شکل یک فرایند داده توانیمزیابی کار پژوهش را ار
الکترونیکی، منابع مالی، تعداد دانشجویان تحصیالت -یاانهیرازمان اختصاص یافته به پژوهش، مدیریت پشتیبانی، تسهیالت 

ی هـا سـتانده انتزاعـی و-ی مجازی هاستاندهی پژوهشی، شامل هاستاندهن ستادی است. و تعداد کارکناهاشگاهیآزماتکمیلی، 
ی قابل هاستاندهی تجربی جدید هستند. هاافتهو یهاهینظرانتزاعی مانند دانش نوین، -ی مجازی هاستاندهقابل رؤیت هستند. 

چـاپ شـده در مجـالت معتبـر) ارائـه شـده دری مقالـه به شـکل گـزارش و یـا(ی پژوهشی منتشرشده هاافتهرؤیت شامل ی
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و مجامع علمی و تولیدات علمی نهایی مثل اختراعات یا پژوهشگران آموزش دیده و با صالحیت هستند. ولی بـههاکنفرانس
رونـد یمـ ی پژوهشـی بـه شـمارسـتانده ابزار ارزیابی نیترمعمول، اندشدهی پژوهشی که منتشر هاافتهطور کلی آن دسته از ی

).126ص ، 1386، علی بیگینقل در 1994(رامسدن، 
ی در وربهـره ی مدیریت بهبود چرخهی اندازراهی راهبردی و زیربرنامهنیازمند اتخاذ هادانشگاهی وربهرهارتقای کارایی و 

ت، اما نباید ابـزاری عمل با ارزشی اسوربهرهی لزومًا مترادف با سودآوری نیست. تراکم سود از طریق وربهره. هاستدانشگاه
ی هـا ثمـره ی فاقد ابعاد اخالقی و روانی نیسـت، بـه عبـارت دیگـروربهرهی سود تلقی شود. آورجمعمنحصر به فردی برای 

ی از عـدالت و توزیـع و راهنمـایی بـرایاتـازه ی نمونـه ی وربهرهی جدید هامدلی الزامًا باید بین افراد توزیع شود. وربهره
ی پژوهشی الزم است که اثربخشی و وربهرهاست. برای بهبود هاارزشداشتن نگهزندهی برای روبخشینراه خوداتکایی برتر و 

بـه؛ هدایت کندهادانشگاهرا به سنجش و برآورد کارایی هادولتکارایی معینی برای آن در نظر گرفته شود و رقابت فزاینده، 
یی اختصاص دهند که قادرند در هاآنی برای اژهیوپاداش داده و منابع مالی ی بیشتر راهاییکارا، بایستی هادولتعبارت دیگر 

(آبرامو، آنجلو و کاستا،  ).112ص ، 2008جهت ایجاد منافع اجتماعی و اقتصادی جامعه گام بردارند
ی سـتانده .دهـد یمـ ی دانشـگاهی بـه دسـتبرنامـه ی کیفیت و اعتبار یک دربارهی پژوهشی، اطالعاتی وربهرهی بندرتبه

بـه منظـور اختصـاص منـابع، درهـا دانشگاهی در ریگمیتصمپژوهشی برای هر مؤسسه پژوهشی خطوط راهنمای مهمی برای 
).47ص ، 2005(چان، چن و چنگ، دهدیماختیار 

اه دانش و بیست ساله، کشور بایستی مقام اول را در منطقه به دست آورد. از آنجا که دانشگاه خاستگاندازچشممطابق سند 
ی علمـی کشـور را باعـث شـده و درتوسعهتواندیم، هادانشگاهی پژوهشی وربهره، شناخت وضعیت شودیمعلم محسوب 

(دباغ، هایزیربرنامهتدوین  ).99ص ، 1390و اتخاذ راهبردهای توسعه، مهم و مؤثر واقع شود
عبارتند از:هاگاهدانشی در وربهرهی و سنجش ریگاندازهبه طور کلی دالیل ضرورت 

ی وضعیت برای کنترل و نظارت؛ریگاندازه-1
جهت ایجاد زمینه رقابت؛هادانشگاهتشریح وضعیت آموزشی و پژوهشی -2
برای تخصیص بهینه منابع؛هادانشگاهی هایزیربرنامهو هایریگمیتصماستفاده در -3
؛هادانشگاهتعیین میزان پیشرفت، پسرفت و تغییرات به وجود آمده در -4
).77ص ،1390دباغ،(های آنوربهرهو ارائه راهکارهایی برای تقویت و ارتقای هادانشگاهبیان مشکالت و تنگناهای -5

هادانشگاهراهبردی یهایزیربرنامهپژوهشی در یوربهرهنقش ارزیابی 
علمـی نیـز دارد. تحقـق اهـداف وی پژوهشی، فناوری و کـارآفرینیهاتیمأمورنظام دانشگاهی عالوه بر مدیریت آموزشی، 

ی کیفی، راهبردی و جامع است. یکی هابرنامه، نیازمند هادانشگاهی و همه جانبه احرفهی آموزشی، پژوهشی و رشد هارسالت
ی دانشـگاهی و دشـواریهـا پـژوهش ، ضعف در تخصیص بودجه به هادانشگاهی پژوهشی هاتیفعالاز دالیل نارسایی کیفی 

ی مختلـف جامعـههابخشبا هادانشگاهو جایگاه هانهیهزی دانشگاهی و نبود قراردادهای متناسب با هاژوهشپهزینه کرد در 
(پرداخت چی، فرجی ارمکی و حسن زاده،  ).100ص ، 1390است
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هـابه آنکه در ادامهاندکرده، راهبردها و پیشنهادهایی را ارائه هادانشگاهی پژوهش در توسعهصاحب نظران برای بهبود و 
.شودیماشاره 
ی برحسب نیازها و شرایط؛ابودجهبه منظور مدیریت هادانشگاهاعطای استقالل مالی و اعتباری بیشتر به -1
؛ی چگونگی ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر اعضایمطالعهانجام دادن بررسی کارشناسانه و -2
ی؛وربهرهکیفیت و ی راهبردی و ارتقای هابرنامهدر هادانشگاهی علمئتیه-3
؛ی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای روزآمد کردن نظام نیازسنجیاژهیوتأسیس واحد -4
؛هابرنامهدانشگاهی و علمی کشور برای تدوین -5
ی که مدیران پژوهشی و پژوهشگران بتوانند با فراغ بال بیشتر و به اگونهتدوین مقررات و قوانین خاص پژوهشی به -6

ی پژوهشی مفیدتر و مؤثرتری را انجام دهند؛هاطرحی زاید، ساالروانیددور از 
؛ی و معتبر برای انجام یافتن امور علمیکرسصاحباعطای استقالل و آزادی کافی به استادان -7
از امور اجرایی؛هادانشگاهدانشگاه و جداسازی امور علمی -8
وزشی به بلوغ علمی، فکری و تحقیقـاتی بـا تـدوینآمهایگروهتعریف و تدوین سازوکاری برای رهنمون ساختن -9

های آموزشی؛مقررات تأسیس و ادامه کارگروه
و حتـی وزارت علـوم بـا توجـه بـه مزیـت نسـبیهـا دانشگاهمشخص کردن راهبرد و سیاست علمی و تحقیقاتی -10

(پرهایزیربرنامهها و اعالن آن برای و شرایط و مقتضیات محیطی آنهادانشگاه داخت چی، فرجی ارمکی و حسن ی بهتر
).102ص ، 1390زاده، 

منجر به شناسایی موانع و مشکالت موجود در ارتقای بهـره وریتواندیمنتایج حاصل از ارزیابی بهره وری پژوهشی که 
لی سـازمانرا به اهـداف متعـاهاآنتسهیل کرده و را هادانشگاهریزی راهبردی ها شود، برنامهپژوهشی پژوهشگران و دانشگاه

(یمترکینزد ).83ص ، 1390رضایی، کند

هادانشگاهپژوهش در یوربهرهچرخه کلی ارزیابی 
زیـرا در؛ ها در سطح دانشگاه، یک موضوع جدید اسـت ی آنریگاندازهو هاشاخصو تعیین عوامل و هادانشگاهی در وربهره

ی تولیدی و تجارت، مـورد مطالعـه و بررسـیهاسازمان، جاتارخانهکی تنها در صنعت، وربهرهی ریگاندازهگذشته ارزیابی و 
ی توسـعه محل تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه است، نقـش مهمـی بـرایهادانشگاهقرار گرفته است. از آنجا که 

(لطفی،  ).53ص ، 1389اجتماعی اقتصادی و فرهنگی برعهده دارند و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند
بسیار مهم هادانشگاهی مختلف هابخشی هاتیفعالی و افزایش کارایی و اثربخشی وربهرهی برای بهبود زیربرنامهنابراین ب

و حیاتی است.
ایجاد یک دانشگاه پویا و متعالی مستلزم شناخت عملکرد و کارایی آن در همه ابعاد است. لذا برای بررسی عملکرد 

(پرداخت چی، فرجی ارمکی و حسن زاده، یک دانشگاه الزم است که همچون یک سازمان و یا نظام در نظر گرفته شود
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).93ص ، 1390
سـتانده)،(یخروجداده)، (یورودآن را مانند هر نظام دیگر دارای توانیمی دانشگاه وربهرهی و سنجش ریگاندازهبرای 

مل نیروهای انسانی، دانشجو، سرمایه، مدیریت، فضـاهایی این سیستم شاهایورودفرایند عملیات و بازخورد در نظر گرفت. 
(هایخروجآموزشی، منابع و امکانات از قبیل کتاب، مجالت، تجهیزات آزمایشگاهی، انرژی و... است.  ی) این نظام هاستاندهی

ـ دآموزشکه عبارتند از: افراد متخصص و شوندیمهمان محصوالت دانشگاه محسوب  ، هـا ینـوآور و آگـاه بـه فنـاوری،دهی
دانشگاه به اهداف تعیـین شـده و تعریـفشوندیمی اقتصادی و ... . فرآیند عملیاتی، مجموعه اعمالی است که باعث توسعه
تا نقـشهاستتیفعالی آموزشی، پژوهشی و... است. این نظام دارای مرکز کنترل هاتیفعالی خود برسند که خود شامل شده

ها و تقویـترا بیابد و در جهت رفع آنهاضعفبتواند همواره نظام را ارزیابی کند، اشکاالت و بازخورد در دانشگاه داشته و 
(لطفی، هاتیفعالنقاط قوت  ).54ص ، 1389بکوشد
هادانشگاهی پژوهشی وربهرهبنابراین ارزیابی ؛ تغییر کرده استخوشدستی دانشگاهی را هانظامی نوین، هادهیپدامروزه 

ناپذیر است.ارهای اصولی، اجتناببر اساس معی
:اندکردهتحوالت زیر را در نظام دانشگاهی شناسایی اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

در تعـدادی از کشـورهایدر امر تحقیق و توسـعه، هادولتی بودجهدر تحقیق و توسعه: هادولتی بودجهکاهش -1
فته است.عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه کاهش یا

ی دانشگاهی، بیش از پیش مأموریت گـرا و مبتنـیهاپژوهشبرای هادولتی هیسرمای دولتی: هانهیهزتغییر ماهیت -2
؛اندوابستهبر قراردادهای پیمانکاری بوده و بیشتر به معیارهای عملکرد 

ی دانشگاهی را هاژوهشپی بودجهی مالی صنعت در تحقیق و توسعه: صنایع خصوصی نسبت زیادی از هیبنافزایش -3
؛کنندیمتهیه 
ی نوآوری ملی سهیم باشند؛هانظامبیش از پیش در رودیمانتظار هادانشگاهافزایش تقاضا برای بازده اقتصادی: از -4
ی با صـنعت و دیگـرگذارهیسرمامشارکتی و هایپژوهشتا به شوندیمتشویق هادانشگاه: افتهینظامافزایش روابط -5

ی نوآوری ملی را بهبود بخشند؛هانظامی درگیر در هاشبکهتا کارایی هشی دست بزنندمؤسسات پژو
ی نیروهـای جـوانعالقهی روزافزون در مورد پرسنل پژوهشی: هم افزایش سن نیروی کار و هم کم شدن هادغدغه-6

پژوهشـگران مـاهر و مجـرب دریی در مورد دسترسی کافی بـههاینگرانی علمی در تعدادی از کشورها، هاحوزهبه برخی از 
آینده پدید آورده است؛

(اینترنـت)    ی دانشگاهی: جهانی شدنهاپژوهشالمللی شدن بین-7 که تا حدی مرهون فناوری اطالعـات و ارتباطـات
(موئد، هاشبکهو هاتیفعالاست،  ).31ص ،1387ی پژوهشی را متأثر ساخته است

ضـعف و قـوت پـژوهش در کشـور و ارائـه رهنمودهـایی بـرای تعیـینهدف اصلی از ارزیابی پژوهشی، شناسایی نقاط
ی بعدی برای توسعه روزافزون کشور است. بی تردید برای انجام فرایند ارزیابی و دستیابی به اهداف مورد هاحرکتی مشخط

از یـک سـو،ی ارزیـابی جـامع واحـدهای پژوهشـی و پژوهشـگرانجهینتیی مدنظر قرار گیرد. در هاشاخصنظر، الزم است 
ـ روحوضعیت پژوهشی کشور روشن شده و از سوی دیگر با تعیین سطح هر پژوهشگر یا مؤسسه پژوهشی برتر،  ی رقابـتهی
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(قدسی پـور،شودیمی توسعه و بالندگی پژوهشی در کشور فراهم نهیزمی پژوهش تقویت شده و در نهایت عرصهسازنده در 
).3ص ، 1387

پژوهشی پژوهشگرانیوری بهرهاهمیت سنجش و ارزیاب2-6
ی هستند که بازوی اجرایی دانشگاه در ایفای نقش آمـوزش،علمئتیهرکن اساسی هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی، اعضای 

ی انسـانی اسـت. درهیسـرما بنابراین محقق شدن این نقش مهـم، مسـتلزم توجـه بـه؛ شوندیمپژوهش و خدمات محسوب 
ی برخوردار است. با توجه به ایـناژهیوانند دانشگاه و مراکز آموزش عالی، نیروی انسانی از جایگاه ی دانش بنیان مهاسازمان

تغییـراتخـوش دسـت که با وجود تغییرات سریع در جهان، دانش نقش اساسی در پیشرفت جوامع دارد، آموزش عـالی نیـز
ی علمـ ئـت یهو کـارایی اعضـایهاتیفعالاین توجه به بنابر؛ ی پیشین متمایز شده استهادههبنیادی شده و از آموزش عالی 

ی دهـه و ضـروری اسـت. تـا قبـل ازریناپذاجتنابی و رویارویی مناسب با تغییرات، امری وربهره، جهت افزایش هادانشگاه
آمـوزشیحـوزه مباحث توسعه در 1970ی دههاما در ؛ ی دانشجویان متمرکز بودتوسعه، تأکید اصلی آموزش عالی بر 1970

ی بهسازی اعضای هابرنامهی در توجه به االعادهفوقی تمرکز پیدا کرد و در این زمان رشد علمئتیهعالی، بر بهسازی اعضای 
(به وجودی علمئتیه ).102ص ، 1387نوه ابراهیم و پورکریمی، آمد

علمیعلمی اعضای هیئتیوربهره
رو، در بسـیاری ازایـن از.دهنـد یمـ تشـکیلهـا پژوهشگاهو هادانشگاهیعلمئتیهی از پژوهشگران را اعضای اعمدهبخش 
آمـوزش عـالی،المعـارف دائـره ی، مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. در همـین زمینـه،علمئتیهی علمی اعضای وربهرهمتون، 
مشـخص امـا غالبـاً بـهی، بـه مفـاهیمیعلمئتیهی وربهرهی واژهی را چنین تعریف کرده است: علمئتیهی اعضای وربهره

ی دهنـده ی نشـانعلمـ ئـت یهی وربهـره ی علمی داللت دارد. بر طبق تعابیر اقتصـادی،هاتیفعالی هاستاندهنحوی ضعیف از 
اسـتنظیر یادگیری دانشجو و انتشـاراتهاستاندهی آموزشی و زمان صرف شده در پژوهش با هاتیفعال، نظیر هادادهنسبت 

).93ص ، 1391رضایی،(
ی کارکنـان علمـی راوربهـره ی نیـز،وربهـره نام برده شده است. در کتاب فرهنـگOEDCز اصطالح کارکنان علمی در ا
:اندکردهگونه تعریف این

. در شودیممالی، متخصصان و... گرانلیتحلی کارکنان علمی، کارکنان علمی شامل دانشمندان، مهندسان، وربهرهدر بحث 
(فـر هنـگابدییمی از تولید کارایی یک محصول به ارائه اثر بخش یک خدمت، تغییر جهت ورهرهبیک محیط علمی، تأکید 

).81ص ، 1379بهره وری، 
(پژوهش) و توزیـعشودیمی پژوهشی با دو مؤلفه مشخص وربهره (بهـره: ایجاد دانش ی) (نـوروزی چـاکلی،وردانـش

).2ص ، 1389
انعوامل مؤثر بر بهره وری پژوهشی پژوهشگر
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ی، نقش مهمـیاجامعهی انسانی هر هیسرماو مؤسسات پژوهشی و نیز هادانشگاهپژوهشگران، به عنوان بازوی توانای 
هـا نیـز همـواره مـورد توجـهی پژوهشی آنوربهرهی بشری دارند و هاآرماندر دستیابی به اهداف ملی و به طور کلی 

هـای پژوهشـی آن وربهـره ی پژوهشگران، شناسایی عوامل مؤثر بر ی پژوهشوربهرهبسیاری است. لذا به منظور ارتقای 
ضروری است.

) ی وربهـره کـه در آن عوامـل مـؤثر بـردر پژوهش خود از مدل بلند و همکاران استفاده کردند)1388حجازی و بهروان
بری مورد بررسـی قـراری رههایژگیوی سازمانی و هایژگیوی فردی، هایژگیوی مقولهی در سه علمئتیهپژوهشی اعضای 

.کشدیمی را به تصویر علمئتیهی پژوهشی اعضای وربهره. مدل 4-2گرفته است. شکل 

یعلمئتیهی پژوهشی اعضای وربهرهمدل 1شکل
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وری پژوهشیهای ارزیابی بهرهترین شاخصمهم
هـاهای علمی دانشـگاه وری پژوهشی گروههتواند برای سنجش و ارزیابی بهرسنجی که میهای چندگانه علممهمترین شاخص

مطرح باشد، به قرار زیر است:

محورهای کتابشاخص
(سـرانهی پژوهشگران گروه آموزشی به کل جمعیت پژوهشگران تمـام های منتشر شدهنسبت کتاب-1 وقـت آن گـروه
ی گروه)؛های منتشرهکتاب
ی پژوهشـگراِن کـلهـای منتشـر شـدهمـع کتـابی پژوهشـگران گـروه آموزشـی از جهای منتشر شدهسهم کتاب-2

پژوهشگران آن گروه آموزشی؛
ی پژوهشگران گروه آموزشی در میان منابع درسی رسـمی اعـالم شـده توسـط وزارتهای منتشرشدهجایگاه کتاب-3

علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
های مقاله محورشاخص-4
های معتبر داخلی بـه کـل جمعیـت پژوهشـگرانی پژوهشگران گروه آموزشی در مجلهر شدههای منتشنسبت مقاله-5
(سرانه مقالهتمام های داخلی گروه)؛وقت آن گروه

های معتبر خارجی به کـل جمعیـت پژوهشـگرانی پژوهشگران گروه آموزشی در مجلههای منتشر شدهنسبت مقاله-6
(سرانه مقالهتمام ی گروه)؛ های خارجوقت آن گروه

ها در ی آنهای نمایه شدههای علمی ملی پژوهشگران گروه آموزشی به کل مقالههای حاصل از همکارینسبِت مقاله-7
های معتبر داخلی؛ نمایه
هـای کـلدانشـگاهی از جمـع مقالـهی پژوهشـگران گـروه آموزشـی در نشـریات درونهای منتشر شـده سهم مقاله-8

ها ؛دانشگاهپژوهشگران گروه آموزشی در کل
هـای داخلـی بـه کـل جمعیـت پژوهشـگرانی پژوهشگران گروه آموزشـی در همـایشهای منتشر شدهتعداد مقاله-9
(سرانه مقالهتمام های داخلی گروه)؛های همایشوقت آن گروه

یهـای منتشـر شـده-های داخلـی از کـل مقالـهی پژوهشگران گروه آموزشی در همایشهای منتشر شدهسهم مقاله-10
پژوهشگران گروه آموزشی؛

هـای خـارجی بـه کـل جمعیـت پژوهشـگرانی پژوهشگران گروه آموزشی در همایشهای منتشر شدهنسبت مقاله-11
(سرانه مقالهتمام های خارجی گروه)؛های همایشوقت آن گروه

هـای نمایـهالـه های علمی بین المللی پژوهشگران گروه آموزشی از کـل مق های معتبر حاصل از همکاریسهم مقاله-12
های معتبر بین المللی؛ی آنها در نمایهشده

ی پژوهشگران گروه آموزشی در میان منابع درسـی رسـمی اعـالم شـده توسـط وزارتهای منتشرشدهجایگاه مقاله-13
ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.علوم، تحقیقات و فناوری، وز
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یبیترکهایشاخص
های ملـیها و برنامهها، همایشی پژوهشگران گروه آموزشی در جشنوارهآثار برگزیدها و سایرها، مقالهتعداد کتاب-1

(سرانه آثار برگزیدهو بین المللی به کل جمعیت پژوهشگران تمام ی گروه)؛وقت آن گروه
) پژوهشگران گروه آموزشی به متوسـط شـاخص هـرش پژوهشـگران همـان گـروهh-indexنسبِت شاخص هرش(-2

ها؛دانشگاهآموزشی در کل 
نسبتِ مقاله به کتاب پژوهشگران گروه آموزشی؛-3
های تحقیقاتی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی پژوهشگران گروه آموزشی؛نسبتِ مقاله به طرح-4
(سـرانههای تحقیقاتی پژوهشگران گروه آموزشی بـه کـل جمعیـت پژوهشـگران تمـامنسبت طرح-5 وقـت آن گـروه
های تحقیقاتی گروه)؛طرح
ان گروه آموزشـی در کـلهای تحقیقاتی پژوهشگران گروه آموزشی از جمع تولیدات علمی کل پژوهشگرم طرحسه-6

ها.دانشگاه

گیرینتیجهو هایافته
های دانشـگاهی مـورد موشـکافی قـراروری پژوهشی گروهدر این پژوهش، در وهلۀ نخست اهمیت و ضرورت سنجش بهره

سـنجی و ازوری پژوهشی با رویکـرد علـمشد. عالوه بر این، مفهوم بهرهدانشگاه تحلیلگرفت و ابعاد آن برای توسعۀ علمی
ای است کـه مفهـوم آن دروری پژوهشی، مقولهمنظری که قابل عملیاتی شدن باشد شناسایی و معرفی شد. از آنجایی که بهره

که هر کدام شدزم، این نکته تبیین شده و نشان داده طول زمان توسعه یافته است، لذا در این مقاله با ذکر دالیل و مستندات ال
وری پژوهشی، بر اساس کدامین انتظاراتی که از هر گروه علمی دانشگاهی دهندۀ مفهوم بهرههای تشکیلها و شاخصاز مقوله

اسـت. دردهندۀ کدام جنبه از توقعات جامعه علمی از یک گروه علمـی دانشـگاهیوجود دارد مطرح شده و در واقع، پوشش
وری پژوهشی قائل اسـت و بـر ایـنمجموع با در نظر داشتن همین رویکرد، این مقاله مفهومی چندگانه را برای سنجش بهره

های علمی برای جامعه دانشگاهی، اسـتفاده از مجموعـهوری پژوهشی گروهنکته تأکید دارد که الزمه تبیین مؤثر و واقعی بهره
است. » های ترکیبیشاخص«و » محورهای مقالهشاخص«، »محورهای کتابشاخص«ر قالب سنجی دهای چندگانه علمشاخص
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