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شناسایی عوامل مؤثر در سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی در حوزهی
علوم انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی :دانشگاه تهران)
دریافت مقاله1397/6/4 :؛ پذیرش مقاله1398/10/10 :
زهرا اسالمی* ،رضوان حکیمزاده ،1علی اکبر صبوری 2و ولی اله فرزاد

3

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی در حوزههای
علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت.
مواد و روشها :پژوهش با رویکرد کیفی به شیوه نظریه برخاسته از دادهها (روش نوخاسته) انجام گرفت .به منظور
گردآوری دادههای پژوهش ،ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته بکار برده شد .مصاحبههایی با  18نفر از اعضای هیأت
علمی دانشگاهها به صورت هدفمند با راهبرد نمونهگیری مالکمحور انجام گرفت .دادهها طی دو مرحله کدگذاری باز
و محوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند .روایی یافتههای پژوهش با استفاده از روشهای بررسی توسط اعضا،
بررسی کنندگان بیرونی و چندسویه نگری منابع دادهها تضمین گردید.
بحث و نتیجهگیری :نتایج تحلیل کیفی پژوهش نشان داد که عوامل اصلی در سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای
هیأت علمی در سه بعد؛ کیفیت بروندادهای پژوهش (کیفیت مقاله ،کتاب ،پایاننامه ،نوآوری و اخالق در پژوهش)،
اثر دستاوردهای پژوهش (استنادات ،تعامالت پژوهشی ،اشاعه و کاربست نتایج ،ترویج علم ،فناوری ،درآمدزایی و
اعتبار پژوهشی) و محیط پژوهش (منابع مالی و کالبدی ،منابع انسانی و مکانیزم تشویقی) قرار میگیرند.
واژههای کلیدی :آموزش عالی ،ارزشیابی پژوهش ،اثر پژوهش ،بهرهوری پژوهش ،کیفیت پژوهش.

* نویسنده مسئول :دکترای تخصصی سنجش آموزش ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
eslamiz59@gmail.com
 .1دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران .تهران ،ایران.
 .2استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
اعضای هیأت علمی بهعنوان عامل اصلی جهتدهندهی سرمایههای فکری و اجتماعی ،نه تنها در
سطح دانشگاه ،بلکه در سطح کشور ،نقش ویژهای ایفا میکنند .بالدوین ) (1985تأکید دارد که
هسته اصلی دانشگاه در واقع اعضای هیأت علمی آن است و اعتالی توان و دانش اعضای هیأت
علمی مصداق واقعی افزایش کیفیت دانشگاه است .یکی از مهمترین الزامات برای بهبود کیفیت
آموزش عالی و ارتقای سطح بهرهوری ،شناخت وضع موجود و اندازهگیری میزان بهرهوری است
(به نقل از فرجی ارمکی .)1391،لذا ،توسعهی شایستگیهای آنان میتواند به پیشبرد اهداف
دانشگاه و جامعه یاری رساند .برای اینکه کشور به جایگاه برتر علمی در منطقه و جهان برسد،
باید به تولید دانش بپردازد و اشاعة آن میتواند پیشرفت و توسعة کشور و به تبع آن خوداتکایی
و استقالل همهجانبه را محقق سازد .این امر نیازمند شناسایی و تدوین مالکها و شاخصهایی
برای کارایی و اثربخشبودن پژوهش میباشد .پژوهش بیش از هر چیز نیازمند برنامهی سازمانی
است؛ برنامه و سازمانی که به تحقیقات دانشگاهها جهت بدهد تا از آن استفاده مطلوب و بومی
شود و علم در خدمت جامعه قرار بگیرد.
2
در تعریف «بهرهوری پژوهشی »1که از آن به «بهرهوری علمی » نیز یاد میشود ،میتوان
گفت که در عرصهی تولید ،هر دانشی که یک ایدهی جدید را در سطح بینالمللی ارائه و به ثمر
برساند ،بهرهوری پژوهشی محسوب میشود .به بیانی دیگر ،بهرهوری پژوهشی به مجموعهای از
تفکرات و ایدههای جدیدی اطالق میشود که پس از مطالعه نظری و عملی ،منجر به چاپ مقاله
در مجالت معتبر دنیا ،ثبت اختراعات 3و یا استنادسازی شوند (راسندل2001،4؛ به نقل از
حجازی و بهروان .)1388 ،بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی ،یکی از مهمترین متغیرها در
ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی است .با این حال ،ارزیابی بهرهوری پژوهشی به علت
پیچیدگی کار میتواند چالشبرانگیز باشد زیرا اعضای هیأت علمی اغلب در کمیّت و کیفیت
پژوهشهای مورد نیاز برای تصدی و ارتقاء اختالف نظر دارند (باکن ،5پاول ،6استوارت 7و
ماخپدیای8؛ .)2012
برای آگاهی از وضعیت بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پی بردن به نقاط
قوت و ضعف فعالیتها ،الزم است که تکتک پژوهشهای هر پژوهشگر به صورت مجزا و بر طبق
متغیرهای کمّی و کیفی مناسب مورد بررسی قرار گیرد .با شناسایی بهرهوری پژوهشی
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پژوهشگران ،میتوان ضمن شفافسازی نقاط قوت و ضعف ،از نتایج آن در برنامهریزیها و
سیاستگذاریهای آیندهی علم بهره جست (رضایی و نوروزی چاکلی .)1393،بهرهوری پژوهشی،
یک اولویت مشترک و رایجی برای کسب ترفیع ،حفظ قرارداد شغلی 1و افزایش حقوق بکار گرفته
میشود (چن ،گاپتا و هوشوور2؛ .)2006
ارزیابی کار پژوهش در دانشگاهها را میتوان به شکل یک فرآیند نهاده-برونداد در نظر گرفت.
نهادههای این فرآیند ،اعضای هیأت علمی با کیفیت ،زمان اختصاص یافته به امر پژوهش ،تعداد
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،تعداد کارکنان ستادی ،مدیریت پشتیبانی ،آزمایشگاهها ،کتابخانه
ها ،تسهیالت رایانهای و الکترونیکی و منابع مالی هستند .بروندادهای پژوهش ،پیچیده و شامل
بروندادهای انتزاعی و مجازی مثل دانش علمی جدید و آگاهی از روششناسی جدید هستند.
بروندادهای قابل رویت و روشن مقوله پژوهش ،یافتههای تحقیقاتی منتشر شده (به شکل
گزارش پژوهشی و مقاله چاپ شده در مجالت معتبر) یا ارائه شده در کنفرانسها و مجامع علمی
و تولیدات نهایی (اختراعات) هستند .بهطور کلی ،یافتههای پژوهشی منتشر شده معمولترین
ابزار ارزیابی برونداد پژوهش محسوب میشوند (رامسدن1994،3؛ به نقل از علیبیگی.)1386،
مطالعات اولیه درباره بررسی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی در دهههای 1940
و 1960آغاز شد .در این دورهها ابزار اصلی ارزیابی بهرهوری پژوهشگرا؛ چکیدهها ،ایندکسهای
علمی ،کتابشناسیها و پایگاه دادهها بود .از جمله مطالعاتی که از این ابزارها برای ارزیابی بهره
وری پژوهشی استفاده شده ،میتوان به وید ( ،)1975مارتین و اروین اشاره کرد .در برخی از
مطالعات نیز برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی به بررسی کمیّت انتشارات پرداخته است .در این
بین معمولترین و رایجترین ابزار جمعآوری دادهها برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی پرسشنامه
بوده است .شمارش انتشارات بهعنوان یک شاخص بهرهوری محسوب میشود .مارتین در
مطالعات خود به شاخصهایی چون تعداد انتشارات ،تعداد ارجاعات ،کیفیت مجالتی که مقاالت
در آن به چاپ رسیده و مرور و بررسی مقاالت توسط افراد صاحبنظر اشاره کرده است (علی
بیگی.)1386 ،
با مروری بر پیشینه ادبیات پژوهشی و بررسی چارچوبهای سنجش بهرهوری پژوهشی
کشورهای پیشرو و موفق ،میتوان واقف شد که ارزیابی بهرهوری پژوهشی در چارچوبی مشخص
و با تکیه بر معیارها و شاخصهای مناسب و معتبر صورت میپذیرد.
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سریکانتا )1996( 1معتقد است که تعداد انتشارات آسانترین مقیاس ارزیابی بهرهوری
دانشمندان است ولی نمیتواند معیاری جامع برای سنجش بهرهوری افراد باشد .بنابراین برای
ارزیابی بهرهوری پژوهشی نیاز به یک سنجه واقعگرایانهتر میباشد .اینکه اثرات علمی در کجا
منتشر میشوند ،نیز مهم است .رامش بابو و ساین )1998( 2معتقدند که تعداد انتشارات مجالت
داوری شده ،تعداد پاداشهای تخصیص داده شده در هر سال و تعداد مقالههای ارائه شده در
همایشهای ملّی را میتوان بهعنوان معیارهایی برای سنجش بکار برد.
شفرد 3و همکاران ( )2009و وبر )2011( 4نیز معتقدند برای سنجش بهرهوری پژوهشی
اعضای هیأت علمی در تمامی رشتهها میتوان از شاخصهایی نظیر تعداد مقاالت در مجالت
داوری شده و داوری نشده ،بررسی و تجدیدنظر کتاب ،فصلهای کتاب ،کتابهای درسی 5و
گزارشها ،ارائهها ،6نمایشگاهها و عملکردها ،ثبت اختراعات و نرمافزارهای کامپیوتری استفاده
کرد .همچنین الزم است خاطر نشان کرد که تعداد ارجاعات به کارهای علمی هر گروه بهعنوان
یک عامل مهم ارزیابی شده است .وبر معتقد است که بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی یک
موضوع پیچیدهای از ویژگیهای فردی و محیطی است ،این متغیرها دارای اثرات متقابلی هستند
که بر بهرهوری پژوهشی اثرگذارند.
استوارد و لوئیس )2010( 7پس از بررسی مطالعات صورت گرفته در این زمینه اذعان میدارند
که میتوان یک معیار قابل قبول از کیفیت مجله ارائه کرد؛ مانند ضریب تأثیر مجالت و رتبه
بندی آنها که میتوان از پایگاه دادههای معتبری مانند تامسون رویترز و اسکوپوس دریافت کرد.
باکن 8و همکاران ( ،)2012تحلیل استنادی را از ابزارهای مورد عالقه برخی از اعضای هیأت
علمی برای سنجش عملکرد پژوهشی برمیشمارند.
اما بررسیها نشان میدهد که رایجترین روش بررسی بهرهوری پژوهشی ،تعداد انتشارات است.
بررسی کمّی بهعنوان مناسبترین ابزار بررسی عملکرد پژوهشگران معرفی شده است (باکن و
همکاران2012،؛ سجی وگریفیث2009،9؛ جاکوب ولفگرن)2007(،10؛ علیبیگی.)1386،
از آنجائی که اهمیت ارزشیابی عملکرد در سطح فردی در شکلگیری تصمیمات مدیریتی
بسیار بنیادی تلقی میشود و در ادبیات مربوط به آن به شاخصها و سنجههای بهرهوری و اندازه
گیری آن بسیار اشاره شده است اما هنوز مشکل اندازهگیری بهرهوری باقی است (آبرامو 11و
2. Ramesh Babu & Singh
4. Webber
6. Presentation
8. Bacon
10. Jacob & Lefgren
2. Abramo & D’Angelo

1. Sri Kantha
3. Shepherd
5. Textbooks
7. Steward & Lewise
9. Seggie & Griffith
11. Abramo

شناسایی عوامل مؤثر در سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی در حوزهی علوم انسانی و اجتماعی153 ...

همکاران .)2013 ،آبرامو و د.آنجلو ،2014( 1ص )1131معتقدند که فعالیتهای پژوهشی یک
فرآیند تولیدی است که دروندادهای آن شامل نیروی انسانی ،منابع محسوس (ابزارهای علمی،
مواد و مواردی نظیر اینها) و منابع نامحسوس (دانش جمعآوری شده ،شبکههای اجتماعی و
مواردی نظیر اینها) هستند و جایی که خروجیها یک ویژگی پیچیدهای از هر دو ماهیت
محسوس (انتشارات ،اختراعات ،ارائه کنفرانسها ،پایگاه دادهها ،پیشنویسها و مواردی نظیر این
ها) و نامحسوس (دانش ضمنی ،فعالیتهای مشاورهای و )...است ،تابع تولید دانش جدید ،درون
دادها و خروجیهای چندگانهای دارد که شاخص کارایی اصلی هر سیستم ،بهرهوری فعالیتها
است.
اندازهگیری دقیق بهرهوری پژوهشی هیأت علمی بیش از هر نوع دیگری از ستاندههای هیأت
علمی مستلزم تمایز میان حجم ،کیفیت و تأثیر است .اندازهگیری حجم بهرهوری از بقیه آسانتر
است و بنابراین بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد .در حال حاضر در کشور ما به ارزیابی کیفیت
پژوهش خیلی پرداخته نمیشود و نظام تعریف شدهای برای سنجش کیفیت پژوهش وجود ندارد
و لذا عمدتاً تعدد و کمیّتهای پژوهش مورد توجه قرار میگیرند (یوسلیانی و همکاران1395 ،؛
صبوری1395 ،؛ فرجی ارمکی .)1391 ،طی سالهای اخیر ،ایران در سطح منطقه و نیز جهان
رشد قابل مالحظهای از نظر رشد کمّی مقاالت علمی نمایه شده در مؤسسه اطالعات علمی
تامسون رویترز آمریکا  (ISI)2داشته است (صبوری .)1396،حال که کشور به لحاظ کمیّت
تولیدات علمی به یک بالندگی در خور تقدیر رسیده ،وقت آن است که به سنجش کیفیت تولید
پرداخت و به رشد کیفی آن نیز توجه کرد.
ارزیابی بهرهوری پژوهشی باید در چارچوبی مشخص و با تکیه بر مالکها و شاخصهای
مناسب و معتبر صورت پذیرد .بنابراین در داخل کشور برای اندازهگیری اثرات اجتماعی 3و
سودمندی پژوهش با نشانگرهای قوی و دقیق ،به بررسی و تحقیقات گستردهای نیاز است تا
مالکها و شاخصهای مناسبی را برای سنجش کیفیت و اثربخشی استخراج کرد .از اینرو،
شناسایی رهیافت مناسب که با استفاده از آن بتوان به تعیین میزان کیفیت تولید علم و بهرهوری
پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاهها بهطور مستمر پرداخت؛ ضرورت دارد .لذا بوسیله این
رهیافت میتوان انگیزه و رغبت الزم را در اعضای هیأت علمی در جهت مشارکت فعال در فرآیند
سنجش ایجاد کرد و در جهت نهادینه شدن فرهنگ ارزیابی ،مسئولیتپذیری و کیفیتمداری
گام برداشت .به واسطهی این رهاورد میتوان فرآیند برنامهریزی و توسعه نظام دانشگاهی را بر
)2. Institute for Scientific Information (ISI
اکنون مؤسسه کالریویت آنالیتیکس ( )Clarivate Analyticsمسئولیت این پایگاه داده را برعهده دارد.
3. Societal impact
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دادهها و اطالعات مستند و قابل دفاع مبتنی ساخت .از اینرو؛ تغییر ،تحول و نوآوری در ارزیابی
بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی در نظامهای آموزش عالی امری ضروری است و انجام این
امر میتواند نظامهای آموزش عالی را پاسخگوتر ،کارآمدتر و اثربخشتر نماید.
هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل ،مالکها و شاخصهای سنجش بهرهوری پژوهشی
اعضای هیأت علمی دانشگاهها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است .در راستای این هدف،
سؤاالت پژوهشی ذیل مطرح شده است:
-

عوامل و مالکهای سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی در حوزه علوم انسانی و
اجتماعی چیست؟

-

با چه شاخصها و سنجههایی میتوان بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی علوم انسانی و
اجتماعی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد؟

روششناسی پژوهش
در این پژوهش از روش نظریه برخاسته از دادهها به شیوه نوخاسته که به گلیزر ( )1992نسبت
داده میشود ،بهره گرفته شده است .در فرآیند تحلیل دادهها در نظریه برخاسته از دادهها،
پژوهشگر بهطور سیستماتیک از رویدادی به رویداد دیگر و از رویدادی به مقولهای دیگر و از
مقولهای به مقولهها و طبقهبندیهای دیگر توجه مینماید .بدینسان پژوهشگر در طول مدت
تحلیل دادهها از نزدیک با دادهها سروکار دارد .گلیزر معتقد است که باید امکان داد تا نظریه از
دادهها تکوین یابد ،نه اینکه مقولههای ویژهای را مورد تأکید قرار داد .در این امر ،کانون توجه به
اتصال مقولهها و پردازش نظریه معطوف است ،نه اینکه صرفاً به توصیف مقوله پرداخته شود.
نظریه باید بر دادهها برازش یافته باشد و برای تعیین تغییرات مشاهده شده در افراد بکار رود و
وقتی دادههای جدید بدست میآید الزم است تعدیل شود (بازرگان .)1389 ،هدف اصلی این
پژوهش ،شناسایی مالکهای موثر در جهت سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی است
که پیامد آن دانش کاربردی در زمینهای خاص است .از آنجایی که به دادههای کیفی–تفصیلی
راجع به سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی نیاز است ،از تکنیک مصاحبه نیمه
ساختاریافته استفاده گردیده تا دادههای مورد نیاز در خصوص مؤلفهها گردآوری شود.
جامعه آماری در پژوهش حاضر ،شامل متخصصین ،خبرگان و مطلعین کلیدی در حوزه
سنجش و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی بود .در واقع در این بخش ،افرادی
که در حوزه سنجش و ارزشیابی ،علمسنجی و پژوهش صاحبنظر ،دارای تألیفات ،تجارب و یا
سابقه مدیریتی بودند ،جزء جامعه آماری محسوب شدند .نمونهگیری به صورت هدفمند 1و
2. theoretical sample

1. purposive sample
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نظری 1بود (فراستخواه .)1395 ،هدفمند بدین معنا که بتواند بر حسب موضوع ،مسئله و موقعیت
تحقیق ،گروههای هدف را تعریف کند ،نظری بودن نمونه نیز به این معنی که کفایت الزم را برای
اینکه ما را به سطح انتزاع نظری برساند ،دارا باشد .معموالً برحسب محتویات مصاحبههای
اکتشافی 2با اطالعرسانان ،به روش گلولة برفی 3نیز ،مراجعه به اطالعرسانان دیگری ضرورت
داشت (همان منبع).
در مصاحبههای انفرادی ،قبل از شروع مصاحبه ،پروتکل مصاحبه که شامل اهداف پژوهش و
سؤاالت محوری بود ،جهت مطالعه و آمادگی اولیه برای مصاحبهشوندگان از طریق ایمیل ارسال
شد و در ابتدای جلسه مصاحبه ،در مورد کارهای انجام شده بهطور مختصر توضیح داده میشد و
سپس سؤاالت طرح و مصاحبه صورت میگرفت .بهمنظور ثبت دادههای کیفی ،فرآیند مصاحبهها
با کسب اجازه از مصاحبهشوندگان ،بهطور کل توسط دستگاه ضبط صوت ذخیره میگردید و نیز
یاداشتهایی از نکات کلیدی هر مصاحبه ثبت میشد .سپس مصاحبههای ضبط شده توسط
مصاحبهکننده شنیده و به صورت نوشتاری پیاده شده است .در مرحله بعد متن نوشتاری پس از
چندین بار مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرفت .در ورای انجام نمونهگیری از دادهها ،به
خاطر ارزش نظری آنها و شیوهی نوخاسته ،پژوهشگر بالفاصله بعد از گردآوری اولین داده ،آنها
را مورد تجزیه و تحلیل قرار میداد تا به اولین مقوله پی ببرد و سپس به جستجوی رگههایی
برای گردآوری بیشتر دادهها میپرداخت .این رگهها میتوانست مقولههای ناپخته یا اطالعاتی که
کمبود آنها در فرآیند تحقیق احساس میشد و یا فرد جدیدی که میتوانست اطالعات تازهای را
به جریان تحقیق اضافه کند ،باشد .پس از آن پژوهشگر مجدداً به عملیات میدانی میپرداخت تا
اطالعات اضافی را گردآوری کند .این فرآیند گردآوری و تحلیل دادهها به صورت رفت و برگشتی
ادامه یافته تا اینکه پژوهشگر به اشباع مقوله رسیده است .منظور از اشباع در پژوهش نظریهی
برخاسته از دادهها حالتی است که پژوهشگر در آن بهطور ذهنی به این مفاهیم برسد که
اطالعات جدید یا شناخت بیشتری نسبت به تدوین مقولهها به دست نمیدهد (بازرگان.)1389 ،
به این ترتیب ،تحلیل و استخراج مفاهیم از مصاحبهها ،تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه
یافته ( 16مصاحبه) ،دو مصاحبه دیگر هم برای اطمینان از اشباع انجام شده است و در کل 18
مصاحبه به عمل آمده است .از آنجائی که پژوهش کیفی ،برای گردآوری دادهها از مصاحبههای
انفرادی ،عمیق و نیمهساختاریافته استفاده شده است ،بنابراین برای تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش ،روش کدگذاری سیستماتیک بکار گرفته شده است.

4. Snow ball

2. Explorative Interviews
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در تحلیل دادههای کیفی مراحل هفتگانه زیر طی شده است -1 :مرور دادهها -2 ،تدوین
راهنمای کدگذاری -3 ،سازماندهی دادهها -4 ،طبقهبندی دادهها -5 ،کدگذاری باز-6 ،
کدگذاری محوری و  -7تدوین گزارش نهایی در تحلیل دادههای کیفی .این فرآیند ،از بررسی
گزارههای کالمی مصاحبهشوندگان در قالب مصادیق عینی ،استعارات و مفاهیم شروع شده و با
مطالعه چندباره به مفاهیم اولیه و مقولههای مرتبط منتج شده است .در واقع بعد از مطالعه متن
هر یک از مصاحبهها ،قسمتهایی که با توجه به سؤاالت پژوهش و اهداف تحقیق میتوانست به
عنوان یک کد اولیه در نظر گرفته شود مشخص شده و بهعنوان مفهوم اولیه انتخاب میگردید.
در ادامه ،مفاهیم اولیه در طبقهای باالتر که دارای اشتراک بودند ،در قالب مؤلفههای (مالکهای)
سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی تعریف میشد و در نهایت مؤلفهها در ابعاد اصلی
(عوامل) طبقهبندی میشدند .با رویکرد استقرایی مفاهیم مورد نظر شناسایی و براساس چارچوب
نظری پژوهش طبقهبندی میگردید .پس از استخراج مفاهیم ،دستهبندی عوامل ارائه شد .عوامل
و مالکها در اختیار مصاحبهشوندگان و گروه کانونی قرار گرفت و اصالحات الزم انجام گرفت و
نهایتاٌ تأیید شدند .لذا نتیجه این مرحله اعتباریابی (روایی) و قابلیت اعتماد (پایایی) عوامل ارائه
شده را بیان میکند.
در پژوهش کیفی به روایی توجه بیشتری میشود تا مشخص شود که آیا دالیل ارائه شده
توسط پژوهشگر و مشارکتکنندگان دقیق ،قابل اعتماد 1و معتبر 2است .لذا ،برای بررسی روایی
بخش کیفی یعنی سنجش این موضوع که آیا اطالعات بدستآمده از طریق جمعآوری دادههای
کیفی دقیق است یا خیر ،از راهبردهایی نظیر بررسی توسط اعضا( 3مصاحبهشوندگان) ،بررسی
کنندگان بیرونی 4و چند سویه نگری منابع دادهها 5استفاده شده است.
بررسی پایایی بخش کیفی ،معنای محدودی دارد .اگر پایایی را بهعنوان روش استنباط
اطالعات در نظر بگیریم در این صورت ،مفهـوم پایایی بـرای بررسی کیفیـت در هـر مطالعـهی
کیفـی بسـیار مهـم خواهد بود ،مطـابق بـا این موضوع ،سؤال این است که چگونه یـک بررسـی
کننده میتواند آزمودنیها و یا مخاطبان خـود را قـانع کند که یافتههای حاصل شـده از ایـن
بررسـی ،دقیـق بوده است؟ در پژوهش کیفی برای رسیدن بـه پایـایی از راهکارهای محاسبه
پایایی بازآزمون و محاسبه توافق بین دو کدگذار استفاده شده است (عباسزاده.)1391 ،

2. Credible
4. External audit

`1. Internal consistency
3. Member checking
5. Data source triangulation
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یافتههای پژوهش
از تحلیل محتوای مصاحبهها در پاسخ به سوال «عوامل و مالکهای سنجش بهرهوری پژوهشی
اعضای هیأت علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی چیست؟»  273کد باز برای سنجش بهره
وری پژوهشی اعضای هیأت علمی استخراج گردید .کدهای استخراجی با توجه به نزدیکی و
مشابهت ،در  3عامل و  15مالک دستهبندی شدند .عوامل مؤثر بر سنجش بهرهوری پژوهشی
اعضای هیأت علمی عبارتاند از .1 :کیفیت بروندادهای پژوهش .2 ،اثر دستاوردهای پژوهش.3 ،
محیط پژوهش .هر یک از عوامل ،مالکها و سنجههای شناسایی شده مربوط به آنها به ترتیب

در جداول ذیل ارائه شده است.
عوامل ،مالکها و سنجههای شناسایی شده سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی
الف) کیفیت بروندادهای پژوهش
بر مبنای یافتههای پژوهش در این مطالعه ،یک مجموعه از فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت
علمی که نقش مهمی در اصالت و دقت بروندادهای پژوهشی آنها دارند ،شناسایی شدند و
تحت عنوان «کیفیت بروندادهای پژوهشی» نامگذاری شد .صاحبنظران در مصاحبههای هجده
گانه به طیف وسیعی از کیفیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی اشاره کردهاند .بهمنظور
جمعبندی و شناسایی مالکهای اصلی کیفیت بروندادهای پژوهشی همراه با کدها یا مفاهیم
اصلی شناسایی شده در جدول  1ارائه شده است .همچنین در جدول مذکور به ارجاعات سنجهها
اشاره شده است که بیانگر این است که چه تعداد صاحبنظر (مصاحبهشوندگان) به این موارد
اشاره کردهاند.
جدول  .1مالکها و سنجههای شناسایی شده برای کیفیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی
عوامل

مالکها

کیفیت بروندادهای پژوهش

کیفیت
مقاله

سنجهها (کدهای باز)

ارجاعات

 انتشار مقاله در مجالت معتبر داخلی انتشار مقاله در مجالت معتبر بینالمللی ارائه مقاله در همایشهای علمی معتبر ملی ارائه مقاله در همایشهای علمی معتبر بینالمللی موضوع مقاله در راستای نیاز جامعه مقاله معطوف به راهحل باشد (کاربردی باشد). مقاله در ارتباط مستقیم با تخصص پژوهشگر باشد انسجام و یکپارچگی مقاله در چارچوب برنامه جامع تحقیقات اعضایهیأت علمی باشد
 چاپ مقاله به صورت تیمی درون رشتهای -چاپ مقاله به صورت تیمی بینرشتهای

14
13
7
10
14
5
6
5
3
13
6
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کیفیت
کتاب

کیفیت
پایاننامه
و رساله

نوآوری

اخالق
در
پژوهش

 چاپ مقاله مشترک با محققان معتبر خارجی انطباق موضوع پژوهش با رویکرد پژوهش (کمی ،کیفی و آمیخته) کیفیت روششناسی مقاله( :کشف مسئله ،تشریح ابعاد مسئله و ارائه راهکار)
 ارزیابی مقاله با توجه به رتبهبندی مجالت انتشار کتاب تألیفی علمی تخصصی توسط ناشر معتبر با داوری تخصصی)(Peer Review
 انتشار کتاب تألیفی توسط ناشر معتبر بینالمللیکتاب تألیفی که جزء سرفصلهای دروس بهعنوان متن درسی) (textbookقرار گرفته است.

2
3
11

11
7
6
5
5
8
3
2

 کتاب تألیفی استخراج شده از پایاننامه و رساله تدوین برنامههای درسی جدید مبتنی بر پژوهش و قرار گرفتن در سرفصلهای درس
 بازنگری برنامههای درسی جدید مبتنی بر پژوهش و قرار گرفتن درسرفصلهای درس
 تعداد دفعات چاپ کتاب تیراژ چاپ کتاب تقاضا محور بودن موضوع پایاننامه و رساله اصالت محتوای تولیدی پایاننامه و رساله اهمیت خروجی پایاننامه و رساله (مقاله ،کتاب ،ثبت اختراع ،تولیدفیلم)...،
 هدفمند بودن موضوع پایاننامه و رساله (در راستای برنامه جامع تحقیقاتهیأت علمی)
 پایاننامه و رساله دارای حمایت مالی خارج از دانشگاه ارزیابی شیوه راهنمایی پایاننامه و رساله توسط دانشجویان(فرم ارزیابی) ثبت اختراع و اکتشاف دارای گواهینامه معتبر ایجاد حوزههای نوظهور مبتنی بر نتایج پژوهش نظریهپردازی یا ارائه نظریههای جدید مبتنی بر نتایج پژوهش -ثبت اثر بدیع و ارزنده علمی هنری مبتنی بر نتایج پژوهش

8
6
8
6

 امانت داری در ارجاعات رازداری در دادههای محرمانه پژوهش عدم دادهسازی در پژوهش -مسئولیتپذیری و پاسخگویی در زمینه نتایج پژوهش

14
8
8
4

14
11
6
11
8
3

با استفاده از تحلیل نتایج مصاحبههای نیمه ساختاریافته طی دو مرحله کدگذاری (باز و
محوری) در مجموع  5مالک بهعنوان مالک اصلی عامل کیفیت بروندادهای پژوهشی اعضای
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هیأت علمی در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه تهران شناسایی گردید که
عبارتاند از کیفیت مقاله ،کیفیت کتاب ،کیفیت پایاننامه و رساله ،نوآوری در پژوهش و اخالق
در پژوهش .بیشترین ارجاعات در میان سنجهها به ترتیب عبارتاند از؛ انتشار مقاله ،پژوهش در
راستای نیاز جامعه ،تقاضا محور بودن موضوع پایاننامه و امانت داری در ارجاعات .در ادامه به
توصیف برخی از مفاهیم شناسایی شده مربوط به آنها به همراه شواهد مستندی از مصاحبهها با
صاحبنظران ،استناد به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته میشود.
در سیستم چارچوب برتری پژوهش انگلستان ،سنجش کیفیت بروندادهای پژوهشی در نظام
آموزش عالی با توجه به سه ویژگی؛ اصالت ،1اهمیت 2و دقت 3مورد سنجش و ارزیابی قرار می
گیرد ( .)2014،REF4درسیستم برتری پژوهش در استرالیا کیفیت پژوهش براساس مشخصات
چاپ و نشر ،تحلیل استنادی ،داوری تخصصی فعالیتهای پژوهشی توسط افراد صاحبنظر مورد
بررسی قرار میگیرد ( .)2015 ،ERA5به هر حال مطالعات فراوانی در خصوص ابعاد مختلف بهره
وری اعضای هیأت علمی و کل مؤسسات آموزش عالی صورت گرفته است .یقیناً اکثریت مطالعات
در سطح فردی و در سطح گروههای آموزشی بر اندازهگیری بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت
علمی تأکید کردهاند (توتکوشیان و همکاران2003 ،؛ به نقل از عزیزی .)1392 ،حاجینیکوال و
ساتریو )2006( 6بهرهوری پژوهشی را تعداد مقاالت چاپ شده برای هر استاد در یک دورهی
زمانی مشخص ،تعریف کردهاند .از نظر آنان عوامل مؤثر بر کیفیت فعالیتهای پژوهشی را نیز می
توان با تعداد مقاالت چاپ شده هر هیأت علمی در نشریات علمی اندازهگیری نمود .رایجترین
روش بررسی بهرهوری پژوهشی همان انتشارات است (علیبیگی .)1386،کتابها ،پایاننامهها،
مقالهها ،اختراعات و اکتشافات شاخصهایی مؤثر بر کارایی عملکرد تحقیق و توسعه است (زارع
احمدآبادی ،جاویدی و طحاری .)1392،نوروزی چاکلی و همکارانش ( ،)1394در پژوهشی
شاخصهای ارزیابی پژوهش در حوزههای مختلف علوم در ایران را ارزشگذاری نمودند .در حوزه
علوم انسانی و اجتماعی شاخص «کتاب» باالترین وزن را نسبت به سایر قالبهای اطالعاتی
کسب کرده است .دِو ،پارسا ،پارسا و بوجیسیک ،)2015( 7سویله 8و همکاران ( ،)2014به ارزیابی
بهرهوری بروندادهایهای پژوهشی اعضای هیأت علمی پرداختهاند که انتشارات مانند چاپ
مقاالت در مجالت معتبر بینالمللی را یکی از شاخصهای بهرهوری پژوهشی مد نظر قرار دادهاند.

2. significance
4. Research Excellence Framework
6. Hadjinicola & Soteriou
8. Sweileh

1. Originality
3. Rigour
5. Excellence in Research for Australia
7. Dev, Parsa, parsa & Bujisic
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مصاحبهشونده شماره یک بیان میکند که ”در دنیا مقاله یکی از شاخصهای اساسی علم
است .هرچه تعداد مقاالت بیشتر باشد بهتر است .بنابراین باید از شاخصهای مطرح در علم
سنجی استفاده کرد که اینها هم مشخص هستند .در علم مالکیت مطرح نیست .علم هرچقدر
دایرهی محیط انتشارش بیشتر باشد ،ارزشمند است .علم عنکبوتوار به درد نمیخورد .یعنی
هرچقدر علم داشته باشی اما منتشر نکنی به درد نمیخورد .علم باید در دنیا دیده شود ،مورد
نقد و بررسی قرار گیرد .هرچقدر بینالمللیتر چاپ شود و دیده شود اون موقع تبدیل به دانش
بشری میشود .یعنی علم از مالکیت شخصی در میآید".
مصاحبهشونده شماره  2اشاره میکند که" در ارزیابی پژوهش به کیفیت درون خود پژوهش
هم باید توجه کرد .در ارزیابی درون پژوهش باید به روششناختی پژوهش دقت کرد .بنابراین در
نظام ارزیابی درون پژوهش ،هم به لحاظ روششناختی و هم به لحاظ دستاورد پژوهشی یک نگاه
کیفیت محور داشته باشیم که این خیلی مهم است".
مصاحبه شونده شماره  4معتقد است "دانشگاه باید اعتماد جامعه و صنعت را به خودش جلب
کند تا بتواند پروژهای را بگیرد و مشکلی را با کمک دانشجویان تحصیالت تکمیلی حل کند .از
طرفی باید موضوعات رساله و پایاننامهها باید منطبق با نیاز جامعه باشد .بنابراین بهتر است
مسائل مبتال به جامعه خودمان موضوع پژوهش باشد و حتی اگر یک قدم برای حل مشکل
برداشتیم آن را به صورت مستند اعالم کنیم و در مجالت داخلی آن را چاپ کنیم .مجالت
داخلی و خارجی هر دو ضروری هستند .مجالت داخلی برای ارتباط با صنعت و جامعه و حل
مشکالت داخلی و با چاپ مقاله در مجالت خارجی هم میتوان در مرز دانش حرکت کرد و هم
رتبه دانشگاه را ارتقاء داد".

ب) اثر دستاوردهای پژوهشی
با توجه نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی ،یک مجموعه از فعالیتهای پژوهشی اعضای
هیأت علمی که نقش مهمی در اثربخشی و دامنه نفوذ فعالیتهای پژوهشی آنها دارند ،شناسایی
شد و تحت عنوان «اثر دستاوردهای پژوهشی» نامگذاری شد .همچنین در جدول ذیل به
ارجاعات سنجهها اشاره شده است که بیانگر این است که چه تعداد صاحبنظر (مصاحبه
شوندگان) به این موارد اشاره کردهاند.

1. Essential Science Indicator
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جدول  .2مالکها و سنجههای شناسایی شده برای اثر دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت
علمی
عوامل

مالکها
استنادها

تعامالت
پژوهشی

اثر دستاوردهای پژوهش

سنجهها (کدهای باز)

ارجاعات

 کل استنادات انتشارهای اعضای هیأت علمی مقاله پراستناد :مقاالتی که در طول ده سال گذشته بیشترین استناداترا کسب کرده
 مقاله داغ :مقاالتی که در طول دو سال گذشته بیشترین استنادات راکسب کرده
 -مقالهای که در ثبت اختراع به آن استناد شده است.

13
5
5
4

 همکاری پژوهشی در داخل دانشگاه در سطح گروه ،دانشکده و دانشگاه همکاری پژوهشی با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در داخلکشور
 همکاری پژوهشی با سازماهای دولتی و خصوصی همکاری پژوهشی بین رشتهای همکاری پژوهشی بینالمللی تربیت پژوهشگر برتر -ایجاد قطب علمی در دانشگاه

10
11
16
14
10
4
4
4
2

 ایجاد شبکه) (Networkملی یا بینالمللی ایجاد هاب) (Hubمنطقهایاشاعه و
کاربست
نتایج

ترویج علم

فناوری

 ترویج و اشاعه یافتههای پژوهشکاربرد نتایج طرحهای پژوهشی اثر اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ....پژوهش انجام شده در جامعه برگزاری کرسیهای علمی و گفتمانسازی مبتنی بر نتایج پژوهش درمجامع علمی

8
9
10
3

 ارائه مقاله به زبان ساده و عام در نشریات عمومی و پرخواننده نشست تلویزیونی تخصصی به زبان ساده و عام مبتنی بر نتایج پژوهش مصاحبه مطبوعاتی تخصصی به زبان ساده و عام مبتنی بر نتایجپژوهش
 نشستهای تخصصی براساس نتایج مبتنی بر پژوهش در رسانههایجمعی

6
3
3
7

 ایجاد هسته فناورانه یا ایدهی یک کسب و کار ) (Start upمبتنی برنتایج پژوهش
 ایجاد شرکت دانشگاهی مبتنی بر نتایج پژوهش)(Spin offs -تأسیس شرکت دانشبنیان در راستای پاسخگویی به نیاز علمی بازار

2
3
5
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درآمدزایی

اعتبار
پژوهشی
هیأت
علمی

 تجاریسازی دستاوردهای پژوهش ایجاد کارآفرینی مبتنی بر نتایج پژوهش -توانایی هیأت علمی در جذب بودجه تحقیقاتی خارج از دانشگاه

7
2
7

 میزان استنادات انتشارهای هر عضو هیأت علمی (شاخص )h-index دریافت جوایز و یا نشانهای مهم علمی در جشنواره های معتبر ملی وبینالمللی
 -بهعنوان سخنران کلیدی در همایشهای معتبر ملی و بینالمللی

6
5
2

با توجه به تحلیلهای انجام شده و نتایج خالصه شده در جدول  2با استفاده از تحلیل
مصاحبههای نیمهساختاریافته و فرآیند کدگذاری باز و محوری در مجموع  7مالک بهعنوان
عناصر اصلی اثر دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران شناسایی گردید که
عبارتاند از :استنادها ،تعامالت پژوهشی ،اشاعه و کاربست نتایج ،ترویج علم ،فناوری ،درآمدزایی
و اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی .بیشترین ارجاعات در میان سنجها به ترتیب عبارتاند از:
همکاری پژوهشی با سازماهای دولتی و خصوصی ،همکاری پژوهشی بینرشتهای ،کل استنادات
پژوهش .در ادامه به توصیف برخی از مفاهیم شناسایی شده مربوط به آن به همراه شواهد
مستندی از مصاحبهها با صاحبنظران ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته میشود.
در سیستم  REFانگلستان ،اثر دستاوردهای پژوهشی را با توجه به بروندادها ،شواهد و
اطالعات ارسال شده بر پایه دو نشانگر دامنه و اهمیت اثر پژوهشی میسنجند .این مالک شامل
انواع مختلف اثرات و منافع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،خدمات یا سیاسهای عمومی ،زیست
محیطی ،بهداشتی و کیفیت زندگی میباشد که از پژوهشهای با کیفیت ناشی شده و دامنهی
این اثرات فراتر از محیط دانشگاهی است .از جمله این اثرات را میتوان به تغییر مثبت در
فعالیت ،نگرش ،آگاهی ،رفتار ،ظرفیت ،فرصت ،کارکرد ،سیاست ،روش و شیوهی عمل ،فرآیند یا
درک یک مخاطب اعم از یک ذینفع ،حوزه ،سازمان ،جامعه یا افراد در هر موقعیت جغرافیایی
(محلی ،منطقهای ،ملی یا بینالمللی) نسبت داد( .)2014 ،REFدر چارچوب سنجش پژوهش
هنگکنگ ،هدف از اثر به عنوان مشارکت ،تأثیرگذاری ،تغییرات یا مزیتهای تعریف شدای است
که از طریق پژوهش ،اقتصاد ،جامعه ،فرهنگ ،سیاست یا خدمات عمومی ،بهداشت ،محیط یا
کیفیت زندگی ارتقا یابد .اثر علمی در حالی ارزشمند است که این سنجش از طریق بروندادهای
2
پژوهش مناسب و عناصر محیطی صورت گیرد( .)2020 ،RAE1شورای پژوهشی انگلستان
( )RCUKاثر پژوهشی 3را «بهعنوان سهم مشخصی که تحقیقات برتر در جامعه و اقتصاد ایجاد
2. Research Councils UK

1. Research Assessment Exercise
3. Research Impact
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میکنند» ،تعریف مینماید .این میتواند اثر علمی ،اقتصادی و اجتماعی یا هر دو را شامل شود.
دانشگاه یورک انگلستان نیز اثرات پژوهشی را گسترده و متنوع میداند که عبارتاند از :اثر
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،بهداشت و زیست محیطی و منطقهای .مسیرهای
اثرگذاری از طریق انتشارات پژوهش ،مشارکت ذینفعان ،ورود کاربران و تولید دانش یا محصول
مشترک میسر میگردد و نهایتاً کاربرد نتایج پژوهش در خارج از دانشگاه بهعنوان اثر پژوهش
نمایان میشود .بنابراین اثر پژوهشی یک منفعت یا تغییر مثبت است که در خارج از دانشگاه رخ
میدهد .همانطور که پیش از این اشاره شد ،شورای پژوهشی انگلستان تعریف اثر را سهم اثبات
شدهای میداند که تحقیقات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و اقتصاد ایجاد میکند .به این
معنی که محقق برای تحقیق خود تالش می کند تا تأثیرگذار باشد .در واقع ،این فعالیتها نوعی
تبادل دانش محقق است ،بدینترتیب فعالیتهای پژوهشی که پژوهشگران ،شرکای غیرعلمی،
کاربران یا ذینفعان را درگیر میکند تا دانش تولید شده بوسیله پژوهش را به اشتراک بگذارند یا
اینکه نتایج پژوهش را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند .دیدن این فعالیتها بهعنوان
"مسیرهای اثر" به این معنی است که محقق آنها را به دقت برنامهریزی میکند که در نهایت
منجر به یک تأثیر مشخص شود .با این حال ،ممکن است پژوهشگر نیاز به تغییر برنامههای خود
در طول پژوهش باشد (کمیته پژوهشی دانشگاه یورک .)2016 ،1دانشگاه کوئینزلند استرالیا
سهمی که پژوهش از طریق تبادل دانش در زندگی افراد ایجاد میکند را بهعنوان اثر پژوهشی در
نظرگرفته است.2
ارزیابی اثر عملکرد اعضای هیأت علمی توسط سنجههای استنادی نیز صورت میگیرد .این
سنجهها عبارتاند از :استنادات هر عضو هیأت علمی ،استنادات هر سال خدمت اعضای هیأت
علمی ،استنادات دانشگاههایی که اعضای هیأت علمی از آنجا مدرک دریافت کردهاند ،استنادات
در هر یک از مرتبههای علمی و توزیع استنادات .بررسی بیشتر این دادههای استنادی میتواند بر
الگوهای مشارکت در میان همکاران ،دانشگاهها ،گروهای آموزشی و رشتهها برای نشان دادن
ارتباطات و ایجاد خوشههای حاصل از فعالیت تحقیقاتی اثرگذار باشد و به برآورد رسالت و تأثیر
5
علمی کمک کند (سانچز .)2017 ،3اَنفسی 4و همکاران ( ،)2016دِو ،پارسا ،پارسا و بوجیسیک
( ،)2015سویله 6و همکاران ( )2014و لی 7و همکاران ( ،)2011تجزیه و تحلیل کتابسنجی،

1. https://www.york.ac.uk/staff/research/research-impact/impact-definition/
2. http://www.uq.edu.au/research/impact/
3. Sanchez
4. Anfossi
5. Dev, Parsa, parsa and Bujisic
6. Sweileh
7. Li
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همکاریهای بینالمللی ،بهرهوری پژوهشی ،نویسندگان پراستناد ،اچ ایندکس هر پژوهشگر و
مجالت پربازده از جمله شاخصهای بهرهوری پژوهشی معرفی کردهاند.
مصاحبهشونده شماره  6معتقد است که "تنها معیار ارتباط دانشگاه با جامعه ،حل مشکالت
جامعه است .پژوهشها باید مسئلهمحور باشند ،منطبق با نیاز جامعه باشند .مهارتهایی که
صنعت و یا جامعه خواستار آن است در دانشگاه توسعه پیدا کنند".
مصاحبهشونده شماره  17بیان میکند که "در مورد اثربخشی پژوهش میتوان گفت که طرح
پژوهشی باید یک نتیجه ملموسی داشته باشد .فعالیتهای پژوهشی فقط تولید مقاله و چاپ یا
ارائه در همایش نیست بلکه نتیجه آن باید در سطح جامعه نیز مشخص باشد .در اینجا بر مبنای
نیاز جامعه و تخصصی که دانشگاه در اون زمینه دارد فعالیتهای پژوهشی به دانشگاه سپرده
شود و افراد متخصص پروژهها را دریافت کنند".
مصاحبهشونده شماره  12معتقد است که "بایستی رشتههای علوم انسانی به صورت بینرشته
ای کار کنند تا موفق باشند .خیلی کم در علوم انسانی به تنهایی میشود کاری کرد .اما در این
حوزه کمتر همکاری اتفاق میافتد .و افراد کمتر رغبت به همکاری دارند .در حالی که مسئله
جامعه با همکاریهای بینرشتهای حل میشود .هیچ وقت مسئله صرف یک رشته نیست .وقتی
که رشتههای علوم انسانی با هم باشند زایایی بیشتری در حل مسئله خواهند داشت".
مصاحبهشونده شماره  16اشاره میکند که "پژوهشگری کار پژوهشی خود را به درستی انجام
میدهد و یک سازوکاری را در انتهای کار پیشنهاد میدهد و به صورت مقاله منتشر میکند .حال
باید نتایج پژوهش را به زبان کاربرد تبدیل کرد .اینها باید در مدیریت کالن به تکتک آنها فکر
شود و برنامه نوشته شود .بنابراین بین نتیجه مقاله و کاربرد آن یکی دو تا گام دیگر وجود دارد
که ما اصالً تعریفش نکردیم .به تجاریسازی پژوهش فکر نکردیم".

ج) محیط پژوهش
با توجه نتایج حاصل از تحلیل دادههای کیفی ،یک مجموعه از امکانات مادی و منابع انسانی که
نقش مهمی در بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی دارند ،شناسایی شد و تحت عنوان «محیط
پژوهش» نامگذاری شد .همچنین در جدول ذیل به ارجاعات سنجهها اشاره شده است که بیانگر
این است که چه تعداد از صاحبنظران (مصاحبهشوندگان) به این موارد اشاره کردهاند.
جدول  .3مالکها و سنجههای شناسایی شده برای محیط پژوهشی اعضای هیأت علمی
عوامل

مالکها

پژوهش

محیط

منابع
مالی

سنجهها(کدهای باز)
 تأمین بودجه و اعتبارات پژوهشی مکفی دسترسی به امکانات ،تجهیزات و زیرساختهای پژوهشی-در اختیار داشتن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتر

ارجاعات
5
5
4
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منابع
انسانی
مکانیزم
تشویقی

 در اختیار داشتن پژوهشگران پسا دکترا در اختیار داشتن تکنسینهای آزمایشگاهی و کارگاهی حمایت مالی از پژوهشگرگرنت پژوهشی متناسب با نیاز مالی طرح -اعزام به فرصت مطالعاتی

2
3
5
5
4

با توجه به تحلیلهای انجام شده و نتایج خالصه شده در جدول ،در مجموع  3مالک بهعنوان
عناصر اصلی محیط پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران شناسایی گردید که عبارتاند
از :منابع مالی ،منابع انسانی و مکانیزم تشویقی اعضای هیأت علمی .بیشترین ارجاعات در میان
سنجهها به ترتیب عبارتاند از :تامین بودجه ،دسترسی به امکانات و تجهیزات پژوهشی ،حمایت
مالی و گرنت پژوهشی متناسب با نیاز مالی طرح.
محیط پژوهشی باید از نشاط و پویایی ،پایداری ،منابع مالی و کالبدی و زیرساختهای
پژوهشی مناسب برخوردار باشند .هدف از ارزیابی محیط پژوهشی این است که مشخص شود یک
بستر دانشگاهی تا چه اندازه دارای محیطی است که تداوم انجام پژوهش با کیفیت را پشتیبانی
میکند( .)2014 ،REFهدف از محیط پژوهش ،اشاره دارد به راهبردها و منابع (یعنی کمکهای
مالی و افراد) و زیرساختهایی که از پژوهش حمایت کنند و عواملی که در رشد همکاریها،
اعتبار ،مشارکتهای بینرشتهای و پژوهشی اثرگذار باشند ( .)2020،RAEجوّ گروهی مثبت،
منابع و امکانات قابل دسترس به ویژه انسانی و پاداشهای مناسب در افزایش بهرهوری پژوهشی
مؤثر هستند .یک محیط پژوهش برانگیزنده ،به بهرهوری پژوهشی اولویت میدهد و یا حداقل به
سایر رسالتهای سازمانی تأکید میکند (بلَند و رافین .)1992 ،1بهبود بودجه و شرایط تحقیق،
معرفی یک سیستم مشوق به افزایش بهرهوری علمی در میان دانشگاهیان منجر میشود (کای
ویک و اکسنز .)2015 ،2نگوین و کالپر )2014( 3بر روی موضوعهایی متمرکز شدند که چطور
میشود یک محیط پژوهشی مناسبی را برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ایجاد کرد؟ یافتهها
مرتبط با افرادی بود که به اهمیّت پژوهش و بهرهوری آن آگاه بودند .سه عامل جامع که
عبارتاند از :جو فکری ،4منابع و امکانات ،و سیستم پاداش به رهبران دانشگاه به درک بهتر
گرفتاریها که در دانشگاه وجود داشت ،کمک کرد .مدیران اجرایی در جهت سیاستهای
راهبردی خوب بهمنظور برانگیختن پژوهش در اعضای هیأت علمی ،گامی فعال برداشتند تا در
آینده دانشگاه از انتشارات علمی بسیاری برخوردار باشد .حسینپور ( )1391نشان داد که
دسترسی به تسهیالت پژوهشی ،وضعیت منابع مالی و توانایی علمی استادان رابطه دارد .بنابراین
2. Kyvik & Aksnes
4. Intellectual Climate

1. Bland &Ruffin
3. Nguyen & Klopper
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مشکالت اقتصادی و کمبود امکانات پژوهشی از عوامل آسیبزای پژوهشی رشتههای علوم انسانی
میباشد.
مصاحبهشونده شماره  5بیان میکند که "اگر پژوهشگری که کار پژوهشی میکند اصالً مورد
تشویق قرار نگیرد و در دنیایی که شما کار بکنید یا نکنید حقوقتان را دریافت کنید در آنجا
کیفیت وجود ندارد وقتی کیفیت مهم نباشد تولید علم هم مهم نخواهد بود .بنابراین برای کسب
درآمد بیشتر باید وظایف تشویقی را تهیه کنیم".
مصاحبهشونده شماره  11اشاره میکند که "همیشه ما نمیتوانیم همه کارها را انجام دهیم
باید یک سری بازوهای پژوهشی خوبی داشته باشیم ،بنابراین باید به تربیت دانشجویان
تحصیالت تکمیلی بپردازیم و این بازوها دانشجویان خوب کارشناسی ارشد ،دکترا و پسا دکترا
هستند" .
مصاحبهشونده شماره  16معتقد است که "برای اینکه پژوهشها خوب انجام شود ،چند چیز
باید فراهم شود .یکی نیروی انسانی کارآمد ،اعتبارات ،زیرساختها ،امکانات و تجهیزات و دیگری
داشتن برنامه است .منظور از زیرساختها عبارت است از فضا ،امکانات ،آزمایشگاه ،پژوهشکده،
پژوهشگاه ،و ابزار است .من فکر میکنم وضعیت فعلی خوب است ،اما این که فراهم است ،می
گویم نه .چرا؟ چون خیلی از رشتهها نیازشان صرف داشتن یک سری امکانات کفایت نمیکند،
سطح این امکانات و کیفیت این امکانات مهم است .بنابراین امکانات را باید ارتقا داد تا محققان
بتوانند پژوهشهای مرز دانشی انجام دهند و قابل رقابت با دنیای بیرون باشند .از نظر ایده،
خالقیت ،توانمندی انجام کار و نیروی انسانی مشکلی وجود ندارد .محققان ما روش را بلد هستند
ولی جایی که به عدم امکانات میرسیم در این شرایط پژوهشها اثرگذار نخواهند بود .به نظر من
خیلی خیلی ساختارها و زیرساختها مهم هستند و باید برنامهریزی مناسبی داشته باشیم".
بحث و نتیجهگیری
ارزشیابی دانشگاهها ،مؤسسات و پژوهشگران از مسائل مبتال به همهی جوامع دانشگاهی دنیاست
و کشور ما نیز نمیتواند خود را از این امر مستثنی نماید .سنجش و ارزیابی دقیق علمی
پژوهشگران ،به شاخصها و روشهای عینیتر و دقیقتری نیاز دارد .هر مقالهی علمی که در
مجالت معتبر نمایه شده و در نمایههای تراز اول جهان به ثبت میرسد ،عینیترین و در عین
حال آمادهترین سنجهای است که میتواند بهعنوان بازنمود بهرهوری علمی و در نتیجه واحد
سنجش به کار گرفته شود ،با این حال ،این شاخص به تنهایی نمیتواند بهرهوری علمی را بازتاب
دهد .میزان اثرگذاری انتشارات و تعامالت پژوهشی ،در پیشبرد دانش از جمله ویژگیهایی است
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که میتواند در سنجش دقیق بهرهوری علمی به خدمت گرفته شود .اما در ایران در ارزیابیهای
پژوهشی ،شاخصهایی بیش از همه در کانون توجه قرار دارد که بر پایهی مؤلفهی «تعداد
انتشارات» و در واقع شاخصهای کمی محاسبه میشوند و توجه چندانی به سایر عوامل اثرگذار
نمیشود .در این باره صبوری ( )1391معتقد است ،در سنجش کیفیّت اسناد علمی تولید شده
مسیرهای متفاوتی وجود دارد؛ اوالً میتوان به بررسی کیفیت نشریاتی که اسناد علمی ایرانیان در
آنها به چاپ رسیدهاند ،پرداخت (در این راستا ،خوشبختانه فهرستی از نشریات کم اعتبار و بی
اعتبار از سوی برخی دانشگاهها و وزارت علوم اعالم شده تا محققان را از نوشتن در آن باز بدارد و
برای نوشتن در نشریات برتر پاداش خاص قائل شوند)؛ ثانیاً میتوان به استنادات جهانی این
اسناد ازجمله :میانگین تعداد استنادات در هر انتشار ،تعداد انتشارات پراستناد و یا شاخصh-
 indexنگاهی انداخت؛ ثالثاً میتوان به بررسی تأثیر اسناد علمی تولید شده در زندگی مردم از
حیث معیشت ،رفاه و امنیت اجتماعی حاصل از مصرف علم و فناوری بر مبنای میزان تحقیقات
کاربردی پرداخت .روشن است که اگر پژوهشگران بدون توجه به سایر عوامل کیفیت و اثرگذار در
پژوهش ،مورد ارزیابی و مورد مقایسه قرار گیرند ،نتیجه دقیقی بدست نخواهد آمد و قیاس آنها
معالفارق خواهد بود.
لذا در این مطالعه دیدگاه پاسخگویان در خصوص سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت
علمی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی مورد مطالعه قرار گرفت که بنا به شواهد موجود نظری و
تجربی ،اصالح و بازبینی و یا تقویت آنها بهعنوان مالکها و سنجههای مناسبی برای سنجش
بهرهوری پژوهشی اساتید این حوزه مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین با توجه به یافتههای این
مطالعه میتوان نتیجه گرفت که اگر سیاستگذاران و مدیران دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی
کشور خواهان ایجاد تحول در عرصه فعالیتهای پژوهشی و فرآیند تولیدات علمی حوزه علوم
انسانی و اجتماعی بهعنوان یک حوزه مهم علمی که در گرو اعتالی دستاوردهای علمی و
پژوهشی است ،میباشند ،بایستی:
اوالً ،برای سنجش و ارزیابی بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی در بعد کیفیت برون
دادهای پژوهشی ،به مالکهای کیفیت مقاله ،کتاب ،پایاننامههای ارشد و دکترا ،خالقیت و
نوآوری و اخالق در پژوهش توجه ویژهای داشته باشند .شکل ،1مالکهای اندازهپذیر در سنجش
کیفیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی در این پژوهش را نشان میدهد .همانگونه که
بیان شد ،این متغیرها در تحلیل کیفی پژوهش شناسایی شدهاند .این نتایج با یافتههای علیبیگی
( ،)1386اسحاقی ،محمدی و پرند( ،)1387زارع احمدآبادی ،جاویدی و طحاری (،)1392

168

مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی /دوره  /13شماره ( 2پیاپی  /)25پاییز و زمستان 1399

نوروزی چاکلی و همکارانش ( ،)1394دِو ،پارسا ،پارسا و بوجیسیک ،)2015( 1سویله 2و همکاران
( ،)2014وبر )2011( 3و لی 4و همکاران ( )2011مطابقت دارد.
اخالق در
پژوهش

کیفیت
مقاله
کیفیت برون

کیفیت
پایاننامه
و رساله

دادهای
پژوهشی

کیفیت
کتاب

نوآوری

شکل  .1مالکهای شناسایی شده کیفیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی

ثانیاً ،برای سنجش و ارزیابی بهرهوری فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی در بعد اثر
دستاوردهای پژوهشی مالکهای استنادات ،تعامالت پژوهشی ،اشاعه و کاربست نتایج ،ترویج
علم ،فناوری ،درآمدزایی و اعتبار پژوهشی هیأت علمی را باید در نظر گرفت و بنابراین عالوه بر
مالکهای کمی به بعد کیفیت پژوهش اهمیت داد و به ارزیابی اثربخشی پژوهش پرداخت .شکل
 ،2مالکهای اندازهپذیر در سنجش اثر دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی در این
پژوهش را نشان میدهد .همانگونه که بیان شد ،این متغیرها در تحلیل کیفی پژوهش شناسایی
شدهاند .نتایج این پژوهش با یافتههای یوسلیان و همکاران ( ،)1395سانچز ،)2017( 5اَنفسی 6و
همکاران ( )2016و سویله 7و همکاران ( )2014همسویی دارد.
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تعامالت
پژوهشی
استنادات

اشاعه و
کاربست
نتایج

اثر
دستاوردهای

ترویج
علم

درآمدزایی

پژوهشی

فناوری

اعتبار
پژوهشی

شکل  .2مالکهای شناسایی شده اثر دستاوردهای پژوهشی اعضای هیأت علمی

ثالثاً ،در سنجش و ارزیابی بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی باید محیط پژوهشی را هم
در نظر گرفت و بهرهوری را با توجه به شرایط محیط پژوهشی سنجید .منابع مالی و کالبدی،
منابع انسانی و مکانیزم تشویقی از عوامل مهم تأثیرگذار بر افزایش بهرهوری پژوهشی میباشند.
شکل  ،3مالکهای شناسایی شده محیط پژوهشی پژوهشی اعضای هیأت علمی در این پژوهش
را نشان میدهد .همانگونه که بیان شد ،این متغیرها در تحلیل کیفی پژوهش شناسایی شدهاند.
2
نتایج مربوط به این پژوهش با نتایج پژوهشهای کایویک و اکسنز ،)2015( 1نگوین و کالپر
( )2014و حسینپور ( )1391انطباق دارد.
لذا اعضای هیأت علمی دانشگاهها ،هر چه خدمات خود را با کیفیت بهتری ارائه دهند ،توسعه
و پیشرفت آن کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت .بیتردید در چنین شرایطی ،مؤسسات آموزش
عالی بیش از هر زمان دیگری برای تولید علم با کیفیت و توسعهی علمی کشور بیشتر تالش
خواهند کرد .در مراکز دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی دو سیاست اصلی مبنای فعالیتهای علمی
را پیریزی و تقویت میکنند :سیاست اول ،بر جذب متفکران و افراد خالق در عالیترین سطح
ممکن؛ و سیاست دوم ،فراهم آوردن امکانات پشتیبانی و تحقیقاتی در حد ممکن است (عزیزی،
 .)1392بهرهوری پژوهش و همکاری در آن از جنبههای اساسی و ضروری پیشرفت دانشگاه می
باشد .انتشار مقاله یا کتاب و یا نشر هر کار علمی و هرگونه فعالیتهای پژوهشی ،یک سازوکاری
2. Nguyen & Klopper

1. Kyvik & Aksnes
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مهم در آموزش عالی است که اجازه میدهد ،اعضای هیأت علمی بتوانند در تمامی زمینهها
اطالعات جدید را به اشتراک بگذارند .با توجه به اهمیّت آن ،کار علمی ،اغلب برای ارتقاء ،1حفظ
شغل ،2پاداش ،3و دیگر تصمیمات شایستگی 4در نظرگرفته میشود(رویال ،آکرز و
لیبارگر.)2014،5
منابع
انسانی

محیط
منابع
مالی و
کالبدی

پژوهش

مکانیزم
تشویقی

شکل  .3مالکهای شناسایی شده محیط پژوهشی

بنابراین در این پژوهش برای دستیابی به این نتایج ،مالکها و شاخصهای جامع و دقیقی بر
مبنای علمی ،برای سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی تدوین شده است .این
چارچوب بهگونهای طراحی و تدوین شده که تا حد ممکن تمامی زوایای فعالیتهای پژوهشی
اعضای هیأت علمی را پوشش داده است .یافتههای این پژوهش نشاندهندهی آن است که
سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در حوزه علوم اجتماعی و انسانی
در سه بعد اصلی کیفیت بروندادهای پژوهش ،اثر دستاوردهای پژوهش و محیط پژوهش در نظر
گرفته شده است .این مالکها و شاخصهای آن در تحلیل کیفی مورد شناسایی قرار گرفته و هم
چنین تالش شده که از پیشینه پژوهش حداکثر استفاده به عمل آید .ضمن اینکه ،برخی از
مالکهای سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی مانند «ترویج علم» و «اخالق در
پژوهش» شناسایی گردید که در ادبیات پژوهشی این حوزه توجه چندانی با آنها نشده بود.
بنابراین مالحظه میشود که توجه چند جانبه نسبت به سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای
هیأت علمی در ابعاد ارائه شده مشهود است ،به نحوی که ابعاد مختلف و مرتبط با بهرهوری

2. tenure
4. merit

1. promotion
3. compensation
5. Royal, Akers & Lybarger
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پژوهشی اعضای هیأت علمی با نگاهی جامع و روشی استقرایی احصا شده است .در این الگو با
مطالعه اجزا و عناصر بهرهوری پژوهشی ،به الگویی کلگرا در شناخت مفهوم بهرهوری پژوهشی
اعضای هیأت علمی دست یافته که میتواند به دستاندکاران و سیاستگذاران این حوزه در
جهت تدوین چارچوب ارزیابی پژوهش ،با در نظر گرفتن ابعاد مختلف یاری نماید .بنابراین ابزار
سنجش بهرهوری پژوهشی مانند چراغی در تاریکی است که به فعالیتهای پژوهشی اعضای
هیأت علمی خط و جهت میدهد .اگر در تدوین چارچوب سنجش فعالیتهای پژوهشی اعضای
هیأت علمی اهمالکاری شود ،ضررهای جبرانناپذیری به جامعه دانشگاهی وارد خواهد شد .لذا
در این پژوهش سعی شد ،در شناسایی و تدوین چارچوبهای سنجش ،تمامی ابعاد فعالیتهای
پژوهشی را مد نظر قرار داد تا تمامی عملکردها و رفتارهای پژوهشی اعضای هیأت علمی ارزیابی
شود .از طرفی نیز ابزارها بایستی تا حد ممکن برای حوزههای موضوعی مختلف به طور جداگانه
طراحی شود.
سیاستهای توسعه آموزش عالی ،در «چشمانداز ایران  ،»1404افقی را نشان میدهد که در
آن ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای
جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) و برخوردار از دانش
پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی است و این امر بدون
تدوین سیستمی جامع و متمرکز برای سنجش و ارزیابی شاخصهای توسعه میسر نخواهد بود.
بنابراین توجه به امر سنجش بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی میتواند گامی در راستای
تحقق اهداف چشمانداز بیست ساله کشور قلمداد شود.
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Abstract
Objective: The purpose of the present research is to identify the effective factors in the
assessment of research productivity of faculty members in the fields of humanities and
social sciences of the University of Tehran.
Materials and methods: This research was conducted using a qualitative approach
and content analysis method. Semi-structured interview tools were used to collect the
research data. With targeted sampling, interviews were conducted with 18 faculty
members from universities. The data were analyzed in two stages of open and axial
coding. The validity of the research findings was guaranteed by member checking,
external audit, and data source triangulation.
Result and discussion: The results of the qualitative analysis of the research showed
that the main factors in evaluating the research productivity of the faculty members
were identified in three dimensions: the factor of the quality of the research outcomes
(the quality of the article, book, dissertation, innovation and ethics in the research), the
effect of research achievements (Citations, research interactions, dissemination and
application of results, promotion of science, technology, income, and research
credibility) and research environment (financial and physical resources, human
resources and incentive mechanism).
Keywords: Higher education, research evaluation, research impact, research
productivity, research quality.
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